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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
4. Niedziela Wielkiego Postu

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

�Cierpienie szczê�ciemmoim

Mozo³y mym spêcznieniem

Gorzki znój m¹ och³od¹

A ból moim wytchnieniem�

Ojcze �wiêty, Ty pozwoli³e�

swoimi naukami zrozumieæ

sens ¿ycia i ³askê Pana Jezu-

sa Chrystusa. Dlatego mo-

dlimy siê za Ciebie we

wszystkich ko�cio³ach �wiata.

Wierzymy g³êboko, ¿e bêdziesz

czuwa³ nad wszystkimi wierny-

mi i uprasza³ ³aski u Pana Boga

dla wszystkich ludzi.

Wies³awa i Józef £agoszowie

Dla doros³ych reko-
lekcje: poniedzia³ek,

wtorek, �roda. Nauki rekolekcyjne
o godz. 8.00, 12.00, 18.00.
Nauki stanowe:
Dla mê¿czyzn niedziela o godz.
18.45
Dla kobiet poniedzia³ek o godz. 9.00
i 19.00
Dla samotnych i owdowia³ych wto-
rek o godz. 9.00

Program rekolekcji
parafialnych

Odniedzieli 10 kwietnia do �rody 13 kwietnia 2011

Dla ma³¿onków wtorek o godz. 19.00
Dla chorych �roda o godz. 9.00.
M³odzie¿ pozaszkolna poniedzia³ek
i wtorek o godz. 20.00.
Zakoñczenie rekolekcji �roda
o godz. 18.00
Spowied� w Wielk¹ �rodê od godz.
6.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00.
Rekolekcje poprowadzi Przeor Kar-
melitów Bosych z Górki wadowickiej
� o. Benedykt Belgrau

Straszliwa tragedia, która prze¿y³a
Japonia bolesnym echem odby³a siê
równie¿ na pewnej rodzinie wado-
wickiej. Oto �wiadectwo:

Szanowny Ksiê¿e Proboszczu,
Chcia³bym prosiæ uprzejmie Ksiê-
dza Infu³ata, oraz wszystkich ksiê¿y
z naszej parafii, o modlitwê za Japo-
niê, na mszach �w. w najbli¿sz¹ nie-

dzielê 27 marca, tj. za wszystkich Ja-
poñczyków, którzy zginêli w trakcie
trzêsienia ziemi oraz tsunami. Jest to
wielka tragedia dla nas wszystkich.
£¹czê wyrazy szacunku.

Pawe³ Opidowicz

Odpowiedzi¹ nasz¹ by³a modlitwa
w ubieg³¹ niedzielê, a tak¿e zebrane
ofiary w wysoko�ci 6.900,- z³, które
przes³ali�my do Caritas Archidiecezji
Krakowskiej.

Parafia nasza organizuje kolonie
nad morzem dla dzieci i m³odzie¿y

Wielki � ma³y �wiat

Kolonia parafialna w Sopocie w terminie od 09-23 lipca.
Szczegó³y podane bêd¹ na afiszach
przyko�cielnych.
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Oto s³owo Pañskie

Ks. Stanis³aw Gorgol Maria Zadora

S³owo na niedzielê

Ja jestem �wiat³o�ci¹ �wiata, kto idzie za Mn¹ bêdzie mi¹³ �wiat³o ¿ycia.

1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a
Namaszczenie Dawida na króla

EWANGELIA: J 9,1. 6-9. 13-17. 34-38 Uzdrowienie niewidomego od urodzenia.

Ef 5, 8-14
Powstañ z martwych, a zaja�nieje ci Chrystus.

Jezus przechodz¹c ujrza³ pewnego
cz³owieka, niewidomego od urodze-
nia. splun¹³ na ziemiê, uczyni³ b³oto
ze �liny i na³o¿y³ je na oczy niewido-
mego, i rzek³ do niego: «Id�, obmyj
siê w sadzawce Siloe» - co siê t³uma-
czy: Pos³any. On wiêc odszed³, i ob-
my³ siê i wróci³ widz¹c. A s¹siedzi i ci,
którzy przedtem widywali go jako ¿e-
braka, mówili: «Czy¿ to nie jest ten,
który siedzi i ¿ebrze»? Jedni twierdzi-
li: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli:
«Nie, jest tylko do tamtego podobny».
On za� mówi³: «To ja jestem». Zapro-
wadzili wiêc tego cz³owieka, niedaw-
no jeszcze niewidomego, do faryze-
uszów A dnia tego, w którym Jezus
uczyni³ b³oto i otworzy³ mu oczy, by³
szabat. I znów faryzeusze pytali go
o to, w jaki sposób przejrza³. Powie-
dzia³ do nich: «Po³o¿y³ mi b³oto na
oczy, obmy³em siê i widzê». Niektó-

rzy wiêc spo�ród faryzeuszów rzekli:
«Cz³owiek ten nie jest od Boga, bo nie
zachowuje szabatu». Inni powiedzieli:
«Ale w jaki sposób cz³owiek grzeszny
mo¿e czyniæ takie znaki»? I powsta³o
w�ród nich rozdwojenie. Ponownie
wiêc zwrócili siê do niewidomego:
«A ty co o Nim my�lisz w zwi¹zku
z tym, ¿e ci otworzy³ oczy»? Odpowie-
dzia³: «To jest prorok». Na to dali mu
tak¹ odpowied�: «Ca³y urodzi³e� siê
w grzechach, a �miesz nas pouczaæ»?
I precz go wyrzucili. Jezus us³ysza³, ¿e
wyrzucili go precz, i spotkawszy go
rzek³ do niego: «Czy ty wierzysz
w Syna Cz³owieczego»? On odpowie-
dzia³: «A któ¿ to jest, Panie, abym
w Niego uwierzy³«? Rzek³ do niego Je-
zus: «Jest Nim Ten, którego widzisz
i który mówi do ciebie». On za� odpo-
wiedzia³: «Wierzê, Panie!» i odda³ Mu
pok³on.

DRUGIECZYTANIEZ LISTU
�W.PAW£A AP.DOEFEZJAN:

PIERWSZECZYTANIEZ PIERW-
SZEJKSIÊGI SAMUELA:

Brak wizji tego �wiata, fantazji czyni¹
nas �lepymi. Widzimy tylko czubek w³a-
snego nosa. Zbawienie, które oferuje
nam CHRYSTUS jest nowym spojrze-
niem na nasze ¿ycie. ¯yj¹c na ziemi JE-
ZUS uzdrawia³ nasze dusze i cia³a.
Wskrzesza³ umar³ych, przywraca³ wzrok.
PANIE, pomó¿ mi i�æ przez ¿ycie. PA-

�Id� i obmyj siê w sadzawce Siloe�
NIE, przywróæ wzrok, abym by³ tak
szczê�liwy, jak �lepiec z dzisiejszej Ewan-
gelii ujrzawszy CIEBIE. PANIE, spraw,
abym szed³ nie za diab³em, nie za grze-
chem, nie za �wiatem, ale za TOB¥. Póki
¿yjesz masz jeszcze czas czyniæ dobrze.
Przyjdzie noc �mierci i co?

ny spacer do schroniska po³o¿onego
na rozleg³ej polanie Kalatówki
(1198m), sk¹d mo¿na podziwiaæ
piêkne widoki. Ci, którzy id¹ w dó³
po 15 minutach s¹ przy dolnej stacji
kolejki, do kasy stoi kilka osób, sta-
jemy. Kupujemy bilety za jedyne 42z³
(góra, dó³) i po chwili zajmujemy
miejsca w szwajcarskim, przestron-
nym 60-osobowym wagoniku. Kolej
zosta³a zbudowana w 1936r., zmo-
dernizowana by³a w 2007. W ci¹gu
15 minut pokonujemy trasê sk³ada-
j¹c¹ siê z dwóch odcinków: dolny,
o d³ugo�ci 2100m: Ku�nice (1027m)
� My�lenickie Turnie (1352m): gór-
ny po przesiadce, o d³ugo�ci 2290m
na szczyt Kasprowego Wierchu
(1987m). Podczas jazdy obserwuje-
my piêkne widoki, ale dopiero po
opuszczeniu wagoniku i wyj�ciu
z budynku ukazuje siê nam niezrów-
nana panorama, która obejmuje wie-
le szczytów, zw³aszcza Tatr Wyso-
kich po stronie s³owackiej. Prócz �wi-
nicy dumnym kszta³tem wysokiej pi-
ramidy wyró¿nia siê wyrastaj¹cy po-
nad okoliczne ni¿sze wierzcho³ki
wielki Krzywañ. Jeste�my zachwyce-
ni i oczarowani tym co mo¿emy po-
dziwiaæ, bezchmurne b³êkitne niebo,
szczyty gór w bieli, w blasku s³oñca,
nie wiadomo w któr¹ stronê patrzeæ.
Niektórzy mówi¹, ¿e spe³ni³o siê ich
marzenie, ciesz¹ siê, ¿e podjêli�my
tak¹ decyzjê, a dzisiejsza sceneria
warta jest wiêcej, jak 42 z³. Patrzymy
na narciarzy szusuj¹cych w dó³, ale
jest ich dzi� co� ma³o, tak samo jak
turystów. Na szczycie stoimy prawie

dwie godziny, patrzymy na lito�ciwe
góry, które nie zakry³y malowniczych
z tego miejsca widoków. Nasuwaj¹ siê
tu s³owa, które kiedy� powiedzia³ Jan
Pawe³ II: �Góry s¹ bardzo wyrazistym
symbolem wêdrówki ducha, powo³a-
nego, aby wznosiæ siê z ziemi ku nie-
bu, ku spotkaniu z Bogiem.� Ksi¹dz
Karol Wojty³a wielokrotnie by³ w tym
miejscu, ostatni raz 6. VI 1997, jako
Papie¿ Jan Pawe³ II � fakt ten upamiêt-
nia tablica wmurowana w �cianê bu-
dynku górnej stacji. Z tarasu widoko-
wego, patrz¹c w kierunku Orlej Perci,
obserwowa³ z sentymentem znajome
panoramy i wskazywa³ laseczk¹
szczyty, bezb³êdnie wymieniaj¹c ich
nazwy. Wst¹pi³ do restauracji na her-
batê z sokiem malinowym i pi³ j¹ ze
zwyk³ego turystycznego kubka. Do
ksiêgi pami¹tkowej wpisa³: �Benedi-
cite montes Dominum� (Góry b³ogo-
s³awcie Pana) Niechêtnie wracamy na
dó³. J. Zaj¹cówna w wierszu �Poko-
ra� napisa³a:
�Góry trza rozumieæ, trza umieæ je
s³uchaæ�
Wte dopiero Tatry poznaæ siê po-
zwolom,
Wte siê Tobie syækim co piekne �
pokwolom�
Z pielgrzymki wracamy bardzo
szczê�liwi, ¿e przy piêknej, s³onecznej
pogodzie dane nam by³o odwiedziæ
kilka miejsc zwi¹zanych z Janem Paw-
³em II. Dziêkujemy naszemu duchowe-
mu przewodnikowi ks. Grzegorzowi
oraz ks. Infu³atowi Jakubowi Gilowi za
zorganizowanie pielgrzymki.

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

4. Niedziela Wielkiego Postu - 03 kwietnia 2011r.

(ci¹g dalszy na str. 4)

Pi¹tek 08 kwietnia
6.00 �p. Leopold, Jan, Micha³, Rozalia Nicieja
7.00 �p. Marian Pióro
7.30 �p. Stanis³aw Prorok
8.00 �p. Melania Moska³a
12.00 �p. Edward Nihilewicz
18.00 �p. Antoni Ortman - 4 r. �m.

�p.Mieczys³aw Piwowarczyk

Sobota 09 kwietnia
6.00 �p.Józef,WiktoriaSkupieñizmar³edzieci
7.00 �p.Dominika�wiat³oñ-3r.�m.m¹¿Józef,synJan
7.30 �p. Andrzej Pacyna
8.00 �p. Danuta Wajdzik - 3 r. �m. m¹¿ Julian
12.00 �p. Stanis³aw Prorok
18.00 �p. Joanna i Micha³

�p. Marian Sat³awa

Niedziela 10 kwietnia
6.00 �p. Julian i Józefa
7.30 Ob³og.Bo¿edlacz³onków ȳwegoRó¿añca,ichrodzini

ks.OpiekunaodIIIRó¿y
�p. Maria Rzycka - 15 r. �m.

9.00 O b³og. Bo¿e, zdrowie, Dary ducha �w. dla
Artura w 18 r. urodzin

10.00 Roków Za duszê �p. Heleny - r.�m., zmarli
z rodziny i za dusze w czy�æcu cierpi¹ce

10.30 �p. Ryszard Szopiñski
12.00 �p. Stanis³aw Prorok
13.15 Roczki
18.00 �p. Weronika Szostek

Czwartek 07 kwietnia
6.00 �p.Jan,Krystyna,Honorata,BogdanMalinowski
7.00 �p. Melania Moska³a
7.30 �p. Stanis³aw i Katarzyna Tyrybon,

Stanis³aw brat
8.00 �p. Stanis³aw Prorok
12.00 �p. Marian Pióro
18.00 �p. Ludwika Foltin

�p. Wojciech Stanek

Poniedzia³ek 04 kwietnia
6.00 �p. Stanis³aw Prorok

7.00 �p. Marian Pióro

7.30 �p. Zdzis³aw Koenner

8.00 �p. Czes³aw Michna

12.00 �p. Alina Rajda

18.00 �p. Balbina Potoczna

�p. Wojciech Stanek

Wtorek 05 kwietnia
6.00 �p. Alina Rajda

7.00 �p. Stanis³aw Prorok

7.30 �p. Marian Pióro

8.00 �p. Czes³aw Michna

12.00 �p. Zdzis³aw Koenner

18.00 �p. Weronika Szostek

�p. Wojciech Stanek

�roda 06 kwietnia
6.00 �p. Alina Rajda

7.00 �p. Czes³aw Michna

7.30 �p. Stanis³aw Prorok

8.00 �p. Cecylia i wszyscy nagle zmarli

12.00 �p. Marian Pióro

18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych

�p. Józefa Kowalska

�p. Zdzis³aw Koenner

�p. Wojciech Stanek

�p. Marian Oboza

�p. Stefan Garlacz

�p. Czes³awa Kot

�p.AnnaTwaróg,Józefm¹¿izmarlizrodziny

�p. Stanis³awa Przeciszowska

�p.Maria,Jan,Stanis³awWolczko-r.�m.

W Jakubowej studni dudni
1. Ks. bp Jan Szkodoñ, w sprawoz-
daniu powizytacyjnym, które otrzy-
mali�my w ostatnim tygodniu, napisa³:
�W czasie mszy �w. koñcz¹cej wi-
zytacjê po�wiêci³em, nowe 27-g³oso-
we organy, dobrze wkomponowane
architektonicznie w piêkn¹, wado-

wick¹ bazylikê. Wskaza³em na szcze-
gólne znaki na przysz³o�æ: znakiem mi-
³osiernej mi³o�ci Chrystusa jest zawsze
Eucharystia i Krzy¿, znakiem obrazu
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, �w.
Józef u oo. Karmelitów Bosych, S³uga

1. W �rodê, czwartek i pi¹tek s¹ rekolek-
cje dla m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Nr 3 im.
ks. Tischnera przy ul. Wojska Polskiego.
2. Rekolekcje dla parafian doros³ych
rozpoczniemy w przysz³¹ niedzielê.
Mê¿czyzn zapraszamy na naukê stanow¹
w przysz³¹ niedzielê o godz. 18.45.
3. Wspólnota �Wiara i �wiat³o� orga-
nizuje w przysz³¹ niedzielê kiermasz
przed�wi¹teczny. Dziêki nabywaniu ich
pami¹tek wspomagamy tê Wspólnotê.
4. W tych dniach bêdzie wystawiony
kosz dla biednych przed o³tarzem
�w. Antoniego. Prosimy o wsparcie.
5. Caritas Archidiecezji Krakowskiej za-
chêca do niesienia pomocy biednym, po-
przez nabywanie w naszej bazylice baran-
ków wielkanocnych w cenie 6 z³., a tak¿e
skarbonek wielkopostnych. Do tych skar-
bonek rodzina sk³ada ofiary, które przy-
niesie do ko�cio³a w Wielki Czwartek.
6. W sobotê odwiedzimy chorych
i starszych z Sakramentami przed �wiê-
tami Wielkanocnymi. Prosimy zg³aszaæ
ich do zakrystii lub kancelarii. W tym
dniu zapraszamy na adoracjê o godz.
17.30. Bêdzie to kolejna nowenna
z dziewiêciu sobót przygotowuj¹cych
nas na beatyfikacjê Jana Paw³a II. Na
mszy �w. o godz. 18.00 bêd¹ uczestni-
czyæ parafianie z Wo�nik.

7. W 1. rocznicê tragicznej katastro-
fy pod Smoleñskiem odprawimy mszê
�w. za ofiary oraz ich rodziny
w przysz³¹ niedzielê o godz. 12.00
8. W sobotê 16 kwietnia pielgrzy-
mujemy na Apel Jasnogórski. Wyjazd
o godz. 15.45. Koszt 30 z³.
9. We wspólnej Drodze Krzy¿owej
z parafi¹ �w. Piotra uczestniczymy
w Niedzielê Palmow¹ 17 kwietnia.
Rozpocznie siê ona o godz.15.00 przy
ko�ciele �w. Piotra.
10. Do £agiewnik na �wiêto Mi³o-
sierdzia Bo¿ego pojedziemy w nie-
dzielê 1 maja. Wyjazd o godz. 8.00.
Koszt przejazdu 15 z³.
11. Parafia nasza organizuje kolonie
nad morzem w Sopocie dla dzieci
i m³odzie¿y w terminie od 09-23 lip-
ca. Szczegó³y podane bêd¹ na afiszach
przyko�cielnych.
12. Na beatyfikacjê Jana Paw³a II do
Rzymu organizujemy pielgrzymkê
autokarow¹:
a/ z ks. Krzysztofem G³ówk¹ � sied-
miodniowa, koszt 1.200,- z³,
b/ z ks. Proboszczem � siedmiodnio-
wa, koszt 1.100,- z³.
Programy tych pielgrzymek s¹ wy-
wieszone w gablotach.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Bo¿y Jan Pawe³ II (chrzcielnica jest
szczególnym przypomnieniem o Pa-
pie¿u � Polaku, ale � gdyby to ode
mnie zale¿a³o, umie�ci³bym rze�bê
drewnian¹ Jana Paw³a II � gdzie in-
dziej. To s¹ szczególne znaki Bo¿ego
dzia³ania. Bo¿e znaki zamieniamy na
konkretne zadania i postanowienia
dotycz¹ce ¿ycia wewnêtrznego i po-
s³ugi apostolskiej: kap³anów, sióstr,
wspólnot i parafii�.
Realizuj¹c my�l ks. Biskupa wizy-
tuj¹cego � przenie�li�my papiesk¹
rze�bê do kaplicy B³ogos³awionego.
Przysz³o�æ poka¿e, czy jest to w³a-
�ciwe miejsce dla figury B³ogos³a-
wionego Jana Paw³a II Wielkiego.
2. Bezpo�rednio przed uroczysto-
�ci¹ beatyfikacji Jana Paw³a II za-
praszam do udzia³u w nowennie
dziewiêciu Apeli Jasnogórskich
o godz. 21.00. Rozpoczniemy je
w Wielki Czwartek.
3. W naszej bazylice w niedzielê
beatyfikacji 1 maja bêd¹ msze �w.
o godz. 6.00, 7.30, 9.00. Centralna
msza �w. o godz. 10.00 � po³¹czenie
telebimem z Watykanem. Po og³o-

szeniu przez papie¿a Benedykta XVI
beatyfikacji Jana Paw³a II wy³¹czenie
telebimu � sprawowanie Ofiary Eu-
charystycznej na rynku przez ks. In-
fu³ata Kazimierza Sudera. Nie bêdzie
mszy �w. o godz. 12.00. nastêpna
msza �w. bêdzie o godz. 13.15, oraz
o godz. 19.00 � bo to ju¿ jest maj.
W wigiliê beatyfikacji, w sobotê 30
kwietnia modlitewne czuwanie na ryn-
ku poprowadz¹ przedstawiciele szkó³
�rednich: godz. 13.00 ze szko³y Jana
Paw³a II z Radoczy, godz. 14.00 ze
szko³y Staszica z Gorzenia, godz.
15.00 ze szko³y ks. Tischnera, godz.
16.00 ze szko³y Budowlanej ks.
Twardowskiego, godz. 17.00 z Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego ks. Wado-
wity, godz. 19.00 teatr Carpe Diem
z Kalwarii.
4. W dniach przygotowania do be-
atyfikacji proszê wyci¹gn¹æ w do-
mach zdjêcia z Janem Paw³em II i w
rodzinnym gronie powspominaæ �
prze¿yjmy to jeszcze raz.
5. Zadbajmy, by na dzieñ beatyfi-
kacji nasze mieszkania by³y przystro-
jone. Oto dzieñ, który Pan uczyni³, ra-
dujmy siê w nim i weselmy.

Pielgrzymka w Tatry �ladami Jana Paw³a II
5 marca 2011 roku grupa 50 piel-
grzymów z ks. Grzegorzem Kuflem
wyruszy³a na kolejn¹ pielgrzymkê
do Zakopanego. Ukochane góry i Za-
kopane by³y miejscem dla Karola
Wojty³y, do których wraca³a zarów-
no jako ksi¹dz, biskup, kardyna³
i metropolita krakowski, jak te¿ jako
Papie¿ � odwiedzaj¹c je w tym cha-

rakterze dwukrotnie i w 1983 i 1997r.
Sprawia to, ¿e w mie�cie i w samych
górach s¹ dziesi¹tki miejsc, gdzie by³,
mieszka³, odprawia³ msze �w. Kilka
z nich postanowili�my odwiedziæ
w czasie naszej pielgrzymki.
Miejscem szczególnym, gdzie od lat
50 XX w. Karol Wojty³a zatrzymywa³
siê wielokrotnie, jest dom zwany

�Ksiê¿ówk¹�, gdzie skierowali�my
siê zaraz po przyje�dzie do Zakopa-
nego. Stoi on poni¿ej stromych zbo-
czy Krokwi, w �wierkowym lesie,
przy ul. Przewodników Tatrzañskich,
wiod¹cej z Zakopanego do Ku�nic.
Obecnie budynek Ksiê¿ówki pe³ni
rolê Domu Rekolekcyjnego Konfe-
rencji Episkopatu Polski, spe³niaj¹c
rolê o�rodka wypoczynkowego dla
ksiê¿y katolickich. W ci¹gu minio-
nych stu lat Ksiê¿ówkê odwiedzi³o
wielu wybitnych polskich ksiê¿y �
prócz Karola Wojty³y tak¿e kardyna-
³owie: Stefan Wyszyñski i Adam Sa-
pieha. W dniach 4-7 czerwca 1997r.
Karol Wojty³a � ju¿ jako Papie¿ za-
mieszka³ tu po raz ostatni. Ojciec
�wiêty nazwa³ wtedy Ksiê¿ówkê ¿ar-
tobliwie �ma³ym Watykanem�. Spa-
ceruj¹c po ogrodach Ksiê¿ówki za-
trzymali�my siê przy granitowym
pomniku Jana Paw³a II nazwanym
�Sursum Corda�, postawionym na
pami¹tkê pobytu Ojca �wiêtego
w tym miejscu, oraz przy pniu po-
wsta³ym po wyciêtym w 1997 r. 32m
�wierku, który delegacja spod Tatr
zawioz³a Janowi Paw³owi II na �wiêta
Bo¿ego Narodzenia do Watykanu.
Z Ksiê¿ówki powêdrowali�my dalej,
do kolejnego miejsca naszego piel-
grzymowania, nogi �lizgaj¹ siê, trze-
ba uwa¿aæ, bo droga bardzo oblo-
dzona, ale pogoda piêkna, �wieci
s³oñce. Kiedy dochodzimy do Ku�-
nic, do dolnej stacji kolejki linowej
na Kasprowy Wierch stajemy i pa-
trzymy ze zdziwieniem, do kasy po
bilety stoi tylko kilka osób. Nastêp-
nie chwila wahania i jechaæ nie je-
chaæ, cztery osoby s¹ zaraz chêtne,

reszta siê zastanawia. Idziemy jednak
dalej po ubitym �niegu w górê do po-
³o¿onej na zboczach Doliny Bystrej �
kaplicy i klasztoru sióstr Albertynek.
Zakonnice przejê³y budynki po mê-
skim Zgromadzeniu Albertynów, za-
³o¿onym przez Adama Chmielowskie-
go, zwanego Bratem Albertem. Brat
Albert wraz z braæmi wybudowa³ tu
kaplice w surowym stylu zakopiañ-
skim, wzniesion¹ z belek na planie
prostok¹ta 5x55 m, jej wysoko�æ we
wnêtrzu wynosi 9,5 m. Bracia Alber-
tyni mieszkali w tym klasztorze cztery
lata od 1898 do 1902. We wnêtrzu
urz¹dzonym z franciszkañsk¹ prostot¹
znajduje siê w o³tarzu zabytkowy kru-
cyfiks � dzie³o nieznanego artysty �
który brat Albert otrzyma³ od ojców
paulinów z krakowskiej Ska³ki i spê-
dza³ przed nim d³ugie godziny zato-
piony w kontemplacji cierpi¹cego
Chrystusa. My te¿ klêczymy przed kru-
cyfiksem, modl¹c siê w intencjach na-
szego pielgrzymowania. Ks. Kardyna³
Karol Wojty³a zagl¹da³ na Kalatówki
wielokrotnie. Jako Papie¿ przyby³ tu
wieczorem 6 czerwca 1997r., d³ugo na
klêczkach modli³ siê w kaplicy przed
Panem Jezusem Ukrzy¿owanym. Wy-
chodzili�my z kaplicy pe³ni refleksji
i zadumy, tak jak w wierszu �Na Kala-
tówkach�
�W górskiej �wi¹tyni wielka cisza,
Chrystus na krzy¿u, wisz¹c milczy,
Ale on widzi, wszystko s³yszy.�
Opuszczamy to ustronne miejsce,
pogoda nadal piêkna, Zastanawiamy
siê, a mo¿e jednak Kasprowy Wierch.
Podejmujemy decyzjê 34 osoby ru-
szaj¹ w dó³, 16 osób wyrusza na piêk-

(ci¹g dalszy na str. 7)


