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Pomoc pogorzelcom
Na mszach św. w święto

Niepokalanego Poczęcia
zbieraliśmy ofiary na pogo-
rzelców PP. Fludrów ze Śle-
szowic. Zebraliśmy sumę
1050 zł. Imieniem poszko-
dowanych przez los dzięku-

jemy ofiarodawcom. Zebraną sumę prze-
kazaliśmy zniszczonej przez pożar rodzinie.

Pomoc dla Kościołów wschodnich
W ostatnią niedzielę na pomoc dla kościoła

na wschodzie zebraliśmy 1620 zł. Bóg za-
płać za złożone ofiary. Zebrane ofiary prze-
kazaliśmy na konto Zespołu Pomocy Ko-
ścielnej dla Katolików na Wschodzie.

Składka na potrzeby parafialne
W pierwszą niedzielę grudnia zebraliśmy

na potrzeby parafialne 8.320 zł. Z tych pie-
niędzy przekazaliśmy 2100 zł. na pomoc
św. Mikołajowi, który urządził ministran-
tom i lektorom pielgrzymkę do Krakowa-
Łagiewnik. Dzieci uczęszczające na roraty
obdarował paczkami. Pomógł wadowickim
Romom – grupie 30 osób – wyjechać na
pielgrzymkę do Częstochowy.

W każdym miesiącu przekazujemy z ofiar
parafialnych 1 tys. na kuchnie św. Brata Al-
berta, 1 tys. na Zespół Charytatywny, oraz
1 tys. na pomoc stypendialną dla czterech
studentów. Również, co miesiąc opłacamy
służbę kościelną: P. Organistę, P. Kościel-
nego, P. Sprzątającą, Siostrę Dekoratorkę,
oraz Siostrę kierującą kuchnią św. Brata
Alberta.

Bank Żywnościowy
Dzięki inwencji tego banku Zespół Cha-

rytatywny otrzymał 730 kg żywności /cu-
kier, mąka, makaron, konserwy, itp./. Otrzy-
mane dary przekazuje Zespół rodzinom naj-
bardziej potrzebującym naszego miasta.

W ostatnich tygodniach Jan Paweł II mówił do członków Ruchu Focolari:
Wiecie doskonale jak leży mi na sercu sprawa jedności chrześcijan, od początku mego

pontyfikatu poświęcam jej niesłabnącą uwagę.

Ruch Focolari został założony w 1943 roku w Trydencie. Jego założycielką jest
włoszka: Chiara Lubich. Obecnie Focolari zrzesza 110 tys. członków na całym świecie

i ok. 7 mln przyjaciół i sympatyków. W Polsce Focolari rozwija się od początku lat
siedemdziesiątych i skupia obecnie ok. 4,5 tys. osób.

Członkowie tego Ruchu swą duchowość czerpią z czytania Pisma św. Słowo Boże jest
mocą ożywiającą ich życie. Zaangażowali się oni w budowanie mostów

pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi, a nawet różnymi religiami.

Na ile staram się o jedność rodziny w której żyję. Przecież wszyscy oni są
chrześcijanami. Nawet w takim małym gronie może być rozbicie.

Msze św. w adwencie
W ciągu tygodnia odprawiamy msze św.

o godz. 6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 12.00 i 17.00.
Nie ma mszy św. o godz. 6.30 i 18.00. Jeśli
msze św. ustalono wcześniej na godz. 6.30
lub 18.00 to prosimy zainteresowanych, aby

wcześniej zapytali księ-
ży, o której godzinie za-
mówiona msza św. bę-
dzie odprawiona. Doty-
czy to szczególnie mszy
zamówionych na po-
grzebach, które miały być odprawiane
w środy o godz. 18.00. Są one w adwencie
odprawiane o godz. 17.00

Matko Pomocy Nieustającej - błagam
Cię, abyś mi łaskę dobrej spowiedzi upro-
siła i szczery żal za grzechy u Miłosiernego
Syna wyjednała Najświętsza Panno Maryjo - pragnę po-

dziękować za dar - za naszego wnuka An-
drzejka i proszę obdarz swą matczyną opie-
ką zarówno jego rodziców, rodzeństwo
i dziecko, z którego narodzin wszyscy się
cieszymy.

O Niepokalana Maryjo, w przededniu
Twojego Święta Tobie powierzam całą sie-
bie i swoje życie i proszę, abyś się mną
posługiwała wedle woli Twojego Syna.
Proszę Cię jeszcze o świętość życia moich

dzieci, oraz tego, które noszę w swoim ło-
nie. Niech zawsze kochają Cię Maryjo i będą
Tobie wierne. Matka
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA SOFONIASZA
So 3, 14-18a
Bóg jest wśród swojego ludu

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 4, 4-7
Pan jest blisko

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

EWANGELIA:
Łk 3, 10-18
Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

Oto słowo Pańskie
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Odrestaurowanie grobowca
Ksiądz Andrzej Zając był proboszczem

naszej parafii na przełomie wieków XIX
i XX. Jego pasterzowanie wypadło na
lata 1893 – 1922. Zmarł w Wadowicach
5 października 1928 r. Wydatnie przy-
służył się, aby na terenie naszej parafii
powstał pod koniec XIX wieku klasztor
oo. Karmelitów, a na początku XX ss.
Nazaretanek a także w sąsiedztwie Wa-
dowic na „Kopcu” Księży Pallotynów.
Nieprzypadkowo został pochowany na
cmentarzu parafialnym w kwaterze przy
grobach oo. Karmelitów. Za jego pro-
boszczowania gruntownie odrestauro-
wano nasz kościół. Cały fronton bazyli-
ki, rzeźby na frontonie, posadzka kościoła
z kostek cementowych, przebudowanie
i powiększenie organów, wykonanie
ambony, a także chrzcielnicy z kamienia
pinczowskiego, zrealizowanie nowego
ołtarza Matki Bożej Różańcowej, a także
budowy organistówki. To wszystko jego
dzieło. On też przeżył dramat I wojny
światowej z bolesną rekwizycja wszyst-
kich dzwonów z kościoła, a także ze
zdjęciem blachy miedzianej, która pokry-

wała wieżę. W miejsce skonfiskowanej przez
władze austriackie blachy miedzianej pokryto
ją blachą ocynkową.

Wdzięczne Wadowice poprzez następcę ks.
Leonarda Prochownika wystawiły bardzo oka-
zały grobowiec kryjący doczesne szczątki ks.
Andrzeja Zająca.

Wysokiej klasy kamieniarze kunsztownie
wykonali wszystkie elementy kamieniarskie.
Jednak ząb czasu dotknął i tego dzieła. Uległy
zniszczeniu załamania grobowca i napisy. Pod-
jęliśmy się gruntownego odnowienia. Po ro-
zebraniu poszczególnych elementów ukazała
się piękna kamienna rzeźba Jezusa Chrystusa
– Więźnia. Nieraz w kaznodziejstwie mówi się
o Chrystusie jako więźniu tabernakulum. Za-
ciekawiło mnie, dlaczego ks. dziekan Prochow-
nik chciał, aby na grobowcu swego poprzed-
nika umieścić tę wymowną rzeźbę. Ogromnie
Ona dużo mówi o pracy kapłańskiej każdego
proboszcza. Staram się pod tym kątem poznać
życie mego wielkiego poprzednika. Bieda jest
w tym, że ks. prałat Zając nie pozostawił po
sobie kroniki parafialnej. Myślę, że odnowio-
ny grobowiec będzie czytelnym znakiem, że
księża żyjący współcześnie w parafii wado-
wickiej pamiętają o swoich poprzednikach.

to poważna i kosztowna inwestycja
wymagająca zatwierdzenia przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków.

c) Przebudowa wejścia na chór, za-
adoptowanie pomieszczenia na kaplicę
(lustrzane odbicie Kaplicy Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy), w której można
by umieścić konfesjonał dla kapłanów i
ludzi słabiej słyszących.

d) Renowacja grobowca ks. Zająca
znajdującego się na cmentarzu klasztor-
nym 00 Karmelitów

Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: «Cóż
więc mamy czynić?». On im odpowiadał:
«Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu,
który nie ma; a kto ma żywność, niech tak
samo czyni». Przychodzili także celnicy,
żeby przyjąć chrzest, i pytali go: «Nauczy-
cielu, co mamy czynić?» . On im odpowia-
dał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to,
ile wam wyznaczono». Pytali go też i żoł-
nierze: «A my, co mamy czynić?». On im
odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie
i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawaj-
cie na swoim żołdzie».

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem
i wszyscy snuli domysły w sercach co do
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak prze-
mówił do wszystkich: «Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któ-
remu nie jestem godzien rozwiązać rzemy-
ka u sandałów. On chrzcić was będzie Du-
chem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło
w ręku dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali
w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą no-
winę.

Dzisiejsza Ewangelia przekazuje rady, jakich udziela Jan Chrzciciel tym, którzy szczerze
chcą rozpocząć nowe życie. Wszystkie dadzą sprowadzić się do przykazania miłości, które
było znane już w Starym Testamencie. Jan Chrzciciel wzywa do nawrócenia poprzez chrzest z
wody, który jest znakiem wewnętrznej przemiany, mającej swój konkretny wyraz w praktyko-
waniu miłości. Chrystus, który po nim przyjdzie, przyniesie całkiem inny środek oczyszcze-
nia: łaskę, dar Ducha Świętego, który wypali korzeń zła i rozleje w sercu miłość.

2) Sekcja ds. wychowania i sekcja charyta-
tywna – przewodnicząca przedstawiła plan
pracy na okres ferii zimowych dla dzieci i mło-
dzieży – wyjazd na Jasełka, do teatru itp.

Ad.3) Przedstawiono propozycje ewentual-
nych zmian dotyczących wspólnoty parafial-
nej:

- kultywowania modlitwy Apel Jasnogórski
- zmiany sposobu rozdawania Komunii

Świętej
- tworzenie grup ewangelizacyjnych

(ciąg dalszy ze str.5)

Maria Wolczko

Szymon Maciej Kuligowski, syn Bartłomieja i Jolanty
Maksymilian Wojciech Bąk, syn Wojciecha i Grażyny
Adam Kuba Dragan, syn Wojciecha i Joanny
Ilona Dominika Markowska, córka Arkadiusza i Jadwigi

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

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i Kościoła powszechnego.
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  15 grudnia
  6.00 Śp. Tadeusz Szarek

Śp. Franciszek Woźniak
  7.00 Śp. Marian Kupczyk
  7.30 Śp. Roman Awsiukiewicz

Śp. Zbigniew Pietruszka
  8.00 Śp. Maria Kępka
12.00 O zdrowie i bł. Boże dla mieszk. bl. 4 Os. XX-lecia
17.00 Śp. Augustyn Gurdek

Śp. Józefa i Józef Bem

Wtorek  16 grudnia
  6.00 Śp. Tadeusz Szarek

Śp. Janina Kulczycka
  7.00 Śp. Marian Kupczyk
  7.30 Śp. Stanisław Dziuba
  8.00 Śp. Józefa Woźniczka
12.00 Za zmarłych mieszkańców Os. XX-lecia z bl. 4
17.00 Śp. Maria Pływacz - 16 r.śm.

Za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa  17 grudnia
  6.00 Śp. Tadeusz Szarek

Śp. Franciszek i Emilia Żak
   7.00 Śp. Maria Kępka
  7.30 Śp. Maria Luranc
  8.00 Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą
12.00 O zdrowie i bł. Boże dla Honoraty

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

17.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,
oraz w intencjach składanych próśb i podziekowań

Czwartek 18 grudnia
  6.00 Śp. Tadeusz Szarek

Śp. Zofia Warmuz
  7.00 O zdrowie i bł. Boże dla ks. Bogusława w dniu imienin
  7.30 Śp. Maria Kępka
  8.00 Śp. Bronisława i Maria
12.00 Sp. Maria Luranc
17.00 Śp. Edward Wiktor

Śp. Włodzimierz Ostrowski

Piątek 19 grudnia
  6.00 Śp. Czesław Maria Panczakiewicz

Śp. Tadeusz Szarek
  7.00 Śp. Jan Cierpiałek

Śp. Barbara Tobiasiewicz
  7.30 Śp. Józef, Franciszka, Tadeusz Jucha

Śp. Antoni Ścigalski
  8.00 O zdrowie dla Piotra
12.00 Śp. Maria Kępka
17.00 Śp. Zofia Warmuz

 Sobota  20 grudnia
  6.00 Śp. Tadeusz Szarek

Śp. Zofia Warmuz
  7.00 Śp. Tadeusz Momot - 11 r.śm.
  7.30 Śp. Józef Wróblewski
  8.00 Śp. Karolina i Stanisław Bogusz

Śp. Maria Siwek
12.00 Śp. Zofia i Józef Maślanka
18.00 Śp. Józef Szczur - 19 r.śm.

Sp. Edward Augustyniak

Niedziela  21 grudnia
  6.00 Śp. Tadeusz Szarek
  7.30 Śp. Maria i Jan Majtyka

Piotr i Bolesław Cieślik
  9.00 Śp. Józefa Balon - 1r. śm.
10.30 Śp. Tadeusz Żak - 1 r. śm.

Śp. Adam Paździora
12.00

13.15 Chrzty
18.00 Śp. Kazimierz Wojtyłko - 1 r.śm.

/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

III NIEDZIELA ADWENTU – 14.12.2003

Już za półtora tygodnia Święta Bożego
Narodzenia. Dla każdego Polaka są one naj-
ważniejszymi Świętami scalającymi rodzi-
nę. Symbolem siły jednoczącej tych Świąt
to stół wigilijny. Po kościołach wymownym
znakiem tego okresu liturgicznego jest szop-
ka, w której żłóbek jest na naczelnym miej-
scu. W sąsiedztwie Maleńkiego są ludzie
i zwierzęta.

W tym tygodniu poprzedzającym święta
odbywamy dwie dużo mówiące pielgrzymki
– jedna na Jasną Górę, a druga do Łagiew-
nik. Do Matki z pociętymi licami. Do Jezu-
sa bogatego w miłosierdzie. Staniemy we
wtorek wieczór do apelu przed naszą Kró-

Jestem przy Tobie lową. Będziemy Jej mówili ustami naszych
pielgrzymów Jestem przy Tobie. Pamiętam
o tym zapewnieniu. Czuwam nad zawarto-
ścią tej deklaracji.

W przededniu wspaniałych Świąt zaślu-
bin Boga z człowiekiem dziękuję Jego Mat-
ce za tych wszystkich, którzy w tych dniach
dają świadectwo swojej obecności przy
Maryi i Jej Synu. Są przy Niej poprzez ko-
rzystanie ze spowiedzi, a także uczestnic-
two w komunii św. Są obecni przy Maryi
i Jezusie, bo stół wigilijny jest dla nich nie
tylko znakiem obfitości potraw, lecz jest
miejscem wyrażenia swej bliskości z człon-
kami rodziny, a także z Bogiem. Puste miej-
sce przy stole nie tylko oznacza, że czeka-
my na niespodziewanego gościa, któremu

1. Jutro po Mszy św. o godz. 17.00
zapraszamy na spotkanie członków Akcji
Katolickiej.

2. We wtorek 16 grudnia zapraszamy
na czuwanie z Ojcem Świętym, które roz-
poczniemy mszą św. o godz. 18.00, a za-
kończymy apelem o godz. 19.00. W tym
dniu pielgrzymujemy na Jasną Górę. Wy-
jazd o godz. 16.00 koszt przejazdu 25zł.

3. W tym tygodniu wypadają kwartal-
ne dni modlitw o życie chrześcijańskie ro-
dziny – w miejsce dawnych tzw. suchych
dni. Zachęcamy do większej troski o bied-
nych członków swych rodzin, a także
z sąsiedztwa. Prosimy zaprosić do stołu wi-
gilijnego samotnych, czy opuszczonych.
Wdzięczni jesteśmy właścicielom stołówek,
którzy organizują wieczerzę wigilijną dla
biednych.

4. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 9.00
i 16.30, modlimy się o dobrą spowiedź ad-
wentową.

5. W piątek pielgrzymujemy do Ła-
giewnik. Wyjazd o godz. 13.00 koszt prze-
jazdu 10zł. Można się zapisywać.

6. W sobotę odwiedzamy chorych
i starszych ze spowiedzią adwentową.

7. Postarajmy się, aby na każdym stole
wigilijnym była świeca Caritas. Można je
nabywać w naszym kościele. Przez naby-
wanie świec Caritas wspieramy dzieło wi-
gilijnej pomocy dzieciom.

8. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy
rekolekcje adwentowe, których tematem
będą misje. Program rekolekcji jest nastę-
pujący: Dla dorosłych: poniedziałek, wto-
rek, godz. 6.00, 8.00, 12.00, 18.00. Dla mło-
dzieży gimnazjalnej klasy I i II  poniedzia-
łek godz. 10.00, dla klasy III o godz. 19.00
Dla dzieci: poniedziałek godz. 17.00. Zachę-
camy do spowiedzi przed Bożym Narodze-
niem, która odbędzie się we wtorek
23 grudnia od godz. 6.00 do 12.30 oraz od
14.00 do 18.00.

(ciąg dalszy na str. 4)
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 7)

powiemy: „Usiądź z nami, należysz do na-
szej rodziny”. Polaków tułaczy już jest co-
raz mniej, a może coraz więcej – bo przy-
bywa bezdomnych. W ten wieczór wigilij-
ny na pustym krześle chcemy usadzić
„Upragnionego Gościa”, którym jest po-
większona miłość do ludzi i Boga.

Maryjo, nasza Matko, staję przed Tobą do
apelu i powtarzam z całą świadomością sło-
wa: „Jestem przy Tobie”. Zdaje sobie spra-
wę, że są parafianie, którzy odchodzą od
Twojego Syna. Jeszcze tylko tradycja ich
trzyma, ale świadomie już nie budują mo-
stów łączących siebie z Bogiem. Drogi do
kościoła są coraz mniej uczęszczane. Świat
ze swoim różnorakim blichtrem ich pocią-
ga. Ileż takich jest i młodszych i starszych,
którzy na co dzień, w monotonii i pazerno-
ści życia kierują się zasadami tego świata,
a nie Ewangelii.

Pamiętam Matko słowa, która przed laty
wyrzekłaś w Kanie Galilejskiej: „Cokolwiek
wam powie mój Syn, to czyńcie”. Pamiętam
na co dzień o tym poleceniu. Stając w wie-
czór wtorkowy i wpatrując się w Twoje prze-
nikliwe oczy, myślę z smutkiem o tych, któ-
rzy o Twoim poleceniu  zapomnieli. Syn Boży
do nich już nie przemawia. Bardziej słuchają
słów płynących z kolorowych gazet, czy też
szklanego ekranu.

Czuwam przy Tobie, Matko moja. Zdaję
sobie sprawę, że wiara jest wielką warto-
ścią. Dużo złodziei na nią czyha. Pragną ją
wykraść z mego wnętrza. Maryjo, czuwam,

bym tę wartość coraz bardziej pogłębiał,
by mój kontakt z Bogiem stawał się coraz
dojrzalszy.

Patrząc w Twe smutne oczy uświada-
miam sobie jak wielkim zagrożeniem dla
wiary jest codzienne zmaganie się z pię-
trzącymi się trudnościami życiowymi. Lu-
dzie wiele wysiłku wkładają by zdobyć
dobrobyt materialny. Gdzież im tam w ta-
kich sytuacjach myśleć o Bożych sprawach.
Ten wtorkowy apel jest dla mnie wielkim
wyzwaniem, abym coraz bardziej Najświęt-
szej Maryi Pannie, Matce Nieustającej Po-
mocy, te ludzie sprawy powierzał.

Odczuwam ogromną potrzebę stawania
w obecności Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach. Ta niewspółmierność ogrom-
nych zagrożeń dla człowieka wierzącego
z tymi ubogimi środkami, które oferuje Ko-
ściół. Przedziwne spotkanie Goliata z Da-
widem są codziennym doświadczeniem nie-
jednego z nas. Pierwszy ufający w własną
moc i wielkie doświadczenie, drugi pokła-
dający całą nadzieję w Bogu – Jahwe. Ja-
kąż nadzieją napełnia serca nasze epilog tego
spotkania. To Dawid pokonał Goliata. Ile
razy modlę się w łagiewnickim sanktu-
arium, zawsze przeżywam na różny spo-
sób tę biblijną scenę. Ona nieustannie aktu-
alizuje się w moim kapłańskim życiu. Mo-
dlę się w tym świętym miejscu, by jak naj-
liczniejsi parafianie mieli świadomość, że
to oni są aktorami tej Bożej sceny.

Przedziwne jest połączenie Jasnej Góry
z Łagiewnikami, apelu z koronką. Niech ono
w nas nieustannie owocuje.

Sprawozdania ze spotkania Rady Duszpasterskiej przy Parafii Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach

W dniu 7 grudnia 2003r. odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej, które rozpoczęliśmy
krótką modlitwą pod przewodnictwem ks. Prałata - opiekuna Rady.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek spotkania:
1.Słowo Boże Ks. Jana dotyczące Listu Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych.
2.Odczytanie Sprawozdania z poprzedniego posiedzenia Rady i sprawozdania z prac po-

szczególnych sekcji.
3.Omówienie spraw dotyczących wspólnoty parafialnej.

Ad.1) Ks. Jan omówił zmiany dotyczą-
ce świąt obowiązujących i zniesionych w
Kościele Katolickim, a także nakreślił isto-
tę świętowania.

Świętowanie- to obchodzenie świąt, od-
nawianie historii Jezusa Chrystusa - uobec-
nianie zbawczych wydarzeń dzisiaj. Rze-
czywiste przeżywanie narodzin Jezusa.
Chrystusa -świętowanie w dniu święta
Bożego Narodzenia. Niedziela jest cotygo-
dniowym świętowaniem zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Jest to najstarszy dzień
świąteczny. Jedną z niedziel jest Wielka-
noc - świętowanie Paschy Chrystusa. Nie-
dziela jest dniem dziękczynienia za zbawie-
nie świata.

Święta nakazane w Polsce – poza nie-
dzielami – to:

Boże Narodzenie, uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki (1 stycznia), Objawienie
Pańskie (6 stycznia), Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny (15 sierpnia) i uro-
czystość Wszystkich Świętych (1 Listo-
pada).

Takie uroczystości i święta jak Niepo-
kalane Poczęcie świętego Józefa, świętych
Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej
Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny,
święto Najświętszej Maryi Panny, Matki
Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha
Świętego), świętego Szczepana – nie są
świętami nakazanymi, to jednak zachęca
się wiernych, by zgodnie z wieloletnią tra-

dycją brali wtedy udział we Mszy Świętej.
Pokuta - okresami i dniami pokutnymi są

poszczególne piątki całego roku i czas wiel-
kiego postu.

Nowa wersja przykazań kościelnych:
1. W niedzielę i święta nakazane uczestni-

czyć we Mszy świętej i powstrzymać się od
prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do
sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku w okresie wiel-
kanocnym przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych, a w
okresach pokuty powstrzymywać się od
udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty
Kościoła

Ad. 2) Po odczytaniu sprawozdania z po-
przedniego spotkania Rady – Przewodniczą-
cy poszczególnych sekcji zdali sprawozda-
nie z pracy:

a) Sekcja ekonomiczna - wystąpiła z pi-
smem do UM o ograniczenie ruchu samo-
chodowego wokół Bazyliki. Uzyskano od-
powiedź – przystąpienie do jakichkolwiek
działań w tym zakresie będzie możliwe po
uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Zarzą-
du Dróg.

b) Na swoich spotkaniach omawiali: przy-
szłe inwestycje związane z koniecznością
wymiany poszycia dachu na Bazylice. Jest

(ciąg dalszy ze str. 3)

POGRZEB
Śp Józef Wróblewski, ur. 1943 r., zam. Wadowice, Os. Westerplatte
Śp. Janina Kulczycka, ur. 1921 r., zam. Wadowice, ul. Słowackiego
Śp. Edward Augustyniak, ur. 1924 r., zam. Wadowice, ul. Kościelna

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


