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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Gdowskiej. Taką samą
kopię otrzymał ks. kardy-
nał Franciszek Macharski
i ofiarował ją dla parafii
Ofiarowania N.M.P.

w Wadowicach. Cudowny obraz znajdu-
je się w kaplicy w Domu Katolickim.
Ksiądz proboszcz Stanisław Jarguz pod-
kreślił, że dumny jest z tego, że w 1958
roku ukończył Liceum im. Marcina Wa-
dowity w Wadowicach, że religii uczył
go ks. dr Edward Zacher, który był rów-
nież katechetą Karola Wojtyły.

Ks. kanonik mówił o obchodach 25
rocznicy pontyfikatu Papieża Jana Pawła
II w Gdowie, gdzie obok kościoła usta-
wiono figurę Chrystusa Króla, a ks. kar-
dynał Franciszek Macharski nadał kościo-
łowi tytuł Sanktuarium. W rocznicę
śmierci Papieża co roku z Gdowa do Nie-
gowici wyrusza piesza pielgrzymka,
w której bierze udział około 1500 osób.

Rok 2008 był ogłoszony w parafii
i w Gdowie „Rokiem ks. Karola Wojty-
ły.” Na zakończenie obchodów 8. XII
2008 roku ks. Infułat Jakub Gil odprawił
w Sanktuarium w Gdowie mszę św. i wy-
głosił piękną homilię.

Na zakończenie mszy św. ks. Proboszcz
dziękował ks. Infułatowi, że parafianie z Gdo-
wa mogli się w tym niezwykłym miejscu
modlić o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

Mszę Św. wzbogacał
swoim śpiewem chór
z Gdowa. Po mszy św. ze-
spół muzyczny z Gimna-
zjum św. Brata Alberta
przedstawił program skła-
dający się z trzech części. W pierwszej
przedstawił lata pracy ks. Karola Wojty-
ły jako wikariusza w Niegowici, w dru-
giej cudowne zdarzenia jakie dzięki orę-
downictwu Najświętszej Panienki Gdow-
skiej zdarzyły się królowi Władysławo-
wi Warneńczykowi, w trzeciej życie św.
Brata Alberta patrona Gimnazjum.

Modlitwę w kościele zakończyło pięk-
ne wykonanie na trąbkach pieśni „Łzy
matki” przez sześciu trębaczy.

Kilka minut przed 21.37 wspólnie mo-
dliliśmy się przed pomnikiem Jana Paw-
ła II, gdzie tradycyjnie wartę pełnili mło-
dzi gwardziści, a delegacje z Gdowa
z ks. Proboszczem złożyły wiązanki bia-
ło-żółtych kwiatów. Pod domem odśpie-
waliśmy „Barkę”, a blask świecy z okna
pokoju, w którym urodził się Karola
Wojtyła był symbolem łączącym nas
z Nim.

Błogosławieństwo ks. Kustosza z Sank-
tuarium z Gdowa zakończyło ten piękny,
zimowy wieczór modlitwy.

Ojciec Święty przez cały Pontyfikat
ukazywał nam, że modlitwa jest czymś
najważniejszym w życiu chrześcijanina.
Myślę, że spełniamy Jego życzenia.

Maria Zadora

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

Dziękujemy Ci Ojcze

Święty Janie Pawle II za

świadectwo Twojego życia.

Za to, że w dniu odchodze-

nia do Pana przypięczeto-

wałeś wszystko to, czego

nas nauczałeś, a potwier-

dziłeś świętość swego życia

od poczęcia do śmierci.

Dla nas już za swgo życia byłeś Święty. Bądź z nami, czuwaj i opie-
kuj się nami. Byłeś, jesteś i będziesz w naszych sercach i modlitwie.

Rodzina E W K A Liszków

(ciąg dalszy ze str. 5)
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA IZAJASZA:

EWANGELIA:

 Mk 2, 1-12 Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów

Iz 43, 18-19.21-22.24b-25 2 Kor  1, 18-22

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Bóg odpuszcza grzechy Przez Chrystusa wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę

 Oto słowo Pańskie

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebra-
ło się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem
przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu
wnieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór
spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka:
„Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.

A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w duszy: „Czemu On tak
mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?”

Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: „Czemu nurtują te
myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: „Odpuszczają ci się
twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań, weź swoje łoże i chodź?” Otóż, żebyście
wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów (rzekł do para-
lityka): „Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu”.On wstał, wziął zaraz swoje
łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc:
„Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego”.

Dziś rozpoczynamy 40-to godzinne nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej mszy św. od-
prawiamy adorację Najświętszego Sakramentu. Parafian prosimy, aby poczuli się wewnętrz-
nie zobowiązani, że podczas tej 40-godzinnej adoracji koniecznie trzeba
w dogodnym czasie przyjść na modlitwę do kościoła. Na adorację Najświętszego Sakramen-
tu zapraszamy parafian:

REJONY do 40-go godzinnego nabożeństwa

godz. 14.00 rejon I - Roków, ul. Miedzne
P. Małgorzata Radoń, P. Andrzej Stanek
godz. 15.00 rejon II- Ulice Zaskawia
P. Tadeusz Woźniak, oraz P. Antoni Markielowski
godz. 16.00 rejon III i IV ul. Batorego oraz
bloki 19, 21, 23, 27, 31
P. Marta Pustułka, P. Renata Oleksy
godz. 17.00 rejon V ul. Łazówka i os. Widok
P. Maria Rokowska

W poniedziałek 23 lutego i we wtorek 24
lutego dalszy ciąg 40-to godzinnego nabo-
żeństwa. Adoracja Najświętszego
Sakramentu jest od godz. 8.30 do 18.00.
W poniedziałek zapraszamy:
godz. 9.00 rejon VI os. Piastowskie
i ul. Brzostowskiej - PP.Lempartowie
godz. 10.00 rejon VII ul. Wojska Polskiego
i os. Słoneczne - PP. Pamułowie
godz. 11.00 rejon VIII, IX, X
os. Westerplatte bl. 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, pl. Westerplatte
P. Krystyna Matlak i P. Stanisława Bandoła
godz. 13.00 rejon XI, XII ul. Krakowska,
Zatorska, M.Wadowity, pl. Boh. Getta, Pia-
skowa, Mydlarska, Gimnazjalna,
Pułaskiego, Barska, Wiśniowa,
P. Maria Widlarz, P. Teresa Cholewa
godz. 14.00 rejon XIII ul. Graniczna,
Olbrychta, Nowobilskich, Ady Sari,
Nikliborca, os. Łąki - P. Stefan Mżyk,
godz. 15.00 rejon XIV, XV
ul. Mickiewicza,  ul. Sadowa
P. Ludwika Sikora
godz. 16.00 rejon XVI, XVII
ul. Słowackiego, Iwańskiego, Krasińskie-
go, ul. Trybunalska, Żwirki i Wigury,

Sobieskiego, Jagiellońska, pl. Kościuszki,
Spadzista, Szpitalna, al. Wolności,
P. Józef Lehferld, P. Teresa Bernaś
godz. 17.00 rejon XVIIIul. Karmelicka
P. Mirosława Gryga, P. Józef Widlarz

We wtorek dalszy ciąg nabożeństwa 40-to
godzinnego. Zapraszamy na:
godz. 9.00 rejon XIX, XXII pl. Jana Pawła
II, al. MB Fatimskiej, Poprzeczna, Cicha,
ul. Podstawie, Nadbrzeżna
P. Maria Gracjasz, P. Antoni Dziedzic
godz. 10.00 rejon XX, XXI os. M. Wadowity
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
P. Jan Pietras, P. Stanisława Piwowarczyk
godz. 11.00 rejon XXIII os.Jedność,ul. Ko-
chanowskiego, os. Jesionowe,ul. Legionów,
Żeromskiego, Niecała, Fabryczna, Chopina,
Młyńska, Piłsudskiego, Lwowska,
P. Tadeusz Mrowiec, P. Stanisław Szydłowski
godz. 13.00 rejon XXIVul. Sienkiewicza,
Teatralna, Wojtyłów, Kościelna
P. Zofia Rybka
godz. 14.00 rejon XXV os. XX-lecia 1, 2, 3, 4
P. Barbara Sabuda
godz. 15.00 rejon XXVI os. XX-lecia 5, 6, 7, 8
P. Kazimiera Maślanka
godz. 16.00 rejon XXVII, XXVIII
os. XX-lecia 9, 10, 11, 12, 13, 14,
P. Anna Brańka, P. Stanisław Potoczny
godz. 17.00 rejon XXIX, XXX
os. XX-lecia 15, 16, 17, 18, 19, 20,
P. Helena Bik

Proszę Przewodników poszczególnych
rejonów parafialnych o zorganizowanie
wyjątkowych, tegorocznych adoracji.

Nurtujący problem
Pojawienie się nieślubnego dziecka nie

obliguje moralnie matki do zawarcia związ-
ku małżeńskiego. Co prawda oboje rodzi-
ce zobowiązani są do zatroszczenia się
o dziecko, ale jeśli matka jest przekonana,
że biologiczny ojciec nie sprawdzi się
w roli ojca i męża, to zawieranie na siłę
związku małżeńskiego nie ma sensu. Może
się wtedy zdarzyć, że wcale nie poprawi
to sytuacji dziecka, a wręcz pogorszy, po-
nieważ niekochający się rodzice nie będą
potrafili stworzyć zgodnej rodziny. Kie- S. Barbara Chyrowicz

dyś pozostająca pod silną presją społeczną
matka nie widziała innego wyjścia, jak
wyjść za mąż za ojca dziecka. Dzisiaj
jest inaczej. Jeśli po krótkim czasie trwa-
nia burzliwego związku ma dojść do dra-
matu rozejścia się ze wszystkimi tego
konsekwencjami, roztropniej jest nie
wiązać się małżeństwem. Oczywiście
zupełnie inna sytuacja jest wtedy, gdy
rodzice szczerze się kochają, a pojawie-
nie się dziecka jedynie przyśpiesza ślub.
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Intencje mszalne:

Poniedziałek  23 lutego
    6.00

    7.00 Śp. Grażyna Szafarz
    8.00 Śp. Eugeniusz Król
  12.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
  18.00 Śp. Władysław Dura

O zdrowie i bł. Boże, o potrzebne
łaski dla Anieli w 80 r.urodzin

Wtorek  24 lutego
    6.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
    7.00

    8.00 Śp. Władysław Dura
  12.00 Śp. Eugeniusz Król
  18.00 Śp. Jerzy Dobrowolski

Środa 25 lutego Środa Popielcowa
    6.00 Śp. Maria Śmieszek
    7.00 Sp. Stefania i Alojzy Latocha
    8.00 Śp. Janina Szymańska
  10.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
  12.00 Śp. Władysław Dura
  16.00 Śp. Eugeniusz Król
  18.00 Śp. Stanisław Durda

Śp. Krystyna Góra
Śp. Mieczysław Kaczor

Piątek 27 lutego
    6.00 Śp. Eugeniusz Król
    7.00 Śp. Maria Śmieszek
    8.00 Śp. Stanisław Durda
  12.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
  18.00 Sp. Władysław Dura

Sobota 28 lutego
   6.00 Sp. Stanisław Durda
   7.00 Śp. Eugeniusz Król
   8.00 Dziękczynno-błagalna dla Macieja w 18 r. urodzin
  12.00 Śp. Emanuel Luftglas - 20 r.śm.
  18.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy

Śp. Barbara Ogiegło

Niedziela 01 marca
   6.00 Śp. Joanna Cholewka
   7.30 Śp. Eugeniusz Król

Śp. Jerzy Szara - 12 r.śm.
   9.00 Śp. Adolf Gonet
  10.30 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
  12.00 O zdrowie i bł. Boże dla kupców i ich rodzin
  13.15 Chrzty
  18.00 Śp. Maria Kukuła

Czwartek 26 lutego
   6.00 Śp. Stanisław Durda
   7.00 Śp. Władysław Dura
   8.00 Śp. Maria Śmieszek
  12.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
  18.00 Śp. Eugeniusz Król

VII Niedziela Zwykła - 22 lutego 2009
1. Dzisiaj rozpoczynamy 40-to godzinne

nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej
mszy św. odprawiamy adorację Najświęt-
szego Sakramentu. Parafian prosimy, aby
poczuli się wewnętrznie zobowiązani, że
podczas 40-godzinnej adoracji koniecznie
trzeba w dogodnym czasie przyjść na mo-
dlitwę do kościoła. Na adorację Najświęt-
szego Sakramentu na godz. 14.00 zapra-
szamy Parafian z Rokowa i Miedznego, na
godz. 15.00 – z ulic na Zaskawiu, na godz.
16.00 – z ulicy Batorego i z bloków, na
godz. 17.00 z Łazówki i z os. Widok.

2. Jutro i we wtorek dalszy ciąg 40-to
godzinnego nabożeństwa. Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu jest od godz. 9.00
do 18.00. Prosimy przewodników poszcze-
gólnych rejonów o zorganizowanie adora-
cji według porządku zamieszczonego w dzi-
siejszym parafialnym biuletynie.

3. W środę rozpoczynamy Wielki Post.
Znak posypania głowy popiołem uświada-
mia przemijalność naszego bytowania. Msze
św. w tym dniu odprawiamy o godz. 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00 i 18.00.

4. W środę urządzamy procesję pokutną.
Rozpoczniemy ją u OO. Karmelitów o godz.
15.30 skąd przejdziemy ul. Karmelicką
i Placem Kościuszki na Rynek, po czym
o godz. 16.00 odprawimy w bazylice Mszę
św. W tym dniu jest post ścisły. Obowiązuje
on każdego katolika pomiędzy 18-tym, a 60-
tym rokiem życia. Post ten dopuszcza przy-
jęcie pokarmu bezmięsnego raz do syta i dwa
razy w ciągu dnia lekki posiłek. Post ścisły
jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.
Od tego postu nie ma dyspensy. Natomiast
we wszystkie piątki roku obowiązuje kato-
lików w Polsce wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych, a także powstrzymanie się
od hucznych zabaw.

5. W środę nowennę do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy odprawiamy o godz. 9.00
i 17.30.

6. W czwartek o godz. 16.30 spotkanie
członków Honorowej Straży Serca Bożego.

7. Przez trzy kolejne niedziele zbieramy
podpisy pod projekt ustawy o przywróce-
niu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech
Króli. Chętni do podpisu powinni podać
nr PESEL.

8. W tym tygodniu od Środy Popielcowej
do niedzieli są kwartalne dni o ducha pokuty.

9. Wszystkich, którzy korzystają z różnora-
kiej pomocy: kościelnej, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, czy też innych ośrodków
zapraszamy na rekolekcje, które odbędą się po
Środzie Popielcowej: w czwartek, piątek i so-
botę o godz. 12.00. W dniach tych dziękuje-
my Bogu za Ofiarodawców, którzy dzielą się
z potrzebującymi.

10. W naszej archidiecezji rozpoczyna się
od tej niedzieli okres spowiedzi i komunii
św. wielkanocnej. Trwa on do uroczysto-
ści Trójcy Przenajświętszej – 7 czerwca.

11. Prosimy czytelników „Rycerza Nie-
pokalanej” by w najbliższym czasie odno-
wili prenumeratę tego miesięcznika w za-
krystii wpłacając 30,- zł na rok.

12. Sakramentu Bierzmowania dla przy-
gotowanej młodzieży z klas III gimnazjum
udzieli ks. bp Jan Zając w poniedziałek 27
kwietnia o godz. 18.00.

13. Koronkę do Bożego Miłosierdzia
odmawiamy w naszej bazylice po Mszy Św.
o godz. 8.00 12.00 i 15.00. Drogę Krzy-
żową odprawiamy w piątki: dla dorosłych
o 8.30 i 17.30, dla dzieci o 16.45, a dla
młodzieży o 18.30. Gorzkie Żale odpra-
wiamy w niedziele o godz. 17.00.

Radosny Czwartek
Dnia 26 lutego w ramach Radosnego Czwartku pojedziemy do Bielska-Białej do

wytwórni filmów animowanych (rysunkowych). Zwiedzimy pracownię, salę nagrań
i obejrzymy film.

Wyjazd o godz. 11.00 z pl. Kościuszki. Koszt 10 zł, przy zapisie należy podać
nazwiko, imię, adres i nr PESEL
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ks. Infułat

Co z rekolekcjami?
Rozpoczyna się Wielki Post. Jest to

czas bardzo sprzyjający do dania sobie
odpowiedzi na pytania, które wciąż są
aktualne: „Po co żyję? Po co pracuję?
Dlaczego cierpię? Dlaczego umieram?”
Te egzystencjalne problemy są niepoko-
jem każdego myślącego człowieka.

W ciągu wieków w Kościele wytwo-
rzyła się praktyka dni rekolekcyjnych,
które są szansą daną człowiekowi, by
mógł sobie odpowiedzieć na dręczące
pytania. Jest to zawsze czas ubłogosła-
wiony przez Boga, w którym odpowied-
ni kaznodzieja stara się poprzez specjal-
ne rozważania pobudzić refleksję słucha-
czy. Pragnieniem rekolekcjonisty jest
przybliżenie słuchacza do Jedynego Na-
uczyciela jakim jest Jezus Chrystus. Re-
kolekcje mają pomóc w ożywieniu oso-
bistego kontaktu człowieka z Bogiem.
Czy rekolekcje się udadzą, czy nie to
w ogromnej mierze zależy nie tylko od
prowadzącego rekolekcje, ale od tych,
którzy w nich biorą udział. „Mów Pa-
nie, bo sługa Twój słucha”. „Panie, abym
przejrzał”. „Ty możesz mnie oczyścić”.
„Przymnóż mi wiary”. „Naucz mnie
modlić się”. To tylko niektóre zdania
ewangeliczne, które powinny pojawić się
u słuchaczy w czasie rekolekcji.

W naszej parafii jest wielka liczba re-
kolekcji. Zaraz po środzie popielcowej
specjalnie zapraszamy bezrobotnych i
biednych. W pierwszy tydzień Wielkie-
go Postu są rekolekcje dla Zespołu Szkół
Publicznych Nr 3. W drugim tygodniu
są rekolekcje dla młodzieży Liceum
Marcina Wadowity. W trzecim tygodniu
dla Zespołu Szkół im. Ks. Twardowskie-
go. W czwartym tygodniu dla Zespołu
Szkół im. Ks. Tischnera. W piątym ty-

godniu dla Zespołu Szkół Publicznych Nr
1 oraz rekolekcje parafialne. Jak widać
przez cały Wielki Post w naszej bazylice
co tydzień są jakieś ćwiczenia duchowne.

Dzięki Bogu w Polsce żyjemy wolno-
ścią. Katechizacja odbywa się w szkole.
Rekolekcje odbywają się w ramach zajęć
szkolnych.

W naszych czasach doświadczamy, jak
wielkim problemem jest wychowanie mło-
dego pokolenia. Często ten temat jest poru-
szany. Najczęściej od strony negatywnej.
Ubolewamy jak ci młodzi ludzie są niewy-
chowani. Gdy wypowiadamy te słowa, to
niejednokrotnie oskarżamy za te braki dom,
rodziców. Przecież to oni powinni wycho-
wywać. Innym razem mówimy: to Kościół
nie spełnia swego zadania, bo kiepski ma
autorytet. Rzucamy kamienie również na
szkoły: To nauka, oświata jest w kryzysie.
Szkoła nie spełnia swojego zadania, bo nie
wychowuje. Nasze czasy sprzyjają wzajem-
nemu oskarżaniu. Wciąż innych lustruje-
my. Inni są winni, nie my.

Trzeba przypomnieć scenę, gdy do Je-
zusa przyprowadzono cudzołożną kobie-
tę, aby ją ukamienował, bo jest winna wiel-
kiego grzechu. Zbawiciel z politowaniem
popatrzył na oskarżycieli, a także na oskar-
żoną i powiedział: „Kto jest bez winy –
niech pierwszy na nią rzuci kamień”.

Wychowanie młodego pokolenia to wiel-
kie zadanie całego społeczeństwa. Chodzi
o solidarne współdziałanie domu, Kościo-
ła, szkoły, a także jednostek nadrzędnych
odpowiedzialnych za finansowanie, pro-
gramowanie i politykę oświatową. W jed-
ności tych poszczególnych podmiotów jest
siła, moc i skuteczność zrealizowania pod-
jętego celu.

Cieszy mnie bardzo, gdy w naszych szko-
łach, czy to podstawowych, czy gimnazjach
lub średnich Dyrekcja, Nauczyciele oraz

Urząd Miasta i Starostwo utożsamiają się
z dziełem rekolekcji. To jest nasz wspól-
ny obowiązek – jak najlepszego przeżycia
rekolekcji przez dzieci i młodzież. Sukces
ma zawsze wielu ojców.

Jestem bardzo wdzięczny Dyrekcjom
zespołów szkół, czy to publicznych, czy
średnich, a także ich Nauczycielom, za
wspólną troskę o jak najlepsze przeżycie
rekolekcji przez wychowanków. Jeśli do-
brze przeżyją to na pewno te dni pomogą
im w wychowaniu. Uczeń mądry i wy-
chowany to przecież marzenie każdego ro-
dzica i każdego nauczyciela. To pragnie-
nie każdej szkoły.

Jestem zaniepokojony, a nawet bardzo
smutny, gdy słyszę jak czasami w nie-

których szkołach mówi się bez zastano-
wienia, że rekolekcje to sprawa kateche-
tów, to problem Kościoła. Niektórzy (je-
stem przekonany o tym, że pewno bez-
myślnie) powtarzają: „My w szkole mu-
simy iść swoimi torami. Nauczyciele mają
inne sprawy na głowie. Podczas rekolek-
cji Nauczyciele muszą się zajmować swo-
imi sprawami, a nie sprawami młodzie-
ży, która przeżywa rekolekcje”.

Przez całe lata mówiło się o Polsce so-
lidarnej, pragnęło się Polski solidarnej.
Oby wadowicka szkoła była solidarna
w sprawie wychowania dzieci i młodzie-
ży. Tę ważną sprawę kładę w mądre gło-
wy i dobre serca naszych Nauczycieli.
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o rychłą beatyfikację Jana Pawła II przy-
padł w Święto Ofiarowania Pańskiego
zwane u nas Świętem Matki Bożej Grom-
nicznej. Na zaproszenie ks. Infułata Ja-
kuba Gila przybyli do naszej bazyliki
wierni z Gdowa ze swoim proboszczem
ks. Kanonikiem Stanisławem Jarguzem
i wikarymi. Przyjechali dwoma autoka-
rami, wśród nich byli przedstawiciele Sa-
morządu z przewodniczącym i sekreta-
rzem, członkowie Rady Duszpasterskiej,
chór Gminnego Ośrodka Kultury, zespół
muzyczny z Gimnazjum im. św. Brata
Alberta, sześciu trębaczy.

O godz. 20.00 rozpoczęła się uroczy-
sta msza św., głównym koncelebrantem
był ks. Stanisław Jarguz, który również
wygłosił homilię. Mówił w niej o poby-
cie ks. Karola Wojtyły w Gdowie. Pierw-
szy raz ks. Karol Wojtyła przybył do
Gdowa 28 VII 1968r., kiedy udawał się
do Niegowici, pierwszej swojej parafii.

Wstąpił do kościoła Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny i modlił się przed łaska-
mi słynącym obrazem. Później odwiedził
parafię jako biskup, arcybiskup i w sierp-
niu 1968r., w maju 1970 przeprowadził
wizytację kanoniczną, odwiedzał punkty
katechetyczne, udzielał Sakramentu Bierz-
mowania, 8. IX 1975r. na zaproszenie
ks. proboszcza Jana Sikory przybył na od-
pust, pobłogosławił odnawiany kościół.

Kolejni proboszczowie czynili starania
o ukoronowanie Cudownego obrazu Mat-
ki Bożej Gdowskiej. Korona została po-
błogosławiona przez Ojca Świętego Jana
Pawła II podczas Jego VI pielgrzymki do
Ojczyzny właśnie w Wadowicach
16 czerwca 1999 roku. Koronacji obrazu
dokonał ks. kardynał Franciszek Machar-
ski 12 września 1999r. Kiedy wierni
z Gdowa z ks. proboszczem udali się na
pielgrzymkę do Watykanu podczas spo-
tkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
ofiarowali Mu kopię obrazu Matki Bożej
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