Nasze sprawy
Straż Honorowa przy
święconym
W czwartek 23 kwietnia
Wspólnota Straży Honorowej Najświętszego Serca
Jezusowego odbyła comiesięczne spotkanie połączone ze święconym.
Ileż te Panie mają talentu do mówienia, pieczenia, ale i modlitwy. Postanowiły, że w
najbliższe Święto Bożego Miłosierdzia pojadą ze sztandarem do Łagiewnik, a w każdy pierwszy czwartek wieczorem będą adorowały Najświętszy Sakrament, prosząc
o powołania kapłańskie i zakonne.
W blasku różańca
Radosne było spotkanie przy Wielkanocnym stole z naszymi różami. Przy święconym jajku – symbolu Zmartwychwstałego
– dzieliliśmy się naszymi przeżyciami i problemami. Wśród spraw, którymi bardzo
żyjemy, jest także czerwcowe referendum.
W różańcowej wspólnocie doszliśmy do
wniosku, że do referendum trzeba przystąpić. Nie wolno zrezygnować z wyrażenia
swej postawy. Bardzo wiele argumentów
przemawia za przystąpieniem Polski do
Unii, i wtedy głosujemy na tak. Skonstatowaliśmy, że również bardzo wiele jest argumentów, żeby Polska nie przystępowała
do Unii. I wtedy trzeba wyraźnie powiedzieć – nie. Każdy jednak musi wyrobić
odpowiednie zdanie. Niedobrze byłoby, gdyby tylko do referendum przystąpili zwolennicy, a przeciwnicy w tych dniach siedzieli
w domu i tylko burczeli na złe czasy.

„Bazylika” - Tygodnik informacyjny

Powiedzieliśmy także
sobie, że światem rządzi Bóg. To on jest Panem naszych losów i dziejów. Nie na darmo Prorok naszych czasów – Jan Paweł
II ten rok nazwał Rokiem Różańcowym.
Naszym obowiązkiem jest wpatrywać się
w Maryję, która jest naszą Hodegitrią /tak
językiem sztuki określa się jasnogórski obraz/ jako pewną Przewodniczkę na naszych
trudnych drogach. Trzeba w tych czasach
dużo dyskutować, ale jeszcze więcej musimy się modlić: „Święta Maryjo, módl się
za nami grzesznymi teraz...”
Uroczysta Procesja
W roku jubileuszowym, 13 maja parafia
św. Piotra organizuje bardzo uroczystą Fatimę. Mszy św. o godz. 18.30 będzie przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń. Po niej będzie wyjątkowa, różańcowa procesja od
parafii św. Piotra do naszej Bazyliki. Zakończy się przy ołtarzu polowym na rynku oddaniem Matce Bożej. Informując o tej
uroczystości serdecznie zachęcam do udziału. To jest procesja wadowicka, a nie tylko
parafii św. Piotra.
Niedziela powołaniowa
W niedzielę 18 maja klerycy krakowskiego seminarium wraz z Przełożonymi będą
podczas wszystkich mszy św. w naszej
bazylice mówić o Jezusie Chrystusie jako
Dobrym Pasterzu. Ich zadaniem będzie
ukazywać aktualność i piękno powołań
kapłańskich i zakonnych. Pragniemy tę niedzielę radośnie przeżyć. „Pan mym Pasterzem, czego miałbym się lękać.”
Do użytku parafialnego
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Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedza następujące rodziny:
22 kwietnia
Wanda Maria Majtyka i rodzina
pl. Boh. Getta 5
23 kwietnia
Teresa i Marian Wojtyłko
ul. Żwirki i Wigury 9
25 kwietnia
Jadwiga, Krzysztof, Anna Foszman
ul. Wojska Polskiego 51
27 kwietnia
Wanda i Ignacy Gracjasz
ul. Karmelicka 69/12
28 kwietnia
Maria i Dariusz Paletko
ul. Lwowska 55/11
Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny, które przyjęły do swego grona
Maryję wraz z Jezusem. Niech doświadczą radości Domu Nazaretańskiego.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIECZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:

LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA: 1 J 2, 1-5a

Dz 3, 13-15. 17-19

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

EWANGELIA: Łk 24, 35-48
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało
w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam
stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój
wam». Zatrwożonym i wylękłym zdawało
się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:
„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie
ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”.
Przy tych słowach pokazał im swoje ręce
i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich:

„Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu
kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec
nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić
wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”.
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli
Pisma. l rzekł do nich: «Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Powołani do świadectwa

jest budowaniem na piasku i ma więcej odpływów, jak przypływów. Zadaniem człowieka wierzącego jest apostołowanie. Duszą apostolstwa jest modlitwa. Jeżeli Bóg
nie przemieni ludzkiego serca, to najpiękniejsze słowa tego nie zrobią. Święty Franciszek Ksawery, powiedział: „Świat zbawiają ludzie klęczący”.
Najważniejsze jest jednak apostolstwo
codziennego życia: bezinteresowność, ofiarność. Mamy wiele okazji, by to czynić np.
słowem pociechy, dobrej rady, które rozbudzi w kimś sumienie lub wskaże właściwą
drogą. Człowiek tęskni za prawdą i chce o
niej nie tylko usłyszeć, ale i jej doświadczyć.

Oto słowo Pańskie.

Pierwsi chrześcijanie nazywali siebie
„braćmi”, „uczniami”, „świętymi”. Nazwa
„chrześcijanie” przyszła z zewnątrz, nazwano ich tak po raz pierwszy w Antiochii. To
słowo wskazywało na ich założyciela i zawierało w sobie szyderstwo. A jednak byli
tacy, którzy przyznawali się do tego miana.
W 108 r. biskup Antiochii, Ignacy, skazany na męczeńską śmierć, pisał: „Abym
był chrześcijaninem nie tylko z imienia, ale
z czynu, dopiero wtedy na tę nazwę naprawdę zasługuję”. Nie da świadectwa ten,
kto ma wiarę tylko z tradycji, z wychowania, a nie z osobistego wyboru. Taka wiara
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ks. Andrzej Buryła

Okiem Katechety
Jakie są oczekiwania dzieci w dniu Pierwszej Komunii św.?
Na jednej z lekcji religii dziecko powiedziało: -Nie mogę się doczekać na prezenty,
które dostanę w dniu I Komunii św., -A ja
nie mogę się doczekać na to, że będę czysty – dodało inne. -A co jesteś brudny? –
roześmiało się pierwsze.
Włączyłam się do rozmowy, tłumacząc
dzieciom, o jakiej czystości mówiło drugie
dziecko. Chodziło o czystość serca po spowiedzi św., o wolności od grzechu i o zamieszkaniu w nim Jezusa, od tego dnia inaczej niż dotychczas.

Po lekcji zastanawiałam się nad tymi dwoma oczekiwaniami dzieci. W pierwszym
przypadku I Komunia jest okazją do otrzymania prezentów, w drugim jest przede
wszystkim oczekiwaniem na czystość serca i obecność w nim Jezusa.
Zadałam sobie pytanie – gdzie leży przyczyna, że dzieci mają tak różny system wartości? Pytanie zostawiam bez odpowiedzi.
A dlaczego dajemy dzieciom prezenty? Myślę, że kochając je, chcemy im coś ofiarować w tak szczególnym dla nich dniu. Doceniamy ich wysiłek i trud włożony w przygotowanie się do I Komunii i pragniemy je
obdarować takim prezentem, który będzie
im ten dzień przypominał.
s. Bogumiła

Przed Świętem Miłosierdzia Bożego cz.I
25 kwietnia 2003 roku, w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, grupa 57 osób
pod przewodnictwem ks. Prałata Jakuba
Gila pielgrzymowała po raz kolejny do
sanktuarium w Łagiewnikach.
Pielgrzymowaliśmy w szczególnym
okresie, za dwa dni w nowej świątyni poświęconej 17 sierpnia 2002 roku przez Ojca
Świętego Jana Pawła II będzie uroczystość
Święta Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus
powiedział: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia” /Dz. 299/
Jechaliśmy, aby przygotować się duchowo do tego Wielkiego Święta. Towarzyszyła nam modlitwa i piękna pogoda.
Kiedy dojeżdżaliśmy do Łagiewnik
w blasku słońca widoczna była świątynia
– Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w myśli architektonicznej nawiązująca do okrętu, który płynie w niespokojnym świecie.
Każdy, kto wejdzie na pokład tego okrętu
zanurza się w Bożym Miłosierdziu.
Pierwsze kroki skierowaliśmy do świątyni, aby pokłonić się Jezusowi Miłosier- -7-

nemu. Patrząc na obraz „Jezu ufam Tobie”
namalowany na podstawie wizji mistycznych
siostry Faustyny Kowlaskiej, ma dwa promienie, bijące z piersi Jezusa, przedstawiające krew, która jest życiem dusz, oraz wodę,
która usprawiedliwia dusze, zagłębiliśmy się
w modlitwie.
Potem na zewnątrz świątyni odprawiliśmy
Drogę Krzyżową, rozważając kolejne stacje
Męki Pańskiej. Przypominamy sobie słowa
Pana Jezusa skierowane do siostry Faustyny „Wspomnijcie na mękę moją i jeżeli nie
wierzycie słowom moim, wierzcie przynajmniej ranom moim” /Dz. 379/.
O godz. 15.00, godzinie Jego męki i śmierci, godzinie kiedy Jezus jest szczególnie łaskawy dla wszystkich zwracających się do
Niego w nabożeństwie, odmówilismy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Był to również ósmy dzień nowenny przygotowującej
do Święta Miłosierdzia polegającej na odmawianiu przez 9 dni, począwszy od Wielkiego Piątku, koronki do Miłosierdzia Bożego.
Maraia Zadora - cdn

Intencje mszalne:
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Poniedziałek 5 maja
6.00 O bł. Boże dla rodzin VI Róży Kobiet
6.30 O łaski dla rodziny Bożeny
7.00 Śp. Tadeusz
7.30 Śp. Stanisław Płaszczyca
8.00 Śp. Piotr Kubaszewski
12.00 Śp. Józefa Klasa
18.00 Śp. Helena i Andrzej Knapik
W intencji maturzystów
Wtorek 6 maja
6.00
6.30 Śp. Maria Kwarciak
7.00 O bł. Boże dla Filipa
7.30 Śp. Stanisław Kruk - 4 r.śm.
8.00 Śp. Stanisław Płaszczyca
12.00 Śp. Józefa Klasa
18.00 Śp. Piotr Kubaszewski
Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
12.00
17.30
18.00

7 maja
O zdrowie i Boże bł. dla Stanisławy
Śp. Stanisław Płaszczyca
Śp. Izabela i Józef Cienkusz
Śp. Piotr Kubaszewski
Śp. Józef Mrowiec - 2 r.śm.
O zdrowie i bł. Boże dla Stanisławy
Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
Śp. Józefa Klasa
Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek 8 maja
6.00 O bł. Boże dla Stanisława
6.30 Śp. Piotr Kubaszewski
7.00 Śp. Stanisław Płaszczyca
7.30 Śp. Józefa Klasa
8.00 Śp. Stanisław Łopata
12.00 Śp. Stanisław i Kazimierz Skoczylas
18.00 Śp. Stanisław, Maria, Stefan
Piątek 9 maja
6.00 Śp. Klemens Mroziński
6.30 O zdrowie dla Stanisława i potrzebne łaski
7.00 Śp. Stanisław Płaszczyca
7.30 Śp. Jan Mamcarczyk z rodzicami
8.00 Śp. Piotr Kubaszewski
12.00 Śp. Józefa Klasa
18.00 Śp. Stanisław Tyrybon i jego rodzice
Sobota 10 maja
6.00
6.30 Śp. Tadeusz Żak
Śp. Anna Żak
Śp. Maria Maślana
7.00 Śp. Piotr Kubaszewski
7.30 Śp. Stanisław Płaszczyca
8.00 Śp. Izydor Pawlik i jego rodzice
12.00 Śp. Józefa Klasa
18.00 Śp. Czesław Bartel - 4 r.śm.
Niedziela 11 maja
6.00 Śp. Jozefa Klasa
7.30 Śp. Stanisław Płaszczyca
9.00 Śp. Maria, Jan Kwaśniewscy w r.śm.
10.30 Śp. Helena i Ryszard Garbień
11.30 Śp. Piotr Kubaszewski
12.00 Śp. Katarzyna, Antoni, Julian
13.15 Roczki
Śp. Zofia i Zygmunt Panek
19.00 Śp. Stanisława Gołąb
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1.Nasza parafia przeżywa dzisiaj, na Mszy
Św. o godz. 10.30 i 12.00, uroczystość
I Komunii Św. W ciągu tygodnia dzieci komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na
Mszę Św. o godz.18.00. Jest to Biały Tydzień dla rodzin, których dziecko ma możliwość pełnego uczestnictwa we Mszy Św.
2. Serdecznie zachęcamy naszych wiernych do udziału w nabożeństwach maryjnych o godz. 18.30 w kościele, oraz wieczorem przy kaplicach przydrożnych. Po
nabożeństwie maryjnym w kościele będzie
codzienna, dziękczynna procesja po rynku,
poprzez którą chcemy wyrazić wdzięczność
Bogu za niezwykły pontyfikat Papieża Wadowiczanina.
3.Zapraszamy młodzież zdającą egzaminy dojrzałości jutro na Mszę Św. o 18.00.

4. W środę na nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
polecamy Bogu wiosenne prace rolników.
5. Rodziców dzieci klas III, które
w najbliższą niedzielę będą przeżywały
rocznicę I Komunii Św. na mszy św. o godz.
15.00, prosimy, aby zadbali o spowiedź
przed rocznicą, która odbędzie się w piątek
rano od 7.00 do 8.30 i po południu od godz.
18.00 do 19.00.
6. Zmianka Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 7.30
7. W przyszłą niedzielę o godz. 7.00
pielgrzymujemy do Krakowa na uroczystości św. Stanisława. Koszt przejazdu 10zł.
Do Zakopanego pielgrzymujemy w czwartek 8 maja. Wyjazd o godz. 7.00, koszt przejazdu 20zł.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Zjazd szkół im Jana Pawła II
Już od kilku lat z okazji urodzin Ojca Św.
zapraszamy szkoły, których patronem jest
Papież Jan Paweł II. Szkół tych (przeważnie podstawowych) w Polsce jest przeszło
200. Najwięcej jest ich w woj. małopolskim
oraz podkarpackim. W ciągu lat utworzyły
one tzw. „rodzinę szkół Jana Pawła II”.
Dzięki współpracy parafii wadowickich,
Zespołu Szkół Rolniczych w Radoczy, która ma za patrona naszego Papieża, a także
szkoły podstawowej Pod Skarpą, zapraszamy młodzież z Polski. W tym roku proponujemy szkołom noszącym imię naszego
Papieża, aby wykonali okolicznościowy
awers medalu z okazji 25 rocznicy pontyfikatu. Prace graficzne w formie koła o średnicy 25 cm wykonane na karcie papieru
formatu A3 z dołączonym opisem symbo-

liki i adresem szkoły, złożą organizatorom
spotkania wadowickiego w dniu 17 maja
2003 r.
Dużą pomocą w organizowaniu spotkania szkół służą: P. Burmistrz Ewa Filipiak,
Dom Kultury z P. Dyrektorem Piotrem
Wyrobcem i Kuratorium z P. Dyrektorem
Leszkiem Kucharskim. Przy żywieniu przeszło 600 młodych wydatnie służą nam pomocą Zakłady Cukiernicze „Skawa”, oraz
Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Podhalanin”. W tym roku urodziny Papieża 18
maja wypada w niedzielę. Dla wygody szkół
– zapraszamy je w sobotę 17 maja. Pragniemy zrealizować następujący program:
A Kościół św. Piotra - Wadowice
Godz. 9.00 – 9.30 – przyjmowanie grup
szkolnych
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(ciąg dalszy na stronie 4)

(ciąg dalszy ze strony 3)

C. Wojskowy Dom Wczasowy „Podhalanin”
Godz. 14.00 – 15.00 – obiad w Podhalaninie
Godz. 15.00 – 15.30 – rozesłanie
Ocalenie Papieża 13 maja 1981 r. oraz
Jego urodziny 18 maja 1920 roku pragniemy w tym roku jubileuszowym napełnić
potężną modlitwą uwielbienia i dziękczynienia.
Nasza parafia tradycyjnie organizuje pielgrzymkę do Rzymu, dwoma autokarami na
83 urodziny Jana Pawła II. Organizatorami tej pielgrzymki są: ks. Janusz Żmuda
i ks. Artur Chrostek. Pielgrzymka ta rozpocznie się w czwartek 15 maja i będzie
trwała przez 9 dni. Ks. Proboszcz

Godz. 9.30 – 9.45 – przywitanie w kościele
Godz. 9.45 – 10.15 – piękno szkoły noszącej imię Jana Pawła II /konferencja/
Godz. 10.15 – 11.15 – koncert grupy salezjańskiej przed kościołem
Godz. 11.15 – 11.30 – przygotowanie do
przemarszu do Bazyliki
Godz. 11.30 – 12.00 – przemarsz młodzieży ze sztandarami szkół
B. Bazylika Wadowice
Godz. 12.00 – Msza św. koncelebrowana
pod przewodnictwem J.E. ks. bp Kazimierza Nycza
Godz. 13.00 – 14.00 – śladami Jana Pawła II – zwiedzanie

Koniec wieńczy dzieło
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
i pokrzepienie serc – Jego Eminencja ksiądz
Kardynał Franciszek Macharski dokonał 24
kwietnia br. poświęcenia polichromii w naszej Bazylice.
Dokładnie przed czteroma laty, kiedy
w naszej Bazylice dobiegały końca przygotowania do Papieskiej pielgrzymki, miałem
okazję usłyszeć z ust księdza Proboszcza
nadzieje, pomysły i oczekiwania związane
z wystrojem wnętrza kościoła. Ukończona
w tym czasie polichromia w kaplicy Matki
Bożej Nieustającej Pomocy robiła na nawiedzających duże wrażenie. Wspaniałe malowidła, pastelowe barwy sprawiły, że stała
się przytulna i ciepła. Szliśmy wieczorem
obok malowanych na biało ścian, mając nad
głową różowe sklepienia, wtedy też ksiądz
Proboszcz w głębokiej zadumie, ale z dużą
dozą nadziei i optymizmu powiedział: Jakże pięknie by było gdyby ściany całej naszej
świątyni zdobiła taka piękna polichromia.
Oczywiście nie cały kościół naraz, ale na
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przykład najpierw prezbiterium, potem kolejne nawy. Ale czy nas stać na taki wydatek, to są przecież olbrzymie koszty, ale kto
to wie, może Bóg da? Dla mnie zabrzmiało
to wtedy jak bardzo nierealne i odległe
marzenie. Jednak rzucona wtedy myśl
szybko przerodziła się w czyn. I co się
okazało po niecałych czterech latach od
tamtego czasu? Przekonać się o tym mógł
tylko ten, kto uczestniczył w Wielką Sobotę we wspanialej liturgii Wielkanocnej. Po
uroczystym zaintonowaniu „Chwała na
wysokości Bogu”, kiedy zadzwoniły donośnie wszystkie dzwony zwiastujące
zmartwychwstanie, włączone zostały również wszystkie reflektory. Oczom zdumionych uczestników nabożeństwa ukazał się
widok wprost niezwykły. Z zadartymi do
góry głowami wszyscy z niedowierzaniem
spoglądali na sklepienia. Dopiero teraz
w pełnej okazałości i krasie mogliśmy podziwiać efekt dwuletniej pracy artystów.
Oczywiście, że przedtem również duże wra-

żenie robiły coraz to nowe zdobienia i kolejne fragmenty pokrywane polichromią.
Na początku nawa boczna z kaplicą Świętej Rodziny ozdobiona wyjątkami z adhortacji i dalej trzy encykliki. Następnie prezbiterium z wizerunkami polskich świętych i przesłaniem ośmiu błogosławieństw.
Później w kolejności pierwsze sklepienie
nawy głównej z encykliką o Duchu Świętym. Potem kaplica Ukrzyżowania, która
pokryta została obrazami przedstawiającymi papieskie listy, w dalszym ciągu nawa
boczna i kolejne trzy encykliki. Na koniec
dwa sklepienia nawy głównej, w których
również przedstawiono papieskie encykliki
oraz ozdobiony wizerunkami apostołów
chór. Również łuki sklepień, filary i dolna
część ścian pokryte zostały różnymi motywami. W takiej kolejności świątynia nasza nabierała obecnego wyglądu. Jednakże dopiero teraz, po ukończeniu wszystkich prac, a szczególnie przy dodatkowym
oświetleniu uzmysławiamy sobie jak piękne to jest dzieło. Jakże inna stała się nasza
świątynia. Od białych, surowych, zimnych
ścian, po ciepłe, przytulne, kolorowe, pełne treści i inspiracji wnętrza. Ogromna
praca, którą wykonali nie tylko artyści, ale
i pomysłodawca – ksiądz Proboszcz, na
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pewno przyniesie błogosławione owoce.
Może zachęci nas do zapoznania się z papieskim nauczaniem, może sięgniemy do źródeł i przeczytamy którąś z encyklik, adhortacji, może list czy homilię, a potem - chociaż w niewielkiej części – przeniesiemy je
na grunt własnego życia. Tymczasem jednak – jak myślę – do świadomości wszystkich dociera, że składane przez nas comiesięczne ofiary, tylko w części pokryły olbrzymie koszty polichromii. Przecież tak niedawno wykonana została marmurowa posadzka, ocieplenie i inne prace, a już jest pomysł
na renowację elewacji. Ileż to wymaga wysiłku, pomysłowości, wręcz odwagi w podejmowaniu nowych wysiłków. Bardzo cenimy takt, wrażliwość, skromność księdza
Proboszcza w przedstawianiu potrzeb finansowych naszej wspólnoty parafialnej. Jednak mamy również świadomość, że jednym
z przykazań kościelnych jest „dbać o potrzeby
materialne Kościoła”, a zatem ofiarność to
nasz obowiązek, ale niech nie będzie to gest
wynikający z nakazu czy przymusu, ale
z życzliwości, zrozumienia, szczerości i dobrej woli, oczywiście na miarę możliwości.
Tych kilka refleksji poddaję wszystkim
zainteresowanym pod rozwagę.
Józef Lehrfeld

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W maju swój Roczek obchodzą:

Filip Wojciech MACURA
Paweł Piotr SAMBORSKI
Monika Ewa KUBARSKA
Monika LATOCHA
Monika Łucja GRZESICA

Andrzej Krzysztof BAKLARZ
Wiktoria Julita IWAŃSKA
Karolina Zuzanna MIROCHA
Łukasz Michał PORZYCKI
Wiktoria STYPUŁA

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św.
w zakrystii lub kancelarii.
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