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w matczyn¹ opiekê.
Winniœmy postawiæ Janowi Paw³owi pomnik
wype³niania i ¿ycia s³owami, których nas
uczy³, a których tak
wielu zapomnia³o. Maryjo, naucz nas
wiernoœci nauce P Papie¿a.
Po Apelu ¿egnamy siê z Maryj¹.
Wracamy. W autokarze dociera do nas
wiadomoœæ o œmierci ks. bpa Ma³ysiaka. Modlimy siê za Jego duszê. Dowiadujemy siê równie¿ o nominacjach nowych biskupów krakow-

skich. Ich pos³ugê polecamy w „ró¿añcu
pielgrzyma”, prosz¹c
o œwiat³o Ducha œw. dla
Nich i orêdownictwo
Jana Paw³a. Polecamy
te¿ ks. Wojciecha, naszego kierowcê
P. Jurka, nasz¹ XXVI Piesz¹ Pielgrzymkê. Modlimy siê te¿ o spokój
duszy dla Izabelki oraz o si³y dla Jej
bliskich w tych ciê¿kich chwilach.
Wspominamy te¿ zmar³ych z naszych
rodzin. Przed pó³noc¹ docieramy
szczêœliwie do Wadowic. Dziêkujemy ks. Wojciechowi. Do zobaczenia
16 sierpnia.
Rozalia Borkowska

Radosny czwartek w Nowym Wiœniczu i Lipnicy
7 lipca wybraliœmy siê na kolejny
radosny czwartek wraz z nasz¹ ulubion¹ Pani¹ Przewodnik Mari¹ Zador¹ oraz Paniami Opiekunkami do
Lipnicy Murowanej i Nowego Wiœnicza na wspania³¹ wycieczkê.
Najpierw udaliœmy siê do zamku
w Nowym Wiœniczu. W zamku zobaczyliœmy kopie rzeŸb Papie¿a Jana
Paw³a II pochodz¹cych z ca³ego œwiata, których autorem jest Czes³aw
DŸwigaj, artysta z Nowego Wiœnicza.
Zachwyceni zamkiem udaliœmy siê
do Lipnicy Murowanej, gdzie znajduj¹ siê trzy koœcio³y, a tylko 600
mieszkañców. Odwiedziliœmy koœció³ œw. Szymona, który zosta³ wy-

budowany na miejscu domu rodzinnego Œwiêtego. Niedaleko niego stoi
parafialny koœció³ pw. Œw. Andrzeja
Aposto³a. Na placu przed koœcio³em
znajduj¹ siê trzy ceramiczne rzeŸby,
przedstawiaj¹ce œw. Urszulê Ledóchowsk¹, jej siostrê – b³. Mariê Teresê, oraz œw. Szymona, wszyscy zwi¹zani z Lipnic¹.
W rynku ogl¹daliœmy pod budynkami palmy wielkanocne, gdy¿ Lipnica Murowana s³ynie z organizowanych co roku konkursów na najwy¿sz¹ palmê. Po zobaczeniu
wszystkiego udaliœmy siê na pyszny
obiad, który wszystkim smakowa³.
Po obiedzie pojechaliœmy do domu.
Maciej Kaffka
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
19. Niedziela Zwyk³a
Poœród niesnasków - Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla S³owiañskiego oto Papie¿a
Otwarty tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten W³och,
On œmia³o jak Bóg pójdzie na miecze;
Œwiat mu - to proch.
Twarzjego,s³oñcemrozpromieniona,
Lamp¹ dla s³ug,
Za nim rosn¹ce pójd¹ plemiona
W œwiat³o - gdzie Bóg.
Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud Jeœli rozka¿e - to s³oñce stanie,
Bo moc - to cud.
Juliusz S³owacki
Wszechmocny Bo¿e, dziêkujemy
za s³owiañskiego Papie¿a, za Jego
beatyfikacjê.
Rodzina Jurczaków

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z PIERWSZEJ DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊ-

KSIÊGI KRÓLEWSKIEJ:
1 Krl 19, 9a. 11-13
Bóg objawia siê Eliaszowi

EWANGELIA:

GO PAW£AAPOSTO£ADO RZYMIAN:
Rz 9, 1-5
Izrael jest ludem Bo¿ym

Mt 14, 22-33 Jezus chodzi po jeziorze

Pok³adam nadziejê w Panu, ufam Jego s³owu
Gdy t³um zosta³ nasycony, zaraz Jezus przynagli³ uczniów, ¿eby wsiedli do ³odzi
i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi t³umy. Gdy to uczyni³, wyszed³ sam
jeden na górê, aby siê modliæ. Wieczór zapad³, a On sam tam przebywa³. £ódŸ zaœ by³a
ju¿ sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr by³ przeciwny. Lecz
o czwartej stra¿y nocnej przyszed³ do nich, krocz¹c po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go krocz¹cego po jeziorze, zlêkli siê myœl¹c, ¿e to zjawa, i ze strachu krzyknêli.
Jezus zaraz przemówi³ do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie siê”. Na to odezwa³ siê
Piotr: „Panie, jeœli to Ty jesteœ, ka¿ mi przyjœæ do siebie po wodzie”. A On rzek³:
„PrzyjdŸ”. Piotr wyszed³ z ³odzi i krocz¹c po wodzie przyszed³ do Jezusa. Lecz na
widok silnego wiatru ul¹k³ siê i gdy zacz¹³ ton¹æ, krzykn¹³: „Panie, ratuj mnie.” Jezus
natychmiast wyci¹gn¹³ rêkê i chwyci³ go, mówi¹c: ”Czemu zw¹tpi³eœ, ma³ej wiary?”
Gdy wsiedli do ³odzi, wiatr siê uciszy³. Ci zaœ, którzy byli w ³odzi, upadli przed nim,
mówi¹c: „Prawdziwie jesteœ Synem Bo¿ym”.
Oto s³owo Pañskie

„

Odwagi! Ja jestem, nie bójcie siê!” Mt 14,27

To wszystko, czego nie zrobi³: Piotr, Pawe³, Henryk, W³adys³awa, czy Alicja,
ktokolwiek, kiedykolwiek, cokolwiek, mo¿esz uczyniæ ty z PANEM. Uwierz
w siebie. Wiara pomo¿e ci prze³amaæ nie jeden szlaban. Nie jeden mur mo¿e
zostaæ zburzony z PANEM. Poznaj swoj¹ s³aboœæ. Kochaj ¿ycie. Uwierz w siebie. Niech ciê ono poch³onie. „Jeœli twoje serce siê ko³ysze przywo³aj PANA”.
ON ciê wyci¹gnie z g³êbin twojego ¿ycia. Wyp³yñ na g³êbie. PANIE pomó¿!
PANIE tonê! Piotr wyszed³ z ³odzi. Chodzi po wodzie. Ty te¿ mo¿esz. Pomó¿
Panu czyniæ cuda. Nie bój siê!
Ks. St. Gorgol

Pogrzeb
Dobry Jezu,
a nasz Panie,
daj im wieczne
spoczywanie.

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

Œp.
Œp.
Œp.
Œp.

Adam Bury, ur. 1936r., zam. ul. Karmelicka
W³adys³aw Krupa, ur. 1935r., zam. Os. XX-lecia
Ryszard Bukowski, ur. 1951r., zam. Os. XX-lecia
Julian Drapa, ur. 1938r., zam. ul. Nadbrze¿na
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W

PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN

W II niedzielê sierpnia, na mszy œw. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych
Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpóŸniej przed t¹ Msz¹ œw.

Zofia Sulikowska
Filip Ciê¿arek
Alicja Ko¿uch
Karolina Skwarczyñska
Emilia Ryszawy
Adam Pacut

Maja Œlusarczyk
Jakub Pawlik
Nikodem Sarach
Amelia Kalamus
Olaf Hojnic
Amelia Wójcik

Karolina Pasternak
Filip Górak
Albert Harenza
Antoni Matejko
Julia Front
Szymon Putaœ

bêdzie przewodniczk¹ w wierze i w
¿yciu codziennym. Nawiedzenie –
owocem otwartoœci na Boga jest
otwarcie na drugiego cz³owieka. Pokój osi¹gniemy przez mi³oœæ, ¿yczliwoœæ, bezinteresownoœæ. Wyproœ nam
Maryjo, abyœmy w bliŸnich umieli dostrzegaæ Chrystusa. Narodzenie –
Bo¿e Narodzenie. Bez Boga jesteœmy
bezradni i s³abi. Pozwólmy, by Bóg
narodzi³ siê w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach i na œwiecie. Ofiarowanie – Maryja z³o¿y³a ze swojego
¿ycia ofiarê. Chciejmy i my nas te¿
ofiarowaæ. Nie zamykajmy serc. Matko – wypraszaj ³askê czynnej mi³oœci
Boga i bliŸniego. Znalezienie – Wierzyæ to pielgrzymowaæ, stale szukaæ
Boga, a znaleŸæ Go mo¿na w œwi¹tyni. Maryjo, prowadŸ do Najœwiêtszego Serca Jezusowego.
16 lipca to œwiêto Matki Bo¿ej Szkaplerznej. W tym dniu przyby³a wielka
Pielgrzymka Poznañska. Jej przewodnik, ks. Andrzej Jêdrzejczak prowadzi Apel. Tak jak Jan Pawe³ II jesteœmy cali Twoi. Tobie oddajemy siê

Apel Jasnogórski
„Módlcie siê za mnie za ¿ycia mojego i po œmierci”, te s³owa, chyba
wiêkszoœci z nas bêd¹ towarzyszy³y
przez ca³e ¿ycie. To papieskie wezwanie, wzywa nas ka¿dego 16-tego
dnia miesi¹ca do modlitwy, do Apelu. Tym razem w zastêpstwie Ks. Infu³ata, jedzie z nami ks. Wojciech
Szel¹g. Rozpoczynamy krótk¹ modlitw¹, polecaj¹c pielgrzymkê na
Jasn¹ Górê naszym patronom i naszemu Orêdownikowi Janowi Paw³owi II, prosz¹c o szczêœliw¹ podró¿.
Ks. Wojciech wprowadza nas w tajemnice ró¿añcowe. Odmawiamy
tajemnice chwalebne. Po odmówieniu litanii do b³ogos³awionego Jana
Paw³a II, œpiewamy wiele pieœni,
g³ównie maryjnych.
Mszê œw. w kaplicy Matki Bo¿ej,
tym razem o godz.19.15, sprawuje
ks. Wojciech. O godz.20.00 uczestniczymy w Jasnogórskiej Modlitwie
o pokój na œwiecie. Czêœæ Radosna.
Zwiastowanie – Bóg chce ka¿dego
obdarzyæ pokojem, a Maryja niech
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Poniedzia³ek 8 sierpnia
6.00 Œp. Zofia Master
7.00 Œp. Franciszek Dudek - 4 r. œm. oraz
jego rodzice i brat
8.00 Œp. Jadwiga Fryc
12.00 Œp. Zbigniew Karelus
18.00 Œp. Teresa Mirocha
Œp. Józef Zamys³owski

Intencje mszalne:
Czwartek 11 sierpnia
6.00 Œp. Kazimierz Bi³ka
7.00 Œp. Józef Zamys³owski
8.00 Œp. Jadwiga Fryc
12.00 Œp. Teresa Mirocha
18.00 Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Tadeusz Sokowski - 4 r.œm.

Wtorek 9 sierpnia
6.00 Œp. Józef Zamys³owski
7.00 Œp. Maria Bando³a, m¹¿ Boles³aw - r. œm. Pi¹tek 12 sierpnia
8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Anny
6.00 Œp. Kazimierz Bi³ka
12.00 Œp. Jadwiga Fryc
7.00 Œp. Teresa Nogala
18.00 Œp. Czes³awa Kot
8.00 Œp. Jadwiga Fryc
Sp. Zofia Master
12.00 Œp. Józef Zamys³owski
18.00 W podziekowaniu za otrzymane ³aski z proœb¹
Œroda 10 sierpnia
00
6. Sp. Maria Ramêda
odalszeb³.Bo¿ezokazjir.œlubuAnnyiW³odzimierza
7.00 Œp. Jadwiga Fryc
Œp. Arena Modestina
8.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d Œp. Andrea Ramugida
12.00 Dziekczynna za otrzymane ³aski dla Asi
i jej rodziny, o opiekê b³. Jana Paw³a II
Sobota 13 sierpnia
18.00 W intencjach nowennowych
6.00 Œp. Józef Zamys³owski
Za ¿ywych
7.00 Œp. Jadwiga Fryc
O uzdrowienie Kubusia za wstawiennic8.00 Œp. Teresa Mirocha
twem Matki Bo¿ej i b³. Jana Paw³a II
12.00 Œp. Alojzy, Mieczys³aw, Julian Fr¹czek
Za zmar³ych
18.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Micha³a i Lechos³awy
Œp. Marian Oboza
Œp. Krzysztof Jucha
w 55 r. œlubu oraz dzieci i ich rodzin
Œp. Jan Ciep³y
Œp. Maria i Marian
Œp. Maria Lasek
Œp. Zbigniew Karelus
Niedziela 14 sierpnia
Sp. Teresa Mirocha
6.00 Œp. Lorenzo
Sp. Józef Zamys³owski
7.30 O b³og. Bo¿e dla Ró¿ Ró¿añcowych
Sp. Teresa Nogala
i ks. Opiekuna od VII Ró¿y
Œp. Kazimierz Bi³ka
Œp. Katarzyna, Józef, Stanis³aw Placek
Œp. Maria Maryniarczyk
00
9.
Œp. Stefan Garlacz
Œp. Maria Miarka
00
10.
Roków: Œp. W³adys³aw El¿bieciak - 20 r.œm.,
Œp. Kazimierz Paw³owski
Œp. Kazimierz Witczak i rodzice
Stefania ¿ona
Œp. Kazimierz Ksi¹¿ek
10.30 O b³og. Bo¿e dla Marii w 70 r. urodzin
Œp. Zofia Rokowska
12.00 Œp. Marian Oboza
Œp. Bogumi³a Leœniak
13.15 Roczki
Œp. Ewa Matejko
19.00 Œp. Jadwiga Fryc
Œp. Janina RzeŸniczak
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19. Niedziela Zwyk³a - 07 sierpnia 2011
1. Dzisiaj, podczas Mszy œw. o godz.
12 bêdzie modliæ siê z nami Parafialny chór Flaminae z Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Warszawie. Po Mszy chór zaprasza do krótkiego wspólnego dziêkczynienia.
2. Starajmy siê prze¿ywaæ miesi¹c
sierpieñ w abstynencji od napojów alkoholowych.
3. Chêtnych do asysty kalwaryjskiej, ch³opców i dziewczyny zapraszamy na spotkanie do domu katolickiego we wtorek na godz. 18.30.
Wyjazd asysty w pi¹tek 19 sierpnia
o godz. 14.00, oraz w niedzielê
21 sierpnia o godz. 5.30.
4. W ramach radosnego czwartku
11 sierpnia zapraszamy dzieci na wycieczkê do Koniakowa, Istebnej, Wis³y. Przy zapisie nale¿y podaæ PESEL
i adres zamieszkania dziecka.
5. W przysz³¹ niedzielê, na mszy
œw. o godz. 13.15 udzielamy b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ rocznicê chrztu œw.
6. W niedzielê 14 sierpnia pielgrzymujemy do Nowego Targu, a stamt¹d na nogach na Turbacz na mszê
œw. ludzi gór, któr¹ w przesz³oœci prowadzi³ ks. Józef Tischner. Wyjazd
o godz. 6.30. Koszt 30 z³. W tym dniu
wyjazd do Harmê¿ k/Oœwiêcimia na
obchody 70. rocznicy œmierci
œw. Maksymiliana Marii Kolbego.
Wyjazd o godz. 6.45, koszt 17,- z³.
We wtorek 16 sierpnia jedziemy na
Apel Jasnogórski. Wyjazd o godz.
15.45. Koszt przejazdu 30 z³. W pi¹tek 19 sierpnia pojedziemy na pogrzeb
Matki Bo¿ej do Kalwarii. Wyjazd
o godz. 14.00. Koszt przejazdu 8 z³. -3-

7. Prezydent Miasta Krakowa Jacek
Majchrowski oraz ksi¹dz Kardyna³
Stanis³aw Dziwisz Arcybiskup Metropolita Krakowski serdecznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w Biegu Œladami Jana Paw³a II na trasie Wadowice Kraków. Bieg wystartuje w sobotê
20 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00
z Wadowic (w okolicach domu rodzinnego Ojca Œwiêtego). Szczegó³y
wywieszone w gablotce parafialnej.
8. Zapraszamy parafian na nocne
czuwanie na Jasnej Górze, które odbêdzie siê z 2 na 3 wrzeœnia. Wyjazd
w pi¹tek 2 wrzeœnia o godz. 17.00.
Powrót w sobotê 3 wrzeœnia ok. godz.
7.00 rano. Koszt przejazdu 30 z³.
9. Dni skupienia dla narzeczonych
odbywaæ siê bêd¹ w naszej parafii we
wrzeœniu przez dwie soboty, 03. i 10.
wrzeœnia od godz. 16.00 oraz dwie
niedziele 04. i 11. wrzeœnia na mszy
œw. o godz. 9.00 i po niej spotkanie
w domu parafialnym, a nie jak dotychczas przez cztery kolejne niedziele.
10. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej. Polecamy nasz biuletyn Bazylika, Carolus.
11. Na nadchodz¹cy tydzieñ ¿yczymy wszystkim parafianom, oraz pielgrzymom nawiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Polecamy opiece Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy solenizantów i jubilatów nadchodz¹cych dni.
12. Sk³adka z dzisiejszej niedzieli
przeznaczona jest pokrycie kosztów
zwi¹zanych z remontami, które wykonujemy w koœciele i na plebanii.
/-/ ks. St. Jaœkowiec – Proboszcz

Sprz¹tanie
W koœciele równie¿ s¹ najczêœciej
panie, które sprz¹taj¹. Dbaj¹ o czystoœæ posadzki, a tak¿e mebli œwi¹tynnych. Zmywaj¹ i odkurzaj¹. Pastuj¹ i froteruj¹. Jak¿e nie ceniæ ich
pracy. Jak¿e im nie dziêkowaæ.

Czêsto w naszych rodzinach ma³o
siê ceni tych, którzy robi¹ porz¹dki
domowe. Dom trzeba nieustannie
sprz¹taæ. Dbaæ o czystoœæ sprzêtów,
wyposa¿enia kuchennego, a tak¿e
czystoœci okien, pod³ogi i œcian.
Troszczyæ siê o pranie, a nawet cerowanie. Przyszywanie guzików.
Zmianê bielizny poœcielowej. Ile¿ to
pracy poch³aniaj¹ te zwyk³e, niezauwa¿alne czynnoœci. Wagi ich i wartoœci czêsto nie zauwa¿amy i nie doceniamy. Ma³e dzieci w szkole
mówi¹: „Moja mamusia nie pracuje”. Prac¹ okreœlaj¹ zajêcia, które
daj¹ dochód. Za ni¹ s¹ wyznaczone
pensje. Nagrody. S³owo uznania.
Domowe porz¹dki s¹ czêsto domen¹
¿on, babci. S¹ one czêsto gospodyniami domowymi. Wci¹¿ siê za ma³o
je ceni. Nie ma za nie ani pensji,
a póŸniej tak¿e emerytury. S¹ niezauwa¿alne.

Bardzo wa¿nym jest tak¿e wewnêtrzne sprz¹tanie w duszach ludzkich. Ich czyszczenie. Rola Sakramentu Pokuty jest nie do przecenienia. Tak dla tych, którzy chc¹ siê spowiadaæ, jak i dla spowiedników. Jedni i drudzy bardzo wa¿ni, a w centrum tego Sakramentu jest Jezus
Chrystus bogaty w mi³osierdzie.
Tak siê sta³o, ¿e w ostatnich tygodniach po¿egnaliœmy dwóch spowiedników. Ks. pra³at Franciszek
Skupieñ przyje¿d¿a³ do naszej œwi¹tyni z Andrychowa przez szeœæ lat,
od wrzeœnia 2005 roku do lipca 2011
roku. Kiedy jako proboszcz zrezygnowa³ z urzêdu w parafii œw. Macieja – doszed³ do wniosku, ¿e jeszcze ma na tyle si³, ¿e mo¿e pomagaæ
w spowiedzi. Bardzo go o to prosi³em. Wyrazi³ zgodê i trzy razy w tygodniu regularnie przyje¿d¿a³ do naszej œwi¹tyni, aby szafowaæ Sakramentem Pokuty. Odznacza³ siê niezwyk³¹ obowi¹zkowoœci¹. Przez te
trzy dni do po³udnia siedzia³ i siedzia³
w konfesjonale i rozgrzesza³ penitentów. W zesz³ym roku, podczas odpustu parafialnego na Œwiêto Ofiarowania NMP, obchodzi³ uroczyœcie w naszej parafii jubileusz 50-lecia kap³añ-

Kiedy przez d³u¿szy czas nie ma
kto sprz¹taæ, ani praæ – wtedy dostrzega siê jak wielki nie³ad wdar³ siê
w nasze mieszkania. Pragnê na tym
miejscu uœcisn¹æ d³onie naszych
mamuœ, babci, czy te¿ ¿on za dba³oœæ o porz¹dek w naszych mieszkaniach. Wiem, ¿e niejednokrotnie prace te spe³niaj¹ i panowie. To jest
prawdziwe budowanie wspólnoty
rodzinnej. „Jeden drugiego ciê¿ary
noœcie, a tak wype³niacie prawo
Moje” – mówi Jezus.
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stwa. W tym roku w czerwcu zakomunikowa³ mi, ¿e jest coraz s³abszy
i nie da rady ju¿ przyje¿d¿aæ do spowiadania. Bardzo mnie to zmartwi³o,
a jednoczeœnie mam zrozumienie dla
jego postawy. Wiem, ¿e sprz¹tanie
dusz ludzkich jest trudne i mecz¹ce.
Ksiê¿e pra³acie Franciszku, za trud
szeœcioletniego spowiadania w naszej
Bazylice bardzo dziêkujemy.
Poniewa¿ nieszczêœcia najczêœciej
chodz¹ parami, dlatego jakby za ma³o
by³o tego, ¿e ks. Pra³at zrezygnowa³
ze spowiadania, równie¿ i nastêpny
spowiednik, ks. kanonik Roman Sasu³a odjecha³ z naszej parafii.
Ks. kanonik Roman Sasu³a budowa³
koœció³ w Szarowie ko³o Puszczy Niepo³omickiej. Dosiêg³a go tam cukrzyca. Bardzo siê rozwinê³a. Ks. Kardyna³ zwolni³ go z proboszczowania
z tamtejszej parafii i skierowa³ go
30 czerwca 2008 roku na spowiednika do naszego koœcio³a. Przyj¹³ ten obowi¹zek z wielk¹ ochot¹. Stara³ siê z tej
pracy jak najlepiej wywi¹zywaæ. Niestety cukrzyca, która jest cichym zabójc¹ cz³owieka, coraz bardziej pustoszy³a jego organizm. Ks. Kanonik bardzo niepokoi³ siê swoim stanem zdrowia. Czêsto korzysta³ z pomocy diabetologa. Lekarz stawia³ go na nogi, ale
choroba dawa³a o sobie znaæ. Dy¿ur
w konfesjonale bardzo go wyczerpywa³. Prosi³ ks. Kardyna³a, ¿eby skierowa³ go do innej duszpasterskiej pracy.
Nasz Metropolita – jako zatroskany
o swoich kap³anów Ojciec, przeznaczy³
go z dniem 01 sierpnia 2011 roku
na kapelana Sióstr Albertynek
w Igo³omi.
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Ks. Kanoniku Romanie, mo¿e twoja praca przez wielu by³a niezauwa¿ana. Taka jest specyfika ka¿dego
sprz¹tania i prania. Wci¹¿ siê j¹ ma³o
ceni i niestety za ma³o dostrzega.
Przyjmij nasz¹ wdziêcznoœæ za
trzechletni¹ pracê spowiednicz¹
w naszej parafii.
Mówi¹c o spowiednikach, którzy
wytrwale w naszej Bazylice przez poprzednie lata szafowali Sakramentem
Pokuty, trzeba koniecznie podkreœliæ
rolê ks. kanonika Eugeniusza £udzika. By³y proboszcz z BrzeŸnicy,
ks. kanonik £udzik, przez 11 lat spowiada w naszej Bazylice. Przez dziewiêæ lat przyje¿d¿a³ przez piêæ dni
w tygodniu, natomiast przez ostatnie
dwa lata, z powodu swoich lat – ma
obecnie 86 lat spowiada przewa¿nie
dwa dni w tygodniu. Jest to niezwyk³y Bo¿y gorliwiec. Niech Bóg obdarza dalszym zdrowiem Ciebie, kochany ksiê¿e Kanoniku, za Twoje
bardzo czytelne œwiadectwo gorliwoœci kap³añskiej.
Na tym miejscu nale¿y z³o¿yæ równie¿ g³êboki uk³on w stronê naszego
ks. pra³ata Zdzis³awa Ka³wy. Przez
ca³e lata by³ wychowawc¹ wielu pokoleñ. Katechizowa³ dzieci, m³odzie¿. Kszta³ci³ narzeczonych, a tak¿e s³u¿bê liturgiczn¹. Przez ostatnie
dziesiêæ lat ¿arliwie wychowuje ludzi przez konfesjona³. Niezdarty ksiê¿e pra³acie Zdzis³awie – niech Bóg
darzy Ciebie swymi mocami, byœ
móg³ jak najd³u¿ej zmagaæ siê w konfesjonale z ludzkimi s³aboœciami.
ks. Infu³at

