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Nasze sprawy
Andrzejki
Niepełnosprawni
W świadomości ludzkiej

przyjęło się, że każde zakoń-
czenie trzeba przeżywać bar-
dzo radośnie. Wyrazem tego

są miedzy innymi zabawy na zakończenie
roku kościelnego, czyli tzw. Andrzejki. Na
zakończenie roku cywilnego - Sylwester,
na zakończenie roku szkolnego – zabawy
klasowe.

Grupy parafialne radośnie przeżywały
Andrzejki. Wspólnota Wiara i Światło ze
swoim opiekunem Ks. Krzysztofem Głów-
ką oraz moderatorem – studentką Dąbrow-
ską najbardziej spontanicznie przeżywały
swoją zabawę. Uczestnicząc w niej widać
jak Ci ludzie dobrze czują się razem. Bar-
dzo proszę rodziców, którzy mają dzieci nie-
pełnosprawne, by koniecznie włączali je
w tę wspólnotę. Ona ich bardzo ubogaca.

Dzieci Boże
Biorąc udział w zabawie dziecięcej do-

strzegam ducha Ks. Blachnickiego. On bar-
dzo kładł nacisk na przygotowanie i dobre
przeżywanie. Taką zabawę trzeba dobrze

przygotować, żeby ją
wspaniale przeżyć. Dzię-
kuję Ks. Mieszkowi
i jego pomocnikom za
wielka inwencję wkładaną w kształt tej
zabawy.

Mali misjonarze
Siostra Rafaela – katechetka szkoły nr 4

prowadzi w naszej parafii grupę misyjną.
Składa się ona z około 30 chłopców i dziew-
cząt. Ma swoich animatorów, czyli pomoc-
ników. Tym razem, żeby radośniej było – to
siostra Rafaela połączyła się z współsiostrą,
która prowadzi grupę w parafii Św. Piotra.
Wspólna zabawa tych grup dodała dzieciom
ochoty do dalszego misjonarzowania.

Oaza i lektorzy
Zabawa tych wspólnot parafialnych napa-

wała mnie ogromną radością. Po raz kolejny
zauważyłem jak w tym wieku młodzieńczym
dziewczęta stroją się na prawie dorosłe,
a chłopcy nie mogą przekroczyć bariery
dziecinności. Dostrzegam jak chłopców w
tym wieku bardzo kusi żeby wypić i w ten
sposób dorośleć. I jedni i drudzy zapomi-
nają o wyjątkowym uroku tego wieku.

Bóg kocha Romów
Już po raz drugi w ostatnią niedzielę mie-

siąca odprawiamy niedzielną Mszę Św. dla
wadowickich Romów. Przychodzi ich około
50. Oprawa liturgiczna dzięki śpiewowi jest
bardzo żywiołowa. Pielgrzymi przychodzą-
cy w tym czasie do naszej bazyliki są pod

wielkim wrażeniem cygańskich głosów.
W kaplicy parafialnej św. Mikołaj obdarzył
wszystkich uczestników tej Mszy Św. spe-
cjalnymi paczkami. W dniu dzisiejszym gru-
pa wadowickich Romów wraz z żywieckimi
pielgrzymuje na Jasną Górę. Opiekunem tej
pielgrzymki jest ks. Krzysztof Główka.

Jan Paweł II, w encyklice Redemptor hominis z 4 marca 1979 roku, poucza:

„Kościół nowego adwentu, Kościół, który stale przygotowuje się
na nowe przyjście Pana, musi być Kościołem Eucharystii i Pokuty.
Tylko w tym duchowym profilu swej żywotności i swej działalności

jest on Kościołem Bożej misji.”

Jeśli kocham Papieża, to staram się zrealizować powyższe słowa. Przystąpię
w adwencie do sakramentu pokuty, a także do komunii św. Nie będę spowiedzi
odkładał na Wigilię.

POGRZEB
Śp Zbigniew Pietruszka, ur. 1958 r., zam. Wadowice, Os. Westerplatte

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

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszedł do wieczności:
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Roraty z Gościem
Forma tegorocznych rorat dla dzieci

została zainspirowana przez redakcję Ma-
łego Gościa Niedzielnego. Są to ambitne
plany by wciągnąć młodych uczestników
rorat w odważne wędrówki po różnych
krajach świata. Odwiedzanie tych krajów

ma za cel przypatrzyć się sytuacji religijnej lud-
ności zamieszkującej tej teren. Spotkać się
z misjonarzami wieszczącymi radosną nowi-
nę tamtejszym mieszkańcom. Jest to niezwy-
kle frapujące wędrowanie. Bardzo zachęcam
młodych naszych parafian by weszli na tego-
roczne roratnie misyjne szlaki.

Wspólnota Emmanuel
zaprasza na weekend dla młodych w Wadowicach od 13-14 grudnia 2003 r.

Sobota
15.00 - Rozpoczęcie,

modlitwa uwielbienia,
przygotowanie do mszy

16.00 - Eucharystia
(u oo. karmelitów na Górce),
adoracja (15-30 min.)

17.30 - konferencja,
przygotowanie kolacji

19.00 - kolacja
20.00 - pogodny wieczór
21.00 - wyjście do rodzin, u któ-

rych będą noclegi

Niedziela
8.00 - przygotowanie śniadania
8.30 - śniadanie
9.30 - modlitwa uwielbienia
10.00 - konferencja
11.00 - grupy dzielenia
12.00 - Eucharystia
13.30 - obiad

zakończenie

To jest program „orientacyjny” - możliwe są
pewne przesunięcia w zależności od sytuacji.

Dzisiejsza Ewangelia przywiązuje dużą wagę do detali historycznych. Święty Łu-
kasz umiejscawia postać Jana Chrzciciela, poprzednika zapowiedzianego Mesja-
sza, w konkretnych realiach. Tym samym zwraca uwagę na to, że przyjście Chrystu-
sa jest wydarzeniem historycznym. Jezus jest prawdziwą Osobą, którą poprzedza
życie i działalność Jana Chrzciciela, wpisujące się w długi szereg starotestamento-
wych proroctw. Nie można odrywać Jezusa od ojczyzny, z której pochodził, i kultu-
ry, w której się wychował, gdyż wtedy tracimy z oczu część prawdy, będącej inte-
gralną częścią tego zadziwiającego cudu, jakim jest tajemnica Wcielenia.

Mam też wiele powodów osobistych,
aby być wdzięczną Ojcu Świętemu. To
On zainicjował powstanie Wyższego In-
stytutu Katechetycznego w Krakowie, co
umożliwiło w latach PRL-u rozpoczęcie
studiów wielu młodym osobom i sio-
strom zakonnym. Jako Kardynał kra-
kowski „hołubił” WIK,  często spotykał
się z nami, zapraszał do siebie na Fran-
ciszkańską, kolędował z nami, błogosła-
wił. Po latach powstał PAT - Papieska
Akademia Teologiczna, gdzie można było
ukończyć rozpoczęte studia. Nauczanie
Ojca  Św., Jego przemówienia, homilie
pozwalały na to, że nie trzeba było dale-
ko szukać potrzebnej bibliografii do na-
pisania pracy magisterskiej.

Zawdzięczam Ojcu św. dwukrotną Eucha-
rystię przyjętą z Jego rąk. Dwukrotnie otrzy-
małam specjalne Błogosławieństwo Ojca św.
dla moich braci - Antoniego i Jana, którzy prze-
bywali w szpitalach z poważnym zagrożeniem
swego stanu zdrowia, po czym wrócili do do-
mów ze znaczną i trwałą poprawą. Kilkakrot-
ne błogosławieństwo i spotkania na audien-
cjach osobistych i grupowych zawsze było
umocnieniem, radością i głębokim przeżyciem,
za co jestem ogromnie wdzięczna Ojcu Świę-
temu.

Wszystkiego nie da się opisać i zebrać, ale
niech te wyżej wymienione dobrodziejstwa
tego Pontyfikatu będą podstawą dla naszej
wdzięczności za wszystko, co Ojciec św. uczy-
nił dla nas i nadal czyni.

s. Stella Świderska (albertynka)

(ciąg dalszy ze str. 5)

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci
najpóźniej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W grudniu swój Roczek obchodzą:

Sandra Anna Pytlowska
Magdalena Adrianna Bielańska
Jakub Dawid Wiśniowski
Ewa Droździewicz
Amelia Woźny
Paweł Marek Orkisz

Maria Magdalena Domańska
Weronika Maria Łapka

Justyna Natalia Jodłowska
Karol Władysław Kak

Maria Marta Stopka

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA BARUCHA
Ba 5, 1-9
W drodze do nowego Jeruzalem

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 1, 4-6.8-11
Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego,
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.EWANGELIA:

Łk 3, 1-6
Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Oto słowo Pańskie

Było to w piętnastym roku rządów Ty-
beriusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą
Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei
i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abi-
leny; za najwyższych kapłanów Annasza
i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże
do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jorda-
nem i głosił chrzest nawrócenia na od-

puszczenie grzechów, jak napisane w księ-
dze mów proroka Izajasza:

„Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,

prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona,

każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech staną się prostymi,

a wyboiste drogami gładkimi.
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  8 grudnia
  6.00 Śp. Janina Zembaty
  7.00 Śp. Tadeusz Szarek
  8.00 Śp. Maria, Andrzej Kosycarz, Adolf syn
 10.00 Śp. Józef i Maria Rzyccy
12.00 Śp. Maria Putyra
16.00 Śp. Marian Respondek i Helena
17.00 Śp. Adam i Maria Knyżeccy

O zdrowie i błog. Boże dla rodzin z ul.
Brzostowskiej, które przyjeły różaniec

Wtorek  9 grudnia
  6.00 Śp. Marian Kupczyk

Śp. Maria Kępka
  7.00 Śp. Sylwester Warmuz
  7.30 Śp. Kazimierz Kasperek
  8.00 Śp. Tadeusz Szarek
12.00 Śp. Władysław Cabak
17.00 Śp. Leokadia i Bronisława

O błog. Boże dla mieszkańców XX-lecia
bl.5 kl.2, którzy przyjęli różaniec

Środa  10 grudnia
  6.00 Śp. Tadeusz Szarek

O zdrowie dla Włodzimierza
   7.00 Śp. Helena Poradzisz
  7.30 Śp. Maria i Bolesław z rodzicami
  8.00 Śp. Jan i Karolina Zamysłowscy
12.00 Śp. Waldemar Kaszubski, zmarli z rodziny Pływacz

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

17.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,
oraz w intencjach składanych próśb i podziekowań

Czwartek 11 grudnia
  6.00 Śp. Tadeusz Szarek

Śp. Józef Skoczylas
  7.00 Śp. Marian Kupczyk
  7.30 Śp. Włodzimierz Ostrowski
  8.00 Śp. Anna
12.00 Sp. Zofia Warmuz
17.00 W 93 r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane

łaski i z prośbą o dalsz błog. Boże dla Joanny
Śp. Jan Kulbacki

Piątek 12 grudnia
  6.00 Śp. Tadeusz Szarek

Śp. Marian Kupczyk
  7.00 Śp. Zofia Warmuz
  7.30 Śp. Jan Bogacz
  8.00 Śp. Maria Luranc
12.00 Śp. Maria Kępka
17.00 Śp. Mieczysław Kula

Śp. Józef, Wiktoria Skupień i zmarli z rodziny

 Sobota  13 grudnia
  6.00 Śp. Jan, Jadwiga i syn Adam

Śp. Tadeusz Szarek
  7.00 Śp. Teresa Żeglińska
  7.30 Śp. Marian Kupczyk
  8.00 Śp. Anna
12.00 Śp. Zofia Warmuz
17.00 Śp. Włodzimierz Ostrowski
18.00 Śp. Wiesław Domański

Niedziela  14 grudnia
  6.00 Śp. Szczepan i Agnieszka Łopateccy
  7.30 O błog. Boże i szczęśliwe rozwiązanie

dla Renaty
W intencji Róż różańcowych

  9.00 Śp. Józef Drabik - 5 r. śm.
Śp. Barbara Drabik
O błog. Boże dla rodzin z ul.
Podstawie, które przyjęły różaniec

10.30 Śp. Dorota Curzydło - 5 r. śm.
11.30 Śp. Tadeusz Szarek
12.00 Śp. Krystyna Łopata, Andrzej

Kozłowski, Janina Balon
Śp. Antonii i Wiktoria Gapulscy w 50 i 45r.śm.

13.15 Roczki
18.00 Śp. Jan Oleksy

/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

II NIEDZIELA ADWENTU – 07.12.2003
1. Dzisiaj o godz. 17.30 odprawiamy

adwentowe nieszpory. Przy kościele jest
zbiórka na pomoc Kościołowi poza naszą
granicą wschodnią.

2. Członków Rady Duszpasterskiej pro-
simy dzisiaj na spotkanie o godz. 16.00.

3. W dniu dzisiejszym Wspólnota Wia-
ra i Światło zorganizowała kiermasz świą-
teczny, z którego dochód przeznaczony jest
na wakacyjny wypoczynek dla osób nie-
pełnosprawnych.

4. Jutro jest uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Choć nie ma obowiązku uczestnictwa we
mszy św. pod grzechem – to jednak ten,
kto kocha Maryję postara się w niej uczest-
niczyć. Msze Św., odprawiamy o godz.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 i 17.00.

5. Starajmy się ożywić nasz udział
w mszach św. roratnich. Rano o godz. 6.00
dla dorosłych, a po południu o godz. 17.00
dla dzieci. Natomiast w piątek na godz. 17.00
na roraty zapraszamy młodzież.

6. Caritas naszej archidiecezji zaprasza
wszystkich do udziału w Wigilijnym Dziele
Pomocy Dzieciom. Znakiem tego udziału
jest nabywanie świecy na stół wigilijny. Do
centrali Caritas od każdej świecy odprowa-
dzamy 4 zł. Natomiast wyższe ofiary skła-
dane przy tej okazji przeznaczamy na po-
moc dla rodzin wielodzietnych naszej para-
fii. Podczas ostatnich wakacji krakowska
Caritas przekazała na prowadzone kolonie
przez naszych księży sumę 14 tys. zł.

7. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 16.30 modlić się będziemy o trzeźwe prze-
życie adwentu.

8. Młodzież gimnazjalną zapraszamy na
przygotowanie do bierzmowania w sobo-
tę. Z klasy pierwszej na godzinę 10.00,
a z klasy drugiej na godzinę 11.00.

9. Z posługą sakramentalną przed
Świętami Bożego Narodzenia do ludzi star-
szych i chorych pójdziemy rano w sobotę
20 grudnia. Prosimy zgłaszać chorych i star-
szych w zakrystii.

10. Do kosza, który znajduje się przed
ołtarzem św. Antoniego prosimy składać
dary dla biednych – zwłaszcza żywność.

11. Zapraszamy do udziału w rekolek-
cjach adwentowych, które rozpoczną się od
czwartej niedzieli adwentu.

12. Wspólnota Emanuel zaprasza mło-
dzież naszej parafii na spotkanie, które od-
będzie się w domu katolickim w sobotę od
15, oraz w przyszłą niedzielę. Dokładny plan
znajduje się w biuletynie parafialnym „Ba-
zylika”.

13. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Jana Diego, w czwartek
– wspomnienie św. Damazego I, papieża,
w piątek – wspomnienie Najśw. Maryi Pan-
ny z Guadelupe, w sobotę – wspomnienie
św. Łucji, dziewicy i męczennicy.

Podziękowanie
Wyrażamy serdeczne Bóg Zapłać Zakładom Cukierniczym „SKAWA” za przeka-

zane słodycze w kwocie 860 zł., dzięki którym urządziliśmy paczki mikołajowe.
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Ks. Proboszcz

Co zawdzięczam Ojcu Świętemu - fragmenty nagrodzonej pracy

Młodzi w kościele
W poniedziałek 8 grudnia czcimy Matkę

Bożą jako Niepokalanie Poczętą. Bez grze-
chu pierworodnego zaczęło się Jej życie.

W mojej młodości kapłańskiej w parafiach,
w których pracowałem przed tą uroczystością
były prowadzone tzw. tridua dla młodzieży.
Pamiętam jak w niedalekich od Wadowic Ze-
brzydowicach, w których byłem wikariuszem
w latach 1966-1970r., co roku zapraszaliśmy
z niezapomnianej pamięci ks. proboszczem
Franciszkiem Gancarczykiem młodzież żeń-
ską na spotkania adwentowe. W listopadzie
przed św. Stanisławem Kostką gromadziła się
młodzież męska, a w grudniu żeńska. Przez
trzy dni przychodzili na specjalne nabożeń-
stwa. Przychodziło dużo młodzieży. Po prze-
szło ćwierćwieczu w większości parafii takich
spotkań nie ma.

Jak w roku 2003 Kościół odnosi się do
młodych? Na pewno tak księżą jak i rodzice
bardzo chcieliby, aby nastolatki budowały sil-
ne więzy z Chrystusem. Czas młodości jest
odkryciem swojej osobowości, a także swej
niezależności. Młody człowiek bierze w swo-
je ręce kształtowanie swojej osobowości.
Jest to piękny proces określony „samowy-
chowaniem”. W procesie tym pomaga mu lub
przeszkadza otoczenie. Najbardziej rodzina.

Młody człowiek dorośleje tak pod wzglę-
dem fizycznym jak i duchowym. Niezastąpio-
na jest bliskość. Dlatego Bóg, który kocha
świat posyła nań Swego Umiłowanego Syna.
Bóg chce być blisko człowieka. Jest Bogiem
z nami. Jezus Chrystus przebywając na ziemi
zawsze był blisko. Przez 30 lat najbliżej był
rodziny, przez 3 lata towarzyszył różnym lu-
dziom. Gdy odchodził z tej ziemi postanowił
pozostać blisko człowieka poprzez ustanowie-
nie Najświętszego Sakramentu. Komunia św.
jest sakramentem jednoczenia Boga z czło-
wiekiem. Największym pragnieniem Jezusa

jest być blisko człowieka: „Oto stoję u bram
serca twego i pukam, jeśli mi otworzysz będę
się z tobą weselił”.

Najbardziej kształtuje człowieka, zwłasz-
cza młodego – osobowa bliskość. Wielki
wychowawca św. Jan Bosko swój system wy-
chowawczy streścił jednym słowem: „asy-
stencja”. To słowo klucz oznaczało wg św.
Jana Bosko wychowawcę, który jest przy
wychowanku, asystuje jego życiu. Wielkość
niezapomnianego pedagoga Korczaka pole-
gała także i na tym, że szedł ze swymi wy-
chowankami aż do komory gazowej w Tre-
blince. Nie zostawił ich samych. Był z nimi.
Owocność wychowania zależy w ogromnej
mierze od tego czy rodzice, nauczyciele,
księża, siostry zakonne są z wychowankami.

Kolejnym potwierdzeniem tej zasady są
rekolekcje, które prowadzi ks. Jan Jarco
z młodzieżą klas czwartych u Sióstr Ser-
canek w Zakopanem. Katecheta ten bierze
młodzież poszczególnych klas i jedzie z nimi
na trzy rekolekcyjne dni do klasztoru za-
kopiańskiego. Po przeżyciu tych spotkań
wiele z młodzieży pisze: „Podobało mi się
jak traktował nas ks. Jarco, czułam, że nas
rozumie. Tegoroczne rekolekcje były dla
mnie dużym zaskoczeniem, gdyż po raz
pierwszy podobała mi się Msza Św. Potra-
filiśmy się w pełni porozumieć z księdzem.
Były interesujące kazania. Utkwiły mi
w głowie słowa księdza: Każdy człowiek
jest potrzebny Panu Bogu. Rekolekcje te
zbliżyły mnie do Boga. Jednocześnie zbli-
żyły całą klasę do siebie. A także ks. Jan
Jarco stał mi się bardzo bliski. Poznałam
bardzo fajne Siostry Sercanki. Nastawie-
nie Sióstr Sercanek było bardzo ciepłe
i życzliwe. Na rekolekcjach tych poznałam
obecność Chrystusa”.

Z radością czytałem te pozytywne świa-
dectwa naszej młodzieży wadowickiej o jej
bardzo bliskim związku z Chrystusem

i z Kościołem. Nie znaczy to, by nie znala-
zły się również głosy pewnego zawodu, czy
też odczucia obcości w nowym  środowi-
sku. Po raz kolejny utwierdziłem się w tym,
że tylko bliskość wychowanka z wycho-
wawcą jest skuteczna. Daje owoce.

W naszej wadowickiej parafii roczniki
młodzieży liczą przeważnie 120 osób. Za-
wsze jest trudnością określić dokładnie, kie-
dy kończy się okres dzieciństwa, a rozpo-
czyna się okres młodości. Trudno rów-

nież dokładnie powiedzieć, kiedy zakończy-
ła się młodość i rozpoczęła się dojrzałość.
Z pewnością przynajmniej 10 lat każdy czło-
wiek jest młody. Duża to armia młodych,
którzy są w naszej parafii, bo liczy przeszło
1200 osób. W tym adwencie chce wszyst-
kich młodych wadowickich parafian zapew-
nić, że dla mnie - jako proboszcza tej papie-
skiej parafii - jesteście memu sercu bardzo
bliscy i zawsze staram się ogarniać was moją
serdeczną modlitwą.

Jako córka Kościoła Polskiego wdzięcz-
na jestem Ojcu św. za wszystkie pielgrzym-
ki do Polski. Za to przede wszystkim, że już
po pierwszej z nich Europa zmieniła swe
oblicze i Polska, a za nią inne kraje odzy-
skały w sposób bezkrwawy upragnioną wol-
ność. Jestem wdzięczna za każde wypowie-
dziane słowo na ojczystej ziemi, za przemó-
wienia i zachętę, aby umiejętnie zagospo-
darować wolność. Jestem wdzięczna za
wszystkie akty kanonizacji (11) i beatyfika-
cji (150) naszych Rodaków, wśród nich św.
brata Alberta Chmielowskiego i bł. Bernar-
dynę Jabłońską.

W osobach wyniesionych na ołtarze uka-
zał nam żywe przykłady obcowania z Bo-
giem, oddania się dla bliźnich, przyjęcia
męczeńskiej śmierci za wiarę, prawdziwe-
go patriotyzmu i głębokiej modlitwy mi-
stycznej.

Wdzięczna jestem Ojcu św. za Jego umi-
łowanie sanktuariów maryjnych w Polsce:
Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska,
Ludźmierz, Piekary, Góra św. Anny i wiele
innych, dla których przekazywał swoje dary,
i gdzie oddawał nasz naród w opiekę Ma-
ryi. Ojciec Święty zawsze podnosił nas na
duchu. Dodawał odwagi w stanie wojen-

nym i później; wciąż aktualne są Jego sło-
wa: „Nie lękajcie się”, „Otwórzcie drzwi
Chrystusowi”. Przepiękne wskazania zosta-
wił dla młodych: „Musicie od siebie wyma-
gać, nawet wówczas, gdy inni od was nie
wymagają”, albo „Każdy ma swoje Wester-
platte”, którego winien bronić. W swych prze-
mówieniach zwracał uwagę na to, co w na-
rodzie jest cenne i wielkie, co stanowi nasze
dziedzictwo i prosił o jego zachowanie dla
przyszłych pokoleń. Starał się zawsze spo-
tykać z wszystkimi, ludźmi, z chorymi,
z więźniami, z młodzieżą, z ubogimi tego
świata, z przedstawicielami innych religii.

Ojciec Święty ukochał poza miastem ro-
dzinnym także inne miejscowości, szlaki gór-
skie, rzeki, jeziora. Zawdzięczamy Mu teraz
liczne ścieżki, na których zostawił znaki do-
broci, miłości, modlitwy. Zostawił przekaz
umiłowania ziemi ojczystej, przyrody, jej
piekna, także w „Tryptyku rzymskim” i w
przepięknych słowach o Krzyżu na Giewon-
cie. Zawdzięczam Ojcu Św. słowa ze sław-
nych „okien na Franciszkańskiej”, Jego po-
czucie humoru i wdzięczności nawet dla pie-
śni oazowej: „Dziękuję ci pieśni oazowa”.

(ciąg dalszy na str. 7)


