Zakończenie
Nadchodzący tydzień kończy rok szkolny dla dzieci
i młodzieży. W ostatnich tygodniach w prośbach do
Matki Bożej Nieustającej
Pomocy często można było
wyczytać zdanie napisane ręką dziecka:
„Matko Boża pomóż mi bym otrzymał świadectwo z czerwonym paskiem”. Życzymy
dzieciom i młodzieży, żeby cud rozmnożenia takich świadectw nastąpił w tym tygodniu w szkołach wadowickich. Nauczycielom, Wychowawcom i Rodzicom życzymy
radości z zakończonego roku szkolnego.
Szczęść Boże Wychowawcom i Wychowankom na okres wakacji. Boże chroń od
wszelkich nieszczęść.
Dni uwielbienia
Oktawa Bożego Ciała, którą rozpoczynamy od czwartkowego święta, jest publicznym wyznaniem wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby zwłaszcza procesja Bożego
Ciała, jak również procesje w czasie oktawy, gromadziły nas licznie i ożywiały naszą wiarę i miłość do Jezusa Eucharystycznego.
Bogactwo wigilii
Bardzo radosne było czuwanie 20 grup
parafialnych w sobotni wieczór. Przedstawiciel poszczególnych grup publicznie prezentował działalność i dorobek grupy. Ten
wieczór był radosnym uwielbieniem Ducha
św., ale i żarliwym wołaniem: Przyjdź!
Świadectwa wypowiedziane przez przedstawicieli poszczególnych grup będziemy
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prezentowali na stronicach naszego biuletynu.
Ministranci
Króluj nam Chryste.
Nazywam się Paweł Sikora i jestem jednym z dziewięciu najmłodszych ministrantów. Nasz opiekun ksiądz Krzysztof Główka przez kilka miesięcy przygotowywał nas
do tej zaszczytnej służby. Na zbiórkach
uczyliśmy się, jak powinien zachowywać
się dobry ministrant w kościele, domu
i szkole. Podczas uroczystej Mszy Św.
w Święto Miłosierdzia Bożego zostaliśmy
włączeni w krąg służby liturgicznej. Z kandydatów staliśmy się ministrantami.
W obecności księdza Proboszcza i księdza
Krzysztofa złożyliśmy uroczystą przysięgę. Bardzo się cieszę, że jestem ministrantem.
Nasza wspólnota liczy około 40 ministrantów i 8 nowo zapisanych. Każdy z nas
zapisał się na ministranta, ponieważ chciał
służyć samemu Bogu. Wszyscy pragnęliśmy stanąć najbliżej księdza, który sprawuje najświętszą ofiarę. Cała nasza wspólnota spotyka się na co sobotnich zbiórkach.
W czasie tych spotkań pogłębiamy swoją
wiedzę religijną omawiając np.: tajemnice
różańca czy stacje drogi krzyżowej. Przybliżamy i wyjaśniamy sobie nawzajem znaczenie świąt w nadchodzącym tygodniu.
Modlimy się o nowe powołania kapłańskie
i zakonne. Uczymy się jak uciszyć nasze
myśli przed Mszą Św., aby móc godnie
i z radością pełnić świętą służbę.
Paweł Sikora
Przemysław Kierczak
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Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedza następujące rodziny:
11 czerwca
Łucja Gurdek z rodziną
ul. Krakowska
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 KSIĘGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.
POWTÓRZONEGO PRAWA:

PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

Pwt 4, 32-34.39-40

Rz 8, 14-17

Bóg jest jeden

Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

EWANGELIA: Mt 28, 16-20
Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus
im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami;
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Oto słowo Pańskie

Ikona Trójcy Świętej

chrześcijańskiej wspólnoty komunię osób,
doświadczenie miłości. Chrześcijanie nie są
jedynie grupą społeczno-religijną, ale winni
być komunią osób, jak jest nią Trójca Święta. Celem takiej wspólnoty nie jest powierzchowna więź i sympatia, ale wzajemna miłość jej członków. Trójca Święta uczy nas,
aby się wzajemnie poznawać, dzielić sobą
i akceptować. Takie poznawanie nie lęka się
prawdy, dokonuje się w poszanowaniu
praw i we wzajemnym szacunku, w poczuciu odpowiedzialności.
Kościół jest ikoną Trójcy Świętej; z różnorodności rodzi się jedność, rodzi się siostrzana i braterska komunia. Kościół żyje,
jeśli naśladuje życie wewnętrzne Trójcy
Świętej. Realizując program miłości, Kościół
staje się w świecie obrazem Trójcy Świętej
i przyciąga ludzi będących poza Kościołem.

W uroczystość
Najświętszej Trójcy
świętujemy tajemnicę doskonałej jedności trzech Osób Boskich - Ojca i Syna
i Ducha. Jest to jedność doskonała - pełnia miłości i poznania, komunii i komunikowania. Trójca
Święta wprowadza
nas w tajemnicę
chrześcijańskiej egzystencji. Naśladowanie wewnętrznego życia Trójcy
Świętej oznacza dla
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ks. Stefan Szymik misjonarz Świętej Rodziny

(ciąg dalszy ze str. 5)

skim i przyjaciołom za to, że wpisując się
w drogę mojego powołania, wnieśliście
w nią wiele radości i wartości. Bóg zapłać.
Dziękuję nauczycielom i kolegom ze
szkolnej ławy w Wadowickim Liceum.
W sposób szczególny chce podziękować
Ruchowi Światło-Życie, z którym związana jest moja droga. To w Oazie zrodziło się
i kształtowało moje powołane i to właśnie
z tej wspólnoty wyszedłem. Dziękuję księżom moderatorom, animatorom i wszystkim, których spotkałem w Oazie.
Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali
tę uroczystość. Panu kościelnemu Józefowi, Służbie liturgicznej, Panu organiście
i chórowi parafialnemu, Sąsiadom, którzy
ubrali drogę do kościoła. Orkiestrze z Głogoczowa, wszystkim grupom parafialnym,
i wam, którzy uczestniczycie w tej uroczystości za wspólną modlitwę. Wszystkim za
wszystko Bóg zapłać.
Ks. Prymicjant

Dziękuję ks. Józefowi Pochopieniowi,
proboszczowi z Głogoczowa, parafii mojej praktyki i wszystkim, których tam spotkałem. Bóg zapłać!
Dziękuję księżom pracującym w Wadowicach, szczególnie ks. Prałatowi Zdzisławowi Kałwie, który od początku kształtował drogę mojego powołania. Dziękuję
moim katechetom, księżom wikariuszom,
księżom rodakom, ojcom karmelitom, pallotynom. Dziękuję siostrom Nazaretankom,
moim katechetkom z dziecięcych lat, szczególnie siostrze Magdalenie, Bóg zapłać także
siostrom Albertynkom.
Pragnę jeszcze raz podziękować ks. Rektorowi, a przez niego wszystkim księżom
przełożonym, ojcom duchownym i klerykom Krakowskiego Seminarium, za te sześć
lat wspólnej drogi ku kapłaństwu.
Dziękuję całej mojej rodzinie, moim bli-

Lektorzy

wo Boże. Życie lektora nie kończy się przy
ambonce. Jako młody człowiek, lektor musi
dawać przykład, być czysty jak czysta jest
jego biała alba. Czyste muszą być jego usta,
z których na każdej Mszy Świętej płyną Słowa Boga, także ręce jego muszą być czyste,
bo one najczęściej noszą Świętą Księgę.
Lektor musi mieć czyste oczy, bo to one
pozwalają mu odczytywać słowa Pisma
Świętego. Wreszcie czyste musi być jego
serce, bo gdyby nie ono, w ogóle by nie
mógłby czytać, bo serce jest najważniejsze
– centrum człowieka. Słowo Boże staje się
z czasem dla lektora takim właśnie centrum
życia, jakim jest serce. Dzięki Duchowi
Świętemu, chociaż w pewnym stopniu każdemu z nas udaje się spełnić te trudne do
spełnienia warunki, bo przecież każdy człowiek jest słaby.

Lektor, czyli ministrant Słowa Bożego. Początkowo, gdy zaczynamy czytać
Słowo Boże, jak to
przed występami publicznymi, każdy z nas
ma tremę. Duch
Święty, który napełnia każdego z nas,
daje nam moc, dzięki której możemy
czytać w sposób zrozumiały dla każdego.
Tekst Pisma Świętego staje się przy ambonce przejrzysty jak nigdy dotąd, co ułatwia przekazanie go wiernym. Dzięki Duchowi Świętemu wszelkie stresy i trema
z czasem odchodzą i z dnia na dzień coraz
bardziej chce się czytać i przekazywać Sło-

Maciej Lehferld
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Poniedziałek 16 czerwca
6.00 Sp. Jan Drabek
6.30
7.00 O szczęśłiwe rozwiązanie
7.30 Śp. Mieczysław
8.00 Śp. Mieczysław Blecha
12.00 Śp. Tadeusz Zieliński w 11r. śm.
18.00 Śp. Marian i Maria Gabryl w r. śm.
Wtorek 17 czerwca
6.00 Śp. Mieczysław
6.30 Śp. Jan Drabek
7.00 Śp. Mieczysław Blecha
7.30
8.00 Śp. Franciszek Ankus
12.00 Sp.Adolfina i Mieczysław, Krzysztof Tłomak
18.00 O błog. Boże dla III Róży z rodzinami
Sp. Franciszka Nikiel
Sp. Irena Kałużna
Środa 18 czerwca
6.00 Śp. Franciszek Ankus
6.30 Sp. Mieczysław Blecha
7.00 Śp. Jan Wacławski w 30r. śm.
7.30 Sp. Mieczysław
8.00 Zakończenie roku szkolnego - Szkoła podst.nr 2
9.00 Zakończenie roku szkolnego - Zespół Szkółim. ks.
prof. Józefa Tischnera
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00 Sp. Janina Leśniak w 6r. śm.
16.30 Zakończenie roku szkolnego - Zespół Szkółnr 1
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00

Czwartek 19 czerwca
Boże Ciało

6.00
7.30
00

9.
10.00
13.00
19.00 W intencjiuczestników pogrzebu
J. Styła w Kętach Podlesiu
Piątek 20 czerwca
6.00
6.30 Śp. Mieczysław
7.00 Sp. Józef Targosz w r. śm.
7.30 Śp. Mieczysław Blecha
8.00 Śp. Salomea i Antoni Lempart
Śp. Mieczysław, Czesław
9.00 Zakończenie roku szkolnego - Liceum
Ogólnokształcące
10.00 Zakończenie roku szkolnego - szkoła nr 2
12.00 Sp. Franciszek Ankus
18.00 Śp. Jan i Paweł Ludwikowscy
Sobota 21 czerwca
6.00 Sp. Mieczysław
6.30 Śp. Jan
7.00 Śp. Maria Dradrach w 3r. śm.
7.30
8.00 Sp. Mieczysław Blecha
12.00 Sp. Franciszek Ankus
18.00 Śp. Jan Gołąb i Franciszek Sośnicki
Niedziela 22 czerwca
6.00 Śp. Mieczysław
7.30 Śp. Janina i Jan Bąk
9.00 O nawrócenie grzeszników
10.30 Śp. Roman Komendera w 2r. śm.
11.30 Sp. Mieczysław Blecha
12.00 Sp. Władysław i Emilia Gromada w r. śm.
13.15 Śp. Janina Dębska
19.00 Śp. Marian Kruk w 30r. śm.

40 lat
23 czerwca 1963 roku przyjąłem sakrament kapłaństwa. Udzielił mi go w katedrze wawelskiej ks. bp Wojtyła. Jeszcze
wtedy pod nieobecność Ordynariusza był
Wikariuszem Kapitulnym. Bóg dał mi łaskę,
że przez te cztery dekady pracowałem
w następujących parafiach: Zubrzyca Górna od 1963-1966, Zebrzydowice od 19661970, Zakopane – św. Rodzina – od 19701977, jako Proboszcz Nowa Huta – Wzgórza Krzesławickie od 1977-1994, jako Dyrektor Caritas archidiecezji krakowskiej od
1994-1998, jako Proboszcz parafii Of. NMP

Sp. Mieczysław
Sp. Władysław Wyka
Sp. Jan Matusik
Śp. Mieczysław Blecha

w Wadowicach od 1998 do... pożyjemy,
zobaczymy, co Bóg da. Oktawę Bożego Ciała w tym roku intensywnie łączę z 40-leciem mego kapłaństwa. Proszę Chrystusa,
Wiecznego Kapłana, by pomógł mi ożywić
wiarę, nadzieje i miłość.
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Ks. Proboszcz

Uroczystość Najświętszej Trójcy
XI Niedziela Zwykła - 15.06.2002 r.
1. Jutro 16 czerwca pielgrzymujemy
o godz. 16.00 na apel jasnogórski. W naszej parafii z okazji IV rocznicy koronacji
obrazu Matki Boskiej uroczystą mszę św.
odprawimy o godz. 18.00, a po niej odmówimy różaniec zakończony procesją. Na
rynku z tej okazji o godz. 20.00 odbędzie
się koncert chórów i zespołów wadowickich. Serdecznie do udziału zapraszamy.
2. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
zapraszamy na spotkanie we wtorek 17
czerwca na godz. 19.00.
3. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej
będzie w środę 18 czerwca o godz. 19.00.
4. W tym tygodniu dzieci i młodzież
kończy rok szkolny. Niech rodzice zatroszczą się by na zakończenie roku szkolnego
dzieci i młodzież przystąpiły do spowiedzi
i komunii św. Z tej okazji będziemy spowiadać w środę od godz. 17.00.
5. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i
17.30, modlimy się o silną wiarę w realną
obecność Jezusa w Eucharystii.
6. W środę 18 czerwca o godzinie 19.00
odbędzie się próba sypania kwiatów, dzwonienia oraz układanie dzieci niosących
w procesji poduszki z symbolami przed uroczystością Bożego Ciała. Obecność na próbie jest konieczna do wzięcia udziału
w procesji.
7. W czwartek jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa
zwana u nas Bożym Ciałem. W tym dniu
wszyscy wierzący wezmą udział w uroczystej procesji, która rozpocznie się w kościele
św. Piotra mszą św. o godz. 10.00. Zwyczajem ubiegłych lat, wierni dwóch wadowickich parafii pójdą w procesji – w tym
roku od kościoła św. Piotra do bazyliki.
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8. Prosimy naszych parafian, aby świadectwem swej obecności oraz pobożnego
zachowania się okazali żywą wiarę w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Prosimy o wykonanie pierwszego ołtarza przez Ochotniczą Straż Pożarną wraz
z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych,
a drugiego przez młodzież Służby Liturgicznej oraz Stowarzyszenie KSM-u. W Boże
Ciało w naszej bazylice będą Msze Św.
o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 13.15 i wieczorem o godz.19.00.
9. W oktawie Bożego Ciała urządzamy
procesje po rynku o godz. 18.30.
10. W piątek 20 czerwca pielgrzymujemy do Łagiewnik. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt przejazdu 10 zł. W tym dniu w naszej Bazylice na mszy św. o godz. 18.00
obchodzimy uroczystość 83 rocznicy chrztu
Ojca Świętego. Mszę tę poprowadzi i kazanie wygłosi ks. infułat Kazimierz Suder.
11. Czcicieli Najświętszego Serca Pana
Jezusa zapraszamy na pielgrzymkę w sobotę 21 czerwca. Wyjazd o godz. 7.30. Koszt
przejazdu 20 zł.
12. Święci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika, w sobotę – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Jeśli tyle się robi, żeby nowy człowiek
mógł przyjść na świat w jak najlepszych
warunkach – to również trzeba większego
wysiłku włożonego w chrzest św. jako
drugie rodzenie do życia nadprzyrodzonego.
Ojciec Święty na zakończenie Wielkiego
Jubileuszu roku 2000 wydał specjalny list,
który zatytułował: „Wchodźcie w nowe
tysiąclecie”. Jest to program duszpasterski
nakreślony przez Papieża dla całego Kościoła. W wskazaniach Namiestnik Chrystusa mówi: „Odkrywajcie piękno i wielkość sakramentów”. Idąc za tym przynagleniem Papieża naszą wadowicką chrzcielnicę przenieśliśmy na środek kaplicy św.
Rodziny. Chrzcielnica w centrum rodziny.
Wiara, nadzieja i miłość jest Bożym darem
otrzymanym w chrzcie św. Jednak rozwój
zależny jest od rodziny. Katolicka rodzina
zmaga się z marginalizacją życia religijnego, którą narzuca współczesny świat.
Z ogromną energią i wielkim nakładem sił
wbija w głowę i serce człowieka swoją
antyewangelię. Ewangelia Jezusa Chrystusa zagłuszana przez obecny świat z mocą
podkreśla zasadnicze znaczenie rodziny
i jej niezbywalnego prawa do rozwoju człowieczeństwa tak od strony naturalnej jak
i nadprzyrodzonej.
Cieszymy się, że 18 maja Ojciec Święty
rozpoczął 84 rok życia. Raduje nas fakt, że
urodziny papieskie uroczyście były obchodzone w świecie i w Polsce. Kto jednak
pamięta, że 20 czerwca rozpoczął się 84
rok wszczepienia w życie Boże. To nie jest
zdarzenie medialne. To wielka tajemnica
naszej wiary. Jak telewizja może ten akt
przedstawić? Jak dziennikarz pism o wielotysięcznym nakładzie może ten jedyny
cud opisać?

Znaczenie chrztu św.
W ostatnich latach bardzo ciekawą translokacje przeżyła papieska chrzcielnica
w Wadowicach. Przez dziesiątki lat była pokornie przyczepiona do muru kaplicy św.
Rodziny. Przez nawiedzających naszą Bazylikę czasami była nawet niezauważalna.
Słyszałem nieraz pytanie od pielgrzymów,
gdzie znajduje się chrzcielnica, którą całował Karol Wojtyła jako Biskup, Kardynał
i Papież.
Pocałunek jest znakiem miłości. Często
wdzięczności, a może być też i przeproszenia. Przez pocałunek złożony na chrzcielnicy Papież złożył hołd wodą chrztu, które
Go obmyły z grzechu pierworodnego i włączyły w Kościół święty. Niezwykle wymowny gest. Przecież ten pierwszy i najważniejszy sakrament czyni nas dziećmi Bożymi.
Przez polanie wodą chrzcielną i wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca
i Syna i Ducha św. Bóg w człowieku zamieszkał. Został wszczepiony w Chrystusa. Wtedy zostało zapoczątkowane w człowieku życia wiary, nadziei, miłości. Nadprzyrodzony świat, Boży świat wchodzi
w ziemski żywot człowieka. Dzięki temu
sakramentowi człowiek posiada podwójne
życie: ludzkie i Boże. Jest dzieckiem określonych rodziców, oraz Bożym dzieckiem.
W naszych czasach dużo pisze się i mówi
na temat szkoły rodzenia. Przygotowuje się
kobiety do tej niezwykle ważnej czynności,
jakim jest poród. W rodzenie kobiety włącza się także i ojców, a nawet pozostałe dzieci. Nowy człowiek przychodzi. Niech będzie przywitany przez całą rodzinę. Szkoła
rodzenia ma sprzyjać do stwarzania jak najlepszych warunków do tego doniosłego zdarzenia. Lekarze i położne życzliwi ciężarnej
kobiecie dzielący się z nią wiedzą medyczną
na ten temat.
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U początku XXI wieku, trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, Ojciec Święty
bardzo mocno podkreślił, iż Chrystus jest
wczoraj i dziś. Jego są wieki i czas. Z woli
Chrystusa sakrament chrztu zapoczątkowuje specjalną więź między Nim a człowiekiem. W życiu każdy człowiek musi
się starać o kształtowanie i ubogacanie tych
więzi.

W kościele wadowickim na nowe tysiąclecie chrzcielnica stanęła na środku kaplicy
św. Rodziny. Ta stara i przez ząb czasu nadniszczona, historyczna chrzcielnica – została
pięknie odnowiona, a jej blaszane przykrycie
zostało pozłocone. Obchodząc 20 czerwca
kolejną rocznicę chrztu Ojca Świętego dbajmy o pogłębienie znaczenie tego sakramentu w naszej świadomości.

Prymicje
W sobotę 7 czerwca diakon z Wadowic
– Marcin Wolczko, przyjął w katedrze królewskiej święcenia kapłańskie. Kapłaństwo
Marcina w naszej parafii odczytujemy jako
Boży dar z okazji 25-lecia pontyfikatu naszego Wadowickiego Kapłana. Jest zwyczaj praktykowany w naszym krakowskim seminarium od wielu już lat, że u początków 6-letnich studiów kandydaci obierają sobie patrona przygotowań do prezbiteratu. Opiekunką studiów ks. Marcina
i jego kolegów była św. Jadwiga – królowa. Na mszy św. prymicyjnej w niedzielę
8 czerwca było wielu parafian. Zwyczajem krakowskiego seminarium Ks. Marcin Wolczko przez ostatni rok studiów
odbywał praktykę w parafii Głogoczów.
W dzisiejszą niedzielę parafia ta udziela
ks. Marcinowi prymicje. Ks. Kardynał
Franciszek Macharski skierował naszego
parafianina – ks. Marcina – na pierwszą
placówkę do Trzebini Sierszy. Rozpocznie tam pracę wikariusza parafialnego pod
koniec sierpnia. Podczas wakacji neoprezbiterzy naszej diecezji mają za zadania prowadzić grupy parafialne, a także zastępować kapłanów.
W dzień Zielonych Świąt na pierwszej
mszy św., którą odprawił ks. Marcin
w swojej rodzinnej parafii, na początku podał następujące intencje:

Dziękując Bogu za dar kapłaństwa, tą moją
Mszę prymicyjną ofiaruję w intencji moich
rodziców, moich bliskich, przyjaciół, wszystkich, których Pan postawił na mojej drodze
i was wszystkich.
Na końcu mszy św. powiedział:
Powierzyłem Panu swą drogę, zaufałem
Mu, a On sam działa! I niech będą Bogu
w Trójcy Jedynemu dzięki: za powołanie,
za wszystkie otrzymane łaski i za dar kapłaństwa, którym mnie obdarzył. Jeszcze raz.
Bogu niech będą dzięki. Swoje dziękczynienie kieruję również ku Matce Najświętszej mojej Matce za wstawiennictwo u Syna
i Nieustającą Pomoc.
Pragnę podziękować także ludziom.
Najpierw moim rodzicom. Za dar życia, za
trud wychowania, za miłość jaka mnie darzycie i za wszelkie wsparcie, którego doznaję z waszej strony, dziękuję Mamo i Tato.
Dziękuję też wam moje drogie siostry, za
to że jesteście przy mnie, za wspólne chwile,
za waszą modlitwę. Bóg zapłać
Szczególne podziękowanie pragnę skierować do kapłanów, których Pan postawił na
mojej drodze.
Księdzu proboszczowi Jakubowi Gilowi,
za naprawdę ojcowską troskę, za modlitwę
i wzór kapłana. Serdeczne Bóg zapłać!
Dziękuję równiej ks. Infułatowi Suderowi, który towarzyszył początkom mojej seminaryjnej drogi.

Ks. Proboszcz
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(ciąg dalszy na str. 7)

