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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
5. Niedziela Wielkanocna

ks. Infu³at

Ojcze Œwiêty, dziêkujemy Ci za

b³ogos³awieñstwa, które sp³ywa³y

od Ciebie dla naszych rodzin. Za

Tw¹ m¹droœæ, wiarê, nadziejê, któ-

rej nas uczy³eœ przez Tw¹ chary-

zmê mêstwa w dobrym.

Dziêkujemy za chwile spêdzone

z Tob¹, które nas umacnia³y, by

bardziej i jeszcze chêtniej stawaæ siê

œwiadkami Chrystusa.

Rodzina Mirocha

Ks. Oder: potrzeba tylko cudu
Sprawa kanonizacyjna

Jana Paw³a II jest w toku,
oczekujemy na znak
z nieba - powiedzia³ Ra-

diu Watykañskiemu ks. S³awomir
Oder, postulator w procesie kanoni-
zacyjnym Papie¿a Polaka.

Przypomnia³, ¿e droga do zalicze-
nia w poczet œwiêtych jest prostsza
ni¿ proces beatyfikacyjny. Nie po-
trzeba ju¿ badaæ ¿ycia i cnót b³ogo-
s³awionego. Potrzebny jest jedynie
nowy cud.

Ks. Oder ujawni³, ¿e z ca³ego œwiata
nap³ywaj¹ do niego wieœci o ³askach
otrzymanych za wstawiennictwem b³.
Jana Paw³a II. Niektóre zas³uguj¹ na
uwagê. Czekam na nades³anie doku-
mentacji, by móc przeprowadziæ po-
wa¿niejsze analizy w celu dobrego
rozeznania - powiedzia³ postulator.

Zauwa¿y³, ¿e w ostatnich miesi¹-
cach rozwinê³a siê spontanicznie
nowa forma kultu Jana Paw³a II. Jest
ni¹ peregrynacja relikwii. Zaczê³o siê
od Œwiatowego Dnia M³odzie¿y
w Madrycie, gdzie przywieziono re-
likwie krwi. Potem by³ Meksyk i Ko-
lumbia. Teraz relikwiarz jest w Nige-
rii. Zdaniem ks. Odera peregrynacja
ta przywo³uje podró¿e apostolskie

Papie¿a i przypomina
o miêdzynarodowym za-
siêgu jego pos³ugi.

PS
Przywo³uj¹c powy¿sze œwiadec-

two ks. pra³ata Odera, mobilizujê sie-
bie do jeszcze wiêkszej modlitwy
przez poœrednictwo Jana Paw³a II.
Potrzeba ka¿demu z nas wielkiej
wiary, która mog³aby wyprosiæ przez
przyczyn¹ naszego Papie¿a okreœlo-
ny cud. Jednoczeœnie myœlê, ¿e za
przyk³adem takich pielgrzymko-
wych miejsc jakim jest Asy¿, który
swoj¹ wielkoœæ zawdziêcza œw. Fran-
ciszkowi, a tak¿e San Giovanni Ro-
tondo – odwiedzane t³umnie przez
pielgrzymów, aby tam spotkaæ siê ze
œw. o. Pio – naœladowaæ postawy tam-
tejszych mieszkañców. Bêd¹c w tych
miastach kilkakrotnie, zauwa¿y³em,
jak domy, hotele, ulice i ró¿ne miej-
sca zape³nione s¹ znakami Œwiêtych
Patronów. W Asy¿u na ka¿dym
miejscu widzi siê œw. Franciszka i œw.
Klarê. W San Giovanni Rotondo nie-
ustannie towarzyszy nam œw. o. Pio.
Myœlê, ¿e w Wadowicach pod tym
wzglêdem s¹ jeszcze wielkie braki.
Starajmy siê je na ró¿ny sposób uzu-
pe³niaæ.

Na zbl i¿aj¹cy sie  tydzieñ ¿yczymy b³ogos³awieñstwa Bo¿ego
i  obf i tych ³ask,  zw³aszcza  dla Solenizantów i  Jubi latów
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S³owo na niedzielê

Rozalia Borkowskaks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

coraz wiêkszy kryzys rodziny, co-
raz wiêcej osób ¿yje w zwi¹zkach
partnerskich, homoseksualnych. Nie
ma miejsca dla Chrystusa.

Jan Pawe³ II i Benedykt XVI orê-
dowali, aby rodzina sta³a siê miej-
scem Boga, ma³¿eñstwo by³o opar-
te na Ewangelii. Koœció³ jest naro-
dem wybranym, który musi tak
przejœæ przez ¿ycie, aby dosta³ siê
do ¿ycia wiecznego. Ludzie czê-
sto buntuj¹ siê przeciwko papie¿o-
wi za to,  ¿e mówi o  œwiêtoœci
¿ycia. Uczy nas, ¿e nasza droga
pe³na jest poœwiêceñ. Droga do
szczêœcia,  to droga przez ró¿ne
wyrzeczenia i cierpienia. Obecnie
jest coraz wiêcej ludzi zagubio-
nych. W poszukiwaniu pracy ro-
dziny s¹ roz³¹czone,  oddalone.
Mi³oœæ potrzebuje zaœ bliskoœci,
a oddalenie mo¿e byæ jej œmierci¹.
Nastêpuje zagubienie rodziny. Eu-
ropa wspó³czesna zagubi³a Boga.
Europa pomija Chrystusa. Papie¿
mówi o roli Koœcio³a jako sterni-
ka w ³odzi, tj. w Europie. Prosimy
w modlitwie, abyœmy odnajdowa-
li siebie w tej Chrystusowej sieci.

O 20.00 ks. Infu³at w kaplicy Mat-
ki Bo¿ej odprawia mszê œw. zwraca-
j¹c siê do Mi³osiernej Matki, dziêku-
je za Jana Paw³a II, poleca Jego ka-
nonizacjê oraz osobê Benedykta XVI
w 85. urodziny.

Rozwa¿anie apelowa s¹ prowadzo-
ne przez ks. arcybiskupa Wac³awa
Depo, metropolitê czêstochowskie-

go. Zwraca siê do Matki jasnogór-
skiej, która uczy nas modlitwy, spe³-
niaj¹c proœby nastêpców œw. Piotra –
Jana Paw³a II i Benedykta XVI. Jan
Pawe³ II prosi³ nas, abyœmy pamiêta-
li o nim w modlitwie, by móg³ spe³-
niaæ pos³ugiwanie, do którego we-
zwa³ Go Chrystus. Benedykt XVI
uczy nas jak wzrastaæ w wierze, co
oznacza jak budowaæ dom na skale.
Jedna jest ska³a. Jest ni¹ Chrystus.

W drodze powrotnej sk³adamy
œwiadectwa o naszych parafiach,
a jest ich wiele. Koœció³ naszym do-
mem, na ile siê z Nim uto¿samiamy.
Prosimy, Maryjo – wspieraj nas,
pomó¿ nam ukochaæ Koœció³, uko-
chaæ wspólnotê parafii, do której na-
le¿ymy. Panie: Irena, Zofia, Maria
wspominaj¹ swoje rodzinne, czêsto
oddalone parafie. Wspominaj¹ ks.
Infu³ata, który jako wikary w ich pa-
rafii potrafi³ zjednaæ serca ludzi, wy-
chowa³ wielu ministrantów, których
przyci¹ga³ jak magnes, wszak to w³a-
œnie zale¿y od prowadz¹cego. Matce
Nieustaj¹cej Pomocy zanosz¹ rado-
œci i smutki.

Odmawiaj¹c „ró¿aniec pielgrzyma”
prosimy o œwiat³oœæ dla m³odych, aby
nie byli obojêtni, aby Koœció³ by³ ich
domem.

Kwietniowych pielgrzymów: sole-
nizantów i jubilatów, ks. Infu³at ob-
darowuje ksi¹¿kami. Dziêkujemy mu
serdecznie za to, ¿e jest z nami.
16 maja Apel Jasnogórski bêdzie pro-
wadzony przez ks. Jakuba Gila. Do
zobaczenia!

(ciąg dalszy ze str.5)

DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŒW. JANA APOSTO£A:

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwaæ bêdê.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 9, 26-31

EWANGELIA:  J 15, 1-8

1 J 3, 18-24

Oto s³owo Pañskie

Gorliwoœæ nawróconego Szaw³a Mi³ujmy czynem i prawd¹

Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
«Ja jestem prawdziwym krzewem win-

nym, a Ojciec mój jest tym, który upra-
wia. Ka¿d¹ latoroœl, która we Mnie nie
przynosi owocu, odcina, a ka¿d¹, która
przynosi owoc, oczyszcza, aby przyno-
si³a owoc obfitszy. Wy ju¿ jesteœcie czy-
œci dziêki s³owu, które wypowiedzia³em
do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was
trwaæ bêdê. Podobnie jak latoroœl nie
mo¿e przynosiæ owocu sama z siebie,
o ile nie trwa w winnym krzewie, tak
samo i wy, je¿eli we Mnie trwaæ nie bê-

dziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy
- latoroœlami. Kto trwa we Mnie, a Ja
w nim, ten przynosi owoc obfity, ponie-
wa¿ beze Mnie nic nie mo¿ecie uczyniæ.
Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie
wyrzucony jak winna latoroœl i uschnie.
I zbiera siê j¹, i wrzuca do ognia, i p³o-
nie. Je¿eli we Mnie trwaæ bêdziecie,
a s³owa moje w was, poprosicie, o co-
kolwiek chcecie, a to wam siê spe³ni. Oj-
ciec mój przez to dozna chwa³y, ¿e owoc
obfity przyniesiecie i staniecie siê mo-
imi uczniami”.

Przemyœlenia ewangeliczne
Wszczepieni w Chrystusa, co to

znaczy? Po pierwsze przez chrzest
zostaliœmy w³¹czeni w Koœció³, któ-
rego Chrystus jest Niewidzialn¹
G³ow¹. St¹d nie jest rzecz¹ obojêtn¹,
jacy jesteœmy. Je¿eli postêpujemy
Ÿle, to cierpi ca³a koœcielna spo³ecz-
noœæ i obni¿a siê jej poziom ducho-
wy. I odwrotnie, je¿eli dobrze, zy-
skuje na tym obraz ludzi wierz¹-
cych, a tak¿e œwiat staje siê lepszy.
Dlatego nie wolno nam mówiæ: moje
¿ycie – dobre czy z³e – to moja spra-
wa. Po drugie, nie bêdzie religijne-
go rozwoju bez bliskiej  wiêzi

z Chrystuem, …poniewa¿ „beze
Mnie nic uczyniæ nie mo¿ecie”. Po
trzecie, co konkretnie oznacza trwa-
nie w Chrystusie? To nic innego, jak
¿ycie w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej,
czyli bez grzechu ciê¿kiego. Wsz-
czepienie w Chrystusa oznacza
czerpanie si³ do zmagañ z trudno-
œciami jakie niesie ¿ycie.  Moc
czerpana z tego wszczepienia, mimo
naszej s³aboœci, umo¿liwia nam naj-
pe³niejszy duchowy rozwój. Dlatego
tak wa¿na jest sta³a pamiêæ o naszym
niezwyk³ym zwi¹zaniu z Chrystuem.
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Poniedzia³ek 7 maja
   6.00 Œp. Tadeusz Baca
   6.45 Œp. Tadeusz Ry³ko
   7.30 Œp. Irena Brañka
   8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Stanis³awy
  12.00 Œp. Stanis³aw £opatecki
  18.00 Œp. S³awomir Balonek

Œp. Stanis³aw, Katarzyna Tyrybon,
Józef m¹¿ Zamys³owski
Podziêkowanie za otrzymane ³aski z
proœb¹ o dalsze b³ogos³awieñstwo
dla Marii Komar - 90 r. ur.

Wtorek 8 maja
   6.00 Œp. Stefania Mnich

Œp. Tadeusz Baca
   6.45 Œp. Zofia Stopa
   7.30 Œp. Kazimierz Ry³ko
   8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Stanis³awy
  12.00 Œp. Stanis³aw Budzowski, Stanis³aw syn
  18.00 Œp. Stanis³awa Wolanin

Œp. Stanis³aw Czaicki, Maria, Stefan Zawi³a

Œroda 9 maja
     6.00 O b³og. Bo¿e dla Zofii - 80 r. urodzin
     6.45 Œp. Zbigniew Klaja
     7.30 Œp. Stanis³aw Grobelny, Zenobia ¿ona
     8.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
   12.00 O szczêœliwe zdanie matury dla

Joanny Œwi¹tek
   18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Teresa Jucha
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Maciej Chmura
Œp. W³adys³aw Æwiêka³a
Œp. Czes³aw Romanowski
Œp. Franciszek W¹drzyk
Œp. Stanis³aw £opatecki
Œp. Tadeusz Baca
Œp. W³adys³aw Dêbski
Œp. Olga Pitu³ej
Œp. Anna Byrska
Sp. Zofia Kolasa
Œp. Rozalia Rzepa
Œp. Maria Ziêba
Œp. Krystyna Kowalska
Œp. Zofia Nadobnik
Œp. Józefa Jakubiak
Œp. Zofia Krawczyk
Œp. Józefa Warcha³

Czwartek 10 maja
   6.00 Œp. Anna Matuszek

Œp. Tadeusz Baca
   6.45 Œp. Stanis³aw £opatecki
   7.30 Œp. Czes³aw Romanowski
   8.00 Œp. Maria Œwiêch
  12.00 Œp. Julian Radwan - 1 r. œm.
  18.00 Œp. Kazimierz Ry³ko

Œp. Micha³ Mytnik

Pi¹tek 11 maja
  6.00 Œp. Czes³aw Romanowski
  6.45 Œp. Stanis³aw, Aniela Polak
  7.30 Œp. Kazimierz Ry³ko

Œp. Stanis³awa Korzeniowska
  8.00 Œp. Stanis³aw £opatecki
12.00 Œp. Andrzej Szymañski, rodzice i brat
18.00 Œp. Stanis³aw Szymuœ

Œp. Stanis³aw Zajdel
Œp. Izabela Ceremuga

Sobota 12 maja
6.00 Œp. Tadeusz Baca
6.45 Œp. Maria Wêglarz
7.30 Œp. Izydor Pawlik z rodzin¹

O b³og. Bo¿e dla Natalii w 11 r. ur.
i Piotra Malinowskiego w 18 r. ur.

8.00 Œp. Kazimierz Ry³ko
12.00 Œp. Czes³aw Bartel - 13 r. œm.
18.00 Œp. Tadeusz, Anna Nidecki

Œp. W³adys³aw, W³adys³aw Nidecki
Œp. Augustyna, Maria, Jan Wyka

Niedziela 13 maja
   6.00 O zdrowie dla Bo¿eny i Krystyny
   7.30 O rych³¹ kanonizacjê B³og. Jana Paw³a II

z proœb¹ o wstawiennictwo dla
cz³onków ¯ywego Ró¿añca
Œp. ks. Czes³aw Adamus
Œp. Zofia Stawowczyk

   9.00 Œp. Jakub, Zofia, Tadeusz Paj¹k
  10.00 Roków: Œp. Stanis³aw Sordyl
  10.30   Œp. Kazimierz Ry³ko
  12.00 Rocznica I Komunii Œwiêtej

Za Parafian
  13.30 Œp. Stanis³aw, Józefa Balon
  19.00 Œp. Zofia, Edward Skiba

5. Niedziela Wielkanocna - 06 maja 2012

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

1. Dzisiaj na mszach œw.
o godz.10.30 i 12.00 prze¿ywamy
uroczyste Pierwsze Komunie Œw. Po
po³udniu bêdzie dla rodzin dzieci
pierwszokomunijnych nabo¿eñstwo
o godz. 16.00 i 17.00.

2. We wtorek dzieñ patrona
ks. kard. Stanis³awa Dziwisza, me-
tropolity krakowskiego, którego po-
lecamy modlitwom.

3. Serdecznie zachêcamy wiernych
do udzia³u w nabo¿eñstwach majo-
wych o godz. 18.30, natomiast na
godz. 21.00 zapraszamy do udzia³u
w dziêkczynnym Apelu Jasnogór-
skim przy pomniku Jana Paw³a II na
rynku wadowickim.

4. W przysz³¹ niedzielê procesja
œw. Stanis³awa BM z Wawelu na
Ska³kê o godz. 9.00. W naszej pa-
rafii na mszy œw. o godz. 12.00 od-
bêdzie siê rocznica Pierwszej Ko-
munii Œw.

5. W pi¹tek 18 maja, z okazji rocz-
nicy urodzin Jana Paw³a II, odbêdzie
siê u nas zjazd szkó³ nosz¹cych imiê
B³ogos³awionego Papie¿a. G³ówna
msza œw. w tym dniu o godz. 12.00,
której przewodniczyæ bêdzie
ks. kard. Stanis³aw Dziwisz.

6. W niedzielê 20 maja o godz.
16.00 wyst¹pi Chór Archidiecezjal-
nej Szko³y Muzycznej im. Ks. Kar-
dyna³a Franciszka Macharskiego
w Krakowie – Pueri Cantores Cra-
covienses pod dyrekcj¹ Wies³awa

Delimata, a na organach zagra Witold
Zalewski, organista Katedry Wawel-
skiej. W programie us³yszymy miê-
dzy innymi Gaude Mater Polonia,
Magnificat oraz utwory J.S. Bacha,
A. Guilmanta.

7. B³ogos³awieñstwo dzieci z oka-
zji pierwszej rocznicy Chrztu œw.
„roczek” w miesi¹cu maju wyj¹tko-
wo 20 maja, tj. w 3. niedzielê mie-
si¹ca, a nie jak zawsze w 2. niedzielê
miesi¹ca.

8. 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.

9. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek
– uroczystoœæ œw. Stanis³awa, bisku-
pa i mêczennika.

10. Zachêcamy do ogl¹dania pro-
gramów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy ka-
tolickiej.

11. Na nowy tydzieñ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, po-
lecamy opiece Solenizantów i Jubi-
latów nadchodz¹cych dni.

Intencje mszalne:
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W promieniach mi³osierdzia

ks. Infu³at

W sobotê 2 czerwca odbêdzie siê
kolejne, XVI ju¿ Spotkanie M³o-
dych na Lednicy. Organizator tych
spotkañ, dominikanin, o. Jan Góra,
co roku – gromadz¹c m³odzie¿
z Polski a nawet z Europy – wpro-
wadza w bardzo aktualny temat Ko-
œcio³a Œwiêtego. Tym razem przy-
by³¹ m³odzie¿, a przewiduje, ¿e
mo¿e byæ do 100 tys., pragnie wta-
jemniczyæ w istotê Mi³osierdzia Bo-
¿ego. Znalaz³ siê ofiarodawca, któ-
ry podaruje 100 tys. egzemplarzy
Dzienniczka s. Faustyny. Ksi¹¿ecz-
ka ta bêdzie ofiarowana ka¿demu
uczestnikowi. O. Góra mówi, ¿e jest
ona „najgenialniejszym na œwiecie
podrêcznikiem budowania w³asnej
osobowoœci i podmiotowoœci opar-
tej na relacji z Chrystusem”.

W wieczór lednicki bêd¹ w³¹czo-
ne równie¿, przywiezione z £agiew-
nik, relikwie œw. s. Faustyny. Do tych
czytelnych znaków bêdzie do³¹czo-
na replika chrzcielnicy z wadowic-
kiej bazyliki, przy której zosta³
ochrzczony Karol Wojty³a. Replika
ta wykonana z sylikonu i ¿ywicy jest
darem muzeum Domu Jana Paw³a
II dla oœrodka nad Lednic¹. Replika
wykonana w rzeczywistej skali ma
byæ wniesiona na pola lednickie
przez m³odzie¿ wadowick¹. Wyko-
nali j¹ artyœci – konserwatorzy
Aleksandra i Stanis³aw Œwierz. Oni
te¿ realizuj¹c tê replikê przyczynili
siê do odnowienia, a przez to do

upiêkszenia oryginalnej chrzcielnicy
w naszej bazylice, przy której
20 czerwca 1920 roku by³ ochrzczo-
ny Karol Wojty³a.

Przekazuj¹c te mi³e wiadomoœci po
raz kolejny jestem pod wra¿eniem,
jak bardzo B³ogos³awiony z Wado-
wic zrealizowa³ w ¿yciu to, co Œwiê-
ta Zakonnica z £agiewnik prze¿y³a
i opisa³a w Dzienniczku. Bóg pos³u-
¿y³ siê Sekretark¹ Mi³osierdzia –
œw. s. Faustyn¹, a tak¿e Jej spowied-
nikiem ks. Micha³em Sopoæko, a na-
stêpnie Wielkim Papie¿em Janem
Paw³em II, a¿eby w naszych czasach
ka¿dy cz³owiek móg³ prze¿yæ tajem-
nicê Zmartwychwstania. Zmartwych-
wsta³y Jezus wyra¿a j¹ w krótkich
zdaniach: „Pokój wam”. „Ja jestem”.
„Nie lêkaj siê”. „Jestem z wami po
wszystkie dni”.

Boska prawda tych Chrystuso-
wych zdañ jest podstaw¹ prywatnych
objawieñ, które prze¿y³a s. Fausty-
na. Gdyby zabrak³o na Stolicy Apo-
stolskiej Wielkiego Papie¿a z Polski,
który w sobie i na sobie prze¿y³ ta-
jemnice Bo¿ego Mi³osierdzia – to
niewiadomo jakby ta piêkna wieœæ
dotar³a do ludzi. Faktem jest, ¿e to
Papie¿ z Wadowic, jeszcze jako kra-
kowski Kardyna³, w 1978 roku przy-
czyni³ siê, a¿eby Stolica Apostolska
zdjê³a zakaz publicznego kultu Bo-
¿ego Mi³osierdzia w wydaniu s. Fau-
styny. On jako Papie¿ beatyfikowa³
j¹ w 1994 roku, a nastêpnie w 2000

roku og³osi³ J¹ œwiêt¹. W tym te¿
roku Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego,
obchodzone w II Niedzielê Wielka-
nocy, rozszerzy³ na ca³y œwiat. Rów-
nie¿ dzie³em Wielkiego Papie¿a by³o
og³oszenie w 2002 roku œwi¹tyni
w £agiewnikach jako Œwiatowego
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia.
Nie na darmo przypisuje siê B³ogo-
s³awionemu Janowi Paw³owi II tytu³
Papie¿a Mi³osierdzia.

Nie dziwi nas, ¿e tak jak £agiew-
niki œci¹gaj¹ rzesze pielgrzymów, tak
równie¿ po drodze do nich przyby-
waj¹ i do Wadowic. Wielokrotnie
widzê tych pielgrzymów z ró¿nych
stron Polski, Europy a nawet œwiata,
jak z wielk¹ czci¹ klêkaj¹ przy reli-

kwiach B³ogos³awionego, jak ¿arliwie
siê modl¹. Przechodz¹ i czêsto ca³uj¹
drewnian¹ figurê Papie¿a umiesz-
czon¹ w tej kaplicy. Widzê te¿ tych
pielgrzymów pokornie modl¹cych siê
o wiarê, nadziejê i mi³oœæ przy
chrzcielnicy. Z jakim nabo¿eñstwem
j¹ dotykaj¹ i ca³uj¹. Choæ minê³o za-
ledwie 10 lat od gruntownego odno-
wienia chrzcielnicy – to na skutek
dotyków i poca³unków ona zszarza-
³a. Trzeba by³o znów j¹ restaurowaæ.
Daj Bo¿e, ¿eby nasz¹ chrzcielnicê
wadowick¹ systematycznie, co jakiœ
czas nale¿a³oby odnawiaæ. To œwiad-
czy³oby, ¿e du¿a liczba pielgrzymów
wci¹¿ nawiedza nasz¹ Bazylikê.

Modlimy siê za Benedykta XVI
16 kwietnia tradycyjnie wyje¿d¿a-

my z ks. infu³atem Jakubem Gilem
na Jasn¹ Górê. Jedziemy nazajutrz
po Œwiêcie Mi³osierdzia. Jest to te¿
dzieñ urodzin Ojca Œwiêtego Bene-
dykta XVI. Jedziemy wymodliæ ka-
nonizacjê ukochanego Jana Paw³a
II. Odmawiaj¹c litaniê do B³ogos³a-
wionego, polecamy wszystkie spra-
wy, z którymi udajemy siê do Ma-
ryi. Prowadz¹c ró¿aniec ks. Infu³at
w rozwa¿aniach przybli¿a nam po-
staæ Józefa Ratzingera. Urodzony
16 kwietnia 1927 roku w Marktl am
Inn, w Górnej Bawarii. Œwiêcenia
kap³añskie otrzyma³ w 1951 roku.
Ju¿ w 1952 roku zosta³ powo³any
do grona wyk³adowców semina-
rium we Fryzyndzie.  Jan Pawe³ II

uczyni³ Go najwa¿niejszym Kardy-
na³em w Kurii rzymskiej, powierza-
j¹c mu Kongregacjê Doktryny Wia-
ry. Wybrany papie¿em 19 kwietnia
2005 roku w wieku 78 lat poœwiêci³
swój pontyfikat s³u¿bie pojednania
i dobrego wspó³¿ycia miêdzy ludŸ-
mi i narodami. Modlitw¹ pomagamy
mu pe³niæ obowi¹zki. Przez tajem-
nice mówimy o losach cz³owieka.
Modlimy siê, abyœmy w Koœciele
wci¹¿ odnajdywali nasze miejsce.
Kiedy przed ponad 2 tys. lat nie by³o
miejsca w domach dla rodz¹cego siê
Jezusa Chrystusa, tak i teraz, czêsto
w domach nie ma miejsca dla Ewan-
gelii, nie ma miejsca dla Koœcio³a.
W obecnym Koœciele obserwujemy

(ciąg dalszy na str.7)


