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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
2. Niedziela Wielkanocna - Mi³osierdzia Bo¿ego

/-/ ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

2. Niedziela Wielkanocna - Milosierdzia Bo¿ego

G o d z i n a  M i ³ o s i e r d z i a

Mi³osierny Jezu, b¹dŸ uwielbiony w godzinie, w której spe³nia siê Twoja

obietnica. ObudŸ w nas têsknotê za niebem, pomó¿ d¹¿yæ do tego, co w górze

i wspólnie z Tob¹ wêdrowaæ do domu Ojca w niebie. Wspie-

raj nas sw¹ ³ask¹ w dŸwiganiu codziennego

krzy¿a, bo innej drogi nie ma do nieba

prócz drogi krzy¿owej. Daj, aby-

œmy umieli wykorzystaæ trud

pracy, ró¿ne przeciwnoœci,

obecnoœæ ludzi niechêt-

nych czy wrogo uspo-

sobionych do nas,

wszelkie cier-

pienia fizyczne

i duchowe, bo-

lesne doœwiad-

czenia ¿ycia.

1. Dzisiejsza niedziela jest uwielbieniem Chrystusa Mi³osiernego. W za-
mian za nieszpory zapraszamy dzisiaj na Godzinê Mi³osierdzia o godz. 15.00.

2. Jutro Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. Jest to Dzieñ Œwiêtoœci
¯ycia. Na mszach œw. o godz. 8.00, 12.00 i 18.00 bêdzie mo¿na podj¹æ siê
duchowej adopcji dzieci poczêtych.

Odpowiedni formularz zamieszczony jest w dzi-
siejszym wydaniu biuletynu Bazylika.

3. W œrodê, w 3. rocznicê tragicznej kata-
strofy pod Smoleñskiem, o godz. 12.00 od-
prawimy mszê œw. w intencji polskich ofice-
rów i funkcjonariuszy publicznych bestial-
sko zamordowanych w Katyniu, Charkowie,
Miednoje i innych miejscach kaŸni na te-
renie ZSRR w 1940 roku oraz za 96 ofiar
katastrofy smoleñskiej z 2010 roku.

4. Ks. kard. Franciszek Macharski
udzieli m³odzie¿y Sakramentu Bierzmo-
wania w czwartek 11 kwietnia o godz.
18.00. Kandydatów do Bierzmowania za-
praszamy do bazyliki na specjalne przy-
gotowanie w poniedzia³ek, wtorek, œrodê
o godz. 18.00.

5. Organizujemy 3-dniow¹  pielgrzymkê
na Ukrainê w dniach 24, 25 i 26 maja. Koszt
450 z³. Szczegó³y podane s¹ na afiszach.

6. Zarz¹d Powiatu w Wadowicach zapra-
sza rodziców i uczniów klas III gimnazjal-
nych oraz maturzystów na IX Powiatowe
Targi Edukacyjno-Wydawniczo-Informacyj-
ne, które odbêd¹ siê 17 kwietnia br w godz.
od 8.00 do 17.00 w Zespole Szkó³ Nr 3 im.
ks. Józefa Tischnera. Szczegó³y w gablocie.

7. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty ode-
sz³a œp. Janina Morawiec. Wieczny odpoczynek racz jej daæ Panie, a œwiat³oœæ wieku-
ista niechaj jej œwieci. Amen
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FORMU£A PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI
Najœwiêtsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Anio³owie i Œwiêci, wie-

dziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych.
Ja, ______________________________ postanawiam mocno i przyrzekam, ¿e

od dnia ___________ w œwiêto /uroczystoœæ/ ____________________________
biorê w duchow¹ adopcjê jedno dziecko, którego imiê jedynie Bogu jest wiado-

me, aby przez 9 miesiêcy, ka¿dego dnia, modliæ siê o uratowanie jego ¿ycia oraz

o sprawiedliwe i prawe ¿ycie po urodzeniu.
Postanawiam:

- odmówiæ codzienn¹ modlitwê w intencji nienarodzonego,
- codziennie odmówiæ jedn¹ tajemnicê ró¿añca,

- moje dobrowolne zobowi¹zania: ______________________________

_______________
                                                                               Podpis

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodzi³a Ciê z mi³oœci¹,
oraz za wstawiennictwem œw. Józefa, cz³owieka zawierzenia, który opiekowa³ siê Tob¹ po
urodzeniu – proszê Ciê w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowa-
³em, a które znajduje siê w niebezpieczeñstwie zag³ady. Proszê, daj rodzicom mi³oœæ
i odwagê, aby swoje dziecko pozostawili przy ¿yciu, które Ty sam mu przeznaczy³eœ. Amen

Modlitwa codzienna

W rocznicê œmierci b³. Jana Paw³a II

Mamy 2013 rok, 2 kwietnia godz.
21.37. To ju¿ osiem lat od œmierci Pa-
pie¿a b³. Jana Paw³a II wielkiego Po-
laka i wadowiczanina. Jesteœmy ju¿
prawie dwa lata po Jego beatyfika-
cji. Gdy Ojciec Œwiêty umiera³ wszy-
scy zastanawiali siê, jak bêdzie wy-
gl¹da³ œwiat bez niego. Myœlê, ¿e ka¿-
dy cz³owiek, nawet ten, dla którego
sprawy Koœcio³a s¹ obojêtne bardzo
to prze¿y³. Pamiêtamy mnóstwo de-
klaracji, które p³ynê³y z wielu stron
mówi¹ce o tym, ¿e nie zniszczymy
nauczania papieskiego, ¿e ono prze-
trwa w naszych sercach, w naszej
OjczyŸnie i w naszych papieskich
Wadowicach. Mówi³o siê o budowa-
niu duchowego pomnika wielkiemu
Papie¿owi.

Od tego wydarzenia minê³o ju¿
osiem lat, a pamiêæ o tym wspania-
³ym Cz³owieku trwa w naszych ser-
cach, w naszych rodzinach, parafii.
Niestety z roku na rok zmniejsza siê
liczba osób, które autentycznie ¿yj¹
tym, co g³osi³ b³. Jan Pawe³ II. Nie
starczy³o nam chyba odwagi, by pod-
j¹æ to wielkie wyznanie wiary i pójœæ
drog¹ œwiêtoœci, któr¹ pod¹¿a³ wado-
wiczanin Papie¿ Jan Pawe³ II.

Prze¿ywamy aktualnie Rok Wiary
og³oszony przez Ojca Œwiêtego Be-
nedykta XVI. Myœlê, ¿e warto przy-
pomnieæ, czym charakteryzowa³a siê
niezwyk³a wiara Papie¿a Polaka.

Bior¹c do r¹k Pismo Œwiête ju¿
w Starym Testamencie znajdujemy
wiele przyk³adów ludzi wyró¿niaj¹-
cych siê g³êbok¹ wiar¹: Abraham,
Król Dawid, Prorocy itd. Ka¿da
z tych osób by³a w bardzo bliskiej re-
lacji z Bogiem. W tym kontekœcie
wiara przedstawia siê nam jako oso-
bista relacja Boga i cz³owieka. Tak¿e
b³. Jan Pawe³ II by³ w bardzo bliskiej
relacji z Bogiem. Potwierdzaj¹ to lu-
dzie bêd¹cy najbli¿ej Papie¿a. Œwiad-
czy o tym jego rozmi³owanie w mo-
dlitwie, a przede wszystkim bardzo
g³êbokie nabo¿eñstwo do Matki Bo-
¿ej, oddanie swojego ¿ycia w Jej rêce.

Œwiêty Jakub mówi, ¿e wiara bez
uczynków jest martwa. Dla b³. Jana
Paw³a II wiara by³a to¿sama z ¿yciem.
Widzieliœmy j¹ w Jego postawie,
w s³owach, czynach, a nawet w naj-
mniejszych i najdrobniejszych ge-
stach. Czu³o siê, ¿e wszystko co czy-
ni³ b³. Papie¿ by³o wynikiem Jego
g³êbokiej wiêzi z Bogiem. Nie by³o

S³owo na niedzielê DRUGIE CZYTANIE Z  KSIÊGI APO-
KALIPSY ŒW. JANA APOSTO£A:

Dziêkujcie Panu, bo jest mi³osierny.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 5, 12-16

EWANGELIA:  J 20, 19-31

Ap 1, 9-11a.12-13.17-19

Wiara, która uzdrawia
By³em umar³y, oto jestem ¿yj¹cy na wieki

B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Maria Zadora

skupia siê na krzy¿u. W wystroju
kaplicy uczestniczyli wierni z Nie-
miec, dlatego u¿ywa siê tak¿e na-
zwy „kaplica niemiecka”. Nawie-
dzamy jeszcze kaplicê pw Matki
Bo¿ej Bolesnej ufundowan¹ przez
koœció³ na S³owacji, oraz kaplicê
pw œw. Andrzeja Aposto³a z ikono-
stasem ufundowanym przez Greko-
katolików z Polski i Ukrainy.

Z dolnej czêœci bazyliki przecho-
dzimy do Kaplicy Wieczystej Ado-
racji, gdzie trwa nieustanna adora-
cja Najœwiêtszego Sakramentu i p³o-

nie ogieñ Mi³osierdzia. Uczestniczy-
my w adoracji prowadzonej przez ks.
Infu³ata Jakuba Gila – prosimy o po-
wo³ania kap³añskie i zakonne, dziê-
kujemy za to, ¿e Jezus wybra³ z na-
szego miasta na Stolicê Piotrow¹ b³.
Papie¿a Jana Paw³a II, modlimy siê
o Jego kanonizacjê. Dziêkujemy za
to, ¿e zostaliœmy obdarzeni ³ask¹
wiary. W drodze powrotnej do Wa-
dowic odmawiamy Bolesn¹ czêœæ
Ró¿añca, sk³adamy sobie ¿yczenia
œwi¹teczne. Do £agiewnik pojedzie-
my 7 kwietnia, aby uczestniczyæ
w Œwiêcie Mi³osierdzia.

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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Intencje mszalne:Poniedzia³ek 08 kwietnia
  6.00 Œp. Wanda Gwizdalska

Œp. Anna Biegun
  6.45 Œp. Emil ̄ aba
  7.30 Œp. Marian Homel
  8.00 Œp. Rozalia Panek
12.00 Œp. Wanda Gwizdalska
18.00 Œp. Antoni Ortman

Œp. Leszek Hojnic
Wtorek 09 kwietnia
  6.00 Œp. Krzysztof Morawiec

Œp. Barbara £opata
  6.45 Œp. Andrzej Byrski

Œp. Wanda Pacut
  7.30 Œp. Ryszard Bukowski
  8.00 Œp. Rozalia Panek
12.00 Œp. Wanda Gwizdalska
18.00 Œp. Halina Zmys³owska

Œp. Leszek Hojnic
Œroda 10 kwietnia
  6.00 Œp. Leszek Hojnic

Œp. Czes³aw Lurka
  6.45 Œp. Petronela Szatan
  7.30 Œp.Wanda Gwizdalska
  8.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d

Œp. Anna Tawróg i m¹¿ Józef
12.00 Œp. Rozalia Panek
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O pomyœlny przebieg operacji Barbary
O zdrowie dla Bogumi³y i b³. Bo¿e dla rodziny
O opiekê Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
dla Tomasza w dniu urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Jadwiga Golañska
Œp.  Jaros³aw Seremet
Œp. Stefania Pijanowska
Œp. Anna Mleczko
Œp. Wojciech Miarka
Œp. Adam i Zygmunt £udzik
Œp. Mieczys³aw Michalski
Œp. Zofia Ochman - 15 r.œm.
Œp. Anna Biegun
Œp. Antonina Œcieszka
Œp. Marianna B¹k
Œp. Stanis³awa Kalamus

Czwartek 11 kwietnia
  6.00 Œp. Krzysztof Morawiec
  6.45 Œp. Maria Stanik
  7.30 Œp. Wojciech Miarka
  8.00 Œp. Rozalia Panek
12.00 Œp. Leszek Hojnic
18.00 Œp. Marian Homel

Œp. Julia Kulig
Pi¹tek 12 kwietnia
  6.00 Œp. Rodzice i brat z synami
  6.45 Œp. Zygmunt £udzik

Œp. Aniela i Stanis³aw Polak - r. œm.
  7.30 Œp. Krzysztof Morawiec
  8.00 Œp. Joanna Dolny - 6 r.œm.

Œp. Stanis³aw Dolny - 2 r.œm.
12.00 Œp. Leszek Hojnic
18.00 Œp. Rozalia Panek

Œp. Dawid Brañka - 1 r.œm.
Sobota 13 kwietnia
  6.00 Œp. Irena Fr¹czek
  6.45 Œp. Halina Zmys³owska
  7.30 Œp. Rozalia Panek
  8.00 Œp. Andrzej Byrski

Œp. Danuta Mrowiec - 3 r.œm.
12.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
18.00 Œp. Ma³gorzata, Marcin Pawlik, Agnieszka

Gapiñska
Œp. Leszek Hojnic

Niedziela 14 kwietnia
  6.00 Œp. Leszek Hojnic
  7.30 O rych³¹ kanonizacjê b³. Jana Paw³a II z proœb¹

o Jego wstawiennictwo dla cz³onków
¯ywego Ró¿añca i Opiekuna
W 25 r. œlubu Danuty i Paw³a z podziêkowaniem
za otrzymane ³aski z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e

 9.00 Œp. Joanna, Micha³ Chrostek
 9.00 Roków:
10.30 Za Parafian
12.00 Œp. Rozalia Panek
13.30 Roczki
18.00 Œp. W³adys³aw Jêdrzejowski - 22 r.œm. (ci¹g dalszy na str. 4)

Dotkn¹³ mnie Pan

1. Podczas tegorocznego Triduum
Paschale, w Roku Wiary, Chrystus
bogaty w mi³osierdzie da³ mi mo¿li-
woœæ poznania potêgi Bo¿ego Mi³o-
sierdzia. Doœwiadczy³em, jak bardzo
wa¿na jest modlitwa kap³ana za peni-
tentów. Nieraz w kazaniach i ró¿nych
pouczeniach prosi³em, aby rodzice
modlili siê za dzieci, nauczyciele za
uczniów. Tym razem przekona³em siê
o potrzebie gor¹cej modlitwy kap³a-
na, który spowiada za tych, którzy
korzystaj¹ z Sakramentu Pokuty. Pi-
sz¹c te s³owa wiem, jak bardzo wa¿-
ny jest tak¿e odwrotny kierunek –
modlitwy dzieci za rodziców, uczniów
za nauczycieli i penitenta za spowied-

nika. Wchodz¹c w te dni do konfe-
sjona³u i widz¹c du¿e kolejki peni-
tentów ¿arliwie prosi³em, bym spe³-
nia³ pos³ugê ojca oczekuj¹cego syna
marnotrawnego. Bym by³ jak pasterz
raduj¹cy siê z zagubionej owcy. Taka
modlitwa bardzo mi pomaga³a.

Dozna³em równie¿ prze¿ycia rado-
snej prawdy i¿ w Sakramencie Poku-
ty realizuje siê misterium mêki,
œmierci i zmartwychwstania Jezusa.
Tak jak Chrystus swoj¹ bosk¹ moc¹
o¿ywi³ martwe swe cia³o – tak ma si³ê
przezwyciê¿aæ grzeszne, a nawet
œmiertelne s³aboœci i rodziæ ¿ycie.
Spowiadaj¹cy siê ma mo¿liwoœæ
moc¹ zmartwychwsta³ego Chrystusa
odrodziæ siê. Tylko Jezus potrafi o¿y-
wiæ to, co w cz³owieku jest umar³e.
Sakramentalne szafowanie w konfe-
sjonale jest radosnym rozdawnic-
twem daru zmartwychwstania ka¿de-
mu, który tego pragnie.

2. Tegoroczna Droga Krzy¿owa po
rynku w Wielki Pi¹tek. Autork¹ roz-
wa¿añ by³a Pani Doktor Monika Pe³-
ka – Skowronek. Tematyka dotyczy-
³a twórczej pracy nad rozwojem mi-

ks. Proboszcz

rozdŸwiêku miêdzy wiar¹ a ¿yciem.
Wszyscy siê tym zachwycali, a Ojciec
Œwiêty mówi³ miêdzy innymi do nas
mieszkañców Wadowic: „Módlcie siê
za mnie, abym nie przyniós³ wam
wstydu”. Powstaje pytanie na ile my
rodacy Ojca Œwiêtego nie przynosi-
my mu dzisiaj wstydu swoim ¿yciem,
zachowaniem, stosunkiem do in-
nych? Mo¿e wspominaj¹c to wyda-

rzenie, jakim by³a œmieræ Papie¿a
warto zrobiæ rachunek sumienia.

Niech  nauka i  ¿ycie  b ³ .  Jana
Paw³a II Wielkiego bêdzie dla nas
inspiracj¹ do pog³êbiania relacji z Bo-
giem i wyci¹gniêcia przyjaznej d³oni
do cz³owieka, który ¿yje obok nas,
a którego uwa¿am za wroga, bo prze-
cie¿ wszyscy „braæmi jesteœmy”.
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

³oœci rodzinnej, a tak¿e zagro¿eñ,
które j¹ niszcz¹. Wielkim nieszczê-
œciem dla rodzin s¹ ró¿norakie znie-
wolenia. Zw³aszcza alkoholowe,
a tak¿e internetowe. Realnoœæ ¿ycia
ma³¿eñskiego czêsto przegrywa
z wirtualnym obrazem tego ¿ycia
i po¿ycia. Pijañstwo jednej ze stron
zrujnowa³o niejednego cz³owieka,
rozbi³o wiele ma³¿eñstw, zniszczy-
³o rodziny. Bolesne s³owa o znie-
woleniu alkoholowym wypowiada-
ne przy poszczególnych stacjach
Mêki Pañskiej w Wielki Pi¹tek –
przypomina³em sobie, gdy œwiêci-
³em pokarmy w Wielk¹ Sobotê
w kuchni œw.  Brata Alberta.
Z wielk¹ boleœci¹ patrzy³em na na-
brzmia³e twarze niektórych bywalców

tej kuchni. Gdyby ci ludzie nie weszli
w tragiczne zniewolenie – mieliby
szansê zupe³nie innego ¿ycia.

3. W najbli¿szy poniedzia³ek, czy-
li 8 kwietnia prze¿ywamy Uroczy-
stoœæ Zwiastowania Najœwiêtszej
Maryi Panny. 25 marca, w liturgicz-
ne wspomnienie œwiêta, by³ Wielki
Poniedzia³ek – z tego wzglêdu

Œwiêto zosta³a przeniesione na dzieñ
jutrzejszy. Od wielu ju¿ lat w naszej
bazylice by³a podejmowana adop-
cja poczêtych dzieci. Tego zadania
podejmowa³o siê ok. 100 osób.
Istot¹ jego jest modlitwa zwi¹zana
z okreœlonym wyrzeczeniem w in-
tencji zagro¿onego poczêtego ¿ycia
ludzkiego. Ta modlitwa trwa do 25
grudnia. Jest to bardzo piêkna, ko-
œcielna inicjatywa. Serdecznie do
niej zachêcam.

Pielgrzymka do koœcio³a Sióstr Prezentek i £agiewnik

W czwarty pi¹tek miesi¹ca,
22 marca 2013 roku tradycyjnie je-
dziemy na pielgrzymkê do £agiew-
nik, a w centrum Krakowa przy
ul. œw. Jana nawiedzamy koœció³ pw
œw. Jana Chrzciciela i œw. Jana Ewan-
gelisty, jest to jeden z najstarszych
koœcio³ów Krakowa. Fundowa³ go
Piotr W³ostowic w pierwszej po³o-
wie XII wieku. By³ wielokrotnie
przebudowywany, a od roku 1726
wszed³ w posiadanie Zgromadzenia
Prezentek. W o³tarzu g³ównym znaj-
duje siê obraz Matki Bo¿ej z Dzie-
ci¹tkiem flankowany figurami œwiê-
tych Jana Chrzciciela i Jana Ewan-

gelisty. W roku 1965 obraz korona-
mi papieskimi przyozdobi³ arcybi-
skup Karol Wojty³a. Po bokach o³ta-
rza dostrzegamy parê ¿elaznych kaj-
dan, karabelê i szablê tureck¹. To
wota za opiekê Maryjn¹. Kajdany
ofiarowa³ jeniec, któremu za wsta-
wiennictwem nadprzyrodzonym
Maryi uda³o siê ocaliæ ¿ycie. St¹d
Madonnê tê nazywaj¹ równie¿
Matk¹ Bo¿¹ Œwiêtojañska od wyku-
pu niewolników. W tej niewielkiej
œwi¹tyni uczestniczymy we mszy œw.
Po mszy œw. Siostra Prezentka bar-
dzo ciekawie opowiada nam o histo-
rii Zgromadzenia i jej Za³o¿ycielce.

Zgromadzenie Panien Ofiarowa-
nia Najœwiêtszej Maryi Panny po-
wsta³o w XVII wieku w Krakowie.
Powszechnie u¿ywana jego nazwa
„Prezentki” wywodzi siê od ³aciñ-
skiego s³owa presentatio (ofiaro-
wanie). Jest zgromadzeniem habi-
towym, na prawie papieskim. Stro-
jem sióstr prezentek jest czarny
habit oraz czarny welon z bia³ym
paskiem. Do pracy u¿ywaj¹ siostry
stroju uproszczonego w bia³ym lub
niebieskim kolorze. Za³o¿ycielk¹
Zgromadzenia jest  S³uga Bo¿a
Matka Zofia z Maciejowskich Cze-
ska (1584-1650). Ca³e ¿ycie Zofii
Czeskiej zwi¹zane by³o z Krako-
wem, gdzie realizowa³a swoje po-
wo³anie do œwiêtoœci. Wra¿liwa na
nêdzê i potrzeby innych dzia³a³a
w za³o¿onym przez ksiêdza Piotra
Skargê Arcybractwie Mi³osierdzia.
We w³asnym domu przy ul. Szpi-
talnej utworzy³a pierwsz¹ na tere-
nie Rzeczpospoli tej  szko³ê d la
dziewcz¹t ,  zw³aszcza ubogich.
Ca³e swe ¿ycie matka Czeska opar-
³a na kulcie Eucharystii i nabo¿eñ-
stwie do Matki Bo¿ej. Jej docze-
sne szcz¹tki znajduj¹ siê w bocz-
nej kaplicy koœcio³a œw. Jana.

W 1995 roku kard. Franciszek Ma-
charski dokona³ otwarcia procesu
beatyfikacyjnego Matki Zofii Cze-
skiej. Ojciec Œwiêty Benedykt XVI,
w 2011 roku podpisa³ dekret hero-
icznoœci cnót, a w 2012 roku dekret
potwierdzaj¹cy cud. Beatyfikacja od-
bêdzie siê 9 czerwca 2013 roku
w Krakowie – £agiewnikach.

Zgromadzenie Sióstr Prezentek nie-
przerwanie kontynuuje do dziœ zapo-
cz¹tkowan¹ przez S³ugê Bo¿¹ dzia-
³alnoœæ dydaktyczno-wychowawcz¹
w Polsce – prowadzi licea z interna-
tem oraz gimnazjum w Krakowie
i Rzeszowie, przedszkola, podejmu-
je wszelkiego rodzaju prace wœród
dzieci i m³odzie¿y (m.in. prowadzi
dom dzieci specjalnej troski, Dom
Dziecka, podejmuje katechizacjê). Dom
Generalny Zgromadzenia znajduje siê
w Krakowie przy ul. œw. Jana 7.
W duchu charyzmatu swej Za³o¿y-
cielki Zgromadzenie podjê³o tak¿e
pracê na Ukrainie.

Z centrum Krakowa jedziemy do
£agiewnik. W dolnej czêœci bazyli-
ki, w najwiêkszej kaplicy œw. Sio-
stry Faustyny, zwanej tak¿e kaplic¹
„w³osk¹”, poniewa¿ do jej wystro-
ju przyczynili siê biskupi i wierni
z W³och odmawiamy Koronkê do
Mi³osierdzia Bo¿ego.

Szczególny wystrój ma kaplica
„Communio sanctorum”. Nazywa siê
j¹ tak¿e kaplic¹ wêgiersk¹, gdy¿ ko-
œció³ wêgierski zatroszczy³ siê o jej
wystrój. W jej centralnym miejscu
umieszczony jest medalion z wize-
runkiem Jezusa Mi³osiernego oraz
œw. Faustyny. Na dwóch bocznych
œcianach przedstawiono pochód
Œwiêtych, B³ogos³awionych i S³ug
Bo¿ych z Polski i Wêgier, w sumie
jest 66 postaci.

Naprzeciw kaplicy wêgierskiej
znajduje siê kaplica Krzy¿a Œwiê-
tego. Uwaga modl¹cych siê w niej

(ci¹g dalszy na str. 7)


