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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
3. Niedziela Wielkanocna

ks. Infu³at

Œwi¹teczna pomoc ¿ywnoœciowa i œwiêcone z Wielkiej Soboty
W przedœwi¹tecznej zbiórce ¿yw-

noœci zorganizowanej w dniach 23 –
24 marca w marketach zebrano
³¹cznie 324 kg ró¿nych artyku³ów
spo¿ywczych. Do wystawionego
kosza „Dar o³tarza” u Œwiêtego An-
toniego w czwartek 31.03 – 4.04 nasi
parafianie z³o¿yli oko³o 64 kg ró¿-
nej ¿ywnoœci.

Z tej pomocy ¿ywnoœciowej sko-
rzysta³o 85 osób i rodzin w tym jed-
na osoba bezdomna. Dla osób star-
szych, chorych, niepe³nosprawnych
sporz¹dzona 42 paczki – upominki,
które wrêczono w czasie odwiedzin
w domach. Stanis³awa Bando³a

W Wielk¹ Sobotê podobnie jak
w latach ubieg³ych po ka¿dym œwiê-
ceniu pokarmów uczestnicy dzielili
siê z potrzebuj¹cymi sk³adaj¹c dary
do ustawionych koszy, i tak z³o¿o-
no: 797 szt. jajek, ok. 42 kg wêdlin,
ok. 20 kg ró¿nych ciast, chleba,
21,5kg owoców, ok. 11 kg s³odyczy.
Ponadto z³o¿ono 40kg. artyku³ów
sypkich. Z tych darów skorzysta³y
83 osoby i rodziny, a dla 8 osób cho-
rych œwiêcone dostarczono do domu.
Wszystkim ofiarodawcom za ¿ycz-
liwoœæ i dar serca w imieniu obdaro-
wanych sk³adamy serdeczne Bóg
zap³aæ.

Papieski maj
W maju pamiêtamy

o urodzinach b³ogos³a-
wionego Papie¿a.

Na 18 maja zaprasza-
my do naszego miasta

dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ nosz¹cych
Jego imiê.

1 maja, w rocznicê beatyfikacji, ce-
lebrujemy o godz. 10.00 uroczyst¹
mszê œw. na rynku pod przewodnic-
twem ks. Biskupa, a nastêpnie uczest-
niczymy w uroczystej „procesji œwiê-
tych” do koœcio³a œw. Piotra.

Przez ca³y maj o godz. 21.00, przy
papieskim pomniku bêdziemy siê
spotykaæ na maryjnym apelu.

W sobotê 12 maja piel-
grzymujemy do Orawskiej
Polhory, na S³owacji. Mia-
steczko to znajduje siê pod Babi¹
Gór¹. W zesz³ym roku, 31 paŸdzier-
nika ks. kard. Stanis³aw Dziwisz po-
œwiêci³ piêkny pomnik Jana Paw³a II
ufundowany przez mieszkañców zdo-
bi plac przed tamtejszym koœcio³em.
Nasz¹ obecnoœci¹ pragniemy wyraziæ
mieszkañcom tej pod babiogórskiej
parafii wdziêcznoœæ za umi³owanie
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.  Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 35 z³.
Po drodze chcemy odwiedziæ bardzo
piêkny, drewniany koœció³ w Lacho-
wicach ko³o Suchej.

Jan Pawe³ II by³ dla nas wielkim

znakiem od Pana. Bóg pos³u¿y³ siê

Jego wielk¹ i pokorn¹ modlitw¹,

aby pokazaæ nam, ¿e modlimy siê

ma³o. Jego mi³oœæ do ludzi sta³a

siê dla nas wyzwaniem, byœmy co-

dziennie uczyli siê wzajemnej mi-

³oœci, okazuj¹c sobie wiêcej ¿yczli-

woœci, wspó³czucia i mi³osierdzia.

Za swojego ¿ycia Jan Pawe³ II

nieustannie prosi³ nas o modlitwê

i my staramy siê spe³niaæ Jego proœ-

bê, a dziœ – po œmierci tego Wielkie-

go Cz³owieka – prosimy Go, by

wspiera³ nas swoim orêdownictwem

przed Panem.

Rodzina Praciaków
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŒW. JANA APOSTO£A:

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 3, 13-15. 17-19 1 J 2, 1-5a

Kwietniowa pielgrzymka w Tatry
Tradycyjnie od kilku lat z nadej-

œciem wiosny wybieramy siê do Do-
liny Chocho³owskiej, aby obejrzeæ
kwitn¹ce krokusy.

10 kwietnia o godz. 7.00 z ks. in-
fu³atem Jakubem Gilem wyjechali-
œmy z Wadowic. Nie do koñca byli-
œmy przekonani czy zobaczymy kwit-
n¹ce krokusy, w ci¹gu ostatnich dni
by³o zimno, pada³ deszcz, a nawet
œnieg. W dniu wyjazdu pogoda siê
zmieni³a i od rana œwieci³o s³oñce.

W drodze do Doliny zatrzymaliœmy
siê w s³ynnej wsi Chocho³ów i udali-
œmy siê do koœcio³a œw. Jacka. Na po-
lanie za koœcio³em kwit³y krokusy,
ale to jeszcze nie to, co chcemy zo-
baczyæ. Jedziemy dalej do Doliny
Chocholowskiej. To najd³u¿sza z ta-
trzañskich dolin po polskiej stronie
gór – ma 10 km d³ugoœci.

Wêdrówkê wzd³u¿ Doliny rozpo-
czynamy od Siwej Polany, na której
23 czerwca 1983 roku wyl¹dowa³
helikopter z b³. Janem Paw³em II. Stoi
tu dziœ pami¹tkowy krzy¿ w kszta³-
cie papieskiego pastora³u. Po obu
stronach drogi widaæ kwitn¹ce kro-
kusy, ale skulone, w nocy by³ mróz.

Najpierw idziemy drog¹ asfaltow¹
bez œniegu, im wy¿ej – œniegu coraz
wiêcej, na poboczach wielkie zwa³y,
ale nie narzekamy, bo œnieg pod no-
gami jest ubity i idzie siê dobrze.
Piêkna pogoda zachêca do wêdrów-
ki. Grupa rozbija siê na mniejsze
grupki i drogê do Doliny Chocho-
³owskiej pokonuje w ró¿nym tempie.
Wszyscy docieramy do najwiêkszej

i najbardziej malowniczej polany
w Tatrach, szczególnie piêknej
w okresie wiosennym, gdy porastaj¹
j¹ niezliczone iloœci krokusów.

Podchodzimy do schroniska na
wys. 1146 m npm, gdzie w czerwcu
1983 roku Papie¿ Jan Pawe³ II spo-
tka³ siê z Lechem Wa³ês¹ i jego ro-
dzin¹. Po trudach wêdrówki nadszed³
czas na odpoczynek i posi³ek, niektó-
rzy wychodz¹ na zewn¹trz, siadaj¹ na
³awkach, wystawiaj¹ twarze do s³oñ-
ca. Ze schroniska idziemy do kapli-
cy pw œw. Jana Chrzciciela po³o¿o-
nej w górnej czêœci polany i tu nasze
trudy wêdrówki zostaj¹ nagrodzone.
Wœród œniegu ods³aniaj¹ siê polanki
z piêknie kwitn¹cymi krokusami.

Przy kapliczce, w scenerii oœnie¿o-
nych gór, b³êkicie nieba i promieniach
s³oñca odmawiamy koronkê do Bo-
¿ego Mi³osierdzia. Przypominaj¹ siê
s³owa Jana Paw³a II:

„Cz³owiekowi potrzebne jest piêk-
no naszych Tatr, które same chwal¹
Boga, które same wzywaj¹ cz³owie-
ka, a¿eby sta³ siê g³osicielem Jego
chwa³y”.

Czas wracaæ z powrotem, przed
nami do przejœcia 9 km. Na dole cze-
ka nas kolejna niespodzianka, wy-
starczy³o kilka godzin s³onecznej
pogody i ca³a Siwa Polana „zakwi-
t³a”, w ruch id¹ aparaty, trzeba utrwa-
liæ te ³any liliowych kwiatów.

Zadowoleni wracamy do Wadowic.
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ ksiê-
dzu Infu³atowi za piêkn¹ pielgrzymkê.

Maria Zadora

EWANGELIA:  £k 24, 35-48  Musia³y siê wype³niæ zapowiedzi Pisma

 Oto s³owo Pañskie

Uczniowie opowiadali, co ich spotka-
³o w drodze i jak poznali Jezusa przy
³amaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym,
On sam stan¹³ poœród nich i rzek³ do nich:
«Pokój wam». Zatrwo¿onym i wylêk³ym
zdawa³o siê, ¿e widz¹ ducha. Lecz On
rzek³ do nich: „Czemu jesteœcie zmiesza-
ni i dlaczego w¹tpliwoœci budz¹ siê
w waszych sercach? Popatrzcie na moje
rêce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie siê
Mnie i przekonajcie: duch nie ma cia³a
ani koœci, jak widzicie, ¿e Ja mam”. Przy
tych s³owach pokaza³ im swoje rêce
i nogi. Lecz gdy oni z radoœci jeszcze nie
wierzyli i pe³ni byli zdumienia, rzek³ do

nich: „Macie tu coœ do jedzenia?” Oni po-
dali Mu kawa³ek pieczonej ryby. Wzi¹³
i jad³ wobec nich. Potem rzek³ do nich:
«To w³aœnie znaczy³y s³owa, które mówi-
³em do was, gdy by³em jeszcze z wami:
Musi siê wype³niæ wszystko, co napisane
jest o Mnie w Prawie Moj¿esza, u Proro-
ków i w Psalmach”. Wtedy oœwieci³ ich
umys³y, aby rozumieli Pisma. l rzek³ do
nich: «Tak jest napisane: Mesjasz bêdzie
cierpia³ i trzeciego dnia zmartwychwsta-
nie; w imiê Jego g³oszone bêdzie nawró-
cenie i odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, pocz¹wszy od Jerozolimy. Wy
jesteœcie œwiadkami tego”.

S³owo na niedzielê
Ewangelia opisuje jedno ze spotkañ

Zmartwychwsta³ego ze swoimi uczniami.
Chrystus pragnie nie tylko zapewniæ ich
o prawdziwoœci Zmartwychwstania, ale
ponadto udziela im specjalnego daru ro-
zumienia Pisma Œw. i podaje wyjaœnie-
nia, co do swojej zbawczej dzia³alnoœci.
Mo¿emy wiêc przekonaæ siê, jak bardzo
zale¿a³o Chrystusowi, aby Ci, którzy bêd¹
dla innych œwiadkami Zmartwychwstania
wykluczyli wszelkie w¹tpliwoœci w tej
materii: Popatrzcie... dotknijcie... macie
coœ do zjedzenia... wzi¹³ i jad³...

Dowiadujemy siê nastêpnie, ¿e do pe³-
nego zrozumienia Pisma Œw. konieczna
jest pomoc Bo¿a oœwiecaj¹ca umys³ cz³o-

wieka. Nie mo¿na zg³êbiæ jego treœci, tak
jak to czynimy, bior¹c do rêki ludzkie
dzie³a. Wœród pouczeñ Chrystusa jest za-
powiedŸ dotycz¹ca przysz³oœci. W imiê
Jego bêdzie g³oszone nawrócenie i od-
puszczenie grzechów wszystkim naro-
dom. Równie¿ Koœció³ musi podj¹æ to
samo zadanie. Na uwagê zas³uguje te¿
uœwiadomienie sobie, ¿e Zmartwychwsta-
³y Chrystus idzie z nami we wszystkich
sytuacjach naszego ¿ycia jak z uczniami
id¹cymi do Emmaus.  Zmartwychwsta-
³y Chrystus zawsze zwiastuje nam po-
kój. Musimy jednak pragn¹æ przyjaŸni
ze Zbawicielem i zas³ugiwaæ na ni¹ do-
brym ¿yciem.

ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
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Poniedzia³ek 23 kwietnia
   6.00 O dary Ducha œwiêtego i ³askê

zdrowia dla Jerzego Zembrowiec
   6.45 Œp. Jerzy Ochman
   7.30 Œp. Stanis³aw £opatecki
   8.00 Œp. Marian Szymuœ
  12.00 Œp. Wojciech Biel, Stefania, syn Stanis³aw,

ziêæ Zbigniew
O b³og. Bo¿e dla Ireny i Henryka
w 50 r. œlubu

  18.00 O b³og. Bo¿e dla ks. Wojciecha od
Stra¿y Honorowej
Œp. Czes³aw Romanowski

Wtorek 24 kwietnia
   6.00 Œp. Stefania Mnich

Œp. Tadeusz Baca
   6.45   Œp. Aniela, Tomasz, Kazimierz Botko
   7.30 Œp. Micha³ Mytnik
   8.00 Œp. Zofia Stopa
  12.00 Œp. Stanis³aw £opatecki
  18.00 Œp. Stanis³aw Pardyga³

Œp. Michalina, Józef P³ocharscy

Œroda 25 kwietnia
     6.00 Œp. Leopold, Joanna Nicieja
     6.45 Œp. Zbigniew Klaja
     7.30 Œp. Anna, Józef PaŸdziora
     8.00 Œp. Wojciech, Zofia Drewniak
   12.00 Œp. Stanis³aw Zajdel
   18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Ireny
O uzdrowienia Kubusia za wstawiennic-
twem NMP i b³og. Jana Paw³a II
O Bo¿e b³og. dla Bogumi³y i Kazimierza w 50r. œlubu
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla wszystkich Darczynców,
którzy w dniu 25.03.2012r. z³o¿yli ofiary dla PKPS
O pomyœlny wynik leczenia szpitalnego dla
Stanis³awa

Za zmar³ych
Œp. Teresa Jucha
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Maciej Chmura
Œp. W³adys³aw Æwiêka³a
Œp. Maria Rajda
Œp. Czes³aw Romanowski
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Œp. Franciszek W¹drzyk
Œp. Stanis³aw £opatecki
Œp. Tadeusz Baca
Sp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski

Œp. W³adys³aw Dêbski
Œp. Olga Pitu³ej
Œp. Anna Byrska
Œp. Józef Hajnosz
Œp. Aleksander Mlak - 10 r. œm.

Czwartek 26 kwietnia
6.00 Œp. Stefania Mnich

Œp. Józef, Wiktoria Skupieñ i zmar³e dzieci
6.45 Œp. Stanis³aw £opatecki
7.30 Œp. Tadeusz Baca
8.00 Œp. W³adys³aw Ksi¹¿ek - 10 r. œm.
12.00 O Bo¿e b³og. dla córki Marzeny
18.00 Œp. Maria Œwiêch

Dziêkczynna, o b³og. Bo¿e
dla Danuty i Zygmunta w 25 r. œlubu

Pi¹tek 27 kwietnia
  6.00 Œp. Anna Burzej - 10 r. œm. i zm. rodzice
  6.45 Œp. Zbigniew Klaja
  7.30 Œp. Maria ¯ak
  8.00 Œp. Tadeusz Baca
12.00 Œp. Micha³ Mytnik
18.00 Œp. Ró¿a Wiœniewska

Œp. Stanis³aw £opatecki

Sobota 28 kwietnia
6.00 Œp. Stanis³aw £opatecki
6.45 Œp. Zbigniew Klaja
7.30 O ³askê nawrócenia i przemiane

bycia dla Wojtka, o ratunek dla
rozpadaj¹cego siê ma³¿eñstwa przez
wstawiennictwo B³og. Jana Pawa³a II

8.00 Œp. Tadeusz Baca
12.00 Œp. Tadeusz Kubera - 31 r. œm.
18.00 Dziêkczynno-b³agalna w 80 r. urodzin

Œp. Katarzyna, Antonina, Julian
Œp. Stefania, Franciszek Maj, Józef
Kowalczyk

Niedziela 29 kwietnia
   6.00 Za Parafian
   7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla

Magdaleny w rocznicê urodzin
Œp. Jan Ochman

   9.00 Œp. Janina B¹k - 12 r. œm., m¹¿ Jan
  10.00 Roków: Œp. Janina i Stanis³aw Nicieja
  10.30 Œp. W³adys³aw Brañka - 8 r. œm.

i zmarli rodzice
  12.00 Œp. Franciszek Madej - 18 r. œm.
  13.15 Œp. Maria ¯ak
  18.00 Œp. W³adys³aw Jêdrzejowski

3. Niedziela Wielkanocna - 22 kwietnia 2012

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

1. Pod has³em „B¹dŸ chrzeœcijani-
nem tak¿e na drodze” dziœ obchodzo-
na jest VI Ogólnopolska Niedziela
Modlitw za Kierowców.

2. Spotkanie wspólnoty Stra¿y Ho-
norowej przy „œwiêconym” w czwar-
tek o godz. 15.30

2. Majowe przygotowanie narze-
czonych w Bazylice Ofiarowania
NMP bêdzie w sobotê 5 i 12 maja
o godz. 16.00, oraz w niedzielê
 6 i 13 maja godz. 9.00.

3. Zapraszamy na pielgrzymki:
a. Wilno i sanktuaria pó³nocno-

wschodniej Polski od 27 do 29 kwietnia.
Koszt 450 z³. Spotkanie dla pielgrzymów
do Wilna bêdzie we wtorek 24 kwietnia
o godz. 18.00 w Klubie Pod Plebani¹

b. Orawska Polhora na S³owacji 12
maja godz. 7.00. Koszt 35 z³.

c. Poznañ i Licheñ w dniach
19 i 20 maja. Wyjazd godz. 6.00.
Koszt przejazdu 160 z³.

d. Pielgrzymka do W³och od 15 czerw-
ca do 22 czerwca. Koszt 1.390 z³.

Szczegó³y pielgrzymek i zapisy
w kancelarii parafii.

4. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – Uroczystoœæ œw. Wojciecha,
Biskupa i Mêczennika, g³ównego
patrona Polski, w œrodê – œwiêto
œw. Marka, Ewangelisty, w niedzielê
– œwiêto œw. Katarzyny Sieneñskiej,
dziewicy i doktora Koœcio³a, patron-
ki Europy.

 Dnia 11 kwietnia 2012 roku odwiedzi³a Wadowice Pani Karolina Kaczo-
rowska z okazji przekazania Aktu Honorowego Obywatelstwa Wadowic
œp Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego

O godzinie 12.00 w Bazylice od-

prawiona zosta³a msza œw. w inten-

cji polskich oficerów i funkcjonariu-

szy publicznych bestialsko zamordo-

wanych w Katyniu, Charkowie,

Miednoje i innych miejscach kaŸni

na terenie ZSSR w 1940 roku oraz

za 96 ofiar katastrofy smoleñskiej

z 10 kwietnia 2010 roku. Mszy œw.

koncelebrowanej przewodniczy³

Uroczysta wizyta w Wadowicach

ksi¹dz infu³at Jakub  Gil, kazanie

wyg³osi³ ksi¹dz kanonik Stanis³aw

Jaœkowiec, proboszcz Parafii Ofiaro-

wania NMP. Po mszy œw. z³o¿ono

kwiaty przed Pomnikiem Katyñskim,

a w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego

przekazano Akt Honorowego Oby-

watelstwa nadanego œ.p. Prezydento-

wi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu

przez Radê Miejsk¹ Wadowic.

Micha³ Cielebon



-5--4-

Wspieraj¹ca mi³oœæ
W tym roku, gdy nasza diecezja

prze¿ywa peregrynacjê obrazu Mi-
³osierdzia Bo¿ego i relikwii œw. Fau-
styny wraz z b³ogos³awionym Ja-
nem Paw³em II – jeszcze g³êbiej do-
œwiadczy³em znaczenia i piêkna
Niedzieli Mi³osierdzia Bo¿ego. Jest
to Œwiêto bardzo aktualne i odpo-
wiadaj¹ce potrzebom wspó³czesne-
go cz³owieka. Ka¿dy z nas szuka
ró¿nych zabezpieczeñ, tak material-
nych jak i duchowych. Lêk i strach
wci¹¿ zagl¹daj¹ w nasze oczy.
Szczêœliwy jest ten, kto w Bogu bo-
gatym w mi³osierdzie z³o¿y³ swe
nadzieje.

Po raz kolejny by³em œwiadkiem,
jak pielgrzymi ³¹cz¹ Wadowice
z £agiewnikami. B³ogos³awiony pa-
pie¿ Jan Pawe³ II w niezwyk³y spo-
sób powi¹zany jest z uroczystoœci¹
Bo¿ego Mi³osierdzia. W tych dniach
bardzo liczna obecnoœæ pielgrzy-
mów z Polski i œwiata w naszej ba-
zylice by³a tego dowodem. Dziêkuj¹
Najwiêkszemu Wadowiczanowi za
otwarcie drogi do Jezusa Mi³osier-
nego, który swoje bogactwa obja-
wi³ œw. Siostrze Faustynie.  To b³o-
gos³awiony Jan Pawe³ II otwar³ wier-
nym drzwi do korzystania z owo-
ców Bo¿ego Mi³osierdzia, które
w swym dzienniczku spisa³a Siostra
Faustyna.

Czytelnym dowodem ró¿norod-
noœci pielgrzymów nawiedzaj¹cych
w tych dniach nasz¹ bazylikê s¹ pi-
sane w ró¿nych jêzykach proœby
i podziêkowania sk³adane przy reli-

kwiach B³ogos³awionego. Przegl¹da-
j¹c ró¿nojêzyczne kartki sk³adane
przy kaplicy Naszego B³ogos³awio-
nego – radoœæ rozpiera moje serce.
Nasz B³ogos³awiony, Najwiêkszy
Rodak – tak bardzo jest kochany
w ró¿nych krajach œwiata. Ludzie
maj¹ przekonanie, ¿e jest On im
i Bogu bardzo bliski i dlatego przez
Jego poœrednictwo dziêkuj¹ i prosz¹.

Gdy przygotowywa³em siê do ka-
p³añstwa du¿e wra¿enie wywar³a na
mnie ksi¹¿ka: „W okopach Trójcy
Œwiêtej”. Po latach, gdy wchodzê
w z³oty jubileusz kap³añstwa – pa-
trz¹c na ogromne remonty centrum
Wadowic – dostrzegam, ¿e przysz³o
mi ten piêkny okres prze¿ywaæ
w okopach Mi³osierdzia Bo¿ego.
Bardzo bym pragn¹³ ¿yæ w troskli-
wych uœciskach Bo¿ej mi³oœci.

Budzi siê jednak mój niepokój, gdy
patrzê jak w³adze budowlane ma³o
dbaj¹ o bezpieczne dojœcie pielgrzy-
mów do bazyliki. Zbyt jednostron-
nie patrz¹ na realizowanie swych pla-
nów. Jakby nie chcieli u¿yæ swej
wszechstronnej budowlanej m¹dro-
œci, by synchronizowaæ przebudowê
wêz³ów komunikacyjnych wokó³
œwi¹tyni z dojœciem do koœcio³a. Jak-
by zabrak³o w tych dniach, gdy czci-
my Bo¿e Mi³osierdzie u nich tej cno-
ty, by ludziom spiesz¹cym do koœcio-
³a u³atwiæ bezpieczn¹ drogê. Obser-
wuj¹c, jak bardzo ogrodzona jest
nasza bazylika, z niepokojem myœlê,
¿e gdyby wierni musieli natychmiast
opuszczaæ koœció³, to nawzajem by

Siódma rocznica œmierci b³. Jana Paw³a II
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7. rocznica œmierci b³. Jana Paw³a II.
W ten wieczór modlitwy dziêkowa-
liœmy Bogu za najwiêkszego Roda-
ka i wyniesienie Go na o³tarze.

W tym dniu do naszej bazyliki
przybyli uczniowie z Zespo³u Szkó³
nosz¹cej imiê b³. Jana Paw³a II
z Podobina pod Turbaczem wraz
z P. Dyrektor i Siostr¹ katechetk¹.

Podczas mszy œw. ks. infu³at Jakub
Gil wyg³osi³ homiliê, w której wró-
ci³ do wspomnieñ. Przypomnia³
ostatnie spotkanie z Ojcem Œwiêtym.

W marcu 2005 roku, gdy Jan
Pawe³ II le¿a³ chory w klinice Ge-
melli, pielgrzymi z Wadowic poje-
chali do Niego. Pod oknem kliniki
modlili siê, œpiewali. Na zawsze po-
zostanie w pamiêci niedziela
13 marca, kiedy Ojciec Œwiêty z tru-
dem skierowa³ do wiernych – „Po-
zdrawiam Wadowice”.

Wszyscy pamiêtamy piêkne mar-
cowe dni 2005 roku, kiedy groma-
dziliœmy siê w bazylice i nieustan-
nie modlili. Tak te¿ by³o 2 kwietnia
w sobotê odprawiona by³a msza œw.,
radio poda³o tê straszn¹ wiadomoœæ,
¿e Ojciec Œwiêty odszed³ do Pana.
Rozdzwoni³y siê wówczas dzwony
Watykanu i dzwony w ca³ym œwie-
cie katolickim, równie¿ i u nas.

Du¿a grupa pielgrzymów pojecha-
³a na pogrzeb do Rzymu, aby po¿e-
gnaæ naszego Wielkiego Rodaka.
W bazylice œw. Piotra przy zw³okach
modliliœmy siê, œpiewali. Ks. Infu³at
uca³owa³ d³oñ Jana Paw³a II jako
wyraz wdziêcznoœci za to kim by³ dla
nas, by³ to bardzo wzruszaj¹cy mo-
ment dla ks. Infu³ata i dla nas. W pa-
miêci pozosta³ dzieñ pogrzebu,
a szczególnie chwila, kiedy wiatr za-
mkn¹³ ksiêgê, jakby chcia³ zamkn¹æ
¿ycie Jana Paw³a II.

Wierni w wielkim skupieniu wys³u-
chali s³ów ks. Infu³ata, w wielu
oczach pojawi³y siê ³zy. Po mszy œw.
uczniowie ze szko³y w Podobinie
przedstawili monta¿ s³owno-muzycz-
ny nawi¹zuj¹cy do ¿ycia b³. Jana
Paw³a II. Myœl¹ przewodni¹ by³o s³o-
wo Dom.

Dom – Rodzina, znaczenie rodzi-
ny w ¿yciu ka¿dego z nas, Dom –
Koœció³ – rola Koœcio³a  w ¿yciu,
Dom – Niebo – musimy byæ wierni
modlitwie.

Wieczór modlitwy w rocznicê odej-
œcia Jana Paw³a II do Domu Ojca
zgromadzi³ w bazylice liczna grupê
wiernych z Wadowic i okolicy, któ-
rzy dziêkowali Bogu za Wielkiego
Jana Paw³a II.

Maria Zadora

siê stratowali – za ma³o i za w¹skie
s¹ przejœcia. Jestem przekonany, ¿e
przy szerszym ludzkim spojrzeniu
da siê pogodziæ postêp robót na dro-
gach wraz z bezpiecznym korzysta-

niem z najwa¿niejszego koœcio³a
w Wadowicach. Jezu, ufam Tobie!
Ufam równie¿ budowlañcom, ¿e
utrudnienia komunikacyjne lepiej
bêd¹ rozwi¹zywali. ks. Infu³at


