Nasze sprawy
Błogosławiony
Od niedzieli 9 czerwca do
środy 12 czerwca specjalną
czcią otaczamy błogosławionego Ojca Alfonsa Marię Mazurka, Karmelitę Bosego. Urodził się
w 1881 r. Został zamordowany przez hitlerowców 28 sierpnia 1944 roku. Przez ponad 10 lat pełnił posługę duszpasterską
w klasztorze w Wadowicach. Niezmordowanie służył wiernym w konfesjonale i na
ambonie. W latach 1920 – 1930 był równocześnie wychowawcą i nauczycielem
w naszym niższym seminarium. Jego gorliwość apostolska i wierność Bogu było
owocem wyjątkowego rozmodlenia i umi-

Duszpasterska Rada Parafialna
W ubiegłą niedzielę już po raz trzeci zebrała się Duszpasterska Rada Parafialna. Członkowie zapoznali się z zadaniami, usytuowaniem w Kościele oraz formami działalności
Rady. Bardzo pouczający i dogłębny wykład
na ten temat wygłosił Kanclerz Kurii Metropolitalnej ks.prof. Jan Dyduch. Z racji swojego wykształcenia oraz zainteresowań naukowych ks. Profesor jest specjalistą w zakresie działalności Duszpasterskich Rad Parafialnych. Swoje wystąpienie oparł przede
wszystkim na liście apostolskim Ojca Świętego „Novo Millenio ineunte”.
W drugiej części spotkania, członkowie
Rady wyrazili chęć pracy w zaproponowanych czterech sekcjach problemowych, którymi Rada będzie się zajmować. Każdy podjął się działalności w sekcji, w której jego
wiedza, zainteresowania i możliwości mogą
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łowanie Boga ponad
wszystko. Jest On wzorem i natchnieniem wielkiej wierności Bogu. To był człowiek czynu i modlitwy. Gorliwość o chwałę Bożą
była Jego największą troską.
Po beatyfikacji w 1999 roku, Jego szczątki śmiertelne spoczęły w bocznym ołtarzu
naszego kościoła. Wierni przychodzą przed
Jego sarkofag i Jego wstawiennictwu powierzają swoje troski i cierpienia. Ojciec
Prowincjał Szczepan Praśkiewicz w tym
roku wygłosi kazania podczas triduum.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
wzięcia udziału w tym nabożeństwie.
O. Sylwian Zieliński – Przeor

być najlepiej spożytkowane. Wybrano również osoby, które będą koordynować i kierować poczynaniami sekcji.
Działalność Rady skupiać się będzie głównie na:
- sprawach społecznych – rozwiązywanie problemów alkoholowych, pomoc ubogim, bezrobotnym itp. - sekcją kieruje Pan
Tomasz Skowronek,
- sprawach ekonomiczno-gospodarczych
kościoła, a także jego remontów – sekcją
kieruje Pan Antoni Dziedzic,
- wychowaniu – katechizacja dzieci, młodzieży i dorosłych, liturgia, działalność grup
duszpasterskich – kierownik sekcji Pani
Maria Zadora,
- współpracy z instytucjami samorządowymi, organizacjami społecznymi, mediami oraz prasą katolicką – sekcją kieruje Pan
Emil Rzycki.
Józef Lehrfeld

Do użytku parafialnego
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

DRUGIE CZYTANIEZ LISTU ŚWIĘGO

ROKA OZEASZA:
Oz 6, 3-6
Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary

PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:
Rz 4, 18-25
Wiara podstawą usprawiedliwienia

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

EWANGELIA:
Mt 9, 9-13 Powołanie Mateusza na Apostoła
Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego:
«Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli
wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to,
faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dla-

czego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy
to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi,
lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie
się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem
powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».
Oto słowo Pańskie.

Wzruszająca jest scena dzisiejszej Ewangelii o powołaniu Mateusza. Krótka i bogata
w treść. Zatrzymajmy się w naszej refleksji nad jej istotnymi elementami. Przede wszystkim
Jezus przechodzi obok człowieka. To pierwsza i ważna uwaga Ewangelisty. Bóg zbliża się do
nas, przechodzi obok nas. Nie możemy mówić: „w moim życiu nie był obecny Bóg.” On jest
a my Go nie zauważamy. Następnie Jezus mówi do celnika „Pójdź za mną.” To bardzo
radykalne wezwanie skierowane do człowieka. Zauważmy, że Mateusz celnik siedzi na komorze i nie ma ochoty nigdzie się ruszać. Bóg kiedy przechodzi kieruje do nas propozycję,
która zmienia nasze życie. To nie jest jakieś głaskanie i doskonalenie tego co już zrobiliśmy.
Bóg nas całkowicie zmienia. Takie jest doświadczenie tych, którzy w pewnym momencie
swojego życia usłyszeli i poszli za głosem Boga. I w końcu zwróćmy uwagę, że Pan Jezus
siada za stołem i jest z tymi, którzy mieli odwagę pójść za Nim. Na każdej Mszy świętej Bóg
pragnie nam dać swój pokarm. Nie ukrywajmy, że potrzeba w naszym życiu zdecydowanej
odpowiedzi wobec Jezusowego Ciała i Krwi pod eucharystycznymi postaciami. Ks. Jan J.

(ciąg dalszy ze str. 3)

Ogłoszenia parafialne
X NIEDZIELA ZWYKŁA - 09.06.2002
1. Dzisiaj u Ojców Karmelitów na Górce na mszy św. o godz. 18.00 rozpoczyna
się trzydniowe triduum przed Świętem błogosławionego Alfonsa Mazurka, którego
w liturgii wspominamy w najbliższą środę.
Zachęcamy do udziału.
2. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży.
3. XVII Piesza Pielgrzymka z Wadowic do Częstochowy odbędzie się w dniach
14 do 19 lipca. Serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych. Zapisy odbędą się w dniach od 5 do 12 lipca w godzinach od 17.30 do 19.00.
4. W niedzielę 16 czerwca zapraszamy
członków Akcji Katolickiej na spotkanie
o godz. 18.00. Czuwanie w naszej bazylice
rozpoczniemy o godz. 20.30.

5. Od nowego roku szkolnego w zespole szkół przy ul. Wojska Polskiego będą
katechizowali księża, a także świecki katecheta. Żonaty katecheta chętnie wynajmie
odpłatnie mieszkanie. Chęć wynajęcia prosimy zgłaszać w kancelarii lub zakrystii.
6. W sobotę 22 czerwca organizujemy
pielgrzymkę do Częstochowy. Wyjazd
o godz. 6.30, koszt 25 zł.
7. Święci tego tygodnia: poniedziałek –
wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa, we
wtorek – wspomnienie św. Barnaby, apostoła, w środę – wspomnienie bł. Juliana
Nowowiejskiego biskupa, Piotra Dańkowskiego kapłana i współtowarzyszy, męczenników, w czwartek – wspomnienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła, w piątek – wspomnienie bł. Michała
Kozala, biskupa i męczennika, w sobotę –
wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Apel
Dnia 16-go każdego miesiąca o godz. 21.00 stajemy do
Apelu Maryjnego. Poprzez Maryję zawierzamy Bogu sprawy
Ojca Świętego i nasze.
Częstochowa - wyjazd godz. 15.30,
przyjazd ok. 24.00, koszt 25,- zł
Wadowice - Bazylika godz. 20.30
W naszych domach - modlitwa rodzinna o godz. 21.00

Serdecznie zapraszam wszystkich, zainteresowanych katechezą biblijną na
spotkania dyskusyjne dla dorosłych w II poniedziałki miesiąca /najbliższe
poniedziałek 10 czerwca/ do Domu Katolickiego na godzinę 19.00.
Ks. Jan J.
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Helena Jaglarz
ciąg dalszy w nast. numerze

W dniach od 11 do 18 czerwca cząstka naszej parafii pielgrzymuje na spotkanie z Papieżem
Janem Pawłem II podczas kanoznizacji bł. o. Pio w Rzymie. Duchowo łączmy się w modlitwie
z uczestnikami, upraszając przez wstawiennictwo nowego Świętego potrzebne łaski.
Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej. Prosimy
naszych parafian, by się za nich modlili.

Zapowiedzi:

Krzysztof Piotr SKALSKI syn Jana i Krystyny z d. Knych zam.
Sieniawa, Wylewa 120 Anna POTOCZNA córka Stanisława i Marii
z d. Koźbiał zam. Gorzeń Dolny 11
Jacek Kazimierz ROSENSTRAUCH syn Kazimierza i Haliny z d.
Kępa zam. Wadowice, ul. Topolowa 4 Monika Anna GRZYB córka
Kazimierza i Stanisławy z d. Sikora zam. Wadowice, ul. Łazówka 52
Łukasz PYTLOWSKI syn Edwarda i Wandy z d. Kowalczyk zam. Wadowice, Os. XXlecia 10/33 Sylwia Helena ZMYSŁOWSKA córka Kazimierza i Urszuli z d. Klink zam.
Wadowice, ul. Barska 27
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Pożegnaliśmy:

ZAPROSZENIE

wdzięczności za ocalenie z pola bitwy żołnierza Jana Matrasa. To cudowne ocalenie
miało miejsce w 1793. Pani przewodnik opowiedziała nam tę całą niezwykłą historię (zaopatrzyliśmy się w foldery o sanktuarium).
Tutaj też wysłuchaliśmy mszy św. modliliśmy się za nas, naszych bliskich jak również za Ojca Świętego. Do Pasierbca zjeżdża
się wielka ilość pielgrzymów. Znajduje się
tutaj obok świątyni prężny ośrodek duszpasterstwa diecezjalnego, odbywają się rekolekcje, spotkania krajowe i międzynarodowe, sympozja naukowe, dni skupienia.

cze wzgórze, piękne widoki. Stara przycupnięta kapliczka. Okazała się bardzo zabytkowa i bardzo kultowa dla mieszkańców i pielgrzymów. Obok nowoczesny
kościół parafialny i cały zespół zabudowań.
Kościół parafialny na wzgórzu – olbrzymi,
strzelisty. Sylwetką przypomina ustawione obok siebie dwa namioty. Fronton kościoła w kształcie litery „M”. Duża ilość
schodów prowadzących do wejścia głównego. Główny ołtarz to obraz Matki Bożej
Pocieszenia na tle aniołów. Obraz słynący
łaskami przeniesiony ze starej kapliczki
wybudowanej w 1824 r. jako wotum

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

Adam Wincenty HANDZLIK, ur. 1929 r., zam. Wadowice, Os. M.Wadowity
Anna KUŹMA z d. Rzycka, ur. 1911 r., zam. Wadowice, Pl. Kościuszki
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
-7-

Olbrzym budzi się

Intencje mszalne:
Czwartek 13 czerwca Antoniego, Lucjana
6 00
6 30 Sp. Kazimierz
7 00 Śp. Mieczysław Zieliński - 9 r. śm.
7 30 Śp. Honorata Skrzypek
8 00 Śp. Anna Burzej
12 00 Śp. Izabela Cienkusz
18 00 Śp. Aleksander Mlak
Poniedziałek 10 czerwca Diany, Małgorzaty
6 00 Śp. Czesław Kowalczyk
6 30 Śp. Roman Piesko
7 00 Śp. Anna Burzej
7 30 Śp. Honorata Skrzypek
8 00 Śp. Izabela Cienkusz
12 00 Śp. Wiesław Pławny
18 00 Śp. Józef Maj - 3 r. śm.

Piątek 14 czerwca Bazylego, Michała
6 00 Dziękczynna za Bożą opiekę dla całej
rodziny z prośbą o dalsze łaski
6 30 Śp. Czesław Kowalczyk
7 00 Śp. Karol Wiktor
7 30 Śp. Izabela Cienkusz
8 00 Śp. Anna Burzej
12 00 Śp. Honorata Skrzypek
18 00 Śp. Stanisława Binkowska

Wtorek 11 czerwca Barnaby, Feliksa
6 00
6 30 Śp. Czesław Kowalczyk
7 00 Śp. Bolesław Bandoła
7 30 Śp. Honorata Skrzypek
8 00 Śp. Katarzyna i Stanisław Trybon i brat Stanisław
Śp. Józef i Karolina
12 00 Śp. Izabela Cienkusz
18 00 Śp. Anna Burzej
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i Kościołem. Tradycja którą żyjemy jest naszym bogactwem, ale i ubóstwem. Często
nie zastanawiamy się nad takimi podstawowymi pytaniami, jak: Dlaczego wierzę? Co
mi daje wiara? Czemu chodzę na mszę św.?
Dlaczego się spowiadam? Najczęściej na te
pytania pada odpowiedź: W naszym domu
jest taka tradycja. Tak inni robią. Co by ludzie powiedzieli gdybym inaczej postępował.
Wielkie jest piękno tradycyjnej wiary katolików wadowickich. Ze smutkiem trzeba
jednak podkreślić, że ta tradycyjna wiara
katolików wadowickich jest również wielkim ubóstwem kościoła wadowickiego. Na
poparcie tego stwierdzenia można przyto(ciąg dalszy na str. 4)

Moje pielgrzymowanie cz.I
Sobota 15 czerwca Jolanty, Wita
6 00 Śp. Wiktoria i Jan Radwan
6 30 Śp. Stanisław Płaszczyca
7 00 Śp. Anna Burzej
7 30 Śp. Władysław Książek
8 00 Śp. Honorata Skrzypek
12 00 Śp. Izabela Cienkusz
18 00 Śp. Maria i Marian Gabryl
Niedziela 16 czerwca Aliny, Anety
6 00 Śp. Czesław Kowalczyk
7 30 Śp. Honorata Skrzypek
9 00 Śp. Jan Korus
10 30 Śp. Anna Burzej
11 30 O bł. Boże dla Piotra Płoszczycy w 2 r. urodzin
12 00 Śp. Irena i Jan Curzydło
13 15 Chrzty
19 00 Śp. Izabela Cienkusz

Środa 12 czerwca Janiny, Jana
6 00 Śp. Anna Burzej
6 30 Śp. Czesław Kowalczyk
7 00 Sp. Maria Ziaja
7 30 Śp. Stanisław Płaszczyca
8 00 Śp. Izabela Cienkusz
12 00 Śp. Honorata Skrzypek
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00
Za wszystkich uczestników
Nowenny oraz w intencjach
składanych próśb i podziękowań

Parafia jest wspólnotą katolików świeckich i duchownych. W naszej papieskiej
parafii jest prawie 10 tys. katolików świeckich. Kapłanów diecezjalnych jest ośmiu.
Ojców karmelitów jest również ośmiu.
Sióstr Nazaretanek jest czterdzieści pięć,
Sióstr Albertynek jest trzydzieści. Wśród
tych trzydziestu Albertynek dwadzieścia to
Siostry powyżej 70 lat, a więc – emerytki.
Katolików świeckich jest w naszej parafii
niespełna dziesięć tysięcy. Można więc
w przybliżeniu powiedzieć, że proporcja jest
jak 1:100. Na jedną osobę duchowną przypada 100 katolików świeckich.
Nasza parafia ma bogate, chrześcijańskie
tradycje. Nasze rodziny w przytłaczającej
większości mają silny związek z Bogiem

Podjęłam decyzję – jadę na pielgrzymkę
do Pasierbca. Poniedziałek 27 maja 2002
r. Wczoraj był Dzień Matki. Pielgrzymka
wiąże się z tym dniem. Godzina 700 rano.
Uczestnicy pielgrzymki w liczbie 50
osób wsiadają do autokaru na ulicy
Ogrodowej (pod naszą Farą). Pielgrzymkę prowadzi ks. Proboszcz Jakub Gil. Wita pielgrzymów i sprawdza obecność. Jednej osoby brak.
Wyjeżdżamy. Ksiądz Proboszcz podaje szczegółowy plan pielgrzymki.
Najpierw jedziemy do Sanktuarium
Kalwaryjskiego, by pokłonić się Matce Matek i całego świata - Pani Kalwaryjskiej. Uczestniczki opowiadają o
swoich przeżyciach związanych z kultem Matki Bożej – ile zawdzięczają Jej
opiece i jak bardzo się do Niej modlą ufając Jej pomocy i opiece. Modlimy się i
śpiewamy pieśni przed ołtarzem Kalwaryjskiej Pani. Zwiedzamy część świątyni. -3-

Siadamy w pięknych stołkach wykonanych z drewna znajdujących się po
drugiej stronie ołtarza głównego. Modlimy się. Odczytujemy sentencję łacińską „Módl się i pracuj”.
Opuszczamy teren sanktuarium kalwaryjskiego – spotykamy grupę dzieci pierwszokomunijnych w ich białych strojach. Stało się obecnie zwyczajem, że pielgrzymują do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Wyjeżdżamy z Kalwarii. Kierujemy się w stronę Limanowej przejeżdżając przez Myślenice. Kropi
drobny deszczyk. Zwracamy uwagę
na krajobraz i soczystą zieleń – „zieleń majową” – rodzące się życie. Wszyscy zgadzamy się z tym, że kochamy
taką zieleń. Mijamy ukwiecone balkony, tarasy, okna domów.
Dojeżdżamy do Pasierbca. Malowni(ciąg dalszy na str. 7)

ści członków tej Rady wyłonili czytelnicy
naszego biuletynu. Jestem wdzięczny za
włączenie się w powstanie tej grupy.
W ostatnią niedzielę Rada ustaliła, że ogólne spotkania będą raz na kwartał, natomiast
poszczególne sekcje będą odbywały comiesięczne spotkania. Zadecydowano, aby
ogólne spotkania Rady odbywały się
w pierwszą niedzielę marca, czerwca, września i grudnia o godz. 16.00, natomiast sekcje w pierwszą środę miesiąca o godz.
18.30. Przedstawiam członków Rady Duszpasterskiej, aby zgodnie z jego statutem na
zebrania przynosili problemy parafialne. Po
zebraniu dzielili się omawianymi sprawami
z parafianami. Do Duszpasterskiej Rady Parafialnej Parafii Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny w Wadowicach należą następujące osoby:

(ciąg dalszy ze str. 3)

czyć zdarzenia z osobami, które wyjechały
z Wadowic i osiedliły się w różnych państwach Europy, czy nawet świata. Tam już
nie ma wadowickich, chrześcijańskich tradycji, dlatego nasi ludzie odchodzą od Boga.
Również z przykrością myślę o młodych,
którzy opuścili środowisko wadowickie, aby
studiować czy pracować w wielkich aglomeracjach miejskich. Jakże ich wiara się
kruszy.
Zasadniczym problemem wiary dla
współczesnych wadowiczan jest ubogacanie ich tradycyjnej wiary poprzez świadome wybory religijnej drogi. Temu celowi
służą małe wspólnoty parafialne.
Z radością patrzę na dynamikę powstałej
naszej Rady Duszpasterskiej. W większoBandoła Stanisława
Bochenek Zofia
Dziedzic Antoni
Ficek Władysława
Gracjasz Michał
Harańczyk Dorota
Hojnic Leszek
Kumorowski Jerzy
Lehrfeld Józef
Leśniak Tadeusz
Markielowski Antoni
Mrowiec Tadeusz
Nowak Mieczysław
Pamuła Bogdan

Os. Westerplatte
Os. XX-lecia
ul. Podstawie
Os. Łąki
Roków
Os. XX-lecia
ul. M.Wadowity
Os. XX-lecia
ul. Trybunalska
ul. Ady Sari
ul. Baśniowa
ul. Lwowska
ul. Podstawie
ul. Wojska Pol.

Piątek Stanisław
Roków
Radoń Małgorzata
Roków
Rokowska Maria
ul. Łazówka
Rzycki Emil
Pl. Jana Pawła II
Sikora Ludwika
ul. Mickiewicza
Skowronek Tomasz
Os. XX-lecia
Stelmaszyk Maria
ul. Iwańskiego
Szydłowski Stanisław Os. Jedność
Talaga Bogdan
ul. Mickiewicza
Tyrała Józef
Os. XX-lecia
Wesołowska Jadwiga ul. Mickiewicza
Zadora Maria
Os. Westerplatte
Ziomkowski Tomasz
ul. Podstawie
Ks. Proboszcz

Remonty
Bóg zapłać za ofiary składane na remont naszej Bazyliki. W zeszłą niedzielę złożyliście
9.965zł. Sumę tę w całości przeznaczyliśmy na pokrycie kosztów związanych z malowaniem kaplicy Świętego Krzyża. Polichromia tej kaplicy będzie wykonana z początkiem lipca.
Koszt tej pracy wraz z renowacją ołtarza wyniesie 90.000zł.
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Rodzina Radia Maryja
To 8-my rok trwania wspólnoty inspirowanej programem Radia Maryja, która
pragnie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. To 8-my rok szerzenia kultu Niepokalanego Serca Maryi według orędzia fatimskiego, zarówno w tejże parafii, jak
i w innych, w których powstały Koła Przyjaciół Radia Maryja.
To 8-my rok trwania na modlitwie Eucharystycznej w pierwsze soboty miesiąca w intencjach Ojca Świętego, biskupów
i kapłanów, Radia Maryja i wszystkich
dzieł z nim związanych.
Rodzina Rada Maryja to wielki ruch społeczny, modlitewno-patriotyczny formowany codziennymi katechezami i innym
nauczaniem Kościoła nadawanym na falach Radia Maryja przede wszystkim skupia się na codziennej modlitwie różańcowej i Apelu Jasnogórskim w łączności ze
słuchaczami rozsianymi po całym świecie. Modlimy się w intencjach Ojca Świętego i Jego samego, Kościoła, Ojczyzny
i wszystkich aktualnie przeżywanych
spraw w kraju i na świecie.
Nie brak też modlitwy indywidualnej,
szczególnie ludzi chorych i starszych pozostających we własnych domach, a także indywidualnie organizowanej przez różne grupy utożsamiające się z Radiem.

Wspomnę tu o naszym udziale w wielkim
zgromadzeniu modlitewnym, zorganizowanym w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
w Zakopanem na Krzeptówkach w kolejną
rocznicą zamachu na życie Ojca Świętego
w dniu 13 maja br. Wspólnie dziękowaliśmy
Bogu i Matce Bożej za uratowanie życia naszemu Papieżowi, a w płomiennych słowach
kaznodzieja – ks. bp Antoni Pacyfik Dyduch
– pobudzał do refleksji. Pytał dramatycznie,
czy On – Papież patrząc na świat nie mówi
jak owe „orlę lwowskie” - ... „i tylko Ciebie
Mamo mi żal i tylko Polski mi żal”.
W grupie około 100 osób przybyłych na
apel Terenowego Biura Radia Maryja z Wadowic modliliśmy się w scenerii kalwaryjskich dróżek o zdrowie i siły dla Ojca Świętego na najbliższe pielgrzymki.
Wspólnota nasza otacza opieką młodzież
usiłując ją skupić w Młodzieżowym Kole
Przyjaciół Radia Maryja. Przy wybitnym
wsparciu s.Krystyny przyzwyczajamy do
modlitwy różańcowej i do wspólnotowego
działania około 20 dzieci z Wadowic i najbliższej okolicy i ponad 40 dzieci z Inwałdu
– przy pomocy tamtejszej katechetki.
Dziękując ks. Proboszczowi za życzliwość
zarówno Jemu jak i wszystkim grupom parafialnym, życzymy szczęść Boże.
Maria Kozłowska

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: 1 Krl 17, 1-6 * Mt 5, 1-12
Wtorek: Dz 11, 21b-26; 13, 1-3 * Mt 10, 7-13
Środa: 1 Krl 18, 20-39 * Mt 5, 17-19
Czwartek: 1 Krl 18, 41-46 * Mt 5, 20-26
Piątek: 1 Krl 19, 9a. 11-16 * Mt 5, 27-32
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