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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
3. Niedziela Wielkiego Postu

Rozalia Borkowska

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Bo¿e, dziêkujemy za Papie¿a

Bo¿e,  który w Opatrznoœci

swojej wybra³eœ swojego s³ugê

Benedykta XVI, aby przewodzi³

Twojemu Koœcio³owi, z g³êbi na-

szych serc dziêki Ci sk³adamy za

lata jego wiernej s³u¿by i prosimy,

aby skoñczywszy pos³ugê namiest-

nika Twojego Syna na ziemi, cieszy³ siê

za ¿ycia Twym obfitym b³ogos³awieñ-

stwem, a po œmierci do³¹czy³ do grona

Twoich zbawionych w niebie. Przez

Chrystusa, Pana naszego. Amen.

obawia³ siê, ¿e nie podo-
³a temu zadaniu. Wszak
Jan Pawe³ II taki schoro-
wany wytrwa³. Bardzo
szanuje Jego decyzjê.

Prosimy, aby Dobry Bo¿y Duch kie-
rowa³ kardyna³ami, a Ojcu Œwiêtemu
Benedyktowi XVI dawa³ si³y, aby
dalej opracowywa³ dzie³a dla ludzko-
œci. Dla Pani Marii by³a to wstrz¹sa-
j¹ca wiadomoœæ. Po wyborze by³a roz-
czarowana, gdy¿ pamiêta, kiedy kard.
Ratzinger podsuwa³ myœl o rezygna-
cji Janowi Paw³owi II, który cierpia³
i trwa³. Z testamentu Jana Paw³a II:

„On Sam (Bóg) zdecy-
duje, kiedy i jak mam
zakoñczyæ moje ziem-
skie ¿ycie i pasterzowa-
nie”. Pani Danuta przy-
pomina, ¿e Ojciec Œwiêty pracowa³
nad Prawdami Wiary, maj¹c na my-
œli dobro Koœcio³a, aby nie uchybiæ
w najmniejszym stopniu tym Praw-
dom. Powinniœmy Go otaczaæ gor¹c¹
modlitw¹ i prosiæ, aby Pan Bóg dalej
Go wspiera³. Jeszcze na dobranoc –
wieczorny, wspólny pacierz. Docho-
dzi pó³noc, doje¿d¿amy do Wadowic.
Dziêkujemy Ksiê¿e Infu³acie!
Do zobaczenia 16 marca.

Parafia papieska na Jasnej Górze
16 marca na Apel Jasnogórski

wybieramy siê dwoma autokarami.
Przez nasz¹ obecnoœæ przy Matce
Bo¿ej Królowej Polski chcemy Jej
zawierzyæ nowego papie¿a oraz
modliæ siê o proporcjonalne ³aski do
niezwykle trudnych wspó³czesnych
czasów dla nowego Piotra naszych
czasów. Nasz¹ obecnoœci¹ na Jasnej
Górze chcemy powiedzieæ nowemu
Ojcu Œwiêtemu, ¿e tak jak byliœmy
nasz¹ modlitw¹ przy b³og. Papie¿u
Janie Pawle II, a nastêpnie przy Be-
nedykcie XVI – tak równie¿ pra-

gniemy z mi³oœci¹ towarzyszyæ no-
wemu pontyfikatowi. Bardzo pro-
szê, aby w tym dniu nasi parafianie
³¹czyli siê z nami w Apelu Jasno-
górskim. Pomoc¹ mo¿e byæ TV
Trwam lub Radio Maryja.

Natomiast do Sanktuarium Mi³o-
sierdzia Bo¿ego w £agiewnikach
pojedziemy w pi¹tek 22 marca
o godz. 12.30. W tym dniu odwie-
dzimy Siostry Prezentki, których
Za³o¿ycielka s. Zofia Czeska bêdzie
beatyfikowana w niedziele 9 czerw-
ca w £agiewnikach.

ks. Infu³at
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Pielgrzymka do Serca Koœcio³a cz.II

(ci¹g dalszy na str. 8)

DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO LISTU
ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:

Pan jest ³askawy, pe³en mi³osierdzia.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
WYJŒCIA: Wj 3, 1-8a. 13-15

EWANGELIA:  £k 13, 1-9   Jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

1 Kor 10, 1-6. 10-12

Powo³anie Moj¿esza ¯ycie Izraela na pustyni jest zapowiedzi¹ rzeczy przysz³ych

Drodzy Parafianie i Czytelnicy tygodnika Bazylika
Serdecznie zachêcam Was do modlitwy za Ojca Œwiêtego Benedykta XVI.

Niech Duch Œwiêty oœwieca i wzmacnia si³ê Papie¿a, jako profetycznego
Œwiadka Dobrej Nowiny. Niech towarzyszy Mu na drodze pokoju, które-
go ludzkoœæ tak bardzo potrzebuje i do którego d¹¿y. Wraz z ca³ym Ko-
œcio³em, wypraszajmy przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy i b³ogos³awionego papie¿a Jana Paw³a II, zgodny z wol¹ Bo¿¹
wybór nowego Nastêpcy œw. Piotra. /-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Modlitwa za Ojca Œwiêtego Benedykta XVI i wybór nowego papie¿a
Panie Jezu Chryste, jedyna Drogo

do Ojca, Prawdo i ¯ycie cz³owieka!
Ty obieca³es prowadziæ swój Ko-

œció³ do koñca czasów.
G³osami Kardyna³ów wybra³eœ

Ojca Œwiêtego Benedykta XVI, usta-
nawiaj¹c go Pasterzem Koœcio³a Po-
wszechnego. Udziel mu pe³ni ³ask
Ducha Œwiêtego. Niech utwierdza
nas w wierze w ostatnich dniach swo-
jego Pontyfikatu. Równie¿ wtedy,
gdy bêdzie prowadziæ ¿ycie ciche
i ukryte „na modlitwie i ofiarowywa-
niu swoich cierpieñ za ca³y Koœció³
Powszechny”. Niech duchowo pro-
wadzi nas we wspólnocie wiary, na-
dziei i mi³oœci. Za wstawiennictwem
Maryi, Dziewicy i Matki, zjednocz
nas z nastêpc¹ œw. Piotra i umacniaj
nas w ka¿dej Eucharystii.

Udziel mnogoœci ³ask Ducha Œwiê-
tego wszystkim Ksiê¿om Kardyna-
³om, którzy bêd¹ wybieraæ kolejne-
go nastêpcê œw. Piotra. Nowemu Pa-

pie¿owi udziel charyzmatu „bycia do-
skona³ym Twoim uczniem”, aposto³em
nowych, trudnych czasów, który ca-
³ym sercem, dusz¹ i ¿yciem bêdzie mi-
³owa³ Boga Trójjedynego, Œwiêty, Po-
wszechny i Apostolski Koœció³, wszyst-
kich ludzi dobrej woli, a szczególnie
dzieci, m³odzie¿, biednych, chorych,
cierpi¹cych i wszystkich wiernych, któ-
rzy ewangelicznymi drogami wiary
chc¹ d¹¿yæ do zbawienia oraz pragn¹
¿yæ w Bo¿ym i ludzkim pokoju.

Panie Jezu, Odkupicielu cz³owieka
i ca³ego œwiata! Daj nam - Ludowi Bo-
¿emu - si³ê, byœmy pocieszali przeœla-
dowanych, ¿yli w solidarnoœci z bied-
nymi i cierpi¹cymi g³osz¹c Twoj¹
Œmieræ i Zmartwychwstanie wszystkim
narodom Ziemi. Który ¿yjesz i królu-
jesz na wieki wieków. Amen.

Maryjo, Matko Koœcio³a ...........
Œwiêci Piotrze i Pawle ...........
B³og. Janie Pawle II ..........
Wszyscy œwiêci i œwiête Bo¿e ...........

napis: „Czas ucieka, wiecznoœæ cze-
ka”. Po tej wizycie zosta³a w naszej
pamiêci Twoja urzekaj¹ca skromnoœæ
i pokora. Zobaczyliœmy w Tobie du-
cha artysty bardzo wra¿liwego na
Bo¿e i ludzkie sprawy.

Ojcze Œwiêty, dziêkujemy Ci za
niezwyk³y pontyfikat w tym bardzo
trudnym czasie. Uj¹³eœ nas swoj¹
ewangeliczn¹ mi³oœci¹ Chrystusa
oraz Jego Koœcio³a. Nie lêka³eœ siê

nieprzyjació³ Chrystusa i Jego Krzy-
¿a. By³eœ do koñca odwa¿ny. Mêstwo
Twe ukazuje siê równie¿ w podjêciu
decyzji na podwójn¹ œmieræ. Teraz
przy odejœciu od sterów Koœcio³a, gdy
wszyscy wierz¹cy z p³aczem Ciê
¿egnaj¹, a kiedyœ po raz wtóry,
w oznaczonym przez Boga czasie,
gdy bêdziesz oddawa³ Jemu Ducha.
Uwielbiamy Chrystusa za niezwyk³e
moce, które wlewa³ w Twoje serce.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

ks. Infu³at

Po Mszy œw. odprawionej w ka-
plicy Matki Bo¿ej w intencji kano-
nizacji b³og. Jana Paw³a II, uczest-
niczymy w Jasnogórskiej Modlitwie
o pokój na œwiecie. Akatyst – na-
bo¿eñstwo ku czci Bogarodzicy. To
b³og. Jan Pawe³ II ma najwiêksze
zas³ugi w powrocie akatystu do li-
turgii. Jest hymnem radoœci. Bar-
dzo g³êboko prze¿ywaliœmy to
piêkne nabo¿eñstwo: „Witaj Matko
Baranka i Pasterza, Witaj podporo
naszej wiary mocna”.

Obecnych by³o bardzo du¿o piel-
grzymek oraz Rycerze Œwiêtego Gro-
bu Bo¿ego w Jerozolimie, prze¿ywa-
j¹cy rekolekcje wielkopostne na Ja-
snej Górze w charakterystycznych
bia³ych p³aszczach z czerwonym
krzy¿em, symbolizuj¹cym piêæ ran
Chrystusa. Modlitwê apelow¹ prowa-
dzi³ ks. pra³at Jerzy Bielecki, przed-
stawiaj¹c dzieje zakonu i cel jakim
jest pomoc Ziemi Œwiêtej i chrzeœci-

janom, którzy tam zamieszkuj¹.
Ks. bp Kazimierz Ryczan – koman-
dor z gwiazd¹ zakonu odczyta³ akt
zawierzenia zakonu.

W drodze powrotnej modlitw¹ ogar-
niamy chorych pielgrzymów. Odma-
wiaj¹c „ró¿aniec pielgrzyma”, daje-
my œwiadectwo na temat refleksji, ja-
kie wywo³a³a wiadomoœæ o abdyka-
cji Ojca Œwiêtego Benedykta XVI.

Pani Wanda z wielkim wzrusze-
niem przyjê³a tê wiadomoœæ. Wspo-
mina pierwsz¹ pielgrzymkê Jana Paw-
³a II do Polski, któremu towarzyszy³
kardyna³ Ratzinger, pielgrzymkê póŸ-
niej Benedykta XVI z has³em „Trwaj-
cie mocni w wierze”, ostatni¹ Mszê
œw. w Œrodê Popielcow¹, smutne oczy
przepe³nione mi³oœci¹ i trosk¹. Pani
Irena zastanawia siê, co mog³o byæ
powodem takiej decyzji. Czy to brak
zaufanych ludzi, czy mo¿e wyuczo-
na, znana niemiecka dok³adnoœæ,
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3. Niedziela Wielkiego Postu - 03 marca 2013Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 04 marca
  6.00 Œp. Jaros³aw Seremet

Œp. Wojciech Miarka
  6.45 Œp. Andrzej Byrski
  7.30 Œp. Kazimiera Laskowska i Rozalia

Majtyka
  8.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
12.00 Œp. Zofia i Wadysaw Gabor
18.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder

Œp. Kazimierz Wolanin

Wtorek 05 marca
  6.00 Œp. Jaros³aw Seremet
  6.45 Œp. Ludwik Piwowarczyk

Œp. Emil ̄ aba
  7.30 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
  8.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
12.00 Œp. Wies³awa Byrska - 1 r.œm.
18.00 Œp. Halina Zmys³owska

Œp. Stanis³awa Kalamus

Œroda 06 marca
  6.00 Œp. Leszek Hojnic

Œp. Wanda Gwizdalska
  6.45 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
  7.30 Œp. Maria Stanik
  8.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
12.00

18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. W³adys³awa Gêbczyk
Œp. Zbigniew Suknarowski
Œp.  Jaros³aw Seremet
Œp. Wojciech Miarka
Œp. W³adys³awa Dudek - 8 r.œm., m¹¿ Franci-
szek i synowie Franciszek i Stanis³aw
Œp. Edward BrzeŸniak - 8 r.œm.
Œp. Emil ̄ aba
Œp. Barbara Zemanek
Œp. Ludwik Piwowarczyk
Œp. Zygmunt £udzik
Œp. Mieczys³aw Michalski
Œp. Julia Kulig
Œp. Zbigniew Wójcik
Œp. Stanis³awa Kalamus
Œp. Krystyna Go³¹b

Czwartek 07 marca
  6.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
  6.45 Œp. Józefa Sordyl
  7.30 Œp. Stefania Chmiel
  8.00 Œp. Helena Bik
12.00 Œp. Jaros³aw Seremet
18.00 Œp. Kazimierz i Wladyslaw Gieruszczak

Œp. Kazimierz Kozie³, Helena i Kazimierz
Sarneccy

Pi¹tek 08 marca
  6.00 Œp. Ryszard Gajewski - 3 r.œm.
  6.45 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
  7.30

  8.00 Œp. Ignacy i Franciszka Radwan
12.00 Œp. Halina Zmys³owska
18.00 Œp. Krystyna Knapik

Œp. Jaros³aw Seremet

Sobota 09 marca
  6.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
  6.45 Œp. Za zmarlych z rodzin Kulisz i Matuszyk
   7.30 Œp. Kazimierz Wolanin
   8.00 Œp. Jaros³aw Seremet
12.00 Œp. Piotr Czicki - 11 r.œm.,

Œp. Kornelia Warmuz - 6 r.œm.
18.00 Dziêkczynna o b³og. Bo¿e dla Józefy w 90 r. ur.

Œp. Antoni Semik - 13 r.œm., ¿ona Maria i
zmarli z rodziny

Niedziela 10 marca
  6.00 Œp. Wincenty T³omak i ¿ona Wiktoria
  7.30 O b³og. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla XIII

Ró¿y i Opiekuna
Œp. Ryszard Malec - 11 r.œm.

 9.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
 9.00 Roków: Œp. Józefa Sordyl
10.30 Œp. W³adys³awa, Tadeusz, Agnieszka,

Marian Wójcik
12.00 Œp. Tadeusz Gêbala
13.30 Roczki
18.00 Œp. Za zmarych z rodzin Dudków, S³owi-

ków, ̄ yrków, Rojów i Piwowarczyków

1. W tych dniach w szczególny spo-
sób modlimy siê o wybór nowego pa-
pie¿a. Proœmy, aby Duch Œwiêty wska-
za³ Tego, który by odwa¿nie i roztrop-
nie prowadzi³ Koœció³ w dzisiejszych
trudnych czasach.

2. O godz. 15.00 w Kinie Centrum
projekcja filmu: „Œwiêta z s¹siedz-
twa”, przybli¿aj¹cy kult i sylwetkê œw.
Joanny Beretty Molli.

3. Jutro, 04 marca – w dniu Imie-
nin – o godz. 18.00 zostanie poœwiê-
cona tablica pami¹tkowa wyra¿aj¹-
ca wdziêcznoœæ za pos³ugê ka-
p³añsk¹ w naszej parafii by³emu pro-
boszczowi, œp. ks. inf. Kazimierzo-
wi Suderowi.

4. W miesi¹cu marcu oddajemy
szczególn¹ czeœæ œw. Józefowi.
W naszej bazylice codziennie po mszy
œw. o 7.30 litania do œw. Józefa.

5. Caritas Archidiecezji Krakow-
skiej zachêca do nabywania od przy-
sz³ej niedzieli baranków wielkanoc-
nych. Do Caritas odprowadzamy od
ka¿dego baranka kwotê 5 z³. Jeœli
wierni sk³adaj¹ wiêksz¹ ofiarê, to
przeznaczamy j¹ na pomoc dla rodzin
wielodzietnych w naszej parafii.

6. Prenumeratê Rycerza Niepoka-
lanej prowadzi Rycerstwo Niepoka-
lanej (op³ata roczna 36 z³). Bie¿¹cy
numer Rycerza wystawiony jest
w koszyczkach. Cena 1 egz. – 3 z³.

Wolnoæ Tomku w swoim domku
Nios¹c b³ogos³awieñstwo kolêdo-

we rodzinom naszej parafii – zwró-
ci³em uwagê, jak bardzo m³odzi, gdy
siê po¿eni¹, chc¹ byæ na swoim. Mieæ
w³asne mieszkanie – to ich pragnie-
nie. Byæ panem u siebie. Je¿eli dom
rodziców pozwala, to przerabiaj¹
jego piêtro, czy nawet poddasze.
Byle byæ niezale¿nym. Najczêœciej
nowe mieszkanie ma w³asne liczni-
ki, na których odczytuj¹ nale¿noœæ
za media. Chc¹ te¿ mieæ niezale¿n¹
kuchniê. Doœwiadczenie ¿yciowe
uczy, ¿e taka autonomia dobrze robi
nowo¿eñcom, a tak¿e pozosta³ej ro-
dzinie. U¿ywamy i p³acimy. Uczy
odpowiedzialnoœci. Uwalnia od wza-
jemnych pretensji. Dwie królowe,

dwie matki w tym samym ulu nie
mog¹ byæ razem. Pszczo³y s¹ najin-
teligentniejszymi owadami.

Komfortow¹ spraw¹ jest, gdy m³o-
dzi maj¹ swój dom, czy te¿ w³asno-
œciowe mieszkanie.

S³uchaj¹c domowych wywodów,
duma³em wtedy: jak zyskaæ niezale¿-
noœæ, gdy siê pracuje w ojcowskim
warsztacie. Tym bardziej jak to jest
z niezale¿noœci¹ w rodzinach rolni-
czych. Jeden dom, jedno pole. ¯eni
siê syn, czy córka wychodzi za m¹¿.
Do domu przychodzi ziêæ czy syno-
wa. Jak siê uk³adaj¹ relacje miedzy
synow¹ a, teœciow¹? Pomiêdzy ziê-
ciem, a teœciem? S¹ skazani na wspól-

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

(ci¹g dalszy na str. 4)
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

ne ¿ycie, wspóln¹ pracê. Wci¹¿ ra-
zem. Przecie¿ to czêsto inni ludzie.
Inna epoka. Ró¿ne wychowanie.
Odmienne temperamenty. Trudne
mo¿e okazaæ siê ¿ycie tak z teœciow¹,
jak i synow¹. I z teœciem, i z ziêciem.
Wielu  czytaj¹cych te zdania – mo-
g³oby do tych rozwa¿añ dopisaæ swo-
je przemyœlenia. Bogate doœwiadcze-
nia ¿yciowe. Radosne, jak i smutne.
Niew¹tpliwie trzeba cierpliwoœci
z jednej i z drugiej strony. „Jeden dru-
giego ciê¿ary noœcie, a tak wype³ni-
cie zakon Chrystusowy” – poucza
œw. Pawe³. Jeden drugiego… to w³a-
œnie ¿yciowa, rodzinna i domowa
solidarnoœæ.

II Sobór Watykañski ustali³, ¿e bi-
skup diecezj¹, a proboszcz parafi¹
kieruje do 75 roku ¿ycia. PóŸniej
przechodzi na emeryturê. W niektó-
rych polskich diecezjach, w tym rów-
nie¿ i naszej – krakowskiej, probosz-
czowie odchodz¹ z urzêdu w wieku
70 lat. W diecezji katowickiej nawet
w wieku 65 lat. W naszej diecezji
ks. kard. Stanis³aw Dziwisz po zasiê-

gniêciu opinii bardzo wielu kap³a-
nów zarz¹dzi³, a¿eby odchodz¹cy
proboszczowie pozostawali w tej sa-
mej parafii. Nieraz s³yszê, jak ksiê-
¿a, kandydaci na proboszczów,
z pewnym smutkiem mówi¹, ¿e
obejm¹ parafiê z teœciem, tzn. z po-
zosta³ym ksiêdzem proboszczem
emerytem.

Do¿yliœmy takich czasów, ¿e para-
fie s¹ z teœciami, ale i diecezje, a na-
wet Koœció³ bêdzie z papie¿em –
emerytem. M¹dry i œwiêty papie¿
Benedykt XVI pod koniec lutego
przesta³ pe³niæ obowi¹zki Sternika
£odzi œw. Piotra. Podaj¹c tê smutn¹
wiadomoœæ Ojciec Œwiêty oœwiad-
czy³, i¿ z powodu braku si³ fizycz-
nych zwi¹zanych z postêpuj¹cym
wiekiem usunie siê w cieñ. Pragnie
czas emerytury prze¿yæ w intensyw-
nym zwi¹zku z Chrystusem, a jak
najmniejszym kontaktem z ludŸmi.
Dla ka¿dego emeryta jest to bardzo
trudny program. Nie oceniaæ, nie
porównywaæ, nie j¹trzyæ – ale nie-
ustannie jednoczyæ. £¹czyæ z Bogiem
i z ludŸmi.

List do Ojca Œwiêtego
Z pewnoœci¹ tego listu nie przeczy-

tasz Ojcze Œwiêty. Jestem jednak
wewnêtrznie zobligowany, aby wy-
raziæ Ci synowsk¹ wdziêcznoœæ.
Bardzo du¿o mam Ci do zawdziê-
czenia. Przez prawie æwieræ wieku
by³eœ niezwyk³ym oparciem dla na-
szego Najwiêkszego Rodaka wado-
wickiego. By³eœ przy Nim i s³u¿y-

³eœ swoj¹ wiedz¹ i m¹droœci¹. B³o-
gos³awiony Papie¿ z Polski zaufa³
Twojej  niemieckiej dok³adnoœci
i niezwyk³ej przenikliwoœci. Jako
Kardyna³ nawiedzi³eœ Ojcze Œwiêty
w latach 80. nasze papieskie mia-
sto. Ju¿ wtedy chcia³eœ dok³adniej
wnikn¹æ w fenomen Swego Wiel-
kiego Prze³o¿onego – nawiedzaj¹c
Jego miejsce urodzenia. Oprowa-
dza³ Ciê po domu papieskim i ba-
zylice ks. infu³at Kazimierz Suder.

Kiedy przed 8 laty zosta³eœ wybra-
ny g³osem kardyna³ów natchnionych
Duchem Œwiêtym na Widzialn¹ G³o-
wê Koœcio³a z ca³¹ pokor¹ podj¹³eœ
sterowanie ³odzi¹ Koœcio³a przez
wzburzone wody wspó³czesnego
œwiata. Ju¿ jako Namiestnik Chrystu-
sa przyby³eœ 27 maja 2006 roku do
Wadowic. W tê niezapomnian¹ ma-
jow¹ sobotê, wraz z rzesz¹ wiernych
oraz ks. kard. Stanis³awem Dziwi-
szem  i Pani¹ Burmistrz witaliœmy Ciê
przed nasz¹ bazylik¹. Przy powita-
niu staropolskim zwyczajem G³owa
naszego miasta wrêczy³a Widzialnej
G³owie Koœcio³a chleb. Poprzez ten
znak ¿yczyliœmy Tobie, Ojcze Œwiê-
ty, by Twoja papieska pos³uga by³a
po¿ywna dla Koœcio³a i wspó³cze-
snego œwiata jak dobry, wzmacnia-
j¹cy chleb. By siê nie znu¿y³a i wci¹¿
by³a upragniona. Tak te¿ siê sta³o
w Twoim oœmioletnim pontyfikacie.
Po przywitaniu Ciebie, Ska³o, na któ-
rej Chrystus budowa³ przez te lata
Koœció³, weszliœmy do naszej bazy-
liki. Tam przed Najœwiêtszym Sakra-
mentem przez chwile trwa³eœ w g³ê-
bokiej modlitwie. PóŸniej podszed³eœ
do historycznej chrzcielnicy. Odda-
³eœ jej szacunek przez dotyk papiesk¹
d³oni¹. Przy niej wpisa³eœ do Ksiêgi
Pami¹tkowej po ³acinie nastêpuj¹ce
s³owa: „Dziêkujemy Panu naszemu,
który S³ugê swego Karola Wojty³ê tu
œwiat³em i ³ask¹ naznaczy³. Drogi
S³ugo Bo¿y, módl siê za nas. Bene-
dykt XVI. 27 maja 2006 rok.” Na-
stêpnie w tym historycznym dniu dla
Wadowic podszed³eœ Ojcze Œwiêty
do przygotowywanej kaplicy ku czci

Wielkiego Twojego Poprzednika,
a naszego Najwiêkszego Rodaka –
Jana Paw³a II. Pob³ogos³awi³eœ to
miejsce. Stamt¹d prosi³eœ, abyœmy Ciê
poprowadzili do domu papieskiego.
Przygl¹dn¹³eœ siê dok³adnie miejscu,
gdzie urodzi³ siê i wychowywa³ Twój
Poprzednik. Na zakoñczenie ofiaro-
wa³eœ tam piêkny obraz Madonny
watykañskiej. Po nawiedzeniu domu
podszed³eœ do specjalnie przygotowa-
nego miejsca na naszym rynku. Tam
przewodniczy³eœ nabo¿eñstwu. Po
wspólnej modlitwie wyg³osi³eœ do nas
niezapomniane orêdzie, które rozpo-
cz¹³eœ s³owami: „Pragn¹³em zatrzy-
maæ siê w Wadowicach w miejscach,
w których budzi³a siê i dojrzewa³a
jego wiara, aby razem z wami modliæ
siê o rych³e wyniesienie go do chwa-
³y o³tarzy. Wielki poeta niemiecki Jo-
hann Wolfgang von Goethe powie-
dzia³: „Kto chce zrozumieæ poetê,
powinien udaæ siê do jego kraju”. Tak
te¿, aby zrozumieæ ¿ycie i pos³ugê
Jana Paw³a II, trzeba by³o przybyæ do
jego rodzinnego miasta. On sam wy-
zna³, ¿e to tu, w Wadowicach,
„wszystko siê zaczê³o. I ¿ycie siê za-
czê³o, i szko³a siê zaczê³a, i studia siê
zaczê³y, i teatr siê zacz¹³, i kap³añstwo
siê zaczê³o”.

Twoje spotkanie z Wadowicami
trwa³o godzinê. Na zakoñczenie wrê-
czy³eœ nam jako pami¹tkê swej obec-
noœci – piêkny ornat. W³odarze na-
szego miasta ofiarowali Ci obraz, na
którym Jan Pawe³ II patrzy przez
okno swego mieszkania na œcianê
bazyliki, na której przy zegarze jest

(ci¹g dalszy na str. 7)


