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Nasze sprawy
Miłosierdzie
W okresie Świąt Wielka-

nocnych Zespół Charyta-
tywny naszej parafii ma
czym obdzielać ludzi bied-
nych. Z darów składanych

w sklepach otrzymaliśmy ponad 600 kg
żywności. Pomocy udzielają nam także za-
kłady Skawa i Maspex. Te dary przydzie-
lono 191 rodzinom – w tym w domach od-
wiedzono 47 chorych, którym przekazano
paczki świąteczne.

Wzruszająca była Wielka Sobota. Para-
fianie z poświęconych pokarmów część

Ministrant to człowiek, który służy nie
księdzu, ale samemu Bogu. Stając najbliżej
Ołatrza jest niczym Apostoł - Świadek Eu-
charystycznej Ofiary z Wieczernika. To
wielki zaszczyt być tak blisko najwięk-
szej Tajemnicy Bożej Miłości. Po-
dając ampułki, dzwoniąc dzwon-
kami, czytając teksty Pisma św.,
niosąc patenę - staje się Strażni-
kiem i Sługą Chrystusa Eucha-
rystycznego.

Szczególne znaczenie w naszej
Bazylice ma Liturgiczna Służba
Ołtarza; w tej samej Świątyni Mi-
nistrantem był obecny Papież Jan Paweł II.

Po długich przygotowaniach - w Niedzielę
Bożego Miłosierdzia o godz. 12.00 - dopusz-
czamy do tej posługi 10 młodych chłopo-
ców: Biłka Wojciech, Erelis Tomasz i Ma-

teusz, Grodowski Artur, Jastrzębski To-
masz, Pamuła Michał, Sobolewski Marcin,
Sikora Paweł, Szyjka Maciej, Zadora Piotr.

Mamy nadzieję, że będą godnie spra-
wować tę służbę, nie tylko służąc Bogu

w Kościele, ale również będąc
przykładem wzorowego syna,
ucznia i kolegi.

Zapraszamy wszystkich
chłopców po I Komunii św., aby
wstępując w szeregi ministran-
tów w szczególny sposób po-
święcili swoje życie Jezusowi.
Kandydatów można zgłaszać

w czasie cotygodniowych spotkań, w so-
boty o godz. 10.00.

Bóg zapłać rodzicom za takich synów.
Chciejmy tych Bożych Wybrańców otoczyć
naszą modlitwą.

ks. Krzysztof Główka

składali do koszy przy
ołtarzach św. Antonie-
go i Serca Jezusowego.
Panie z Zespołu Chary-
tatywnego skrzętnie liczyły, że złożono: 800
jaj, 100 kg wędliny, 60 kg owoców cytru-
sowych, 50 kg wyrobów cukierniczych,
25 kg wyrobów czekoladowych.

Dzięki darom 71 najbiedniejszych rodzin
miało suto zastawiony stół wielkanocny.

Wyrażam wdzięczność parafianom, któ-
rzy się dzielili, oraz Paniom z Zespołu Cha-
rytatywnego, że tymi darami sprawiedli-
wie obdzielały potrzebujących ludzi.

Nowi ministranci Bazyliki
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Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.

Karol Jan Gajczak, syn Jana i Bożeny
Mikołaj Dominik Karelus, syn Sławomira i Doroty
Daniel Jakub Figura, syn Grzegorza i Marzeny
Monika Wiktoria Miarka, córka Mariusza i Renaty
Roksana Monika Wicher, córka Piotra i Bożeny
Miłosz Marek Madoń, syn Marka i Marzeny
Karol Piotr Pytel, syn Andrzeja i Zofii
Hubert Oleksy, syn Roberta i Marty
Jakub Warzecha, syn Piotra i Joanny
Gabriela Anna Koźbiał, córka Andrzeja i Doroty
Oliwia Alicja Sabuda, córka Jacka i Klaudii

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA:

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 4, 32-35

Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej

EWANGELIA:  J 20, 19-31
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

1 J 5, 1-6

Naszą siłą jest nasza wiara

 Oto słowo Pańskie.

Było to wieczorem owego pierwszego
dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy
przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrod-
ku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Ura-
dowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam”. Po tych słowach tchnął na nich i po-
wiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone, a którym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu,
zwany Didymos, nie był razem z nimi, kie-
dy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie
mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale
on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca

mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki
mojej do boku Jego, nie uwierzę”.

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych,
stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Na-
stępnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedo-
wiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu od-
powiedział: „Pan mój i Bóg mój!” Powie-
dział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie uj-
rzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli”. I wiele innych znaków, któ-
rych nie zapisano w tej księdze, uczynił Je-
zus wobec uczniów. Te zaś zapisano, aby-
ście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Sy-
nem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie
w imię Jego.

Z pewnością nie mogłoby być głębokie-
go przeżycia Triduum Sacrum bez oczysz-
czenia naszego w Sakramencie Pokuty. Te
dni są niezwykłym trudem włożonym
w konfesjonał kapłanów pracujących przy
naszej parafii. Wydatnie w tej służbie po-
mogli nam OO Karmelici, a także ks. Pro-
boszcz z Woźnik – ks. Czesław Małysa,
jak również ks. Proboszcz z Witanowic –
ks. Józef Wróbel, a także ks. Proboszcz
z Kleczy – były wikariusz z Wadowic – ks.
Stanisław Bąk. Pamiętają w tych dniach
o konfesjonale wadowickim również księ-
ża z Choczni. Tym wszystkim niezmordo-
wanym pracownikom sakramentalnej słu-
chanicy wyrażam wielką wdzięczność.

Czymże byłaby liturgia sprawowana
w tym szczytowym okresie Kościoła bez
uczestników. Czym dłużej jestem kapła-
nem, tym bardziej przekonuję się, że naj-

większą wartością i ozdobą Kościoła nie są
ani drogocenne paramenty liturgiczne, czyli
ornaty, kielichy, itp., ani też bogaty wystrój
świątyni wyrażony w pięknej marmurowej
posadzce i w kolorowej, artystycznej poli-
chromii – lecz największym bogactwem
i pięknem jest Najświętszy Sakrament, oraz
uczestnicy liturgii. Są dzieci, młodzież, do-
rośli i starsi. Każdy wierny jest na wagę zło-
ta. Dlatego wam się kłaniam z ogromną
wdzięcznością. Zdaję sobie sprawę, że na-
sza bazylika jako Kościół tradycyjny nie jest
przystosowana do soborowej liturgii. Brak
jej ułatwiającej widoczności ołtarza sobo-
rowego. Ma za mało siedzących miejsc.
Trzeba stać. Wiem jak jest trudno dla czło-
wieka starszego stać ponad dwie godziny.
Tym większą mam wdzięczność dla naszych
parafian, którzy napełniają naszą świątynię
i we wnętrzu jej murów przeżywają liturgię
świętych dni i innych nabożeństw kościel-
nych.

Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu

Jan Paweł II

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim
Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,
Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego czło-
wieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, prze-
zwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi do-
świadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bole-
snej męki i zmartwychwstania Twego Syna miej miłosierdzie dla
nas i całego świata! Amen.

Chrzest św.

Ks. Proboszcz

Śp. Helena Kwarciak, ur. 1935 r., zam. ul. Lwowska
Śp. Andrzej Drzerski, ur. 1939 r., zam. Os. Westerplatte
Śp. Aniela Brańka, ur. 1908 r., zam. ul. Mydlarska

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

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie
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Intencje mszalne:
II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 27.04.2003

Ogłoszenia parafialne

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

 Poniedziałek    28 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  6.30 Śp. Andrzej Drzerski
  7.00 Śp. Józefa Klasa
  7.30 Śp. Tadeusz Brańka
  8.00 Zmarłe członkinie Katolickiego Stow.
             Kobiet św. Zyty
 12.00 Śp. Wanda Praciak
 18.00 Śp. Jan Wiecheć w 1r. śm i Eleonora

 Wtorek   29 kwietnia
  6.00 Śp. Stanisława Radwan
  6.30 Dziękczynno-błagalna w 75 r.urodzin Teresy
  7.00 Śp. Andrzej Drzerski
  7.30 O szczęśliwy przelot i błog. Boże
  8.00 Śp. Piotr Cieślik, Bolesław syn
 12.00 Śp. Józefa Klasa
 18.00 Dziękczynna w 25r. ślubu z prośbą o błog. Boże

Środa  30 kwietnia
  6.00

  6.30

  7.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla
Mraii i Józefa w 20 r. ślubu

  7.30 O zdrowie Jolanty z rodziną
  8.00 Śp. Elżbieta i Franciszek
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Śp. Józefa Klasa
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  1 maja
  6.00

  6.30

  7.00 Śp. Piotr Kubaszewski
  7.30 Śp. Józefa Klasa
  8.00 O zdrowie i błog. Boże dla Stanisława w 80 r. ur.
 12.00 Śp. Stanisław Płaszczyca
 18.00 Śp. Józef Twardowski

Piątek  2 maja
  6.00

  6.30 Śp. Stefania Byrska w 43 r. śm
  7.00 Śp. Stanisław Płaszczyca
  7.30

  8.00 Śp. Piotr Kubaszewski
12.00 Śp. Józefa Klasa
18.00 Śp. Tadeusza i Czesław Kolasa

Śp. Michalina i Jan Anczarski

Sobota  3  maja
  6.00 Śp. Piotr Kubaszewski
  7.30 Śp. Stanisław Płaszczyca
  9.00 W int. Rycerstwa Niepokalanej
 10.30 O zdrowie i błog. Boże dla Andrzeja w 40 r. ur.
 12.00 Śp. Józefa Klasa
13.15 W intencjach Ojca Świętego
             Za Biskupów i Kapłanów
             Za Ojczyznę
             Za Kościół i Radio Maryja
19.00 Śp. Piotr Jan Niesyty w 20 r. śm.

  Niedziela 4 maja
  6.00 Śp. Piotr Kubaszewski
  7.30 Śp. Janina Bąk w 3 r. śm

Śp. Stanisław Płaszczyca
  9.00 Śp. Jan i Wiesław Gurdek

Śp. Krystyna i Andrzej Glanowscy
10.30 I Komunia Święta

Śp. Jan i Tadeusz
12.00 I Komunia Święta
13.15 chrzty
19.00 Śp. Jozefa Klasa

1. Dzisiejsza niedziela jest uwielbieniem Mi-
łosierdzia Bożego.

2. We wtorek o godz. 17.00 w Kaplicy
Domu Parafialnego będzie spotkanie rodzi-
ców z dziećmi przedszkolnymi, które chcą
uczestniczyć w asyście dziecięcej podczas
procesji majowych.

3. W środę, po Mszy Św. wieczornej
o godz. 18.30, rozpoczynamy Nabożeństwo
Majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny
z procesją. Tegoroczne nabożeństwa w na-
szej parafii są wyrazem wdzięczności Bogu,
poprzez pośrednictwo Maryi, za 25-lecie
pontyfikatu naszego rodaka Jana Pawła II.
Uroczyste majowe procesje po rynku na za-
kończenie nabożeństwa będą publicznym
świadectwem naszej wdzięczności. Na no-
wennie do Matki Bożej o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o godne przygotowanie dzieci
do I Komunii Świętej.

4. Czwartek 1 maja jest dniem szczegól-
nej modlitwy z bezrobotnymi i za bezro-
botnych. Na Msze Św. w tym dniu o godz.
8.00, 12.00 i 18.00 zapraszamy wszystkich,
którzy są pozbawieni pracy, a także wszyst-
kich pracodawców i związkowców. Chce-
my prosić Chrystusa, aby w Ojczyźnie na-
szej rozwój ekonomiczny dopomógł roz-
wojowi rodziny i poszczególnych ludzi.

5. W pierwszy piątek większa ilość ka-
płanów spowiada rano od 6.00–8.30. Spo-
wiedź przed I Komunią Św. dla dzieci i ich
rodzin będzie w tym dniu o godz.14.00 dla
szkoły Nr 2; o godz. 15.00 dla szkoły Nr 4.
Dla innych dzieci i dorosłych spowiedź od
16.00 – 18.30. O godz. 16.30 jest Msza św.

6. W pierwszą sobotę jest uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

- głównej patronki. Msze Święte będziemy
odprawiać jak w każdą niedzielę. W tym
dniu na Mszę Świętą o godz. 9.00 zapra-
szamy członków Rycerstwa Niepokalanej,
jak również rodziny, które spodziewają się
dziecka, a także tych, którzy podjęli się du-
chowej adopcji dziecka poczętego. W tym
dniu od godz. 8.30 odwiedzimy chorych
i starszych z Najświętszym Sakramentem.
Natomiast na Mszę Św. o godz. 12.00 za-
praszamy wszystkich, którym bliskie są
sprawy naszego miasta i Ojczyzny.

7. W przyszłą niedzielę w naszej parafii
jest uroczystość I Komunii Św. na Mszy
Św. o godz. 10.30 i 12.00. W tym dniu jest
wspomnienie Św. Floriana męczennika –
patrona strażaków.

8. Składka z przyszłej niedzieli przezna-
czona na potrzeby naszej Parafii. Dziękuje-
my za ofiary, które przeznaczamy na po-
krycie kosztów związanych z polichromią.

9. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy
kurs dla narzeczonych.

10. Od 3 maja, w niedziele i święta msze
wieczorne będą o godz. 19.00 zamiast o
godz. 18.00. Tak będzie do końca sierpnia.

11. Przed 750 laty został w Asyżu kano-
nizowany św. Stanisław biskup i męczen-
nik – główny patron naszej archidiecezji.
Nasz ks. Kardynał prosi, by w tegorocz-
nych Uroczystościach Jubileuszowych
św. Stanisława na Skałce w niedzielę
11 maja wzięły udział delegacje z wszyst-
kich parafii naszej diecezji. Chcemy na tę
prośbę odpowiedzieć. Organizujemy piel-
grzymkę – wyjazd w niedzielę 11 maja
o godz. 7.00 rano, koszt przejazdu 10zł.
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Ks. Proboszcz

Przemija
Obchodząc podczas tegorocznej Procesji

Rezurekcyjnej trzykrotnie z Najświętszym
Sakramentem nasz wadowicki rynek prze-
dziwnych doznawałem skojarzeń. Kończy-
ła się Wielka Sobota 19 kwietnia 2003 roku.
Dochodziła godz. 22.00. Ciepły wieczór
spowijał ziemię. Przechodniów na ulicach
już nie było. Z rzadka o tej porze przejeżdżały
samochody. Z wysoka pełen srebra księżyc
przyglądał się radosnej, tłumnej rezurekcyj-
nej procesji 2003 roku. Początek stykał się
z końcem. Deptak w rynku zapełnił się wier-
nymi. Z głośników, a także z ust uczestni-
ków rozbrzmiewały wielkanocne pieśni:
Wesoły nam dziś dzień nastał, Zwycięzca
śmierci. Pod baldachimem unoszonym przez
czterech parafian niosłem złocistą monstran-
cję, w której zakryty postacią Chleba był
prawdziwy Zmartwychwstały Pan. Obok
baldachimu kroczyło sześciu lektorów
z płonącym łuczywem. Wolno, krok za kro-
kiem, idąc po rynku w tę Wielkanocną Noc,
radowałem się ze Zmartwychwstania Pań-
skiego. Jezus żyje! Grób już Go nie kryje.
Pokonał przeszkody. Przezwyciężył wszyst-
ko, co Go zakrywało.

Radowałem się z tej parafialnej procesji
sławiącej Zmartwychwstanie Pańskie. Szli
starsi i młodsi. Kobiety i mężczyźni. Dzieci
i młodzież. Obok siebie stąpali przedstawi-
ciele różnych zawodów. Byli tutaj pracow-
nicy służby zdrowia i oświaty. Lekarze
i nauczyciele. Szli policjanci i żołnierze. Pra-
cownicy sądu i więziennictwa. Dyrektorzy
i podwładni. To nie była procesja, która pod
osłoną nocy sprzyjała różnym lękliwym lu-
dziom. Tutaj nikt się drugiego nie boi. Nie
doniesie na drugiego.

Większość już o tym zapomniała, że przed
kilkunastu laty tak nie było. Wracam myślą
do procesji rezurekcyjnej, którą w Wielką

Sobotę 25 marca 1978 roku prowadził mój
wielki Poprzednik, śp. ks. prałat Edward
Zacher. W ówczesny wieczór był tęgi mróz.
Zimno ścinało ludzi z nóg. Wielu z tego
powodu bało się brać udziału w tej proce-
sji. Ale mróz i zimno nie tylko było fizycz-
ne. Duchowy mróz ścinał nasze społeczeń-
stwo. Ludzie bali się jeden drugiego. Nie
mogli swobodnie ujawniać swoich przeko-
nań. Nie do pomyślenia było, aby w proce-
sji mógł iść dyrektor wielkiego zakładu.
Przecież on był najczęściej partyjny. Mili-
cja, pracownicy sądu, czy więziennictwa –
mieli wyraźny zakaz udziału w publicznych
manifestacjach religijnych – tak określano
procesje i pielgrzymki. Oni – jeśli byli wie-
rzącymi to tylko ukradkiem, by inni nie
widzieli. Zawsze po tajemnie. Ciężko kro-
czył z Najświętszym Sakramentem ks. pra-
łat Zacher. Nie tylko z przyczyn zdrowot-
nych – miał poważne kłopoty z chodze-
niem. Była też i ważniejsza przyczyna – to
trudny okres powszechnego zniewolenia.
Procesja przechodziła obok kościoła.
O rynku nikomu się nawet nie śniło. To
miejsce było zakazane dla kościoła. Ono
z dużym pomnikiem wdzięczności żołnie-
rzom Armii Czerwonej było wyłączone
z kultu religijnego. Nawet procesje Bożego
Ciała musiały przedzierać się bocznymi
uliczkami. Wtedy nie chodziło o zatrzyma-
nie ruchu, bo aut było bardzo mało. Wy-
raźnie ukazywano przez takie nakazy jak
bardzo nie liczy się kościół, tylko partia.
Człowiek wierzący nie miał praw publicz-
nych. O wszystkim decydowała organiza-
cja partyjna. Rynek był przeznaczony, aby
tam ukazywać władzę i potęgę „Przewod-
niej Siły Narodu Polskiego”. Tam odbywały
się pochody pierwszomajowe, okoliczno-
ściowe manifestacje, wielkie zloty. Tam
miały miejsce różnorodne capsztyki. Na tym
miejscu nigdy nie mogło paść słowo Bóg

czy Kościół. Tu zawsze płynęła pochwal-
na pieśń o Niezłomnym Związku Repu-
blik Radzieckich i wszechpotężnej sile
PZPR-u, oraz genialności ich przywódców.

Gdy szedłem w procesji rezurekcyjnej
w ten ciepły wieczór 19 kwietnia 2003
roku po placu Jana Pawła II z uwielbie-
niem patrzyłem na Najświętszy Sakra-
ment. Jezus żyje. Myślałem ile przez to
ostatnie ćwierćwiecze zmieniło się. Wiel-
biłem Boga za łaskę, iż z nieprzebranych
wyroków Jego Opatrzności przed 25 laty,
w październikowy wieczór, został wybra-
ny na Papieża wadowiczanin – Karol Woj-
tyła. Jakże Chrystus posłużył się swym
Namiestnikiem do zmian, których przez te

lata dokonał. W świecie, w Polsce, w Ko-
ściele.

To ostatnie ćwierćwiecze, dzięki Papieżo-
wi, wyjątkowo zmieniło bieg historii.

Jakże w maju, poprzez Maryję, nie mamy
wyśpiewać Te Deum laudamus za błogosła-
wione lata pontyfikatu Jana Pawła II.

Zapraszam drogich parafian, aby włączyli
się w radosny hymn czci Maryjnej, czy to
poprzez udział w nabożeństwach majowych,
które będziemy odprawiali od najbliższej śro-
dy o godz. 18.30, czy też przez pobożną
obecność przy figurkach przydrożnych od-
śpiewując litanię i pieśni Maryjne, albo też
we wspólnej, rodzinnej modlitwie.

Wyrażam wdzięczność
Triduum Sacrum to szczytowe dni litur-

gii kościelnej. Jest to najważniejszy okres
w życiu Kościoła. W tych świętych dniach
w sposób wyjątkowy niebo łączy się
z ziemią, a sprawy boskie ze sprawami
ludzkimi. Greckie słowo liturgia oznacza
dzieło ludu. W tym znaczeniu liturgia jest
zanurzeniem Ludu Bożego w niezgłębio-
ne morze Bożego Miłosierdzia. Jest ona
zewnętrznym wyrazem niepojętego przy-
mierza Boga z ludźmi. Wymaga ona od
człowieka jak najlepszego przygotowania
na przyjęcie Chrystusa, który puka do
bram serca i oczekuje zaproszenia, aby
mógł gościć w nas. Kościół pragnie, by
liturgię jak najlepiej przygotować po to, by
można było w niej świadomie i czynnie
uczestniczyć.

Zawsze liturgia jest dziełem Boga i ludzi.
Nigdy nie jest indywidualnym, samotnym
przeżywaniem wspaniałości Boga. Rów-
nocześnie powinna doprowadzać do oso-
bowego spotkania. W dzieło pięknej litur-
gii, która przeżywaliśmy w naszym ko-
ściele w ostatnie Triduum Sacrum są za-

angażowane liczne grupy oraz osoby.
Wyrażam wdzięczność tym, którzy przy-

gotowali i uczestniczyli w świętych dniach
paschalnych.

Dużo trudu włożyła s. Marta, by przygo-
tować Ołtarz Wystawienia i Grób Pański. Po-
magał jej w tym kościelny – P. Józef Graca.

Do wykonania pięknych śpiewów bardzo
przyczynili się organista – P. Krzysztof Jo-
pek z chórem parafialnym, oraz schola mło-
dzieżowa.

Służba liturgiczna, a zwłaszcza lektorzy, któ-
rych prowadzi ks. Artur Chrostek byli per-
fekcyjnie przygotowani do określonych po-
sług. Dumą napawa moje serce fakt, że
wśród lektorów są również studenci, a na-
wet absolwenci wyższych szkół. Wśród nich
także dorośli młodzieńcy pracujący w róż-
nych zawodach.

Adoracje Najświętszego Sakramentu były
dobrze przeprowadzone dzięki grupie Hono-
rowej Straży Serca Bożego, a także Rycer-
stwa Niepokalanej. Siostry katechetki oraz
Panie katechetki pięknie przeprowadziły ad-
orację dzieci szkolnych.

(ciąg dalszy na stronie 7)


