Nasze sprawy
Bogactwo Święta Miłosierdzia
w naszej Parafii
a. Byłem zaskoczony
dużą grupą Parafian, która
uczestniczyła przez 9 dni w nowennie do
Jezusa Miłosiernego przed Jego Świętem.
b. W potężnej stutysięcznej masie pielgrzymów w Łagiewnikach było także 40
pątników z Wadowic
c. W naszej Bazylice na Mszy Świętej
o godzinie 10.30 uczestniczyła 15 osobowa grupa radnych wraz ze swym burmistrzem Angelo A. Ciambrone z Chicago
Haights. Mszy Świętej odprawianej przez
Ks. dra Romana Pindla oraz O. Józefa przewodniczył O. Bałys – długoletni, wytrwały duszpasterz środowisk polonijnych w
Ameryce. Przedstawiciele samorządu miejskiego z Chicago podpisali po południu w
Urzędzie naszego miasta porozumienie z
samorządem na czele z Panią Burmistrz
Ewą Filipiak o współpracy Papieskiego
Miasta Wadowice z polonijnym miastem
amerykańskim.
d. W Święto Miłosierdzia nasz kościół
nawiedziło pięć grup pielgrzymkowych z
zagranicy: z USA, Włoch, Francji, Czech, a
także z dalekich Filipin. Byli także pielgrzymi krajowi. Swoją obecnością w naszej
Świątyni podkreślali tę prawdę, że to co
spisywała Siostra Faustyna w swoim dzienniczku o Chrystusie bogatym w miłosierdzie dzięki Papieżowi Wadowiczaninowi
zostało obwieszczone całemu światu.
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e. Padający ulewny
deszcz w tym dniu był w naszej Parafii
pomocą, aby ludzie na Mszy Świętej nie
stali na ulicy lecz weszli do wnętrza kościoła i dokonali - z resztą Parafian uczestniczących przykładnie we Mszy Świętej intronizacji Miłosierdzia Bożego w swoich
rodzinach.
f. Spotkania grup Parafialnych połączone ze święconym były okazją do pogłębienia znajomości objawień Siostry Faustyny. W poszczególnych dniach ostatniego tygodnia spotykały się grupy na święconym w Domu Katolickim. We wtorek
członkowie „Civitas Christiana”. W czwartek do południa mieszkańcy Domów Opieki
Społecznej z naszego powiatu, po południu
członkinie Zespołu Charytatywnego. W
piątek po południu wspólnota „Wiara i światło – Rafałki”, a także członkowie Honorowej Straży Serca Bożego. W sobotę członkowie żywego różańca.
g. W niedzielę Miłosierdzia Bożego
wieczorem, prowadzący wielkopostne rekolekcje o miłosierdziu ks. Infułat Michał
Jagosz, telefonując z Rzymu, dowiadywał
się o przebiegu tego Święta w naszej parafii. Gdy wspomniałem mu o niektórych
owocach tegorocznych rekolekcji, Ksiądz
Infułat serdecznie swoich słuchaczy rekolekcyjnych pozdrawił.
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH

Dz 5, 27b - 32. 40b - 41
Cierpienie dla imienia Jezusa

DRUGIE CZYTANIE Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA

Ap 5, 11 - 14
Chwała Baranka

Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył
i zlitował się nad ludźmi.

EWANGELIA:
J 21, 1 - 14

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim.

A ukazał się w ten sposób: Byli razem
Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos,
Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę
łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy
i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był
Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy
nie macie nic do jedzenia»? Odpowiedzieli
Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie
sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa
ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział
więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus
miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr
usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na

siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta
uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą
sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było
daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy
zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi
węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb.
Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili». Poszedł
Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć
pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich
Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z
uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś»?, bo wiedzieli, że to
jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i
podał im, podobnie i rybę. To już trzeci
raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili,
gdy zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
W ciemności przed świtem jakiś człowiek stojący nad brzegiem jeziora Genezaret zawołał do rybaków znajdujących
się w łodzi na jeziorze. Nieoczekiwana
rada, jakiej im udzielił, przyniosła w efekcie cudowny połów ryb. Jan pierwszy zrozumiał: „To jest Pan!” (J 21,7), a Piotr
bez zastanowienia skoczył do wody, aby
popłynąć wpław do brzegu i jak najszybciej powitać Jezusa! Gdy posilili się nieco, Jezus zapytał Piotra: „Czy miłujesz
Mnie” (J 21,15). Jan posłużył się w tym
miejscu greckim słowem agapao, które
sugeruje miłość „aż do oddania życia”.
Piotr odpowiedział: „Tak, Panie, Ty wiesz,
że Cię kocham”, używając tym razem
słowa phileo oznaczającego gorące uczucie. Jezus zadał Piotrowi to samo pytanie
jeszcze dwa razy. Piotr doświadczył już
swojej kruchości i trzy razy wypowiedział
słowa „Nie znam tego człowieka”. Jezus
z właściwą sobie subtelnością zbliża się
do Piotra i nie mówi do niego, wszystko
już przeminęło. Natomiast podsumowuje
wszystko w jednym, zasadniczym pytaniu, powtórzonym z zastosowaniem
dwóch różnych słów greckich (agapao i
fileo), żeby ukazać dwa różne odcienie
miłości i przyjaźni. „Szymonie, Synu Jana,
czy kochasz mnie, czy naprawdę jesteś
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moim przyjacielem?” Jest to jakby poruszenie najintymniejszych strun jego duszy,
tej miłości, którą wyrażał przy różnych okazjach. Ten język, którego Jezus używa w
stosunku do Piotra jest językiem zakochanych. Jest to język przynależności, całkowitego poświęcenia, typowy dla osób, które poszukują się i są w sobie zakochane:
„Czy miłujesz mnie?” Jak bardzo rozmowa z Chrystusem odmieniła Piotra! Dzięki osobistemu spotkaniu ze Zmartwychwstałym świadczył on o Nim z przekonaniem. Wspomagała go moc Ducha Świętego. Piotr cieszył się wraz z innymi Apostołami, że „stali się godni cierpieć dla imienia [Jezusa]” (Dz 5,41). Kościół w pierwszych wiekach, tak jak Kościół współczesny, umacniał się wizją św. Jana, który
przypomina nam, że Baranek, który został
zabity, teraz króluje w chwale wraz z Ojcem (Ap 5,12). Wszyscy wyznawcy
Chrystusa, tak jak Piotr i Apostołowie, są
wezwani do tego, by gromadzić wokół
Pana Jego mesjańską wspólnotę. Jezus nie
czeka, aż osiągniemy doskonałość, aby
przyjąć nas jako uczniów i wyznaczyć na
głosicieli Dobrej Nowiny. Nadal stoi na
brzegu jeziora, a cudowny połów jeszcze
się nie skończył....

Licheń wciąż popularny

działek o godz. 4.00, a powrót we wtorek około
godziny 21.00.

Jutro pielgrzymujemy do Matki
Bożej w Licheniu. Po drodze odwiedzimy
kościół na Żoliborzu w Warszawie, gdzie
spoczywają doczesne szczątki sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki. Będziemy w
Niepokalanowie u Świętego Maksymiliana.
Nawiedzimy Świętego Józefa w Kaliszu.
Zachłyśniemy się rozmachem budowlanym
sanktuarium licheńskiego. Wyjazd w ponie-

Maturzyści czuwają

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii NMP w Wadowicach zaprasza
na Koncert Galowy X Jubileuszowego Dziecięcego Przeglądy Poezji i Piosenki Religijnej
Wadowice 2001, który odbędzie się w Wadowickim Centrum Kultury dnia 29.04 o godz.
14.00. Gościem specjalnym będzie zespół „Pomoc Duchowa” z Krotoszyna.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Zapowiedzi:
Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej.
Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Laurent KEPINSKI Syn: Alain’a i Bernadette Zam. Poitiers,
Francja Ewa Joanna WEBER Córka: Jerzego i Marii z d.
Borodziej Zam. Wrocław, ul. Ślewińskiego 20/1
Stanisław Maciej ŻABA Syn: Emila i Michaliny z d. Kurzyniec
Zam. Wadowice, Os. M.Wadowity 1/8 Aneta Danuta ZIOMEK
Córka: Stanisława i Danuty z d. Baster Zam. Bielsko-Biała, ul.
Sternicza 19/30
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Ks. dr Ryszard Kempiak SDB

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:
Poniedziałek: Dz. 6, 8-15 * J 6, 22-29
Wtorek: Dz 7, 51-59; 8, 1 * J 6, 30-35
Środa: Dz 8, 1b-8 * J 6, 35-40
Czwartek:Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a. 10ab; Kol 1, 12-16
* J 19, 25-27
Piątek: Dz 9, 1-20 * J 6, 52-59
Sobota: Dz 9, 31-42 * J 6, 55.60-69
-2-

W ubiegłą środę z Wadowic pielgrzymowało przeszło 300 maturzystów na Jasną Górę. W
czuwaniu nocnym powierzyli Matce Bożej swoje
nadzieje i niepokoje. Z młodymi pielgrzymami był
Ks. Jan Jarco, katecheta Liceum Ogólnokształcącego oraz Ks. Mieszko Pabiś, katecheta Technikum Budowlanego.

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

Franciszek PAWŁOWSKI, ur. 1922 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Zbigniew ROKITKA, ur.1940 r., zam. Wadowice, ul. Zatorska
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
-7-

Intencje mszalne:

Poniedziałek 30 kwietnia Mariana, Katarzyny
6.00 Śp. Tadeusz Rajda
6.30 W int. dusz czyśćcowych
7.00 O zdrowie i błog. Boże dla rodziny Malutych
7.30 Śp. Władysław Krzystyniak
8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinach
Ewy i Ktrzysztofa
12.00 Śp. Zdzisława Jura
18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog.
Piątek 4 maja
Floriana, Moniki
w 10 rocz. ślubu
00
6.
Śp.
Tadeusz
Rajda
Tadeusza i Marianny Kwaśny
6.30 Śp. Eleonora Nickowska
7.00 O błog. Boże dla Marii i Józefa
Wtorek 1 maja
Józefa, Filipa
w 18 rocz. ślubu
6.00 W int. dusz czyśćcowych
7.30 W int. dusz czyśćcowych
30
6.
Śp. Eleonora Nickowska
8.00 W int. Straży Honorowej i ich rodzin
7.00 Śp. Tadeusz Rajda
00
12.
Śp. Jana w 5 rocz. śm.
7.30 Śp. Anastazja Kreczmer
00
18.
Śp. Tadeusz Rajda
8.00 Podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą
12.00
18.00

opiekę Matki Bożej nad rodziną
Śp. Franciszek Pawłowski
Śp. Leonard Witek

Sobota 5 maja
Ireny, Waldemara
6.00 Śp. Tadeusz Rajda
6.30 Śp. Eleonora Nickowska
7.00 Śp. Marcin i Ludwika Włodarczyk
i córka Helena
7.30 W int. dusz czyśćcowych
8.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże
dla Roberta i Moniki w 10 rocz. ślubu
12.00
16.30 W intencji Ojca Świętego
Ojczyzny i Radia Maryja
18.00 Śp. Edward i Bronisława Madyda
i Józef Mastalski

Środa 2 maja
Zygmunta, Anatola
6.00 Śp. Tadeusz Rajda
6.30 Śp. Eleonora Nickowska
7.00 W int. dusz czyśćcowych
7.30 Śp. Zygmunt Kreczmer
8.00 Śp. Władysław Krzystyniak
12.00 Śp. Zdzisława Jura
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań
Śp. Maria Majewska
Czwartek 3 maja Marii, Antoniny
Uroczystość NMP - Królowej Polski
6.00 W int. dusz czyśćcowych
7.30 Śp. Eleonora Nickowska
9.00 Śp. Tadeusz i Stefan Wisiorek
10.30
12.00 Śp. Władysław Krzystyniak
13.15 Śp. Władysław Miarka
19.00 Śp. Andrzej w 3 rocz. śm.

Niedziela 6 maja Filipa, Jakuba
6.00 Śp. Tadeusz Rajda
7.30 Śp. Eleonora Nickowska
9.00 Śp. Józef i Bogdan Medań
10.30 W int. dzieci przystępujących
do I Komunii
12.00 W int. dzieci przystępujących
do I Komunii
13.15 Chrzty
19.00 Śp. Gabriela i Józef Majtyka
i błog. Boże dla całej rodziny
-6-

Ogłoszenia parafialne
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
1.W poniedziałek, po Mszy Św. wieczornej o godz. 18.30, rozpoczynamy nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej
Maryi Panny z procesją. Tegoroczne nabożeństwa w naszej parafii są dziękczynnym: Te Deum laudamus za łaskę uratowania życia Papieża przed 20 laty
13.05.1981., jak również za dar przeprowadzenia Kościoła w Trzecie Tysiąclecie przez Papieża Wadowiczanina. Aby
podkreślić uroczystą wagę tych procesji
majowych, poniesiemy przed Najświętszym Sakramentem relikwie świętych,
które posiada nasza Parafia, a także
wszystkie feretrony i chorągwie. Chętnych do noszenia prosimy o zgłaszanie się
w zakrystii. Rodzice służby ołtarza poprowadzą śpiewaną litanię loretańską rano
o godz. 8.30.
2.Wtorek 1 maja jest dniem szczególnej modlitwy z bezrobotnymi i za bezrobotnych. Na Mszę Św. w tym dniu o godz.
12.00 zapraszamy wszystkich którzy są
pozbawieni pracy, a także wszystkich pracodawców i związkowców. Chcemy prosić Chrystusa, aby w ojczyźnie naszej rozwój ekonomiczny szedł w takim kierunku, by wszyscy ludzie pracując ze spokojem własny chleb jedli i by służył on tworzeniu nowych miejsc pracy.
3.W środę na nowennie do Matki Bożej modlimy się, aby ludzie, którzy chcą
pracować znaleźli właściwe miejsca pracy.
4.W pierwszy czwartek, 3 maja jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - głównej patronki. Msze
Święte będziemy odprawiać jak w każdą
niedzielę. W tym dniu na Mszę Świętą o -3-
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godz. 12.00 zapraszamy wszystkich, którym bliskie są sprawy naszego miasta. O
godz. 17.00 będzie spotkanie członków
Rycerstwa Niepokalanej.
5.W pierwszy piątek jest wspomnienie
Św. Floriana męczennika – patrona strażaków. W tym dniu większa ilość Księży
spowiada od 6.00 do 8.30 oraz od 16.00
do 18.30. Dla dzieci szkolnych Msza Św.
o godz. 16.30.
6.W pierwszą sobotę na Mszę Świętą
o godz. 8.00 zapraszamy zwłaszcza członków Rycerstwa Niepokalanej, a także rodziców, którzy spodziewają się dziecka.
Jak również tych, którzy podjęli się duchowej adopcji dziecka poczętego. Na
godz. 18.00 zapraszamy Strażaków. W ich
intencji odprawimy Mszę Św. W tym dniu
odwiedzimy chorych i starszych z Najświętszym Sakramentem. Spowiedź przed
I Komunią Św. dla dzieci i ich rodzin jest
o godz.14.00 dla szkoły Nr 2, a o godz.
15.30 dla szkoły Nr 4.
7.W przyszłą niedziele jest w naszej parafii uroczystość I Komunii Św. na Mszy
Św. o godz. 10.30 i 12.00.
8.Składka z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za składane ofiary, bo dzięki nim
możemy wypłacać długi związane z potężną inwestycją jaką było położenie nowej posadzki w naszej Bazylice.
9.Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy
kurs dla narzeczonych.
10. Od 3 maja, Msze Św. w niedziele i
święta wieczorne będą godz. 19.00 zamiast o godz. 18.00. Tak będzie do końca
sierpnia.
/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Wyrusz z nami.
Od poniedziałku rozpoczynamy majowe
wychwalanie Najświętszej Maryi Panny.
Ten miesiąc owiany uczuciem, napełniony kwiatami, rozkoszny bujnym życiem poświęcony jest Matce Życia, którym jest
Jezus Chrystus. Gdy cała przyroda głosi
chwałę i piękno Stwórcy – włączamy się
w tę bogatą symfonię natury. Niech
uczestnictwo w nabożeństwach majowych u początku nowego wieku, oraz trzeciego tysiąclecia, będzie radosną naszą powinnością, tym bardziej w Wadowicach.
Tutaj mamy szlachetny obowiązek ogarniać modlitwą sprawy nasze, ale także Najczcigodniejszą Osobę Papieża. Przecież
On jest Totus Tuus. Za Jego przykładem
w tym miesiącu, chcemy powiększać w
sobie obszary przynależności do Maryi –
Matki naszego Zbawiciela. Poprzez nasz
liczny udział w nabożeństwach majowych
pragniemy przez 32 dni wyśpiewać radosne Te Deum laudamus za dwie wielkie
łaski: cudowne ocalenie od śmierci Papieża, oraz udział Ojca Świętego w Wielkim
Jubileuszu i przeprowadzeniu Kościoła w
nowe tysiąclecie.
Większość czytelników doskonale pamięta nieszczęsną datę 13 maja 1981
roku. Czy nieszczęśliwą? Właśnie w tej
godzinie ciemności okazała moc Ta, która
zmiażdżyła głowę węża. Zdziwiony morderca, Turek Ali Agca, po nieudanym zamachu, z największym niepokojem pytał:
„A co to jest Fatima?” Ojciec Święty po
odzyskaniu zdrowia pierwsze kroki skierował, jako pielgrzym, do Fatimy. I tam w
ręce Matki Bożej złożył przedziwne wotum. To była śmiercionośna kula, która
była w Niego wycelowana. Pocisk ten

znajduje się jako specjalne wotum w koronie, która zdobi skroń Pani z Kowa de
Ira. Dwadzieścia lat nasz ukochany Namiestnik Chrystusa, dzięki Matce Bożej,
żyje na kredyt. Przez te lata jeszcze bardziej rozsławił Jezusa i Jego Matkę, a przy
okazji również Wadowice. Nie byłoby Go
przy konsekracji kościoła Św. Piotra w
1991. Nie zaistniałaby też cudowna pielgrzymka do naszego miasta w 1999, podczas której koronował obraz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
Często mówimy, bez zastanowienia, że
żyjemy w nieciekawych czasach. Gdy
nieco się zastanowimy, to dochodzimy do
wniosku, że nie powinniśmy takich bałamutnych słów wypowiadać. To była cudowna historia, której byliśmy świadkami.
Druga przyczyna, która skłania nas do
radosnego dziękczynienia, to niezwykłe
bogactwo Wielkiego Jubileuszu, który
wyreżyserował nasz Papież. Z perspektywy kilku miesięcy widzimy, ile wspaniałych dzieł Bożych dokonało się w Roku
Świętym - zwłaszcza w Rzymie, ale również i w innych miejscowościach. Z pokorą należy wspomnieć także Wadowice. Naszą Bazylikę. Wraz z Ojcem Świętym przeżyliśmy rok specjalnej łaski.
Dawcy wszelkiego daru, poprzez Maryję, Matkę Odkupiciela, należy po tym miłościwym roku dziękować.
Przeprowadził nas Ojciec Święty w
nowe tysiąclecie. Pamiętamy, jak podczas
pielgrzymki w 1997 pokornie nas prosił
w Gorzowie. „Na kolanach błagajcie
Boga, bym mógł przeprowadzić Kościół
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zus, błog. Angeli Truszkowskiej. A świętych figur, ileż ich mamy! Już od wielu lat
spoczywają w magazynie pod chórem.
Kiedyś przechodząc obok tych religijnych
znaków, jakby usłyszałem: „Weź nas ze
sobą! Chcemy iść z tobą!” Czyż mogłem
oprzeć się ich prośbom i nie przedstawić
tego szeptu Parafianom?
Do niesienia tych różnych znaków religijnych potrzebnych jest codziennie na
godz. 18:30 pięćdziesięciu, kochających
Boga i ludzi, a także oddanych Papieżowi
naszych parafian. Myślę, że ich w nadmiarze znajdziemy.
Dodatkowo dla tych co nie mogą być na
nabożeństwie majowym wieczorem, codziennie rano po Mszy Świętej o godz. 8.30,
przed Najświętszym Sakramentem odśpiewamy Litanię do Matki Najświętszej. To
ranne nabożeństwo poprowadzą rodzice
służby liturgicznej naszej parafii.
Z wyrazami największej czci
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w nowe milenium”. Spełniły się pragnienia naszego najwybitniejszego Rodaka.
Czyż naszym licznym udziałem w nabożeństwach majowych w tym 2001 roku
nie mamy za tę łaskę podziękować?
Chcemy by w to dziękczynienie włączył się cały Kościół. I Święci w niebie.
Oczyszczający się w czyśćcu. Pielgrzymujący po ziemi. Dlatego codziennie w
procesjach majowych po Placu Jana
Pawła II poniesiemy relikwiarze, które
są w naszym kościele. Również weźmiemy na ramiona liczne feretrony, które od
dawna nie widziały domów i ludzi naszego miasta. Ręce nasze podejmą także
sztandary i chorągwie, które znajdują się
w naszym kościele. W bazylice wadowickiej znajdują się relikwie Krzyża
Świętego, św. Franciszka z Asyżu, św.
Rafała Kalinowskiego, św. Brata Chmielowskiego, św. Teresy od Dzieciątka Je-

Ks. Proboszcz

Zaproszenie
Na spotkanie z Ojcem Świętym we Lwowie w dniach od 23 do 27.06.2001 r.
23.06.2001r.

godz. 11.00
godz. 12.00

24-25.06.2001r.
26.06.2001r. godz. 9.30
godz. 18.30
27.06.2001r.

Msza Święta w Bazylice p.w. Ofiarowania NMP
wyjazd z Wadowic, zwiedzanie Leżajska, zwiedzanie
Łańcuta, nocleg w Łańcucie
zwiedzanie Lwowa i okolic z przewodnikiem
Msza Św. z Ojcem Św. na Hipodromie we Lwowie
spotkanie młodych z Ojcem Świętym
wyjazd ze Lwowa w godz. rannych, powrót po połud.

Cena pielgrzymiki-420 zł –obejmuje: przejazd autokarem, 4 noclegi u rodzin, wyżywienie, opiekę pilota. Na spotkanie z Ojcem Świętym uczestnicy pielgrzymki mają zapewnione „wejściówki”. Każdy uczestnik musi posiadać 5 dolarów – opłaty na granicy oraz
opłacić ubezpieczenie KL i NW na dni 24-26.06.2001 r.
Zgłoszenia do końca kwietnia – z wpłatą 200 zł. – w biurze „Solidarności” SP ZZOZ
w Wadowicach codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
Serdecznie zaprasza organizatorka
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Lwowianka Stanisława Wodyńska.

