Papieskie okno
Ze wzruszeniem obserwowałem, jak podczas pielgrzymkowych dni Papież
Benedykt XVI wykorzystał
tzw. papieskie okno w Krakowskim Pałacu Biskupim.
Myślałem wtedy o naszym Ojcu Świętym
Janie Pawle Wielkim. Jakiż On miał charyzmat do młodzieży. Na różny sposób stwarzał im okazję do spotkań. To On dał
asumpt do corocznego dnia młodzieży w
Niedzielę Palmową, a co kilka lat do Świa-

Służba kościelna
W spotkaniu z członkami Rady Duszpasterskiej, a także Akcji Katolickiej poddano
propozycję, aby podczas zgromadzenia liturgicznego odbywającej się podczas pielgrzymki papieskiej w Wadowicach przejść
po składce. Niektórzy z uczestników zgłosili chęć uczestniczenia w zbieraniu ofiar.
Jestem zobowiązany do wyrażenia wdzięcz-

Podziękowanie
W niedzielę 21 maja w przykościelnej
zbiórce na pomoc biednym rodzinom naszej parafii Zespół Charytatywny zebrał

W

towych Dni Młodzieży.
To przecież nasz Papież
zaimprowizował wykorzystanie okna w siedzibie arcybiskupów krakowskich, by rozmawiać z młodymi. Zrobił z tego nawyk spotkań pielgrzymkowych. Okno kurii krakowskiej było bardzo dobrą amboną do nawiązania kontaktu z młodymi. Oni, tak bardzo wrażliwi na miłość – nie mogli oprzeć
się urokowi Człowieka w białej sutannie,
który ich bardzo kochał. Ks. Proboszcz
ności za ofiarną służbę następującym Panom:
Dziedzic Antoni, Ficek Józef, Flasz Stanisław, Kubaszewski Paweł, Lempart Andrzej, Łopatecki Zbigniew, Medoń Rafał,
Mlost Marek, Mrowiec Tadeusz, Mżyk
Stefan, Peszel Stanisław, Pietras Jan, Potoczny Stanisław, Włodarczyk Janusz,
Ziomkowski Tomasz, Jaworski Krzysztof
ogółem sumę 2.710 zł. U Sióstr Nazaretanek 214 zł, u OO. Karmelitów 722 zł, resztę przy naszej Bazylice. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W II niedzielę czerwca, na mszy św. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego
błogosławieństwa dzieciom, które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.
Chętnych Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii
lub najpóźniej przed tą Mszą św.
Liwia Faber
Anna Talaga
Julia Czepczor
Kamil Orkisz
Paulina Sobota
Kacper Spadek
Magdalena Sobota
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Spieszmy sie kochać
Niedziela
Zesłania Ducha Świętego
Ojcze, spraw,
by wśród chrześcijan
rozkwitały liczne i święte
powołania kapłańskie,
które będą podtrzymywały
żywą wiarę
i strzegły wdzięczną pamięć
o Twoim Synu Jezusie
poprzez głoszenie Jego słowa
i sprawowanie Sakramentów,
za pomocą których nieustannie
odnawiasz Twoich
Daj nam świętych
Twojego ołtarza,
Którzy będą mądrymi i żarliwymi
stróżami Eucharystii,
Sakramentu najwyższego
daru Chrystusa
Dla zbawienia świata.
Powołuj sługi Twego miłosierdzia,
którzy poprzez
sakrament Pojednania
będą rozszerzać radość
z Twojego przebaczania.
Modlitwa Benedykta XVI

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIECZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:

LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA:

Dz 2, 1-11

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

EWANGELIA: J 20, 19-23
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój
wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego.
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Oto słowo Pańskie

SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień,
Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.

zupełnie inny niż wszystkie dni. Tak jak
obecność Słowa Wcielonego zmieniła oblicze człowieka, tak obecność Ducha Pocieszyciela wprowadza w drżenie cały świat
widzialny i niewidzialny. Ziemia, wody,
zwierzęta - wszystko wspomina czas raju,
kiedy to Duch Boży unosił się nad wodami... Człowiek wspomina cudowny czas
przyjaźni ze Stwórcą, tęsknoty za utraconym rajem. Delikatny powiew Ducha
w drżących listkach brzóz uprzytamnia nam
Jego nieustanną obecność.
Wiej, Duchu Wichrze, wiej! Wznieś nasze serca na wysokość! Niech drżą z radości w Twojej obecności!

Drżały z radości serca Maryi i Apostołów, gdy pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu zstąpiła na nich moc Parakleta.
Czegoś takiego jeszcze nie było. Drżało
z radości i odwagi serce Piotra Apostoła,
gdy w dzień Pięćdziesiątnicy przed całym
zgromadzonym ludem w Jerozolimie mówił
odważnie do Żydów tę prawdę, ze ukrzyżowali Pana. Słuchali tych słów wszyscy
i choć mówili różnymi językami, rozumieli
Piotra - wnikałem w tajemnicę Dziejów
Apostolskich na wykładach z teologii i hermeneutyki biblijnej.
Drżą i nasze serca, gdyż ten dzień jest
wyjątkowy w dziejach wszechświata. Jest
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ks. J. Nowogrodzki

zielona brama przyozdobiona kwiatami,
świadczyły o tym, że już wkrótce przywitamy w Wadowicach Ojca Świętego Benedykta XVI. Tak jak w każdy poprzedni wieczór
– na zakończenie zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Dzisiaj słowa pieśni:
Maryjo, Królowo Nasza
Ojca Świętego uchowaj od złego,
Uchowaj na każdy czas
brzmiały z przejęciem. Wiedzieliśmy, że
papież Benedykt XVI jest już w Polsce.

(ciąg dalszy ze str. 5)

ska dzieci i młodzieży z parafii św. Mikołaja z Witanowic pod przewodnictwem ks.
Bogusława. Napełniły one plac Jana Pawła
II pięknym, radosnym śpiewem. Szczególnie głośno brzmiały słowa piosenki
„Santo Subito”, którą musiały bisować.
Wierni, których w ten wieczór była duża
grupa, a to dzięki parafianom z Witanowic, włączyli się w śpiew.
Przygotowany ołtarz, dekoracja rynku,

M.Zadora

tują wiek dojrzały, a jeszcze częściej starszy.
Brak nam ludzi młodych, a także młodzieży.
Uczestnicząc w tym wieczorze cieszyłem się
z pięknej jesieni – marzyło mi się jednak zobaczyć w naszym kościele rozbujałą wiosnę.
Ma Duch Święty dużo do roboty w naszych
sercach. Tym natarczywiej wzywajmy Go:
„Duchu Święty, przyjdź!” Ks. Proboszcz

Radość i niepokój
W wigilię Zesłania Ducha Świętego zebrały się różne wspólnoty naszej parafii.
Radością napawało duża różnorodność
grup parafialnych. Pewien niepokój, a
nawet lęk wsączał się w serce ponieważ
przeważnie grupy posiadają mało członków. Ci, którzy są, w większości prezen-

Boże Ciało

tości, którą stwarza świątynia. Z rozpoczęciem procesji były kłopoty – właśnie z powodu rozproszenia wiernych. Ulica Karmelicka,
a także obejście wokół pl. Kościuszki było
wąskim gardłem na dostojne przejście orszaku procesyjnego. Dobrze było, że z powodu
Roku Eucharystycznego przeszliśmy tę trasę
łączącą sanktuarium św. Józefa z sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej. Nadarzy się okazja,
to znów podążymy tą trasą. Długoletnie przyzwyczajenie wadowickie każe nam iść od Piotra do Bazyliki lub odwrotnie.

Już za półtora tygodnia przeżywać będziemy radosną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwaną popularnie
Bożym Ciałem. W tym roku rozpocznie się
mszą św. o godz. 10.00 u św. Piotra,
a zakończy w naszej bazylice. W zaszłym
roku procesja przeszła od OO. Karmelitów Na Górce do kościoła św. Piotra. Zauważyliśmy pewne trudności na trasie tej
procesji. Uczestnicy mszy św. Na Górce
byli bardzo rozproszeni. Brak było zwar-

Ofiarodawcy
W ostatnim czasie na koszta związane z organizacją pielgrzymki złożyli ofiary:
Pan Mieczysław Madyda, ul. Krasińskiego
1.000 zł
Zakłady Przetwórstwa Mięsnego, J.Wolas i M. Kastelik, Sp. z o.o. ul. Podstawie 3.000 zł
MASPEX, Spółka z o.o., ul. Chopina
5.000 zł
Pan Dariusz Byrski, ul. Sienkiewicza
30 zł
Powyższym darczyńcom wyrażam serdeczne podziękowanie.
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Ks. Proboszcz

Intencje mszalne

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
04 czerwca 2006
Czwartek 8 czerwca
6.00 Śp. Dorota Kopytyńska
7.00 Śp. Józefa Rajda
7.30 Śp. Tadeusz Łopata - 4 r. śm.
8.00 Śp. Helena Smolec
12.00 Śp. Lech Szczerkowski
18.00 Jubileusz 10-lecia kapłaństwa
ks. Roberta Piwowarczyka

Poniedziałek 5 czerwca
6.00 Śp. Zdzisław Brusik - 3 r. śm.
7.00 O zdrowie i opiekę Bożą dla Henryki
8.00 O błog. Boże dla rodziny Kwarciaków
Śp. Józefa Rajda
12.00 Śp. Lech Szczerkowski
18.00 Obłog.Boże dla Ignacego wdniu urodzin
Śp. Józef Panek

Piątek 9 czerwca
6.00 Śp. Alojzy Bechta - 5 r. śm.
7.00 Śp. Dorota Kopytyńska
7.30 Śp. Adela Pyka
8.00 Śp. Dorota Kopytyńska
12.00 Śp. Wiesław Pławny
18.00 Śp. Józefa Rajda
Śp. Józef Panek

Wtorek 6 czerwca
6.00 Śp. Julia iTomaszWidlarz,synAndrzej,Lech
7.00 Śp. Bronisława, Maria i Antonina
7.30 Śp. Dorota Kopytyńska
8.00 Śp. Maria Nowak - 1 r. śm.
Śp. Michał Nowak
12.00 Śp. Lech Szczerkowski
18.00 Śp. Władysław i rodzice
Śp. Józef Rajda

Sobota 10 czerwca
6.00 Śp. Adam Handzlik
7.00 Śp. BolesławBandoła -25 r.śm.oraz żona Maria
7.30 Śp. Józef Panek
8.00 Śp. Dorota Kopytyńska
12.00 Śp. Józefa Rajda
18.00 Śp. Józef Maj - 7 r. śm.
Śp. Eugeniusz Urbanek
Niedziela 11 czerwca
6.00 Śp. Stanisław i Kazimierz Skoczylas
7.30 Śp. Ewa Książek - 6 r. śm.
O zdrowie i błog. Boże od IX Róży
dla członków Zywego Różańca
9.00 Śp. Stanisława Gabor
10.30 Śp. Józefa Rajda
12.00 Dziękczynno błagalna dla Urszuli
13.15 Roczki
19.00 Śp. Maria i Marian Gabryl

Środa 7 czerwca
6.00 Śp. Dorota Kopytyńska
7.00 Śp. Józefa Rajda
7.30 Śp. Władysław Lehn
Śp. Roman Piesko
8.00 Śp. Józef Panek
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Śp. Lech Szczerkowski
17.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach nowenny

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła,
we wtorek – wspomnienie św. Norberta, biskupa, w czwartek – wspomnienie św. Jadwigi,
królowej, w piątek – wspomnienie św. Efrema, diakona, w sobotę – wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa.
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1. W dzisiejsze wielkie Święto otwierając się na działanie Ducha Świętego, wielbimy Go za nieustanne ożywianie w nas
życia chrześcijańskiego.
2. Członków Rady Duszpasterskiej zapraszamy dzisiaj na spotkanie na godz. 16.00.
3. Jutro 05 czerwca – Święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła. Msze
św. odprawiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 16.00 i 18.00.
4. Ojciec Święty Benedykt XVI podczas
swej pielgrzymki do Wadowic dokonał uroczystej benedykcji kaplicy Sługi Bożego
Jana Pawła II. Poświęcił znajdujące się
w niej tablicę z okazji 140 rocznicy istnienia wadowickiego liceum, tablicę Domu
Pielęgnacyjnego Stowarzyszenia im. Doktora E. Wojtyły, oraz kamień węgielny dla
kaplicy w Rokowie.

Ojciec Święty ofiarował dla naszej bazyliki ornat, w którym dzisiaj kapłani celebrują
mszę św., a dla Domu Papieskiego przeznaczył piękny obraz Matki Bożej w metaloplastyce.
5. W przyszłą niedzielę jest Uroczystość
Trójcy Przenajświętszej. W naszej archidiecezji kończy się okres spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej.
6. Za półtora tygodnia jest Boże Ciało.
Prosimy, aby pierwszy ołtarz przy kościele
przygotowali członkowie OSP wraz z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
7. W sobotę 10 czerwca pielgrzymujemy do Matki Bożej – Królowej Tatr na Rusinowej Polanie. Wyjazd godzina 7.00.
Koszt 25 zł.

Wspominam, aby dziękować

kich łask – Maryję, Matkę Nieustającej
Pomocy.
Zdaję sobie sprawę, że Ten który zgotował nam radość spotkania z Piotrem naszych czasów stoi w oknie domu Ojca Niebieskiego i błogosławi nam – nasz Największy Rodak. Tym usilniej noszę w sobie żar
modlitwy, by został jak najszybciej wyniesiony na ołtarze.
Noszę wielką wdzięczność dla papieża
Benedykta XVI, iż tak często podczas pielgrzymki mówił, iż kroczy śladami swego
Wielkiego Poprzednika. Ślady te są najczytelniejsze w Wadowicach. W swoim wzruszającym przemówieniu na naszym placu
usłyszeliśmy po raz kolejny te słowa.
Jakże tutaj nie podkreślić roli ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, który celebrując
we wrześniu mszę św. dla rodzin w Kal-

ks. Jakub Gil - Proboszcz

Dzień sobotni 27 maja 2006 roku przeszedł do historii, jako jeden z największych
dni dziejów wadowickich. Bardzo to miejsce Bóg ukochał. Przecież z niezbadanych
wyroków Opatrzności Bożej w tym mieście dla Jana Pawła II wszystko się zaczęło. I życie, i wiara. Studia, teatr i powołanie kapłańskie. Wadowice stały się miejscem
czterech pielgrzymek papieskich. Nie wiem,
czy jest w świecie miasteczko tej wielkości, które gościłoby Namiestnika Chrystusowego tyle razy.
Konieczna była eucharystia, czyli wielkie dziękczynienie Bogu w Trójcy Jedynemu, z kończącym śpiewem Te Deum laudamus. Nuta wdzięczności i uwielbienia
Boga towarzyszy mi nieustannie. Adoruję
potęgę Bożą poprzez Pośredniczkę wszel-3-

(ciąg dalszy na str. 4)

obowiązek związany z wypożyczeniem naczyń liturgicznych, oraz chorągiewek pomocnych w rozdawaniu eucharystii.
Ks. Krzysztof Główka podjął się wraz
z przedstawicielką Urzędu Miasta P. Anną
Makuch dekoracji kościoła, oraz ołtarza
i miasta. Bazylika na zewnątrz była pięknie
udekorowana.
Wymieniłem dla przykładu tylko niektóre prace wykonane przez księży. Zdaję sobie sprawę, ze w związku z tą pielgrzymką
było ich o wiele więcej. Niech Bóg wynagrodzi wielkie zaangażowanie.
Z wdzięcznością wspominam również
kapłanów z bliska i daleka, a zwłaszcza
ks. dziekana Tadeusza Kasperka, oraz ks.
Andrzeja Klimarę, jak również ks. kanonika Henryka Młynarczyka – proboszcza
z Radoczy.
Z radością podkreślam o pomocnym ramieniu duchownych w kształtowaniu pielgrzymki. Zdaję sobie jednak sprawę, że bez
wielkiej pomocy katolików świeckich byłoby szalone trudności w zorganizowaniu
spotkania mieszkańców Podbeskidzia
z Następcą św. Piotra. Wśród nich na
pierwszym miejscu muszę umiejscowić
pracowników Urzędu Miasta z Panią Burmistrz Ewą Filipak na czele. Bezinteresowna
praca przy budowie ołtarza papieskiego
Pana inż. Wiesława Ramosa, oraz ekipy
chętnych pracowników z Solidarności
z Panem Zdzisławem Szczurem na czele –
zapisała się złotymi zgłoskami w moim sercu. Z wielką wdzięcznością wymieniam
również P. Marka Brzeźniaka i P. inż. Tadeusza Krupnika, oraz P. Annę Makuch.
Jakże nie przekazać wyrazów wdzięczności Powiatowej Komendzie Policji
z P. Komendantem insp. Janem Kajdasem
na czele. Wielkie podziękowanie przekazuję również Starostwie w Wadowicach
z P. Starostą Józefem Kozioł. Dużo pracy

(ciąg dalszy ze str. 3)

warii – zapowiedział papieskie pielgrzymowanie dróżkami kalwaryjskimi i wadowickimi. U ks. Biskupa Józefa Guzdka dostrzegałem nieustanną troskę o jak najlepsze zorganizowanie spotkania pielgrzymkowego
mieszkańców Wadowic z Benedyktem XVI.
Nasi Księża Współpracownicy pracują już
ósmy rok w papieskiej parafii. Niektórzy
zainteresowani parafianie pytali mnie nieraz,
dzięki czemu są tak długo. Myślę, że pełną
odpowiedź daje to majowe wydarzenie.
Miałbym duży kłopot z zorganizowaniem
spotkania papieskiego, gdyby nie pomagali
wytrawni znawcy tego tematu. Przecież
dzięki Bogu przeżyliśmy już pielgrzymkę 16
czerwca 1999 roku. Nauczyliśmy się wtedy bardzo dużo. Bardzo się nam przydała
tamtejsza nauka. Wykorzystaliśmy ją w tegorocznym przygotowaniu. Bardzo dziękuję
ks. Janowi Jarco za najtrudniejszą pracę,
jaką jest kierowanie sekretariatem pielgrzymkowym, wraz z przyjmowanie zgłoszeń na karty wstępu do sektorów, a także
ich wydawaniem. To, że tak wielu było zadowolonych podczas pielgrzymki ze swoich miejsc na rynku to jego zasługa. Ks.
Januszowi Żmudzie za koordynację chórów
wyrażam wdzięczność. Wiem, jak trudne
miał zadanie w komentowaniu całej uroczystości. Wywiązał się z tego zadania, wraz
z pomocą ks. Krzysztofa Główki, bardzo
dobrze. Ks. Mieszko Pabiś miał ciężki obowiązek koordynowania służb policyjnych,
BORowskich, oraz porządkowych. Również w to niełatwe zadnie włożył dużo wysiłku, by było zrealizowane jak najlepiej. Ks.
Artur Chrostek był odpowiedzialny za serce pielgrzymkowego spotkania – czyli za
liturgię. Do trudnego zadania przygotował
służbę liturgiczną i kierował nią doskonale.
Zadbał o właściwe miejsce dla liturgii mszy
św. wraz z podaniem komunii św. Miał duży
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włożył w układanie ławek P. Zieliński. Zaznaczył się również w organizowaniu
służb porządkowych P. Józef Cholewka.
Firma nagłośnieniowa P. inż. Rducha po
raz kolejny pokazała swoją solidność.
Bardzo duży wkład społecznej pracy
w układanie kwiatów włożyli ogrodnicy:
Państwo Studniccy: Barbara i Bronisław,
Państwo Zemanek: Jadwiga i Tadeusz,
Państwo Kamińscy: Danuta i Leszek, Państwo Rokowscy Irena i Krzysztof, Państwo Drabczykowie: Jolanta i Wojciech.
Wszyscy wymienieni ogrodnicy nie tylko
że przekazali za darmo mnóstwo pięknych
kwiatów, ale także kilka dni bezinteresownie, artystycznie je układali. Składam im
serdeczne Bóg zapłać.
Z wielką wdzięcznością zwracam się do
pracowników Fabryki Urządzeń mechanicznych i Sprężyn w Wadowicach, popularnie zwanej Fumis-Bumar z jej Dyrektorem P. Lucjanem Widlarz. Za darmo
wykonaliście konstrukcję pięknej bramy,
która przez Ogrodników została przyozdobiona, a także dużego szkieletu, dzięki któremu mogła zaistnieć dekoracja na ścianie

przylegającej do tronu papieskiego.
Chcę również podziękować chórom, które brały udział. Były to długie godziny prób.
Dziękuję chórowi parafialnemu, którym kieruje P. Krzysztof Jopek, a także chórowi
z Kęt i z Zagórnika. Chórowi młodzieżowemu, którym dyrygował P. Paweł Jarosz,
P. Czarniak; chórowi ze Szkoły Muzycznej,
a także chórowi dziecięcemu, którym dyrygują PP. Wajdzikowie. Trzeba również na
tym miejscu wspomnieć o orkiestrze
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Choczni.
Wyrażam wdzięczność Siostrom Nazaretankom, a zwłaszcza Siostrze Marcie – naszej zakrystiance, oraz P. Józefowi Graca –
kościelnemu. Godziny stróżowania przy
powstającym ołtarzu spędzała Miejska Straż,
a także Policja. Należy się im wdzięczność.
Wiem, że pewno w tej litanii podziękowań
nie wymieniłem wszystkich, ale pocieszam
się tym, że nasz biuletyn Bazylika będzie
wydawany w dalszych tygodniach i będę miał
możliwość złożenia dalszych podziękowań.
Na tym miejscu wszystkim za wszystko
wyrażam najserdeczniejsze Bóg zapłać.
Ks. Proboszcz

W oczekiwaniu na Papieża Benedykta XVI
Przez cztery kolejne wieczory, na zaproszenie ks. prałata Jakuba Gila przed
bazyliką Ofiarowania NMP o godz. 20.00
zbierała się grupa parafian i nie tylko, aby
uczestniczyć w wieczorach oczekiwania
na Papieża Benedykta XVI.
Program pierwszego wieczoru przygotowała Oaza z Choczni pod kierunkiem ks.
Mariusza. Piękna recytacja psalmów,
śpiew przy akompaniamencie gitary nastrajał do refleksji i zadumy. W drugim
dniu grupa dzieci z parafii Ofiarowania
NMP z Wadowic z ks. Arturem przybliżyła nam postać papieża Benedykta XVI.
Ksiądz prałat mówił o wizycie w mie- - 5 -

ście urodzin papieża – Markt. W pierwszą
rocznicę wyboru Benedykta XVI na Papieża, w Jego rodzinnym mieście, władze obu
miast podpisały umowę o przyjaźni i partnerstwie.
Kolejny wieczór przygotowali nowicjusze
z sanktuarium Księży Pallotynów na Kopcu. W montażu słowno-muzycznym przypomnieli nam wiele myśli, nauk wypowiadanych przez Jana Pawła II, a także przez
Benedykta XVI, szczególnie podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii 2005 roku.
Podczas czwartego wieczoru przed bazyliką wystąpiła 50-osobowa Grupa Apostol(ciąg dalszy na str. 7)

