Nasze sprawy
Czytelny znak odnowy
W ostatnim tygodniu, po
kilkutygodniowej, mrówczej
zapobiegliwości konserwatorów krakowskich, krucyfiks wraz z drewnianym
podkładem został z powrotem osadzony na
swoim miejscu: na ścianie u wejścia do
kościoła. Wielu naszych parafian wchodząc
lub wychodząc z bazyliki całuje ten krzyż,
tak jak to uczynił nasze wielki Rodak – Jan
Paweł II 16 czerwca 1999 r. Koszt konserwatorski pracy wynosi 10 tys. zł. Składka
z następnej niedzieli przeznaczona jest na
pokrycie kosztów renowacji krzyża. Bóg
zapłać za złożone ofiary.
Dzieci dzieciom
Pani wychowawczyni klasy IB ze szkoły
podst. Nr 2 w Wadowicach dużo się natrudziła wraz z uczniami swej klasy nad przedstawieniem pt. „Skarby domowe”. Zapewnia, że będzie to bardzo piękne widowisko.
Zaprasza rodziców z dziećmi, aby je koniecznie oglądnęli w niedzielę 1 czerwca o
godz. 15.00 w kaplicy domu parafialnego.
Zanurzyć się w miłosierdziu
W piątek 16 maja – był to trzeci piątek
miesiąca – po raz kolejny pielgrzymowaliśmy do Łagiewnik. Pielgrzymów było 35.
W autokarze miejsc było 56. Zauważam,
że każda z tych pielgrzymek, którą co miesiąc ponawiamy od września 2002 roku,
jest inna. Ta ostatnia była długą adoracją
Bożego miłosierdzia. W małym kościółku
św. s. Faustyny zgromadziliśmy się już
o 14.30 i trwaliśmy w kontemplacji Bożego miłosierdzia do godz. 17.00. Doświad-
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czyłem osobiście czym
jest trwanie w obecności Boga. Efektem tego
stanu była nasza postawa w powrotnej drodze, całkowicie inna
niźli w jeździe do Łagiewnik. Tam był rwetes, krzyki i głośne rozmowy uczestników.
Trudno docierał mój głos. Był jakby niepotrzebny. Uczestnicy nie mogli nagadać się
ze sobą. W drodze powrotnej było pełne
wyciszenie i ogromne rozmodlenie. Chrystus Miłosierny wlał w nas nadzieję i ufność. Nawet zauważyliśmy zmiany w zewnętrznej pogodzie. Wieczorem było
o wiele cieplej niźli po południu.
Niedziela powołań
W tym roku już drugi raz w naszej parafii przeżywamy „najazd kleryków”. Pierwsze- w niedzielę 16 marca z mnogością kleryków z różnych stron świata, a kształcących się w seminarium w Warszawie, które nosi nazwę: Redemptoris Mater – Matka Odkupiciela – była dla wielu parafian
ogromnych przeżyciem, prawie, że szokiem. Natomiast odwiedzenie parafii przez
5 kleryków z Krakowskiego Seminarium
Duchownego, które przeżyliśmy w ostatnią niedzielę – było spokojnym powiewem,
przez niektórych nawet niezauważonym.
Pielgrzymujemy do Kalwarii
W sobotę 24 maja przeszło 200 osobowa grupa pielgrzymów pokonała pieszo
trasę z Wadowic do Kalwarii, a następnie
dróżki do Matki Bożej. Przez tę pielgrzymkę wpisujemy się w setki pielgrzymów, którzy w ciągu roku, najczęściej autokarami,
jadą przez Łagiewniki, Kalwarię, Wadowice i często Oświęcim.
Do użytku parafialnego
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Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedza następujące rodziny:
11 maja
Barbara Gurdek
ul. Zatorska
12 maja
Józefa i Jan Adamczyk
Jolanta Golec
ul. Mickiewicza 11
14 maja
Mieczysława i Ferdynand Bąk
Os. XX-lecia
15 maja
Helena Bik z dziećmi
Os. XX-lecia
17 maja
Zofia i Zygmunt Ryba
ul. Sienkiewicza
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:

Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48

1 J 4, 7-10

Powołanie pogan do Kościoła

Bóg jest miłością

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

EWANGELIA: J 15, 9-17
Przykazanie miłości
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak
jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego
i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna. To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie

swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to,
co wam przykazuję. Już was nie nazywam
sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego,
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem
od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was
na to, abyście szli i owoc przynosili i by
owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam
Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie
miłowali”.
Oto słowo Pańskie

Radość prawdziwa

Bóg nazywa nas przyjaciółmi i zaprasza do
swego stołu. Jeśli odrzucę wszystko to, co
rodzi grzech, to będę mógł nakarmić się
chlebem Miłości -Eucharystią, w której Jezus jest dla mnie, bo mnie kocha.
Jak to możliwe? Zmartwychwstały obdarza nas swym Duchem, bo doświadczenie prawdziwej radości jest możliwe tylko
w Duchu Świętym: „Owocem zaś Ducha
jest miłość, radość, pokój (...)”. Jestem kochany, więc jeśli zjednoczę się z Chrystusem, to w Nim znajdę siłę do pokonania
każdego odruchu egoizmu. Nie będę szukał
wyłącznie własnej przyjemności i wygody,
będę kochał, dając innym mój czas, zdolności, siły, wrażliwość. Wtedy poznam radość
prawdziwą.
ks. Wojciech Nowacki

Pragnienie radości należy do istoty bycia
człowiekiem. Bóg stworzył nas dla szczęścia i nigdy nie zrezygnował ze swojego
planu obdarowania nas trwałą i głęboką
radością.
Dlaczego więc życie wielu z nas tak często naznaczone jest smutkiem, zwątpieniem? Dlaczego nie wierząc w radość prawdziwą i szukając jej na oślep, uparcie próbujemy nasycić się jej namiastkami? Syn
Boży stał się Człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, aby każdy człowiek mógł poznać bezmierną radość Bożą. Zmartwychwstały Chrystus mówi nam, że jesteśmy
bezgranicznie i bezwarunkowo kochani.
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Pielgrzymka na Skałkę z okazji 750 rocznicy kanonizacji św. Stanisława
W niedzielę 11.05.2003 w odpowiedzi na
zaproszenie ks. Kard. Franciszka Macharskiego grupa 20 pielgrzymów z Wadowic
wspólnie z parafianami z Radoczy pielgrzymowała na uroczystości 750 rocznicy kanonizacji św. Stanisława na Skałkę.
Św. Stanisław jest jedną z najważniejszych postaci naszej historii. Był obrońcą
ładu moralnego i ostoją prześladowanych.
W pracy na rzecz kościoła św. Stanisława
początkowo silnie wspierał król Bolesław
Śmiały. Jednak później doszło między nimi
do ostrego konfliktu, który zakończył się
męczeńską śmiercią Biskupa. Ofiara Jego
życia sprawiła, że w przeszłości nazywany był „Rodzicielem Polski” i „Ojcem Ojczyzny”.
Rosła pośmiertnie sława krakowskiego
biskupa, wyniesienia świętego na ołtarze
dokonał 17 września 1253r. w Asyżu papież Innocenty IV. Rok później 8 maja po
raz pierwszy odbyła się w Krakowie uroczystość św. Stanisława.
W ciągu wieków utrwalił się zwyczaj
procesji z relikwiami świętego w niedzielę
po 8 maja, czyli w oktawie uroczystości
patronalnej św. Stanisława z Wawelu, od
grobu św. Stanisława, na Skałkę do miejsca jego męczeńskiej śmierci. Tradycja tych
uroczystych procesji trwa do dziś. My także
wzięliśmy udział w tej procesji.
O godz. 9.00 spod Wawelu wyruszyła
procesja wiernych. Szli w niej polscy i zagraniczni duchowni, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, wierni z około trzystu
polskich świątyń pod wezwaniem św. Stanisława, reprezentanci różnych profesji:
górnicy, hutnicy, pocztowcy, tramwajarze,
kominiarze, lekarze, rzemieślnicy, senaty
krakowskich uczelni, politycy, kawalerowie
maltańscy, bracia kurkowi, żołnierze.

Dużą grupę stanowiła młodzież ze szkół
katolickich ze swoimi profesorami oraz grupa niepełnosprawnych na wózkach. Szli ze
swoimi sztandarami przedstawiciele Solidarności, Akcji Katolickiej, Honorowi Krwiodawcy, harcerze, strażacy, członkowie
Związku Parafialnych Klubów Sportowych.
Barwnie prezentowały się grupy pielgrzymów w strojach krakowskich, góralskich,
żywieckich z Podhala, Orawy, Spisza, Żywiecczyzny niosące feretrony, sztandary.
Liczną grupę, około 100 osób stanowili wierni z parafii św. Jadwigi z Golyni. Z naszego
miasta oprócz nas była grupa z parafii św.
Piotra z figurą Matki Boskiej Fatimskiej i
górnicy ze sztandarem.
W procesji niesiono złoty relikwiarz z głową św. biskupa męczennika. Oprócz relikwii św. Stanisława siostry i zakonnicy nieśli
relikwie innych świętych i błogosławionych
Narodu i Krakowa (w sumie dwadzieścia).
Przed i za relikwiami św. Stanisława szli
kardynałowie na czele z Prymasem Polski
Józefem Glempem, biskupi.
Podczas procesji śpiewano litanię do
Wszystkich Świętych, pieśni Maryjne oraz
pieśń „Święty Stanisławie Patronie nasz,
opiekunie całej Ojczyzny, módl się za nami”.
O godz. 10.00 rozpoczęła się msza św.,
którą koncelebrowało 200 kapłanów, w tym
kilku kardynałów i 60 biskupów.
Mszy Św. przewodniczył ks. Kardynał
Józef Ratzinger, legat papieski, prefekt Kongregacji Nauki i Wiary.
Na placu przed kościołem, w ogrodach
klasztornych i przyległych ulicach zgromadziły się tłumy wiernych (około 80 tys.).
W centralnej części ołtarza widniał zarys
Europy i napis na niebieskim tle: „Stał się
znakiem jedności i patronem całej Ojczyzny”.
M.Zadora - cdn

Intencje mszalne:

Czwartek 29 maja
Wniebowstąpienie Pańskie
6.00 Śp. Franciszek Ankus
7.00 Śp. Stanisław Płaszczyca
8.00 Śp. Piotr Kubaszewski
10.00 Śp. Maria Kwarciak
12.00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
dla Marii z okazji urodzin i imienin
16.00 Śp. Józef Zięba
19.00 Śp. Kazimiera Wójcik
Piątek 30 maja

Poniedziałek 26 maja

Wspomnienie św. Jana Sarkandra,
kapłana i męczennika

Wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

Śp. Stanisław Adamczyk
Śp. Maria Ziaja
Śp. Maria
Śp. Zofia
Śp. Stanisław Płaszczyca
Śp. Stanisław i Tekla
Śp. Irena Skrzypczak
Śp. Piotr Kubaszewski

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

Wtorek 27 maja
Wspomnienie św. Augustyna z Canterbury, biskupa

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00
Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
12.00
17.30
18.00

Śp. Helena Kłobuch
Śp. Włodzimierz Sikora
Śp. Władysław Kasprzak
Śp. Stanisław Płaszczyca
O zdrowie i błog. Boże dla Bronisławy
z podziękowaniem za otrzymane łaski
Śp. Wiesława Staniek w 1r. śm
Sp. Piotr Kubaszewski

Śp. Franciszek Ankus
Śp. Józef Płonka w 2r. śm.
Śp. Stanisława Ziomkowska
Śp. Stanisław Płaszczyca
Śp. Maria Rajda w 40r. śm.
Śp. Stanisław i Antoni Rajda
Śp. Piotr Kubaszewski
Śp. Stanisława i Karol Jończyk

Sobota 31 maja
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

28 maja
Śp. Zenobia i Stanisław Grobelni i ich dzieci
Śp. Adam Handzlik
Śp. Stanisław Płaszczyca
Śp. Maria Kwarciak
Śp. Piotr Kubaszewski
Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
Śp. Zofia Ochman z synową
Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Śp. Franciszek Ankus
Śp. Stanisława i Roman w 3r. śm.
Śp. Andrzej Drzerski
Śp. Jadwiga Leśniewska
Śp. Stanisława Ziomkowska
Śp. Jan Ziomkowski
O błog. Boże dla Anieli Polak
Śp. Józef Zięba

Niedziela 1 czerwca
6.00 Śp. Mieczysław Kędzior
7.30 Śp. Ryszard Prokurat
9.00 Śp. Krystyna Kot
Śp. Janina i Wincenty Kot
10.30 Śp. Józef Dębski
11.30 Śp. Mieczysław Blecha
12.00 Dziękczynno błagalna, dlaWiesława w 50r. ur.
oraz dla rodzin: Gołbów, Pilarskich i Dyrcz
13.15 chrzty
19.00 Śp. Józef Zięba
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Ogłoszenia parafialne
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 25.05.2003
1. Przy wejściu do naszej bazyliki wisi
pięknie odrestaurowany pamiątkowy krzyż.
Ofiary, które złożycie w przyszłą niedzielę
będą przeznaczone na pokrycie kosztów
konserwacji. Niech ten krzyż bardzo czczony przez parafian, mobilizuje do wielkiego
uszanowania naszej świątyni.
2. Serdecznie zachęcamy naszych parafian do udziału w nabożeństwach majowych, które odbywają się o godz. 18.30,
a po nich następuje maryjna procesja.
3. Przed czwartkowym Świętem Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzimy tzw.
Dni Krzyżowe, czyli Dni Modlitw o urodzaje.
4. W poniedziałek, wtorek i środę, przy
kaplicach na Podstawiu oraz ul. Mickiewicza i na Łazówce, prosimy o modlitwy
w tych intencjach. Natomiast w bazylice połączymy tę modlitwę z nabożeństwem majowym.
5. We wtorek pielgrzymujemy do Limanowej i Pasierbca. Są wolne miejsce. Koszt
przejazdu 15 zł.
6. W czwartek jest święto kościelne i obo-

wiązujące Wniebowstąpienia Pańskiego.
Postarajmy się w tym dniu uczestniczyć we
Mszy Św. Odprawiamy je o godz. 6.00,
7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00.
7. W przyszłą niedzielę na godz. 16.00
zapraszamy na spotkanie członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
8. Z okazji Dnia Dziecka w przyszłą niedzielę w kaplicy domu parafialnego o godz.
15.00 odbędzie się przedstawienie pt. „Skarby domowe” w wykonaniu uczniów klasy
Ib Szkoły Podstawowej Nr 2.
9. Za dwa tygodnie w święto Zesłania
Ducha Świętego odbędą się w naszej bazylice na mszy św. o godz. 12.00 prymicje
ks. Marcina Wolczko, który przyjmie sakrament kapłaństwa w katedrze wawelskiej
w sobotę 7 czerwca.
10. W sobotę, w wigilię Zesłania Ducha
Św., młodzież naszej parafii z ks. Janem
pielgrzymuje do Lednicy. Wszystkich członków różnych wspólnot naszej parafii zapraszamy na wieczorne czuwanie, które
rozpoczniemy o godz. 20.00.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Patron ładu moralnego

Biskup Pomazaniec upomniał Króla Pomazańca. Sprzęgło się w walce dwóch mocarzy. Siła miecza zadała śmierć fizyczną Biskupowi. Choć padł Biskup to jednak moc
ducha odniosła zwycięstwo nad orężem.
Naród stanął po stronie zamordowanego.
W niezwykłą moc ducha Ewangelii nie liczył się Śmiały – mocny siłą oręża. Ten
konflikt pomazańca z pomazańcem był niezwykłą tragedią dwóch przyjaciół, Króla
i Biskupa. Wielkość Św. Stanisława tkwi także w tym, że miał odwagę – miłując bar-

Procesja z Wawelu na Skałkę dla uczczenia Św. Stanisława zawsze nosi charakter
patriotyczno – religijny. W tym roku ze
względu na jubileuszowy wymiar – minęło
750 lat od kanonizacji głównego patrona
Polski, procesja jeszcze bardziej uwypukliła historyczne znamię. Było to starcie przyjaciela z przyjacielem. Król Bolesław Śmiały gnany duchem ówczesnego świata zderzył się z Biskupem krakowskim Stanisławem Szczepanowskim owładniętym duchem ewangelii. W imię nauki Chrystusa
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(ciąg dalszy na str. 4)

swego umysłu i wielkością serca wpatrywał się w siedmioletnie rządy diecezją krakowską Św. Stanisława. W wyniku tych
rozważań napisał sztukę, którą zatytułował „Stanisław”. W dniu konsekracji swego następcy Kardynała Macharskiego przekazał mu ten niezwykły upominek. Przez
ten gest zapragnął uświadomić swego następcę, że Biskup krakowski żyjący na
przełomie XX i XXI w. powinien wpatrywać się w tego, który na tym tronie zasiadał w XI w.
Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

dziej Boga niż człowieka – powiedzieć przyjacielowi: tak się nie godzi postępować.
Nadużywasz swej władzy.
Św. Stanisław, pierwszy Polski święty na
całe wieki pozostał patronem ładu moralnego. Wierny głosowi swego sumienia,
wbrew sympatiom dał świadectwo. Zapłacił za nie najwyższą cenę.
Kardynał Karol Wojtyła był 69 następcą
po swoim wielkim poprzedniku. Głębią

nia. Przemówienia wprowadzające były
bardzo dobrze przygotowane. Furorę zrobili klerycy salezjańscy, którzy pomogli radośnie przeżyć godzinne spotkanie. Przemarsz szkół ze sztandarami, na czele z orkiestrą dętą z Kleczy był imponujący. Polowa Msza św. na rynku wadowickim, której przewodniczył ks. bp Kazimierz Nycz
zjednoczyła uczestników wokół Eucharystii. Dobry posiłek w Podhalaninie dopełnił dobrze zrealizowanego programu spotkania. Bogu niech będą dzięki za udaną
pogodę i bardzo radosne spotkanie.

Zjazd szkół
W sobotę 17 maja, z okazji 83. rocznicy
urodzin Jana Pawła II, w Wadowicach odbyło się kolejne spotkanie szkół noszących
imię naszego Papieża. Tym razem z 34 szkół
przybyło prawie 600 uczniów. Wzruszające było, że niektóre szkoły: od Gdańska czy
Białegostoku, aby przybyć musiały jechać
10 godzin. Młodzież i wychowawców wadowicki dom nakarmił chlebem i miłością.
Duża przestrzeń kościoła św. Piotra oraz
placu dały możliwości swobodnego spotka-

kład MASPEX przekazał nieodpłatnie wody
mineralne za cenę 681,48 zł.
Kremówki przekazali nieodpłatnie cukiernicy Barbara i Maciej Leniowie oraz Pani
Ewa Hardek. Przy posiłku panowała atmosfera radości i zadowolenia. Duży wkład
pracy i dużo serca w przygotowanie spotkania włożyły panie z Zespołu Charytatywnego. Wszystkim ofiarodawcom i pracownikom – Bóg zapłać.
18 maja odbyła się zbiórka przy drzwiach
Bazyliki przeznaczona na wypoczynek dzieciom biednym. Zebrano kwotę 2.442,- zł.,
w tym u OO.Karmelitów – 310 zł.,
a u Sióstr Nazaretanek – 208 zł.

Urodziny Ojca Świętego
17 maja na urodziny Ojca Świętego przyjechali do Wadowic z całej Polski uczniowie
szkół noszących imię Jana Pawła II. Jak
każe zwyczaj uczniowie zostali ugoszczeni
wspaniałą grochówką, którą przygotowały
Panie z kuchni hotelu „Podhalanin”, oraz
kremówkami. Oprócz tego każdy uczestnik
otrzymał paczkę słodyczy wyprodukowanych w Wadowicach. Posiłek został przygotowany dzięki gościnności i hojności kierownictwa hotelu „Podhalanin” i dzięki ofiarności zakładów Skawa i MASPEX. Zakłady Cukiernicze Skawa ofiarowały na ten cel
słodycze za kwotę 3.872 zł. Natomiast za-4-

Teresa Nogalowa
Przewodnicząca Zespołu Charytatywnego

przynależni do naszej parafii. Każdy ma swobodę wyboru „swojego kościoła”.
Parafia nasza zabiega o wiernych, rozbudowując i urozmaicając swą ofertę. Życie liturgiczne wzbogacane jest licznymi propozycjami opiekuńczo-charytatywnymi i kulturalnymi, a także propozycjami związanymi z wypoczynkiem dzieci i osób starszych.
W ostatnim czasie zwiększyła się ilość grup
i stowarzyszeń działających na terenie naszej parafii.
Bardzo dobrze jest przyjmowany tygodnik
parafialny BAZYLIKA, w którym oprócz
wiadomości bieżących zamieszczane jest
„Słowo na niedzielę” wraz z komentarzem,
liczne artykuły o naszym Rodaku Janie Pawle II, oraz informacje o działalności grup
i stowarzyszeń parafialnych.
Poprzez takie działania-„oferty” parafia
macierzysta staje się silniejsza i skupia
w większym stopniu wiernych wokół siebie. Niepokojące jest to, że czynnie zaangażowanych jest niewielu parafian, którzy należą do różnych wspólnot i grup. Nasza parafia liczy prawie 10 tys. wiernych. Natomiast aktywnych parafian działających we
wspólnotach jest ok. 200. Te same osoby
należą do różnych wspólnot.

Żywa parafia
W dniu 15.05 odbyło się kolejne spotkanie Parafialnego Oddz. Akcji Katolickiej.
Tematem spotkania były sprawy organizacyjne i ogólno-parafialne.
Ks. Proboszcz, opiekun POAK zapoznał
zebranych z artykułem ks. A. Dragułykapłana diecezji zielonogórskiej zamieszczonym w czasopiśmie „Więzi”. Porusza
on sprawy dot. życia parafii i przynależności wiernych do swojej parafii. Autor
pisze, że dla coraz większej liczby wiernych parafia to nie ta, w której mieszkają,
ale ta, w której się dobrze czują, bo odpowiada im styl duszpasterskiego działania.
Według Autora reakcja środowiska kapłańskiego na to zjawisko może być dwojaka: zachowawcza albo marketingowa.
Reakcje zachowawcze wynikają z „administracyjnego” modelu zarządzania parafią, który jest łatwiejszy do realizacji, ale
osłabia „dynamizm pastoralny” i wymaga
mniej pracy.
W trakcie dyskusji stwierdzono, że nasza parafia w dużym stopniu może być
zaliczona do modelu „marketingowego”.
Na terenie miasta Wadowice znajduje się
5 kościołów, do których uczęszczają wierni

Władysław Brańka

Radosne granie
Urodziny Ojca
Świętego były
natchnieniem dla
prawie 30 orkiestr przy
Ochotniczych Strażach pożarnych z różnych miejscowości
grania różnych utworów na naszym rynku. Dzięki ich obecności
i pięknie wykonanym utworom plac Jana
Pawła II w Wadowicach po raz kolejny
ożył. Bóg zapłać inicjatorom za zrealizowany koncert.

Lednica, 7/8 czerwca 2003
Program:
4.00 Wyjazd z Wadowic
10.00
Zwiedzanie Lichenia
16.00
Nabożeństwo – Talenty – na
polach Lednickich
2.00 Powrót autokarem do Wadowic
Pełny koszt 30 zł. dla młodzieży do 20 roku
życia. Pozostali 50zł.
Informacje i zapisy
Kancelaria Parafialna 9.00-10.00
Tel. 8732096; 608 20 40 18
-5-

