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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
5. Niedziela Zwyk³a

fot. St. M¿yk

W tym biuletynie
zwracam siê szczegól-
nie do chorych naszych
parafian. Mo¿e ju¿ od
wielu tygodni, a nawet

miesiêcy nie mog¹ przybyæ na mszê
œw. do bazyliki. Chcê wam powie-
dzieæ, z okazji Dnia Chorego, ¿e je-
steœcie nieustannie w moich modli-
twach i bardzo was proszê o modli-
twy w mojej intencji, a tak¿e w inten-
cjach naszej parafii. Du¿o w niej jest
dobrego, ale tak¿e „k¹kol” roœnie na
potêgê. S³owa Ojca Œwiêtego, napisa-
ne w tegorocznym orêdziu, czyniê
swymi:

Dzieñ Chorego
„Na zakoñczenie

mojego Orêdzia na
Œwiatowy Dzieñ
Chorego pragnê wyra-
ziæ moj¹ jednoœæ z wszystkimi i z ka¿-
dym z was, czuj¹c siê wspó³uczestni-
kiem waszych cierpieñ i nadziei, który-
mi na co dzieñ ¿yjecie w jednoœci
z Chrystusem ukrzy¿owanym i zmar-
twychwsta³ym. Niech On obdarzy was
pokojem i uleczy wasze serca. Niech
razem z Nim bêdzie przy was Najœwiêt-
sza Maryja Panna, któr¹ z ufnoœci¹ wzy-
wamy jako Uzdrowienie chorych i Po-
cieszycielkê strapionych”.

Benedykt XVI

Z wyboru konklawe i woli Boga

naszego mamy w  Watykanie pa-

pie¿a Benedykta XVI, który

aktem papieskim i z pomoc¹

Ducha Œwiêtego bêdzie be-

atyfikowa³ Jana Paw³a II.

Pragniemy, by geniusz

naszej epoki i Rodak wspa-

nia³y zosta³ polskim œwiêtym,

dla ogólnej chwa³y. O Wielki

Bo¿e, co jesteœ hen w Niebie,

wys³uchaj nasze proœby kierowa-

ne do Ciebie.

Stanis³awa Senkowska
Ludwik Senkowski
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S³owo na  n i edz i e l ê

Oto słowo Pańskie

Ks. Stanis³aw Gorgol

Mamy byæ œwiat³em i sol¹. Nie zawiedŸ.

Mt 5, 13-16  Wy jesteœcie œwiat³em œwiata

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŒWIÊTEGO PAW£A APOSTO£A
DO KORYNTIAN:

Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata,
kto idzie za Mn¹, bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:
Iz 58, 7-10
Œwiat³o dobrych uczynków 1 Kor 2, 1-5

Nauczanie œwiêtego Paw³a

EWANGELIA:

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: <<Wy jesteœcie sol¹ dla ziemi. Lecz jeœli
sól utraci swój smak, czym¿e j¹ posoliæ? Na nic siê ju¿ nie przyda, chyba na
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteœcie œwiat³em œwiata. Nie mo¿e siê
ukryæ miasto po³o¿one na górze. Nie zapala siê te¿ œwiat³a i nie stawia pod kor-
cem, ale na œwieczniku, aby œwieci³o wszystkim, którzy s¹ w domu. Tak niech
œwieci wasze œwiat³o przed ludŸmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie>>.

jednym z najistotniejszych miejsc
w Krakowie ³¹cz¹cych siê z ¿yciem
i drog¹ kap³añsk¹ Karola Wojty³y. Pa-
³ac stanowi³ i nadal stanowi dom i sie-
dzib¹ urzêduj¹cego metropolity kra-
kowskiego. Mieszcz¹ siê w nim urzê-
dy i archiwa Kurii Metropolitalnej.
Miejscem pobytu Karola Wojty³y, jako
kleryka, rezydencja ta sta³a siê ju¿
w 1944 roku. Jako alumn mieszka³ tu
do 1946 roku, by 1 listopada 1946 r
uzyskaæ w prywatnej kaplicy biskupiej
œwiêcenia kap³añskie z r¹k kardyna³a
Stefana Sapiehy. Ponownie sprowadzi³
siê na Franciszkañsk¹ 3, gdy zosta³ ar-
cybiskupem krakowskim. Pozosta³ tu
do 1978 roku, czyli do momentu wy-
boru na Papie¿a. Podczas ka¿dej piel-
grzymki do Polski i odwiedzin Krako-
wa rezydencja ta stawa³a siê miejscem
pobytu Jana Paw³a II.

My dzisiaj dziêki ks. Infu³atowi do-
st¹piliœmy wielkiego zaszczytu, nie tyl-
ko mogliœmy stan¹æ przed „oknem pa-
pieskim”, byæ na dziedziñcu pa³aco-
wym, ale weszliœmy do jego wnêtrza.
Na pierwszym piêtrze zobaczyliœmy
portrety biskupów krakowskich,
a wœród nich wizerunek Karola Wojty-
³y. W skupieniu udaliœmy siê do Ka-
plicy Pa³acu Arcybiskupów, urzek³o
nas jej piêkno.Z zachwytem patrzyli-
œmy na o³tarz. G³ówn¹ czêœæ stanowi
krzy¿, obok krzy¿a figura Matki Bo-
¿ej Fatimskiej, za tym srebrna p³asko-
rzeŸba przedstawiaj¹ca najwa¿niejsze
budowle sakralne œwiata, zwi¹zane
z Ojcem Œwiêtym Janem Paw³em II.

Po lewej stronie Fatima, koœció³ Ma-
riacki, Sanktuarium Bo¿ego Mi³osier-
dzia w £agiewnikach, Bazylika œw. Pio-
tra w Rzymie, po prawej Jasna Góra,

Wawel, Bazylika Ofiarowania NMP
w Wadowicach, bazylika Grobu Pañ-
skiego w Ziemi Œwiêtej. Nad wszystkim
s³oñce i ksiê¿yc. Jak¿e jesteœmy dumni,
wœród tych wielkich œwi¹tyñ œwiata nasz
wadowicki koœció³, z którym Karol
Wojty³a by³ zwi¹zany przez 18 lat.

Nowa nastawa o³tarza zosta³a ufun-
dowana jako wotum wdziêcznoœci za
pontyfikat Jana Paw³a II przez metro-
politê krakowskiego kardyna³a Stanis³a-
wa Dziwisza w 2010 roku. Autorami
i wykonawcami tego niezwyk³ego dzie-
³a jest pracownia artystów gdañskich –
pp. Mariusza i Kamila Drapikowskich,
którzy s¹ te¿ wykonawcami Tryptyku
Jerozolimskiego, który w 209 roku
mogliœmy ogl¹daæ w Wadowicach.

Nie chce siê nam opuszczaæ tego
miejsca, które tak bardzo zwi¹zane jest
z naszym Rodakiem – b³ogos³awionym
Janem Paw³em II.

Na szlaku wêdrówki jest jeszcze ko-
œció³ i klasztor Braci Mniejszych Ka-
pucynów przy ul. Loretañskiej, gdzie
ogl¹damy ciekaw¹ szopkê z elementa-
mi wspó³czesnymi. Projektantem i wy-
konawc¹ tej szopki by³ nasz krajan
o. Jerzy Stopa. W koœciele odmawia-
my Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia.
Z Loretañskiej wracamy pod Wawel,
czas wracaæ do Wadowic.

Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
ks. Infu³atowi Jakubowi Gilowi, dziêki
któremu mogliœmy siê modliæ i wêdro-
waæ po Krakowie œladami Jana Paw³a
II, dziêkowaæ za Jego beatyfikacjê, byæ
w tej piêknej kaplicy. Byliœmy w mie-
œcie, o którym 10 czerwca 1979 roku
tak powiedzia³ Jan Pawe³ II: „Patrzê
jeszcze st¹d na Kraków, na ten Kraków,
w którym ka¿dy kamieñ i ka¿da ceg³a
jest mi droga…Patrzê st¹d na Polskê”.

Na wyspie Coche jest kopalnia od-
krywkowa soli. Gdy spadnie deszcz,
zalana jest wod¹. Czêsto mo¿na zo-
baczyæ, jak ludnoœæ miejscowa wie-
zie na taczce brzegiem oceanu bry³ê
soli. W domu oczyszcz¹ j¹ z piasku
i wysusz¹na s³oñcu i maj¹ sól. Prak-

tycznie za darmo. Potem jeszcze trze-
ba z³owiæ „jak¹œ rybkê” i kolacja go-
towa. Œwiat³o i sól to dobre uczynki.
Wiara pomo¿e ci dodaæ smaku temu
œwiatu. Wiara pomo¿e ci  wyjœæ
z ciemnoœci. Do roboty!

Maria Zadora

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielê lutego, na mszy œw. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego b³ogos³awieñ-

stwa dzieciom,  które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych Rodzi-

ców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii  lub najpóŸniej przed t¹ Msz¹ œw.

Jakub Gibas
Laura Ziemla
Jakub Master
Eryk Dorociński

Beata Wądolny
Zuzanna Polak
Tomasz Karpiński

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 11 lutego
    6.00 Œp. Jan Pomiet³o - 24 r. œm.
    7.00 Œp. Marianna Lempart
    7.30 Œp. Ryszard Szopiñski
    8.00 Œp. Jan Malczyk
  12.00 Œp. Ryszard Skrzypczak
  18.00 Œp. Stanis³aw Oszustowicz

Œp. Antoni, Bronis³awa, Stefania i Zofia Renkiewicz

Sobota 12 lutego
   6.00 Œp. Marianna Lempart
   7.00 Œp.  Ryszard Szopiñski
   7.30 Œp. Wanda Mika
   8.00 Œp. Jan Malczyk
  12.00 Œp. Maria, Tadeusz, Maria Olech
  18.00 Œp. Emanuel Luftglass

Œp. Stanis³aw Bazarnik

Niedziela 13 lutego
   6.00 Œp. Józef Cabak
   7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Ró¿ Ró¿añco

wych i ks. Infu³ata odI Ró¿y
Œp. Józef Witek - r. œm.

   9.00 Œp. Franciszek Biel
  10.00 Roków Œp. Antonina, Adolf Paj¹k,

syn Adam, córka Wanda, synowa Maria
  10.30 Œp. Jan Malczyk
  12.00 Œp. Mieczys³aw Dubel

Œp. Tadeusz Paj¹k
  13.15 Roczki
  18.00 Œp. Józef Stopa

Czwartek 10 lutego

     6.00 Œp. Marianna Lempart
    7.00 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
    7.30 Œp.  Ryszard Szopiñski
    8.00 Œp. Jan Malczyk
  12.00 Œp. Andrzej Pacyna
  18.00 Œp. Ludwik Foltin

Œp. Micha³ Urbañski

Poniedzia³ek  07 lutego
   6.00 Œp. Marianna Lempart
   7.00 Œp. Ryszard Skrzypczak
   7.30 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
   8.00 Œp. Jan Malczyk
  12.00 Œp. Barbara Okoñska
  18.00 Œp. Jan Meus - 5 r. œm.

Œp. Felicja i Józef Wróbel

Wtorek 08 lutego
   6.00 Œp. Marianna Lempart
   7.00 Œp. Barbara Okoñska
   7.30 Œp. Jan Malczyk
   8.00 Œp. Mieczys³aw K³obuch - 24 r. œm.
  12.00 Œp. Stanis³aw Oszustowicz
  18.00 Œp. Ryszard Skrzypczak

Œp. Helena Byrska - 8 r. œm.

Œroda 09 lutego
    6.00 Œp. Franciszek Modarek i Wiktoria
    7.00 Œp. Wanda Mika
    7.30 Œp. Marianna Lempart
    8.00 Œp. Jan Malczyk
  12.00 Œp. Ryszard Szopiñski
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Józef Cabak
Œp. Józef Stopa
Œp. Jan Gawron
Œp. Stanis³aw Oszustowicz
Œp.  Barbara Okoñska
Œp. Franciszek, Janina z dzieæmi
Œp. Ryszard Skrzypczak
Œp. Weronika Szostek
Œp. Marianna Lempart
Œp. Wanda Mika
Œp. Stanis³awa Byrska

5. Niedziela Zwyk³a - 06 lutego 2011r.
1. W pi¹tek 11 lutego, w wspomnie-

nie Objawienia Matki Bo¿ej w Lour-
des, z woli Ojca Œwiêtego obchodzi-
my XVIII Œwiatowy Dzieñ Chorego.
Wszystkich, którzy siê Ÿle maj¹, zapra-
szamy w tym dniu na mszê œw. o godz.
12.00. Ojciec Œwiêty Benedykt XVI w
orêdziu na ten dzieñ pisze: „Zwracam
siê z proœb¹ do kompetentnych w³adz,
a¿eby do³o¿yli starañ o rozwój i do-
skonalenie odpowiednich struktur
opieki zdrowotnej, aby s³u¿y³y one
pomoc¹ i by³y wsparciem dla cierpi¹-
cych, przede wszystkich dla najubo¿-
szych i potrzebuj¹cych”.

2. W przysz³¹ niedzielê kazanie o œw.
Stanis³awie Kazimierczyku wyg³osi
o. Piotr Walczak – proboszcz parafii
Bo¿ego Cia³a w Krakowie, oraz ofiaru-
je naszej parafii relikwie tego Œwiêtego.

3. W œrodê 16 lutego pielgrzymuje-
my na Jasn¹ Górê. Wyjazd o godz.
15.45. Koszt przejazdu 30 z³. Nato-
miast do £agiewnik pojedziemy w so-
botê 26 lutego o godz. 10.00. Koszt
przejazdu 15,- z³.

4. W ramach przygotowania na be-
atyfikacjê Jana Paw³a II, w sobotê
19 lutego rozpoczynamy nowennê
dziewiêciu sobót: o godz. 17.30 bêdzie
wspólna adoracja Najœwiêtszego Sakra-
mentu, a na mszy œw. o godz. 18.00
bêdzie z nami parafia Chocznia.

5. W sobotê 5 marca pojedziemy do
Zakopanego na Kalatówki. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³.

6. M³odych i starszych, którzy do-
tychczas nie przyjêli Sakramentu Bierz-
mowania pragniemy przygotowaæ
przez najbli¿sze tygodnie tak, aby mo-
gli przyj¹æ ten Sakrament 31 marca.
Chêtnych zapisujemy w tym tygodniu
w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

7. Ks. Krzysztof G³ówka organizuje
pielgrzymkê do Rzymu w dniach od
29 kwietnia do 5 maja na beatyfikacjê
Jana Paw³a II. Koszt 7-dniowej pielgrzym-
ki wynosi 1.200,- z³. Szczegó³y podane
s¹ na afiszach. Zapisy w kancelarii.

8. Œwiêci tego tygodnia: w czwar-
tek – wspomnienie œw. Scholastyki,
dziewicy.

W Jakubowej studni wci¹¿ dudni
W pi¹tek 28 stycznia ks. Kardyna³

Stanis³aw Dziwisz poœwiêci³ salê gim-
nastyczn¹ wybudowan¹ w ostatnich
latach przez Urz¹d Miasta przy Zespo-
le Szkó³ Publicznych Nr 3. Ten piêk-
ny gmach wybudowano w szybkim
tempie – niespe³na dwa lata. Swoj¹
obecnoœci¹ ks. Kardyna³ chcia³ nam
przybli¿yæ jak wci¹¿ bliski jest mu Oj-
ciec  Œwiêty, któremu wiernie towarzy-

szy³ przez prawie 40 lat. Wiadomo dla
nas wadowiczan, ¿e szko³a z ul. Sien-
kiewicza nosi w swojej historii szko³ê
podstawow¹, do której uczêszcza³
Ch³opiec z ulicy Koœcielnej.

Poœwiêcaj¹c salê, ks. Kardyna³
pragn¹³ nie tylko uczyniæ bezpiecznym
to miejsce, uchroniæ je od ró¿norakich

(ci¹g dalszy na str. 4)
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nieszczêœæ, ale jeszcze bardziej chcia³
poœwiêciæ – pob³ogos³awiæ, wszyst-
kim, którzy bêd¹ korzystali z tych po-
mieszczeñ. Tam znajduje siê nie tylko
sala gimnastyczna, ale i kuchnia wraz
z du¿¹ jadalnia, a tak¿e szatnie, jak
równie¿ du¿a sala konferencyjna.
Bêd¹ tam æwiczyæ uczniowie pod kie-
runkiem nauczycieli. Rekreacyjnie
wykorzystywaæ bêdzie m³odzie¿ dla
ró¿nych rozgrywek pi³karskich. Niech
te pomieszczenia s³u¿¹ce do karmie-
nia i æwiczenia pomog¹ w tym, aby
m³ode pokolenie wadowickie zrealizo-
wa³o zasadê „w zdrowym ciele miesz-
ka zdrowy duch”.

Jestem równie¿ przekonany, i¿ obec-
noœæ ks. Kardyna³a by³a czytelnym
œwiadectwem docenienia wartoœci pol-
skiej szko³y, godnoœci nauczycieli
i wychowawców, szlachetnoœci m³ode-
go pokolenia. Wiem, ¿e nasze przed-
szkola i szko³y przez otwartoœæ na ka-
techizacjê pomagaj¹ kszta³towaæ cha-
raktery m³odych. Równie¿ jestem
œwiadkiem, i¿ wspó³czeœnie w naszych
szko³ach przez o¿ywienie tradycji bo-
¿onarodzeniowych, takich jak choin-
ka, jase³ka, op³atek, kolêdowanie –
pomaga siê w prze¿ywaniu wiary
w codziennoœci. Czêsto dzieci w do-
mach nie naucz¹ siê kolêdowania,
a szko³a im do tego dopomaga. Chwa-
³a za to nie tylko katechetom, ale i in-
nym nauczycielom.

Ks. Kardyna³ œwiêc¹c nowy sporto-
wy gmach swoja obecnoœci¹, a tak¿e
s³owami wyra¿a³ wdziêcznoœæ tym,
którzy go wybudowali, jak równie¿
i tym, którzy go bêd¹ nape³niali. Otwar-
cie sali by³o przygotowane z wielkim

nak³adem si³, tak pod wzglêdem przy-
gotowanych przemówieñ, jak równie¿
pod wzglêdem artystycznym. Chwa³a
i podziêka wykonawcom za wielki
wk³ad pracy.

Uczestnicz¹c w tej uroczystoœci i bar-
dzo siê ciesz¹c z tak precyzyjnego, au-
torskiego planu – nosi³em pewien nie-
dosyt: dlaczego nie by³o rodziców tych
dzieci ani w koœciele, ani te¿ w szkole.
Myœlê nie tylko o rodzicach, ale i o bli¿-
szej rodzinie, np. dziadkach. Bardzo ich
pragn¹³em widzieæ tak w koœciele, jak
i w tym dniu w szkole. Przecie¿ wiele
z nich nie pracuje. Mogli byæ, a mo¿e
siê o nich zapomnia³o? Ani koœció³ bez
rodziny, ani szko³a bez oparcia w ro-
dzinie – niewiele potrafi zrobiæ. Jest to
zawsze budowla bez nale¿ytego fun-
damentu.

Przy remoncie domu papieskiego bar-
dzo pragn¹³em wybudowaæ przewi¹z-
kê ³¹cz¹c¹ nasz¹ bazylikê z tym do-
mem. Nasz Ojciec Œwiêty, gdy odwie-
dzi³ nas 16 czerwca 1999 roku, mocno
podkreœla³, jak bardzo wa¿ne tak dla
Koœcio³a jak i dla rodziny jest wspólne
wi¹zanie. Jedna i druga strona na tym
zwi¹zku bardzo korzysta. Ze wzglêdu
na brak akceptacji ze strony nadzoru
architektonicznego w obecnym czasie
nie mo¿na takiej przewi¹zki postawiæ.
Tym bardziej chcê zabiegaæ o nieustan-
ne budowanie duchowych wiêzów po-
miêdzy nasz¹ rodzin¹ a wadowickim
koœcio³em. Jestem przekonany, ¿e rów-
nie¿ o takiej przewi¹zce, ³¹cz¹cej szko³ê
z rodzina, myœl¹ nasi m¹drzy nauczy-
ciele.  Jest to bardzo korzystne dla oby-
dwu stron. Oby im siê to udawa³o zre-
alizowaæ.

Niezwyk³a pielgrzymka
29 stycznia 2011 roku, w ostatni¹

sobotê miesi¹ca, 50-osobowa grupa
pielgrzymów z ks. infu³atem Jakubem
Gilem pojecha³a na pielgrzymkê do
£agiewnik. By³a to pierwsza pielgrzym-
ka do Sanktuarium Bo¿ego Mi³osier-
dzia po og³oszeniu przez papie¿a Be-
nedykta XVI daty beatyfikacji Jana
Paw³a II – 1 maja 2011, w tym roku
jest to Niedziela Bo¿ego Mi³osierdzia.
Dziêkczynne modlitwy za ten dar roz-
poczynamy adoracj¹ przed Najœwiêt-
szym Sakramentem w kaplicy Wieczy-
stej Adoracji w £agiewnikach. O godz.
12.00 w Bazylice Mi³osierdzia Bo¿e-
go, któr¹ 17 sierpnia 2002 roku poœwiê-
ci³ Jan Pawe³ II uczestniczymy w Eu-
charystii, której przewodniczy ks. in-
fu³at J. Gil. Patrzymy na obraz Jezusa
Mi³osiernego. Szczególnie w ten s³o-
neczny, zimowy dzieñ prezentuj¹ siê
witra¿e, g³ówny przedstawia Wielkie
S³oñce, na tarczy którego umieszczo-
ny zosta³ jasny, œwietlisty krzy¿ – sym-
bol wiary. Poni¿ej linii horyzontu jest
morska g³êbia. Morska toñ widoczna
te¿ jest w kolorystyce barwnych witra-
¿y. Maj¹ one sprawiaæ wra¿enie, ¿e
wchodz¹cy do niej poczuj¹ siê jak we
wnêtrzu okrêtu p³yn¹cego po wzburzo-
nym oceanie. A jednoczeœnie czuj¹ siê
jak w arce – bezpiecznie, co pozwala
na zatopienie siê w modlitwie. Na za-
koñczenie mszy œw. powtarzamy Akt
zawierzenia Œwiata Bo¿emu Mi³osier-
dziu „Bo¿e Ojcze mi³osierny, który ob-
jawi³eœ swoj¹ mi³oœæ w Twoim Synu Je-
zusie Chrystusie i wyla³eœ j¹ na nas
w Duchu Œwiêtym, Pocieszycielu, To-
bie zawierzamy dziœ losy swiata i ka¿-
dego cz³owieka…”.

Z £agiewnik jedziemy pod Wawel,
do koœcio³a oo. Bernardynów, aby po-
k³oniæ siê œw. Szymonowi z Lipnicy,
oraz obejrzeæ niezwyk³¹ szopkê.  Za-
chwyca nas piêknie odnowione trójna-
wowe barokowe wnêtrze bazyliki. D³u-
¿ej zatrzymujemy siê przy szopce,
z której s³ynie ten koœció³. PóŸniej uda-
jemy siê do kaplicy pw œw. Szymona
z Lipnicy, bernardyñskiego zakonnika,
zmar³ego podczas zarazy w roku 1482.
W kaplicy jest sarkofag z pos¹giem
Œwiêtego. W tylnej œcianie sarkofagu
znajduje siê trumienka z doczesnymi
szcz¹tkami œwiêtego. W o³tarzu wyko-
nanym z czarnego marmuru umiesz-
czono XVII-wieczny obraz „Cuda
œwiêtego Szymona”. W kaplicy jest te¿
malowid³o przedstawiaj¹ce 12 epizo-
dów z jego ¿ycia i chwa³y poœmiert-
nej, a tak¿e poœwiêcony mu witra¿
z po³owy XX wieku. 3 czerwca 2007
roku Ojciec Œwiêty Benedykt XVI
wpisa³ b³ogos³awionego Szymona
w poczet Œwiêtych. Modlimy siê do
œw. Szymona z Lipnicy, patrona cho-
rych i umieraj¹cych.

Z Bernardyñskiej wyruszamy dalej,
papieskimi œladami po Krakowie. Prze-
chodzimy obok Wzgórza Wawelskie-
go, ul. Kanonicz¹, przy której znajdu-
je siê Muzeum Archidiecezjalne im.
kardyna³a Karola Wojty³y. To tutaj pod
nr 19, a póŸniej 21 mieszka³ w latach
1951-1964 Karol Wojty³a. Pod nr 18
od 2006 roku mieœci siê Centrum Jana
Paw³a II. Plantami idziemy dalej, sta-
jemy przed Pa³acem Biskupów Kra-
kowskich przy ul. Franciszkañskiej 3,

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)


