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3. Niedziela Wielkiego Postu

Pogrzeb Œp. Zygmunt Burek, ur. 1949r., zam. ul. Batorego

Œp. Jan Sobota, ur. 1949r., zam. ul. Nadbrze¿na

Œp. Jerzy Orlicki, ur. 1947r., zam. Andrychów

Œp. Józef Baklarz, ur. 1945r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Jan Go³ba, ur. 1942r., zam. Os. XX-lecia

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

Piêkne tradycje

Nasza parafia ma bogat¹ hi-
storiê. Przez lata wykszta³towa-
³a ró¿ne zwyczaje. One u³a-
twiaj¹ wyra¿anie pobo¿noœci.
Do takich ciekawych, parafial-
nych zwyczajów nale¿y œpiew
godzinek. W maju, paŸdzierni-
ku i adwencie – w czasie po-
œwieconym czci Matki Bo¿ej
œpiewamy godzinki s³awi¹ce
Maryjê. W okresie Wielkiego
Postu – godzinki do Mêki Pañ-
skiej. W czerwcu – godzinki do
Serca Bo¿ego. Przez prawie pó³ roku bazylika nasza, codziennie wczesnym
rankiem, przed msz¹ œw. o godz. 6.00 rozbrzmiewa piêknym œpiewem tych
tradycyjnych pieœni. Uczestnikami, którzy je œpiewaj¹ jest przewa¿nie grupa
ludzi starszych, w wiêkszoœci kobiet. Cenimy bardzo poranne, pobo¿ne œpiewy.
Dziêkujemy ich wykonawcom. Jest ich ok. 20 osób. Od czasu do czasu niektó-
rzy z nich odchodz¹ do wiecznoœci. Ostatnio œp. Janina Guzdek. Bóg j¹ obda-
rzy³ bardzo dobrym g³osem i wielk¹ gorliwoœci¹ religijn¹. Pozosta³o po niej
puste miejsce. Kto je wype³ni? Bóg wci¹¿ nowych powo³uje. Mo¿e i ciebie,
który czytasz te s³owa – Bóg zaprasza, byœ zape³ni³ tê pustkê. ks. Infu³at

Jan Pawe³ II by³ pierwszym papie¿em
pochodz¹cym z Polski. Jest wielkim au-
torytetem w kwestiach moralnoœci. To
Ktoœ godny do naœladowania.

W swoim ca³ym pontyfikacie Jan
Pawe³ II stara³ siê nade wszystko dzia-
³aæ na polu ewangelizowania oraz apo-
stolstwa. Jego nauka jest znana na ca-
³ym œwiecie. Jan Pawe³ II - to wielki
misjonarz. Nie ba³ siê ¿adnych granic
ani barier zwi¹zanych z konkretn¹ jego

pielgrzymk¹. By³ wszêdzie,
gdzie go serdecznie zapraszano
i otwierano przed nim swoje ser-
ce. Tam te¿ z niezwyk³¹ si³¹ oraz
moc¹, choæ wszêdzie w inny spo-
sób mówi³ ludziom o nowinie,
która dotyczy zbawienia doko-
nanego przez Jezusa Chrystusa.
Jan Pawe³ II w swoich przemó-
wieniach i homiliach podkreœla³
uniwersalnoœæ nauki Jezusa. Je-
zus Chrystus w nauczaniu Jana
Paw³a II stanowi nie tylko klucz
zrozumienia istoty samego Ko-
œcio³a, ale nade wszystko jego

dziejów, narodów oraz poszczegól-
nych ludów. Nigdy nie wyklucza³
z historii œwiata dziejów i losów poje-
dynczego cz³owieka.

Prowadzi³ dialogi miêdzyreligijne
z przedstawicielami innych kultur oraz
wyznawców. Wniós³ du¿y wk³ad, aby
dosz³o do zbli¿enia Chrzeœcijan oraz
¯ydów. Charakteryzowa³ siê optymi-
zmem ewangelicznych oraz wiar¹
w samego cz³owieka.

(ci¹g dalszy na str. 2)
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(ci¹g dalszy ze str. 5)S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  DRUGIEGO  LISTU
ŒW.PAW£A  AP. DO RZYMIAN:

Kiedy Bóg mówi, nie gardŸ Jego s³owem.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
WYJŒCIA: Wj 17,3-7

Woda wydobyta ze ska³y

EWANGELIA:  J 4,5-42 Rozmowa z Samarytank¹ o wodzie ¿ywej

Rz 5,1-2.5-8
Mi³oœæ Bo¿a rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Œwiêtego

3. Niedziela Wielkiego Postu - 23 marca 2014

/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

Po obiedzie Ojciec Œwiêty nawie-
dzi³ dziedziniec domu rodzinnego
gdzie odby³o siê bardzo serdeczne
spotkanie z mieszkañcami tego bu-
dynku oraz innymi zaprzyjaŸniony-
mi rodzinami. Spotka³ siê tam miê-
dzy innymi z pani¹ Szczepañsk¹, któ-
ra opiekowa³a siê ma³ym Lolusiem,
kiedy pani Wojty³owa potrzebowa³a
wyjœæ z domu, a tak¿e z rodzin¹ Ba-
nasiów, Kuziów i Putyrów. Pob³ogo-
s³awi³ swój dom i jego mieszkañców
oraz wszystkich zebranych.

S³owa wypowiedziane wtedy jasno
pokaza³y, ¿e dla Ojca Œwiêtego mia-
sto Wadowice znaczy Dom. Mówi³
bowiem „Modlitwa moja zwraca siê
ku wielu zmar³ym, poczynaj¹c od
moich rodziców, a tak¿e brata star-
szego i siostry, której nie zna³em,
poniewa¿ zmar³a przed moim naro-
dzeniem. Ich pamiêæ ³¹czy siê dla
mnie równie¿ z tym miastem.” Jego

rodzina nie przetrwa³a do kolejnych
etapów jego ¿ycia wiêc jedyna na-
miastka domu rodzinnego na zawsze
pozosta³a w Wadowicach.

Tutaj te¿ powraca³ przecie¿ jak do
domu i rodzinnej parafii w wa¿nych
momentach swojego ¿ycia i za to
dziêkowa³ miêdzy innymi mówi¹c:
„Po ludzku pragnê wyrazy mojej
wdziêcznoœci z³o¿yæ na rêce ksiêdza
pra³ata Edwarda Zachera, który by³
moim profesorem religii w gimna-
zjum wadowickim, który z kolei prze-
mawia³ na moich prymicjach kap³añ-
skich, na moich prymicjach bisku-
pich, arcybiskupich i kardynalskich
tu, w wadowickim koœciele, i wresz-
cie przemówi³ tak¿e dzisiaj na tym
nowym etapie drogi mojego ¿ycia,
która niczym innym nie da siê wyt³u-
maczyæ, tylko niezmierzonym Bo-
¿ym Mi³osierdziem oraz niezwyk³¹
opiek¹ Bogarodzicy, Matki Nieusta-
j¹cej Pomocy.” cdn

W II Niedzielê Wielkiego Postu,
która nazywamy Niedziel¹ Przemie-
nienia, zechcia³ Bóg przemieniæ do-
czesne ¿ycie ks. pra³ata Franciszka
Skupienia w ¿ycie wieczne. Zmar³ na
zapalenie p³uc wczesnym rankiem,
w swoim mieszkaniu w Andrycho-
wie, maj¹c 77 lat. Nasza parafia jest
wdziêczna œp. ks. pra³atowi Francisz-
kowi Skupieniowi za gorliw¹ pos³u-
gê w konfesjonale. Kiedy zrezygno-

S. Benedykta Mazur CSFN

Przemienienie wa³ z kierowania parafi¹ œw. Macieja
w Andrychowie – poprosi³em go, aby

zechcia³ przyje¿d¿aæ do naszej bazy-

liki i obj¹æ s³u¿bê spowiednika. Chêt-

nie mnie pos³ucha³ i przez z gór¹

5 lat z wielk¹ gorliwoœci¹ s³u¿y³ pe-

nitentom w konfesjonale. Teraz, po

jego œmierci, modlimy siê do Najwy¿-

szego Kap³ana, aby wynagrodzi³

ks. pra³atowi bardzo gorliw¹ s³u¿bê

spowiednika naszej bazyliki.

Z kolei tym, którzy byli sfrustrowa-
ni i wizjê misji Koœcio³a wi¹zali z kon-
kretnym programem, Jan Pawe³ II
ca³y przypomina³ o sile Koœcio³a, któ-
re tkwi w samej Ewangelii i Euchary-
stii. Tym, którzy w tych kwestiach
wykazywali siê pesymizmem przypo-
mina³, ¿e tajemnice zwi¹zane ze œwia-
t³em s¹ tak samo realne jak mrok cier-
pienia. Narzekaj¹cym i tym, którzy

byli zniechêceni ¿yciem w ciê¿kich
czasach pokazywa³ doskona³y wzo-
rzec d¹¿enia do œwiêtoœci.

Œwiêci w bardzo skrajnie trudnych
warunkach realizowali niestrudzenie
idea³y Ewangelii. Tym, którzy scep-
tycznie twierdzili, ¿e nie da tutaj siê
ju¿ nic zrobiæ dodawa³ zapa³u wraz
z dynamizmem. Poprzez swoje apo-
stolskie podró¿e wlewa³ nadziejê
w obola³e bólem serca.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

ks. Infu³at

1. W tym tygodniu rekolekcje dla
m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³ Nr 1 „Bu-
dowlanka” oraz ze Szko³y Podstawo-
wej i Gimnazjum z ul. S³owackiego.

2. We wtorek obchodzimy Uroczy-
stoœæ Zwiastowania Najœwiêtszej
Maryi Panny. Jest to Dzieñ Œwiêto-
œci ̄ ycia Ludzkiego. Na mszach œw.
o godz. 8.00, 12.00 i 18.00 bêdzie
mo¿na podj¹æ siê duchowej adopcji
dzieci poczêtych. Odpowiednie for-
mularze s¹ wy³o¿one na o³tarzach.

3. Spotkanie Honorowej Stra¿y
Serca Bo¿ego w œrodê o godz. 16.30.

4. W dniach od 22 do 29 marca
br., w ramach akcji „Woda dla
Misji Katolickiej”, wystawiony

jest przy ul. EiK Wojty³ów kon-
tener do zbiórki makulatury.

5. Zapraszamy na pielgrzymkê do
£agiewnik wraz z uczestnictwem
we mszy œw. jubileuszowej w kate-
drze wawelskiej 28 marca. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt 20z³. Nato-
miast do Doliny Chocho³owskiej
pojedziemy w sobotê 12 kwietnia.
Wyjazd o godz. 7.00. Koszt 30 z³.
Dwudniowa pielgrzymka do Wied-
nia w dniach 24 i 25 maja /sobota
i niedziela/. Koszt 360z³.

6. Caritas Archidiecezji Krakow-
skiej zachêca do nabywania baran-
ków wielkanocnych.
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Poniedzia³ek 24 marca
  6.00 Œp.Józef ̄ ak

Œp. Janina Guzdek
  6.45 Œp. Krystyna Gurdek
  7.30 Œp. Emilia Chruszcz - 3 r.œm.
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp. Józefa Góral
18.00 Œp. Piotr Stanis³awa Boles³aw Cieœlik

Œp. Stanis³aw Adamczyk - 11 r.œm.,
¿ona Marianna

Wtorek 25 marca
  6.00 Œp. Maria Rajda
  6.45 Œp. Krystyna Gurdek
  7.30 Œp. Maria i Andrzej Kosycarz z dzieæmi
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp. Danuta Katarzyna ̄ ukowska
18.00 Œp. Zbigniew K³aput

Œp. Janina Zacharko

Œroda 26 marca
  6.00 Œp. Julian Flasz
  6.45 Œp. Bronis³awa Grzybczyk
  7.30 Œp. Alicja Wyka i Jerzy P³oszczyca
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp. Eugeniusz Spisak
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Kazimiera Glanowska
Œp. Anna Gocza³
Œp. Zofia Fio³ek
Œp. Teofil Gocza³
Œp. W³adys³aw Kowalczyk
Œp. Henryk Karp
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Stefania Leœniowska
Œp. Józef Warmuz
Œp. Teresa Gawlik
Œp. W³adys³awa Furdzik
Œp. Eugenia Peszel
Œp. Zygmunt Burek
Œp. Jerzy Orlicki
Œp. Kazimierz Kolber
Œp. Stanis³awa Musia³
Œp. Danuta Katarzyna ̄ ukowska
Œp. Józefa Bizoñ
Œp. Krystyna Gurdek
Œp. Joanna Szczurek
Œp. Franciszka Fia³kowska

Œp. Stanis³aw i Adelajda Czermiñscy
Œp. Ryszard Rospond
Œp. Janina Guzdek

Czwartek 27 marca
  6.00 Œp. Julian Flasz
  6.45 Œp. Eugeniusz Spisak
  7.30 Œp. Krystyna Gurdek
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp. Marian ¯egliñski - 14 r. œm.
18.00 Œp. Józef Warmuz

Œp. Joanna i Micha³ Chrostek

Pi¹tek 28 marca
  6.00 Œp. Danuta Katarzyna ̄ ukowska

Œp. Franciszka i Jan Nowak
  6.45 Œp. Józef Warmuz
  7.30 Œp.  Eugeniusz Spisak

Œp. Czes³aw i Maria Drabek i zmarli
z rodzin Wysockich i Pietkiewiczów

 8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp. Maria Putek
18.00 Œp. Wanda Dyrcz - 14 r.œm.

Œp. Tadeusz Palichleb

Sobota 29 marca
  6.00 Œp. Kazimiera Glanowska

Œp. Dariusz Cichoñ - 2 r.œm.
  6.45 Œp. Zbigniew K³aput
  7.30 Œp. Danuta Bukowska
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp. Eugeniusz Dudziñski
18.00 Œp. Jerzy Mirowski

Œp. Aleksander Cierpia³ek - 9 r.œm.

IV Niedziela Wielkiego Postu 30 marca
  6.00 Œp. Franciszka Fia³kowska
  7.30 Œp. Józef Piskorz

Œp. Krystyna Matu³a
 9.00 Œp. o. W³adys³aw Kluz - 19 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Stanis³aw El¿bieciak - 18 r.œm.
10.30 Œp. Franciszek i Stefania Maj
12.00 Dziêkczynna w dniu 78r. urodzin Marii

z podziêkowaniem Matce Bo¿ej za
opiekê i zdrowie oraz z proœb¹ o
dalsz¹ opiekê dla ca³ej rodziny

13.30 Œp. Jan Migda³ek - r.œm.
18.00 Œp.  Tadeusz Rajda i zm. z rodziny

Dom Ojca Œwiêtego
Kiedy mówimy o domu Ojca Œwiê-

tego to mamy na myœli kamienicê
przy ul. Koœcielnej 7 w Wadowicach.
Najczêœciej zapominamy, ¿e tak na-
prawdê by³a to kamienica czynszo-
wa, której w³aœcicielem by³ ̄ yd Cha-
im Ba³amuth. Przed II
wojn¹ œwiatow¹ w ma-
³ych miasteczkach
¿y³o wielu ¯ydów.
W Wadowicach 1/3
mieszkañców to wy-
znawcy religii Moj¿e-
szowej. Rodzice Karo-
la – przysz³ego Papie-
¿a – wynajêli dwa po-
koje i kuchniê. PóŸniej, gdy pozosta³
tylko ojciec i syn – zrezygnowali ze
wzglêdu na koszty z jednego poko-
ju. Po maturze opuœcili Wadowice,
aby zamieszkaæ u krewnych w Kra-
kowie przy ul. Tynieckiej. Wtedy
m³ody Karol zacz¹³ studia na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim na wydziale
polonistycznym.

Papie¿ Polak by³ bardzo stanow-
czy w swoim pos³ugiwaniu. Trzyma³
siê zawsze mocno obranej przez sie-
bie drogi. Po dokonaniu na niego za-
machu jeszcze bardziej by³ przeko-
nany o swojej misji.

Nastêpn¹ godn¹ do naœladowania
cech¹ jego osobowoœci by³a umiejêt-
noœæ przebaczania. Umiejêtnoœæ jed-

noczenia ludzi to charakterystyczna
cecha jego pontyfikatu. By³ papie-
¿em, który potrafi³ w niezwyk³y spo-
sób zjednaæ sobie m³odzie¿. Podkre-
œla³, ¿e m³odzie¿ jest sol¹ ziemi. I tak
by³o do koñca. „Szuka³em was, a te-
raz wy przyszliœcie do mnie.”

ks. Stanis³aw Jaœkowiec, proboszcz.

Budynek w Wadowicach, w którym
mieszka³ Karol Wojty³a nabra³ zna-
czenia, po wyborze Jego na Papie¿a.
Kamienica przy Koœcielnej zaczê³a
¿yæ duchem nowowybranego Jana
Paw³a II. Ze wzglêdu na rzesze piel-

grzymów przybywaj¹ce
do Wadowic, tak ks.
kard. Macharski, jak
równie¿ w³adze miasta,
a zw³aszcza ówczesny
proboszcz ks. pra³at Za-
cher – postanowili udo-
stêpniæ pomieszczenia
zamieszka³e przez Woj-
ty³ów dla przybywaj¹-
cych pielgrzymów.

Wielk¹ rolê w podtrzymaniu atmos-
fery domu rodzinnego w tej kamieni-
cy, odegra³y siostry nazaretanki, na
czele z siostr¹ Magdalen¹. Na tym
miejscu pragnê im z³o¿yæ szczegól-
ne wyrazy uznania. Wielki ho³d.
Twórcza praca sióstr nazaretanek
w kszta³towaniu niepowtarzalnej at-

(ci¹g dalszy na str. 4)
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Pielgrzymka do £agiewnik i Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
Pierwsz¹ pielgrzymkê do £agiew-

nik w Nowym Roku 2014 rozpoczê-
liœmy od nawiedzenia Domu Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi
w Podgórzu przy ul. Parkowej. Zo-
staliœmy powitani przez Siostrê Pro-
wincjaln¹ Mariê Rokosz, która za-
pozna³a nas z histori¹ Zgromadzenia,
a tak¿e z postaci¹ za³o¿yciela – œw.
Zygmuntem Szczêsnym Feliñskim.

Za³o¿yciel Zgroma-
dzenia by³ wielkim
œwiadkiem wiary
i duszpasterskiej mi³o-
œci w czasach trudnych
dla Narodu i Koœcio³a
w Polsce. Dba³ o du-
chowy wzrost wier-
nych, pomaga³ ubogim
i sierotom.

Przed wybuchem
powstania styczniowego ostrzega³
przed niepotrzebnym rozlewem
krwi. Jednak, gdy powstanie siê roz-
poczê³o i gdy nast¹pi³y represje, od-
wa¿nie stan¹³ w obronie uciœnionych.
Z rozkazu cara rosyjskiego spêdzi³

Dar pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II do Wadowic cz. I

Pierwszy pobyt Jana Paw³a II w Wa-
dowicach by³ bardzo rodzinny i uj-
muj¹cy. Przecie¿ wróci³ do Polski
zaledwie po kilku miesi¹cach poby-
tu w Rzymie. ¯y³o wtedy jeszcze
wiele osób, które pamiêta³y go
z dzieciñstwa oraz wiêkszoœæ kole-
gów i znajomych z okresu szkolne-
go. W progach wadowickiego ko-
œcio³a powita³ swojego ucznia ks. in-
fu³at Edward Zacher. Jan Pawe³ II
wjecha³ na wadowicki
rynek w samo po³udnie
jad¹c z Kalwarii Ze-
brzydowskiej i zmierza-
j¹c do Oœwiêcimia. Oj-
ciec Œwiêty pomodli³ siê
przed Najœwiêtszym Sa-
kramentem, nastêpnie
uca³owa³ chrzcielnicê
i uda³ siê do kaplicy
Matki Bo¿ej. Dzieci z
przedszkola, które mie-
œci³o siê w budynku ochronki, do któ-
rej uczêszcza³ jako ma³y Loluœ, po-
darowa³y Ojcu Œwiêtemu herb Wa-
dowic, polne kwiaty i kilka grudek

wadowickiej ziemi. Wzruszony Pa-
pie¿ powiedzia³ dzieciom, ¿e kufe-
rek z ziemi¹ chêtnie zabierze do Rzy-
mu, w³o¿y go pod poduszkê i kiedy
bêdzie spa³ bêdzie mu siê wydawa-
³o, ¿e jest w Wadowicach.

Jan Pawe³ II odmówi³ Anio³ Pañ-
ski, a w swoim przemówieniu wyra-
¿a³ radoœæ ze spotkania, wraca³ do
swoich lat m³odzieñczych tutaj spê-
dzonych, dziêkowa³ za wszelkie do-

bro, którym obdarzy³y
go Wadowice. Nastêp-
nie prosi³ swoich roda-
ków o nieustann¹ mo-
dlitwê przed wizerun-
kiem Wadowickiej
Pani „bo papie¿ - kto
jak kto, ale papie¿! - to
nieustaj¹cej pomocy
szczególnie potrzebu-
je”.  I doda³ „W ogóle

róbcie wszystko, co siê da, a¿ebyœcie
siê tego papie¿a nie musieli wstydziæ
przed œwiatem - i koniec...”

(ci¹g dalszy ze str. 3)

mosfery, jako domu nazaretañskie-
go trwa³a od 1984 do 2014 roku –
30 lat. To potê¿na i owocna praca.

W najbli¿szym czasie wejdziemy
w historiê domu jako muzeum. Oby
uda³o siê realizatorom projektu wy-
stroju pomieszczeñ PP. K³aputom

wytworzenia klimatu rodzinnego.
Oby w tej nowej o wiele bogatszej
ofercie, któr¹ zawiera Muzeum Dom
Rodzinny Jana Paw³a II w Wadowi-
cach by³a przekazana wyj¹tkowa
charyzma tego miejsca, która potra-
fi³a ukszta³towaæ tak wielkiego cz³o-
wieka. ks. Infu³at

dwadzieœcia lat na wygnaniu w Ja-
ros³awiu nad Wo³g¹. Nigdy ju¿ nie
móg³ powróciæ do swojej diecezji.
Jego œwiêtobliwe ¿ycie i heroicznoœæ
cnót zosta³a uwieñczona 18 sierp-
nia 2002 roku na B³oniach Kra-
kowskich. Uroczystego aktu be-
atyfikacji dokona³ Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II, podczas swojej ostat-
niej pielgrzymki do Ojczyzny, na-

tomiast 11 paŸdziernika
2009 roku Ojciec Œwiê-
ty Benedykt XVI doko-
na³ w Rzymie uroczy-
stej Jego kanonizacji.

Siostry Rodziny Ma-
ryi z samarytañsk¹ mi-
³oœci¹ oddaj¹ siê pracy
wœród potrzebuj¹cych
opieki, dostrzegaj¹c
w nich cierpi¹cego

Chrystusa. Prowadz¹ domy pomo-
cy spo³ecznej, pracuj¹ w szpitalach,
w domach dziecka, zajmuj¹ siê
dziewczêtami i ch³opcami niepe³no-
sprawnymi umys³owo z upoœledze-
niem w stopniu lekkim i ciê¿kim.

W³¹czaj¹c siê w ¿ycie parafialne
siostry podejmuj¹ pos³ugê w zakry-
stiach, biurach parafialnych, a tak¿e
jako organistki. S¹ te¿ katechetkami.
Po wspólnej modlitwie siostry zapra-
szaj¹ nas na kawê, herbatê i pyszne
dro¿d¿owe wypieki. Dziêkujemy za
tak serdeczne przyjêcie.

W £agiewnikach w kaplicy Wie-
czystej Adoracji, modlimy siê o do-
bre przygotowanie do kanonizacji b³.
Jana Paw³a II. W kaplicy œw. Siostry
Faustyny uczestniczymy we mszy
œw. odprawianej przez ks. Infu³ata
modl¹c siê w intencjach, z którymi
pielgrzymujemy. Maria Zadora


