Ilu biskupów?
Obecnie Kościół w Polsce
liczy 44 diecezje podzielone
na 15 metropolii – w tym
jedno obrządku grecko-katolickiego.
Episkopat polski ma 125
biskupów, w tym 44 diecezjalnych, 59 pomocniczych i 22 emerytowanych.
Wśród 59 biskupów pomocniczych jest
również ks. bp Jan Szkodoń, który będzie
wizytował naszą parafię w dniach od 5 do
9 czerwca. 5 dni wizytacji kanonicznej będą
dla nas dniami łaski. Tę ważną sprawę serdecznie polecam modlitwom parafian.
Bogatsza parafia
Jakże nie dziękować Bogu, za przepiękny
czyn naszego Najwybitniejszego Rodaka
Jana Pawła II: ofiarowanie pierścienia św.
Józefowi. Dać drugiemu pierścień to wyrazić na zewnątrz trwały związek. Jest to
zawsze znak łączności i oddania. Mogę na
ciebie liczyć.
Ojciec Święty Jan Paweł II przez w różnych okresach swego życia bardzo wiązał
się ze Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny. To, że dano Mu na drugie imię Józef,
również o tym świadczyło.
W najbliższy piątek, w dzień św. Józefa,
postaramy się swoją obecnością na Górce
zaświadczyć o radości zaślubin Wadowic
ze św. Józefem. Jakże nie cieszyć się, że
w części naszej parafii, która nazywa się Górka, takiego uwielbienia doznaje Bóg za przyczyną św. Józefa. To nie tylko oo. Karmelici, którzy są stróżami Cudownego Obrazu
są ubogaceni miłością Głowy św. Rodziny
– to my wszyscy doznajemy i wciąż bę-
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dziemy otrzymywać specjalne znaki czułej miłości św. Józefa.
O Józefie Ukochany,
weź pod swoją specjalną opiekę papieskie miasto, ziemię wadowicką wraz z jej mieszkańcami.
Kto pomoże?
Jest Wielki Post. Czas rekolekcji. W naszej parafii trzy serie rekolekcji dla młodzieży. Jedna dla gimnazjalistów, jedna dla
dzieci ze szkoły podstawowej. Jedna dla
dorosłych parafian. Wybieramy księży na
rekolekcjonistów. Oni pragną jak najlepiej
przekazać nam Ewangelię. Żeby Boże Słowo zaowocowało w duszach dzieci, młodzieży i dorosłych nie tylko trzeba wymownych kaznodziei, którzy ziarnem ewangelicznym obsiewają dusze ludzkie, lecz konieczna jest także żyzna gleba naszego
wnętrza. Wciąż zagraża przeszkoda, o której mówi Jezus, że wnętrze człowieka może
być skałą, ubitą drogą, czy zarośniętym cierniem.
Ileż trzeba postu, jałmużny i modlitwy,
żeby człowiek się otworzył na Boga.
W dniach licznych rekolekcji w naszej parafii z uwagą słucham rekolekcjonistów, ale
jeszcze uważniej modlę się do Boga o łaskę
żywej wiary dla słuchaczy. Wszystkich parafian -zwłaszcza obarczonych różnorakim
krzyżem - proszę, aby włączyli się w litanię
tych, co modlą się o udane rekolekcje, czyli
takie, podczas których człowiek nawiąże serdeczny dialog z Chrystusem. Czym więcej
będzie w naszej parafii ludzi modlących się
o błogosławione owoce rekolekcji – tym
bardziej one zaowocują.
Do użytku parafialnego
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Serdeczna prośba
O mój Mistrzu, spraw:
- abym mógł nie tylko szukać pociechy, ale pociechę dawać,
- nie tyle szukać zrozumienia, ile okazywać zrozumienie,
- nie tyle szukać miłości, ale kochać.
Albowiem:
- dając, otrzymujemy,
- wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
- umierając, rodzimy się do życia wiecznego.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJDRUGIECZYTANIE Z PIERWSZEGO
ŚCIA:

LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KO1 J 2, 1-5a
RYNTIAN:
Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią
rzeczy przyszłych

Wj 3, 1-8a. 13-15

Powołanie Mojżesza

Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest Królestwo niebieskie.

EWANGELIA: Łk 13, 1-9
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

W tym czasie
przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach,
których krew
Piłat zmieszał z krwią
ich ofiar.
Jezus im
odpowiedział: «Czyż myślicie, że, ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż
inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się
nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu,
na których zwaliła się wieża w Siloe i za-

biła ich, było większymi grzesznikami niż
inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej,
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść:
«Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy
lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na
tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze
na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie,
w przyszłości możesz je wyciąć”».
Oto słowo Pańskie.

Ogrodnik przychodzi i szuka owoców na drzewie. Przychodzi wielokrotnie i jest
cierpliwy w oczekiwaniu. Wie, że drzewo potrzebuje czasu i troski, by wydalo
owoc. Taki obraz Bożej cierpliwości wobec nas przedstawia Jezus. Ale oprócz
ogrodnika jest jeszcze drzewo, które mimo troski i opieki nie wydaje owoców. Jezusowa przypowieść pokazuje nam, że Bóg jest cierpliwy, ale jednocześnie jest
przestrogą dla tych, którzy trwają w grzechu i odrzuceniu Boga. Ci ostatecznie
zostaną „wycięci”. Jeżeli nie potrafimy korzystać z Bożego Miłosierdzia, wówczas sami skazujemy się na potępienie.
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naszej świątyni. Pragnę wyrazić wdzięczność
tym, którzy już dają. W ostatnią niedzielę zebraliśmy na ten cel sumę 9.854 zł. Otrzymane pieniądze nie trzymam na plebani, lecz
wpłacam na materiały budowlane.

O roku ów!
W Wielkopostnym liście na obecny rok
nasz Metropolita ks. kardynał Franciszek
Macharski podkreślił ogromną rolę, jaką wywarła pierwsza pielgrzymka Ojca Św. do Polski w czerwcu 1979 r. Ćwierć wieku w tym
roku minie od tej daty. Przypominamy sobie, że właśnie podczas tej historycznej pielgrzymki odwiedził również nasz Wielki Rodak swoje ukochane miasto. W pięknych słowach witał go wtedy jego katecheta ks. infułat Zacher. Rozpoczął swoje przemówienie
wielkimi słowami „Anuntio vobis” – Zwiastuję wam. Ojciec Św. na to zwiastowanie
odpowiedział wielkim pragnieniem włączenia w historię Wadowic historii Bożego zbawienia.
W tym roku w czerwcu będzie wizytacja
biskupa naszej parafii. Bardzo bym chciał,
aby wyjątkową pielgrzymkę Ojca Św. do naszego miasta, którą odbył przed 25-ioma laty
uczciliśmy dwoma postanowieniami. Jedno
to duchowe, a drugie bardziej materialne.
To pierwsze dotyczy jak najlepszego przygotowania się na wizytację ks. Biskupa i liczną naszą obecność w kościele podczas tych
czerwcowych dni.
Serdecznie apeluję do naszych parafian,
którzy żyją jako małżonkowie, a nie przyjęli
sakramentu małżeństwa - choć nie mają żadnych przeszkód, by uregulowali swój status
życiowy. Pewno największą przeszkodą jest
u nich brak wiary. Również proszę tych, którzy mają dzieci wielomiesięczne, które należy ochrzcić. Apeluję również do tych, którzy we właściwym czasie zaniedbali sakrament bierzmowania, aby do niego się przygotowali i w czerwcowych dniach go przyjęli. Niech wizytacja biskupia będzie czasem
łaski, dzięki której pogłębiamy wiarę, nadzieję i miłość.
Drugie postanowienie tyczy włączenia się
w koszta pokrycia blachą miedzianą dachu

Udane? Nieudane?
W ubiegłym tygodniu prowadziłem rekolekcje w kuchni św. Brata Alberta. Przez 3 dni
uczestniczyło w nich od 12 do 15 osób, w tym
3 panie wraz z siostrą obsługujące kuchnię.
Codziennie s. Serafia relacjonuje, iż wydaje
ok. 300 posiłków. Na miejscu je ok. 30 osób.
W większości zabierają posiłki do różnych
naczyń, aby je w swojej rodzinie podzielić.
W parafialnym punkcie charytatywnym
w pierwszą środę od godz. 6.00 waruje grupa
potrzebujących, która z biegiem godzin wzrasta prawie do 100 osób. Otrzymują oni talony w wys. 10 zł na żywność.
Myślę o tych ludziach instynktownie szukających pomocy materialnej. Nie wiem ilu
z nich szuka duchowego wsparcia. U kogo oni
szukają. Wiem, że część z nich w trudnych
chwilach podpiera się alkoholem w różnych
postaciach. Te chwile trudne zamieniają się
na godziny a nawet dni. Niektórzy z nich wciąż
są „podchmieleni”.
Rekolekcje dla wadowickich biedaków są
dla mnie jako proboszcza bardzo ważne. Nie
mogę spokojnie spać, gdy widzę i słyszę
o tej różnorakiej biedzie. Nieustannie chodzę z pytaniem: Jak jej zaradzić? Problem: rybka, czy wędka wciąż jest aktualny. Nie wystarczy dać jakiś datek /choć to nieraz trzeba/, ale
należy szukać rozwiązań przyszłościowych.
Jak i czym ich motywować do aktywnej postawy życiowej. Żebractwo i roszczenie, że
mnie się należy bo jestem biedny, nie mogą
być rozwiązaniem na dłuższą metę. W naszej
polskiej rzeczywistości nie ma mądrych na
rozwiązanie tego węzła gordyjskiego.
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Intencje mszalne:

Czwartek 18 marca
6.00 Śp. Maria Batko
6.30 Śp. Helena Drabczyk
7.00 Śp. Roman Rzemieniec
7.30 Śp. Bronisław Łopata
8.00 O zdrowie i bł. Boże dla Józefy w dniu imienin
Śp. Maria, Stanisław i Józef Kubicki
12.00 Śp. Walenty Skoczylas
18.00 Sp. Maria Ziemba - 4 r.śm.
Sp. Józefa Brańka
Piątek 19 marca
6.00 Śp. Józef Baklarz
6.30 Śp. Roman Rzemieniec
7.00 Śp. Józef Szczur
Śp. Józefa Brańka
7.30 Śp. Józefa Łopata
Śp. Jan Kazimierz Korzeniowski
8.00 Śp. Józef Płonka
12. 00 Śp. Józef i Józefa Szczur
18. 00 Śp. Józef Wróblewski
Śp. Józefa Frączek oraz Julian
Śp. Józef Grzesiek - 1 r.śm.
Sobota 20 marca
6.00 Sp. Roman Rzemieniec
6.30 Śp. Józefa Brańka
7.00 Sp. ks. Józef Pędziwiatr
Sp. Józef i Józefa Dąbrowscy
7.30 Śp. Mieczysław Gronkiewicz z rodzicami
8.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla
Teresy z rodziną
Śp. Józefa Zembroń
12.00 Śp. Józefa Balon
18.00 Śp. Józef Maj z rodzicami
Śp. Józef Drabik
Niedziela 21 marca
6.00 Śp. Zbigniew Pietruszka
7.30 Śp. Marian Augustyniak
O bł. Boże dla ks. Pawła Brańki
9.00 Śp. Józef Lurka i Józef Sowa
Śp. Józefa Brańka
10. 30 Śp. Dominika Madej
12. 00 Śp. Karolina Maga
13. 15 Chrzty
18. 00 Śp. Aleksander Mlak

Poniedziałek 15 marca
6.00 Sp. Jan, Bogdan, Krystyna Malinowscy
6.30 Sp. Kazimierz Sarnecki
7.00 Śp. Jan, Karolina Zmysłowscy
Śp. Adolf Walczak - 13 r.śm.
7.30 Śp. Roman Awsiukiewicz
Śp. Zbigniew Pietruszka
8.00 Śp. Józefa Brańka
12.00 Śp. Roman Rzemieniec
18.00 Śp. Jacek Rokitka
Sp. Helena Drabczyk
Wtorek 16 marca
6.00 Śp. Czesław, Michalina Malinowscy
6.30 Śp. Maria Batko
7.00 Śp. Józefa Brańka
7.30 Śp. Józefa, Franciszek, Józef Kłaput
8.00 Śp. Roman Rzemieniec
12.00 Śp. Helena Drabczyk
18.00 Śp. Lotar Graf - 22 r.śm.
Śp. Mieczysław Giertuga
Środa 17 marca
6.00 Śp. Józefa Brańka
6.30 Dziękczynna w 19 r.chrztu z prośbą o
opiekę Bożą dla Nikodema
7.00 Sp. Bronisław Łopata
7.30 Śp. Zbigniew
8.00 Śp. Ryszard Bik
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Roman Rzemieniec
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań
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Ogłoszenia parafialne
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14.03.2004
1. W środę, czwartek i piątek są rekolekcje dla młodzieży szkół budowlanych.
Niech rodzice zadbają, by ich dzieci brały
udział w tych rekolekcjach, zwłaszcza, że dni
te są wolne od zajęć szkolnych.

7. W piątek jest uroczystość św. Józefa
Oblubieńca N.M.P. Uroczystą Msze Św.
o godz. 10.30 na Górce u Ojców Karmelitów odprawi ks. kardynał Macharski. Podczas
tej Mszy Św. nałoży pierścień papieski na
palec obrazu św. Józefa jako znak oddania
Ojca Św. i mieszkańców ziemi wadowickiej
Głowie Św. Rodziny.

2. Zachęcamy wiernych do brania udziału
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich
Żali. Każdy, kto jest w stanie łaski uświęcającej i uczestniczy w tych nabożeństwach –
zyskuje odpust zupełny.

8. Prosimy w najbliższym tygodniu
o złożeniu daru żywności lub odzieży do specjalnego kosza, który znajduje się przy ołtarzu św. Antoniego.

3. We wtorek 16 marca zapraszamy na
czuwanie modlitewne za Ojca Świętego, które rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 18.00,
a zakończymy apelem o godz. 19.00. W tym
dniu pielgrzymujemy na Jasną Górę. Wyjazd
o godz. 16.00, koszt przejazdu 25zł. Można
się zapisać. W tym dniu na godz. 17.00 zapraszamy członków Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej.

9. Caritas Archidiecezji Krakowskiej
zachęca do niesienia pomocy biednym, poprzez nabywanie w naszej bazylice baranków
wielkanocnych w cenie 5 zł., a także skarbonek wielkopostnych. Do tych skarbonek rodzina składa ofiary, które przyniesie do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

4. W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 8.30
i 17.30, modlimy się o ducha pokuty.

10. W sobotę 20 marca jedziemy do Księży Salezjan w Krakowie na Misterium Pasyjne. Wyjazd o godz. 12.30. Koszt przejazdu
z biletem wstępu 20 zł.

5. W czwartek na godz. 17.00 zapraszamy członków Rycerstwa Niepokalanej.

11. W przyszłą niedzielę przy kościele
będzie zbiórka na rehabilitacje chorego
dziecka z Roczyn k/Andrychowa.

6. Przez cały miesiąc marzec poświęcony św. Józefowi, po mszy św. o godz. 7.30
odmawiamy litanię do św. Józefa.

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

szej Maryi Panny. Należy się św. Józefowi
wielkie uznanie za urokliwy takt wobec
Dziecka i Kobiety. Przebywać z kimś na co
dzień i dzień po dniu go szanować to niezwykła osobista kultura człowieka. Św. Józef
posiadł ją w stopniu perfekcyjnym. Ponad 20
lat żył w bliskości Jezusa i Maryi. Była ona
nacechowana wielką mądrością i miłością.

Wciąż potrzebny
Św. Józef bardzo mi się podoba. Czym więcej mam lat tym bardziej się nim zachwycam.
Jest mi natchnieniem do kształtowania różnorakich cech mego charakteru.
Dziś chcę mu złożyć hołd za jego subtelne
traktowanie Swego Wychowanka – Jezusa
Chrystusa, a także swej małżonki – Najświęt-3-

(ciąg dalszy na stronie 4)

(ciąg dalszy ze strony 3)

W życiu św. Józefa Jezus był codzienną
rzeczywistością. Dla większości naszych
parafian jest to sprawa nie realna. Przyjdą do
spowiedzi w Wielki Piątek. Wyspowiadają
się by mogli przyjąć Komunię Św. w Święta
Wielkanocne a po nich wrócić do normalnego życia. Normalności i zwyczajności
przeszkadza zażyłość z Jezusem. Może te
zdania będą niezrozumiałe dla czytających.
O co temu księdzu chodzi? Właśnie moim
pragnieniem jest, by czynić wysiłki, aby nauką Jezusa kierować się w powszechnym
życiu. Tak postępował św. Józef.
Druga jego cecha jest wielka kultura bycia wyrażająca się w traktowaniu najbliższych. Oni mu nigdy nie spowszechnieli.
Zawsze byli dla niego olśniewająco piękni.
Tak Jezus jak i Maryja. Zachwycał się nimi.
Zastanawiam się, co robić, żeby człowiek
człowiekiem w rodzinie się zachwycał. Jakiej to wielkiej troski i kultury trzeba, żeby
na co dzień szanowali się współmałżonkowie. Ile trzeba taktu, żeby z wielką miłością rodzice odnosili się do swojego dziecka, a dzieci do rodziców. Łatwo w rodzinie
człowiek może ranić człowieka. Miłość
może wyblaknąć.
Wielki to dar, który trzeba nieustannie
wypraszać u św. Józefa, żeby w swoim
domu rodzinnym opanowywać różne humory i niezadowolenia i chcieć przyjaźnie
rozmawiać i drugiego akceptować.
Św. Józefie – czym więcej mam lat - tym
bardziej jesteś mi potrzebny. Nie umiem
sobie poradzić z różnymi problemami. Także i z tymi, które opisuje. Pokornie Cię proszę – wspieraj mnie w mojej niemocy. Nieustannie mnie wpieraj.

Nie na darmo Ewangelista wspomina, „że Jezus wzrastał w mądrości i w łasce u Boga i u
ludzi”. Mądrość tę czerpał przede wszystkim
od swoich rodziców. Mądry i roztropny Opiekun był domownikiem. Dla mieszkańców
Nazaretu Jezus był synem cieśli. Określenie
„wzrastał w łasce” oznacza również, ze coraz
bardziej podobał się Bogu i ludziom. W naszej mowie używa się słów: „On popadł w niełaskę u swego przełożonego”. Uczył przybrany ojciec Syna swej małżonki, co trzeba robić, żeby się Bogu i ludziom podobać. Wytrwale ukazywał mu różne wartości, które prawowierny Żyd powinien zachowywać.
Codzienność wprowadza w człowieka spowszechnienie i nudę. Św. Józef uczy nas niezwykle trudnej cechy - jest nią przyjaźń z Jezusem na codzień. Iluż to mężczyzn w Wadowicach ma kontakt z Bogiem tylko od wielkiego dzwonu – od Świąt Wielkanocnych
i Świąt Bożego Narodzenia. Większość naszych parafian kontakt z Jezusem ma tylko od
święta, od niedzieli.
Zawsze wprowadzało mnie w zakłopotanie słowa, które wypowiada ksiądz czy
zakonnica w kościele na zakończenie nabożeństwa: „Teraz, dzieci kochane, pożegnajmy się z Jezusem i powiedzmy niechaj będzie pochwalony...”. Myślę, że wielu parafian często w życiu tak postępuje – przychodzi w niedziele na Mszę, a gdy ona się
kończy klęka i żegna się z Jezusem do przyszłej niedzieli. Wielu może pomyśleć, co ten
ksiądz od nas chce? Pragnę tego, by na codzień kierować się Ewangelią, Bożymi przykazaniami. Oby w życiu naszym nie było
tak, że wraz z przebraniem ze świątecznego ubrania na zwykły ubiór – to, co w kościele było mówione nie stosuje się do życia codziennego.

Ks. Proboszcz
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Sprawozdanie ze spotkania Rady Duszpasterskiej przy Parafii
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach
W dniu 7 marca 2004 r. odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej. Spotkanie rozpoczęliśmy krótką modlitwą, której przewodniczył Ks. Prałat - opiekun Rady.
Następnie Przewodniczący Rady przywitał zebranych przedstawił porządek spotkania:
1. Słowo Boże Ks. Janusza - na temat Listu Pasterskiego Metropolity krakowskiego na
Wielki Post 2004.
2. Omówienie Wizytacji Parafii – zapoznanie z Ankietą.
3. Sprawy bieżące – wnioski.
Ad. l) Ks. Janusz zapoznał nas z treścią
stawach religijnych, mora1nych i społeczListu Ks. Kardynała. Ks. Kardynał w swym
nych. Każdy z nas powinien być świadkiem
liście wyraża wdzięczność Panu Bogu za
Chrystusa, przyjąć dary i zadania wobec
25 lecie Pontyfikatu Jana Pawła II. DzięKościoła i świata; sprostać próbom wiary
kuje za wszystko. Wspomina skromnie
i charakteru. Całe nasze życie idzie granicą
o swoim jubileuszu (25-leciu posługi).
dobra i zła, miłości i obojętności, prawdy
Wspomina pierwszą wizytę Jana Pawła II
i kłamstwa. Każde zwycięstwo przynosi ład
w Krakowie. Wizyta w „latach przełomu” dla
i radość. Każda próba przegrana przynosi nieKościoła na polskiej ziemi i dla Polski. Czas
ład. Nie możemy sobie pozwolić na nieład
przełomu porównuje do wyjścia z „morza
w naszych sercach, rodzinach, w życiu społeczczerwonego” do „ziemi obiecanej”, ziemi
ności i państwa.
wolności. „Dziesięć lat trwało to wyjście..
Zadaniem Kościoła jest otwieranie ludzi na
a wywalczona i osiągnięta wolność stale
to „bierzmowanie dziejów”, które jest szkoczeka na zagospodarowanie. I powinniśmy
łą dojrzałego chrześcijanina w każdej rodziznaleźć sposoby, aby nam nie zarastała jak
nie i wspólnocie parafialnej.”
ugór! „Jakże aktualne są wciąż słowa wypoAd.2) Pan Józef zapoznał Radę z treścią
wiedziane na Błoniach 25 lat temu „nie wolankiety, którą należy przygotować przed
no odrzucać Chrystusa i Jego przykazania
wizytacją, dotyczącą działalności duszpastermiłości!” To wołanie było skierowane do
skiej Parafii:
nas - nie tylko na tamten czas, ale i na dziś!
I – Dane statystyczne o Parafii,
„Ewangelia się nie starzeje, miłość się nie
II – Duszpasterstwo sakramentalne,
starzeje”.
III – Duszpasterstwo rodzin,
Jeszcze potężniej zabrzmiało wołanie do
IV – Duszpasterstwo dzieci i młodzieży,
Ducha Świętego o moc i światło dla nas
V – Inne formy duszpasterstwa,
Tę modlitwę nazwał „wielkim bierzmoVI – Troska o katechetów,
waniem dziejów”. Wielokrotnie powtarzało
VII – Duszpasterstwo dorosłych.
się wezwanie: musicie być mocni w miłoKs. Proboszcz przedstawił program wizyści wiernej Chrystusowi i człowiekowi.”
tacji i wyraził swoją głęboką troskę i prośbę
Ks. Kardynał wzywa nas i tłumaczy, że
o liczny udział Parafian w spotkaniach i nadar „bierzmowani dziejów” jest nam tak
bożeństwach w czasie wizytacji.
samo potrzebny dziś, jak i w roku 1979.
Ad3). W skrócie omówiono sprawy bieSakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej
żące – dotyczące pracy Rady.
mobilizuje nas do przełomu w naszych poMaria Wolczko
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