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R o k  W i a r y
W Roku Wiary Koœció³ wielorako

pomaga wiernym zyskaæ odpust zupe³-
ny. Dotychczas przepisuj¹c Dekret Ar-
cybiskupa Metropolity Krakowskiego
kard. Stanis³awa Dziwisza wskazali-
œmy m.in.. na wyznaczone koœcio³y,
a tak¿e okreœlone œwiêta. Oprócz tego

nasz Krakowski Metropolita pisze:
„Odpust zupe³ny mo¿na zyskaæ w do-
wolnie wybranym przez ka¿dego wier-
nego dniu, w którym nawiedzi chrzciel-
nicê – lub gdy jej nie ma – miejsce w³a-
snego chrztu i odnowi przyrzeczenia
chrzcielne w jakiejkolwiek przepisanej
formie.”

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Po odprawieniu cere-
monii pogrzebowych,
w iœcie królewskim or-
szaku, Kardyna³owie
i Ksiê¿a odprowadzili

trumnê do karawanu, który prze-
wióz³ cia³o na cmentarz Rakowic-
ki. Od bramy cmentarza uformowa³
siê kondukt ¿a³obny, który przy
dŸwiêkach marsza ¿a³obnego, gra-
nego przez Orkiestrê Stra¿y Po¿ar-
nej z Choczni, odprowadzi³ ks. in-
fu³ata Kazimierza Sudera do gro-
bowca archiprezbiterów Mariac-
kich, gdzie zosta³ pochowany.

Burmistrz Wadowic, Pani Ewa Fi-
lipiak, na Jego trumnie z³o¿y³a wo-
reczek z wadowick¹ ziemi¹, aby  ta
pozosta³a przy Nim na wieki.

Stoj¹c zadumani przy Jego grobie,
przypominaliœmy sobie ró¿ne sceny
z wadowickiej codziennoœci. Pamiê-
tam jak wiele osób, czêsto starszych,
uczy³ osobiœcie religii, przygotowy-
wa³ ich do przyjêcia I Komunii

Œwiêtej czy Sakramentu
Bierzmowania. Przejmo-
wa³ siê losem Romów,
bardzo siê o nich trosz-
cz¹c. Zawsze stara³ siê dopilnowaæ
wszystkiego sam. Kiedy osuszano
zawilgocone mury naszej bazyliki,
pierwszy wzi¹³ ³opatê do rêki, aby ra-
zem z ludŸmi odkopaæ mokre œcia-
ny. Przy remoncie dachu wspina³ siê
po drabinach, aby te¿ wszystkiego
dopilnowaæ i sprawdziæ jak postê-
puj¹ prace. Wyremontowa³ te¿ par-
ter domu katolickiego, który odzyska-
no od zak³adu Pionier, a gdzie mie-
œci³a siê przez lata hala produkcyjna.

Osobiœcie jestem Mu bardzo
wdziêczna, kiedy w chwili œmierci
naszej Mamy otoczy³ nas ogromn¹
serdecznoœci¹ i trosk¹. By³ czêœci¹
naszego wadowickiego ¿ycia. Za-
wsze siê spieszy³, z uœmiechem z da-
leka pozdrawia³ uniesieniem rêki.
Takim Go zapamiêtam…

Rozalia Borkowska

Œp. Ignacy Byrski, ur. 1925r., zam. ul. Wadowity

Œp. Jan Ochocki, ur. 1964r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Zbigniew Suknarowski, ur. 1963r., zam. Mucharz

Pogrzeb
Dobry Jezu, a nasz Panie,  daj

im wieczne spoczywanie!



-2- -7-

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA BARUCHA
Ba 5, 1-9
W drodze do nowego Jeruzalem

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO FILIPIAN:
Flp 1, 4-6.8-11
B¹dŸcie czyœci i bez zarzutu na dzieñ Chrystusa

Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas.
EWANGELIA:  £k 3, 1-6 Jan Chrzciciel przygotowuje drogê Panu

Oto s³owo Pañskie

By³o to w piêtnastym roku rz¹dów
Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Pi-
³at by³ namiestnikiem Judei, Herod te-
trarch¹ Galilei, brat jego Filip tetrarch¹
Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz te-
trarch¹ Abileny; za najwy¿szych ka-
p³anów Annasza i Kajfasza skierowa-
ne zosta³o s³owo Bo¿e do Jana, syna
Zachariasza, na pustyni. Obchodzi³
wiêc ca³¹ okolicê nad Jordanem i g³o-
si³ chrzest nawrócenia na odpuszcze-

nie grzechów, jak napisane w ksiêdze
mów proroka Izajasza:

„G³os wo³aj¹cego na pustyni:
Przygotujcie drogê Panu,

prostujcie œcie¿ki dla Niego;
ka¿da dolina niech bêdzie wype³niona,

ka¿da góra i pagórek zrównane,
drogi krête niech stan¹ siê prostymi,

a wyboiste drogami g³adkimi.
I wszyscy ludzie ujrz¹ zbawienie Bo¿e”.

(ci¹g dalszy na str. 8)

O d d a n y !
W sobotê 1 grudnia po¿egnaliœmy

ks. infu³ata Kazimierza Sudera, pro-
boszcza naszej bazyliki w la-
tach1984-1998. Chcieliœmy tam byæ,
aby towarzyszyæ Mu w Jego ostat-
niej, ziemskiej drodze.

Zgromadziliœmy siê wokó³ trum-
ny z³o¿onej na katafalku u stóp o³-
tarza w Bazylice Mariackiej, gdzie
przez ostatnie lata ks. Infu³at by³ spo-
wiednikiem. Mszê œw. koncelebro-
wali ks. kard. Stanis³aw Dziwisz,
ks. kard. Franciszek Macharski,
abp Stanis³aw Nowak, wielu Bisku-
pów, Infu³atów i Ksiê¿y. Obecnoœæ
tak du¿ej liczby kap³anów œwiadczy
o szacunku jakim darzono Zmar³e-
go. Byli ksiê¿a nie tylko z wado-
wickich dekanatów, tak¿e ci, którzy
kiedyœ pracowali z ks. Suderem,
Siostry zakonne, W³adze Samorz¹-
dowe, Przedstawiciele Solidarnoœci,
poczty sztandarowe, orkiestra
z Choczni i wielu wadowiczan.

Na rêce ks. kard. Stanis³awa Dzi-
wisza przes³ano telegram ze Stolicy
Apostolskiej, który odczyta³ ks. pra-
³at Dariusz Raœ, obecny archiprezbi-
ter Bazyliki Mariackiej. Ojciec Œwiê-
ty Benedykt XVI poleca w nim du-
szê zmar³ego Ksiêdza Bo¿emu Mi-
³osierdziu i dziêkuje Panu za dobro,
jakie czyni³. Œp. ks. Kazimierz by³
przyjacielem Jana Paw³a II, których
po³¹czy³a ogromna mi³oœæ do
Chrystusa i Jego Koœcio³a.

Bardzo wzruszaj¹c¹ homiliê po¿e-
gnaln¹ wyg³osi³ ks. infu³at Jakub Gil.
Podkreœli³ Jego ró¿norakie zas³ugi dla
naszego koœcio³a i dla ludzi, którzy
byli Jego radoœci¹. S³u¿y³ im. ̄ y³ dla
Boga i dla nich. Bardzo rozwin¹³
dzia³alnoœæ wadowickiego punktu
charytatywnego, wspó³organizowa³
kuchniê œw. Brata Alberta. Przejmo-
wa³ siê losem ubogich, troszczy³ siê
o nich. Szczególn¹ opiek¹ otacza³
osoby starsze, interesowa³ siê ich
zdrowiem. Zwracali siê te¿ do Nie-
go uzale¿nieni, którym nie odmawia³
pomocy. Przypomina, ¿e Zmar³y ni-
gdy nie powiedzia³ z³ego s³owa
o drugim cz³owieku. Jego jêzyk by³
jêzykiem zbratania i pojednania. Dla
wadowickiej Solidarnoœci by³ Ÿró-
d³em mocy szukaj¹cym sprawiedli-
woœci. Przeszed³ te¿ swoj¹ drogê
krzy¿ow¹, pomówiony przez pewne
osoby. By³ cz³owiekiem bardzo
skromnym, nie przywi¹zuj¹cym wagi
do rzeczy materialnych. Przyjaciel
potrzebuj¹cych i cierpi¹cych. Okre-
œla Go jako charyzmatycznego spo-
wiednika, spêdzaj¹cego d³ugie go-
dziny w konfesjonale na pos³ugiwa-
niu ludziom.

Tej smutnej, ale jak¿e piêknej uro-
czystoœci towarzyszy³ krakowski
chór, którego wzruszaj¹cy œpiew roz-
nosi³ siê po ca³ej bazylice.

S³ysza³em kiedyœ historiê o pew-
nym duchownym, który uczy³ czy-
taæ jednego ze swoich starych para-
fian. Gdy mê¿czyzna ju¿ ca³kiem
nieŸle opanowa³ tê umiejêtnoœæ, du-
chowny musia³ na jakiœ czas wyje-
chaæ z parafii. Po powrocie wst¹pi³
do domu swego parafianina, ale za-
sta³ tylko jego ¿onê. „Jak m¹¿ sobie
radzi?” – zapyta³. „M¹¿ jest bardzo
bystry” – pochwali³a siê ¿ona. „Jak
mu idzie nauka czytania?” – konty-
nuowa³ duchowny. „Doskonale” –
odpowiedzia³a kobieta. Na co zado-
wolony duchowny powiedzia³:
„Przypuszczam, ¿e bez trudu i gorli-
wie czyta Bibliê”. „Bibliê? Dawno J¹

przeczyta³ i teraz czyta tylko gaze-
ty” – powiedzia³a z dum¹ ¿ona.

Myœlê, ¿e wielu z nas dobrze pa-
miêta rok 2000. By³ to prze³om ty-
si¹clecia. Œwiat czyni³ wokó³ niego
wiele ha³asu. Media zachêca³y do
œwiêtowania, do zabaw, do rozryw-
ki. Podkreœlano magie liczby 2000.
Byli te¿ tacy, którzy z t¹ dat¹ wi¹zali
koniec œwiata. A Koœció³ katolicki
obchodzi³ wtedy rocznicê bardzo
wa¿nego wydarzenia. Og³oszono
Rok Jubileuszowy z okazji urodzin
Jezusa Chrystusa. Mija³o bowiem
2000 lat od tego prze³omowego mo-
mentu w dziejach œwiata i ludzkoœci.
Patrz¹c z perspektywy czasu, mo¿-

Adwent, czas modlitwy i refleksji
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Poniedzia³ek 10 grudnia
   6.00 Œp. Andrzej Byrski

Œp. Józefa Wojas
  6.45 Œp. Barbara ¯egliñska
  7.30 O b³. Bo¿e dla Leokadii Knapik

z okazji 69. urodzin
  8.00 Œp. Stanis³aw Filek
12.00 Œp. Janina Pochopieñ
18.00 Œp. Barbara Zemanek

Œp. Tadeusz Seweryn
Wtorek 11 grudnia
  6.00 Œp. B³a¿ej i Anna Sroka

Œp. Barbara ¯egliñska
  6.45 Œp. Barbara Zemanek

Œp. Czes³aw Wróbel
  7.30 Œp. Stanis³aw Filek
  8.00 Œp. Maria i Boles³aw z rodzicami
12.00 Œp. Krystyna Firek
18.00 Œp. Krzysztof Kwarciak

Œp. Danuta, Zofia, Jan Forystek
Œroda 12 grudnia
   6.00 Œp. Józefa Wojas

Œp. Za zmar³ych z Beltrami
  6.45 Œp. Janina Pochopieñ
  7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Aleksandra
  8.00 Œp. Apolonia Sieradzka
12.00 Œp. Stanis³aw Filek
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O opiekê MB, o zdrowie i b³. Bo¿e dla
rodzin Wêgrzyckich i Piwowarczyków
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Barbara Zemanek
Œp. Barbara ¯egliñska
Œp. Anna Czaicka
Œp. Zofia Susek
Œp. Krystyna Firek
Œp. Józef P³awny
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Zbigniew Suknarowski
Œp. Jan Ochocki
Œp. Krystyna Knapik

Czwartek 13 grudnia
Wspomnienie œw. £ucji, dziewicy i mêczennicy
  6.00 Œp. Barbara Zemanek
  6.45 Œp. Barbara Zaj¹c, jej rodzice i rodzeñstwo
  7.30 Œp. Kazimierz, Julia i Irena Jarzynka

i Herbert Myœliwiec
  8.00 Œp. Anna Czaicka
12.00 Œp. Zyta Romañska
18.00 Œp. Stanis³aw Filek

Œp. Gra¿yna Szopiñska - r.œm., jej rodzice i brat
Pi¹tek 14 grudnia

Wspomnienie œw. Jana od Krzy¿a
  6.00 Œp. Stanis³aw Filek
  6.45 Œp. Stanis³aw Kruczek z rodzicami
  7.30 Œp. Stefan Sobieraj, Maria córka, Stefan

i Tadeusz synowie
Œp. Andrzej Kaczor

  8.00 Œp. Za zmar³ych z rodz. Mombelli
12.00 Œp. Barbara Zemanek
18.00 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk

Œp. Jan Oleksy
Sobota 15 grudnia
  6.00 Œp. Anna Czaicka
  6.45 Œp. Stanis³aw Filek
  7.30 Œp. Karolina i Jan Zamys³owski, Józef,

Matylda Kallat
  8.00 Œp. Stanis³aw - 2 r.œm.

Œp. Stanis³aw Oszustowicz
12.00 Œp. Janina Pochopieñ
18.00 Œp. Barbara Zemanek

Œp. Mieczys³aw Tomski, Bogdan syn
Niedziela 16 grudnia
  6.00 Œp. Barbara Zemanek
  7.30 Œp. Edward Kulig

Œp. Jan i Helena K³aput
 9.00 Œp. ks. Stanis³aw M¿yk
 9.00 Roków: Œp. Krystyna Michalska - 6 r. œm.
10.30 Œp. Stanis³aw Filek
12.00 O opiekê i b³. Bo¿e z okazji roczku dla

Jasia Miko³ajek oraz Marysi jego siostry
z okazji urodzin 2 lat, o ³aski o wstawien-
nictwo MBNP dla ca³ej rodziny

13.30 Chrzty
18.00 Œp. Maria P³ywacz - 25 r.œm.

2. Niedziela Adwentu - 09 grudnia 2012

Intencje mszalne:

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

na powiedzieæ, ¿e te wydarzenia
minê³y i nie pozostawi³y w nas trwa-
³ych œladów. Mo¿e jedynie wspo-
mnienia z pielgrzymek do Rzymu
czy stawiane masowo w ró¿nych
miejscach krzy¿e jubileuszowe.
Dlaczego tak siê sta³o? Mo¿e dlate-
go, ¿e przestaliœmy czytaæ i rozwa-
¿aæ S³owo Bo¿e, a jedynym autory-
tetem sta³y siê dla nas media. Liczy
siê to, co powiedz¹ w telewizji i to,
co napisz¹ w gazecie, bardzo czêsto
czytanym przez nas „brukowcu”.

 Ks. Proboszcz

Prze¿ywamy kolejny Adwent
w naszym ¿yciu. Czas, który powi-
nien byæ wype³niony modlitw¹, ale
równie¿ refleksj¹ nad czytanym Pi-
smem Œwiêtym, które mo¿e ju¿ od lat
le¿y na pó³ce mojej biblioteczki i nie
robi na mnie ¿adnego wra¿enia. Czas
ten powinien zachêciæ nas równie¿ do
lektury wartoœciowych czasopism,
czy programów telewizyjnych albo
radiowych o treœciach dotycz¹cych
naszej wiary.

1. Dzisiaj dzieñ modlitw za Koœció³
katolicki na Wschodzie, z tej okazji
przy koœciele mo¿na z³o¿yæ dobrowol-
ne ofiary na pomoc temu Koœcio³o-
wi. Natomiast po zakoñczonych
mszach œw. – dzieci z Oazy oraz Ko³a
Misyjnego bêd¹ rozprowadzaæ sian-
ko na stó³ wigilijny. Wspólnota Wiara
i Œwiat³o organizuje przy koœciele
kiermasz œwi¹teczny, z którego do-
chód przeznaczony bêdzie na waka-
cyjny wypoczynek dla osób niepe³-
nosprawnych.

2. Z pos³ug¹ sakramentaln¹ przed
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia do lu-
dzi starszych i chorych pójdziemy
w sobotê 15 grudnia. Prosimy zg³a-
szaæ chorych i starszych w zakrystii.
W tym dniu spotkanie Grupy Modli-
twy o. Pio o godz. 10.00.

3. W pi¹tek 21 grudnia pielgrzymu-
jemy do £agiewnik wraz z koœcio³em
karmelitañskim na ul. Rakowickiej
oraz nawiedzimy grobowiec ks. infu-
³ata Kazimierza Sudera. Wyjazd
o godz. 12.30. Koszt przejazdu 17 z³.

4. SpowiedŸ adwentowa w naszej
parafii bêdzie w sobotê 22 grudnia.
Bardzo prosimy o korzystanie ze spo-
wiedzi œw. w tym dniu, poniewa¿ bê-
dzie wiêksza iloœæ ksiê¿y, a w pozo-
sta³e dni ksiê¿a z naszej parafii po-
magaj¹ s¹siednim parafiom.

5. Jak co roku w adwencie, Caritas
zachêca wiernych do udzia³u w Wi-
gilijnym Dziele Pomocy Dzieciom.
Znakiem tej pomocy jest nabywanie
œwiecy. Do Caritas odprowadzamy od
ka¿dej œwiecy kwotê 5 z³. Jeœli wier-
ni sk³adaj¹ wiêksz¹ ofiarê, to prze-
znaczamy j¹ na pomoc dla rodzin
wielodzietnych w naszej parafii..

6. Do kosza, który znajduje siê
przed o³tarzem œw. Antoniego prosi-
my sk³adaæ dary dla biednych –
zw³aszcza ¿ywnoœæ z d³ugim termi-
nem przydatnoœci do spo¿ycia.



-5--4-

Odszed³ Dobry Pasterz

ks. Infu³at

Mieszkañcy naszego miasta bardzo
prze¿yli œmieræ i pogrzeb œp. ks. in-
fu³ata Kazimierza Sudera. Zmar³
27 listopada w Klinice Neurologii na
ul. Botanicznej w Krakowie. Naj-
prawdopodobniej przyczyn¹ zgonu
by³ wylew krwi do mózgu.

Wielu wadowiczan by³o zaskoczo-
nych, gdy czytaj¹c klepsydrê dowie-
dzieli siê, ¿e uroczystoœci pogrzebo-
we  œp. ks. Infu³ata odbêd¹ siê w ko-
œciele Mariackim, a pochówek odbê-
dzie siê na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie. Ks. Infu³at zosta³ po-
chowany w grobowcu archiprezbite-
rów Mariackich.

Byliœmy przekonani, ¿e zgodnie
z jego wyraŸnym ¿yczeniem bêdzie
pochowany na cmentarzu komunal-
nym w Wadowicach. Tak siê jednak
nie sta³o. Byliœmy zdumieni tak
nag³¹ zmian¹. Przy czytaniu klep-
sydry s³ysza³em oburzenie, ¿e ³amie
siê wolê zmar³ego. W tej sprawie
by³o wiele pytañ kierowanych do
duszpasterzy wadowickich, a tak¿e
do Kurii krakowskiej.

Zainteresowani us³yszeli nastêpu-
j¹c¹ odpowiedŸ: „W ostatnich mie-
si¹cach swego ¿ycia ks. infu³at Ka-
zimierz Suder wiele razy przy œwiad-
kach wyra¿a³ ¿yczenie i proœbê, by
po œmierci zosta³ pochowany na
cmentarzu Rakowickim”. Jaki by³
powód zmiana decyzji? Czy¿by za-
pomnia³ o poprzednich proœbach?

Myœlê, ¿e na tê now¹ decyzjê mia³
wielki wp³yw jego siostrzeniec – Pan
Kazimierz. Czêsto z Wujkiem wy-
je¿d¿a³ do okreœlonych parafii, któ-
re prosi³y ks. Infu³ata z pos³ug¹  dusz-
pastersk¹. W rozmowach przekona³
swego Dostojnego Krewniaka, ¿e dla
rodziny, która w wiêkszoœci miesz-
ka w Nowej Hucie bli¿ej bêdzie na
g³ówny cmentarz krakowski, ni¿eli
do odleg³ych Wadowic. Jest faktem,
¿e ks. Infu³at uleg³ tej proœbie i przy
œwiadkach zadecydowa³, ¿eby jed-
nak by³ pochowany w Krakowie. Nie
jest wiêc prawd¹, jak niektórzy
s¹dz¹, ¿e nie uszanowano ostatniej
woli ks. Infu³ata. Bardzo j¹ powa¿-
nie potraktowano.

Cia³o ks. infu³ata Sudera nie spo-
czê³o w Wadowicach. Jest jednak
tutaj o nim serdeczna pamiêæ.
Przez ca³e lata wyra¿a³a siê na ró¿-
ny sposób. Przytoczê choæby
ostatnie œwiadectwa:

Solidarnoœæ wadowicka w 25. rocz-
nicê powstania, w roku 2005 prze-
kaza³a ks. Infu³atowi piêkny ryngraf,
na którym jest napis: „Podziêkowa-
nie za wielk¹ m¹droœæ, troskê i ¿ycz-
liwe serce otwarte na sprawy wspól-
noty mieszkañców Wadowic i ziemi
wadowickiej”.

Urz¹d Miasta z Pani¹ Burmistrz
Ewa Filipiak z okazji 60. rocznicy
œwiêceñ wystosowa³ 5 kwietnia 2007
roku list gratulacyjny nastêpuj¹cej

treœci: „Jesteœ dla nas wielkim auto-
rytetem i wzorem duszpasterskiej
s³u¿by. Wskazujesz nam drogê szla-
chetnego postêpowania w s³u¿bie dla
dobra spo³ecznoœci lokalnej – zgod-
nie z nauczaniem naszego Wielkie-
go Rodaka”.

Stowarzyszenie im dr Edmunda
Wojty³y, równie¿ w 60. rocznicê
œwiêceñ kap³añskich przekaza³o ks.
Infu³atowi piêkn¹ tablicê ze s³owa-
mi: „Wdziêczni za wszelkie otrzyma-
ne dobro”.

Rodzi siê teraz pytanie: „Jak za-
trzymaæ wdziêczn¹ pamiêæ w ser-
cach mieszkañców Wadowic? Jak j¹
upamiêtniæ?” Dobrze by³oby, ¿eby-

œmy postarali siê to zadanie wype³-
niæ. Czekamy na realne propozycje.
W mojej g³owie rodz¹ siê nastêpuj¹-
ce: podobnie jak poprzedni probosz-
czowie naszej bazyliki maj¹ tablice
we wnêtrzu œwi¹tyni, tak równie¿
powinna byæ tablica poœwiêcona
ks. Infu³atowi. Z pewnoœci¹ piêkn¹
pami¹tk¹ by³oby powstanie ksi¹zki
upamiêtniaj¹cej ¿ycie ks. Infu³ata.
Myœlê te¿ o stowarzyszeniu osób, któ-
re obiera za patrona ks. infu³ata Su-
dera. Jestem przekonany, ¿e wspól-
nym wysi³kiem potrafimy w sposób
w³aœciwy upamiêtniæ Duszpasterza,
który sta³ siê  legendê i instytucj¹.


