(ci¹g dalszy ze str. 7)

sce. Lublin nierozerwalnie zwi¹za³ swoje
dzieje z losami Polski.
Nie mamy zbyt du¿o
czasu na zwiedzanie
miasta, udajemy siê do
katedry. Szczególn¹ czci¹ otoczony
jest tutaj obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej,
zwanej
P³acz¹c¹.
W pierwsz¹ niedzielê lipca 1949 roku
na wizerunku Matki Bo¿ej pojawi³y
siê ³zy, od tej pory obraz ten jest otaczany wielk¹ czci¹. W Lublinie spotykamy siê z Ojcem Józefem, Karmelit¹, który przez wiele lat by³ w Wadowicach, zaprasza nas do koœcio³a
Karmelitów Bosych, poznajemy historiê koœcio³a i zakonu w Lublinie.
Ostatnim miejscem, do którego kierujemy siê jest Katolicki Uniwersytet Lubelski, który zosta³ otwarty

Roczki

9 grudnia 1918 roku,
niestety nie mo¿emy
wejœæ do œrodka, ale
zatrzymujemy siê na
dz ied zi ñcu ,
p rzed
wymownym pomnikiem Papie¿a
Jana Paw³a II, Prymasa Stefana
Wyszyñskiego.
Przepe³nieni wielk¹ radoœci¹, wracamy do Wadowic. Przychodz¹ mi na
myœl s³owa pieœni œpiewanej do Matki Bo¿ej: „Jak szczêœliwa Polska ca³a,
W niej Maryi kwitnie chwa³a,
Od Ba³tyku po gór szczyty,
Kraj nasz p³aszczem Jej okryty”.
Rzeczywiœcie sanktuaria maryjne
s¹ rozes³ane po ca³ej polskiej ziemi.
Pielgrzymi z Wadowic, dziêki ks. Infu³atowi Jakubowi Gilowi od kilku lat
do nich pielgrzymuj¹. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.
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Maria Zadora

W II niedzielê listopada, na mszy œw. o godz. 13.15, udzielamy
specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ „Roczek”,
oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpóŸniej przed t¹ msz¹ œw.
Zuzanna Tomasik
Emilia Korus
Adam Zaj¹c

Pogrzeb

Jakub Danek
Gabriela Skoczylas
Magda Grzywa

Dziêkujemy Panu Bogu za Wielkiego Cz³owieka, Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

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

Œp. £ukasz Filek, ur. 1981 r., zam. Chartyny
Œp. Wiktoria Suska, ur. 1925 r., zam. ul. Pu³askiego
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Za spotkania na pielgrzymkach, za wyg³aszanie homilii podtrzymuj¹cej nas
w ciê¿kich chwilach naszej Ojczyzny. Ojcze Œwiêty, by³eœ wielkim autorytetem
dla ca³ego narodu. Twoja modlitwa za naród i ciep³e s³owa nam przekazane
zawsze wzrusza³y nasze serca.

Rodzina Zawi³ów i Brañków

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI M¥- DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
DROŒCI:
Mdr 6, 12-16
M¹droœæ znajd¹ ci, którzy jej szukaj¹

LISTU ŒW.PAW£A DO TESALONICZAN:
1 Tes 4, 13-18
Powszechne zmartwychwstanie

Czuwajcie i b¹dŸcie gotowi, bo w chwili,
której siê nie domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie.

EWANGELIA:
Mt 25, 1-13 Przypowieœæ o dziesiêciu pannach

Jezus opowiedzia³ swoim uczniom
tê przypowieœæ: «Królestwo niebieskie podobne bêdzie do dziesiêciu
panien, które wziê³y swoje lampy
i wysz³y na spotkanie oblubieñca. Piêæ
z nich by³o nierozs¹dnych, a piêæ roztropnych. Nierozs¹dne wziê³y lampy,
ale nie wziê³y z sob¹ oliwy. Roztropne zaœ razem z lampami zabra³y równie¿ oliwê w naczyniach. Gdy siê oblubieniec opóŸnia³, zmorzone snem
wszystkie zasnê³y. Lecz o pó³nocy
rozleg³o siê wo³anie: „Oblubieniec
idzie, wyjdŸcie mu na spotkanie”.
Wtedy powsta³y wszystkie owe pan-

„

ny i opatrzy³y swe lampy. A nierozs¹dne rzek³y do roztropnych: „U¿yczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy
gasn¹”. Odpowiedzia³y roztropne:
„Mog³oby i nam, i wam nie wystarczyæ. IdŸcie raczej do sprzedaj¹cych
i kupcie sobie”. Gdy one sz³y kupiæ,
nadszed³ oblubieniec. Te, które by³y
gotowe, wesz³y z nim na ucztê weseln¹ i drzwi zamkniêto. W koñcu
nadchodz¹ i pozosta³e panny, prosz¹c:
„Panie, panie, otwórz nam”. Lecz on
odpowiedzia³: „Zaprawdê powiadam
wam, nie znam was”. Czuwajcie wiêc,
bo nie znacie dnia ani godziny».
Oto S³owo Pañskie.

Czuwajcie wiêc...” Mt 25,13

Masz byæ przygotowany na spotkanie z PANEM, PrzejdŸ siê na cmentarz i zobacz, ilu m³odych ju¿ tam
le¿y. Czuwaæ nie znaczy wcale, ¿e
masz ¿yæ w strachu, niepokoju.
ON czeka na twoj¹ odpowiedŸ pe³n¹
wiary i mi³oœci. Tylko ty mo¿esz MU
jej udzieliæ. Nikt za ciebie tego nie
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mo¿e zrobiæ. Nie czekaj na lepsz¹
okazje, aby dolaæ oliwy do swojej
lampy. Jest takie powiedzenie „¯yj
tak ka¿dego dnia, jak by to by³ ostatni dzieñ twojego ¿ycia”. Postaraj siê,
aby nie us³yszeæ s³ów: „Nie znam
ciê”. Œmieræ nie prosi o spotkanie
wstêpne.
Ks. St. Gorgol

(ci¹g dalszy ze str. 5)

rzuci³ kl¹twê na Sapiehê. Cofn¹³ j¹
po 3 latach, lecz za¿¹da³, aby odby³
pokutn¹ pielgrzymkê do Rzymu.
Uradowany ksi¹¿ê szed³ pieszo piêæ
miesiêcy, by upaœæ do nóg Urbana
VIII. Wizerunek Królowej i Matki
Podlasia zosta³ w Kodniu „na wsze
czasy”, a w 1723 roku by³ koronowany, jako trzeci obraz w Polsce.
Nasz pobyt w Kodniu wype³niony
jest modlitw¹, uczestniczymy w wieczornej mszy œw., zas³oniêciu Cudownego Obrazu. Niezwykle piêkny obraz przedstawia matkê Bo¿¹
w królewskich szatach w kszta³cie trapezu. W prawej rêce trzyma ber³o,
a w lewej ubrane w d³ug¹ sukniê
Dzieci¹tko Jezus. Najwiêksze wra¿enie robi¹ przejmuj¹ce oczy Maryi, wyj¹tkowa jest tak¿e ogromna aureola.
Z dziejami Kodnia i Sanktuarium,
które s¹ œciœle zwi¹zane z magnackim rodem Sapiehów, zapoznaje nas
Ojciec Oblat (Misjonarze Oblaci s¹
opiekunami Sanktuarium).
Wczesnym rankiem idziemy do
parku otaczaj¹cego dawny zamek
Sapiehów, który zamieniono na
Kalwariê. Na terenie Kalwarii
umieszczono 14 stacji Drogi Krzy¿owej. W murowanych kaplicach
skrywa siê blisko 100 figur naturalnej wielkoœci. Na fundamentach
dawnego zamkowego arsena³u
wzniesiono o³tarz polowy. W parku znajduje siê jeszcze Ogród Zielny Matki Bo¿ej, zwany labiryntem,
Rozlewisko Genezaret z wyspami -7-

w kszta³cie ³odzi, obsadzone krzewami i trawami po³¹czone systemem
mostów, nie mamy czasu, aby
wszystko zobaczyæ dok³adnie.
O godz. 7.00 uczestniczymy w ods³oniêciu obrazu i koncelebrowanej
mszy œw., jednym z koncelebrantów
jest ks. Infu³at, który modli siê w naszej intencji. Modlimy siê do Matki
Podlasia, Matki Jednoœci, o której
w 1977 r. kard. Karol Wojty³a powiedzia³: „Matka Bo¿e Kodeñska oznacza jednoœæ Koœcio³a. Tê jednoœæ Ona
sprawia. Taka jest tajemnica tego kodeñskiego obrazu, który mia³ za sob¹
dziwn¹ przesz³oœæ”.
W dawnej Polsce Kodeñ by³ zaliczany do najwa¿niejszych Sanktuariów.
Œci¹gali do niego liczni pielgrzymi
z ca³ego Podlasia oraz z najodleglejszych zak¹tków kraju. Co ciekawe,
przed obliczem Matki Bo¿ej Kodeñskiej o ³askê prosili nie tylko ³acinnicy, lecz tak¿e unici i prawos³awni. Dziœ
kodeñska bazylika œw. Anny jest najwa¿niejszym Sanktuarium Podlasia.
Opuszczamy Kodeñ, dziêkuj¹
Bogu, ¿e mogliœmy siê modliæ w Sanktuarium Rzeczpospolitej wielu narodów. Przed nami daleka droga. Nasze
oczy ciesz¹ siê barwami piêknej jesieni, która tu zagoœci³a na dobre. Drzewa przybra³y jesienne kolory: z³oto,
br¹z, mosi¹dz, oliwa tworz¹ dla oczu
przedziwne dziwa.
W drodze powrotnej zatrzymujemy
siê w Lublinie, najwiêkszym mieœcie
we wschodniej czêœci Polski, po³o¿onym miêdzy Wis³¹ a Bugiem, nale¿¹cym do najstarszych miast w Pol(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 07 listopada
6.00 Œp. Józef Odrzywolski
7.00 Œp. Jan Ciep³y
7.30 Œp. Urszula Wisiorek
8.00 Œp. Julia, Tomasz z dzieæmi i Maria Wojas
12.00 Œp. W³adys³aw Tyrybon
Œp. Helena Poradzisz
18.00 Œp. Józef Jab³oñski - 5r.œm
Œp. Ryszard Zeman
Wtorek 08 listopada
6.00 Œp. Julia Malinowska
Œp. Danuta Szwed
7.00 Œp. Józef Odrzywolski
7.30 Œp. Jan Ciep³y
8.00 Œp. Urszula Wisiorek
12.00 Za prze¿yte 4 lata Kacpra z proœb¹
o dalsz¹ opiekê Matki Bo¿ej
18.00 Œp. Józef Niziñski
Œp. Maria Krzemieñ
Œroda 09 listopada
6.00 Œp. Irena i Henryk Utrata
7.00 Œp. Jan Ciep³y
7.30 Œp. Teresa G³ogowska
8.00 Œp. Józef Niziñski
12.00 Œp. Stanis³aw Pióro - 15 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O uzdrowienie Kubusia za wstawiennictwem NMP i b³. Jana Paw³a II
- W intencji Bogu wiadomej
Za zmar³ych
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Ryszard Bukowski
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Bronis³aw S³odowski
Œp. Stanis³awa Guzdek
Œp. Teodor ¯ak - 9 r.œm.
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Bronis³aw Klimowski
Œp. Jacek Warcho³
Œp. Tomasz Gracjasz
Œp. Franciszka G³ogowska, Marian G³ogowski z ¿on¹
Œp. Natalia Pacek

Intencje mszalne:
Czwartek 10 listopada
6.00 Œp. Józef Filek, Kunegunda ¿ona
Œp. Józef Niziñski
00
7. Œp. Ryszard Bukowski
7.30 Œp. Jan Ciep³y
8.00 Œp. Stanis³aw, Waleria, Feliks, Mieczys³aw
12.00 Œp. Maria Maryniarczyk
18.00 Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Józef Odrzywolski
Pi¹tek 11 listopada
6.00 Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Piotr, Stanis³awa, Boles³aw Cieœlik
7.00 Œp. Stanis³aw Tyrybon - 24r.œm
Œp. Bronis³aw Klimowski
30
7. Œp. Józef Odrzywolski
Œp. El¿bieta Szczerbowska
8.00 Œp. Jan Ciep³y
12.00 W 18 r. urodzin El¿biety o b³og. Bo¿e
18.00 Œp. Maria Miarka
Œp. Teresa, Stanis³aw, Helena, Zdzis³aw Sikora
Sobota 12 listopada
6.00 Œp. Józef Odrzywolski
7.00 Œp. Urszula Wisiorek
7.30 Œp. Jan Ka³u¿a
8.00 Œp. Kazimierz Paw³owski
12.00 W 80 r. urodzin Stanis³awa o b³og. Bo¿e
18.00 Œp. Jan Ciep³y
Œp. Zofia i Tadeusz Janikowie - 3 r.œm
Niedziela 13 listopada
6.00 Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Za zmar³ych z ¯ywego Ró¿añca
7.30 Œp. Melchior Ksi¹¿ek
9.00 Œp. Stanis³aw i Stanis³awa Kwarciak
10.00 Roków: Œp. Irena Rzemieniec
10.30 Œp. Jan Ciep³y
12.00 Œp. Maria Maryniarczyk
13.15 Roczki
18.00 Œp. Wies³aw Ga³uszka - 4 r.œm
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1. Dzisiaj na mszach œw. kazanie
wyg³asza ks. pra³at Stanis³aw Szczepaniec z Krakowa, którego bardzo
serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej. Na mszy œw.
o godz. 6.00 zosta³y poœwiêcone
op³atki na stó³ wigilijny, które w najbli¿szych dniach Panowie Koœcielny
i Organista bêd¹ dorêczaæ Rodzinom
naszej parafii. Prosimy o ¿yczliwe ich
przyjêcie – wyra¿aj¹c w ten sposób
wdziêcznoœæ za ich ofiarn¹ pracê
w naszej parafii.
2. W pi¹tek 11 listopada mija
93. rocznica odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci. Postaramy siê w tym
dniu przystroiæ nasze domy flag¹ narodow¹. Metropolita krakowski
udzieli³ na ten dzieñ dyspensy od spo¿ywania pokarmów miêsnych i zachowania dnia pokuty.
3. W przysz³¹ niedzielê prze¿ywaæ
bêdziemy Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio³em Przeœladowanym – zw³aszcza w Sudanie. Ofiary przy koœciele bêd¹ zbierane na pomoc temu
Koœcio³owi.
4. Uroczystoœæ odpustowa ku czci
œw. Rafa³a Kalinowskiego u OO. Karmelitów na Górce bêdzie w przysz³¹
niedzielê na mszy œw. o godz. 11.45.
5. Na Apel Jasnogórski wyje¿d¿amy 16 listopada o godz. 15.45. Koszt
przejazdu 30z³. Do Zakopanego,
Morskiego Oka pojedziemy 12 listopada. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt

przejazdu 30 z³. Do £agiewnik oraz
koœcio³a oo. Franciszkanów Reformatów pojedziemy 25 listopada. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt przejazdu 15z³.
6. Odpust parafialny Ofiarowania
NMP bêdziemy prze¿ywaæ w niedzielê 20 listopada. Mszê œw. o godz. 12.00
odprawi nasz Rodak, ks. kanonik
Pawe³ Potoczny, z okazji 25-lecia kap³añstwa, a kazanie wyg³osi Rektor
Seminarium Duchownego w Krakowie, ks. pra³at prof. Roman Pindel.
Bêdzie to dzieñ modlitwy za kap³anów
i siostry zakonne pochodz¹cych z naszej parafii, oraz o nowe powo³ania.
7. Œwiêci tego tygodnia: w czwartek – wspomnienie œw. Leona Wielkiego, papie¿a i doktora Koœcio³a,
w pi¹tek – wspomnienie œw. Marcina z Tours, biskupa, w sobotê –
wspomnienie œw. Jozafata, biskupa
i mêczennika, w niedzielê – wspomnienie œwiêtych Benedykta, Jana,
Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych mêczenników Polski.
8. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej.
9. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ
¿yczymy wszystkim obfitoœci ³ask od
Jezusa bogatego w mi³osierdzie. Matce Bo¿ej, za wstawiennictwem B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece wszystkich Solenizantów
i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
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Dzieñ Niepodleg³oœci
W najbli¿szy pi¹tek bêdziemy prze¿ywaæ 93. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci. Polska by³a w niewoli
przez 123 lata. Z ró¿nych przyczyn
utraciliœmy w drugiej po³owie XVIII
wieku wolnoœæ narodow¹. Historia
wypomina wielk¹ prywatê i nieudolnoœæ sfer rz¹dz¹cych. Niezwyk³y
egoizm wp³ywowych grup broni¹cych swych przywilejów. Wp³ywowe na króla, bogate stany, myœla³y
tylko – jak prawnie powiêkszyæ swoje przywileje. W wiêkszoœci z nich
zabrak³o postawy, i¿ „Ojczyzna to
zbiorowy obowi¹zek”. K³ótnie i swary pomiêdzy poszczególnymi partiami by³y na porz¹dku dziennym. Niektórzy uwa¿ali, ¿e sytuacjê polsk¹
uzdrowi¹ rz¹dy s¹siednich pañstw.
Z nimi paktowali. Wrogim s¹siadom
w sam raz by³y takie rozmowy. Gotowe by³y w odpowiednim czasie po³kn¹æ ten smakowity kês . I tak te¿
siê sta³o. Trzeba by³o przesz³o stuletniej niewoli, ¿eby nasz naród odczu³ piêkno wolnoœci. By³a ona przez
Opatrznoœæ Bo¿¹ dana zaledwie na
20 lat. Przysz³a nastêpnie na Ojczyznê nasza agresja niemiecka. Straszna piêcioletnia okupacja. Od 1945 do
1989 prze¿yliœmy ca³kowit¹ zale¿noœæ od „Wielkiego Brata”. By³ to
czas totalnej zale¿noœci od Zwi¹zku
Radzieckiego.
Od przesz³o 20 lat ¿yjemy w wolnej Polsce. Jesteœmy œwiadkami, jak
wiele dobrego w tym czasie wydarzy³o siê w naszej OjczyŸnie. Do-

œwiadczamy du¿ego rozwoju w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. Przestaliœmy
siê baæ o siebie i swoich bliskich. Wiemy, ¿e naszych wypowiedzi specjalne s³u¿by nigdzie nie donios¹. Swobodnie mo¿emy korzystaæ z ró¿nych
form komunikacji. Na naszych
oczach œwiat ogromnie siê przybli¿y³.
Wiele pozytywnego nale¿y powiedzieæ o prze¿ytych w wolnoœci dwóch
ostatnich dekad. Jednak trzeba podkreœliæ o bolesnych zdarzeniach tych
lat. Wci¹¿ nie dorastamy do tego, ¿eby
¿yæ prawd¹, i¿ „Ojczyzna to zbiorowy nasz obowi¹zek”. To dom rodzinny, o którego pomyœlnoœæ i rozwój
wszyscy domownicy winni siê staraæ.
Przeciêtnego Polaka boli podgrzewana nienawiœæ pomiêdzy poszczególnymi partiami. Zauwa¿amy, ¿e tylko
przy wyborach kandydaci do Parlamentu zabiegaj¹ o wyborców. PóŸniej
zajêci s¹ najczêœciej rozgrywkami partyjnymi. Kto komu wiêcej do³o¿y.
W okresie najnowszej, wolnej historii Polski, dostrzegamy jak zdobywanie pieni¹dza usuwa wszelkie w¹tpliwoœci moralne. Potê¿nie rozwijaj¹cy siê przemys³ narkotykowy, alkoholowy, pornograficzny, antykoncepcyjny – robi ludziom wodê z
mózgu, byle tylko na nich jak najwiêcej zarobiæ. Ludzie ci, korzystaj¹cy z takich us³ug, coraz bardziej
staj¹ siê ich niewolnikami. Du¿o
wokó³ nas jest ludzi zniewolonych
przez ich w³asne s³aboœci. Pismo
Œwiête mówi: „Ku wolnoœci wyswo-4-

bodzi³ nas Chrystus”. Przekreœlaj¹c
Jezusa i Jego Ewangeliê coraz wiêcej Polaków przyjmuje pogl¹dy, które g³osi wspó³czesny œwiat.
Dostrzegamy równie¿, ¿e w wolnoœci, któr¹ wspó³czeœnie w Polsce
¿yjemy, coraz czêœciej pewne grupy
spo³eczne g³osz¹c has³a tolerancji,
piêtnuj¹ tych, którzy maj¹ inne pogl¹dy ni¿ oni. Ró¿ne uliczne parady,
które obwieszczaj¹ swoje prawa do
dewiacji moralnych, s¹ bardzo nag³aœniane przez telewizjê i internet. Kil-

kuosobowa grupka g³osz¹ca prawa
gejów, lesbijek czy likwidacji znaków
religijnych z miejsc publicznych ma
œwiête prawa do zaistnienia w mediach. Natomiast o religijnych nabo¿eñstwach najczêœciej siê milczy.
B³ogos³awiony Papie¿ Jan Pawe³ II
czêsto w swoim nauczaniu powtarza³
s³owa, i¿ wolnoœæ jest nam dana, ale
i zadana. Wci¹¿ trzeba siê o ni¹ troszczyæ. Troska ta jest obowi¹zkiem
wszystkich domowników tego domu,
który nazywa siê Polska. ks. Infu³at

Pielgrzymka do Matki Bo¿ej Jednoœci w Kodniu cz.II
Drugim miejscem na szlaku naszego pielgrzymowania jest po³o¿one u
podnó¿a Gór Œwiêtokrzyskich Skar¿ysko – Kamienna. W tym mieœcie
od 1989 roku istnieje Sanktuarium
Matki Bo¿ej Ostrobramskiej. Elewacja Ostrej Bramy w Skar¿ysku – Kamiennej jest wiern¹ kopi¹ tej z Wilna. Jedynie napis „Matko Mi³osierdzia pod Twoj¹ obronê uciekamy siê”
jest tu jêzyku polskim, tak jak pierwotnie by³o w Wilnie. Matka Bo¿a
w tym wizerunku to Niewiasta Zwiastowania i Oczekuj¹ca. Obraz jest
wiernym przedstawieniem tekstu biblijnego z Apokalipsy. Niewiasta
obleczona w s³oñce – œwiadczy o jakiejœ szczególnej bliskoœci z Bogiem.
Wieniec z gwiazd 12 – nawi¹zuje
do 12 pokoleñ Izraela, a tak¿e do 12
Aposto³ów. Przed obliczem Maryi
modlimy siê w intencjach, w których
pielgrzymujemy.
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Kodeñ, który le¿y na Podlasiu, tuz
przy granicy polsko-bia³oruskiej, to
g³ówny cel naszego pielgrzymowania. Wœród ³¹k i pól przepasanych
lasami, opasanych wstêg¹ Bugu znalaz³ siê cudowny wizerunek Matki
Bo¿ej, przywêdrowa³ tu a¿ z Rzymu.
Jak mówi legenda, piêknoœæ Madonny Gregoriañskiej, Matki Bo¿ej
z Gwadelupy, tak urzek³a znanego
z pobo¿noœci i zas³ug dla Rzeczpospolitej Miko³aja Sapiehê, ¿e dopuœci³ siê czynu wyj¹tkowego bezbo¿nego – okrad³ papie¿a Urbana VIII
z cudownego obrazu Matki Bo¿ej.
Mimo poœcigu wywióz³ go z Rzymu
i wœród œpiewów, dzwonów i huku
armat wprowadzi³ do Kodnia. Królowej Niebios najwyraŸniej spodoba³o siê na nowych w³oœciach, bo
w miasteczku na Podlasiu, na p¹tników zaczê³y sp³ywaæ ³aski i wydarzaæ siê cuda. Rozgniewany Papie¿
(ci¹g dalszy na str. 7)

