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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

20. Niedziela Zwyk³a - Uroczystoœæ
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny

fot. St. M¿yk

Ojcze Œwiêty Janie Pawle II, prosimy Ciê przez Twoje wstawiennictwo

u Maryi £aski Pe³nej – Pani Wadowickiej, aby jak najszerzej otworzy³y siê

umys³y i serca wszystkich wadowiczan na przyjêcie orêdzia Chrystusowej praw-

dy, mi³oœci, pokoju i pojednania.

Prosimy Ciê Ojcze Œwiêty – umocnij swoim wstawiennictwem i swoj¹ mo-

dlitw¹ wszystkie wadowickie rodziny – na wierne pod¹¿anie za Chrystusem.

Rodzina Jod³owskich i Kotowiczów

15 lipca 2010 r. w ramach
„Radosnego czwartku” po-
jechaliœmy do Alwerni do
klasztoru Ojców Bernardy-

nów. O. Izydor opowiada³ nam o œw. Fran-
ciszku, historii klasztoru, o zakonie i stro-
ju zakonnym. Modliliœmy siê przed obra-
zem „Ecce Homo”. Bawiliœmy siê w klasz-
tornym ogrodzie. By³y konkursy, gra
w pi³kê i pieczenie kie³basek na grillu. Po
wypoczynku przeszliœmy do Ma³opolskie-
go Muzeum Po¿arnictwa, które jest jed-
nym z najstarszych w Polsce. Tam zoba-
czyliœmy kolekcjê stra¿ackich wozów kon-

Radosny czwartek
w Alwerni

nych i samochodów.
Wielk¹ radoœæ i uciechê
sprawi³a nam przeja¿d¿ka jednym ze sta-
rych wozów stra¿ackich. W drugim budyn-
ku zobaczyliœmy motopompy, sikawki, he³-
my z ca³ego œwiata, sztandary, mundury,
plakietki i inne.

Z Alwerni pojechaliœmy do Wygie³zowa
do Nadwiœlañskiego Parku Etnograficzne-
go. Razem z p. przewodnik zwiedziliœmy
stary dwór, koœció³, cha³upy, ludzi, boga-
tych i biednych, stodo³ê i inne. Do domów
wróciliœmy bardzo zadowoleni.

Dominik Warcha³
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

Rodzina Domowym Koœcio³em
O przebiegu rekolekcji Oazy Rodzin

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

S ³ o w o  n a  n i e d z i e l ê
DRUGIE Czytanie z Pierwszego Listu
œwiêtego Paw³a Aposto³a do Koryntian

PIERWSZE Czytanie z Ksiêgi Apokalip-
sy œwiêtego Jana Aposto³a:

EWANGELIA: £k 1,39-56 Bóg wywy¿sza pokornych

1 Kor 15,20-26 W Chrystusie wszyscy bêd¹
o¿ywieni

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab Niewiasta oble-
czona w s³oñce

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Maryja zosta³a wziêta do nieba, raduj¹ siê zastêpy anio³ów.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

W tym czasie Maryja wybra³a siê i posz³a z poœpiechem w góry do pewnego miasta
w pokoleniu Judy. Wesz³a do domu Zachariasza i pozdrowi³a El¿bietê. Gdy El¿bieta
us³ysza³a pozdrowienie Maryi, poruszy³o siê dzieci¹tko w jej ³onie, a Duch Œwiêty nape³-
ni³ El¿bietê. Wyda³a ona okrzyk i powiedzia³a: „B³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiasta-
mi i b³ogos³awiony jest owoc Twojego ³ona. A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana
przychodzi do mnie? Oto, skoro g³os Twego pozdrowienia zabrzmia³ w moich uszach,
poruszy³o siê z radoœci dzieci¹tko w moim ³onie. B³ogos³awiona jesteœ, któraœ uwierzy³a,
¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzek³a: Wielbi dusza moja
Pana, i raduje siê duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrza³ na uni¿enie swojej
S³u¿ebnicy. Oto bowiem odt¹d b³ogos³awiæ mnie bêd¹ wszystkie pokolenia. Gdy¿ wiel-
kie rzeczy uczyni³ mi Wszechmocny. Œwiête jest imiê Jego. A Jego mi³osierdzie na poko-
lenia i pokolenia Nad tymi, którzy siê Go boj¹. Okaza³ moc swego ramienia, rozproszy³
pyszni¹cych siê zamys³ami serc swoich. Str¹ci³ w³adców z tronu, a wywy¿szy³ pokor-
nych. G³odnych nasyci³ dobrami, a bogatych z niczym odprawi³. Uj¹³ siê za swoim
s³ug¹, Izraelem, pomny na swe mi³osierdzie. Jak obieca³ naszym ojcom Abrahamowi
i jego potomstwu na wieki.

Zdrowaœ Maryjo
Któ¿ z nas, nie pragnie radoœci? Któ¿

z nas nie pragnie siê weseliæ? Tak czêsto
szukamy ró¿nych form radoœci i wesela.
Wydaje siê nam, ¿e znajdziemy je tu lub
tam, ¿e bêdziemy radoœni, szczêœliwi, je-
¿eli coœ otrzymamy, je¿eli kogoœ spotka-
my, jeœli siê coœ wydarzy w naszym ¿yciu.
I to siê w³aœnie wydarza, to siê dzieje:
Bóg przychodzi do nas! Maryja przynosi

wel – s³owo klucz pomagaj¹ce zrozumieæ
polsk¹ historiê, kulturê i tradycjê. Siedzi-
ba królów i symbol pañstwowoœci.

Postanawiamy, ¿e przyjedziemy tu na
d³u¿ej. Mo¿e trochê zmêczeni, ale pe³ni
wra¿eñ wracamy do Wadowic. Serdeczne
Bóg zap³aæ ks. Infu³atowi za piêkn¹ piel-
grzymkê. Maria Zadora

Go pod swoim sercem. Je¿eli potrafimy
prawdziwie otworzyæ drzwi naszego ser-
ca, zaczyna siê nieprawdopodobna radoœæ,
budzi siê ¿ycie. Odchodzi to wszystko,
co jest leniwe, gnuœne, co napawa nas ja-
kimœ bez³adem, a przychodzi prawdziwe
¿ycie. Dzisiejsza uroczystoœæ
Wniebowziêcia NMP ma nam o tym przy-
pominaæ, ma nas budziæ do ¿ycia i wznie-
caæ zachwyt i radoœæ.

ks. Kazimierz Skwierawski

Rekolekcje Oazy Rodzin (potoczna na-
zwa Domowego Koœcio³a Ruchu Œwiat³o-
¯ycie) trwaj¹ pe³ne piêtnaœcie dni, a prze-
wodni¹ myœl¹ ka¿dego z nich s¹ kolejne
tajemnice Ró¿añca Œwiêtego, prze¿ywane
w rytmie roku liturgicznego. W wybrane
dni odbywaj¹ siê dodatkowe nabo¿eñstwa,
nadaj¹ce rekolekcjom charakter prze¿ycio-
wy. I tak zaskoczeniem by³o dla nas prze-
¿ywanie w œrodku wakacji Bo¿ego Naro-
dzenia z jase³kami w wykonaniu naszych
pociech (ka¿de dziecko mia³o jak¹œ rolê do
odegrania). G³êbokim prze¿yciem by³a
Droga Krzy¿owa, której poszczególne sta-
cje przygotowywa³y rodziny. Specjaln¹
oprawê mia³ Sakrament Pojednania, i chy-
ba po raz pierwszy w ¿yciu przystêpowa-
liœmy do spowiedzi, ze œwiadomoœci¹ wiel-
koœci tego daru. Rekolekcje maj¹ swój
rytm dzienny. Na program ka¿dego dnia
sk³ada siê: Jutrznia – modlitwa poranna,
Eucharystia, czas poœwiêcony rozmowie
na temat wybranych fragmentów Ewan-
gelii (tzw. rozmowy ewangeliczne), kon-
ferencja dotycz¹ca ma³¿eñstwa, rodziny czy
wychowania w kontekœcie naszej wiary.
Wa¿nym elementem programu jest tzw.
pogodny wieczór ukazuj¹cy mo¿liwoœæ
zabawy bez œrodków „wspomagaj¹cych”.
Popo³udnie jest czasem dla rodziny, zwy-
kle ok. trzech godzin.

Podczas zajêæ rodziców, dzieci maj¹ za-
pewnion¹ opiekê i realizuj¹ swój program,

wspó³bie¿ny z programem rodziców. Od
takich w³aœnie rekolekcji rozpoczêliœmy
nasz¹ obecnoœæ w Oazie Rodzin.

Tam dokona³o siê nasze nawrócenie.
Wczeœniej byliœmy, w naszym mniemaniu,
dobrymi katolikami. Nie opuszczaliœmy
¿adnej niedzielnej Mszy Œw. kilka razy
w roku chodziliœmy do spowiedzi, czasem
byliœmy w koœciele w tygodniu, chodzili-
œmy z dzieæmi na: Majówki, Nabo¿eñstwa
Czerwcowe, w paŸdzierniku na Ró¿aniec,
relatywnie wszystko by³o ok. Ale czy na-
prawdê ¿yliœmy Ewangeli¹, czy by³a dla
nas przedmiotem refleksji, a przynajmniej
czytania? Czy podejmuj¹c nasze decyzjê
pytaliœmy siebie, co zrobi³by w takiej sy-
tuacji Chrystus? Czy podstaw¹ naszego
dzia³ania by³a mi³oœæ wyra¿ona ofiar¹? Czy
mogliœmy siê nazwaæ uczniami Chrystusa?
Takich pytañ pojawi³o siê na rekolekcjach
wiele i na wiêkszoœæ musieliœmy odpowie-
dzieæ „nie”. Te 15 dni zburzy³o nasz spo-
kój ale i zrodzi³o pragnienie, powa¿niej-
szego ni¿ dotychczas, traktowania naszej
przynale¿noœci do Chrystusa. Tam odkry-
liœmy wartoœæ wspólnoty, w której mo¿na
rozmawiaæ o Bogu, o sprawach wiary,
o naszej drodze do œwiêtoœci. To by³o la-
boratorium wiary, w którym szczególn¹
wartoœæ mia³o œwiadectwo ¿ycia innych. Nie
jesteœmy w stanie wyraziæ Bogu wdziêcz-
noœci za owoce tamtych i kolejnych reko-
lekcji. Zawsze jest to czas nape³niania pu-
stych miejsc naszego ¿ycia -  Bogiem, przy-
s³owiowym - ³adowaniem akumulatorów.
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Intencje mszalne: 20. Niedzie la Zwyk³a -  15 sierpnia 2010r.
Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 20 sierpnia
Wspomnienie œw. Bernarda, opata i doktora Koœcio³a
    6.00 O mi³osierdzie Bo¿e za zmar³ych poleconych
    7.00 Œp. Felicja K³obuch
    8.00 Œp. Jan, Krystyna, Boles³aw Do³êga z rodzin¹
  12.00 Œp. Anna Szczur
  18.00 Œp. Micha³ Jakóbik - 16 r. œm.

Œp. Anna Sobczyñska

Sobota 21 sierpnia
Wspomnienie œw. Piusa X, papie¿a
    6.00 Œp. Felicja Klobuch
    7.00 Œp. Anna Szczur
    8.00 Œp. Roman Rosenstrauch
  12.00 O zdrowie i dalsze b³og. Bo¿e dla

Lucjana i Barbary Kmita w 50 r. œlubu
  18.00 Sp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Œp. Jan, Aniela, Stanis³aw Piórek, Stanis³aw Cieœlik

Niedziela 22 sierpnia
Wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny, Królowej
   6.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
   7.30 Œp. Józef Szczur - 11 r. œm.

Œp. Roman Rosentrauch
   9.00 Œp. Karol Rajda - 4 r.œm.
  10.30 Œp. Henryk Wycisk
  12.00 Œp. Dariusz i Marian Majtyka
  13.15 Œp. Tadeusz �arów - 23 r.œm.
  19.00 Œp. Anna i Mieczys³aw Micha³ek - r. œm.

Czwartek 19 sierpnia
Wspomnienie œw. Jana Eudesa, prezbitera
    6.00 Œp. Anna Szczur
    7.00 Œp. Felicja K³obuch
    8.00 Dziekczynna za otrzymane ³aski i proœba

o b³. Bo¿e dla rodziny Faber, dzieci i wnuków
  12.00 Œp. Jan i Anna Pieron, Jadwiga i Stanis³aw
  18.00 Œp. Wanda We³na

Œp. Teresa Mikucka z rodzin¹, Krystyna Nicieja

Poniedzia³ek  16 sierpnia
Wspomnienie œw. Stefana Wêgierskiego, króla,
   6.00 Œp. Anna Szczur
   7.00 Œp. Zuzanna Mamcarczyk, Jan syn
   8.00 Œp. Boles³aw Putek - 25 r.œm., Helena

i Jan, Stanis³awa, Zuzanna
  12.00 O wszelkie dary Ducha Œwiêtego dla kap³anów
  18.00 Œp. Tadeusz Popardowski - 23 r. œm.

Œp. Tadeusz K³aput, Michalina
i z rodz. K³aputów i Górów

Wtorek 17 sierpnia
 Œwiêto œw. Jacka, kap³ana, patrona archi-
diecezji krakowskiej i miasta Krakowa
   6.00 Œp. Anna Szczur
   7.00 Œp. Jacenty Laskowski, Józef Wieja-31 r.œm.
   8.00 Œp. Marianna Adamczyk
  12.00 Œp. Daniel Pietroñ - 11 r.œm.
  18.00 Œp. Stefania B³achut - 2 r. œm

Œp. Marian Ma³ysa

Œroda 18 sierpnia
    6.00 Œp. Józef Sitarz - 12 r.œm.
    7.00 O b³. Bo¿e i pomyœlne zdanie

egzaminów i opiekê Matki Bo¿ej
    8.00 Dziêkczynno b³agalna dla Jarusia

Grudzieñ w dniu 5 urodzin
  12.00 Œp. Anna, Rozalia, Karol Leñ, Rozalia-24 r.œm.
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Anna Szczur
Œp. Marianna Adamczyk
Œp. Aniela Wróbel
Œp. Marcin Ramuciñski
Œp. Wanda We³na
Œp. Jan Stefania Byrski z dzieæmi i wnukami
Œp. Anna Sobczyñska
Œp. Kazimierz Dudziak

Dudni woda

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Dziœ w Uroczystoœæ Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny po mszach œw.
œwiêcimy ziele. W tym dniu pragniemy
z Matk¹ Bo¿¹ wyœpiewaæ Bogu Magnificat
za ochronê naszych okolic od ró¿norakich
nawa³nic i kataklizmów.

2. We wtorek i œrodê 17 i 18 sierpnia po-
jedziemy do Lichenia. Wyjazd o godz. 6.00.
Koszt przejazdu 150 z³. W pi¹tek 27 sierp-
nia pielgrzymujemy do £agiewnik. Wyjazd
o godz. 15:00. Koszt przejazdu 15 z³.

3. W œrodê, na Nowennie do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,
prosimy Matkê Bo¿¹ o ducha trzeŸwoœci.

4. W ramach radosnego czwartku orga-
nizujemy wycieczkê do Nowego S¹cza.
Zbiórka o godz. 8.00. Koszt 5 z³. Przy za-
pisie konieczny jest adres, nr PESEL.

5. Trwa miesi¹c sierpieñ, okres specjal-
nej abstynencji. Czy w tym wzglêdzie s³u-
chamy g³osu Koœcio³a?

6. Dni skupienia dla narzeczonych odby-
waæ siê bêd¹ w naszej parafii we wrzeœniu
przez dwie soboty, 04. i 11. wrzeœnia od
godz. 16.00 oraz dwie niedziele 05. i 12.
wrzeœnia na mszy œw. o godz. 9.00 i po niej
spotkanie w domu parafialnym, a nie jak
dotychczas przez cztery kolejne niedziele.

7. W przysz³¹ niedzielê Zespó³ Charyta-
tywny zbiera ofiary na pomoc na zakup
przyborów szkolnych dla biednych dzieci.

8. Zebranie Duszpasterskiej Rady Para-
fialnej odbêdzie siê wyj¹tkowo w czwartek
02 wrzeœnia o godz. 19.00.

Czwartego sierpnia Komisja Muzyki
Koœcielnej pod przewodnictwem ks. dr
Roberta Tyra³y zbada³a stan budowy no-
wych 27 g³osowych organów przez firmê
Zdzis³awa Mollina w naszej parafii. Cie-
szy³em siê, ¿e specjaliœci z Komisji Muzy-
ki bardzo wysoko podnieœli poprzeczkê
wymagañ budowy naszych organów. Wy-
raŸnie postawili ¿¹dania organmistrzowi,
¿e organy w takim koœciele jak¹ jest papie-
ska bazylika w Wadowicach powinny byæ
wykonane jak najlepiej. Stwierdzili, ¿e ze-
wnêtrzny wygl¹d, czyli tak zwana skrzy-
nia organowa jest pod wzglêdem architek-
tonicznym bardzo dobrze wspó³brzmi¹ca
ze stylem wnêtrza koœcio³a. Wyrazili uzna-
nie z powodu wysuniêcia organów w g³¹b
œwi¹tyni. Chwalili bardzo jakoœæ drewna

jak równie¿ blachy oraz elektroniki – sk³ad-
ników powsta³ych organów.

Mieli pewne zastrze¿enia do budownicze-
go, ¿e okreœlone g³osy organowe nie wy-
brzmiewaj¹ w sposób w³aœciwy. Równie¿
wyrazili niepokój, co do skutecznoœci dru-
giego manua³u organowego. Ustalono, i¿
dalsze uzupe³nienie w budowie organów –
wed³ug naniesionych poprawek – bêdzie
realizowane we wrzeœniu.

S³uchaj¹c g³osów komisji, w których
wyra¿a³y siê uznania dla budowniczego
oraz okreœlone sugestie wy¿szego standar-
du pewnych szczegó³ów przy dalszej bu-
dowie – cieszy³em siê, ¿e wszystkim nam,
tak budowniczemu jak i komisji, zale¿y na
najwy¿szej jakoœci wykonywanych orga-
nów. Czêsto powtarza³o siê zdanie, ¿e pa-
rafia, która ³o¿y tak wielkie sumy na budo-
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

wê nowych organów powinna prze¿ywaæ
satysfakcjê z piêknego, harmonijnego
brzmienia liturgicznego instrumentu.

Przez ostatnie czwartki mog³em braæ
udzia³ w wycieczce dzieci do Krakowa,
a tak¿e do Wieliczki. By³em bardzo usa-
tysfakcjonowany tak postaw¹ wychowaw-
ców, z Pani¹ Mari¹ Zador¹ na czele, jak i
uczestnicz¹cych w niej dzieci. Wycieczki
te ciesz¹ siê ogromnym powodzeniem.
Dzieci dziêki dobrej organizacji zwiedzaj¹
bardzo ciekawe historyczne miejsca. Do-
tykaj¹ wielkiej historii naszego narodu.
Mog¹ te¿ zjeœæ bardzo dobry obiad. W tym
miejscu myœlê o tych wszystkich, którzy
organizuj¹ w Wadowicach ró¿ne sposoby
przyjemnego odpoczynku dla dzieci. Prze-

cie¿ robi to PUKS, a tak¿e Dom Kultury
oraz Klub Abstynencki. Dobrze, ¿e w Wa-
dowicach dzieci maj¹ mo¿liwoœæ wyboru.
Zadowolony jestem, ¿e daje siê m³odym
mo¿liwoœæ atrakcyjnego, czynnego spêdza-
nia czasu wolnego. Zawsze bojê siê w tym
wzglêdzie biernoœci dzieci i ich rodziców,
która siê wyra¿a w powiedzeniu – „nie chce
mi siê”. Moglibyœmy du¿o mieæ, gdyby-
œmy chcieli chcieæ. To powiedzenie nie-
ustannie jest aktualne.

Kaplica Domu Parafialnego uleg³a
w ostatnich dniach ogromnemu przeobra-
¿eniu. Bielska ekipa pracowników pragnie
ukszta³towaæ w naszej kaplicy miniaturê
Domu Papieskiego. Mówi¹, ¿e do po³owy
wrzeœnia powinna byæ w Kaplicy Parafial-
nej czynna papieska wystawa. Czas poka-
¿e. Zobaczymy.

Pielgrzymka do Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie
i Bazyliki Grobu Bo¿ego w Miechowie

17 lipca 2010 roku w upaln¹ wakacyjn¹
sobotê 26-osobowa grupa pielgrzymów z ks.
Infu³atem J. Gilem wyrusza na zaplanowan¹
pielgrzymkê do Krakowa i Miechowa. Za-
poznajemy siê z histori¹ miasta Miechowa
i historii Zakonu Bo¿ogrobowców. Naj-
pierw jedziemy do Krakowa na Pr¹dnik
Czerwony, na ul. Woronicza, gdzie znajdu-
je siê Zespó³ klasztorno-ogrodowy Zgroma-
dzenia sióstr Albertynek. Siostra opowia-
da, nam o siostrze Bernardynie Marii Ja-
b³oñskiej (zm. 1940 r.) wspó³za³o¿ycielce
Zgromadzenia sióstr Albertynek. Po œmier-
ci Brata Alberta siostra Bernardyna strzeg³a
charyzmatu ubóstwa i pos³ugi najubo¿szym
i cierpi¹cym. W 1997 roku zosta³a beatyfi-
kowana przez Papie¿a Jana Paw³a II.
W przylegaj¹cym do kaplicy pokoju, w któ-
rym zmar³a utworzono ma³a Izbê Pamiêci,

gdzie obejrzeliœmy zgromadzone przedmio-
ty, którymi siê pos³ugiwa³a.

Kolejne miejsce to Sanktuarium Ecce
Homo œw. Brata Alberta. Œwi¹tynia bardzo
skromna, niewielka, kryta spadzistym bla-
szanym dachem. Wnêtrzu nadaje ciep³y nie-
mal podhalañski klimat sklepienie wyko-
nane z drewnianych bali. Funkcjê g³ówne-
go o³tarza pe³ni prosty stó³, za którym na
œcianie prezbiterium zawieszony jest obraz
pêdzla Brata Alberta – Ecce Homo. Obraz
powsta³ we Lwowie w 1879 r., wyobra¿a
cierpi¹cego Chrystusa, a purpurowa szata
tworzy na Jego piersi kszta³t wielkiego ser-
ca. Pod mens¹ o³tarza umieszczona jest tru-
mienka z relikwiami œw. Brata Alberta. Przy
o³tarzu g³ównym znajduj¹ siê te¿ relikwie
b³. Bernardyny Jab³oñskiej. Po lewej stro-
nie œwi¹tyni wisi obraz przedstawiaj¹cy
œwiêtego trzymaj¹cego w d³oniach roz³a-

many chleb, którym tak chêtnie dzieli³ siê
z potrzebuj¹cymi, u stóp obrazu jest reli-
kwiarz wykonany w kszta³cie d³oni trzy-
maj¹cej bochenek chleba. Nieco dalej znaj-
duje siê obraz beatyfikacyjny b³. s. Ber-
nardyny. B³ogos³awiona przedstawiona jest
tutaj wraz z tymi, którymi poœwiêca³a ca³e
¿ycie – z ubogimi. Œwi¹tynia posiada dwa
poziomy. W dolnym koœciele urz¹dzone
jest muzeum przedstawiaj¹ce ¿ycie œw.
Brata Alberta i b³. Bernardyny, oraz dzia-
³alnoœæ Zgromadzenia Albertynek.  Sank-
tuarium Ecce Homo wchodzi w sk³ad
wiêkszego kompleksu obejmuj¹cego sie-
dzibê Zarz¹du Generalnego Zgromadzenia,
Dom Zakonny, nowicjat, Dom Rekolek-
cyjny, Dom Opieki, kuchniê dla ubogich
oraz punkt pomocy doraŸnej.

W jednym z niewielkich budynków po
przejœciu na emeryturê mieszka kardyna³
Franciszek Macharski.

Opuszczamy to urokliwe miejsce, gdzie
siostry s³u¿¹ bezdomnym i starszym, cho-
rym i opuszczonym, uzale¿nionym i naj-
biedniejszym. Staraj¹ siê postêpowaæ
z przykazaniami œw. Brata Alberta, który
czêsto powtarza³: „Im wiêcej kto opusz-
czony, z tym wiêksz¹ mi³oœci¹ s³u¿yæ mu
trzeba, bo samego Pana Jezusa zbola³ego
w osobie tego ubogiego ratujemy.”

Z Krakowa jedziemy do Miechowa do
Bazyliki Grobu Bo¿ego. Urzeka nas wnê-
trze œwi¹tyni, która kilkakrotnie by³a prze-
budowywana, pochodzi z XIV/XV w.
Obecny jej wygl¹d w stylu póŸno-baroko-
wym z lat 1745-1802. Nawa g³ówna jest
wysoka na 25 metrów i d³uga na 50 me-
trów. G³ówny – rokokowo klasycystyczny
o³tarz wype³nia ca³a schodni¹ œcianê œwi¹-
tyni. Centralne miejsce o³tarza zajmuje re-
lief przestawiaj¹cy Zmartwychwstanie.
Nad kamiennym grobem unosi siê w ob-

ramowaniu chmur postaæ Zmartwychwsta-
³ego Jezusa Chrystusa z chor¹gwi¹. Wzd³u¿
prezbiterium po obu stronach pod œcianami
znajduj¹ siê stalle. Oprócz o³tarza g³ówne-
go w bazylice jest jeszcze 11 o³tarzy bocz-
nych i 36 du¿ych figur przedstawiaj¹cych
œwiêtych. Wnêtrze bazyliki zosta³o odno-
wione i przywrócono mu formê dekora-
cyjn¹ z pocz¹tku XIX w. 5 lipca 2002 roku
nuncjusz apostolski ks. arcybiskup Józef
Kowalczyk poœwiêci³ odnowion¹ bazylikê.
Ze wschodnich kru¿ganków przeszliœmy do
Kaplicy Grobu Bo¿ego. Centralnym ele-
mentem kaplicy jest w³aœciwy grób Chry-
stusa. Jest to kamienna kwadratowa budowla
wykonana z ciosów kamiennych w przed-
niej czêœci po lewej stronie znajduje siê ni-
skie wejœcie do komory grobowej. Górna
czêœæ grobu jest drewniana wykonana w sty-
lu barokowym. Grób Chrystusa by³ nieod-
³¹cznym elementem Koœcio³ów wznoszo-
nych przez Bo¿ogrobowców. W okresie kie-
dy muzu³manie zabronili pielgrzymom od-
wiedzaæ grób jerozolimski, Miechów sta³
siê celem pielgrzymek ca³ej œredniowiecz-
nej Europy.

Koœció³ i klasztor wraz budynkami towa-
rzysz¹cymi stanowi¹ zabytkowy zespó³ kla-
sy miêdzynarodowej. Obecnie s¹ prowadzo-
ne prace remontowe w zabudowaniach
klasztornych. Ostatnim miejscem pielgrzy-
mowania jest znów Kraków, Wzgórze Wa-
welskie, gdzie udajemy siê do krypty pod
wie¿¹ Srebrnych Dzwonów, by przez chwilê
pomodliæ siê za zmar³¹ parê prezydenck¹.
Obok sarkofagu z miodowego alabastru
z napisem Lech Aleksander Kaczyñski, Ma-
ria Helena Mackiewicz Kaczyñska prze-
chodz¹ wci¹¿ ludzie. Spaceruj¹c po wzgó-
rzu patrzymy na zamek ze wspania³ym dzie-
dziñcem, katedr¹ otoczon¹ kaplicami. Wa-


