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Wadowice, Parafi a Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny
ADRES: pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 20 96, tel./fax +48 33 873 20 57, | www.wadowicejp2.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: kancelaria@wadowicejp2.pl pon.-sob. 9-10; pon., śr. 16-17.30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18; Niedziele i święta - 6, 7:30, 8:
15 (kaplica Zakładu Karnego), 9 (kaplica w Rokowie), 9:45 (kaplica Dom Samotnej Matki), 10 (kaplica Dom Opieki Społecznej), 10:30, 12, 13:
30, 18 (V - VIII 19:00) * Proboszcz - ks. Stanisław Jaśkowiec, R.M., dziekan dekanatu Wadowice Północ* Wikariusze - ks. Jacek Tekiela, ks. 
Adam Garlacz, ks. Janusz Korbel - moderator dekanalny służby liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, ks. Piotr Sobala, wyśw. 1994, wizytator 
katechetyczny rejonu VI *
W duszpasterstwie pomagają: ks. mgr Jakub Gil, infułat, ks. Zdzisław Kałwa, kapelan Ojca Świętego * Na terenie parafi i mieszka: o. Eugeniusz 
Chuchro OCD, kapelan Zakładu Karnego w Wadowicach * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1780 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Roków (301), Wadowice – część (9566)

Wadowice, Parafi a Świętego Piotra
ADRES : al. MB Fa� mskiej 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 28 88, tel./fax +48 33 873 12 00, www.swpiotr.wadowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–sob. 
8 – 9, pon., śr. 16 – 18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty 18; Niedziele i święta, 6:45, 8 (kaplica Zawadka), 8:30, 9:30 (kaplica Zawadka), 10, 11:30, 13, 16 (IX-VI), 18 
Proboszcz: ks. Tadeusz Kasperek, dziekan dekanatu Wadowice Południe, kapelan Ojca Świętego * Wikariusze: ks. Krys� an Piwowarczyk, ks. Dominik Popielarczyk, ks. 
Jacek Szydło, moderator dekanalny Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej, ks. Artur Czepiel * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO 
PARAFII: Gorzeń Dolny (518), Gorzeń Górny (253), Hobot (200), Wadowice – część (ok. 9400), Zawadka (700)

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA Karmelici Bosi
ADRES: ul. Karmelicka 22 34-100 WADOWICE skr. Poczt. 28 tel. 033 873 21 87 fax 033 873 23 78 * MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE: 6:00; 7:00; 8:00 i 18:00 
Msze św. w uroczystości i niedziele: 6:30; 8:00; 9:30; 11:00, 12:30 i 18:00 

BAZYLIKA

Redakcja – W październiku 1978 roku dokonano wyboru 
Karola Wojtyły na Papieża. Jak Pani jako wadowiczanka zapa-
miętała tamten dzień i tamten czas?

Ewa Filipiak – To było wielkie wydarzenie dla wszystkich 
Polaków i widać to było od razu, natychmiast, szczególnie wśród 
mieszkańców miasta rodzinnego Papieża. Ale wtedy nikt nie 
przypuszczał, że będzie to początek wielkiej przemiany. Nawet w 
najśmielszych marzeniach nie myśleliśmy, że ten wybór przyczy-
ni się do radykalnej zmiany naszej sytuacji, jako społeczeństwa 
i narodu, a także spowoduje pozytywne przemiany na świecie. 
W tym pierwszym okresie dominowała wielka radość, że nasz 
Rodak został wybrany Papieżem.

Red. – Jak zapamiętała Pani pierwszą pielgrzymkę Jana 
Pawła II do Ojczyzny?

E. F. – Byłam wtedy na studiach w Krakowie i zapamiętałam 
wspaniałe spotkanie z Ojcem Świętym na Skałce. Przeżywaliśmy 
to bardzo, ale to jeszcze nie była świadomość jakiejś światowej 
rewolucji, a raczej odczucie takich wielkich rekolekcji głoszonych 
przez wyjątkowego duszpasterza akademickiego. Siedzieliśmy na 
ziemi, można powiedzieć dosłownie u stóp Papieża i słuchaliśmy, 
jak prostym językiem mówił o sprawach nieraz trudnych, ale jak 
się okazywało oczywistych i ważnych dla nas. Podczas wizyty  w 
Wadowicach, 7 czerwca miasto zostało udekorowane  jak na 1 
Maja, pojawiło się  kilkadziesiąt nowych czerwonych transparen-

Rozmowa Carolusa z Panią Ewą Fili-
piak, ważnym świadkiem szczególnej 

obecności Jana Pawła II 
na Wadowickiej Ziemi
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tów z propagandowymi hasłami. 
Było widać, że to taka demonstracja 
władz  bezsilnych wobec znaczenia 
wizyty Papieża. Wiem, że w wielu 
zakładach pracy były trudności z 
uzyskaniem w tym dniu urlopów, 
aby móc uczestniczyć w spotkaniu 
na Rynku, który wtedy nosił nazwę 
placu Armii Czerwonej (a urlopów 
na żądanie wtedy nie było), jednak 
ludzie sobie radzili jak mogli i wie-
my, że wadowicki Rynek był pełen 
ludzi cieszących się ze spotkania z 
Polskim Papieżem.

Red. – Ale później, jako sa-
morządowiec miała Pani okazję 
uczestniczyć w spotkaniu z Janem 
Pawłem II w 1991 r. w Wadowi-
cach. Jak to było?

E. F. – Okres mojej działalności 
samorządowej to nie tylko spotka-
nia z papieżem w Wadowicach, ale 
także wizyty w Rzymie i Castel 
Gandolfo. Do wizyty Papieża w 
Polsce w 1991 r. doszło w zmie-
nionych i nadal zmieniających się 
warunkach społecznych i poli-
tycznych. Mieliśmy już wolność, 
ale wielu Polaków potraktowało 
to jako dowolność robienia co się 
chce, bez odpowiedzialności za 
swoje czyny i kosztem innych. Inni 
uznali, że już nic nie trzeba w Pol-
sce zmieniać, budować, bo się zrobi 
samo. A Ojciec Święty przestrzegał 
nas wtedy, aby nie spoczywać na 
laurach, aby budować wspólnotę. 
I wzywał do brania odpowiedzial-
ności za kierunek i formę przemian 
w Ojczyźnie, rozumianej zarówno 
jako całe państwo, jak też jako 
nasze małe ojczyzny, czyli w śro-
dowiskach lokalnych. Nie wszyscy 
to rozumieli, nie wszyscy chcieli 
tego słuchać, bo twierdzili, że de-
mokracja i wolny rynek wszystko 
same uregulują. A to nieprawda i 
przede wszystkim, bez woli ludzi 
to niemożliwe. Niestety, po latach 
komunistycznego zniewolenia i po 
szoku stanu wojennego, który spa-
cyfikował wolnościowe myślenie 
wielu Polaków, byliśmy społeczeń-
stwem pod wieloma względami 
biernym, bez świadomości, że nasza aktywność lub jej brak są 
przyczyną sukcesów czy niepowodzeń Polski i Polaków zarówno 
w znaczeniu ogólnopaństwowym, jak i na szczeblu lokalnym, w 
odrodzonym samorządzie.

W Wadowicach Jan Paweł II podkreślał także wyjątkową rolę 
i odpowiedzialność środowiska rodzinnego i małej ojczyzny za 
kształtowanie osobowości i charakteru młodego człowieka. I 

dziękował Wadowicom za szkoły, w któ-
rych pobierał naukę, za formację duchową 
otrzymaną w miejscowych świątyniach i 
środowisku religijnym. Będąc członkiem 
władz miejskich byłam współorganiza-
torem pielgrzymki. Odbierałam to jako 
zobowiązanie samorządowców do dalszej 
troski o małą ojczyznę, aby ta nadal mogła 
kształtować dobre charaktery, dobrych 
ludzi.

Red. – W trzy lata później została 
Pani burmistrzem Wadowic. I już peł-
niąc ten urząd przyszło Pani przygoto-
wywać kolejna wizytę Papieża w rodzin-
nym mieście. To chyba najbardziej znane 
i utrwalone dzięki wielkiej medialności 
spotkanie Jana Pawła II z wadowiczana-
mi? Jak Pani to zapamiętała?

E. F. – Zanim doszło do papieskiej wizy-
ty w Wadowicach w 1999 r., były wcześniej 
bardzo ważne wydarzenia, które przygo-
towywały dla niej grunt. I trzeba o nich 
pamiętać. W 1995 roku zorganizowaliśmy 
pielgrzymkę radnych Gminy Wadowice do 
Ojca Świętego, który wtedy wypoczywał w 
Castel Gandolfo. Tu muszę podkreślić, ze 
wszystko zorganizowaliśmy za pieniądze 
prywatne, bo później atakowała nas tzw. 
opozycja, czyli środowiska antyklerykal-
ne i postkomunistyczne, które rozsiewały 
kłamstwa na temat tego wyjazdu, usiłując 
wmówić mieszkańcom, że wyjazd odby-
wał się za pieniądze publiczne. Podczas 
tej wizyty przekazaliśmy Janowi Pawło-
wi II album pokazujący różne miejsca i 
obiekty Wadowic oraz dokumentujący 

zmiany, jakie zachodziły w 
mieście w ostatnich latach. 
I wtedy Papież zaskoczył 
nas zadając szereg pytań o 
konkretne osoby, o różne 
miejsca, które rozpoznawał 
na fotografiach. Prosił nas, 
abyśmy dbali o Wadowice, 
a sens tej prośby był jed-
noznaczny. Aby Wadowice 
rozwijały się i unowocze-
śniały dla dobra miesz-
kańców, ale aby nie traciły 
i nie niszczyły ducha, które 
to miasto miało za czasów 
młodości Karola Wojtyły i 
którym wtedy emanowało. 
Tego genius loci, które po-

zwalało na ukształtowane tak wspaniałej osobowości, jaką był 
Jan Paweł II.

W 1997 roku jako przedstawiciele samorządu pojechaliśmy 
do Watykanu wraz z ś. p. ks. infułatem Kazimierzem Suderem, 
aby zaprosić Jana Pawła II do złożenia kolejnej wizyty w rodzin-
nym mieście. Wtedy udała nam się rzecz w protokole watykań-
skim wcześniej nieznana. Mieliśmy ze sobą kamerę i poproszony 
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przez nas Ojciec Święty pozdrowił wadowiczan. I oczywiście 
obiecał odwiedziny w rodzinnym mieście, jak Bóg da.

Red. – Tak doszło do owej pamiętnej i szeroko znanej piel-
grzymki w 1999 r.?

E. F. – Tak. Mimo, że Wadowice są małe, a zatem miejsca na 
wielkie masowe spotkanie z Ojcem Świętym nie ma, wola Ojca 
Świętego sprawiła, że mogliśmy go gościć jeszcze raz w rodzin-
nym mieście – i doszło do tego wyjątkowego, nieprzewidywal-
nego w swej wymowie i atmosferze spotkania. To dzięki tamtej 
atmosferze przekazanej w telewizyjnych transmisjach wielu ludzi 
uważa wszystkich wadowiczan za ukształtowanych na obraz i 
podobieństwo Jana Pawła II i żyjących na co dzień jego naucza-
niem. A przecież różnie z tym bywa. Wystarczy przypomnieć 
jaką agresję wzbudzał wiszący przez wiele lat na wadowickim 
Magistracie napis „Wadowicki Samorząd zawsze wierny Janowi 
Pawłowi II”. Zwolennicy antyklerykalnej agresji wykorzystywali 
go do atakowania Wadowic, papieża, katolicyzmu, traktowali 
jako deklarację wierności władz czy urzędników. Zapominali, że 
samorząd to my wszyscy jako obywatele, bo to jest cała istota i 
idea samorządności. I że to był apel i przypomnienie do wszyst-
kich mieszkańców, abyśmy kierowali się duchem nauczania Jana 
Pawła II – nie tylko jako głowy Kościoła, jako jednego z najwy-
bitniejszych przywódców współczesnego świata, ale także a może 
nawet przede wszystkim, jako największego rodaka wyrosłego 

spośród nas. Bo z owej atmosfery spotkania w 1999 r. najczęściej 
zapamiętane zostało przez wielu wspomnienie o kremówkach, 
i to jest najchętniej nagłaśniane czy przypominane. A o istocie 
papieskiego nauczania mówi się znacznie mniej i w wielu wy-
padkach ten najważniejszy przekaz jest manipulowany czy wy-
korzystywany wybiórczo, tylko w tym, co komuś jest wygodne. 
A przecież powinniśmy pamiętać o całym dziedzictwie, któremu 
na imię Jan Paweł II.

Red. – Dziękuję za rozmowę.
E. F. – Ja także serdecznie dziękuję i apeluję do wszystkich 

mieszkańców Ziemi Wadowickiej abyśmy pamiętali na co dzień 
nie tylko o tym, że Święty Jan Paweł II był wśród nas, ale że 
mamy się kierować tym co nam powierzył i pozostawił jako swój 
testament. I w tym duchu przekształcali świat wokół nas – naszą 
małą ojczyznę, Ziemię Wadowicką, region – Małopolskę, Polskę 
i Europę.

P.S.  – Obecnie Ewa Filipiak kandyduje do Sejmu RP za ra-
mienia Prawa i Sprawiedliwości lista nr 1 miejsce na liście 6. 

Życzymy Pani Ewie powodzenia w wyborach 25 paździer-
nika br. Niech jej obecność w parlamencie będzie znakiem i 
przypomnieniem postaci Jana Pawła II,  jego rodzinnej ziemi 
wadowickiej  a najbardziej ideałów mądrej solidarności zako-
rzenionej w wierze i tradycji polskiego społeczeństwa.

W sobotnie przedpołudnie, 10 października, w wadowickiej 
plebanii przy Bazylice Ofiarowania NMP, odbyła się kongrega-
cja kapłanów parafii dekanatów: Wadowice Północ, Wadowice 
Południe, Kalwaria Zebrzydowska, Sucha Beskidzka, Zator. 
Konferencja dotyczyła stanu przygotowań do przyszłorocznego 
spotkania młodych w Krakowie. 

Ponieważ organizacja Światowego Dnia Młodzieży wiąże się 
z ogromnym wyzwaniem logistycznym oraz mając na uwadze, że 
nasze dekanaty będą objęte strefą zakwaterowania, księża usły-
szeli o tym, jak ma wyglądać przyjęcie pielgrzymów oraz przy-
gotowanie pastoralne. Dobre przygotowanie i przeżycie ŚDM 
pozostawi przecież w naszych sercach duchowe owoce. 

Gośćmi specjalnymi konferencji byli: ks. Emil Furtak oraz ks. 
Paweł Mielecki z Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016. 

Księża dla Światowych Dni Młodzieży

Księża odpowiadali na wszelkie pytania księży proboszczów. 
Wszystkich, którym idea ŚDM jest szczególnie bliska, proszę 

w imieniu powstających komitetów parafialnych, aby zechcieli 
zaangażować się w organizację. Wystarczy zgłosić się do Księ-
dza Proboszcza i poprosić o kontakt z członkami parafialnego 
komitetu. 

Pamiętajmy, że wydarzenie, jakim będzie święto młodych, 
może stać się wielkim duchowym przeżyciem dla nas wszyst-
kich. Obyśmy w przyszłym roku nie musieli powiedzieć: szkoda, 
że nie zaangażowaliśmy się w ŚDM. Takiego wydarzenia nie bę-
dzie już przecież w naszym kraju, a tym bardziej w Archidiecezji 
Krakowskiej.

 Ks. Adam Garlacz - koordynator rejonowy ŚDM


