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ki, który uszyłby stroje na
wzór watykańskich gwardzistów szwajcarskich.
Duży trud w uszycie włożył
zakład krawiecki Pani Gron
Stanisławy, ale efekt tej pracy był na dróżkach kalwaryjskich bardzo widoczny. Asysta papieskiej
parafii w Wadowicach wyraźnie odznaczała się poprzez piękne stroje szwajcarskich

gwardzistów, pełniących
służbę przy Ojcu Świętym. Bardzo dziękuję wykonawcom za realizację
tego dzieła, a więc Paniom: Małgorzacie Radoń,
Marcie Pustułce, oraz Stanisławie Gron. Dziękuję młodzieży i ich rodzicom za udział w procesji. Koszta związane z uszyciem strojów,
oraz przewiezieniem asysty do Kalwarii parafia chętnie pokryje.
Ks. Proboszcz

Radosny czwartek - wadowickimi śladami Jana Pawła II
10 sierpnia 30-osobowa grupa (dzieci
i opiekunów) wyruszyła na wędrówkę po
naszym mieście. Spod kościoła zeszliśmy
schodami w dół, przecięliśmy ul. Emilii
i Karola Wojtyłów, aby znaleźć się na plantach, obecnie Placu Solidarności. Zatrzymaliśmy się przed pomnikiem Solidarności
i obok wadowickiego dębu Jana Pawła II
posadzonego 1 maja 2006 roku.
Wędrując dalej stanęliśmy przed budynkiem przy ul. Lwowskiej 27, odczytaliśmy
napis umieszczony na tablicy „W tym budynku znajdowała się ochronka, do której
uczęszczał w dzieciństwie Karol Wojtyła,
Ojciec Święty Jana Paweł II”. Nawiedziliśmy Dom Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, w kaplicy przed
obrazem św. Rodziny modliliśmy się za
nasze rodziny. Siostra Przełożona – Maria
Stachurska bardzo ciekawie przedstawiła
nam historię powstania i działalności zakonu w Wadowicach. Siostry Nazaretanki są
już w Wadowicach od 112 lat, a od 50 lat
prowadzą dom dla niepełnosprawnych
dziewcząt, których jest obecnie 67. Siostra Przełożona opowiadała o odwiedzinach

tego Domu przez biskupa Karola Wojtyłę,
o korespondencji jaką prowadziły siostry
i mieszkanki D.P.S. z Papieżem. Później
zwiedziliśmy wystawę prac wykonanych
rożną techniką przez mieszkanki D.P.S. Prace bardzo nam się podobały. Kolejne miejsce to dawne koszary, gdzie służył jako oficer ojciec Karola Wojtyły.
Dalsza wędrówka prowadziła ul.
Lwowską na Stadion Sportowy „Skawy”,
to tu lądował helikopter, którym przylatywał Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedzając swoje rodzinne miasto. Już siedem lat
upłynęło od pamiętnej wizyty, która rozpoczęła się na tym miejscu.
Po długiej drodze nadszedł czas na odpoczynek, zajadaliśmy smaczne drożdżówki
od p. Fickowej.
Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy, pytania związane były z poznanymi dziś
miejscami. Wszyscy odpowiadali bardzo
dobrze i każdy otrzymał nagrodę. Nagrody
ufundowali sponsorzy.
Czas szybko mijał, wracaliśmy przez Gotowiznę, gdzie zobaczyliśmy starą chatkę,
która wyglądała, jak z bajki. M. Zadora
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Spieszmy sie kochać
XXI Niedziela Zwykła
Dziękujemy Ci
Ojcze Święty
Dziękujemy za prawdę głoszoną przez Ciebie, za wiarę,
miłość i płynącą nadzieję, za
umiłowanie wszystkich ludzi,
bez względu na rasę i pochodzenie, za polską chrześcijańską kulturę, za duchowe
dziedzictwo,

za

szczery

uśmiech, za miłość do kwiecistych łąk kołyszących się srebrem i złotem łanów zbóż, do
morskich fal szumiących górskich potoków, strzelistych
Tatr, za polskość, nasze Korzenie, za naszą wolną Ojczyznę, za uśmiech dziecka, za
troskę o młodzież, za wielką
zwykłość i niezwykłość
Zuzanna Janina Frys
Kraków

Słowo na niedzielę
PIERWSZECZYTANIEZ KSIĘGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘTEJOZUEGO

GO PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN:

Joz 24, 1-2a.15-17.18b

Ef 5, 21-32

Przypomnienie powołania narodu

Miłość małżeńska naśladowaniem miłości
Chrystusa i Kościoła

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

EWANGELIA: J 6, 54.60-69

Słowa życia wiecznego

Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Kto spożywa moje ciało
i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym». A spośród Jego
uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?»
Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem?
Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem
i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział,
którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca». Odtąd wielu
uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż
i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty
masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga».
Oto słowo Pańskie

Czy i Ty chcesz odejść?
O więzi z kochaną osobą świadczą wypowiadane słowa, ale przede wszystkim
czyny. Znasz na pewno chrześcijan, którzy deklarują swoją wiarę, ale od miesięcy
czy nawet lat nie przystąpili do komunii
świętej. Ich postawa jest komunikatem: „Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje Ciało i Krew,
wierzę, że dałeś mi siebie w Eucharystii,
ale sam rozumiesz, że życie jest ciężkie,
a słowami o Chlebie dającym życie przyszłe nie nakarmię dziś swojej rodziny. Poza
tym nie muszę przystępować do komunii,
by być dobrym człowiekiem”. Mają rację.
Ty też masz mocne argumenty: obowiązki
zawodowe i rodzinne, zaangażowanie spo-

łeczne, skrępowanie spowiedzią. Jezus pyta
jednak Ciebie: ,,»Czy i Ty chcesz odejść?«.
Nie chcesz się ze Mną spotkać przez tygodnie? Miesiące?”. Do pytań stawianych Tobie dołącza również starotestamentowy Jozue, który wołał do Izraelitów: „Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy
bóstwom, którym służyli wasi przodkowie
po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom
Amorytów, w których kraju zamieszkaliście.
Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”.
Nie wątpię, że w deklaracjach jesteś
uczniem Chrystusa. Czy tak jest naprawdę
rozstrzyga jednak nie Twój światopogląd, ale
zawierzenie Słowu, które stało się Ciałem.
-2-
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(ciąg dalszy ze str. 5)

kowskiej jest dobrą wiadomością dla Wadowic i dla wszystkich.
„Cieszymy się. Czekaliśmy na takie rozstrzygnięcie. Ono jest najlepsze, bo oto
polski podmiot przekazuje archidiecezji
dom rodzinny papieża. Oczekiwaliśmy takiego finału” - powiedział Kotarba i dodał,
że słowa uznania należą się także Fundacji Ryszarda Krauzego.
pap, ab

W połowie sierpnia 2006 r. „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że jeden z najbogatszych Polaków Ryszard Krauze uzyskał dostęp do olbrzymich złóż ropy naftowej
w Kazachstanie: jego firma Petrolinvest kupiła udziały w czterech kazachskich spółkach, mających koncesję na eksploatację
złóż. Według Krauzego ich łączna wielkość
to 2 mld baryłek, co może zaspokoić zapotrzebowanie Polski na ropę przez 13 lat.

Co słychać u naszego drogiego sąsiada?
Mieszkańcy Marktl am Inn, miejscowości w której urodził się papież Benedykt
XVI, przygotowują bardzo osobisty prezent swemu krajanowi. Gdy podczas wizyty w Bawarii Papież zatrzyma się
w swym rodzinnym mieście, otrzyma od
jego mieszkańców pamiątkową księgę –
poinformował burmistrz Marktl am Inn,
Hubert Geschwendtner.
Prace nad tą nietypową księgą są już
w pełnym toku. Złożą się na nią osobiste
pozdrowienia dla Ojca Świętego oraz
wspomnienia i fotografie każdego spośród
2,7 tys. mieszkańców tego miasteczka
w Górnej Bawarii.
Podczas kilkudniowego pobytu w Bawarii Benedykt XVI zamierza 11 września odwiedzić Marktl am Inn. Burmistrz
poinformował, że w ciągu minionego roku
Marktl am Inn odwiedziło ponad 200 tys.
turystów, podczas gdy zazwyczaj miasteczko odwiedzało najwyżej 3 tys. gości
rocznie.

Marktl am Inn otrzyma szczególne dzieło
sztuki. Burmistrz poinformował 29 lipca, że
naprzeciwko domu, w którym 16 kwietnia
1927 r. przyszedł na świat obecny papież,
stanie tzw. Kolumna Benedykta z jasnego
brązu. Czterometrowej wysokości posąg
w formie zwoju pisma zaprojektował bawarski artysta Joseph Michael Neustifter, którego doradcą był filozof z Ratyzbony i przyjaciel papieża, Ulrich Hommes.
Przed kilkoma miesiącami autorzy pamiątkowej kolumny udali się do Watykanu, gdzie
przedstawili swój pomysł Ojcu Świętemu.
Zgodnie z ich projektem pomnik będzie swego rodzaju „słupem ogłoszeniowym” wiary.
Znajdą się na nim motywy wizerunków
chrześcijańskich, cytaty z reguł św. Benedykta z Nursji oraz z kazań Benedykta XVI,
takie jak np. „Kościół jest młody” czy „Ten,
kto wierzy, nigdy nie jest sam”. W życiu
społecznym kolumna ma się stać miejscem
głoszenia chrześcijańskiej Dobrej Nowiny,
uaktualnianej bieżącymi cytatami z nauczania Papieża.

Zaistnieliśmy
W tym roku, dzięki staraniom Pani Marty
Od 4 lat nasza parafianka z Rokowa Pani
Pustułki,
nasza parafialna asysta zaistniała
Małgorzata Radoń tworzyła asystę młow sposób wyjątkowy. Pani Marta włożyła
dzieży z Rokowa i pobliskich miejscowowielki wysiłek, aby wyszukać zakład krawiecści na procesji Zaśnięcia i Wniebowzięcia
(ciąg dalszy na str.8)
podczas uroczystości kalwaryjskich.
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Czwartek 31 sierpnia
6.00 Śp. Teresa Szczeszyńska
7.00 Śp. Krystyna Wilk
8.00 Śp. Stanisław i Maria z rodzicami
12.00 Śp. Michał Madyda
18.00 Śp. Ludwik Pytel
Śp. Irena Jarzynka - 8 r. śm.i jej rodzice
Piątek 1 września
6.00 O zdrowie dla córki Natalii
7.00 Śp. Michał Madyda
7.30 Śp. Jan Bogacz
8.00 WynagradzającaSercuBożemuzagrzechy
12.00 Śp. Bronisław Szczelina
18.00 O nawrócenie grzeszników
Śp. Stefan Bernacik
Sobota 2 września
6.00 Śp. Bronisław Szczelina
7.00 Śp. Michał Madyda
7.30 Śp. Stefan Rokowski i wnuk Artur
8.00 O błog. Boże dla Rycerstwa Niepokalanej oraz opiekuna Ks. Prałata Gila
12.00 WintencjiKościoła, duchowieństwa, beatyfikacji
JPII,Ojczyzny,RadiaMaryja iTVTrwam
18.00 Śp. Stanisław Piórek - 20 r. śm.
Śp. Józef i Rozalia Węgrzyn
Śp. Barbara i Stefan Gzela
Niedziela 3 września
6.00 Śp. Bronisław Szczelina
7.30 Śp. Stanisław Malec - 2 r. śm.
Śp. Bronisław Tadeusz
9.00 Dziękczynno błagalna dla Renaty
i Adama Turek w 15 r. ślubu
10.30 Śp.Edmund Włodarczykirodzina Żurków
12.00 Śp. Michał Madyda
13.15 Chrzty
19.00 Śp. Anna Michałek - 13 r. śm.

Intencje mszalne
Poniedziałek 28 sierpnia
6.00 Śp. Krystyna Wilk
7.00 Śp. Michał Madyda
7.30 Śp. Małgorzata, Wincenty, Józef syn
8.00 Śp. Ludwik Pytel
12.00 Śp. Wojciech Roszkowiak - 10 r. śm.
18.00 Śp. Antonina Leśniak
Śp. Jerzy Czuba - 3 r. śm.
Wtorek 29 sierpnia
6.00 Śp. Michał Madyda
7.00 Śp. Zbigniew Siłkowski - 10 r. śm.
8.00 Śp. Ludwik Pytel
12.00 Śp. Zygmunt Kręcioch
18.00 Śp. Antonina Leśniak
Śp. Lucjan Cibor - r. śm.
Środa 30 sierpnia
6.00 Śp. Teresa Szczeszyńska
7.00 Śp. Aldona Wieczorek
8.00 Śp. Ludwik Pytel
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 Śp. Krystyna Wilk
17.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach nowenny

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, we wtorek –
wspomnienie Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela, w piątek – wspomnienie św.
Bronisławy, dziewicy.

Nowi nasi księża
Ks. Maciej Ścibor ma 10 lat kapłaństwa,
przychodzi do nas z parafii Kasina Wielka.
Obejmuje zajęcia duszpasterskie po ks. Janie Jarco. Będzie katechizował młodzież z
Liceum Ogólnokształcącego im. M. Wadowity. Wraz z nim podejmie katechizację ks.
Artur Chłopek – wikariusz z Choczni.

Ks. Marek Poznański ma 4 lata kapłaństwa. Przychodzi z parafii Kwaczała. Podejmuje prace duszpasterskie po ks. Arturze Chrostku. Katechizację będzie prowadził w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Słowackiego.
Naszym nowym kapłanom Szczęść Boże
w papieskiej parafii wadowickiej.
-6-
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1. Jutro o godz. 16.00 pielgrzymujemy
do Lichenia. Koszt przejazdu 60 zł.
2. Serdecznie witamy nowych księży
wikariuszy: ks. Macieja Ścibora i ks. Marka Poznańskiego, którzy nominacją
ks. Kardynała rozpoczynają pracę duszpasterską w naszej parafii.
3. W środę, na Nowennie do MB Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30, modlimy się o błogosławione owoce nowego
roku szkolnego dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców.
4. W ramach „Radosnych Czwartków”
dla dzieci - jedziemy do Jordanowa na pieczenie ziemniaków. Wyjazd o godz. 9.00.
Koszt 5 zł.
5. Z okazji 67. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w piątek o godz. 12.00, odprawimy mszę św. za Kombatantów
i ofiary wojen w obronie wolnej Polski.
6. Zachęcamy dzieci i młodzież, aby
w tym tygodniu przystąpiła do spowiedzi
i Komunii Św. na rozpoczęcie roku szkolnego. Zwłaszcza prosimy, aby skorzystali
z sakramentu pokuty w pierwszy piątek.
Większa ilość kapłanów w tym dniu spowiada od 6.00 do 8.30, oraz po południu
od 16.00 do 18.30. Msza św. dla dzieci
będzie o godz. 16.30.
7. W pierwszą sobotę na mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się za rodziny, które

spodziewają się potomstwa. Na tę mszę św.
zapraszamy zwłaszcza tych, którzy podjęli
się duchowej adopcji dzieci, jak również
wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej. W tym
dniu pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do Kalwarii Z. Wyjazd o godz. 8.00.
W sobotę nawiedzamy chorych z świętymi
sakramentami. W tym dniu mija kolejny miesiąc od odejścia do Domu Ojca naszego największego Rodaka – Jana Pawła II Wielkiego. Zapraszamy na Mszę Św. o godz. 20.00
a przed nią na adorację Najświętszego Sakramentu. Po Mszy Św. będzie nabożeństwo
do godz. 21.37.
8. W następną niedzielę składka przeznaczona jest na potrzeby kościoła. Zebraną
ofiarą pokrywamy długi związane z odnową
frontonu kościoła. Bóg zapłać za ofiary.
9. Od przyszłej niedzieli do maja przyszłego roku msze św. wieczorne w niedziele
i święta będą o godz. 18.00, a Nieszpory
i nabożeństwa o godz. 17.30.
10. Przez cały rok szkolny, w niedziele
i święta, zapraszamy młodzież na Mszę Św.
o godz. 9.00, a dzieci szkolne na godz. 12.00.
W kaplicy Domu Parafialnego, w każdą niedzielę o godz. 11.30, odprawiamy Mszę Św.
dla małych dzieci wraz z rodzicami.
11. Zapraszamy Duszpasterską Radę Parafialną na spotkanie w niedzielę, 3 września
na godz. 16.00.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Wkrótce się zacznie

w duszach ludzkich. O Jego możliwościach, ale również i przeszkodach. Uczył,
że świat w którym żyje człowiek, jest areną
nieustannej walki pomiędzy rozwojem pszenicy i kąkolu. Rzeczywistość jest taka, że
chwastom łatwiej się rozwijać. Nie potrzebują żadnych zabiegów. One wzrastają na
każdej glebie. Intensywnie rosną, byle im
nie przeszkadzać. Pszenica do rozwoju

Nowy rok szkolny już na wyciągnięcie
ręki. Niesie on z sobą ogromny trud i wielkie nadzieje. Trud pracy nauczycieli, rodziców, oraz uczniów. Rok szkolny to czas
zasiewu. Pan Jezus często porównywał
duszę ludzką do roli. Mówił o sobie, że jest
Rolnikiem obsiewającym rolę dusz ludzkich. Uczył o dziejach Jego nauki zasianej -3-

(ciąg dalszy na str.4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

potrzebuje wielkiej czujności siewcy. O tyle
rośnie, rozwija się i wydaje kłos, o ile się ją
pielęgnuje. Trzeba wciąż przy niej być. Trzeba jej towarzyszyć wiedzą i miłością.
Te zadania starają się realizować wszyscy nauczyciele podczas zajęć szkolnych.
Specjalny trud muszą ponosić ci, którzy
dzieci i młodzież ewangelizują. Określamy
ich słowem katecheci. Religia jest przedmiotem ciekawym, ale niezwykle trudnym.
Wszystkim się wydaje, że oni na temat Boga
i Kościoła już wiele wiedzą. Co im można
nowego powiedzieć. Jakby wciąż te same
opowiadania o Adamie i Ewie, o żłóbku betlejemskim, o Ukrzyżowanym na Golgocie.
Katecheci podejmują trud wtajemniczania
uczniów w niepojęte bogactwa Boże.
Myślę na tym miejscu z wielkim uznaniem o tych wszystkich, którzy przygotowują się w sposób należyty do przeprowadzanych lekcji. Choć wiem że grozi pokusa, aby zainteresować dzieci i młodzież problemami nie związanymi z katechezą. Ileż

trzeba trudu, żeby tematy poszczególnych
katechez rozwinąć, żeby zrealizować program na określoną godzinę, a także na rok
szkolny. Jest to często wielki dylemat dla
uczącego, bo część słuchaczy nie chce
tego przyjąć. Ich to nie interesuje. A gdy
się spłyca i chce się być popularnym, to
wtedy ta część młodzieży, która czegoś
szuka myśli sobie, że te „płytkie gadania”
nic im nie dają. Z pogardą w głosie mówią:
szkoda na to czasu.
Trud ewangelicznego siewcy jest ogromny. Każdy katecheta pamięta jednak, że
Chrystus do niego mówi: „Idźcie na cały
świat i nauczajcie – ucząc je zachować
wszystkiego co wam przekazałem. Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.”
Życzę wszystkim Nauczycielom,
a zwłaszcza Katechetom, by odczuwali
obecność Jedynego Nauczyciela Jezusa
Chrystusa w różnych szkolnych sytuacjach, tych radosnych, ale także i w tajemnicach bolesnych.
Ks. Proboszcz

Wadowiczanin powinien wiedzieć

Dom papieża przekazany Archidiecezji Krakowskiej
Artykuł ze strony www.wprost.pl

Dom rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach został sprzedany i przekazany Archidiecezji Krakowskiej. Nabywcą i donatorem
okazała się Fundacja Ryszarda Krauze.
Fundacja podarowała Archidiecezji Krakowskiej wadowicki dom papieża 31 marca, a dwa dni wcześniej nabyła go od spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości - poinformował Krzysztof Król
z Prokomu.
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wiszem w piątek postanowiono, iż wspólnym wysiłkiem Archidiecezji i Fundacji dom
ten zostanie zaadaptowany dla potrzeb
muzeum, służącego utrwalaniu pamięci
i myśli Jana Pawła II. Ponadto w jednej z
izb domu, zgodnie z wolą spadkobierców,
zostanie urządzona ekspozycja upamiętniająca dawnych żydowskich mieszkańców
miasta, w większości ofiar Holocaustu.

Niewielka jednopiętrowa kamienica została wzniesiona przed 1845 rokiem. BalaNa spotkaniu Ryszarda Krauze z metromuthowie - Rozalia i Yechiel - kupili ją
politą krakowskim kard. Stanisławem Dzi-4- w 1911 roku od Józefa Lisko. W kamieni-

cy rodzice Jana Pawła II - Karol i Emilia
Wojtyłowie - wraz z 13-letnim synem Edmundem zamieszkali w 1919 r., wynajmując mieszkanie od Balamuthów. Zajmowali dwa pokoje z kuchnią na pierwszym
piętrze. 18 maja 1920 r. urodził się ich syn
Karol. Po śmierci matki w 1929 r. rodzina
zajmowała pokój z kuchnią. Latem 1938
roku Wojtyła senior wraz z synem Karolem opuścili Wadowice i przeprowadzili się
do Krakowa.

praw do budynku. Sprawa nabrała ponownie rozgłosu, gdy w grudniu 2005 roku jeden z dzienników podał, że dom został wystawiony na sprzedaż, a zainteresowana
kupnem jest krakowska kuria.
Rona Balamutha w Polsce pierwotnie reprezentował krakowski mecenas Michał Kleber. Po nagłośnieniu sprawy to do niego
spływały oferty zakupu kamienicy. 11 stycznia sprawę przejęło warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii Dewey Ballantine.
Była to decyzja Rona Balamutha, który uznał,
że sprawę sprzedaży powinna prowadzić
kancelaria o międzynarodowym zasięgu.
Zainteresowanie nieruchomością wykazywały także podmioty spoza Polski. Ogółem
zgłosiło się blisko 10 podmiotów.

Podczas niemieckiej okupacji niemal cała
rodzina Balamuthów zginęła w obozie
śmierci w Bełżcu, dzieląc los tysięcy wadowickich Żydów. Śmierci uniknął syn
Yechiela - Chaim, który motocyklem dotarł do granicy radzieckiej. Tam został
aresztowany i zesłany do łagru. Po wojnie
trafił do Izraela, gdzie urodził się jego syn
Ron.

Od początku Ron Balamuth zapewniał, że
jego rodzina chce, aby także po sprzedaży
budynku utrzymał on swój obecny charakter miejsca pamięci o polskim papieżu.
„Pierwsze pytanie, jakie zadają mi ludzie, to
co ja zamierzam zrobić z domem papieża.
Moja odpowiedz jest taka, że ten dom będzie zawsze muzeum Jana Pawła II. To narodowy skarb Polaków, a także bardzo ważne miejsce dla mojej rodziny. Więc nigdy nie
zrobimy nic, co mogłoby być lekceważące
dla papieża oraz pamięci o moim dziadku
i babci. (...) Chcielibyśmy, aby to miejsce
symbolizowało przyjaźń pomiędzy Żydami
i katolikami, więc ktokolwiek kupi ten dom
będzie musiał poświęcić swoje interesy tym
wartościom” - powiedział w grudniu Balamuth dziennikarzom.

W czerwcu 1999 roku, podczas spotkania na rynku z wadowiczanami, Jan
Paweł II, przywołując wspomnienia, przypomniał rodzinę Balamuthów. Ron Balamuth dowiedział się o tym z mediów.
W sierpniu 1999 roku odwiedził Polskę
i poinformował wówczas, że będzie starał się odzyskać kamienicę, w której od
18 maja 1984 (otwarte w 64. rocznicę
urodzin papieża) znajduje się muzeum Jana
Pawła II. Zapewnił jednak, że nie chce
zmieniać jej przeznaczenia.
Pod koniec września 1999 r. w Sądzie
Rejonowym w Wadowicach na wniosek
Chaima Balamutha odnaleziono oryginał
postanowienia tamtejszego Sądu Powiatowego z 1966 roku o nabyciu przez Chaima Balamutha i jego siostrę Pepę prawa
do kamienicy. Odnalezienie dokumentu
oznaczało, że wadowicka kamienica nadal należała do żydowskiej rodziny Balamuthów. Nie zostali bowiem pozbawieni

Wadowice cieszą się z finału sprawy domu
rodzinnego Jana Pawła II
Rzecznik wadowickiego magistratu Stanisław Kotarba powiedział, że przekazanie
przez Fundację Ryszarda Krauzego domu
rodzinnego Jana Pawła II Archidiecezji Kra-5-

(ciąg dalszy na str.7)

