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Nasze sprawy

Słowo na niedzielę

REFLEKSJA EWANGELICZNA

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: «Dziś spełniły się te
słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku sło-
wom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czyż nie jest to syn Józefa»? Wtedy rzekł do nich: «Z
pewnością powiecie mi to przysłowie: "Lekarzu, ulecz samego siebie"; dokonajże i tu w swojej
ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę powiadam
wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów
było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy,
tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej
wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z
nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli
się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich
miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

Oto słowo Pańskie.

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
nowinę, więźniom głosił wolność.

Przedziwne są dzieje Proroka i jego działalności we
własnej ojczyźnie. Tam gdzie człowiek ma prawo
oczekiwać największej akceptacji dla siebie i własnej
nauki, tam często spotyka go lodowaty chłód i od-
rzucenie. Dlaczego żaden prorok nie jest mile wi-
dziany we własnej ojczyźnie. Prorok demaskuje zło,
stawia wymagania, którym trudno jest sprostać. Pro-
rok i jego słowa są często zimnym prysznicem dla
tych, do których zostają skierowane. Bliskim proro-
ka trudno się pogodzic z faktem, że ktoś z ich grona
wzywa ich do radykalnej zmiany i wyrzuca im zło.
Trudno jest prorokowi we własnej ojczyźnie i trud-
no jest bliskim proroka. My w Wadowicach w ro-
dzinnej parafii Jana Pawła II codziennie doświadcza-

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRORO-
KA JEREMIASZA:
Jr 1, 4-5. 17-19
„Powołanie proroka.”

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
1 Kor 12, 31- 13, 13
„Hymn do miłości.”

EWANGELIA:
Łk  4, 21-30   Jezus odrzucony w Nazarecie.

my prawdziwości tych słów. Tyle nam brakuje od-
wagi, świętości i zaufania aby iść za głosem Papieża.
Na każdym kroku odsłaniamy kontrast miedzy Nim
a naszym postępowaniem. I mimo, że każdy prawie
wadowiczanin spotkał się z Karolem Wojtyłą, Lol-
kiem, Kardynałem czy Papieżem to tego papieskie-
go charyzmatu nie widać na co dzień, w naszych
czynach.  W niedziele latamy do sklepów, zmusza-
my innych do pracy w świętym dniu, niewiele się
liczymy z człowieczeństwem i godnością podwład-
nych, pracowników dzieci i bliskich. Wznosimy
okrzyki ku czci papieża i oklaski a potem niewiele
pamiętamy z tego co do nas mówił. Co powiedział-
by nam dzisiaj Jan Paweł II? Co nam mówi Chry-
stus? Ks. Jan J.

Hospicjum.
We wtorek, 30 stycz-

nia o godz. 16.00, od-
będzie się na plebanii opłatek dla człon-
ków Fundacji Hospicjum w Wadowicach.
Prosimy Boga, aby wspaniała myśl utwo-
rzenia domu dla przewlekle chorych przy-
jęła realny kształt.

Ferie zimowe.
Od najbliższej soboty dzieci i młodzież

naszych szkół rozpoczynają zimowe fe-
rie. Te wolne dni od nauki będą do nie-
dzieli 18 lutego. Nauczycielom, wycho-
wawcom, młodzieży i dzieciom życzymy
nabrania nowego zapału do dalszej pracy
w szkole. Oby I semestr w szkołach za-
kończył się jak najlepszymi wynikami.

Mieszkańcy Domów Społecznych.
Przez cały Rok Jubileuszowy, raz w mie-

siącu, zbierali się mieszkańcy Domów
Opieki Społecznej wraz ze swoimi opie-
kunami z regionu wadowickiego oraz po-
bliskich miejscowości. Spotkania te roz-
poczynały się Mszą Św. w naszej bazyli-
ce i uzupełniane były spotkaniami przy
herbatce w Domu Katolickim. W ostatni
wtorek organizatorzy tego spotkania prze-
kazali uczestnikom biesiadowania przy
stołach dużą porcję kolędowania połączo-
ną z dzieleniem się opłatkiem. Serdecznie
dziękuję  organizatorom różnych Domów
Opieki Społecznej za przeprowadzenie
tych spotkań w Roku Świętym. Były one
wyrazem troski Kościoła o każdego czło-
wieka. To był bardzo czytelny znak pre-
ferencyjnej opcji Kościoła na rzecz ubo-
gich.

Nasze siostry.
W dzisiejszą niedzielę

dzielimy się opłatkiem z
Pielęgniarkami. W znaku
łamanego chleba chcemy
naszym drogim siostrom,

pracującym na różnych odcinkach ludz-
kiego cierpienia – powiedzieć, że bliskie
są nam ich zmagania o właściwe doce-
nienie wartości duchowych ich powoła-
nia, które ma swój konkretny wymiar we
właściwych pensjach.

Dyżury:
czwartek 19.00 - 19.30

sobota 12.00 - 12.45
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Ogłoszenia parafialne
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.01.2001

TO WARTO PRZECZYTAĆ

1. Dziś o godz. 17.30 odprawiamy
Nieszpory.

2. W środę na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się za rodziny, w których
ktoś choruje.

3. W pierwszy czwartek na Mszy
Św. o godz. 8.00 modlimy się o powoła-
nia kapłańskie i zakonne. Wszystkich, któ-
rzy należą do Rycerstwa Niepokalanej za-
praszamy w tym dniu na spotkanie do
Domu Katolickiego na godz. 17.00.

4. W pierwszy piątek jest Święto
Ofiarowania Pańskiego zwane u nas
Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze
Św. odprawiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00. Zachę-
camy w tym dniu do Komunii Św. wyna-
gradzającej. Spowiadamy na wszystkich
mszach świętych. Na każdej mszy świę-
cimy gromnice. Prosimy tak zabezpieczyć
świece by nie rozlewać wosku po ław-
kach i posadzce. Gromnice można naby-
wać w zakrystii. Gromnica jest znakiem
Pana Jezusa i Jego Matki. Jest znakiem
ochrony przed nieszczęściami. Gdy burze
szaleją świecimy gromnice i modlimy się.
Gdy śmierć się zbliża świecimy gromnice
i modlimy się. Ze względu na Święto w
tym dniu nie ma postu. Przypominamy
wiernym, że wszystkie Sakramenty Świę-
te są dla osób żywych, także Sakrament
Chorych jest dla ludzi żywych – poważ-
nie chorych. Dla zmarłych Kościół prze-
znacza obrzędy pogrzebowe oraz inne
modlitwy. Nie ma więc sensu prosić księ-
dza, by przyszedł z olejami świętymi i
udzielił namaszczenia chorych temu, któ-
ry już umarł. Ten Sakrament nie jest ko-

nieczny do zbawienia. On pomaga czło-
wiekowi choremu w znoszeniu krzyża
cierpienia, a czasami przywraca zdrowie.

5. Święto Ofiarowania Pańskiego – z
woli Ojca Świętego – jest dniem modlitw
za osoby konsekrowane – za siostry i braci
zakonnych. W tym dniu na Mszach Św. o
roli zakonu będzie mówiła Siostra Kamila
– Albertynka.

6. Honorowa Straż Serca Jezusa ma
godzinę czuwania w piątek od 9.00 do
10.00.

7. W pierwszą sobotę zapraszamy na
Mszę Św. na godz. 8.00 Rycerstwo Nie-
pokalanej. Pragniemy modlić się za matki
w stanie błogosławionym. W tym dniu od-
wiedzamy chorych i starszych z Sakra-
mentami Świętymi.

8. W przyszłą niedzielę po każdej
Mszy Św. będzie adoracja wynagradza-
jąca za znieważenie Najświętszego Sakra-
mentu, które w ostatnim czasie miało miej-
sce w Mucharzu.

9. Święci tego tygodnia: w poniedzia-
łek – wspomnienie bł. Bolesławy Marii
Lament, dziewicy, w środę – wspomnie-
nie św. Jana Bosko, kapłana, w sobotę –
wspomnienie św. Błażeja, biskupa i mę-
czennika.

/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

Książ-
ka: Pius
IX po-
gromca
liberali-
zmu – St.

Krajski.
3 września

2000 roku papież Jan Paweł II beatyfi-
kował dwóch swoich poprzedników –
Jana XXIII i Piusa IX. Beatyfikacja Jana
XXIII została pozytywnie przyjęta przez
wszystkie media. Natomiast z oburze-
niem przyjęto beatyfikację Piusa IX

przez media liberalne i lewicowe. Ojciec
Święty Jan Paweł II wyraził się o Piusie IX,
że jest On przykładem bezgranicznej wier-
ności Prawdzie Objawionej, dając absolutny
prymat Bogu i wartościom duchowym w cią-
gu swojego bardzo długiego pontyfikatu, któ-
ry naprawdę nie był łatwy. O całym mecha-
nizmie nagonki na Piusa IX inspirowanej
przez masonerię mówi w/w książka. Poza
tym St. Krajski pięknie przedstawia osobę
Piusa IX jako wielkiego orędownika spraw
rozbiorowej Polski, jako wielkiego przyjaciela
Polaków w trudnych czasach.

Anna Kotowicz

Weronika Sylwia Moskwik, córka Krzysztofa i Renaty
Marcel Jacek Spisak, syn Jacka i Marceliny

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
następujące dzieci otrzymały Sakrament Chrztu:

Modlimy sie za te dzieci, aby wzrastały w wierze
dla chwały Boga i kościoła powszechnego.

Chrzest Św.:

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysię-
gi małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Zapowiedzi:

Pożegnaliśmy: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszły do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spo-
czywanie.

Andrzej PIETRASZEK, syn: Andrzeja i Jadwigi Lofek,
zam. Radocza 145 i Monika Małgorzata KOPYTYŃSKA,
córka: Bronisława i Teresy Kamińska, zam. Wadowice, Obr.
Westerplatte 5/2

Stefania Szczerbik, ur. 1926 r., zam. Wadowice, ul. Karmelicka
Jowita Nowacka, ur. 1997 r., zam. Wadowice, ul. Lwowska
Joanna Rybarz, ur. 1935 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia bl. 10
Władysław Mrowiec, ur. 1899 r., zam. Wadowice, ul. Sportowców
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Intencje mszalne:
Dużo nazbierałem wiadomości odwie-

dzając rodziny z błogosławieństwem ko-
lędowym. Pomagają mi w układaniu pla-
nów duszpasterskich w naszej parafii..
Spostrzeżeniami tymi dzielę się również
w parafialnym biuletynie.

W ostatnim numerze przedstawiłem pro-
blem rodzin cygańskich mieszkających w
wadowickich piwnicach. Przypomniały mi
się obrazki nędzy opisywane na początku
XX wieku przez Marię Konopnicką. Su-
tereny i poddasza jako miejsce zamiesz-
kania biedy ludzkiej. Wiersz naszej poetki
ludowej „W piwnicznej izbie”. Upłynęło
sto lat i słowa tego wiersza są aktualne w
cygańskich rodzinach wadowickich. Mat-
kę Bożą, która jest Nieustająca Pomocą
przyzywam, aby pomogła ten bolesny pro-
blem rozwiązać. Kłaniam się wszystkim,
którzy mogą pomóc w wyszukaniu wła-
ściwego miejsca dla naszych braci. Mia-
sto papieskie musi być bardzo wrażliwe
na głos Rodaka Papieża, który przyzywa
nas do pomocy ludziom biednym. „Duch
Pański nade mną i posłał mnie, abym gło-
sił ewangelie ubogim”. Bym głosił ewan-
gelie o ubogich.

W obecnym, pokolędowym spostrzeże-
niu, pragnę podzielić się z czytelnikami pro-
blemem naszego rynku. Nasza wadowic-
ka „agora”. Przez całe lata jako centrum
miasta skupiała najważniejsze miejsca
użyteczności publicznej. Ona wyrażała
poziom ekonomiczny, kulturalny i religijny
miasta. Ten rynek wadowicki był również
objawieniem rządzących systemów poli-
tycznych. W różne pióra stroiło się wado-
wickie centrum. Na różne kolory było
przemalowywane. Różnymi głosami na
nim przemawiano.

Po kolędzie
Pragnę wspomnieć najnowszą historię,

której świadkiem był nasz rynek. Wspa-
niałe spotkania z Ojcem Świętym w 1979
r., oraz w roku 1999. W słowach Ojca
Świętego brzmiała duma, że Boża Opatrz-
ność sprawiła to, że Jego dzieciństwo i
młodość nierozerwalnie łączyło się z Wa-
dowicami. Słuchaliśmy naszego najwięk-
szego Rodaka i dziękowaliśmy Bogu, że
Wadowice wydały takiego giganta rozu-
mu, woli i serca. Kolosa wiary, nadziei i
miłości.

Nikogo nie dziwiło, że rynek, który po
wojnie był Placem Armii Czerwonej, w
czasach wolnych, gdyśmy mogli sami sta-
nowić o sobie, nazwano - Placem Jana
Pawła II.

Wciąż dochodzą głosy, że gdzie jak
gdzie, ale na rynku wadowickim powinien
stanąć wspaniały pomnik papieski. Dum-
ni jesteśmy i naszemu samorządowi miej-
skiemu bardzo jesteśmy wdzięczni, że ten
plac został odrestaurowany i jest bardzo
zadbany. Dużo nowych, pięknych akcen-
tów w ostatnich latach ubogaciło ten plac.

Każdy mądry katolik z radością przyj-
mował, że po tym placu w maju 99 roku
przygotowywaliśmy się na spotkanie z
Ojcem Świętym przez procesje, które na-
zwaliśmy „Jerycho”. Byliśmy świadkami,
jak te modlitwy przygotowawcze zaowo-
cowały 16 czerwca – w dniu koronacji
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Każdy światły katolik z radością brał
udział w procesjach majowych Roku Ju-
bileuszowego, które nazwaliśmy „Magni-
ficat”. Było i wciąż jest Bogu za co dzię-
kować.

Rynek wadowicki dla milionów Polaków
kojarzy się z pięknem Wadowic, które

Poniedziałek 29 styczenia  Franciszka,
                    Zdzisława

  6.00 Śp. Władysław Przystał
  6.30

  7.00 Śp. Ludwik i Wiktoria
  7.30 Śp. Tadeusz Góra
  8.00 Śp. Helena Chmura
12.00 Śp. Cecylia Twaróg
18.00 Śp. Stanisław i Rozalia Malec

Śp. Maria i Franciszek Krupik

Wtorek  30  stycznia   Macieja, Martyny
  6.00

  6.30 Śp. Tadeusz Góra
  7.00 Śp. Józef, Stefania i Henryk
  7.30 Śp. Barbara Rykala
  8.00 Śp. Władysława Wójcik
16.00 Opłatek Fundacji
18.00 Śp. Jan w 2 rocz. śm.

Środa  31  stycznia   Marceli, Ludwiki
  6.00

  6.30 Śp. Barbara Rykala
  7.00 O zdrowie dla Stanisława
  7.30 Śp. Tadeusz Góra
  8.00 Śp. Stanisła i Tekla
12.00

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
o godz. 8.30 i 17.30

18.00 Intencje nowenny

Czwartek  1  luty  Brygidy, Ignacego
  6.00 Śp. Władysław Przystał
  6.30 Śp. Stanisław Kruk
  7.00 Śp. Barbara Rykala
  7.30

  8.00

12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Marii
18.00 Śp. Maria i Andrzej

Piątek  2  luty  Marii, Mirosława
  6.00

  7.00 Śp. Stanisław Kruk
   8.00 Śp. Barbara Rykala
10.00 Śp. Maria i Józef

Śp. Anastazja i Krystyna
12.00 Śp. Katarzyna i Piotr wraz z dziećmi
16.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szygieł
17.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie

i błog.  Boże dla Beaty i Adama
w rocz. ślubu

18.00 Śp. Ignacy Komar w 9 rocz. śm.

 Sobota  3  luty  Błażeja, Oskara
  6.00

  6.30

  7.00 Podziękowanie za łaski z prośbą
o dalsze dla Marii i Władysława
i ich rodzinę

  7.30 Śp. Władysława Przystał
  8.00 Śp. Barbara Rykala
12.00 Śp. Maria Węglarz
18.00 Śp. Józef Kubicki

 Niedziel  4 luty  Andrzeja, Józefa
  6.00 Śp. Stanisław Kot
  7.30 Śp. Stanisław, Teresa
  9.00 Śp. Bronisława i Stanisław Mirowscy
10.30 Śp. Bronisław Brańka
11.30

12.00 W intencji Barbary i Józefa w 50 rocz.
ślubu z prośbą o dalsze łaski

13.15

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błog. Boże
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Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy
ciąg dalszy

ze str. 3
Prośby i podziękowania do

Wadowickiej Pani

wydały na świat największego z Polaków
– Jana Pawła II. Ileż to razy telewizja po-
wtarzała sławną, ostatnią papieską piel-
grzymkę do Wadowic. A wielki koncert
urodzinowy z maja ubiegłego roku? Czyż
nie był wielokrotnie ukazywany na ekra-
nach telewizyjnych?

Wobec takich wspaniałych zdarzeń
dziejących się na Placu Jana Pawła II
wielkim smutkiem napełnia to, co dzieje
się już od kilku lat w noc sylwestrową na
rynku. Przed północą, na powitanie No-
wego Roku, przychodzi mnóstwo ludzi
zwłaszcza młodych, a także dorosłych, aby
na placu Jana Pawła II witać Nowy Rok.
Jak go witać? Modlitwą, życzeniami, ludz-
ką życzliwością? Tego raczej w tych go-
dzinach nie widać. Daje się we znaki
wrzask młodych, często już pijanych i tu-
taj publicznie pijących. Odgłos tłukących
butelek, które w efekcie dają dużo szkła.
Przekleństwa, wulgaryzmy i potok wód-
ki.

Nasz rynek przez całe lata był niemym
świadkiem różnych zachowań ludzkich.

Czyż tak być musi? Wielu odpowie: Ależ
to jest normalne! W dużych miastach na
rynku się bawią: „Jedzą, piją, lulki palą.
Tańce, hulanki, swawola”.

Tak być musi - bo to jest znak wolno-
ści. Niech się młodzież wyszaleje. Czyż
można budować rozwój osobowości mło-
dych tylko na zakazach? Na szczęście
dawne czasy strachu i zniewolenia minę-
ły, gdzie znakiem bezpieczeństwa był mi-
licjant z pałką. Przyszły nowe czasy, cza-
sy wolności. Cóż na nie możemy pora-
dzić. Takie są czasy i trzeba je przyjąć.

A ja myślę, że pewno w mądrych Wa-
dowicach znajdą się mądrzy ludzie i po-
mogą rozwiązać ten trudny, sylwestrowy
problem ku zadowoleniu witających
Nowy Rok, a także ku ochronie godności
Placu Jana Pawła II.

Ks. Proboszcz

„Matko moja
droga - znów je-
stem u Twoich
stóp. Klęczę i
dziękuję Ci dziś za
wszelkie łaski ja-
kich dostąpiłem.

Kochana Mateń-
ko, serce me pragnie gorąco Ci dzięko-
wać i prosić o łaskę trzeźwości mojej abs-
tynencji. Dziękuję Ci Mateńko - Twój syn
Jan. Proszę gorąco o modlitwę za trzeź-
wość polskiej młodzieży.”

„Kochana Mateczko Pomocy Nieusta-
jącej - klęczę dziś przed Twym cudow-
nym obrazem, by dziękować  za szczęśli-
wie miniony rok przeżyty w naszej rodzi-
nie, za 70 lat mego życia, 18 lat wnuczki,
23 i 17 lat wnuków. Najukochańsza Ma-
teńko, proszę miej nas w dalszej Twej
Matczynej opiece, wypraszaj potrzebne
łaski, czuwaj przy wnukach podczas zali-
czanych egzaminach. A dla dusz zmar-
łych z rodziny uproś łaskę zbawienia.
Prosi niegodna, wierna czcicielka Janina.”

„Matuchno Nieustającej Pomocy – Pani
Wadowicka, moja jedyna nadziejo. Za-
wsze doznawałam pociechy przez całe
moje 55 lat. Teraz nie mogę sobie pora-
dzić. Przede mną wielkie problemy, z któ-
rymi coraz trudniej żyć. Serce moje jest w
złym stanie, lewa pierś boli. Mąż wraca
codziennie około północy. Coraz gorzej się
nam układa. Powiedz Maryjo jak dalej żyć?
Proszę, obdarz mnie Twoją radą i pocie-
chą. Liczę na Twoją pomoc. Twoja czci-
cielka.”

„Matko Nieustającej Pomocy, ratuj syna
– nieszczęśnika ogarniętego chorobą al-
koholową, aby nie pogrążał się coraz bar-
dziej. On sam wzywa Twojej pomocy,
modli się; nie jest w stanie uwolnić się z
tego strasznego nałogu. Tak długo i szcze-
rze modlimy się i wierzymy, że Ty Mat-
ko, najlepsza z Matek, wyprosisz tę łaskę
u Swego najlepszego Syna Jezusa Chry-
stusa. A wdzięczność nasza będzie wiel-
ka i stała.

Z pokorą – czciciele Twoi.”

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ
Poniedziałek: Hbr 11, 32-40   *   Mk 5, 1-20
Wtorek: Hbr 12, 1-4   *   Mk 5, 21-43
Środa: Hbr 12, 4-7   *   Mk 6, 1-6
Czwartek: Hbr 12, 18-19. 21-24   *   Mk 6, 7-13
Piątek: Ml 3, 1-4 * Hbr 2, 14-18   *   Łk 2, 22-40
Sobota: Hbr 13, 15-17. 20-21    *   Mk 6, 30-34

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ  ŚW. JÓZEFA
Kościół Karmelitów Bosych na Górce

Tak jak w ubiegłych latach, zapraszamy na Wielką Nowennę przed uroczystością św. Józefa. Przez
następne środy będziemy zbierać się na Eucharystii o godz. 800 oraz o godz. 1700. W kolejne dni
liturgii będą przewodniczyli Duszpasterze z obu wadowickich Dekanatów, tj.:
31. 1. 2001. Ks. Kan. Andrzej Leśny – Chocznia
 7. 2. 2001. Ks. Kan. Henryk Młynarczyk – Radocza
14. 2. 2001. Ks. Kan. Józef Wróbel – Witanowice
21. 2. 2001 Ks. Prałat Jakub Gil – Bazylika,

Wadowice
28. 2. 2001. Księża Pallotyni – Kopiec

14. 3. 2001. Ks. Dziekan Józef Gwiazdoń – Frydrychowice

 7. 3. 2001. Ks. Dziekan Tadeusz Kasperek – św. Piotr Ap,
Wadowice


