
01 maja 2011r. Nr 18 (580) Rok 12
ISSN 1640-0607

Bazylika - Tygodnik informacyjny Do u¿ytku parafialnego

Redakcja: Zespó³ parafialny pod przewodnictwem ks. Infu³ata Jakuba Gila

Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA 05 1240 4197 1111 0000 4697 8101
tel. 33 873-20-96, e-mail wadbazyl@wp.pl www.bazylika.wadowice.pl

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
2. Niedziela Wielkanocna,
czyli Mi³osierdzia Bo¿ego

�W tymmie�cie, wWadowicach,

wszystko siê zaczê³o. I ¿ycie siê

zaczê³o, i szko³a siê zaczê³a,

i studia siê zaczê³y, i teatr siê

zacz¹³, i kap³añstwo siê za-

czê³o. Wiele lat minê³o od

czasu, gdy wyszed³em z Wa-

dowic. Zawsze jednak wra-

cam do tego miasta z poczu-

ciem, ¿e jestem tu oczekiwany

jak w rodzinnym domu�.

�A tam by³a cukiernia. Po matu-

rze chodzili�my na kremówki�.

Jan Pawe³ II, Wadowice, 16 czerwca 1999

W wielki Czwartek nasze my�li biegn¹ do Wieczernika gdzie
Chrystus ze swoimi uczniami spo¿ywa Ostatni¹ Wieczerzê,
ustanawiaj¹c Sakrament Eucharystii i Kap³añstwa.
Dziêkuj¹c za Wasz¹ pos³ugê
sprawowan¹ przy o³tarzu, w konfesjonale i na ambonie,
jak równie¿ w salach lekcyjnych, oraz w kancelarii parafialnej,
na pielgrzymkach i koloniach
¿yczymy, aby Wasze kap³añskie serca zawsze bi³y rytmem mi³o�ci
Serca Jezusowego.
Prosimy dzisiaj Chrystusa � Najwy¿szego Kap³ana,
aby nieustannie dawa³ Wam ³askê
rozpoznawania w zbawczych tajemnicach Jego ¿ycia � piêkna w³asnego
kap³añstwa, aby�cie potrafili zachwycaæ siê Nim bez koñca.
A dla nas - ludzi wspó³czesnego �wiata,
który czêsto ignoruje kap³anów,
uwa¿aj¹c ich pos³ugê za bezu¿yteczn¹ i niepotrzebn¹
b¹d�cie ¿ywym znakiem Chrystusa.
On i my,
dzisiaj bardziej ni¿ kiedykolwiek, potrzebujemy Waszej inteligencji i serca,
Waszych d³oni i ust,
aby dobra nowina dotar³a do ka¿dego cz³owieka. Anna Brañka

Dzi� papie¿ Benedykt
XVI beatyfikuje Wiel-
kiego Kap³ana pocho-
dz¹cego z Wadowic �
Jana Paw³a II. W Wiel-
ki Czwartek przedsta-
wiciele ró¿nych wspól-

not parafialnych prze-
kaza³y kap³anom wa-
dowickim modlitewne
¿yczenia. Cenimy je
sobie i bardzo za ¿ycz-
liwo�æ dziêkujemy.
Drukujemy jedno z nich

Czcigodny Ksiê¿e Infu³acie
Drodzy Ksiê¿a Wspó³pracownicy!

Podziêkowanie W niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego zebrali�my
na relikwiarz Jana Paw³a II 16.126,- z³. Ofiarodawcom sk³adam serdeczne Bóg
zap³aæ. Dziêkujê równie¿ s. Michalinie, P. Jolancie Drabczyk, oraz P. Ko�cielne-
mu Józefowi Graca za trud w³o¿ony w przygotowanie O³tarza Wystawienia oraz
Grobu Pañskiego. Ks. Proboszcz
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Oto s³owo Pañskie

S³owo na niedzielê

Maria Zadora

Ks. St. Gorgol

Podwójna rado�æ

DRUGIECZYTANIE:PIERWSZECZYTANIE:

EWANGELIA: J 20, 19-31 B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Dz 2, 42-47 1 P 1, 3-9

¯ycie pierwszej wspólnoty chrze�cijañskiej Rado�æ p³yn¹ca z wiary

Wieczorem owego pierwszego dnia
tygodnia, tam gdzie przebywali
uczniowie, gdy drzwi by³y zamkniê-
te z obawy przed ¯ydami, przyszed³
Jezus, stan¹³ po�rodku i rzek³ do nich:
Pokój wam! A to powiedziawszy, po-
kaza³ im rêce i bok. Uradowali siê
zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzek³ do nich: Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak
i Ja was posy³am. Po tych s³owach
tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: We-
�mijcie Ducha �wiêtego! Którym od-
pu�cicie grzechy, s¹ im odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, s¹ im za-
trzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwu-
nastu, zwany Didymos, nie by³ razem
z nimi, kiedy przyszed³ Jezus. Inni
wiêc uczniowie mówili do niego: Wi-
dzieli�my Pana! Ale on rzek³ do nich:
Je¿eli na rêkach Jego nie zobaczê �la-
du gwo�dzi i nie w³o¿ê palca mego

w miejsce gwo�dzi, i nie w³o¿ê rêki
mojej do boku Jego, nie uwierzê.
A po o�miu dniach, kiedy uczniowie
Jego byli znowu wewn¹trz /domu/
i Tomasz z nimi, Jezus przyszed³
mimo drzwi zamkniêtych, stan¹³ po-
�rodku i rzek³: Pokój wam! Nastêp-
nie rzek³ do Tomasza: Podnie� tutaj
swój palec i zobacz moje rêce. Pod-
nie� rêkê i w³ó¿ /j¹/ do mego boku,
i nie b¹d� niedowiarkiem, lecz wie-
rz¹cym. Tomasz Mu odpowiedzia³:
Pan mój i Bóg mój! Powiedzia³ mu
Jezus: Uwierzy³e� dlatego, poniewa¿
Mnie ujrza³e�? B³ogos³awieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli. I wiele in-
nych znaków, których nie zapisano
w tej ksi¹¿ce, uczyni³ Jezus wobec
uczniów. Te za� zapisano, aby�cie
wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bo¿ym, i aby�cie wierz¹c
mieli ¿ycie w imiê Jego.

Uwierzy³e� Tomaszu, bo Mnie ujrza³e�;
b³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Zamknêli drzwi, bo boj¹ siê ¯ydów.
Ciesz¹ siê, ¿e PAN siê im ukaza³. Naj-
pierw bez Tomasza, a potem z nim.
Niewierno�æ, niepewno�æ, lêk, strach
towarzysz¹ nam codziennie. W dro-
dze do pracy, do domu, do szko³y.
Boimy siê na �ka¿dym kroku�. Nie
bój siê, PAN jest z nami. Zostawi³ nam

SIEBIE w Sakramentach. ¯yj wiar¹!
Na chrzcie �wiêtym otrzyma³e� wie-
le ³ask, o¿yw je Eucharysti¹. Jeste�
dzieckiem Bo¿ym, wiêc oprzyj na
NIM swoj¹ wiarê.
�Nie bój siê. Nie lêkaj siê. Sam BÓG
wystarczy�.

Po wêdrówce odpoczywamy
w schronisku po³o¿onym na wys.
1144m. W tym schronisku wielokrot-
nie go�ci³ ksi¹dz, biskup, kardyna³
Karol Wojty³a � narciarz i turysta.
Dolina Chocho³owska by³a ulubio-
nym miejscem jego wypraw. Tu by³
te¿ jako Papie¿ 23 czerwca 1983r, by³
to czas stanu wojennego. Do obs³u-
gi schroniska powiedzia³ wtedy: �Ja
tu jeszcze do was przyjadê w spo-
kojniejszym czasie�. Ta nadzieja
Ojca �wiêtego nigdy siê nie spe³ni-
³a. Po odpoczynku ruszamy do ka-
plicy �w. Jana Chrzciciela. Obok niej
stoi ma³a kapliczka polowa, przenie-
siona tu przez górali sprzed ko�cio³a
w Witowie, po�wiêci³ j¹ biskup Ka-
rol Wojty³a 15 lipca 1962r. w �wiêto
patronalne Matki Bo¿ej Szkaplerznej.
W tym urokliwym miejscu, sk¹d roz-
tacza siê widok na o�nie¿one szczy-

ty Wo³owca /2064m/, Rakonia /1879,
Grzesia /1653m/, na Komieniarski
Wierch /1829m/, odmawiamy Ra-
dosn¹ Tajemnicê Ró¿añca, polecaj¹c
w niej nasze sprawy, z którymi piel-
grzymujemy.
Czas szybko p³ynie, pora wracaæ.
O wyznaczonej godzinie punktualnie
wszyscy s¹ w autokarze, zadowoleni,
mo¿e trochê zmêczeni, trochê zawie-
dzeni, ze krokusy nie pokaza³y siê
w ca³ej krasie, ale za to widok tatrzañ-
skich szczytów wszystko wynagrodzi³.
Dane nam by³o dzisiaj wêdrowaæ
szlakami, po których chodzi³ Karol
Wojty³a. W drodze powrotnej wspo-
minali�my nasze spotkania z Papie¿em
Janem Paw³em II. Najpiêkniej, z wiel-
kim wzruszeniem mówi³a o nich
P. Ewa Czaicka.
Sk³adamy ks. Infu³atowi serdeczne
Bóg zap³aæ za piêkn¹ pielgrzymkê.

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê maja, na mszy �w. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego b³ogos³a-

wieñstwa dzieciom, które obchodz¹ �Roczek�, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych

Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpó�niej przed t¹ Msz¹ �w.

Damian Pawlik
Pawe³ Pawlik
Krzysztof Ochman
Kinga Romañska
Kornelia Góra
Mateusz Góra

Milena Pyka
Maja Habrzyk
Jakub Moskwik
Weronika �wiadek
Albert Uda³a
Miko³aj Pamu³a

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszed³ do wieczno�ci:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

�p. Rudolf Kwa�ny, ur. 1932r., zam. Os. XX-lecia
Pogrzeb

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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Intencje mszalne:

(ci¹g dalszy na str. 4)

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Uroczysto�æ Naj�wiêtszej Maryi Panny Królowej Polski -
03 maja 2011r.

Pi¹tek 6 maja
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Stanis³awy
7.30 �p. Józefa Warcha³
8.00 Wynagradzaj¹caSercuBo¿emuzagrzechy�wiata
12.00 �p. Marian Pióro
18.00 �p. Stanis³aw Dolny

�p. Jan i Stanis³awa Augustyniak

Sobota 7 maja
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 �p. Stanis³aw Tyrybon i jego rodzice
7.30 �p. Maria Ziaja, Katarzyna i Jan Kosek
8.00 Wynagradzaj¹cazazniewagiprzeciwkoNiepokalanemu

SercuMaryiorazob³og.Bo¿edlaks.Infu³ataiRycerstwa
12.00 ZaKo�ció³, Ojca �wBenedykta XVI, podziê-

kowanie za beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II, zaDuchowieñstwo, Ojczyznê,
RadioMaryja i TVTrwam

18.00 �p. Stanis³aw P³aszczyca
�p. Stanis³aw - r. �m.
Sp. Stefan i Maria Zawi³a

Niedziela 8 maja
6.00 �p. Stanis³aw i Maria
7.30 DziêkczynnazabeatyfikacjêS³ugiBo¿egoJanaPaw³aIIz

pro�b¹owstawiennictwodlaRó¿Ró¿añcowych
�p. Stanis³aw Oszustowicz

9.00 �p. Aleksy Bojê� - 13 r. �m.
�p. Jadwiga Zaj¹c - 35 r. �m.

10.00 Roków: �p. Stanis³aw Nicieja
10.30 OuzdrowienieAnnyzawstawiennictwemOjca�w.
12.00 �p. Helena Suchocka
13.15 Roczki
19.00 �p. Stanis³aw i Stanis³awa Kwarciak

Czwartek 5 maja
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 �p. Marian Pióro
7.30 �p. Józefa Warcha³
8.00 �p. Józefa Lipowska
12.00 �p. W³odzimierz Sikora - 8 r. �m.
18.00 �p. Helena, Andrzej, Henryka, Zenon

Knapik i zmarli z rodziny
Ozdrowieib³og.Bo¿edla2-letniejMilenki,6-letniej
Natalkiorazichrodziców

Poniedzia³ek 2 maja
6.00 �p. Wojciech Stanek
7.00 �p. Stefan Garlacz
7.30 �p. Maria Kossowska
8.00 �p. Marian Pióro
12.00 �p. Józefa Warcha³
18.00 �p.JózefaKowalska

O zdrowie dla Eugenii

Wtorek 3 maja
6.00 �p. Marian Pióro
7.30 �p. W³adys³awa i Izydor Pawlik
9.00 �p. Jan Madyda - 5 r. �m.

�p. Franciszek i W³adys³awa P³awny
10.00 Roków: Z podziêkowaniem za

otrzymane ³aski z pro�b¹ o dalsze dla
Zdzis³awa w dniu urodzin

10.30 I Komunia �w.
12.00 I Komunia �w.
13.15 �p. Aleksander Bober

�p. Stefania Kowalska
19.00 �p. Wojciech Stanek

Za Ojczyznê

�roda 4 maja
6.00 �p. Krzysztof Jucha
7.00 O zdrowie dla wnuka Adasia
7.30 �p. Stanis³awa Przeciszowska
8.00 �p. Józefa Lipowska
12.00 �p. Antonina Moskwa
18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
WntencjiStra¿yPo¿arnejOSPWadowice,oBo¿¹
opiekêibezpieczn¹s³u¿bê
Zaprzyczyn¹b³ogos³awionegoJanaPaw³aIIo
zdrowieib³og.Bo¿edlaMa³gorzaty,Micha³aiPiotra
Za zmar³ych
�p. Marian Pióro
�p. Wojciech Stanek
�p. Marian Oboza
�p.Maria Kossowska
�p. Stefan Garlacz
�p. Józefa Warcha³
�p. Czes³awa Kot
�p. Emilia Chruszcz
Sp. Maria Faber
Sp. Janina Kajdas
�p. Maria Kupczyk
�p. Rudolf Kwa�ny

2. Niedziela Wielkanocna, Mi³osierdzia Bo¿ego - 01 maja 2011
1. Dzisiejsza niedziela jest uwielbie-
niem Chrystusa Mi³osiernego za be-
atyfikacjê naszego najwiêkszego ro-
daka Jana Paw³a II. Dzisiaj odprawia-
my msze �w. o godz. 6.00, 7.30, 9.00,
10.00, 13.15 i o 18.00. W miejsce
nieszporów zapraszamy dzisiaj na
Godzinê Mi³osierdzia o godz. 15.00.

2. Piêknym polskim obyczajem jest
gromadzenie siê rodzin w maju na
modlitwie maryjnej. Prosimy wier-
nych o udzia³, czy to w domach ro-
dzinnych lub przy kaplicach wzglêd-
nie w ko�ciele. W naszej bazylice
przez ca³y maj nabo¿eñstwa maryjne
s¹ o godz. 18.30.

3. Jutro 2 maja w miejsce dawnych
wieczorów papieskich odprawimy
o godz. 18.00 pierwsz¹ uroczyst¹ no-
wennê z b³og. Janem Paw³em II.
Zapraszamy wiernych.

4. We wtorek jest Uroczysto�æ Naj-
�wiêtszej Maryi Panny Królowej Pol-

ski � g³ównej Patronki Polski. Msze
�w. jak w ka¿d¹ niedzielê. O godz.
19.00, z okazji 3 Maja, jest msza �w.
w intencji Ojczyzny. W tym dniu na
mszach �w. o godz. 10.30 i 12.00
bêdzie Pierwsza Komunia �w.

5. Pocz¹wszy od uroczysto�ci
3 maja a¿ do koñca sierpnia odpra-
wiamy wieczorne msze �w. w nie-
dziele i �wiêta o godz. 19.00.

6. �wiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek � uroczysto�æ �w. Wojciecha,
biskupa i mêczennika, g³ównego pa-
trona Polski, w �rodê � wspomnie-
nie �w. Floriana, mêczennika,
w czwartek � wspomnienie �w. Sta-
nis³awa Kazimierczyka, prezbitera,
w pi¹tek � �wiêto �wiêtych Aposto-
³ów Filipa i Jakuba, w niedzielê �
uroczysto�æ �w. Stanis³awa, biskupa
i mêczennika, g³ównego patrona Pol-
ski i archidiecezji krakowskiej.

1. Dzisiaj na mszach �w.
o godz.10.30 i 12.00 s¹ uroczyste
Pierwsze Komunie �w. Popo³udniu
bêdzie dla rodzin dzieci pierwszoko-
munijnych nabo¿eñstwo o godz.
16.00 i 17.00.

2. W �rodê na nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30 modlimy siê o rozwój
pobo¿no�ci maryjnej.

3. W pierwszy czwartek zaprasza-
my na Godzinê �wiêt¹ po mszy �w.
o godz. 8.00. W pierwszy pi¹tek spo-
wiadamy przez ca³y dzieñ. M³odzie¿
gimnazjaln¹ z klasy 1 prosimy, aby
w pierwszy pi¹tek po mszy �w.
o godz. 16.30 wpisa³a siê do odpo-
wiedniej grupy przygotowuj¹cej ich
do bierzmowania. Natomiast klasy
2 przyjd¹ na nabo¿eñstwo majowe
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

i po niej bêd¹ zapisy. Terminy spo-
tkañ s¹ wypisane na tablicy og³o-
szeñ. W pierwsz¹ sobotê odwiedza-
my chorych i starszych z Sakramen-
tami �wiêtymi. W najbli¿sz¹ niedzie-
lê odbywa siê uroczysta procesja
z Wawelu na Ska³kê. Jest to dzieñ die-
cezjalnego dziêkczynienia za beaty-
fikacjê Jana Paw³a II.

4. W sobotê 7 maja pielgrzymuje-
my do £agiewnik oraz na Wawel.
Wyjazd o godz. 10.00. Koszt prze-

jazdu 20 z³. W tym dniu o godz.
16.00 odbêdzie siê ��wiêcone� dla
cz³onków ¯ywego Ró¿añca. Ser-
decznie zapraszamy.

5. W przysz³¹ niedzielê na mszy �w.
o godz. 10.30 odbêdzie siê rocznica
Pierwszej Komunii �w. Zapraszamy
dzieci z 3 klas do spowiedzi w pierw-
szy pi¹tek od godz. 16.00.

6. W sobotê 21 maja odbêdzie siê
piesza pielgrzymka z Wadowic do
Kalwarii Zebrzydowskiej.

Co dla mnie oznacza beatyfikacja Jana Paw³a II?
Moje ¿ycie nierozerwalnie zwi¹-
za³o siê z wielkim i �wiêtym Papie-
¿em Janem Paw³em II. On mnie

uczy³. Wy�wiêca³ na kap³ana. Skie-
rowywa³ do ró¿nych parafii. Ws³u-
chiwa³ siê w moje kap³añskie pro-
blemy. Radzi³. Dawa³ natchnienie.

Kierowa³. Patrzy³em na niego. S³u-
cha³em go. Jada³em z nim i w Kra-
kowie i w Rzymie. By³ mi bliski

przez swoj¹ pos³ugê. Przez swój styl
¿ycia. Gdy jego cia³o le¿a³o na ka-
tafalku w Bazylice Watykañskiej �

ca³owa³em Jego rêkê. Rêkê Ojca,
która kierowa³a moim ¿yciem.
Czym jest beatyfikacja dla miesz-

kañców Wadowic?
Jest zachêt¹ do wdziêczno�ci Bogu
za to, ¿e pozwoli³ nam ¿yæ na tej zie-

mi i w tym mie�cie, w którym b³ogo-
s³awiony urodzi³ siê, spêdzi³ swe

dzieciñstwo, m³odo�æ. Uwielbiamy
Boga za tê niczym niezas³u¿on¹ ³askê.
Dzieñ beatyfikacji jest czasem wiel-
kiej rado�ci, bo nasz Rodak jest og³o-
szony przez Ko�ció³ b³ogos³awio-
nym. Jest to wyraz najwiêkszego
uznania Ko�cio³a dla Wadowiczani-
na. Jest to najwy¿sze odznaczenie
nadane przez Ko�ció³ temu, który po-
chodzi³ z Wadowic.
Ten dzieñ jest radosnym u�wiado-
mieniem, ¿e mamy w niebie orê-
downika. Modli siê specjalnie za
nami, mieszkañcami Wadowic, bo
jest ko�ci¹ z ko�ci naszych i krwi¹
z krwi naszej.
Jest równie¿ wielkim wo³aniem do
na�ladowania jego ¿ycia. Chcemy po-
dziwiaæ nowego b³ogos³awionego, ale
równie¿ Go na�ladowaæ. W Jego ca³-
kowitym oddaniu Bogu i cz³owieko-
wi. Totus Tuus.

Pielgrzymka do Doliny Chocho³owskiej
Pielgrzymki do stolicy polskich
Tar, Zakopanego ciesz¹ siê du¿¹ po-
pularno�ci¹. Tak te¿ by³o 11 kwiet-
nia 2011 roku, kiedy 50-osobowa
grupa z ks. Infu³atem Jakubem Gi-
lem wybra³a siê do Doliny Chocho-
³owskiej, aby podziwiaæ kwitn¹ce
krokusy. Od rana sprzyja³a nam po-
goda, co pozwala³o na obserwowa-
nie budz¹cej siê do ¿ycia przyrody.
W ogrodach kwit³y krzewy forsycji,
ró¿owi³y siê kwiaty magnolii, ¿ó³-
ci³y ¿onkile, ³¹ki pokry³a soczysta
zieleñ traw. Kiedy zbli¿ali�my siê do
Zakopanego, widaæ by³o, ¿e tu jesz-
cze przyroda nie ma tylu barw. Za
to takich widoków Tatr, które mo-
gli�my ogl¹daæ z okien autokaru
dawno nie widzieli�my.
Po drodze zatrzymali�my siê
w Chocho³owie, wsi, która jest
�¿ywym skansenem budownictwa
podhalañskiego�. Podeszli�my pod
neogotycki ko�ció³, zawdziêczaj¹cy
swoje powstanie ks. Wojciechowi
Blaszyñskiemu rodem z Chocho³o-
wa, który budowê piêknego, obszer-
nego ko�cio³a uczyni³ celem swego
¿ycia. 15 sierpnia 1977 roku Karol
Wojty³a jako kardyna³ odwiedzi³
oazy w Chocho³owie i wyg³osi³ ka-
zanie do m³odzie¿y, powiedzia³: �Je-
ste�cie w ko�ciele w Chocho³owie
i o tym trzeba te¿ powiedzieæ parê
s³ów. Mo¿e zreszt¹ wiecie, ten ko-
�ció³ ma szczególn¹ historiê. Ten
ko�ció³ zosta³ zbudowany przez

ks. Wojciecha Blaszyñskiego�. Na po-
lanie za ko�cio³em ogl¹dali�my nieco
stulone krokusy, zwane przez górali
�tulipankami�.
Potem ju¿ droga prowadzi³a do Do-
liny Chocho³owskiej, najwiêkszej
z dolin polskich Tatr Zachodnich. Ci¹-
gnie siê ona na przestrzeni 10 km,
dnem jej p³ynie Chocho³owski Potok,
przechodz¹cy w Siw¹ Wodê. Po opusz-
czeniu autokaru wyruszamy w drogê,
jedni ciuchci¹, inni doro¿k¹, trójka
m³odych wypo¿ycza rowery i na nich
wyrusza do schroniska, liczna grupa
razem z ks. Infu³atem wêdruje pieszo,
wygodn¹, utwardzon¹ drog¹. Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II przeje¿d¿a³ t¹
drog¹ w 1983 r. w samochodzie tere-
nowym. Na skale przy pierwszym
zwê¿eniu doliny, nazwanym Ni�ni¹
Bram¹ Chocho³owsk¹ osadzony jest
medalion pami¹tkowy z wizerunkiem
Jana Paw³a II. U wylotu doliny na Si-
wej Polanie � w miejscu l¹dowania he-
likoptera z Ojcem �wiêtym na pok³a-
dzie � stoi pami¹tkowy krzy¿. Nasza
wêdrówka do schroniska trwa³a pra-
wie dwie i pó³ godziny, ale za to mo-
gli�my podziwiaæ potê¿ne grupy ska³,
zabytkowe pasterskie sza³asy, plany na
których kwit³y krokusy. Kiedy doszli-
�my do Doliny Chocho³owskiej, byli-
�my trochê zawiedzeni, na otwartych
przestrzeniach krokusy by³y skulone,
za to za sza³asami ukaza³y swoje piêk-
ne liliowe kwiaty. W nocy by³ tutaj
mróz minus 5 st.C.

(ci¹g dalszy na str. 7)


