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Nasze sprawy

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRZY-
SŁÓW
Prz  8, 22-31

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTE-
GO PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN
Rz  5, 1-5
Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu
Świętym.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

EWANGELIA:
J  16, 12-15

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi.

 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi.
Jezus powiedział swoim uczniom: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz
jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do
całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i
wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego
bierze i wam objawi».                                                                                          Oto słowo Pańskie.

W miesiącu czerwcu, który jest szcze-
gólnie poświęcony Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa, zapraszamy z biskupem Ja-
nem Chrapkiem, ordynariuszem radom-
skim do refleksji nad problemem ubóstwa
w życiu społecznym, na który Kościół, a
więc każdy z nas, nie może pozostać obo-
jętny. Wspomnijmy na słowa Chrystusa:
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, mnieście uczy-
nili...” (Mt 25,40)

    Kościół od początku wskazywał na
jedność postu, jałmużny i modlitwy.
Post pomaga nam przypomnieć sobie
naszą zależność od świata, od innych
ludzi, a w ostateczności od Boga.. do-
świadczenie własnej zależności prowa-
dzi do uświadomienia sobie osobistej
odpowiedzialności za ubogich i potrze-
bujących. Ten, kto podejmuje post,
będzie bardziej zdolny do współczucia

ciąg dalszy na stronie 2

Druga Papieska Olim-
piada We wtorek 5
czerwca w Domu Kultury
w Wadowicach odbyła się
II Olimpiada o życiu i dzia-

łalności Ojca Świętego. Wzięła w nich
udział młodzież z czterech szkół średnich
z Wadowic oraz szkoły z Andrychowa,
Radoczy i Suchej Beskidzkiej. Animato-
rem tej Olimpiady była Pani Profesor
Ewa Czaicka. Laur zwycięstwa zdobyła
młodzież z Suchej Beskidzkiej. To była
konkretna odpowiedź organizatorów i
młodzieży na prośbę Ojca Świętego po-
wtarzana wiele razy na początku XXI wie-
ku – „Wypłyń na głębię”.
Pokłosie urodzin Jana Pawła II Nasza
plebania 5 czerwca  była świadkiem or-
ganizatorów zjazdu szkół noszących imię
Jana Pawła II w dniu 18 maja do Wado-
wic. Organizatorzy z radością stwierdza-
li, że otrzymali wiele pochwalnych listów
od przedstawicieli szkół, które wzięły
udział w tym urodzinowym spotkaniu. Za-
chęceni radosnymi wiadomościami pra-
gną  kontynuować w dalszych latach po-
dobne spotkania Rodziny Szkół Jana Paw-
ła II w naszym mieście.  Wyrażam ser-
deczną wdzięczność  Organizatorom, dzię-
ki, którym mogliśmy gościć 18 maja na-
uczycieli i dzieci z różnych stron Polski.
Śladami św. Brata Alberta Przedstawi-
ciele naszej parafii odbyli w drugi dzień
Zielonych Świąt wspaniałą pielgrzymkę
do Zakopanego, na Kalatówki, do św.
Brata Alberta. Na nowo uświadomiliśmy

sobie, że na początku
XX wieku było w Pol-
sce dużo nędzy, jak
również  XXI wiek zaczyna przysparzać
ludziom różnorakich bied. Przesłanie
Ewangelii o miłosierdziu jest wciąż na cza-
sie, a Jezusowe nauczanie - iż ubogich
zawsze mieć będziecie - jest naszym co-
dziennym doświadczeniem.
Trzecia rocznica pielgrzymki Ojca
Świętego do Wadowic 16.06.1999 W
ostatnią środę udała się delegacja kościel-
no-samorządowa do Watykanu. Celem tej
krótkiej wizyty jest złożenie hołdu Ojcu
Świętemu za jego niezapomniana piel-
grzymkę sprzed dwóch lat, a także za-
pewnienie Najwybitniejszego Naszego
Rodaka, że Dom wadowicki z wielką mi-
łością towarzyszy Papieżowi.

Krystalizacja marmurowej posadz-
ki Po długich poszukiwaniach udało się
nam wyszukać fachowców, którzy w spo-
sób umiejętny wypełnią wżery posadzki
kościelnej. Nałożą specjalną substancję
chroniącą marmur i dokładnie wypoleru-
ją całą posadzkę. Zapowiadają, że zrobią
to po oktawach Bożego Ciała. Koszt tej
pracy będzie wynosił 5.000zł. Zachęca-
ją, abyśmy zakupili specjalną maszynę do
polerowania tego rodzaju posadzki, która
promocyjnie będzie kosztowała 7.000zł.
Koniecznie trzeba zrealizować tę propo-
zycję, aby nasza piękna i bardzo droga
posadzka marmurowa mogła w dalszym
ciągu zachwycać parafian oraz pielgrzy-
mów.



List 5/2001 – miesięcznik poświęcony
odnowie życia chrześcijańskiego.

Czytelnik Żywotów Świętych, szczegól-
nie starożytnych i średniowiecznych, spo-
tyka się z dziesiątkami, a nawet tysiąca-
mi cudów. Czyta je z niedowierzaniem
właściwym sceptykowi naszego wieku,
traktując je z przymrużeniem oka, jako
pewnego rodzaju skansen religijny. Nie
wierzy, że mogły się przydarzyć, ani tym
bardziej że zaistniały. Niniejszy numer
Listu w całości poświęcony jest cudow-
nemu językowi Boga, Jezusa Chrystusa
oraz Matki Bożej, w który to sposób Pan
Bóg świadomy naszej słabości i ducho-
wego krótkowidztwa wychodzi nam na-
przeciw i poprzez zewnętrzne znaki po-
maga zrozumieć cuda wewnętrzne. Czy
można prosić Boga o cud? Oczywiście!
Musimy jednak pamiętać, że cud jest la-
ską, a więc darmowym i spontanicznym
działaniem Boga i nie można go wymu-
szać. Natarczywe domaganie się cudów
i zbytnie do nich przywiązanie spotkało
się z przyganą ze strony Pana Jezusa „ple-
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i konkretnej solidarności z ludźmi po-
zbawionymi środków do życia. Ponad-
to, ograniczenie konsumpcji pewnych
dóbr pozwala na zaoszczędzenie pie-
niędzy, które można ofiarować ubogim.
Jałmużna ma szczególną wartość, kie-
dy złączona jest właśnie z osobistym
wyrzeczeniem. Tego rodzaju praktyko-
wanie jałmużny otwiera na innych, a
jednocześnie stanowi skuteczny środek
walki z własnym egoizmem, zachłanno-

ścią i skąpstwem. Natomiast czas, któ-
ry przeznaczamy na rozrywkę i kon-
sumpcję, możemy poświęcić np. na spo-
tkania z rodziną, z potrzebującymi, wy-
korzystać na modlitwę - również za ubo-
gich, by mogli otrzymać potrzebną im
pomoc. W ten sposób post, jałmużna i
modlitwa nawzajem się warunkują i
wzmagają swoją owocność.

    Rozważania pochodzą z Listu Paster-
skiego Biskupa Radomskiego na temat
biedy i ubóstwa.

ciąg dalszy ze strony 2 Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci
otrzymały Sakrament Chrztu:Chrzest Św.:

Modlimy sie, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i kościoła powszechnego.

Mikołaj Łukasz JASIŃSKI, syn Mariusza i Barbary
Julia GRYGIEL, córka Wojciecha i Jadwigi
Adrianna Iga ĆWIERTNIA, córka Ireneusza i Ewy
Szymon Adam SZULCZYŃSKI, syn Teofana i Edyty

Pożegnaliśmy: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszła do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.

Józef PŁONKA, ur. 1934 r., zam. Wadowice, Os. Słoneczne
Maria CZAPIK z d. Nowotarska, ur. 1918 r., zam. Wadowice, Pl. Obr.
Westerplatte

Zapowiedzi:
Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeń-

skiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Marek Tadeusz ADAMCZYK Syn: Józefa i Marii z d. Dyrcz Zam.
Wadowice, Os. Jedność 15 Jolanta GOŁĄB Córka: Jana i Anny z
d. Wądrzyk  Zam. Radocza 244

Damian KACPRZAK Syn: Marka i Ewy z d. Bednarz Zam. Wado-
wice, Os. M. Wadowity 6/10 Katarzyna Stanisława GAWLAS Cór-
ka: Wojciecha i Teresy z d. Paśnik  Zam. Andrychów, ul. Lenartowi-
cza 12/52

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:

Poniedziałek:   Dz 11, 21b-26; 13, 1-3   *   Mt 10, 7-13
Wtorek:   2 Kor 1, 18-22   *   Mt 5, 13-16
Środa:     2 Kor 3, 4-11   *   Mt 5, 17-19
Czwartek: Rdz 14, 18-20; 1 Kor 11, 23-26  *  Łk 9, 11b-17
Piątek:    2 Kor 4, 7-15  *   Mt 5, 27-32
Sobota:   2 Kor 5, 14-21   *   Mt 5, 33-37

TO WARTO PRZECZYTAĆ

Anna Kotowicz

mię przewrotne żąda znaku, ale żaden znak
nie będzie im dany, oprócz znaku Jonasza”
/Łk 11,29/. Prosiłeś o cud i myślisz, że
byłem głuchy na twoją modlitwę, że ukry-
wałem się gdzieś daleko. A przecież da-
łem ci znak. To znak Jonasza: moja Męka,
Śmierć i Zmartwychwstanie. Ten znak jest
odpowiedzią na twój lęk, na ból na prośbę
o życie i zdrowie ukochanej osoby, na two-
je wołanie o wolność i sprawiedliwość; jest
również odpowiedzią na twoje  rozczaro-
wanie moim pozornym milczeniem.

Najważniejsza jest osoba Pana Jezusa
oraz nasza wiara, że już teraz można Go
spotkać i pragnienie, by to spotkanie było
coraz intensywniejsze. Kiedy prosimy Go
o jakiś cud, niezależnie od tego czy się on
wydarzy, czy nie, umacniamy swoją wia-
rę w Jego moc płynącą ze zmartwych-
wstania i w Jego troskę o każdego czło-
wieka.

Wierzę, że warto się modlić o cuda.
Mam nadzieję, że ten numer Listu pokaże
jak bardzo zaskakujące i piękne są odpo-
wiedzi Pana Boga na nasze modlitwy.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 11 czerwca      Leona, Filipa
  6.00 Śp. Antonina
  6.30 Śp. Katarzyna i Stanisław Tyrybon

i syn Stanisław
  7.00 Śp. Bolesław Bandoła w
  7.30 Dziękczynno błagalna

o światło Ducha Świętego
  8.00 Śp. Anna Baczyńska w 1 rocz. śm.
12.00 Śp. Alojzy Bechta
18.00 Śp. Józef Mrowiec

Wtorek  12 czerwca           Jana, Onufrego
  6.00 Śp. Mirosław Sedliwy
  6.30 Podziękowanie za ocalenie od śmierci
  7.00 Śp. Alojzy Bechta
  7.30 Śp. Maria, Antoni, Bolesław,

Mieczysław i Jadwiga
  8.00 W int. dusz czyśćcowych

Śp. Ludwina Matys
12.00 Śp. Roman Dziuba
18.00 Śp. Józef Mrowiec

Środa  13 czerwca     Antoniego, Lucjana
  6.00 Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy za córkę
  6.30 Śp. Alojzy Bechta
  7.00 Śp. Józef Mrowiec
  7.30 W int. dusz czyśćcowych
  8.00 Śp. Marian Czarnowski
12.00 Śp. Mirosław Sedliwy

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intenacjach składanych próśb
i podziekowań

Czwartek   14 czerwca      Rufina, Walerego
B O Ż E     C I A Ł O

  6.00 Śp. Jan Małecki
  7.30 Śp. Karol Wiktor
  9.00 Śp. Stanisława Bińkowska
10.00 Dziękczynno błagalna

o światło Ducha Świętego
13.15

19.00 Śp. Alojzy Bechta

Piątek 15 czerwca    Jolanty, Wita
  6.00 Śp. Alojzy Bechta
  6.30 Śp. Maria Firczyk
  7.00 O błog. Boże w 25 rocz.

Święceń kapłańskich O. Adama Żako
  7.30 W int. dusz czyśćcowych
  8.00 Śp. Stanisław Pietraszko
12.00 Śp. Jan Małecki
18.00 Śp. Józef Mrowiec

Śp. Maria Czapik

 Sobota  16 czerwca          Aliny, Anety
  6.00 O wieczne zbawienie Baruły
  6.30 Śp. Alojzy Bechta
  7.00 Śp. Jan Małecki
  7.30 W int. dusz czyśćcowych
  8.00 W int. Ojca Świętego
12.00 Śp. Eugenia Namysłowska

od członkiń 4 róży kobiet
18.00 Śp. Józef Mrowiec

Niedziela 17 czerwca         Alberta, Laury
  6.00 Śp. Alojzy Bechta
  7.30 Śp. Władysław Wyka
  9.00 Śp. Józef Mrowiec

W int. S K L o błog. Boże
10.30 Śp. Stanisław Radziński w 2 rocz. śm.
12.00 W int. dusz czyśćcowych
13.15 Chrzty

Śp. Jan Małecki
19.00 Śp. Marian i Maria

Ogłoszenia parafialne
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ  /X NIEDZIELA ZWYKŁA/

10.06 2001

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

1. Dziś po Mszach Św. – zgodnie z prośbą naszego Księdza Kardynała -  zbiórka
przy kościele przeznaczona jest na poszkodowanych przez huragan mieszkańców wiosek
Podhala.

2. W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30,
modlimy się o silną wiarę w realną obecność Jezusa w Eucharystii.

3. W czwartek jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa zwana
u nas Bożym Ciałem. W tym dniu wszyscy wierzący wezmą udział w uroczystej procesji,
która rozpocznie się w kościele św. Piotra Mszą św. o godz. 10.00. Zwyczajem ubiegłych
lat, wierni dwóch wadowickich parafii pójdą w procesji w tym roku od kościoła św. Piotra
do naszej Bazyliki. Prosimy naszych parafian, aby świadectwem swej obecności oraz
pobożnego zachowania się okazali miłość do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakra-
mencie. Prosimy o wykonanie ołtarzy przez Solidarność oraz Stowarzyszenie KSM-u i
Służby Liturgicznej. W Boże Ciało w naszej bazylice będą Msze Św. o godz. 6.00, 7.30,
9.00 i 10.00. zamiast o godz. 10.30. Po procesji będzie Msza Święta o godz.13.15 oraz
wieczorem o godz.19.00.

4. W oktawie Bożego Ciała urządzamy procesje po rynku o godz. 18.30.
5. XVI Piesza Pielgrzymka z Wadowic do Częstochowy odbędzie się w dniach 14 do

19 lipca. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zapisy odbędą się w
dniach od 5 lipca do 12 lipca w godzinach od 17.30 do 19.00.

6. W poniedziałek 18 czerwca odbędzie się pielgrzymka do Czernej. Wyjazd o godz.
6.30. Koszt 10zł.

7. W sobotę 23 czerwca odbywa się pielgrzymka Honorowej Straży Serca Bożego
do Częstochowy. Wyjazd o godz. 6.00. Koszt 20zł.

8. W poniedziałek 18 czerwca Ksiądz Kardynał Macharski w Urzędzie naszego mia-
sta odbiera tytuł honorowego obywatela Wadowic, który otrzymał dzięki życzliwości
Radnych miasta

9. W czwartek 21 czerwca, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała O. Żak – Prowin-
cjał OO Jezuitów odprawi w naszym kościele Mszę Świętą Jubileuszową, w związku ze
swym 25-leciem kapłaństwa.

10. Bóg zapłać za składane na remont naszej Bazyliki ofiary. W zeszłą niedzielę złoży-
liście 9.520zł. Sumę tę w całości przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów związanych z
malowaniem kaplicy Świętej Rodziny. Polichromia tej kaplicy będzie wykonana z począt-
kiem lipca. Koszt tej pracy artystycznej wyniesie 50.000zł.

11. Święci tego tygodnia: poniedziałek – wspomnienie św. Barnaby, apostoła, w środę
– wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła, w piątek – wspo-
mnienie bł. Jolanty, zakonnicy
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W ostatnią sobotę, 2 czerwca, w
naszej Bazylice przeżyliśmy modlitewne
czuwanie grup apostolskich. W naszej
parafii żyje dziesięć wspólnot. Niektóre z
nich prężnie się rozwijają i twórczo dzia-
łają. Inne – nie mogą rozwinąć swoich
orlich lotów. Są jak domowa kurka, która
od czasu do czasu lekko się uniesie, a nor-
malnie to drepcze po swoich ścieżkach.
Żywotność parafii posoborowej jest syn-
tezą żywych, małych wspólnot. Jeśli one
są w parafii i podejmują różne zadania,
realizując swój charyzmat – parafia jest
żywotna.

Mniej ważny jest składnik socjo-
logiczny, ekonomiczny czy intelektualny
parafian. O wiele bardziej liczy się otwar-
cie się człowieka na działanie Ducha
Świętego. Nie można ubolewać i uspra-
wiedliwiać się tym, że to większość ludzi
trzeciego wieku: emerytów i rencistów.
Patrzymy na Ojca Świętego, który we-
dług zasad rachunkowych już dawno był-
by Emerytem. Jest nam dane z bliska ob-
serwować Jego zmaganie się z słabościa-
mi wieku i choroby. Mamy jednak to
szczęście iż doświadczamy jak ten współ-
czesny Sternik Kościoła Świętego wypły-
wa na głębie współczesności. Nie jest na
marginesie lecz w centrum historii. Uka-
zuje prawdę iż u Chrystusa liczy się każ-
dy wiek. Każdy okres życia należy prze-
żyć aktywnie w służbie Boga i człowie-
ka. Gdy słyszę skargi, że w naszej parafii
nie da się tworzyć grup apostolskich, czy
wspólnot ewangelicznych, bo są liczne
przeszkody – myślę wtedy o Widzialnej
Głowie Kościoła Świętego. On wciąż
umie to robić. Jako Wikary z Niegowici,

MÓWILI JĘZYKAMI.
czy tez od św. Floriana. Kiedy się dokto-
ryzował i habilitował umiał też tworzyć
wspólnoty.  Czy był Księdzem, czy Bi-
skupem lub Kardynałem, a teraz Papie-
żem – wciąż czuje potrzebę wspólnot i
ruchów kościelnych. Papież uczy, że ru-
chy te są znakiem obecności Ducha Świę-
tego w Kościele.

Realizując myśl Ojca Świętego,
w wigilię Ducha Świętego poprosiliśmy na
wspólną modlitwę nasze wspólnoty para-
fialne. Byłem zaskoczony dużą frekwen-
cją oraz świadectwami liderów tych grup.
Na Mszy Świętej koncelebrowanej, koń-
czącej czuwanie wigilijne, uwielbialiśmy
Ducha Świętego za to, że Mocą Swą po-
tężnie wieje również w naszej parafii, na
początku XXI wieku.

Myślałem wtedy o trzech najważ-
niejszych świętach Kościoła. Boże Na-
rodzenie ze swoją nocną Pasterką. Od-
dajemy wtedy cześć Ojcu Niebieskie-
mu. Zmartwychwstanie Pańskie u począt-
ku, którego jest wieczorna Wigilia Paschal-
na. Uwielbiamy nią Wcielonego Syna Bo-
żego za dzieło odkupienia. Święta Zesła-
nia Ducha Świętego, poprzedzone rado-
snym czuwaniem ruchów kościelnych.
Przez tę modlitwę wyrażamy hołd Ducho-
wi Świętemu, który sprawia, że Kościół
żyje. On nieustannie Uświęca i Ożywia
Mistyczne Ciało Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi i Ducho-
wi Świętemu. Jak była za czasów dzie-
ciństwa Karola Wojtyły, taka przynajmniej
niech będzie teraz, a daj Boże w Trójcy
Jedyny, by była wieksza u początku trze-
ciego tysiąclecia, gdy nasz Ojciec Święty
rozpoczął 82 rok życia Ks. Proboszcz

Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 18 kwietnia 2001 roku  w sprawie nadania Hono-
rowego Obywatelstwa Miasta Wadowice Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Fran-
ciszkowi Macharskiemu.

Uchwała Nr XXIII/191/2001

Na podstawie art.18, ust.2pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym Rada Miejska w Wadowicach uchwala co następuje:

1. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Wadowice otrzymuje Jego Eminencja
Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski Metropolita Krakowski.

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Wadowicach.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisany: Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach mgr inż. Jerzy Ochman
Jego Eminencja Franciszek Macharski
Kardynał prezbiter, arcybiskup metropolita krakowski, członek watykańskich kongrega-
cji: Wychowania Katolickiego, ds. Duchowieństwa, ds. Biskupów, ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, członek Rady Kardynałów i Bi-
skupów, członek Rady Stałej Episkopatu Polski, wiceprzewodniczący Rady Naukowej
Episkopatu Polski, członek Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa, Wielki kanclerz Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Urodzony 20 maja 1927 r. w Krakowie, w rodzinie inteligenckiej, doktor teologii pastoral-
nej.
Nagrody, odznaczenia, tytuły: doktoraty honoris causa: Fu Jen Catholic University Ta-
ipei /1989/, Adamson University Manila Filipiny /1989/, Akademia Teologii Ktolickiej w
Warszawie /1992/, Balif Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji Zakonu Kawalerów Mal-
tańskich, Rzym /1993/, Kawaler Orderu Uśmiechu /1998/.
Studia: 1945-50 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1956-61 teologia
pastoralna /Wydz. Teologiczny Uniwersytetu we Fryburgu, Szwajcaria/.
Święcenia kapłańskie: 02.04.1950 r. Kraków /z rąk Kardynała Adama St. Sapiehy/
Sakra biskupia: 06.01.1979 r. Rzym /z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II/
Kreowany Kardynałem: 29.06.1979 r. /kościół tytularny: Bazylika św. Jana przy Bra-
mie Łacińskiej w Rzymie/
Dewiza biskupia: „Jesu, in Te confido” /”Jezu, ufam Tobie”/.
Służba w Kościele: 1950-56 wikariusz w Kozach, 1961-62 ojciec duchowny Wyższego
Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, 1962-78 profesor teologii pasto-
ralnej i homiletyki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie oraz profesor teolo-
gii pastoralnej w Seminariach Duchownych krakowskim i częstochowskim w Krakowie,
1965-70 adiunkt na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 1965-1974 członek Ar-
chidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, 1966-78 sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds.
Apostolstwa Świeckich, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 1981-86 czło-
nek Watykańskiego Sekretariatu ds. Niewierzących, 1981-94 przewodniczący Komisji
Episkopatu ds. Nauki Katolickiej, 1984-88 członek Rady ds. Publicznych Kościoła.


