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Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedza następujące rodziny:
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Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny,
które przyjęły do swego grona Maryję wraz z Jezusem.

Niech doświadczą radości Domu Nazaretańskiego.

11 lutego
Marek i Aldona Lesiuk

Os. XX-lecia 3/7
12 lutego

Stanisław i Bernadetta Gładysz
Anna Nowak

Al. Wolności 3
13 lutego
Krzysztof i Jolanta Jaworscy z rodziną

Czesława Tyrybon
ul. Nikliborca 3

15 lutego
Stanisław i Alfreda Burzyńscy

Łazówka 26

Dalsze rodziny odmawiające różaniec
Z wielką wdzięcznością i radością informujemy, że

w ostatnich dniach do grupy 27 rodzin, które postanowi-
ły odmawiać wspólnie, codziennie dziesiątkę różańca
w intencji Ojca Świętego – w 25-lecie Pontyfikatu Jego
Świątobliwości Jana Pawła II, dołączyły następujące rodziny:

28. Biegun Anna i Andrzej Os. XX-lecia 6/6
29. Bojęś Helena i Władysław Os. M.Wadowity 28/5
30. Kubasiak Halina i Jerzy Ul. Olbrychta 11
31. Marcinkowska Cecylia z rodziną Ul. Sienkiewicza 37/9
32. Rosenstrauch Józefa i Józef Os. XX-lecia 3/9
33. Stanek Joanna i Andrzej Ul. Sienkiewicza 37/33

Wszystkim rodzinom podejmującym wspólne odmawianie Różańca wyrażam serdecz-
ne Bóg zapłać. Lista dla nowych rodzin jest wciąż otwarta.

nie mocy Ducha Świętego”.
Czas wędrować dalej, jedziemy nad Świ-

teź, największe i jedno z najpiękniejszych
jezior na Nowogródczyźnie. Przypomina-
my sobie ballady Mickiewicza: „Świteź”
i „Świtezianka”.

Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,
w wielkim kształcie obwodu,

gęstą po bokach puszczą oczerniona,
a gładka jak szyba lodu.

Stajemy nad brzegiem Świtezi, patrzymy
na mieniącą się w blasku słońca taflę jezio-
ra, świteziańskie drzewa.

Przed nami daleka droga, czas jechać da-
lej. Z okien autobusu podziwiamy przyro-
dę, a przede wszystkim chmury i piękny
zachód słońca.

Noc spędzamy już w Polsce w hotelu nie-
daleko Białegostoku. Rano wyruszamy
w drogę do Wadowic. Zatrzymujemy się

w pięknym Lublinie, wędrujemy Starów-
ką, modlimy się w katedrze przed obrazem
Matki Boskiej Częstochowskiej, zwanej
Płaczącą.

W kościele OO. Dominikanów pw św.
Krzyża podczas mszy św. odprawianej
przez ks. Jana dziękujemy Bogu i Maryi za
to wszystko, co mogliśmy zobaczyć, prze-
żyć, za ten wspaniały dar jakim było nasze
uczestnictwo w pielgrzymce na Litwę i Bia-
łoruś.

Słowa uznania i podziękowania należą się
głównemu jej organizatorowi i przewodni-
kowi – ks. Janowi Jarco. To on wielokrot-
nie prowadząc modlitwę, śpiew, przyczy-
nił się do duchowego umocnienia nas
w wierze. Zasługą Księdza była również
miła atmosfera, która towarzyszyła nam
podczas całej pielgrzymki. Za to wszystko
– Bóg zapłać!

(ciąg dalszy ze str. 6)

Maria Zadora



Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI KA-
PŁAŃSKIEJ:

EWANGELIA:

 Mk 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego

Kpł 13. 1-2.45-46 1 Kor  10, 31 - 11, 1

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Odosobnienie trędowatego Paweł naśladowcą Chrystusa

 Oto słowo Pańskie.
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Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę,
bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu
przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla
nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie
mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd
schodzili się do Niego.

Poniedziałek  17 lutego
Wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli

Zakonu Serwitów NMP
  6.00 Śp. Teresa
  6.30 Śp. Wiesław Domański
  7.00 Śp. Jan Korzeniowski
  7.30 Śp. Stanisława Bucała
  8.00 Śp. Krystyna Pławna
 12.00 Śp. Feliks i Maria
 18.00 Śp. Józef Twardowski

Wtorek 18 lutego
  6.00 Śp. Stanisława Kosek
  6.30 Śp. Wiesław Domański
  7.00 Śp. Jan Korzeniowski
  7.30 Śp. Krystyna i Andrzej Machniak
  8.00 Śp. Krystyna Pławna
             Śp. Ludwina Matys
 12.00 Śp. Stanisława Bucała
 18.00 Śp. Helena Byrska

Środa 19 lutego
  6.00 O zdrowie i opiekę Bożą dla Stanisława
  6.30 Śp. Wiesław Domański
  7.00 Śp. Maria Ziaja i rodz. Gorylów
  7.30 Śp. Jan Korzeniowski
  8.00 Śp. Zofia Jaskiernia i Piotr Bik - 6 r. śm.
 12.00 W intencji 10 róży kobiet podziękowanie i prośba
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,

oraz w intencjach składanych  próśb i podziękowań

Czwartek 20 lutego
  6.00 Śp. Władysław Rzycki
  6.30 Śp. Wiesław Domański
  7.00 Śp. Ingarda Dyduch

Śp. Józef Dyduch, Śp. Bronisław Dyduch
  7.30 Śp. Jan Korzeniowski
  8.00

 12.00 Śp. Helena Byrska
 18.00      Śp. Władysław Garus

Piątek 21 lutego
Wspomnienie św. Piotra Damiana,

biskupa i doktora Kościoła
  6.00

  6.30 Śp. Stanisława Kosek
  7.00 Śp. Wiesław Domański

Śp. Julian Frączek
  7.30 Śp. Aurelia, Teresa, Wincenty, Maria, Kazimierz
  8.00 Śp. Eleonora Pływacz i zm. z  rodz. Pływacz
12.00 Śp. Antoni Grabiec - 10 r. śm.
18.00 Śp. Krystyna Pławna

Sobota  22 lutego
Święto Katedry św. Piotra, Apostoła

  6.00 Śp. Władysław Garus
  6.30 Śp. Stanisława Kosek
  7.00 Śp. Jan Bogacz
  7.30 Śp. Wiesław Domański
  8.00 Śp. Kazimierz Leśniak - 9 r. śm.
12.00 Śp. Waleria i Władysław Bania
18.00 Śp. Krystyna Pławna

Niedziela 23 lutego
MSZE ŚWIĘTE W INTENCJI

OFIARODAWCÓW KOLĘDOWYCH

Panie, naucz nas, abyśmy nie kochali
wyłącznie samych siebie, abyśmy przesta-
wali zadawalać się miłością tych, którzy
nas kochają. Spraw, abyśmy cierpieli z po-
wodu cierpień innych. Obdarz nas laską,
abyśmy w każdym momencie naszego szczę-
śliwego i bezpiecznego życia czuli, że na
świecie są miliony istot, dzieci Twoich
a naszych braci, którzy umierają z głodu -
choć temu nie zawinili, którzy giną z zim-
na - choć nie ma w tym ich winy. Panie, Raoul Folereau

(Dzień Pański 8/2003)

zmiłuj się nad wszystkimi ubogimi tego świa-
ta, zmiłuj się nad trędowatymi, do których
uśmiechałeś się, gdy byłeś tu, na ziemi, nad
milionami trędowatych, którzy wyciągają
dłonie bez palców, kikuty rąk i proszą Twe-
go miłosierdzia. Ulituj się nad nami, że tak
długo pozostawialiśmy ich własnemu loso-
wi. Nie dozwól, Panie, abyśmy nadal byli
szczęśliwi sami ze sobą. Niech ubóstwo te-
go świata poruszy nas i uwolni nas od nas
samych. Spraw to, jeżeli jest to Twoją wolą.

Panie, spraw, byśmy byli miłosierni!

Pogrzeb: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim
czasie przeszła do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie.
Wanda LICHOCKA, ur. 1925 r., zam. ul. Lwowska

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

Marcin Bogusław STOPA, s. Jerzego i Katarzyny z d. Kwiatek,
zam. Wadowice, ul. Zygmunta I Starego 25, Katarzyna MIKOŁAJ-
CZYK, c. Zdzisława i Krystyny z d. Hardek, zam. Woźniki 237
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Dobra nowina!
KATECHEZY dla dorosłych i młodzieży

Zapraszamy cię na Katechezy, które odnowią Twoje życie i ożywią Twoją wiarę
Spotkania w poniedziałki i czwartki, g. 18.30

Pierwsza Katecheza – poniedziałek 17.02.2003, g. 18.30
BAZYLIKA OFIAROWANIA NMP W WADOWICACH

Zapraszają ks. Proboszcz i ekipa katechistów z Drogi Neokatechumenalnej
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VI Niedziela Zwykła 16 lutego 2003

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Ogłoszenia parafialne

1. Dzisiaj po Mszach Panie z Zespołu
Charytatywnego zbierają ofiary na pomoc
na zakup lekarstw dla ludzi biednych.

2. Dzisiaj o godzinie 20.00 z powodu dnia
papieskiego będzie Msza Święta rozpoczy-
nająca Maryjne czuwanie, zakończone Ape-
lem o godz. 21.00.

3. Serdecznie zapraszamy rodziny, aby w
Roku Różańcowym podejmowały dobowe
nawiedzenie Matki Bożej w znaku różańca.
Rodzina decydująca na przeżycie takiej doby
zgłasza określony dzień w zakrystii. W
wybranym dniu na wieczornej Mszy Świę-
tej rodzina stara się przystąpić do Komunii
Świętej. Na zakończenie Mszy odbiera z rąk
kapłana szkatułkę z różańcem oraz list Ojca
Świętego. Cząstkę różańca rodzina wspól-

nie w ciągu doby odmawia w domu, a list -
który pozostaje w rodzinie - przeczyta w
dogodnym czasie. W następnym dniu ktoś
z członków rodziny szkatułkę z różańcem
odnosi do kościoła i stawia na Ołtarzu.

4. W środę na nowennie o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się poprzez przyczynę Mat-
ki Boskiej Nieustającej Pomocy o ożywie-
nie wiary w naszych rodzinach.

5. W czwartek o godz. 17.00 jest spotka-
nie Rycerstwa Niepokalanej.

6. W najbliższy piątek pielgrzymujemy do
Łagiewnik. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt
przejazdu 10 zł.

7. W przyszłą niedzielę kazania o apo-
stolstwie ludzi świeckich wygłosi ks. Pro-
fesor Borutka.

Wadowickie stany zjednoczone
Przed 25 laty świat przeżył szok, gdy

usłyszał, iż Kardynał Wojtyła, pochodzący
z Wadowic, został wybrany na Papieża.
W Polsce czynniki rządowe bały się podać
tej wyjątkowej sensacji do publicznej wia-
domości. Wówczas przeżyliśmy niepowta-
rzalne w historii narodowe i religijne unie-
sienie. Poczuliśmy smak zwycięstwa za lata
niewoli i wzgardy.

Wadowice były na ustach milionów. Zro-
dziła się w tamtych dniach słuszna myśl
wywdzięczenia Bogu za łaskę wybraństwa.
Postanowiono wybudować kościół Świę-
tego Piotra jako wotum za wybór jak rów-
nież i ocalenie. Wraz z wznoszonym gma-
chem nowej świątyni powstawała świado-
mość nowej wspólnoty wierzących, czyli
parafii. Wyodrębniła się ona z macierzystej
parafii Ofiarowania NMP. Ks. Infułat Su-

der, choć minęło tyle lat od tworzenia no-
wej wspólnoty religijnej – doskonale przy-
pomina sobie i wzloty, a także udręczenia
towarzyszące tej budowie. Papież konse-
krował tę świątynię podczas drugiego po-
bytu w Wadowicach 14.08.1991r. Nowa pa-
rafia z nowym kościołem stała się prężnym
ośrodkiem duszpasterskim. Stara parafia
z historyczną bazyliką jakby podupadła na
zdrowiu „po zrodzeniu dziecięcia”. Trzeba
było z powrotem „reperować” zdrowie.

Podział Wadowic na dwie parafie sprzy-
jał rozwojowi życia parafialnego, ale był też
dobrą pożywką na tzw. „rozbicie dzielnico-
we”. Wydatnie w kierunku rozbicia pomo-
gło nowo utworzona sieć dekanatów, wśród
których znalazł się dekanat Wadowice Pół-
noc, do której włączono naszą parafię oraz

Pielgrzymka na Litwę i Białoruś cz.V (zakończenie)

Wczesnym rankiem po raz kolejny mamy
możliwość uczestniczenia we mszy św.
w Ostrej Bramie przed cudownym obrazem
Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Składa-
my u Jej stóp swoje bóle, troski, pragnie-
nia. Madonna warowni wileńskiej jest na-
szą nadzieją i pocieszeniem. We wrześniu
1993 roku Ojciec Święty modląc się w Ostrej
Bramie, modlił się za nas, zapewniając, że
„Ona jest Tą, która przezwycięża każde zło,
nawet to największe, ostateczne”.

Opuszczamy to piękne miasto, nad da-
chami domów unosi się rozświetlana słoń-
cem mgła, błyszczą wieże katedry, kościo-
łów, a w dali nad Wilią, widać trzy białe
krzyże. Może tu jeszcze wrócimy...

Po 49 km jazdy jesteśmy na granicy li-
tewsko-białoruskiej. Po trzech godzinach
wjeżdżamy na Białoruś, jakże tu inaczej.
Jedziemy do Nowogródka, miejsca zwią-
zanego przede wszystkim z Adamem Mic-
kiewiczem. Nowogródek to bardzo stary
gród o ciekawej historii. W kościele pw
Przemienienia Pańskiego wmurowano ta-
blicę: „W murach tego kościoła został
ochrzczony dnia 12 lutego 1799 roku Adam
Mickiewicz”.

W jednej z kaplic znajduje się cudowny
obraz Matki Bożej Nowogródzkiej, praw-
dopodobnie przed nim został uzdrowiony
A. Mickiewicz, pisał po latach:

Ty co gród zamkowy Nowogródzki
ochraniasz z jego wiernym ludem

Jak mnie dziecko do zdrowia
przywróciłaś cudem.

Kolejne miejsce – zrekonstruowany dom-
muzeum Adama Mickiewicza. Zgromadzo-
ne tu zbiory ilustrują życie i twórczość po-
ety od lat dziecięcych do późniejszych cza-
sów, ukazują źródła inspiracji. Jego dzieciń-
stwo i lata młodzieńcze upłynęły w tym

domu od 1804 roku /z przerwami/ do
pierwszej połowy września 1815. Po tym
czasie rzadko odwiedzał ten dom, głównie
w czasie wakacji.

Słuchamy pięknego opowiadania prze-
wodnika, przeplatanego recytacją utworów
poety.

Nowogródek to także miejsce związane
z błogosławionymi siostrami Nazaretanka-
mi. Obok kościoła znajduje się Biały Do-
mek – dawny klasztor Sióstr. W 1943 roku,
pod koniec lipca, hitlerowcy dokonywali
masowych aresztowań wśród ludności
i wtedy ówczesne Siostry wypowiedziały
znamienne słowa: „Mój Boże jeśli potrzeb-
na jest ofiara z życia, niech raczej nas roz-
strzelają, aniżeli tych, którzy mają rodziny.”
1 sierpnia 1943 roku w lesie za Nowogród-
kiem 11 Sióstr oddało swoje życie. Po woj-
nie, w 1945 roku, sprowadzono ciała zmar-
łych Sióstr i pogrzebano przy kościele,
a następnie 27 września 1991 roku prze-
niesiono do grobowca w kaplicy Matki Bo-
żej w kościele Przemienienia Pańskiego. Mo-
dlimy się przy sarkofagu bł. Stelli
i 10 Współsióstr.

Wysłuchaliśmy opowiadania o ich życiu.
Zwiedziliśmy izbę pamięci w dawnym
klasztorze. Udaliśmy się także do miejsca
męczeństwa Sióstr, położonego w lesie za
Nowogródkiem. Tu pod krzyżem i symbo-
liczną mogiłą odmawiamy tajemnicę różańca
w inetncji błogosłąwionych Sióstr i wszyst-
kich, którzy zginęli podczas wojen.

5 marca 2000 roku Ojciec Święty Jan
Paweł II podczas beatyfikacji 11 Sióstr Na-
zaretanek powiedział: „Dziękujemy Wam
błogosławione Męczenniczki z Nowogródka
za to świadectwo miłości, za przykład
chrześcijańskiego bohaterstwa i zawierze-

(ciąg dalszy na str. 8) (ciąg dalszy na str. 4)
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Wadowice Południe, w której jest parafia
św. Piotra.

W tym roku, gdy czcimy Boga za to, iż
z niezbadanych Swoich wyroków wybrał
na Namiestnika Chrystusa Wadowiczanina,
chcemy srebrny jubileusz pontyfikatu na-
szego rodaka przeżyć wspólnotowo. Niech
bardziej ukaże się piękno Wadowic, które
dały światu Papieża niźli konkurencyjny
wyścig wspólnot parafialnych, czy samo-
rządowych jednostek administracyjnych.

Bardzo pragnęlibyśmy, aby obydwie pa-
rafie działające na terenie miasta Wadowi-
ce, a także wspólnoty zakonne tak męskie
jak i żeńskie - chodzi o Ojców Karmelitów,
Księży Pallotynów, oraz Siostry Nazaretan-
ki i Albertynki – jednym, potężnym głosem
śpiewały potężne Te Deum. Naszym pra-
gnieniem jest również podjąć taką współ-
pracę pomiędzy naszymi parafiami, a samo-
rządem miejskim, żeby niezasłużone wy-
braństwo stało się okazją do przemyślanej
chwały oddawanej Najwyższemu Bogu
i wielkiej czci dla naszego Najwybitniejsze-
go Rodaka.

Pod koniec lutego przełożeni kościołów
wadowickich odbyli zebranie. Celem tej
pierwszej narady była ujawniona chęć ra-
dosnego jubileuszowego śpiewu jednym
głosem. Zastanawialiśmy się: ks. dziekan
Tadeusz Kasperek, ks. Jakub Gil, Przeor
Karmelitów Bosych „z Górki” o.Sylwan,
oraz ks. Rektor Księży Pallotynów „z Kop-
ca” Krzysztof Wojda. W rozmowie, w któ-
rej każdy poddawał swoje propozycje, ujaw-
niono następujące propozycje: trzeba nasy-
cić treściami jubileuszowymi potrójne dzia-
łanie Kościoła, jako Nauczyciela, Kapłana
i Pasterza. W urzędzie nauczycielskim wy-
korzystać ambonę w kościele oraz kateche-

zę w szkole. Słowo mówione jak i pisane.
W działaniu Kapłańskim Kościoła trzeba
wykorzystać nabożeństwa, Msze Św., sa-
kramenty, pielgrzymki, modlitwy, aby dzię-
ki nim zbliżyć osobę Ojca Świętego. Ko-
ściół jako Pasterz jawi się nam jako zatro-
skany o los owiec. Troska ta wyjawia się
w różnych działaniach charytatywnych.

Mówiliśmy o majowej pielgrzymce do
Kalwarii oraz o lipcowej na Jasną Górę.
O nabożeństwach Fatimskich, a zwłaszcza
o procesji różańcowej 13 maja od św. Pio-
tra do Bazyliki. Zastanawialiśmy się
o wspólnej pielgrzymce z Wadowic do Ła-
giewnik. Pytaliśmy się na ile nabożeństwo
odprawiane w Wadowicach i transmitowa-
ne przez radio pomogłoby nagłośnić tę
sprawę. Padały również propozycje, żeby
było specjalne spotkanie z osobami, które
noszą imię Karol.

Główne dni papieskie to dzień urodzin
18 maja, dzień chrztu 20 czerwca oraz
wybór 16 października.

Ponieważ głównym duszpasterzem na-
szej diecezji jest ks. kard. Franciszek Ma-
charski, dlatego rodzące się propozycje
postanowiliśmy przy nadarzającej się oka-
zji przedstawić naszemu Metropolicie. Sil-
nie podkreślaliśmy, ażeby różne akcje zwią-
zane z jubileuszem nie przesłoniły nam
pokornej wdzięczności wyrażonej poprzez
Maryję Jezusowi Chrystusowi oraz należ-
nej czci okazywanej naszemu Najdostojniej-
szemu Jubilatowi.

Postanowiliśmy, że spotkania nasze ty-
czące wspólnego działania będziemy co ja-
kiś  czas ponawiać. Chcielibyśmy bardzo,
aby i wierni włączyli się ze swoimi propo-
zycjami i przy nadarzających się okazjach
przedstawiali je swoim duszpasterzom.

Radość dzieci
W dniach 4 i 6 lutego 2003 r. grupa 118

osób – dzieci wraz z opiekunami wybrała
się na kolejne wycieczki organizowane
w czasie ferii zimowych dla dzieci przez
parafię Of.NMP w Wadowicach.

Zwiedziliśmy Studio Filmów Rysunko-
wych w Bielsku-Białej znane w kraju i za
granicą, przede wszystkim za sprawą fil-
mów dla dzieci. Uczestnicy zapoznali się
z kolejnymi fazami powstawania filmu,
zwiedzili kilka pomieszczeń, gdzie wyko-
nuje się rysunki, montuje film, nagrywa
dźwięki; dowiedzieli się na czym polega
technika animacji, poznali stanowisko zwią-
zane z produkcją filmów animowanych.
Na koniec obejrzeli 4 filmy – pierwszy ze
słynnymi bohaterami Bolkiem i Lolkiem,
którzy pojawili się na ekranach w 1963 r.
i wystąpili w ok. 200 filmach. Następnie
film z sympatycznym pieskiem Reksiem,
który towarzyszy dziecięcej publiczności
od 1967 roku, oraz filmy z serii „Przygo-
dy myszki” i „Lis Leon”. Wszystkie były
bardzo ciekawe, zawierały wiele pouczeń.

W Bielsku nawiedziliśmy także katedrę
św. Mikołaja, przebudowaną w latach
1909-1910. Podziwialiśmy wysoką wieżę
/61m/ zwieńczoną kilkoma kondygnacja-
mi widokowych loggi, portal z medalio-
nami 12 Apostołów, figury świętych: Mi-
kołaja, Jadwigi Śląskiej, Jana Nepomuce-
na.

We wnętrzu modliliśmy się przed obra-
zem św. Mikołaja – patrona kościoła. Tu-
taj również dzieci poznawały znaczenie
takich słów jak: katedra, prezbiterium,
tryptyk, witraż, nawa główna, gotyk.

W czwartek druga grupa /ze względu
na remont prowadzony w katedrze/ mo-
dliła się w kaplicy Matki Boskiej Często-
chowskiej, byliśmy także w kościele pw

NMP Królowej Polski zbudowanym w la-
tach 1981-85.

Naszą uwagę zwróciła piękna metalopla-
styka ołtarza głównego, ołtarzy bocznych
oraz witraże.

W drodze powrotnej zarówno we wtorek,
jak i w czwartek, przeprowadzono konkur-
sy. Pytania związane były z obejrzanym stu-
diem, filmami, katedrą, nazwami miejscowo-
ści, rzek, szczytów, które obserwowały dzieci
jadąc do Bielska.

Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci
słodyczy oraz rysunki z postaciami filmów
na celuloidzie. Rysunki otrzymali na pamiąt-
kę wszyscy uczestnicy wycieczki.

Czy wycieczka podobała się dzieciom?
Przytoczę niektóre wypowiedzi, pisane na
kartkach podczas powrotu do domu.

Dzisiejsza wycieczka była naprawdę wy-
jątkowa. Najciekawsze było Studio Filmów
Animowanych, a zwłaszcza studio dźwię-
ków, bo przecież niektóre z nich powstają
w wyjątkowy sposób           Dagmara IIIa

Bardzo podobały mi się dźwięki, robienie
obrazów i katedra                  Olga 10 lat

Wycieczka bardzo mi się podobała dzięki
pouczającym bajkom oraz pani prowadzącej
wycieczkę.                                  Paulina 12 lat

Mam na imię Ola, najbardziej zaciekawiło
mnie to, że na 1 sekundę bajki potrzeba 24
rysunki, a na 1 minutę – 1440 rysunków.
Ciekawe, co nie?                              Ola 9 lat

Bardzo dobra organizacja, wspaniałe
wspomnienia, dzięki – Bóg zapłać wszyst-
kim, którzy pomogli zorganizować takie prze-
życie dla dzieci. Wszystko było wspaniałe.
Dzieci wyniosły pouczające wnioski z bajek.

                                   Mama, Ania i Agnieszka

(ciąg dalszy ze str. 3)

Ks. Proboszcz Maria Zadora


