Nasze sprawy
<> Ukwiecona Madonna. W niedzielę 13 maja,
przeszło 200 dzieci przyniosło do Cudownej Kaplicy
bukieciki kwiatów, jako
wyraz podziękowania mieszkańców Wadowic dla Matki Bożej za uratowanie naszego największego Rodaka.
<> Dar dzieci pierwszokomunijnych.
We wtorek 15 maja, jeden z oddziałów
klasy 2 szkoły Nr 4, wraz ze swoją Panią
Wychowawczynią, Siostrą Katechetką
oraz przedstawicielstwem rodziców, odwiedził Dom Ludzi Starych prowadzony
przez siostry Albertynki. Dzieci przekazały tym ludziom przepiękny dar: słodyczy, wierszy, śpiewu oraz laurki. Ze łzami
w oczach starsze panie dziękowały dzieciom za ich odwiedzenie.

<> Urodziny Ojca
Świętego. W ostatni
piątek 18 maja, wraz z
młodzieżą z całej Polski, która uczęszcza
do szkół noszących imię Jana Pawła II,
omadlaliśmy w naszej bazylice osobę Jana
Pawła II.
<> Dróżki kalwaryjskie. W sobotę
19 maja, przeżyliśmy piękną pielgrzymkę
z Domu Ojca Świętego do Domu Matki
Bożej, a później z modlitwą po dróżkach.
Uczestniczyła w tej pielgrzymce zwłaszcza grupa pielgrzymów na Jasną Górę.

<> Urodzinowa pielgrzymka. W środę 16 maja, na 10 dni wyruszyli pielgrzymi w dwóch autokarach do Rzymu.
Ksiądz Jan Jarco oraz ks. Mieszko Pabiś
i ks. Michał Ryś poprowadzili pielgrzymów na urodziny Ojca Świętego.

<> Bierzmowani w Kalwarii. W sobotę 26 maja ks. Janusz Żmuda pojedzie
do Kalwarii 2 autokarami z młodzieżą,
która w tym roku przyjęła Sakrament
Bierzmowania. W tym dniu odbywa się
diecezjalna pielgrzymka do Matki Bożej
młodzieży z naszej diecezji.

<> Dzień papieski. 16 maja odbyło się
zebranie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. Wzięło w nim udział 15 osób.
Przedmiotem rozważań była książka biskupa Piotra Jareckiego: „Chrystus nadzieją przyszłości”.

<> Królowa Tatr. W poniedziałek 21
maja, w pielgrzymce na Podhale, odwiedzimy sanktuaria: w Ludźmierzu, na
Krzeptówkach, Bachledówce i na Rusinowej Polanie.

<> Lednica. Ksiądz Jan Jarco wraz z
młodzieżą wadowicką pielgrzymuje 2
czerwca do Lednicy, aby włączyć się w
stutysięczną rzeszę młodych przeżywających wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Na zbliżający sie tydzień życzymy błogosławieństwa Bożego
i obfitych łask, zwłaszcza dla Solenizantów i Jubilatów
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH

Dz 15, 1-2. 22-29
Dekret Soboru Jerozolimskiego.

DRUGIE CZYTANIE Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA

Ap 21, 10-14. 22-23
Miasto święte

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

EWANGELIA:

J 14, 23-29
Duch Święty nauczy was wszystkiego.
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto
Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja,
ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A
Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój
mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani
się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode
Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to
stanie».
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
Pokój, który daje Chrystus jest inny od
tego, który daje nam świat. Na szczęście
inny, ponieważ świat choć bardzo mocno
krytykuje naukę Ewangelii jako przestarzałą lub nieżyciową, to jednak nie jest w
stanie dać ludzkości lepszej alternatywy.
Jak na razie historia jest pasmem wojen,

nieustannych konfliktów, niewolnictwa w
wielu postaciach, uzależnienia politycznego i gospodarczego. Silniejszy tego świata zawsze miał i będzie miał tendencje do
podporządkowywania sobie innych. I zniewalania ich różnymi sposobami. Jezus
ciąg dalszy na stronie 2
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daje nam inny pokój. Przede wszystkim
daje nam pokój serca. Jeśli w ludzkim
wnętrzu panuje prawdziwy pokój, udziela
się on także na zewnątrz. Jego fundamen-

tem jest pojednanie z Bogiem, ze sobą samym i z braćmi. O taki pokój prośmy Ducha Świętego. Bowiem jeśli nasz świat ma
przetrwać, to tylko w prawdziwym pokoju.
Ks. Jan Jarco

Miłosierdzie bierze początek z komunii wewnątrzkościelnej, ale ze swej natury zmierza
do posługi powszechnej, skłaniając nas do podejmowania dzieł czynnej i konkretnej miłości
wobec każdego człowieka. Jest to dziedzina, która w równie decydujący sposób określa
kształt życia chrześcijańskiego, styl działalności kościelnej i treść programów
duszpasterskich. Rozpoczynający się wiek i tysiąclecie będą świadkami - a wypada sobie
życzyć, aby doświadczyły tego bardziej niż dotychczas - jak wielkiego poświecenia wymaga
miłosierdzie wobec najuboższych. Jeśli nasze działania rzeczywiście mają początek w
kontemplacji Chrystusa, to powinniśmy umieć Go dostrzegać przede wszystkim w twarzach
tych, z którymi On sam zechciał się utożsamić.
Jan Paweł II
List apostolski „Novo millennio ineunte”

Ogłoszenia parafialne
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Jutro o godz. 6.30 pielgrzymujemy
do Królowej Tatr.
2. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o należyty wybór drogi życiowej dla młodzieży.
3. Przed czwartkowym Świętem
Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzimy
tzw. Dni Krzyżowe, czyli Dni Modlitw o
urodzaje. W poniedziałek, wtorek i środę
przy kaplicach na Podstawiu oraz ul. Mickiewicza prosimy o modlitwy w tych intencjach. Natomiast w bazylice połączymy tą modlitwę z nabożeństwem majowym.
4. W czwartek jest święto kościelne i
obowiązujące Wniebowstąpienia Pańskiego. Postarajmy się w tym dniu uczestniczyć we Mszy Św. Odprawiamy je o
godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00,
17.00, 19.00. W tym dniu na godz. 16.30
zapraszamy na spotkanie Honorową Straż
-2Serca Jezusowego.
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5. W piątek na godz. 20.00 zapraszamy do naszej bazyliki na przedstawienie
teatralne pt. „Millenium”. Przedstawienie
to zrealizował krakowski teatr Hagiograf.
6. W sobotę jest Święto Matki. W tym
dniu z miłością ogarniamy modlitwą żyjące i zmarłe matki.
7. W sobotę odbywa się VIII Pielgrzymka Młodzieży naszej archidiecezji
do Kalwarii. Młodzież , która w tym roku
przyjęła sakrament bierzmowania, zapraszamy do udziału w tej pielgrzymce. Wyjazd autobusami z naszej bazyliki w sobotę o godz. 8.30, powrót ok. godz. 13.00.
Prosimy zainteresowaną młodzież o kontakt z Ks. Januszem Żmudą.
8. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika, w piątek –
wspomnienie św. Grzegorza VII, papieża, w sobotę – wspomnienie św. Filipa
Nereusza, kapłana
/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Zapowiedzi:

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

Wojciech Grzegorz KSIĄŻEK syn: Józefa i Anny z d. Pasich zam. Wadowice,
ul. Łazówka 58 Katarzyna Aniela GOŁĄB córka: Zdzisława i Marii z d. Wisiorek zam. Wadowice, ul. Widok 24
Rafał Marek TALAGA syn: Mariana i Ewy z d. Jurka zam. Tomice
120 Katarzyna Dominika AUGUSTYNIAK córka: Wiesława i Bożeny z d. Porębska zam. Wadowice, ul. Legionów 19/12
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

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

Alojzy BECHTA, ur. 1927 r., zam. Wadowice, ul. Legionów
Maria MIŚ, ur. 1906, zam. Wadowice, ul. Lwowska
Patryk RYCHLIŃSKI, ur. 2001 r., zam. Wadowice, ul. Sadowa
Mirosław SEDIWY, ur. 1914 r., zam. Wadowice, ul. Boh. Monte Cassino
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:
Poniedziałek: Dz. 16, 11-15 * J 15, 26-16, 4a
Wtorek: Dz 16, 22-34 * J 16, 5-11
Środa: Dz 17, 15.22-18, 1 * J 16, 12-15
Czwartek: Dz. 1, 1-11; Ef 1, 17-23 * Łk 24, 46-53
Piątek: Dz 18, 9-18 * J 16, 20-23a
Sobota: Dz 18, 23-28 * J 16, 23b-28

„Karmel” jest pismem redagowanym przez alumnów Wyższego Seminarium Duchowego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Na jego łamach publikują znani autorzy karmelitańscy z Polski i zagranicy, między innymi Wilfrid Stinissen, Dominik Wider,
Benignus J. Wanat, Szczepan Praśkiewicz, Marian Zawada oraz wierni świeccy czerpiący z obfitego źródła duchowości karmelitańskiej.
Kwartalnik ten może być odpowiedzią na potrzeby każdego człowieka zainteresowanego pielęgnowaniem ducha modlitwy, pogłębieniem przyjaźni z Jezusem Chrystusem. W
każdym numerze mamy szansę znaleźć coś dla siebie, artykuły na temat chrześcijaństwa
XXI wieku, wyzwanie dla niego, misje dziś – gdzie i po co? Czy też problematyka modlitwy, bogactwo Karmelu na pewno nas zainteresuje.Zapraszamy do przeczytania kwartalnika, który można nabyć przy furcie Klasztornej Ojców Karmelitów Bosych, w Domu
Rodzinnym Ojca Świętego i w „Zacheuszku” u p. Heleny Elżbieciak.
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DAR I TAJEMNICA

Intencje mszalne:
Poniedziałek 21 maja Wiktora, Jana
6.00 W int. dusz czyśćcowych
6.30 Śp. Eleonora Nickowska
7.00 Śp. Helena
7.30 Śp. Józef Książek
8.00 Śp. Józef Luzarowski
12.00 Śp. Aniela Bieniek
18.00 Śp. Bronisław Maleszyk
Piątek 25 maja
Grzegorza, Magdy
6.00 W int. dusz czyśćcowych
6.30 Śp. Eleonora Nickowska
7.00 Śp. Izabela Cienkosz
7.30 Śp. Józef Książek
8.00 Śp. Aniela Bieniek
12.00 Śp. Józef Luzarowski
18.00 Śp. Romania i Józef Figura

Wtorek 22 maja
Wiesława, Heleny
6.00 W int. dusz czyśćcowych
6.30 Śp. Eleonora Nickowska
7.00 Śp. Julia Tomasz i Andrzej
7.30 Śp. Stanisław Matys
8.00 Śp. Helena Kłobuch
12.00 Śp. Aniela Bieniek
18.00 Śp. Helena i Franciszek Zborowscy
Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

23 maja
Iwony, Dezyderiusza
W int. dusz czyśćcowych
Śp. Eleonora Nickowska
Śp. Eleonora Pływacz
i wszystkich z rodziny Pływacz
Śp. Aniela Bieniek
O zdrowie i błog. Boże dla I Róży Kobiet
Śp. Jan Zemanek w 7 rocz. śm.
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziekowań

Czwartek 24 maja Zuzanny, Joanny
WNIEBOWSTĄPIENIE
6.00 W int. dusz czyśćcowych
7.00 Śp. Eleonora Nickowska
8.00 Śp. Agnieszka Bryndza i mężowie
10.00 Śp. Agnieszka i Władysława Wójcik
12.00 Śp. Roman Brańka w 1 rocz. śm.
16.00 Śp. Aniela Bieniek
17.00 Śp. Kazimiera Wójcik w 4 rocz. śm.
19.00 Śp. Ezechiel, Jakub, Anna, Franciszek, Maria
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Sobota 26 maja
Filipa, Pauliny
6.00 W int. dusz czyśćcowych
6.30 Śp. Eleonora Nickowska
7.00 Śp. Aniela Bieniek
7.30 Śp. Maria Bandoła i Zofia Żelazny
8.00 Śp. Józef Jankowski w 16 rocz. śm.
12.00 Śp. Józef Mrowiec
18.00 W 9 rocz. ślubu Danuty i Tadeusza
Tatar o zdrowie i błog.Boże dla całej
rodziny
Augustyna, Juliana,
Jana
W int. dusz czyśćcowych
Śp. Eleonora Nickowska
Śp. Irena Skrzypczek w 4 rocz. śm.
Śp. Marek, Tadeusz Kaminski
Śp. Zofia Sirko i najbliższa rodzina
Śp. Helena Kłobuch
Śp. Maria Węglarz w 2 rocz. śm.

Niedziela 27 maja
6.00
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
19.00

W ostatnią niedziele 13 maja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim osobisty
sekretarz, a raczej wielki przyjaciel Ojca
Świętego ks. Biskup Stanisław Dziwisz
został uhonorowany doktoratem honoris
causa. Nie przypadkowo wybrano ten
właśnie dzień na nadanie tej godności. Nie
przypadkowo uczyniła to najstarsza uczelnia katolicka w Polsce. 13 maja 1981 r.
na placu watykańskim rozegrał się przedziwny dramat, który można zatytułować:
Tajemnica i dar.
Z wielkim skupieniem i napięciem
słuchałem w auli uniwersyteckiej tego jedynego świadka, jakim jest ks. Biskup Stanisław, o wyjątkowości zdarzenia majowego. Przedstawił ksiądz biskup wyjątkowe spiętrzenie zdarzeń, które rozgrywały się w Europie, Polsce i we Włoszech.
W Polsce naocznie widać było, że dochodzi do wielkiej konfrontacji pomiędzy
nowopowstałym ruchem wyzwoleńczym
jakim był związek „Solidarność”, a totalitarnym reżimem komunistycznym, który
centralnie był rządzony z Moskwy. Centrala ta miała świadomość, jak bardzo Papież słowiański, swoją nauką i postępowaniem ukazującym wartość: człowieka,
prawdy oraz wolności – jak bardzo ten Papież jest niebezpieczny dla tego moskiewskiego systemu, który zniewalał całą środkową Europę.
W Polsce, dzięki pielgrzymce z
1979 roku, ludzie dojrzeli jaką stanowią
potęgę. Złączyła ich obecność na pielgrzymim szlaku Papieża. Jednocześnie wszyscy widzieli, że umiera nie koronowany król
Kardynał Wyszyński. Przez całe lata wielki Prymas był siłą moralną ojczyzny naszej.
-3-

We Włoszech i w Europie Zachodniej odczuwano, że nauka ewangeliczna o świętości życia od poczęcia aż do naturalnej
śmierci, którą głosi Papież Wojtyła, jest
zagrożeniem dla liberalnego pojmowania
wartości życia ludzkiego. Na dzień 13
maja 1981 roku Włoska Partia Komunistyczna wyznaczyła w Rzymie wielką
manifestację zwolenników aborcji. Uważali, że powinni przeciwstawić się głoszonym hasłom Papieża z Polski. Dla wschodu i zachodu ten prężny Papież z polskich
Wadowic stawał się coraz bardziej niebezpieczny. Demoniczne siły zła uważały, że nadszedł czas, aby w sposób radykalny przeciąć niebezpieczny pontyfikat.
Siły zła mają zawsze wielkie pieniądze.
Łatwo można nabyć płatnego zabójcę,
którego w dodatku napełni się właściwą
idoloogią. Zamachowiec – Turek Ali
Agca był doskonałym narzędziem tych
sił.
Zwarły się w boju: śmierć i życie. Apokaliptyczna walka między Smokiem a Niewiastą, stała się w tamtych
dniach na nowo aktualna. Doborowy
strzelec, zawodowy zamachowiec nie
wypełnił zadania powierzonego mu przez
mocodawców. Przedziwna tajemnica
walki sił ciemności i światłości. Relacjonuje ksiądz biskup Dziwisz: „- Usłyszałem strzały. Kula, która przeszyła brzuch
Papieża padła obok mnie, a przecież mogła i mnie przebić. Zapytałem Ojca Świętego: Gdzie trafiony? Odpowiedział: W
brzuch. Osunął się, a ja Go podtrzymywałem. I tu widzę nieprzypadkowe pomyślne ułożenie scenariusza. Miałem
ciąg dalszy na stronie 4

kła i szatana. A Ona pod krzyżem swego
przybranego syna Jana Pawła II stała i
swoim wszechpotężnym wstawiennictwem Go wspierała. Męczeńska krew
Papieża stała się posiewem wielkiego dobra. Odwołano potężną manifestację popierającą aborcję. W poliklinice znaleźli
się przedstawiciele najwyższych władz
włoskich oraz szefowie różnych partii.
Plac św. Piotra oraz plac pod szpitalem
był wypełniony modlącymi się ludźmi. Kościoły katolickie, a także inne świątynie
wypełniły się modlitwą. Przywódcy wielu państw i religii słali telegramy do Rzymu. W tamtych dniach nastąpiło wyjątkowe zwarcie całego Kościoła wokół
widzialnej głowy. Kończy swoje świadectwo biskup Dziwisz : „To były dni, które
można określić jako czas daru i tajemnicy”. Słucham tych wyznań osobistego
przyjaciela Papieża i staje z nimi w obliczu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Wadowicach. To Ona swoim wstawiennictwem dopomogła, żeby ten najwybitniejszy Syn ziemi wadowickiej mógł dalej żyć. Matko Boża Wadowicka, jakże
Ci nie dziękować za te 20 lat życia Ojca
Świętego na kredyt.

ciąg dalszy ze strony 3

świadomość potężnej siły, która mnie napełniła. Czym bardziej czułem, jak Papież
słabnie tym ja byłem silniejszy. Dzięki
szybkiemu i właściwemu refleksowi wydawałem właściwe polecenia. Szybko dojechaliśmy do ambulansu watykańskiego.
Pomimo zatłoczonych ulic, udało się nam
w nadzwyczajnym czasie dotrzeć do Polikliniki Gemmelli. Tam wyjątkowo był
obecny lekarz profesor – specjalista od zawiłych operacji. Podjęto natychmiast wielogodzinną walkę o życie. Czym dłużej
trwała operacja, tym dawała większe możliwości uratowania. Nawet tej grupy krwi,
która była potrzebna - choć jej w szpitalu
nie było - to jednak natychmiast znaleźli
się lekarze, którzy stali się jej ofiarodawcami. Pod koniec operacji przybył następny chirurg - wielka sława tej dziedziny, to
też pomogło. Nawet taki szczegół, że Papież pościł, miało swoje znaczenie. Można mówić o przypadkach. Zbiegach okoliczności. Właściwym określeniem tej rzeczywistości jest - Boża opatrzność. Tajemnice troski o człowieka i ludzkiego poświęcenia się człowiekowi. Zwarły się ze sobą
w tym dniu moce ciemności i zła z przedziwną siłą Bożą. Zwycięzca śmierci pie-

Ks. Proboszcz

Nasze sprawy
<> Pełna bazylika. W tych dniach, liczne grupy dzieci pierwszokomunijnych z różnych
stron Polski wraz ze swoimi rodzicami i katechetami, napełniają modlitwą naszą bazylikę.
<> Miejsce dla organisty. Z żalem żegnamy w tych miesiącach naszego Organistę Pana Pawła Wajdzika. Chętnie przyjmiemy właściwego kandydata na to stanowisko.
<> Jeszcze nie teraz. Planowana czerwcowa pielgrzymka na Litwę nie odbędzie się,
gdyż zabrakło chętnych. Zgłosiła się połowa. Myślimy o odbyciu tej pielgrzymki na jesień.
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TO WARTO PRZECZYTAĆ
Miłujcie się 3-4/2001

„Milczący świadek zmartwychwstania”
nad 140 punktów wrażliwych na ból, to
można sobie wyobrazić ogrom cierpienia
Chrystusa w czasie tragicznej koronacji.
Ten rodzaj tortury zastosowano po raz
pierwszy w historii. Bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie mięśnia sercowego na wskutek zawału. Gwałtowne
rozerwanie pod wpływem silnego ciśnienia nagromadzonej tam krwi wywołuje porażający ból w okolicach mostka. Spowodowało to natychmiastowy krzyk po którym Jezus umarł.
Z innych ciekawych artykułów godne
polecenia są świadectwa doznanych łask
i uzdrowień od Jezusa Miłosiernego przez
wstawiennictwo św. Faustyny oraz o szerzącym się kulcie Bożego Miłosierdzia,
oraz „Głód Boga” relacje Siostry Miłosierdzia pracującej na Ukrainie. Stwierdza, że wielką pomocą w katechizacji jest
właśnie czasopismo „Miłujcie się” (w jęz.
Ros.), które jest na Ukrainie bardzo chętnie czytane, czasami kilkakrotnie i przekazywane jest z rak do rak. Nie sposób
zanalizować wszystkich bardzo ciekawych artykułów. Ale zapewniam ,że
wszystkie są bardzo ciekawe i czyta się
jednym tchem.
Anna Kotowicz

Nikt
z ludzi
nie był
naocznym świadkiem samego momentu
zmartwychwstania ciała Jezusa, które
przed włożeniem do grobu było zawinięte
w lnianą tkaninę o długości 4m 36cm i
szerokości 1m 10cm.Odbicie na całunie
ma wiele cech, które wprowadzają naukowców w wielkie zdumienie. Przyjmując argumenty wielu uczonych Świętych
Całun Turyński jest szczególnym świadkiem Paschy: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Świadek milczący, lecz jednocześnie zaskakująco wymowny. Badania naukowe Całunu, wykazały bardzo dokładnie całą okrutną mękę, jaką wycierpiał
Pan Jezus w czasie Męki. Na całym ciele doliczono się blisko 600 ran i różnych
obrażeń. Np. chirurdzy doliczyli się 13 ran
na czole i 20 z tyłu głowy spowodowane
przez kolce. Ponieważ pod skórą na głowie znajduje się sieć unerwienia i naczyń
krwionośnych, korona cierniowa spowodowała rozdzierający oraz obfite krwawienie. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że
na skórze głowy na 1cm2 znajduje się po-

Wadowicki Klub Seniora modli się w klasztorze kalwaryjskim. 14 maja 40 seniorów z Wadowic brało udział we Mszy Św. o godz. 12.00 w klasztorze, a następnie odprawili Drogę Krzyżową pod opieką brata Egidiusza. Brat ten w rozważaniach połączył
mękę Chrystusa ze współczesnym życiem każdego człowieka, a zwłaszcza starszego.
B.Płuska
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