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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
3. Niedziela Adwentu

K o œ c i ó ³  j e s t  n a s z y m  d o m e m
program duszpasterski bie¿¹cego Roku Koœcielnego

Dom to miejsce bezpiecz-
ne. W domu mo¿na zrzu-
ciæ maski, które nas chro-

ni¹ przed nie zawsze przyjaznym œwia-
tem, dom to miejsce przyjmowania nas
takimi, jacy jesteœmy, bo w domu prze-
cie¿ wszyscy siê doskonale znamy.

Dom to jednoœæ w ró¿-
noœci, co jest mo¿liwe wtedy, kiedy
synonimem s³owa „dom” staje siê „mi-
³oœæ”. Dom to miejsce wolne od rywa-
lizacji: sukces jednego z domowników
to radoœæ wszystkich w domu, klêska
jednego to ca³ego domu smutek.

Ks. Adam Boniecki

Dzieki Ci Panie, ¿e przysz³o nam

¿yæ w czasach, kiedy zosta³ powo³a-

ny na Stolicê Piotrow¹ Syn narodu

polskiego - nasz Wielki Rodak, Karol

Wojty³a, Jan Pawe³ II.

Jeœteœmy wdziêczni Bogu, ¿e miesz-

kamy w tym mieœcie, w którym sie uro-

dzi³ i wychowa³.

Ojcze Œwiêty, pokaza³eœ nam jak¹

drog¹ mamy iœæ przez ¿ycie. Wspie-

raleœ nas swoj¹ modlitw¹ i homilia-

mi w momentach wa¿nych i trudnych

dla naszego kraju.

Na kartach Ewangelii Jezus niejed-

nokrotnie powtarza³: „Wielka jest two-

ja wiara, niech ci siê stanie, tak jak

prosisz”.

Rodzina Mydlarzów i Dziwiszów

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Ks. St. Gorgol

(ci¹g dalszy ze str. 5)S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŒW.PIOTRA APOSTO£A DO TE-
SALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:

EWANGELIA:J  1, 6-8. 19-28 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjœcie Chrystusa.

Iz  61, 1-2a. 10-11 1 Tes  5, 16-24
Ogromnie siê weselê w Panu Przygotujcie duszê i cia³o na przyjœcie Pana

 Oto słowo Pańskie

Pojawi³ siê cz³owiek pos³any przez
Boga, Jan mu by³o na imiê. Przyszed³
on na œwiadectwo, aby zaœwiadczyæ
o Œwiat³oœci, by wszyscy uwierzyli
przez niego. Nie by³ on œwiat³oœci¹,
lecz pos³anym, aby zaœwiadczyæ
o Œwiat³oœci. Takie jest œwiadectwo
Jana. Gdy ¯ydzi wys³ali do niego
z Jerozolimy kap³anów i lewitów z za-
pytaniem: «Kto ty jesteœ?», on wy-
zna³, a nie zaprzeczy³, oœwiadczaj¹c:
«Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali
go: «Có¿ zatem? Czy jesteœ Elia-
szem?» Odrzek³: «Nie jestem». «Czy
ty jesteœ prorokiem?» Odpar³: «Nie!»
Powiedzieli mu wiêc: «Kim jesteœ,
abyœmy mogli daæ odpowiedŸ tym,

Duch Pañski nade mn¹, pos³a³ mnie g³osiæ dobr¹ nowinê ubogim

którzy nas wys³ali? Co mówisz sam
o sobie?» Odpowiedzia³: «Jam g³os
wo³aj¹cego na pustyni: Prostujcie dro-
gê Pañsk¹, jak powiedzia³ prorok Iza-
jasz». A wys³annicy byli spoœród fa-
ryzeuszów. I zadawali mu pytania,
mówi¹c do niego: «Czemu zatem
chrzcisz skoro nie jesteœ ani Mesja-
szem, ani Eliaszem, ani prorokiem?»
Jan im tak odpowiedzia³: «Ja chrzczê
wod¹. Poœród was stoi Ten, którego
wy nie znacie, który po mnie idzie,
a któremu ja nie jestem godzien od-
wi¹zaæ rzemyka u Jego sanda³a».
Dzia³o siê to w Betanii, po drugiej
stronie Jordanu, gdzie Jan udzie-
la³ chrztu.

Przekaz Biblii jest radosny. BÓG pra-

gnie twojego szczêœcia, twojego roz-

woju. „Jeœli ktoœ ukazuje ci niebo nie

patrz na palec. Tylko w niebo”. To w³a-

œnie chce ci dziœ przekazaæ œw. Jan.

B¹dŸ rozwa¿ny. Ja jestem tylko g³o-

sem obwieszczaj¹cym nadchodz¹c¹

radoœæ. Misja Jana Chrzciciela polega-

skim, z lili¹ – symbolem niewinno-
œci i krzy¿em w d³oni. Od 1707r.
koœció³ jest miejscem czci Pana Je-
zusa Mi³osiernego. W 1901 r. zo-
sta³a dobudowana du¿a kaplica Je-
zusa Mi³osiernego. W jej o³tarzu
znajduje siê otoczony wielk¹ czci¹
obraz Jezusa Mi³osiernego. Wizeru-
nek ten przedstawia Chrystusa Bo-
lesnego (zwanego popularnie Chry-
stusem w studni), cierniem ukoro-
nowanego wskazuj¹cego na swój
przebity bok i b³ogos³awi¹cego
krwawi¹c¹ rêk¹. Obok Jezusa stoi
Matka Bo¿a, zaœ adoruj¹ go œw.
Franciszek i œw. Jan Kanty. Po krót-
kiej modlitwie, z kaplicy udajemy
siê do bardzo wyj¹tkowego miejsca.
Nied³ugo po zbudowaniu œwi¹tyni
w roku 1672, w kryptach pod ko-
œcio³em zaczêto grzebaæ zmar³ych
zakonników i œwieckich dobrodziei
zakonu. Ksiêgi klasztorne podaj¹,
¿e pochowano tu 730 osób œwiec-
kich i 250 zakonników. Do dziœ za-
chowa³o siê oko³o 60 trumien. Spe-
cyficzny mikroklimat podziemi po-
woduje, i¿ cia³a, mimo ¿e minê³o
co najmniej 300 lat od pochówku,
zachowa³y siê w bardzo dobrym sta-
nie. Do mumifikacji nikt nie u¿y-
wa³ sztucznych substancji. Charak-
terystycznym miejscem w zatopio-
nej w pó³mroku krypcie jest tzw.
niecka œmierci. Na go³ej ziemi le¿¹
w  niej szkielety mnichów w habi-
tach. Pod ich g³owy wk³adano po-
kutne kamienie, które sami przyno-
sili z pielgrzymki na Srebrn¹ Górê,
gdy przeczuwali zbli¿aj¹c¹ siê
œmieræ. Koœci, czaszki i rozpadaj¹-

ce siê trumny, z których kilka przykry-
tych jest szklanymi wiekami to wnêtrze
przera¿aj¹cej nekropolii w podziemiach
krakowskiego koœcio³a Reformatów.
Opuszczamy to miejsce pe³ne tajemni-
czoœci dziêkuj¹c o dr Franciszkowi Sza-
jerwo, gwardianowi klasztoru Ojców
Franciszkanów za oprowadzenie.

Wracamy do autokaru, jakoœ inaczej
patrzymy na otaczaj¹cy nas œwiat. Je-
dziemy do Œwiatowego Centrum Bo-
¿ego Mi³osierdzia w £agiewnikach.
W kaplicy Wieczystej Adoracji uczest-
niczymy we wspólnej modlitwie pro-
wadzonej przez ks. Infu³ata. O godz.
17.05 w kaplicy klasztornej przy reli-
kwiach œw. Siostry Faustyny bierzemy
udzia³ we mszy œwiêtej. Dziœ œw. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej, patronki kole-
jarzy, których polecamy w modlitwie.
22 listopada wspominamy œw. Cecyliê,
dziewicê i mêczennicê rzymsk¹, od œre-
dniowiecza patronkê œpiewu koœcielne-
go. Modlimy siê za wszystkich, którzy
muzyk¹, œpiewem ubogacaj¹ liturgiê.
W homilii ksi¹dz mówi o  œw. Cecylii,
o znaczeniu muzyki w koœciele. Przy-
tacza s³owo wypowiedziane kiedyœ
przez obecnego Papie¿a Benedykta
XVI – „Muzyka podnosi na wy¿yny
Boga”. Po mszy œw. odmawiamy ko-
ronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego. Modli-
my siê o wszystko, co jest nam w ¿yciu
potrzebne. W koronce powtarzamy
wielokrotnie wezwanie: „Dla Jego bo-
lesnej mêki miej mi³osierdzie dla nas
i ca³ego œwiata”. Prosimy Ojca niebie-
skiego w mi³osierdzie, a wiêc o dar
szczególny.

Nasze pielgrzymowanie koñczymy
odmawianiem Tajemnic Bolesnych
Ró¿añca. Maria Zadora

„Poœród was stoi Ten, którego wy nie znacie” J 1,26

³a na zaœwiadczeniu o nadchodz¹cym

ZBAWICIELU. Twoje œwiadectwo,

chrzeœcijañskie œwiadectwo polega na

g³oszeniu, ¿e jest ON obecny poœród

nas ze swoim mi³osierdziem.

Czy ty: œwiadczysz, poœwiadczasz,

o rych³ym nadejœciu PANA?
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Intencje mszalne:

Pi¹tek 16 grudnia
   6.00 Œp. Józef Odrzywolski
   6.30 Œp. Julian Jêdrygas
   7.30 Œp. Andrzej Bukowski

Œp. Wojciech P³oszczyca - r.œm.
   8.00 Œp. Stanis³awa Guzdek
  12.00 Œp. El¿bieta Szczerbowska
  18.00 Œp. W³adys³aw Kowalczyk

Œp. Maria P³ywacz - 24 r.œm.
Œp. Jan Oleksy

Sobota 17 grudnia
   6.00 Œp. Jan i Stanis³awa Augustyniak
   6.30 Œp. El¿bieta Szczerbowska
   7.30 Œp. Jan Chrzêstek
   8.00 Œp. Julian Jêdrygas
  12.00  Œp. Józef Odrzywolski
  18.00 Œp. W³adys³aw Kowalczyk

Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Maria Mastek - 5 r.œm., m¹¿ Józef

Niedziela  18 grudnia
IV Niedziela Adwentu

   6.00 W int. ks. Bogus³awa Zaj¹ca w dniu
imienin, o b³og. Bo¿e

   7.30 Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Stanis³awa Guzdek, Janusz Guzdek,
Stanis³aw Guzdek

   9.00 Œp. Jan Gawron - 1 r.œm.
  10.00 Roków: Œp. Helena Nicieja - 21 r.œm.
  10.30 Œp. Tadeusz Leœniak - 4 r.œm.
  12.00 Œp. Józef i Anna Adamczyk
  13.15 Chrzty
  18.00 W 80 r. ur. Ireny

Czwartek 15 grudnia
   6.00 Œp. W³adys³aw Kowalczyk

Œp. Józefa Krauz
   6.30 Œp. Danuta Szwed
   7.30 Œp. El¿bieta Szczerbowska
   8.00 Œp. Stanis³aw Oszustowicz - 1 r.œm.
  12.00 Za Ojczyznê, za nieprzyjació³ Koœcio³a katolickiego

i narodu Polskiego b³agaj¹c o mi³osierdzie
Bo¿e dla Polski za wstawiennictwem
Mêczenników i Œwiêtych naszej Ojczyzny

  18.00 Œp. Ryszard Szopiñski
Œp. Julian Jêdrygas

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

3. Niedziela Adwentu - 11 grudnia 2011
Poniedzia³ek 12 grudnia
   6.00 Œp. El¿bieta Szczerbowska
   6.30 Œp. Józef Odrzywolski
   7.30 Z podziêkowaniem za otrzymane

³aski z proœb¹ o dalsz¹ pomoc
w intencji Marcina Loski

   8.00 Œp. Józef Huber
  12.00 Œp. Julian Jêdrygas
  18.00 Œp. Danuta Szwed

Œp. Teresa i Adam Konefa³

Wtorek 13 grudnia
   6.00 Œp. Danuta Szwed

Œp. Kazimiera, Julia, Irena Jarzynka,
Herbert Myœliwiec

   6.30 Œp. El¿bieta Szczerbowska
   7.30 Œp. Julian Jêdrygas
   8.00 Œp. Mateusz Koœciu³kiewicz
  12.00 O b³og. Bo¿e dla Anny i ca³ej rodziny

W intencji ofiar stanu wojennego
  18.00 Œp. Józef Odrzywolski

Œp. Gra¿yna Szopiñska

Œroda 14 grudnia
    6.00 Œp. Jan Morawiec
    6.30 Œp. S³awomir Balonek
    7.30 Œp. Barbara Zaj¹c, jej rodzice i rodzeñstwo
    8.00 Œp. El¿bieta Szczerbowska
  12.00  Œp. Danuta Szwed
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Bronis³aw Klimowski
Œp. Jacek Warcho³
Œp. Tomasz Gracjasz
Œp. Wiktoria Suska
Œp. Barbara i Jan Siwek
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. £ukasz Filek
Œp. Jan Ka³u¿a
Œp. Antoni Fr¹czek
Œp. W³adys³aw Kowalczyk
Œp. Julian Jêdrygas
Œp. Helena Kap³on
Œp. Józefa Krauz
Œp. Franciszek Lach
Œp. Jan Burjañski

1. Wspólnota Wiara i Œwiat³o or-
ganizuje dziœ przy koœciele kier-
masz œwi¹teczny, z którego dochód
przeznaczony bêdzie na wakacyj-
ny wypoczynek dla osób niepe³no-
sprawnych.

3. W tym tygodniu wypadaj¹ kwar-
talne dni modlitw o ¿ycie chrzeœci-
jañskie rodziny – w miejsce dawnych
tzw. suchych dni. Zachêcamy do
wiêkszej troski o biednych cz³onków
swych rodzin, a tak¿e z s¹siedztwa.
Prosimy zaprosiæ do sto³u wigilijne-
go samotnych, czy opuszczonych.
Wdziêczni jesteœmy w³aœcicielom sto-
³ówek, którzy organizuj¹ wieczerzê
wigilijn¹ dla biednych.

4. We wtorek 13 grudnia o godz.
12.00 Msza œw. w naszej Bazylice
w intencji ofiar stanu wojennego.
Wieczorem, o godz. 17.00, uroczy-
stoœci w Bazylice Mariackiej.

5. W œrodê, na Nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30, modlimy siê o dobr¹
spowiedŸ adwentow¹.

6. Rycerstwo Niepokalanej ma spo-
tkanie w czwartek o godz. 17.00.

7. Z pos³ug¹ sakramentaln¹ przed
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia do lu-
dzi starszych i chorych pójdziemy
w sobotê 17 grudnia. Prosimy zg³a-
szaæ chorych i starszych w zakrystii.
W tym dniu pielgrzymujemy do
£agiewnik wraz z koœcio³em ss. Ber-
nardynek na ul. Poselskiej. Wyjazd
o godz. 10.00. Koszt przejazdu 15z³.

Tak¿e w sobotê spotkanie grupy mo-
dlitewnej œw. o. Pio o godz. 10.00.

8. SpowiedŸ adwentowa bêdzie
w œrodê 21 grudnia od godz. 6.00-
10.00, 10.30-12.00, 14.00-16.00,
16.30-18.00. Nie odk³adajmy spowie-
dzi adwentowej na czas przedœwi¹tecz-
ny. Ju¿ w tym tygodniu skorzystajmy
z sakramentu pokuty.

9. Caritas naszej archidiecezji za-
prasza wszystkich do udzia³u w Wi-
gilijnym Dziele Pomocy Dzieciom.
Znakiem tego udzia³u jest nabywanie
œwiecy na stó³ wigilijny. Do centrali
Caritas od ka¿dej œwiecy odprowa-
dzamy 5 z³. Natomiast wy¿sze ofiary
sk³adane przy tej okazji przeznacza-
my na pomoc dla rodzin wielodziet-
nych naszej parafii.

10. Œwiêci tego tygodnia: we wto-
rek – wspomnienie œw. £ucji, dziewi-
cy i mêczennicy, w œrodê – wspomnie-
nie œw. Jana od Krzy¿a, prezbitera
i doktora Koœcio³a.

11. Zachêcamy do ogl¹dania pro-
gramów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy
katolickiej.

12. Na kolejny tydzieñ Adwentu,
trwaj¹c w pobo¿nym oczekiwaniu
razem z Matk¹ Bo¿¹ na powtórne
przyjœcie Jezusa Chrystusa, ¿yczy-
my wszystkim obfitoœci ³ask Bo-
¿ych. Za wstawiennictwem B³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II, poleca-
my opiece Solenizantów i Jubilatów
nadchodz¹cych dni.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Jestem cymba³em, gdy nie mam mi³oœci
Przypominaj¹ mi siê te s³owa za-

czerpniête z „Hymnu o mi³oœci”
œw. Paw³a Aposto³a, gdy uczestniczy-
³em w nastêpuj¹cych zdarzeniach:

1. W wieczorze papieskim,
w pierwszy pi¹tek 2 grudnia w na-
szej bazylice. Wœród uczestników s¹
przedstawiciele m³odzie¿y z Zespo-
³u Szkó³ Rolniczych w Radoczy, tak-
¿e ich nauczyciele oraz ks. kateche-
ta Jerzy Rokita. Podczas kazania
przybli¿a nam prawdê, i¿ patron tej
szko³y – b³. Jan Pawe³ II inspiruje
tamtejsz¹ spo³ecznoœæ. Podkreœla, ¿e
m³odzie¿ id¹ca do klas szkolnych na
lekcje nie przechodzi obojêtnie obok
popiersia B³ogos³awionego wysta-
wionego na korytarzu, lecz obsypu-
je Go ró¿nymi intencjami: módl siê
za nami B³ogos³awiony – bo pisze-
my dzisiaj klasówkê – bo prawdo-
podobnie bêdê dzisiaj odpytywany
– bo jestem w niedyspozycji. B³ogo-
s³awiony Papie¿ wed³ug kaznodziei
uskrzydla uczniów do wy¿szych lo-
tów. Po mszy œw. kó³ko teatralne tej
szko³y daje nam piêkny spektakl na
podstawie sztuki ks. Karola Wojty³y
„Przed sklepem jubilera”. Choæ ju¿
kilka razy czyta³em tê rozprawê filo-
zoficzn¹ o mi³oœci – tym razem pa-
trz¹c na m³odych aktorów tej szko-
³y, którzy w sposób precyzyjny wy-
powiadaj¹ s³owa sztuki Wojty³owej
– prze¿ywam aktualnoœæ tego, co oni
recytuj¹. Wbrew temu, ¿e wspó³cze-
œnie tak bardzo nachalny jest erotyzm
i seksualnoœæ, to jednak w g³êbi du-
szy m³odego czy starszego jest wiel-

kie pragnienie prze¿ycia piêknej mi-
³oœci. Miêdzyludzkiej bliskoœci du-
chowej. Odarty jest m³ody cz³owiek,
gdy dla niego mi³oœci¹ jest tylko po-
¿¹danie i uprawianie seksu. Z pew-
noœci¹ mi³oœæ to o wiele wiêksze
i bogatsze prze¿ycie ni¿eli to, co czê-
sto m³odzi okreœlaj¹ s³owem „kocha-
liœmy siê”, czyli cieleœnie wspó³¿yli-
œmy. Filozoficzna sztuka o mi³oœci ks.
Karola Wojty³y przypomnia³a praw-
dê – o têsknocie serca za prawdziw¹
mi³oœci¹. Mi³oœci¹, która jest darem.
Mi³oœæ jako wzajemne obdarowywa-
nie, wspólne ubogacenie. Bóg jest
mi³oœci¹. On jest Ÿród³em duchowe-
go bogactwa ka¿dego cz³owieka. Bar-
dzo dziêkujê Ksiê¿e Jurku, Kochani
Nauczyciele, a tak¿e Droga M³odzie-
¿y z Zespo³u Szkó³ w Radoczy za
pomoc w prze¿yciu piêknego wie-
czoru adwentowego 2 grudnia 2011r.

2. W pierwsz¹ sobotê grudnia sio-
stry szarytki z Choczni poprosi³y mnie,
a¿ebym poœwiêci³ im domow¹ kapli-
cê. Ju¿ przesz³o 50 lat zakonnice te
w liczbie czterech pracuj¹ w Choczni.
Mieszkaj¹ w domu parafialnym.
W ostatnim roku dziêki pomocy
ks. proboszcza Zbigniewa Bizonia po-
stanowi³y akomodowaæ strych na trzy
ma³e pokoje. Jeden z nich dostosowa-
³y na domow¹ kaplicê. Prosi³y ks. Kar-
dyna³a, a¿eby zezwoli³ im, by w tej ka-
plicy by³y odprawiane msze œw. oraz
by³ przechowywany Najœwiêtszy Sa-
krament. Nasz Metropolita wyrazi³ zgo-
dê. Dotychczas, ze wzglêdu na bliskoœæ
domu parafialnego z koœcio³em, tam-

tejsi proboszczowie, a tak¿e same za-
konnice nie widzieli potrzeby kapli-
cy w domu. W ostatnich miesi¹cach
takie pragnienie dojrza³o. Siostry spe³-
niaj¹ w tej parafii funkcjê katechetki,
zakrystianki, a tak¿e pomocy chary-
tatywnej. Wci¹¿ stykaj¹ siê z ludzk¹
bied¹, a tak¿e katechizuj¹c w szkole
dzieci niepe³nosprawne w Kaczynie
prze¿ywaj¹ wielkie wyczulenie na
mi³oœæ. Normalnie w rodzinnych do-
mach serca kobiet s¹ powiêkszane
przez mi³oœæ ich mê¿ów oraz dzieci.
Dobry m¹¿, a tak¿e kochane dzieci
s¹ nieustannym rezerwuarem braku-
j¹cej energii dla ¿ony i matki. Rodzin-
ne œrodowisko ma mo¿liwoœæ wspar-
cia kobiety, ¿eby nie wysch³o ich ser-
ce. Siostry zakonne jako kobiety ¿yj¹-
ce bez rodziny te¿ s¹ g³odne mi³oœci.
Tym bardziej, ¿e ich zadaniem jest tzw.
duchowe macierzyñstwo. Nieustanne
obdzielanie mi³oœci¹ tych, którzy jej
nie maj¹. Kto ma zasilaæ serce zakon-
nicy? Z pewnoœci¹ czyni to wspólno-
ta zakonna. Równie¿ i Ci, wœród któ-

rych pracuj¹. Ale to wci¹¿ za ma³o.
¯eby siostry nie sta³y siê kar³ami du-
chowymi, zach³annymi egoistkami –
du¿o czasu spêdzaj¹ przed tabernaku-
lum. Przed Jezusem, który ma moc po-
krzepiaæ i wzmacniaæ dusze ludzkie.
Czêsto mówi siê o zakonnicy jako
o Jezusowej oblubienicy. W tym s³o-
wie zawiera siê wyj¹tkowa bliskoœæ Tej,
która poœwiêci³a siê Jezusowi, jako swe-
mu Przyjacielowi.. Czymœ wiêc bardzo
naturalnym jest to wielkie pragnienie
sióstr, aby w ich domach by³a kaplica
z Najœwiêtszym Sakramentem. Nieza-
le¿nie, czy ten dom zakonny ma pra-
wie 30 sióstr tak jak u nas Sióstr Naza-
retanek na ul. Lwowskiej, czy te¿ ma
3 siostry jak Albertynki w Domu Sa-
motnej Matki. Dla ich rozwoju ducho-
wego, dla pomno¿enia ich mi³oœci po-
trzebny jest w zasiêgu ich oczu Jezus
Chrystus – Król Mi³oœci.

Gratulujê Siostrom Szarytkom
z Choczni ich zaanga¿owania, by po-
siadaæ w swoim domu kaplicê.

B ó g  B o g a t y  w  m i ³ o s i e r d z i e  –
P i e l g r z y m k a  d o  K o œ c i o ³ a  p w.  œ w.   K a z i m i e r z a

i  S a n k t u a r i u m  B o ¿ e g o  M i ³ o s i e r d z i a
25 listopada 2011 roku, w czwarty

pi¹tek miesi¹ca jedziemy z ks. infu-
³atem Jakubem Gilem na pielgrzym-
kê do £agiewnik i koœcio³a pw. œw.
Kazimierza OO – Franciszkanów –
Reformatów. Koœció³ pw. œw. Kazi-
mierza znajduje siê w centrum Kra-
kowa przy ul. Reformackiej 4. Z jego
histori¹ i histori¹ Zakonu Reforma-
tów zapoznaje nas o. dr Franciszek

Szajerwo. Wnêtrze œwi¹tyni ma piêk-
ny póŸnobarokowy wystrój. W o³ta-
rzach znajduje siê wiele cennych ob-
razów.  W o³tarzu g³ównym, jak na-
kazuje franciszkañska tradycja
umieszczono krzy¿ z figur¹ Jezusa.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
boczny o³tarz œw. Kazimierza. Œwiê-
ty przedstawiony jest w stroju królew-


