Powo³ania darem mi³oœci Boga
Obecny tydzieñ w ca³ym Koœciele jest wielkim wo³aniem do Jezusa Chrystusa – Najwy¿szego Kap³ana o powo³ania do kap³añstwa i ¿ycia konsekrowanego. Bezpoœrednie przygotowanie powo³anych do kap³añstwa realizuje siê
w seminarium duchownym. O tej instytucji powszechnie mówi siê, ¿e
jest Ÿrenic¹ oka ka¿dego biskupa. To powiedzenie wyra¿a ogromne
znaczenie seminarium w ¿yciu ca³ej
diecezji, a tym bardziej Biskupa –
Ordynariusza. W tej perspektywie
dostrzegamy, jak bardzo znacz¹c¹
funkcj¹ jest rola ka¿dorazowego
Ksiêdza Rektora. Ks. Biskup zawsze
powo³uje na tê funkcjê kap³ana, który odznacza siê nie tylko wielk¹ wiedza teologiczn¹, ale wyj¹tkowym
umi³owaniem Boga i cz³owieka. Posiada charyzmaty pedagogiczne. Od
wrzeœnia roku 2011 rektorem Krakowskiego Seminarium Duchownego jest rodak wadowicki, ks. prof.
Roman Pindel. Jest on nasz¹ wielk¹
chlub¹, a tak¿e dum¹. Ks. kardyna³

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Stanis³aw Dziwisz widz¹c zalety ks. prof. Romana Pindla powo³a³ go w zesz³ym
roku na to stanowisko. Naszym obowi¹zkiem jest otoczyæ naszego Rodaka wielk¹ modlitw¹.
Myœlê te¿, ¿e by³oby
piêknym zobowi¹zaniem rodzin wadowickich, ¿eby w tym czasie,
gdy Rektorem Seminarium Krakowskiego jest
wadowiczanin, podsy³aæ
mu jak najwiêcej aspirantów do stanu duchownego. Ze smutkiem muszê
stwierdziæ, ¿e z naszej parafii od
2009 roku, tzn. wyœwiecenia na kap³ana Piotra Kuglina, nie ma ¿adnego kleryka.
Przy okazji tej informacji pragnê
przypomnieæ, ¿e przez d³ugie lata
rektorem Krakowskiego Seminarium
by³ równie¿ wadowiczanin, ks. pra³at Karol Koz³owski. Ju¿ przed
II wojn¹ œwiatow¹ by³ ojcem duchownym, a po wojnie a¿ do roku
1961 by³ rektorem. Zmar³ 10 wrzeœnia 1966 roku, jako kanonik katedry wawelskiej.
ks. Infu³at
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
4. Niedziela Wielkanocna
Kochany Ojcze Œwiêty,
Janie Pawle II
Nic tak nie ³¹czy, jak wiara, któr¹
nas uczy³ i wpoi³ Najczcigodniejszy Ojciec Œwiêty, Rodak z Wadowic. Z ca³ym sercem my, jak i nasze dzieci, bêdziemy do koñca
swych dni o tym pamiêtaæ.
Bardzo wierzymy i o to prosimy,
aby B³ogos³awiony Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II w tym nam dopomóg³.
Rodzina Œwietlików

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

APOSTOLSKICH:

LISTU ŒW. JANA APOSTO£A:

Dz 4, 8-12

1 J 3, 1-2

Kamieñ odrzucony przez buduj¹cych sta³ siê
kamieniem wêgielnym

Jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi

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

EWANGELIA: J 10, 11-18

Jezus jest dobrym pasterzem

Jezus powiedzia³: «Ja jestem dobrym
pasterzem. Dobry pasterz daje ¿ycie swoje za owce. Najemnik zaœ i ten, kto nie
jest pasterzem, do którego owce nie
nale¿¹, widz¹c nadchodz¹cego wilka,
opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, ¿e jest najemnikiem i nie zale¿y mu
na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam
owce moje, a moje Mnie znaj¹, podob-

nie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.
¯ycie moje oddajê za owce. Mam tak¿e inne
owce, które nie s¹ z tej owczarni. I te muszê przyprowadziæ i bêd¹ s³uchaæ g³osu
mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden
pasterz. Dlatego mi³uje Mnie Ojciec, bo Ja
¿ycie moje oddajê, aby je potem znów odzyskaæ. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od
siebie je oddajê. Mam moc je oddaæ i mam
moc je znów odzyskaæ. Taki nakaz otrzyma³em od mojego Ojca”.
Oto słowo Pańskie

Radosna uroczystoœæ
Pierwsza Komunia œw. jest nie tylko uroczystoœci¹ poszczególnej rodziny, ale jest ona wielkim wydarzeniem ca³ej parafii. W przysz³¹ niedzielê na mszy œw. o godz. 10.30 po
raz pierwszy Eucharystyczny Chrystus zamieszka w 43 dzieciach ze
szko³y podstawowej nr 2, natomiast
na mszy œw. o godz. 12.00 w 63 dzieciach ze szko³y nr 4.
Przygotowa³y dzieci do Komunii
œw.: Rodziny, oraz Katechetki –
s. Ma³gorzata i s. Ewa. Wielka dla
nich wdziêcznoœæ za w³o¿ony trud.
Pierwsza Komunia jest wielkim wy-
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darzeniem, nie tylko dla dzieci, ale
rodziców, rodzeñstwa, rodziny i ca³ej
parafii. Ojciec Œwiêty Benedykt XVI
okreœla dzieñ I Komunii Œwiêtej jako
dzieñ wiary. Do nale¿ytego prze¿ywania Komunii œw. przygotowuj¹ siê
nie tylko dzieci, ale i domownicy,
którzy powinni byœ w stanie ³aski
uœwiêcaj¹cej i wspólnie z dzieckiem
przyst¹piæ do Komunii œw. Nale¿y
zadbaæ by w rodzinach by³ nastrój
odpowiadaj¹cy tej uroczystoœci.
Na przyjêciach komunijnych nie
do pomyœlenia jest raczenie siê alkoholem pod jak¹kolwiek postaci¹. Prosimy wszystkich o modlitwy w tej intencji.
ks. Infu³at

Sobota 5 maja
6.00 Œp. Tadeusz Baca
6.45 O ³askê nawrócenia i przemianê ¿ycia
dla Wojtka O Bo¿e Mi³osierdzie
i ratunek dla rozpadaj¹cego siê
ma³¿eñstwa przez wstawiennictwo
b³og. Jana Paw³a II
7.30 Œp. Stanis³aw Osustowicz
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciw
niepokalanemu sercu NMP, o dary
Ducha Œw.
12.00 Za Koœció³ Œw., Ojca Œw. Benedytka XVI,
o rych³¹ Kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II,
za duchowieñstwo, Ojczyznê,
(ciąg dalszy ze str.5)

³o 30 tys. wiernych. Liturgii przewodniczy³ kard. Stanis³aw Dziwisz, w asyœcie ponad 200 ksiê¿y, po raz pierwszy byli wœród nich duchowni z Wietnamu.
Do £agiewnik przyjechali pielgrzymi z ró¿nych stron Polski, a tak¿e z Niemiec, Francji, Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, Ukrainy, USA,
Wietnamu oraz bardzo liczna grupa
S³owaków. Na o³tarzu umieszczone
zosta³y relikwie œw. Siostry Faustyny i b³. Jana Paw³a II, a obok o³tarza
obraz, wiern¹ kopiê wizerunku Jezusa Mi³osiernego z kaplicy klasztornej w £agiewnikach, który peregrynuje po parafiach Archidiecezji
Krakowskiej; nawiedzi³ ju¿ nasz¹
parafiê. Poni¿ej o³tarza na bia³o- ¿ó³tym tle umieszczono s³owa Jana
Paw³a II „W Mi³osierdziu Bo¿ym
œwiat znajdzie pokój, a cz³owiek
szczêœcie”.
Tegoroczne obchody Œwiêta by³y
szczególne, gdy¿ mija 10 lat odk¹d
Jan Pawe³ II poœwiêci³ bazylikê
w £agiewnikach i zawierzy³ œwiat
Bo¿emu Mi³osierdziu.

za Radio Maryja i TV Trwam
18.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Stanis³aw £opatecki
Niedziela 6 maja
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
W intencji ks. Stanis³awa Miki
z okazji imienin
9.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
10.00 Roków:
10.30 I Komunia Œwiêta
12.00 I Komunia Œwiêta
13.30 Chrzty
19.00 Œp. Zofia Klimczak

W homilii ks. Kardyna³ wzywa³, by
nie zapominaæ o mi³osierdziu, je¿eli
chcemy pozostaæ wierni nauczaniu
Jana Paw³a II. – „Niech wyrazem naszej dojrza³ej wiary bêdzie mi³osierdzie w naszych rodzinach i wspólnotach, a tak¿e w naszym ¿yciu spo³ecznym. Czy w ¿yciu politycznym nie powinno byæ wiêcej szacunku dla inaczej myœl¹cych, szukaj¹cych innych
rozwi¹zañ?”
Po nabo¿eñstwie ks. kard. Stanis³aw Dziwisz i bp Jan Zaj¹c udzielili
zgromadzonym b³ogos³awieñstwa relikwiami b³. Jana Paw³a II i œw. Faustyny.
O godz. 15.00 Godzina Mi³osierdzia. Najœwiêtszy Sakrament w procesji zosta³ przeniesiony z kaplicy
Wieczystej Adoracji do bazyliki. Rozwa¿ania prowadzi³ bp Jan Zaj¹c.
Uczestniczenie w tym dniu, o którym Pan Jezus powiedzia³ do œw. Faustyny: „W dniu tym otwieraj¹ siê
wnêtrznoœci mi³osierdzia Mego, wylewam ca³e morze ³ask na dusze, które zbli¿¹ siê do Ÿród³a mi³osierdzia
Mojego…”, by³o wielkim prze¿yciem
-7- duchowym.
Maria Zadora

Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 30 kwietnia
6.00 Œp. Tadeusz Baca
6.45 O ³askê nawrócenia i przemianê
¿ycia dla Wojtka. O Bo¿e Mi³osierdzie
i ratunek dla rozpadaj¹cego siê ma³¿eñstwa
przez wstawiennictwo B ³og. Jana Paw³a II
7.30 Œp. Stanis³aw £opatecki
8.00 Œp. Zbigniew Klaja
12.00 Œp. Franciszek Ziaja
18.00 Œp. Boles³aw oraz o b³og. Bo¿e i ulgê
w cierpeniu dla Zofii
Œp. Maria, Franciszek Pabijañczyk
Wtorek 1 maja
6.00 Œp. Stanis³aw Zajdel
6.45 O ³askê nawrócenia i przemianê
¿ycia dla Wojtka. O Bo¿e Mi³osierdzie
i ratunek dla rozpadaj¹cego siê ma³¿eñstwa
przez wstawiennictwo B ³og. Jana Paw³a II
7.30 Œp. Tadeusz Baca
8.00 Œp. Stanis³aw Tyrybon i rodzice
10.00 Dziêkczynna za beatyfikacjê
Jana Paw³a II
12.00 Œp. Stanis³aw £opatecki
18.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œroda 2 maja
6.00 Œp. Zbigniew Klaja
6.45 Œp. Kazimierz Ry³ko
7.30 O ³askê nawrócenia i przemianê
¿ycia dla Wojtka. O Bo¿e Mi³osierdzie
i ratunek dla rozpadaj¹cego siê ma³¿eñstwa
przez wstawiennictwo B ³og. Jana Paw³a II
8.00 Podziêkowanie za szczêœliw¹ operacjê,
o b³og. Bo¿e i dalszy powrót do
zdrowia dla Iwony
12.00 Dziêkczynno - b³ag za prze¿ycie 77 lat
Zdzis³awy z proœb¹ o dalsze zdrowie
i ³askê za wstawiennictwem Matki Bo¿ej
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O pomyœlne zdanie matury dla Karoliny Szczerbik
O uzdrowienia i b³og. Bo¿e dla Anety
Dylowicz
O zdrowie i pomyœlne zdanie matury
szczególnie z matematyki dla wnuczki
O zdrowie dla mamy Heleny Fota
O zdrowie dla Stanis³awa Kalemby
O zdrowie dla córki Joanny
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Za zmar³ych
Œp. Teresa Jucha
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Maciej Chmura
Œp. W³adys³aw Æwiêka³a
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. Stefania Mnich
Sp. Zofia Kolasa
Czwartek 3 maja
6.00 Œp. Stanis³aw £opatecki
7.30 Œp. Kazimierz Ry³ko
O ³askê nawrócenia i przemianê
¿ycia dla Wojtka. O Bo¿e Mi³osierdzie
i ratunek dla rozpadaj¹cego siê ma³¿eñstwa przezwstawiennictwoB³og.JanaPaw³a II
9.00 Œp. Tadeusz Baca
10.00 Roków: Œp. Helena Copiaja - 14 r. œm.
Œp. Ryszard, Józef, Kazimiera
10.30 Œp. Micha³ Mytnik
12.00 Œp. Józef, Zofia Stopa
13.15 Œp. Aleksandra Bober - 7 r. œm.
Œp. Stefania Kowalska - 4 r. œm.
19.00 Œp. Jan Ochman
Pi¹tek 4 maja
6.00 Œp. Józef Markiewicz
6.45 O ³askê nawrócenia i przemianê
¿ycia dla Wojtka. O Bo¿e Mi³osierdzie
i ratunek dla rozpadaj¹cego siê ma³¿eñstwa przezwstawiennictwoB³og.JanaPaw³a II
7.30 Œp. Kazimierz Ry³ko
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy ca³ego swiata
12.00 Œp.Franciszek Ziaja, Anna, Henryk
Szeliga, dusze w czyœæcu
16.30 Œp. Stanis³aw £opatecki
18.00 Œp. Maria Œwiêch
W intencji Stra¿aków z OSP
w Wadowicach, podziêkowanie
z proœb¹ o b³og. Bo¿e
Œp. Józef Mrowiec - 11 r. œm.

4. Niedziela Wielkanocna - 29 kwietnia 2012
1. Dzisiaj prze¿ywamy Œwiatowy
Dzieñ Modlitw o Powo³ania Kap³añskie i Zakonne oraz rozpoczêcie kwartalnych dni modlitw w tej intencji.
2. Piêknym polskim obyczajem jest
gromadzenie siê rodzin w maju na
modlitwie maryjnej. Prosimy wiernych o udzia³, czy to w domach rodzinnych lub przy kaplicach
wzglêdnie w koœciele. W naszej bazylice przez ca³y maj nabo¿eñstwa
maryjne s¹ o godz. 18.30. Natomiast
o godz. 21.00 zachêcamy do uczestnictwa w dziêkczynnym Apelu Jasnogórskim przy pomniku Jana Paw³a II
na rynku. Do udzia³u zapraszamy.
3. We wtorek 1 maja, w rocznicê
beatyfikacji Jana Paw³a II, o godz.
10.00 celebrowaæ bêdziemy uroczyst¹ mszê œw. na rynku pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Szkodonia, a nastêpnie uczestniczyæ bêdziemy w uroczystej „procesji œwiêtych” do koœcio³a œw. Piotra. W procesji tej niesione bêd¹ relikwie
z Krwi¹ b³. Jana Paw³a II. O godz.
12.00, na placu pod wadowick¹
Golgot¹, bêdzie poœwiecenie kapliczek ku czci œwiêtych i b³ogos³awionych Polaków wyniesionych do chwa³y o³tarza przez b³. Jana Paw³a II.
B¹dŸmy razem z b³. Janem Paw³em
II. Niech powróci na nowo rozmodlenie z czerwca 1999r. kiedy by³
poœród nas!
4. W œrodê 2 maja o godz. 17.00
zapraszamy na wstêpne modlitwy
wieczoru papieskiego, a o godz.
17.30 bêdzie nowenna do Matki Bo-
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¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, natomiast
o godz. 18.00 msza œw. o rych³¹ kanonizacjê b³ogos³awionego papie¿a
Jana Paw³a II. Majowy Wieczór Papieski poprowadz¹ Siostry Nazaretanki z Wadowic.
5. W czwartek jest Uroczystoœæ
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej
Polski – g³ównej Patronki Polski.
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê.
O godz. 19.00, z okazji 3 Maja, jest
msza œw. w intencji Ojczyzny. Pocz¹wszy od uroczystoœci 3 maja a¿
do koñca sierpnia odprawiamy wieczorne msze œw. w niedziele i œwiêta
o godz. 19.00.
6. W przysz³¹ niedzielê na mszach
œw. o godz. 10.30 i 12.00 bêdzie
Pierwsza Komunia Œw.
7. W niedziel¹ 13 maja procesja
œw. Stanis³awa BM z Wawelu na Ska³kê o godz. 9.00.
8. 20 maja o godz. 16.00 wyst¹pi
Chór Archidiecezjalnej Szko³y Muzycznej im. Ks. Kardyna³a Franciszka Macharskiego w Krakowie – Pueri Cantores Cracovienses pod dyrekcj¹ Wies³awa Delimata, a na organach zagra Witold Zalewski, organista Katedry Wawelskiej. W programie
us³yszymy miêdzy innymi Gaude
Mater Polonia, Magnificat oraz utwory J.S. Bacha, A. Guilmanta
9. Œwiêci tego tygodnia: w œrodê
– wspomnienie œw. Atanazego, biskupa i doktora Koœcio³a, w pi¹tek
– wspomnienie œw. Floriana, mêczennika.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski
3 maja 2012 r.
1. Jutro pierwszy pi¹tek. Kancelaria parafialna nieczynna. Spowiadamy od 6.00 do 12.30 oraz od
16.00 do 18.00. Po mszy œw. wieczornej, oraz nabo¿eñstwie majowym spotkanie m³odzie¿y klas I i II
gimnazjum i rozpoczêcie przygotowania przed Sakramentem Bierzmowania. Dla dzieci szkolnych Msza
Œw. o godz. 16:30.
2. W pierwsz¹ sobotê prosimy na
mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, którzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak

równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu odwiedzamy
chorych i starszych z Komuni¹ Œw.
3. Zapraszamy na pielgrzymki:
a. Poznañ i Licheñ w dniach 19
i 20 maja. Wyjazd godz. 6.00. Koszt
przejazdu 160 z³.
b. Pielgrzymka do W³och od 15 czerwca do 22 czerwca. Koszt 1.390 z³.
Szczegó³y pielgrzymek i zapisy
w kancelarii parafii.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Otoczony
Dzisiaj w ca³ym Koœciele obchodzony jest dzieñ modlitw o powo³ania do kap³añstwa i ¿ycia konsekrowanego. Staje przed nami Jezus jako
Dobry Pasterz. Problem duszpasterstwa we wspó³czesnym œwiecie. Pasterz zatroskany o swoje owce. Kap³an troszcz¹cy siê o cz³owieka,
o jego nieœmierteln¹ duszê. Ka¿dy
ksi¹dz w naszej OjczyŸnie, zw³aszcza, gdy jest m³ody oblegany jest
przez rzesze – przewa¿nie dzieci
i m³odzie¿y. Prowadzi najró¿norodniejsze grupy w Koœciele: ministrantów, lektorów, oazy, grupy apostolskie i wiele innych. Niejednokrotnie dokucza mu wielkie zmêczenie.
Ma du¿e pragnienie prze¿ywania
spokoju. Ma pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e
bez ¿ywej ³¹cznoœci z Chrystusem
Najwy¿szym Kap³anem on siê wyczerpie, stanie siê pustym dzbanem. -4-

Kiedy kap³an zostaje proboszczem
i jest odpowiedzialny za prowadzenie parafii równie¿ doœwiadcza nawa³u pracy. Tak duszpasterskiej jak
i gospodarczej. Wierni chc¹ nim siê
cieszyæ jako gorliwym pasterzem,
ale i troskliwym gospodarzem.
W nawale pracy tym bardziej jako ju¿
doœwiadczony kap³an prze¿ywa
prawdê s³ów Jezusowych: „Kto trwa
we mnie, a Ja w nim, ten wiele owoców przynosi. Beze mnie nic uczyniæ nie mo¿ecie.”
Kilka lat temu zorganizowa³em
pielgrzymkê kap³anów wadowickich
do Watykanu. By³o to przejmuj¹ce
spotkanie m³odych wadowickich
ksiê¿y z wielkim kap³anem Janem
Paw³em II pochodz¹cym równie¿
z Wadowic. M³odoœæ i œwie¿oœæ spotka³a siê z dojrza³oœci¹ i œwiêtoœci¹.
Z tego wyj¹tkowego pielgrzymowa-

na poszczególnych rybaków: Piotra,
Andrzeja, Jana, Jakuba i skierowane
do nich s³owa „PójdŸ za mn¹”.
Wielokrotnie jako Proboszcz wadowickiej parafii powtarza³em, ¿e
¿ywotnoœæ tej Papieskiej parafii wyra¿a siê w trosce o biednych, a tak¿e
o œwiêtoœæ rodzin. One zawsze s¹
pierwszym miejscem, w których syn
czy córka rozpoznaje swoje powo³anie. Jestem przekonany, ¿e chêæ zostania kap³anem czy zakonnic¹ jest
spowodowana pragnieniem niesienia
pomocy cz³owiekowi, tak materialnej
jak i duchowej. Nade wszystko jest
to postawa, o której mówi³ ks. Infu³at
Suder gdy koñczy³ swoje przemówienie w II dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych
– z okazji 65 rocznicy œwiêceñ kap³añskich i 90 rocznicy urodzin. Powiedzia³ wtedy s³owa, które mn¹
wstrz¹snê³y. „Proszê was serdecznie,
abyœcie – gdy zakoñczê swoje ¿ycie
– pochowali moje cia³o na cmentarzu w Wadowicach, abym móg³ wraz
z wami osi¹gn¹æ zbawienie”. Pomagaæ cz³owiekowi, aby siê zbawi³ to jest
najwa¿niejsze zadanie i sens powo³ania kap³añskiego i ¿ycia zakonnego.

nia pozosta³o w mojej pamiêci przedziwne wspomnienie. Na moje pytanie: „Kto najbardziej wp³yn¹³ na
decyzjê pójœcia do seminarium?” –
prawie 20 kap³anów z Wadowic
mówi³o o Chrystusowej ³asce powo³ania. Nastêpnie pada³y zdania: mój
dom, moja rodzina, rodzice. Wszyscy oni bardzo wspomagali moj¹
decyzjê. Na moje pytanie, a który
z ksiê¿y pomóg³ zdecydowaæ siê do
wyboru drogi kap³añstwa? I tu prze¿y³em du¿e zaskoczenie. Proboszczami dla tych kap³anów byli: bardzo m¹dry ks. Infu³at Edward Zacher,
a po nim œwi¹tobliwy ks. Infu³at Kazimierz Suder. ¯aden z pielgrzymuj¹cych wtedy kap³anów nie wskaza³
na tych ksiê¿y. Natomiast mówili
o wielkiej roli jak¹ odegra³ na drodze do kap³añstwa „ks. Kanonik” to
znaczy ks. Pra³at Zdzis³aw Ka³wa.
On by³ przy nich gdy byli ministrantami a potem lektorami. Te osobiste
spotkania z ksiêdzem wywar³y na
nich du¿e wra¿enie. Ukierunkowa³y ich na seminarium. Urok osobistych spotkañ. Wci¹¿ powtarzaj¹ca
siê historia Jezusowego spojrzenia

ks. Infu³at

Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach
15 kwietnia 2012 roku, w drug¹
Niedzielê Wielkanocy, która jest
og³oszona w ca³ym Koœciele jako
Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego, grupa 53 pielgrzymów z Ojcem Eugeniuszem Morawskim pojecha³a do
£agiewnik, aby uczestniczyæ

w Œwiêcie Bo¿ego Mi³osierdzia.
Mimo nie najlepszej pogody do Sanktuarium przyjecha³y tysi¹ce pielgrzymów. Najwiêcej osób uczestniczy³o
we mszy œw. o godz. 10.00. Przy o³tarzu polowym zgromadzi³o siê oko-5-

(ciąg dalszy na str.7)

