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Spieszmy sie kochać
V Niedziela Wielkiego Postu

Czwartek 6 kwietnia
   6.00 Śp. Tadeusz Wójcik
   7.00 Śp. Helena Studnicka
   7.30 O błog. Boże i opiekę dla Benedykta
   8.00 Śp. Maria, Wincenty, Tadeusz, Irena, Łucja
  12.00 Śp. Konstanty, Rozalia Saferna, Józef i Maria
  18.00 Śp. Władysława Pawlik

Śp. Tadeusz Rajda - 5 r. śm.

Poniedziałek 3 kwietnia
    6.00 Śp. Edward Pietroń
    7.00Śp. Helena Studnicka
    7.30 Śp. Jerzy Jaglarz - 18 r. śm.
    8.00 Śp. Tadeusz Wójcik
  12.00 O zdrowie i błog. Boże

dla Marii Koman
Śp. Jan Paweł II - od uczniów LO

  18.00 Śp. Józef Ficek
Za zmarłych z rodzin Kuziów i Barów

Wtorek 4 kwietnia
    6.00 Śp. Władysława Pawlik
    7.00 Śp. Edward Pietroń
    7.30 Śp. Tadeusz Wójcik
    8.00 Śp. Józef Ficek
  12.00 Śp. Jan i Anna Trojanowicz
  18.00 Śp. Helena i Kazimierz Sarneccy

Śp. Helena Studnicka

Środa  5 kwietnia
   6.00 Śp. Tadeusz Wójcik
   7.00 Śp. Helena Studnicka
   7.30 Śp. Bolesław Putek - 20 r. śm.

Śp. Jan, Helena, Zuzanna
   8.00 Śp. Jerzy Brańka
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Edward Stokłosa
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach Nowenny

Piątek  7 kwietnia
    6.00 Śp. Stanisława Gabor

Śp. Edward Stokłosa
    7.00 Śp. Helena Studnicka
    7.30 Śp. Tadeusz Wójcik
    8.00 Śp. Katarzyna i Stanisław Tyrybon

Za dusze w czyśćcu cierpiące
   12.00 Śp. Anna i Józef Twaróg -  r. śm.
   18.00    Bierzmowanie

Sobota  8 kwietnia
   6.00 Śp. Stanisława Gabor
   7.00 Śp. Józef Kasprzak
   7.30 Śp. Tadeusz Wójcik
   8.00 Śp. Stefania Matuszyk - 1 r. śm.

Śp. Czesław Pawlik
  12.00 Śp. Wiesław Pawłowski - 16 r. śm.
  18.00 Dziękczynna błagalna dla Kazimiery

i Bolesława Gregorarz w 34 r. ślubu
Śp. Władysława Pawlik

Niedziela 9 kwietnia
  6.00 Śp. Jan, Leopold, Rozalia Nicieja
  7.30 Śp. Tadeusz Wójcik

W intencji Róż różańcowych
Śp. Zbigniew i Anna Siłkowscy

   9.00 Śp. Józef Wiercimak
 10.30 Śp. Stanisław Mamcarczyk
 12.00 Śp. Bogusław Lisko
 13.15 Roczki
 18.00 Śp. Władysława Pawlik

Intencje mszalne

Sejm przyjął uchwałę w 1. roczni-

cę śmierci Papieża. „Wspominamy

ten dzień wszyscy - wierzący i nie-

wierzący - jako czas wielkiej naro-

dowej żałoby, a jednocześnie jako

moment szczególnej lekcji człowie-

czeństwa i chrześcijaństwa, jako

czas mocnego odczuwania przyna-

leżności do wspólnoty narodu i

świata chrześcijańskiego” - napi-

sali posłowie w dokumencie przy-

jętym przez aklamację.

I  r o c z n i c a  ś m i e r c i
J a n a  P a w ł a  I I
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA JEREMIASZA:

EWANGELIA:

J 12, 20-33 Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Jr 31, 31-34 Hbr 5, 7-9

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną; a gdzie Ja jestem,
tam będzie i mój sługa.

Nowe przymierze Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego

 Oto słowo Pańskie.

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać
pokłon Bogu w czasie święta, byli też nie-
którzy Grecy. Oni więc przystąpili do Fili-
pa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej,
i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy uj-
rzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział An-
drzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i po-
wiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką od-
powiedź: „Nadeszła godzina, aby został
uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, za-
prawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno psze-
nicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zo-
stanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przy-
nosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia
na tym świecie, zachowa je na życie wiecz-
ne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie
za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój

Sąd nad światem
Twój Syn kiedyś powiedział: „A kto przykazania wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie

wielki w królestwie niebieskim”.
Twój sługa, Karol Wojtyła, realizował to na kolejnych etapach swojego życia.
A my odkrywamy tajemnicę jego wielkości - że w życiu jego wciąż chodziło o dwa przy-

kazania: miłości Ciebie i bliźniego. Wprowadzał je w swoje życie za wszelką cenę i ze wszyst-
kich swoich sił z radością. Jakby znalazł skarb w roli. Jakby napotkał najpiękniejszą perłę.

I tak uczy nas, jak dojść do Twojej wielkości.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę kwietnia, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogosła-

wieństwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.
Chętnych Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii lub najpóźniej przed tą Mszą św.

Laura Faustyna Spisak
Kamil Jan Baca
Oliwia Weronika Porzycka
Rafał Maksymilian Pytel
Zuzanna Julia Mrowiec

Wanessa Teresa Łataś
Laura Rydzewska
Norbert Jerzy Buchcic
Agnieszka Ewa Grzybczyk

Michał Wojciech Banaś, syn Andrzeja i Katarzyny
Patrycja Emilia Kłobuch, córka Daniela i Moniki
Laura Marcelina Spisak, córka Jacka i Marceliny
Norbert Łukasz Szczepański, syn Łukasza i Sylwestry
Otylia Katarzyna Ochman, córka Leszka i Katarzyny
Emilia Ewelina Gołąb, córka Krzysztofa i Eweliny
Justyna Weronika Kiernoziak, córka Jacka i Beaty
Julia Magdalena Dyduch, córka Henryka i Krystyny
Aleksandra Augustyniak, córka Lesława i Urszuli
Szymon Paweł Gnojek, syn Władysława i Beaty
Kacper Filip Romański, Waldemara i Marii
Julia Dziedzic, córka Tomasza i Renaty
Agnieszka Maria Garus, córka Rafała i Doroty

Zawiadamiamy,
że w ostatnim czasie

następujące dzieci przyjęły
Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:
Śp. Władysława Pawlik, ur. 1923 r., zam. Os. Łąki
Śp. Tadeusz Wójcik, ur. 1935 r., zam. Roków
Śp. Jan Wąsik, ur. 1954 r.,
Śp. Helena Studnicka, ur. 1929 r., zam. Os. Westerplatte
Śp. Stanisława Gabor, ur. 1918 r., zam. ul. Iwańskiego
Śp. Maria Janik, ur. 1921 r., zam. ul. Parkowa
Śp. Edward Stokłosa, ur. 1959 r., zam. Roków
Śp. Marcin Sroczyński, ur. 1972 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Michalina Śliwa, ur. 1916 r., zam. ul. Karmelicka
Śp. Józefa Rajda, ur. 1919 r., zam. ul. Iwańskiego
Śp. Zbigniew Czerwik, ur. 1956 r., zam. ul. M.Wadowity
Śp. Tadeusz Drabek, ur. 1929 r., zam. ul. Karmelicka
Śp. Józef Puchała, ur. 1934 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Józef Panek, ur. 1929 r., zam. ul. Wiśniowa
Śp. Jan Byrski, ur. 1927 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Lech Szczerkowski, ur. 1959 r., zam. Os. XX-lecia

 Wieczne Spoczywanie racz im dać Panie

Pogrzeb

sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój
Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż
mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od
tej godziny. Nie, właśnie dlatego przysze-
dłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię
Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: «1
uwielbiłem i znowu uwielbię”. Tłum stoją-
cy usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni
mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to
rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze
względu na Mnie, ale ze względu na was.
Teraz odbywa się sąd nad tym światem.
Teraz władca tego świata zostanie precz
wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do
siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką
śmiercią miał umrzeć.
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Ks. Jakub Gil-Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 4)

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU– 02 KWIETNIA 2006 r.
1. Dziś przeżywamy I rocznicę śmierci

naszego Największego Rodaka Papieża
Jana Pawła II. Rocznica ta jest uwielbie-
niem Boga za wszelkie dobro, które stało
się udziałem Kościoła i świata dzięki posłu-
dze Jana Pawła II Wielkiego.

2. Jutro rozpoczynamy rekolekcje dla
dzieci szkół podstawowych i gimnazjum.

3. W pierwszy piątek o godz. 18.00 ks.
bp Jan Zając udzieli Sakramentu Bierzmo-
wania młodzieży z klas III. Spowiedź dla
nich, oraz ich rodzin, będzie w czwartek o
godz. 17.00. W tym dniu nie będzie Drogi
Krzyżowej dla dorosłych o godz. 17.30, oraz
dla młodzieży o godz. 18.30.

4. Caritas Archidiecezji Krakowskiej za-
chęca do niesienia pomocy biednym, poprzez
nabywanie w naszej bazylice baranków wiel-
kanocnych w cenie 5 zł., a także skarbonek
wielkopostnych. Do tych skarbonek rodzi-
na składa ofiary, które przyniesie do kościo-
ła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

5. Prosimy w najbliższym tygodniu o zło-
żenie daru, czy to żywności, czy odzieży
do specjalnych koszów, które będą przy
ołtarzu św. Antoniego.

6. W przyszłą Niedzielę Palmową będzie-
my przed każdą Mszą Św. święcić palmy.
Uroczysta procesja wraz z poświęceniem
palm przed mszą św. o godz. 12.00, a po
niej odbędzie się w kaplicy parafialnej kon-
kurs palm. Do udziału zapraszamy.

7. Niedziela Palmowa to dzień modlitw
z młodzieżą i za młodzież. Na godz. 15.00
zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami
miasta.

8. W Święto Zmartwychwstania Pańskie-
go będziemy chrzcili na mszy św. o godz.
13.15. Pouczenie przedchrzcielne będzie
w najbliższą sobotę o godz. 16.30.

9. Spowiedź rekolekcyjna w Wielką Środę
od godz. 6.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00.

Przygotowanie do pielgrzymki Benedykta XVI
Jestem przekonany, że dzięki wstawien-

nictwu sługi Bożego Jana Pawła II, obec-
ny papież nawiedzi Wadowice. Uczyni to
w sobotę 27 maja 2006 roku. Wizyta bę-
dzie między godz. 10.30, a 11.30. W cza-
sie tej godziny Ojciec Święty nawiedzi Naj-
świętszy Sakrament w naszej bazylice, po-
kłoni się papieskiej chrzcielnicy, a także
odda hołd Matce Bożej Nieustającej Pomo-
cy. Podejdzie wraz z orszakiem do domu
papieskiego i uczci miejsce urodzenie swe-
go Wielkiego Poprzednika. Stamtąd przyj-
dzie do ołtarza papieskiego. Podczas śpie-
wu i modlitw Ojciec Święty przemówi do
zebranych pielgrzymów. Spotkanie to za-
kończy apostolskim błogosławieństwem dla
Wadowic i okolicy.

Trwają przygotowania do tej pielgrzym-
ki. Bierze w niej udział tak strona kościel-
na, jak również samorządowa. Odpowie-
dzialnym od strony parafii jest ks. Jakub
Gil – proboszcz, natomiast od strony sa-
morządu miasta – Pani Burmistrz Ewa Fili-
piak. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz po-
lecił, aby odpowiedzialnymi za określone
zadania ze strony kościelnej byli następują-
cy księża:

Ks. Jakub Gil – Proboszcz parafii Ofia-
rowania NMP w Wadowicach – Przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego – kon-
takt z centralą Komitetu Kościelnego
w Krakowie,

/-/ Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

/-/ Ks. JózefKubicki TChr
Dyrektor Biura

Wielebny Ksiądz Proboszcz
Parafia pw. Ofiarowania NMP
Wadowice

Miło nam przekazać najserdeczniejsze i pełne miłości pozdrowienia w imieniu Konferencji
Episkopatu Polski oraz wyrazić wdzięczność za ofiarę w wysokości 820 zł wpłaconą na
konto naszego Zespołu z okazji przeżywanego w II niedzielę Adwentu 2005 szóstego Dnia
Modlitwy za Kościół na Wschodzie.

Obdarowani Pasterze diecezji na Wschodzie dziękują za otrzymaną pomoc i modlą się za
swoich darczyńców. Kapłani są wdzięczni za tabernakula, naczynia i szaty liturgiczne i wszystko
to, co potrzebne jest do godnego i pięknego sprawowania liturgii eucharystycznej. W minio-
nym roku za pośrednictwem biura Zespołu zrealizowano 165 próśb nadesłanych ze Wschodu.
Kapłani, bracia i siostry zakonne otrzymane wsparcie dzielą na stołówki dziecięce i sierociń-
ce, rekolekcje młodzieżowe, pielgrzymki, organizowane wakacyjne spotkania z Bogiem dla
dzieci i młodzieży oraz wspomagają osoby w podeszłym wieku.

Aktualnie przeżywamy w Kościele Chrystusowym czas wielkopostnej refleksji nad wskaza-
niami Ojca Świętego Benedykta XVI zawartymi w Jego pierwszej encyklice „Deus Caritas
est” i orędziu na tegoroczny Wielki Post.

Chrześcijańska działalność dobroczynna opiera się na doświadczeniu osobistego spotka-
nia z Chrystusem. Dlatego miłość konkretnego człowieka staje się bezinteresowną, przeni-
kliwą i dotykającą serca, które widzi. Spojrzenie skierowane na przebity bok Chrystusa sta-
nowi objawione źródło Miłości. Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, dlatego miłość jest
odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi. Chrześcijańska działalność na
rzecz pomocy bliźniemu w sposób zasadniczy należy do natury Kościoła, a Bóg, który jest
Miłością działa poprzez ludzi całego Kościoła Chrystusowego (por. Benedykt XVI “Deus
Caritas est”).

Pragniemy również życzyć drogim naszemu sercu Ofiarodawcom, by Zmartwychwstały Pan
obfitym swym błogosławieństwem wynagradzał wszelkie gesty życzliwości i solidarności
z braćmi i siostrami Kościoła katolickiego na Wschodzie. Niech Matka Bolesna kontemplu-
jąca oblicze Chrystusa uczy nas, jak Go rozpoznawać i kochać w ubogich i potrzebujących
oraz uprasza obfite łaski rozgrzewające serca do pięknej i pokornej służby Bogu i bliźnim.

Wdzięczni za dobroć serca i wszelkie gesty solidarności duchowej i materialnej oraz wspie-
rający modlitwą.

Zespól Pomocy Kościelnej Dla Katolików Na Wschodzie
Przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 1 marca 2006 r. Drodzy Ofiarodawcy!
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

Ks. Tadeusz Kasperek – Proboszcz para-
fii św. Piotra – Z-ca Przewodniczącego –
kontakt z władzami samorządowymi
w Wadowicach, współorganizatorem piel-
grzymki

Ks. Jan Jarco – wikariusz parafii – od-
powiedzialny za sekretariat, zorganizowa-
nie listy tych, którzy muszą posiadać iden-
tyfikatory, oraz rozprowadzenie kart uczest-
nictwa.

Ks. Janusz Żmuda – wikariusz – odpo-
wiedzialny w porozumieniu z ks. dr Rober-
tem Tyrałą, za śpiew i muzykę.

Ks. Mieszko Pabiś – wikariusz – odpo-
wiedzialny za kontakty z policją, BOR-em,
a także innymi służbami porządkowymi.

Ks. Artur Chrostek – wikariusz – odpo-
wiedzialny za służby liturgiczne, a także li-
turgię, jak również funkcyjność budowa-
nego ołtarza do liturgii.

Ks. Krzysztof Główka – wikariusz – od-
powiedzialny za dekorację ołtarza, kościo-
ła, plebanii, placu Jana Pawła II, a także
miasta.

Ks. Andrzej Klimara – wikariusz parafii
św. Piotra, wraz z ks. Henrykiem Młynar-
czykiem – proboszczem parafii w Radoczy
– odpowiedzialni za kontakt z mediami.

Parafie wadowickie, wraz z władzami
samorządowymi tak miasta jak i starostwa,
chcą jak najlepiej przygotować się do piel-
grzymki Benedykta XVI. Przygotowanie to

idzie w różnych kierunkach: służby poli-
cyjne są odpowiedzialne za sprawy porząd-
ku i bezpieczeństwa. Pomagają im w tym
straże pożarne. Służby zdrowia oraz służ-
by sanitarne chcą zabezpieczyć zdrowie
pielgrzymów. Pamiętamy też o odpowied-
nim nagłośnieniu, jak również nie zapomi-
namy o właściwej ilości przenośnych ubi-
kacji. Plac Jana Pawła II będzie podzielo-
ny na sektory. Podejmiemy wielką pracę
przy budowie ołtarza papieskiego, jak rów-
nież jego dekoracji. Potrzebna jest również
troska o obsługę medialną pielgrzymki wa-
dowickiej. Przygotowanie pielgrzymki jest
wielkim wysiłkiem tak dla władz samorzą-
dowych, jak również i kościelnych. Bar-
dzo dziękuję za mądrą współpracę pomię-
dzy obydwoma czynnikami. Aż boję się,
żeby diabeł nie zamącił tej harmonii.

Duchowe przygotowanie jest ogromnie
ważne. Przecież jest to czas specjalnej łaski.
Przybywa do nas Namiestnik Chrystusa.
W osobie Benedykta XVI z wiarą witamy
Zastępcę Chrystusa. Czcimy w Nim Wi-
dzialna Głowę Kościoła. Gdy myślę o tru-
dzie przygotowanie tej pielgrzymki, to sta-
je mi przed oczyma wysiłek włożony
w przygotowanie uroczystości weselnej –
zwłaszcza tych dawnych wesel, gdzie
wszystko trzeba było robić przy domu.
Obecne wesela mniej kosztują wysiłku rąk
i głowy, natomiast o wiele więcej obcią-
żają kieszeń. Nasze wadowickie przygoto-
wanie do pielgrzymki niech nosi w sobie
to dawne przygotowanie do wesel czy też
prymicji, gdzie cała wioska brała w nich
udział. Niech Maryja, Matka Nieustającej
Pomocy,   nam w tym dopomaga.

Co po śmierci dał nam Papież
Staram się podsumować rocznicę śmier-

ci Jana Pawła II Wielkiego. Wracam ser-
deczną myślą do dni ostatniej choroby,
śmierci i pogrzebu Papieża. To były dni
niezwykłego utożsamienia się wadowiczan
ze swym Rodakiem. Choć dzieliły nas ty-
siące kilometrów, to my trwaliśmy przy
łóżku Chorego. Byliśmy przy Nim, gdy był
wystawiony na marach w bazylice waty-
kańskiej. Otoczyliśmy Jego prostą trumnę
na placu św. Piotra. Pamiętne dni naszej
wyjątkowej obecności przy przechodzą-
cym z tego na drugi świat Ojcu Świętym.
Wciąż wracam do tej niezwykle ciepłej
pogody. On odchodził na oczach całego
świata. Uwielbiam Boga za przepiękne
wyreżyserowanie paschy Namiestnika
Chrystusowego.

Przez ten rok Polacy wciąż podążają do
Rzymu, aby tam na grobie Jana Pawła II
opowiedzieć Bogu o swoich smutkach
i radościach. Papież, choć umarły, jest
w sposób wyjątkowy z nami. Mamy świa-
domość, że On żyje. Chętnie się groma-
dzimy co miesiąc na nabożeństwach bła-
galnych o rychłe Jego wyniesienie na ołta-
rze. Za swego życia inspirował różne działa
w świecie i kościele. Tak również dzieje
się po Jego śmierci.

W naszej diecezji żywą ikoną zmarłego
Papieża jest kardynał Stanisław Dziwisz.
Kreowany przez papieża Benedykta XVI
na kardynała Metropolita krakowski Sta-
nisław Dziwisz wciąż nam przypomina
Tego, który Mu był tak wierny. Biorąc
udział w uroczystościach watykańskich,
w dzień Zwiastowania Pańskiego, zwią-
zanych z nadaniem biretu i pierścienia na-
szemu nowemu Kardynałowi – myślałem,
ile On w życiu przeżył niezwykłych zwia-

stowań. Pewno wciąż, jak Maryja, pytał jak
to się stanie. W odpowiedzi słyszał: „Bóg
swoją mocą to sprawi”. I pewno wtedy od-
powiadał: „Niech mi się stanie”. I przez te
67 lat stawał się przez chrzest św. dziec-
kiem Bożym, przez bierzmowanie – Ryce-
rzem Chrystusa. Dzięki przyjętemu sakra-
mentowi kapłaństwa stał się uczestnikiem
Chrystusa Kapłana. Gdy 19 marca 1998
roku przyjmował z rak papieża Jana Pawła
II sakrę biskupią – słyszał w sercu swoim
słowa: „Paś owce moje, paś baranki moje”.
Postanowienie Chrystusowe ziściło się
w sposób pełny 29 czerwca 2005 roku, gdy
Ojciec Święty Benedykt XVI wkładał na
Jego ramiona paliusz metropolity krakow-
skiego. I to ostatnie wydarzenie, gdy przez
przyjęcie oznak kardynalskich od Benedyk-
ta XVI staje się najbliższym współpracow-
nikiem Widzialnej Głowy Kościoła.

Patrzyłem na nowego naszego Kardynała
obdarzonego tak wielkimi godnościami
i dumałem sobie, czy ten chłopak z Raby
Wyżnej na Podhalu mógł nawet w swoich
najśmielszych marzeniach przewidzieć to,
co Go spotkało. Przedziwne i niezbadane
są wyroki Boże. Jak przed wiekami Bóg
powołał Dawida  od stada owiec, aby był
Pasterzem narodu wybranego, tak ten sam
Bóg, wiecznie żywy,  według własnego za-
mysłu wybiera na odpowiednie stanowiska
ludzi i obdarza ich łaskami potrzebnymi do
wykonywanie powierzonego im zadania.
Niezbadane są wyroki Boskie. Patrzyłem
w tych dniach na naszego kardynała Dzi-
wisza i myślałem, jak wielu, tak duchow-
nych jak i świeckich bardzo Go kocha
i pokłada w nim niezwykłe nadzieje. Oby
Bóg dał Mu łaskę, by temu wielkiemu ludz-
kiemu zaufaniu mógł sprostać. To wielki dar
i wielka odpowiedzialność. A nade wszyst-
ko wielka tajemnica.

Ks. Proboszcz


