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Od 1956 r. Siostry Nazaretanki w Wadowicach prowadz¹ Dom Pomocy Spo³ecznej. Jest to oœrodek dla dziewcz¹t (z Zespo³em Downa, autyzmem, pora¿eniem mózgowym i ró¿n¹ niepe³nosprawnoœci¹ fizyczn¹).
Aktualnie przebywaj¹ tu 62 mieszkanki w wieku od 7 do 67 lat. To dla
nich przesz³o 50 lat temu odda³yœmy ponad po³owê budynku klasztornego, w którym mieszkaj¹ do dziœ. Kiedyœ by³a to wystarczaj¹ca powierzchnia, obecnie jest jej zdecydowanie za ma³o. Uznaj¹c wy¿szoœæ dzie³a apostolskiego wobec tych najbardziej potrzebuj¹cych i wychodz¹c naprzeciw faktycznym potrzebom jako Zgromadzenie podjê³yœmy siê ogromnego trudu rozbudowy celem dostosowania budynku do ustawowych wymogów unijnych. Prace budowlane zosta³y rozpoczête we wrzeœniu 2009r.
Wybudowany jest budynek do II piêtra w³¹cznie, aktualnie zbieramy fundusze. na dach.
Dom nasz prowadzony przez Zgromadzenie zakonne posiada koœcieln¹
osobowoœæ prawn¹ i jako taki nie otrzymuje dotacji rz¹dowej na ¿adne
inwestycje. Pozostaj¹ nam w dyspozycji œrodki w³asne i pozyskiwanie
darczyñców. Dlatego zwracamy siê z serdeczn¹ proœb¹ o dar serca do
wszystkich ludzi dobrej woli. Zapewniamy o naszej wdziêcznej pamiêci
i modlitwie w intencji wspieraj¹cych dzie³o rozbudowy naszego Domu.
Siostry Nazaretanki
Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
4. Niedziela Wielkanocna
Sk³adam modlitwê dziêkczynn¹
Bogu za Jana Paw³a II. Za Jego
m¹droœæ i odwagê, za ciep³o, za
serdecznoœæ, za uœmiech, za mi³oœæ do drugiego cz³owieka.
Mia³em wielkie szczêœcie, ¿e na
drodze mojego ¿ycia by³ Jan
Pawe³ II. Prze¿y³em wznios³e
chwile podczas Jego pielgrzymek
jak i osobistego spotkania z Nim
w Watykanie.
Pozosta³em wzbogacony i silniejszy Jego s³owami i mi³oœci¹. Pozostajê w modlitwie za Jana Paw³a II
Julian

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:

LISTU ŒWIÊGO PIOTRA APOSTO£A:

Dz 2, 14a.36-41

1 P 2, 20b-25

Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znaj¹

EWANGELIA:

J 10, 1-10 Jezus jest bram¹ owiec

Zaprawdê, zaprawdê, powiadam
wam: Kto nie wchodzi do owczarni
przez bramê, ale wdziera siê inn¹
drog¹, ten jest z³odziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramê, jest pasterzem owiec. Temu
otwiera odŸwierny, a owce s³uchaj¹
jego g³osu; wo³a on swoje owce po
imieniu i wyprowadza je. A kiedy
wszystkie wyprowadzi, staje na ich
czele, a owce postêpuj¹ za nim, poniewa¿ g³os jego znaj¹. Natomiast za
obcym nie pójd¹, lecz bêd¹ uciekaæ
od niego, bo nie znaj¹ g³osu obcych.
Tê przypowieœæ opowiedzia³ im Je-

zus, lecz oni nie pojêli znaczenia tego,
co im mówi³. Powtórnie wiêc powiedzia³ do nich Jezus: Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Ja jestem
bram¹ owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mn¹, s¹ z³odziejami i rozbójnikami, a nie pos³ucha³y ich owce.
Ja jestem bram¹. Je¿eli ktoœ wejdzie
przeze Mnie, bêdzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszê. Z³odziej przychodzi tylko po to, aby
kraœæ, zabijaæ i niszczyæ. Ja przyszed³em po to, aby /owce/ mia³y ¿ycie
i mia³y je w obfitoœci.
Oto s³owo Pañskie

JEZUS drzwiami
Do wielu drzwi pukasz. Przed wieloma drzwiami stajesz. Niektóre
otwieraj¹ siê na pierwsze „zapukanie”, do innych musisz pukaæ wiele
razy i nie zawsze chc¹ ciê zaprosiæ
do œrodka. PASTERZ poznaje ciê po
g³osie, wo³a po imieniu. Dzisiejsza
Ewangelia ostrzega nas przed tymi,
którzy mog¹ nas zwieœæ z drogi zba-

wienia: przed nowymi ruchami, stowarzyszeniami, organizacjami, partiami, które mog¹ ci namieszaæ w g³owie. Pukaj do w³aœciwych drzwi. „Kto
zako³acze temu otworzê” .
PrzejdŸ przez „JEZUSOWE
DRZWI”, po tamtej stronie - Ÿycie
wieczne.
Ks. St. Gorgol
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Siódma sobota nowenny

Siódma sobota nowenny przypad³a
2 kwietnia 2011 roku, w 6. rocznicê
Jego œmierci. Adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu prowadzi³ ks. Infu³at
Jakub Gil. W Wielkim Poœcie prze¿ywamy Mêkê i Cierpienie Pana Jezusa, dziœ powracamy myœl¹ do dnia
œmierci Jana Paw³a II. O cierpieniu
Papie¿a wypowiada siê w artykule
„Majestat w pokorze” ks. Konrad
Krajewski – ceremoniarz papieski, do
jego wypowiedzi podczas adoracji
nawi¹za³ ks. Infu³at. Ks. Krajewski
mówi³, ¿e Jan Pawe³ II cierpia³ na
oczach ca³ego œwiata. Kiedy podczas
kanonizacji o. Pio w 2002 roku Ojciec Œwiêty by³ bardzo s³aby,
ks. Konrad zapyta³: „Ojcze Œwiêty,
mo¿e w czymœ pomóc?”. Odpowiedzia³: „Mnie ju¿ nie mo¿na pomóc.
Mnie ju¿ wszystko boli. Ale tak musi
byæ”. Jan Pawe³ II, tak jak Jezus
Chrystus do ostatnich chwil oddawa³
siê Bogu i nam. Ks. Infu³at w adoracji poleca³ tak¿e parafian, którzy
cierpi¹, nie zawsze mog¹ pogodziæ
siê z cierpieniem.Modli³ siê te¿ za
tych, którzy nawiedzaj¹, pomagaj¹
ludziom chorym, cierpi¹cy.
Dziœ do naszej bazyliki przybyli
licznie parafianie z Witanowic ze
swoim proboszczem ks. kanonikiem
Józefem Wróblem, a wœród nich stra¿acy z OSP z pocztem sztandarowym, cz³onkinie KGW w regionalnych strojach, Schola dzieciêca i m³odzie¿owa.
Ks. Proboszcz by³ g³ównym koncelebrantem mszy œw. i wyg³osi³ ka-
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zanie. Na wstêpie powiedzia³, ¿e wielka to ³aska, ¿e w tym dniu parafianie
z Witanowic mog¹ siê modliæ i czuwaæ w bazylice wadowickiej. W homilii mówi³ o 14 Encyklikach Jana
Paw³a II – „Ecclesia de Eucharistia” –
„O Eucharystii w ¿yciu Koœcio³a”,
któr¹ Ojciec Œwiêty og³osi³ w Rzymie
u œw. Piotra 17 kwietnia 2003 roku
w Wielki Czwartek, w Roku Ró¿añca
Œwiêtego, w dwudziestym pi¹tym roku
Pontyfikatu. W bazylice malowid³o na
sklepieniu S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a
II ilustruje tê ostatni¹ Encyklikê. Fresk
pod sklepieniem przedstawia Ostatni¹
Wieczerzê, a z lewej strony o³tarza rozmowê Pana Jezusa z aposto³em Piotrem i Paw³em w drodze do Emaus.
Ojciec Œwiêty przypomnia³ nam
w tej Encyklice czym dla ka¿dego
z nas jest Eucharystia i jak powinniœmy j¹ sprawowaæ. Koœció³ ¿yje dziêki
Eucharystii, jest ona tajemnic¹ wiary
i œwiat³a, Ÿród³em i centrum ca³ego ¿ycia
chrzeœcijañskiego, a inne sakramenty
wi¹¿¹ siê z ni¹ i do niej zmierzaj¹.
Ks. Proboszcz nawi¹za³ do dnia pogrzebu Jana Paw³a II, kiedy wszyscy
wo³ali Santo subito, dziœ ju¿ wiemy,
¿e 1 maja 2011 Papie¿ zostanie og³oszony b³ogos³awionym. Jego droga do
œwiêtoœci ju¿ siê skoñczy³a, a nasza
droga wci¹¿ trwa. Starajmy siê wykorzystaæ to, co nam przekaza³, a wtedy
na pewno spotkamy siê z Nim
w Domu Naszego Ojca. Po mszy œw.
s³uchaliœmy pieœni w wykonaniu scholii i cz³onkiñ KGW. O 21.37 przed pomnikiem Jana Paw³a II odmówiliœmy
modlitwê zakoñczon¹ odœpiewaniem
„Barki”.
Maria Zadora

Intencje mszalne:

Poniedzia³ek 16 maja
6.00 Œp. Wojciech Stanek
7.00 Œp. Zofia Ochman
7.30 Œp. Zofia Jod³owska
Œp. Berta Hofer
8.00 Œp. Józefa Warcha³
12.00 Œp. Marian Pióro
18.00 Œp. Zofia Kurek
O pomyœlne zdanie egzaminów
Wtorek 17 maja
6.00 Œp. Czes³awa Kot
7.00 Œp. Wojciech Stanek
7.30 Œp. Józefa Warcha³
8.00 Œp. Marian Pióro
12.00 Œp. Zdzis³aw Wiœniewski
18.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz - 1 r. œm.
Œp. Tadeusz Wysogl¹d
Œroda 18 maja
6.00 W pewnej intencji
7.00 Dziêkczynno b³agalna za 25 lat
kap³añstwa syna Bogus³awa
7.30 Œp. Wojciech Stanek
8.00 Dziêkczynno b³agalna za 25 lat
kap³añstwa ks. Paw³a
12.00
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- Za wstawiennictwem b³og. Jana Paw³a II
o potrzebne ³aski, opiekê Niepokalanej
i zdrowie dla Henryka, Piotra z okazji
urodzin i jego rodziny
Za zmar³ych
Œp. Marian Pióro
Œp. Wojciech Stanek
Œp. Marian Oboza
Œp. Maria Kossowska
Œp. Stefan Garlacz
Œp. Józefa Warcha³
Œp. Czes³awa Kot
Œp. Krzysztof Jucha
Sp. Maria Faber
Sp. Maria Michna
Œp. Helena Niziñska
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Czwartek 19 maja
6.00 Œp.ZofiaiWojciechDrewniakiichdzieci
7.00 Œp. Krzysztof Jucha
7.30 Œp. Maria Faber
8.00 Œp. Emilia Chruszcz
12.00 Œp. Wojciech Stanek
18.00 Œp. Józefa Warcha³
Œp. W³adys³aw Gurdek - 20 r. œm.

Pi¹tek 20 maja
6.00 Œp. Krzysztof Jucha
7.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Sylwii Kruszyniewicz i Karola Chor¹¿ego
7.30 Œp. Maria Faber
8.00 Œp. Emilia Chruszcz
12.00 Œp. Józefa Warcha³
18.00 Œp. Wojciech Stanek
Œp. Ryszard Kanik i jego rodzice
Sobota 21 maja
6.00 Œp. Wojciech Stanek
7.00 Œp. Julia, Tomasz z dzieæmi
Œp. Maria Wojas
7.30 Œp. Józefa Warcha³
8.00 Œp. Maria Mika - 2 r. œm.
12.00
18.00 Œp. Augustyn, Maria, Jan
Œp. Tadeusz i Stefania Wisiorek
Niedziela 22 maja
6.00 Œp. Józef P³onka
7.30 Œp. Maria Mika - 2 r. œm.
Œp. Jan Kolber - 1 r. œm.
9.00 Œp. ks. Stanis³aw M¿yk
10.00 Roków:Œp.SabinaKasperkiewicz-1r.œm.
10.30 Œp. Stanis³awa i W³adys³aw Rabczyñscy
Œp. Waldemar Stolarczyk
12.00 Œp. Andrzej Banaœ - 1 r. œm. i ¿ona Jadwiga
13.15 Œp. Wojciech Stanek
19.00 Œp. o. W³adys³aw Kluz - 16 r. œm.

4. Niedziela Wielkanocna - 15 maja 2011
1. Dzisiaj prze¿ywamy Œwiatowy
Dzieñ Modlitw o powo³ania kap³añskie i zakonne. W naszej parafii mszê
œw. dziêkczynn¹ o godz. 12.00 za
beatyfikacjê Jana Paw³a II wraz
z przekazaniem Jego relikwii odprawi ks. kard. Stanis³aw Dziwisz. Serdecznie zapraszamy.
2. W³¹czamy siê w dziêkczynny
Apel Jasnogórski w tym miesi¹cu
maju – przy pomniku Jana Paw³a II
na rynku. Do udzia³u zachêcamy.
3. W œrodê obchodzimy 91. urodziny Jana Paw³a II Wielkiego. Z tej okazji do Wadowic przybywaj¹ uczniowie
szkó³ nosz¹cych imiê Wielkiego Papie¿a. O godz. 12.00 mszy œw. na rynku
przewodniczy ks. bp Jan Szkodoñ.
4. W czwartek o godz. 16.00 spotkanie Rycerstwa Niepokalanej, a o
godz. 16.30 maj¹ spotkanie cz³onkowie Parafialnej Akcji Katolickiej.
5. W sobotê zapraszamy na piesz¹
pielgrzymkê z Wadowic do Kalwarii. Wyjœcie spod Bazyliki o godz.
6.30. Przez udzia³ w tej pielgrzymce

wyra¿amy wdziêcznoœæ Bogu za beatyfikacjê Jana Paw³a II.
6. W pi¹tek 20 maja w czasie mszy
œw. o godz. 18.00 ks. Infu³at pob³ogos³awi nowych lektorów naszego
dekanatu. Zapraszamy do udzia³u
w uroczystoœci.
7. Spotkanie Grupy Modlitwy œw.
o. Pio bêdzie sobotê o godz. 10.00.
8. W przysz³¹ niedzielê nasze Siostry Nazaretanki bêd¹ kwestowa³y
przy Bazylice na rozbudowê domu dla
niepe³nosprawnych, który w Wadowicach prowadz¹.
9. W najbli¿szym czasie planujemy
nastêpuj¹ce pielgrzymki:
a) 29 maja niedziela Skawica godz.
14.00, koszt przejazdu 20 z³
b) 31 maja wtorek Stani¹tki, Niepo³omice, Niegowiæ, Gdów, godz. 7.00,
koszt przejazdu 30 z³,
c) 3 czerwca w pi¹tek w nocy wyjazd m³odzie¿y nad Lednicê.
d) 11 czerwca wtorek Toruñ Radio
Maryja, godz. 4.00, koszt przejazdu
100 z³
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

W Jakubowej studni dudni

W ostatnich tygodniach bardzo radoœnie w tej studni Jakubowej dudni. Prze¿y³em z parafianami piêkne
rozwa¿ania pasyjne ks. Piotra Wiktora. Z zaciekawieniem s³ucha³em
g³êbokich kazañ rekolekcyjnych
o. Benedykta – przeora oo. Karmelitów z Górki. Cieszy³em siê licznym
udzia³em dzieci i m³odzie¿y w wielkopostnych rekolekcjach szkolnych.
Normalnie wiele krytycznych zdañ
pada na temat katechizacji w szkole, -3-

ale widz¹c dzieci i m³odzie¿ na rekolekcjach wraz z ich wychowawcami
– serce roœnie.
Wielki Tydzieñ w naszej parafii jest
œwiêtym tygodniem. Nie wiem w ilu
koœcio³ach naszej diecezji jest tak
obfite szafowanie Œwiêtymi Sakramentami jak w naszej bazylice. Mam
ogromn¹ wdziêcznoœæ dla ksiê¿y
wspó³pracowników, a tak¿e spowiedników za ogromny trud, który wk³a(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

daj¹ w s³uchanie spowiedzi w Wielkim Tygodniu. Cierpliwie s³uchaj¹…
s³uchaj¹ ludzkich s³aboœci, grzechów
i wlewaj¹ w dusze ludzkie balsamy
Bo¿ego mi³osierdzia. W te dni Wielkiego Tygodnia ka¿dy obci¹¿ony
grzechem dotyka w swoim ¿yciu
niezast¹pionej roli kap³ana. Jak dobrze, ¿e s¹ i cierpliwie rozgrzeszaj¹.
B³ogos³awiony jest czas Œwiêtego
Triduum. Rezurekcyjna procesja po
ulicach naszego miasta zwiastuje
zwyciêstwo dobra nad z³em, jasnoœci nad ciemnoœci¹, ¿ycia nad œmierci¹. Œwiête dni wielkanocne ze
wspania³¹ prefacj¹, która rozpoczyna siê s³owem „Raduj siê” jest zawsze du¿¹ moc¹ Bo¿¹ do wyprostowania siê. O¿ywia siê natura. Pola
zieleniej¹, ale i cz³owiek ma szansê
nowego o¿ywienia.
Czas beatyfikacji Jana Paw³a II to
dla mnie, proboszcza wadowickiego,
wyj¹tkowy powód do wdziêcznoœci.
W te dni dumam ile¿ ja zawdziêczam
Bogu, a tak¿e ludziom, a zw³aszcza
Wielkiemu Janowi Paw³owi II. Jak¹¿
Bóg da³ mi szansê bym w wielkim
spokoju móg³ siê zanurzyæ na placu
watykañskim w piêkn¹ liturgiê obwieszczaj¹c¹ i¿ Najwy¿szy Kap³an
z Wadowic jest B³ogos³awionym. Po
raz kolejny by³em œwiadkiem, jak
przedstawiciele z ca³ego œwiata oklaskiwali niezwyk³ego Wadowiczanina. Duma nape³nia³a moje serce.
Ewangeliczne s³owa „OdejdŸ ode
mnie Panie, bom jest cz³owiek
grzeszny” by³y w tamtych momentach bardzo mi bliskie. Prze¿y³em cudowne dni beatyfikacji dziêki uczest- -4-

nictwu w pielgrzymce wadowickiej,
któr¹ wraz z ks. pra³atem Kasperkiem
prowadziliœmy do Rzymu. Wystarane
przez Pani¹ Burmistrz Ewê Filipiak
u Pani Ambasador Hanny Suchockiej
wejœciówki na plac watykañski dla
grupy wadowickiej by³y niecodziennym udogodnieniem w prze¿yciu wyj¹tkowej radoœci beatyfikacyjnej.
Cieszy³em siê bardzo tym, co dzia³o siê w tamtych dniach na rynku wadowickim. Ten nieprzygotowany rynek by³ znakiem jak ka¿dy z nas nigdy w pe³ni nie jest przygotowany na
realizacjê planów Bo¿ych. To Bóg
dzia³a, a cz³owiek ma tylko siê otwieraæ do wspó³pracy. Czy¿ nasz kardyna³ krakowski by³ w pe³ni przygotowany, aby zostaæ papie¿em? Ktoœ
mo¿e powiedzieæ „Oczywiœcie, ¿e
tak” a inny bêdzie temu przeczy³ –
obydwaj maj¹ racjê. Czy¿ Jan Pawe³
II by³ przygotowany do tego, ¿e Bóg
pod koniec ¿ycia powoli, ale systematycznie wszystko mu odbiera³: w³adze
w nogach, si³ê g³osu, a nawet ruchy.
Czy cz³owiek kiedykolwiek jest dobrze przygotowany na przyjêcie zrz¹dzeñ Bo¿ych. Zawsze powinien prosiæ o pokorn¹ postawê Maryi „Oto ja
s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wed³ug Twego s³owa”. Bóg jest
re¿yserem naszego ¿ycia. My najczêœciej s³abymi aktorami na ¿yciowej
scenie. Otwartoœci na Bo¿e dzia³anie
i przyjmowania Bo¿ych mocy uczy³
nas nasz B³ogos³awiony Jan Pawe³ II.
Jest dla nas bardzo dobrym nauczycielem. W dzisiejsz¹ niedzielê prosimy Boga, byœmy byli Jego pojêtnymi
uczniami.
ks. Infu³at

Refleksje po Mszy œw. na wadowickim rynku
w dzieñ Beatyfikacji Jana Paw³a II 1.05.2011 o godz. 10.00
Szacunkowa liczba pielgrzymów
bior¹cych udzia³ w mszy œw. na rynku by³a ok. 15 tys. Trudno powiedzieæ. Jedno wiem, ¿e od trzech lat,
gdy jestem w parafii nie widzia³em
na rynku tylu ludzi.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê ju¿
parê minut przed dziesi¹t¹. Mszy œw.
przewodniczy³ ks. Infu³at Kazimierz
Suder, kolega ze studiów i przyjaciel
Ojca Œwiêtego. Koncelebrowali z nim
ksiê¿a goœcie i kap³ani pracuj¹cy
w tej parafii. Na pocz¹tku chór odœpiewa³ uroczyste: „Gaude Mater Polonia”, a nastêpnie wypowiedzia³em
nastêpuj¹ce s³owa:
W czasie dzisiejszej Mszy œw. bêdziemy siê ³¹czyæ za poœrednictwem
œrodków masowego przekazu z uroczystoœci¹ beatyfikacyjn¹ Jana
Paw³a II w Rzymie.
Po akcie beatyfikacyjnym i homilii
telebimy zostan¹ wy³¹czone i rozpoczniemy uroczyst¹ Mszê œw. dziêkczynn¹ za beatyfikacjê naszego najwiêkszego Rodaka i Wadowiczanina.
Po Mszy œw. lokalnej znowu przez
³¹cza elektroniczne po³¹czymy siê
z Watykanem.
Na tê Uroczystoœæ przyby³ pan Premier Rzeczypospolitej Donald Tusk
wraz z ma³¿onk¹ i inni wysocy przedstawiciele w³adzy pañstwowej. S¹
równie¿ przedstawiciele w³adzy powiatowej i samorz¹dowej.

Dwa chóry uœwietni¹ nasze œwiêtowanie. Chór parafialny prowadzony przez pana organistê Krzysztofa
Jopka i chór m³odzie¿y z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Marcina
Wadowity, do którego chodzi³ Jan
Pawe³ II., prowadzony on jest przez
pana Zbigniewa Czerniaka.
Witamy bardzo serdecznie pielgrzymów ze wszystkich stron Polski
i zagranicy. Niech B³ogos³awiony Jan
Pawe³ II, w tym miejscu, gdzie
wszystko siê dla niego zaczê³o, wyprasza Wam obfite ³aski u Jezusa
Mi³osiernego, z którym zwi¹za³ ca³e
swoje ¿ycie.
O godz. 10.00 przez ³¹cza satelitarne po³¹czyliœmy siê z uroczystoœciami beatyfikacyjnymi w Rzymie. Kiedy zosta³ odczytany przez papie¿a
Benedykta XVI dekret beatyfikacyjny obok wzruszenia, które siê nam
wszystkim udzieli³o, zobaczyliœmy na
frontonie Bazyliki ods³aniany piêkny portret nowego B³ogos³awionego
oraz kilkadziesi¹t balonów wypuszczonych przez dzieci ku niebu w kolorach bia³o-¿ó³tych. Choæ aura by³a
niesprzyjaj¹ca, to tak naprawdê nikt
nie myœla³ o niewygodach, ale g³êboko w sercu prze¿ywa³ te cudowne, historyczne i najwa¿niejsze dla
Wadowic chwile.
ks. Grzegorz Kufel
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