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Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłazcza dla Jubilatów i Solenizantów.

Misterium pasyjne u salezjanów
Przełożeni i alumni Wy-

ższego Seminarium Du-
chownego Towarzystwa
Salezjańskiego w Krakowie
serdecznie zapraszają na
misterium Męki Pańskiej,

które - jak co roku - będzie wystawiane na
scenie salezjańskiej przy ul. Tynieckiej 39
w każdą sobotę i niedzielę Wielkiego Po-
stu, od 29 lutego do 4 kwietnia 2004 r.,
o godz. 14.30 i 17.00.

Teatralne przedstawienie tajemnicy męki,
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa sta-
nowi już wieloletnią tradycję tej sceny i jest
wciąż aktualną propozycją dla każdego, kto
pragnie głębiej przeżyć tajemnicę wielka-
nocną i zastanowić się nad jej konsekwen-
cjami w swoim życiu.

Obecna wersja misterium pasyjnego nosi
tytuł: Zwycięzca śmierci i jest adaptacją
powieści Romana Brandstaettera Jezus
z Nazarethu. Główny wątek przedstawie-
nia rozgrywa się w celi rzymskiego wię-

zienia, gdzie Piotr Apo-
stoł oczekuje na wyrok
śmierci. Opowiada on
swojemu współwięź-
niowi wydarzenia, rozgrywające się 30 lat
wcześniej w Jerozolimie, pod wpływem
których radykalnie zmienił swoje życie.
W opowiadanie to wplecione są sceniczne
przedstawienia tych wydarzeń, ze sceną
Ostatniej Wieczerzy, pojmania w Ogrójcu,
sądu u Piłata, ubiczowania i ukrzyżowania
na Golgocie oraz zmartwychwstania.

Przedstawienie trwa półtorej godziny.
Bilety można zamawiać w portierni semi-
narium, telefonicznie pod numerem (12)
266-36-11, faksem - nr 266-3740 lub
e-mailem: scena(Ci)sdb.krakow.pl (www.
sdb. krakow. Q12

Zamówiłem przedstawienie pasyjne dla
naszej parafii w sobotę 20 marca o godz.
14.30. Koszt przejazdu oraz wstępu wyno-
si 20 zł. Można się zapisywać

Wartość uśmiechu

Jest dobrem, którego nie można kupić
ani pożyczyć, ani ukraść,

Jeśli zdarzy spotkać ci się kogoś,
kto odmawia ci uśmiechu, jakiego oczekiwałeś

Okaż się szczodry i obdarz go swoim uśmiechem,
albowiem nikt bardziej nie potrzebuje uśmiechu,

niż ten, kto nie potrafi obdarzyć nim innych.

Obficie z niego korzystaj i nim szczodrze obdarowuj!

POGRZEB
Śp. Larysa-Krystyna Pihowicz, ur. 1943 r., zam. Wadowice, pl. Obr. Westerplatte
Śp. Jacek Rokitka, ur. 1968 r., zam. Os. M. Wadowity

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

W dniu 15 lutego Panie z Zespołu Charytatywnego kwestowały na biednych. Zebrano
kwotę 3.823 zł., w tym u oo.Karmelitów zebrano 922 zł, a u ss. Nazaretanek 211 zł.

Wszystkim ofiarodawcom Zespół serdecznie dziękuje. Bóg zapłać
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI SAMUELA
1 Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23
dawid oszczędza Saula

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
1 Kor 15, 45-49
Chrystus nowy Adam

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.EWANGELIA:

Łk 6, 27-38

Oto słowo Pańskie
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Przykazanie miłości nieprzyjaciół

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.02.2004
Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj rozpoczynamy 40-to godzinne
nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej
mszy św. odprawiamy adorację Najświęt-
szego Sakramentu. Parafian prosimy, aby
poczuli się wewnętrznie zobowiązani, że
podczas tej 40-godzinnej adoracji koniecz-
nie trzeba w dogodnym czasie przyjść na

modlitwę do kościoła. Na adorację Najświęt-
szego Sakramentu na godz. 15.00 zaprasza-
my czcicieli Bożego Miłosierdzia. Na godz.
16.00 rodziców z dziećmi, które w tym roku
przystępują do pierwszej Komunii Świętej.
O godz. 17.30 odprawimy uroczyste nie-
szpory o Najświętszym Sakramencie.

Parafia jako zakład pracy

Z różnych stron można patrzeć na pa-
rafię. Niewątpliwie jest ona podstawo-
wą cząstką Ludu Bożego, czyli Kościo-
ła. W niej jak w soczewce skupia się całe
życie Kościoła Powszechnego. Parafia
istnieje po to, żeby ułatwiała parafianom
przeżywanie wiary, nadziei i miłości.

W spojrzeniu na parafię jako organi-
zację trzeba w niej zauważyć określone
miejsce tak dla katolików świeckich jak
i duchownych, czyli księży zakonników,
zakonnice. Parafie na poszczególnym
terytorium tworzą diecezję. Nasza para-
fia należy do diecezji krakowskiej.
W Polsce jest 39 diecezji. Parafii w Pol-
sce jest 10500. Parafią kieruje proboszcz
a diecezją biskup. Proboszcz ma pomoc-
ników w kapłanach – współpracowni-
kach oraz w laikacie, a zwłaszcza w oso-
bach, które etatowo pracują w kościele.
Niewątpliwie do takich należą Organista,
Kościelny, Konserwator, Osoba utrzymu-
jąca porządek. Ponieważ ludzie ci pracu-

ją na pełnym etacie dlatego pobierają pensję,
którą pobiera się z tacy kościelnej.

By mógł Biskup kierować diecezją (diecezja
krakowska liczy 400 parafii) ma do pomocy
tak zwaną kurię. Jest to zespół ludzi, tak du-
chownych jak i świeckich, którzy realizują
przeróżne zadania, tak duszpasterskie jak
i administracyjne.

Diecezja ma specjalny dom, w którym wy-
chowują się księża. Dom ten nosi nazwę se-
minarium duchowne. Obecnie w krakowskim
seminarium wychowuje się 158 kleryków. Na
I roku – 38, II- 29, III-31, IV-24, V-19, VI-
17. Klerycy w Polsce kształcą się przeważnie
na uniwersyteckich wydziałach teologicznych.
W naszej diecezji są studentami Papieskiej Aka-
demii Teologicznej w Krakowie. Kuria, Semi-
narium oraz Papieska Akademia Teologiczna
jest solidarnie wspierana przez parafie naszej
diecezji. Poszczególne parafie w zależności od
uczęszczających w niedziele na mszę św. mają
wyznaczone określone składki na powyższe
cele. Nasza parafia ma przekazać w tym roku
następujące ofiary:

                        Ogółem w 2004   do 31.03     do 30.06    do 30.09  do31.12
Seminarium 8721              2616 2616 872 2616
PAT 4360              1308 1308 436 1308
Kuria 3964              1189 1189 396 1189
Ryczałt 3.00 zł        11892             3568 3568 1189 3568

Powyższe ofiary należy wpłacać
w czterech równych ratach:

I - do końca marca; II - do końca
czerwca; III - do końca września; IV -
do końca grudnia.

Jak dotychczas pozostają: składka z
Pasterki - na Fundusz Obrony Życia SOS;
składki z dnia Wielkanocy i jesienna do
puszek - na KUL; składki: z uroczysto-
ści św. Szczepana i czerwcowa do pu-
szek - na PAT.

Należy je przekazać na wskazane konta ban-
kowe najpóźniej w ciągu 30 dni po dacie ze-
branej tacy.

Słowem „ryczałt” oznaczono składki na
świętopietrze, dzieła misyjne, dzieła miłosier-
dzia, na katedrę na Wawelu itd.

Dzieląc się tymi wiadomościami pragnę
uświadomić parafianom, jakie jest przeznacze-
nie składek niedzielnych.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Mi-

łujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyń-
cie tym, którzy was nienawidzą; błogosław-
cie tym, którzy was przeklinają, i módlcie
się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię
kto uderzy w policzek, nadstaw mu i dru-
gi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopomi-
naj się od tego, który bierze twoje. Jak chce-
cie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy
im czyńcie.

Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, któ-
rzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięcz-
ność? Przecież i grzesznicy miłość okazują
tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czyni-
cie tylko tym, którzy wam dobrze czynią,
jaka za to dla was wdzięczność? I grzesz-
nicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzie-

lacie tym, od których spodziewacie się zwro-
tu, jakaż za to dla was wdzięczność?
I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby
tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzy-
jaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego
się za to nie spodziewając. A wasza nagro-
da będzie wielka, i będziecie synami Naj-
wyższego; ponieważ On jest dobry dla nie-
wdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak
Ojciec wasz jest miłosierny.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie
potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpusz-
czajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawaj-
cie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natło-
czoną, utrzęsioną i opływającą wsypią
w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem
taką miarą, jaką wy mierzycie».
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  23 lutego
  6.00 Śp. Edward Augustyniak
   6.30 Śp. Stanisław Gliwa
  7.00 Śp. Bronisław Pacut
  7.30 Śp. Ludwina Matys
  8.00 Śp. Franciszek Gurdek
12.00 Śp. Bronisław Łopata
18.00 Dziękczynno-błagalna dla Anieli w 75 r. urodzin

Za zmarłych z rodziny Tomskich

Wtorek  24 lutego
  6.00 Śp. Antonina Trzupek
  6.30 O zdrowie dla Ewy
  7.00 Śp. Edward Augustyniak
  7.30 Śp. Bronisław Łopata
  8.00 Śp. Agnieszka Wójcik
12.00 Śp. Bronisław Pacut
18.00 Śp. Zenon Randak

Śp. Roman Rzemieniec

Środa  25 lutego Środa Popielcowa
   6.00 Śp. Roman Rzemieniec
  7.00 Śp. Bronisław Łopata
  8.00 Śp. Edward Augustyniak
10.00 Śp. Stanisław Gliwa
12.00 Śp. Jerzy Szara - 7 r.śm.
16.00 Śp. Bronisław Pacut
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,

oraz w intencjach składanych  próśb i podziękowań

Czwartek  26 lutego
  6.00 Śp. Edward Augustyniak
  6.30 Śp. Antoni Mazur
  7.00 Śp. Bronisław Pacut
  7.30 Śp. Stanisław Gliwa
  8.00 Śp. Bronisław Łopata
12.00 Śp. Julian Sarnecki
18.00 Śp. Eugeniusz Michałek

Śp. Roman Rzemieniec

Piątek 27 lutego
  6.00 Śp. Jacek Rokitka
  6.30 Śp.
  7.00 Śp. Edward Augustyniak
  7.30 Śp. Bronisław Pacut
  8.00 Śp. Stanisław Gliwa
12.00 Śp. Jan Chmiel - 28 r.śm.

Śp. Eugeniusz Chmiel - 19 r.śm.
18.00 Śp. Stanisław Gliwa

Śp. Zofia Gaworek

 Sobota  28 lutego
  6.00 Śp. Franciszek Filek
  6.30 Śp. Roman Rzemieniec
  7.00 Śp. Bronisław Pacut
  7.30 Śp. Jadwiga Leśniewska
  8.00 Śp. Edward Augustyniak
12.00 Śp. Stanisław Gliwa
18.00 Śp. Eleonora, Franciszka, Jan Migdałkowie

Śp. Roman Rzemieniec

Niedziela  29 lutego
   6.00 Śp. Edward Augustyniak
   7.30 Śp. Kazimierz Gajos

Śp. Wiktoria Król
  9.00 Śp. Dominika Madej
10.30 Śp. Emanuel Luftglas
12.00 Śp. Karolina Maga
13.15 Śp. Katarzyna, Antoni, Julian
17.00 Gorzkie Żale
18.00 Śp. Jacek Rokitka
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2. Jutro i we wtorek dalszy ciąg 40-go-
dzinnego nabożeństwa. Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu jest od godz. 8.30 do
18.00. W poniedziałek zapraszamy: godz.
9.00 członkowie Rycerstwa Niepokalanej,
godz. 10.00 grupa modlitewna św. Ojca Pio,
godz. 11.00 Honorowa Straż Serca Boże-
go, godz. 13.00 Żywe Róże Mężczyzn, godz.
14.00 Żywe Róże Kobiet, godz. 15.00 czci-
ciele Bożego Miłosierdzia, godz. 16.00 po-
proszona przez księdza katechizującego gru-
pa młodzieży bierzmowanej z rodzicami,
o godz. 17.00 następna grupa kandydatów
do bierzmowania z rodzicami poproszona
przez księdza katechizującego, o godz. 17.30
uroczyste nieszpory.

3. We wtorek dalszy ciąg nabożeństwa
40 godzinnego. Zapraszamy godz. 9.00 Ze-
spół charytatywny, 10.00 grupę pielgrzym-
kową do Częstochowy, 11.00 grupę piel-
grzymkową do Łagiewnik, 13.00 Parafial-
ny Oddział Akcji Katolickiej 14.00 Służbę
Liturgiczną, 15.00 droga neokatechumenal-
na, 16.00 poproszona przez księdza kate-
chizującego grupa młodzieży bierzmowa-
nej z rodzicami, 17.00 grupy OAZY dzieci
i młodzieży 17.30 uroczyste nieszpory.

4. W naszej archidiecezji rozpoczyna się
w dzisiejszą niedzielę okres spowiedzi i ko-
munii św. Wielkanocnej. Trwa do uroczy-
stości Trójcy Przenajświętszej 6 czerwca.

5. W środę rozpoczynamy Wielki Post,
poprzez znak zewnętrzny, jakim jest posy-
panie głów popiołem – stąd nazwa: Środy
Popielcowej. Msze św. w tym dniu odpra-
wiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00 i 18.00. Podczas każdej Mszy będzie
posypanie głów popiołem.

6. Środa Popielcowa jest dniem pokut-
nym. Ojciec Święty prosi, aby ten dzień był
wielką modlitwą połączoną ze ścisłym po-
stem w intencji pokoju na Bliskim Wscho-

dzie. Postawę tę wyrazimy poprzez udział
w procesji pokutnej, którą rozpoczniemy
u OO. Karmelitów o godz.15.30. skąd przej-
dziemy ul. Karmelicką i Placem Kościuszki
na Rynek, po czym o godz. 16.00 odprawi-
my w bazylice Mszę św. W tym dniu jest
post ścisły. Obowiązuje on każdego katoli-
ka pomiędzy 18-tym, a 60-tym rokiem ży-
cia. Post ten dopuszcza przyjęcie pokarmu
bezmięsnego raz do syta i dwa razy w cią-
gu dnia lekki posiłek. Post ścisły jest
w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Od
tego postu nie ma dyspensy. Natomiast we
wszystkie piątki roku obowiązuje katolików
w Polsce wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych, a także powstrzymanie się od
hucznych zabaw.

7. W środę nowennę do MB Nieustającej
Pomocy odprawiamy o godz. 9.00 i 17.30.

8. Koronkę do Bożego Miłosierdzia od-
mawiamy w naszej bazylice po Mszy Św.
o godz. 8.00 12.00 i 15.00. Drogę Krzyżo-
wą odprawiamy w piątki: dla dorosłych
o 8.30 i 17.30, dla dzieci o 16.45, a dla mło-
dzieży o 18.30. Gorzkie Żale odprawiamy
w niedziele o godz. 17.00.

9. W tym tygodniu od środy popielcowej
do niedzieli są kwartalne dni o ducha pokuty.

10. W czwartek o godz. 16.30 jest spo-
tkanie Honorowej Straży Serca Bożego.

11. Dla bywalców Kuchni Brata Alberta,
a także naszego punktu charytatywnego,
oraz tych, którzy korzystają z pomocy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, urzą-
dzamy rekolekcje, które odbędą się po
I Niedzieli Wielkiego Postu: w poniedzia-
łek, wtorek i środę w kuchni św. Brata Al-
berta na osiedlu XX-lecia.

12. Święci tego tygodnia: w poniedziałek
– wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i mę-
czennika. /-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz



-5--4-

Ojcu Świętemu wyraźnie sprawiam radość
opowiadaniem tego, co dzieje się w  Wado-
wicach. Przedstawiam Mu piękny katolicki
miesięcznik „Przebudzenie”. Wykładam na
stół rocznik „Carolusa” oprawiony w białą
skórę. To dzieło proboszcza z Radoczy, ks.
kanonika Henryka Młynarczyka. On w tych
dniach obchodzi 25-lecie swego kapłaństwa.
Jest poszukującym i bardzo twórczym ka-
płanem. I na nasz biuletyn parafialny też zna-
lazło się miejsce w sercu Ojca Świętego. Za-
wsze z wielkim podziwem uprzytamniam
sobie jak Wielki Jan Paweł II ma czas na
małe sprawy.

Opowiadam również Ojcu Świętemu
o wspaniałej nowennie dziewięciu śród na
Górce u 00. Karmelitów przed uroczystością
św. Józefa, podczas której nasz Kardynał na-
łoży na obraz Oblubieńca Najśw. Maryi Pan-
ny papieski pierścień. Jest on wymownym
znakiem miłości Widzialnej Głowy Kościoła
do Widzialnej Głowy św. Rodziny. Opowia-
dam Ojcu Świętemu, że całe Wadowice,
a nie tylko Karmel na Górce jest wdzięczny
Namiestnikowi Chrystusa za widomy znak
miłości. W nowennach tych biorą udział po-
szczególne parafie dekanatów wadowickich,
bo chcą w ten sposób wyrazić hołd św. Jó-
zefowi, a także miłość Namiestnikowi Chry-
stusowemu. Ileż było opowiadań z współ-
czesnej niwy wadowickiej Najwspanialsze-
mu Rodakowi.

Czas nieubłaganie pędzi. Ojciec Święty
wspomniał o swoich biskupich prymicjach
w kościele wadowickim. Ja przypominam
Papieżowi to, co wyczytałem w ogłoszeniach
duszpasterskich.

Ks. dziekan Leonard Prochownik podawał
do wiadomości parafianom w ogłoszeniach
z XXIII niedzieli po Zielonych Świątkach 2
listopada 1958 następujące wiadomości: „Już
dzisiaj trzeba mi poruszyć sprawę związaną

z naszą uroczystością odpustową, chociaż
będzie on dopiero za 3 tygodnie. W tym roku
będzie ta uroczystość odbywała się w wy-
jątkowych okolicznościach. Będzie bowiem
w niej czynnie uczestniczył - mający pełnię
władzy kapłańskiej Najprzewielebniejszy ks.
Biskup konsekrowany w katedrze na Wa-
welu. Ks. dr Karol Wojtyła, wadowicki Ro-
dak, który w roku 1946 odprawił tu jako
wyświęcony kapłan w Krakowie swą uro-
czystą mszę św., a po 20 latach będzie ją
odprawiał już jako Biskup. Będzie to msza
św. przez niego odprawiana nie zwyczajnie,
ale pontyfikalnie. W otoczeniu licznego du-
chowieństwa i wśród pięknych liturgicznych
obrzędów. Początek jest już ustalony. Jeżeli
Pan Bóg pozwoli poproszony Najprzewie-
lebniejszy ks. Biskup przyjedzie w niedziele
23 listopada, tak żeby o godz. 9.00 uroczy-
stości się rozpoczęły. Będzie w bramie głów-
nej kościoła przywitanie według przypisa-
nego ceremoniału. Wejdzie do wnętrza ko-
ścioła wśród śpiewu chóru Ecce sacerdos
magnus - Oto Wielki Kapłan. Następnie przy
ołtarzu odprawi przypisane modlitwy. Za-
cznie się wotywa. Będzie ją miał kapłan,
a ks. Biskup będzie uczestniczył w niej
z tronu. Po ewangelii wyjdzie na ambonę
z pastorałem w ręce i w mitrze na głowie
i będzie miał kazanie. Po skończonej woty-
wie o godz. 10.00 przejdziemy wszyscy do
kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa (w domu
katolickim), gdzie odprawiana jest msza św.,
dla szkół średnich. Tam będzie powitanie
uroczyste przez przedszkolną dziatwę, szkol-
ną, podstawową, średnią i przez matki i oj-
ców. Ks. Biskup przemówi i uda się do ko-
ścioła, gdzie o godz. 10.30 rozpocznie się
pontyfikalną mszę św. przy wystawionym
Najśw. Sakramencie. Będzie w czasie niej
kazanie (ks. dr Edward Zacher), a po sumie
przemówi Biskup. O ile będzie pogoda po-
prowadzi procesję, a następnie pobłogosła-
wi Najśw. Sakramentem. Będzie po tym

obiad, po którym odwiedzi ss. Albertynki,
00. Karmelitów, ss. Nazaretanki i księży pal-
lottynów, i wróci do Krakowa dla odpra-
wienia pontyfikalnej mszy św. z okazji sta-
rań o beatyfikację brata Alberta.

Pracowity i wyczerpujący będzie to dzień
dla Niego. Trzeba na tę wielką uroczystość
więcej niż zwykle się przygotować, licznie
w niej uczestniczyć. Wspólnymi siłami ca-
łej parafii należy zrobić porządek w koście-
le i domu katolickim. Ustroić w wieńce ko-
ściół, dom katolicki, plebanię. Proszę, by cała
parafia współuczestniczyła z przyjęciem, by
poważnie i godnie te chwile były przeżyte
i pozostawiły po sobie miłe wspomnienia,
a przede wszystkim by licznie przystąpio-
no do spowiedzi i komunii św.”

Na tydzień przed odpustem, w ogłosze-
niach parafialnych czytamy następujące sło-
wa: „W przyszłą niedzielę odbędą się
u nas prymicje Najczcigodniejszego Księ-
dza Sufragana krakowskiego, Rodaka wa-
dowickiego. Przyjedzie, by w uroczysto-
ściach odpustowych wziąć osobiście udział.
Będzie przywitany w bramie kościelnej przy
towarzyszeniu organów i chóru kościelne-
go, a także sztandarów. Będzie wprowa-
dzony - jak tego wymaga przepisany cere-
moniał do wielkiego ołtarza, skąd po mo-
dlitwie udzieli błogosławieństwa i rozpocz-
nie się msza św. celebrowana przez jedne-
go z kapłanów z Wadowic pracujących
w kurii (ks. Mikołaj Kuczkowski). Najczci-
godniejszy ks. Biskup będzie miał w czasie
mszy kazanie.

Była już o tym wzmianka i podany po-
rządek, który odświeżamy w pamięci, bę-
dzie też przybity w przedsiąku kościoła od
plebanii. O godz. 10.00 będzie przywitanie
Go w domu katolickim przez poszczegól-
nych przedstawicieli stanów różnych - po-
cząwszy od dzieci najmniejszych - po czym
przemów ks. Biskup i wrócimy do kościo-
ła i rozpocznie odprawiać pontyfikalną sumę

przy wystawieniu Najśw. Sakramentu.
W czasie niej będzie kazanie, a po zakończe-
niu przemówi sam ks. Biskup i będzie proce-
sja, o ile pogodę da Pan Bóg odpowiednią
i zakończy się odśpiewaniem Te Deum i bło-
gosławieństwem Najśw. Sakramentu. Uspo-
sabiajmy serca nasze na te wielką chwilę, by
ją wykorzystać dla duchowego pożytku.
Szczególnie zapamiętajmy słowa, jakie padać
będą z ust Najczcigodniejszego Biskupa. Na-
strój niech będzie przynależny tak wielkiej
chwili, w kościele jak i poza kościołem,
w jego sąsiedztwie jak i w parafii całej”.

W I niedzielę adwentu roku 1958 czytamy
w ogłoszeniach: „Przeżyliśmy ostatnią nie-
dzielę w miłej, podniosłej atmosferze Bożej,
jaką była w czasie uroczystości związanych
z prymicjami biskupimi naszego ks. Biskupa
sufragana dr Karola Wojtyły. Mogła cała pa-
rafia bliżej Go poznać. Niewątpliwie i postać
Jego i słowa musiały uchwycić każdego za
serce. Dziękujemy Panu Bogu za wielkie
szczęście jakie spotkało Wadowice i starajmy
się Bożymi drogami przez życie chodzić, bo
najmilsze Bogu jest iść wedle przykazań Boga.
Oby nam słowa słyszane na ambonie w ubie-
głą niedzielę zapadły głęboko w serce i by-
śmy byli zawsze wierni łasce Bożej. Tym
wszystkim osobom, które nam pomogły, by
uroczystość cała wypadła należycie, niech Pan
Bóg stokrotnie wynagrodzi”.

Wspominając te zdarzenia Ojciec Święty
jeszcze raz powtarza słowa wypowiedziane
podczas ostatniej pielgrzymki do Wadowic:
„Tu wszystko się zaczęło” a ja proszę Ojca
Świętego o specjalne błogosławieństwo dla
kapłanów, sióstr i ojców zakonnych, a także
wszystkich mieszkańców Wadowic i całej zie-
mi wadowickiej. Ojciec Święty patrzy na mnie
z wielką miłością i mówi:

„Z serca błogosławię moim rodakom”.
Kreśli znak krzyża świętego.

  Ks. Proboszcz

Powtórka


