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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
31. Niedziela Zwyk³a, Rocznica Poœwiêcenia Koœcio³a W³asnego

Co to jest nadzieja? Co ona oznacza? Znaczy: Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u,

ale z³o dobrem zwyciê¿aj. Z³o mo¿na zwyciê¿yæ.

To w³aœnie jest si³a nadziei. Modlimy siê, dziêkuj¹c za beatyfikacjê Jana

Paw³a II, naszego ukochanego Ojca Œwiêtego

Rodzina Romultów

Nasza radoœæ

Wies³awa Kozub

W niedzielê 16 paŸ-
dziernika 2011r.,
w dzieñ 33. rocznicy
wyboru na Stolicê Pio-
trow¹ naszego Rodaka

– Karola Wojty³y, podczas uroczy-
stej Eucharystii rozpoczynaj¹cej na-
wiedzenie parafii w naszej Archidie-
cezji przez obraz Bo¿ego Mi³osier-
dzia, oraz relikwii œw. Siostry Fau-
styny i b³ogos³awionego Papie¿a
Jana Paw³a II, której przewodniczy³
ks. bp Jan Zaj¹c, spotkaliœmy Pana
Jezusa w znaku obrazu Mi³osierdzia

Bo¿ego. W tê niedzie-
lê, a tak¿e dnia nastêp-
nego, przyszliœmy do
Domu Bo¿ego, by przyj¹æ do na-
szych serc Mi³osierdzie Pana. Nasz
chór parafialny, na czeœæ Bo¿ego
Mi³osierdzia, wyœpiewa³ przygoto-
wan¹ now¹ pieœñ „Misericordias Do-
mini”. Czuliœmy siê bardzo zaszczy-
ceni, ¿e œpiew chóru parafialnego
przyczyni³ siê do upiêkszenia dnia
peregrynacji obrazu Mi³osierdzia
Bo¿ego w naszej parafii.

Pielgrzymka do Matki Bo¿ej Jednoœci w Kodniu cz.I

W dniach 7 i 8 paŸdziernika 50-oso-
bowa grupa pielgrzymów wyruszy³a
na pielgrzymkê do Kodnia. Organi-
zatorem i opiekunem duchowym by³
ks. infu³at Jakub Gil. Pierwszym
miejscem na trasie pielgrzymowania
by³ Jêdrzejów. Miasto s³ynne z opac-
twa Cystersów i Sanktuarium b³. Win-
centego Kad³ubka oraz muzeum ze-
garów. My jedziemy do klasztoru
Cystersów, zwi¹zanego z b³. Wincen-
tym Kad³ubkiem, by³ pierwszym pol-
skim historykiem, kronikarzem dzie-
jów ojczystych, humanist¹, bisku-
pem, mnichem. Po opactwie oprowa-
dza nas Ojciec, który opowiada nam

historiê klasztoru i Cystersów w Pol-
sce. Œwi¹tynia – to bazylika trójna-
wowa z kilkoma bocznymi kaplica-
mi. Najbardziej znana postaci¹ jê-
drzejowskiego klasztoru jest b³. Win-
centy Kad³ubek. Jemu dedykowana
jest jedna z kaplic.

Na o³tarzu grobowym B³ogos³a-
wionego umieszczono poz³acan¹
i posrebrzan¹ trumienkê z Jego reli-
kwiami. Nad trumn¹ wisi obraz B³o-
gos³awionego. Freski umieszczone
we wnêtrzu kaplicy poœwiêcone s¹
Jego ¿yciu. W kaplicy modlimy siê
do b³. Wincentego Kad³ubka, uc³o-
wujemy Jego relikwie. cdn

Maria Zadora
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Ks. St. Gorgol

Oto S³owo Pañskie.

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO LI-
STU ŒW.PAW£A APOSTO£A DO EFEZJAN:

Ty jestes Piotr - Opoka, i na tej opoce zbudujê mój Koœció³,
a bramy piekielne go nie przemog¹.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA EZECHIELA:
Ez 43, 1-2. 4-7a

EWANGELIA:  £k 19, 1-10
Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o

Ef 2, 19-22Świątynia pełna chwały Boga
Koœció³ materialny jest obrazem Koœcio³a
niewidzialnego

Wst¹pi³ do Jerycha i szed³ przez nie.
Znalaz³ siê tam wtedy cz³owiek, na-
zywany Zacheuszem. By³ on
zwierzchnikiem poborców op³at, bar-
dzo bogatym. Chcia³ on zobaczyæ
Jezusa, jaki On jest, lecz poniewa¿
by³ niedu¿ego wzrostu, nie móg³
z powodu t³umu. Pobieg³ zatem do
przodu, gdzie mia³ przechodziæ,
i wszed³ na sykomorê, aby Go zoba-
czyæ. Kiedy Jezus doszed³ do tego
miejsca, spojrza³ w górê i odezwa³ siê
do niego: „Zacheuszu, zejdŸ prêdko
stamt¹d, bo dzisiaj w twoim domu

powinienem siê zatrzymaæ”. Zszed³
prêdko i przyj¹³ Go z radoœci¹. Kie-
dy to zobaczyli, wszyscy z niezado-
woleniem powtarzali, ¿e poszed³ od-
pocz¹æ u grzesznego cz³owieka.
A Zacheusz stan¹³ przed Panem
i rzek³: „Panie, oto po³owê mojego
maj¹tku dajê ubogim. A je¿eli kogoœ
w czymœ ograbi³em, zwracam czte-
rokrotnie”. Na to Jezus mu rzek³:
„Dzisiaj zbawienie sta³o siê udzia³em
tego domu, gdy¿ i on jest synem
Abrahama. Bo Syn Cz³owieczy przy-
szed³ odszukaæ i ocaliæ to, co zginê³o”.

Masz koœció³ na osiedlu, ale nie

chce ci siê iœæ na Mszê Œwiêt¹, bo

jesteœ zmêczony. Tymczasem Zache-

usz wszed³ na drzewo, aby GO zo-

baczyæ i zaprosi³ GO do swojego

domu. JeŸdzisz do Czêstochowy,

£agiewnik, aby odnowiæ swoj¹ wia-

rê. Chcesz byæ w miejscu, gdzie BÓG

nianymi barokowymi rzeŸbami
umieszczonymi w nim po bokach.

W sali kapitulnej, gdzie wybiera-
no przeora, omawiano sprawy
z ¿ycia klasztoru, ogl¹damy gotyc-
kie sklepienie sieciowe, na œcianach
fragmenty póŸnogotyckich malowi-
de³: Chrystus na Górze Oliwnej, Bi-
czowanie, Niesienie Krzy¿a i Ukrzy-
¿owanie. Przechodzimy przez kolej-
ne dziedziñce, które mia³y te¿ du¿e
znaczenie w ¿yciu zakonu. Ogl¹da-
my zakonserwowane ruiny mnisich
domków – pustelni, eremów z przy-
leg³ymi ogródkami. Za czasów Ka-
medu³ów zbudowano dziesiêæ ere-
mów z ogródkami. Przy wyjœciu
z dziedziñca stoi jeden domek na fa-
sadzie którego widnieje napis –
1719, 14 JULY. Sk³ada siê on z czte-
rech pomieszczeñ i korytarza. Jed-
no pomieszczenie s³u¿y³o do odpo-
czynku, spo¿ywania posi³ków i du-
chownych æwiczeñ mnicha. Drugi,
tzw. oratorium, czyli pomieszczenie
do modlitwy i medytacji. Trzecie to
laboratorium – tu mnich pracowa³ fi-
zycznie. Najmniejsze pomieszczenie
to drewutnia i sk³adzik. Opuszcza-
my klasztor, muzeum. Po odpoczyn-
ku, podejmujemy decyzjê, realizuje-
my plan pielgrzymki, wyruszamy
Drog¹ Pieniñsk¹. Jest to przepiêkna
krajobrazowa droga bita. Zamkniêta
dla ruchu pojazdów, wiod¹ca wzd³u¿
prawego brzegu Dunajca przez ca³y
Prze³om Pieniñski z Czerwonego
Klasztoru do Szczawnicy. Przed
nami 10 km, z tego 1,5 km po stro-
nie polskiej.

Wyruszamy, po chwili grupa dzieli
siê na mniejsze grupki. Id¹c patrzy-
my na Dunajec i p³yn¹ce tratwy. Sp³yw
Dunajcem jest najwiêksz¹ atrakcj¹ tu-
rystyczn¹ Pienin. Na dziesiêcioosobo-
wej tratwie, zbudowanej z po³¹czo-
nych ze sob¹ w¹skich drewnianych
³ódek, pod opiek¹ flisaków, turyœci
w ci¹gu 2,5 godz. przep³ywaj¹ pe³n¹
wra¿eñ trasê. My tê trasê pokonuje-
my pieszo, patrzymy na postrzêpione
sylwetki Pienin z bia³ego wapnia. Dwie
trzecie ich powierzchni pokrywaj¹ lasy
bukowo-jod³owe z du¿¹ domieszk¹
œwierka, a na szczytach ska³ rosn¹
charakterystyczne dla krajobrazu Pie-
nin sosny pospolite. Jesieñ nie zago-
œci³a tu jeszcze na dobre, a mo¿e brak
s³oñca nie pozwala w pe³ni cieszyæ siê
gam¹ jesiennych kolorów, które ob-
serwowaliœmy na pielgrzymce do
Kodnia. Jesteœmy zadowoleni z tego,
co widzimy. Po przejœciu 10 km w ró¿-
nym czasie dochodzimy do mostu na
Grajcarku w Szczawnicy Ni¿nej. Ko-
lejne 2 km do Szczawnicy Górnej
idziemy bulwarem wzd³u¿ potoku
Grajcarek. Po trudach wêdrówki trze-
ba jeszcze spróbowaæ „wód”, które
popijamy w piêknej pijalni w Górnym
Parku Zdrojowym.

Podczas pielgrzymki nie zabrak³o
modlitwy, odmawialiœmy Koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia, prosz¹c Jezusa
Mi³osiernego o w³aœciwe prze¿ycie pe-
regrynacji obrazu Mi³osiernego Pana
Jezusa w naszej parafii i archidiecezji
krakowskiej. Miesi¹c paŸdziernik, to
miesi¹c Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, od-
mawiaj¹c Ró¿aniec dziêkowaliœmy
Matce Bo¿ej za to, ¿e daje nam zdro-
wie, si³y, abyœmy mogli pielgrzymowaæ.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Maria Zadora

Wspi¹³ siê na sykomorê, aby móc Go zobaczyæ” £k 19,4

przemawia w sposób szczególny.

JeŸdzij! JeŸdzijmy po œwiecie, szu-

kajmy odpoczynku i chciejmy od-

nowiæ wiêzi z BOGIEM.

Kto chce zobaczyæ JEZUSA, niech

GO szuka, a znalaz³szy GO powie:

Kocham CIÊ.
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Intencje mszalne:

Pi¹tek 04 listopada
   6.00 Œp. Urszula Wisiorek
   7.00 Œp. Józef Niziñski
   7.30 Œp. Jan Ka³u¿a
   8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu za grzechy

nasze i œwiata
  12.00 Œp. Maria Ziaja, Agnieszka, Anna,

Andrzej, Sylwester i bracia Sordyl
  16.30 Œp. Józef Odrzywolski
  18.00 Œp. Jan Ciep³y

Œp. Marian Kupczyk - r.œm
Sobota 05 listopada
   6.00 Œp. Józef Niziñski
   7.00 Œp. Urszula Wisiorek
   7.30 Œp. Maria Lasek
   8.00 Œp. Jan Ciep³y
  12.00   Za Koœció³, Ojca œw Benedykta XVI,

podziêkowanie za beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II, za Duchowieñstwo, Ojczyznê,
Radio Maryja i TV Trwam

  18.00 Œp. Karol Rajda
Œp. Tadeusz Zembaty - 4r.œm

Niedziela  06 listopada
   6.00 Œp. Maria Krzemieñ
   7.30 Podziêkowanie za 50 lat ¿ycia Jerzego

z proœb¹ o dalsze B³. Bo¿e dla Niego i Jego Rodziny
Œp. Krystyna Matu³a

   9.00 Œp. Karol Piekarczyk
  10.00 Roków: Œp. Józef Bylica
  10.30 Œp. Jan Ciep³y
  12.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
  13.15 Chrzty
  18.00 Œp. Ryszard Œwiêch - 9 r.œm

Czwartek 03 listopada
   6.00 Œp. Józef Odrzywolski
   7.00 Œp. Jan Ciep³y
   7.30 Œp. Izabela Ceremuga
   8.00 Œp. Józef Choczyñski - r.œm
  12.00 Œp. Józef Niziñski
  18.00 Œp. Maria Maryniarczyk

Œp. Urszula Wisiorek

Poniedzia³ek  31 paŸdziernika
   6.00 Œp. Teresa G³ogowska
   7.00 O zdrowie, potrzebne ³aski i opiekê

Matki Bo¿ej dla Magdy Sztwiertki
i Mariusza Szymañskiego

   7.30 Œp. Julia Malinowska
   8.00 Œp. Józef Odrzywolski
  12.00 Œp. Józef Niziñski
  18.00 Œp. Anna Ko³acz

Œp. Urszula Wisiorek
Wtorek 01 listopada

Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
Msze œw. zbiorowe
cm.komunalny 11.00, 13.00
cm. parafialny 9.00
   6.00 Œp. Teresa G³ogowska
   7.30 Œp. Urszula Wisiorek

Œp. Julia Malinowska
   9.00 Œp. Jan Ciep³y
  10.30 Œp. Franciszek Baran, Maria,

Rodzice, Teœciowie
  12.00 Œp. Józef Odrzywolski
  18.00 Œp. Józef Niziñski
Œroda 02 listopada
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych
/Dzieñ Zaduszny/
Msze œw. zbiorowe
cm.komunalny 11.00
cm. parafialny 9.00
    6.00 Œp. Teresa G³ogowska
    7.00 Œp. Jan Ciep³y
    7.30 Œp. Kazimierz Paw³owski
    8.00 Œp. Pawe³
  12.00  Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
  18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
O zdrowie i b³.Bo¿e dla córki Bogumi³y

Za zmar³ych
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Bronis³aw S³odowski
Œp. Stanis³awa Guzdek
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Bronis³aw Klimowski
Œp. Micha³ Piskurewicz -12 r. œm.
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Jacek Warcho³
Œp. Tomasz Gracjasz
Œp. Konstanty, Rozalia Safera
Œp. Helena WoŸniak
Œp. Józef, Maria Byrski
Œp. Kazmiera, Kazmierz Fr¹czek

31. Niedziela Zwyk³a - 30 paŸdziernika 2011
R o c z n i c a  P o œ w i ê c e n i a  K o œ c i o ³ a  W ³ a s n e g o

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem
wsparcia modlitewnego i materialne-
go dla buduj¹cych siê koœcio³ów,
a tak¿e wdziêcznoœci dla tych, któ-
rzy nasz koœció³ budowali i wci¹¿
troszcz¹ siê o niego.

2. We wtorek jest Uroczystoœæ
Wszystkich Œwiêtych. W bazylice
msze œw. bêd¹ jak w ka¿d¹ niedzielê
z wyj¹tkiem mszy œw. o godz. 13.15.
Na cmentarzu komunalnym odprawi-
my w tym dniu mszê œw. zbiorow¹
o godz. 11.00 oraz o godz. 13.00 –
po niej bêdzie procesja po cmentarzu.
Na cmentarzu parafialnym odprawi-
my mszê œw. zbiorow¹ o godz. 9.00.
Procesja na tym cmentarzu bêdzie
o godz. 14.30, a po niej msza œw.

3. W œrodê 2 listopada jest Dzieñ
Zaduszny, czyli Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmar³ych.
Msze œw. w Bazylice o godz. 6.00,
7.00, 7.30, 8.00, 12.00, 18.00. Na
cmentarzu parafialnym msza œw.
o godz. 9.00, a na komunalnym
o godz. 11.00. Procesjê ¿a³obn¹ po
koœciele po³¹czon¹ z wypominkami
odprawimy o godz. 17.00. Nowennê
do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
o godz. 17.45. Ka¿dy, kto jest w sta-
nie ³aski uœwiêcaj¹cej i nawiedzi ko-
œció³ zyskuje odpust zupe³ny. Rów-
nie¿ ten, kto od 1 do 8 listopada na-
wiedzi cmentarz bêd¹c w stanie ³aski
uœwiêcaj¹cej i pomodli siê – zyskuje
odpust zupe³ny.

4. Na mszê œw. o godz. 18.00
w Dzieñ Zaduszny zapraszamy czci-
cieli B³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Na tê uroczystoœæ poprosiliœmy Pana
Stanis³awa ¯mijê ze Stanis³awa Dolne-
go, aby podzieli³ siê swymi wra¿enia-
mi ze spotkañ z Ojcem Œwiêtym, pod-
czas których kilkakrotnie przekazywa³
buty Namiestnikowi Chrystusowemu.

5. Przez ca³y miesi¹c listopad
o godz. 17.30 odmawiamy ró¿aniec
za zmar³ych po³¹czony z wypomin-
kami. W œrodê, na Nowennie do Mat-
ki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30, modlimy siê za zmar-
³ych duszpasterzy naszej parafii oraz
za zakonnice i zakonników nale¿¹-
cych do wspólnoty parafialnej.

6. Zachêcamy do udzia³u w Godzi-
nie œw. w pierwszy czwartek po mszy
œw. o godz. 8.30, oraz do Komunii Œw.
wynagradzaj¹cej w pierwszy pi¹tek.

7. W pierwsz¹ sobotê na mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê w intencji
rodzin, które spodziewaj¹ siê dzieci,
a tak¿e za tych, którzy podjêli siê du-
chowej adopcji dzieci. W tym dniu
nawiedzamy chorych i starszych
z sakramentami œwiêtymi.

8. Sk³adka z przysz³ej niedzieli
przeznaczona na pokrycie kosztów
prac remontowych.

9. Dni skupienia dla narzeczonych
bêd¹ w naszej parafii w listopadzie,
w pierwsz¹ i drug¹ sobotê, 05. i 12.
listopada od godz. 16.00 oraz
w pierwsz¹ i drug¹ niedzielê, 06. i 13.
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ks. Infu³at

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Uczestniczê z kap³anami z dekana-
tu Wadowice Pó³noc w peregrynacji
Obrazu Jezusa Mi³osiernego po pa-
rafiach. Inauguracyjn¹ mszê œw.
doby nawiedzenia obrazu i relikwii
w ka¿dej parafii celebruj¹ z Bisku-
pem ksiê¿a Proboszczowie. Jest to
w³aœciwa odpowiedŸ dana Jezusowi
bogatemu w mi³osierdzie. Przez kon-
celebrowan¹ ofiarê mszy œw. zanu-
rzamy nasze serca kap³añskie w Bo-
¿ym Sercu pe³nym mi³oœci do ka¿-
dego cz³owieka. Jednoczeœnie czci¹
otaczamy Biskupa, jako Pasterza die-
cezji, który przybywa do danej pa-

Prorocza wizja
rafii. Jest to równie¿ szacunek wyra-
¿ony Proboszczowi, wraz z Wspó³-
pracownikami i jego Parafianom.

Je¿d¿¹c przez kilka dni od parafii
do parafii mam sposobnoœæ, aby dziê-
kowaæ Bogu za prorocz¹ wizjê Jana
Paw³a II. Mówimy o œw. Siostrze Fau-
stynie, i¿ Chrystus powo³a³ J¹ na
Swoj¹ Sekretarkê. Ona sta³a siê wy-
branym naczyniem, która poprzez
prze¿ywane wizje Jezusa Bogatego
w Mi³osierdzie, otrzyma³a zachêtê,
aby prze¿ycia przekazaæ œwiatu. Jej
d³ugoletni spowiednik, b³ogos³awio-
ny ks. Micha³ Sopoæko, poleci³ Jej
nadprzyrodzone wizje spisywaæ,

a tak¿e pomóg³ Jej, aby artysta-ma-
larz wileñski Kazimierowski nama-
lowa³ obraz wed³ug wskazañ obja-
wiaj¹cego siê Jezusa. Niezaprze-
czaln¹ zas³ug¹ Papie¿a Jana Paw³a
II w rozwoju kultu Mi³osierdzia Bo-
¿ego by³o wyniesienie Siostry Fau-
styny na o³tarze, oraz og³oszenie ba-
zyliki ³agiewnickiej jako Œwiatowe-
go Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿e-
go, a tak¿e zawierzenie w tej œwi¹ty-
ni ca³ego œwiata Bo¿emu Mi³osier-
dziu. To Œwiêta Siostra Faustyna
otrzyma³a od Boga niezwyk³¹ ³askê,
aby zdroje nieprzebranych mocy sta-
³y siê udzia³em cz³owieka. Z niezg³ê-
bionej studni Bo¿ego Mi³osierdzia
strumienie wód ogarnê³y ca³y œwiat
dziêki apostolstwu Jana Paw³a II. B³o-
gos³awiony nasz Papie¿, jak praw-
dziwy prorok, widz¹c sytuacje
wspó³czesnego œwiata i ludzi na nim
¿yj¹cych, potê¿nym zasiêgiem swe-
go dzia³ania g³osi³ œwiatu, i¿ Bo¿e
Mi³osierdzie mo¿e ratowaæ poszcze-
gólnego cz³owieka i œwiat ca³y.

Czasy pierwszej dekady, a tak¿e
zaczynaj¹cej siê drugiej trzeciego
tysi¹clecia, s¹ przepe³nione wielki-

mi sukcesami, ale te¿ coraz wiêkszy-
mi klêskami. Z jednej strony cz³o-
wiek coraz bardziej kuszony jest po-
nêtnymi myœlami, ¿e wszystko mo¿e.
Sam, bez niczyjej pomocy zdobêdzie
szczêœcie. Kuszony jest przez wspó³-
czesny œwiat, ¿eby sam dla siebie by³
Bogiem i Zbawc¹. Mo¿e siê wyba-
wiæ od ró¿nego z³a i mo¿e siebie
uszczêœliwiæ. St¹d ta postawa, ¿e ¿yje,
jakby Boga nie by³o.

Jego doœwiadczeniem jest tak¿e
ró¿norakie z³o. Skacz¹ na niego jak
na pochy³e drzewo ró¿ne „kozy”.
Ile¿ prze¿ywa cierpieñ i niepowo-
dzeñ. Wiele imion ma to z³o, które
go dotyka i coraz bardziej pochyla.
Uœwiadamia sobie, ¿e tylko Chrystus
mo¿e go wyprostowaæ, ale za cenê,
i¿ zdobêdzie siê na zaufanie do Jego
zbawczej mocy – Jezu, ufam Tobie.

Dziêkujê Jezusowi Bogatemu
w Mi³osierdzie za to, ¿e dziêki Jego
sile mogê siê równie¿ wewnêtrznie
coraz bardziej prostowaæ. Potrzebna
mi jest jednak Jego ³aska, bo ró¿ne
myœli przygnêbiaj¹ce mnie pochy-
laj¹. Jezu, ufam Tobie.

Jesienna pielgrzymka cz.II

W latach 1711-1782 klasztor po-
zostawa³ w rêkach kamedu³ów, pu-
stelników o surowej regule. Kame-
duli zajmowali siê leczeniem cho-
rych, zbieraniem i upraw¹ roœlin lecz-
niczych i sporz¹dzaniem leków. Po-
staci¹ owian¹ legend¹ by³ brat Cy-
prian – lekarz, aptekarz, botanik.

Jego najwybitniejszym dzie³em jest
zielnik z 1766 roku, zawieraj¹cy 283
roœliny z Pienin i Tatr.

Zwiedzamy poszczególne miejsca
obiektów klasztornych. Najcenniej-
szym jest koœció³ pw œw. Antoniego
Pustelnika, ze stiukowym zdobieniem
sklepienia, g³ównym o³tarzem i drew-

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

listopada na mszy œw. o godz. 9.00
i po niej spotkanie w domu parafial-
nym, a nie jak dotychczas przez czte-
ry kolejne niedziele.

10. Stolica Apostolska udzieli³a
wiernym naszej diecezji mo¿liwoœci
uzyskania odpustu zupe³nego pod
zwyk³ymi warunkami tym, którzy:

a. odmówi¹ w koœciele Koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia,

b. chorym odmawiaj¹cym tê Ko-
ronkê w domu lub w szpitalu,

c. uczestnikom telewizyjnej trans-
misji Koronki z £agiewnik.

W bazylice codziennie o godz. 8.30,
12.45 oraz 15.00 odmawiamy Koron-
kê. Do udzia³u serdecznie zachêcamy.

11. W ubieg³¹ niedzielê misyjn¹ przy
bazylice dzieci zebra³y na ten cel
1.158,50 z³. Bóg zap³aæ ofiarodawcom.

12. W dniach 29-30 paŸdziernika
w Wadowickim Centrum Kultury od-
bêd¹ siê I Warsztaty Gospel, zakoñczone
koncert fina³owym dziœ o godz. 18.00.

13. Œwiêci tego tygodnia: w pi¹tek
– wspomnienie œw. Karola Borome-
usza, biskupa.

14. Zachêcamy do ogl¹dania progra-
mów telewizyjnych o tematyce religij-
nej, oraz do czytania prasy katolickiej.

15. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ,
wszystkim parafianom, pielgrzymom
odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê, ¿yczy-
my obfitoœci ³ask od Jezusa bogatego
w mi³osierdzie. Matce Bo¿ej poleca-
my w opiece wszystkich solenizantów
i jubilatów nadchodz¹cych dni. Niech
nadchodz¹ce dni up³yn¹ w zadumie
i g³êbokiej modlitwie skierowanej do
Boga w intencji wszystkich zmar³ych
o radoœæ ¿ycia wiecznego.


