Duchowa adopcja papie¿a Franciszka
Comiesiêczne pielgrzymowanie na apel
jasnogórski - 16 marca
mia³o wyj¹tkowy charakter. Dwoma pe³nymi 50-osobowymi autokarami w tym dniu wieczorem przybyliœmy do Czêstochowy. Walnie do tego przyczyni³ siê
ks. Piotr Wiktor, który poderwa³ do
wyjazdu parafian z Rokowa. Celem
tej pielgrzymki by³o podziêkowanie Bogu poprzez Maryjê za wybór
nowego papie¿a. W naszym comiesiêcznym nawiedzeniu Jasnej Góry
bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa proœba o rych³¹ kanonizacjê naszego
Najwiêkszego Rodaka, b³og. Jana
Paw³a II.
W obliczu Matki Czêstochowskiej
jeszcze wyraŸniej uœwiadomiliœmy
sobie niezwyk³e wybrañstwo papieskich Wadowic. Zaszczyt, ¿e Bóg
w niezbadanych wyrokach zechcia³, by Namiestnikiem Jezusa
Chrystusa by³ mieszkaniec tego
miasta. Wci¹¿ ¿yjemy tym tematem.
Uœwiadamiamy sobie, ¿e jest to te¿
i zobowi¹zanie. Odt¹d ka¿dy nowy
papie¿ jest w³¹czony w wyj¹tkow¹
wadowick¹ rodzinê.

Bazylika - Tygodnik informacyjny

Jako mieszkañcy grodu
papieskiego wyra¿amy
wielk¹ radoœæ z wyniku
ostatniego konklawe. Od samego pocz¹tku budzi zachwyt œrodków masowego przekazu. Otacza Go nadzwyczajna ¿yczliwoœæ dziennikarzy.
W przekazach o nowym Mieszkañcu
Stolicy Apostolskiej s¹ wyrazy zachwytu. Ukazuj¹ Go jako Kolumba
odkrywaj¹cego nowe, ewangeliczne
œwiaty. Nowe koœcielne l¹dy. Kolumb, który przyby³ do Watykanu
z koñca œwiata, z Argentyny.
Postanowiliœmy w wieczorny apel
16 marca podj¹æ siê duchowej adopcji obecnego Papie¿a.
Nowego Sternika pragniemy omadlaæ, pilnie s³uchaæ Jego pouczeñ
i kszta³towaæ ¿ycie wed³ug Jego
wskazañ. Chcemy byæ bardzo zainteresowani dalszymi Jego losami. To
jest nasz papie¿. Jak dobrzy rodzice
dbaj¹ o rozwój fizyczny i duchowy
dziecka, tak my bêdziemy dok³adaæ
starañ, by Piotr naszych czasów, papie¿ Franciszek, sta³ siê naszym domownikiem. Dopomó¿ nam Maryjo
w wype³nieniu tych zobowi¹zañ. Podczas comiesiêcznych pielgrzymek na
Jasn¹ Górê do tego tematu nieustannie bêdziemy powracaæ.
ks. Infu³at
Do u¿ytku parafialnego
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
P

Niedziela Palmowa
Mêki Pañskiej
atron Papie¿a

Œw. Franciszek z Asy¿u jest po Matce Bo¿ej i œw. Józefie najbardziej
czczonym Œwiêtym w Koœciele katolickim. Mówi siê o Nim, ¿e najdoskonalej odwzorowa³ ¿ycie Jezusa
Chrystusa. Choæ od Jego œmierci minê³o osiem wieków – wci¹¿ jest patronem aktualnym. Obecny Papie¿
wybra³ Go na patrona swego pontyfikatu. Chce Go naœladowaæ:
w Jego ubogim ¿yciu, kszta³towaniu
braterstwa, a zw³aszcza w wi¹zaniu
cz³owieka z Bogiem, oraz cz³owieka
z cz³owiekiem, jak równie¿ cz³owieka z przyrod¹. Kto chce wiêcej wiedzieæ o œw. Franciszku, niech koniecznie przeczyta „Kwiatki œw. Franciszka”
Romana Brandstaettera, a tak¿e „Bez
orê¿a” Zofii Kosak-Szczuckiej.
Œw. Franciszek to urzekaj¹ca osobowoœæ.

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 50, 4-7

DRUGIE CZYTANIE:

Flp 2, 6-11

Chrystus uni¿y³ samego siebie, dlatego Bóg
Go wywy¿szy³

Nie zas³oni³em mojej twarzy przed
zniewagami i wiem, ¿e nie doznam wstydu

Bo¿e mój, Bo¿e, czemuœ mnie opuœci³?

EWANGELIA: £k 19, 28 - 40 Wjazd Jezusa do Jerozolimy

P odziêkowanie

za czas rekolekcji

W dniach od 17 do 20 marca br.
w naszej Wspólnocie Parafialnej prze¿ywaliœmy czas Wielkopostnych Rekolekcji Parafialnych. W tym roku wyg³asza³ je ks. dr Lucjan Bielas, duszpasterz akademicki studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II
w Krakowie. Jako duszpasterze zachêcaliœmy naszych Parafian do skorzystania z tego b³ogos³awionego wydarzenia jakim jest czas Rekolekcji.
Rekolekcje o¿ywiaj¹ ¿ycie duchowe
parafii i nios¹ ze sob¹ szczególny dar
£aski Bo¿ej. W chwilach trudnych,
w czasie kiedy tak czêsto zabiegani jesteœmy i czêsto brak nam czasu dla siebie, trzeba daæ szansê Bogu i sobie.
W trakcie poszczególnych dni ksi¹dz
Rekolekcjonista wskazywa³ stopniowo
na elementy istotne i wa¿ne w odniesieniu do naszego ¿ycia osobistego, rodzinnego, parafialnego. Wskazywa³ na
wartoœci, bez których chrzeœcijanin nie
mo¿e realizowaæ swojego podstawowego powo³ania do œwiêtoœci, a s¹
nimi:
- mi³oœæ Boga,
- mi³oœæ bliŸniego,
- szacunek do szczególnego daru jaki
otrzymaliœmy od Boga, a jest nim dar ¿ycia.
Ksi¹dz Lucjan mówi³ o powo³aniu do
œwiêtoœci podkreœlaj¹c, ¿e jest mo¿liwa do osi¹gniêcia tylko na drodze

wiernego kroczenia drog¹ za Chrystusem, nawet jeœli bêdzie to wymaga³o
wiele trudu i wyrzeczeñ.
To jest droga do Boga, to jest nasze
¿yciowe zadanie pierwsze, podstawowe, o którym dziœ w trudnym czasie
ró¿nego rodzaju transformacji dotykaj¹cej tak¿e sfery moralnej nie mo¿emy zapomnieæ!
Dziêkujemy ksiêdzu Profesorowi za
trud g³oszonego rekolekcyjnego s³owa, które jak ziarno zasiewane przez
Siewcê spad³o na glebê serc tych, którzy podjêli trud uczestnictwa w tegorocznych rekolekcjach.
Wyra¿aj¹c podziêkowanie - ¿yczymy ksiêdzu Lucjanowi, przez wstawiennictwo b³ogos³awionego papie¿a
Jana Paw³a II, Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na dalsze lata kap³añskiej pracy.
Raz jeszcze dziêkujê ksiêdzu Profesorowi za przyjêcie mojego zaproszenia.
Drodzy Parafianie!
Jako kap³ani pos³uguj¹cy w tej parafii pragniemy Wam podziêkowaæ
przede wszystkim za wasz¹ tak liczn¹
obecnoœæ, za wyznan¹ wiarê i troskê
o pojednanie z Bogiem ka¿dej i ka¿dego z Was, za wasz¹ ¿yczliwoœæ
i ofiarnoœæ.
Tak jak i Wy, g³êboko wierzymy
i ufamy, ¿e prze¿yte rekolekcje zrodz¹ dla
nas wszystkich b³ogos³awione owoce.
ks. Proboszcz
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

siê w dzieñ Jego imienin prosz¹c mi³osiernego Boga, aby Jego ofiarne
i pobo¿ne ¿ycie, dobro które jak ziarno rozsiewa³ w naszych sercach, rodzinach i instytucjach, w ¿yciu ludzi
m³odych i dotkniêtych cierpieniem,
aby te ziarna wci¹¿ wydawa³y owoc
stokrotny.”
Ks. Proboszcz powita³: rodzinê
ks. Infu³ata, w³adze miasta z P. Burmistrz Ewa Filipiak, P. Vicestarostê
Martê Królik, goœci z parafii Mariackiej, chór parafialny i wszystkich
obecnych na uroczystoœci.
Homiliê wyg³osi³ ks. infu³at Jakub
Gil, który by³ nastêpc¹ ks. infu³ata
Kazimierza Sudera. Nawi¹za³ w niej
do trzech znaków Moj¿esza – krzaku gorej¹cego, baranka wielkanocnego oraz tablic z 10 przykazaniami. Takim Moj¿eszem by³ ks. inf.
Kazimierz Suder, którego mieliœmy
szczêœcie znaæ i na co dzieñ s³uchaæ.
Znak krzaku p³on¹cego – ks. Infu³at mimo 90 prze¿ytych lat nigdy siê
nie wypali³, ale wci¹¿ zapala³ innych.
Zachowa³ do koñca trzeŸwy umys³
i gor¹ce serce.
Barankiem wielkanocnym jest Najœwiêtszy Sakrament. Czeœæ do Eucharystii by³ wpisana w kap³añstwo ks.
Infu³ata Sudera. Na swoim obrazku
prymicyjnym napisa³: „ProwadŸ
mnie do najœwiêtszego Serca Jezusowego. ProwadŸ mnie Serce Bo¿e
w g³¹b mi³oœci Bo¿ej”.
Znak tablic – wiernoœæ ks. Infu³ata by³a niepodwa¿alna. Wiernoœæ
przekonaniom. Wiernoœæ obowi¹zkom. Wiernoœæ podjêtemu zadaniu -7-

Ksiêdza Infu³ata cechowa³o oddanie
parafianom, ludziom. Nigdy o cz³owieku nie powiedzia³ z³ego s³owa,
nie wyg³osi³ negatywnej opinii. Bogu
dziêkujemy, ¿e mieliœmy szczêœcie
patrzeæ na tego wielkiego kap³ana.
I Bogu dziêkujemy, ¿e tutaj, w tym
koœciele, w tej bazylice Jego imiê
bêdzie uwieñczone.
Po mszy œw. proboszcz ks. kanonik Stanis³aw Jaœkowiec, ks. infu³at
Jakub Gil z Pani¹ Burmistrz Ewa Filipiak dokonali ods³oniêcia i poœwiêcenia tablicy pami¹tkowej, która
umieszczona jest w lewej nawie bazyliki, obok wejœcia do kaplicy œwiêtokrzyskiej. Na tablicy umieszczono
nastêpuj¹ce s³owa: „W ho³dzie Ksiêdzu Infu³atowi Kazimierzowi Suderowi cz³owiekowi wielkiego serca
i umys³u, konseminarzyœcie Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, gorliwemu
i pobo¿nemu kap³anowi, pokornie
i wytrwale s³u¿¹cemu Bogu oraz ludziom, Proboszczowi wadowickiemu
w latach 1984 – 1998, Honorowemu
Obywatelowi Miasta Wadowic.
Wspólnota Parafialna wraz z Duszpasterzami w Roku Wiary 2013”.
Myœlê, ¿e ta tablica ods³oniêta zaledwie kilka miesiêcy po œmierci
ks. Infu³ata – zmar³ 27 listopada 2012
roku, jest ho³dem upamiêtniaj¹cym
tego Wielkiego Kap³ana i tak jak powiedzia³ w homilii ks. inf. Jakub Gil:
„Byœmy o tym Kap³anie nie tylko mówili, ¿e jest Wielki, ale w miarê mo¿liwoœci naœladowali Go”.
Maria Zadora

Poniedzia³ek 25 marca
6.00 Œp. Leszek Hojnic
6.45 Œp. Wojciech Miarka
7.30 Œp. Maria, Andrzej Kosycarz
z dzieæmi
8.00 Œp. Wanda Gwizdalska
12.00 Za wszystkie dusze opuszczone
18.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
Œp. W³adys³awa Gêbczyk

Intencje mszalne:
Œp. Marianna, Franciszka, Wojciech Deja
Œp. Stanis³awa Skoczylas
Wielki Czwartek 28 marca
18.00 Œp. Wanda Dyrcz - 13 r.œm.
Œp. Stanis³aw, Adelajda i Helena Czermiñscy
O zdrowie i b³. Bo¿e dla kap³anów
pracuj¹cych w naszej parafii
Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
Œp. Halina Zmys³owska
Œp. Stanis³awa Kalamus
Œp. Stefania Chmiel
Œp. Leszek Hojnic

Wtorek 26 marca
6.00 Œp. Marian Homel
Œp. Jerzy Warcho³
6.45 Œp. Andrzej Byrski
Œp. Wanda Gwizdalska
7.30 Œp. Leszek Hojnic
8.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
Wielki Pi¹tek 29 marca
12.00 Œp. Jan Migda³ek - 4 r.œm.
15.00 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia
18.00 Œp. Józef, Romana, Stanis³aw, Helena Figura
Droga Krzy¿owa
Œp. Julian, Józefa, Ryszard Fr¹czek
18.00 Liturgia Mêki Pañskiej
Œroda 27 marca
6.00 Œp. Ludwik Piwowarczyk
Œp. Irena Fr¹czek
6.45 Œp. Leszek Hojnic
7.30 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
8.00 Œp. Maria Stanik
12.00 Œp. Marian ¯egliñski
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Jadwiga Golañska
Œp. Petronela Szatan
Œp. Jaros³aw Seremet
Œp. Wojciech Miarka
Œp. Wanda Gwizdalska
Œp. Leszek Hojnic
Œp. Emil ¯aba
Œp. Zygmunt £udzik
Œp. Mieczys³aw Michalski
Œp. Julia Kulig
Œp. Stanis³awa Kalamus
Œp. Krystyna Go³¹b
Œp. Maria Rajda
Œp. Maria Pasternak

Wielka Sobota 30 marca
19.00 Œp. Antoni Ortman
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Anna - 4 r.œm., Jan - 17 r.œm.
Œp. Tadeusz Rajda i zmarli z rodziny
Œp. Zmarli z rodziny Franciszka i Franciszki
Soœnickich, Jan Go³¹b
Œp. Stanis³aw Filek
Œp. Maria, Zofia, Maria Olech i Kazimierz Widlarz
Œp. Marian Sat³awa
Niedziela Zmartwychwstana Pañskiego 31 marca
6.00 Œp. Stefania Chmiel
7.30 Œp. Emilia i Józef Banaœ
W int. ks. pra³ata Stanis³awa Miki z okazji urodzin
9.00 Œp. Helena Bik
9.00 Roków: O b³. Bo¿e i opiekê Matki Najœw.
dla cz³onków ¯ywego Rózañca i ich rodzin
10.30 Œp. Bogus³aw Lisko i jego rodzice
12.00 Œp. Dariusz Cichoñ - 1 r.œm.
Za Parafian
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Stanis³awa Kalamus
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Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej - 24 marca 2013
1. Niedziela Palmowa wprowadza
nas w najwiêksze tajemnice naszego
zbawienia. W liturgii Wielkiego Tygodnia mêka, œmieræ i zmartwychwstanie uobecnia siê dla naszego zbawienia. Dzisiaj uczestniczymy w Wadowickiej Drodze Krzy¿owej. Rozpoczêcie o godz. 15.00 w koœciele
œw. Piotra. Do udzia³u zapraszamy.
2. Od Wielkiej Œrody do Niedzieli
Zmartwychwstania kancelaria parafialna bêdzie nieczynna. Ksiê¿a s¹
zajêci szafowaniem sakramentów œw.,
a zw³aszcza spowiedzi.
3. Wielka Œroda jest w naszej parafii dniem spowiedzi rekolekcyjnej.
Spowiadamy od 6.00-10.00, 10.3012.00, 14.00-16.00, 16.30-18.00.
Nie odk³adajmy spowiedzi na Wielki Pi¹tek.
4. W Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek i Wielk¹ Sobotê - rano nie ma nabo¿eñstw w koœciele i nie udzielamy
Komunii Œw.
5. W Wielki Czwartek podczas Mszy
Œw. Wieczerzy Pañskiej o godz. 18.00
– prze¿ywamy ustanowienie Najœwiêtszego Sakramentu oraz Sakramentu Kap³añstwa. Wdziêczni jesteœmy wspólnotom parafialnym, które
zamówi³y msze œw. za kap³anów. Po
tej uroczystej mszy œw. koncelebrowanej nast¹pi przeniesienie Najœwiêtszego Sakramentu do O³tarza Wystawienia. Odœpiewamy I czêœæ Gorzkich
¯ali oraz Adoracja do godz. 22.00.
6. W Wielki Pi¹tek Mszy œw. nie ma.
W liturgicznym nabo¿eñstwie, które
rozpoczniemy o godz. 18.00 uobec-

niona jest Mêka i Œmieræ Pana Jezusa. W tym dniu obowi¹zuje post œcis³y. Nie ma dyspensy. Dzieci szkolne
zapraszamy na adoracjê: godz. 10.00
- klasy 0,1,2,3. Godz. 11.00 klasy
4,5,6. Godzina 12.00 klasy: 1,2,3
gimnazjum. O godz. 15.00 Koronka
do Bo¿ego Mi³osierdzia oraz Droga
Krzy¿owa. Po liturgii wieczornej
przeniesiemy Najœwiêtszy Sakrament
do Grobu Pañskiego. Odœpiewamy
wtedy II i III czêœæ Gorzkich ¯ali.
Zapraszamy na wieczorn¹ adoracjê.
O 21.00 adoracjê poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej. Na godzinê 22.00
na adoracjê zapraszamy m³odzie¿.
Ofiary sk³adane przy krzy¿u przeznaczone s¹ na pomoc dla chrzeœcijan
mieszkaj¹cych w Ziemi Œwiêtej.
7. Wielka Sobota jest dniem celebracji Chrystusa pogrzebanego. Adorujemy Pana Jezusa w grobie.
O godzinie 15.00 adoracjê poprowadzi Honorowa Stra¿ Serca Bo¿ego.
Zaleca siê w tym dniu wstrzymanie
od pokarmów miêsnych. Œwiêcimy
pokarmy w naszej Bazylice od godz.
10.00 do 15.00, co pó³ godziny, a w
Rokowie o godzinie 10.00. Prosimy,
aby œwiêc¹c pokarmy, podzieliæ siê
czêœci¹ z tymi, którzy odczuwaj¹ braki. Bêd¹ na to przeznaczone kosze.
8. Liturgiê Wigilii Wielkanocnej
rozpoczniemy o godzinie 19.00. Nabo¿eñstwo Najœwiêtszej Nocy sk³ada
siê z poœwiêcenia ognia, pascha³u
i wody chrzcielnej zakoñczone Msz¹
Œw. wielkanocn¹ ok. godz. 20.00.
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(ci¹g dalszy na str. 4)

10. W Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego 7 kwietnia pielgrzymujemy do
£agiewnik. Wyjazd o godz. 8.00.
Koszt 20 z³.
11. Na ostatni tydzieñ Wielkiego Postu wszystkim Parafianom ¿yczymy
wielu ³ask i pobo¿nego prze¿ycia uroczystego Triduum Paschalnego. Polecamy opiece Solenizantów i Jubilatów
nadchodz¹cych dni.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Mo¿na mieæ wtedy œwiecê. Procesja Rezurekcyjna oko³o godz. 20.45.
9. W Œwiêto Zmartwychwstania
Pañskiego bêdziemy chrzcili na
mszy œw. o godz. 13.30. Pouczenie
przedchrzcielne w Wielki Wtorek
o godz. 18.30.

tychczas. Przysz³o polecenie, aby 30
dziewcz¹t, które od wielu lat by³y
pod serdeczna opiek¹ Sióstr Nazaretanek, rozlokowaæ w innych DPSach. W domu zakonnym nasta³y bardzo smutne dni. Niepe³nosprawne
dzieci nie da³y siê tkn¹æ. Nie
opuszcz¹ tego miejsca.
Siostry podjê³y bardzo œmia³¹ decyzjê – budujemy dodatkowy zak³ad. Bêdzie w nim miejsce dla
wszystkich naszych dotychczasowych podopiecznych. W pierwszej
osanna Synowi Dawidowemu chwili pomys³ wydawa³ siê szaleñW czwart¹, radosn¹ Niedzielê Wielczy. Za wyj¹tkiem w³asnej dzia³ki nie
kiego Postu, prze¿y³em piêkn¹ uromia³y ¿adnych œrodków do budowy.
czystoœæ zwi¹zan¹ z poœwiêceniem
W roku 2007 Siostra Paulina – Dynowego gmachu wybudowanego
rektor zak³adu rozpoczyna adminiprzez Siostry Nazaretanki w Wadostracyjne starania potrzebne do buwicach. Idea powstania nowego
dowy domu. Ma on spe³niaæ wszeldomu poczê³a siê z odpowiedzialnej
kie unijne wymogi dla tego typu zami³oœci. Przed 6 latu Siostrom Nazak³adu. Maj¹ byæ w nim bardzo doretankom zagro¿ono, ¿e na skutek
bre warunki bytowania dla podunijnych przepisów nie bêd¹ mog³y
opiecznych. Dzieci te przez naturê
prowadziæ domu dla podopiecznych
zosta³y pozbawione ró¿nych ludzw takiej liczbie jak dotychczas. Na
kich udogodnieñ. Niech¿e maj¹
70 niepe³nosprawnych mieszkanek
sprzyjaj¹ce warunki do godnego bytrzeba mieæ o wiele wiêksz¹ potowania. Siostry Nazaretanki, których
wierzchniê u¿ytkow¹ ni¿ maj¹ docelem jest s³u¿ba rodzinie, powziê³y

H
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postanowienie, aby poprzez w³asne
ofiary, a tak¿e modlitwê do potê¿nego Orêdownika – œw. Józefa, wybudowaæ dom opieki w Wadowicach.
Siedem prowincji tego zakonu obejmuje 1330 Sióstr Nazaretanek. Siostra Dyrektor Paulina wraz z innymi
siostrami nawiedza³y ró¿ne parafie,
aby prosiæ o ofiary na ten cel. Ludzie w Polsce s¹ wci¹¿ wra¿liwi na
ludzk¹ biedê. Jak mogli, tak wspomagali. Rozpoczêto budowê w 2009
roku. Zakoñczono j¹ w 2012 roku
w takim stanie, ¿e zosta³a oddana do
u¿ytku. ¯ycie zaczê³o w nim têtniæ.
Niespe³na cztery lata trwa³a budowa.
W tym okresie pracownicy, a jest ich
prawie 50, przyjêli bardzo rygory-

O ds³oniêcie

styczne przepisy. Nie mogli oczekiwaæ ¿adnych podwy¿ek, ani te¿ premii. Otrzymywali najni¿sze stawki.
By³o im trudno, ale siê nie burzyli.
Tym bardziej, ¿e wœród nich pracuje
17 sióstr nazaretanek.
W dzisiejsz¹ Palmow¹ Niedzielê
widzimy dzieci wychodz¹ce na spotkanie Jezusa z palmami w rêkach
œpiewaj¹ce Hosanna Synowi Dawidowemu. „Cokolwiek uczyniliœcie jednemu z tych najmniejszych, Mnieœcie
uczynili”. Hosanna, zw³aszcza siostrom nazaretankom, a tak¿e wszystkim, którzy przyczynili siê do stworzenia godnych warunków dla ludzi,
których natura okrad³a z ró¿nych
ludzkich udogodnieñ. ks. Infu³at

i poœwiêcenie tablicy pami¹tkowej

ks. infu³ata Kazimierza Sudera
Charakterystycznymi elementami
architektonicznymi wystroju wnêtrz
wielu koœcio³ów s¹ tzw. epitafia –
ozdobne p³yty lub tablice z napisem
ku czci zmar³ego. Takie epitafia znajduj¹ siê te¿ w naszej bazylice. Poœwiêcone s¹ g³ownie zas³u¿onym
proboszczom dziekanom naszej parafii: ks. dr Jan Kanty Krasowski –
proboszcz w latach 1777 – 1822,
ks. Aleksy Bocheñski – 1849-1893,
ks. pra³at Andrzej Zaj¹c – 1893-1928,
ks. pra³at Leonard Prochownik –
1929-1963, ks. infu³at dr Edward
Zacher – 1963-1984, od 1984 proboszcz honorowy.
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4 marca 2013 roku w bazylice ods³oniêto kolejn¹ tablicê poœwiêcon¹
ks. infu³atowi Kazimierzowi Suderowi, proboszczowi w latach 1984 –
1998. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
msz¹ œw. koncelebrowan¹ przez 20
ksiê¿y. G³ównym celebransem by³
ks. pra³at Tadeusz Kasperek – proboszcz parafii œw. Piotra Aposto³a
w Wadowicach. Uczestników uroczystoœci powita³ proboszcz parafii Ofiarowania NMP ks. kanonik Stanis³aw
Jaœkowiec, który powiedzia³: „Dziêkujemy Bo¿ej Opatrznoœci za kap³añstwo Ksiêdza Infu³ata i jego d³ugoletni¹ pos³ugê w tej parafii. Modlimy
(ci¹g dalszy na str. 7)

