P ielgrzymka

do Lichenia

przez Poznañ i Kalisz cz.I
29 i 30 wrzeœnia to dni
naszej pielgrzymki z ks.
inf. Jakubem Gilem do
Lichenia. Jedziemy przez Poznañ.
To jedno z najstarszych miast
w Polsce. Dzielnica Ostrów Tumski
zachwyca nas budowlami pamiêtaj¹cymi czasy pierwszych Piastów.
Pani Przewodnik prowadzi nas
przez urocze uliczki Starego Miasta,
na poznañski Stary Rynek. Ma on
kszta³t kwadratu o boku 140 m, ulice krzy¿uj¹ siê pod k¹tem prostym.
Kamieniczki Rynku zrekonstruowane po II wojnie œwiatowej, w stylu
nawi¹zuj¹cym do baroku i renesansu, z najcenniejszym i najpiêkniejszym zabytkiem architektury renesansu – ratuszem, z którego wie¿y
codziennie odgrywany jest hejna³
Poznania ze s³ynnymi kozio³kami.
W naro¿nikach rynku wzniesiono
4 fontanny: Prozerpiny, Apolla,
Neptuna i Marsa.

Id¹c dalej przechodzimy obok pomnika Bamberki, Wagi
Miejskiej, prêgierza z rzeŸb¹ kata,
lekko pod górkê ul. Franciszkañsk¹
pod Górê Przemys³a. Nawiedzamy
koœció³ franciszkanów z kaplic¹,
w której umieszczono obraz Matki
Boskiej w Cudy Wielmo¿n¹ Pani¹
Poznania. W ogrodzie zamkowym
przy Zamku Cesarskim zatrzymujemy siê chwilê przy pomniku Ofiar
Katynia i Sybiru. Udajemy siê te¿
pod Pomnik Poznañskiego Czerwca
1956 – na plac Adama Mickiewicza.
Pomnik tworz¹ dwa 21-metrowe stalowe krzy¿e – symbole œmierci
i zmartwychwstania, po³¹czonych ze
sob¹, oraz monumentu z g³ow¹ or³a,
ods³oniêty w 1981 roku, w 25 rocznicê
wydarzeñ czerwcowych. Poznañ jest
bardzo piêknym miastem. Szkoda, ¿e
tak krótko mogliœmy go ogl¹daæ. cdn
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W II niedzielê paŸdziernika, na mszy œw. o godz. 13.30, udzielamy specjalnego
b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ pierwsz¹ rocznicê Chrztu œw. „Roczek”
oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpóŸniej przed t¹ msz¹ œw.
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68. Tydzień Miłosierdzia „Kościół domem miłosierdzia”
Niech przeżywany Tydzień Miłosierdzia zmobilizuje nas do konkretnych dzieł miłosierdzia w postaci pomocy chorym i cierpiącym, bezrobotnym i doświadczającym niedostatku materialnego. Wsłuchując się w słowa modlitwy św. Siostry Faustyny starajmy się,
„aby nasze oczy były miłosierne, byśmy nigdy nie podejrzewali i nie sądzili według zewnętrznych pozorów; aby słuch nasz był miłosierny, byśmy skłaniali się do potrzeb bliźnich, by uszy nasze nie były obojętne na bóle i jęki braci; aby język nasz był miłosierny,
byśmy nigdy nie mówili ujemnie o bliźnich, ale dla każdego mieli słowo pociechy i przebaczenia; aby ręce nasze były miłosierne i pełne dobrych uczynków, byśmy umieli czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe i bardziej mozolne prace”.
Z listu ks. kard. Stanisława Dziwisza

S³owo na niedzielê

(ci¹g dalszy ze str. 5)

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HE-

M¥DROŒCI:
Mdr 7, 7-11
M¹droœæ to skarb najcenniejszy

BRAJCZYKÓW:
Skutecznoœæ s³owa Bo¿ego

EWANGELIA:

Hbr 4, 12-13

Nasyæ nas, Panie, Twoim mi³osierdziem.
Mk 10, 17-30 Rada dobrowolnego ubóstwa

Gdy Jezus wybiera³ siê w drogê, przybieg³ pewien cz³owiek i upad³szy przed
Nim na kolana, pyta³ Go: „Nauczycielu
dobry, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie
wieczne?”. Jezus mu rzek³: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry,
tylko sam Bóg. Znasz przykazania: „Nie
zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij, nie zeznawaj fa³szywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkê”. On Mu rzek³: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzega³em od
mojej m³odoœci”. Wtedy Jezus spojrza³
z mi³oœci¹ na niego i rzek³ mu: „Jednego
ci brakuje. IdŸ, sprzedaj wszystko, co masz,
i rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb
w niebie. Potem przyjdŸ i chodŸ za Mn¹».

Lecz on spochmurnia³ na te s³owa i odszed³
zasmucony, mia³ bowiem wiele posiad³oœci. Wówczas Jezus spojrza³ woko³o i rzek³
do swoich uczniów: „Jak trudno jest bogatym wejœæ do królestwa Bo¿ego”. Uczniowie -zdumieli siê na Jego s³owa, lecz Jezus
powtórnie rzek³ im: „Dzieci, jak¿e trudno
wejœæ do królestwa Bo¿ego tym, którzy
w dostatkach pok³adaj¹ ufnoœæ. £atwiej jest
wielb³¹dowi przejœæ przez ucho igielne ni¿
bogatemu wejœæ do królestwa Bo¿ego”.
A oni tym bardziej siê dziwili i mówili miêdzy sob¹: «Któ¿ wiêc mo¿e siê zbawiæ?”.
Jezus spojrza³ na nich i rzek³: „U ludzi to
niemo¿liwe, ale nie u Boga; bo u Boga
wszystko jest mo¿liwe”.
Oto s³owo Pañskie

Ile¿ to razy patrz¹c wstecz mówi-

Cokolwiek czynisz czyñ m¹drze my: gdybym wiedzia³ (wiedzia³a) to,
Stare przys³owie mówi, ¿e „M¹dry
Polak po szkodzie”. Co prawda
w swoim podstawowym znaczeniu
jest to zdanie brzmi¹ce doœæ pesymistycznie, bo có¿ nam po m¹droœci,
kiedy ju¿ przez w³asn¹ g³upotê doznaliœmy szkody. Mo¿na jednak na nie popatrzyæ pozytywnie: Oto owa szkoda
wywo³a³a jednak jakiœ skutek, bo jesteœmy m¹drzejsi. Zdanie to opisuje
wiêc inn¹ podstawow¹ zale¿noœæ miêdzy wiedz¹ i doœwiadczeniem, wyra¿on¹ przez przys³owie, ¿e „uczymy
siê na b³êdach”.
-2-

co teraz wiem, gdybym wiedzia³ jak
siê to skoñczy, na pewno post¹pi³bym inaczej.
„Cokolwiek czynisz czyñ m¹drze
i zwa¿aj na koniec” – napisa³ ³aciñski poeta Owidiusz. M¹droœæ choæ
bierze siê z doœwiadczeñ przesz³oœci sprawdza siê w przewidywaniu
skutków naszych dzia³añ w przysz³oœci. Zapewne dlatego psalmista
modli³ siê do Boga s³owami: „Naucz nas liczyæ dni nasze, byœmy
zdobyli m¹droœæ serca.”
O dar takiej m¹droœci trzeba siê
modliæ, tak¹ m¹droœæ ceniæ wy¿ej

Hej tam pod smerkami
w Bachledowskiej roli
Nieduży drewniany kościółecek stoi.
Wielkom radość mome
z tego kościołecka
bo se w nim króluje
Niebieska Matecka.
Kościółek jest, ale powstał też nowy
wzniesiony w 1985 r., a w nim Matka
Boska Częstochowska. To tu w latach
1967 – 1973 przejeżdżał kard. Karol
Wojtyła, tu spotykał się z Prymasem Stefanem Wyszyńskim. Stąd też rozciąga
się wspaniały widok na Tatry i Beskidy,
który podziwiamy.
Na naszym pielgrzymim szlaku znalazło się jeszcze jedno miejsce – Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej – Królowej Podhala i Górali Polskich.
15 sierpnia 2013 roku będzie Jubileusz
50-lecia koronacji Matki Bożej Gaździny
Podhala; już w tym roku rozpoczęły się
przygotowania. Przed figurką Ludźmierskiej Pani, umiłowanej przez Jana Pawła
II dziękujemy za piękną pielgrzymkę, która w miesiącu sierpniu pozwoliła nam
nawiedzić miejsca kultu maryjnego, położone w pięknej scenerii gór.

mieszkańcy okolicznych wsi, aby na cudownym miejscu prosić o łaski.
Wyrzeźbiona z lipowego drzewa,
skromna figurka Matki Bożej stała się
w krótkim czasie obiektem kultu na zawsze pełnej żywej wiary ludności Podhala. Miejscowa ludność przyjęła Matkę Bożą Jaworzyńską za Królową Tatr.
Z Rusinowej Polany schodzimy na
Wiktorówki, gdzie w kaplicy w pięknie
wyrzeźbionym ołtarzu w stylu podhalańskim umieszczono figurkę, którą ukoronował papieskimi koronami w 1992
roku kard. F. Macharski.
W kaplicy razem z pielgrzymami
z Trójmiasta uczestniczymy we mszy
św. odprawianej przez naszego ks. infułata Jakuba Gila i ich księdza, polecając Matce Bożej nasze sprawy. Przez
cały rok Królowa Tatr zaprasza wędrujących w pobliżu turystów, by wstąpili
do Jej małej „bacówki”, stojącej otworem dla każdego przechodzącego tędy
człowieka i wielbili Boga za piękno
stworzenia i jeszcze piękniejsze dzieło
zbawienia. My skorzystaliśmy z tego
zaproszenia. Z Wikarówek schodzimy
niebieskim szlakiem do Zazadniej.
Pogoda nam cały czas dopisuje, takich widoków gór dawno nie było. Postanawiamy jechać na Bachledówkę

Pogrzeb
Dobry Jezu, a nasz
Panie, daj im wieczne
spoczywanie!

Maria Zadora

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

Œp. Józefa Wojas, ur. 1941r., zam. ul. Pu³askiego
Œp. Apolonia Sieradzka, ur. 1925r., zam. ul. Wojska Polskiego
Œp. Krystyna Firek, ur. 1933r., zam. ul. Iwañskiego
Œp. Czes³aw Wróbel, ur. 1925r., zam. ul. Wadowity
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Intencje mszalne:

Czwartek 18 paŸdziernika
6.00 Œp. Jerzy Warcho³
6.45 Œp. Józefa i Andrzej Niedziela i zmarli z rodziny
7.30 O zdrowie dla mamy Danuty Drozdowskiej
i ³aski dla ca³ej rodziny
8.00 Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
12.00 Œp. Stanis³aw Knapik
18.00 Œp. Anna, Wincenty Ko³acz
Œp. Eugeniusz Owcarz
Pi¹tek 19 paŸdziernika
6.00 Œp. Jerzy Warcho³
6.45 Œp. Zenona i Stefan Go³as i przyjaciele
7.30 Œp. W³adys³awa Kleszcz
8.00 Œp. Eugeniusz Owcarz
12.00 W intencji Ojczyzny
18.00 Œp. Andrzej Œwiêchowicz - 23 r. œm.
Œp. Jacek Warcho³ - 1 r. œm.
Sobota 20 paŸdziernika
6.00 Œp. Jerzy Warcho³
6.45 Œp. Eugeniusz Owcarz
7.30 Œp. Julian Jêdrygas
8.00 Œp. Franciszek i Barbara
12.00 Œp. Janina Pochopieñ
18.00 Œp. Krystyna Galas - 8 r. œm.
Œp. Stanis³aw i Franciszka Drabczyk - rodzice
Niedziela 21 paŸdziernika
6.00 Œp. Eugeniusz Owcarz
7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e z podziêkowaniem
za 30 lat ma³¿eñstwa Ma³gorzaty i Marka
Œp. Augustyn Kaliñski
9.00 Œp. Teresa i Stanis³aw Habrzyk
9.00 Roków: Œp. Amalia Soœnicka - 11 r. œm.
10.30 Œp. Stanis³aw ¯ak
Œp. Stanis³aw P³onka - 3 r. œm.
Œp. Maria, Antoni i Jadwiga P³onka
12.00 Za Parafian
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Jan, Irena, Anna

Poniedzia³ek 15 paŸdziernika
6.00 Œp. Józef i Jadwiga Krawczyk,
synowie Józef i Feliks;
Marian Ludwikowski, Rafa³ Handzlik
Œp. Eugeniusz Owcarz
6.45 Œp. Karol Bara, Stefania,
Œp. Joanna Bara, Micha³, dziadkowie
7.30 Œp. Janina Pochopieñ
8.00 Œp. Jadwiga Wójcik
12.00 Za zmar³ych nauczycieli i pracowników
Szko³y Podstawowej nr 4 w Wadowicach
18.00 Œp. Stanis³aw Knapik
Œp. Franciszek Baran, rodzice,
teœciowie oraz Maria
Wtorek 16 paŸdziernika
6.00 O zdrowie i b³og. dla Maryli
6.45 Œp. Franciszek i Aniela Burzyñscy
Œp. Józefa Wojas
7.30 Œp. Stanis³aw Knapik
8.00 Œp. Stanis³aw i Marcjanna Kaczmarczyk
12.00 Œp. Julian Radwan
18.00 Œp. Augustyn Kaliñski
O b³og. Bo¿e dla Marty i Zdzis³awa
w 30 rocznice œlubu
Œroda 17 paŸdziernika
6.00 Œp. Apolonia Sieradzka
O zdrowie dla bratanka Pawe³ka
6.45 Œp. Eugeniusz Owcarz
7.30 Œp. Tomasz Gracjasz
8.00 Œp. Stanis³aw Knapik
12.00 O zdrowie i b³og. dla rodziny Œwiêckich
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O ³askê uzdrowienia z choroby dla Bogumi³y
Za zmar³ych:
Œp. Tadeusz Seweryn
Œp. Jerzy Warcho³
Œp. Tadeusz Barycz
Œp. Apolonia Sieradzka
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Janina Brañka
Z radoœci¹ informujeŒp. Zyta Romañska
Œp. Danuta Forystek
my, ¿e w ostatnim
Œp. Urszula So³tysiewicz
czasie
nastêpuj¹ce
Weronika ¯ydek,
Œp. Czes³aw Wróbel
dziecko przyjê³o
Œp. Stanis³aw K³apeta
córka Adama i Joanny
Œp. Anna Czaicka
Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.
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ni¿ wszystkie bogactwa. Ona bowiem pozwala inaczej spojrzeæ na
wszystko, co posiadamy: Pozwala
ustaliæ w³aœciw¹ hierarchiê wartoœci.
Tej m¹droœci zabrak³o bogatemu
m³odzieñcowi z dzisiejszej Ewangelii. Pyta³ wprawdzie o to, jak ma osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne, ale gdy mia³
w praktyce pokazaæ, co jest dla nie-

go wa¿niejsze, nie potrafi³ pozostawiæ swojego maj¹tku, aby osi¹gn¹æ to,
co go nurtowa³o. W konsekwencji w³aœnie dlatego odszed³ zasmucony.
Dziœ Bóg pyta o nasz¹ m¹droœæ,
o to, czy my potrafimy w³aœciwie
ustawiæ wartoœci w naszym ¿yciu.
Dlatego módlmy siê za psalmist¹, byœmy zdobyli m¹droœæ serca.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

28. Niedziela Zwyk³a - 14 paŸdziernika 2012
1. Dziœ w Polsce obchodzimy XII
Dzieñ Papieski pod has³em: „Jan
Pawe³ II – Papie¿ Rodziny”.
W zwi¹zku z tym serdecznie zapraszamy do Oazy Rodzin w naszej parafii. Proszê w tej sprawie kontaktowaæ siê z ks. Stefanem. Po mszy œw.
o godz. 7.30 zmiana tajemnic ró¿añcowych. Przy Bazylice zbiórka na
pomoc stypendialn¹ dla zdolnej, ale
ubogiej m³odzie¿y. Temu samemu
dzie³u s³u¿y zbiórka na rynku. Dziœ
Dzieñ Edukacji Narodowej. Polecamy
Bogu naszych czcigodnych Nauczycieli, Katechetów i Wychowawców.
2. We wtorek 16 paŸdziernika
przypada 34. rocznicy wyboru na
Stolicê œw. Piotra kardyna³a Karola
Wojty³y. O godz. 17.30 Ró¿aniec
w intencji o rych³¹ kanonizacjê b³og.
Papie¿a Jana Paw³a II. O godz. 17.00
spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
3. W czwartek 18 paŸdziernika po
mszy œw. wieczornej Apel przed Bazylik¹ przy pomniku b³ogos³awionego Jana Paw³a II – Patrona naszego
miasta. Apel ten bêdzie wyrazem
wdziêcznoœci za opiekê B³ogos³awionego nad mieszkañcami Wadowic.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. -3-

4. W pi¹tek o godz. 16.30 spotkanie Akcji Katolickiej. Natomiast spotkanie grupy pi¹tkowej przygotowuj¹cej siê do bierzmowanie o godz.
18.30 w domu katolickim.
5. W sobotê 20 paŸdziernika
o godz. 10.00 spotkanie Grupy Modlitwy œw. o. Pio.
6. W przysz³y poniedzia³ek 22 paŸdziernika przypada liturgiczne wspomnienie b³ogos³awionego Papie¿a
Jana Paw³a II. W tym dniu o godz.:
- 10.30 – rozpoczêcie programu
s³owno-muzycznego ku czci b³. Jana
Paw³a II
- 11.00 – koncert zespo³u wokalno-intsr. dla m³odzie¿y i nie tylko,
- 16.30 – koncert chóru katedry
z Brunszwiku k/Hanoweru w Niemczech,
- 18.00 – uroczysta Msza œw. pod
przewodnictwem JE ks. Bpa Jana
Zaj¹ca o b³ogos³awionym papie¿u
Janie Pawle II.
Zapraszamy naszych Parafian do
udzia³u w prze¿ywaniu tych wydarzeñ dla uczczenia naszego Wielkiego Rodaka.
(ci¹g dalszy na str. 4)

10. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Teresy od
Jezusa, dziewicy i doktora Koœcio³a, we
wtorek – wspomnienie œw. Jadwigi Œl¹skiej, w œrodê – wspomnienie œw. Ignacego Antiocheñskiego, biskupa i mêczennika, w czwartek – œwiêto œw.
£ukasza, Ewangelisty, w sobotê – Uroczystoœæ œw. Jana Kantego, Prezbitera.
11. Proœmy Pana, by poprzez lekturê prasy katolickiej, s³uchanie audycji i ogl¹danie programów o tematyce
religijnej – wzrasta³a w nas wiara
i mi³osierdzie do bliŸniego. W Roku
Wiary, który rozpocz¹³ siê w ostatnim
tygodniu, jeszcze wiêksze zainteresowanie kierujmy w stronê katolickich
programów, które dostarcz¹ nam bogactwo myœli i czynów mi³osiernych.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

(ci¹g dalszy ze str. 3)

7. Wszystkich chêtnych zapraszamy na styczniow¹ pielgrzymkê do
Fatimy i Santiago de Compostela.
Zapisy przyjmuje i informacji udziela ks. Adam.
8. Zachêcamy wiernych do odmawiania ró¿añca w domach lub w koœciele. Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
o godz. 17.30 i dodatkowo rano
o godz. 8.30. Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê
o godz. 8.30 i 17.15.
9. Na wypominki roczne, oraz msze
œw. zbiorowe przyjmujemy w kancelarii parafialnej lub w zakrystii. Natomiast wypominki listopadowe
sk³adamy w kaplicy œw. Rodziny.

Parafia Papieska włączona w Rok Wiary
W bardzo wielu
polskich parafiach,
na 11 października –
na rozpoczęcie
Roku Wiary, duszpasterze zaprosili
wiernych na specjalne nabożeństwa. Byłem świadkiem, jak w Chrzanowie ks. Proboszcz tłumaczył
parafianom o ważności Roku Wiary
w życiu każdego katolika. W parafii jordanowskiej rozpoczęcie tego Roku połączono z nabożeństwem fatimskim, które było w sobotę 13 października. Bardzo przeżyłem inaugurację tego Roku,
gdy w pięknym kościele jordanowskim,
na rozpoczęcie różańca fatimskiego,
12 mężczyzn przyniosło przed ołtarz
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12 dużych, zapalonych świec. Na moje
pytanie: dlaczego 12?
– tamtejszy Proboszcz, a nasz rodak
ks. Paweł Gunia wyjaśnił mi, ze wyznanie
wiary, czyli Skład
Apostolski złożony
jest z 12 artykułów
wiary. Myślę też iż
Kościół, który w naszych czasach, zwłaszcza w Europie,
pragnie na nowo odżyć, zbudowany jest
na 12 Apostołach. W wygaszonym kościele, przy palących się świecach, wierni odmówili gromkim głosem: Wierzę
w Jednego Boga. Z różańcem w ręku wyszliśmy na jordanowski rynek, aby głosić
światu potrzebę modlitwy, która zdolna jest
wyprosić człowiekowi łaskę wiary.

W naszej par afii, w czwar tek
11 października pielgrzymowaliśmy
do sławnego sanktuarium na Słowacji w Lewoczy. Czym dla naszej diecezji jest Kalwaria, tym dla diecezji
słowackiej Spiska Kapituła jest sanktuarium w Lewoczy.
Trzeba koniecznie przypomnieć, że
Rok Wiary przeżywamy w Kościele
w 50. rocznicę zwołania II Soboru Watykańskiego oraz w 20. rocznicę wydania Katechizmu Katolickiego. Papież
Benedykt XVI Rok ten rozpoczął zwołaniem w Rzymie zwyczajnego Synodu, którego tematem jest: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Ojciec Święty przekonany
jest, że Kościół rodzi się, umacnia się
i rośnie w sercach ludzi nie tyle dzięki
dyskusjom, planom czy dokumentom,

lecz dzieci nowemu, głębszemu otwarciu się na obecność zmartwychwstałego Pana i mocy Jego Ducha. Obecny
Papież przed na tydzień przed rozpoczęciem Roku Wiary pielgrzymował do największego maryjnego włoskiego sanktuarium, jakim jest Loreto. W ten sposób nawiązał do tradycji bł. Jana XXIII,
który 50.lat temu, na tydzień przed rozpoczęciem II Soboru Watykańskiego,
również odbył pielgrzymkę do Matki
Bożej Loretańskiej. Przez modlitewną
obecność przy Matce Bożej Ojciec
Święty ukazuje nam rolę Maryi w drodze do Jezusa.
Bardzo pragnąłbym, aby nasz informator parafialny jakim jest Bazylika, w tym
Roku Wiary jeszcze bardziej pomagał
Czytelnikom w większym umiłowaniu
Pana Jezusa i Jego Matki. ks. Infu³at

Pielgrzymka do Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr
Przysłowie mówi: „Do trzech razy
sztuka”, tak było z naszą pielgrzymką
na Rusinową Polanę. W ubiegłym roku
wędrowaliśmy w strugach deszczu,
w tym roku na wiosnę zmięliśmy trasę
pielgrzymki, była fatalna pogoda. 20
sierpnia 2012 roku jedziemy po raz trzeci, tym razem pogoda nam sprzyja, błękitne niebo, świeci słońce, humory dopisują. Z okien autokaru obserwujemy
piękno przyrody w całej krasie. Na
Rusinową Polanę można dotrzeć różnymi szlakami, my wybieramy szlak
z Wierchu Porońca. Grupa rozbija się
na mniejsze grupki, każdy dostosowuje
tempo do swoich możliwości. Wszyscy
docieramy na Rusinową Polanę rozciągającą się półkolisto między Gęsią
Szyją, Gołym Wierchem, wysoko nad -5-

doliną Białki, na wys. 1400 m npm. Stajemy na najpiękniejszej polanie w Tatrach
i zachwycamy się tym, co widzimy, a widać stąd właściwie wszystkie najwyższe szczyty Tatr (Rysy, Gierlach, Mieguszowickie, Hawroń i wiele innych).
Piękne widoki gór, pasące się na hali
owce, zyntyca, różne sery wytwarzane w Bacówce, to tylko niektóre
z atrakcji Polany.
W 1861 roku niedaleko wśród gałęzi
smreka ukazała się Marysi Murzańskiej
„Jaśniejąca Osoba”. Byłą to postać
Matki Bożej, która zrozpaczonej dziewczynce powiedziała, gdzie znajdują się
zagubione owce. Wieść o niecodziennym
wydarzeniu szybko rozeszła się po okolicy. Na Wiktorówki zaczęli przybywać
(ci¹g dalszy na str. 7)

