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Spieszmy sie kochać
IV Niedziela

Wielkiego Postu

Czwartek 30 marca
   6.00 Śp. Edward Pietroń
   7.00 Śp. Tadeusz Wójcik
   7.30 Śp. ks. Józef Pędziwiatr

Śp. Józefa i Józef Dębowscy
   8.00 Śp. Józefa Zembroń
  12.00 Śp. Janina Filek
  18.00 Śp. Władysława Pawlik

Śp. Józefa Łopata i syn Kazimierz

Poniedziałek 27 marca
    6.00 Śp. Zdzisława Jura - 5r. śm.
    7.00Śp. Edward Pietroń
    7.30 Śp. Władysława Pawlik
    8.00 Śp. Janina Filek
  12.00 Śp. Marian Żegliński

  18.00 Śp. Joanna, Michał i Władysław
Śp. Piotr, Stanisława Cieślik, Bolesław syn

Wtorek 28 marca
    6.00 Śp. Edward Pietroń
    7.00 Śp. Władysława Pawlik
    7.30 Śp. Janina Filek
    8.00 Śp. Klara Zając
  12.00 Śp. Wanda Dyrcz - 6r. śm.
  18.00 Śp. Franciszek Landowski

Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł

Środa  29 marca
   6.00 Śp. Kazimierz Gajos
   7.00 Śp. Edward Pietroń
   7.30 Śp. Tadeusz Wójcik
   8.00 Śp. Emanuel Luftglass
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Kazimierz Wojtaszek
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach Nowenny

Piątek  31 marca
    6.00 Śp. Stanisława Gabor
    7.00 Śp. Edward Pietroń
    7.30 Śp. Tadeusz Wójcik
    8.00 Śp. Edward Piskorz
   12.00 Śp. Janina Filek
   18.00    Śp. Julian, Irena, Władysław Nowak

Śp. Jan Kręcioch

Sobota  1 kwietnia
   6.00 Śp. Edward Pietroń
   7.00 Śp. Władysława Pawlik
   7.30 Śp. Tadeusz Wójcik
   8.00 Śp. Maria i Andrzej Kosycarz z synami
  12.00 W intencji Kościoła, biskupów i kapłanów, Radia

Maryja, TVTrwam oraz  beatyfikację Jana Pawła II
  18.00 Śp. Teresa Kiełb z rodzicami

i rodzeństwem w r. śm.
   24.00 Śp. Jan Paweł II - 1 r.śmierci

Niedziela 2 kwietnia
  6.00 Śp. Edward Pietroń
  7.30 Śp. Józef Wiercimak

Dziękczynna w 56r. małżeństwa Karola i Stefani
i o błog. Boże dla ich rodzin

   9.00 Śp. Józef, Maria Rzyccy
 10.30 Śp. Bogusław Lisko
 12.00 Rocznica śmierci Jana Pawła II
 18.00 Śp. Aleksander Mlak
 20.00 Rocznica śmierci Jana Pawła II

Intencje mszalne

Po 11 miesiącach od śmierci
Jana Pawła II jego grób odwie-
dza więcej osób niż rzymskie Ko-
loseum. - Są dni, szczególnie świą-
teczne, że do grobu Jana Pawła II
w krypcie Bazyliki Watykańskiej
przybywa 20 tys. pielgrzymów -
powiedział abp Angelo Comastri,
wikariusz dla Państwa Watykań-
skiego. Przeciętnie każdego dnia
grób nawiedza od 12 do 15 tys.
pielgrzymów. Dla porównania -
przed śmiercią Jana Pawła II gro-
by zmarłych papieży odwiedzało
dziennie kilkaset osób.

- Wzrosło zainteresowanie od-
wiedzinami Watykanu - zauważył
abp Comastri. Nawet zimą - z po-
wodu dużej liczby pielgrzymów -
środowe audiencje odbywają się
na Placu św. Piotra, a nie w Auli
Pawła VI.

Tłumy u grobu Jana Pawła
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Ks.M.M.

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAW-
ŁA AP DO EFEZJAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI
KRONIK

EWANGELIA:

 J 3, 14-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

2 Krn 36, 14-16.19-23 Ef 2, 4-10

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Gniew i miłosierdzie Boże Umarli wskutek grzechu zostaliśmy zbawie-
ni przez łaskę

 Oto słowo Pańskie.

Jezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pu-

styni, tak potrzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wie-
rzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto w Niego wie-
rzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Al-
bowiem Bóg nie posłał swego Syna na
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by
świat został przez Niego zbawiony. Kto
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;

a kto nie wierzy, już został potępiony, bo
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna
Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich
uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza
nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża
się do światła, aby nie potępiono jego uczyn-
ków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbli-
ża się do światła, aby się okazało, że jego
uczynki są dokonane w Bogu».

Kto wierzy w Syna Bożego
Trzeba wyrosnąć ponad to, co ludzie o tobie myślą, co mówią. Wyrosnąć ponad pragnie-

nie, żeby ludzie cię obdarzali szacunkiem. Wyrosnąć ponad chęć, żeby cię ludzie z podzi-
wem palcami pokazywali, żebyś był uwielbiany. Wyrosnąć ponad to, jak cię ludzie oceniają.

I zawsze postępować tak, i mówić tak, jak ci dyktuje twoja mądrość i twoja prawość,
chociażbyś stał na przegranej pozycji.

Bo trzeba mieć swoją godność człowieczą. Nie szukać szacunku u ludzi. Mieć swoją
godność - być niezależnym od tego, co ludzie o tobie myślą. Mieć swoją godność, której
sędzią jest twoje sumienie.

17 marca, w piątek o godz. 10.00 gru-
pa 45 pielgrzymów pod przewodnictwem
ks. Prałata Jakuba Gila pojechała do
Łagiewnik, ale nie tylko.

Najpierw pojechaliśmy do sanktuarium
Krzyża Świętego Ojców Cystersów
w Mogile. Jest to najsłynniejsze w Polsce
sanktuarium Jezusa Ukrzyżowanego.

Tam w lewym ramieniu transeptu, od-
dzieloną kutą XVII-wieczną kratą znajdu-
je się kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowane-
go z słynącym cudami krucyfiksem. Po
przyjeździe do Mogily kierujemy się do
słynnej kaplicy, klękamy przed kratą, mo-
dlimy się, śpiewamy pieśń „Krzyżu Świę-
ty”. Po chwili przychodzi do nas kleryk
Karol, Maciej Tekliński, który w 2004
roku ukończył liceum im. Rafała Kalinow-
skiego na Górce w Wadowicach. Bardzo
mile wspomina pobyt w naszym mieście.
Wchodzimy do kaplicy, klękamy przed
wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego.
Figura Cudownego Pana Jezusa Mogilskie-
go ma 192 cm, jest polichromowana, ma
naturalne włosy. Biodra Zbawiciela okry-
wa perizonium /przepaska/ z czerwonej
tkaniny ze złotym haftem. Głowa pochy-
lona, oczy patrzące na modlących się
wiernych, usta otwarte, przemawiające
w milczeniu. Łagodny wyraz twarzy spra-
wił, że wielowiekowa tradycja nazywa
Pana Jezusa w tym wizerunku – Łaska-
wym. Odmawiamy modlitwę, całujemy
relikwie Krzyża Świętego, na kolanach
obchodzimy ołtarz dookoła. Tu, w tym

miejscu 9 czerwca 1979 roku modlił się Oj-
ciec Święty Jan Paweł II, który w Mogile
powiedział: „Poprzez Krzyż człowiek zoba-
czył na nowo perspektywę swojego losu,
swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak
bardzo umiłował go Bóg”.

Po wyjściu z kaplicy słuchamy naszego
miłego przewodnika, który przedstawia hi-
storię powstania Zakonu Cystersów, zapo-
znaje z życiem zakonu dawniej i obecnie,
z historią kościoła, jego zabytkowym wnę-
trzem.

Przechodzimy dalej przez krużganki, gdzie
odkrywa się piękne freski, schodzimy do
katakumb, które teraz pełnią inną rolę.

Jedziemy do Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach. Odprawiamy Drogę
Krzyżową, przechodzimy kolejne stacje Dro-
gi, które znajdują się poniżej świątyni.
W rozważaniach ks. Prałat mówi o różnych
rodzajach cierpienia, przypominamy sobie
cierpienia Ojca Świętego, Jego śmierć.

Zbliża się godzina trzecia, godzina kona-
nia Pana Jezusa na krzyżu. Pan Jezus pragnął,
aby w tej godzinie rozważać Jego bolesną
mękę. Odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia
Bożego. Później uczestniczymy we mszy
św. koncelebrowanej, patrzymy na obraz
Jezusa Miłosiernego, który umieszczony jest
nad rzeźbą krzewu targanego wichrem, któ-
ra symbolizuje pełne niepokoju życie współ-
czesnego człowieka.

Do Wadowic wracamy zadowoleni, że
w okresie Wielkiego Postu mogliśmy się mo-
dlić w szczególnych miejscach.

Pielgrzymka do Łagiewnik i Mogiły

M. Zadora
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU– 26 MARCA 2006 r.

1. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje dla do-
rosłych parafian i młodzieży pozaszkolnej.
Na naukę stanową zapraszamy dzisiaj mał-
żeństwa do lat 25-ciu po mszy św.
o godz.18.00, czyli na godz. 18.45.

Program rekolekcji:
Niedziela msze św. godz. 6.00, 7.30, 9.00

/młodzież/, 10.30, 12.00 /dzieci/, 13.15,
18.00

Gorzkie Żale godz. 17.00.

Kopiec zaprasza
Nowicjusze Pallotyńscy zapraszają na Sztukę pt. „Judasz” opartej na opisie Męki Pańskiej,

która odbędzie się w Auli im. Jana Pawła II w Collegium Marianum na Kopcu.
Terminy sztuki: 29 marca /środa/ godz. 19.15-premiera; 31 marca /piątek/ godz. 19.15
Wstęp wolny
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Ks. Jakub Gil-Proboszcz

I rocznica śmierci
Jana Pawła II

SOBOTA 1 KWIETNIA 2006
Uroczyste msze św. godz. 12.00, 18.00
i 24.00
Kaplica Domu Parafialnego przy Bazylice:
Finałowy program Stowarzyszenia Forum
Edukacyjnego z Bielska-Białej od godz.
10.00.

a/ konkurs plastyczny,
b/ konkurs literacki,
c/ konkurs muzyczny,
d/ wystawa fotograficzna,
e/ występ dziecięcego zespołu teatralnego

Adoracja w bazylice w sobotę od godz.
19.00 do godz. 24.00: „Z Janem Pawłem
II uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego”.
NIEDZIELA 2 KWIETNIA 2006
Msze św. jak w każdą niedzielę. Nie będzie
mszy św. o godz. 13.15.

11.30 Otwarcie wystawy w Muzeum Miej-
skim „Szukałem was a teraz przyszliście
do mnie” Fotografie Agence Press – Ks.
Bp Tadeusz Pieronek
12.00 - Msza św. polowa na pl. Jana Paw-
ła II - przewodniczy ks. bp T.Pieronek
13.30 - Modlitwa młodzieży szkół średnich
14.15 - Film o Janie Pawle II na telebimie
(Plac Jana Pawła II)
16.00 - Śpiewamy z Ojcem świętym
(wspólnie śpiewamy piosenki które śpie-
wał Jan Paweł II)
17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
20.00 - Msza święta polowa na Placu Jana
Pawła II (przewodniczy Ks. Bp Józef Guz-
dek)
21.00 - Droga Krzyżowa po rynku ze świe-
cami
21.37-Modlitwa pod domem Jana Pawła II

(ciąg dalszy na str. 4)

Z perspektywy roku

Dla dorosłych rekolekcje: poniedziałek,
wtorek, środa. Nauki rekolekcyjne o godz.
8.00, 12.00, 18.00.
Nauki stanowe:
Dla małżeństw do lat 25 niedziela o godz.
18.45
Dla małżeństw powyżej 25 lat poniedziałek
o godz. 9.00 i 18.00
Dla samotnych i owdowiałych wtorek
o godz. 9.00
Dla małżeństw wtorek o godz. 18.00
Dla chorych środa o godz. 9.00
Młodzież pozaszkolną, oraz wszystkich
chętnych zapraszamy na projekcję filmu po
mszy św. o godz. 18.00 w kościele.
W poniedziałek pt. „Całun turyński”, a we
wtorek „Pasja”.
Spowiedź rekolekcyjna w Wielką Środę
od godz. 6.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00.

2. Ofiary składane podczas rekolekcji są
przeznaczone na pokrycie kosztów zorga-
nizowania rekolekcji dla dzieci, dorosłych
i młodzieży.

3. W pierwszą sobotę zapraszamy na
mszę św. o godz. 8.00 rodziców, którzy
spodziewają się potomstwa, członków Ry-
cerstwa Niepokalanej, jak również tych,
którzy podjęli się duchowej adopcji dzieci
poczętych. W tym dniu nawiedzamy cho-
rych i starszych z Sakramentami Święty-
mi. Będzie to dzień spowiedzi i komunii św.
wielkanocnej dla parafian obłożnie chorych.
Prosimy ich zgłaszać do zakrystii. Młodzież
z klasy I i II gimnazjum prosimy w tym

dniu o włączenie się w program I rocznicy
śmierci Jana Pawła II.

4. W najbliższą sobotę odbędzie się piel-
grzymka na Wawel. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt 10 zł. Można się zapisać.

5. W wigilię I rocznicy śmierci Jana Paw-
ła II prosimy o udział w wieczornej adora-
cji od godz. 19.00 do godz. 24.00. Na każdą
określoną godzinę prosimy parafian z sze-
ściu kolejnych rejonów według wypisu
umieszczonego na tablicach ogłoszeń. Pro-
simy aby adoracje prowadzili:
od 19.00 do 20.00 – Droga Neokatechu-
menalna,
od 20.00 do 21.00 – Rycerstwo Niepoka-
lanej,
od 21.00 do 22.00 – Akcja Katolicka,
od 22.00 do 23.00 – Honorowa Straż Ser-
ca Bożego,
od 23.00 do 24.00 – Żywy Różaniec.

6. W następną niedzielę, według progra-
mu rozwieszonego przy bazylice,  w spo-
sób bardzo uroczysty będziemy przeżywać
I rocznicę śmierci Jana Pawła II Wielkie-
go. Msze św. o godz. 12.00 i 20.00 będą
odprawiane na zewnątrz kościoła. Nie bę-
dzie mszy św. o godz. 13.15.

7. Przez nabywanie baranków wielkanoc-
nych – pomagamy biednym. Caritas naszej
diecezji bardzo zachęca wiernych do wspar-
cia tego dzieła.

8. Składka z przyszłej niedzieli przezna-
czona jest na koszty związane z pielgrzymką
Benedykta XVI do naszej diecezji.

Mija rok od śmierci Ukochanego Ojca
Świętego. Oglądam się do tyłu i zauważam,
jak bardzo jest mi brak Wielkiego Papieża
z Wadowic.  Ta śmierć zamknęła dla mnie
podwoje Watykanu. Ze smutkiem konsta-
tuję, że już nigdy nie będę mógł wraz z Oj-

cem Świętym koncelebrować mszy św.
w Jego prywatnej kaplicy, czy to na Waty-
kanie, czy w Castel Gandolfo. Nigdy już
nie zasiądę do obiadu czy kolacji wraz
z Ojcem Świętym.  Zamknął się rozdział
prowadzenia pielgrzymów wadowickich do

List do Matki Bożej Wadowickiej
Piszę do Ciebie ten list, bo nie ukrywam,

że mam do Ciebie ogromną prośbę.
Na początku chciałabym Ci powiedzieć,

że bardzo Cię kocham i nie wyobrażam
sobie życia bez Ciebie. Dajesz mi nadzieje
na lepsze jutro, rozpromieniasz mój każdy
dzień. Lubię z Tobą rozmawiać, jesteś po
prostu moim najlepszym Przyjacielem,
wiesz o mnie więcej niż ja sama. Dzięki
temu, że dzielę się z Tobą każdą minutą,
dniem, moja sekunda życia jest bardziej
weselsza od promyka, bo Ty nim sam je-
steś. Chciałam Cię przeprosić za moje grze-
chy, słabości, lenistwo i swój źle stracony
czas. Przepraszam, że unikałam spowiedzi
przez taki okres czasu.

Proszę Cię Jezu, pomóż mi dziś na lekcji
angielskiego, nie chcę żeby nasza Pani nas
pytała, proszę. Wiem, że tego nie uniknę,
ale proszę Cię pomóż. Wierzę w to, że na-

uczycielka będzie miła, ale pamiętam, że
tego co Ty zechcesz, się stanie, Boże mój!
Proszę, wysłuchaj mnie, mogę Ci obiecać
że przyłożę się do sprawdzianu w ponie-
działek.

Dzięki Ci za moich rodziców i rodzeń-
stwo, przyjaciół, a przede wszystkim za to,
że żyję, napełniasz mój każdy dzień rado-
ścią. Chcę postępować według Pisma św.

Wiem, że nie mogę Cię prosić o coś nie-
możliwego, ale to tylko chodzi o ten przed-
miot, w którym jestem słaba!

Dziękuję Ci za każdy promyk, za złe i
dobre chwile. Pomóż mi odnaleźć Ciebie i
kochaj mnie, bo tego potrzebuję. Może to
głupie, że piszę do Ciebie, ale „wylewam”
wszystko z mego serca, będzie mi łatwiej,
gdy Ci napiszę to co czuję. Modlę się za
moich rodziców, jeszcze raz Cię proszę,
pomóż!

Przepraszam za wszystko, kocham Cię
Karolina
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Ks. Proboszcz

Kronika odnawiania Bazyliki w Wadowicach cz.II
Ostatnim tematem była rekonstrukcja

i konserwacja rzeźb Najświętszej Maryi Pan-
ny Niepokalanie Poczętej pośrodku i pierw-
szych Apostołów św. Piotra i św. Pawła bo
bokach frontonu bazyliki.

Rzeźby wykonane przez artystę Zygmun-
ta Langmana, z wapienia pińczowskiego,
były w bardzo dużym stopniu zniszczone.
Miękkie tworzywo rzeźbiarskie, jakim jest
kamień wapienny nie mogło oprzeć się nisz-

Stefan Mżyk

(ciąg dalszy ze str. 3)

czącym siłom przyrody. Zwietrzałe i ob-
sypujące się powierzchnie figur, liczne
ubytki, kolonie porostów i mchów, to ob-
raz przed jakim stanęli konserwatorzy-rzeź-
bierze. Mieli za zadanie przywrócenie fi-
gur do pierwotnego kształtu, stanu i odzy-
skanie naturalnej ich kolorystyki.

Dużą trudnością było dotarcie do źródeł
archiwalnych, aby można było odtworzyć
te fragmenty figur, których było brak, jak

np. ręki u św. Piotra, dłoni u św. Pawła,
czy też elementów globu, na którym stoi
Najświętsza Maryja Panna i jej rąk. W koń-
cu udało się dotrzeć do tych źródeł i figury
mają taką postać, jaką nadał im mistrz Lang-
man. Rekonstrukcję i odnowienie rzeźby
wykonano przez usunięcie wszelkich zabru-
dzeń, zwietrzelin i mikroflorów – stosując
do tego celu przeróżne narzędzia.

Uzupełnienia ubytków i braków w po-
staciach dokonywana specjalna masą kon-
serwatorską, a dorabianie brakujących ele-
mentów innym tworzywem przy pomocy
różnych szablonów. Wyremontowane fi-
gury nasycone były preparatami utwier-
dzającymi strukturę kamienia do głęboko-
ści 5 cm, antyglonowymi, jak również wy-
równującymi tonację kolorów dorobio-
nych detali. Te wszystkie prace były żmud-
ne, pracochłonne, a zatem kosztowne.

Taka benedyktyńska praca jeszcze nas
czeka, gdyż do rekonstrukcji pozostały nam
dwie figury: św. Stanisława i św. Wojcie-
cha umieszczone w niszach frontonu.

Teraz z perspektywy czasu widać wyraź-
nie jak nieustannie opiekowała się naszymi
robotami nasza Patronka Najświętsza Ma-
ryja Panna, a od 2 kwietnia ubiegłego roku
nasz Ojciec Święty.

Wykonując tak niebezpieczne prace na
wysokości, i to bardzo dużej, nikomu nic
się nie stało. Ani tym pracującym pod kopułą
wieży, ani tym tłumom pielgrzymów, któ-
rzy codziennie przemieszczali się pod tymi
rusztowaniami. Żadna zmiana pogody nie
popsuła nam niczego. Za to Bogu niech będą
dzięki.

Na ten rok planujemy dalsze kontynuowa-
nie prac i ich zakończenie. W maju przybę-
dzie do Wadowic najznakomitszy przyjaciel
Jana Pawła II – obecny papież Benedykt XVI.
Tak bardzo pragnęlibyśmy, aby nasz Papież,
gdy zostanie wyniesiony na ołtarze, był
współpatronem wadowickiej bazyliki. „Tu-
taj, w Wadowicach wszystko dla papieża Jana
Pawła II zaczęło się i tutaj również ufamy,
że patron naszego miasta oraz bazyliki bę-
dzie dalej prowadził swoje dzieło.”

Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego.
Już nie będę mógł wypełniać moich albu-
mów zdjęciami z Ojcem Świętym. Żadnej
pamiątki z Watykanu nasza bazylika już nie
otrzyma. Skończyły się piękne życzenia Ojca
Świętego do parafian wadowickich na
Święta Wielkanocne czy Bożego Narodze-
nia. Z wielkim żalem konstatuję, ile to pięk-
nych zdarzeń już się nie powtórzy i gdy
o tym myślę, to czuję ucisk żalu w moim
wnętrzu. Wiele serdecznych powiązań, któ-
re łączyły mnie z Ojcem Świętym przeszły
do historii.

Jednocześnie w ciągu tego roku zrozu-
miałem, jaką wielką łaskę miałem, że mo-
głem być tyle razy z Ojcem Świętym na
Watykanie. Nie znając dobrze języków eu-
ropejskich, bardzo dobrze porozumiewałem
się w języku polskim. Ta zasadnicza barie-
ra stosunków międzyludzkich nie istniała.
W perspektywie minionego roku coraz ja-
śniej widzę, jak wielkim dla mnie było szczę-
ściem, że przy boku Papieża stał Jego Se-
kretarz don Stanislao. Myślę, jak wtedy był
bardzo bliski, chociaż dzieliły nas tysiące
kilometrów. Teraz, gdy jest prawie odległy
na wyciągnięcie dłoni – jest tak wysoko
i daleko, że momentami nie wyczuwam już
ciepła Jego dobrego serca. Przedtem był

zawsze na drugiej linii. Teraz jest już na
pierwszej. Wciąż w ogniu. Moim zadaniem
jest osłaniać Go serdeczną modlitwą i cichą
wdzięcznością.

Z perspektywy roku coraz jaśniej widzę,
jak niezwykłym był pontyfikat Jana Pawła
II. Zainspirował w Kościele i w świecie
ogromnie dużo nowych dzieł. Któż przed
Nim myślał o Światowych Dniach Mło-
dzieży, o Dniu Życia Konsekrowanego,
o Dniu Chorego, itd. Te pomysły przybra-
ły kształt ciała i żyją prężnym życiem.
Wszędzie gdzie się coś wielkiego działo –
tam był Papież. Jeśli zaś nic się nie działo –
to Ojciec Święty mobilizował, żeby pusty-
nia ożyła i napełniła się barwnym kwieciem.

Gdy odczuwam wielki brak Ojca Świę-
tego, to jednocześnie wiem, że jest On ze
mną. Modlę się przez Jego pośrednictwo
do Ojca Niebieskiego. Do wielu spraw nie
dorastam. Czuję, jak niektóre problemy
mnie przerastają. Tak jest z pewnymi spra-
wami duszpasterskimi – choćby z przygo-
towaniem rocznicy odejścia Jana Pawła II,
czy też przygotowaniem pielgrzymki Be-
nedykta XVI. Czuję duży ciężar i trwogę
tych spraw. I często w takich wewnętrz-
nych pognębieniach doświadczam wielkiej
pomocy naszego Największego Rodaka.
Bogu dziękuję za te przeżycia.

Informujemy, że przy parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach został utworzony Komi-
tet Organizacyjny wizyty papieża Benedykta XVI w naszym mieście. Skład Komitetu:

Przewodniczący - ks Jakub Gil -

Z-ca przewodniczącego - Ks Tadeusz Kasperek

Sekretariat - ks Jan Jarco e-mail: wadbazyl@wp.pl

Liturgia - ks Artur Chrostek

Chóry - ks Janusz Żmuda

Służby porządkowe - ks Mieszko Pabiś

Obsługa Mediów - Ks Andrzej Klimara i ks Henryk Młynarczyk

Dekoracje - ks Krzysztof Główka
Ks. Jan J.

Komitet Organizacyjny


