Radosne czwartki w 2010 roku

W wakacje 2010 roku
zorganizowano 10 radosnych czwartków. Bra³y
w nich udzia³ dzieci
z Wadowic i gminy Wadowice.

W tym roku zaplanowano g³ównie
wycieczki do ma³opolskich klasztorów. Dzieci odwiedzi³y klasztor paulinów w Czêstochowie i na Ska³ce, cystersów w Szczyrzycu, bernardynów
w Alwerni, benedyktynek w Stani¹tkach, franciszkanów – reformatorów
w Wieliczce, jezuitów w Nowym S¹czu. W spotkaniach z zakonnikami
mia³y mo¿noœæ poznaæ historiê, tradycjê i dzieñ codzienny poszczególnych
zakonów.
By³o tez wiele innych atrakcji, wizyta w „wiosce indiañskiej”, zwiedzanie najstarszego polskiego Muzeum
Po¿arnictwa, rejs statkiem po Wiœle
i jeziorze Czorsztyñskim, zwiedzanie
katedry na Wawelu, zabytkowej kopalni soli w Wieliczce, zamku w Niepo³omicach, Niedzicy, wytwórni soków w Tymbarku, Parku Miniatur
w Inwa³dzie.
Wycieczki cieszy³y siê du¿ym powodzeniem. Wziê³o w nich udzia³ 450

dzieci. Podró¿owa³y
komfortowym autokarem, mia³y zapewnione bilety wstêpu do
wszystkich zwiedzanych obiektów,
smaczne, ciep³e posi³ki, napoje, lody.
Odp³atnoœæ za wycieczkê by³a symboliczna i wynosi³a tylko 5 z³. Na realizacjê wycieczek otrzymaliœmy dotacjê z Urzêdu Miasta Wadowice
w kwocie 16 tys. z³otych, za co serdecznie dziêkujemy.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
31. Niedziela Zwyk³a

Wielki wk³ad pracy wnieœli te¿
opiekunowie, którzy bezinteresownie wyje¿d¿ali z dzieæmi i troskliwie
siê nimi opiekowali. By³y to panie:
Zofia Bochenek, Zofia Ryba, Maria
Cholewa, Maria Rokowska, Stanis³awa Furdzik, Teresa Malczyk, Wanda
Wyka, Barbara Ho³a, Joanna Œliwa;
ksiê¿a: ks. infu³at Jakub Gil, ks. Wojciech Szel¹g, ks. Grzegorz Kufel, ks.
Krzysztof G³ówka, ks. Marek Poznañski.
Dziêkujemy równie¿ rodzicom,
którzy powierzyli swoje dzieci naszej opiece. Modlitw¹ dziêkujemy
Matce Bo¿ej, która otoczy³a nas
swoj¹ opiek¹ i wszystkie radosne
czwartki up³ynê³y bezpiecznie, bez
wypadków.
Maria Zadora

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Dziêkujemy Tobie Panie Bo¿e, ¿e da³eœ nam ¿yæ w czasie, kiedy nasz Umi³owany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II uczy³ jak ¿yæ w tych trudnych czasach,
pokazywa³ nam drogê mi³oœci i pokoju, gdzie zawsze mi³oœæ zwyciê¿a nad
z³em. Dziêkujemy Ci Ojcze Œwiêty za naukê i wsparcie. Modlimy siê o to, abyœ
w³aœnie Ty Ojcze Œwiêty stan¹³ u boku Wszystkich Œwiêtych.
Dariusz Damasiewicz z rodzin¹

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LI-

PROROKA EZECHIELA:
Ez 43, 1-2. 4-7a

STU ŒW.PAW£A APOSTO£A DO EFEZJAN:
Koœció³ materialny jest obrazem Koœcio³a niewidzialnego

Œwi¹tynia pe³na chwa³y Boga

Ef 2, 19-22

Ty jestes Piotr - Opoka, i na tej opoce zbudujê mój Koœció³,
a bramy piekielne go nie przemog¹.

EWANGELIA: £k 19, 1-10

Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o

trzymaæ”. Zszed³ prêdko i przyj¹³
Go z radoœci¹. Kiedy to zobaczyli,
wszyscy z niezadowoleniem powtarzali, ¿e poszed³ odpocz¹æ u grzesznego cz³owieka. A Zacheusz stan¹³
przed Panem i rzek³: „Panie, oto po³owê mojego maj¹tku dajê ubogim.
A je¿eli kogoœ w czymœ ograbi³em,
zwracam czterokrotnie”. Na to Jezus mu rzek³: „Dzisiaj zbawienie
sta³o siê udzia³em tego domu, gdy¿
i on jest synem Abrahama. Bo Syn
Cz³owieczy przyszed³ odszukaæ
i ocaliæ to, co zginê³o”.

Wst¹pi³ do Jerycha i szed³ przez
nie. Znalaz³ siê tam wtedy cz³owiek,
nazywany Zacheuszem. By³ on
zwierzchnikiem poborców op³at,
bardzo bogatym. Chcia³ on zobaczyæ Jezusa, jaki On jest, lecz poniewa¿ by³ niedu¿ego wzrostu, nie
móg³ z powodu t³umu. Pobieg³ zatem do przodu, gdzie mia³ przechodziæ, i wszed³ na sykomorê, aby Go
zobaczyæ. Kiedy Jezus doszed³ do
tego miejsca, spojrza³ w górê i odezwa³ siê do niego: „Zacheuszu,
zejdŸ prêdko stamt¹d, bo dzisiaj
w twoim domu powinienem siê za-

Oto s³owo Pañskie

„Wspi¹³ siê na sykomorê, aby móc Go zobaczyæ” £k 19,4
Masz blisko koœció³, ale nie chce ci siê iœæ na Mszê Œwiêt¹, bo jesteœ zmêczony. Tymczasem Zacheusz wszed³ na drzewo, aby Go zobaczyæ i zaprosi³
Go do swojego domu. JeŸdzisz do Czêstochowy, £agiewnik, aby odnowiæ
swoj¹ wiarê.
Chcesz byæ w miejscu, gdzie Bóg przemawia w sposób szczególny. JeŸdzij!
JeŸdzijmy po œwiecie, szukajmy odpoczynku i chciejmy odnowiæ wiêzi
z Bogiem.
Kto chce zobaczyæ Jezusa, niech Go szuka, a znalaz³szy Go powie: Kocham Ciê.
Ks. Stanis³aw Gorgol

Œwiêci tego tygodnia:

w czwartek – wspomnienie œw. Karola Borome-

usza, biskupa.
-2-

Rodzina Domowym Koœcio³em
Porozmawiajmy razem
o mi³oœci do wspó³ma³¿onka, jeœli nie
troszczymy siê o to co dla nas, wierz¹cych katolików, jest najwa¿niejsze,
o zbawienie. Có¿ mówiæ o naszej wierze jeœli t¹ wiar¹ nie dziele siê osob¹
mi najbli¿sz¹? Czas Dialogu ma³¿eñskiego jest tym, który „³ata tê dziurê”. Wa¿nym jest, aby takie spotkanie rozpoczête by³o przy zapalonej
œwiecy i aby by³o rozpoczête modlitw¹, która ma nas wyciszyæ i otworzyæ na s³uchanie wspó³ma³¿onka.
Œwieca ma nam uœwiadamiaæ obecnoœæ Chrystusa, który jest z nami od
dnia œlubu. Jest to wiêc rozmowa ma³¿onków w oczach Boga. Pocz¹tek dialogu to czas œwiadectwa: o moim spotykaniu z Bogiem w minionym okresie, to dzielenie siê radoœciami ale
i trudnoœciami na modlitwie. Potem
o naszej postawie wobec Boga jako
ma³¿onkowie, czy droga któr¹ kroczymy jest drog¹ wiod¹c¹ do zbawienia. Dalej o naszych wzajemnych relacjach, czas aby w duchu mi³oœci
powiedzieæ wspó³ma³¿onkowi o tych
sytuacjach, które sprawi³y nam przykroœæ. To czas w którym mówimy
o naszych wzajemnych oczekiwaniach, równie¿ w sferze naszej intymnoœci. Kolejny temat to: my i nasze
dzieci i dalej: my i nasze rodziny i nasi
znajomi. Maj¹c doœwiadczenie 27 lat
dialogu, zachêcamy do tej praktyki
wszystkich ma³¿onków, niezale¿nie
od wieku, przy czym tych najm³odszych, najbardziej.

Pisaliœmy poprzednio o czytaniu
Pisma Œw. – s³owach Boga skierowanych do nas, pisaliœmy o modlitwie - naszych s³owach kierowanych
do Boga. Czas pisaæ o s³owach, które ma³¿onkowie kieruj¹ do siebie
nawzajem. Powie ktoœ: có¿ to za rewelacje, przecie¿ to naturalne, ¿e
ma³¿onkowie ze sob¹ rozmawiaj¹.
Racja, ale w tym, o czym chcemy
napisaæ, rzecz dotyczy zupe³nie innej rozmowy. W Oazie Rodzin nazywamy j¹ Dialogiem ma³¿eñskim
albo Obowi¹zkiem zasiadania. Z definicji „Dialog ma³¿eñski to d³u¿sza
chwila czasu spêdzona w spokoju,
co miesi¹c, razem, w celu usuniêcia
wszystkiego, co zagra¿a jednoœci
ma³¿eñskiej, w celu umocnienia
ogniska domowego. To chwila spêdzona pod okiem Bo¿ym i przy Bo¿ej pomocy”. Ta definicja wyjaœnia
„innoœæ” tych rozmów od tych prowadzonych na bie¿¹co. Na pierwszych rekolekcjach postawiono
przed uczestnikami pytanie: Jak czêsto w waszych rozmowach znajduje
siê miejsce na rozmowy o Bogu,
o jego miejscu w ¿yciu naszego ma³¿eñstwa czy rodziny. Jak dzielicie siê
swoj¹ wiar¹? Czy czujecie siê odpowiedzialni za zbawienie wspó³ma³¿onka? W czym przejawia siê ta odpowiedzialnoœæ? W naszej odpowiedzi musieliœmy stwierdziæ, ¿e obszar
poruszany w pytaniach nie by³ nasz¹
mocn¹ stron¹. Có¿ wiêc mówiæ
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Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Intencje
mszalne:
Poniedzia³ek 01 listopada
6.00 Œp. Ryszard Gajewski
7.30 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Aleksander Moskwa - 1 r.œm.
9.00 Œp. Franciszek i Stefania, synowie
Wawrzyniec, Roman i Tadeusz Salepa
10.30 Œp. Zofia i Franciszek Krawczyk
12.00 Œp. Ma³gorzata, Zofia, Mieczys³aw
Szemik, Zofia Duszyñska
18.00 Œp. Jan Morawiec - 7 r.œm.
Wtorek 02 listopada
6.00 Œp. o. Józef Mo¿drzeñ
7.00 Œp. Józef Warcha³
7.30 Œp. Zofia Krawczyk
8.00 Œp. Ryszard Gajewski
12.00 Œp. Józef K³aput, rodzice
18.00 Œp. Micha³ Piskurewicz - 11 r.œm.
Œp. Karol Pustelnik
20.00 O szczêœliw¹ operacjê dla Anny
Œroda 03 listopada
6.00 Œp. Ryszard Gajewski
7.00 Œp. Józef Warcha³
7.30 Œp. Zofia Krawczyk
8.00 Œp. Józef
12.00 Œp. W³adys³aw Tyrybon
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Zdzis³aw Matuszyk
Œp. Henryk Pietraszewski
Œp. Karol Pustelnik
Œp. Olgierd Sêtkowski
Œp. Mieczys³aw Gurdek
Œp. Józef Madoñ
Œp. Tadeusz Galoch
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Czwartek 04 listopada
6.00 Œp. Ryszard Gajewski
7.00 Œp. Henryk Pietraszewski
7.30 Œp. Józef Warcha³
8.00 Œp. Zofia Krawczyk
12.00 Œp. W³adys³aw, Bronis³awa z rodz. Pomiet³ów
18.00 Œp. Karol Piekarczyk
Œp. Marian Kupczyk - 7 r.œm.
Pi¹tek 05 listopada
6.00 Œp. Ryszard Gajewski
7.00 Œp. Józef Warcha³
7.30 Œp. Jan Hrzêstek
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu za nasze
grzechy i ca³ego œwiata
12.00 Œp. Maria Ziaja i zmarli z rodz. Ziaja
18.00 Œp. Agnieszka Boba
Œp. Maria Kwarciak, syn Marian
Sobota 06 listopada
6.00 Sp. Ryszard Gajewski
7.00 Œp. Zofia Krawczyk
7.30 Œp. Józef Warcha³
8.00 Wynagradzajaca za grzechy przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
o b³. Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa
12.00 Za Koœció³, papie¿a Benedykta XVI, o rych³¹
beatyfikacjê Jana Paw³a II, za duchowieñstwo, Ojczyznê, Radio Maryja i TV Trwam
00
18. Œp. Karol Rajda
O Bo¿e b³. dla myœliwych i ich rodzin
Niedziela 07 listopada
6.00 Œp. Ryszard Gajewski
7.30 Œp. Tadeusz Góra - 10 r.œm.
Œp. Ryszard Œwiêch - 8 r.œm.
00
9. Œp.Julia,TomaszWidlarzzdzieæmi,MariaWojas
10.00 Roków Œp. Józef Bylica - 8 r.œm.
10.30 O bo¿e b³. dla Beaty i Tadeusza w 25
r. œlubu i dalsz¹ opiekê Matki Bo¿ej
12.00 Œp. Józef Jab³oñski - 4 r.œm.
13.15 Chrzty
18.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

31. Niedziela Zwyk³a - 31 paŸdziernika 2010r.
ROCZNICA POŒWIÊCENIA KOŒCIO£A W£ASNEGO
1. Dzisiejsza niedziela jest dniem
wsparcia modlitewnego i materialnego dla buduj¹cych siê koœcio³ów,
a tak¿e wdziêcznoœci dla tych, którzy
nasz koœció³ budowali i wci¹¿ troszcz¹
siê o niego.
2. Jutro jest Uroczystoœæ Wszystkich
Œwiêtych. W bazylice msze œw. bêd¹
jak w ka¿d¹ niedzielê z wyj¹tkiem
mszy œw. o godz. 13.15. Na cmentarzu komunalnym odprawimy w tym
dniu mszê œw. zbiorow¹ o godz. 11.00
oraz o godz. 13.00 – po niej bêdzie
procesja po cmentarzu. Na cmentarzu
parafialnym odprawimy mszê œw.
zbiorow¹ o godz. 9.00. Procesja na
tym cmentarzu bêdzie o godz. 14.30,
a po niej msza œw.
3. We wtorek 2 listopada jest Dzieñ
Zaduszny, czyli Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmar³ych.
Msze œw. w Bazylice o godz. 6.00,
7.00, 7.30, 8.00, 12.00, 18.00 i 20.00.
Na cmentarzu parafialnym msza œw.
o godz. 9.00, a na komunalnym
o godz. 11.00. Procesjê ¿a³obn¹ po
koœciele po³¹czon¹ z wypominkami
odprawimy o godz. 20.45. Ka¿dy, kto
jest w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej i nawiedzi koœció³ zyskuje odpust zupe³ny. Równie¿ ten, kto od 1 do 8 listopada nawiedzi cmentarz bêd¹c w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej i pomodli siê –
zyskuje odpust zupe³ny. W tym dniu
mija kolejny miesi¹c od œmierci Jana
Paw³a II Wielkiego. Zapraszamy na
mszê œw. o godz. 20.00.
4. Przez ca³y miesi¹c listopad
o godz. 17.30 odmawiamy ró¿aniec

za zmar³ych po³¹czony z wypominkami. W œrodê, na Nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30, modlimy siê za zmar³ych
duszpasterzy naszej parafii oraz za zakonników i zakonnice nale¿¹cych do
wspólnoty parafialnej.
5. Zachêcamy do udzia³u w Godzinie œw. w pierwszy czwartek po mszy
œw. o godz. 8.30, oraz do Komunii Œw.
wynagradzaj¹cej w pierwszy pi¹tek.
6. W pierwsz¹ sobotê na mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê w intencji
rodzin, które spodziewaj¹ siê dzieci,
a tak¿e za tych, którzy podjêli siê duchowej adopcji dzieci. W tym dniu nawiedzamy chorych i starszych z sakramentami œwiêtymi.
7. W przysz³¹ niedzielê jest zbiórka na
wybudowane organy, które Komisja
Organistowska ma odebraæ 15 listopada. Bóg zap³aæ za sk³adane ofiary.
8. Stolica Apostolska udzieli³a wiernym naszej diecezji mo¿liwoœci uzyskania odpustu zupe³nego pod zwyk³ymi warunkami tym, którzy:
a. odmówi¹ w koœciele Koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia,
b. chorym odmawiaj¹cym tê Koronkê w domu lub w szpitalu,
c. uczestnikom telewizyjnej transmisji Koronki z £agiewnik.
W bazylice codziennie o godz. 8.30,
12.45 oraz 15.00 odmawiamy Koronkê. Do udzia³u serdecznie zachêcamy.
9. W ubieg³¹ niedzielê misyjn¹ przy
bazylice dzieci zebra³y na ten cel
2.737,10 z³. Bóg zap³aæ ofiarodawcom.
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Jak dudni w Jakubowej studni

kszta³c¹cych w Wadowicach wraz
z Stowarzyszeniem Absolwentów,
oraz Starostwem. By³a msza œw. w koœciele z piêkn¹ opraw¹ liturgiczn¹,
z rozrzewniaj¹cym œwiadectwem
ks. kard. Mariana Jaworskiego, oraz
z g³êbokim wprowadzeniem ks. biskupa Tadeusza Rakoczego. Syntetyczna homilia ks. prof. Edwarda
Stañka ubogaci³a liturgiê. Nowa tablica na frontonie budynku dawnego
gimnazjum – poœwiêcona by³emu
uczniowi, a obecnie Œwiêtemu, a tak¿e profesorskie wyk³ady po³¹czone ze
œwiadectwami podczas sympozjum
by³y piêknym akordem tej uroczystoœci. Dobrze, ¿e wreszcie liceum wadowickie daje publiczne œwiadectwo
o wielkoœci swoich œwiêtych uczniów.

1. Wizytacja Biskupia, któr¹ prze¿ywaliœmy przez 5 dni w naszej parafii daje du¿o do myœlenia i pisania.
Chcia³bym na tym miejscu podkreœliæ, i¿ by³ to czas ubogos³awiony
przez Boga. By³ to okres niezliczonej liczby spotkañ Biskupa z wiernymi. Ks. Biskup jako pasterz spotyka³
siê z licznymi grupami na mszach
œwiêtych w niedzielê 10 paŸdziernika. Po ka¿dej mszy œw. udziela³ indywidualnego b³ogos³awieñstwa, do
którego bardzo t³umnie podchodziliœcie. Wierzy³em w jego moc. W ci¹gu tygodnia ks. Biskup spotyka³ siê
z dzieæmi, m³odzie¿¹ oraz nauczycielami w szko³ach. Z chorymi i s³u¿b¹
zdrowia w szpitalu, a tak¿e Domu
Opieki Spo³ecznej i chorymi z ulicy
Barskiej i Wojty³ów. Szed³ do wiêzienia wadowickiego, aby b³ogos³awiæ
przesz³o 300 osadzonym, jak równie¿
pracownikom tego penitencjarnego
miejsca. Nie zapomnia³ Biskup
o œpi¹cych snem wiecznym na cmentarzu komunalnym. Nawiedzi³ wadowickie klasztory i dzie³a wykonywane przez osoby konsekrowane. B³ogos³awi³ rodzinom wielodzietnym,
jak równie¿ chorym le¿¹cym w domach. Wizytacja wprowadzi³a
ks. Biskupa w ¿ycie i w dzia³alnoœæ
naszej parafii.

3. Podczas wizytacji ks. bp Jan
Szkodoñ poœwiêci³ nowe organy.
Dziêkujê wszystkim za ofiary sk³adane na ten cel. Zw³aszcza wyra¿am
wielk¹ wdziêcznoœæ ks. pra³atowi
Zdzis³awowi Ka³wie za ofiarê
15 tys.z³. Dalej bêdziemy na ten cel
zbierali ofiary, gdy¿ suma przesz³o
700 tys. z³ jest zbyt wielka, ¿eby j¹
tak szybko uzbieraæ.
4. Pod koniec paŸdziernika z 29 na
30, odbyliœmy wraz z parafianami naszego dekanatu nocne czuwanie na
Jasnej Górze. By³a to b³ogos³awiona
noc bliskoœci Matki z Dzieckiem.
Niech nam Jasnogórska Królowa Polski wyprasza nieustanne b³ogos³awieñstwo u Swego Bo¿ego Syna.

2. Wielk¹ radoœci¹, by³o prze¿ycie
piêciolecia kanonizacji arcybiskupa
lwowskiego Ks. Józefa Bilczewskiego. Z ogromnym kunsztem zrealizowa³ ten dzieñ Zespó³ Szkó³ Ogólno-

ks. Infu³at
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Wieczór modlitwy za Jana Paw³a II
2 paŸdziernika 2010 roku do naszej bazyliki na zaproszenie ks. Infu³ata przyby³
ks. W³adys³aw Nowobilski, proboszcz
z parafii pw. Œw. Maksymiliana Kolbego
w Ciœcu z grup¹ m³odzie¿y.
Cisiec to du¿a wieœ na d So³¹ niedaleko
Wêgierskiej Górki. Wieœ jest znana g³ównie dziêki dramatycznym wydarzeniom
towarzysz¹cym budowie koœcio³a w czasach komunistycznych, zwalczaj¹cych koœció³ w Polsce.
Ks. W³. Nowobilski w homilii przedstawi³ nam historiê budowy koœcio³a, a przede
wszystkim podkreœli³ zaanga¿owanie kardyna³a Karola Wojty³y w tê budowê. Cisiec nale¿a³ do parafii Milówka i by³ od
koœcio³a znacznie oddalony, nie by³o tu
nawet kaplicy, w której mo¿na by³oby odprawiæ mszê œw. Dlatego w 1970 r. grupa
mieszkañców Ciœca zwróci³a siê do kard.
Karola Wojty³y z proœb¹ o pozwolenie na
budowê kaplicy. Wobec trudnoœci z uzyskaniem zezwolenia od w³adz, z inicjatywy ks. W³adys³awa Nowobilskiego, wikarego z Milówki, mieszkañcy – omijaj¹c
zakaz – wybudowali w ci¹gu jednej nocy
koœció³ w stanie surowym (budowê rozpoczêto 5 listopada 1972r.). 7 listopada
1972 roku ks. Nowobilski przy prowizorycznym o³tarzu odprawi³ dziêkczynn¹
mszê œw. W³adze grozi³y, ¿e kaplica zostanie zburzona, konieczne by³y wiêc nocne
dy¿ury mieszkañców wsi przez dwa lata,
aby do tego nie dopuœciæ. Ks. Nowobilski
mówi³, ¿e jest przekonany, ¿e nie obronilibyœmy naszego koœcio³a, gdyby nie wspania³a postawa kard. Karola Wojty³y. Naszemu Ojcu Œwiêtemu zawdziêczamy to,
¿e mamy nasz koœció³. Nie zapomnimy
tego nigdy. Metropolita krakowski kard.
Karol Wojty³a od samego pocz¹tku bro-

ni³ koœcio³a w Ciœcu przed zburzeniem,
przyje¿d¿a³, by wesprzeæ na duchu mieszkañców:
- 7 stycznia 1973 – w czasie pierwszej
wizyty odprawi³ mszê œw. w nowo wybudowanym koœciele,
- 8 lipca 1973 – przewodniczy³ mszy œw.
i poinformowa³ mieszkañców o przebiegu
starañ zwi¹zanych z legalizacj¹ koœcio³a,
- 18 grudnia 1977 – w ostatni¹ niedzielê
adwentu uroczyœcie konsekrowa³ o³tarz
i poœwiêci³ figurê œw. Maksymiliana.
W kazaniu nawi¹zuj¹c do niegoœcinnego
Betlejem, które nie u¿yczy³o gospody, by
móg³ narodziæ siê Chrystus, ks. Kardyna³
powiedzia³: „Cisiec sta³ siê goœcinnym Betlejem, bo zbudowa³ koœció³, aby w nim
móg³ w Eucharystii ci¹gle rodziæ siê
Syn Bo¿y”.
W 1996 roku w czasie dziêkczynnej pielgrzymki diecezjalnej do Watykanu, Ojciec
Œwiêty powiedzia³ do ks. Nowobilskiego:
Aleœmy w Ciœcu walczyli. Homilia i monta¿ s³owno-muzyczny prowadzony przez
ks. Nowobilskiego i m³odzie¿ by³y ho³dem dziêkczynnym S³udze Bo¿emu Janowi Paw³owi II, ¿e to przede wszystkim
w³aœnie Jemu Cisiec zawdziêcza istnienie
swego koœcio³a.
W ksi¹¿ce „On namaœci³ moje d³onie…”
ks. W³. Nowobilski pisze: „jestem wdziêczny Bogu, ¿e Opatrznoœæ Bo¿a tyle ³ask zla³a na mnie przez S³ugê Bo¿ego Jana Paw³a II, ¿e dane mi by³o prze¿yæ z nim tyle
piêknych, chocia¿ czasem dramatycznych
chwil. Dziêkujê, ¿e Jego œwiête ¿ycie wyciska³o piêtno na moim kap³añskim ¿yciu,
mobilizowa³o, oraz dalej mobilizuje do jak
najgorliwszego s³u¿enia Bogu i ludziom
w kap³añstwie”.
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