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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
3. Niedziela

Wielkiego Postu

ks. Infu³at

Cierniem ukoronowanie Jezusa
Tajemnica Trzecia

Kochany Ojcze Œwiêty, Janie

Pawle II, dziêkujemy Ci za 27 lat

wspania³ego pontyfikatu, podczas

którego uczy³eœ nas mi³oœci, sza-

cunku nie tylko do Boga, ale przede

wszystkim do bliŸniego i do same-

go siebie.

Ojcze Œwiêty, Ty nie tylko wyg³a-

sza³eœ wielkie s³owa, ale równie¿

potwierdza³eœ je swoim ¿yciem,

cierpieniem i œmierci¹.

By³eœ tak daleko, bo w Watykanie,

a jednoczeœnie tak blisko – bo w na-

szych sercach. Modlimy siê o szybk¹

kanonizacjê.

Rodzina Warcha³ów, Kossowskich

Jezus Chrystus jest wci¹¿ boleœnie poni¿any. Na ró¿-
ny sposób upodla siê Jego Koœció³. Wyznawców Chrystusa. Czy-
ni¹ to Jego wrogowie, których wspó³czeœnie nie brakuje.

Jeszcze boleœniejsze jest poni¿anie Jezusa przez ró¿norakie s³aboœci Jego wy-
znawców. S¹ to
wewnêtrzni wro-
gowie Ewangelii.
Na zewn¹trz bar-
dzo uk³adni, ale
ich ¿ycie moral-
ne pozostaje
w jawnej sprze-
cznoœci z na-
uczaniem Jezusa.

Bardzo ³agod-
ny Nauczyciel
z Nazaretu okre-
œla ich s³owami
„groby pobiela-
ne”. Odmawiaj¹c
tê bolesn¹ tajem-
nicê prosimy na-
szego mistrza by
nas nieustannie
umacnia³ w wier-
noœci  Jego na-
uce. Jednocze-
œnie ze skru-ch¹
wyznajemy, ¿e
wci¹¿ za ma³o
wierzymy, niedostatecznie ufamy, oraz nasza mi³oœæ do Boga i ludzi pozosta-
wia du¿o do ¿yczenia.  Bo¿e, b¹dŸ mi³oœciw mnie grzesznemu!
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S³owo na niedzielê (ci¹g dalszy ze str. 5)

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŒW.PAW£A AP DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI WYJ-
ŒCIA:

EWANGELIA:  J 2, 13-25 ZapowiedŸ mêki i zmartwychwstania

Wj 20, 1-17
1 Kor 1, 22-25

Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e da³ swojego Syna Jednorodzone-
go; ka¿dy, kto w Niego wierzy, ma ¿ycie wieczne.

Og³oszenie przykazañ Bo¿ych
Chrystus ukrzy¿owany jest m¹droœci¹ Bo¿¹

 Oto s³owo Pañskie

Zbli¿a³a siê pora Paschy ¿ydow-
skiej i Jezus uda³ siê do Jerozolimy.
W œwi¹tyni napotka³ tych, którzy
sprzedawali wo³y, baranki i go³êbie
oraz siedz¹cych za sto³ami bankie-
rów. Wówczas sporz¹dziwszy sobie
bicz ze sznurków, powyrzuca³
wszystkich ze œwi¹tyni, tak¿e baranki
i wo³y, porozrzuca³ monety bankie-
rów, a sto³y powywraca³. Do tych
zaœ, którzy sprzedawali go³êbie,
rzek³: „WeŸcie to st¹d, a nie róbcie
z domu Ojca mego targowiska”.
Uczniowie Jego przypomnieli sobie,
¿e napisano: „Gorliwoœæ o dom Twój
po¿era Mnie”. W odpowiedzi zaœ na
to ¯ydzi rzekli do Niego: „Jakim zna-
kiem wyka¿esz siê wobec nas, sko-
ro takie rzeczy czynisz?” Jezus da³
im tak¹ odpowiedŸ: „Zburzcie tê

œwi¹tyniê, a Ja w trzech dniach
wzniosê j¹ na nowo”. Powiedzieli do
Niego ¯ydzi: „Czterdzieœci szeœæ lat
budowano tê œwi¹tyniê, a Ty j¹
wzniesiesz w przeci¹gu trzech dni?”
On zaœ mówi³ o œwi¹tyni swego cia-
³a. Gdy wiêc zmartwychwsta³, przy-
pomnieli sobie uczniowie Jego, ¿e
to powiedzia³, i uwierzyli Pismu
i s³owu, które wyrzek³ Jezus. Kiedy
zaœ przebywa³ w Jerozolimie w cza-
sie Paschy, w dniu œwi¹tecznym,
wielu uwierzy³o w imiê Jego, widz¹c
znaki, które czyni³. Jezus natomiast
nie zwierza³ siê im, bo dobrze
wszystkich zna³ i nie potrzebowa³ ni-
czyjego œwiadectwa o cz³owieku.
Sam bowiem wiedzia³, co siê kryje
w cz³owieku.

Jezus oczyszcza œwi¹tyniê
Ty i ja œwi¹tyni¹, w której mieszka

BÓG. Wchodzi do niej i co widzi?
Co zastaje? Jesteœ œwi¹tyni¹, w któ-
rej jest pe³no kupiectwa; przebieg³o-
œci, cwaniactwa. Nie mam tu na my-
œli owiec, go³êbi. Jesteœ domem mo-
dlitwy? Jesteœmy konstrukcj¹
BOGA. JEGO œwi¹tyni¹. Wszyst-

kim, czym jesteœmy: „cement, blo-
ki, ceg³a, dachówka, kamieñ”.
Wszystko, co w nas jest, jest JEGO.
Chciej. Zrób wszystko, abyœ by³
JEGO œwi¹tyni¹. BO¯E, weŸ bicz
i oczyœæ moj¹ duszê, abym by³ praw-
dziw¹ œwi¹tyni¹ BOGA! Niech
grzech nas nie zniszczy. Chcê byæ
œwi¹tyni¹TWOJ¥.

Po wnêtrzu oprowadza nas ks. Sta-
nis³aw Groñ SJ. Koœció³ ma 52m d³u-
goœci i 18m szerokoœci. Mo¿e pomie-
œciæ ok. 4tys. osób. Wie¿a siêgaj¹ca
68m wysokoœci zaliczana jest do
najwy¿szych w Krakowie. Koœció³
dzieli siê na trzy nawy. O³tarz g³ów-
ny otacza 16 marmurowych ko-
lumn, a na nich wspiera siê koncha,
pokryta wewn¹trz stiukiem. Jej wnê-
trze zdobi¹ 44 kasetony, a w nich
mozaiki przedstawiaj¹ce ró¿ne sym-
bole ze Starego i Nowego Testa-
ment. Wysoko na œcianie prezbite-
rium ci¹gnie siê fryz mozaikowy,
35m d³ugi, ponad 2m wysoki, przed-
stawiaj¹cy ho³d narodu polskiego
Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa.
Œrodek zajmuje postaæ Chrystusa
w b³êkitnym p³aszczu otoczona z³o-
tymi promieniami.

W absydach naw bocznych znaj-
duje siê 6 o³tarzy. Piêkne rzeŸby
wykonane s¹ ze stiuku. W bocznej
kaplicy po lewej stronie umieszczo-
no cudami ws³awion¹ Madonnê
zwan¹ Królow¹ Serca Pana Jezuso-
wego. W 1994r. przy jednym z fila-
rów œwi¹tyni umieszczono w sarko-
fagu relikwie b³. Jana Beyzyma.

Opuszczamy koœció³ Jezuitów, któ-
ry zachwyci³ nas rozmachem i pew-
nym przepychem, po³¹czonym z bo-

gat¹ kolorystyk¹. Dziêkujemy ojcu za
bardzo wyczerpuj¹ce informacje
przekazane nam o tym miejscu. Cie-
szymy siê, ¿e poznaliœmy kolejny
koœció³ krakowski, do którego ka¿-
dego roku w Œwiêto Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa przybywa³ kardy-
na³ Karol Wojty³a, odprawia³ mszê œw.
i g³osi³ S³owo Bo¿e.

W Sanktuarium Bo¿ego Mi³osier-
dzia w £agiewnikach w kaplicy Wie-
czystej Adoracji, której trwa nie-
ustanna adoracja Najœwiêtszego Sa-
kramentu i p³onie ogieñ zapalony
przez Jana Paw³a II na znak rozcho-
dz¹cego siê z tego miejsca orêdzia
Mi³osierdzia, uczestniczymy we
wspólnej adoracji prowadzanej przez
ks. Infu³ata. PóŸniej w kaplicy klasz-
tornej, która jest sercem ³agiewnic-
kiego sanktuarium, gdy¿ w niej znaj-
duje siê ³askami s³yn¹cy obraz Jezu-
sa Mi³osiernego i grób œw. Faustyny,
bierzemy udzia³ we mszy œwiêtej,
w której g³ównym koncelebransem
jest ks. Miros³aw ¯ak. Jest on diece-
zjalnym referentem trzeŸwoœciowym.
Kazanie poœwiêci³ temu tematowi.

Po mszy œw. odmówiliœmy koron-
kê do Bo¿ego Mi³osierdzia. Serdecz-
ne Bóg zap³aæ ks. Infu³atowi, ¿e
w trzecim dniu Wielkiego Postu mo-
gliœmy pielgrzymowaæ i modliæ siê
w tych szczególnych miejscach.

Maria Zadora

W dniu 19 lutego w przykoœcielnej zbiórce na pomoc dla biednych rodzin
naszej parafii zebrano ogó³em: 4.642,90z³, w tym u Sióstr Nazaretanek 153,66z³
i u Ojcó Karmelitów 1.256,95z³. Bóg zap³aæ.

Stanis³awa Bando³a

Bóg zap³aæ
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Poniedzia³ek 12 marca
   6.00 Œp. Józefa Kie³taczyñska
   6.45 Œp. Kornelia Kowalczyk
   7.30 Œp. Weronika Zmys³owska
   8.00 Œp. Ludwik Szczurek
  12.00 Œp. Zofia Grochowska
  18.00 Œp. Helena Kap³on

O Bo¿e b³og. dla Karola w 18 r. ur.

Wtorek 13 marca
   6.00 Œp. Weronika Zmys³owska
   6.45 Œp. Zofia Stopa
   7.30 Œp. Teresa Jucha
   8.00 Œp. Józefa Kie³taczyñska
  12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Józefy
  18.00 Œp.  Krystyna i Jan Przysta³

Œp. Ludwik Szczurek

Œroda 14 marca
    6.00  O zdrowie i b³og. Bo¿e

dla Danuty i Wies³awa w 20r. œlubu
oraz dla ich syna Piotra

    6.45 Œp. Maria Œwiêch
    7.30 Œp.  Janina Chowaniec - 3 r. œm.
    8.00 Œp. Micha³ Matonóg
   12.00  Œp. Józefa Kie³taczyñska
   18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Teresa Jucha
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Wiktoria Suska
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Marianna Kud³acik
Œp. Maria Rajda
Œp. Zofia Stopa
Œp. Franciszek W¹drzyk
Œp. Józef Niziñski
Œp. Jan Ochman
Œp. Franciszek Ziaja
Œp. Ró¿a Wiœniewska
Œp. Maciej Chmura
Œp. W³adys³aw Æwiêka³a
Œp. Zbigniew Klaja

Czwartek 15 marca
   6.00   Œp. Antonina Przybylska

Œp. Maria Rajda
   6.45 Œp. Józefa Kowalska - 1 r. œm.
   7.30     Œp. Józefa Kie³taczyñska

     
8.00 Œp. Teresa Jucha

  12.00 Œp. Julian, Zofia, Mieczys³aw Lurka
Œp. Jan, Stanis³awa ̄ egliñscy

  18.00 Œp. Karolina, Jan Zamys³owski, syn Józef
Œp. Ludwik Szczurek

Pi¹tek 16 marca
   6.00 Z wdziêcznoœci¹ za dar ¿ycia, ³askê powo³ania

z proœb¹ o dalsze Dary Ducha Œwiêtego
i Opiekê Matki Bo¿ej dla Norberta

   6.45 Œp. Józefa Kie³taczyñska
   7. 30     Œp. Maria Rajda
   8.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
  12.00 Œp. Teresa Jucha
  18.00 Œp. Ludwik Szczurek

Œp. Jan Ka³u¿a

Sobota 17 marca
   6.00 Œp. Teresa Jucha
   6.45 O b³og. Bo¿e dla Julii Galas w 11 r. urodzin

i Bogdana w 18 r. urodzin
   7. 30 Œp. ks. Józef  Pêdziwiatr

Œp. Józefa i Józef D¹browscy
   8.00 O b³og. Bo¿e dla Józefa Miki z okazji imienin

Œp. Józefa Kie³taczyñska
  12.00 Œp. Ludwik Szczurek
  18.00 Œp. Franciszek Lach

Œp. Zbigniew Karelus

  Niedziela 18 marca
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu
   6.00 Za Parafian
   7.30 Œp. Józef Lurka, Józef Sowa

Œp.  Maria Targosz
   9.00 Œp. Krystyna Klauzner
  10.00 Roków: Œp. Jan Kurek - 2 r. œm.
  10.30  Œp. Józef Wawro
  12.00 Œp. Zbigniew Maluty
  13.15 Chrzty
  18.00 Œp. Ludwik Szczurek

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Intencje mszalne: 3. Niedziela Wielkiego Postu - 11 marca 2012

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

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im

wieczne spoczywanie.

Œp. Zbigniew Klaja, ur. 1970r., zam. ul. Zatorska

Œp. Stefania Mnich, ur. 1940r., zam. ul. Pi³sudskiego

Pogrzeb

1. W miesi¹cu marcu oddajemy
specjaln¹ czeœæ œw. Józefowi.
W naszej bazylice codziennie przed
msz¹ œw. o godz. 7.30 odmawiamy
litaniê do œw. Józefa.

2. Od œrody 14 marca przez 3 ko-
lejne dni odbêd¹ siê rekolekcje wiel-
kopostne dla Zespo³u Szkó³ Publicz-
nych Nr 3.

3. W œrodê nowennê do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy odpra-
wimy o godz. 8.30 i 17.30.

4. W pi¹tek 16 marca pielgrzy-
mujemy na Jasn¹ Górê. Wyjazd
o godz. 15.45.

5. Spotkanie grupy modlitwy
œw. o Pio w sobotê o godz. 10.00.

6. W okresie Wielkiego Postu na-
bo¿eñstwo Gorzkich ¯ali odprawia-
my w niedziele o godz. 17.00, na-
tomiast Drogê Krzy¿ow¹ o godz.
16.15. W pi¹tki uczestniczymy
w Drodze Krzy¿owej: doroœli
o godz. 8.30 i 17.15, dzieci o godz.
16.45, a m³odzie¿ o godz. 18.30.
Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia
odmawiamy codziennie po Mszy
Œw. o godz. 8.00, 12.00, oraz
o godz. 15.00. Zachêcamy wiernych
do udzia³u w tych pokutnych nabo-
¿eñstwach.

7.  W pi¹tek 23 marca o godz.
13.30 pielgrzymujemy do £agiew-
nik wraz z koœcio³em œw. Miko³aja
na ul. Kopernika. Koszt 17 z³.

8. Caritas Archidiecezji Krakow-
skiej zachêca do nabywania baran-
ków wielkanocnych, a tak¿e skarbo-
nek wielkopostnych. Do tych skar-
bonek rodzina sk³ada ofiary, które
przyniesie do koœcio³a w Wielki
Czwartek

9. W dniach od 27 do 29 kwietnia
organizujemy pielgrzymkê do Wilna
i sanktuariów pó³nocno-wschodniej
Polski. Koszt 450 z³. Natomiast
w dniach od 28 kwietnia do 4 maja
pielgrzymka do Medjugorje. Koszt
880z³. Szczegó³y na plakatach.

10. Zachêcamy do ogl¹dania pro-
gramów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy ka-
tolickiej.

11. Na nadchodz¹cy tydzieñ Wiel-
kiego Postu wszystkim Parafianom
¿yczymy wielu ³ask i b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, po-
lecamy opiece Solenizantów i Jubi-
latów nadchodz¹cych dni.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Z ufnoœci¹ czekajmy

Rozmawiaj¹c z ludŸmi o przebu-
dowie rynku i domu Ojca Œwiêtego
s³ucham najró¿niejszych, czêsto
bardzo sprzecznych uwag. Jedni
z aplauzem mówi¹ – bêdzie to piêk-
ny plac, odpowiadaj¹cy wspó³cze-
snym czasom. To bêdzie œwi¹tynia
bez zadaszenia. Potrzebna ludziom,
którzy t³umnie przybywaæ bêd¹ do
Wadowic. Na remont domu papie-
skiego patrz¹ z wielkim optymi-
zmem. Wielkie wartoœci Papie¿a
mog¹ byæ w tym muzeum ukazane
przez nowoczesne œrodki techniczne.

Dochodz¹ do mnie jednak i inne
g³osy. Z wielkim bólem i niepoko-
jem zwierzaj¹ siê: zniszczono i ry-
nek i dom. Utworzono w œrodku mia-
sta pustyniê, na której nie bêdzie ¿ad-
nego ¿ycia. Rynek wadowicki za-
wsze têtni³ ¿yciem. Mówi¹ o daw-
nych jarmarkach, defiladach, o ku-
moszkach, które z pobliskich wsi
rajcowa³y na placu wadowickim. £za
w oku siê krêci, gdy siê patrzê na to,
co siê wyprawia z tym piêknym miej-
scem wadowickim, jak równie¿ no-
szê wielki ¿al odnoœnie remontu
domu Ojca Œwiêtego. Dom, który
móg³ byæ czytelnym œwiadkiem naj-
wybitniejszego Polaka zosta³ zdemo-
lowany. To jest profanacja naszych
narodowych wartoœci.

Z du¿ym przygnêbieniem s³u-
cham tych radykalnych opinii. Je-
stem przekonany, ¿e generalne po-
rz¹dki w sercu Wadowic nie podej-
mowano w sposób nieodpowie-

dzialny. Te decyzje konsultowano ze
sztabem m¹drych, fachowych ludzi.
To nie by³o widzimisie naszych
w³adz, tak œwieckich jak i duchow-
nych. Uspakajam moich rozmówców
– poczekajmy a¿ remonty przeróbki
dobiegn¹ koñca. Zawsze koniec prac
wieñczy dzie³o.

Po raz kolejny rozmawiam z PP. Bar-
bar¹ i Jaros³awem K³aput. To oni za-
projektowali przebudowê domu pa-
pieskiego na muzeum. Ich dzie³em
równie¿ jest projekt s³ynnego mu-
zeum Powstania Warszawskiego,
a tak¿e im zlecono zaprojektowanie
muzeum Ojca Œwiêtego i Prymasa Ty-
si¹clecia w œwi¹tyni Opatrznoœci Bo-
¿ej. Pytam, jak to by³o z wyborem ich
na projektantów muzeum papieskie-
go w Wadowicach. W tym czasie, gdy
wielki biznesmen Krzysztof Krauze
wykupi³ od ¯ydów dom – nam zapro-
ponowa³ wykonanie koncepcji pro-
jektu przebudowy. W nied³ugim cza-
sie przekazaliœmy nasz¹ pracê zlece-
niodawcy. A kiedy Krauze przekaza³
nabyt¹ w³asnoœæ ks. kardyna³owi Dzi-
wiszowi – równie¿ da³ mu nasz¹ ofer-
tê. Metropolita krakowski po konsul-
tacjach z nami i swymi rzeczoznaw-
cami zaakceptowa³ nasz pomys³. Po-
wstaj¹ce muzeum jest nasz¹ chlub¹.
Dzie³o to przerasta o ca³e niebo pro-
jektowanie muzeum Powstania War-
szawskiego. Tutaj bêd¹ przybywaæ
tysi¹ce pielgrzymów z Polski, Euro-
py i ca³ego œwiata. Osoba b³ogos³a-
wionego papie¿a Jana Paw³a II, a w
nied³ugim czasie œwiêtego,  jest pre-
kursorem nowych czasów. Ona poci¹-

ga i fascynuje wspó³czesne pokole-
nie. Bêdzie poci¹gaæ i przysz³ych.
W tym muzeum bêd¹ wykorzystane
nowoczesne œrodki audiowizualne.
Drzwi œwiête, a tak¿e elementy z kryp-
ty œw. Leonarda z Wawelu, w której
neoprezbiter Karol Wojty³a odprawia³
mszê œw. – mocno bêd¹ przemawia³y
do odwiedzaj¹cych. Jeden z pokoi,
w którym urodzi³ siê Karol Wojty³a
bêdzie nienaruszony. Bêdzie pamiê-
ta³ czasy miêdzywojenne. Winda, po-
chylnie, kilka poziomów s¹ bogac-
twem nowej rzeczywistoœci muzeum.

Przybysze bêd¹ wchodzili do bu-
dynku od strony rynku, a wychodziæ

bêd¹ przez drzwi, które znajdowaæ
siê bêdê na wprost drzwi do koœcio-
³a. Wyjœcie z domu papieskiego bê-
dzie wskazywa³o na otwarte wejœcie
do Domu Bo¿ego.

Projektant Jaros³aw K³aput mówi,
¿e w nim p³ynie wadowicka krew,
bo jego dziadek pochodzi³ z Babicy
i czêsto przebywa³ w Wadowicach,
zw³aszcza podczas jarmarków na
rynku. Ma wyczucie tego, czego po-
trzebuj¹ wadowiczanie. Prosi, by
mieszkañcy tego miasteczka i tej zie-
mi wadowickiej pokochali tak nowy
rynek, jak równie¿ nowoczesne mu-
zeum. Po¿yjemy – zobaczymy.

Pielgrzymka do Krakowa
24 lutego 2012 roku, w pi¹tek

Wielkiego Postu pojechaliœmy
z ks. infu³atem Jakubem Gilem na
pielgrzymkê do £agiewnik i bazyli-
ki jezuitów przy ul. Kopernika.
W drodze do Krakowa zapoznaliœmy
siê z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ S³ugi
Bo¿ego Jana Beyzyma, którego be-
atyfikowa³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II na krakowskich B³oniach 18 sierp-
nia 2002r. Powiedzia³ wtedy: „ Pra-
gnienia niesienia mi³osierdzia naj-
bardziej potrzebuj¹cym zaprowadzi-
³o B³ogos³awionego Jana Beyzyma
– jezuitê wielkiego misjonarza – na
daleki Madagaskar, gdzie z mi³oœci
do Chrystusa poœwiêci³ swoje ¿ycie
trêdowatym”.

W Krakowie kierujemy siê na
ul. Kopernika, z daleka dostrzegamy

monumentalny koœció³ Jezuitów, po-
stawiony w latach 1909 – 1921 we-
d³ug projektu znanego architekta
Franciszka M¹czyñskiego w stylu
wczesnego modernizmu. Tytu³ bazy-
liki zosta³ nadany koœcio³owi w 1960
roku przez papie¿a Jana XXIII, jest on
centralnym oœrodkiem kultu Naj-
œwiêtszego Serca Pana Jezusa w Pol-
sce. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w li-
œcie do ks. kardyna³a Franciszka
Macharskiego z okazji uroczystoœci
ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa 30 czerwca 2000r. napisa³:
„Œwi¹tynia wzniesiona z ofiar Naro-
du polskiego sta³a siê oœrodkiem
kultu Serca Bo¿ego w Naszej Oj-
czyŸnie. Myœlami wracam do piêk-
nej bazyliki, któr¹ wielokrotnie na-
wiedza³em w czasie mojej pos³ugi
pasterskiej w Krakowie”.


