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remu przy trumnie obieca³a msze œw. gregoriañskie,
póŸniejszy sen i pytaj¹cy
brat – czy pamiêta³a. Obietnicê spe³ni³a. Pani Zosia
wspomina zmar³ych rodziców i bliskich. Pani Stasia zmar³ego 30letniego brata. Modlimy siê za nich
wszystkich.
Wielu m³odych, chc¹c zdobyæ z³udny szacunek rówieœników siêga po alkohol czy narkotyki myœl¹c, ¿e przez
to siê dowartoœciowuj¹. Maryjo –
pomó¿ im. Kto jest blisko z Jezusem
czuje siê szczêœliwy. Mówi¹ o tym
szczególnie osoby, które prze¿y³y tzw.
œmieræ kliniczn¹. Œmieræ jest bram¹ do
nowego ¿ycia. Jezus jest pokarmem do
¿ycia wiecznego. Abyœmy zawsze byli
do tego przygotowani. Ofiarowane
msze œw. za zmar³ych, podejmowanie

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

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

dzie³ mi³osierdzia, dzie³
pokutnych, postu i wyrzeczeñ w ich intencjach
s¹ bardzo duszom pomocne. P. Wies³aw dzieli siê œwiadectwem ze spotkañ Nowej
Ewangelizacji Krakowa, gdzie tysi¹ce
ludzi mog³o spontanicznie modliæ siê,
œpiewaæ i dziêkowaæ Bogu.
Abyœmy zawsze mogli podejœæ jak
najbli¿ej Chrystusa, nie zamykali siê,
potrafili siê otworzyæ. Maryjê prosimy,
aby uchroni³a nas przed z³em, które
ka¿demu z nas zagra¿a i dziêkujemy,
¿e otacza nas p³aszczem swojego mi³osierdzia.
Sk³adamy ¿yczenia listopadowym
solenizantom, a ks. Infu³at tradycyjnie
obdarowuje ich pami¹tkowymi upominkami. Dziêkujemy, ¿e jest z nami.
Do zobaczenia 16 grudnia!
Rozalia Borkowska
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Oliwia Guzdek, córka Grzegorza i Kingi
Mieszko Glanowski, syn Krzysztofa i Miros³awy
Igor Guzdek, syn S³awomira i Pauliny
Œp. Tadeusz Paw³owski, ur. 1949r., zam. Os. £¹ki
Œp. Krystyna Knapik, ur. 1938r., zam. Os. XX-lecia

Ku pamiêci
Poniewa¿ w sobotê 8 grudnia o godz.
12.00 bêdzie parafialna msza œw. za
œp. ks. infu³ata Kazimierza Sudera, dla-

Bazylika - Tygodnik informacyjny

tego nie odbêdzie siê dzieñ skupienia
w Zakrzowie. Proszê zainteresowanych
po odbiór wp³aconej kwoty na wyjazd.
Nowy termin tego dnia bêdzie w przysz³oœci ponownie og³oszony.
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. W nastêpuj¹cych dniach, we
wszystkich koœcio³ach parafialnych
z okazji tego Roku, nale¿y odprawiæ
uroczyst¹ mszê œw. i podczas niej, po
spe³nieniu warunków, mo¿na zyskaæ

odpust zupe³ny: Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego – 8 kwietnia, Dzieñ
œwiêceñ prezbiteratu w Archidiecezji
Krakowskiej – 25 maja, Uroczystoœæ
Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a –
29 czerwca, Dzieñ œw. Benedykta – 11
lipca, Œwiêto Przemienienia Pañskiego
– 6 sierpnia, Œwiêto Podwy¿szenia
Krzy¿a Pañskiego – 14 wrzeœnia.
Ks. infu³at Jakub Gil

EWANGELIA:

Do Ciebie, Panie, wznoszê moj¹ duszê.
£k 21, 25-28.34-36 Oczekiwanie powtórnego przyœcia Chrystusa

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
„Pojawi¹ siê znaki na s³oñcu, i ksiê¿ycu,
i gwiazdach, a na ziemi udrêka narodów
z powodu bezradnoœci wobec szumu morza i naporu fal. Ludzie mdleæ bêd¹ ze strachu i z oczekiwania na to, co przyjœæ ma
na ziemiê, bo moce niebieskie zako³ysz¹
siê. Wtedy zobacz¹ Syna Cz³owieczego, jak
przybywa w ob³oku z moc¹ i wielkim majestatem. Gdy to zacznie siê dziaæ, wyprostujcie siê i podnieœcie swoje g³owy, bo

Czas oczekiwania
Któregoœ dnia jeden z górali opowiada³ Janowi Kasprowiczowi historiê, która
sta³a siê póŸniej kanw¹ jednej z najpiêkniejszych legend. A by³o to mniej wiêcej tak: Pod jedn¹ z gór w Tatrach spoczywaj¹ rycerze, których prowadzi³ król
zwany Chrobrym. Mieli oni zasn¹æ po
to, by obudziæ siê gdy bêd¹ potrzebni
Polsce. Nikt ich od wieków nie widzia³
za wyj¹tkiem ma³ego ch³opca, który pas³
owce w Dolinie Koœcieliskiej. Któregoœ
dnia wdrapa³ siê on na najwy¿sz¹ ska³ê
i tak zachwyci³ siê roztaczaj¹cym siê
przed nim widokiem, ¿e krzycza³ donoœnie, a echo mu odpowiada³o. Za trzecim razem odpowiedzia³o mu jednak nie
tylko echo. Ma³y ch³opiec zobaczy³ olbrzymi¹ postaæ odzian¹ w zbrojê z mieczem u boku. Rycerz zapyta³: „Czy to
ju¿ czas?” Ch³opiec na chwilê zaniemówi³, ale w koñcu sk³oni³ siê piêknie
i powiedzia³: „Nie wiem, ja jestem tylko
pastuszkiem. Moje owieczki pas¹ siê
tam. Ja tylko cieszy³em siê, ¿e Bóg stworzy³ œwiat tak piêkny”.
-2-

zbli¿a siê wasze odkupienie. Uwa¿ajcie
na siebie, aby wasze serca nie sta³y siê
ociê¿a³e przez opilstwo, ob¿arstwo i starania o ¿ycie, aby nie zaskoczy³ was ów
dzieñ niespodziewany jak potrzask. Bo on
nagle przyjdzie na wszystkich, którzy
znajduj¹ siê na obliczu ca³ej ziemi. Czuwajcie ka¿dej chwili, modl¹c siê o to, abyœcie byli zdolni wyjœæ ca³o z tego wszystkiego, co ma nast¹piæ, i stan¹æ przed Synem Cz³owieczym”. Oto s³owo Pañskie

Legenda o œpi¹cych rycerzach wprowadza nas w temat oczekiwania. Czekali oni na oznaczony czas. Wa¿ne
by³o, by tego czasu nie przespaæ, nie
przegapiæ. Dlatego byli czujni, dlatego
obudzili siê na g³os zachwyconego
piêknem œwiata ma³ego pastuszka.
Rozpoczynamy Adwent – czas przygotowania na œwiêtowanie Bo¿ego Narodzenia. Ale nie tylko. Ka¿dy Adwent
zbli¿a nas i przygotowuje do powtórnego przyjœcia Chrystusa w chwale.
W Adwencie zazwyczaj podejmujemy jakieœ postanowienia, wyrzeczenia,
umartwienia. Rodzi siê pytanie dlaczego, skoro nie jest to czas pokuty, ale
czas radosnego oczekiwania. W³aœnie
dlatego, by wszystkie te adwentowe
æwiczenia wzbudzi³y we mnie czujnoœæ, abym nie „przespa³” czasu, na
który oczekujê. Co zrobiê, aby ten
czas jak najlepiej wykorzystaæ dla dobra osobistego, dla dobra mojej rodziny, Ojczyzny, która jest równie¿ moim
domem?
Ks. Proboszcz

(ci¹g dalszy ze str. 5)

prosz¹c o rych³¹ kanonizacjê. W naszych sercach wieziemy ogrom próœb
i podziêkowañ do Maryi. Przeje¿d¿aj¹c przez ziemiê chrzanowsk¹, która
prze¿ywa nawiedzenie obrazu Jezusa Mi³osiernego i relikwii Jego Aposto³ów, ³¹czymy siê modlitw¹ z jej
mieszkañcami. Ks. infu³at Jakub Gil
wprowadza nas w rozwa¿ania tajemnic ró¿añcowych. Odmawiamy czêœæ
bolesn¹, modl¹c siê za zmar³ych.
Mówi o skutecznoœci modlitwy
w chwilach traumy. Przywo³ujemy
Matkê Mi³osierdzia, której polecamy
dusze w czyœæcu cierpi¹ce. Modlitw¹
pomagamy w ich cierpieniach, aby
dobry Bóg skróci³ im mêki.
Dzieñ Wszystkich Œwiêtych, Dzieñ
Zaduszny to wyj¹tkowe dni modlitwy. Polecamy zmar³ych rodziców,
rodzeñstwo, bliskich i znajomych,
s¹siadów i wychowawców. Wielu
z nich za ¿ycia przesz³o drogê krzy¿ow¹, cierpieli w rodzinach, gdzie nie
by³o zgody, nie by³o mi³oœci. Cierpieli w osamotnieniu. Prosimy, abyœmy byli bardziej mi³osierni, potrafili okazywaæ mi³osierdzie duchowe,
materialne i moralne tym, którzy
tego potrzebuj¹. Polecamy tych, którzy zginêli w katastrofach, wypadkach,
z r¹k innych ludzi, a tak¿e tych, którzy niejednokrotnie przeklinali swój
los, buntowali siê, zmarli z przedawkowania narkotyków, alkoholu.
Postêpowanie cz³owieka jest
wielk¹ tajemnic¹. Gin¹ na w³asne
¿yczenie. O nich te¿ pamiêtamy. Zdarza siê, ¿e pamiêæ o tych, którzy odeszli przekreœla zabawa tzw. œwiêta
Halloween, pogañskie przywo³ywa- -7-

nie duchów. Jesteœmy œwiadkami coraz czêstszych ataków na wiarê: teksty piosenek, bilbordy, reklamy, tworzenie niby sztuki – obra¿aj¹ce wiarê. W modlitwie prosimy o ³askê wiary
dla bliskich.
Mszê œw. sprawuje ks. Infu³at wraz
z oko³o 40 ksiê¿mi opiekuj¹cymi siê
oœrodkami uzale¿nieñ. Uczestniczy
w niej du¿o terapeutów, wychowawców i samych uzale¿nionych. Wzruszaj¹ce œwiadectwo przedstawi³a nam
pewna kobieta, matka uzale¿nionego
ch³opaka, sama nawrócona. Prosi
Matkê o nawrócenie syna wyra¿aj¹c
proœbê, aby sama mog³a stan¹æ z nim
przed obliczem Maryi.
Apel prowadzi ks. J. Walusiak.
Oddaje Maryi osoby uzale¿nione,
samotne i osamotnione, jednoczeœnie
prosz¹c, aby sta³a przy nich, dawa³a
im nadziejê, opiekowa³a siê i pomaga³a wyjœæ z na³ogu.
Wracaj¹c, odmawiamy tradycyjny
„ró¿aniec pielgrzyma”, poœwiêcaj¹c go
w tym miesi¹cu zmar³ym. Œwiadectwo
daje P. Maria. Wspomina zmar³ego
w tym dniu przed 16-tu laty mê¿a, oraz
wspó³uczestnika Apeli œp. Eugeniusza.
Modlimy siê za m³odych, aby
wœród nich by³o jak najmniej uzale¿nieñ, a Matka Najœwiêtsza wyrobi³a
w nich si³ê woli, by potrafili powiedzieæ z³u – nie. Pani Halina wspomina swoj¹ zmar³¹ mamê, kiedy mia³a
9 lat. W zimowy ranek, spotykaj¹c
¿ebrz¹cego cz³owieka, daje mu swoje 50 gr. przeznaczone na bu³kê.
W nocy, we œnie przychodzi do niej
mama i dziêkuje za smaczn¹ bu³kê.
Pani Danuta wspomina œp. brata, któ(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 03 grudnia
6.00 Œp. Czes³aw Wróbel
Œp. Barbara Zemanek
6.45 Œp. Cecylia - 10 r.œm.
7.30 Œp. Stanis³aw Filek
8.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
12.00 Œp. Barbara ¯egliñska
18.00 Œp. Józef Maga
Œp. Janina Pochopieñ
Wtorek 04 grudnia
6.00 Œp. Stanis³aw Rajda
Œp. Józef Maga
6.45 Œp. Anna Czaicka
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Barbary
7.30 Œp. Barbara ¯egliñska
8.00 Œp. Stanis³aw Filek
12.00 Œp. Stanis³aw Knapek
Œp. Kazimierz Kasperek
18.00 Œp. Barbara Zemanek
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œroda 05 grudnia
6.00 Œp. Apolonia Sieradzka
Œp. Stanis³aw Filek
6.45 Dziêkczynna ku czci Matki Bo¿ej
z proœb¹ o dalsze b³og. dla rodziny
7.30 Œp. W³adys³aw i Cecylia Góra
8.00 Œp. Adam i Teresa Konefa³
12.00 Œp. Józef Maga
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Barbara Zemanek
Œp. Barbara ¯egliñska
Œp. Tadeusz Czuba i zmarli z rodziny
Œp. Anna Czaicka
Œp. Zofia Susek
Œp. Krystyna Firek
Œp. Mieczys³aw Piêtka - 30 r.œm.
Œp. Józef P³awny
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Helena Bik
Œp. Edmund Chowaniak
Œp. Albina Baran - 6 r.œm.

Intencje mszalne:
Czwartek 06 grudnia
6.00 Œp. Barbara ¯egliñska
6.45 Œp. Stanis³aw Filek
7.30 Œp. Józefa Wojas
8.00 Dziêkczynna ku czci Matki Bo¿ej
z proœb¹ o dalsze b³og. dla rodziny
00
12.
Œp. Barbara Zemanek
18.00 Œp. Krzysztof Kwarciak
Œp. Józef Maga
Pi¹tek 07 grudnia
6.00 Œp. Józef Maga
6.45 Œp. Barbara ¯egliñska
Œp. Janina Zembaty - 10 r.œm.
7.30 Œp. Anna Czaicka
8.00 Œp. Augustyn Kaliñski
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, dusze
w czyœæcu, zmarli z rodziny Goryl
16.30 Œp. Barbara Zemanek
18.00 Œp. Stanis³aw Filek
Œp. Eugeniusz Las
Sobota 08 grudnia
6.00 Œp. Barbara Zemanek
6.45 O b³og. Bo¿e dla Katarzyny, Barbary i Andrzeja
7.30 Œp. Barbara ¯egliñska
8.00 Œp. Janina Brañka
12.00 Œp. ks. infu³at Kazimierz Suder
Œp. Stanis³aw Filek
18.00 Œp. Józef Wróblewski - 9 r.œm., syn Maciej
Œp. Feliksa i Eugeniusz Wawro
Niedziela 09 grudnia
6.00 Dziêkczynna za uratowanie ¿ycia
z wypadku, o b³og. i opiekê Bo¿¹ dla
Marcina, Moniki i Marysi
7.30 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla
cz³onkiñ Ró¿ Ró¿añcowych
Œp. Stanis³aw Filek
00
9.
Œp. Franciszka Szyd³owska - 25 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Kazimierz Adamczyk
10.30 Œp. Zofia i Edward Skiba
12.00 Œp. Barbara, Józef, Boles³aw Drabik
13.30 Roczki
00
Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
- 6 - 18.

1. Niedziela Adwentu - 02 grudnia 2012
1. We wtorek odszed³ do wiecznoœci ks. infu³at Kazimierz Suder, proboszcz naszej parafii w latach 1984
- 1998. Wczoraj pochowaliœmy Go
w Krakowie na cmentarzu Rakowickim. Ksi¹dz Kazimierz Suder za
swoje zas³ugi dla miasta otrzyma³
godnoœæ Honorowego Obywatela
Wadowic. W najbli¿sz¹ sobotê
8 grudnia, w uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny, o godz. 12.00 zostanie odprawiona w naszej bazylice uroczysta Msza œw. celebrowana przez ksiê¿y pracuj¹cych w dekanatach: Wadowice Pó³noc i Wadowice Po³udnie.
Bardzo serdecznie zapraszamy do
udzia³u w tej Mszy œw., która bêdzie
równie¿ wyrazem naszej wdziêcznoœci Bogu bogatemu w mi³osierdzie,
za obecnoœæ ks. Infu³ata w ¿yciu
naszej parafii i naszego miasta.
2. Dziœ o godz. 17.30 Wieczór Papieski w intencji kanonizacji b³ogos³awionego papie¿a Jana Paw³a II.
3. Jutro, z okazji Miêdzynarodowego Dnia Osób Niepe³nosprawnych, o godz. 9.00 w kaplicy przy
koœciele œw. Piotra Aposto³a bêdzie
odprawiona msza œw. w intencji osób
niepe³nosprawnych. Po Eucharystii
w sali teatralnej w podziemiach koœcio³a odbêdzie siê czêœæ artystyczna dla wszystkich bior¹cych udzia³
we mszy œwiêtej.
4. W czwartek, podczas Mszy œw.
wieczornej bêdziemy siê modliæ przez
wstawiennictwo b³og. Jana Paw³a II.
Po Mszy œw. bêd¹ odczytywane inten-

cje modlitw i zostanie odprawione nabo¿eñstwo ku czci naszego Rodaka.
5. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 12.30, oraz od godz.
15.30 do 18.00. Msza œw. dla dzieci
o godz. 16.30. Zachêcamy do przyjêcia Komunii œw. wynagradzaj¹cej.
W pierwszy pi¹tek kancelaria parafialna nieczynna.
6. W sobotê uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny. Na Mszê œw. o godz. 8.00 zapraszamy wspólnotê Rycerstwa Niepokalanej oraz tych, którzy podjêli siê
duchowej adopcji dzieci, jak równie¿
rodziny spodziewaj¹ce siê potomstwa.
W tym dniu odwiedzamy chorych
i starszych z Sakramentami Œwiêtymi.
7. Przysz³a niedziela to dzieñ modlitw za Koœció³ katolicki na Wschodzie, z tej okazji bêd¹ zbierane przy
koœciele ofiary na pomoc temu Koœcio³owi. Po mszy œw. o godz. 7.30
zmiana tajemnic ró¿añcowych. Na
mszê œw. na godz. 9.00 zapraszamy
m³odzie¿ przygotowuj¹c¹ siê do sakramentu bierzmowania. Po zakoñczonych mszach œw. – dzieci z Oazy
oraz Ko³a Misyjnego bêd¹ rozprowadzaæ sianko na stó³ wigilijny.
8. Jak co roku w adwencie, Caritas
zachêca wiernych do udzia³u w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom.
Znakiem tej pomocy jest nabywanie
œwiecy. Do Caritas odprowadzamy od
ka¿dej œwiecy kwotê 5 z³. Jeœli wierni sk³adaj¹ wiêksz¹ ofiarê, to przeznaczamy j¹ na pomoc dla rodzin
wielodzietnych w naszej parafii.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz
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1922 – 2012
Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj mu wieczne spoczywanie

Kap³an – Gigant
Œp. Ks. infu³at Kazimierz Suder
w tym roku prze¿ywa³ 90-lecie swego ¿ycia oraz 65-lecie kap³añstwa.
Bóg obdarzy³ go gigantyczn¹ iloœci¹
lat. By³ wielki. Nie tyle histori¹ prze¿ytych lat. Gigantem by³ przez sposób prze¿ywania d³ugowiecznej historii ¿ycia kap³añskiego.
Zawsze ks. Infu³at by³ dla mnie
kap³anem zabieganym. Wci¹¿ w biegu. Obca mu by³a powolnoœæ w chodzeniu i za³atwianiu ró¿nych spraw.
Nosi³ w sobie ogieñ mi³oœci Boga
i cz³owieka, który trzeba rozdzielaæ
bo inaczej spali w³aœciciela. W s³u¿bie kap³añskiej nieustannie jawi³ siê
jako stra¿ak i stra¿nik. Gdy by³y trudne sprawy, bardzo powa¿ne zadania
do wykonania – to Biskupi nasi jego
posy³ali. On mia³ dar gaszenia. Wlewania balsamów. Obdarzony by³
przez Boga postaw¹ solidnego stra¿nika. By³ czuwaj¹cym kap³anem,
chroni¹cym wartoœci Bo¿ych i ludzkich. Czuwa³ na modlitwie przed tabernakulum, ale tak¿e wiele godzin

spêdzi³ w konfesjonale. W d³ugim,
65-letnim ¿yciu kap³añskim tysi¹ce
penitentów pojedna³ z Bogiem. Niezliczon¹ iloœæ razy, nad skruszonym
grzesznikiem z powag¹ wypowiada³
s³owa: „Bóg Ojciec mi³osierdzia,
który pojedna³ œwiat ze sob¹ przez
œmieræ i zmartwychwstanie Swego
Syna i zes³a³ Ducha Œwiêtego na odpuszczenie grzechów, niech ci
udzieli przebaczenia i pokoju przez
pos³ugê Koœcio³a. I ja odpuszczam
tobie grzechy w imiê Ojca i Syna
i Ducha Œwiêtego”.
By³ niezwykle rozmodlonym kap³anem. Charakterystyczna by³a jazda samochodem z ks. Infu³atem. Ledwo usiad³ na siedzenie – wyci¹ga³
ró¿aniec i g³oœno odmawia³ „Zdrowaœki”. Przez ca³¹ drogê modli³ siê,
a w przerwach gdy ju¿ by³ zmêczony – zasypia³. Mia³ niezwyk³¹ czeœæ
do sakralnoœci ¿ycia kap³añskiego.
By³ jako dobry pasterz bardzo zainteresowany sw¹ owczarni¹.
Zw³aszcza biednymi. To przecie¿
dziêki niemu w naszej parafii, przy
wspó³pracy gorliwych katolików,
powsta³a kuchnia œw. Brata Alberta.
On utworzy³ Zespó³ Charytatywny.
Cz³owiek biedny, potrzebuj¹cy móg³
-4- zawsze liczyæ na jego pomoc. Uwa-

¿a³, ¿e biedni s¹ bogactwem Koœcio³a, tak¿e naszej parafii.
Wielokrotnie by³em poruszony
jego wielk¹ wra¿liwoœci¹ i odpowiedzialnoœci¹ za wypowiedziane s³owa.
Mówi³ zawsze dobrze o drugim. Nie
s³ysza³em, ¿eby kiedykolwiek
ks. Infu³at wypowiada³ ujemne opinie o cz³owieku. Zawsze pozytywnie. Tylko ciep³o. Jego troska w Wadowicach o starszego ks. infu³ata
Edwarda Zachera by³a imponuj¹ca.
Wiem tak¿e, ¿e kiedy proboszczowa³
w Wilkowicach kolo Bielska to równie¿ otacza³ wielk¹ ¿yczliwoœci¹ wiekowego ks. GaŸdzickiego. W Krakowie troszczy³ siê o ks. infu³ata Koœció³ka. By³ im oddany. Takim by³
nie tylko dla ksiê¿y, ale równie¿ dla
starszych osób pracuj¹cych na plebanii, a tak¿e w parafii.
Jego obecnoœæ w wadowickiej
wspólnocie zaznaczy³a siê du¿ymi
materialnym przeobra¿eniami tak
w koœciele jak i na plebanii. Dziêki
niemu zasta³y po³¹czone z prezbiterium dwie boczne kaplice. Postara³
siê o dostosowanie prezbiterium do
nowej, posoborowej liturgii. Równie¿

piêkna krata przy kaplicy Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy powsta³a
dziêki niemu. Du¿y wysi³ek w³o¿y³
w osuszanie fundamentów naszej
œwi¹tyni. Koniecznie nale¿y przypomnieæ, ¿e za jego pasterzowania powsta³y dwa nowe koœcio³y – œw. Piotra oraz w Tomicach. Wydatnie pomaga³ w budowie nowych œwi¹tyñ.
Dziêki jego przyjaŸni z Ojcem Œwiêtym nasz watykañski Rodak pielgrzymowa³ do swego miasta rodzinnego
w 1991 i w 1999 roku. Przyczyni³ siê
równie¿ do nadania naszej œwi¹tyni
godnoœci bazyliki.
Mam œwiadomoœæ, ¿e przypomnia³em tylko niektóre znaki jego duszpasterskiej gorliwoœci w Wadowicach. Na pewno nale¿a³oby podkreœliæ wiele innych. Przyjdzie na to czas.
Najwa¿niejszym jednak znakiem, który pozostawi³ w Wadowicach to pamiêæ œwiêtego kap³ana. Dziêkujemy
Bogu za jego 14-letnie duszpasterstwo w Wadowicach i prosimy Bo¿e
Mi³osierdzie o radoœæ wieczn¹ dla
Niezwyk³ego œp. ks. infu³ata Kazimierza Sudera.
ks. Infu³at

Módlcie siê za mnie za ¿ycia mojego i po œmierci
Nasz comiesiêczny Apel Jasnogórski 16 listopada przypada w Œwiêto
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, Matki
Ostrobramskiej. Tej, która zna tajemnicê Bo¿ego Mi³osierdzia, która wie,
jak ono jest wielkie, która w wyj¹tkowy sposób dost¹pi³a mi³osierdzia
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Bo¿ego, gdy zosta³a zachowana od
grzechu pierworodnego i obdarzona
pe³ni¹ ³aski, by staæ siê Matk¹ Syna
Bo¿ego i przez Jej poœrednictwo sp³ywa na œwiat mi³osierdzie Boga.
Jedziemy jak zawsze przede
wszystkim w intencji Jana Paw³a II
(ci¹g dalszy na str. 7)

