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Bronisz godności ludzkiej
VII Niedziela zwykła - Uroczystość Najświętszej Trójcy

(ciąg dalszy ze strony 7)

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

ks. Proboszcz

mów smaczny posiłek.
Dzięki Jej za gościnność,
a Pracownikom Podhala-
nina za włożone serce
w tę pracę. Wieczorem
w tym dniu wielu naszych

parafian, wraz z ks. Krzysztofem, bierze
udział w nabożeństwie fatimskim organi-
zowanym przez parafię św. Piotra.

Środa 14 maja. Piękna majowa pogo-
da. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny
zielone, chwalcie cieniste gaiki... Jestem
pod wielkim wrażeniem bardzo licznych
grup, zwłaszcza dzieci pierwszokomunij-
nymi z rodzicami i katechetami, którzy
w dniu dzisiejszym odwiedzają naszą ba-
zylikę. Słucham śpiewów i gestów dzieci
obrazujących wyśpiewywane treści. Po-
dziwiam twórczy talent katechetów, a tak-
że zdolności dzieci, które doskonale na-
uczyły się często dość trudnych śpie-
wów. Nasza bazylika zamienia się w tym
dniu w wieczernik Zesłania Ducha Świę-
tego. Różnymi językami wyrażonym
w różnorakim śpiewie, a także w wypo-
wiadanych słowach modlitwy, wielbią
dzisiaj przybysze z różnych stron Polski
Maryję, którą Jan Paweł II tak bardzo umi-
łował. Noszę w sercu wielką wdzięcz-
ność dla organizatorów pielgrzymek,

zwłaszcza kapłanów
i sióstr zakonnych, którzy
często pokonują duże od-
ległości, żeby przybyć do
miejsca, w którym dla
Jana Pawła II „wszystko
się zaczęło”. Z wdzięcznego serca mó-
wię im wszystkim, i organizatorom,
i uczestnikom, wielkie Bóg zapłać. Ob-
serwuję, że w sercach Polaków nie
zmniejsza się miłość do Tego, który przez
całe lata z dalekiego Watykanu wlewał w
obolałe dusze współczesnego człowieka
balsamy ufności.

Rozmawiam z ks. Edwardem Łatką,
katechetą z Radoczy o niedzielnym spo-
tkaniu szkół Jana Pawła II. Jako współ-
organizator jest odpowiedzialny za zro-
bienie sceny przy Szkole Podstawowej Nr
1, gdzie rozpocznie się spotkanie, a także
za zorganizowany tam koncert dla gości.

Gorąco polecam w dzisiejszej nowen-
nie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
najróżniejsze prośby napisane na kartach.
Modlę się zwłaszcza za młodzież zdającą
maturę, jak również za chorych. Jakże
choroba raka niszczy nadzieje współcze-
snego człowieka. Jak przed wiekami
Maryja mówiła do Jezusa Chrystusa
„Synu, wina nie mają”, tak dzisiaj proszę
Ją, by wstawiała się za chorymi i prosiła
o zdrowie, o nadzieję.

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbi-
tera, w środę – wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika.

Dziękujemy Panu Bogu w Trójcy Świętej, za dar Ojca Świętego Jana Pawła II,
który rozsławił na cały świat Miłosierdzie Boże. Dziękujemy Matce Przenajświęt-
szej za wspieranie Wielkiego Rodaka we wszystkich Jego poczynaniach.

Modlimy się i ufamy, że za wszystkie wielkie dokonania naszego Papieża, Miło-
sierny Bóg pozwoli rychło włączyć Go w poczet Świętych.

Teresa Koman, Małgorzata Witkowska z rodziną
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚWIĘGO PAWŁA APOSTOŁA DO KO-
RYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJ-
ŚCIA:
Wj 34, 4b-6.8-9

2 Kor 13, 11-13Bóg objawia się Mojżeszowi
Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

 Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA:

J 3, 16-18 Bóg posłał swego  Syna na świat, aby świat został zbawiony

Jezus powiedział do Nikodema: <Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzone-
go dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem 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 potępio-
ny, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego>.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
D z i s i a j ,

w uroczystość
Trójcy Przenaj-
świętszej, ze
s z c z e g ó l n ą
czcią Kościół
w y p o w i a d a
m o d l i t w ę :
„Chwała Ojcu
i Synowi, i Du-
chowi Święte-

mu...”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile
razy świadomie i pobożnie wykonujemy
znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę
Przenajświętszą - jednego Boga w trzech
Osobach. Nawet chrześcijaninowi trudno
pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się
o Bożą mądrość i o światło Ducha Święte-
go. I oby wszystko w naszym życiu było
czynione na chwałę Trójcy Świętej!

Księża Chrystusowcy

Niedziela Trójcy Świętej wprowadza
w chrześcijańskie misterium w sensie ści-
słym pojęcie niepoznawalności. Ta najwięk-
sza tajemnica jest jednocześnie jednym
z pryncypiów do orzekania, czy dane wy-
znanie może nazywać się chrześcijańskim.
Należy chyba w homilii podkreślić przede
wszystkim to, że wierzymy w Boga Trójje-
dynego tylko dlatego, że On sam zechciał
nam to objawić. Prawdą jest, że sam ter-
min „Trójca” nie pojawia się w Piśmie Świę-
tym, ale warto powiedzieć, że Kościół za-
wsze wierzył w Trójcę Osób. Pewne jest
natomiast, że zawsze następowała natych-
miastowa reakcja na jakiekolwiek zachwia-
nie równowagi w równości Osób bądź na
niebezpieczne utożsamianie ich ze sobą.
Wiara w Trójcę Świętą zatem zawsze była
obecna w Kościele jako coś nad wyraz
żywego i strzeżono jej z niezwykłą pieczo-
łowitością.

(ciąg dalszy ze str. 5)

sens słów Jezusa Chrystusa „Błogosławie-
ni czystego serca, albowiem oni Boga
oglądać będą”. Kaznodzieja mówi o za-
grożeniu erotyzmem i brakiem odpowie-
dzialności za kształtowanie miłości. Wciąż
trzeba dorastać do odpowiedzialnej miło-
ści. Wymagane jest czytelne świadectwo
ludzi młodych, a także dojrzałych. Po-
trzebne jest wychowanie do tych warto-
ści. Duch Święty, to Uosobiona Miłość.
Dobrze się stało, że w tym dniu ks. Re-
daktor mówił o trudnych sprawach od-
powiedzialnej miłości i wychowania do
czystości w sposób bardzo jasny. Niektó-
rych taka mowa drażniła. Uważają, że
o tych sprawach nie powinno się publicz-
nie mówić w kościele. Błogosławiona
Karolino Kózkówna, któraś oddała życie
w obronie czystości, wyproś nam łaskę
dbania o tę wielką moralną wartość
w życiu naszym.

Poniedziałek 12 maja. Dziú nie naka-
zane przez Koúcióů Úwićto Najúwićtszej
Maryi Panny – Matki Koúcioůa. Na
mszach úw. jest Ľ z tego, co przychodzi
w niedziele. Czasami niektórzy mają wąt-
pliwości, czy muszą w takim dniu uczest-
niczyć we mszy św. Oczywiście, że jeśli
nie uczestniczą, to nie popełniają żadnego
grzechu. Nasze życie moralne nie polega
jednak tylko na tym, żeby nie grzeszyć,
ale żeby dawać czytelne świadectwo mi-
łości Boga i bliźniego. Nie muszę, ale chcę.
W myśl tej zasady biorę udział w mszach
św. w nie nakazane święta, a także w na-
bożeństwach – choćby majowych. W tym
dniu poświęconym Maryi jako Matce Ko-
ścioła staram się wiernym wytłumaczyć,
że Maryja stoi na straży naszej wiary, sil-
nego związku z Jezusem – „Cokolwiek
wam powie mój Syn, to czyńcie”. Chcąc
przybliżyć tę prawdę, opieram się na prze-

żytym w Nowej Hucie przykładzie. Wia-
domo, że miasto Nowa Huta w zamia-
rach jej twórców miało być pozbawio-
ne wszelkich elementów religijności. To
miasto komunistyczne, które daje szan-
sę chłopcom i dziewczętom pochodzą-
cym z przeludnionych wiosek, na zdo-
bycie wykształcenia i dobrze płatnej pra-
cy. Wielu młodych ludzi w tym nowym
mieście dużo zdobyło. Twórcy tego mia-
sta myśleli o tzw. procesie wykorzenie-
nia. Wyszedł z wioski, która oznaczała
zacofanie, a wszedł w nowoczesne mia-
sto. Pozbył się wszystkiego tego, co
wyniósł z tej wioski –  także i wiary.
Tak się jednak nie stało dzięki silnej wię-
zi pomiędzy mieszkańcami Nowej Huty,
a dawnymi wioskami, z których pocho-
dzili. Matki, ojcowie często odwiedzali
swoje dzieci w Nowej Hucie. Pomogli
oni swoim dorosłym dzieciom w roz-
woju wiary w nowych warunkach.

Cześć do Matki Bożej pomaga w sil-
nym związku człowieka z Chrystusem.
W nowym, jakie idzie przez współcze-
sny świat byśmy nie ulegli wykorzenie-
niu, trzeba się silnie trzymać Matki Prze-
najświętszej.

Wtorek 13 maja. Minęło już 27 lat
od zamachu na Ojca Świętego, a my
wciąż mamy ducha wdzięczności dla
Matki Bożej, że nam Go ochroniła od nie-
chybnej śmierci. Dzisiaj w Urzędzie Mia-
sta omawiam szczegóły związane z uro-
czystościami przypadającymi w naj-
bliższą niedzielę – 88. rocznicy urodzin
Ojca Świętego. Dowiaduję się, że do-
tychczas zgłosiło się 1600 uczniów ze
szkół Jana Pawła II. Wadowice dla przy-
byszów są gościnnym domem i w Woj-
skowym Domu „Podhalanin” Pani Bur-
mistrz zamówiła dla młodych pielgrzy-
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Intencje mszalne:

Poniedziałek  19 maja
    6.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.00 Śp. Mieczysław Kaczor
    8.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
  10.00 Śp.  Anna Łudzik
  12.00 Śp. Władysław, Bronisława,

Zmarli z rodziny Pomietło
  18.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika

Śp. Marian Pocztowski

Wtorek  20 maja
    6.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
    7.00 Śp. Anna Paździora - 5 r. śm.
    7.30 Śp. Anna Burzej - 6 r. śm. oraz rodzice
    8.00 Śp. Marian Pocztowski
  12.00 Śp. Anna Łudzik
  18.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika

Śp. Władysław

Środa 21 maja
    6.00 Śp. Mieczysław Kaczor
    7.00 Śp. Marian Pocztowski
    7.30 Śp. Agnieszka i Piotr Radwan

Sp. Anna i Michał Kraus
    8.00 Śp. Stefania, Emanuel, Bartłomiej Pacyga
  12.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
  18.00 W intencji próśb z Nowenny

Piątek 23 maja
    6.00 Śp. Stefania, Emanuel, Bartłomiej Pacyga
    7.00 Śp. Jan Zając - 11 r. śm.
    7.30 Śp. Józef Wróbel
    8.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
  12.00 Śp. Helena i Franciszek Zborowscy
  18.00 Śp. Michalina i Antoni Szopińscy i zmarli z rodziny

Śp. Maria Chrapla - 7 r. śm.

Sobota 24 maja
    6.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
    7.00 Śp. Stefania, Emanuel, Bartłomiej Pacyga
    7.30 Śp. Bolesław Putek - 20 r. śm.

Sp. Jan i Helena Putek
    8.00 Śp. Józef Wróbel
  12.00 Śp. Stanisława i Stanisław Kotarski

Śp. Izabela Cienkurz - r. śm.
  18.00 Śp. Joanna i Michał Chrostek

Śp. Marian Pocztowski

Niedziela 25 maja
   6.00 Śp. Marian Pocztowski
   7.30 Śp. Stefania, Emanuel, Bartłomiej Pacyga

Śp. Jan Siuta - 3 r. śm.
   9.00 Śp. Wojciech, Marianna i Franciszka Deja
  10.30 Śp. Wiktoria Gierat
  12.00 Śp. Zofia Sirko - 9 r. śm. i zmarli z rodziny
  13.15 Śp. Józef Dębski
  19.00 Śp. Bronisław Kopytyński

Czwartek  22 maja Boże Ciało
   6.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
   7.30 Śp. Julia, Antoni Ryłko

Śp. Aleksander Mlak
   9.00 Śp. Stefania, Emanuel, Bartłomiej Pacyga
 10.30 Śp. Eugeniusz Frączek
     Msza po procesji

Śp. Aleksander Kucia - 6 r. śm.
Śp. Józef Jankowski - 22 r. śm.

 19.00 Śp. Stanisława Wolanin

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

VII Niedziela Zwykła
Niedziela Trójcy Przenajświętszej 18 maja 2008 r.

1. W poniedziałek pielgrzymujemy do
Szczyrku. Wyjazd o godz. 7:30. W tym
dniu zapraszamy członków Parafialnej Ak-
cji Katolickiej na spotkanie o godz. 16.30.

2. We wtorek w 70 rocznicę matury pa-
pieża Jana Pawła II w naszej bazylice
o godz. 11:00 odprawi mszę św. Ks. Bi-
skup Józef Guzdek.

3. W środę na nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o żywą wiarę. O godz. 17.30
odbędzie się próba sypania kwiatów, dzwo-
nienia oraz układanie dzieci niosących
w procesji poduszki z symbolami przed
uroczystością Bożego Ciała. Obecność na
próbie konieczna do wzięcia udziału w pro-
cesji. Zapraszamy dzieci w strojach kra-
kowskich. Prosimy o przyniesienie nieuży-
wanych strojów.

4. W czwartek jest uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa zwa-
na u nas Bożym Ciałem. Wszyscy wierzą-
cy biorą udział w uroczystej procesji z Naj-
świętszym Sakramentem. Rozpoczyna się
w parafii Św. Piotra mszą  św. o godz.
10:00, a zakończy przy naszej Bazylice. Po
procesji msza św. w naszej świątyni.

5. Prosimy naszych parafian, aby swoją
obecnością i pobożnym zachowaniem dali
publiczne świadectwo żywej wiary w Je-
zusa obecnego w Najświętszym Sakramen-
cie. Prosimy o wykonanie pierwszego oł-
tarza przez Ochotniczą Straż Pożarną wraz
z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
Prosimy, aby drugi ołtarz wykonały sio-
stry Nazaretanki. W Boże Ciało w naszej
bazylice będą Msze Św. o godz. 6.00, 7.30,
9.00, 10.30, 13.15 i wieczorem o godz.
19.00. Nie będzie Mszy Św. o godz. 12.00.

6. W oktawie Bożego Ciała urządzamy
procesje po rynku o godz. 18.30.

7. W piątek 23 maja pielgrzymujemy
do Łagiewnik. Wyjazd o godz. 13:00.
Koszt 12 zł. Po drodze nawiedzimy Skał-
kę z jej nowym ołtarzem Trzeciego Ty-
siąclecia.

8. W sobotę 24 maja pielgrzymujemy
do Kalwarii. Wyjście o godz. 6:00 rano.
Zachęcamy do udziału.

9. W przyszła niedzielę Panie z Zespołu
Charytatywnego będą zbierać ofiary przy
bazylice na pomoc rodzinom wielodziet-
nym. Na godz. 16.00 zapraszamy na spo-
tkanie Duszpasterską Radę Parafialną.

10. Spotkanie Honorowej Straży Serca
Jezusowego będzie w czwartek 29 maja
o godz. 17.00.

11. Ks. dziekan Jakub Gil – proboszcz
tutejszej parafii – organizuje 8-dniową
pielgrzymkę do Włoch w dniach od 21
do 28 czerwca. Wyjątkowo podczas tej
pielgrzymki nawiedzimy wystawione re-
likwie św. O. Pio w San Giovanni Ro-
tondo. W Manopello, w sanktuarium św.
Oblicza, zapatrzymy się w chustę św.
Weroniki. Przy grobie Ojca Świętego Jana
Pawła II odprawimy mszę św. Na trasie
pielgrzymiej nawiedzimy również Wene-
cję, Monte Cassino, Asyż i Padwę.
W pielgrzymce tej nie ma nocnych prze-
jazdów. Koszt wynosi 1450 zł. Można się
zapisywać w kancelarii parafialnej.

12. 17 i 18 czerwca, w środę i czwar-
tek, organizujemy pielgrzymkę do Liche-
nia przez Kalisz. Wyjazd o godz. 5.00.
Koszt przejazdu z noclegami 100 zł.
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Boże Ciało 22 maja 2008 r.

1. Dzisiaj jest uroczystość Najświętsze-
go Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa zwana
u nas Bożym Ciałem. Ojciec Święty Jan
Paweł II prosił w Liście Apostolskim:
„Zostań z nami”. „Niech w tym Roku
szczególnie żarliwie będzie przeżywana
uroczystość Bożego Ciała z tradycyjną
procesją, a następujące dni po Święcie
niech staną się pomocą do pogłębienia
wiary w żywą obecność Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie”.

2. Dzisiaj Msze Święte odprawiamy
w porządku niedzielnym – nie ma mszy
św. o godz. 12.00. W tym dniu wszyscy
wierzący biorą udział w uroczystej pro-
cesji, która rozpoczyna się w kościele św.
Piotra mszą św. o godz. 10.00.

3. Prosimy naszych parafian, aby swoją
obecnością i pobożnym zachowaniem dali
publiczne świadectwo żywej wiary w Je-
zusa obecnego w Najświętszym Sakra-
mencie. Przez osiem dni, czyli oktawę,

uroczystymi procesjami po rynku o godz.
18.30 czcimy obecność Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie. Serdecznie za-
chęcamy do uczestnictwa.

4. Dla ubogacenia tegorocznej oktawy
Bożego Ciała zapraszamy na procesję wie-
czorem o godz. 18.30: w piątek – matki
i ojców, w sobotę – babcie  i dziadków,
w poniedziałek – młodzież szkół średnich,
we wtorek – młodzież gimnazjalna,
w środę – dzieci szkolne od I do VI klasy,
w czwartek – rodzice z małymi dziećmi
w wózkach.

5. W najbliższą niedzielą na godz. 16.00
na spotkanie zapraszamy Duszpasterską
Radę Parafialną.

6. Do Łagiewnik pojedziemy jutro.
Wyjazd o godz. 13.00. Koszt przejazdu 12
zł. Chcemy również nawiedzić Skałkę wraz
z nowopowstałym ołtarzem Trzeciego
Tysiąclecia.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Dudni woda, dudni, w Jakubowej studni

(ciąg dalszy na str. 7)

Czwartek 8 maja. Dzień Św. Stani-
sława patrona naszej diecezji i Ojczyzny.
W tym dniu przy jego relikwiach spo-
czywających w srebrnej trumience
w królewskiej katedrze na Wawelu Ks.
Kardynał Stanisław Dziwisz udziela świę-
ceń diakonatu 14 klerykom naszego se-
minarium. Jest wśród nich kleryk z na-
szej parafii Piotr Kuglin. Dzięki niemu bio-
rę udział w przejmujących uroczysto-
ściach święceń. Podczas nich nieustan-
nie przewija się myśl o Chrystusie Słu-
dze Jahwe. Jednocześnie słyszę jak Ks.
Kardynał mówi do nowo wyświęconych
diakonów, że po to przyjmują te święce-

nia, żeby naśladowali Chrystusa, który
przyszedł na ziemię nie po to, żeby mu
służono –  lecz, żeby służył i dał życie na
okup za wielu. Diakoni w praktyce Ko-
ścioła w Polsce są kolejnym najbliższym
etapem na drodze do kapłaństwa. Głów-
nym ich historycznym celem była troska
o biednych w Kościele. Obecna ich prak-
tyka to prawo do udzielania sakramentu
chrztu, rozdzielania Komunii Św., spra-
wowania obrzędu pogrzebowego, a także
czytanie i wyjaśnianie Pisma św., oraz wy-
głaszanie kazań. Dziękuję Bogu za diako-
na Piotra Kuglina, wspominam kleryka
Przemka Gębalę, który jest u księży Jezu-

itów na pierwszym roku, gorąco modlę
się o nowe powołania kapłańskie i zakon-
ne. Myślę z niepokojem, że tylu ilu zosta-
ło dzisiaj wyświęconych na diakonów, to
często w ciągu roku umiera w naszej die-
cezji kapłanów. W ostatnich latach daje
o sobie znać niż w powołaniach kapłań-
skich i zakonnych. Jest to groźne me-
mento o obniżającym się poziome wiary
u młodych ludzi. W naszej parafii zazna-
cza się to między innymi takimi szczegó-
łami jak: bardzo mała liczba młodych na
nabożeństwach majowych, zmniejszona
frekwencja maturzystów przed egzami-
nami dojrzałości klęczących przed obra-
zem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Może to mało istotne szczegóły, a jednak
bardzo niepokojące. Przez 10 lat pobytu
mego w tej parafii widzę, że młodzież
przed szkołą rzadziej wstępuje na modli-
twę do bazyliki niż dawniej. Łatwo to wy-
tłumaczyć i usprawiedliwić, ale niepokój
pozostaje. „Ewangelię głoś w porę i nie
w porę.”

Piątek 9 maja. Pierwsze przygoto-
wawcze spotkanie w parafii Św. Piotra
przed pielgrzymką do Rzymu pod koniec
czerwca. Mamy jechać dwoma autoka-
rami. Jeden od Św. Piotra pod przewod-
nictwem Ks. Prałata Tadeusza Kasperka,
a drugi z naszej parafii, pod moim prze-
wodnictwem. Mam jeszcze dużo wolnych
miejsc do 10 czerwca są zapisy, a także
opłacenie kosztów 1450 zł. Pielgrzymka
ta w zamyśle proboszczów wadowickich
będzie wyrażeniem wdzięczności nasze-
mu wielkiemu rodakowi Janowi Pawło-
wi II w podziemiach Bazyliki Watykań-
skiej, a także wdzięczności dla kongre-
gacji za wkład pracy nad wyniesieniem
Jana Pawła II na ołtarze.

Sobota 10 maja. Biorę udział we mszy
św. prymicyjnej, którą sprawuje w An-

drychowie w kościele Św. Macieja jej
rodak Ks. Kardynał Stanisław Ryłko. Po-
dziwiam jak bardzo starannie przygoto-
wał tą uroczystość tamtejszy proboszcz
ksiądz prałat Stanisław Czernik. Uroczy-
stość Andrychowska, w której uczest-
niczą andrychowianie wraz z księżmi
tamtejszych parafii skupia się przy ołta-
rzu, przy którym stoją wraz z neokardy-
nałem Stanisławem Ryłką Kardynałowie
Krakowscy: Stanisław Dziwisz i Franci-
szek Macharski oraz ordynariusz diece-
zji Bielsko-Żywieckiej Ks. Biskup Tade-
usz Rakoczy. W kazaniu andrychowski
Kardynał idzie śladami Papieża z Wado-
wic. Mówi, że tu w Andrychowie w jego
życiu wszystko się zaczęło. Wypowiada
słowa wdzięczności dla domu rodzinne-
go, szkoły, kościoła. Wspomina dawnych
wychowawców, kolegów. Ponieważ jest
to wigilia Zesłania Ducha Świętego przy-
tacza słowa Papieża z pierwszej piel-
grzymki do Polski, które wypowiedział
w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. An-
drychowskiej ziemi. Myślę, że Jan Paweł
II to Wielki prorok. Jego słowa wypo-
wiedziane w homiliach są wciąż aktual-
ne. Choć czasy się zmieniają - nic nie tracą
ze swej brzemienności. W wieczór tego
dnia przeżywamy w naszej Bazylice pięk-
ne spotkanie grup parafialnych. Są one
widocznym dziełem Ducha Św., który
ożywia życie chrześcijańskie.

Niedziela 11 maja. Zesłanie Ducha Św.
Nawiedzenie relikwii Błogosławionej Ka-
roliny Kózkównej. Wszystkie kazania
wygłasza Redaktor Naczelny miesięczni-
ka „Miłujcie się” ks. Mieczysław Pio-
trowski. Nawiązując do męczeńskiej
śmierci błogosławionej Karoliny w obro-
nie czystości w rozważaniach wyjaśnia


