K ochany
Ojcze Œwiêty
Piszê do Ciebie list po
raz drugi. Pierwszy raz napisa³am prawie 3 lata temu
przed nasz¹ (moj¹ i mê¿a) podró¿¹ do
Watykanu i Rzymu. Wtedy czekaliœmy na
naszego adoptusia i bardzo, bardzo go
pragnêliœmy i za nim têskniliœmy.
Do Ciebie mój ukochany Ojcze Œwiêty
Janie Pawle II zwróci³am siê z proœb¹
o Twe wstawiennictwo u naszego Boga
Ojca w sprawie naszego d³ugo oczekiwanego dziecka. Wtedy te¿ napisa³am list do
Ciebie i zostawi³am go przy Twoim grobie w Watykanie. I tak 16 paŸdziernika
2007 roku w dniu rocznicy Twego wyboru na Papie¿a otrzymaliœmy wiadomoœæ
z Oœrodka Adopcyjno-Opiekuñczego o
odnalezieniu naszej córeczki Klaudunii.
Klaudunia mia³a wówczas 2 latka. Teraz ma prawie 4 i pó³. Wierzê, ¿e to i¿ to
w³aœnie Klaudunia jest nasz¹ córeczk¹
zawdziêczamy w³aœnie Tobie, mój ukochany Ojcze Œwiêty. A to, ¿e dowiedzieliœmy siê o niej w³aœnie 16 paŸdziernika
to dowód na to, ¿e wymodliliœmy j¹ dla
nas szczêœliwie w Watykanie, gdzie
mieszka³eœ przez wiele lat.
Jutro wybieramy siê, ja, Darek i Klaudusia do Wadowic, Twego ukochanego
miejsca i w³aœnie tam w Bazylice Ofiaro-

wania NMP, przed obliczem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
gdzie Ty, Ojcze Œwiêty modli³eœ siê wielokrotnie, pragnê ponownie pokornie prosiæ Ciê o Twe wstawiennictwo u Boga
w sprawie dla mnie i dla naszej rodziny
bardzo wa¿nej. Otó¿ teraz, od ponad roku,
oczekujemy na nasze drugie dzieci¹tko,
równie¿ adoptusia, prawdopodobnie synusia. Proszê Ciê, mój ukochany Ojcze
Œwiêty, b¹dŸ z nami w tej drodze, pomó¿
doczekaæ siê w³aœnie tego naszego dzieci¹tka przeznaczonego dla nas od samego
Boga Ojca.
Pragniemy te¿ jeszcze raz podziêkowaæ
za Klaudusiê, nasz¹ ukochan¹ córeczkê,
która jest naszym szczêœciem i nasz¹ mi³oœci¹. Pragnê tak¿e pomodliæ siê o to,
abyœmy razem z Darkiem byli dobrymi
rodzicami. Abym ja pokona³a te wszystkie s³aboœci i abym by³a matk¹ zas³uguj¹c¹ na szacunek swoich dzieci. Szacunek
i mi³oœæ.
Kochany Ojcze Œwiêty, Janie Pawle II,
jesteœ w mym sercu i myœlach. Kocham
Ciê i pragnê, abyœ by³ obecny w moim
¿yciu do koñca, na zawsze.
Dziêkujê Ci Ojcze Œwiêty za wszystko.
Kocham Ciê.
A.F.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Panie Bo¿e
2 kwietnia 2005 r. - ten dzieñ pozostanie w naszej pamiêci do koñca ¿ycia. Utraciliœmy w tym dniu nie tylko G³owê Koœcio³a, ale Ojca i Przewodnika. Cz³owieka,
który by³ dla nas drgowskazem dajacym si³e i nadziejê.

D J Kumorowscy z dzieæmi

FORMU£A PRZYRZECZENIA

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
IZAJASZA:

Iz 43, 16-21

Obietnica nowego wyzwolenia

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW. PAW£A
Flp 3, 8-14
APOSTO£A DO FILIPIAN:
Upodabniaj¹c siê do œmierci Chrystusa, dojdê
do powstania z martwych

Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas.

EWANGELIA: J 8, 1-11
Od tej chwili ju¿ nie grzesz

Jezus uda³ siê na Górê Oliwn¹, ale
o brzasku zjawi³ siê znów w œwi¹tyni.
Wszystek lud schodzi³ siê do Niego, a On,
usiad³szy, naucza³.
Wówczas uczeni w Piœmie i faryzeusze
przyprowadzili do Niego kobietê, któr¹
pochwycono na cudzo³óstwie, a postawiwszy j¹ na œrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, kobietê tê dopiero pochwycono na cudzo³óstwie. W Prawie
Moj¿esz nakaza³ nam takie kamienowaæ.
A Ty co mówisz?». Mówili to wystawiaj¹c Go na próbê, aby mieli o co Go oskar¿yæ Lecz Jezus, nachyliwszy siê, pisa³ palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ci¹gu

Go pytali, podniós³ siê i rzek³ do nich:
«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni¹ kamieñ». I powtórnie
nachyliwszy siê, pisa³ na ziemi.
Kiedy to us³yszeli, wszyscy jeden po
drugim zaczêli odchodziæ, poczynaj¹c od
starszych. Pozosta³ tylko Jezus i kobieta,
stoj¹ca na œrodku.
Wówczas Jezus, podniós³szy siê, rzek³ do
niej: «Niewiasto, gdzie¿ oni s¹? Nikt ciê
nie potêpi³?». A ona odrzek³a: «Nikt, Panie!». Rzek³ do niej Jezus: «I Ja ciebie nie
potêpiam. – IdŸ, a od tej chwili ju¿ nie
grzesz».

DUCHOWEJ ADOPCJI

Najœwiêtsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Anio³owie i Œwiêci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych.
Ja, ______________________________ postanawiam mocno i przyrzekam, ¿e
od dnia ___________ w œwiêto /uroczystoœæ/ ____________________________
biorê w duchow¹ adopcjê jedno dziecko, którego imiê jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesiêcy, ka¿dego dnia, modliæ siê o uratowanie jego ¿ycia oraz
o sprawiedliwe i prawe ¿ycie po urodzeniu.
Postanawiam:
- odmówiæ codzienn¹ modlitwê w intencji nienarodzonego,
- codziennie odmówiæ jedn¹ tajemnicê ró¿añca,
- moje dobrowolne zobowi¹zania: ______________________________
_______________
Podpis

Modlitwa codzienna
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodzi³a Ciê z mi³oœci¹,
oraz za wstawiennictwem œw. Józefa, cz³owieka zawierzenia, który opiekowa³ siê Tob¹ po
urodzeniu – proszê Ciê w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowa³em, a które znajduje siê w niebezpieczeñstwie zag³ady. Proszê, daj rodzicom mi³oœæ
i odwagê, aby swoje dziecko pozostawili przy ¿yciu, które Ty sam mu przeznaczy³eœ. Amen

Oto s³owo Pañskie
(ci¹g dalszy ze str. 5)

J

„ a jestem Zmartwychwstaniem i ¯yciem”
Prorok Ezechiel widzi dolinê usian¹
ludzkimi koœæmi. To obraz Izraelitów
w niewoli babiloñskiej. Ich ¿ycie podobne do œmierci, a oni sami do wysch³ych
koœci. Jesteœmy w grobie, wysch³y koœci
nasze - ju¿ po nas! Na tê skargê Bóg odpowiada: Oto otwieram wasze groby!
Udzielê wam mego Ducha, abyœcie o¿yli! Ta obietnica spe³ni³a siê, gdy Jezus
stan¹³ nad grobem £azarza i zawo³a³ donoœnym g³osem: £azarzu, wyjdŸ na ze-

wn¹trz! Tê obietnicê Bóg spe³ni³ równie¿
wtedy, gdy Duch Œwiêty Jezusa wskrzesi³
z martwych. Tak samo spe³nia j¹ wtedy,
gdy odpuszcza nam grzechy. Ich bowiem
owocem jest œmieræ, grób i suche koœci.
Dlatego dolina usiana koœæmi, to równie¿
obraz spustoszenia, jakie w duszy cz³owieka czyni grzech. Ale my wierzymy,
¿e Ten, który Jezusa wskrzesi³ z martwych, przywróci do ¿ycia równie¿ nasze
œmiertelne cia³a!
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o. Tadeusz Loska SJ

„Postaæ Brata Alberta jest bardzo bliska
naszym czasom. Przekaza³, jak trzeba mi³osierdzie czyniæ. Pokaza³, ¿e kto chce
prawdziwie czyniæ mi³osierdzie, musi sam
staæ siê „bezinteresownym darem” dla drugiego cz³owieka. S³u¿yæ bliŸniemu to wed³ug niego przede wszystkim dawaæ siebie – „byæ dobrym jak chleb”. Œw. Brat
Albert jest dla naszych czasów jakimœ znakiem i równoczeœnie wyzwaniem”.
Wieczór zakoñczy³ siê modlitw¹
o rych³¹ beatyfikacjê Jana Paw³a II i œpiewem Barki. O godz. 21.37 w ciszy wys³uchaliœmy wzruszaj¹cej melodii „£zy
matki”.

Drug¹ czêœæ wieczoru prowadzi³y siostry ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek.
Modlitwa rozpoczê³a siê s³owami: „Dziêkujemy Ci Panie Jezu za dar Jana Paw³a
II”. Siostry przytoczy³y s³owa Ojca
Œwiêtego mówi¹ce o œw. Bracie Albercie. „W dziejach polskiej duchowoœci œw.
Brat Albert posiada wyj¹tkowe miejsce.
Dla mnie jego postaæ mia³a znaczenie
decyduj¹ce. Poniewa¿ w okresie mojego w³asnego odchodzenia od sztuki, od
literatury i od teatru, znalaz³em w nim
szczególne duchowe oparcie i wzór radykalnego wyboru drogi powo³ania”.
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Maria Zadora

Intencje mszalne:

Poniedzia³ek 22 marca
6.00 Œp. Helena Koryga
7.00 Œp. Helena Broda - 9 r. œm.
Sp. Irena Laskowska
7.30 Œp. Jerzy Jaglarz-22 r. œm.oraz zmarliz rodziny
ChrobakówiJaglarzy
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00 Œp. Franciszek K³obuch
18.00 Œp. Józef i Aniela Wêgrzyn
Œp. Micha³ Nowak
Wtorek 23 marca
6.00 Œp. Franciszek K³obuch
7.00 Œp. Helena Koryga
7.30 Œp. Stanis³awa iPiotr, Boles³aw Cieœlik
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00 Œp. Irena Wdowiak
18.00 Œp.Józefi MaciejWróblewski -15 r.œm.
Sp. Irena Maciuba
Œroda 24 marca
6.00
7.00
7.30 Œp. Stanis³aw Adamczyk - 7 r. œm.
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00 Œp. Franciszek K³obuch
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Stanis³aw Paj¹k
Œp. Natalia Augustyniak
Œp. Irena Krêcioch
Œp. W³adys³aw Bojêœ
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Helena Koryga
Œp. Irena Wdowiak

Czwartek 25 marca
6.00 Œp. Helena Koryga
7.00
7.30 Œp. Maria, Andrzej Kosycarz z dzieæmi
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00
18.00 Œp. Mieczys³aw B¹k
Œp. Cecylia i W³adys³aw Góra
Pi¹tek 26 marca
6.00
7.00
7.30 Œp. Marian Wójcik
8.00 Sp. Zofia Jod³owska
12.00 Œp. Lidia Jamrozik
18.00 Œp. Joanna i Micha³
Œp. Helena Koryga
Sobota 27 marca
6.00 Œp. Helena Koryga
7.00
7.30
8.00 Œp. Zofia Jod³owska
12.00 Œp. Marian ¯egliñski - 10 r. œm.
18.00 Œp. Jan i Joanna Biela
Œp. Katarzyna, Antoni i Julian
Niedziela 28 marca
6.00 Œp. Serafina Lichwiarska
7.30 Œp. Zofia Jod³owska
Œp. Natalia Augustyniak
9.00 Œp. Maria i Józef Rzyccy
10.30 Œp. Jan i Józef
12.00 Œp. Stanis³awa Radwan - 7 r. œm.
13.15 Œp. Stefania, Franciszek
Œp. Józef i Urszula Maj
18.00 Œp. Wanda Dyrcz - 10 r. œm.
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5. Niedziela Wielkiego Postu - 21 marca 2010r.
1. Wspólnota Wiara i Œwiat³o zorganizowa³a dzisiaj Kiermasz Œwi¹teczny. Zachêcamy do udzia³u.

6. W przysz³¹ Niedzielê Palmow¹ bêdzie uroczysta procesja wraz z poœwiêceniem palm przed msz¹ œw. o godz.
11.45, a po mszy œw. odbêdzie siê
w kaplicy parafialnej konkurs palm. Do
udzia³u zapraszamy. W tym dniu zapraszamy do udzia³u w wspólnej, wadowickiej Drodze Krzy¿owej. Rozpocznie siê ona o godz.15.00 przy koœciele
Œw. Piotra.

2. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje dla doros³ych, m³odzie¿y pozaszkolnej i Zespo³u
Szkó³ Nr 1. Na naukê stanow¹ zapraszamy dzisiaj mê¿czyzn po mszy œw.
o godz.18.00, czyli na godz. 18.45.
3. Dla doros³ych rekolekcje: poniedzia³ek, wtorek, œroda. Nauki rekolekcyjne
o godz. 8.00, 12.00, 18.00.

7. W tym roku 5. rocznica œmierci naszego Papie¿a wypada w Wielki Pi¹tek.
W tym dniu pragniemy o godz. 21.37 zapaliæ w naszych domach œwiece. Bêdzie
to tzw. Œwiate³ko Nadziei. Natomiast
sam¹ rocznicê prze¿yjemy uroczyœcie
w wigiliê œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego –
w sobotê 10 kwietnia o godz. 15.00.

Nauki stanowe:
Dla mê¿czyzn dziœ o godz. 18.45
Dla kobiet poniedzia³ek o godz. 9.00
i 19.00
Dla samotnych i owdowia³ych wtorek
o godz. 9.00
Dla ma³¿onków wtorek o godz. 19.00
Dla chorych œroda o godz. 9.00.
M³odzie¿ pozaszkolna poniedzia³ek i wtorek o godz. 20.00.
Zakoñczenie rekolekcji œroda o godz. 18.00

8. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachêca do niesienia pomocy biednym, poprzez nabywanie w naszej bazylice baranków wielkanocnych w cenie 6 z³., a tak¿e
skarbonek wielkopostnych. Do tych skarbonek rodzina sk³ada ofiary, które przyniesie do koœcio³a w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego.

SPOWIED w Wielk¹ Œrodê od godz.
6.00 do 12.00 i od 14.00 do 18.00.
4. Ofiary sk³adane podczas rekolekcji
s¹ przeznaczone na pokrycie kosztów zorganizowania rekolekcji dla dzieci, doros³ych i m³odzie¿y.

9. Prosimy w najbli¿szym tygodniu
o z³o¿enie daru, czy to ¿ywnoœci, czy
odzie¿y do specjalnych koszów, które
bêd¹ przy o³tarzu œw. Antoniego.

5. W czwartek obchodzimy Uroczystoœæ Zwiastowania Najœwiêtszej Maryi Panny. Jest to Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia
Ludzkiego. Na mszach œw. o godz.
8.00, 12.00 i 18.00 bêdzie mo¿na podj¹æ siê duchowej adopcji dzieci poczêtych. Odpowiednie formularze s¹ wy³o¿one na o³tarzach, a tak¿e w dzisiejszym biuletynie Bazylika.

10. W Œwiêto Zmartwychwstania
Pañskiego bêdziemy chrzcili na mszy
œw. o godz. 13.15. Pouczenie przedchrzcielne bêdzie w najbli¿sz¹ sobotê
o godz. 17.00.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
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Zagro¿one ¿ycie

Równie¿ naturalne poczêcie dziecka jest
zagro¿one przez nag³aœnianie technik medycznych In vitro.
Te wszystkie przeciwstawne Ewangelii
pogl¹dy lansuje siê w imiê dobra cz³owieka. Czêsto wydaje siê, ¿e g³oœne pochody
feministek s¹ jedyn¹ obron¹ dziecka, kobiety i rodziny. Wspó³czesne has³a s¹ tak
silnie nag³aœniane, ¿e zag³uszaj¹ spokojn¹
naukê Chrystusa o cz³owieku.
Dziwne w naszych czasach jest to, ¿e
wszyscy ludzie normalnie myœl¹cy mówi¹
i pisz¹, ¿e cz³owiek jest w centrum historii,
¿e rodzina jest fundamentem rozwoju spo³eczeñstwa, a jednak tak bardzo niszczy siê
cz³owieka i rodzinê. Ró¿norakie systemy
ekonomiczne i polityczne w imiê ob³êdnej
ideologii (tu czytelnie widaæ dzia³anie szatañskie) wprowadzaj¹ wielk¹ destrukcjê
w ¿ycie rodzinne.
Patronem miesi¹ca marca jest œw. Józef.
On by³ tym, który obroni³ ma³ego Jezusa
od niechybnej œmierci. Niech On nam nieustannie dopomaga, byœmy stawali w obronie ka¿dego cz³owieka, zw³aszcza tego najbardziej bezbronnego.
Œwiêto Zwiastowania Najœwiêtszej Maryi Panny 25 marca jest dniem poczêcia
w ³onie Maryi Jezusa Chrystusa. Ten dzieñ
od wielu ju¿ lat sta³ siê nie tylko w Polsce
dniem g³oœnego wo³ania do Boga i do ludzi o ratunek ¿ycia ludzkiego. Bóg, który
jest twórc¹ cz³owieka, nada³ specjalne prawa, które maj¹ pomóc w rozwoju i ochroniæ przed zniszczeniem. W imiê rozwoju
cz³owieka koniecznie trzeba tych praw Bo¿ych broniæ.
Duchowa adopcja dziecka poczêtego,
któr¹ podejmuje wielu ludzi w Œwiêto
Zwiastowania Najœwiêtszej Maryi Panny
jest wyrazem odpowiedzialnoœci za wielkie dobro jakim jest cz³owiek.

Czasy, w których ¿yjemy odznaczaj¹ siê
niezwyk³¹ agresywnoœci¹ ró¿norakich pr¹dów laickich. Pod przykrywk¹ demokracji
widzimy, jak bardzo ateizm jest wojuj¹cy.
W imiê tolerancji nie wolno nam grzechu
nazywaæ grzechem, a z³a z³em. Coraz czêœciej widzimy na ulicach wielkich miast
manifestacje g³osz¹cych zupe³nie inne wartoœci, niŸli przedstawia Ewangelia.
Jezus Chrystus mówi, i¿ nierozerwalny
zwi¹zek ma³¿eñski tworzy mê¿czyzna
i kobieta. Laickie pr¹dy wspó³czesnego
œwiata staraj¹ siê udowodniæ, ¿e zupe³nie
normalnym zwi¹zkiem jest wspólnota mê¿czyzny z mê¿czyzn¹, i kobiety z kobiet¹,
czyli zwi¹zki homoseksualne i lesbijskie.
Rodzina w Piœmie Œwiêtym jest zawsze najwiêksz¹ œwiêtoœci¹. Jest najlepszym miejscem na zrodzenie i wychowanie dzieci.
Teraz coraz bardziej nam wmawiaj¹, ¿e
równie¿ dzieci mog¹ dobrze wychowaæ
pary tej samej p³ci. Czêsto zapomina siê
o podstawowym prawie wychowania, które mówi, ¿e proces wychowawczy jest nieustannym rodzeniem. Tylko ci, którzy zrodzili, maj¹ najpe³niejsze prawo do wychowania.
Bóg stoi na stra¿y œwiêtoœci ka¿dego
ludzkiego ¿ycia, od naturalnego poczêcia,
a¿ do naturalnej œmierci. To twierdzenie
jest wspó³czeœnie bardzo silnie atakowane. Wytacza siê tysi¹ce argumentów, które maj¹ udowodniæ, ¿e mo¿na bezkarnie
niszczyæ ¿ycie ludzkie – zw³aszcza to najbardziej bezbronne. Bezsilnego cz³owieka, który jest w ³onie matki, jak i tego,
który niszczony chorob¹ i staroœci¹, jest
ju¿ tylko wegetuj¹c¹ roœlink¹. Aborcja
i eutanazja to tematy bardzo noœne w naszych czasach.
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ks. Infu³at

Marcowy wieczór modlitwy
Dnia 2 marca 2010 roku do naszej bazyliki na wieczór modlitwy za Jana Paw³a II przyby³ ks. infu³at Janusz Bielañski
z katedry wawelskiej. Ks. infu³at Jakub
Gil, witaj¹c Goœcia powiedzia³, ¿e katedra wawelska – „wielkie sanktuarium
Koœcio³a i narodu” – wpisa³a siê w ¿ycie
Karola Wojty³y najmocniej, pocz¹wszy
od uczestnictwa w czasach gimnazjalnych
na zaproszeniu ks. Kazimierza Figlewicza w nabo¿eñstwach wielotygodniowych. W krypcie œw. Leonarda katedry
wawelskiej, ks. K. Wojty³a odprawi³
2 listopada 1946 r. mszê prymicyjn¹.
W katedrze przyj¹³ 28 wrzeœnia 1958 r.
sakrê biskupi¹. W niej odby³ 8 marca
1964 r. ingres jako arcybiskup metropolita. Gdy nasta³ „Piotrem naszych czasów”
swoj¹ biskupi¹ katedrê odwiedzi³ siedem
razy (1979, 1983, 1987, 1991, 1997,
1999, 2002). Zawsze wita³ Go potê¿ny
g³oœ dzwonu Zygmunta. Siedem razy
wita³ Papie¿a w katedrze ks. infu³at Janusz Bielañski – proboszcz parafii archikatedralnej.
Ks. Infu³at by³ g³ównym koncelebrantem mszy œw. wieczoru modlitwy, wyg³osi³ piêkn¹ homiliê, w której wspomina³ swoje spotkania z biskupem Karolem
Wojty³¹ z okresu lat nauki w Seminarium,
oraz póŸniejsze z Janem Paw³em II.
Wspomnia³ pewne wydarzenie, gdy by³
w Watykanie i prosi³ Ojca Œwiêtego o nawiedzenie katedry wawelskiej. Papie¿a
Jan Pawe³ II powiedzia³ wtedy: „Ja codziennie jestem w katedrze duchem, sercem. Codziennie modlê siê przy œw. Stanis³awie za ca³¹ Polskê, za wszystkich
Polaków w kraju i zagranic¹. A potem
idê naw¹ po³udniow¹ ko³o Kaplicy Zyg-

muntowskiej, oddajê czeœæ Chrystusowi
Eucharystycznemu w kaplicy Najœwiêtszego Sakramentu i modlê siê potem dalej
pod krzy¿em do œw. Jadwigi za dziewczêta, za kobiety, matki, wdoy, sieroty, kobiety opuszczone, siostry zakonne”. Ostatni raz Jan Pawe³ II nawiedzi³ katedrê wawelsk¹ 18 sierpnia 2002r. Przy konfesji
œw. Stanis³awa bez t³umu odmówi³ modlitwê brewiarzow¹. Wielkim zaszczytem
by³o dla ks. Infu³ata to, ¿e klêcza³ wtedy
obok Ojca Œwiêtego i lampk¹ oœwietla³
brewiarz Papie¿a.
Wys³uchaliœmy równie¿ fragmentu listu
skierowanego do Archidiecezji Krakowskiej przez Jana Paw³a II 8 maja 2003
roku. Œw. Stanis³aw sta³ siê w dziejach
duchowych Polaków patronem wielkiej
zasadniczej próby wiary i próby charakteru. Czcimy go jako patrona chrzeœcijañskiego ³adu moralnego. Biskup Stanis³aw
ze Szczepanowa stanowi wiêŸ duchow¹
pomiêdzy innymi œwiêtymi. £añcuch œwiêtych nie mo¿e byæ przerwany. Winniœmy
wzrastaæ w œwiêtoœci. Zwyciêstwo dobra
nad z³em winno staæ siê udzia³em wszystkich Polaków.
Ks. Infu³at wspomnia³ majowe procesje œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika
na Ska³kê, które od 1963 roku Karol
Wojty³a jako biskup krakowski prowadzi³
z katedry wawelskiej na Ska³kê.
Ks. J. Bielañski w ciep³ych s³owach
mówi³ o naszej parafii i jej proboszczu
ks. infu³acie J. Gilu. Parafia jest wzorcow¹, jest klejnotem wœród innych koœcio³ów ca³ej Polski, bo przyje¿d¿aj¹ tu ludzie z Polski i zagranicy.
(ci¹g dalszy na str. 7)
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