Dynamiczny kapłan
W niedzielę 23 października zespół z Gorzkowa pod
kierownictwem ks. prałata
Biernackiego, tamtejszego
proboszcza, zaprezentował
w Wadowickim Centrum
Kultury piękne przedstawienie zatytułowane: „Grazie”. Na spektakl ten
złożyły się wystąpienie orkiestry, aktorów
i chóru. Ks. prałat Biernacki jest niezwykłym działaczem oświatowym tej niespełna 3-tysięcznej parafii. Założył tam 40-osobowy zespół muzyczno-wokalny. W czasie pontyfikatu Ojca Świętego był z tym
zespołem 20 razy w Rzymie. Orkiestra pod
jego batutą gra na uroczystościach religijnych i świeckich.
Spektakl zrealizowany przez gorzkowian
ukazywał w przekroju cały pontyfikat Jana
Pawła II. Półtora godzinne przedstawienie
przypomniało nam cały pontyfikat. Od
„anuntio vobis”, aż do „sancto subito”.
Podczas tego występu myślałem sobie, co
może zrobić jeden człowiek, który nosi
w sobie ogień.

Refleksje spod parasola
„Bóg jest miłością” tak brzmiało hasło
jednej z podróży apostolskich Jana Pawła
II do naszego kraju.
Ojciec Św. wypowiedział wówczas pamiętne słowa: „Nieustannie składam Panu
Świata i historii, który pozwolił mi nawiedzić raz jeszcze ziemię moich przodków,
jako pielgrzymowi wiary i nadziei, a w
szczególny sposób jako pielgrzymowi Jego
miłości.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Teraz pielgrzymi nie
tylko z całej Polski, ale
i z całego świata, przybywają do Wadowic,
aby budować wiarę, nadzieję – szukając z miłością śladów Ojca Świętego. Świadczą
o tym liczne wpisy do księgi „pod parasolem” mówiące niejednokrotnie o dźwiganiu wielkiego krzyża choroby, cierpienia.
Krzyż ten, proszą Ojca Świętego, by mogli dźwigać tak jak On Go niósł. Proszą
Ojca Świętego, za Jego przyczyną, o nawrócenie dla członków swoich rodzin,
o sprostanie trudnym wyzwaniom opieki
nad pozostającymi w domu osieroconymi
przez rodziców dziećmi.
Są też wpisy ludzi młodych, którzy przed
zawarciem związku małżeńskiego przybywają do wadowickiego kościoła z „miłością swojego życia” – prosząc Ojca Świętego o błogosławieństwa dla ich przyszłego związku, składając jednocześnie własną
miłość w Jego ręce, by przetrwała ona po
wsze czasy.
Znajdują się też budujące świadectwa
życia chrześcijańskiego wyrażone w słowach św. Franciszka z Asyżu: „Dając otrzymujemy, zapominając o sobie – siebie odnajdujemy”.
Ujmujące są też słowa wpisu wychowawcy jednej ze szkół podstawowych
z centralnej Polski, który przybywając
z dziećmi do Wadowic napisał: „Szukałeś
nas... teraz przyszliśmy do Ciebie...
w Roku Eucharystii przybywamy”.
Małgorzata Radoń
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Eucharystia sercem parafii
Otwórzcie się drogi miast i wsi! (...) Pozwólcie, żeby przeszedł wśród was
Chrystus-Eucharystia: znak nowego i wiecznego Przymierza. Książę przyszłego wieku (por. Iz 9,6). Pozwólcie, abyśmy przeszli z Nim razem drogą
naszej wiary i naszej nadziei. A „nadzieja ta nie zawodzi”.
Jan Paweł II

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

ROKA MALACHIASZA:
Ml 1, 14b-2, 2b.8-10
Niewierni kapłani Starego Przymierza

LISTU ŚW.PAWŁA DO TESALONICZAN:
1 Tes 2, 7b-9.13
Owocność apostolatu Pawła

Jeden jest Ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus

EWANGELIA: Mt 23, 1-12 Obłuda faryzeuszów
Jezus przemówił do tłumów i do swych
uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co
wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami
palcem ruszać ich nie chcą. Wszystkie swe
uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią
zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze

krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać sie Rabbi, albowiem jesden jest wasz
nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym
ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten
w niebie. Nie chciejcie również, żeby was
nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko
wasz Mistrz, Chrystus. Najwiekszy z was
niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, bedzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Oto słowo Pańskie.

W swoim nauczaniu Jezus bardzo surowo potępiał obłudę. Zewnętrzna postawa
religijności nie podoba się Bogu, jeśli nie towarzyszy jej podobna postawa ducha.
We wspólnocie uczniów Chrystusa, w miejsce zewnętrznej wyniosłości powinien
zagościć duch wzajemnej, bezinteresownej słuzby.

XXXI Niedziela Zwykła – 30 października 2005 r.
1. Dzisiejsza niedziela jest dniem wsparcia modlitewnego i materialnego dla budujących się kościołów, a także wdzięczności dla tych, którzy nasz kościół budowali
i wciąż o niego się starają.
2. Przed uroczystością Wszystkich
Świętych, prosimy skorzystać z sakramentu pokuty. W poniedziałek spowiadamy
przez cały dzień.
3. We wtorek – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. odprawimy -2-

Wielkim pragnieniem ks. Arcybiskupa
jest, aby w większych parafiach takich
nadzwyczajnych szafarzy było mniej więcej tylu ilu jest księży.
Proszę również naszych szlachetnych
nauczycieli, aby włączyli się w duszpasterstwo nauczycielskie prowadzone
przez ks. Andrzeja Klimarę w parafii św.
Piotra Apostoła. Spotkania dla nauczycieli
odbywać się będą również raz w miesiącu.
Tegoroczna tematyka tych spotkań to
ułatwienie odpowiedzi: „Czym dla mnie
jest Pismo Święte?”
Przedkładając te duszpasterskie plany
bardzo zależy mi na tym, by one nie tylko były napisane w naszym parafialnym
biuletynie, lecz zaniepokoiły wrażliwszych parafian na dawanie właściwych
odpowiedzi.
Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str.5)

Słowo na niedzielę

w porządku niedzielnym. W bazylice nie będzie mszy św. o godz. 13.15. O godz. 13.00
odprawimy mszę św. na cmentarzu komunalnym. Mszę św. zbiorową za naszych
zmarłych odprawimy na cmentarzu parafialnym o godz. 9.00, a komunalnym o godz.
11.00 i 13.00. 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 następnie – procesja.

w miesiącu w soboty odbywać się będzie,
począwszy od listopada, w parafii św. Piotra. Studium to pragnie przygotować
uczestników – zwłaszcza mężczyzn do rozdzielania Komunii Św.
Nasz nowy metropolita Ks. Arcybiskup
Stanisław Dziwisz pragnie kończący Rok
Eucharystyczny upamiętnić tym, że w naszej krakowskiej archidiecezji przygotują się
wzorowi katolicy do pomocy kapłanom
w rozdzielaniu Komunii Św. Będą to tzw.
Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii. W planach ks. abpa leży, by nadzwyczajni szafarze odznaczali się pogłębioną religijnością
i większą miłością do Kościoła. Jednocześnie by służyli do częstego rozdzielania
Eucharystii, zwłaszcza ludziom, którzy na
skutek choroby nie mogą przyjmować jej
w kościołach.

góralską choinkę. Tak się zaczęło w grudniu 1978 roku i systematycznie trwało aż
do grudnia ubiegłego roku.
Będąc w Zakopanem wikariuszem w latach od 1970 do 1977 wielokrotnie byłem
świadkiem jego wielkiej miłości do Wadowic. Miasto to zostawiło w nim radosny
ślad, który przez całe lata nosił. Chętnie
odwiedzał plebanię wadowicką, a w niej
proboszcza Leonarda Prochownika, a później Edwarda Zachera. Gdy odbywała się
pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do
jego rodzinnego miasta uczestniczył w tym
wydarzeniu.
Nasza parafialna pielgrzymka do Zakopanego była wyrazem wdzięczności Bogu
za tego kapłana, a także modlitwy w intencji zmarłego ks. prałata Władysława Curzydły. Szlachetność człowieka wyraża się także i w tym, że umie być wdzięczny rodzicom, nauczycielom i księżom. Oni wychowują i kształcą człowieka.

Pielgrzymka wdzięczności
W sobotę 22 października przeżyliśmy,
przy wspaniałej pogodzie, piękną pielgrzymkę śladami śp. ks. Władysława Curzydły.
Urodził się w 1919 roku w Bestwinie k/
Bielska. Zmarł w 1989 r. w Zakopanem.
W naszej parafii jako wikariusz pracował
w latach 1945-1952. Odznaczał się wielką
gorliwością, prowadził Krucjatę Eucharystyczną. Urządzał liczne pielgrzymki. Wielu parafian pamiętało go jako kapłana bardzo otwartego na człowieka. Z Wadowic
został przeniesiony do Szaflar, a stamtąd
do Zakopanego. Zakopane było wtedy jedną
parafią. Proboszczował w niej od 1965 aż
do śmierci w 1989 r. Za jego pasterzowania w Zakopanem, jako proboszcz i dziekan, zatroszczył się o podział wielkiej parafii zakopiańskiej na sześć mniejszych. On
był inicjatorem grudniowych pielgrzymek
zakopiańskich wiozących Ojcu Świętemu
-7-

Intencje mszalne:

Poniedziałek 31 października
6.00 Śp. Maria Drabek
7.00 Śp. Wiktoria Gierat
7.30 Śp. Franciszka Biłka
8.00 Śp. Stanisław Droździewicz
12.00 O zgodę i zdrowie
18.00 Śp. Stefania i Józef Ryś
Śp. Stefania Gołucharska
Wtorek 1 listopada
6.00 Śp. Władysław Cabak - 2 r. śm.
7.30 Śp. Franciszek Kryjak
Śp. Czesława Kołosień
9.00 Śp. Maria i Janusz
10.30 Śp. Janina Gonet
11.00 Msza Św. na cmentarzu komunalnym
12.00 Za zmarłych z 4 Róży kobiet
13.00 Msza Św. na cmentarzu komunalnym
18.00 Śp. Jan Bojęś
Środa 2 listopada
6.00 Śp. Józefa Kłaputa i rodzice
7.00 Śp. Czesława Kołosień
7.30 Śp. Stanisław Moszczyński
8.00 Śp. Janina Gonet
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Śp. Maria Ziaja i zmarli zrodziny Goryl
16.00 Śp. Ryszard
17.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach Nowenny

Z nowenny...
Najdroższa Mateńko! Z całego serca dziękuję Panu Bogu za to, że dane mi było aż
trzy razy być tutaj u Ciebie. Mateńko, chcę
Ci powierzyć znowu moją rodzinę, a szczególnie oddać pod Twoją Matczyną opiekę
Twoje i moje dzieci: Katarzynę, Piotra, Kamilę i Karolinę. Mateńko, proszę przez wsta-

Czwartek 3 listopada
6.00 Śp. Stanisław Droździewicz
7.00 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
7.30 Śp. Stanisław Moszczyński
8.00 Śp. Czesława Kołosień
12.00 Śp. Józefa i Józef Szczur
18.00 Śp. Maria Drabek
WintencjiKarolaPiekarczyka o błog. Boże
i potrzebene łaskiw 80 r.urodzin
Piątek 4 listopada
6.00 Śp. Marian Kupczyk - 2 r. śm.
7.00 Śp. Czesława Kołosień
7.30 Śp. Maria Drabek
8.00
12.00 Śp. Stanisław Czaicki
Śp. Maria i Stefan Zawiła
18.00 Dusze w czyśćcu cierpiące
Śp. Stanisław Moszczyński
Sobota 5 listopada
6.00 Śp. Stanisław Droździewicz
7.00 Śp. Stanisław Moszczyński
7.30 Śp. Kazimierz i cała rodzina
8.00 Śp. Czesława Kołosień
12.00 Śp. Maria Drabek
18.00 Śp. Zofia Popowicz - 10 r. śm.
Śp. Jan Paweł II
Niedziela 6 listopada
6.00 Śp. Władysław Dudziak - 5 r. śm.
7.30 Śp. Czesława Kołosień
Śp. Tadeusz Stanek
9.00 Śp. Tadeusz Góra - r. śm.
10.30 Śp. Maria Drabek
12.00 Śp. Stanisław Moszczyński
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Eleonora,Franciszkai Jan Migdałek

wiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II,
pomóż mi, ratuj w tej beznadziejnej sytuacji materialnej. Proszę również za wszystkich ludzi, którzy popadli w długi, bo pożyczali, żeby nakarmić rodzinę, zapłacić rachunki. Pożyczali, aby przetrwać kolejny
miesiąc, kolejny dzień – Twoja wielka czci-6- cielka i dłużniczka

4. W środę jest Dzień Zaduszny, czyli
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w Bazylice odprawiamy
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 16.00,
18.00. Procesję żałobną po kościele połączoną z wypominkami odprawimy o godz.
17.00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy będzie po mszach św. o godz.
8.00 i 16.00. Na cmentarzu parafialnym
msza św. o godz. 9.00, a na komunalnym
o godz. 11.00. 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.
W środę 2 listopada na godz. 21.37 zapraszamy na apel pod dom Ojca Świętego.
5. Przez cały miesiąc listopad o godz.
17.30 odmawiamy różaniec za zmarłych
połączony z wypominkami.
6. W pierwszy piątek jest św. Karola
Boromeusza, patrona zmarłego Ojca Świętego. W tym dniu większa ilość kapłanów
spowiada od 6.00 do 8.30 i od 16.00 do
18.30. Dla dzieci jest Msza Św. o godz.
16.30. W katedrze wawelskiej o godz. 18.00
jest inauguracja procesu beatyfikacyjnego
Jana Pawła II. Ks. Arcybiskup zaprasza
naszą parafię do udziału w mszy katedralnej. W tym dniu pielgrzymujemy poprzez
Łagiewniki, cmentarz Rakowicki, oraz
Wawel. Wyjazd o godz. 12.00. Powrót ok.
godz. 21.00. Koszt 10 zł.
7. W pierwszą sobotę odwiedzamy chorych i starszych z sakramentami św. Na
mszę św. o godz. 8.00 zapraszamy rodzi-

ny, które spodziewają się potomstwa.
W tym dniu prosimy młodzież z klas I gimnazjalnych na godzinę 10.00, z klas II na
godzinę 11.00. Jest to ich przygotowanie
do bierzmowania. Dzień ten w naszej parafii jest poświęcony modlitwom o rychłą beatyfikacje Jana Pawła II. Rozpoczniemy je
adoracją o godz. 17.00, następnie msza św.
o godz. 18.00. Po niej specjalna akademia
w wykonaniu młodzieży szkoły ks. Józefa
Tischnera.
8. Wdzięczni jesteśmy rodzicom naszych
kapłanów, którzy rano prowadzili nabożeństwo różańcowe. Licznym uczestnikom
tego nabożeństwa, tak rano jak i wieczorem, wyrażamy podziękowanie.
9. Ofiary składane w przyszłą niedzielę
są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pokryciem blachą miedzianą i remontem elewacji frontonu kościoła. Bóg
zapłać za składane ofiary.
10. Dla członków Duszpasterskiej Rady
Parafialnej oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej urządzamy w przyszłą niedzielę dzień skupienia w klasztorze karmelitańskim na Zakamieniu w Zawoi. Wyjazd o godz. 9.00. powrót ok. godz. 17.00.
Dla narzeczonych rozpocznie się od przyszłej niedzieli przygotowanie do małżeństwa
o godz. 15.00.
11. W najbliższych dniach, Panowie Kościelny i Organista roznosić będą opłatki do
rodzin naszej parafii. Prosimy o życzliwe
ich przyjęcie - mając świadomość ich ofiarnej pracy w naszej parafii.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

CARITAS dziękuje
W Niedzielę Misyjną 23 października dzieci z Grupy Misyjnej zbierały na ofiary trzęsienia
ziemi w Pakistanie. Złożono na ten cel sumę 2.320,- zł. Ofiarodawcom wyrażamy serdeczne
Bóg zapłać.
-3-

Wciąż ma kroczyć. Z domu do domu.
Z domu rodzinnego do domu Bożego, czyli
kościoła. Z domu doczesnego do domu
wiecznego. Każdy człowiek jest wciąż
w drodze. Życie jest nieustanną wędrówką.
Z dzieciństwa przechodzi w młodość. Następnie podążą do dojrzałości. Dalej chyli
się ku starości. Na tej drodze – aby nie
ustał, powinien mieć siły. Musi jeść. Rozwija się fizycznie i duchowo. Czasami
marnieje, gdy nie ma zdrowia, nie ma apetytu. Także pod względem wiary.
Jezus mówił o sobie, ze jest Drogą. Nasz
Zbawiciel, jest Drogą pośredniczącą między niebem, a ziemią. Łączącą wieczność
z doczesnością. Idąc za wskazaniami Soboru Watykańskiego II, Jan Paweł II często uczył, że najbardziej podstawową drogą
Kościoła jest człowiek. Każdy człowiek,
a zwłaszcza biedny, opuszczony i chory
jest najpewniejszą drogą do Chrystusa. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili”. Chrystus
jest jedyną Drogą. Człowiek ma tak podążać w życiu, aby wszedł na drogę, która
jest Jezus.
Postawa przyjmowania komunii św.,
zasugerowana przez nas w Roku Eucharystycznym, ma nam uświadomić, że to
my idziemy do Chrystusa. Odbywamy drogę – od stołu domowego do stołu Pańskiego. Każdy z nas jest w drodze. Abyśmy
nie ustali przychodzimy do ołtarza, karmiąc
się Ciałem Chrystusa. Podkreślenie naszego wysiłku, aby ruszać z miejsca i iść,
oznacza nasz świadomy wybór.
Po urodzeniu najczęściej rodzice przez
przyjęcie chrztu zdecydowali o naszej przynależności do Chrystusa. Z biegiem lat
i rozwojem naszego życia w sposób coraz
bardziej świadomy podążamy za Chrystusem. Może też się zdarzyć, że coraz bardziej odchodzimy od Niego. Żaden czło-

Rodzenie i umieranie
W ubiegłą niedzielę zakończył się Rok
Eucharystyczny. Różne inicjatywy podejmowaliśmy w tym czasie. W kazaniach
odchodzącego Roku zależało nam na pogłębieniu przyjaźni z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Dużo czasu poświeciliśmy wyjaśnieniom: Czym jest msza św.?
Co znaczy przyjmować komunię św.? Staraliśmy się także przybliżać nieustanną
obecność Jezusa pod eucharystycznymi
postaciami chleba w tabernakulum. Eucharystia to zawsze znaczy dziękczynienie za
dar Boga wśród nas.
Zewnętrznym znakiem przeżywanego
Roku Eucharystycznego w naszej parafii
była podjęta decyzja o sposobie przyjmowania komunii św. W ciągu minionych dziesięcioleci bardzo silnie kładziono nacisk,
ażeby komunię św. przyjmować na klęcząco, przy tzw. balaskach. Balaski były zazwyczaj długą ławą nakrytą obrusem, do
której podchodzili wierni, aby przyjąć Najświętszy Sakrament. Balaski odgradzały
prezbiterium, czyli miejsce dla służby liturgicznej, od reszty kościoła, czyli nawy głównej oraz bocznych. W zamiarze przedsoborowej liturgii, balaski miały być stołem do
godnego spożywania Ciała Chrystusowego.
W liturgii posoborowej silnie podkreślano,
iż ofiara mszy św. spełniana jest przy dwóch
stołach: stół słowa, oraz stół ofiarniczy.
Ołtarz i ambonę nazwano stołem. Zauważmy, że z biegiem lat ten stół nakryty obrusem, przy którym wierni na klęcząco spożywali komunie św., stał się wąziutką poręczą do podparcia, by łatwiej było wstać
z klęczek. W tej sytuacji nawet zniknął obrus, którym ministranci go przykrywali.
Sobór Watykański II silnie podkreśla, że
człowiek żyjący na ziemi jest pielgrzymem
podążającym do domu Ojca Niebieskiego.
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swoim nie wejdzie na drogę Chrystusa.
Szczęśliwy człowiek, który po urodzeniu
ma obok siebie kochające serce matki i ojca.
Błogosławiony jest człowiek, który w drodze przejścia z tego świata na drugi, ma przy
sobie Tego, który śmierć przezwyciężył –
Jezusa Chrystusa.

wiek nie wybierał początku swego życia
– urodził się bez swej woli. Najczęściej
będzie umierał niezależnie od swojej woli.
Pierwsze rodzenie do życia na ziemi odbywało się dzięki ludziom. Drugie rodzenie do życia na drugim świecie może być
bardzo samotne, jeśli człowiek w życiu

Ks. Proboszcz

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi wyrażamy miłość
Wiele jest sposobów na okazanie swej
miłości, szacunku do innych. Inaczej wyrażamy swoje przywiązanie wobec
żywych, odmiennie wobec zmarłych.
Pół roku mija od przejścia Ojca Św.
z domu ziemskiego do domu Ojca Niebieskiego. Przez te miesiące wiele daliśmy
czytelnych znaków, że Papież w nas żyje.
Pięknym okazaniem swej miłości do Jana
Pawła II jest serdeczna modlitwa o łaski
do Boga za Jego pośrednictwem. Modlę
się by w Wadowicach była tak silna wiara
w moc Jana Pawła II, iż zdoła uprosić cud.
Wiemy, że do tego aby określony Sługa
Boży był wyniesiony na ołtarze musi być
stwierdzony przez komisję lekarską cud
za Jego pośrednictwem. Miejmy w Wadowicach takie bezgraniczne zaufanie
w niezwykła troskę Ojca Świętego o Jego
rodzinne miasto i mieszkańców, że dzięki
tej wielkiej wierze możemy wyprosić cud.
Na kartach Ewangelii Jezus niejednokrotnie powtarzał: „Wielka jest twoja wiara.
Niech ci się stanie tak jak prosisz”. Tylko
żywa wiara może człowieka zmobilizować
do ufnej modlitwy.
Od najbliższego pierwszego piątku,
w którym wspominamy św. Karola Boromeusza, w katedrze wawelskiej ks. arcybiskup wraz z przedstawicielami naszej diecezji zainauguruje Mszą Św. o godz. 18:00
proces beatyfikacyjny Jana Pawła II. Nie
może tam zabraknąć przedstawicieli na-

szej parafii. W tym dniu będziemy pielgrzymowali poprzez Łagiewniki, Cmentarz Rakowicki na Wawel. Jezusa Miłosiernego będziemy wielbić za to, że dał nam łaskę życia
w tak ciekawych czasach. Na Cmentarzu
Rakowickim, w miesiącu listopadzie, chcemy modlić się za rodziców naszego Najwybitniejszego Rodaka. W katedrze wawelskiej
na Mszy Św. będziemy pokornie prosić
Boga, który jest źródłem wszelkiej świętości, by sprawił, aby Jan Paweł II był „Sancto Subito”.
Drugim sposobem uczczenia Jana Pawła
II jest zaznajomienie i pogłębienie myśli Ojca
Świętego wyrażonej tak w kazaniach jak
również i innych Jego przekazach. Papież
Benedykt XVI już kilka razy powtórzył, że
pragnie podczas swojego pontyfikatu jak
najmniej tworzyć nowych dokumentów,
a skupić się na niezwykle głębokiej i szerokiej dokumentacji Jana Pawła II. W Wadowicach powinniśmy coraz lepiej i głębiej poznawać to o czym Nasz Rodak mówił i pisał.
Bardzo zachęcam zwłaszcza rodziców, których dziecko przygotowuje się do Pierwszej Komunii Św. lub Bierzmowania, by
wraz z nim pochylili się nad katechizmem
i dzieki niemu zdobyć większą znajomość
prawd wiary.
Z serdecznym apelem zwracam się do
naszych parafian, by zechcieli zapisać się
na studium myśli Jana Pawła II, które raz
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(ciąg dalszy na str. 7)

