Nasze sprawy
Niepełnosprawni
W sobotę 18 października
we mszy św. o godz. 12.00
uczestniczyli niepełnosprawni z naszej parafii. Ten rok
jest poświęcony rozważaniom, jak parafia troszczy się o swoich niepełnosprawnych parafian. To zadanie musi
być przez nas wszystkich rozwiązywane.
Częstochowskie seminarium
W wigilię niedzieli misyjnej w naszej bazylice uczestniczyło we mszy św. 130 kleryków z archidiecezji częstochowskiej. Ks.
Arcybiskup Stanisław Nowak, który 40 lat
temu był wikariuszem w pobliskiej Choczni, bardzo pragnął, by Jego seminarium
oddało hołd Ojcu Świętemu w 25-tą rocznicę pontyfikatu. Nasze Panie z Zespołu
Charytatywnego wszystkich poczęstowały herbatą i drożdżówką. Chwała im za to.
Skałka w Wadowicach
W poniedziałek 20 października 50 kleryków z Seminarium OO. Paulinów ze
Skałki w Krakowie modliło się w papieskim kościele w Wadowicach. Każdy z nich
na zakończenie nabożeństwa otrzymał kremówkę, by w kulcie Matki Bożej częstochowskiej nie zapomnieli o Jej Wielkim Czcicielu – Janie Pawle II.
Wadowice wśród największych
W dniu 15 października br. odbyło się
kolejne zebranie członków Parafialnego

Oddziału Akcji katolickiej z udziałem asystenta Akcji ks. Proboszcza
Jakuba Gila.
Prezes Akcji – P. Władysław Brańka złożył sprawozdanie z przebiegu diecezjalnej
pielgrzymki na Skałkę w dniu 27 września
br., w której uczestniczyło 3 członków Akcji
i asystent ks. Proboszcz Jakub Gil.
W programie pielgrzymki była m.in. msza
św. koncelebrowana przez ks. bpa Dariusza Leszczyńskiego, konferencja prowadzona przez prof. ks. Rysia z PAT-u, poświęcona w dużej mierze zagadnieniom dotyczącym roli parafii w kształtowaniu formacji katolików, procentowego udziału parafian w Polsce we mszach św, rysowi historycznemu Akcji Katolickiej.
Pielgrzymka przeszła na Wawel, a następnie udała się do Łagiewnik, gdzie odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Ks. Proboszcz Jakub Gil podzielił się
z członkami Akcji swoimi refleksjami na
temat dotychczasowych uroczystości związanych z pontyfikatem Ojca Świętego.
Zwrócił uwagę na wyróżnienie Wadowic,
które znalazły się w programie telemost-u,
wśród takich miast jak: Warszawa, Kraków,
Częstochowa.
Podkreślił duże znaczenie treści kazania
biskupa Tadeusza Pieronka: „Papież a cierpienie”. Powiedział, że Jubileusz jest ubogacony przez czuwanie i modlitwy.
Następne zebranie ustalono na 16 listopada 2003 r.
Barbara Płuska

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask.
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Rok Różańcowy
dobiegł końca
Na zakończenie
Roku Różańcowego
w bazylice odprawiliśmy
koncelebrowaną mszę św.
Ks. Dziekan Tadeusz Kapserek
przewodniczył koncelebrze.
Nabożeństwo różańcowe dopełniło
tego wyjątkowego roku.
Papież zachęca nas,
abyśmy byli apostołami różańca.
Ta modlitwa jest ustna, ale i myślna.
W szary rytm naszego życia
ma być wprowadzony
rytm modlitwy różańcowej.
Ojciec Święty
zaprasza nas
byśmy po różaniec
jak najczęściej sięgali.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO- DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LIROKAEZECHIELA:

Ez 43, 1-2. 4-7a

Świątynia pełna chwały Boga

Intencje mszalne

STU ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN:
Kościół materialny jest obrazem Kościoła
niewidzialnego
Ef 2, 19-22

Ty jestes Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

EWANGELIA: Mt 16, 13-19

Kościół zbudowany na Piotrze

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie
uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni zaJeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: «A wy za kogo
Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na
to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie
objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś
Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie
dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Oto słowo Pańskie.

Kościół - to nie Dom z kamieni
Liturgia dzisiejszej niedzieli jest
zaproszeniem do
dziękczynienia
Bogu za dar
świątyni. Człowiek od zawsze potrzebował miejsca
spotkania z Bogiem. Chrystus,
doceniając znaczenie kultu w duchu i prawdzie, nie pozbawił swych uczniów świątyni. Sam obecny w synagodze troszczy się
o ład i porządek w jej murach, wyrzuca
handlarzy, karci inne niż sakralne postawy.
Jego słowa: Nie róbcie z domu Ojca mego
targowiska (por. J 2,16) - są wyraźnym
świadectwem obecności Boga w tym miejscu. Dla chrześcijan obecność ta staje się

nadto obecnością sakramentalną samego
Chrystusa. W murach świątyni nie tylko
zaczyna się przygoda człowieka z Bogiem,
ale dokonuje się także trudna wewnętrzna
walka, nawrócenia, powroty. Miał rację ten,
kto twierdził, że „duchowość, która odrzuca świątynię, jest fałszywa”.
Wartością świątyni jest jednak żyjący człowiek. „Kościół to nie tylko dom z kamieni
złota; Kościół żywy i prawdziwy to jest serc
wspólnota”.
Oddanie Bogu konkretnej przestrzeni
materialnej jest jedynie preludium do oddania Mu każdego, kto w tym miejscu będzie
modlił się i przebywał. To ciche, pełne pokoju miejsce jest przestrzenią do prawdziwego umiejscowienia Boga w sercu człowieka. Człowiek buduje świątynie, by Bóg
zbudował człowieka.
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ks. Grzegorz Suchodolski

Poniedziałek 27 października
6.00 Śp. Alina Góra
6.30 Sp. Tadeusz Rajda
7.00 Dziękczynna i o błog. Boże
7.30 Śp. Józefa Żak
8.00 Sp. Tadeusz Adamek
12.00 Śp. Leon Harmata
Śp. Zofia Kieres
18.00 Śp. Urszula Miarka
O błog. Boże dla rodzin z XX bl. 7, które przyjęły
rózaniec oraz zmarłych z tych rodzin
Wtorek 28 października
6.00 Śp. Tadeusz Żak, Józef, Anna i rodzice
6.30 Śp. Urszula Miarka
7.00 Dziękczynna i o błog. Boże
7.30 Sp. Tadeusz i Antonina
8.00 Sp. Józefa Żak
12.00 Sp. Tadeusz Adamek
18.00 Śp. Tadeusz
Śp. Zofia Graf - 8 r. śm.
Środa 29 października
6.00 Sp. Alina Góra
6.30 Śp. Krystyna Galos
7.00 Śp. Urszula Miarka
7.30 Śp. Józefa Żak
8.00 Śp. Tadeusz Adamek
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Michał, Aleksandra Drożdż
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny

Czwartek 30 października
6.00 Sp. Tadeusz Kubera
6.30 Śp. Alina Góra
7.00 Śp. Urszula Miarka
7.30 Śp. Józefa Żak
8.00 Śp. Tadeusz Adamek
12.00 Śp. Krystyna Galos
18.00 Śp. Adolf Kraus
Dziękczynno błagalnaza nawiedzenieróżańca dla
mieszkańców os.Wadowity bl. 26 oraz
zmarłych z tych rodzin
Piątek 31 października
6.00 O błog. Boże dla mieszkańców bl. nr 7
z os. M. Wadowity
6.30 Sp. Alina Góra
7.00 O błog. Boże i zdrowie Tadeusza,
Zofii i rodziców Woźniaków
7.30 O błog. Boże i zdrowie dla rodzin z bl. 1
os. M. Wadowity, które przyjęły różaniec
8.00 Śp. Tadeusz Adamek
12.00 Śp. Stefan Dąbrowski
18.00 Śp. Adolf Kraus
O błog. Boże i opiekę MatkiBożej dla rodzin
z bl. 28 i 30 z os. M. Wadowity
Sobota 1 listopada
6.00 Sp. Krzysztof Saterna - 16 r. ś.
i rodziców Zofii i Józefa
7.30 Śp. Józef i Józefa Szczur
O błog. Boże dla członków Rycerstwa
Niepokalanej
9.00 Śp. Maria
Sp. Janusz
10.30 Śp. ks. Czesław Adamaszek
12.00 Śp. Tadeusz Adamek
13.00 Sp. Irena Skrzypczak
Sp. Maria Żak
Sp. Edward Piskosz
18.00 Śp. Adolf Kraus
Niedziela 2 listopada
6.00 Śp. Maria, Jan Buccy od syna Ludwika
7.30 Śp. Ryszard Święch
O zdrowie i błog. Boże dla Pauliny
9.00 O zdrowie i błog. Boże dla rodzin, które przyjęły
rózaniec z bl.17 os. XX-lecia
10.30 Śp. Tadeusz Stanek
12.00 Śp. Tadeusz Adamek
-718.00 Śp. Michał Piskurewicz - 4 r. śm.

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy ,,Karol” Wadowice
Stowarzyszenie Sportowe-Parafialny Uczniowski Klub Sportowy KAROL w Wadowicach
jest owocem poszukiwań form aktywności, metod oraz struktur ewangelizacyjnych i organizacyjnych, w których człowiek mógłby „wzrastać od najmłodszych lat ku Pełni” zarówno
pod względem duchowym jak i fizycznym.
gmina, diecezja-województwo, region)
Celem i zadaniem Klubu jest:
umożliwiające dokonanie analizy pracy
1. Wychowanie dzieci, młodzieży i dorow poszczególnych dziedzinach: sport, kulsłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport
tura, oświata, religia.
i turystykę w oparciu o etykę katolicką.
Powyższe cele i zadania Klub pragnie
realizować poprzez: inspirowanie i orga2. Współpraca i kontakty z organizacjami
oświatowo-wychowawczymi i sportow.
nizowanie turniejów sportowych, różnego
rodzaju konkursów, obozów sportowych,
3. Udział w międzynarodowej i krajowej
wymianie młodzieży i dorosłych oraz
koncertów religijnych, biegów ulicznych,
parafiad, kolonii, zimowisk, festynów,
w katolickich krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.
uczestnictwo we Mszy świętej.
4. Przygotowanie członków Klubu do
Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12
udziału w zawodach od startu w mistrzolat do sekcji piłki nożnej. Prosimy także
stwach parafii aż do Igrzysk Olimpijskich
dzieci, młodzież i osoby starsze o zgłaszaw różnych dyscyplinach rekreacyjnych
nie swoich zainteresowań innymi dyscyplii sportowych dla osób pełnosprawnych
nami (szachy, zespołowe gry sportowe,
i niepełnosprawnych.
pływanie, tenis stołowy, narciarstwo i inne
5. Podejmowanie szeroko pojętej opieki
dyscypliny) gdyż będą otwierane także inne
i asystencji w procesie wzrastania dzieci
sekcje według potrzeb i możliwości finani młodzieży, szczególnie zaś ze środowisk
sowych klubu. Do Klubu należeć może każzagrożonych społecznie, znajdujących się
dy, kto zostanie przyjęty przez Zarząd i bęw trudnych warunkach materialnych
dzie przestrzegał regulaminu i statutu Klui „sprawnych inaczej” (niepełnosprawnych).
bu. Każdy członek będzie zobowiązany pła6. Systematyczne rozszerzanie zasięgu
cić składkę miesięczną na potrzeby Klubu
sportu, rekreacji i turystyki poprzez aktyww wysokości 5 zł.
ne uczestnictwo w zawodach sportowych,
Zajęcia w Klubie będą prowadzone
turniejach, festynach, w ruchu parafiadoz wysoko wyspecjalizowanymi trenerami
wym, obozach sportowych, rajdach turyi instruktorami, znającymi dobrze możliwostycznych i górskich.
ści organizmu dziecka, dla których bardzo
7. Budzenie i wzmacnianie więzi prowaważne jest zdrowie najmniejszych.
dzących do wzrostu odpowiedzialności za
Spotkanie organizacyjne: 28.10.2003
własną Parafię i środowisko.
godz..18.00 w kaplicy domu parafialnego.
8. Ożywienie zainteresowania kulturą fiOdpowiedzialnym za Klub ze strony pazyczną, rekreacją i sportem, jako ważnym
rafii jest ks. Janusz Żmuda.
czynnikiem w procesie kształtowania pełKarol Habrzyk - w ZSP nr 1. wtorek:
nej osobowości.
13.50-14.50 lub telefonicznie - 0691 859403,
9. Coroczne wielostopniowe współzaJanusz Gawron – pl. Jana Pawła II 1, tewodnictwo (szkoła, klub, Parafia, dekanat- -6- lefonicznie - 0691 713 856

Ogłoszenia parafialne
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 26.10.2003
1. Dzisiaj na Nabożeństwie Różańcowym
o godz. 17.30 będziemy się modlić zwłaszcza za tych, którzy swoją ofiarą wspomagają remonty naszego kościoła.
2. W parafii powstaje Uczniowski Klub
Sportowy. Szczegóły o tym klubie podane
są w dzisiejszym biuletynie. Spotkanie organizacyjne będzie w kaplicy domu katolickiego we wtorek 28 listopada o godz. 18.00.
Do udziału zapraszamy.
3. Przed uroczystością Wszystkich Świętych, która w tym roku przypada w I Sobotę, prosimy skorzystać z sakramentu
pokuty w ciągu tygodnia rano od 6.00 do
8.30, oraz po południu od 17.30 do 18.30.
4. W piątek, na zakończenie nabożeństwa
różańcowego, zapraszamy na różaniec na
godz. 17.00 zwłaszcza tegorocznych uczestników pielgrzymek krajowych i zagranicznych. Po różańcu odbędzie się procesja.
5. Wielką pomocą dla zmarłych jest modlitwa, komunia św., Msza św., czyny miłosierne, oraz zyskiwanie odpustów. Korzystajmy z tych możliwości. W kancelarii
parafialnej przyjmujemy na wypominki
roczne. Obok chrzcielnicy jest skarbona, do
której można składać wypisy zmarłych z
naszych rodzin na wypominki listopadowe.
6. Przyjmujemy na wypominki miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne, oraz msze
św. zbiorowe. Kartkę na wypominki listopadowe możemy wrzucać do skrzyni
w kaplicy św. Rodziny. Pozostałe załatwiamy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Mszę Św. zbiorową za zmarłych z naszych
rodzin odprawimy w dzień Wszystkich
Świętych na cmentarzu parafialnym o godz.

9.00, natomiast na cmentarzu komunalnym
o godz. 11.00 i 13.00.
7. W sobotę – Uroczystość Wszystkich
Świętych. Msze św. odprawimy w porządku niedzielnym. Nie będzie w bazylice mszy
św. o godz. 13.15.
Procesja na cmentarzu parafialnym będzie o godz. 14.30, a po niej Msza Św. Natomiast na cmentarzu komunalnym będzie
Msza Św. o godz. 13.00, a po niej procesja.
Chorych i starszych nawiedzimy z Świętymi Sakramentami w sobotę 8 listopada.
8. W przyszłą niedzielę jest Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Procesję żałobną po kościele
połączoną z wypominkami odprawimy
o godz. 17.00. Na cmentarzu parafialnym
odprawimy mszę św. o godz. 9.00, a na
komunalnym o godz. 10.00. Każdy, kto jest
w stanie łaski uświęcającej i nawiedzi kościół zyskuje odpust zupełny. Również ten,
kto od 1 do 8 listopada nawiedzi cmentarz
będąc w stanie łaski uświęcającej i pomodli
się – zyskuje odpust zupełny.
9. Przez cały miesiąc listopad o godz.
17.30 odmawiamy różaniec za zmarłych
połączony z wypominkami.
10. Ofiary składane w przyszłą niedzielę
są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem parafii. Bóg zapłać za składane ofiary.
11. Dla narzeczonych rozpocznie się przygotowanie do małżeństwa o godz. 15.00.
12. Święci tego tygodnia: we wtorek –
Święto Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz
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Wadowice kochają Papieża
Ostatnie dni, poświęcone srebrnemu jubileuszowi naszego Najwybitniejszego Rodaka, po raz kolejny potwierdziły powyższe zdanie. Przez 25 dni codziennie przychodziła pokaźna grupa naszych parafian na
tzw. apel wadowicki. Odbywał się on
o godz. 19.30. Każdy dzień był poświęcony
poszczególnemu rokowi pontyfikatu. Nabożeństwo składało się z odmawianego dziesiątka różańca, przypomnienia zdarzeń kolejnego roku pontyfikatu, zaśpiewania apelu jasnogórskiego, błogosławieństwa i pieśni końcowej. To modlitewne spotkanie
trwało ok. 20 min. Codziennie uczestniczyło w nim ok. 120 ludzi.
Niedziela papieska była w naszej bazylice, a także na rynku wadowickim bogata
w treści i ludzi. Kaznodzieja tej niedzieli, ks.
bp Tadeusz Pieronek w kazaniach ukazał
prawdę, że Ojciec Św. nie tylko jest Papieżem nadziei, pokoju, rodziny, godności ludzkiej, ale jest także Papieżem cierpienia. Na
miarę wielkości tego pontyfikatu jest proporcjonalne cierpienie.
Wieczorem w tym dniu w telemoście
wadowickim brało udział ok. 2 tys. słuchaczy. Podziwialiśmy zespoły: przybyłe z Polski Brathanki i zespół z Lednicy. Zachwycaliśmy się chórem P. Pawła Jarosza, oraz
scholą „Opoka” prowadzoną przez PP. Wajdzików z parafii św. Piotra. Słyszałem opinie, że to, co się w Wadowicach na rynku
działo było bardzo ciekawe.
Sam dzień 25 rocznicy pontyfikatu:
czwartek 16 października 2003 roku, przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Pomimo, że był to czas dżdżysty i chłodny – to
jednak na mszę św. w południe i nabożeństwo światła wieczór – według znawców
– przybyło do 2 tys. uczestników. Mszę
św. o godz. 12.00 koncelebrowało 30 ka-
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płanów z Wadowic i ziemi wadowickiej.
Przewodniczył koncelebrze ks. bp Kazimierz Nycz. W kazanie Pasterza – ukazujące piękno Nauczyciela i Świadka – Jana
Pawła II, cały rynek z napięciem się wsłuchiwał. Plac Jana Pawła II był - mimo
chłodu i siąpawicy, w dużej części wypełniony był przez młodzież i dzieci szkół ziemi wadowickiej.
Uczestnicząc w tej bardzo podniosłej
mszy św. czułem wielką wdzięczność do
dyrekcji szkół ziemi wadowickiej, grona
nauczycielskiego, oraz uczniów, że w tym
dniu w sposób godny oddają hołd naszemu Największemu Rodakowi. Poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół im. ks. Prof.
Józefa Tischnera znalazło właściwą oprawę. Wiemy jak bardzo góralski Filozof był
związany z watykańskim Nauczycielem.
W sercu dziękowałem Bogu nie tylko za
liczne uczestnictwo szkół wadowickich
w tej uroczystości, ale i dorosłym. Pogoda
tego dnia nie pociągała, a jednak serce nakazywało, by swoją obecnością dać świadectwo. Piękną oprawę liturgiczną stworzyła orkiestra strażacka z Choczni, a także chórek z liceum im. Marcina Wadowity.
Przejmująca była deklamacja Tryptyku
przed mszą św., a zwłaszcza po komunii
św. recytacja proroczej wizji Juliusza Słowackiego: „Pośród niesnasek Pan Bóg uderza w potężny dzwon.”
Ze szczególną serdecznością patrzyłem
na 30 kapłanów, w przeważającej części
Proboszczów ziemi wadowickiej, którzy
tworzyli piękny krąg celebransów. To także dzięki ich przywiązaniu do Papieża byli
wierni na rynku.
Z drżeniem czekałem w tym wielkim dniu
na wieczorne nabożeństwo światła. Wielokrotnie zadawałem sobie pytania: „Czy

przyjdą?” Z niepokojem patrzyłem na telewizję niemiecką, która dokładnie filmowała, co się dzieje na rynku wadowickim.
Bardzo pragnąłem, żeby mogła ukazać
światu, że wadowiczanie kochają Papieża.
Żarliwie prosiłem Matkę Bożą
Nieustającej Pomocy, by oni nie
zawiedli.
Wi e c z or e m
o godz. 20.30
z radością skonstatowałem, że
znów rynek
wypełnił się tyloma uczestnikami, co w południe. Tym razem byli to przeważnie ludzie dorośli.. Przed tym nabożeństwem rozdaliśmy uczestnikom 2 tys.
pamiątkowych różańców, a także taką
samą ilość portretów Papieża i setki małych zniczy, które podczas modlitw zapalono.
Procesja rozpoczynające radosne Te
Deum szła w kierunku ołtarza polowego.
Z kapłanami miejscowymi szli OO. Karmelici. Lektorzy nieśli 25 zapalonych pochodni. Każda z nich to światło poszczególnego roku pontyfikatu Wielkiego Papieża pochodzącego z Wadowic. W ten
wieczór od ołtarza popłynął śpiew ewangelii o Jezusie Światłości, która oświeciła
świat. Następnie popłynął piękny śpiew
ks. Krzysztofa hymnu Exultet. W rękach
uczestników zapłonęły małe znicze. Chór
parafialny, śpiewem litanii do Świętych
i Błogosławionych polskich, których Papież wyniósł na ołtarze, bardzo zaakcentował doniosłość tego wieczoru. Odśpie-

wany przez wszystkich dziesiątek różańca
dopełniał przeżycia tajemnic światła, które
przez 25 lat wnosił Papież w dzieje Kościoła
i świata. To piękne nabożeństwo zakończyliśmy obietnicą naszej wierności Jezusowi
Chrystusowi i Jego
Kościołowi. Apel
jasnogórski był potężnym akordem
tego wyjątkowego
wieczoru.
Na bożeńs two
światła zostało dopełnione przez pokaz sztucznych ogni
rozświetlających
zachmurzone niebo
i radujących nasze
serca.
Wdzięczność
moją kieruję do księży współpracowników,
którzy pomogli w realizacji tego nabożeństwa, do OO. Karmelitów, do SS. Albertynek i Nazaretanek. Oprawę muzyczną i głosową stworzyła po raz kolejny orkiestra strażacka z Choczni, chór parafialny i schola
dziecięca. Bardzo za tę twórczą obecność
dziękuję. Urząd Miasta postarał się o wykonanie potężnego ołtarza polowego, a Wadowickie Centrum Kultury w sposób profesjonalny nagłośniło plac uroczystości. Niech Bóg
wynagrodzi im, a także służbom porządkowym za troskę o spokój wokół placu.
Uroczystości związane z 25-cio leciem
pontyfikatu Jana Pawła II przeszły w Wadowicach do historii. Pragnę podkreślić, że
również dzięki pielgrzymce zorganizowanej
przez naszych księży do Watykanu mamy
prawo do dumy. Niech za to wszystko będzie Bóg uwielbiony, a Maryja, Matka Jezusa i nasza, niech nieustannie będzie przez nas
chwalona.
ks. Proboszcz
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