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Radosny czwartek
w Tuchowie i Ciê¿kowicach

8 sierpnia ruszyliœmy w okolice
Tarnowa. Naszym pierwszym
punktem wycieczki by³a miejsco-
woœæ licz¹ca ok. 7 tys. mieszkañ-
ców - Tuchów. Odwiedziliœmy tam
Bazylikê Mniejsz¹ pw. Nawiedze-
nia NMP. Do godnoœci Bazyliki
Mniejszej podniós³ koœció³ papie¿
Benedykt XVI w 2010 roku.

Nastêpnie pojechaliœmy do
Ciê¿kowic, do rezerwatu „Skamie-
nia³e miasto”. Rezerwat tworzy
zespó³ ska³ z gruboziarnistego pia-
skowca ciê¿kowickiego, które
w wyniku erozji przybra³y najroz-
maitsze, fantastyczne kszta³ty i maj¹
ró¿ne nazwy, np. Grzybek, Piekie³ko,
Baszta Paderewskiego. Przy tej skale do-
wiedzieliœmy siê wiele ciekawych informa-
cji o Ignacym Paderewskim, który by³ wybit-
nym kompozytorem, wielkim Polakiem.

Pomimo upa³u pokonaliœmy trasê, która prowa-
dzi³a wœród drzew.

Ola Kumorek

Wakacje s¹ ju¿ za nami. Wœród ró¿norakich wakacyjnych atrak-
cji dzieci wadowickiej gminy mia³y mo¿liwoœæ uczestniczenia
w „radosnych czwartkach”. Parafia nasza organizowa³a je ju¿ je-
denasty raz. Mog³y one zaistnieæ dziêki ogromnemu wysi³kow
i Pani Dyrektor Marii Zadory, która wystara³a siê o pieni¹dze

w Urzêdzie Miasta, a tak¿e zadba³a,
by dzieæmi podczas wyjazdów opie-
kowa³ siê fachowy zespó³ wycho-
wawców. Niech Bóg wynagro-
dzi za to radosne dzie³o.

Na tym miejscu nale¿y
wspomnieæ i inne wakacyjne
dzie³a: koloniê w Sopocie
prowadzon¹ przez ks. Janu-
sza Korbela jak i wadowic-
kie pó³kolonie zorganizowa-
ne przez Parafialny Klub
Sportowy Karol. Dobrze, ¿e
s¹ wœród nas tacy, którzy nie
tylko myœl¹ o w³asnym wy-
poczynku, ale maj¹ oczy
szeroko otwarte na innych.

Ks. Infu³at

Pozosta³y wspomnienia

Z radoœci¹ informujemy,
¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce
dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw. Aleksander Antoniewicz, syn Jakuba i Agnieszki
Krystian Wo³och, syn Krzysztofa i Barbary
Igor Jakubowski, syn Adama i Agnieszki
Franciszek Œlusarz, syn Szymona i Katarzyny
Nadia Ramenda, córka Piotra i Barbary
Julia Brec, córka Marcina i Marty
Piotr Wróbel, syn Krzysztofa i Agnieszki
Grzegorz Dziedzic, syn Jacka i Aleksandry
Alicja i Daria Kozio³, córka Piotra i Moniki
Antonina Radwan, córka Marcina i Ma³gorzaty
Jessica Szkut, córka Daniela i Angeliki
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Radosny czwartek w Zatorze
29 sierpnia, w ostatni „radosny

czwartek” pojechaliœmy do Zatora.
Najpierw w kaplicy oœrodka Caritas
Archidiecezji Krakowskiej dziêkowa-
liœmy Jezusowi wystawionemu
w Najœwiêtszym Sakramencie za bar-
dzo piêkne, tegoroczne „radosne
czwartki”. Potem kilka godzin spê-
dziliœmy w Zatorlandzie, gdzie

z przewodnikiem zwiedziliœmy park:
ruchomych dinozaurów, owadów,
mitologii, park bajek i wodnych
stworzeñ. Dzieñ ten zakoñczyliœmy
spo¿yciem pysznego obiadu
w „Karpiku” w Graboszycach. Ile¿
w naszych sercach jest wdziêcznoœci
dla Pani Marii Zadory oraz Wycho-
wawczyñ – to jedynie Pan Bóg wie.

Ola Kumorek,Dominik Warcho³

Pozosta³a wielka wdziêcznoœæ

Podczas tegorocznych wakacji zor-
ganizowa³am 9 „radosnych czwart-
ków”. Dziewiêæ wycieczek po tere-
nie województwa ma³opolskiego.
Uczestnicy tych wycieczek
opisywali swe wra¿enia w po-
szczególnych numerach Ba-
zyliki.

G³ównym ich celem by³o
zwiedzanie obiektów sakral-
nych, muzealnych, poznanie
historii regionu, piêkna przy-
rody, propagowanie wolnego
od uzale¿nieñ stylu ¿ycia.
W wycieczkach brali udzia³
dzieci i m³odzie¿ z terenu miasta

i gminy Wadowice. Ogó³em by³o ich
404. Dla wielu z nich by³a to jedyna
forma spêdzenia wakacji. Organiza-
cja tego zadania by³a mo¿liwa dziêki

dotacji z Urzêdu Miasta
w wysokoœci 19.800 z³.
W imieniu korzystaj¹cych
dzieci serdecznie Pani Bur-
mistrz za te pieni¹dze dziêku-
jemy. Wycieczki nie mog³yby
siê odbyæ bez opiekunów, któ-
rzy jako wolontariusze troskli-
wie opiekowali siê dzieæmi.
Myœlê, ¿e najlepszym podziê-
kowaniem za ich pracê by³a

radoœæ dzieci i wdziêcznoœæ rodziców.
Maria Zadora

S¹ w ¿yciu takie chwile, które nie przemijaj¹.
I chocia¿ czas ci¹gle p³ynie, one w pamiêci zostaj¹.
S¹ w ¿yciu tacy ludzie, którzy choæ dawno poznani
Na zawsze w naszej pamiêci zostan¹ niezapomniani

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO FILEMONA

Panie, Ty zawsze by³eœ nam ucieczk¹.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
M¥DROŒCI

Mdr 9, 13-18b
Prawdziwa m¹droœæ

EWANGELIA:  £k 14, 25-33 Kto nie wyrzeka siê wszystkiego, nie mo¿e byæ uczniem Jezusa

Flm 9b-10.12-17
Wszyscy s¹ braæmi

R odz ina szko³¹ modli twy
Rodziny chrzeœcijañskie s¹ gleb¹,

w której najlepiej wzrasta s³owo Boga,
Ziarno, którym jest Jezus. S¹ miejscem,
gdzie ze szczególn¹ pieczo³owitoœci¹
powinno siê przyjmowaæ S³owo Bo¿e
i pielêgnowaæ je. W pierwsz¹ niedzielê
po wakacjach, w Œwiêto Narodzenia
Najœwiêtszej Maryi Panny trzeba siê
zastanowiæ nad tym, jak to piêkne zda-
nie jest realizowane w praktyce. Jak to
jest z msz¹ œw. w naszych chrzeœcijañ-
skich rodzinach. Jak to jest z naszym
uczestnictwem w Eucharystii œwi¹tecz-
nej i niedzielnej. Przecie¿ ka¿da msza
œw. niedzielna i œwi¹teczna opuszczo-
na œwiadomie i dobrowolnie, z leni-
stwa, zaniedbania i jakiejkolwiek b³a-
hej przyczyny jest grzechem ciê¿kim.
Czy o tym pamiêtamy? Czy zawsze
robimy wszystko, aby byæ na niedziel-
nej mszy œw.? Czy byle powód nie jest
dla nas okazj¹ do zwolnienia z obo-
wi¹zku uczestnictwa w Eucharystii. Pa-
miêtajmy, ¿e msza œw. w radiu czy te-
lewizji jest przede wszystkim z myœl¹
o chorych, a tak¿e dla ¿o³nierzy, wiêŸ-
niów i tych, którzy w niedzielê musz¹
pracowaæ i w ¿aden sposób nie mog¹
byæ w œwi¹tyni. Nie wype³nia obowi¹z-
ku niedzielnego uczestnictwa we mszy
œw. np. kobieta, która jednym uchem
s³ucha radiowej, czy telewizyjnej trans-
misji i jednoczeœnie gotuje obiad, albo

mê¿czyzna, który wygodnie siedzi
w fotelu i pali papierosa. To jest ok³a-
mywanie samego siebie prowadz¹ce
do deformacji w³asnego sumienia.

¯aden cz³owiek nie mo¿e sobie wy-
bieraæ przykazañ. Te, które mi odpo-
wiadaj¹ – zachowujê, a te które mi
sprawiaj¹ trudnoœæ – odrzucam. Tak
nie postêpuje chrzeœcijanin, uczeñ
Jezusa. A zatem zapytajmy jeszcze
raz samych siebie, jak jest u mnie ze
msz¹ œw.? Najwy¿szy czas, aby upo-
rz¹dkowaæ swoje s³aboœci i zaniedba-
nia tak¿e i wychowawcze. Bo nic nie
wychowuje tak, jak przyk³ad ojca
i matki, babci i dziadka.

Nic nie wychowuje tak jak rodzin-
na wspólnota, do której nale¿¹ te¿
dzieci. Pozwolê sobie postawiæ pyta-
nie, czy jako rodzic interesujesz siê
¿yciem religijnym swoich dzieci? Je-
œli jesteœ rodzicem, a ma³o ciê intere-
suje katecheza twego dziecka – to nie
dajesz dobrego przyk³adu, a mo¿e
nawet gorszych swoje dziecko.

B³ogos³awieni, którzy przyjmuj¹
S³owo Bo¿e, którzy go strzeg¹ i ¿ywi¹
siê nim i troszcz¹ siê o jego wzrost.

Matko polskiej rodziny, Matko
ka¿dego dziecka prowadŸ nasze pol-
skie rodziny w pielgrzymce wiary
i nadziei.
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Poniedzia³ek 09 wrzeœnia
  6.00 Œp. Zdzis³aw Czechowicz

Œp. Zygmunt Pikiñski
  6.45 Œp. W³adys³awa Wilk
  7.30 Œp. Krzysztof Trzpiot
  8.00 Œp. Kazimiera Bizoñ
12.00 Œp. Maria i Miko³aj oraz zmarli z rodziny
18.00 Œp. Krzysztof Morawiec

Œp. Krzysztof £ysek
Wtorek 10 wrzeœnia
  6.00 Œp. Maria Kruk
  6.45 Œp. Krzysztof Morawiec
  7.30 Œp. Aniela i Franciszek Burzyñscy

Œp. Wojciech Miarka
  8.00 Œp. Mieczys³aw Michalski
12.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
18.00 Œp. Leszek Pyka

Œp. Marian Harnas - 20 r.œm.
Œroda 11 wrzeœnia
  6.00 Œp. Krzysztof Morawiec
  6.45 Œp. Za zmar³ych z rodziny Albovania
  7.30 Œp. Józef Spytkowski
  8.00

12.00 Œp. Józef Twaróg, Anna ¿ona
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Adolf Mierzwa
Œp. Zofia Karoñ - 25 r.œm. i m¹¿
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Janina Pytraczyk
Œp. Stanis³awa ¯egliñska
Œp. Marianna P³ywacz
Œp. Stanis³aw Korzeniowski
Œp. Jan Bocian
Œp. Emilia Studnicka
Œp. Józefa Czopek
Œp. Stanis³aw Hanusiak
Œp. Halina Guzdek
Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Wies³aw Dudoñ
Œp. Gra¿yna Cholewa
Œp. Danuta Góra
Œp. W³adys³aw Madyda
Œp. Maria Kruk
Œp. Helena Gêbala

23. Niedziela Zwyk³a - 08 wrzeœnia 2013

(ci¹g dalszy na str. 4)

Czwartek 12 wrzeœnia
  6.00 Œp. Maria Kruk
  6.45 Œp. Wies³aw Dudoñ
  7.30 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
  8.00 Œp. Krzysztof Morawiec
12.00 Œp. Jan Gêbczyk - 5 r. œm.
18.00 Œp. Józef Warcha³ - 3 r.œm.

Œp. Adolf Kraus - 10 r.œm.
Pi¹tek 13 wrzeœnia
  6.00 Œp. Janina Pytraczyk
  6.45 Œp. Kazimiera Bizoñ
  7.30 Œp. Krzysztof Trzpiot
  8.00 Œp. Danuta Góra
12.00 Œp. Zdzis³aw Czechowicz
18.00 Œp. Krzysztof Morawiec

Œp. Stanis³aw DroŸdziewicz
Sobota 14 wrzeœnia
  6.00

  6.45 Œp. Krzysztof Morawiec
  7.30 Dziêkczynna za dar ¿ycia Beaty Koœciñskiej

z proœb¹ o dalsze ³aski
 8.00 Œp. Leszek Pyka

Œp. Józef Maga - 1 r.œm.
12.00 W int. Zbigniewa w 50 r. urodzin

o b³. Bo¿e i syna Grzegorza w 18 r. urodzin,
o zdrowie i potrzebne ³aski w ¿yciu

18.00 Œp. Ryszard Kanik - r. œm.
Œp. Stanis³aw P³aszczyca i rodzice

Niedziela 15 wrzeœnia
  6.00 Za Parafian
  7.30 Œp. Krzysztof Morawiec

Œp. Irena Fr¹czek
 9.00 Œp. Aleksander Mlak
 9.00 Roków:
10.30 Œp. Ignacy i Katarzyna Józefowski,

W³adys³aw i Helena
12.00 Œp. Jerzy Oraczewski - int. od kolegów

i kole¿anek ¿ony z Oddzia³u Chirurgii
Ogólnej w Wadowicach

13.30 Chrzty
18.00 Œp. Feliksa i Eugeniusz Wawro

ks. St. Jaœkowiec, prob.

C a ³ y  T w ó j ,  M a r y j o

W naszej Bazylice s¹ dwa rodzaje
kartek nowennowych. Jedne przy
obrazie Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy, drugie przy relikwiach b³og.
Jana Paw³a II. Nowennê do Matki

Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy odprawia-
my w ka¿d¹ œrodê rano po mszy œw.
o godz. 8.00 i wieczorem o godz.
17.30. Podczas tych nabo¿eñstw od-
czytujemy zapisane proœby i podziê-
kowania. Natomiast w czwartki wie-
czorem modlimy siê poprzez przyczy-
nê b³og. Jana Paw³a II – odczytuj¹c
spisane do Niego ¿yczenia wiernych
i pielgrzymów. Kiedy jeszcze nie by³o
tego drugiego nabo¿eñstwa – nowen-
na do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomo-
cy by³a przepe³niona odczytywanymi
kartkami. Obecnie zauwa¿am, ¿e

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspo-
mnienie b³. Anieli Salawy, dziewicy, w pi¹tek –
wspomnienie œw. Jana Chryzostoma, biskupa
i doktora Koœcio³a, w sobotê – Œwiêto Podwy¿-
szenia Krzy¿a Œwiêtego, w niedzielê – wspomnie-
nie Najœw. Maryi Panny Bolesnej.

1. Od 15 do 21 wrzeœnia przypadaj¹
kwartalne dni modlitw za dzieci, m³o-
dzie¿ i wychowawców. Jest to Tydzieñ
Wychowania w Polsce pod has³em: „Wy-
chowujmy do wartoœci. Aby ¿ycie budo-
wali na Skale”.

2. Ze wzglêdu na dzisiejsz¹ pielgrzym-
kê rodzin do Kalwarii – spotkanie ró¿
ró¿añcowych wraz ze zmiank¹ tajemnic
zostaje prze³o¿one na przysz³¹ niedzielê
15 wrzeœnia po mszy œw. o godz. 7.30.

3. Nasze przygotowanie do kanoniza-
cji Najwiêkszego Naszego Rodaka Jana
Paw³a II niech z³¹czy siê z konkretnymi
postanowieniami. W kaplicy B³ogos³a-
wionego Papie¿a wystawiona jest ksiêga
pami¹tkowa, do której prosimy wpisywaæ
swe zobowi¹zania. Ksiêgê tê w kwietniu
zawieziemy do Watykanu.

4. Do £agiewnik i Mogi³y pielgrzymu-
jemy w pi¹tek 27 wrzeœnia. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt 20 z³.

5. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy
KAROL Wadowice zaprasza do udzia³u
w Parafiadzie – czyli rywalizacji parafii de-
kanatu Wadowice. Zapraszamy chêtnych do
reprezentowania naszej Parafii by zg³aszali siê
do tych rozgrywek. Szczegó³y na plakatach
przy koœciele oraz na stronie www.pukskarol.pl

6. Od tego tygodnia rozpoczynamy za-
pisy do grup ministranckich od klasy
trzeciej. Serdecznie zapraszamy rodzi-
ców ze swoimi dzieæmi.

7. W niedzielê 13 paŸdziernika w Rzymie,
przed cudown¹ figur¹ Matki Bo¿ej sprowa-
dzonej z Fatimy, Ojciec Œwiêty zawierzy œwiat
Sercu Niepokalanej Maryi. Na tê uroczystoœæ
organizujemy pielgrzymkê w dniach od 9
do 15 paŸdziernika. Koszt 350 z³ plus 150
euro. Szczegó³y podane s¹ na afiszach.

8. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty
odesz³a œp. Józefa Czopek. Wiecznie odpo-
czywanie racz jej daæ Panie, a œwiat³oœæ
wiekuista niechaj jej œwieci.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

zw³aszcza pielgrzymi wiele pisz¹
przy relikwiach B³ogos³awionego
naszego Rodaka. Dobrze, ze tak bar-
dzo jest czczony wadowicki B³ogo-
s³awiony. Czasami jednak mam wra-
¿enie, ¿e w niektórzy pomieszali
w³aœciwy porz¹dek. Uwa¿aj¹, ¿e Pa-
pie¿  z Wadowic jest wa¿niejszy od
Matki Bo¿ej. Jest skuteczniejszy
w wypraszaniu ³ask od Najœwiêtszej
Maryi Panny.

Prawda ewangeliczna jest taka, ¿e
w centrum naszej wiary jest Jezus
Chrystus. On jest S³oñcem. Wokó³
Niego kr¹¿¹ inne cia³a niebieskie –
to œwiêci. Wœród nich, niew¹tpliwie
Maryja ma specjalne miejsce. Wszak
jest Matk¹ Syna Bo¿ego, Jezusa
Chrystusa. Relacja Macierzyñstwa
Bo¿ego jest fundamentem czci Ma-
ryi. Ona zawsze jest najbli¿sza Sy-
nowi Bo¿emu. Do Niej w Litanii Lo-
retañskiej wo³amy: „Królowo
wszystkich Œwiêtych, módl siê za
nami!” To Maryja jest pierwsza na
drodze do Boga. Ona wci¹¿ do Nie-
go wskazuje drogê. „Czyñcie cokol-
wiek mówi wam Mój Syn”.

Nasz Wielki Rodak uczy³ siê od
dzieciñstwa w szkole maryjnej. Tym
bardziej, kiedy zabrak³o Mu ziem-
skiej matki – Jego m¹dry ojciec wska-
zuj¹c na obraz Matki Bo¿ej Wado-
wickiej i Kalwaryjskiej mówi³: „To
Twoja Mama”. Pobo¿noœæ Maryjna
sta³a siê czyteln¹ cech¹ naszego B³o-
gos³awionego. Z niej zrodzi³o siê
Jego pasterskie zawo³anie „Totus

Tuus” – Ca³y Twój. Pobo¿noœæ Ma-
ryjna u Papie¿a uwidacznia³a siê
w Jego modlitwie, nauczaniu, piel-
grzymowaniu, a zw³aszcza w Jego
¿yciu. Maryjny Papie¿. Matka Bo¿a
czuwa³a nad Jego ¿yciem. Wystarczy
wspomnieæ, ¿e 13 maja 1981 roku
wybawi³a Go od niechybnej œmier-
ci. Do Niej sam siê modli³ za ¿ycia
i zachêca³ innych, aby modlili siê za
Nim przed Jej obliczem za ¿ycia Jego
i po œmierci.

Przygotowuj¹c siê do kanonizacji
b³og. Jana Paw³a II chcemy dziêki
Niemu – uczyæ siê mi³oœci do Matki
Bo¿ej. Nasza wiara, czêsto mawia³
b³og. Jan Pawe³ II, jest bezpieczna
w rêkach Maryi. Per Mariam ad Je-
sum – przez Maryjê do Jezusa.

W ramach przygotowania do kano-
nizacji podejmujemy trud pielgrzy-
mowania do Rzymu. W dniach od
9 do 15 paŸdziernika (od œrody do
wtorku). Organizatorami maryjnej
pielgrzymki s¹ ci, którzy trudz¹ siê
wokó³ naszej wadowickiej pieszej
pielgrzymki na Jasn¹ Górê.

W niedzielê 13 paŸdziernika mija
96 lat jak na potwierdzenie objawieñ
fatimskich rzesza ok. stutysiêczna
mog³a ogl¹daæ zjawisko wiruj¹cego
s³oñca. Dzieci fatimskie wys³uchiwa-
³y ró¿norakich próœb Niebieskiej
Pani. Wœród nich by³o jedno bardzo
nagl¹ce: Nale¿y dokonaæ poœwiêce-
nia ca³ego œwiata Niepokalanemu
Sercu Maryi. Po raz pierwszy doko-
na³ tego Pius XII w roku 1942. Pa-
pie¿ Jan Pawe³ II powtórzy³ publicz-
nie ten akt trzykrotnie.

W dniu maryj-
nym Roku Wiary
w niedzielê 13
p aŸ d z ie r n ik a ,
który w Polsce
obchodzony bê-
dzie jako Dzieñ
Papieski (radosna
zbie¿noœæ Maryi
z Janem Paw³em II) Ojciec Œwiêty do-
kona tego aktu przed figur¹ Matki Bo-
¿ej Fatimskiej specjalnie z tej okazji
przywiezionej z Jej miejsca objawieñ.

Radosny czwartek w Pieninach
14 sierpnia wyruszyliœmy na wy-

cieczkê do Niedzicy, Kroœcienka
oraz Szczawnicy. Nasz¹ wyprawê
zaczêliœmy od zwiedzania i zapozna-
nia siê z histori¹ malowniczo po³o-
¿onego zamku w Czorsztynie. Histo-
ria w³aœcicieli oraz tamtejsza ekspo-
zycja wprawi³y nas w zdumienie.
Z tarasów widokowych zamku po-
dziwialiœmy panoramê Pienin, Jezio-

ra Czorsztyñskiego i okolicy. W Kro-

œcienku – w muzeum oczarowa³a nas

makieta obrazuj¹ca ukszta³towanie

powierzchni Pienin i Beskidu S¹dec-

kiego. Szczawnica – miasteczko

uzdrowiskowe – jest pe³na kompozy-

cji kwiatowych. W pijalni degustowa-

liœmy tamtejsze lecznicze wody.

Zuzia Pa³osz, Ola Kumorek

Radosny czwartek w Krakowie
22 sierpnia przyjechaliœmy do Par-

ku Edukacji Rozwojowej w Krako-
wie. Na obszarze obejmuj¹cym po-
nad 2 ha, wokó³ wielkomatowej
mapy œwiata zobaczyliœmy wioskê
afrykañsk¹, papuaski dom, jurtê
mongolsk¹, igloo, indiañskie tipi oraz
peruwiañsk¹ chatê. Pani przewodnik,
która jest tak¿e misjonark¹, przedsta-

wi³a nam szczegó³owo ¿ycie ludzi
w Ameryce Po³udniowej. Zobaczyli-
œmy – domy slumsy. Na tych misyj-
nych warsztatach otrzymaliœmy
ogromny zasób wiedzy o ¿yciu tam-
tejszych mieszkañców, a tak¿e zoba-
czyliœmy, w jakich warunkach ¿yj¹. To
by³a fantastyczna wycieczka zakoñ-
czona rejsem po Wiœle.

Ola Kumorek

Przez obecnoœæ
przedstawicieli
ziemi wadowic-
kiej w Rzymie
w tym historycz-
nym dniu po raz
kolejny zaœwia-
dczymy, jak bli-
ski jest  nam

b³og. Jan Pawe³ II, który w swoim
¿yciu szed³ drogami Najœwiêtszej
Maryi Panny.




