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Bierzmowanie
W Święto Matki Bożej

Królowej Polski 142 mło-
dych ludzi, z klas III gim-
nazjalnych, przyjęło sakra-
ment bierzmowania. Szafa-
rzem bierzmowania był. Ks.

biskup Jan Szkodoń. W ciągu trzech lat
przygotowywali młodzież, poprzez specjal-
ne katechezy, księża: Jan Jarco, Janusz
Żmuda, Mieszko Pabiś, Artur Chrostek,
Krzysztof Główka.

Włożyli w to przygotowanie wiele wysił-
ku, który zaowocował godnym przyjęciem
tego sakramentu.

Pewnym mankamentem współczesnej
katechizacji szkolnej, a także parafialnej, jest
dość luźny kontakt uczących z rodzicami.
Nowe warunki nie stwarzają w tej dziedzi-
nie takiej możliwości, jak w katechizacji
przyparafialnej. Wtedy rodzice i opiekuno-
wie przyprowadzali małe dzieci do sal ka-
techetycznych. Starsze dzieci czy młodzież
idąc specjalnie na religię alarmowały rodzi-
nę potrzebą wyjścia. Teraz już tego nie ma.
Rodzice mają przekonanie, że tak jak Pani
wyuczy polskiego, matematyki czy innych
przedmiotów, tak Ksiądz, czy inny Kate-
cheta są od tego, by przekazali dziecku
odpowiednią  wiedzę o Bogu.

Z okazji I Komunii św.
nawiązują Katecheci
ścisły kontakt z rodzi-
cami. Natomiast pod-
czas przygotowania do  bierzmowania za-
nika potrzeba takiego kontaktu. Tak Księ-
ża jak i Rodzice tłumaczą – przecież to już
nie dzieci, to młodzież. I dzieje się tak, że
w dniu bierzmowania rodzice konstatują,
że ich dziecko nie przyjmie sakramentu
bierzmowania. Tak bardzo wierzyli swojej
córce, czy synowi, że do głowy im nie
przyszło, żeby sprawdzać, by się zapytać
księdza uczącego ich latorośl. Wszystko
było dla nich jasne, oprócz tego, że w dniu
bierzmowania dowiedzieli się, że ich dziec-
ko prawie że nie uczęszczało na katechiza-
cje przed bierzmowaniem.  Przeżyli wielką
gorycz i rozczarowanie.

Często, patrząc na młodych ludzi cho-
dzących w niedziele po rynku, myślę, że
rodzice ich są przekonani o obecności
swoich dzieci na mszy. Nawet im do gło-
wy nie przyjdzie, żeby iść razem z nimi.
A oni w wieku chmurnym i dumnym chcą
pokazać swoją niezależność – wybierają
czasami nie takie drogi, których nie pra-
gną  ich rodzice i wychowawcy.

Jak pogodzić zaufanie ze sprawdzeniem
swoich dzieci?

Dzieląc się z parafianami problemami renowacji naszej bazyliki, wiem że najważniejszą
pomocą trzeba otoczyć człowieka potrzebującego. Chcę zapewnić, że ci co są w biedzie, to
na pewno od nich nic nie wezmę, a nawet gdy będą potrzebowali to im udzielę pomocy.
Przekażą dobrowolne ofiary ci, którzy mają wielkoduszne serce, oraz żywą wiarę. Są prze-
konani, że kto na kościół łoży, ten się nigdy nie zuboży.

Czego dzisiaj Chrystus nie ma?
Chrystus nie ma dłoni,  aby zmieniały dzisiejszy świat...

A zatem ruszaj bracie - nie lękaj się,
Pan będzie cię wspierał

Chrystus nie ma stóp, ma jedynie nasze stopy,
aby doprowadziły ten świat do Niego.
A zatem ruszaj, bracie - nie lękaj się,

Pan będzie z tobą.

(ciąg dalszy ze str. 5)
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  KSIĘGI APOKA-
LIPSY ŚW. JANA APOSTOŁA:

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH: Dz 14, 21-27

EWANGELIA:  J 13, 31-33a.34-35

Ap 21, 1-5a

 Oto słowo Pańskie.

Bóg działa przez ludzi
Bóg otrze wszelką łzę

Przykazanie nowe

Pierwsza Komunia Św.
W pierwszą niedzielę maja w naszej pa-

rafii przystąpiło 132 dzieci z klas II do
Pierwszej Komunii Św.

Dostrzegłem jak Komunia Św. jest dro-
ga. Ile ona kosztuje! Trzeba kupić nowy
strój komunijny. Należy dać odpowiednią
sumę pieniędzy na pokrycie: dekoracji w
kościele, ofiarę na Mszę Św. Ks. Probosz-
czowi, dar dla przygotowujących sióstr
katechetek oraz księdza, dar dla biednych
dzieci. Trzeba jeszcze zrobić przyjęcie dla
gości. Iluż ich będzie. 20, 30, a może 50
czy więcej. Jest to często małe wesele.

W przeliczeniu na pieniądze bardzo dro-
ga jest I Komunia Św. a jednak na szczę-
ście dotychczas nigdy nie słyszałem wy-
mówek, że nie mamy pieniędzy i dlatego
dziecka do I. Komunii Św. nie poślemy.
Ze smutkiem niejednokrotnie słyszałem,
gdy młodym wyrzucałem zaniedbanie, iż
żyją bez sakramentalnego małżeństwa, jak
się tłumaczyli: „Nas nie stać na ślub, nie
mamy pieniędzy i dlatego tak żyjemy”. Za-
stanawiam się - jak pokrętne może być ludz-
kie myślenie.

Od strony człowieka wierzącego Komu-
nia  Św. jest bardzo droga nie ze względów
finansowych lecz z tej przyczyny, że przyj-
muje się samego Boga. Mój kochany, bar-
dzo drogi Jezusie!

W tych majowych dniach często przy-
chodzi mi do głowy ten bardzo trudny pro-
blem: jak rodzicom dzieci klas II już na po-
czątku roku szkolnego wytłumaczyć, że
wysiłki powinni skierować na jak najlepsze
duchowe przygotowanie swych pociech na
przyjęcie Jezusa. W natłoku ciężaru spraw
materialnych związanych z pierwszym peł-
nym uczestnictwem we Mszy Św. często
rodzice się gubią - zapominając co jest naj-
ważniejsze.

Czymś przerażającym byłoby stwierdze-
nie rodziców, że nie stać ich, by dziecko
przystąpiło do I Komunii  Św. Przecież Je-
zus Chrystus wraz ze swym przesłaniem
ewangelicznym   w pierwszym rzędzie kie-
ruje się do ludzi ubogich. „Przyjdźcie do
mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciąże-
ni jesteście, a Ja was pokrzepię. Wysławiam
Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, że te sprawy
ukryłeś przed bogatymi a objawiłeś je pro-
staczkom.”

Wielka wdzięczność
W wielu parafiach z okazji I Komunii św.

rodzice składają dar ołtarza. Jest to pewna
suma pieniędzy przeznaczona na zakup,
czy to szat liturgicznych, czy in-
nych rzeczy użytecznych
w kościele. W naszej pa-
rafii zasugerowaliśmy ro-
dzicom dzieci pierwszoko-
munijnych, aby swój dar

ofiarowali dla dwóch dziewczynek: Kasi Ru-
deckiej, oraz Ani Kamili  Łaciak - podopiecz-
nych Domu Opieki Społecznej prowadzo-

nego przez siostry Nazaretanki, któ-
re w tym roku również
przystąpiły do I Komunii
św. Otrzymały one po 1.000
zł od naszych rodziców.

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: .
„Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został

w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powie-

działem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie
nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali”.

W chwili pożegnania z uczniami Pan Jezus zostawia im swój testament - nowe przy-
kazanie miłości. Wzajemna miłość, na wzór miłości, która jednoczy Ojca z Synem, ma
stać się naczelną regułą ich życia. Po wypełnianiu tego przykazania poganie rozpozna-
wali uczniów Chrystusa i przyjmowali wiarę. Czy wzajemna miłość wierzących w Chry-
stusa może być znakiem rozpoznawczym dla ludzi żyjących w XXI wieku?

To już 10 lat
W najbliższą środę 12 maja ks. Kardynał

Franciszek Macharski odprawi dziękczynną
mszę św. w Domu Samotnej Matki im.
Emilii Wojtyłowej za 10 lat istnienia.  Po-
wstał z inicjatywy Księdza Kardynała
w roku ogłoszonym przez Jana Pawłą II
Rokiem rodziny. W Domu tym realizowa-
ne jest dzieło pomocy człowiekowi –
ochrona macierzyństwa, otoczenie opieką
i udzielenie wsparcia matkom i dzieciom,
które znajduja się w kryzysowych sytu-
acjach życia. Do tej pory w Domu otoczo-
ną opieką ponad 250 kobiet i około 350
dzieci. Prowadzeniem Domu zajmują się
siostry Albertynki.

Kobiety mogą korzystać z pomocy psy-
chologa, prawnika, pedagoga, położnej.
Opiekę duchową sprawują kapłani. We-
wnętrzne życie Domu stabilizuje Regulamin,
do którego przestrzegania zobowiązane są
mieszkanki, a który ma je uczyć odpowie-
dzialności i wytrwałości.

Środki finansowe zapewnia Archidiece-
zja Krakowska. Są one pozyskiwane rów-
nież z dotacji miejskich i wojewódzkich.
Także wiele osób prywatnych wspiera pro-
wadzone dzieło. Dom Samotnej Matki speł-
nia swe posłannictwo, zawierzając Bożej
Opatrzności, wierząc w moc łaski, która
działa i przemienia serca człowiecze.
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V NIEDZIELA WIELKANOCNA - 09.05.2004
Intencje mszalne

 Poniedziałek   10 maja
  6.00 Śp. Antoni Szala
  6.30 Śp. Teresa Kacprzak
  7.00 Śp. Antoni Kęcki
  7.30 Śp. Zygmunt  Jura
  8.00 Śp. Izydor Pawlik z rodzicami
 12.00 Śp. Alojzy Bechta - 3 r. śm.
 18.00 Śp. Stanisława i Stanisław Kwarciak

Msza Św. w intencji Maturzystów szkół
wadowickich i innych

Wtorek  11 maja
  6.00 Śp. Zofia i Wojciech Drewniak

Śp. Zenobia i Stanisław Grobelny
  6.30 Śp. Teresa Kacprzak
  7.00 O Boże błog. i pomyślne wyniki matury

dla Mateusza
  7.30 Śp. Józef Mrowiec - 3 r. śm.
  8.00 O zdrowie i Boże błog. dla Stanisławy
 12.00 Śp. Marian Jamróz
 18.00 Śp. Antoni Kęcki

Śp. Zygmunt Jura

Środa   12 maja
Wspomnienie świętych męczenników

Nereusza i Achillesa
  6.00 Śp. Zygmunt Jura
  6.30 Śp. Wacław Len
  7.00 Śp. Antoni Kęcki
  7.30 Śp. Roman Piesko
  8.00 Śp. Józef Jankowski - 1 r. śm.
  8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.00

17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz

w intencjach składanych próśb i podziękowań

Czwartek  13 maja
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

z Fatimy
  6.00 Śp. Marian Jamróz
  6.30 Śp. Anna Sokołowska
  7.00 Śp. Antoni Kęcki
  7.30 Śp. Michał Leśniak
  8.00 Śp. ks. Czesław Adamaszek
 12.00 Śp. Maria i Jan Kwaśniewscy - 1 r. śm.
 18.00 Śp. Zygmunt Jura

Śp. Kazimiera Wójcik

Piątek  14 maja
Święto św. Macieja

   6.00 Śp. Zofia Skiba
  6.30 Śp. Antoni Jamróz
  7.00 Śp. Antoni Kęcki
  7.30 Śp. Anna Sokołowska
  8.00 Śp. Maria Ziaja i o zdrowie dla brata Janusza
 12.00 Śp. Artur Brońka
 18.00 Śp. Zygmunt Jura

O błog. Boże w 18 r. urodzin Magdaleny W.

Sobota  15 maja
  6.00 Śp. Zofia Kurek
  6.30 Śp. Zygmunt Jura
  7.00 Śp. Zofia Żak
  7.30 Śp. Zofia
  8.00 Śp. Zofia Gaczoł

Śp. Zofia Olech
 12.00 Śp. Zofia Gaworek
 18.00 Śp. Zofia Kolber

Śp. Antoni Kęcki

Niedziela 16 maja
 6.00 O zdrowie, błog. Boże i dalsze łaski

w 13 r. święceń ks. Pawła
 7.30 Śp. Czesław Bartek - 5 r. śm.

Śp. Antoni Kęcki
 9.00 O zdrowie i błog. Boże oraz szczęśliwe

rozwiązanie dla Renaty i jej synka
10.30 Śp. Larisa Pihowicz
11.30 Śp. Marian Jamróz
12.00 Śp. Edward Koźbiał
13.15 Chrzty
19.00 Śp. Zygmunt Jura

/-/Ks. Jakub Gil - Proboszcz

1. Dziś na godz. 20.00 zapraszamy
chętnych do obejrzenia przedstawienia
w wykonaniu młodzieży z Kęt w 60-tą rocz-
nicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.

2. Jutro na godz. 18.00 zapraszamy
młodzież maturalną. Chcemy wraz z nimi
i za nich się modlić o światło Ducha św.
w egzaminach dojrzałości, a także w egza-
minach na wyższe uczelnie.

3. W środę na nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się o powołania kapłańskie i za-
konne.

4. W czwartek 13 maja rozpoczynają
się nabożeństwa fatimskie w kościele św.
Piotra o godz. 18.30. Zachęcamy do udziału
w nich.

5. W przyszłą niedzielę przy kościele
będzie zbiórka na pomoc biednym rodzi-
nom naszej parafii. Bóg zapłać za ofiary.

6. W niedzielę 16 maja pielgrzymuje-
my na Jasną Górę. Można się zapisywać.
W naszym kościele w tym dniu będą mo-
dlitwy za Ojca Św. w połączeniu z nabo-
żeństwem majowym o godz. 18.30 oraz
wieczorną Msza Św. o godz. 19.00.

7. We wtorek 18 maja będzie zjazd
szkół noszących im. Jana Pawła II. Uro-
czysta koncelebrowana Msza Św. pod prze-
wodnictwem ks. kardynała Franciszka
Macharskiego będzie na rynku o godz.
12.00. Zapraszamy na nią dzieci szkolne
oraz młodzież, a także dorosłych.

8. Piesza Pielgrzymka z Wadowic do
Kalwarii Zebrzydowskiej wyruszy spod
Bazyliki o godz. 6.00 w sobotę 22 maja.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
udziału w tej szczególnej modlitwie za Ojca
Świętego.

9. Nasza papieska bazylika jest licznie
nawiedzana tak przez parafian, jak i piel-
grzymów. Wdzięczni jesteśmy za omadla-
nie naszej świątyni. Chcemy, aby nasz ko-
ściół był otwarty do godz. 21.00. Wieczo-
rem, od godz. 19.00 do godz. 20.30, po-
trzebny jest dyżur w kościele. Prosimy pa-
rafian, by podjęli nasz apel i bezinteresow-
nie swoją obecnością wewnątrz kościoła
zadbali o bezpieczeństwo. Chętnych prosi-
my o zgłoszenie się w zakrystii lub w kan-
celarii. Mogą to być panie i panowie, a tak-
że młodzież.

Pożegnanie
Są takie przeżycia, o których człowiek

nie powinien mówić słowami, odczuwa się
je tylko sercem, przeżywa się je w swoim
sercu i swojej duszy.

Żegnamy dziś śp. Władysława, ojca ro-
dziny, ojca kapłana, dobrego człowieka,
znanego ze szczerej pobożności i wielkie-
go czciciela Bożego Miłosierdzia, prezesa
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w naszej parafii.

Jako prezes był bardzo aktywny i poma-
gał parafii w różny sposób, nie tylko pacą,

ale i swoją inicjatywą. Bardzo chciał, żeby
na cmentarzu komunalnym zawisł dzwon,
który żegnałby zmarłych.

Włączył się do pracy nad zmianą ruchu
samochodowego wokół Bazyliki. Śp. Wła-
dysław pragnął, aby Parafialny Oddział AK
był prężny i liczny.

Straciliśmy prawego i zasłużonego pre-
zesa Akcji Katolickiej, będzie Cię nam bra-
kowało. Zostaniesz w naszej pamięci i mo-
dlitwie.

Dobry Jezu, a nasz panie, daj Mu wiecz-
ne spoczywanie. Stanisław Potoczny

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
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Ks. Proboszcz

Biskup krakowski wizytuje naszą parafię
Od I soboty czerwca – 5 czerwca do śro-

dy – 9 czerwca, nasza parafia przeżyje dni
łaski. Wizytacja następcy apostołów w pa-
rafii jest czasem wzmożonego działania
Bożego.

Dla ułatwienia pełniejszego obrazu parafii
ks. Biskup przekazuje duszpasterzom wy-
pełnienie ankiety wizytacyjnej. Składa się
ona z siedmiu działów określających kon-
kretne duszpasterstwa poprzedzonych py-
taniami o dokładne informacje tyczące wiel-
kości parafii, oraz obsady personalnej dusz-
pasterzy. Kończy się prośbą o uwagi dusz-
pasterzy tyczącymi perspektywicznej pra-
cy w tej wspólnocie.

Zaznajamiając parafian z treścią przesła-
nej Biskupowi ankiety pragnę w tym biule-
tynie omówić dział, który nosi nazwę: Dusz-
pasterstwo dzieci i młodzieży, oraz młodzie-
ży studiującej.

Na terenie naszej parafii znajdują się trzy
zespoły szkół średnich. Dawna szkoła bu-
dowlana, która obecnie nosi nazwę Zespo-
łu Szkół Średnich Nr 1. Dobrze znany ze-
spół szkół przy ul. Wojska Polskiego, który
od roku przyjął nazwę Zespołu Szkół Śred-
nich Nr 3 im. ks. Józefa Tischnera. Zespół
Szkół Ogólnokształcących im. M. Wado-
wity.

Trzeba zaznaczyć, że tak w szkołach
podstawowych, gimnazjach, oraz w szko-
łach średnich katechizujemy po dwie go-
dziny tygodniowo. W trzech szkołach śred-
nich katechizuje czterech naszych księży,
oraz o. Grzegorz – karmelita, i katecheta
świecki – P. Rafał Bzowski. Po wakacjach
będzie dodana do tych katechetów s. Na-
zaretanka.

W dwóch gimnazjach, które mieszczą się
na terenie naszej parafii – uczy ks. Artur
Chrostek, oraz P. Ewa Chmura przy ul. Sło-

wackiego. Natomiast przy ul. Sienkiewi-
cza katechizację od samego początku pro-
wadzi parafia św. Piotra.

W trzech szkołach podstawowych ka-
techizują: ksiądz z „Kopca” trzy siostry
Nazaretanki, oraz katechetka świecka –
P. Iwona Bzowska.

W dwóch przedszkolach katechezę pro-
wadzą s. Nazaretanki. W sumie w parafii
naszej katechizuje 6 kapłanów, 3 siostry
zakonne, oraz 3 katechetów świeckich.

Szkoła muzyczna, która od 18 maja przyj-
mie nazwę im. Jana Pawła II posiada cha-
rakter pracy pozaszkolnej dla zdolnej i chęt-
nej młodzieży pragnącej podszkolić się
muzycznie. Nie ma tam katechizacji.

Poza pracę z młodzieżą i dziećmi
w szkole prowadzimy w parafii raz
w miesiącu przygotowanie do pierwszej
komunii św. Również comiesięcznie od-
bywa się przygotowanie trzecich klas do
sakramentu bierzmowania. Pierwsze
i drugie klasy gimnazjum mają po sześć
spotkań formacyjnych w roku w kapli-
cy domu parafialnego.

Dla chętnych dzieci szkolnych, zwłasz-
cza chłopców prowadzimy kółko mini-
stranckie. Dla dziewczynek jest oaza dzie-
cięca i schola. Jest również żywy różaniec
i kółko misyjne. Podczas wakacji organi-
zujemy nad morzem dla dzieci szkolnych
turnusy kolonii, tzw. „kolonie z Bogiem”.
Dla nich także urządzamy kilka razy w roku
wycieczki, a podczas ferii zimowych
i wakacji letnich specjalne spotkania.

Młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich
proponujemy oazę, jak również wejście do
parafialnego klubu sportowego „Karol”.
Zachęcamy ją także do uczestnictwa
w spotkaniach wspólnoty „Emmanuel”,
a także do pracy z niepełnosprawnymi

w grupie „Rafałki”. Dla młodych organi-
zujemy podczas ferii zimowych wyjazdy
na tzw. spotkania europejskie organizowa-
ne przez wspólnotę z Taize, jak również
wyjazdy na spotkania ogólnoświatowe
z Papieżem, a także nad Lednicę. Są dla
nich organizowane oazy wakacyjne, pie-
sza pielgrzymka na Jasną Górę poprze-
dzona pieszą pielgrzymką do Kalwarii i za-
kończona hołdem złożonym naszemu Pa-
pieżowi obecnością na Groniu Jana Paw-
ła II na Leskowcu. Dla nich są rekolekcje
wielkopostne, drogi krzyżowe, a także
udział w eliminacjach „Ośmiu wspania-
łych”. Grupa lektorów jest zawsze otwarta
na nowych kandydatów, którzy po spe-
cjalnym przeszkoleniu mogą czytać Pismo
św. podczas Mszy św.

W okresie Bożego Narodzenia mogą
młodzi wystąpić w konkursie kolęd.
W organizowanych przez Urząd Miasta
Dni Wadowic przewidziany jest również
konkurs piosenki i poezji religijnej w wy-
konaniu dzieci i młodzieży.

Trzeba zaznaczyć, że w naszej parafii
do I Komunii św., a także bierzmowania
przystępuje około 130 osób.

Parafia może dzięki Bogu poszczycić się
wielu akademikami. Tę młodzież nie obej-
mujemy specjalnym duszpasterstwem.
Przyczyną tego stanu jest fakt, że najczę-
ściej są studentami różnych szkół wy-
ższych w Polsce i do domu rodzinnego
przyjeżdżają na określony, krótki czas.
Chcą wtedy odpocząć i nacieszyć się swo-
imi bliskimi. Nie wyrażają ochoty na spe-
cjalne spotkania religijne.

Dzieląc się z Czytelnikami tymi spostrze-
żeniami, które przekazałem do wglądu
ks. Biskupa Jana Szkodonia, pragnę prosić,
aby wychowanie religijne dzieci i młodzieży
było naszym wspólnym zadaniem. Niewąt-
pliwie duszpasterzami dla nich są księża, sio-
stry zakonne i katecheci świeccy. Pierwszy-
mi jednak świadkami wiary są zawsze ro-
dzice i ich rodziny. Żeby mogła być woda
w potokach i rzekach, to najpierw koniecz-
nie muszą być gdzieś źródła. Choć źródłem
wiary jest zawsze Bóg, to jednak wiara od-
krywana jest zawsze w rodzinach.

Dziękuję rodzinom naszej parafii za
wysiłki włożone w przekaz wiary swo-
im dzieciom.

Bóg zapłać
W pierwszą niedzielę maja złożono

9.770,- zł. na cele remontowe naszej świą-
tyni. Wyrażam wielką wdzięczność skła-
dającym ofiary.

W tym roku lista wymagających remon-
tów wydłuża się. Nie tylko wymiana bla-
chy na dachu, której koszt wyceniany jest
do 800 tys. zł., lecz również konieczna
konserwacja ołtarza św. Antoniego, która
wyniesie 51 tys. zł., bo jest to związane
z wpłaceniem Wojewódzkiego Konserwa-
tora zabytków na odnowę ołtarza Miło-

sierdzia Bożego 50 tys. zł. Dochodzi do tego
potrzeba wymiany zniszczonych płytek stop-
nia piaskowca wokół kościoła. Był to kiep-
ski materiał, który uległ zniszczeniu. Ta pra-
ca według kamieniarzy ma wynosić 20 tys.
zł. Zdaję sobie sprawę, że tej sumy prawie
milionowej w tym roku na pewno nie zbie-
rzemy. Ufam jednak, że wykonawcy zgo-
dzą się na rozłożenie rat wypłaty na kilka lat.
Myślę również, iż to największe przedsię-
wzięcie jakim jest wymiana dachu nie zo-
stanie zrealizowana tylko w jednym roku.

(ciąg dalszy na str. 8)


