Kontynuujemy
budowê organów
Wa¿nym krokiem do ubogacenia Papieskiej Bazyliki
jest wybudowanie nowych
27-g³osowych organów. Znana w Polsce
firma Zdzis³awa Mollina zosta³a wybrana
- wœród 5 nades³anych ofert - przez Kurialn¹ Komisjê Organistowsk¹ w Krako-

wie. Cena wykonania
wynosi 700 tysiêcy z³otych netto. Piêkne organy, architektonicznie dostosowane do wnêtrza Bazyliki, zosta³y wykonane w pracowni, a od po³owy
kwietnia do koñca wrzeœnia 2010 r. s¹ sk³adane w naszej Bazylice.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
23. Niedziela Zwyk³a

Wszechmog¹cemu Bogu dziêkujemy za dar, jakim by³ Pontyfikat Naszego Rodaka Jana Paw³a II, który tak wiele uczyni³ dla nas i ca³ego œwiata.
fot. St. M¿yk

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Jego wytrwa³e poszukiwanie pokoju, wolnoœci i sprawiedliwoœci pozostanie w naszej pamiêci.
Modl¹c siê gor¹co do Najœwiêtszej Panienki wierzymy, i¿ za Jej wstawiennictwem Nasz Ukochany Papie¿ zostanie rych³o w³¹czony w poczet Œwiêtych.
Angelika Kwarciak z córk¹ Klaudi¹, Marcin Gracjasz

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
M¥DROŒCI
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Mdr 9, 13-18b
Prawdziwa m¹droœæ

Flm 9b-10.12-17
Wszyscy s¹ braæmi

Oka¿ Twemu s³udze œwiat³o swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

EWANGELIA: £k 14, 25-33

Kto nie wyrzeka siê wszystkiego, nie mo¿e byæ uczniem Jezusa

Wielkie t³umy sz³y z Jezusem. On zwróci³ siê i rzek³ do nich: «Jeœli kto przychodzi do
Mnie, a nie ma w nienawiœci swego ojca i matki, ¿ony i dzieci, braci i sióstr, nadto
i siebie samego, nie mo¿e byæ moim uczniem. Kto nie nosi swego krzy¿a, a idzie za Mn¹,
ten nie mo¿e byæ moim uczniem. Bo któ¿ z was, chc¹c zbudowaæ wie¿ê, nie usi¹dzie
wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykoñczenie? Inaczej, gdyby za³o¿y³ fundament, a nie zdo³a³by wykoñczyæ, wszyscy patrz¹c na to zaczêliby drwiæ z niego: „Ten
cz³owiek zacz¹³ budowaæ, a nie zdo³a³ wykoñczyæ”. Albo który król, maj¹c wyruszyæ,
aby stoczyæ bitwê z drugim królem, nie usi¹dzie wpierw i nie rozwa¿y, czy w dziesiêæ
tysiêcy ludzi mo¿e stawiæ czo³o temu, który z dwudziestu tysi¹cami nadci¹ga przeciw
niemu? Jeœli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki
pokoju. Tak wiêc nikt z was, kto nie wyrzeka siê wszystkiego, co posiada, nie mo¿e byæ
moim uczniem».
Oto s³owo Pañskie

Warto wiedzieæ
W najbli¿szy czwartek w archidiecezji
krakowskiej wspominamy niezwyk³¹ postaæ - b³ogos³awion¹ Anielê Salawê.
Obok œwiêtej królowej Jadwigi i œwiêtego profesora Jana z Kêt, œwiêtych i b³ogos³awionych zakonników i zakonnic do
chwa³y o³tarzy zosta³a wyniesiona zapracowana, niewykszta³cona s³u¿¹ca. Mimo
ogromnie ciê¿kiej pracy, jak¹ wykonywa³a, by³a otwarta na dzia³anie Ducha
Œwiêtego i potrzeby bliŸnich. Tak¿e dzisiaj wiele dziewcz¹t boryka siê z bardzo
niepewn¹ przysz³oœci¹. Mog¹ daæ siê poci¹gn¹æ z³udnym obiecankom albo realnie próbowaæ budowaæ skromne ¿ycie.

B³ogos³awiona Aniela podjê³a ¿ycie pe³ne trudów i upokorzeñ, które z up³ywem
lat nabiera³o piêknych barw. I chocia¿ po
ludzku zazna³a niewiele szczêœcia, sam Pan
Bóg uczyni³ j¹ otwart¹ na budowanie
szczêœcia dla innych. Cuda wypraszane za
jej wstawiennictwem daj¹ ocenê jej ¿yciu.
To ona by³a inspiratork¹ wspólnoty s³u¿¹cych, które nazywa³y siê „Zytkami”.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ w wielu miastach s³u¿¹ce skupia³y siê w tej wspólnocie. Tak by³o równie¿ i w Wadowicach.
Widomym tego znakiem jest dom „Zytek” na ul. Zatorskiej, który od kilku ju¿
lat jest w³asnoœci¹ Caritas Archidiecezji
Krakowskiej. Oby jak najlepiej s³u¿y³ miAgenda
-2- ³osiernej mi³oœci.

Rodzina Domowym Koœcio³em
Nasze pocz¹tki w Oazie Rodzin
Na pierwsze spotkanie naszej Ma³ej
Wspólnoty – Krêgu Rodzin, zjawi³o siê
szczêœæ ma³¿eñstw, 12 osób. W ten sposób
spe³nione zosta³y wymogi tworzenia, które mówi¹, ¿e Kr¹g powinien liczyæ od czterech do siedmiu ma³¿eñstw. Ró¿nica wieku
pomiêdzy najstarszymi i najm³odszymi
uczestnikami spotkania – 25 lat, wykszta³cenie od zawodowego do wy¿szego, od
aktywnych zawodowo, przez emerytów, do
nie pracuj¹cych zawodowo. Od gospodyñ
domowych, ekonomistów, in¿ynierów
i techników po nauczycieli, przedszkolanki i pielêgniarki. Ró¿norodnoœæ, która na
pocz¹tku naszej wspólnej drogi, trochê nas
parali¿owa³a, po pewnym czasie okaza³a siê
bardzo cenna, pozwoli³a nam doœwiadczyæ,
¿e u Boga wszyscy jesteœmy równi. Wiek,
wykszta³cenie czy zawód, nie maj¹ znaczenia, gdy wspólnie pragniemy d¹¿yæ do
Boga. W tej ma³ej wspólnocie, dziêki tej
ró¿norodnoœci, mieliœmy laboratorium pokory. Mieliœmy trochê ¿al do odpowiedzialnych na poziomie diecezji, ¿e pozostawili
nas samym sobie, ale i ten fakt mia³ pozytywny oddŸwiêk. Maj¹c jedynie kontakt
z materia³ami, formacjê prowadziliœmy bardzo ortodoksyjnie, na krok nie odstêpuj¹c
od wyznaczonego programu. PóŸniej przekonaliœmy siê jak to by³o wa¿ne. Wspólnoty, które zaczê³y „ulepszaæ” program formacyjny, niestety nie przetrwa³y. Pocz¹tki

by³y bardzo trudne. Jak otwarcie rozmawiaæ o naszej wierze, o naszej relacji do
Boga, o naszych problemach z tym zwi¹zanych? Jak, skoro nawet nie rozmawialiœmy o tych sprawach z naszymi „po³ówkami”? Skoro nasze uzewnêtrznianie wiary
bardzo czêsto koñczy³o siê na: uczeniu naszych pociech modlitwy, na swoich modlitwach, cichych, „aby broñ Bo¿e, ktoœ ich
nie nas us³ysza³”, na niedzielnym uczestnictwie na Mszy Œw. i ewentualnej wymianie zdañ o kazaniu, „by³o dobre, by³o z³e”
i tyle. Nie by³o ³atwo otworzyæ siê przed
innymi, ale uœwiadomiliœmy sobie, ¿e jest
to niezbêdne, je¿eli chcemy aby nasze spotkania (miesiêczne) przynosi³y owoce, abyœmy stawali siê œwiêtymi w ma³¿eñstwie.
Ró¿ny by³ czas dojœcia do tej œwiadomoœci
ale dziêki wzajemnemu œwiadectwu, dziêki dzieleniu siê zmaganiami ze swoj¹
grzesznoœci¹, zaakceptowaliœmy to wszyscy. Ró¿na by³a motywacja w³¹czenia siê
do wspólnoty: byli wœród nas tacy, którzy
pragnêli pog³êbienia wiary, byli tacy którzy uczynili to, bo liczyli, ¿e uzyskaj¹ pomoc w wychowywaniu dzieci, byli i tacy
którzy szukali kontaktu z podobnie myœl¹cymi, byli i tacy, którzy uczynili to dla
swojego wspó³ma³¿onka. Dla niektórych
by³ to wyraz sprzeciwu wobec panuj¹cego
systemu politycznego (by³ rok 1983). Jak
siê okaza³o, taka motywacja nie mia³a wielkiego znaczenia, wobec póŸniejszych przemian, jakie dokona³y siê w naszym ¿yciu.
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê wrzeœnia, na mszy œw. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych
Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpóŸniej przed t¹ Msz¹ œw.
Kinga Kosowska
Laura Góra
Zuzanna Zaj¹c
Izabela Czapla
Wojciech Ba³ys
Amelia Kurek
Paulina Sarach
Krzysztof Œwiêch
Nataliaa Bielec
Tymoteusz Dragan
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Intencje mszalne:

Czwartek 9 wrzeœnia
6.00 Œp. Anna Szczur
7.00 Œp. Ma³gorzata Babula
7.30 Œp. Stanis³aw Bando³a
8.00 Sp. Felicja K³obuch
12.00 Œp. Maria i W³adys³aw ¯ak
18.00 Œp. Wanda We³na
Œp. Anna Sobczyñska
Pi¹tek 10 wrzeœnia
6.00 Œp. Felicja K³obuch
7.00 Œp. Stanis³aw Ga³
7.30 Œp. Stanis³aw Bando³a
8.00 Œp. Anna Sobczyñska
12.00 Œp. Wanda We³na
18.00 Œp. Ma³gorzata Babula
Œp. Kazimierz Dudziak
Sobota 11 wrzeœnia
6.00 Œp. Wanda We³na
7.00 Œp. Felicja K³obuch
7.30 Œp. Stanis³aw Bando³a
8.00 Œp. Ma³gorzata Babula
12.00 Œp. William Furlong
18.00 Sp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Stefania i Tadeusz Wisiorek
Niedziela 12 wrzeœnia
6.00 Œp. Felicja K³obuch
7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla cz³onków
¯ywego Ró¿añca oraz opiekuna Ks. Infu³ata
Œp. Ma³gorzata Babula
9.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
10.00 Roków
10.30 Œp. Edward Dobisz z rodzicami
12.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
13.15 Roczki
18.00 Œp. Jan, Irena, Anna

Poniedzia³ek 6 wrzeœnia
6.00 Œp. Anna Szczur
7.00 Œp. Stanis³aw Bando³a
7.30 Œp. Wanda We³na
8.00 Œp. Ma³gorzata Babula
12.00 Œp. Tadeusz Westwalewicz - 38 r. œm.
18.00 Œp. Felicja K³obuch
Œp. S³awomir Balonek
Wtorek 7 wrzeœnia
6.00 Œp. Anna Szczur
7.00 Œp. Felicja K³obuch
7.30 Œp. Franciszek i Maria Krupnik
i córka Klaudia
8.00 O zdrowie i b³og Bo¿e dla Reginy
12.00 Œp. Ma³gorzata Babula
18.00 Œp. Rozalia Strojek - 24 r. œm.
Œp. Anna Sobczyñska
Œroda 8 wrzeœnia
6.00 Œp. Ma³gorzata Babula
7.00 Œp. Wanda We³na
7.30 Œp. Felicja K³obuch
8.00 Œp. Jan, Krystyna, Boles³aw Do³êga
z rodzin¹
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla
Sylwii i £ukasza w 1 r. œlubu
00
18. W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Anny, Tymoteusza
i Wojciecha
Za zmar³ych
Œp. Stanis³aw Bando³a
Œp. Anna Szczur
Œp. Marcin Ramuciñski
Œp. Anna Sobczyñska
Œp. Kazimierz Dudziak
Œp.Józef,JózefaKosowscy,JózefKowalski-18r.œm.
Œp. Zbigniew Bukin
Œp. Marian Kupczyk
Œp. Anna i Micha³ Gêbala
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Œwiêci tego tygodnia: we wtorek
– wspomnienie œw. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i mêczennika, w œrodê –
Œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, w czwartek – wspomnienie b³. Anieli
Salawy, dziewicy.

23. Niedziela Zwyk³a - 05 wrzeœnia 2010r.
1. Zapraszamy m³odzie¿ klas III gimnazjum do bezpoœredniego przygotowania siê do Sakramentu Bierzmowania.
W pierwszy pi¹tek m³odzie¿ klas III wpisa³a siê na poszczególne grupy katechetyczne. Jeœli ktoœ z m³odych tego nie uczyni³ niech¿e zrobi to w tym tygodniu.
2. Przez ca³y rok szkolny, w niedziele
i œwiêta, prosimy m³odzie¿ na Mszê Œw.
o godz. 9.00, a dzieci szkolne na godz.
12.00. W kaplicy Domu Parafialnego,
w ka¿d¹ niedzielê o godz. 11.30, odprawiamy Mszê Œw. dla ma³ych dzieci wraz
z rodzicami.
3. W naszej parafii istniej¹ grupy duszpasterskie. Prosimy dzieci i m³odzie¿ do
w³¹czenia siê w pracê formacyjn¹ w wybranej z nastêpuj¹cych grup: ¯ywy Ró¿aniec, oaza dzieci i m³odzie¿y, grupa
S³u¿by Liturgicznej – ministrantów i lektorów, grupa misyjna, Wspólnota Wiara
i Œwiat³o – opiekuj¹ca siê dzieæmi niepe³nosprawnymi, Parafialny Klub Sportowy „Karol”.
4. Klub Seniora „Pod Plebani¹” zaprasza
chêtnych na pierwsze spotkanie po wakacjach w czwartek 9 wrzeœnia o godz. 17.00.

5. Przyjmujemy ch³opców na kandydatów do ministrantury. S³u¿ba ministranta jest wielkim zaszczytem dla
ch³opców i ich rodzin. Prosimy rodziców, aby zg³aszali swoich synów do s³u¿by ministranckiej.
6. W przysz³¹ niedzielê 12 wrzeœnia odbêdzie siê w Kalwarii Z. pielgrzymka rodzin. Wyjazd o godz. 7.30. Koszt przejazdu
8 z³. W naszej bazylice w tym dniu kazania
wyg³osi ks. Pawe³ Danek, który z woli ks.
kardyna³a zarz¹dza remontem Domu Papieskiego. Po ka¿dej mszy œw. udzielamy zebranym rodzinom specjalnego b³ogos³awieñstwa. Prosimy o obecnoœæ ca³ymi rodzinami na poszczególnych mszach œw.
7. Na Apel Jasnogórski pielgrzymujemy 16 wrzeœnia. Wyjazd godz. 15.45.
Koszt przejazdu 30 z³. Romowie naszej
parafii bêd¹ pielgrzymowaæ do Limanowej na œwiêto Matki Bo¿ej Bolesnej w niedzielê 19 wrzeœnia.
8. W poniedzia³ek 20 wrzeœnia bêdzie
pielgrzymka do Zakopanego – nawiedzimy Dolinê Koœcielisk¹. Wyjazd o godz.
7.00. Koszt przejazdu 30 z³.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

W Jakubowej studni woda dudni
Przez ostatnie tygodnie byliœmy syceni smutnymi wiadomoœciami: smoleñska
katastrofa, tragiczne powodzie, bolesne
rozdarcie wywo³ane przez krzy¿ postawiony na placu przed Pa³acem Prezydenckim. Ile¿ tych czarnych, smutnych wiadomoœci mo¿na by jeszcze nazbieraæ.
Chcia³bym na pocz¹tek roku szkolnego przekazaæ radosne wiadomoœci z ma-3³ego, wadowickiego œwiata:

1. Podczas tegorocznych wakacji Pani
Maria Zadora – by³a Dyrektor szko³y nr 4
w Wadowicach, zorganizowa³a dziesiêæ
tzw. Radosnych Czwartków. By³y to wyjazdy w ciekawe miejsca po³udniowej Polski. Co tydzieñ grupa 45 dzieci wadowickich wraz z opiekunami wyje¿d¿a³a, aby
zwiedziæ i poszerzyæ swoje wiadomoœci
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

o danym miejscu. W grupie opiekunów
znajdowa³ siê nauczyciel, ksi¹dz, a tak¿e
pani z Zespo³u Charytatywnego. Chêtnie
bra³em udzia³ w tych wycieczkach, bo chocia¿ mam ju¿ swój wiek, to jednak na poznanie œwiata i ciekawych ludzi wci¹¿ jest
miejsce w moim umyœle i sercu. Trzeba
dodaæ, ¿e Pani Kierownik tych wyjazdów
wystara³a siê równie¿, przez z³o¿enie odpowiednich wniosków w Urzêdzie Miasta o finanse na zorganizowanie wycieczek. Uczestnicy wp³acali symbolicznie
5z³, ¿eby ich zobowi¹zywa³o do zrealizowania zapisu. Bardzo dziêkujê Organizatorom Radosnych Czwartków, z Pani¹
Mari¹ Zadora na czele. Ta forma wypoczynku jest równie¿ form¹ szukania kontaktów wychowawczych i religijnych.
2. Nie mogê równie¿ na tym miejscu
nie podkreœliæ kolonii dla dzieci i m³odzie¿y w Gdyni zorganizowanej przez
nasz¹ parafiê. Przesz³o 200 m³odych ludzi wziê³o w niej udzia³. Jak zawsze spokojny ks. Marek Poznañski podj¹³ siê zorganizowania i bardzo bezpiecznego prowadzenia kolonii. Jest to podjêcie du¿ej
odpowiedzialnoœci. Ile¿ to ró¿nych niebezpieczeñstw czyha na ka¿dym kroku.
Boga wielbiê za ³askê bezpieczeñstwa tamtych dni, a ks. Markowi mówiê z najwiêkszym uznaniem Bóg zap³aæ.
3. Wielk¹ radoœæ sprawi³a Pani Marta
Pustu³ka zorganizowaniem pielgrzymki do
miejsc œwiêtych w Europie: Lourdes, La
Salette, Montserrat, Compostella to tylko
niektóre nazwy na pielgrzymim szlaku,
które m³odzi pielgrzymi z Wadowic odwiedzili. Ks. Wojciech Szel¹g, uczestnik
pielgrzymki nie móg³ siê naopowiadaæ
nam o bogactwie prze¿yæ zwi¹zanych

z nawiedzeniem wielkich sanktuariów europejskich. Przejechali przesz³o siedem tysiêcy kilometrów. Uczestnikami tej bardzo taniej pielgrzymki by³a m³odzie¿ bior¹ca udzia³ w asyœcie kalwaryjskiej,
a zw³aszcza tzw. wadowiccy gwardziœci.
Przy okazji us³ysza³em zapewnienie
o wiêksz¹ troskê w prowadzeniu grupy
ch³opców nale¿¹cych do wadowickich
gwardzistów. Oby tak siê sta³o. Bardzo
dziêkujê P. Marcie za zorganizowanie niezwyk³ej pielgrzymki.
4. Du¿¹ radoœci¹ nape³ni³o moje serce
uczestnictwo przesz³o 400 mieszkañców
ziemi wadowickiej, zw³aszcza m³odych,
w XXV pieszej pielgrzymce na Jasn¹ Górê.
Ju¿ od kilku lat pielgrzymi ci bior¹ udzia³
w specjalnej autokarowej podró¿y do grobu Jana Paw³a II. Obecnie nie jest ju¿
³atwo w szybkim tempie zgromadziæ
uczestników do takiej pielgrzymki. Oni
skrzyknêli siê w ci¹gu 4 tygodni.
Ks. Maciej Œcibor by³ nie tylko przewodnikiem, ale i pilotem pielgrzymowania.
5. Wakacyjne krajowe pielgrzymki pomog³y w pog³êbieniu przyjaŸni miêdzy
ludzkiej, a tak¿e lepszym poznaniu miejsc
œwiêtych. Du¿¹ radoœæ prze¿yli pielgrzymi w drodze do Wambierzyc. Prowadzi³
j¹ ks. Grzegorz Kufel. Równie¿ pielgrzymka do Lichenia wywar³a na nas niebywa³e
wra¿enie. Mieliœmy okazjê d³u¿szej rozmowy z twórc¹ „cudu” licheñskiego ks. Eugeniuszem Makulskim. To niebywa³y pasjonat. Z niczego stworzy³ niezwyk³e sanktuarium. Gdy piszê „z niczego” to pope³niam wielki b³¹d, gdy¿ by³y Kustosz licheñski posiada niezwyk³¹ wiarê w Opatrznoœæ Bo¿¹ i mi³oœæ do Bolesnej Królowej
Polski w Licheniu. Te wartoœci sta³y siê
-4- motorem cudownego dzie³a, które tam siê

nie móg³ nam daæ wiêcej – jak da³ w swojej
przeogromnej hojnoœci. Dopala siê jednak
œwieczka i trzeba iœæ w drogê, z której ju¿ siê
nie wraca do siebie. £¹czê braterskie pozdrowienia i mocno œciskam konsekrowane
i hojne d³onie”.

zrealizowa³o. Zamieszczam na tym miejscu wyj¹tki z jego listu, który mi w ostatnim czasie przes³a³: „Czcigodnemu Bratu
w kap³añstwie przesy³am gor¹ce podziêkowanie za odwiedzenie seniora na bocznicy ¿ycia. Mile wspominam to spotkanie
z pielgrzymami ze s³awnych Wadowic.
Serdecznie dziêkujê za z³o¿on¹ hojn¹ ofiarê. Jestem mile zaskoczony tym darem serca. Przecudowne nasze kap³añskie ¿ycie
i nasza kap³añska praca. Ju¿ sam Pan Bóg

Opisuj¹c powy¿sze fakty pragnê w sobie i czytelnikach obudziæ œwiadomoœæ, ¿e
w ostatnich miesi¹cach i dniach dzieje siê
wiele dobrego. Blisko nas, a tak¿e w nas
samych.
ks. Infu³at

Radosny czwartek w Stani¹tkach i Niepo³omicach
29 lipca 2010 o godz. 8:00 w kolejny „Radosny czwartek” dzieci pod
przewodnictwem p. Marii Zadory wyjecha³y do Stani¹tek i Niepo³omic. Najpierw pojechaliœmy do Stani¹tek do
klasztoru Sióstr Benedyktynek. Siostra
Benedyktynka opowiedzia³a nam historiê powstania klasztoru, zakonu. Modliliœmy siê w kaplicy przed obrazem
Matki Boskiej Bolesnej. Zwiedziliœmy
te¿ muzeum, gdzie ogl¹daliœmy zbiory rzeŸb, obrazów, szat i naczyñ liturgicznych oraz zabytków piœmiennictwa.

pyszne lody. Ostatnim punktem pobytu
w Niepo³omicach by³ koœció³ Dziesiêciu
Tysiêcy Mêczenników. Tam spotkaliœmy
siê z ks. proboszczem parafii Stanis³awem
Mik¹, który pochodzi z Wadowic. Ksi¹dz
Proboszcz bardzo ciekawie opowiada³
nam o stylach w architekturze koœcio³a,
historii powstania, ró¿nych tajemnicach.
Zobaczyliœmy przed koœcio³em piêkn¹
mozaikê przedstawiaj¹c¹ Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II. Ogl¹daliœmy wnêtrze
z kaplic¹ œw. Karola Boromeusza Lubomirskich. W tej kaplicy czêsto modli³ siê
Karol Wojty³a, gdy¿ Karol Boromeusz jest
patronem Jana Paw³a II. Wpisaliœmy do
ksiêgi prosz¹c œw. Karola Boromeusza
o opiekê nad nami.

W Niepo³omicach wyszliœmy na Kopiec Grunwaldzki, jedyny w Polsce
wzniesiony dla upamiêtnienia zwyciêstwa grunwaldzkiego. Usypano go
w latach 1910-1915 z okazji 500 rocznicy bitwy. Z kopca podziwialiœmy roztaczaj¹cy siê widok. Kolejnym punktem zwiedzania by³ piêkny Zamek z arkadowym dziedziñcem. Byliœmy te¿
w muzeum, gdzie ogl¹daliœmy trofea
myœliwskie i wypchane zwierzêta
z Puszczy Niepo³omickiej i z dalekiej
Afryki. Potem by³ czas na odpoczynek,

Od ksiêdza Proboszcza otrzymaliœmy
widokówki z zabytkowym koœcio³em
i Litani¹ do Œwiêtych Mêczenników
z Góry Ararat.
Z Niepo³omic pojechaliœmy do Wadowic, po drodze zjedliœmy jeszcze coœ
McDonald’s. O godz. 16:00 byliœmy
w Wadowicach.
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