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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
30. Niedziela Zwyk³a

P i e l g r z y m k a  d o  L i c h e n i a

przez Poznañ i Kalisz zakoñczenie

Rozalia Borkowska

Ks. infu³at Jakub Gil

Podwoje wiary s¹ dla nas otwarte.
Wiod¹ one do ¿ycia w komunii z Bo-
giem i pozwalaj¹ wejœæ do Jego Ko-
œcio³a. Próg ten mo¿na przekroczyæ,
kiedy g³oszone jest S³owo Bo¿e, a ser-
ce poddaje siê kszta³towaniu przez
³askê, która przemienia. Ks. kard. Sta-

Przed nami Kalisz.
Udajemy siê do Sanktu-
arium œw. Józefa. Kult
œw. Józefa trwa nieprze-

rwanie od XVIIw. Wed³ug tradycji,
w 1670 r. za przyczyn¹ œw. Józefa,
zosta³ uzdrowiony mieszkaniec wsi
Szulec, nosz¹cy nazwisko Stobienia,
który jako votum ufundowa³ obraz
œw. Rodziny i umieœci³ go w kaliskiej
Kolegiacie. Obraz namalowany olej-
nie na p³ótnie, przedstawia Jezusa
jako ma³ego ch³opca, trzymanego za
rêce przez Matkê Najœwiêtsz¹ i œw.
Józefa. Maryja w prawej d³oni dzier-
¿y ber³o, zaœ œw. Józef w lewej trzy-
ma liliê. Nad Nimi unosi siê Duch
Œwiêty w postaci go³êbicy. W szczy-
cie widnieje postaæ Boga Ojca.

Do Œwiêtego Józefa zaczêli przy-
bywaæ pielgrzymi z ró¿nymi inten-
cjami, których Œwiêty cierpliwie s³u-
cha³ i nadal wys³uchuje. W Ksiêdze
£ask i Cudów jest udokumentowa-
nych wiele przypadków nadzwyczaj-
nych ³ask. Za Jego wstawiennictwem
zostali cudownie uwolnieni wiêŸnio-
wie z obozu koncentracyjnego w Da-
chau 29 kwietnia 1945r. Znajduj¹cy
siê tam kap³ani prosili o pomoc œw.
Józefa. Ufundowali w dowód
wdziêcznoœci za ocalenie, w podzie-
miach Sanktuarium Kaplicê Mêczeñ-
stwa i Wdziêcznoœci.

Ju¿ w 1783r. papie¿
Pius VI koronuje w Rzy-
mie kopiê obrazu i wydaje dekret
zezwalaj¹cy na koronacjê w Kaliszu.
W 1870r. Pius IX og³asza œw. Józefa
patronem Koœcio³a Powszechnego,
a papie¿ Pius X w 1903r. ofiaruje pier-
œcieñ (skradziony w 1913r) i w 1962r.
Jan XXIII równie¿. Po kradzie¿y
z obrazu koron i sukienek w 1983r.
nast¹pi³a rekoronacja dwa lata póŸniej.

To w Kaliszu w 1997r. nasz Rodak,
papie¿ Jan Pawe³ II zawierzy³ wszyst-
kie polskie rodziny œw. Józefowi oraz
sprawê ochrony ¿ycia nienarodzo-
nych zarówno w Polsce jak i w œwie-
cie. Wskaza³ œw. Józefa „jako nieza-
wodny wzór i pomoc, aby sta³ siê dla
nas wszystkich nauczycielem i du-
chowym przewodnikiem”. Wystêpu-
je jako Œwiêty na trudne dzisiejsze
czasy. Przed Cudownym Obrazem
œw. Rodziny odmawiamy Litaniê do
œw. Józefa, oddaj¹c Mu w opiekê na-
sze rodziny i bliskich.

Wracaj¹c do Wadowic wstêpujemy
jeszcze na Jasn¹ Górê, pok³oniæ siê
Maryi, Królowej Polski. Dziêkujemy
za pielgrzymkê ks. Infu³atowi. Gdy-
by nie on, o ile bylibyœmy ubo¿si we
wra¿enia duchowe, a tak¿e nie po-
znalibyœmy tak wielu ciekawych
i piêknych miejsc.

R o k  W i a r y
nis³aw Dziwisz przekazuje w liœcie
o odpustach okreœlone wiadomoœci.
Wierni odpowiednio usposobieni mog¹
w tym Roku Wiary uzyskaæ odpust
zupe³ny na ró¿ny sposób:

1/. uczestnicz¹c w przynajmniej
trzech naukach wyg³aszanych podczas
misji œw. lub trzeb rozwa¿aniach na te-
mat Soboru Watykañskiego II, albo
Katechizmu Koœcio³a Katolickiego.
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S³owo na niedzielê

 Ks. Proboszcz

Oto S³owo Pañskie.

DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO LI-
STU ŒW.PAW£A APOSTO£A DO EFEZJAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA EZECHIELA:

EWANGELIA:  do wyboru  £k 19, 1-10  Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to,
co zginê³o;  Mk 10,46-52 Uzdrowienie niewidomego

Maria Pogocka

(ci¹g dalszy ze str. 5)

który jest najwy¿szym drewnianym
gotyckim o³tarzem na œwiecie. RzeŸ-
by pochodz¹ z pracowni Mistrza
Paw³a. Jest tu Madonna z Dzieci¹t-
kiem (wysoka na 2,5 m), a obok œw.
Jakub Starszy i œw. Jan Ewangelista.
U podstawy o³tarza widoczna jest
Ostatnia Wieczerza. Ca³e wnêtrze
3-nawowego koœcio³a zajmuj¹ go-
tyckie skrzyd³owe o³tarze upiêkszo-
ne rzeŸbami i malowid³ami.

Bardzo interesuj¹ca jest bry³a ra-
tusza zbudowanego w stylu gotyc-
kim pod koniec XV wieku, a w wie-
kach XVI i XVII przebudowanego
w stylu renesansowym, który po³¹-
czony jest renesansow¹ dzwonnic¹.
Na fasadzie widaæ odrestaurowane
alegoryczne freski i arkady. Dziœ tu-
taj ma sw¹ siedzibê Muzeum Spiskie.
Przed ratuszem na postumencie znaj-
duje siê kopulasta, kuta tzw. klatka
hañby z 1600 roku, gdzie odbywa³y
siê publiczne oskar¿enia wiaro³om-
nych niewiast.

W rynku budzi zainteresowanie
XIX-wieczny koœció³ ewangelicki
z piêkn¹, du¿¹ kopu³¹. Podziwiamy
te¿ inne budynki : teatr miejski, Dom
¯up, kamienice z ozdobami stiuko-
wymi wokó³ okien.

Pogoda dopisuje i po odpoczynku
pod roz³o¿yst¹ lip¹ trzeba jeszcze
nawiedziæ sanktuarium maryjne „Ma-
rianska Hora” – najpopularniejszy cel
pielgrzymek s³owackich katolików.
3 lipca 1995 roku Jan Pawe³ II cele-
browa³ tam mszê œwiêt¹ dla 650 ty-
siêcy wiernych. Koœció³ po³o¿ony na
wzniesieniu, jest bardzo dobrze wi-

doczny z centrum Lewoczy. Sanktu-
arium opiekuj¹ siê mieszkaj¹ce obok
siostry zakonne. Przy wejœciu wi-
doczna jest tablica upamiêtniaj¹ca
pobyt Ojca Œwiêtego. Tutaj uczestni-
czymy w Eucharystii sprawowanej
przez naszego Ks. Infu³ata. Nieopo-
dal na stoku zachowany jest o³tarz
papieski. Panorama Lewoczy jest na-
prawdê urzekaj¹ca.

Czas nieub³aganie mija i zmusza
nas do powrotu, ale po drodze nie
sposób zatrzymaæ siê w Spiskiej Ka-
pitule – siedzibie biskupów Spiszu.
Wra¿enie robi¹ mury obronne i ol-
brzymia, równie¿ wpisana na listê
UNESCO, katedra pw. œw. Marcina
z XIII wieku. PóŸnoromañska kate-
dra z dwiema góruj¹cymi nad oko-
lic¹ wie¿ami po kilkukrotnych prze-
budowach posiada wiêcej elementów
gotyckich. Przed katedr¹ le¿y ka-
mienny lew z XIII wieku – najstarsza
romañska rzeŸba na S³owacji. Wnê-
trze 3-nawowej katedry obfituje w go-
tyckie o³tarze i sklepienie gwiaŸdzi-
ste, freski, epitafia, nagrobki, romañ-
skie filary i XV-wieczn¹ figurê Chry-
stusa Boleœciwego. W obrêbie murów
obronnych jest pa³ac biskupi, wie¿a
zegarowa, budynek seminarium, ka-
nonie. W oddali na wzniesieniu gó-
ruje robi¹cy wra¿enie potê¿ny Zamek
Spiski. Wygl¹da jak z bajki.

Kilka pami¹tkowych zdjêæ i wyru-
szamy do domu. ¯egnamy po drodze
s³owackie Tatry, którym zachodz¹ce
s³oñce dodaje uroku. Szybko jednak
zapada zmrok i ju¿ w ciemnoœciach
oko³o godziny 20 przyje¿d¿amy do
Wadowic.

Wspó³czesna medycyna ma znako-
mite osi¹gniêcia. Wynaleziono wiele
lekarstw i szczepionek, dziêki którym
œmiertelne kiedyœ choroby nie s¹ ju¿
dla nas tak bardzo groŸne. Z³amana
rêka zrasta siê w gipsie, utracon¹ nogê
zastêpuje proteza. Bol¹cy z¹b jest
plombowany, a nie usuwany. A cier-
pi¹c¹ duszê mo¿na ratowaæ równie¿
u psychologa. Jednak i dzisiaj zdarzaj¹
siê sytuacje, w których lekarze s¹ bez-
radni, Wtedy chorzy udaj¹ siê do zna-
chorów, bioenergoterapeutów, wró¿ek,
korzystaj¹ z medycyny niekonwencjo-
nalnej. S¹ te¿ tacy, którzy polecaj¹ siê
Bogu i d³ugie godziny spêdzaj¹ na mo-
dlitwie, prosz¹c o cudowne uzdrowie-
nie. Nieraz takie modlitwy s¹ wys³u-
chiwane i ludzie wracaj¹ do zdrowia,
opowiadaj¹c potem o ³asce otrzyma-
nej od Boga.

Gdy Jezus razem z uczniami i spo-
rym t³umem wychodzi³ z Jerycha, nie-
widomy ¿ebrak Bartymeusz, syn Ty-
meusza, siedzia³ przy drodze. Ten s³y-
sz¹c, ¿e to jest Jezus z Nazaretu, zacz¹³
wo³aæ: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj
siê nade mn¹». Wielu nastawa³o na nie-
go, ¿eby umilk³. Lecz on jeszcze g³o-
œniej wo³a³: «Synu Dawida, ulituj siê
nade mn¹». Jezus przystan¹³ i rzek³:

«Zawo³ajcie go». I przywo³ali niewido-
mego, mówi¹c mu: «B¹dŸ dobrej myœli,
wstañ, wo³a ciê». On zrzuci³ z siebie
p³aszcz, zerwa³ siê i przyszed³ do Jezu-
sa. A Jezus przemówi³ do niego: «Co
chcesz, abym ci uczyni³? » Powiedzia³
Mu niewidomy: «Rabbuni, ¿ebym przej-
rza³». Jezus mu rzek³: «IdŸ, twoja wiara
ciê uzdrowi³a». Natychmiast przejrza³
i szed³ za Nim drog¹.

Wiara czyni cuda
Wiara czyni cuda – to nie jest puste

has³o. Jeœli modlitwa cz³owieka jest
zgodna z wol¹ Boga, wtedy staje siê
cud. Niewidomy, który us³ysza³ o Je-
zusie, by³ cz³owiekiem wielkiej wiary.
Nie przesta³ wo³aæ Jezusa, mimo pro-
testów innych ludzi. Wo³a³, dopóki Je-
zus nie zwróci³ na niego uwagi. Ufnoœæ
niewidomego zosta³a wynagrodzona –
odzyska³ wzrok i poszed³ za Jezusem.

Panie Jezu! Pomó¿ mi wierzyæ tak
mocno jak ten chory cz³owiek. Przez
wstawiennictwo Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy i b³ogos³awionego Papie-
¿a Jana Paw³a II umacniaj mnie w wie-
rze, abym zas³ugiwa³ na Twoj¹ ³askê.
Przypominaj mi, ¿e mam nie tylko
o coœ Ciebie prosiæ, ale te¿ przepraszaæ
i dziêkowaæ.

Niech ta myœl towarzyszy nam i sta-
nie siê tematem do osobistej refleksji
w nadchodz¹cych dniach nowego ty-
godnia.
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Poniedzia³ek 29 paŸdziernika
   6.00 W intencji Krzysztofa i rodziny o opiekê

Matki Bo¿ej w trudnych chwilach choroby
Œp. Barbara ¯egliñska

  6.45 Œp. Eugeniusz Owcarz
  7.30 Œp. Józef Maga
  8.00 Œp. Jan Medoñ
12.00 Œp. Józef Korzeniowski - 13 r. œm.
18.00 Œp. Augustyn Kaliñski

Œp. Jerzy Warcho³
Wtorek 30 paŸdziernika
  6.00 Œp. Czes³aw Wróbel

Œp. Stanis³awa Piesko
  6.45 Œp. Jerzy Warcho³

Œp. Zofia Susek
  7.30 Œp. Eugeniusz Owcarz
  8.00 Œp. Barbara ̄ egliñska
12.00 Œp. Grzegorz Stelmaszyk
18.00 Œp. Stanis³aw Filek

Za ¿yj¹cych i zmar³ych z rodziny S³obodów
Œroda 31 paŸdziernika
   6.00 Œp. Józefa Wojas

Œp. Helena i Franciszek K³obuch
  6.45 Œp. Aniela, Walenty, Stanis³aw Grabysz,

Zofia i Micha³ Cygan
  7.30 Œp. W³adys³aw i Bronis³awa Pomiet³o

i zmarli z rodziny
  8.00 Œp. Zdzis³awa Tyralik z rodzicami

i siostra Maria z mê¿ami
12.00 Œp. Eugeniusz Owcarz
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Jerzy Warcho³
Œp. Tadeusz Czuba i zmarli z rodziny
Œp. Anna Czaicka
Œp. Apolonia Sieradzka
Œp. Sabina Kasperkiewicz
Œp. Andrzej Kaczor
Œp. Barbara ¯egliñska
Œp. Józef P³awny
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Józef Maga
Œp. Józef Sordyl
Œp. Zyta Romañska
Œp. Mieczys³aw Wo³ek

  Czwartek 1 listopada
  6.00 Œp. Krystyna Matu³a
  7.30 Œp. Jan i Danuta Szwed
  9.00 Œp. Ludwika i Karol Nowak

Œp. Alojzy Pawlik, Marian i Kazimierz
Sat³awa i zmarli z rodziny Sat³awa i Nowak

10.30 Œp. Eugeniusz Owcarz
12.00 Œp. Jerzy Warcho³
18.00 Œp. Izabela Ceremuga

Œp. Czes³awa Feldy
Pi¹tek 2 listopada
  6.00 Œp. Eugeniusz Owcarz
  6.45 Œp. Józefa i Józef Majtczak

Œp. Maria Stachera
  7.30 Œp. Jerzy Warcho³
  8.00 O mi³osierdzie Bo¿e dla Stanis³awa, Józefy

i Józefa i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Wynagradzaj¹ca Sercu Pana Jezusa

12.00 Œp. Maria, Franciszek Ziaja, dusze w czyœæcu
cierpi¹ce, zmarli z Zygodowic

16.30 Œp. Czes³awa Feldy
18.00 Œp. Augustyn Kaliñski

Œp. Micha³ Piskurewicz - 13 r. œm.
Sobota 3 listopada
  6.00 Œp. Andrzej Byrski

Œp. Jerzy Warcho³
  6.45 Œp. Czes³awa Feldy
  7.30 Œp. Józef Choczyñski
  8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi

przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi,
o Bo¿e b³og. dla ks. Proboszcza i Rycerstwa

12.00 Za Koœció³ œw., Ojca Œw. Benedykta XVI,
o rych³¹ kanonizacjê B³og. Jana Paw³a II
Dziêkczynna w 15 r. istnienia biura
Radia Maryja i za Radio Maryja i TV Trwam

18.00 W rocznicê ur. Agnieszki, z podziêkowaniem
i proœb¹ o zdrowie i b³og. Bo¿e
Podziêkowanie za 20 lat po¿ycia ma³¿eñskiego
oraz o b³og. Bo¿e na dalsze lata ¿ycia

Niedziela 4 listopada
  6.00 Œp. Czes³awa Feldy
  7.30 Œp. Karol Piekarczyk

Œp. Franciszka i Jan Nowak, zmarli rodzice
i rodzieñstwo Janiana, Marian i Stanis³awa

 9.00 Za Parafian
 9.00 Roków: Adam Korzeniowski - 1 r. œm.
10.30 Œp. Andrzej Kosiñski

Œp. Nikodem Kosiñski
12.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Adam £udzik

30. Niedziela Zwyk³a - 28 paŸdziernika 2012Intencje
mszalne:

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem
wsparcia modlitewnego i materialne-
go dla buduj¹cych siê koœcio³ów,
a tak¿e wdziêcznoœci dla tych, któ-
rzy nasz koœció³ budowali i wci¹¿
troszcz¹ siê o niego.

2. Jutro po mszy œw. wieczornej spotka-
nie Szko³y Modlitwy b³. Jana Paw³a II.

3. W czwartek Uroczystoœæ
Wszystkich Œwiêtych. W naszej ba-
zylice msze œw. bêd¹ odprawiane jak
w ka¿d¹ niedzielê z wyj¹tkiem mszy
œw. o godz. 13.30. Na cmentarzu
komunalnym odprawimy w tym
dniu mszê œw. zbiorow¹ o godz.
11.00 oraz o godz. 13.00 – po niej
bêdzie procesja po cmentarzu. Na
cmentarzu parafialnym odprawimy
mszê œw. zbiorow¹ o godz. 9.00. Pro-
cesja na tym cmentarzu bêdzie
o godz. 14.30, a po niej msza œw.

4. W pi¹tek 2 listopada Dzieñ Za-
duszny, czyli Wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych Zmar³ych. Msze œw.
w Bazylice o godz. 6.00, 6.45, 7.30,
8.00, 12.00, 16.30 i 18.00. Na cmen-
tarzu parafialnym msza œw. o godz.
9.00, a na komunalnym o godz.
11.00. Procesjê ¿a³obn¹ po koœciele
po³¹czon¹ z wypominkami odprawi-
my o godz. 17.00. Ka¿dy, kto jest
w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej i nawie-
dzi koœció³ zyskuje odpust zupe³ny.
Równie¿ ten, kto od 1 do 8 listopada
nawiedzi cmentarz bêd¹c w stanie ³aski
uœwiêcaj¹cej i pomodli siê – zyskuje
odpust zupe³ny. W pierwszy pi¹tek
kancelaria parafialna nieczynna.

5. Na mszê œw. o godz. 18.00
w Dzieñ Zaduszny zapraszamy czci-
cieli B³ogos³awionego Jana Paw³a II.

6. W pierwsz¹ sobotê na mszy œw.
o godz. 8.00 modliæ siê bêdziemy
w intencji rodzin, które spodziewaj¹
siê dziecka, a tak¿e za tych, którzy
podjêli siê duchowej adopcji dzieci.
W tym dniu odwiedzamy chorych
i starszych z sakramentami œwiêtymi.

7. Przez ca³y miesi¹c listopad o godz.
17.30 odmawiaæ bêdziemy ró¿aniec
za zmar³ych po³¹czony z wypominka-
mi. W œrodê, na Nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30, modliæ siê bêdziemy za
zmar³ych duszpasterzy naszej parafii
oraz za siostry zakonne.

8. Stolica Apostolska udzieli³a wier-
nym naszej diecezji mo¿liwoœci uzy-
skania odpustu zupe³nego pod zwy-
k³ymi warunkami tym, którzy:

a. odmówi¹ w koœciele Koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia,

b. chorym odmawiaj¹cym tê Ko-
ronkê w domu lub w szpitalu,

c. uczestnikom telewizyjnej trans-
misji Koronki z £agiewnik.

W bazylice codziennie o godz.
8.30, 12.45 oraz 15.00 odmawiamy
Koronkê. Do udzia³u serdecznie za-
chêcamy.

9. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ,
wszystkim parafianom, pielgrzymom
odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê,
¿yczymy obfitoœci ³ask od Jezusa
bogatego w mi³osierdzie. Matce Bo-
¿ej polecamy opiece wszystkich so-
lenizantów i jubilatów nadchodz¹-
cych dni. Niech nadchodz¹ce dni
up³yn¹ w zadumie i g³êbokiej modli-
twie skierowanej do Boga w intencji
wszystkich zmar³ych o radoœæ ¿ycia
wiecznego.
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ks. Infu³at

Spe³nione pragnienie

W Rok Wiary, który prze¿ywamy,
Bóg obdarza mnie g³êbokimi, religij-
nymi prze¿yciami. Opiszê dwa
z nich: Pierwsze – zwi¹zane z pod-
pisaniem w Bazylice wadowickiej
braterstwa miêdzy Asy¿em a Wado-
wicami. Podpisy pod tym dokumen-
tem, imieniem mieszkañców zbliŸnia-
czonych miast z³o¿yli Pani Burmistrz
naszego papieskiego miasta, oraz
Burmistrz miasta franciszkañskiego.

Z boku obserwowa³em to wielkie
wydarzenia. S³ysza³em s³owa, ¿e
Asy¿, miasto œw. Franciszka i œw.
Klary, dotychczas taki akt podpisa³o
tylko z trzema miastami. Wadowice
s¹ czwartym. Ogromne to wyró¿nie-
nie dla naszego skromnego grodu.

Dlaczego takie odznaczenie? My-
œlê, ¿e s¹ dwa wa¿ne powody. Ten
pierwszy – w³adze Asy¿u s¹ wyj¹t-
kowo wdziêczne za rolê jak¹ odegra³
polski Papie¿ w ponownym odkry-
ciu roli œw. Franciszka i miasta przy
koñcu drugiego tysi¹clecia. Choæ ¿y³
900 lat temu – to jego przes³anie jest

wci¹¿ aktualne. Troska o Boga i cz³o-
wieka. Asy¿ sta³ siê za pontyfikatu
b³og. Jana Paw³a II dwukrotnie miej-
scem wielkiej modlitwy o pokój. Nie-
zwyk³e pasterzowanie Wielkiego Pa-
pie¿a sprawi³o, ¿e to miasto na nowo
o¿y³o. Sta³o siê miejscem bardzo licz-
nych pielgrzymek. Œwiat na nowo
dotkn¹³ piêkna i g³êbi franciszkañ-
skiego gniazda.

By³a te¿ i druga okolicznoœæ. Czê-
sto pisze siê o Biedaczynie z Asy¿u,
¿e po tysi¹cu latach od urodzenia
Chrystusa w sposób najpiêkniejszy
odzwierciedli³ swoim ¿yciem Ewan-
geliê. By³ najczytelniejsz¹ Ewangeli¹.
To On w Koœciele zainicjowa³ wiele
nowych form pobo¿noœci. Ukazanie
piêkna Dzieci¹tka Jezus le¿¹cego
w ¿³obie, a tak¿e niebywa³a mi³oœæ Je-
zusa Ukrzy¿owanego, cierpi¹cego
i opuszczonego.

Przez niezwyk³¹ mi³oœæ do Jezusa –
by³ pierwszym stygmatykiem, na
nowo w czasach trudnych dla Koœcio-
³a pomóg³ w wyprostowaniu chrzeœci-
jan. Jego idea ludzkiego braterstwa,
a tak¿e przyjaŸni z przyrod¹ – to ko-
pernikowskie odkrycie, kto ko³o kogo
powinien siê krêciæ.

Czym by³ œw. Franciszek na pocz¹t-
ku drugiego tysi¹clecia tym sta³ siê
b³og. Papie¿ Jan Pawe³ II przy wscho-
dzie trzeciego millenium. Bez trudu
mo¿na zauwa¿yæ ich nadzwyczajne
podobieñstwo, a nawet pokrewieñstwo.

Teraz opiszê drug¹ ³askê dan¹ mi
przez Boga u pocz¹tku Roku Wiary.
Na nowo odkry³em, ze w kalendarzu
liturgicznym jest dwóch œwiêtych, któ-
rzy uczyli siê w gimnazjum wadowic-

kim. 22 paŸdziernika wspominamy
b³og. Jana Paw³a II, a 23 œw. Józefa
Bilczewskiego. Choæ ¿yli w ró¿nym
czasie, to jednak obydwaj byli
uczniami tej samej wadowickiej
szko³y. Prawie 150-letnia historia,
œredniej, wadowickiej szko³y posia-
da³a wyj¹tkowych uczniów i profe-
sorów. Myœlê, ¿e i aktualnie równie¿
tacy siê w niej znajduj¹. W tym roku
dzieñ 22 paŸdziernika, w wspomnie-

nie papie¿a Jana Paw³a II jest praw-
dziwym odpustem. Ks. kard. Stani-
s³aw Dziwisz specjalnym dekretem
postanowi³, ¿e w Roku Wiary ka¿dy,
kto nawiedzi nasz¹ Bazylikê i wype³-
ni pozosta³e warunki – mo¿e uzyskaæ
taki odpust. W œwiêto b³og. Papie¿a
przez udzia³ w uroczystej mszy œw.
z okazji Roku Wiary równie¿ taki od-
pust mo¿na by³o zyskaæ.

Jak¿e siê nie cieszyæ z takich opatrz-
noœciowych znaków.

Relacja z pielgrzymki do Lewoczy

(ci¹g dalszy na str. 7)

Dzieñ 11 paŸdziernika 2012 roku
nie zapowiada³ siê piêknym, z wy-
marzon¹ pogod¹. O 7 rano by³o zim-
no i mgliœcie. A ka¿dy z nas d³ugo
wyczekiwa³ tego wyjazdu. Lewocza
na s³owackim Spiszu to miasteczko
pe³ne zabytków i chwal¹ce siê obec-
noœci¹ w 1995 roku Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II. W trakcie jazdy auto-
karem niebo siê ods³oni³o, a s³oñce
fantastycznie rozœwietla³o polskie
i s³owackie Tatry. Szczyty by³y
oœnie¿one, prawie na wyci¹gniêcie
rêki, bo szosa wiod³a u podnó¿a gór.

Po przesz³o 3 godzinach jazdy je-
steœmy w Lewoczy – ma³ym, sen-
nym miasteczku (oko³o 14,5 tys.
mieszkañców), ale bogatym w histo-
riê. Miasto powsta³o w po³owie XIII
wieku po tatarskich najazdach.
W roku 2009 zabytki Lewoczy zo-
sta³y wpisane na listê œwiatowego
dziedzictwa UNESCO. G³ównie ry-
nek robi wra¿enie – dooko³a zabyt-
kowe kamienice, bramy wjazdowe,
koœcio³y, XIV-wieczne mury obron-
ne o d³ugoœci 2 km. Jest i teatr, mu-

zea i ratusz. Ludzi prawie nie widaæ
tu w centrum, lecz gdzieœ w oddali
majacz¹ blokowiska siedzib ludzkich.
Lewocza, dziêki swym zabytkom ar-
chitektury, nale¿y do najwa¿niejszych
miast S³owacji. Wokó³ rynku jest po-
nad 50 gotyckich, renesansowych
i barokowych domów z arkadowymi
wewnêtrznymi podwórzami. W jed-
nym z nich mieszka³ i tworzy³ swe
dzie³a (drewniane o³tarze) na prze³o-
mie XV i XVI wieku Mistrz Pawe³
z Lewoczy. Obecnie w domu tym jest
muzeum.

Do gotyckiego koœcio³a farnego
pw. œw. Jakuba wchodzimy o 11.30
z biletami wstêpu (po 2 euro) i otrzy-
manym w kasie jednym egzempla-
rzem miniprzewodnika. Ten zbudo-
wany przed 1400 rokiem zabytek to
pomnik kultury narodowej i drugi co
do wielkoœci koœció³ na S³owacji.
Ogl¹damy kilka dobrze zachowanych
fresków z koñca XIV wieku oraz
piêkny o³tarz g³ówny wysoki na pra-
wie 19 m pochodz¹cy z XVI wieku,


