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Nasze sprawy

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH
Dz  7, 55 - 60

DRUGIE CZYTANIE Z  KSIĘGI APOKA-
LIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA
Ap  22, 12-14. 16-17. 20
Przyjdź, Panie Jezu!

Nie zostawię was sierotami, powrócę do was
i rozraduje się serce wasze.EWANGELIA:

J  17, 20-26

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Syn Człowieczy stojący po prawicy Boga.

Aby stanowili jedno.
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

«Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć
we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi
dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty
we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich
umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze
Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie
przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie
poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę obja-
wiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». Oto słowo Pańskie.

Fragment Dzisiejszej Ewangelii ma swoje
korzenie w Ostatniej Wieczerzy. Tam przy
stole, na którym dokonał się największy cud
świata: przemiana eucharystyczna zrodziła się
ta piękna modlitwa o jedność. Szczególnie
dzisiaj brzmi ona mocniej, gdyż po Wniebo-
wstąpieniu uczniowie Jezusa zostali sami. Jak
trudne jest budowanie jedności, możemy się
przekonać w naszych rodzinach i w nas sa-
mych. Niestety, ludzka historia jest pasmem

zdrad, kłótni i samotności. Jest także wiel-
kim wysiłkiem wielu szlachetnych ludzi o
dochowanie wierności i budowanie wspól-
noty. Tym bardziej więc dzisiaj Pan Jezus
prosi, abyśmy byli jedno. Zanim zaczniemy
naprawiać rozbity świat, godzić zwaśnione
strony i budować wielką Unię, trzeba by
było pojednać się w sobie, podporządko-
wać swoją wolę Bogu i Jego Miłości.

Ks. Jan Jarco

<>   Warto wiedzieć
a) Przez wszystkie dni
maja, siedem naszych fe-
retronów było noszonych
przez dzieci, młodzież i ko-

biety. Niestety zabrakło mężczyzn do nie-
sienia trzech sztandarów.
b) W pielgrzymkach parafialnych, które
organizujemy do znanych sanktuariów
krajowych, bierze udział 90% kobiet i
10% mężczyzn.
c) W nabożeństwach majowych uczest-
niczy ok. 80% kobiet i 10% mężczyzn,
5% młodzieży i 5% dzieci.
d) W nowennie do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy bierze udział 85% kobiet i
15% mężczyzn.
Psychologia wiary stwierdza: Autoryte-
tem wiary dla dorastającej młodzieży są
w 80% ojcowie, a w 20% matki. Co my-
śleć o przyszłości wiary w naszej parafii
na podstawie powyższych punktów? Czy
można spokojnie myśleć o przyszłości na-

szej parafii na podsta-
wie tych punktów?
<>   Pielgrzymki
Nasza Bazylika jest miejscem licznych
pielgrzymek, zwłaszcza krajowych, choć
zdarzają się także zorganizowane piel-
grzymki z zagranicy. W ostatnim tygodniu
były pielgrzymki z Kanady – z Vancouver,
z Filipin – Manilia, a także z Włoch i Sło-
wacji.

<>   Powołania kapłańskie i zakonne
W miesiącu maju, po zdaniu egzaminów
dojrzałości, młodzi ludzie ostatecznie de-
cydują o swoim kierunku studiów. Powo-
łanie kapłańskie lub zakonne jest łaską
Boga. Wymaga jednak do rozwoju przy-
jaznej atmosfery rodzinnej. Trudno się
łasce powołania przebić przez wrogość
domu wobec kapłana i siostry zakonnej.
Ogromnie ważną rzeczą jest co mówimy
o kapłanach i zakonnicach. Co na ten te-
mat czytamy.

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie ogłasza zapisy w roku akad. 2001/2002
na Podyplomowe Studium Wychowania Prorodzinnego. Zadaniem Studium jest przygoto-
wanie nauczycieli, katechetów i prelegentów, którzy będą mogli podjąć prowadzenie za-
jęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Studium trwa dwa semestry. Zajecia
odbywają się w piątki od 15.45 - 19.00, oraz w soboty od 9.00 - 16.00.

Termin składania podań: od 1 - 30.06 oraz 1 - 22.09. Rozmowa kwalifikacyjna - 29.09
od godz. 9.00. Opłata za dwa semestry - 1.600 zł. /nauczyciele mogą ubiegać się o
refundację z Kuratorium Oświaty/. Bliższe informacje: Sekretariat Podyplomowego Stu-
dium Wychowania Prorodzinnego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, ul. Fran-
ciszkańska 1, pok 304,                                                     tel. /012/422-47-86 w.31
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Pożegnaliśmy: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszedł do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

Roman DZIUBA, ur. 1922 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia

„Novo millennio ineunte”
Przemierzając drogi świata na

początku nowego stulecia, musimy
przyspieszyć kroku. Drogi, którymi
idzie każdy z nas i każdy z naszych
Kościołów, są bardzo liczne, ale
żadna odległość nie dzieli tych, którzy
zespoleni są więzami jednej komunii,
umacniającej się każdego dnia przy
stole eucharystycznego Chleba i Słowa
życia.Wkażdą niedzielę,zmartwychwstały

Chrystus na nowo jakby wyznacza nam
spotkanie w Wieczerniku, gdzie
wieczorem « pierwszego dnia
tygodnia» (J 20,19) ukazał się swoim
uczniom, aby «tchnąć» w nich
ożywiający dar Ducha Świętego i
wprowadzić ich w wielką przygodę
ewangelizacji.

Jan Paweł II
List apostolski
„Novo millennio ineunte”

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dziecko
otrzymało Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.:

Modlimy sie, aby wzrastało w wierze dla chwały Boga i kościoła powszechnego.

Urszula Maria WIDLARZ, córka Jacka i Barbary

Prośby i podziękowania do
Wadowickiej Pani

Nowenna do M.B. Nieustającej
Pomocy

W 15-tą rocznicę
święceń kapłań-
skich naszego
syna Pawła dzię-
kujemy Ci za dar
kapłaństwa i za
Twoją matczyną
opieką. Jednocze-

śnie prosimy Cię Mateńko o dalszą opie-
kę, wypraszaj u Boga w Trójcy Jedynego
o potrzebne dla niego łaski i błogosławień-
stwo na każdy dzień.

Mateczko Nieustającej Pomocy
Dziękujemy Ci nasza Wadowicaka Pani
za dar kapłaństwa dla naszego syna Je-

Matko Boża Nieustającej Pomocy przy-
chodzę do Ciebie przed Twój Święty Ob-
raz, aby prosić o zdrowie dla mojej duszy.
Wiele razy prosiłam Cię w różnych oko-
licznościach życia i zawsze mi pomaga-
łaś. Błagam Cię Matko, Lekarko w cho-
robach, ulżyj mi w cierpieniu i spraw, abym
w zdrowiu mogła Cię chwalić we dnie i w
nocy. Matko Wadowicka  - opiekuj się
mną nieustannie.

rzego, który służy Najwyższemu Panu 12
lat. Miej go w dalszej opiece i wspomagaj
w pięknej, a tak trudnej pracy duszpaster-
skiej.
                                                  Wdzięczni rodzice

  Wdzięczni rodzice

Twoja służebnica

PISMO ŚWIĘTE NA CODZIEŃ:
Poniedziałek:   Dz. 19, 1-8   *   J 16, 29-33
Wtorek:   Dz 20, 17-27   *   J 17, 1-11a
Środa:     Dz 20, 28-38   *   J 17, 11b-19
Czwartek: So 3, 14-18 albo Rz 12, 9-16b  *  Łk 1, 39-56
Piątek:    Dz 25, 13-21   *   J 21, 15-19
Sobota:   Dz 28, 16-20. 30-31   *   J 21, 20-25

W naszej bibliotece parafialnej znajdu-
je się książka autorstwa Stefana Cha-
skielewicza pt. „Ukryłem się w Warsza-
wie” (nr inw. 885) rok wydania 1988

W słowie wstępnym autor tak pisze:
„ Wracam pamięcią do okresu od

stycznia 1943 do stycznia 1945 r. Byłem
jednym ze skazanych na śmierć tylko dla-
tego, że byłem Żydem. Tropiony i stale
narażany na utratę życia, przeżyłem dzię-
ki pomocy wielu osób. Zdecydowałem
się teraz opisać jak przetrwałem ten
okres dlatego, że uznałem to za mój obo-
wiązek, gdyż moje świadectwo może
mieć pewną wartość w poznawaniu
prawdy o tych czasach. Narosło  bowiem
wiele fałszu w opisach zagłady Żydów
warszawskich, a zwłaszcza ukrywania
się poza gettem. Dotknęły mnie szcze-
gólnie trywialne przeinaczenia faktów i
opisów postaw  różnych grup ludności
polskiej i żydowskiej. Wypacza tę praw-
dę historyczną i dezinformuje opinię pu-
bliczną w kraju i na świecie.”

Dlaczego Żydzi tak biernie poddawali

się? Autor na str. 11 pisze „ Nawet przez myśl
nie przeszła nam możliwość pozostawania
poza gettem. Mieliśmy w tym czasie możli-
wość wyemigrowanie. Rodzice nie mogli się
jednak zdecydować”.

Na str. 24 pisze „ Jak już wspomniałem,
mimo wszystko wierzono, że uda się przetrwać
czas okupacji.” Dlatego niechętnie podejmo-
wano współpracę z referatem „Żegota” oraz
Radą Pomocy Żydom, które to organizacje
zostały stworzone w celu niesienia pomocy
Żydom.

W rozdziale „Pomoc w utrzymaniu się” str.
182 pisze, że nie brakowało różnych mentów
szukających możliwości  szantażu, tzn. szmal-
cowników, ale ci dawali się we znaki również
Polakom.

(w moich osobistych wspomnieniach zacho-
wał się taki sąsiad szmalcownik, który chciał
nas zdenuncjować za posiadanie żaren, za to
tylko, że nie pozwalaliśmy podkradać węgiel.

Na koniec autor stwierdza: Dlaczego Pola-
cy pomagali w tych tragicznych czasach?
Otóż chyba najistotniejszym powodem była
zwykła ludzka życzliwość!

TO WARTO PRZECZYTAĆ

Anna Kotowicz
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  28 maja    Justyny, Jaromira
  6.00 W int. dusz czyśćcowych
  6.30 Śp. Eleonora Nickowska
  7.00 Śp. Józef Mrowiec
  7.30 Śp. Józef Książek
  8.00 W int. członków Żywego Różańca

i za zmarłych
12.00 Śp. Aniela Bieniek
18.00 O błog. Boże dla rodzin 6 Róży Kobiet

Wtorek  29  maja  Magdaleny, Teodozji
  6.00 W int. dusz czyśćcowych
  6.30 Śp. Eleonora Nickowska
  7.00 Śp. Józef Mrowiec
  7.30 Śp. Maria Ziaja
  8.00 Śp. Aniela Bieniek
12.00 Śp. Jadwiga i Walenty
18.00 Śp. Jadwiga Leśniewska

Środa  30 maja       Jana, Karola
  6.00 Śp. Kazimierz
  6.30 Śp. Eleonora Nickowska
  7.00 O błog. Boże i opiekę

dla Ewy i Janusza Kanik w 25 rocz. ślubu
  7.30

  8.00 Śp. Józef Mrowiec
12.00 Śp. Alojzy Bechta

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań

Czwartek 31 maja       Anieli, Petroneli
ŚWIĘTO  NAWIEDZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY

  6.00 Śp. Irena Kałuża
  6.30 O błog. Boże dla Barbary i o dobrego męża
  7.00 Śp. Józef Mrowiec
  7.30 Śp. Franciszek Gał
  8.00 Śp. Alojzy Bechta
12.00 Śp. Stanisława Ziomkowska
18.00 Śp. Aniela Grudniewicz

Piątek 1 czerwca Jakuba, Konrada
I PIĄTEK MIESIĄCA         DZIEŃ DZIECKA
  6.00 Śp. Aniela Bieniek
  6.30 Śp. Maria Miś
  7.00 Śp. Józef Mrowiec
  7.30 Śp. Izabela Cienkusz
  8.00 Uwielbienie i przebłaganie

Najświętszego Serca Jezusowego
za grzechy wszystkich ludzi

12.00 Śp. Alojzy Bechta
18.00 Śp. Józef Kleszcz w 2 rocz. śm.

 Sobota  2 czerwca Erazma, Marianny
  6.00 Śp. Maria Miś
  6.30 Śp. Alojzy Bechta
  7.00 Śp. Stefan
  7.30 Śp. Józef Mrowiec
  8.00 Śp. Aniela Bieniek
12.00 W 51 rocz. matury

Dziękczynna oraz za zmarłych
kolegów i profesorów
Liceum Ogólnokształcącego

18.00 36 rocz. matury

Niedziela  3 czerwca Karola, Leszka
         ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
  6.00 Śp. Izabela od sąsiadów z bloku 8
  7.30 Śp. Emilia i Józef Banaś
  9.00 Śp. Stanisław Zmysłowski
10.30 Śp. Aniela Bieniek
12.00 O zdrowie i błog. Boże

dla Stanisławy i Zenka Wójcików
w 25 rocz. ślubu

13.15 Chrzty
19.00 Śp. Hildegarda i Rudolf

Ogłoszenia parafialne
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA   27.05.2001

1. Dzisiaj o godz. 16.00 w naszej ba-
zylice odbędzie się koncert chórów Pod-
hala. Dyryguje nimi Pan profesor Włady-
sław Kruszewski. Do udziału serdecznie
zapraszamy.

2. Staramy się uczestniczyć w No-
wennie do Ducha Świętego, połączonej z
uroczystą procesją po rynku odprawianą
w tym tygodniu o godz. 18.30.

3. Na Nowennie do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w środę o godz. 8.30 i
17.30, modlimy się do Ducha Św. o dobry
wybór stanu.

4. W czwartek, w Święto Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny, jest zakoń-
czenie tegorocznych nabożeństw majo-
wych. Postarajmy się wziąć liczniejszy
udział w tej procesji. W tym dniu na godz.
17.00 zapraszamy członków Rycerstwa
Niepokalanej.

5. W pierwszy piątek większa ilość
kapłanów spowiada od 6.00 do 8.30 oraz
po południu od 16.00 do 18.30. Dla dzieci
będzie Msza Święta o godz. 16.30. Jest
to Światowy Dzień Dziecka. W naszych
modlitwach chcemy pamiętać o dzieciach.

6. Przez cały miesiąc czerwiec odpra-
wiamy nabożeństwa do Najświętszego
Serca Bożego o godz. 18.30.

7. W pierwszą sobotę odwiedzamy z
Sakramentami Świętymi chorych i star-
szych. Na Mszę Świętą o godz. 8.00 za-
praszamy rodziny, które spodziewają się
potomstwa jak również tych, którzy pod-
jęli się duchowej adopcji dziecka. W tej

Mszy Świętej uczestniczą członkowie
Rycerstwa Niepokalanej.

8. W sobotę, w wigilię Zesłania Du-
cha Świętego na godzinę 19.30 zaprasza-
my do bazyliki  tych, którzy należą do róż-
nych grup parafialnych: ministrantów, lek-
torów, scholę, chór, oazę młodzieżową,
grupę pielgrzymkową, wspólnotę „Wiara
i światło”, Rycerstwo Niepokalanej, Ho-
norową Straż Serca Bożego, Akcję Ka-
tolicką, Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży, zespół charytatywny, rodzinę Ra-
dia Maryja, drogę neokatechumenalną,
klub Anonimowych Alkoholików, Żywy
Różaniec. Wspólnoty te są dziełem Du-
cha Św. w Kościele. W ten wieczór
wspólnie chcemy modlić się o moce Du-
cha Świętego, a następnie uczestniczyć
we Mszy św.

9. W przyszłą niedzielę jest składka
na koszty związane z ułożeniem marmu-
rowej posadzki oraz malowaniem naszej
świątyni.

10. W poniedziałek 4 czerwca o godz.
7.00 pielgrzymujemy śladami św. Brata
Alberta na Kalatówki do Zakopanego.
Koszt wynosi 15 zł. Można się zapisywać
w zakrystii.

11. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie bł. Urszuli Ledóchowskiej,
dziewicy, w czwartek – wspomnienie św.
Jana Sarkandra, kapłana i męczennika, w
piątek – wspomnienie św. Justyna, mę-
czennika, w sobotę – wspomnienie świę-
tych męczenników Marcelina i Piotra.

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz
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Od kilku lat, dzięki inicjatywie Ojca
Świętego obchodzimy wigilię Zesłania
Ducha Świętego jako szczególny czas
wołania do Chrystusa: „Ześlij nam swego
Ducha”. W tę wyjątkową noc gromadzą
się po kościołach różne zespoły i wspól-
noty razem na modlitwie. Przecież każda
z nich jest specjalnym dziełem Ducha
Stworzyciela. Duch Uświęciciel sprawił,
że parafianie otwarli się na Jego głos i
wstąpili do określonej grupy kościelnej, aby
pogłębić swój związek z Bogiem i Kościo-
łem poprzez Jezusa Chrystusa.

W naszej Parafii dzięki tym wspólnotom,
a zwłaszcza poprzez żywe podstawowe
wspólnoty jakim jest rodzina katolicka, jest
żywa wiara. Katolickie domy, w których
rodzina na co dzień żyje wiarą - są naj-
większym bogactwem każdej parafii. W
tę noc uwielbienia Ducha Świętego z naj-
głębszą czcią pragnę uczcić wierzące ro-
dziny wadowickie jako podstawowe
wspólnoty żywego Kościoła. Z tych ro-
dzin najczęściej wywodzą się inne grupy i
wspólnoty parafialne.

Zapraszam członków tych wspólnot na
wigilijny wieczór Ducha Świętego, aby
wspólnie wołać: „Przyjdź”. Najpierw
zwracam się do ministrantów - jest ich
około 50. Są najbliższymi przyjaciółmi i po-
mocnikami księży, a wraz z prawie 20 lek-
torami stanowią honorową straż naszych
ołtarzy. Ksiądz Artur Chrostek jest ich
opiekunem.

Myślę o naszej oazie i scholi, tak dzie-
cięcej jak i młodzieżowej. Ksiądz Jan Jar-
co opiekuje się młodzieżą, a ksiądz Miesz-
ko Pabiś dziećmi. Dzięki śpiewom tych
grup podczas Mszy Świętej jest w naszej

bazylice więcej życia.
Przywołuję także z wdzięcznością

uczestników chóru parafialnego wraz z
dyrygentem Panem Pawłem Wajdzikiem.
Zdaję sobie sprawę z ich trudu obecno-
ści na wielu próbach po to, aby  uświet-
niać śpiewem różne uroczystości.

Bardzo zapracowany jest 12 osobowy
zespół charytatywny, któremu przewodzi
Pani Teresa Nogalowa. Ileż te Panie po-
święcają czasu, trudu i pomysłowości,
ażeby pomóc ludziom potrzebującym! Dla
żebrzących same żebrzą. Wiele wysiłku
wkładają w przygotowanie poczęstunku
dla różnych grup, które nawiedzają na-
szą Bazylikę. Na papieskie urodziny przy-
gotowały obiad i kolacje dla 140 młodych
ludzi ze szkół noszących imię Jana Paw-
ła II z różnych stron Polski. Swoją po-
mysłowością umiały tak zorganizować to
przyjęcie, że kosztowało nas zaledwie 500
zł.

Chylę czoła przed niezwykle ofiarną
wspólnotą Wiara i Światło. Gromadzi ona
ludzi niepełnosprawnych wraz opiekuna-
mi. Pani Warchał Małgorzata wraz z
Opiekunami tej grupy oraz kapelanem
księdzem Januszem Żmudą  wiele robią,
aby ukazać troskę Matki Kościoła u lu-
dzi naznaczonych stygmatem cierpienia.

  Do ruchów modlitewnych należy
zwłaszcza Żywy Różaniec. Mamy 12 róż
kobiet oraz jedną męską. Zawsze w dru-
gą niedzielę miesiąca, po Mszy Świętej o
godzinie 7.30 odbywamy zmiankę różań-
cową. Tych prawie 150 katolików naszej
parafii, dzięki modlitwie różańcowej, jest
źródłem mocy dla naszego życia parafial-
nego.

Do grup formacyjnych na pewno na-
leżą następujące wspólnoty, które dzia-
łają w naszej parafii. Młodzieżowy KSM
- choć z różnych przyczyn nie może roz-
winąć szeroko skrzydeł - to jednak od
czasu do czasu wyleci w górę. Pięknym
tego przykładem jest organizowanie co
roku przeglądu poezji i piosenki dla ze-
społów dziecięcych i młodzieżowych.

Parafialny Zespół Akcji Katolickiej jest
na drodze poznawania swego statutu.
Ufam, że Duch Święty da moc do dzia-
łania tym naszym mądrym parafianom.
Proszę  Ducha Mądrości i Umiejętności
o dar zorganizowania większej liczy w
tym zespole.

Honorowa Straż Serca Bożego liczy
50 członków. Opiekę nad nią sprawuje
pani Anna Brańka. Istnieje w naszej pa-
rafii przeszło rok. Zapowiada się bardzo
dobrze. Jest prężna. Odbywa comie-
sięczne spotkania w czwarte czwartki o
godzinie 16.30. Organizuje w pierwsze
piątki Godzinę Świętą rano o 8.30. Ma
już swój ornat, a w przyszłości chce mieć
i sztandar.

Innym stowarzyszeniem, które istnieje
pół roku w naszej parafii jest Rycerstwo
Niepokalanej. Liczy aktywnych człon-
ków, prawie czterdziestu. Zelatorką jest
pani Maria Wolczko. Są wierni comie-
sięcznemu spotkaniu, a także kultowi Nie-

pokalanego Serca Maryi, w każdą pierw-
szą sobotę miesiąca.

Droga neokatechumenalna jest najbar-
dziej radykalnym sposobem formowania
swego wnętrza i pogłębieni wiary. Jest w
tej grupie 18 ludzi. Spotykają się 2 razy w
tygodniu na liturgii słowa i liturgii Mszy Św.
Jest to droga wymagająca, ale dająca jej
uczestnikom dużo satysfakcji.

Działa również w naszej parafii Klub
Anonimowych Alkoholików. Są to ludzie
zmagający się o wierność ideałom. Opar-
ciem dla nich są świadectwa innych człon-
ków, a także osobista modlitwa oraz ich
rodzin .

Rodzina Radia Maryja, kształtowana jest
przez radio, którego dyrektorem jest ks.
Tadeusz Rydzyk. Są niezwykle oddani
swemu założycielowi.

Grupa pielgrzymkowa, której przewodzi
Pan Andrzej Leń wraz z ks. Janem Jarco
już wiele razy udowodniła jak bardzo jest
ofiarna i operatywna. Wdzięczni jesteśmy
za organizowanie majowych pielgrzymek
do Kalwarii, oraz wielkiej, lipcowej piel-
grzymki na Jasną Górę.

W tę świętą noc przyzywamy Ducha
Świętego, aby wciąż ożywiał i napełniał
mocą te nasze grupy i wspólnoty. Niech
staną się one potężnym duchowym
wzmocnieniem w naszej parafii.

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

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Jacek Henryk JANIK syn: Henryka i Elżbiety z d. Balcarczyk, zam. Radocza 97,
Anita Małgorzta PIETRASZEWSKA córka: Czesława i Małgorzaty z d. Kwar-
ciak, zam. Wadowice, Pl. Kościuszki 3

Grzegorz DUDZIAK,  syn: Jana i Władysławy z d. Wiecheć, zam.
Wadowice, Os. XX-lecia 9/3 Jolanta KRZYŚCIN córka: Stanisława
i Krystyny z d. Piskorz, zam. Gierałtowice 97A

RUCHY W KOŚCIELE ZNAKIEM ŻYCIA

                                                   Ks. Proboszcz


