Droga Œwiat³a - Via lucis cd
W Drodze œwiat³a nie jest
wyeksponowane przechodzenie z jednego miejsca na drugie. W istocie chodzi
o „wchodzenie w œwiat³o”. Spotkania
z Chrystusem zmartwychwsta³ym to droga „ku pe³ni œwiat³a”.
Jednym z sposobów prze¿ywania Drogi
œwiat³a jest propozycja oœmiu spotkañ ze
Zmartwychwsta³ym. Dlaczego taka liczba?
Jest kilka racji, które do tego sk³aniaj¹.
- Pierwsza z nich - to odwo³anie siê do
liturgii Koœcio³a, a dok³adnie do Oktawy
Zmartwychwstania Pañskiego. Trwa ona
od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Mi³osierdzia. W ka¿dym z tych niezwyk³ych dni Koœció³ odczytuje Ewangeliê o ukazywaniu siê Chrystusa Aposto³om
i innym uczniom. Ujmuje te wydarzenia
razem, prze¿ywa je w jednym tygodniu,
choæ mia³y one miejsce w ró¿nym czasie i
trwa³y przez ca³e czterdzieœci dni.
W ostatni dzieñ oktawy, w Niedzielê
Mi³osierdzia, Koœció³ odczytuje dwa, byæ
mo¿e najbardziej niezwyk³e spotkania
Zmartwychwsta³ego z Aposto³ami. Pierwsze z nich mia³o miejsce „wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia”, a drugie
osiem dni póŸniej. W czasie przyjœcia
w dniu zmartwychwstania Chrystus przekaza³ aposto³om Ducha Œwiêtego. Jednak
Koœció³ odczytuje tê Ewangeliê tydzieñ
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póŸniej, jakby dopiero teraz, gdy ziemski kalendarz odliczy³ osiem dni,
nadszed³ „wieczór owego pierwszego dnia
tygodnia”. Ten ósmy dzieñ zosta³ nazwany
„Niedziel¹ Mi³osierdzia”, co jeszcze bardziej
podkreœla prawdê, ¿e szczególnym darem
mi³osiernego Serca Jezusa jest przekazanie
aposto³om, a potem ca³emu Koœcio³owi,
Ducha Œwiêtego. On jest Darem, w którym
ukryte s¹ niezliczone dary. Okreœlenie
„zdroje mi³osierdzia” trzeba odnieœæ najbardziej do Tego, którego symbolem jest woda,
do Ducha Œwiêtego.
- Drug¹ racj¹ wyboru oœmiu stacji na Drodze œwiat³a jest odwo³anie siê do symboliki
liczby osiem. Oznacza ona przekroczenie
porz¹dku stworzenia, który zamyka siê
w siedmiu dniach. Tydzieñ w naszym ziemskim kalendarzu liczy siedem dni, a nie
osiem. Koœció³ jednak, chc¹c pokazaæ znaczenie zmartwychwstania Chrystusa, mówi
o ósmym dniu. Poprzez to okreœlenie wyra¿a prawdê, ¿e wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa w nasz ziemski porz¹dek
wkroczy³a nowa rzeczywistoœæ, która pochodzi nie z tego œwiata.
Osiem poszczególnych spotkañ: Przy pustym grobie, We wspólnocie, W rozmowach
indywidualnych, W drodze do Emaus,
W Jerozolimie, Nad jeziorem, Podczas rozes³ania, W Wieczerniku. ks. Piotr Wiktor
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
7. Niedziela Wielkanocna
Uroczystoœæ
Wniebowst¹pienia Pañskiego
Pod Twoj¹, Maryjo,
obronê uciekamy siê.
Twojej opiece zawierzamy dzieje
tego miasta,
Koœcio³a krakowskiego
i ca³ej Ojczyzny.
Twojej matczynej mi³oœci
oddajemy los
ka¿dego z nas z osobna,
naszych rodzin
i ca³ego spo³eczeñstwa.
Naszymi proœbami racz nie gardziæ w potrzebach naszych,
ale od wszelakich z³ych przygód
racz nas zawsze wybawiaæ.
Wypraszaj nam, Maryjo,
³askê wiary, nadziei i mi³oœci,
abyœmy na Twój wzór
i pod Twoim przewodnictwem
nieœli w nowe tysi¹clecie œwiadectwo mi³oœci Ojca,
odkupieñczej œmierci i zmartwychwstania Syna(...)
Amen.
Jan Pawe³ II, Wadowice, 1999r.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.

APOSTOLSKICH:

PAW£A APOSTO£A DO EFEZJAN:

Dz 1, 1-11

Ef 1, 17-23

Uniós³ siê w ich obecnoœci w górê

Bóg posadzi³ Chrystusa po swojej prawicy

IdŸcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata

EWANGELIA: Mk 16, 15-20

Jezus zosta³ wziêty do nieba i zasiad³ po prawicy Boga

Jezus ukazawszy siê Jedenastu powiedzia³ do nich: «IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bêdzie
zbawiony; a kto nie uwierzy, bêdzie potêpiony. Tym zaœ, którzy uwierz¹, te znaki
towarzyszyæ bêd¹: W imiê moje z³e duchy bêd¹ wyrzucaæ, nowymi jêzykami
mówiæ bêd¹; wê¿e braæ bêd¹ do r¹k i je-

œliby co zatrutego wypili, nie bêdzie im
szkodziæ. Na chorych rêce k³aœæ bêd¹
i ci odzyskaj¹ zdrowie». Po rozmowie
z nimi Pan Jezus zosta³ wziêty do nieba
i zasiad³ po prawicy Boga. Oni zaœ poszli i g³osili Ewangeliê wszêdzie, a Pan
wspó³dzia³a³ z nimi i potwierdza³ naukê
znakami, które jej towarzyszy³y.
Oto słowo Pańskie

Przemyœlenia ewangeliczne
W niebie jest nasza prawdziwa Ojczyzna. Tam pod¹¿amy, wierz¹c, ¿e
Chrystus idzie z nami i ¿e kiedyœ
przyjdzie na ziemiê, gdy wype³ni siê
historia tego œwiata i ludzkoœci.
Wznosz¹c dziœ nasze oczy w górê
i wpatruj¹c siê w niebo razem z Aposto³ami, sprawdŸmy nasz¹ wiarê
w obecnoœæ Chrystusa pomiêdzy
nami. Bowiem Chrystus, chocia¿
wst¹pi³ do nieba, nadal jest obecny
w swoim Koœciele spe³niaj¹cym
uczynki mi³osierdzia, jest obecny
w Koœciele pielgrzymuj¹cym, jest
obecny w Koœciele przepowiadaj¹cym. Chrystus jest obecny w czynnoœciach liturgicznych. Jest obecny -2-

w ofierze Mszy œw., zw³aszcza pod
postaciami eucharystycznymi. Obecny jest w Sakramentach, tak, ¿e gdy
ktoœ chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest
obecny w swoim s³owie, albowiem,
gdy siê czyta Pismo Œwiête, wówczas
On sam do nas mówi. Jest obecny
równie¿ wtedy, gdy Koœció³ modli
siê i œpiewa psalmy. Prze¿ywaj¹c radosne i pe³ne nadziei œwiêto Wniebowst¹pienia Pana Jezusa, ¿yczmy
sobie nawzajem, byœmy siê kiedyœ
wszyscy spotkali w niebie. Niech ta
w³aœnie myœl towarzyszy nam
w trudnych chwilach jakie przynosi
codzienne ¿ycie.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

skiego. Artyœci w³oscy stworzyli wewn¹trz niepowtarzalne „bia³e theatrum”,
osza³amiaj¹ce zarówno liczb¹ rzeŸb (ponad 2 tys.), jak i ich rozleg³¹ tematyk¹ –
motywy biblijne, historia, sceny z ¿ycia,
mity greckie, czasy pogañskie.
Kolejne miejsce to po³o¿ony w dolinie Rossa, najbardziej znany jeden z najstarszych w Europie cmentarz na Rosie.
Tu w 1936 roku spoczê³o serce Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i prochy jego
matki – „Niech dumne serce spoczywa
u stóp dumnej matki”, napisa³ Marsza³ek w testamencie. Na p³ycie wymowna
inskrypcja: „MATKA I SERCE SYNA”.
Na cmentarzu spoczywa wiele znanych
i zas³u¿onych dla Wilna osób m.in. Joachim Lelewel, Euzebiusz S³owacki.
O godz. 13 stajemy w Ostrej Bramie,
dla chrzeœcijan najœwiêtsze miejsce Wilna i obok Jasnej Góry najwa¿niejsze
sanktuarium maryjne w ca³ej dawnej
Rzeczpospolitej. Tu bowiem króluje
Matka Bo¿a Mi³osierna, któr¹ ka¿dy Polak zna co najmniej z inwokacji do Pana
Tadeusza A. Mickiewicza.
Panno Œwiêta, co Jasnej bronisz Czêstochowy, i w Ostrej œwiecisz Bramie.
Piêkna i delikatna Madonna Ostrobramska przedstawiona na ³askami s³yn¹cym obrazie sta³a siê pocieszycielk¹
strapionych i nadziej¹ na odzyskanie wolnoœci w czasie zaborów. Tu Marsza³ek
Pi³sudski dziêkowa³ Matce Przenajœwiêtszej za odzyskanie niepodleg³oœci. Pielgrzymowali do niej i poœwiêcali Jej utwory najwybitniejsi twórcy, Adam Mickie-7-

wicz, Juliusz S³owacki, Stanis³aw Moniuszko. Od 400 lat rzesze Polaków i Litwinów zanosz¹ do Niej wo³anie: „Matko Mi³osierdzia, pod Twoj¹ obronê uciekamy siê”, a Ona nie opuszcza nas w potrzebie. Uczestnicz¹c we mszy œwiêtej odprawianej przez Ks. Infu³ata i Ks. Pra³ata na tym miejscu s³uchamy piêknego, patriotycznego kazania Ks. Franiczka. Dla
wielu osób spe³ni³o siê marzenie, mogli
stan¹æ i modliæ siê przed obliczem Matki
Mi³osiernej. W 1993 roku Papie¿ Jan
Pawe³ II zrealizowa³ te¿ swoje trwa³e pragnienie, stan¹³ przed obliczem Matki
Boskiej Ostrobramskiej. Ze wzruszeniem
opuszczamy to cudowne miejsce.
Stare Wilno – to nie tylko koœcio³y,
œwi¹tynie czy pa³ace. Duszê jego stanowi¹ krête zau³ki i w¹skie œredniowieczne
uliczki, którymi spacerujemy, kieruj¹c siê
do Œwi¹tyni Mi³osierdzia Bo¿ego. Znajduje siê tam przeniesiony z koœcio³a
œw. Ducha obraz Pana Jezusa (orygina³)
z napisem „Jezu, ufam Tobie”, namalowany wed³ug wizji œw. Faustyny Kowalskiej przez artystê malarza E. Kazimirowskiego w 1934 roku.
Po odpoczynku udajemy siê do Katedry Œw. Stanis³awa, a w niej do najcenniejszej spoœród 11 kaplic, barokowej
kaplicy œw. Kazimierza. Centrum kaplicy zajmuje o³tarz, na którym umieszczono sarkofag z relikwiami Œwiêtego.
Opuszczamy Wilno rozrzucone na siedmiu wzgórzach. Z okien autokaru ogl¹damy kolejne zabytki, jedziemy do Trok,
po³o¿onych 28 km na wschód od Wilna.
Urzek³o nas piêknem i histori¹, zw³aszcza Wilno. cdn
Maria Zadora

Poniedzia³ek 21 maja
6.00 Œp. Anna Matuszek
6.45 Œp. Stanis³aw Zajdel
7.30 Œp. Olga Pitu³ej
8.00 Œp. Maciej Chmura
12.00 Œp. Ezechiel Mrowiec
18.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Maria Mika
Wtorek 22 maja
6.00 Œp. Anna Matuszek
Œp. Kazimierz Gajos - 15 r.œm.
6.45 Œp. Kazimierz Ry³ko
7.30 Œp. Julia i Tomasz z dzieæmi, Maria Wojas
8.00 Œp. Helena i Szczepan Jajeœnica
i zmarli z rodziny
12.00 Œp. Helena K³obuch
18.00 Œp. Helena i Franciszek Zborowscy
Dziêkczynno-b³agalna w dniu
imienin Heleny Kupiec
Œroda 23 maja
6.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
6.45 Œp. Kazimierz Ry³ko
7.30 Œp. Ignacy i Franciszka Radwan
8.00 Œp. Maciej Chmura
12.00 Œp. Anna Matuszek
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O znalezienie pracy i b³og. Bo¿e dla
Teresy
- O ³askê zdrowia dla Zofii i pokorne
znoszenie ciê¿kich prze¿yæ
- Podziêkowanie za otrzymane ³aski z
proœb¹ o dalsze w 25 r. œlubu Ewy i Roberta
Za zmar³ych
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Maria Œwiêch
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Czes³aw Romanowski
Œp. W³adys³aw Dêbski
Œp. Anna Byrska
Sp. Zofia Kolasa
Œp. Teresa Mirocha
Œp. Jan i Wanda
Œp. Lucyna Mamcarczyk - 12 r.œm.
Œp. Józef Gluza
-6-

Intencje mszalne:
Czwartek 24 maja
6.00 Œp. Anna Matuszek
Œp. Olga Pitu³ej
6.45 Œp. Zbigniew Klaja
7.30 Œp. Agnieszka Bryndza, mê¿owie,
W³adys³aw syn
00
8. Œp. Joanna Koczur
12.00 Œp. Maciej Chmura
18.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Jan i Danuta Œwiderga³
Pi¹tek 25 maja
6.00 Œp. Leopold i Joanna Nicieja
6.45 Œp. Kazimierz Ry³ko
7.30 Œp. Franciszek Kleszcz - 5 r.œm.
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
8.00 Œp. Zbigniew Klaja
12.00 Œp. Maciej Chmura
18.00 Œp. Jan Siuta - 7 r.œm.
Œp. Micha³ Mytnik
Sobota 26 maja
6.00 Œp. Stanis³aw Zajdel
6.45 Œp. Janina Filek
7.30 Œp. Maria Bando³a
Œp. Zofia ¯elazny
00
8.
Œp. Jan i Danuta Szwed
12.00 Œp. Teresa Czuba
18.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. W³adys³aw Brañka, syn Roman
Niedziela 27 maja
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Jan Ciep³y - 1 r.œm.
O b³og. Bo¿e dla Genowefy w 84 r. ur.
9.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
10.00 Roków: Œp. Maria i W³adys³aw Nicieja
10.30 Œp. Micha³ i Joanna Chrostek
12.00 Œp. Jan Ciep³y - 1 r.œm.
13.15
19.00 Œp. Bronis³aw Kopytyñski

7. Niedziela Wielkanocna - 20 maja 2012
Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego
1. Dla uczczenia B³ogos³awionego
Jana Paw³a II, który zosta³ og³oszony
Patronem Wadowic, w naszej bazylice
wyst¹pi dziœ o godz. 16.00 Chór Archidiecezjalnej Szko³y Muzycznej im.
Ks. Kardyna³a Franciszka Macharskiego w Krakowie pod dyrekcj¹ Pana Wies³awa Delimata, a za organami usi¹dzie
Pan Witold Zalewski, organista Katedry
Wawelskiej. Na godz. 18.00 zapraszamy
do udzia³u w nabo¿eñstwie DROGI
ŒWIAT£A. Dzisiaj przeprowadzana jest
przykoœcielna zbiórka pieniê¿na na pomoc
dla dotkniêtych bied¹ w naszej parafii.
2. Jutro o godz. 16.30 spotkanie cz³onków Parafialnej Akcji Katolickiej.
3. Spotkanie wspólnoty Stra¿y Honorowej w czwartek o godz. 16.30.
4. Serdecznie zachêcamy wiernych do
udzia³u w nabo¿eñstwach majowych
o godz. 18.30, natomiast na godz. 21.00

zapraszamy do udzia³u w dziêkczynnym
Apelu Maryjnym przy pomniku Jana
Paw³a II na rynku wadowickim.
5. W œrodê na nowennie do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modliæ siê bêdziemy o rozwój wspólnot religijnych w naszej parafii.
6. W sobotê 26 maja, w wigiliê Zes³ania Ducha Œwiêtego, zapraszamy na mszê
œw. na godz. 18.00 wspólnoty o¿ywiaj¹ce nasz¹ parafiê.
7. Zapraszamy na pielgrzymkê do Zakopanego, do Matki Bo¿ej na Wiktorówkach w poniedzia³ek 11 czerwca. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³.
8. Œwiêci tego tygodnia: w sobotê – wspomnienie œw. Filipa Nereusza, prezbitera.
9. Zachêcamy do ogl¹dania programów
telewizyjnych o tematyce religijnej, oraz
do czytania prasy katolickiej.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Pielgrzymka na Litwê
28 kwietnia sobota, drugi dzieñ pielgrzymki, po obfitym œniadaniu jedziemy na Litwê. Granicê przekraczamy
w Ogrodnikach, nawet tego nie zauwa¿amy. Przez setki lat Litwa i Polska z³¹czone by³y w jedno pañstwo – Rzeczpospolit¹ Obojga Narodów, które mia³o
równorzêdne stolice w Wilnie i Krakowie, a póŸniej w Warszawie. Miasta te,
jak ¿adne inne, wp³ynê³y na kszta³t polskiej kultury. Wilno jest dzisiaj stolic¹
Litwy i choæ le¿y poza politycznymi

cz.II

granicami Polski, œmia³o mo¿e byæ nazwane miastem, w której Polska tradycja i sztuka s¹ wci¹¿ obecne. W Wilnie
spotykamy siê z przewodniczk¹ i udajemy siê na zwiedzanie tego piêknego miasta. Najpierw jedziemy do dzielnicy Antokol, do Koœcio³a pw. œw. Piotra i Paw³a. Koœció³ tej jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki barokowej w ca³ej Litwie. Zbudowano go na wzór bazyliki watykañskiej, na planie krzy¿a ³aciñ-3-

(ci¹g dalszy na str. 7)

Wci¹¿ w nas ¿yje b³ogos³awiony Jan Pawe³ II
W ostatnim tygodniu, 18 maja,
uczciliœmy 92. rocznicê urodzin naszego B³ogos³awionego Rodaka.
Prze¿ywaliœmy w tym dniu wielkie
wzruszenie patrz¹c na wielk¹ rzeszê
uczniów i ich wychowawców ze
szkó³, którym Wielki Papie¿ patronuje. Entuzjazmem nas napawa³o
przepiêkne skoordynowane, harmonijne wygrywanie melodii przez
dziesi¹tki przyby³ych orkiestr stra¿ackich. Z licznymi goœæmi, na czele
z naszym Pasterzem ks. Kardyna³em
Stanis³awem Dziwiszem mieliœmy
mo¿liwoœæ nawiedzenia wnêtrza
szybko restaurowanego domu papieskiego.
To by³ dzieñ, który Pan uczyni³,
abyœmy siê nim radowali i weselili.
Dzieñ urodzin Wielkiego Papie¿a
w³aœnie w naszym mieœcie bêdzie
nas zawsze sk³ania³ do uwielbienia
niezbadanych wyroków Opatrznoœci Bo¿ej. Zdajemy sobie sprawê, ¿e
rodzina Wojty³ów przyby³a do naszego miasta na rok przez urodzinami Karola. Wci¹¿ zdumienie nas
ogarnia, jak bardzo osoba Jana Paw³a II wzbogaci³a miasto Jego urodzin, Polskê, ca³y œwiat, a zw³aszcza Koœció³ Œwiêty.
Z radoœci¹ obserwujê przybywaj¹cych w maju do naszej bazyliki
licznych pielgrzymów, a zw³aszcza
dzieci komunijnych wraz ze swymi
rodzicami i wychowawcami. Piel- -4-

grzymi najczêœciej modl¹ siê przed
Jezusem wystawionym w Najœwiêtszym Sakramencie w kaplicy Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, przy
chrzcielnicy w kaplicy œw. Rodziny,
a tak¿e przy relikwiach B³ogos³awionego Papie¿a.
Doœæ czêsto pielgrzymi pisemnie
wyra¿aj¹ na kartkach swe proœby
i podziêkowania. Przebija w nich wielka mi³oœæ do Papie¿a, któremu dziêkuj¹ za to, ¿e stan¹³ na ich drodze.
Wœród próœb czêsto odczytujê:
proœbê o potomstwo dla ma³¿eñstw
bezdzietnych, a tak¿e ratowanie rozpadaj¹cego siê ma³¿eñstwa. Wiele
kartek jest pisanych w ró¿nych jêzykach – zw³aszcza w³oskim, angielskim i rosyjskim. Rozrzewnia
mnie, gdy spotykam koperty z listami, w których znajduj¹ siê tak¿e
zdjêcia. Daj¹c swoje zdjêcia pielgrzymi chc¹ zawierzyæ siebie opiece Ojca Œwiêtego.
Nasz¹ wielk¹ potrzeb¹ – zw³aszcza
teraz, gdy Papie¿ zosta³ og³oszony
przez Koœció³ Patronem naszego miasta, jest nieustanne pog³êbianie bliskoœci naszego ¿ycia z ¿yciem B³ogos³awionego.
Proszê, aby dokument Kongregacji ds. Kultu o zatwierdzeniu B³ogos³awionego Jana Paw³a II patronem
naszego miasta by³ przez nas dobrze
zapamiêtany.
ks. Infu³at

Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego
i Dyscypliny Sakramentów
Prot. 1113/11/L
Dla Archidiecezji Krakowskiej
Duchowieñstwo i wierni miasta Wadowice otaczaj¹ szczególn¹ czci¹ B³ogos³awionego Jana Paw³a II, papie¿a, który z apostolsk¹ moc¹ wezwa³
ca³¹ ludzkoœæ do otworzenia drzwi Chrystusowi i przyjêcia Jego mi³osierdzia, a w tym mieœcie urodzi³ siê, zosta³ ochrzczony i pobiera³ nauki.
Zatem, Jego Eminencja Stanis³aw Kardyna³ Dziwisz, Arcybiskup Krakowski, przychylaj¹c siê do nap³ywaj¹cych zewsz¹d próœb, tak¿e ze strony w³adz miasta, potwierdzi³ wybór B³ogos³awionego Jana Paw³a II,
papie¿a, na Patrona tego¿ miasta przed Bogiem. Nastêpnie w liœcie z 29
listopada 2011 roku usilnie prosi³, aby ten wybór i jego aprobata, zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem o ustanawianiu patronów, zosta³y zatwierdzone.
Dlatego Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, moc¹
udzielonych jej uprawnieñ przez Papie¿a Benedykta XVI, rozwa¿ywszy
przedstawione sprawy, aby wybór i aprobata odby³y siê zgodnie z przepisami prawa, zgadza siê na proœby i zatwierdza
B£OGOS£AWIONEGO JANA PAW£A II, PAPIE¯A,
PATRONEM MIASTA WADOWICE PRZED BOGIEM
³¹cznie z wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi, jakie zgodnie z rubrykami przys³uguj¹ patronom. Bez wzglêdu na wszelkie przeciwne zarz¹dzenia.
W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów,
dnia 2 kwietnia 2012 roku.
(+) Antoni Kardyna³ Cañizares Lloyera
Prefekt
(+) Józef Augustyn Di Noia, OP
Arcybiskup Sekretarz
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