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WYSTARCZY 1. Ofiarodawcom na monstrancjê – wotum za kanonizacjê nasze-
go Rodaka Jana Paw³a II wyra¿am serdeczne Bóg zap³aæ. Z³o¿yliœcie nawet wiêcej,
ni¿ ona kosztowa³a. Dalej ju¿ nie zbieramy. Nadwy¿kê – dok³adnie j¹ podam
w najbli¿szej Bazylice – przeka¿ê ks. Proboszczowi na wykonanie pami¹tkowej
tablicy, która upamiêtni kanonizacjê w naszej bazylice.

2. Chêtnych do obejrzenia w niedzielê 9 marca Misterium o Mêce Pañskiej
u ksiê¿y Salezjan w Krakowie zapraszam, aby siê zapisali do dnia 5 marca. Muszê
wczeœniej Ksiê¿om Organizatorom dok³adnie podaæ iloœæ uczestników.    X JG

S³owo na  n i edz i e l ê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŒWIÊTEGO PAW£A APOSTO£A
DO KORYNTIAN:

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:
Iz 49, 14-15
Bóg nie opuszcza swojego ludu 1 Kor 4, 1-5

Bóg jest sêdzi¹, nie s¹dŸcie przedwczeœnie
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(ci¹g dalszy ze str. 5)Dwa miesi¹ce do kanonizacji
Pokolenie Jana Paw³a II staje siê

coraz bardziej dojrza³e. A poniewa¿
swym Pontyfikatem Ojciec Œwiêty
obj¹³ 27 lat z ¿ycia Koœcio³a, dlatego
dla ogromnej wiêkszoœci z nas jest
nadal œwiat³em niezwykle silnej wia-
ry w Boga i wiernoœci Jego nauce.
Teraz, kiedy przygotowujemy siê do
kanonizacji jeszcze bardziej pozna-
jemy i analizujemy ogrom Jego tyta-
nicznej pracy jako ksiêdza, biskupa,
kardyna³a i papie¿a. Wiemy, ¿e Jego
¿ycie by³o wielkim darem dla Koœcio-
³a Powszechnego, a szczególnie dla
Koœcio³a w Polsce. Odczytywane na
nowo dzie³a, których by³ autorem –
mam na myœli encykliki, adhortacje,
listy, orêdzia, katechezy – ods³aniaj¹
wci¹¿ nowe perspektywy dzia³ania
Ducha Œwiêtego i dzia³ania nasze,
ludzkie. Niezapomniane pozostaj¹
pielgrzymki, spotkania na wadowic-
kim rynku, cierpienie otrzymane
wskutek zadanych ran podczas pró-
by zabójstwa, prostota i serdecznoœæ
bycia miêdzy ludŸmi. Spotkania
z uczonymi i prostymi ludŸmi, dar
ws³uchiwania siê w drugiego cz³o-
wieka – to wszystko sk³ada siê na
Jego g³êboki personalizm, który po-
twierdza³ osobist¹ modlitw¹ przera-
dzaj¹c¹ siê w mistycyzm.

Jan Pawe³ II prowadzi³ Koœció³ do
Chrystusa. Mo¿na powiedzieæ, ¿e tak
jak Anio³ Pañski otworzy³ drzwi wiê-
zienia, w którym arcykap³an i jego
zwolennicy trzymali pod stra¿¹ Apo-
sto³ów, tak w sposób niezwyk³y sil-

ny sw¹ osobowoœci¹ Jan Pawe³ II uwal-
nia³ nas z wiêzienia naszych przyzwy-
czajeñ, s³aboœci wiary, braku zawierze-
nia obcych filozofii i ideologii. Duch
œw. pos³u¿y³ siê Papie¿em – Polakiem
i wlewa³ w ludzkie serca now¹ si³ê do
wiary i do walki ducha i cia³a. Jan
Pawe³ II stawa³ zawsze po stronie cz³o-
wieka krzywdzonego, zniewolonego,
wykorzystywanego. Problem obrony
godnoœci ludzkiej nieustannie podno-
si³ w swych dokumentach, nauczaniu
podczas podró¿y apostolskich, czy te¿
w rozmowach z przywódcami pañstw.

Pierwsza pielgrzymka Jana Paw³a II
do Polski w 1979 roku obudzi³a w nas
poczucie w³asnej godnoœci na tak du¿¹
skalê, ¿e zosta³y zachwiane ideologicz-
ne fundamenty zniewolonej Europy
œrodkowo-wschodniej. Bogactwo du-
chowego i intelektualnego ¿ycia Jana
Paw³a II wci¹¿ jest dla nas nieustan-
nym wyzwaniem. I nie chodzi o to, aby
tylko posiadaæ jego dzie³a na pó³ce na-
szej biblioteczki, wspominaæ piel-
grzymki, ogl¹daæ filmy i pami¹tkowe
fotografie, lecz przede wszystkim ¿yæ
tym, co nam zaproponowa³. Czyniæ
refleksje nad ¿yciem wiary i realizo-
waæ podjête zobowi¹zania.

Testament Wielkiego Œwiêtego jest
dla nas zobowi¹zaniem na ka¿dy
dzieñ, a dla nas mieszkañców wado-
wickiej ziemi jest zobowi¹zaniem
szczególnym. Niech okres przygoto-
wañ do kanonizacji bêdzie czasem g³ê-
bokiej refleksji i duchowej radoœci za
dar osoby B³ogos³awionego i Œwiête-
go Jana Paw³a II.

ks. St. Jaœkowiec, prob.

dynariusza diecezji. Wypowiedzieli je
poszczególni przedstawiciele naszej
wspólnoty parafialnej: dzieci i mini-
stranci, m³odzie¿, doroœli (rodzice ka-
p³anów pochodz¹cych z naszej para-
fii), przedstawiciele Szko³y Podstawo-
wej Nr 4 (pedagodzy i koledzy ucznio-
wie), Liturgiczna S³u¿ba O³tarza, daw-
ny katecheta Ks. Biskupa – Ks. Pra³at
Zdzis³aw Ka³wa oraz  Ks. Proboszcz
Stanis³aw Jaœkowiec.

Wœród darów dla Ks. Biskupa, poza
bukietami kwiatów, znalaz³y siê mitra
i wyrzeŸbiony przez Nadzwyczajnego
Szafarza Komunii Œw., Pana Stanis³a-
wa Szyd³owskiego, herb biskupi
z ³aciñskim napisem „Trzymajcie siê
s³owa ¿ycia”. Na zakoñczenie uroczy-
stej, prymicyjnej mszy œw. ks. biskup
Roman Pindel powiedzia³: „¯yczê te¿,
aby z tej parafii wychodzili œwiêci.
Œwiêci, którzy prowadz¹ rodzinê, pro-
wadz¹ firmê, udzielaj¹ siê spo³ecznie,
pos³uguj¹ potrzebuj¹cym.”

Tadeusz WoŸniak

Jeszcze o jase³kach w Cieszynie
Od kilku lat jeŸdziliœmy na Jase³ka

do Kalwarii Zebrzydowskiej, w tym
roku 19 stycznia wybraliœmy siê na
Jase³ka do Cieszyna.

Drogê pokonaliœmy bardzo szybko
bo zamiast œniegu i mrozu by³a prawie
wiosenna pogoda. Poszliœmy na krót-
ki spacer po mieœcie le¿¹cym nad Olz¹,
którego pocz¹tki siêgaj¹ XIII wieku.
Nawiedziliœmy koœció³ œw. Marii Mag-
daleny, gdzie odmówiliœmy Koronkê
do Mi³osierdzia Bo¿ego. Byliœmy tak-
¿e na Rynku, który okalaj¹ zabytkowe
kamienice z podcieniami i Ratuszem,
sk¹d przeszliœmy na Plac Teatralny,
gdzie g³ównym obiektem od 1910 roku
jest okaza³y gmach teatru cieszyñskie-
go im. Adama Mickiewicza. To tu bê-
dziemy ogl¹daæ Jase³ka.

Teatr cieszyñski nale¿y do najpiêk-
niejszych obiektów secesji w mieœcie,
posiada obrotow¹ scenê, podscenie dla
orkiestry, widowniê o trzech kondygna-
cjach – 630 miejsc, piêkne foyer dla

publicznoœci. Dziœ widownia wype³nio-
na do ostatniego miejsca, zreszt¹ tak jest
na ka¿dym przedstawieniu.

Kurtyna posz³a w górê i rozpoczê³o
siê niezwyk³e widowisko, przygotowa-
ne przez zespó³ licz¹cy ponad stu ak-
torów, graj¹ od lat ca³e rodziny.

Obejrzeliœmy piêkne widowisko mu-
zyczne z niepowtarzalnym scenariu-
szem, wykorzystuj¹cym szereg elemen-
tów regionalnych oraz twórczoœci ar-
tystycznych samych cieszynian.

Sceny jak w tradycyjnych jase³kach,
ale ubogacone aktorami w strojach re-
gionalnych, grê na instrumentach, chó-
ralnym œpiewem, „¿ywym Panem Je-
zusem”, swobodn¹, ale urocz¹ gr¹ ma-
³ych aktorów.

Na zakoñczenie uczestniczyliœmy
w niezwyk³ym beskidzkim kolêdo-
waniu, które przenios³o siê do nasze-
go autokaru w drodze powrotnej do
Wadowic.
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Poniedzia³ek 03 marca
  6.00 Œp. Monika Ka³u¿a

Œp.Kazimiera Glanowska
  6.45 Œp. Anna Daruk
  7.30 Œp. Stanis³awa Musia³ i Kazimierz
  8.00 Œp. Józef ¯ak
12.00 Podziêkowanie za zdrowie
18.00 Œp. Józef Piskorz

Œp. Kazimierz Kozie³, Helena
i Kazimierz Sarneccy

Wtorek 04 marca
Œwiêto œw. Kazimierza, królewicza,
patrona archidiecezji krakowskiej
  6.00 Œp. Stanis³awa Musia³ i Kazimierz
  6.45 Œp. Kazimiera Laskowska, Rozalia Majtyka
  7.30 Œp. Kazimiera Glanowska
  8.00 Œp. Tadeusz Palichleb
12.00 Œp. Jan Œliwa

Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
18.00 Œp. Stanis³aw Gregorarz

Œp. Józef Piskorz
Œp. Kazimiera i zmarli z rodzin
Drewniaków, Zieliñskich i Rajewskich

Œroda 05 marca Œroda Popielcowa
  6.00 Œp. Jerzy Leœniak
  6.45 Œp. Stanis³awa Musia³ i Kazimierz
  8.00 Œp. Józef Piskorz
 10.00 Œp. Zofia i W³adys³aw Gabor
12.00 Œp. Danuta Bukowska
16.00 Œp. Stanis³aw Czaicki
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
Podziêkowanie o zachowanie ¿ycia Amelii
i dalsze blogos³awieñstwo dla niej i jej mamy
Za zmar³ych:
Œp. Zbigniew K³aput
Œp. Kazimiera Glanowska
Œp. Edward Gurdek
Œp. Zdzis³aw Go³¹b
Œp. Stanis³aw Jêdroszak
Œp. Marian Paluchowski
Œp. Stefania Leœniowska
Œp. Józef Warmuz
Œp. Kazimierz Kolber
Œp. Stanis³awa Musia³
Œp. Józef ¯ak
Œp. Maria Putek
Œp. Danuta Katarzyna ̄ ukowska
Œp. Józefa Bizoñ
Œp. Krystyna Gurdek

Œp. Bronis³awa Grzybczyk
Œp. Joanna Szczurek
Œp. Magdalena Szczerkowska - 25 r.œm., m¹¿
W³adys³aw - 43 r.œm.
Œp. Julian Flasz
Œp. Franciszka Fia³kowska
Œp. Jerzy Remer
Œp. Za zmar³ych Rodziców Stefaniê i Mie-
czys³awa w rocznicê œmierci
Czwartek 06 marca
  6.00 Œp. Anna Daruk
  6.45 Œp. Stanis³awa Musia³ i Kazimierz
  7.30 Œp. Zbigniew K³aput
  8.00 W int. cz³onków Stra¿y Honorowej Serca

P. Jezusa i ich rodzin, o rozwój wspólnoty
12.00 Œp. Józef Warmuz
18.00 Œp. Maria Mrowiec

Œp. Józef Piskorz
Pi¹tek 07 marca
  6.00 Œp. Stanis³awa Musia³ i Kazimierz
  6.45 Œp.  Józef Warmuz
  7.30 Œp.  Krzysztof Kurek
 8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu w int.

Ksiêdza Opiekuna i o wzrost Wspólnoty
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Agnieszka

i Sylwester Goryl i jego 2 braci,
za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 Œp. Eugeniusz Dudziñski
18.00 Œp. Kazimierz i W³adys³aw Gieruszczak

Œp. Józef Piskorz
Sobota 08 marca
  6.00 Œp.Danuta Bukowska
  6.45 Œp. Ryszard Gajewski - 4 r.œm.
  7.30 Œp. Jan Œliwa
  8.00 Œp. Józef Piskorz
12.00 Œp. Jerzy Mirowski
18.00 Œp. Wiktoria Szczygie³ - 31 r.œm.

Œp. Stefania, Alojzy, Halina i Jerzy Firek
I Niedziela Wielkiego Postu 09 marca
  6.00 Œp. Józef Piskorz
  7.30 Dziêkczynna za rych³¹ kanonizacjê Jana

Paw³a II z proœb¹ o wstawiennictwo od 10 Ró¿y
Œp. Józefa Czopek

 9.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
 9.00 Roków: Œp. Józef Bylica
10.30 Œp. Boles³aw £aziñski - 1 r.œm.
12.00 Œp. Piotr Czaicki - 11 r.œm., Kornelia

Warmuz - 6 r.œm.
13.30 Roczki
18.00 Œp. Anna Sikora - 5 r.œm., Jan Sikora - 19 r.œm.

8. Niedziela Zwyk³a - 02 marca 2014

/-/ ks. St. Jaœkowiec, prob.

1. Dzisiaj, jutro i we wtorek prze-
¿ywamy 40-to godzinne nabo¿eñ-
stwo eucharystyczne. Po ka¿dej mszy
œw. odprawiamy adoracjê Najœwiêt-
szego Sakramentu. Parafian prosimy,
aby poczuli siê wewnêtrznie zobo-
wi¹zani do adoracji. O godz. 17.30
Wieczór Jana Paw³a II. Po mszy œw.
wieczornej procesja wokó³ bazyliki
przed pomnik b³og. Jana Paw³a II.
Prosimy przynieœæ œwiece.

2. Od dziœ do soboty 8 marca 47. Ty-
dzieñ Modlitw o TrzeŸwoœæ Narodu
i wyzwolenie z innych na³ogów pn.
,,Kochaj¹ca matka zawsze trzeŸwa”.

3. W naszej archidiecezji rozpoczy-
na siê od tej niedzieli okres spowie-
dzi i Komunii œw. wielkanocnej. Trwa
on do uroczystoœci Trójcy Przenaj-
œwiêtszej – 15 czerwca.

4. W œrodê rozpoczynamy Wielki
Post. Znak posypania g³owy popio-
³em uœwiadamia przemijalnoœæ nasze-
go bytowania. Msze œw. w tym dniu
odprawiamy o godz. 6.00, 6.45, 8.00,
10.00, 12.00, 16.00 i 18.00. W tym
dniu obowi¹zuje post œcis³y ka¿de-
go katolika pomiêdzy 18-tym, a 60-
tym rokiem ¿ycia. Post ten dopusz-
cza przyjêcie pokarmu bezmiêsnego
raz do syta i dwa razy w ci¹gu dnia
lekki posi³ek. Post œcis³y jest w Œrodê
Popielcow¹ i w Wielki Pi¹tek. Od
tego postu nie ma dyspensy.
W Œrodê Popielcow¹ kancelaria pa-
rafialna nieczynna.

5. W ramach projektu „Edukacja
dla Afryki” organizowanego przez
Stowarzyszenie Koœcio³a Katolickie-

go organizujemy zbiórkê zu¿ytego
sprzêtu elektronicznego i elektrycz-
nego w czwartek 6 marca od godz.
9.00 do 15.30 na parkingu przy
ul. EiK Wojty³ów.

6. Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia
odmawiamy w bazylice po Mszach
Œw. o godz. 8.00 i 12.00 oraz o godz.
15.00. Drogê Krzy¿ow¹ odprawiamy
w pi¹tki o godz. 8.30 i 18.30, dla dzie-
ci o 17.00 oraz w niedziele o godz.
16.15. Gorzkie ¯ale odprawiamy
w niedziele o godz. 17.00.

7. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii Œw.
wynagradzaj¹cej. Spowiadamy od
godz. 6.00 do 8.30 i od 16.00 do
18.30. Dla dzieci szkolnych Msza
Œw. o godz. 16.30. W pierwszy pi¹-
tek kancelaria parafialna nieczynna.

8. W przysz³¹ niedzielê na mszê œw.
o godz. 9.00 zapraszamy kandydatów
do Bierzmowania wraz z rodzicami.
Po mszy œw. spotkanie z rodzicami.

9. Trwaj¹ zapisy na pielgrzymkê do
Rzymu dla m³odzie¿y i nie tylko.
Koszt 700 z³. Zapisy u ks. Janusza.

10. Rozpoczynamy zapisy na ko-
loniê do Sopotu w terminie od 13 do
26 lipca. Zapisy w kancelarii.

11. Postarajmy siê w okresie Wiel-
kiego Postu poczyniæ ró¿ne przyrze-
czenia pokutne. Chwalebn¹ rzecz¹
jest ca³kowite powstrzymanie siê od
napojów alkoholowych i palenia pa-
pierosów. Ograniczmy ogl¹dalnoœæ
programów telewizyjnych, aby w to
miejsce przeczytaæ religijn¹ ksi¹¿kê
lub czasopismo.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Jesteœcie moj¹ si³¹
Takimi s³owami okreœla³ b³og. Jan

Pawe³ II rolê ludzi chorych i starszych
w ¿yciu Koœcio³a. Patrz¹c na nich
mo¿e siê wydawaæ, ¿e powy¿sze s³o-
wa s¹ wielkim paradoksem. Oni sami
czêsto maj¹ œwiadomoœæ, ¿e s¹ niko-
mu niepotrzebni. Czuj¹ niejedno-
krotnie – ¿e s¹ zawad¹ dla m³odych.
Czêsto rodzi siê w nich bunt prze-
ciwko procesowi starzenia.

W rozmowie z nimi, podczas wi-
zyty kolêdowej, s³ysza³em powy¿sz¹
ocenê swego stanu. Du¿o
ich spotka³em. Zw³aszcza
na naszych osiedlach.
Mieszkañców osiedli za-
wsze cechuje falowoœæ.
Najpierw wype³niaj¹ je
m³ode ma³¿eñstwa wraz
z maleñstwami. Po pew-
nym czasie mieszkania
wype³nione s¹ g³oœnym
œmiechem ludzi m³odych.
Dojrzali mieszkañcy
¿eni¹ siê lub wychodz¹ za
m¹¿ i – bloki pustoszej¹,
zajmuj¹ je ju¿ emeryci.

Patrz¹c na starszych naszych para-
fian myœla³em o nich z wielk¹ mi³o-
œci¹ – pomimo waszych narzekañ je-
steœcie si³a naszej parafii. To dziêki
wam tak wiele dobrego u nas siê dzie-
je. I na osiedlach. I w koœciele.
W naszych rodzinach i wspólnocie
parafialnej. Z wielk¹ wdziêcznoœci¹
myœlê o waszym udziale w grupach
parafialnych, we wspólnotach. To wy
œpiewacie w okreœlonych miesi¹cach

codziennie „Godzinki”. Przychodzi-
cie na nabo¿eñstwa. Bierzecie udzia³
w koœciele w codziennym odmawia-
niu Koronki do Bo¿ego Mi³osier-
dzia. Ile¿ tej obecnoœci waszej mo¿-
na zauwa¿yæ.

S³yszê, z jak¹ wdziêcznoœci¹ mó-
wicie o tych, którzy okazuj¹ wam
serce. O waszych dzieciach i wnu-
kach. O tych ostatnich – nie ma koñ-
ca. Du¿¹ satysfakcjê sprawiaj¹ wam
wyjazdy pielgrzymkowe i wyciecz-
kowe. Oczekujecie ich, bo w wa-
szym szarym ¿yciu s¹ radosnym

przerywnikiem. Z wielk¹
serdecznoœci¹ mówicie
o kap³anach, którzy
w pierwsze soboty przy-
chodz¹ do nas z Sakramen-
tami Œwiêtymi. Równie¿
o œwieckich szafarzach
przynosz¹cym wam Komu-
niê œw. w niedziele.

S³ysza³em te¿ niejedno-
krotnie, ¿e bardzo dobrze
jest, i¿ w naszej bazylice jest
wystawienie ca³odzienne
Najœwiêtszego Sakramentu.

Nawiedzacie nasz koœció³ w ci¹gu ty-
godnia. Dziêki uroczystemu wysta-
wieniu Dom Bo¿y ¿yje. Zauwa¿acie,
¿e wielkim dobrem jest to, i¿ w kon-
fesjonale codziennie do po³udnia jest
kap³an. £atwo siê wyspowiadaæ.
Dumni jesteœcie, ¿e w naszej bazyli-
ce jest wiele nabo¿eñstw. One
œwiadcz¹ o randze wadowickiej œwi¹-
tyni. Zasmuca was fakt, ¿e podczas
wakacji koœció³ nasz jest opuszczo-
ny przez naszych kap³anów. Nie ma

ksiêdza w konfesjonale. Nie ma mszy
œw. po³udniowej. Mówicie, ¿e przez
miesi¹ce wakacyjne nasza bazylika
przybiera kszta³t muzeum, w którym
przechadzaj¹ siê pielgrzymi. A prze-
cie¿ to wielkie sanktuarium Maryjne
i papieskie. Bóg obdarzy³ ten koœció³

niezwyk³ym dostojeñstwem. Powinni
o niego dbaæ tak ksiê¿a jak i parafianie.

S³uchaj¹c tych g³osów – przytakujê
ich s³usznoœci. Kiedyœ B³ogos³awiony
Jan Pawe³ II mówi³: „Choæby inni od
was nie wymagali, to wy musicie od
siebie wymagaæ.”

Biskupie prymicje wœród rodaków
Niedziela 26 stycznia wpisa³a siê z³o-

tymi zg³oskami w historiê naszej
wspólnoty parafialnej. Z dum¹ i rado-
œci¹ prze¿ywaliœmy uroczystoœæ prymi-
cyjn¹ Ks. Biskupa Romana Pindla, na-
szego rodaka. Poprzednie takie œwiêto
prze¿ywaliœmy 23 listopada 1958 r.,
gdy Biskupem – Prymicjantem by³
obecnie B³ogos³awiony Jan Pawe³ II.
Od tamtego czasu minê³o ponad 55 lat
i ponownie, nasza wspólnota parafial-
na zosta³a wyró¿niona powo³aniem
naszego rodaka na nastêpcê Aposto³a
moc¹ sukcesji apostolskiej.

Nasz rodak zosta³ w³¹czony do pe³ni
uczestnictwa w Kap³añstwie Chrystu-
sowym w œwiêto Objawienia Pañskie-
go 6 stycznia br. To wielki dar dla na-
szej parafii. Wielki dar, wielka tajem-
nica i nie mniejsze zobowi¹zanie. Je-
steœmy przekonani, ¿e udzia³ w tym
darze mia³ B³ogos³awiony Jan Pawe³ II,
który „pojawia³” siê podczas tej uro-
czystoœci w s³owach wypowiadanych
przez przedstawicieli naszej wspólno-
ty parafialnej, a równie¿ w znakach to-
warzysz¹cych uroczystoœci.

Procesyjne wejœcie do koœcio³a by³o
przyczynkiem do s³ów wypowiada-
nych przez Ks. Pra³ata Zdzis³awa Ka³-

wê, który wspomina³ jak w roku 1979,
podczas I Pielgrzymki Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a do Ojczyzny, w rodzinnych
Wadowicach, krzy¿ procesyjny niós³,
wówczas kleryk, a dziœ nasz Dostojny
Goœæ Ks. Bp. Roman. Z perspektywy
czasu, to zdarzenie okreœli³ krótkim „To
by³ znamienny znak”.

Id¹c wzd³u¿ nawy g³ównej naszej
œwi¹tyni Ks. Biskup udziela³ obecnym
Apostolskiego B³ogos³awieñstwa, tego
szczególnego znaku biskupiej pos³u-
gi. W odpowiedzi zgromadzeni odpo-
wiadali serdecznoœci¹, szczer¹ rado-
œci¹ i niek³aman¹ ¿yczliwoœci¹, wi-
doczn¹ na twarzach obecnych. W s³o-
wach powitania i ¿yczeñ by³y zawarte
treœci œwiadcz¹ce o zrozumieniu wa¿-
noœci i odpowiedzialnoœci Biskupa-Or-


