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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych

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

Systematycznie trwa pra-
ca nad budow¹ 27-g³oso-
wych organów w naszej
Bazylice. Codziennie przy-
gl¹daj¹c siê bardzo mister-

nej pracy zauwa¿am, ¿e zewnêtrzna obu-
dowa organów jest artystyczn¹ szaf¹, któ-
ra w swoim wnêtrzu zawiera tysi¹ce szcze-
gó³ów sk³adaj¹cych siê na organy. Najró¿-
niejsze elementy: drewniane, strunowe,
piszcza³kowe, a tak¿e bogat¹ elektronikê

K u  p a m i ê c i

pracownicy ³¹cz¹, aby
utworzyæ piêknie
brzmi¹cy instrument.

Patrz¹c na zewnêtrzny wygl¹d budowa-
nych organów mam wra¿enie, ¿e pomiesz-
czenie chóru naszej bazyliki zosta³o ca³ko-
wicie wype³nione. Brakuje miejsca dla chó-
rzystów, którzy by tam mogli koncertowaæ.
Kto wie, czy nie trzeba rozbudowaæ po-
mieszczenia naszego chóru?

Ks. Proboszcz

„Cz³owiek nie ma innej drogi do ludzkoœci jak przez rodzinê.

Dlatego rodzina winna byæ umieszczona u samych podstaw wszystkich wysi³ków,

by nasz œwiat stawa³ siê coraz bardziej ludzki”.

Jan Pawe³ II

Modlimy siê za naszego drogiego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
Jolanta, Dariusz, Justyna, Kamil Jod³owski

7. Niedziela Wielkanocna  Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego

fot. St. M¿yk
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 Oto s³owo Pañskie

EWANGELIA:  £k 24, 46-53

Jezus zosta³ uniesiony do nieba

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 1, 1-11
Uniós³ siê w ich obecnoœci w górê

IdŸcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz bêdzie cierpia³ i trze-

ciego dnia zmartwychwstanie; w imiê Jego g³oszone bêdzie nawrócenie i odpuszczenie

grzechów wszystkim narodom, pocz¹wszy od Jerozolimy. Wy jesteœcie œwiadkami tego.

Oto Ja zeœlê na was obietnicê mojego Ojca. Wy zaœ pozostañcie w mieœcie, a¿ bêdziecie

uzbrojeni moc¹ z wysoka”. Potem wyprowadzi³ ich ku Betanii i podniós³szy rêce pob³o-

gos³awi³ ich. A kiedy ich b³ogos³awi³, rozsta³ siê z nimi i zosta³ uniesiony do nieba. Oni

zaœ oddali Mu pok³on i z wielk¹ radoœci¹ wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali

w œwi¹tyni, wielbi¹c i b³ogos³awi¹c Boga.

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒW.
PAW£A  APOSTO£A DO EFEZJAN:

Ef 1, 17-23

Bóg posadzi³ Chrystusa po swojej prawicy

Wstêpujê do Ojca
Wniebowst¹pienie Pana Jezusa to œwiêto

radoœci. I tym nas zaskakuje. Kto wraca³
z dworca po po¿egnaniu kogoœ bliskiego,
lub z cmentarza po pogrzebie kogoœ ko-
chanego, ten wie, ¿e nie ³atwo jest wtedy
o radoœæ. A tu aposto³ napisa³, ¿e gdy Je-
zus „rozsta³ siê z nimi i zosta³ uniesiony
do nieba, oni z wielk¹ radoœci¹ wrócili
do Jerozolimy.” Czy to mo¿liwe? Chyba
ma³o mo¿liwe. Je¿eli jednak istnieje taka

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. Jana I, papie¿a i mêczen-
nika, w czwartek – wspomnienie œw. Bernardyna ze Sieny, prezbitera, w pi¹tek - wspo-
mnienie œw. Jana Nepomucena, prezbitera i mêczennika.

ewentualnoœæ, to tylko w jednym przy-
padku - w takim mianowicie, gdy ma siê
œwiadomoœæ bliskoœci nieba. ¯ycie ludz-
kie naje¿one jest bólem, zmartwieniami,
ci¹g³ymi rozstaniami. Tylko zapach i smak
nieba móg³ wprowadziæ wtedy w serca
aposto³ów radoœæ. Jaki wiêc „zapach”
i jaki „smak” ma niebo na ziemi? Jakimi
zmys³ami je odbieraæ, by w ka¿dym po-
³o¿eniu cieszyæ siê jego perspektyw¹ i bli-
skoœci¹? Otó¿  niebo na ziemi ma kolor
i aromat dobroci.

ks. dr Ryszard Andrzejewski
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Maria Wolczko

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Rodzina Domowym Koœcio³em
Misja królewska-kultura chrzeœcijañska

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Dla przypomnienia - zgodnie z wizj¹
chrzeœcijañsk¹, królowaæ znaczy byæ wol-
nym i s³u¿yæ. Jak przelaæ tê definicjê na
pe³nienie misji królewskiej poprzez  kultu-
rê chrzeœcijañsk¹.

Na pocz¹tek krótka definicja: kultura to
ogó³ wytworów cz³owieka, zarówno mate-
rialnych, jak i niematerialnych - duchowych,
symbolicznych (takich jak wzory myœlenia
i zachowania). Kultura chrzeœcijañska zro-
dzona jest z inspiracji wiary. Stanowi dla
nas zadanie do wype³nienia. Jest  te¿ tra-
dycj¹, któr¹ nale¿y przekazywaæ nastêpnym
pokoleniom. £¹czy siê owocnie z ewange-
lizacj¹ œwiata, wp³ywa na kszta³ty ¿ycia
osób i narodów. Jako taka, z definicji jest
s³u¿b¹. Myœl¹c - kultura chrzeœcijañska -
mamy na uwadze ró¿nego rodzaju twór-
czoœæ ukierunkowan¹ na Boga i rzadko ko-
jarzymy j¹ z rodzin¹ czy domem. A kultu-
ra, to miêdzy innymi wzory zachowañ in-
spirowanych Ewangeli¹, a pe³nienie misji
królewskiej na tym polu, to wykorzysty-
wanie w procesie wychowawczym wzor-
ców postaci œwiêtych i b³ogos³awionych, to
zachêcanie do bezkompromisowoœci wobec
z³a, to propagowanie zachowañ s³u¿ebnych
i ofiarnych. To równie¿ umiejêtnoœæ rezy-
gnacji z celów indywidualnych na rzecz

wspólnotowych /„wszystko mieli wspólne”
Dz 4,32/. Ka¿de dzia³anie twórcze maj¹ce
swoje korzenie w wierze to wype³nianie
misji królewskiej. Wiemy jak dobrze roz-
wojowi cz³owieka s³u¿y umiejêtnoœæ zdo-
bywania siê na wyrzeczenia, szczególnie
wtedy gdy z tego wyrzeczenia lub jego
owoców, uczynimy dar dla drugiej osoby.
Czas wróciæ do tak niemodnego, i nie na
czasie, s³owa - asceza. Asceza dla oczu –
rezygnacja z czêœci czasu poœwiêcanemu
domowemu bo¿kowi – telewizorowi, asceza
dla uszu – rezygnacja w czêœci ze s³uchania
g³oœnej /i nie tylko/ muzyki, asceza dla cia³a
– praktykowanie postu z ofiarowaniem za-
oszczêdzonych pieniêdzy lub pokarmów
potrzebuj¹cym /to jedynie proste przyk³a-
dy ascezy/. Praktykowanie ascezy czyni nas
wolnymi, pozwala ³atwiej pokonywaæ na-
sze s³aboœci a przede wszystkim przybli¿a
nas do Boga. Przyk³adem ascezy /kultury
chrzeœcijañskiej/ jest abstynencja od napo-
jów alkoholowych, szczególnie wa¿na
w procesie wychowywania. Bo jak t³uma-
czyæ m³odzie¿y, ¿e alkohol szkodzi; i cia-
³u, i duszy, jeœli samemu siê go u¿ywa.
Trudna ta mowa? Za³o¿yciel Ruchu Œwia-
t³o-¯ycie, Ks. Franciszek Blachnicki,
wstrzemiêŸliwoœæ od napojów alkoholo-
wych przyj¹³ jako podstawowy element
Nowej Kultury, kultury chrzeœcijañskiej.
Królowaæ – znaczy s³u¿yæ i byæ wolnym.

stwa. Ukochali Koœció³ jak swoj¹ drug¹
Matkê i ca³e swoje si³y, a¿ do samego koñ-
ca z³o¿yli w ofierze. Dla wiernych, którym
pos³ugiwali, byli autorytetami i przewod-
nikami w drodze do domu Ojca. Misyjne-
go wymiaru swojego kap³añstwa nie zawê-
zili do swojego najbli¿szego œrodowiska, ale
nieœli przes³anie Ewangelii Chrystusowej na

krañce ziemi. Maryjê przyjêli za Matkê
swojego kap³añstwa i Jej powierzali wszyst-
kie swoje trudne sprawy pod wspólnym
has³em: Totus Tuus… Obu te¿ po³¹czy³o
wytrwanie na posterunku do samego koñ-
ca. Choæ w ró¿ny sposób, to jednak œmieræ
zarówno Maksymiliana jak i Jana Paw³a II
by³a przyk³adem i lekcj¹ dla ca³ego Ko-
œcio³a i szerokich rzeszy wiernych.
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Intencje mszalne:
Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego

7. Niedziela Wielkanocna - 16 maja 2010r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 21 maja
    6.00 Œp. W³adys³awa Skoczylas
    7.00 Œp. Danuta Mrowiec
    7.30 Œp. Józef Wawro

Œp. Franciszka Jamro¿ek
    8.00 Œp. Aniela Polak
  12.00 Œp. Maria Mika - 1 r. œm.
  18.00 Œp. Helena, Franciszek, Janina Zborowscy

Œp. Bronis³aw i Maria - 10 r. œm.
Sobota 22 maja
    6.00 Œp. Julia, Antoni, Franciszek, Magdalena
    7.00 Œp. Danuta Mrowiec
    7.30 O zdrowie Mariana i ¿ony oraz uwolnienie od uzale¿nieñ
    8.00 Œp. Maria Mika - 1 r. œm.
  12.00 Œp. Józef Wawro

Za wychowawców, kolegów kl. XIb 1963
  18.00 O b³og. Bo¿e dla Janiny i Piotra w 25 r.

œlubu oraz o opiekê œw. Rodziny
Œp. Anna Nachel - 7 r. œm
Œp. Leokadia Maca³ka

Niedziela 23 maja
   6.00 Œp. Danuta Mrowiec
   7.30 Œp. Irena Skrzypczak - 13 r. œm.

Sp. Teresa Gala - 14 r. œm.
   9.00 Œp. Lucyna Mamcarczyk - 10 r. œm.
  10.30 O b³og. Bo¿e, dar wiary, nadziei

i mi³oœci z okazji 18 ur. dla Aleksandry
  12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Aleksandry w 18 r. urodzin
  13.15 Dziêkczynno b³agalna, o zdrowie dla Heleny Kupiec
  19.00 Œp. Michalina Szopiñska i zmarli z rodziny

Czwartek 20 maja
    6.00 Œp. Józef Wawro
    7.00 Œp. Aniela Polak
    7.30 Œp. W³adys³awa Skoczylas
    8.00 Œp. Danuta Mrowiec
  12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Janiny w r. urodzin
  18.00 Œp. Jan Kurek

Œp. W³adys³aw - 19 r. œm.

Poniedzia³ek  17 maja
   6.00 Œp. Bronis³awa B¹k
   7.00 Œp. W³adys³awa Skoczylas
   7.30 Œp. Danuta Mrowiec
   8.00 Œp. Andrzej Janusiewicz
  12.00 Œp. Józef Wawro
  18.00 Œp. Zdzis³aw Wiœniewski - 10 r. œm.

W rocznicê œwiêceñ kap³añskich
ks. Bogus³awa Zaj¹ca o zdrowie
i b³og. Bo¿e w Roku Kap³añskim

Wtorek  18 maja
   6.00 Œp. Józef Wawro
   7.00 O b³og. Bo¿e w 19 r. œwiêceñ ks. Paw³a
   7.30 Œp. Aniela Polak
   8.00 Œp. Stanis³aw Mika - 15 r. œm.
  12.00 Œp. Jan Pawe³ II w 90 r. urodzin
  18.00 Œp. Helena Smolec
Œroda 19 maja
    6.00 Œp. Józefa Witek
    7.00 Œp. Roman Rosenstrauch
    7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Walerii i córki El¿biety
    8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla ks. Paw³a w r. œwiêceñ
  12.00 Œp. Jan, Krystyna, Boles³aw Do³êga
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Józef Wawro
Œp. Franciszek K³obuch
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Jan Kurek
Œp. Antonella Verdizi
Œp. W³adys³awa Skoczylas
Sp. Aniela Polak
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Roman Rosenstrauch
Œp. Jerzy Nowak
Œp. Marta, Mieczys³aw, Stanis³aw, Mieczys³aw
Œp. Maria Gliwa - 1 r. œm.
Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
Œp. Franciszek Ziêba
Œp. Jadwiga Banaœ

1. We wtorek obchodzimy 90. urodziny
Jana Paw³a II Wielkiego. Z tej okazji do
Wadowic przybywaj¹ uczniowie szkó³ no-
sz¹cych imiê Wielkiego Papie¿a. O godz.
12.00 mszy œw. na rynku przewodniczy ks.
bp Józef Guzdek. Dla orkiestr Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych, które równie¿ na
ten dzieñ przyje¿d¿aj¹ do Wadowic, aby
koncertowaæ na czeœæ rocznicy urodzin –
mszê œw. o godz. 16.00 odprawi ks. kardy-
na³ Stanis³aw Dziwisz.

2. W œrodê cz³onkowie Parafialnej Akcji
Katolickiej maj¹ spotkanie o godz. 16.30.

3. W czwartek o godz. 17.00 spotkanie
Rycerstwa Niepokalanej.

4. W sobotê zapraszamy na piesz¹ piel-
grzymkê z Wadowic do Kalwarii. Wyjœcie
spod Bazyliki o godz. 6.30. Przez udzia³
w tej pielgrzymce chcemy uprosiæ Boga
o rych³¹ beatyfikacjê Jana Paw³a II, a tak-

¿e otworzyæ siê na dzia³anie Ducha Œwiê-
tego, którego uroczystoœæ w przysz³¹ nie-
dzielê bêdziemy prze¿ywaæ. Kazania
w Zes³anie Ducha Œwiêtego wyg³osi ks. pra-
³at Franciszek Ko³acz, który duszpasterzu-
je w Odessie. Po mszy œw. przy bazylice
bêdzie zbiera³ na tamtejszy koœció³.

5. Do sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach pojedziemy w pi¹tek
28 maja o godz. 13.00.

6. W sobotê 29 maja bêdzie pielgrzymka
na Turbacz od strony NiedŸwiedzia do ka-
plicy ks. Tischnera. Wyjazd godz. 7.00.
Koszt przejazdu 30 z³.

7. Pielgrzymka na uroczystoœæ beatyfi-
kacji ks. Jerzego Popie³uszki bêdzie w so-
botê i niedzielê 5 i 6 czerwca. W progra-
mie zwiedzanie Warszawy oraz nawiedze-
nie Niepokalanowa. Koszt przejazdu i noc-
legu 120 z³.

Dudni woda w Jakubowej studni
W najbli¿szym tygodniu prze¿ywamy 90

rocznicê urodzin Wielkiego Jana Paw³a II.
We wtorek bêdziemy goœciæ uczniów, któ-
rzy uczêszczaj¹ do szkó³ imienia Wielkie-
go Papie¿a. Szkó³ ró¿nego typu – podsta-
wowych, gimnazjum, œrednich a nawet wy-
¿szych, w Polsce i œwiecie jest ju¿ prawie
tysi¹c. Myœlê, ¿e nie ma wspó³czeœnie pa-
trona szko³y tak popularnego, jak s³owiañ-
ski Papie¿. Jest to wielka zas³uga dyrekcji
i rodziców, a tak¿e uczniów, ¿e wci¹¿ obie-
raj¹ na patrona szko³y Najznakomitszego
Wadowiczanina. Szko³y, które gromadz¹
uczniów i nauczycieli posiadaj¹ce wyj¹t-
kowego Patrona w corocznym programie
wychowawczym maj¹ zaprogramowane
zapoznanie siê ¿yciem i dzie³em swego

Opiekuna. Jest to w³aœciwa droga wycho-
wywania m³odego pokolenia w duchu wiel-
kich wartoœci: rozumu i serca, patriotyzmu
i wiary. Wszechstronnym cz³owiekiem by³
Jan Pawe³ II. Jego wnikliwy umys³, a tak¿e
g³êbia serca, otwartoœæ na cz³owieka i Boga,
nieustanne poszukiwanie nowego – wci¹¿
nas zadziwiaj¹.

Dobrze siê dzieje, ¿e w dzieñ urodzin s¹
w Wadowicach dopo³udnia uczniowie, któ-
rzy w trudzie zdobywaj¹ wiedzê o cz³owieku
i œwiecie. Ucz¹ siê jak byæ cz³owiekiem oraz
¿yæ wiar¹ katolick¹. W tym samym dniu
wieczorem setki stra¿aków wystêpuj¹cych
w dêtych orkiestrach piêknymi melodiami
wygrywaj¹ na rynku wadowickim cudne

(ci¹g dalszy na str. 4)
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Dzieñ Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej

diecezji krakowskiej w Wadowicach
2-go maja 2010 r. ju¿ po raz czwarty

spotka³y siê Wspólnoty  Rycerstwa Nie-
pokalanej Polski Po³udniowej, aby wspól-
nie modliæ siê o wyniesienie na o³tarze
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II. Spotkanie
mia³o miejsce w szczególnym czasie: Rok
Kap³añski, dzieñ po pielgrzymce Kap³a-
nów na Jasn¹ Górê. Z woli Niepokalanej,
Jej Rycerze modl¹ siê o wyniesienie na
o³tarze Jej wielkiego Kap³ana i oddanego
Czciciela. Spotkanie rozpoczêliœmy przy
kawie, herbacie i s³odkoœciach. Ciep³e s³o-
wa powitania wszystkich przyby³ych na

spotkanie, komunikaty,  og³oszenia.
Wzmocnieni na ciele, aby wzmocniæ du-
cha uczestniczyliœmy w nabo¿eñstwie ma-
jowym w Bazylice i tradycyjnej procesji
eucharystycznej po wadowickim rynku.
Chwila oddechu i skupienia przed Eucha-
rysti¹ i punkt kulminacyjny msza œw., któ-
ra rozpoczê³a siê o godz. 20.00. Euchary-
stii odprawianej o beatyfikacjê S³ugi Bo-
¿ego Jana Paw³a II przewodniczy³
ks. dr Ryszard Œwider, proboszcz  parafii
Wniebowziêcia NMP z Zagórza. S³owo
Bo¿e wyg³osi³ o. dr Piotr Cuber, asystent

Rycerstwa Niepokalanej Krakowskiej Pro-
wincji Franciszkanów.

Po mszy œw. uczestnicy wziêli udzia³
w wieczorze poezji Karola Wojty³y. Wier-
sze recytowa³y przedstawicielki przyby³ych
wspólnot Rycerstwa. Wieczór modlitwy
zakoñczyliœmy pod oknem domu rodzin-
nego Karola Wojty³y. Na spotkanie do
Wadowic przybyli: Rycerze ze wspólnot
z Krakowa: z parafii œw. Maksymiliana,
Studencka Wspólnota dzia³aj¹ca przy Ba-
zylice Franciszkanów, Rycerze z Suchej Be-
skidzkiej, Zagórza, Harmê¿, Woli oraz
Siostry Misjonarki o. Kolbego z Harmê¿.

Fragmenty kazania o. Piotra
Tematem kazania Ojca Piotra by³o: Ka-

p³añstwo Jana Paw³a II i Œw. Maksymiliana.
Zebraliœmy siê tu po to, aby wspomnieæ

w³aœnie takie osoby, aby powiedzieæ œwia-
tu, ¿e prawda o Koœciele i jego kap³anach
jest inna. Pomog¹ nam w tym dwie po-
stacie wielkich kap³anów naszego naro-
du: œw. Maksymilian Kolbe i S³uga Bo¿y
Jan Pawe³ II.

Œw. Maksymilian  Maria Kolbe - kap³an,
zakonnik franciszkañski, misjonarz w da-
lekiej Japonii, wydawca prasy katolickiej,
za³o¿yciel klasztoru w Niepokalanowie,
wreszcie mêczennik Auschwitz. Beatyfi-
kowany w 1971, a kanonizowany w 1982.

S³uga Bo¿y  Karol Wojty³a - Jan
Pawe³ II kap³an diecezji krakowskiej,
Arcybiskup krakowski, kardyna³ œwiête-
go Koœcio³a Rzymskiego, papie¿, kan-
dydat na o³tarze.

Co ³¹czy tych dwóch ludzi, synów pol-
skiego narodu? Co spowodowa³o, ¿e
w swoim czasie obaj wycisnêli niezatarte
piêtno na  Koœciele swoich czasów? Chcia³-
bym, abyœmy popatrzyli dziœ na tych
dwóch ludzi z perspektywy ich kap³añstwa.

Obaj pochodzili z biednych rodzin,
w ich rodzinnych domach siê nie przele-

wa³o, ale mimo to najwa¿niejsze miejsce
zajmowa³a ich mi³oœæ i wiara. Obie mat-
ki, zarówno Marianna Kolbowa, jak
i Emilia Wojty³owa zadba³y o religijne wy-
chowanie swych synów, a ich ojcowie Ju-
liusz Kolbe i Karol Wojty³a - senior, wpo-
ili swoim Synom ducha patriotyzmu i umi-
³owania Ojczyzny.

Niew¹tpliwie elementem wspólnym dla
obu domów, by³a równie¿ czeœæ i nabo¿eñ-
stwo do NMP. Wspólnie œpiewane „godzin-
ki”, wspólnie prze¿ywanie nabo¿eñstw ma-
jowych, wspólnie odmawiany ró¿aniec nie-
w¹tpliwie wycisnê³y na obu ch³opcach sil-
ne znamiê duchowoœci maryjnej, które mia-
³o im towarzyszyæ przez ca³e ¿ycie.

Dorastaj¹c ka¿dy z ch³opców mia³ swoje
w³asne marzenia i pragnienia dotycz¹ce
¿ycia doros³ego. Rajmund Kolbe chcia³
walczyæ o woln¹ Polskê z broni¹ w rêku
jako ¿o³nierz. Karol Wojty³a zamierza³ po-
œwiêciæ siê kulturze jako poeta dramaturg
i aktor teatralny. Obaj jednak porzucili m³o-
dzieñcze fantazje, gdy us³yszeli w sercach
g³os powo³ania do s³u¿by Bo¿ej.

Obaj odznaczali siê nieprzeciêtnym inte-
lektem, dlatego nie dziwi fakt, ¿e wola prze-
³o¿onych popchnê³a ich do Rzymu na stu-
dia, które obaj uwieñczyli doktoratami.
W swoje kap³añstwo mieli wejœæ jako pro-
fesorowie uniwersyteccy i wyk³adowcy m³o-
dych kleryków, Maksymilian w Krakowie,
Karol w Krakowie i Lublinie.

Patrz¹c na postacie Maksymiliana i Ka-
rola rzuca siê w oczy, ¿e w obu przypad-
kach prze¿ywane przez nich kap³añstwo
zwiera w sobie wszystkie cechy jakie po-
winny charakteryzowaæ kap³ana wed³ug
nauki Koœcio³a.

Œw. Maksymilian Kolbe i S³uga Bo¿y Jan
Pawe³ II wype³nili w swoim ¿yciu w spo-
sób doskona³y ka¿dy z wymiarów kap³añ-
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melodie. Liczne dête orkiestry stra¿ackie
wci¹¿ tr¹bi¹ Wadowicom, Polsce i œwiatu,
¿e „nie ma lepszego nad Jana Paw³a II”.

Z wielk¹ radoœci¹ obserwujê jak codzien-
nie na nabo¿eñstwa majowe licznie przy-
bywaj¹ nasi wierni, a tak¿e zaproszone
parafie z dekanatu ziemi wadowickiej.
Nasza bazylika i rynek przez te dni majo-
we nape³niaj¹ siê piêknymi pieœniami
chwal¹cymi Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê.
Chwa³a Bogu za tê duszpastersk¹ inicjaty-
wê, która chce nas jak najlepiej przygoto-
waæ na przysz³oroczn¹ beatyfikacjê Jana
Paw³a II Wielkiego.

Od wielu ju¿ lat przed œwiêtem Wniebo-
wst¹pienia Pañskiego obchodzimy tzw. Dni
Krzy¿owe. Modlitewne dni maj¹ nam, wie-
rz¹cym przypomnieæ, ¿e wszelkie dobro
pochodzi od Boga. Zw³aszcza celem ich
jest prze¿ycie prawdy, ¿e „jeœli Pan domu
nie zbuduje na pró¿no siê trudz¹ jego bu-
downiczowie”. S³owa psalmisty wyra¿aj¹
prawdê, o którym mówi polskie przys³o-
wie ¿e „bez Boga ani do proga”. Daremny

jest trud cz³owieczy, który pozbywany jest
Bo¿ego b³ogos³awieñstwa. Doœwiadczenie
uczy nas, ¿e nawet najwiêkszy wysi³ek w³o-
¿ony w uprawê ziemi nie wydaje owoców,
gdy tê ziemiê nawiedzaj¹ ró¿ne kataklizmy:
powodzie, susze, tr¹by powietrzne. Widzi-
my ile tych niebezpieczeñstw zagra¿a. Po-
¿ary, choroby, wypadki. Cz³owiek wierz¹-
cy powierza swój trud, sw¹ pracê – mi³o-
siernemu Bogu. Jego Opatrznoœciowej obec-
noœci potrzebujemy na ka¿dym kroku.

Od wielu ju¿ lat nad nasza ziemia wado-
wicka ¿yje „jak u Pana Boga za pieckiem”.
Nie nawiedzaj¹ nas ¿adne klêski. Nie doty-
kaj¹ ¿ywio³y. Jestem przekonany, ¿e wsta-
wiennicza modlitwa Wielkiego Wadowicza-
nina wyprasza naszej ziemi ten b³ogostan.
Tym, bardziej chcemy Bogu, poprzez Jana
Paw³a II, wyra¿aæ nasz¹ wdziêcznoœæ.

Mam œwiadomoœæ, ¿e czytelnikami Ba-
zyliki s¹ ludzie pobo¿ni i dlatego niech te
s³owa o cudownej Opatrznoœci Bo¿ej nad
ziemi¹ wadowick¹ jeszcze bardziej sk³oni¹
do dziêkczynienia Bogu za hojne dary, któ-
rymi nas obdarza.


