Œpiewajmy z radoœci¹
Uczestniczka naszego
chóru
parafialnego,
P. Wies³awa Kozub
uwra¿liwia³a nasz parafialny biuletyn, aby nie
przeoczyæ patronalnego dnia œw. Cecylii. Bardzo jej za to przypomnienie dziêkujemy.
W czwartek 22 listopada Koœció³
wspomina œw. Cecyliê. Od wieków
jest czczona jako patronka œpiewu
i muzyki koœcielnej. W naszej bazylice wci¹¿ ¿yje i dzia³a parafialny
chór, którym dyryguje Pan Organista Krzysztof Jopek. Bardzo cenimy

Nasza Patronka
W najbli¿sz¹ œrodê, w liturgii Koœcio³a, prze¿ywamy Ofiarowanie
Najœwiêtszej Maryi Panny. Ten bardzo ciekawy epizod ¿ycia Najœwiêtszej Maryi Panny, o którym wspomina tradycja koœcielna, zwi¹zany jest
z faktem kszta³cenia m³odej nazaretañskiej dziewczyny w przyœwi¹tynnej szkole. Inni t³umacz¹, ¿e ka¿de
ma³e ¿ydowskie dziecko by³o
w okreœlonym czasie ofiarowane
Bogu. Tak ch³opcy jak i dziewczêta.
Przez ten gest rodzice podkreœlali, ¿e
Bóg jest Panem cz³owieka. Tylko On
w pe³ni decyduje o losach ka¿dego
nowonarodzonego.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

pracê nad doskonaleniem œpiewu liturgicznego chórzystów, a zw³aszcza wyra¿amy wdziêcznoœæ Panu
Organiœcie Krzysztofowi Jopkowi.
Chóry parafialne wspó³czeœnie prze¿ywaj¹ du¿y kryzys – bardzo siê starzej¹. By ¿y³y i rozwija³y siê potrzebuj¹ dop³ywu m³odoœci. Chórzyœci
nasi oczekuj¹, ¿e panie i panowie
obdarzeni przez Boga wra¿liwoœci¹
s³uchu oraz dobrym g³osem przy³¹cz¹ siê do grona chórzystów bazyliki wadowickiej.
ks. Infu³at
Koœció³ wadowicki przez ca³e wieki nosi³ tytu³ Wszystkich Œwiêtych.
Dopiero w roku 1836 dziêki staraniom ks. proboszcza Miko³aja Zamojskiego, papie¿ Grzegorz XVI,
zmieni³ ten tytu³ na: Ofiarowanie
Najœwiêtszej Maryi Panny. W naszej
diecezji bardzo ma³o jest koœcio³ów,
które nosi³yby taki tytu³.
Patronem koœcio³a parafialnego
i ca³ej parafii wadowickiej jest Maryja ofiarowana przez Rodziców
Bogu. Jest to przepiêkny kierunek nieustannej naszej duchowej pracy, byœmy
za przyk³adem Maryi ca³e nasze ¿ycie
ofiarowali Bogu. Dzieñ po dniu. Miesi¹c po miesi¹cu. Rok po roku.
Wci¹¿ sk³adali siebie w ofierze Bogu.
To siê nazywa ¿ycie z wiary. ks. Infu³at
Do u¿ytku parafialnego
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Wiary

Podwoje wiary w tym roku s¹ dla
nas szeroko otwarte. Koœció³ daje
wiele mo¿liwoœci do uzyskania odpustu zupe³nego. Ka¿dy kto jest w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej oraz uczestniczy w jakimœ liturgicznym obrzêdzie
w wyznaczonych koœcio³ach naszej
diecezji, mo¿e odpust zupe³ny uzy-

skaæ. Poza Krakowem, ks. Kardyna³
wyznaczy³ nastêpuj¹ce koœcio³y: Bazylika MB Anielskiej w Kalwarii Z.,
Bazylika Of NMP w Wadowicach,
Sanktuarium MB Wniebowziêtej
w LudŸmierzu, Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, Sanktuarium MB Szkaplerznej
w Czernej, Sanktuarium Narodzenia
MB w P³okach. Ks. infu³at Jakub Gil

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA DANIELA Dn 12, 1-3

EWANGELIA:

DRUGIE CZYTANIE Z

LISTU DO
HEBRAJCZYKÓW: Hbr 10, 11-14.18

Strze¿ mnie, mój Bo¿e, Tobie zaufa³em
Mk 13, 24-32 S¹d ostateczny

Bóg otwiera nam drzwi do zbawienia
Rozpocznê dzisiejsz¹ refleksjê od
krótkiego opowiadania.
Spotka³o siê dwóch dziewiêciolatków, Jaœ i Staœ. – Muszê Ci coœ opowiedzieæ – mówi Jaœ. – Wczoraj do
pokoju wbieg³a polna mysz. Mia³a
strasznego pecha, bo zaraz za ni¹
przybieg³ nasz kot i zatrzasnê³y siê
drzwi. Kot by³ pewien, ¿e mysz nie
ucieknie. Zaczê³a siê wiec zabawa
w „kotka i myszkê”. Kot chwyta³
swoj¹ ofiarê i po chwili j¹ wypuszcza³. Biedna, szara myszka by³a ledwie ¿ywa ze strachu. A kot siê w ogóle nie spieszy³, pewny swojej zdobyczy. – No i co – pyta³ niecierpliwie
Staœ – po¿ar³ j¹ na koniec? Jaœ przecz¹co pokrêci³ g³ow¹: nie… tato
otworzy³ drzwi.
Ta dzieciêca opowieœæ mo¿e obrazowaæ nasz ludzki los. Albo inaczej:
nasze ludzkie odczucia dotycz¹ce
¿yciowych sytuacji. Bywa bowiem
tak, ¿e czujemy siê jak mysz w potrzasku, nie widzimy wyjœcia z trudnej dla nas sytuacji. Zdaje siê nam,
¿e nie ma ¿adnej ucieczki. A¿ nagle… „tato otwiera drzwi”.
To sformu³owanie „tato otwiera
drzwi” mo¿e byæ nie tylko zakoñczeniem historii o kocie i myszce, ale
te¿ posiadaæ g³êboki, teologiczny
sens. Mo¿e siê w nim wyra¿aæ Ewan- -2-

geliczna prawda o Bogu, który nie
zostawia cz³owieka w potrzasku, ale
otwiera drzwi, aby go wypuœciæ na
wolnoœæ. Wtedy, kiedy siê wydaje,
¿e nie ma ju¿ ¿adnego wyjœcia
i wszystkie drogo ucieczki s¹ zablokowane, pojawia siê zaskakuj¹ce
dzia³anie Boga. Tak¹ sytuacjê ca³kowitego zamkniêcia i potrzasku prze¿ywa³ Jezus w chwili mêki i œmierci.
Okaza³o siê jednak, ¿e nie by³a to
sytuacja bez wyjœcia. Po trzech
dniach Bóg Ojciec otworzy³ wrota
grobu i wyprowadzi³ swego Syna
z krainy œmierci do ¿ycia.
Podobne sytuacje prze¿ywamy tak¿e my sami: nasz lêk przed œmierci¹,
unicestwieniem, czy koñcem œwiata
mo¿e nas niekiedy parali¿owaæ. Dzisiejsze czytania biblijne zawieraj¹
w sobie takie elementy obaw i strachu.
Fakt, ¿e Bóg otwiera drzwi oznacza i¿ ka¿dy z nas ma mo¿liwoœæ
odniesienia zwyciêstwa i wyjœcia
z trudnej, ¿yciowej sytuacji. Musi jednak podj¹æ decyzjê, poczyniæ jakiœ
wysi³ek, a przynajmniej z wdziêcznoœci¹ uznaæ, ¿e to Bóg daje ¿ycie,
g³adzi nasze grzechy i wyprowadza
nas z otch³ani grzechu i œmierci.
Niech dzisiejsza liturgia s³owa umocni w nas nadzieje, ¿e na koñcu czasów Bóg, który jest naszym Ojcem,
otworzy nam drzwi do zbawienia.
Ks. Proboszcz

Pielgrzymka do Ojcowa, Pieskowej Ska³y i Grodziska cz. II
Z Ojcowa jedziemy do Pieskowej

mierze gruntownej przebudowie

Ska³y, pod drodze mijamy kaplicê
„Na wodzie” pw œw. Józefa Rzemieœlnika, która stoi w miejscu dawnych
³azienek zdrojowych. Osobliwe usytuowanie kaplicy „na wodzie” wi¹¿e siê wg miejscowej tradycji z zakazem cara Miko³aja II dotycz¹cym
budowy „na ziemi” obiektów sakralnych. Nad malownicz¹ Dolin¹ Pr¹dnika, w jurajskim krajobrazie ukazuje siê nam zamek w Pieskowej Skale. Wyj¹tkowy charakter tego miejsca , oprócz naturalnych warunków,
stanowi piêkno architektury i pasjonuj¹ca historia zamku. Pocz¹tki Pieskowej Ska³y siêgaj¹ czasów Kazimierza Wielkiego, który poleci³ wybudowaæ tu stra¿nicê strzeg¹c¹ traktu handlowego wiod¹cego z Krakowa na Œl¹sk. Pod koniec XIV stulecia zamek przeszed³ na rêce rodziny

i rozbudowie dokonanej ok. roku
1578 z inicjatywy Stanis³awa Szafrañca, wojewody sandomierskiego. Powsta³a wówczas okaza³a renesansowa rezydencja, z dziedziñcem arkadowym i loggi¹ widokow¹. Kolejny
w³aœciciel Micha³ Zebrzydowski
wzniós³ w XVII w. fortyfikacje bastionowe, zamykaj¹ce wielki dziedziniec zewnêtrzny.
U stóp zamku wznosi siê najbardziej charakterystyczna ska³a na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego – Maczuga Herkulesa, wyró¿nia siê sw¹ izolowan¹ form¹. Stoi
na niewielkim sp³aszczeniu zwanym Fortepianem, a jej wysokoœæ
wynosi ok. 25m.
„Samotna z do³u w¹ska,
u góry szeroka,
na kszta³t groŸnej maczugi
cdn
jawi siê opoka”.

Szafrañców. Obecny wygl¹d Pieskowa Ska³a zawdziêcza w znacznej

Pogrzeb

Maria Zadora

Œp. Józef P³awny, ur. 1936r., zam. ul. Zatorska
Œp. Andrzej Kaczor, ur. 1930r., zam. ul. Iwañskiego

Dobry Jezu, a nasz

Œp. Andrzej Byrski, ur. 1955r., zam. ul. Mickiewicza

Panie, daj im wieczne

Œp. Józefa Sordyl, ur. 1920r., zam. ul. Sienkiewicza

spoczywanie!

Œp. Anna Tabak, ur. 1937r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Helena Bik, ur. 1942r., zam. Os. XX-lecia
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Poniedzia³ek 19 listopada

Wspomnienie b³. Salomei
6.00 Œp. Andrzej Kaczor
Œp. Stanis³aw Malczyk - 14 r.œm.
6.45 Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
7.30 Œp. Czes³awa Feldy
8.00 Œp. Michalina i W³adys³aw Tyrybon
12.00 Œp. Barbara ¯egliñska
18.00 Œp. Józef Maga
Œp. Janina i Ludwik Banaœ
Wtorek 20 listopada

Intencje mszalne:
Czwartek 22 listopada

Wspomnienie œw. Cecylii

6.00 Œp. Barbara Zemanek
6.45 Œp. Barbara ¯egliñska
7.30 Œp. Czes³awa Feldy
8.00 Œp. Józef Maga
00
Wspomnienie œw. Rafa³a Kalinowskiego, 12.00 Œp. Grzegorz Stelmaszyk
18.
Œp. Marek Kunowski
6.00 Œp. Franciszka Wróbel - 8 r.œm.
Œp. W³adys³aw Witek, Krzysztof syn - 1 r.œm
Œp. Barbara ¯egliñska
45
Pi¹tek
23 listopada
6.
Œp. Józef Maga
00
6.
De la Paura Sanetra
Œp. Czes³aw Wróbel
7.30 Œp. Barbara Zemanek
6.45 Œp. Barbara Zemanek
8.00 Œp. Czes³awa Feldy
7.30 Œp. Janina Pochopieñ
12.00 Dziêkczynna o b³. Bo¿e za wstawiennictwem
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Faedry i Morales
b³. Jana Paw³a II dla rodziny
00
8.
Œp. Józef Maga
18.00 Œp. Augustyn Kaliñski
12.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor
Œp. W³adys³aw Sty³a - 16 r.œm.
18.00 Œp. Czes³awa Feldy
Œroda 21 listopada
Œp. Barbara ¯egliñska
Wspomnienie Ofiarowania NMP
00
Sobota 24 listopada
6. Œp. Józef P³awny
6.00 Œp. Józef Maga
Œp. Józef Maga
45
6.
Rosario Barreras Mafud
6.45 Œp. Krzysztof Kwarciak
30
7.
Œp. Czes³awa Feldy
7.30 Œp. Barbara ¯egliñska
00
8.
Œp. Barbara Zemanek
8.00 Œp. Czes³awa Feldy
12.00 Œp. Leon Grabowski, syn Andrzej
12.00 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
18.00 W intencjach nowennowych
18.00 Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
Za zmar³ych:
Œp. Stefania i Franciszek Maj
Œp. Andrzej Byrski
Niedziela 25 listopada
Œp. Jerzy Warcho³
6.00 Œp. Czes³awa Feldy
Œp. Barbara ¯egliñska
7.30 Œp. Zdzis³aw Kotowicz, Zofia Jod³owska,
Œp. Anna Czaicka
Œp. Apolonia Sieradzka
Beata Hofer
Œp. Czes³aw Œlusarczyk
Œp. Zuzanna, Stanis³awa, Helena z rodzicami
Œp. Józef P³awny
9.00 Œp. Katarzyna i Barbara Dihm
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
9.00 Roków: O b³. Bo¿e i dary Ducha Œw. dla
Œp. Anna Tabak
Konrada w 18 r. urodzin
Œp. Helena Bik
30
10.
Œp. Stanis³aw Wajdzik - 4 r. œm.
Œp. Edmund Chowaniak
00
12.
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Heleny w 81 r. urodzin
Œp. Aleksandra Wêgrzycki
30
Œp. Andrzej Czarny
Œp. Edward Wêgrzycki, Wies³aw i Jan bracia, 13.
18.00 Œp. Adam Gawlik, Maria Pêkala
m¹¿ Józef Œliwiñski
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33. Niedziela Zwyk³a - 18 listopada 2012
1. Goœcimy dzisiaj w naszej parafii ks. proboszcza Stanis³awa Rapacza z parafii Gorzów k/Oœwiêcimia.
Ofiara, któr¹ z³o¿ymy na tacê jest
przeznaczona na pomoc w budowie
koœcio³a w parafii ks. Proboszcza.
2. Na Mszê œw. o godz. 9.00 zapraszamy uczniów klas III gimnazjalnych
wraz z Rodzicami, a nastêpnie na spotkanie z Rodzicami. Dziœ uroczystoœæ
odpustowa ku czci œw. Rafa³a Kalinowskiego u OO. Karmelitów na Górce na mszy œw. o godz. 11.45.
3. Jutro o godz. 16.30 spotkanie Akcji Katolickiej, natomiast we wtorek
o godz. 17.00 Rycerstwa Niepokalanej.
4. Nasza parafia prze¿yje w œrodê
21 listopada odpust ku czci Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny. Jest
Ona g³ównym Patronem naszej parafii oraz bazyliki. Zewnêtrzna odpustowa uroczystoœæ bêdzie w przysz³¹
niedzielê na Mszy œw. o godz. 12.00,
któr¹ bêdzie celebrowa³ ks. dr Wac³aw Guba³a, a kazanie wyg³osi ks.
dr Robert Nêcek. Bêdzie to dzieñ
modlitwy za kap³anów i siostry zakonne pochodz¹cych z naszej parafii, oraz o nowe powo³ania.

Chrzest Œw.
Z radoœci¹ informujemy, ¿e w ostatnim
czasie nastêpuj¹ce
dzieci przyjê³y
Sakrament Chrztu:

5. W czwartek przypada liturgiczne wspomnienie œw. Cecylii – Patronki muzyki i chórów koœcielnych.
Nasz chór parafialny zaprasza w tym
dniu na mszê œw. o godz. 18.00, podczas której wykona Missa de Angelis. Po mszy œw. nowenna do blog.
Jana Paw³a II
6. W przysz³¹ niedzielê jest Uroczystoœæ Chrystusa Króla. Po mszy œw.
o godz. 10.30, wobec Najœwiêtszego
Sakramentu, odmówimy litaniê do
Najœwiêtszego Serca Bo¿ego i akt
poœwiêcenia.
7. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ
¿yczymy wszystkim obfitoœci ³ask od
Jezusa bogatego w mi³osierdzie. Matce Bo¿ej, za wstawiennictwem B³ogos³awionego Jana Paw³a II, Patrona
Wadowic, polecamy opiece wszystkich Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni. Szczególnej opiece
polecamy ks. pra³ata Zdzis³awa Ka³wê i ks. wikariusza Janusza Korbla.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Dominika Ceremuga, córka Tomasza i Anny
Nadia Wiœniewska, córka Waldemara i Niny
Natasza Krubanov, córka Vadyma i Magdaleny
Julia Filek, córka Micha³a i El¿biety
Maria Dyrcz, córka Marka i Katarzyny
Jan Uda³a, syn Macieja i Anety
Adam Stachura, syn Janusza i Katarzyny
Liliana Widlarz, córka Krzysztofa i Agnieszki
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aktualnoœæ s³ów Jezusa, ¿e „przyszed³ na ziemiê, by ogieñ rzuciæ i pragnie by on zap³on¹³”. Równie¿ Zes³anie Ducha Œwiêtego w kszta³cie
ognistych jêzyków jest wci¹¿ aktualne. Wspó³czesny œwiat, wystyg³y
i oziêb³y potrzebuje zapaleñców, pasjonatów Chrystusowej nauki. Tylko
ewangeliczni maksymaliœci mog¹
przezwyciê¿yæ wrogoœæ agresywnego laicyzmu. Na wrogi zalew œwieckoœci potrzebne jest odwa¿ne g³oszenie kerygmatu chrzeœcijañskiego.
S³owo „kerygmat” oznacza przepowiadanie prawdy o mocy Chrystusowego zbawienia. Cz³owiek o w³asnych si³ach nie mo¿e byæ w pe³ni
szczêœliwy. Tylko Chrystus, przez
swoj¹ mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie, mo¿e cz³owieka zbawiæ – to znaczy wyzwoliæ go od ró¿norakiego z³a
i pomóc mu w osi¹gniêciu niekoñcz¹cego siê szczêœcia.
Przekazuj¹c Czytelnikom treœci zakoñczonego ostatnio Synodu Rzymskiego – pragnê w jego œwietle przypomnieæ piêkn¹ osob¹, œp. Helenê
Bik. Pod koniec paŸdziernika obecnego roku odesz³a do Pana. Mia³a 70
lat. Piszê nie zmar³a, ale odesz³a,
gdy¿ bardzo œwiadomie przez prawie
20 lat choroby na nowotwór odchodzi³a z tego œwiata na drugi brzeg.
Bóg obdarzy³ j¹ tajemniczym wybraniem – wci¹¿ doœwiadcza³a krzy¿a.
Jego cierpienia, ale te¿ i wyniesienia.
Obdarzona liczn¹ rodzin¹ – oœmioro
dzieci, sama musia³a siê uporaæ
z utrzymaniem tak licznej gromad-

Niezwyk³a wiernoœæ

Pod koniec paŸdziernika zakoñczy³
swe obrady XIII Ogólny Synod Biskupów. Tematem spotkañ 262 Biskupów z ca³ego œwiata, które obradowa³o przez ca³y paŸdziernik by³a:
nowa ewangelizacja dla przekazu
wiary chrzeœcijañskiej. Ka¿dy
z uczestników mia³ mo¿liwoœæ piêciominutowego wyst¹pienia na powy¿szy temat. Obradom Biskupów
towarzyszy³a modlitwa ró¿añcowa
ca³ego Koœcio³a. Mia³a to byæ równie¿ wielka pomoc w prze¿ywaniu
Roku Wiary. Uczestnicy Synodu po
raz kolejny prze¿yli radoœæ uniwersalizmu Koœcio³a katolickiego. Dzielili siê niepokojami i trudnoœciami,
które prze¿ywa Koœció³ w ró¿nych
stronach œwiata. Jednoczeœnie byli
œwiadkami niezwyk³ej mocy Chrystusowej wiary w ró¿nych zak¹tkach
œwiata. Jezus ¿yje. Radosna Nowina
jest w wielu czêœciach œwiata entuzjastycznie przyjmowana. Obrady
Synodu zosta³y zdominowane przez
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ki. Gdy piszê „sama” mam œwiadomoœæ, ¿e nie oddajê ca³ej prawdy.
Umia³a sobie zjednywaæ ¿yczliwoœæ
ludzk¹, a tak¿e wypraszaæ wielk¹
Bo¿¹ ³askawoœæ. Pozostanie dla mnie
wielk¹ tajemnic¹, jak mog³a pogodziæ kierowanie liczn¹ rodzin¹ z czasem, który poœwiêca³a by przynale¿eæ do wspólnot koœcielnych, a tak¿e braæ udzia³ w pieszych wadowickich pielgrzymkach. Doœwiadcza³ j¹
Bóg cierpieniem, ale nieustannie wlewa³ w ni¹ ogromny entuzjazm i niesamowity optymizm. Inni pod naporem tak licznych, burzliwych zdarzeñ straciliby nadziejê, bardzo by
zgorzkniali. Przesyceni byliby samymi pretensjami do Boga i ludzi. Œp.
Helena Bik w ¿yciowych trudno-

œciach rodzinnych, a tak¿e zdrowotnych – wci¹¿ dostrzega³a, ¿e nad ni¹
œwieci s³oñce i niebo jest pogodne.
By³a cz³owiekiem wielkiego serca
i bogatego umys³u. Swoim dzieciom
nigdy nie sk¹pi³a czasu i matczynej
mi³oœci. Doczeka³a siê radosnego
owocu trudu swego macierzyñstwa.
W chorobie, a póŸniej w chwili œmierci – doros³e dzieci ze swymi pociechami by³y bardzo blisko swej mamy
i babci. Za ¿ycia nie by³a samotna,
a w czasie jej odejœcia do Boga towarzyszy³y jej gor¹ce serca opuszczanych dzieci. Ca³e ¿ycie uk³ada³a
w œwietle Ewangelii. By³a wielkim
przyjacielem ludzi i Boga. T³umy ludzi odprowadzi³y j¹ na wieczn¹ radoœæ.
ks. Infu³at

Patriotyzm kszta³tem mi³oœci
Takich s³ów u¿y³ wielki narodowy
wieszcz – Cyprian Norwid. 94. rocznica odzyskania niepodleg³oœci by³a
obchodzona w naszej OjczyŸnie
z du¿ym nak³adem si³. Poniewa¿
by³a to niedziela, dlatego w wielu koœcio³ach by³y wyg³aszane kazania
patriotyczne. Tak równie¿ i by³o
w naszej bazylice. Zauwa¿y³em, ¿e
w tym roku w ten dzieñ na licznych
domach by³y wywieszona narodowe
flagi. Równie¿ z tej okazji w domu
kultury odby³ siê w pi¹tek 9 listopada wieczór poœwiêcony pieœni patriotycznej. Brali w nim udzia³ uczniowie szkó³ gminy wadowickiej. Du¿o
by³o tak¿e doros³ych
-5-

W Wadowicach dzieñ patriotyczny
obchodzimy 3 maja i 11 listopada.
By³oby dobrze, gdyby nasze spo³eczeñstwo zosta³o przyuczone do wyra¿enia patriotyzmu tak¿e przez
œpiew. Nale¿a³oby wyznaczyæ sta³y,
okreœlony dzieñ i miejsce. Dotychczas Urz¹d Miasta podejmuje próby.
Cz³owiekowi, by ¿y³ potrzebny jest
tlen. Naszej OjczyŸnie – by mog³a siê
rozwijaæ potrzebna jest zgoda, mi³oœæ.
Równie¿ te wartoœci s¹ nieodzowne
do rozwoju ma³ej Ojczyzny jak¹ s¹
Wadowice.
ks. Infu³at

