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Kolonia w Sopocie

Matko Nauczyciela
Jezus Chrystus

jest Jedynym Nauczycielem.
Uczył jak żyć

by nie roztrwonić talentów,
którymi Bóg obdarzył człowieka.

Maryjo, Matko Różańca Świętego,
Matko Jedynego Nauczyciela –

Jezusa Chrystusa.
Rozpoczyna się nowy rok szkolny.

Dzieci i młodzież, nauczyciele,
wychowawcy i rodzice
podejmują wielki bój

o rozwój swego człowieczeństwa.
Maryjo, Matko

Jedynego Nauczyciela,
ucz nas trudnej sztuki nauczania

i uczenia się.
Tę ważną sprawę Tobie zawierzamy.

Lato to niewątpliwie okres
odpoczynku po długim roku
ciężkiej pracy! Już w czerw-
cowych numerach gazet po-
jawiły się atrakcyjne oferty

spędzenia wspaniałych wakacji w Turcji,
Grecji, Chorwacji czy nieco chłodniejszej
Skandynawii... I tu chciałoby się rzec za po-
etą : „cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie co posiadacie...”

Ale na szczęście nie brak wśród nas na-
szych kapłanów, wspaniałych organizato-
rów wakacyjnego wypoczynku dla dzieci.
Są to prawdziwi patrioci, bo dla młodego
pokolenia ziemi wadowickiej otworzyli dro-
gę nad morze Bałtyckie. Po raz kolejny szko-
ła w Sopocie stała się domem dla dzieci
i młodzieży szkół wadowickich.

A wszystko rozpoczęło się już na dwor-
cu (co prawda nie w Cansas City), ale
w Wadowicach, gdzie zebrały się tłumy
dzieci i jeszcze większe tłumy tych, którzy
je odprowadzali, by ze łzą w oku poma-
chać za oddalającym się pociągiem, w któ-
rym zostały ich pociechy.

Noc minęła bez ofiar w ludziach, a już
wczesnym rankiem całą kolonię parafialną
z Wadowic powitało piękne, wyłaniające się
zza chmur sopockie słońce. Humory wszyst-
kim (poza najstarszymi chłopcami, którzy
musieli nosić bagaże...) dopisywały.

W szkole czekało na wygłodniałych ko-
lonistów pyszne śniadanko, a potem już tylko
podział na grupy i przydzielanie opieku-
nów,(co wbrew pozorom nie jest czynno-

ścią, ani łatwą, ani tym
bardziej przyjemną: „...ja
chcę być w grupie z Olą,
ale bez Zuzi, bo ona
chrapie..”)

A potem nadszedł czas na powitanie mo-
rza i pierwszy kontakt z wodą...brrr...po-
zostało tylko siedzenie na piasku i wsłu-
chiwanie się w szum delikatnie uderzają-
cych o brzeg fal.

Podczas trwania całej kolonii wiele się
działo. Ostatnią towarzyszką dzieci była
nuda. Każdy dzień rozpoczynał się wspól-
ną modlitwą, by następnie po porannej to-
alecie zasiąść do śniadanka (a jedzon-
ko?...palce lizać...). Pogoda była dla nas
bardzo łaskawa, dlatego też oprócz plażo-
wania był czas na zwiedzanie pięknego
Trójmiasta.

Na plaży nie tylko oddawaliśmy się dzia-
łaniom promieni słonecznych, by choć na
chwilę przypominać latynoskie dzieci, ale
graliśmy w siatkówkę, tworzyliśmy z pia-
sku budowle i nie tylko, kąpaliśmy się
w morskich falach, spacerowaliśmy...wie-
czorami uczestniczyliśmy we mszy świę-
tej. Wieczory upływały bądź to na dysko-
tekach, bądź na wieczorkach pogodnych;
był festiwal piosenki, pokaz mody, konkurs
tańca towarzyskiego i nowoczesnego...od-
wiedził nas również zespół Arka Noego,
co prawda nie do końca oryginalny, ale za-
wsze to jakaś atrakcja...Dla wszystkich no-
wicjuszy zorganizowany został chrzest

(ciąg dalszy na str. 7)
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Oto słowo Pańskie
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚWIĘTE-
GO JAKUBA  APOSTOŁA :

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
POWTÓRZONEGO PRAWA

EWANGELIA:  Mk 7, 1-8.14-15.21-23 Prawo Boże a zwyczaje

Jk 1, 17-18.21b-22.27
Zachowywać prawo Boże Wprowadzać słowo w czyn

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abysmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń.

ks. Stanisław Dziekański

Chrzest święty Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
Sakrament Chrztu przyjęli:

Róża Julia Wilkońska, córka Wojciecha i Lidii
Natalia Anna Palichleb, córka Rafała i Anny
Szymon Potoczny, syn Grzegorza i Izabeli
Jakub Bartłomiej Zacny, syn Łukasza i Eweliny
Nikola Anna Czarny, córka Dariusza i Ilony
Dawid Józef Danek, syn Jarosława i Kingi
Jakub Mieczysław Ficek, syn Dominika i Moniki
Radosław Kwartnik, syn Stanisława i Edyty

Śp. Edward Wilk, ur. 1935 r., zam. ul. Łazówka
Śp. Adela Ficek, ur. 1923 r., zam. Os. Westerplatte
Śp. Jerzy Czuba, ur. 1950 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Józefa Maria Jakubiak, ur. 1925 r., zam. Os. XX-lecia

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

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

morski, by jak na prawdziwych wilków
morskich przystało mogli zostać zanurze-
ni przez wielkiego Neptuna w głębiny mor-
skie i przybrać jedno z morskich imion.

Każdy miał swoje pięć minut...A gdyby
komuś atrakcji było jeszcze mało mogli-
śmy uczestniczyć w pokazie największych
i najpiękniejszych okrętów świata. Podzi-
wialiśmy statki z Anglii, Francji, Meksyku,

Rosji, Polski i wielu innych krajów świata.
Patrząc tak na te wielki okazałe maszyny
tak delikatnie poruszające się po morzu chyba
każdy choć przez chwilę zapragnął zostać
marynarzem....

I tym razem sprawdziło się, że to co ra-
dosne i piękne szybko przemija. Dzisiaj ko-
lonie letnie w Sopocie AD 2003 to tylko
wspomnienie, ale jakże przyjemne.

Pwt 4, 1-2.6-8

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.
I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytym
rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi: trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli
sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmy-
ją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie
kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie:
„Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystym
i rękami?” Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest
napisane: „Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się
ludzkiej tradycji» Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie Mnie,
wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go
nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bo-
wiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa,
chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to
zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym „ .

Dziś słowo Boże koncentruje naszą uwa-
gę na tematyce prawa, odnosząc je do ży-
cia wiary. Podkreśla, że są prawa pocho-
dzące od Boga oraz tworzone przez czło-
wieka. Prawo Boże jest sprawiedliwe, po-
siada moc zbawczą. Bóg objawia je poprzez
słowa, kierowane do człowieka na kartach
Biblii. Całkowite poświęcenie się nakazom
Pana jest odkrywaniem bliskości Boga
w sercu ludzkim. W sprzeczności z pra-
wem Bożym stoi to prawo ludzkie, które
bazuje na bezdusznym przestrzeganiu na-
kazów. W dzisiejszej Ewangelii Jezus po-
tępia religijność, która nie jest szczera, nie

przekłada się na dobre życie. Zwraca rów-
nież uwagę, że prawdziwa modlitwa i kult
powinny rodzić się w sercu człowieka. Je-
dynie z tego źródła płynie modlitwa, która
sprawia, że prawdziwa religijność wobec
Boga prowadzi do podejmowania konkret-
nych działań na rzecz bliźniego.

Liturgia dzisiejszej niedzieli powinna być
rytem, który zaowocuje miłością Boga i bliź-
niego. Winna stać się modlitwą płynącą
z serca. Ma być znakiem pokoju, którego
nie można zredukować jedynie do uprzej-
mego gestu, ale należy rozwijać w brater-
skiej komunii, opartej na prawie Bożym.

(ciąg dalszy ze str. 8)

Opiekunka grupy kolonijnej

Wybory w Parafialnym Oddziale
Akcji Katolickiej

W dniu 22 sierpnia br. odbyło się zebra-
nie członków Akcji Katolickiej przy parafii
Of. NMP. w Wadowicach z udziałem asy-
stenta Akcji ks. Proboszcza Jakuba Gila.
Asystent Akcji ks. Jakub Gil przeczytał
nominację na Prezesa Oddziału Akcji Ka-
tolickiej w Wadowicach.

Prezesem został P. Władysław Brańka,
wybrany na tę funkcję przez Kardynała
Franciszka Macharskiego spośród trzech
kandydatów.

Dalsze spotkanie prowadził już Prezes
Brańka, który zaproponował wybór zarzą-
du Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Jednogłośnie wybrano członków zarzą-
du: z-ca prezesa – P. Stanisław Potoczny,
sekretarz P. Barbara Płuska, skarbnik –
P. Maria Cichoń, członek zarządu – P. Stani-
sława Barycz.

Wybrano również komisję rewizyjną,
w skład której weszli: P. Danuta Bąk, P.Ma-
ria Widlarz, P. Franciszek Zięba.

Ks. Proboszcz pogratulował wybranym
i życzył owocnego działania.

Barbara Płuska
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 31.08.2003

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

1. Dzisiaj Duszpasterską Radę Parafial-
ną zapraszamy na spotkanie na godz. 16.00.

2. Jutro, na rozpoczęcie roku szkolne-
go, zapraszamy na msze św.:
o godz. 8.00 – dla szkoły Nr 2, oraz dla
Szkoły Budowlanej, o godz. 9.00 – dla Ze-
społu Szkół Nr 3 im. ks. Tischnera, oraz
dla Liceum Ogólnokształcącego, o godz.
16.00 – dla Szkoły Podstawowej nr 4,

3. Przez cały rok szkolny, w niedziele
i święta, zapraszamy młodzież na Mszę Św.
o godz. 9.00, a dzieci szkolne na godz. 12.00.
W kaplicy Domu Parafialnego, w każdą nie-
dzielę o godz. 11.30, odprawiamy Mszę Św.
dla małych dzieci wraz z rodzicami.

4. Z okazji 64 rocznicy wybuchu II
wojny światowej, w środę o godz. 10.00,
odprawimy mszę św. za Kombatantów
i ofiary wojen w obronie wolnej Polski.

5. W środę, na Nowennie do MB Nie-
ustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30, mo-
dlimy się o błogosławione owoce nowego
roku szkolnego dla dzieci, młodzieży, rodzi-
ców, nauczycieli i wychowawców.

6. Zachęcamy dzieci i młodzież, aby
w tym tygodniu przystąpiła do spowiedzi
i Komunii Św. na rozpoczęcie roku szkol-
nego. Zwłaszcza prosimy, aby skorzystać
z sakramentu pokuty  w pierwszy piątek.
Większa ilość kapłanów w tym dniu spo-
wiada od 6.00 do 8.30, oraz po południu od
16.00 do 18.30. Msza św. dla dzieci będzie
o godz. 16.30. Na tę mszę św. zapraszamy
uczniów Gimnazjum Nr 2.

7. 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 również
wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej. W tym
dniu nawiedzamy chorych z świętymi sa-
kramentami.

8. Z następnej niedzieli składka prze-
znaczona jest na remonty kościoła i domu
parafialnego. W ostatnich tygodniach po-
malowaliśmy zakrystię oraz salki kateche-
tyczne w domu katolickim. Również spła-
camy dług zaciągnięty w związku z wyko-
naną polichromią. Bóg zapłać za ofiarność.

9. W przyszłą niedzielę odbywa się
w Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymka ro-
dzin naszej archidiecezji. Wyjazd o godz.
7.30. Koszt przejazdu 5 zł. Są jeszcze wol-
ne miejsca.

10. Od przyszłej niedzieli msze św. wie-
czorne w niedziele i święta będą o godz.
18.00. Natomiast Nieszpory i nabożeństwa
o godz. 17.30. Tak będzie aż do maja przy-
szłego roku.

11. W drugie niedziele każdego miesią-
ca, na Mszy św. o godz. 13.15, udzielamy
specjalnego błogosławieństwa dzieciom,
które obchodzą roczek.

12. Organizujemy pielgrzymkę na spo-
tkanie z Ojcem Św. w Słowacji w Banskiej
Bystrzycy. Wyjazd w piątek 12 września
o godz. 2 w nocy. Koszt ok. 40 zł. Zapisy
w kancelarii.

13. Święci tego tygodnia: poniedziałek
– wspomnienie św. Bronisławy, dziewicy,
w środę – wspomnienie św. Grzegorza,
papieża i doktora Kościoła, w czwartek –
wspomnienie bł. Stelli Mardosewicz
i 10 Towarzyszek, dziewic i męczennic /ss.
Nazaretanek z Nowogródka/.
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Poniedziałek  1 września
  6.00 Śp. Józef Dębski
  6.30 Śp. Salomea Paleczny
  7.00 Śp. Agnieszka Marczak
  7.30 O bł. Boże dla rodzin z Os. XX-l. bl.15
  8.00 O bł. Boże dla rodzin z ul. Widok i Łazówka
 12.00 Śp. Helena Kajdas

Śp. Rodzice i brat ks. Stefan
 18.00 Śp. Benedykt Graboś

Wtorek  2 września
  6.00 O zdrowie i Boże bł. dla Marii Barańskiej
  6.30 Śp. Salomea Paleczny
  7.00 Śp. Józef Dębski
  7.30 O zdrowie i pomoc w cierpieniu

dla chorych z ul. Widok i Łazówka
  8.00 Śp. Stefan Bernacik
 12.00 Śp. Bronisława, Maria i Antonina
 18.00 Śp. Antoni Woźniak

Środa  3 września
  6.00 Śp. Helena Brańkowa, Stefan
  6.30 Śp. Salomea Paleczny
  7.00 Śp. Antoni Woźniak
  7.30 Śp. Józef Dębski
  8.00 Za zmarłych z ul. Widok i Łazówka
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 12.00 Śp. Honorata, Jan, Stanisław
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  4 września
  6.00 Śp. Józef Dębski
  6.30 Śp. Salomea Paleczny
  7.00 Śp. Antoni Woźniak
  7.30 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski

dla Rozalii w rocznicę urodzin
  8.00 W intencji Ojca Św. i o pokój na świecie
 12.00 Śp. Edmund Włodarczyk - 5 r.śm.

i zmarli z rodz. Żurków
 18.00 Śp. Tadeusz Ryłko

Piątek 5 września
  6.00 Dziękczynno-błagalna dla Barbary i Michała Patrick
  6.30 Śp. Salomea Paleczny
  7.00 Śp. Józef Dębski
  7.30 Śp. Stefania, Jan Byrski
  8.00 Str.Hon.SPJ-wynagr. za grzechy pijaństwa
 12.00 Śp. Tomasz i Bronisława Dobisz i zm.synów
 18.00 Śp. Urszula Palarczyk

Sobota 6 września
  6.00

  6.30 Śp. Salomea Paleczny
  7.00 O bł. Boże i podziekowanie za otrzymane

łaski dla Romana w 18 r. urodzin
  7.30 Śp. Józef Dębski
  8.00 W int. Rycerzy i ich Opiekuna - ks. Prałata
 12.00 Śp. Tadeusz Westwalewicz - 31 r.śm.
 18.00 Śp. Franciszek Fucek

Niedziela 7 września
  6.00 Śp. Salomea Paleczny
  7.30 Śp. Józef Dębski

W podziękowaniu za ukończone studia
córki Elżbiety i otrzymanie pracy, z prośbą
o dalsze bł. Boże

  9.00 Śp. Antonina i Albin Faber
10.30 Śp. Józef i Piotr Gołąb
12.00 Śp. Władysław Ryłko - 2 r.śm.
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Janusz-3 r.śm. i Stanisław-25 r.śm.

Intencje mszalne:
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Zatroskany parafian o życie parafii zapy-
tał mnie,  jako Proboszcza , czy nie kładę
zbyt dużego nacisku na pielgrzymki. Pra-
wie, co niedzielę słyszy o różnych wyjaz-
dach. W lecie wyjazdy dzieci na kolonie.
W jesieni i na wiosnę pielgrzymki do Rzy-
mu. Dochodzą do tego wyjazdy na Ukra-
inę, czy na Litwę. Jakby tego było za mało
organizowana była pielgrzymka do Lourdes
i Fatimy. Wspomnieć należy także wielość
i różnorodność pielgrzymek krajowych:
a to do Lichenia, Niepokalanowa, Piekar
i wiele innych. Do tych autokarowych piel-
grzymek trzeba dodać pielgrzymki piesze:
na Jasną Górę i Kalwarię. Nie można rów-
nież zapomnieć o comiesięcznym pielgrzy-
mowaniu do Łagiewnik i apelu jasnogór-
skim. Trzeba też wspomnieć o włączeniu
się naszej parafii w pielgrzymowanie, do któ-
rego zaprasza nas nasz Kardynał.

Może ktoś słusznie zapytać: „Czy nie za
dużo tych wyjazdów? Czy nie należałoby
bardziej przypilnować pracy w parafii?”
Przyznam się, że sam często przeżywam te
wątpliwości dot. wyjazdów grup z parafii.

Trochę pomaga mi w rozwiązaniu powyż-
szych problemów postawa Ojca Świętego,
który za kilka dni odbywa już 101 pielgrzym-
kę do Słowacji – poza granice Włoch. Na-
tomiast po parafiach w Italii takich pielgrzy-
mek miał prawie 1000. A przecież przez całe
lata papieże nigdzie poza Watykan nie wy-
jeżdżali. I tak było dobrze – mówią niektó-
rzy. To do nich inni przyjeżdżali. Dopiero
papież Paweł VI rozpoczął pielgrzymowa-
nie, a apogeum osiągnęło podczas pontyfi-
katu naszego Rodaka Jana Pawła II.

Rozświetla moje wątpliwości również
wizja naszego Metropolity, który dość czę-

Stabilizacja? sto zaprasza na pielgrzymki diecezjalne.
Gdyby nasza parafia odcięła się od prośby
naszego Księdza Ordynariusza to wykaza-
libyśmy niesubordynacje.

Zwłaszcza rok 2000, Rok Wielkiego Ju-
bileuszu był w Kościele Powszechnym
wielkim wołaniem o pielgrzymowanie. Pod-
kreślało się, że cały Kościół jest w drodze
do Królestwa Niebieskiego. Bardzo podkre-
ślano, że poszczególne parafie powinny
otwierać się na inne parafie, a także sank-
tuaria. Uczono nas wtedy tzw. Bożej geo-
grafii. Tym pojęciem określano wybrane
przez Boga miejsca i uświęcone modlitwą
wiernych.

W życiu religijnym tak jak w życiu ro-
dzinnym oraz poszczególnego człowieka
powinna być wyważona proporcja pomię-
dzy życiem aktywnym oraz biernym, kon-
templacją i działaniem, ruchem i monoto-
nią. Wciąż trzeba pamiętać, że życie obfitu-
je w Jeziorze Genezaret a nie w Jeziorze
Martwym. Do tego pierwszego – rzeka
Jordan wpływa, aby z niego wypłynąć –
przepływa przezeń. Natomiast to drugie jest
bardzo zachłanne. Pożera wody Jordanu.
Już ich nie wydziela. Jest Morzem Mar-
twym. Brak w nim życia, bo jest zanik ru-
chu – stagnacja.

Boję się parafii, w której nic się nie dzieje
tak pod względem gospodarczym jak
i duszpasterskim. Lękam się takiego dusz-
pasterzowania, w którym tak wierni jak
i księża mają święty spokój. To może być
zapowiedzią ciszy cmentarnej. Zawsze się
raduję, gdy nasz zespół duszpasterski żyje
różnymi problemami, stara się je rozwią-
zywać wraz z wiernymi. Żyje spokojem,
ale i niepokojem. O tyle żarówka świeci
o ile jest pod napięciem. Żeby człowiek był
świadkiem musi w nim być to ciągłe na-

pięcie pomiędzy Bożymi mocami, a ludz-
kimi słabościami.

Pielgrzymki, są zawsze świętymi pod-
różami, w których winno się dokonywać
zbliżenie człowieka do Boga oraz ludzi do
siebie. Nasza parafia nigdy nie jest konku-
rencją wobec różnych firm wycieczko-
wych czy biur podróży. Nigdy byśmy nie
chcieli organizować wycieczek, bo do tego
są powołane instytucje świeckie. Naszym
zadaniem jest przypominanie ludziom, że
jesteśmy pielgrzymami. Na tej ziemi sta-
łego miejsca nie mamy. Jesteśmy w dro-
dze do Ojca Niebieskiego.

Zdaję sobie sprawę, że pielgrzymowanie
ma w sobie coś świątecznego, niecodzien-
nego. Ono ma pomóc w nadaniu pięknych
barw życiu religijnemu na codzień. Kształto-
wanie religijności poprzez zwykłe duszpa-
sterstwo szarych tygodni i miesięcy ubar-
wione jest wyjazdami do miejsc świętych.
Jeśli często powtarza się, że podróże kształ-
cą – to niewątpliwie wyjście z własnego
kościoła i spotkanie się z życiem religijnym
innych kościołów może okazać się dobrą
szkołą pogłębiającą wiarę, nadzieję i miłość.

Ks. Proboszcz

W czerwcu złożyliśmy ofiarę 1 tys. zł. na budowę świątyni Miłosierdzia Bożego w Grod-
nie na Ukrainie. W ostatnim okresie otrzymaliśmy podziękowanie następującej treści:

Szanowni Dobroczyńcy!

Dzięki Waszej pomocy oraz Waszym
ofiarnym sercom jesteśmy świadkami po-
wstawania skromnej, ale pięknej świątyni
ku czci Miłosierdzia Bożego w Grodnie.
Wasza pomoc dodaje nam sił i ożywia na-
szą osłabłą wiarę. Po czasie represji stali-
nowskich nadszedł na te ziemie czas nawró-
cenia, zapowiedziany przez Piękną Panią
z Fatimy. Z tego bardzo się cieszymy.

ks. Proboszcz Stanisław Rosiek SCJ

z Parafianami
Grodno- Wiszniowiec ul. Piestraka 44/1-42 BIAŁORUŚ
tel. 00 375 15 22 66 99 5

Dokładamy wiele starań, by tę świątynię
wybudować jak najszybciej. Ma to bowiem
duży związek z poziomem religijnym miesz-
kańców okolicznego osiedla, którzy przecież
nie mieli możliwości korzystania z katechi-
zacji i nie brali udziału w życiu religijnym
Kościoła.

Składamy jak najserdeczniejsze „Bóg za-
płać” i zapewniamy o modlitewnej pamięci.
Z serdecznymi pozdrowieniami

Pielgrzymka do Rzymu 25 lecie Pontyfikatu Ojca Świętego
termin 15 – 23 października 2003W programie:

Asyż – San Giovanni Rotondo /grób św.
Ojca Pio/ - Rzym – Monte Cassino – Flo-
rencja – Padwa – Wenecja
Koszt 200 Euro + 600 zł.
Przejazd  autokarem klasy lux, ubezpiecze-
nie, zakwaterowanie w hotelach /6 nocle-
gów/ z wyżywieniem /śniadania i obiado-
kolacje/opieka i wspólne zwiedzanie.

ZAPISY:
Parafia Ofiarowania NMP w Wadowicach –
kancelaria parafialna codziennie od 9.00 –
10.00
W razie konieczności tel. 0608 20 40 18
Przy zapisie należy wpłacić tytułem I raty
600 zł.


