
      03 października 2004 r. Nr 40 (239) Rok 5
ISSN 1640-0607

Bazylika - Tygodnik informacyjny           Do użytku parafialnego
Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem ks. Prałata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank Przemysłowo-Handlowy SA 78 1060 0076 0000 3200 0001 9962
tel. 873-20-96,  e-mail wadbazyl@diecezja.krakow.pl   www.bazylika.wadowice.pl

Komunikat budowlano-remontowy
1. W ostatnich tygodniach

ekipa ciesielska wymieniła
zniszczone deski na kopule
wieży i założyła nowe. Zu-
żyliśmy do tego celu 12 m3

drzewa.
2. Ekipa dekarska pokryła blachą mie-

dzianą największą kopułę wieży zużywa-
jąc 1400 kg blachy.

3. W pracowni krakowskiej wykonano
nową kulę, którą również pozłocono. Ofiarę
na ten cel przekazały nam siostry z domu
Ojca Świętego.

4. Podczas rocznicowej mszy św. od-
prawianej przez ks. bp Józefa Guzdka

w sobotę 16 październi-
ka, kulę tę, w której bę-
dzie hermetyczne na-
czynie z określonymi
dokumentami, poświęcimy, a następnie bla-
charze umieszczą ją na właściwym miej-
scu na wieży bazyliki.

5. 16 października pozłacana kula będzie
wystawiona w naszej świątyni i każdy kto
będzie chciał, będzie mógł ją dotknąć, na
znak remontów naszej świątyni, a zwłasz-
cza wyrażeniem wierności Kościołowi
Świętemu i jego Widzialnej Głowie – Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II.

Częste pielgrzymki
Wkładamy dużo wysiłku, aby organizo-

wać parafialne pielgrzymki. Wśród nich są
zagraniczne, na wiosnę i na jesień, comie-
sięczne do Łagiewnik i na Jasną Górę. Czę-
ste krajowe, jednodniowe pielgrzymki do
różnych sanktuariów, szczególnie na połu-
dniu Polski. Trzeba tu jeszcze konieczne
wspomnieć lipcową pieszą pielgrzymkę do
Częstochowy. Niektórzy słyszący o tylu

pielgrzymkach myślą, że w naszej parafii
wciąż jeździmy. Trzeba przyznać, że jest
dużym trudem organizowanie przez kapła-
nów, zwłaszcza pielgrzymek zagranicznych
i pieszej częstochowskiej. Natomiast gdy
przeliczamy ilu naszych parafian bierze
w nich udział, to nie więcej niżeli 25%.
Większy procent uczestniczy w autokaro-
wych pielgrzymkach krajowych. Szacun-
kowo ok. 60% parafian naszej macierzy.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W październiku swój Roczek obchodzą:

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóź-
niej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.

Patryk Artur Jura
Martyna Agnieszka Studnicka
Natalia Teresa Zychowicz



Przymnóż nam wiary
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚW.
PAWŁA AP.  DO TYMOTEUSZA

Słowo Pana trwa na wieki,
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI PRO-
ROKA HABAKUKA
Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

EWANGELIA:  Łk 17, 5-10

2 Tm 1, 6-8.13-14
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

Oto słowo Pańskie

ks. Mariusz Krawiec - paulista

Dekoracja różańcowa
W tym roku z niezwykłą jasnością

uświadomiłem sobie niepojętą rolę długie-
go pontyfikatu naszego Rodaka, jaką speł-
nia we współczesnym świecie i Koście-
le. Jest Światłością Świata. Jest wzrokiem
dla ociemniałych i głosem dla głuchonie-
mych. Nasza dekoracja różańcowa nie-
udolnie, ale bardzo wizualnie przybliża
nam ten pontyfikat.

Oto pomiędzy obrazem Papieża, a Jego
tronem umieściliśmy reflektor. Poniżej
ułożone są małe świeczki. Gdy zbieramy
się na tegorocznych nabożeństwach ró-
żańcowych oświecony jest Najświętszy

Sakrament. Wnętrze kościoła jest zaciemnio-
ne. Od reflektora ułożonego przy portrecie Pa-
pieża bije ogromny słup światła oświetlający
ciemności kościoła. W blasku wielkiego świa-
tła palimy małe świeczki, które wyobrażają po-
szczególnego człowieka. Przez przeszło ćwierć-
wiecze Papież nas zapala do tego, byśmy prze-
kraczali samego siebie. Nie ustaje być Nauczy-
cielem głoszącym całą Ewangelię. Światłość
w ciemnościach świeci.

Obyśmy tegoroczne różańcowy październik
przeżywali pod kątem coraz większego pragnie-
nia poznawania orędzia  papieskiego i kierowa-
nia się nim w naszym życiu.

Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej
W dniu 18.09.2004 r. na zaproszenie

Zelatorki Marii Wolczko odbyło się spo-
tkanie wyjazdowe wspólnoty Rycerstwo
Niepokalanej, pod przewodnictwem na-
szego opiekuna ks. prałata Jakuba Gila.
Nasza wspólnota uroczyście rozpoczęła
spotkanie modlitwą, odmawiając Koron-
kę do Miłosierdzia Bożego. Spotkaniu nie-
odłącznie towarzyszyła serdeczna atmos-
fera, przy blasku ogniska, na którym spo-
rządzona była smaczna potrawa, którą
gospodarze nas ugościli, za co serdecz-
nie dziękujemy. Niebiosa dały nam pięk-
ną, słoneczną pogodę. Bogu dziękujemy

za tę wielką łaskę. Były świadectwa o naszym
sierpniowym pielgrzymowaniu do Oświęcimia.
Przeplatane były pieśniami Maryjnymi.

Na Dzień Skupienia w pierwszą sobotę paź-
dziernika, do naszej bazyliki zaprosiliśmy wspól-
notę Rycerstwa Niepokalanej z Harmęż k/
Oświęcimia, wraz z Opiekunem, o. Francisz-
kaninem Krystianem Żmudą, asystentem pro-
wincjalnym MI na okręg Polski płd.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 ado-
racją Najświętszego Sakramentu. O godz. 12.00
– msza św., po której było spotkanie dwóch
grup Rycerstwa Niepokalanej w Domu Kato-
lickim. Był to dzień spotkania czcicieli  Matki
Najświętszej. Albina Dudoń

Kraków, 18 września 2004 r.
Czcigodny Księże Prałacie,
Serdecznie dziękuję Księdzu i Księżom Współpracownikom za gratulacje, życzenia, a zwłasz-

cza za modlitewne wsparcie w chwili obejmowania przeze mnie posługi biskupa pomocnicze-
go archidiecezji krakowskiej.

Wadowice są miastem mojej młodości, czasu podejmowania życiowych decyzji. Wielokrotnie
modliłem się w wadowickiej świątyni, polecając Bogu swoje życie przez ręce Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie mi dane znów nawiedzić to
miejsce, by dziękować za otrzymaną pełnię sakramentu święceń.

Ze swej strony zapewniam o pamięci w modlitwie przed Panem.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku bp Józef GuzdekApostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak

ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się
w morze”, a byłaby wam posłuszna.

Kto z was mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź
do stołu?” Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż
zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?” Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co
mu polecono?

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jeste-
śmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Wołanie uczniów: „Przymnóż nam wia-
ry!” zaskakuje. Mogłoby wydawać się, ze
przebywanie w bliskości Jezusa wystar-
czy, aby mieć „wiarę”. Jednak nie wystar-
czy!

Często wiele osób uskarża się, ze nie do-
strzega obecności Boga w swoim życiu.
Trochę tak jak Habakuk, który wręcz
oskarża Boga, ze Ten jest obojętny na
krzywdę i ból człowieka.

Potrzebujemy wciąż: nowych bodźców,
aby być wiernymi składanym obietnicom.
Tak jak w przyjaźni czy w miłości. Miłość
miedzy dwojgiem ludzi rozpoczyna się za-
zwyczaj pięknie. Zakochanym z łatwością
przychodzą gesty życzliwości. Gdy jednak

owa intensywność słabnie, przychodzą
wątpliwości. Dlatego w obliczu kryzysów
małżeńskich ważne jest zweryfikowanie
relacji międzyosobowej: czy aby w jakimś
momencie nie zabrakło tych małych gestów
życzliwości i przyjaźni, szczerości.

Święty Paweł zachęca Tymoteusza, aby
rozpalił na nowo w sobie „charyzmat Boży”,
by bardziej świadczyć o Ewangelii.

Tak jak w relacjach międzyludzkich po-
winniśmy wychodzić naprzeciw drugiej
osobie, podobnie w relacji do Boga nie
powinniśmy nigdy zapadać w ciszę - za-
niechać rozmowy z Wszechmogącym.
Habakuk uzyskał odpowiedź od Boga. Apo-
stołom Jezus opowiada przypowieść, da-
jąc nowy impuls ich wierze.

„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy (...)”.
(Łk 17,6)
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Intencje mszalne: XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.10.2004

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Czwartek  7 października
    6.00 Śp. Stanisław Malec
    7.00 Śp. Zdzisław Brusik
    7.30 Śp. Władysław Brańka
    8.00 Śp. Stanisława Szczur - 23 r. śm.

Śp. Krystyna Galas
  12.00 Śp. Krzysztof Stawowy - 8 r. śm.
  18.00 Śp. Amalia Dudzik

Śp. Stanisław Link

Piątek  8 października
    6.00 Śp. Stanisław Link
    7.00 Śp. Zdzisław Brusik
    7.30 Śp. Stanisław Malec
    8.00 Śp. Władysław Brańka

Śp. Krystyna Galas
  12.00 O zdrowie dla Wiesława
  18.00    Śp. Amalia Dudzik

Śp. Janina i Franciszek z dziećmi

Sobota  9 października
   6.00 Śp. Stanisław Link
   7.00 Śp. Stanisław Malec
   7.30 Śp. Zdzisław Brusik
   8.00 Śp. Władysław Brańka

Śp. Krystyna Galas
 12.00 Śp. Jan Chlipała
 18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą

o bł. Boże w 35 r. ślubu Jana i Heleny

Niedziela  10 października
   6.00 Śp. Zdzisław Brusik
   7.30 Śp. Stanisław Malec

O zdrowie i błog. Boże dla Róż
i ich opiekuna od II Róży

   9.00 Śp. Kazimierz, Andrzej Lempart,
Karolina Polus

 10.30 Śp. Stanisław Tatar - r. śm.
 12.00 Śp. Helena i Czesław Bednarczyk - 10 r. śm.
 13.15 Roczki
 18.00 Śp. Julia - 20 r. śm.

 Poniedziałek   4 października
    6.00 Śp. Stanisław Malec

Śp. Franciszek Tatara
Śp. Marianna Hanusiak

    7.00 Śp. Franciszek Bucki
    7.30 Śp. Władysław Brańka
    8.00 Śp. Teresa i Franciszek Nicieja
  12.00 Podziękowanie za przeżyte 90 lat

z prośbą o błog. Boże
  18.00 Śp. Zdzisław Brusik

Śp. Irena Mikołakczyk

Wtorek  5 października
    6.00 Śp. Stanisław Link
   7.00 Śp. Zdzisław Brusik
   7.30 Śp. Stanisław Malec
   8.00 Śp. Władysław Brańka

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i  błog. Boże
dla Franciszki w 85 r. urodzin

 12.00 Śp. Amalia Dudzik
 18.00 Śp. Lucjan Cibor

Śp. Franciszek Nogala

Środa   6 października
    6.00 Śp. Stanisław Malec
    7.00 O błog. Boże i potrzebne łaski dla

Krystyny i Serge
    7.30 Śp. Zdzisław Brusik
    8.00 Śp. Władysław Brańka

Śp. Krystyna Galas
    8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Franciszek Piecek
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

 

1. Dzisiaj w Niedzielę Różańcową zapra-
szamy na uroczysty różaniec połączony
z procesją po rynku na godz.17.00.

2. Obecny 60. Tydzień Miłosierdzia po-
maga nam w rozwoju wyobraźni miłosier-
dzia. Przed ołtarzem św. Antoniego jest
kosz, do którego można składać różne po-
moce potrzebującym. Członkiniom Zespo-
łu Charytatywnego wyrażamy wdzięcz-
ność za ich ofiarną pracę.

3. W każdą drugą niedzielę miesiąca na
mszy św. o godz. 13.15 udzielamy specjal-
nego błogosławieństwa dziecku i rodzinie,
która przeżywa Roczek swego dziecka.
Należy w tygodniu poprzedzającym zgło-
sić w kancelarii chęć błogosławieństwa
swego dziecka. Niech rodzice dziecka,
a także chrzestni w tym dniu przyjmą ko-
munię św.

4. Serdecznie zachęcamy dorosłych, mło-
dzież i dzieci do odmawiania w tym mie-
siącu Różańca w domu lub w kościele.
W naszej bazylice odmawiamy go rano
o 8.30 i wieczorem o 17.30. Zapraszamy
zwłaszcza młodzież do udziału w nabożeń-
stwie różańcowym.

5. W środę, na Nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się za ludzi bezdomnych i
bezrobotnych.

6. W sobotę 9 października pielgrzymu-
jemy do Zakopanego. Koszt 20 zł. Wyjazd
o godz. 7.00 rano.

7. W przyszłą niedzielę przeżywamy IV
Dzień Papieski, którego tematyką jest „Jan
Paweł II – Pielgrzym pokoju”. Dzień ten
ma na celu upamiętnienie 26 rocznicy wy-
boru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
oraz promowanie osoby Papieża i Jego na-

uczania. W tym dniu jest zorganizowana
ogólnopolska zbiórka pieniężna na stypen-
dia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich
rodzin. Przed naszą świątynią będzie zbiór-
ka na ten cel. Kazanie na mszy św. o godz.
10.30 wygłosi ks. prof. Jan Dyduch -Rek-
tor Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. Natomiast o godz. 9.00 mszę
św. będzie sprawował ks. Henryk Młynar-
czyk – Proboszcz z Radoczy i Redaktor
Tygodnika Carolus. Będzie to uczczenie 25.
rocznicy kapłaństwa. O godz. 12.00 – 40.
rocznicę kapłaństwa będzie czcił o. Mel-
chior Wróbel – karmelita z Górki. W tym
dniu przy kościele będzie można nabyć ka-
sety video z filmem Gibsona „Pasja”.

8. Zapraszamy rodziców młodzieży klas
III gimnazjum, która w tym roku szkol-
nym ma przyjąć sakrament bierzmowania
na spotkanie w piątek 15 października po
mszy św. o godz. 18.00 w domu katolic-
kim.

9. W sobotę 16 października – w 26.
rocznicę wyboru na stolicę Św. Piotra na-
szego Rodaka – ks. bp Józef Guzdek wraz
z kapłanami, którzy kończyli liceum wado-
wickie odprawi o godz. 12.00 uroczystą
mszę św. na Pl. Jana Pawła II. Zaprasza-
my na tę mszę św. Parafian, a zwłaszcza
tych, którzy kończyli liceum wadowickie.
Będzie to hołd złożony przez wadowickie
liceum Najwybitniejszemu Uczniowi, któ-
ry przed 66 laty w tej szkole zdawał matu-
rę. Zewnętrznym znakiem naszej łączności
z Ojcem Świętym w 26. rocznicę Jego wy-
boru na Stolicę Apostolską będzie poświę-
cenie pozłacanej kuli, którą po mszy św.
umieścimy na właściwym miejscu odna-
wianej wieży.
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To już 26 lat
Bóg daje nam niezwykłą łaskę, że żyjemy

w czasie, gdy Kościołem kieruje Polak Jan
Paweł II. Ci, którzy pamiętają październi-
kowy wieczór sprzed 26 lat, mają teraz
przynajmniej 30 lat, albo i więcej. Któż wte-
dy – 16 października 1978 roku, mógł się
spodziewać tylu niesamowitych zdarzeń,
związanych z tym niezwykłym pontyfika-
tem.

W naszej bazylice wyraziliśmy to specjal-
ną dekoracją. Z tronu papieskiego, na któ-
rym siedział Ojciec Święty podczas ostat-
niej pielgrzymki w Wadowicach – bije po-
tężny słup światła. Reflektor ten załączamy
na wieczornych nabożeństwach różańco-
wych, gdy w kościele z dnia na dzień coraz
jest ciemniej. Silne światło padające od tro-
nu rozjaśnia ciemności naszej świątyni.

Kiedy tak patrzę na ten snop wielkiej ja-
sności rozświetlający z dnia na dzień coraz
większe mroki panujące w naszej bazylice
– odczytuję tę potężną wiązkę światła jako
czytelny znak tych coraz większych ciem-
ności, które z niebagatelną siłą wciskają się
we współczesny świat jak i Kościół.

„Ty jesteś Opoka, a na tej opoce zbuduję
Kościół mój i bramy piekielne go nie prze-
mogą”.  Namiestnik Chrystusa jest Świa-
tłością świata. Widzialną Głową Kościoła,
który jest: Lumen gentium – Światłem
oświecającym narody. Jakże za ten wyjąt-
kowy wybór nie dziękować Opatrzności
Bożej w Wadowicach. Wciąż uświadamia-
my sobie, że również przez ten długi pon-
tyfikat Jan Paweł II rozsławił nasze miasto
po świecie. Często w wypowiedziach, tak
publicznych jak i prywatnych, powraca do
miasta urodzenia. Miasto to określa jak Mój
Dom, w którym się wszystko zaczęło.
Z niebywałą miłością mówi Ojciec Święty
o szkole średniej, czyli ośmioletnim gimna-

zjum. Cenił bardzo środowisko profeso-
rów, jak i uczniów. W szkole tej czuł się
bardzo dobrze. Często powtarza maksy-
mę poety rzymskiego – Albiusa Tibulusa
umieszczoną nad wewnętrznym wejściem
w szkole:
Casta placent superis pura cum veste venite

Et minibus puris sumite fontis aquam
/To co czyste, podoba się Najwyższemu, przy-

chodźcie w szacie czystej
i rękoma czystymi czerpcie wodę ze źródła/.
Przez całe lata, rok rocznie, spotykał się

z kolegami i koleżankami klasy maturalnej.
Nawet teraz, kiedy ich jest coraz mniej,
żywo interesuje się losami swych przyja-
ciół. Wadowickie gimnazjum, obecnie li-
ceum, to wielka miłość Papieża. Zastana-
wiam się czy jest ona odwzajemniona?

Ojciec Święty z rozgoryczeniem wspo-
minał setną rocznicę istnienia wadowickie-
go gimnazjum.

W 1966 r. miał się odbyć w Wadowi-
cach wielki zjazd absolwentów z okazji stu-
lecia gimnazjum. Długo trwały przygoto-
wania do uroczystości. Nie tylko z Polski,
ale z całego niemal świata przyjechali wy-
chowankowie. W ostatniej chwili zjazd
odwołano bez żadnego uzasadnienia.
Uczestnicy i organizatorzy byli zdziwieni
i rozgoryczeni. Okazało się, że władze par-
tyjne postanowiły nie dopuścić do odbycia
imprezy; komuniści obawiali się manife-
stacji religijno-patriotycznej (nie w smak
im było, że do Wadowic przyjedzie wielu
księży-absolwentów). Ale arcybiskup Ka-
rol Wojtyła przyjechał do swego rodzinne-
go miasta, odprawił Mszę św. w kościele
parafialnym, wygłosił wzruszające kazanie,
a później nieoficjalnie w towarzystwie
swych najbliższych kolegów odwiedził gim-
nazjum.

To były czasy komunistyczne. Czasy
walki z Kościołem. Z pewnością Ojciec

Święty dołożył się do upadku tego nieludz-
kiego systemu.

W długim okresie 26-lecia pasterzowa-
nia Kościołem przez wadowiczanina Jana
Pawła II, wiele polskich szkół odwiedziło
Go w Rzymie. Nie słyszałem, żeby w tym
czasie wadowickie gimnazjum, poprzez
nauczycieli i uczniów kiedykolwiek zło-
żyło hołd swemu Najwybitniejszemu Ab-
solwentowi w Watykanie. Nawiedzały
Papieża poszczególne zespoły klasowe ze
swymi profesorami, lecz szkoła wadowic-
ka,  którą tak bardzo chlubił się Papież,
jakby za mało chlubi się Ojcem Świętym.

Trzeba też dodać, iż w murach tej szkoły
kształcił się przyszły arcybiskup lwowski
Józef Bilczewski –  wyniesiony na ołtarze
przez obecnego Papieża.

W ostatnich tygodniach, uczeń tego li-
ceum ks. Józef Guzdek został mianowa-
ny biskupem krakowskim. Gdy wspomi-
na szkołę średnią w Wadowicach, tak
mówi:

„Po skończeniu szkoły podstawowej
uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcą-
cego w Wadowicach, do klasy matema-
tyczno-fizycznej. Do szkoły lubiłem cho-
dzić, o czym może świadczyć fakt, że
przez cztery lata nie opuściłem żadnego
dnia nauki. Może tylko parę lekcji, gdy
pojechałem na zawody sportowe. Wycho-
wawczynią była pani prof. Władysława
Pleszewa. Matematyki uczył nas pan prof.
Jan Kożuch, wspaniały pedagog. Po dziś
dzień doceniam jego troskę o nasz rozwój
intelektualny. Wspominam również panią
prof. Inglot, nauczyciela biologii. Nie spo-

sób wreszcie nie wspomnieć pana prof.
Zapotocznego, wykładowcę chemii. Od nie-
go i od prof. Kożucha przejąłem wiele sku-
tecznych metod, które później zastosowa-
łem jako katecheta. Wadowickie liceum
stwarzało dobre warunki do rozwoju i do-
brze przygotowywało do podjęcia studiów.
Chętnie tam wracam, gdy wraz z koleżanka-
mi i kolegami przeżywamy kolejne rocznice
matury.

To miasto mojej młodości. Pragnę w tym
miejscu wspomnieć wadowicki kościół.
Często tam zaglądałem na modlitwę i do
sakramentu pokuty. Przez cztery lata
uczęszczałem na lekcje religii organizowane
w salkach parafialnych. Na stałe zapisał się
w naszych umysłach i sercach wybitny ka-
techeta ks. Bogusław Czarny. Ogromną
przyjemnością były te spotkania z człowie-
kiem wielkiej wiedzy i gorącego serca. Był
dla nas świadkiem umiłowania Boga i Ewan-
gelii.” /Przebudzenie, Nr 6/2004/.

Nie sposób nie wspomnieć corocznych
majowych mszy św. odprawianych w na-
szej bazylice, a zamawianych przez absol-
wentów liceum wadowickiego. Poprzez nich
widać serdeczne związki pomiędzy byłymi
uczniami, a wadowicką bazyliką.

Bardzo pragnąłbym, aby 26. rocznica
wyboru na Stolicę św. Piotra – Ucznia gim-
nazjum wadowickiego, zgromadziła na mszy
św. odprawianej przez Biskupa – także
ucznia tej szkoły –  zgromadziła jak najszer-
szy krąg tych, którzy w swoim życiu prze-
szli przez tę szkołę. Serdecznie zapraszam.

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, we wtorek
– wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, w środę – wspomnienie ś. Brunona,
kapłana, w czwartek – wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej, w sobotę – Święto
bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

ks. Proboszcz


