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Rejon 1 Roków
Rejon 2 Zaskawie
Rejon 3 Jedność Jesionowe Kochanowskiego Cho-
             pina Fabryczna Lwowska nieparzyste
Rejon 4 Batorego ulica i bloki
Rejon 5 Trybunalska Żwirki i Wigury Krasińskie
             go Iwanskiego Slowackiego
Rejon 6 Karmelicka ulica i bloki
Rejon 7 Mickiewicza i Sadowa
Rejon 8 Os. Łaki Olbrychta  Nowobilskich Gra-
             niczna Adi Sari  Nikliborca
Rejon 9 Łazówka os. Piastowskie os. Widok
Rejon 10 ul. Wojska Polskiego os. Słoneczne Nad-
             brzeżna
Rejon 11 XX-lecia 13 i 14 ul. Legionów Piłsud-
             skiego Młynska Niecała Podstawie
Rejon 12 Zatorska Krakowska Wesoła Wojtylów
             Kościelna, Fatimska Cicha Poprzeczna
             Spadzista Pl. Kościuszki Pl. Jana Pawła II
Rejon 13 Sienkiewicza domy prywatne i bloki
             ul. Teatralna
Rejon 14 Gimnazjalna Barska Pułaskiego Wiśnio-
             wa ul.Wadowity  Pl. Boh. Getta ul.
             Piaskowa ul. Mydlarska
Rejon 15 Westerplatte 16 19 17 20 11
Rejon 16 Westerplatte 21 15 14 13 12

Rejony do nawiedzenia Różańca św.
 lipiec 2003 - październik 2003

wice, którzy byli natchnieniem
dla P. Drabczykowej za wyko-
nanie ołtarza przy kościele. Mło-
dzieży z KSM-u oraz służby li-
turgicznej za ołtarz przy siostrach
Nazaretankach. Bogu uwielbie-
nie za właściwą pogodę.

Cztery dekady
Bóg pozwolił mi przeżyć w kapłaństwie

40 lat. Mam ogromną wdzięczność dla pa-
rafian, którzy poprzez modlitwę, Komunię
Św. i Mszę Św., a także życzenia wyrazili
mi swoją bliskość. Przepięknym znakiem
życzliwości były składane kwiaty wraz z
słowami życzliwości, a także kielich z pa-
teną oraz patenę, a także ofiarowana kom-
ża i stuła. Jedna z grup parafialnych ofiaro-
wała mi wieczne pióro z długopisem bym
w wadowickiej parafii zapisywał najlepsze
sprawy w swym sercu i Bożym sercu.
Grupa niepełnosprawnych życzyła mi naj-
ważniejszego - bym stawał się coraz bar-
dziej pobożny. Czyż to nie jest echo we-
zwania Ojca Świętego do świętości. Ser-
decznie dziękuję wszystkim, którzy w
dniach mego jubileuszu na różny sposób
okazywali mi życzliwość. Z wielką pieczo-
łowitością chowam  w swym sercu te
mądre i ciepłe słowa wypowiedziane lub
zapisane w listach lub kartkach.

Informacje ogólne:
Pielgrzymka wyrusza o godzinie 7.00 14

lipca 2003 roku od Bazyliki NMP w Wa-
dowicach /rynek/

Nadawanie Bagaży
przed Mszą świętą od
godz. 6.00.

Pielgrzymka pójdzie
w trzech grupach każ-
da z nich będzie liczyła
około 200 osób. Grupy spotykają się na
postojach Mszy świętej oraz w miejscach
noclegów. W zasadzie jednak każda grupa
stanowi oddzielny człon Pielgrzymki, po-
siada własny transport oraz swoją nazwę i
patrona.

Każdy Pielgrzym musi być sprawny fi-
zycznie aby na własnych nogach przejść
około 30 km dziennie, oraz powinien po-
siadać podstawowe środki medyczne ta-
kie jak plastry, maść na odciski, igłę do
przebijania bąbli oraz właściwe dla swoje-
go stanu zdrowia. Nie jest możliwe prze-
wożenie Pielgrzymów samochodem w
trakcie trwania Pielgrzymki.

Pielgrzymka ma ściśle religijny charak-
ter: każdy uczestnik zobowiązuje się do
udziału w modlitwie, przestrzegania regu-
laminu, abstynencji od papierosów i alko-
holu oraz do niekoedukacyjnego noclegu.

Zapisy od 5 – 12 lipca w godzinach
18.00 – 19.00

Zapisując się należy wybrać odpowied-
nią grupę. Nie będzie możliwa zmiana gru-
py w trakcie Pielgrzymki.

Koszty tak jak w roku ubiegłym 44 PLN
+ 16 PLN bilet powrotny do Wadowic

Osoby niepełnoletnie muszą przy zapisie
przedstawić zgodę rodziców wg formula-
rza przygotowanego przez organizatorów.
Formularz należy wcześniej pobrać w Kan-
celarii Parafialnej. Osoby niepełnoletnie nie
mogą zapisać się w trakcie trwania Piel-
grzymki lub w dniu jej wyjścia.

XVIII Piesza Pielgrzymka
 z Wadowic na Jasną Górę

(ciąg dalszy na str. 5)

(ciąg dalszy ze str. 7)



-2-

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘ-
TEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA:

Ty jesteś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół,

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:

EWANGELIA:  Mt  16, 13-19

2 Tm  4, 6-9, 17-18

Oto słowo Pańskie

Cudowne uwolnienie Piotra z więzienia. Paweł przewiduje bliską śmierć i nagrodę.

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego.

Dz  12, 1-11

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei
Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo
ludzie uważają Syna Człowieczego»? A oni
odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela,
inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza
albo za jednego z proroków». Jezus zapy-
tał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie»?
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus
mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymo-

nie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie
objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest
w niebie. Oto i Ja tobie powiadam: Ty je-
steś Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję
mój Kościół, a bramy piekielne go nie prze-
mogą. I tobie dam klucze królestwa niebie-
skiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, bę-
dzie związane w niebie, a co rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

... a bramy piekielne go nie przemogą.

Koniec roku szkolnego
W ubiegłym tygodniu dzieci i młodzież

kończyły rok szkolny. Każde otrzymywało
świadectwo lepsze, czy gorsze - w zależ-
ności od zdolności i pracy ucznia, a także
oceny nauczyciela. Dzień zakończenia
roku szkolnego z otrzymanym świadec-
twem jest wyrazem dorobku całego roku.
Świadectwo przyniesione do domu przez
ucznia jest najczęściej kwalifikacją zdol-
ności, a także wkładanej pracy przez mło-
dego człowieka. Często jednak świadec-
two to jest czytelnym znakiem troski ro-
dziców o swe dzieci w ciągu roku.

Od wielu już pokoleń istnieje chrześci-
jański zwyczaj, że w dniu zakończenia
roku szkolnego dzieci i młodzież wraz
z nauczycielami uczestniczą we Mszy Św.
dziękczynnej na której przystępują do Sto-
łu Pańskiego. Obserwując frekwencje
uczniów i nauczycieli na Mszy  Św. róż-
ne myśli przychodziły mi do głowy. Gdy
patrzyłem na liczną obecność dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 2,  myślałem so-
bie, do którego kościoła te dzieci chodzą
w niedzielę na Mszę Św. Uczestnicząc we
Mszy Św. na zakończenie roku szkolne-
go z młodzieżą z Zespołu Szkół Budowla-
nych, a także z Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. ks. Tischnera myślałem o wiel-
kich trudnościach zgromadzenia na Mszy
Św. uczniów, którzy chodzą do tych szkół
z różnych miejscowości. Wymówki, że
się nie da przyjechać do kościoła na okre-
śloną godzinę są racjami ułatwiającymi
rozluźnienie religijne. Myślałem wtedy o
sposobach mobilizacji młodzieży do głęb-
szego życia religijnego.

 Obserwując młodzież naszego LO Wa-
dowickiego, szczycącą się wielkimi tra-
dycjami poziomu intelektualnego i moral-
nego – zastanawiam się na ile Ci młodzi

ludzie z ziemi wadowickiej realizują przesła-
nie Jana Pawła II - wymagając od siebie
nawet wtedy, kiedy ich najbliżsi od nich nie
wymagają. To oni mają być zwiastunami no-
wego poranka. To do tych młodych uczą-
cych się w liceach, technikach lub szkołach
zawodowych Ojciec Święty mówi o tak
zwanym laboratorium wiary. To pojęcie za-
wiera przeżycie przez młodego osobowego
kontaktu z Jezusem. Dziękowałem Bogu za
tych młodych, którzy na Mszy Świętej na
zakończenie roku szkolnego przystępowali
do Komunii Św.

Dawna Szkoła Podstawowa nr 4 obecny
Zespół Szkół Publicznych nr 1, kształci dzie-
ci w podstawówce i podrostków w Gimna-
zjum. Do tej szkoły chodzą dzieci i młodzież
od rynku wadowickiego, aż do Choczni.
Oblicze religijne naszej parafii najbardziej tam
się kształtuje. Tam chodzi najwięcej dzieci,
które są z rodzin uczęszczających do na-
szego kościoła. Z zazdrosną miłością patrzy-
łem na te młode latorośle, dumałem czy one
dzięki domowi i szkole będą wydeptywały
drogę do kościoła? Czy w przyszłości nasza
bazylika będzie się nimi zapełniała?

Zakończenie roku szkolnego dla probosz-
cza - który choć nie katechizuje w szkole to
jednak ponosi odpowiedzialność za poziom
nauczania religijnego – jest dniem radosnych
i smutnych refleksji. Dzielę się nimi z para-
fianami, którzy czują po katolicku.

Radosna procesja
Tegoroczna procesja Bożego Ciała wyjąt-

kowo zgromadziła tysiące mieszkańców
Wadowic. Zapewne były różne przyczyny:
m.in. właściwa pogoda. Wyrażam ogromną
wdzięczność Bogu za uczestniczących a dla
wykonawców dwóch ołtarzy rodziców dzie-
ci pierwszokomunijnych oraz OSP Wado-

Nasze sprawy

(ciąg dalszy na str. 8)-7-

Św. Piotr – to widzialna głowa Kościoła.
Jemu samemu powiedział Jezus takie sło-
wa: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce
zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go
nie przemogą (Mt 16,18). Wgłębiając się w
analizę tego zdania, musimy stwierdzić, że
nasza wspólnota po pierwsze jest własno-
ścią Jezusa Chrystusa. Popatrzmy, jak od-
nosimy się do naszej własności? Jak trak-
tujemy coś, co jest moje? Zawsze dbamy o
naszą własność. Staramy się ją zabezpie-
czyć, aby nic nam jej nie odebrało. Wyku-
pujemy polisy ubezpieczeniowe na dom czy
na mieszkanie. Zakładamy alarmy do samo-
chodów. Chodzimy do lekarzy, jeździmy do
sanatoriów, by dbać o nasze zdrowie i siły.
A skoro my – słabi ludzie – troszczymy się
niezmiernie o to, co nasze, to o ileż bardziej
troszczy się o „swoją własność” Jezus? O
ileż bardziej On troszczy się o swój Kościół,
o swoją umiłowaną Oblubienicą, za którą
oddał swe życie na krzyżu!

Następna myśl, to Piotr – Opoka. On –
Piotr – jest opoką, na której ma wznosić
się Kościół. My – katolicy mamy większe
szczęście, że właśnie naszym Kościołem
kieruje Papież – czyli Piotr naszych cza-
sów. „Tam, gdzie Piotr, tam jest Kościół”.
Skoro nad nami jest postawiony on – Jan
Paweł II, dzisiejszy Piotr – to wiemy z całą
pewnością, że należymy do Kościoła Je-
zusowego.

Trzecia myśl, to walka zła. Zło bowiem
– owe bramy piekielne – walczy nieustan-
nie z Kościołem. Ale tak jak powiedział
Jezus, nie przemogą Kościoła! Zło nie po-
trafi zniszczyć naszej wspólnoty. Ani zło,
które czai się z zewnątrz w postaci naszych
wrogów, ani też zło, które siedzi w każ-
dym z nas – ludzi Kościoła. W nas bowiem
jest także zło, gdy grzeszymy i nie postę-
pujemy zgodnie z myślą Boga. Wówczas
sami osłabiamy Kościół poprzez nasze
grzechy.



Intencje mszalne:
Poniedziałek  7 lipca
  6.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
  7.00 Śp. Józef  Szczygieł
                   za dusze w czyśćcu cierpiące
  8.00 Śp. Stefan Ramenda - 21 r. śm.
 12.00 Śp. Franciszek Nogala
 18.00 Śp. Konstanty Byrski - 3 r. śm.

 Wtorek  8 lipca
  6.00 Śp. Eugeniusz Zając
  7.00 Śp. Józef  Szczygieł
                   za dusze w czyśćcu cierpiące
  8.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
 12.00 Śp. Jan Morawiec
 18.00 Śp. Jan Morawiec

Środa  9 lipca
  6.00 Śp. Eugeniusz Zając
  7.00 Śp. Józef Szczygieł
                   za dusze w czyśćcu cierpiące
  8.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Śp. Władysław i Weronika Mruczek
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  10 lipca
  6.00 Śp. Eugeniusz Zając
  7.00 Śp. Józef Szczygieł
  8.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
 12.00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Marii i
              Franciszka w r. ślubu i ich rodziny,
 18.00 Śp. Jan Morawiec

 Piątek 11 lipca
  6.00 Śp. Władysław Garus, syn Zdzisław i
             synowa Eugenia
  7.00 Śp. Józef Szczygieł
  8.00 Śp.  Stanisław Paleczny
12.00 Śp. Eugeniusz Zając
18.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko

Sobota  12 lipca
  6.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko
  7.00 Śp. Józef Szczygieł
  8.00 Śp. Eugeniusz Zając
 12.00 Śp. Franciszek Zieliński
 18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Anny i
               Czesława z dziećmi w 25 r. ślubu

Niedziela 13 lipca
  6.00 Śp. Józef Szczygieł
  7.30 Śp. Teresa Żegliński
              Śp. Stanisław Gielas
  9.00 Śp. Eugeniusz Gwizdalski
10.30 Śp. Kazimierz Wojtyłko
12.00 Śp. Alojzy Tomula i Julian Frączek w r. śm.
13.15 roczek: Nikola Sarb, Maria Sirko
19.00 Śp. Michał Leśniak

Śp. Stanisław GIELAS, ur. 1929 r., zam. pl. Jana Pawła II
Śp. Józef CEBO, ur. 1906 r., zam. ul. Karmelicka

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

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

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

Łukasz DĘBSKI, syn Wiesława i Alicji z d. Giermek, zam. Wa-
dowice, ul. Sadowa 4 i Teresa DORULA, córka Józefa i Marii z
d. Pawlikowska, zam. Stryszów 8

1. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się za tych, którzy odpo-
czywają na wakacjach i urlopach, a także
za ciężko pracujących w różnych zakła-
dach pracy jak i na roli.

2. W pierwszy piątek miesiąca więk-
sza ilość kapłanów spowiada rano od 6.00
do 8.30 i po południu od 16.00 do 18.30.
Zapraszamy członków Honorowej Straży
Serca Bożego do udziału w Godzinie Świę-
tej od 8.30.

3. W pierwszą sobotę na mszy św.
o godz. 8.00 modlimy się za rodziny, które
spodziewają się potomstwa. Na tę mszę
św. zapraszamy zwłaszcza tych, którzy
podjęli się duchowej adopcji dzieci, jak rów-
nież Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej.
W tym dniu nawiedzamy chorych z świę-
tymi sakramentami.

4. W przyszłą niedzielę składka na po-
trzeby kościoła. Zrealizowana polichromia
naszej bazyliki wymaga spłacenia wyko-

nawcom. Liczymy na ofiarność naszych
parafian na ten cel.

5. Od przyszłej niedzieli rozpocznie się
w domu katolickim kurs przedmałżeński.

6. Przypominamy o zapisach na XVIII
pieszą pielgrzymkę z Wadowic na Jasną
Górę, która rozpocznie się w poniedziałek
14 lipca.

7. Serdecznie zapraszamy młodzież
z Wadowic i okolic na IV Międzynarodowe
Forum Młodych. Odbędzie się ono w dniach
22-27 lipca 2003 roku w namiocie wysta-
wionym w ogrodach Karmelu na Górce.
W Forum weźmie udział ok. 5000 młodych
ludzi z całej Polski, jak również ze Słowacji,
Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, a
także z Europy Zachodniej, zwłaszcza
z Francji. Liczymy na to, że nie zabraknie
również młodzieży z ziemi wadowickiej.

8. Święci tego tygodnia: w czwartek -
święto św. Tomasza Apostoła

/-/ ks. Jakub Gil – Proboszcz

Ogłoszenia parafialne
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 29 czerwca 2003 r.

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Zapowiedzi:

Marcin SZCZURKOWSKI, syn Tadeusza i Emilii z d. Boetther,
zam. Wadowice, ul. Lwowska 55/13 i Agnieszka Maria
FICEK, córka Szymona i Krystyny z d. Faber, zam. Wadowice,
ul. Mickiewicza 53

Władysław Gruszczyński, syn Władysława i Krystyny
Bartosz Andrzej Walczak, syn Tomasz i Moniki

Chrzest św.
Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie Sakrament Chrztu przyjoł:

Módlmy się za to dziecko, aby wzrastało w wierze dla chwały Boga i Kościoła powszechnego.

Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedziła następujące rodziny:

24 czerwca
Małgorzata Wądolna z synem i synową

ul. Mickiewicza 59
26 czerwca

Mamcarczyk i Świerkosz
Os. Piastowskie 23

Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny,
które przyjęły do swego grona  Maryję wraz z Jezusem.
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Ks. Proboszcz

bloku, czy ulicy mieszkańcy uczestniczyli
na Mszy Św. w kościele. Byłby to niepo-
wtarzalny znak łączności sanktuarium ro-
dzinnego ze świątynią parafialną.

Przedkładając tę nową propozycję – są-
dzę, że wszystkie rodziny naszej parafii
ochotnym sercem podejmą modlitwę

różańcową.
Niech Maryja, Królowa Różańca Świę-

tego zapali nas do realizacji tego niewiel-
kiego, a tak ważnego zadania.

O to się modli i oto prosi

Pozdrawiam Was serdecznie w imieniu
wadowickiej Wspólnoty Neokatechumenal-
nej.

Ważnym dla całej Drogi wydarzeniem
minionego roku było zatwierdzenie przez
Stolicę Świętą Statutów Drogi Neokatechu-
menalnej. Droga, która od lat żyje w Ko-
ściele uzyskała dzięki temu faktowi formal-
ne zatwierdzenie w strukturach Kościoła.

W życiu naszej wadowickiej wspólnoty
również miały miejsce wydarzenia, które
głęboko zapadły w naszej pamięci.

W okresie Wielkiego Postu były w naszej
Bazylice głoszone katechezy, dzięki którym
nasza wspólnota powiększyła się o kilka
osób. Wspólnie dziękujemy Bogu za ten Dar.

W marcu tego roku nasza Parafia gościła
seminarzystów i prezbiterów z Archidiece-
zjalnego Seminarium Misyjnego Redempto-
ris Mater z Warszawy. Ich obecność,
wspólna Eucharystia oraz wspólnie spędzo-
ny czas były dla nas jak ożywczy powiew
wiatru dla utrudzonego wędrowca.

W sierpniu ubiegłego roku gościliśmy
braci z Kazachstanu, a parę dni temu wiel-
kim przeżyciem była dla nas wizyta braci z
Brazylii z księdzem prymicjantem Marko-

sem. Ci bracia z dalekich stron okazali się
znakiem wielkiej jedności i miłości w Chry-
stusie. Jedności i miłości, dla której nie ist-
nieją żadne granice i pomimo bariery języ-
kowej mogliśmy głęboko tego doświad-
czyć.

Na zakończenie chciałbym się z Wami
podzielić moim osobistym doświadcze-
niem.

Co mi daje ta Wspólnota?  Trudno jest
opisać słowami uczucia wynikające z kon-
taktu ze Słowem Bożym ,Eucharystią czy
doświadczeniem Braci we wspólnocie .
Jedno wiem na pewno - wszystko to po-
maga mi poznawać samego siebie, pozna-
wać, jaki naprawdę jestem. Budzi we mnie
ten szczególny niepokój ,który każe mi nie-
ustannie szukać drogi nawrócenia, drogi
do Boga. Pozwala zobaczyć jak Bóg działa
w moim życiu poprzez Swoje Słowo, po-
przez wydarzenia, poprzez ludzi, których
stawia na mojej drodze. Wszystko po to
,abym mógł się zmieniać by stawać lep-
szym człowiekiem, lepszym chrześcijani-
nem, abym mógł stawać się godnym tej
wielkiej miłości, jaką Dobry Bóg darzy każ-
dego z nas.

DROGA NEOKATECHUMENALNA

Bogdan Pamuła

Rejon 17 ul.Westerplatte i blok 5 i 6 os.
              Wadowity 30 32 24 22 26 28 2 1 7 8 17 18
Rejon 18 Wadowity 4 3 5 9

Rejon 19 XX-lecia 16 17 18 19 20
Rejon 20 XX-lecia 15 12 11 9
Rejon 21 XX-lecia 8 6 4 2 1
Rejon 22 XX-lecia 3 5 7 10

(ciąg dalszy ze str. 1)

Ojciec Święty w liście o różańcu pisze
na temat maryjnej szkoły. Najświętsza Ma-
ryja jest z woli Chrystusa nauczycielką wia-
ry. Ona na drodze wiary prowadzi nas w
zrozumienie i przyjęcie tajemnicy Chrystu-
sa. Ojciec Święty często posługuje się po-
jęciem: „Itinerarium wiary”. W pojęciu Ojca
Świętego człowiek jest w stanie przebyć
drogę wiary pod przewodnictwem Maryi.
Ona swoim życiem najdoskonalej wprowa-
dza człowieka jako ucznia w tajemnicę
swego Boskiego Syna. Ponieważ jest mat-
ką każdego człowieka, dlatego potrafi naj-
lepiej dostosować się do możliwości swo-
jego dziecka. Każdy człowiek przebywa
swą jedyną i niepowtarzalną drogę wiary.
Tylko dla niego jest ona przeznaczona.

W szkole Maryi my jako Jej uczniowie
mamy dochodzić do kontemplacji oblicza
Jezusa Chrystusa. Z zachwytem i fascy-
nacją przyjmować Ewangelię. Ponieważ
Matka Boża w swoim życiu przeszła tę dro-
gę, dlatego potrafi nas jej najlepiej nauczyć.

Różańcowa szkoła Maryjna uczy nas
wplatać własne ludzkie tajemnice w tajem-
nice Chrystusa i Jego Matki. Uczy nas wciąż
na nowo odkrywać niepowtarzalną tajem-
nicę miłości Chrystusa ku nam. Nasze ludz-
kie przeżycia, czy to radosne, czy bolesne
wplatamy w Chrystusowe życie pełne krzy-
ża, a także i chwały.

W naszej parafii od 18 listopada 2002
roku do 23 czerwca 2003 roku przyjęło
Matkę Bożą w znaku różańca 170 rodzin.
Gdy Ojciec Święty w październiku ubie-
głego roku ogłosił rok swego srebrnego
jubileuszu papieskiego jako rok różańcowy
– zaproponowaliśmy parafianom, aby w
każdą niedzielę po Mszach Św. odmawiali
dziesiątek różańca w intencjach pokoju i
rodziny. Wielu gorliwych parafian zostaje
po Mszy Św. na tej modlitwie. Bóg zapłać

im za tę postawę.
Poprosiliśmy również parafian, aby prze-

żyli w swoich rodzinach dobę nawiedzenia
różańcowego. Postawiliśmy przed rodzina-
mi wadowickimi wysoką poprzeczkę. Ro-
dzina przyjmująca różaniec jest obecna na
Mszy Św. wieczornej. Przystępuje do Ko-
munii Św. Po Mszy Św. zabiera szkatułkę
z różańcem i list Ojca Św. o różańcu. W
domu stara się wspólnie odmówić wszyst-
kie cztery części różańca, a jak nie może to
przynajmniej jedną część. Na pamiątkę doby
nawiedzenia pozostawia sobie list Ojca Św.
o różańcu, który przy okazji przeczyta. Ten
wymagający sposób nawiedzenia przeżyło
w roku różańcowym 170 rodzin. Wielkie
im za to, dzięki, że usłyszeli głos Kościoła i
podjęli się trudnego wyzwania.

Nie możemy jednak zapomnieć, że prze-
cież w naszej parafii jest 2400 rodzin. Ten
wymagający sposób przyjęło niespełna 10%
rodzin naszej parafii. A gdzie jest 90%? Nie
możemy o nich zapominać.

Na cztery miesiące przed zakończeniem
Roku Różańcowego wychodzimy do tych
rodzin z nową propozycją. Jest ona z pew-
nością mniej wymagająca. Parafię dzielimy
na 25 rejonów. Każdy rejon obejmuje kilka
ulic lub bloków gdzie mieszkają nasi para-
fianie. Za poszczególny rejon będzie odpo-
wiedzialny konkretny animator, parafianin
mieszkający w tym rejonie. To on, czy ona
- będzie przewodnikiem dla Maryi nawie-
dzającej w znaku różańca poszczególne
rodziny. Tylko te rodziny, które zechcą, o
określonej godzinie wieczornej mogą przy-
jąć Maryję w znaku różańca od sąsiada, aby
w swojej rodzinie wspólnie odmówić cząst-
kę różańca. Gdy z poważnych przyczyn
cała rodzina nie może odmawiać wspólnie
to odmówią go ci, którzy mogą. Pragnęli-
byśmy, aby na zakończenie nawiedzenia

W maryjnej szkole
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