Wycieczka do kopalni soli w Bochni
14 lipca 2011r. pojechaliœmy na wycieczkê
do kopalni soli w Bochni. Na pocz¹tku zjechaliœmy szybem na dó³.
Jak ju¿ byliœmy na dole zaczêliœmy
zwiedzaæ kopalniê. S³uchaliœmy le-

gendy o œw. Kindze.
W kopalni by³o du¿o
atrakcji, np. jazda kolejk¹, boisko, zje¿d¿alnia, kaplice,
komory. Kupiliœmy du¿o ró¿nych
pami¹tek. Bardzo byliœmy zmêczeni
po tej wspania³ej wycieczce do
Bochni!
Joanna Jab³oñska
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
20. Niedziela Zwyk³a
Tylko modlitw¹ mo¿na przekroczyæ wszystkie bariery granic i jêzyków, tylko modlitwa mo¿e dotrzeæ wszêdzie i do wszystkich.
Za przyczyn¹ b³ogos³awionego
Jana Paw³a II o mi³oœæ w naszej
OjczyŸnie modli³a siê rodzina
Gabrzyckich

fot. St. M¿yk

Œwiêci tego tygodnia: w

œrodê œwiêto œw. Jacka, kap³ana, patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa, w sobotê – wspomnienie œw. Bernarda,
opata i doktora Koœcio³a, w niedzielê – wspomnienie œw. Piusa X, papie¿a.
Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊ-

PROROKA IZAJASZA:

GO PAW£AAPOSTO£ADO RZYMIAN:

Iz 56, 1. 6-7

Rz 11, 13-15. 29-32

Powszechnoœæ zbawienia

Bóg podda³ wszystkich niepos³uszeñstwu,
aby wszystkim okazaæ mi³osierdzie

EWANGELIA:

Jezus g³osi³ Ewangeliê o królestwie
i leczy³ wszelkie choroby wœród ludu.

Mt 15, 21-28 Wiara niewiasty kananejskiej
Jezus pod¹¿y³ w stronê Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszed³szy
z tamtych okolic, wo³a³a: «Ulituj siê nade mn¹, Panie, Synu Dawida! Moja córka
jest ciê¿ko drêczona przez z³ego ducha». Lecz On nie odezwa³ siê do niej ani
s³owem. Na to zbli¿yli siê do Niego uczniowie i prosili: «Odpraw j¹, bo krzyczy
za nami». Lecz On odpowiedzia³: «Jestem pos³any tylko do owiec, które poginê³y z domu Izraela». A ona przysz³a, upad³a przed Nim i prosi³a: «Panie, dopomó¿ mi». On jednak odpar³: «Niedobrze jest zabraæ chleb dzieciom i rzuciæ
psom». A ona odrzek³a: «Tak, Panie, lecz i szczeniêta jedz¹ z okruszyn, które
spadaj¹ ze sto³u ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedzia³: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci siê stanie, jak chcesz». Od tej chwili jej córka zosta³a
uzdrowiona.
Oto s³owo Pañskie

PANIE POMÓ¯

biegania. Piotrowi powiedzia³ PAN:
„Czemu zw¹tpi³eœ”. Matce pogance
natomiast: „Wielka jest twoja wiara”.
Mo¿e ju¿ dziœ, a mo¿e Jutro us³yszysz
s³owa JEZUSA: „O Niewiasto wielka
jest twoja wiara” (Mt 15, 28). Mê¿czyzno wielka jest twoja... B¹dŸ pokorny przed ludŸmi i przed JEZUSEM,
a to ciê ubogaci. Zaufaj Mu.

Biedna matka. Ka¿da Matka, to g³upia „wariatka”. Nie patrzy na nic. Nie
zwa¿a na nic Nic siê dla niej nie liczy. ¯adna matematyka. Nie ma
w dzia³aniu ¿adnej matki logiki.
U niej zawsze bêdzie wynik dodatni, obfity. Zawsze na korzyœæ dziecka. Tyle wyrzeczeñ, trudu, mi³oœci za-

Pogrzeb

Ks. St. Gorgol

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

Œp. Jan Ka³u¿a, ur. 1951r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Urszula Wisiorek, ur. 1951r., zam. Os. Piastowskie
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

plicy przed obrazem Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej, gdzie trwa ca³odzienna adoracja Najœwiêtszego Sakramentu.
Na trasie naszego pielgrzymowania nie mog³o zabrakn¹æ Pa³acu Biskupów Krakowskich przy ulicy
Franciszkañskiej 3. Mamy wielkie
szczêœcie, dziêki ksiêdzu Infu³atowi
wchodzimy do kaplicy Kurii Metropolitalnej. W kaplicy w g³ównym o³tarzu znajduje siê krzy¿, figura Matki Bo¿ej Fatimskiej, na tym srebrna
p³askorzeŸba przedstawiaj¹ca najwa¿niejsze budowle sakralne œwiata
zwi¹zane z B³ogos³awionym Janem
Paw³em II. Po lewej stronie Fatima,
koœció³ Mariacki, Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach,
Bazylika Œwiêtego Piotra w Watykanie, po prawej Jasna Góra, Katedra
Wawelska, bazylika Grobu Pañskiego w Jerozolimie i bazylika Ofiarowania N.M.P w Wadowicach. W kaplicy umieszczono portret b³ogos³awionego Jana Paw³a II, a przed nim
relikwiarz w kszta³cie ksiêgi, po jednej stronie znajduje siê herb b³ogos³awionego, a po drugiej kropla krwi
b³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Zatrzymujemy siê przed s³ynnym
„oknem papieskim”. Stamt¹d kierujemy siê do koœcio³a Franciszkanów.
Od roku 1920 koœció³ jest bazylik¹
mniejsz¹ – jest miejscem kultu œwiêtych, a tak¿e cudownego obrazu Matki Bo¿ej Bolesnej. W kaplicy przed
o³tarzem Smêtnej Dobrodziejki modlimy siê. Nawiedzamy te¿ kaplicê,
gdzie znajd¹ siê o³tarzyk z relikwia- -7-

mi B³ogos³awionej Anieli Salawy, krakowskiej s³u¿¹cej, której doczesne
szcz¹tki w zwi¹zku z procesem beatyfikacyjnym przeniesiono tutaj w roku
1949 z Cmentarza Rakowickiego. B³ogos³awiona Aniela poœwiêci³a ca³e swoje ¿ycie Bogu i S³u¿bie bliŸniemu.
W 1991r. na krakowskim Rynku beatyfikowa³ j¹ Jan Pawe³ II. Koœció³
Franciszkanów nale¿a³ do ulubionych
miejsc modlitwy Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II. Podczas swojej wizyty w Asy¿u powiedzia³: „Jako arcybiskup
w Krakowie mieszka³em w pobli¿u œredniowiecznego koœcio³a franciszkañskiego i czêsto chodzi³em tam na prywatn¹ modlitwê i odprawia³em Drogê
Krzy¿ow¹. Nawiedza³em te¿ w tym
koœciele kaplicê Matki Bo¿ej Bolesnej.
Chwile te dziœ bardzo mile wspominam”. My te¿ jesteœmy zadowoleni, ¿e
mogliœmy tu byæ, tu siê modliæ.
Z centrum Krakowa wracamy do
£agiewnik. W kaplicy Wieczystej Adoracji, przed Najœwiêtszym Sakramentem i p³on¹cym ogniem zapalonym przez Jana Paw³a II na znak rozchodz¹cego siê z tego miejsca Orêdzia
Mi³osierdzia uczestniczymy w wspólnej adoracji prowadzonej przez ksiêdza Infu³ata. O godzinie 15.00 w Godzinie Mi³osierdzia odmawiamy koronkê. Pan Jezus pragnie, aby w tej
godzinie chocia¿ przez krótki moment
rozwa¿aæ Jego bolesn¹ mêkê. Opuszczamy £agiewniki, za miesi¹c znów
tu przyjedziemy. W drodze powrotnej
odmawiamy Bolesn¹ czêœæ Ró¿añca.
Dziêkujemy ksiêdzu Infu³atowi Jakubowi Gilowi za pielgrzymkê.
Maria Zadora

Poniedzia³ek15 sierpnia Wniebowziêcie NMP
6.00 Œp. ks. Stanis³aw Kracik
7.30 Œp. Maria Mika
Œp. Józef Zamys³owski
9.00 Œp. Marian Gawron
10.00 Roków:Œp.JózefMedoñizmarlizrodziny
10.30 Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce, o radoœæ nieba
12.00
13.15 Œp. Augustyn Gurdek
19.00 Œp. Jadwiga Fryc
Wtorek 16 sierpnia
6.00 Œp. Józef Zamys³owski
7.00 Œp. Franciszek K³aput
8.00 Œp. Teresa Mirocha
12.00 Œp. Teresa Nogala
18.00 Podziêkowanie za 8 lat ma³¿eñstwa
Eweliny i Waldemara z proœb¹
o zdrowie i b³og. Bo¿e
Œp. Maria Jab³oñska
Œroda 17 sierpnia
6.00 Œp. Kazimierz Bi³ka
7.00 Œp. Jacenty Laskowski i Józef Wieja
8.00 W 18. r. urodzin Mateusza o b³og. Bo¿e
12.00 Œp. Tadeusz K³aput, ¿ona Michalina i rodzice
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Jana
Witek w 2 r. urodzin
Za zmar³ych
Œp. Stefania B³achut
Œp. Jan Ciep³y
Œp. Maria Lasek
Œp. Zbigniew Karelus
Sp. Teresa Mirocha
Sp. Józef Zamys³owski
Sp. Teresa Nogala
Œp. Maria Maryniarczyk
Œp. Maria Miarka
Œp. Maria Krzemieñ
Œp. Kazimierz Paw³owski
Œp. Marian Pióro
Œp. Marianna i Tadeusz Œlusarczyk
Œp. Izabela Ceremuga
Œp. Kazimierz Ksi¹¿ek
Œp. Zofia Rogowska
Œp. Bronis³awa Kaczor
Œp. Bogumi³a Leœniak
-6Œp. Ewa Matejko

Intencje mszalne:
Czwartek 18 sierpnia
6.00 Œp. Józef Zamys³owski
7.00 Œp. Teresa Mirocha
8.00 Œp. Janina, Józef Góra, syn Maciej
12.00 Œp. Maria Lasek
18.00 Œp. Rozalia Leñ - 25 r. œm.
Œp. ks. Tadeusz Byliciñski i zmarli z rodziny
Pi¹tek 19 sierpnia
6.00 Œp. Maria Krzemieñ
7.00 Œp. Stefania, Jan Byrscy, dzieci i wnukowie
8.00 Œp. Józef Zamys³owski
12.00 O zdrowie, Bo¿e ³aski na ka¿dy dzieñ i opiekê
Matki Bo¿ej za serce i du¿¹ pracê w³o¿on¹
w nasz¹ parafiê wadowick¹
18.00 Œp. Stefan Garlacz
Dziêkczynna o b³og. Bo¿e dla Anny i Henryka
w 55 r. œlubu
Sobota 20 sierpnia
6.00 Œp. Józef Zamys³owski
7.00 Œp. Barbara Nowak - 15 r. œm.
8.00 Podziekowanie za otrzymane ³aski z proœb¹
o opiekê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
i œw. Józefa dla Ireny z okazji urodzin
12.00 Œp. El¿bieta Marcol - 10 r. œm. Eryk Fuks,
Waleria Ciaputa
18.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Marii i Stanis³awa
Garus w 40 r. œlubu
Œp. Stanis³aw Cieœlik - 15 r. œm.
Œp. Jan i Aniela Piórek
Niedziela 21 sierpnia
6.00 Sp. Zbigniew Karelus
7.30 Œp. Rozalia - 25 r.œm.
Œp. Maria i Józef Rzyccy
9.00 Œp. Czes³awa Kot
10.00 Roków: Œp. Rozalia i Henryk Grzybczyk
10.30 Œp. Jan, Józef
12.00 Œp. Anna Latko, Rozalia Latko, Apolonia Srokosz
13.15 Chrzty
19.00 Œp. Jan Kossowski

20. Niedziela Zwyk³a - 14 sierpnia 2011
1. Z woli Ojca Œwiêtego Benedykta
XVI dziœ przy koœciele zbiórka do puszek jako pomoc dla g³oduj¹cej Afryki.
2. Chêtnych do asysty kalwaryjskiej,
ch³opców i dziewczyny zapraszamy na
spotkanie do domu katolickiego we
wtorek na godz. 18.30. Wyjazd asysty
w pi¹tek 19 sierpnia o godz. 14.00, oraz
w niedzielê 21 sierpnia o godz. 5.30.
3. W œrodê na godz. 18.30 zapraszamy na koncert muzyczny w wykonaniu chóru Cantate Domino z W³och.
4. W ramach radosnego czwartku organizujemy wycieczkê na Szyndzielniê, Klimczok i do Szczyrku. Zbiórka
o godz. 8.00. Koszt 5 z³. Przy zapisie
konieczny jest adres, nr PESEL.
5. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz ksi¹dz Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz serdecznie zapraszaj¹ do
wziêcia udzia³u w Biegu Œladami Jana
Paw³a II na trasie Wadowice Kraków
w sobotê 20 sierpnia 2011 r.

6. Zapraszamy parafian na nocne czuwanie na Jasnej Górze, które odbêdzie
siê z 2 na 3 wrzeœnia. Wyjazd w pi¹tek
2 wrzeœnia o godz. 17.00. Powrót w sobotê 3 wrzeœnia ok. godz. 7.00 rano.
Koszt przejazdu 30 z³.
7. Trwa miesi¹c sierpieñ, okres specjalnej abstynencji. Czy w tym wzglêdzie s³uchamy g³osu Koœcio³a?
8. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce religijnej,
oraz do czytania prasy katolickiej, tak
ogólnopolskiej, jak i z naszego regionu.
9. Na nadchodz¹cy tydzieñ, wszystkim parafianom, oraz pielgrzymom nawiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê, ¿yczymy
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Za przyczyn¹ b³ogos³awionego Jana Paw³a II,
wypraszamy u Jezusa bogatego w Mi³osierdzie, wszelkich ³ask dla solenizantów i jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny 15 sierpnia
1. Dziœ w Uroczystoœæ Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny pragniemy z Matk¹ Bo¿¹ wyœpiewaæ Bogu
Magnificat za ochronê naszych okolic
od ró¿norakich nawa³nic i kataklizmów.
Po mszach œw. œwiêcimy zio³a i kwiaty.
2. Dni skupienia dla narzeczonych
odbywaæ siê bêd¹ w naszej parafii we
wrzeœniu przez dwie soboty, 03 i 10
wrzeœnia od godz. 16.00 oraz dwie niedziele 04 i 11 wrzeœnia na mszy œw.
o godz. 9.00 i po niej spotkanie
w domu parafialnym, a nie jak dotychczas przez cztery kolejne niedziele.
3. Jutro jedziemy na Apel Jasnogórski.
Wyjazd o godz. 15.45. Koszt przejazdu
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30 z³. W pi¹tek 19 sierpnia pojedziemy na
pogrzeb Matki Bo¿ej do Kalwarii. Wyjazd
o godz. 14.00. Koszt przejazdu 8 z³.
W pi¹tek 26 sierpnia pielgrzymujemy do
£agiewnik: do Sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego i Sanktuarium b³og. Papie¿a Jana
Paw³a II. Wyjazd o godz. 14.00. Koszt
przejazdu 15 z³. Dziewiêtnasta Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej
odbêdzie siê w niedzielê 11 wrzeœnia.
Wyjazd godz. 7.30. Koszt przejazdu
10 z³. Dwudniowa pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bo¿ej w Kodniu nad Bugiem, przez Jêdrzejów, Skar¿ysko Kamienna oraz Lublin odbêdzie siê 1 i 2 paŸdziernika. Koszt przejazdu 150 z³.
/-/ ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

¯yjê wspomnieniami
Czêsto mówi¹, ¿e cz³owiek starszy
wci¹¿ wraca do przesz³oœci. Ona by³a
czasem jego sukcesów i zwyciêstw.
Przysz³oœæ jest dla tego, który ma
wiele lat, coraz trudniejsza. Niesie ze
sob¹ ró¿ne braki i uzale¿nienia.
Korzystaj¹c z tego prawa, pragnê
przypomnieæ dzia³alnoœæ watykañsk¹
naszego obecnego Kardyna³a.
Tak du¿o nas w tamtych czasach
pielgrzymowa³o do Rzymu. Jad¹c
tam, zawsze liczyliœmy na spotkanie
z Ojcem Œwiêtym. To nawet by³a
istota naszego pielgrzymowania. Byæ
w Rzymie i z Ojcem Œwiêtym nie
spotkaæ siê, to by³o przegrane pielgrzymowanie. Naturalnym pragnieniem by³o, ¿eby naszego Papie¿a nie
tylko wys³uchaæ na audiencji œrodowej, czy te¿ zobaczyæ Go w oknie
pa³acu watykañskiego, kiedy w niedziele b³ogos³awi³ – lecz, aby Go
dotkn¹æ, us³yszeæ Jego mowê i zrobiæ z Nim zdjêcie.
W realizacji tego pielgrzymkowego planu, nieodzowny by³ „don Stanislao”. Myœmy po przybyciu do
Rzymu telefonowali do Sekretarza
Ojca Œwiêtego. Uœwiadamialiœmy
ks. Pra³atowi, ¿e bardzo prosimy u³atwiæ nam spotkanie. On najczêœciej
¿artobliwie do nas mówi³, ¿e na placu watykañskim du¿o jest miejsca,
a jeszcze lepiej bêdzie, kiedy staniemy nad Tybrem, wtedy zobaczymy
Papie¿a.
Gdy myœlê o tych nêkaj¹cych telefonach – zdajê sobie sprawê, ile próœb
musia³ otrzymywaæ codziennie. Nie- -4-

zmordowanie reagowa³. Z perspektywy lat jestem zdumiony jego operatywnoœci¹. Wci¹¿ ró¿nym pielgrzymom otwiera³ drzwi do Ojca Œwiêtego. Ile¿ to wymaga³o jego inwencji.
Jak wielka by³a cierpliwoœæ naszego
Papie¿a. To by³y wyj¹tkowe czasy
zbli¿enia Polski z Watykanem. Ojciec
Œwiêty by³ nam bardzo bliski. Dziêki
Bogu staraliœmy siê czêsto przechodziæ przez Spi¿ow¹ Bramê. Wspominamy j¹ jako bardzo dla nas przyjazn¹. Przypominamy sobie salutuj¹cych gwardzistów. Nieustannie noszê
wdziêcznoœæ dla naszego obecnego
Kardyna³a, za czêste otwieranie drzwi
Polakom i przedstawicielom innych
narodów. Uœwiadamiam sobie, ¿e
b³ogos³awiony Jan Pawe³ II by³ Papie¿em ró¿norakich i niezwyk³ych
spotkañ. Pragnê tak¿e podkreœliæ, ¿e
najbli¿szym re¿yserem tych spotkañ
by³ nasz Kardyna³.
Ju¿ szósty rok jest krakowskim Arcybiskupem. Pasterzowanie jego nie
jest ³atwe – czy kiedykolwiek w historii Koœcio³owi i jego Pasterzom
by³o ³atwo na ziemi? Z niepokojem
s³ucham, jak niektórzy oskar¿aj¹ naszego Arcybiskupa. Przylepiaj¹ mu
ró¿norakie ³atki. Z bólem s³yszê, ¿e
jest kr¹g ludzi, którzy przed laty korzystali z us³ug Sekretarza papieskiego, otwieraj¹cego przed nimi szeroko drzwi na Watykanie, a obecnie
coraz szczelniej zamykaj¹ drzwi swego serca przed nauczaniem naszego
Kardyna³a. Przez lata korzystali
z otwartych drzwi na Watykanie,

a obecnie zamykaj¹ siê na krakowskiego Kardyna³a. Sprawiedliwoœæ
nakazuje, aby korzystaj¹c przez d³ugi czas z czyichœ us³ug zachowaæ dla
niego wdziêcznoœæ. Swoj¹ postaw¹
byæ wiernym Koœcio³owi.
Wci¹¿ aktualny jest ¿al Jezusa, który uzdrowi³ dziesiêciu trêdowatych,
a tylko jeden przyszed³, ¿eby Mu podziêkowaæ. Smutny jest wyrzut Jezusa: „A gdzie¿ jest pozosta³ych dziewiêciu? Nie znalaz³ siê nikt inny, tylko ten cudzoziemiec, aby podziêkowaæ Synowi Bo¿emu”. Postawa
wdziêcznoœci jest znakiem kultury
chrzeœcijañskiej. Wci¹¿ trzeba siê jej
uczyæ. Trzeba j¹ zdobywaæ.

Pisz¹c o tych sprawach, pragnê
serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy wdziêcznym sercem
sk³adali mi ¿yczenie imieninowe.
Tylu was by³o. Nawet ci, którzy nie
przyszli, wiem ¿e w tamtych dniach
modlili siê za mnie. Jestem wam
bardzo wdziêczny za dobre s³owa
wypowiedziane pod moim adresem.
Tak¿e za modlitwy skierowane do
Boga w mojej intencji. Tym bardziej za ofiarowane msze œw.
w okresie mych imienin. Œciskam
d³onie ka¿dego, który w tamtych
dniach wyra¿a³ bliskoœæ i z pokor¹
w sercu mówiê Bóg zap³aæ.
ks. Infu³at

Pielgrzymka do £agiewnik i Koœcio³a Mariackiego
29 lipca 2011r. 40-osobowa grupa
z ks. infu³atem Jakubem Gilem pojecha³a na pielgrzymkê do £agiewnik
i Koœcio³a Mariackiego. Po wielu deszczowych dniach zaœwieci³o s³oñce.
Najpierw pojechaliœmy do centrum
Krakowa, wêdruj¹c uliczkami
w stronê Rynku ogl¹daliœmy piêknie
odnowione kamienice. Pierwszym
punktem zwiedzania by³a gotycka
œwi¹tynia œw. Barbary. Zachwyci³o
nas piêknie odnowione wnêtrze tego
Jezuickiego koœcio³a, z kaplic¹ cudownego obraz Matki Bo¿ej Jurowickiej. Stamt¹d udaliœmy siê do fary
Mariackiej podniesionej w 1963 roku
do godnoœci bazyliki mniejszej. To
najwiêksza budowla Rynku, g³ówna
œwi¹tynia Krakowa, prawdziwa pere³ka sztuki, pomnik chwa³y i s³awy krakowskich mieszczan. Pocz¹tki tego -5-

koœcio³a siêgaj¹ pierwszych lat XIII
wieku. W roku 1979 podczas spotkania z zakonnicami Papie¿ Jan Pawe³
II powiedzia³ o koœciele Mariackim:
„A by³bym w sumieniu niespokojny,
czy naprawdê by³em w Krakowie,
gdybym nie odwiedzi³ Bazyliki Mariackiej, gdybym nie wszed³ do tej
wspania³ej œwi¹tyni, o której nie jest
mówiæ zwiêŸle. Tyle w niej piêkna,
tyle wyrazu, tyle modlitewnego nastroju, tyle Maryjnej tajemnicy i tyle
polskoœci.” W prezbiterium podziwiamy s³ynny o³tarz Wita Stwosza.
Jest to najwiêkszy tego rodzaju o³tarz
w Europie. Ma on wymiary 11x13
metrów, wysokoœæ postaci wynosi
ok. 2,7m. wykonany zosta³ w drzewie dêbowym i lipowym. Zwiedzamy inne kaplice, modlimy siê w ka(ci¹g dalszy na str. 7)

