Wadowice pamiętają
25 lat temu, 7 czerwca 1979 roku, Wadowice przeżyły niezwykłą uroczystość
– nawiedzin swego
wyjątkowego Rodaka
Ojca Świętego Jana Pawła II. Tamte
czasy były zupełnie inne od dzisiejszych . Przez to ćwierćwiecze bardzo wiele zmieniło się w świecie,
Europie i Polsce. Zmieniło się na
lepsze i na gorsze. Te zmiany na
lepsze zapoczątkował także wielki
pontyfikat Jana Pawła II.
Mieszkańcy ziemi wadowickiej nieustannie noszą zdumienie tymi niecodziennymi
zdarzeniami, która opatrzność Boża zgotowała ich Rodakowi.
W niedzielę 6 czerwca na godz. 19.00
zapraszamy wszystkich tych, którzy wciąż
noszą w sobie to wielkie zdumienie. Mszy
św. koncelebrowanej będzie przewodniczył
ks. bp Jan Szkodoń. Na te mszę zaprosiłem wszystkich księży rodaków. Oni wtedy byli klerykami, albo lektorami, czy nawet ministrantami. Prosiłem również do
koncelebry ówczesnych księży wikarych,

na czele z ks. Filipem
Piotrowskim.
Jakże mogłem nie pamiętać również o naszym ks. infułacie Suderze.
Czyż drodzy parafianie was
może zabraknąć na tej uroczystości. Wciąż czekam na spisywane przez was wspomnienia
o tamtych dniach. Myślę, że ktoś
z czytelników podzieli się publicznie na tej uroczystości przeżyciami związanymi z tamtą pielgrzymką.
Po zakończeniu uroczystej wieczornej
mszy św. będzie przepiękna wieczornica
poświęcona Ojcu Świętemu. Złożą się na
nią śpiewy najlepszych wadowickich zespołów, które będą tłem dla powtórzonych
urywków z przemówienia Ojca Świętego,
a także ks. infułata Edwarda Zachera. Postaramy się też pokazać filmowe migawki
z tamtejszej uroczystości. Wspomnienia
uczestników dopełnią wyjątkowości tego
spotkania.
Czyż wy możecie zawieść i nie przyjść?
To się w mojej głowie nie mieści!
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Dzisiaj uwielbiamy Ducha św., który jest
Duchem miłości. Niech On swoją wielką
mocą wciąż nas niepokoi, by nasze wnętrze nie stało się kamienne, lecz serce nasze było zawsze wrażliwe na ludzkie biedy.
Przyzywamy Ciebie Duchu św., Duchu
ognia i żaru byś nas nieustannie zapalał do
dobrego. Celem wizytacji kanonicznej, którą
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rozpoczniemy w przyszłą niedzielę jest ożywienie wiary, nadziei i miłości we wspólnocie parafialnej. Ks. biskup Jan Szkodoń
przez swą posługę chce na nowo rozpalić
w nas Ducha miłości – zwłaszcza wyjątkowej tkliwości do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Ks. Proboszcz
Do użytku parafialnego
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Przyjdź Duchu, Boski Pocieszycielu!
Ty darzysz życiem wszystko,
Ty przychodzisz odnowić oblicze ziemi,
Ty kierujesz poruszeniami naszych serc i Ty prowadzisz ludzi do miłości.
Twoje tchnienie daje nam łaskę miłowania i Ty nas Swą mocą przemieniasz.
Uczyń nas pomocnikami ludzi uciśnionych, siłą dla słabych,
wsparciem w ciężkiej próbie, budowniczymi pokoju.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
DRUGIECZYTANIE Z PIERWSZEGO
APOSTOLSKICH:

LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA:

Dz 2, 1-11

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

EWANGELIA: J 20, 19-23
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Pokój
wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego.
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Oto słowo Pańskie

SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty Światła Twego strumień,
Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask drogich, Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary.

Wizytacja Ekonoma diecezjalnego
W naszej diecezji jest przepis, iż przed
kanoniczną wizytacją Biskupa, odbywa się
również wizytacja katechetyczna, a także
gospodarcza.
Od strony materialnej parafię wizytuje
specjalny delegat ks. Kardynała, zwany
Ekonomem diecezjalnym. Jest nim obecnie ks. prałat Marek Głownia. To on prowadził budowę Centrum Dialogu z Żydami w Oświęcimiu, a także budynek klasztorny dla ss. Karmelitanek. On też kierował budową Domu Samotnej Matki w
Wadowicach.
Przybywając do parafii dokładnie sprawdza umowy z pracownikami parafialnymi,
ich pensje, ubezpieczenia. Inne umowy
dzierżawy gruntów i pomieszczeń. Mapki
geodezyjne parafii. Akty notarialne posiadłości. Sprawdza posiadaną dokumentację
przeprowadzonych w ostatnim czasie badań technicznych sieci elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej. Zabezpieczenia kościoła i plebani, a zwłaszcza tabernakulum.
Dokładnie analizuje inwentarz, tak kościelny jak i plebański. Sprawdza, co zrobiło

się w kościele i na plebani od ostatniej wizytacji do obecnej. Pyta, jakie są plany remontowo-budowlane na przyszłość.
Sprawdza księgę finansowych przychodów
i rozchodów. Rozważa proporcje wydawanych pieniędzy na cele duszpasterskie i charytatywne, oraz cele budowlano-remontowe /wiadoma rzecz, że w pierwszym rzędzie wydatków parafialnych musi być troska o człowieka/. Po raz kolejny delegat ks.
Kardynała ds. ekonomicznych uświadamia
Proboszczowi, że on nie jest właścicielem
ani budynków kościelnych, ani gruntów
plebańskich. Bez zgody ks. Kardynała, jako
krakowskiego Metropolity, nie wolno Proboszczowi żadnej posiadłości sprzedać, czy
też wydzierżawiać.
Wizytacja ekonomiczna uwrażliwia ks.
Proboszcza na wielką czytelność w gospodarowaniu majątkiem kościelnym. Przy tej
wizytacji Proboszcz nie może się zasłaniać,
że powinno się wierzyć w jego uczciwość,
lecz uczciwość tę uwierzytelniają odpowiednie dokumenty, właściwe papiery.

Na urodziny Ojca Świętego nakarmiliśmy prawie 1000 młodych
W dniu 18 maja 2004 odbyła się wspaniała uroczystość w związku z urodzinami
Ojca Świętego. Do Wadowic przyjechała
młodzież z całej Polski, ze szkół noszących
imię Jana Pawła II. Ok. 1000 osób. Miasto
Wadowice jest przecież domem rodzinnym
Ojca Świętego.
Podejmowaliśmy ich posiłkiem, który był
zorganizowany w hotelu „Podhalanin” przy
ul. Wojska Polskiego. Ofiarodawcom, którzy pomogli nam przyjąć prawie 1000 osób
serdecznie dziękujemy. Są nimi: Zakłady
Cukiernicze „Skawa” – słodycze za kwotę
2.806,-zł., Firma Maspex – napoje 700
butelek, kremówki ofiarowali: Barbara
i Maciej Leniowie – 100 szt., Ewa Hardek -2-

z synem Witoldem – 100 szt., Joanna Piątek i Krzysztof Kuć s.c., restauracja „Piwnica” – 100 szt. Pan Wojciech Drabczyk
przywiózł słodycze ze „Skawy” do hotelu
„Podhalanin” – serdecznie mu dziękujemy
za duży wkład pracy. Wszystkim ofiarodawcom składamy Bóg zapłać.
Wyrażam wdzięczność Pracownikom
hotelu „Podhalanin” za chętne zrealizowanie naszego zamówienia, by nakarmić bigosem takie rzesze młodych. Naszemu Zespołowi Charytatywnemu dziękuję za ofiarną i sprawną pomoc w przekazaniu młodym ofiarowanych przez Sponsorów słodyczy.

Ciekawa inicjatywa
W tym roku XIII Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej, który od wielu lat organizowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Wadowicach w
kwietniu po Świętach Wielkanocnych, zostało przeniesione na
ubogacenie Dni Wadowic, które od
lat rozpoczynają się od dnia urodzin
Ojca Świętego – 18 maja. Również

dobrze się stało, że Współorganizatorem
tego festiwalu jest Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w Wadowicach.
Współpraca ta dała wspaniałe
efekty, czego byliśmy świadkami oglądając i słuchając wielkiej
gali laureatów w sobotę 29 maja
w sali teatralnej Wadowickiego
Centrum Kultury.

Intencje mszalne

Czwartek 3 czerwca
6.00 O błog. Boże w 60 r. urodzin Ks. Stefana
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 O błog. Boże i potrzebne łaski dla Marii i Piotra
7.30 Śp. Teresa Kacprzak
8.00 Śp. Antonina Małecka
12.00 Śp. Wanda Pawlik
18.00 Śp. Stanisława Jończyk
Śp. Władysław Brańka

Poniedziałek 31 maja
6.00 Śp. Jan Bogacz
6.30 Śp. Zmarli z rodziny Gębalów i Zborowskich
7.00 Śp. Władysław Brańka
7.30 Śp. Józef Skoczylas
8.00 Śp. Teresa Kacprzak
12.00
18.00 Śp. Aniela Polak
Śp. Stanisława Będkowska

Piątek 4 czerwca
6.00 Śp. Władysław Brańka
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 Śp. Maria Ziaja i o zdrowie dla brata Janusza
8.00
12.00
18.00 Śp. Teresa Kacprzak
Śp. Władysław Brańka

Wtorek 1 czerwca
6.00 Śp. Władysław Brańka
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Józef Kleszcz
7.30 Śp. Teresa Kacprzak
8.00 Śp. Antonina Małecka
12.00 Śp. Stanisława Ziomkowska
18.00 Za zmarłe członkinie 4 Róży Kobiet
i zmarłych z ich rodzin
Śp. Anna i Rudolf Kuźma icórka Antonina

Sobota 5 czerwca
6.00 Śp. Władysław Brańka
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 Śp. Teresa Kacprzak
8.00 O bł. Boże dla Rycerstwa i ks. Opiekuna
12.00
18.00 Śp. Barbara Tobiasiewicz - 10 r. śm
Śp. Leokadia i Marian Dyrcz

Środa 2 czerwca
6.00 Śp. Jan Bogacz
6.30 Śp. Bronisława Szczygieł
7.00 Śp. Stefan Bernacik - 12 r. śm.
7.30 Śp. Teresa Kacprzak
8.00 Śp. Antonina Małecka
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Wanda Worytko
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny, oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Niedziela 6 czerwca
6.00 Śp. Antonina Małecka
7.30 Śp. Ewa Książek - 4 r. śm.
Śp. Bronisława Szczygieł
9.00 Śp. Władysława i Józef Nikliborc
10. 30 O zdrowie i błog. Boże dla
Katarzyny i Daniela w 1 r. ślubu
12. 00 Śp. Teresa Kacprzak
13. 15 Chrzty
19. 00

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Justyna, męczennika, w środę –
wspomnienie świętych męczenników Marcelina i Piotra, w czwartek – wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, w sobotę – wspomnienie św. Bonifacego,
biskupa i męczennika.
-6-

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO - 30.05.2004
1. W dzisiejsze wielkie Święto otwierając się na działanie Ducha Świętego, wielbimy Go za nieustanne ożywianie w nas
życia chrześcijańskiego.
2. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt –
Święto Najświętszej Maryi Panny – Matki
Kościoła. Msze Św. odprawiamy o godz.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00
i 18.00. W tym dniu odbywamy ostatnią
procesję majową po rynku. Wyrażamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy brali
udział w tych nabożeństwach.
3. We wtorek 1 czerwca rozpoczynamy
po Mszy Św. wieczornej nabożeństwo do
Najświętszego Serca Bożego.
4. W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, dziękujemy za tegoroczne procesje majowe po rynku, a także modlimy się
za dzieci.
5. Zachęcamy do spowiedzi i komunii
św. w pierwszy piątek. W tym dniu większa ilość kapłanów spowiada rano od 6.00
– 8.30 i po południu od 16.00 – 18.30. Msza
Święta dla dzieci będzie o godz. 16.30.
6. W pierwszą sobotę rozpoczynamy wizytację kanoniczną. Wizytujący naszą
Wspólnotę Ks. bp Jan Szkodoń skierował
następujący list:
Księże Prałacie Jakubie
Mam prośbę, aby w ogłoszeniach koniecznie uzupełnić plan wizytacji. Chodzi o list
do małżeństw. Ten list sugeruje, że błogosławieństwo małżeństw z „podaniem prawych dłoni” będzie tylko o godz. 7.30.
Gdyby przyszło 1/3 małżeństw, błogosławieństwo trwałoby ponad pół godziny. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że takie indywidualne błogosławieństwo małżeństw będzie
także: w sobotę o godz. 18.00 – wielodzietne i wszystkie obecne małżeństwa, w niedzielę: o godz. 7.30, 10.30 – jubilaci i wszy- -3-

scy obecni małżonkowie, godz. 12.00 i 13.15
– obecni małżonkowie. Chodzi o to, by małżonkowie nie sądzili /co mógłby sugerować
list/, że indywidualne błogosławieństwo
będzie tylko na jednej Mszy świętej.
Bardzo proszę, aby w niedzielę to powiedzieć w ogłoszeniach.
Pozdrawiam serdecznie
Bp Jan
Kraków, 24 maja 2004 r.
PS. Chyba trzeba uświadomić, że do błogosławieństwa przystępują małżonkowie żyjący w związku sakramentalnym.
7. Program wizytacji jest następujący:
a/ w sobotę 5 czerwca na rozpoczęcie
wizytacji na godz. 8.00 zapraszamy chorych parafian, a także rodziny, które spodziewają się potomstwa, jak również tych,
którzy podjęli się duchowej adopcji dzieci.
Natomiast na godz. 18.00 zapraszamy rodziny wielodzietne.
b/ w niedzielę 6 czerwca
Godz. 6.00 – msza św. – błogosławieństwo starszych, samotnych, wdów
i wdowców, oraz uczestników Róż Różańcowych,
Godz. 7.30 – msza św. – błogosławieństwo małżeństw,
Godz. 9.00 – msza św. dla młodzieży,
Godz. 10.30 – msza św. – błogosławieństwo małżeństw jubileuszowych: 10, 20,
25, 30, 40, 50 lat,
Godz. 12.00 – msza św. – błogosławieństwo dzieci szkolnych z ich rodzicami,
Godz. 13.15 – msza św. – błogosławieństwo rodziców z dziećmi w wózkach oraz
przedszkolnymi,
Godz. 15.00 – nawiedzenie cmentarza
komunalnego,
Godz. 19.00 – msza św. z okazji 25-lecia
pierwszej pielgrzymki papieża do Wadowic
(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

oraz 5-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
c/ wtorek
Godz. 8.00 – msza św. dla parafian
mieszkających na ulicach Zaskawia /także
uczniowie Szkoły Nr 3 wraz z Nauczycielami i Rodzicami/,
Godz. 18.00 – msza św. dla ludzi przeżywających różne biedy,
d/ środa
Godz. 8.00 – msza św., Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
Godz. 18.00 – msza św. na zakończenie
wizytacji kanonicznej – dziękczynna obecność parafian.

8. W przyszłą niedzielę jest Uroczystość
Trójcy Przenajświętszej. W naszej archidiecezji kończy się okres spowiedzi i komunii
świętej wielkanocnej. W tę niedzielę składka przeznaczona jest na zakup blachy miedzianej, którą chcemy pokryć naszą Bazylikę. Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej oraz Akcji Katolickiej będzie
w przyszłą niedzielę o godz. 16.00.
9. Za półtora tygodnia jest Boże Ciało.
Prosimy, aby pierwszy ołtarz przy kościele przygotowali członkowie OSP oraz rodzice dzieci pierwszokomunijnych. Drugi
ołtarz młodzież Służby Liturgicznej oraz
KSM.
/-/Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Eucharystia buduje Kościół
Dość często słyszę – od pielgrzymów
nawiedzających naszą świątynię – słowa
podziwu dla tego, co w niej przez ostatnie
lata się wykonało. Mówią do mnie, że jeszcze przed kilku laty ten kościół na rynku
wadowickim był bardzo szary i dość ciemny. Posadzka oraz ściany swoją monotonią
przygniatały. Obecnie, kiedy wchodzą do
naszej bazyliki stają jak wryci. Wyczuwają
w nim ciepło i spokój. Zwłaszcza bogactwo polichromii, a także ciepło emanujące
z posadzki daje uczestnikom wrażenie piękna. Zawsze są ciekawi: skąd mam pieniądze na wykonywane prace. Mają świadomość, że tak malowanie świątyni, jak i nowa
posadzka pochłonęły wielką sumę pieniędzy. Niektórzy z nich pytają: „ile to kosztowało?” Odpowiadam im wtedy wyliczając
dokładnie ile wzięli malarze za upiększenie
wnętrza, ile artyści za renowację ołtarzy,
a jak było drogie wykonanie z włoskiego
marmuru posadzki. Kiedy słyszą wypowiadane przeze mnie sumy drapią się po głowie i jednoznacznie stwierdzają, że parafia -4-

wadowicka musi być bardzo bogata.
Z pewnością posiadam wielu chętnych
sponsorów. Niektórzy stwierdzają, że pewno Papież jako wadowicki Rodak przekazał odpowiednią sumę pieniędzy na te prace. Gdy im tłumaczę, że to nie jest tak, jak
myślą: gdy się nawiedza Ojca Św. to honorowo powinno się złożyć jakiś dar. Sponsorzy jeśli dają, to tam, gdzie się o ich ofiarności trąbi na prawo i na lewo. Im się to
musi jakoś opłacać.
Skąd więc ksiądz bierze na te remonty?
– dociekliwe pytają.
Zaczynam im tłumaczyć, że nieustannie
doświadczam prawdziwości pierwszego
zdania encykliki Ojca Św. o Najświętszym
Sakramencie: „Kościół żyje i rozwija się
dzięki Eucharystii”. To wielkie słowo jest
kluczem do ofiarności. Gdy mówimy
o Eucharystii, to mamy na myśli rzeczywiście obecnego Jezusa pod postaciami
Chleba i Wina. Najświętsze Ciało Jezusa,
Najdroższa Krew Chrystusa. Wtedy gdy
Je spożywamy – powiadamy, że przyjmu-

jemy Komunię św. Gdy ukrytą w puszce
w tabernakulum, lub wystawioną w monstrancji – mówimy adorujemy żywego
Jezusa. I wreszcie wtedy, gdy mocą słów
Jezusowych kapłan przemienia chleb
w Ciało, a wino w Krew – wyznajemy, że
uczestniczymy we Mszy św. Często zamiast Eucharystia mówimy Najświętszy
Sakrament, albo też Sakrament Ołtarza,
lub Ciało i Krew Pańska. Wiele jest określeń tej przepięknej żywej obecności Jezusa w przemienionym chlebie i konsekrowanej krwi. Wszystkie te słowa oznaczają tę podstawową prawdę: „Jestem
z wami po wszystkie dni”, a także „Do
końca ich umiłował”. Rozbudowanie pobożności eucharystycznej jest podstawowym zadaniem Kościoła.
Eucharystia buduje Kościół. Buduje Go
w różnorakim znaczeniu. Najpierw duchowym, ale także i materialnym. „Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten wiele owoców
przynosi”. Owocne życie człowieka jest
tylko za cenę łączności z Najświętszym
Sakramentem.
Budowałem od podstaw całe zaplecze
duszpasterskie, a także kościół w Nowej
Hucie, na osiedlu Wzgórza Krzesławickie.
Z perspektywy lat mogę z ręką na sercu
powiedzieć, że ci przykładali się do budowy, którzy uczestniczyli w niedzielnej
mszy św. Jest to oczywiste i bardzo logiczne.
Tu w Wadowicach, gdy przyszło mi
podjąć się generalnego remontu, tak kościoła jak i plebani, tej prawdy doświadczam na każdym kroku. Jest dla mnie
wzruszające, kiedy odwiedzając chorego
w dłuższej rozmowie słucham o jego biedach. Ma emeryturę nie dochodzącą do
500 zł. Na lekarstwa wydaje co miesiąc
prawie 200 zł. Gdy słucham tych gorz-

kich żali – postanawiam go finansowo wesprzeć. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, dając 100 zł. mówi: może to na ogromne remonty, które ksiądz realizuje jest nie
dużo, ale ksiądz rozumie mą sytuację. Ta
moja ofiara będzie dla mnie zabezpieczeniem
przed nędzą i będzie widoczną kropelką w
morzu potrzeb. Kiedy się wzbraniam przed
braniem tej ofiary – człowiek ten uspakaja
mnie słowami: „Niech ksiądz nie mędrkuje.
Ja wiem co robię. W czasie bezsennych
nocy, dobrze to przemyślałem”.
Podam jeszcze inny przykład. Przychodzi
do mnie osoba i daje mi 1 tys. zł. na remonty. W moim zwyczaju jest wpisywanie kwot
do księgi ofiarodawców. Czynię to zawsze.
Następnie chcę jej wypisać na specjalnym
blankiecie podziękowanie. Ona z zażenowaniem mówi do mnie: „Proszę tego nie robić.
Chcę być anonimowa. Gdyby w domu się
dowiedzieli, że ja ze swojej renty dałam,
mogłaby być z tego powodu wojna. Choć
wnukom, dzięki Bogu, dobrze się powodzi,
to jednak im zawsze za mało. Chcieliby i te
pieniądze chapnąć. Przepraszam księdza, że
o tym mówię, ale nie potrzebuję żadnego
zaświadczenia. Ja bardzo wierzę, że ksiądz
tych pieniędzy nie zmarnuje”.
Najświętszy Sakrament buduje Kościół
i w znaczeniu troski o człowieka. Zawsze
z wielkim podziwem patrzę, jak ludzie wychodzący z kościoła dają: na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, jak również na Wielką
Orkiestrę Świąteczną. Dają na ofiary trzęsienia w Iranie, a także na zniszczonych przez
powodzie w Czechach, czy też innych regionach Polski. Wychodzą ze mszy św.
i dają. Czy dzielą się nadmiarem pieniędzy.
Ależ nie. Bez wielkich słów uważają ci, którzy ze mszy św. wychodzą – nie mogą ominąć biednego.
(ciąg dalszy na str. 8)
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