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Eucharystia sercem parafii

Następnie oglądamy z ze-
wnątrz późnoklasycystycz-
ny kościół pw Przemienie-
nia Pańskiego, poznajemy
jego historię. Modlimy się
i śpiewamy pieśni przed

znajdującym się w świątyni od XVI wieku
łaskami słynącym obrazem Matki Bożej
Makowskiej – Królowej Rodzin. Ojciec
Święty Jan Paweł II, 10 czerwca 1979 roku
podczas mszy św. na Błoniach krakow-
skich dokonał koronacji tego obrazu. Obec-
ny Metropolita krakowski – ks. Arcybiskup
Stanisław Dziwisz w latach 1963-1965 roz-
poczynał w parafii makowskiej kapłańską
posługę.

Z Makowa Podh. jedziemy do celu dzi-
siejszej wyprawy – Jordanowa. Pogoda się
poprawiła – świeci słońce, niebo bez chmur,
wieje lekki wiaterek. Po dojechaniu na miej-
sce opuszczamy autokar i drogą między
domostwami dochodzimy do posesji pań-
stwa Mętlów. Cała rodzina wita nas ser-
decznie i zaprasza w gościnne progi.

Miejscem jesteśmy oczarowani – budynki
pięknie położone na stoku wśród drzew,
z roztaczającym się widokiem na góry.
Idziemy do ogrodu, gdzie czeka na nas
przygotowane ognisko. Siadamy na
ławeczkach przy stolikach ustawionych
pod drzewami, wśród krzewów i rabat
z kwitnącymi kolorowo kwiatami. Rozpo-
czyna się wesoła zabawa. Najpierw głodo-
mory pieką kiełbaski nad ogniskiem, pała-
szują je z apetytem.

Pani Gospodyni częstuje wyśmienitym
ciastem drożdżowym z jabłkami. Gospo-

(ciąg dalszy ze str. 7) darze przygotowali dla
nas także herbatę, kawę,
wodę z sokiem.

Kiedy wszyscy zaspo-
koili głód, rozpoczynają
się zabawy, a miejsce do tego wymarzone,
poniżej ogrodu duże, ogrodzone boisko do
piłki nożnej i koszykowej. Chłopcy rozgry-
wają mecz, dziewczynki kibicują.

Później odbywają się konkursy:
- rzut kapeluszem na odległość – zwy-

cięzcy: Tatara Paulina, Mlost Nikodem,
Woźniak Daniel,

- przenoszenie piłeczki na łyżce – zwy-
cięzcy: Tomczak Mikołaj, Gibek Sylwia,
Wróbel Kamil,

- rzut piłką do kosza – zwycięzcy: Jaki-
ma Michał, Kulisz Marcin, Tatara Paulina,
Gregorarz Magda, Babińska Paulina.

Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody.
Czas szybko biegnie, przyjechaliśmy

o godz. 11.00, a już o 14.30 pora wracać
do domu. Żegnamy się z Gospodarzami,
którzy stworzyli nam doskonałe warunki
do wypoczynku, zabawy, przyjęli nas jak
rodzinę, za to im serdecznie dziękujemy sta-
ropolskim – Bóg zapłać.

Dzisiejszy radosny czwartek to zasługa
ks. Prałata, który znalazł to wspaniałe miej-
sce. Dziękujemy także sponsorom tego
czwartku, pp. St. Zgudzie, M. Lemparto-
wi, A. Kwarciakowi, D. Klaczak.

W drodze powrotnej dziękujemy panu
Bogu i Matce Bożej za otoczenie nas opieką
podczas wakacji, ks. Prałatowi, księżom,
opiekunom, rodzicom za zorganizowanie
i przeprowadzenie „Radosnych czwart-
ków”. Maria Zadora

W XX stuleciu, a zwłaszcza w okresie posoborowym, wspólnota chrześci-
jańska nauczyła się znacznie dojrzalej sprawować sakramenty, a zwłasz-
cza Eucharystię. Należy dalej iść w tym kierunku, przywiązując szczególne
znaczenie do Eucharystii niedzielnej i do samej niedzieli, przeżywanej jako
specjalny dzień wiary, dzień zmartwychwstałego Pana i daru Ducha Świę-
tego, prawdziwa Pascha tygodnia.



-2- -7-

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitek”
ul. Środkowa 186, 34 - 405 Białka Tatrzańska, tel/fax (018) 2654124

Białka Tatrzańska, dnia 29.08.2005 r.

PRZEWIELEBNY KSIĄDZ PROBOSZCZ
JAKUB GIL
PARAFII OFIAROWANIA NMP
W WADOWICACH
DRODZY PARAFIANIE I WSZYSCY OFIARODAWCY

POKÓJ I DOBRO!
Tymi słowami świętego Franciszka z Asyżu serdecznie pozdrawiamy Przewielebnego

Księdza Proboszcza, Parafian oraz wszystkich ofiarodawców i z całego serca dziękujemy za
ofiarę złożoną na budowę naszego Domu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Biał-
ce Tatrzańskiej, dnia 28.08.2005 r. Zebrana ofiara wynosi 10.006,- zł. (dziesięć tysięcy
sześć złotych). Ponieważ Dom ten budujemy z pracy rąk własnych, dlatego każdy dar jest
dla nas nieoceniony.

Bardzo dziękujemy za życzliwość i tak serdeczne przyjęcie.
Jesteście wpisani w Księgę Dobrodziejów naszych i każdego dnia modlimy się za Was

prosząc o potrzebne łaski na każdy dzień, a raz w miesiącu w naszej zakonnej kaplicy,
odprawiana jest Msza Święta w intencji dobrodziejów żyjących i zmarłych.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam ten hojny gest dobroci.

W imieniu Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych,
i wszystkich Sióstr Serafitek z Białki Tatrzańskiej

składamserdeczne „Bóg zapłać”.
s.Dawida

Radosny czwartek
25 sierpnia – czwartek o godz. 9.00 –

ostatni raz podczas wakacji wyruszamy na
wędrówkę. 40-osobowa grupa dzieci wraz
z opiekunami zajmuje miejsca w autoka-
rze. Ks. Proboszcz Jakub Gil sprawdza czy
wszyscy mają odpowiednie obuwie na dzi-
siejszą wyprawę. Ocena pozytywna, mo-
żemy jechać. Podróż rozpoczynamy
wspólną modlitwą. Trochę martwi nas po-
goda, pada drobny deszczyk, ale mamy
nadzieje że to się zmieni. (ciąg dalszy na str. 8)

Trasa prowadzi w stronę Suchej Beskidz-
kiej, obserwujemy budowę zbiornika na
rzece Skawie w Świnnej Porębie, na wzgó-
rzu kościół pw św. Wojciecha w Mucha-
rzu, poznajemy historię fary mucharskiej.
Pierwszym punktem naszej wędrówki jest
Maków Podhalański, miasteczko pięknie
położone w kotlinie Beskidu Średniego.

Przez cmentarz parafialny kierujemy się
w stronę kościoła. Na cmentarzu zatrzy-
mujemy się na krótką modlitwę przy gro-
bie ks. Jancarza.

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
SYRACYDESA:
 Syr 27, 30 - 28, 7 W życiu i w śmierci należymy do PanaOdpuść winę bliźniemu

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

EWANGELIA:        Mt 18, 21-35    Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Rz 14, 7-9

Oto Słowo Pańskie

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykro-
czy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla,
który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu
jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać,
pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać.
Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci
oddam”. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów
wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go
i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien”. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go:
„Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go
do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się
zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał
go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie
prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowa-
łem się nad tobą?” I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego
długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy
z serca swemu bratu».

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Ks. Jan

Dziesięć tysięcy talentów i sto denarów.
Te dwie liczby znakomicie oddają różnicę
pomiędzy miłosierdziem Boga a człowieka.
Chociaż z dzisiejszej Ewangelii wynika, że
ta różnica jest dużo większa, ponieważ czło-
wiek nie zdecydował się poczekać na spła-
cenie tak niewielkiego długu przez bliźnie-
go, będąc jednocześnie zadłużonym u Boga.
Dzisiaj uświadamiamy sobie, że wszyscy
jesteśmy dłużnikami Boga. Nasze życie, bli-
scy ludzie, okruchy szczęścia, które prze-
żywamy, to wszystko dar. I tak jak ewan-

geliczny sługa nie będziemy w stanie nigdy
tego długu spłacić. Najbardziej zadłużeni je-
steśmy u Chrystusa. W końcu Jego Ofiara,
przelana Krew, ofiarowana nam przyjaźń
i nowe życie to dary przekraczające naszą
wdzięczność. Jeśli czujemy się Bożymi
dłużnikami to zechciejmy także okazać wię-
cej miłosierdzia swoim bliźnim, którzy są
naszymi dłużnikami. Tego w końcu chce
Bóg, który, jak gospodarz z dzisiejszej ewan-
gelii, bardzo się smuci brakiem naszego
miłosierdzia i współczucia.
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Intencje mszalne:

 

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

XXIV Niedziela Zwykła – 11 września 2005 r.

Poniedziałek  12 września
    6.00 O zdrowie i błog. Boże dla Ks. Jakuba Gila
    7.00 Śp. Rozalia Strojek - 19 r. śm.
    7.30 Śp. Helena Malczyk
    8.00 Śp. Jan Zmysłowski
  12.00 W 60 r. ślubu Wiesławy i Bogdana
  18.00 Śp. Julian i Genowefa Homel

Śp. Kazimierz Satława

Wtorek 13 września
   6.00 Śp. Jadwiga Kułaga
   7.00 Śp. Helena Malczyk
   7.30 Śp. Witkoria i Stefan Guzdek
   8.00 Śp. Jan Zmysłowski
 12.00 Śp. Kazimierz Satława
 18.00 Śp. Ryszard Kanik - r. śm.

Śp. Maria Żak

Środa  14 września
   6.00 Śp. Jadwiga Kułaga
   7.00 Śp. Kazimierz Satława
   7.30 Śp. Helena Malczyk
   8.00 Śp. Jan Zmysłowski
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 O błog. Boże dla Marii Skotarskiej

w 80 r. urodzin
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach Nowenny

Piątek  16 września
    6.00 Śp.  Alina Góra - 2 r. śm.

Śp. Ryszard Kaziniec
    7.00 Śp. Helena Malczyk
    7.30 O nawrócenie i zdrowie dla Alicji
    8.00 Śp. Jan Zmysłowski

Śp. Franciszek Gurdek, Anna Pająk
  12.00 Śp. Aleksander Spisak
  18.00     Śp. Krystyna Skoczylas Gaweł

Śp. Kazimierz Satława

Sobota  17 września
   6.00 Śp. Jan Bogacz
   7.00 O zdrowie dla Andrzeja
   7.30 Śp. Małgorzata Kluba
   8.00

 12.00 Śp. Kazimierz Błachut - 19 r. śm.
 18.00 Śp. Antonina i Albin Faber

Śp. Aniela i Józef Bieniek
Śp. Kazimierz Satława

Niedziela 18 września
  6.00 Śp. Kazimierz Satława
  7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Elżbiety

i Stanisława w 25 r. ślubu
Śp. Jan Zmysłowski

   9.00 Śp. Jerzy Brańka - 9 r. śm.
 10.30 Śp. Krystyna Skoczylas Gaweł
 12.00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Walerii

i Stanisława w 45 r. ślubu oraz ich rodziny
 13.15 Chrzty
 18.00 Śp. Tadeusz i Władysława Wójcik

Czwartek  15 września
   6.00 Śp. Jadwiga Kułaga
   7.00 Śp. Regina Berek
   7.30 Śp. Helena Malczyk
   8.00 Śp. Jan Zmysłowski
  12.00 Śp. Michalina Czermińska - 1 r. śm.
  18.00 Śp. Kazimierz Satława

Śp. Adolf Krauz -  2 r. śm.

Rodzinny próg

(ciąg dalszy na str. 4)

1. Dzisiaj po mszach św. udzielamy ro-
dzinom zebranym w naszym kościele spe-
cjalnego błogosławieństwa.

2. Z okazji Święta Podwyższenia Krzyża
Świętego obchodzonego w środę 14 wrze-
śnia w nadchodzącym tygodniu przed oł-
tarzem będzie ustawiony znak Krzyża Świę-
tego. Będzie on wzywał do społecznego
pojednania.

3. W czwartek na godz. 17.00 zaprasza-
my na spotkanie Rycerstwo Niepokalanej.

4. W piątek 16 września o godz. 17.00
będzie spotkanie członków Akcji Katolic-
kiej. Czuwanie z Janem Pawłem II w na-
szej Bazylice rozpoczniemy mszą św.
o godz. 18.00, a zakończymy apelem
o godz. 19.00. O godz. 16.00 wyjazd na
Apel Jasnogórski do Częstochowy. Koszt

przejazdu 25 zł. Natomiast w piątek 23
września o godz. 13.00 pielgrzymujemy do
Łagiewnik. Koszt przejazdu 10 zł.

5. W każdą niedzielę, w kaplicy Domu
Parafialnego, organizujemy mszę św. dla
młodych małżeństw z dziećmi o godz.
11.30.

6. W sobotę  17 września na godz. 10.00
zapraszamy na mszę św. i spotkanie  Gru-
pę Modlitewną św. o. Pio.

7. Biskupi nasi polecili, aby niedziela 16
października była obchodzona w naszej
Ojczyźnie jako Dzień Papieski.

8. Spotkania przygotowujące do bierz-
mowania dla młodzieży III klasy Gimna-
zjum i starszej odbywają się w naszej para-
fii od poniedziałku do piątku.

Głęboko zapadły nam w sercach słowa
Ojca Świętego, które wypowiedział w cza-
sie ostatniej pielgrzymki do Wadowic 16
czerwca 1999 roku.

„Z synowskim oddaniem całuję próg
domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność
Opatrzności Bożej za dar życia przekazany
mi przez drogich Rodziców, za ciepło ro-
dzinnego gniazda, za miłość moich najbliż-
szych, która dawała poczucie bezpieczeń-
stwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło
zetknąć się z doświadczeniem śmierci i tru-
dami codziennego życia w niespokojnych
czasach.”

Któż z nas nie odbiera tych słów jako
własnych, które jak echo wydobywają się
z naszych serc w stosunku do rodzin,
z których wyszliśmy. Rodzina zawsze jest
wielkim dobrem. Ma ona niezwykłe możli-
wości w kształtowaniu człowieka. Zawsze
u jej podstaw leży dobre, katolickie mał-

żeństwo. Jeśli sakrament małżeństwa przyj-
muje głęboko wierzący chłopak, oraz od-
dana Bogu i ludziom dziewczyna, to zwią-
zek tych dwojga staje się fundamentem
trwałego domu. Ogromnie ważną sprawą
jest, aby młodzi zawierali sakramentalne
małżeństwo dobrze przygotowani.

Dużą przeszkodą naszych czasów jest
przekonanie przygotowujących się, że oni
fizycznie muszą się sprawdzić poprzez
współżycie. Również niewłaściwym
z punktu ewangelicznego jest postawa, że
miłość daje prawo do współżycia. Kocha-
my się, dlatego współżyjemy. Nie jest waż-
ne, czy rok, czy kilka miesięcy przed ślu-
bem. Jesteśmy przekonani, że ślub weźmie-
my i dlatego już dużo wcześniej możemy
być sobie oddani. Nauka Kościoła dotyczą-
ca tej sprawy jest wyraźna: tylko sakramen-
talne małżeństwo daje prawo do współży-
cia. Bez sakramentalnego ślubu współży-
cie jest grzechem ciężkim.

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora
Kościoła, w środę – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w czwartek – wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, w piątek – wspomnienie świętych męczenników Korne-
liusza, papieża, i Cypriana, biskupa, w sobotę – wspomnienie św. Roberta Bellarmina, bisku-
pa i doktora Kościoła.
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

Każdy grzech, jeśli człowiek żałuje i chce
się z niego poprawić, może być odpusz-
czony w konfesjonale. Przypomnijmy tutaj
5 warunków dobrej spowiedzi, które uczy-
liśmy się w II klasie. Jest w nich wypowie-
dziana potrzeba uświadomienia, co chce-
my wyznać. Świadomość, że czyn, który
popełniliśmy jest zły czyli grzeszny i jest
obrazą Boga. Należy Go przeprosić. Z tego
zła, które dotychczas popełnialiśmy chce-
my powstać i to się nazywa mocne posta-
nowienie poprawy. Dopiero po tych trzech
warunkach jest wyznanie grzechów. Po nim
następuje zadośćuczynienie. Oznacza ono,
że nie wystarczy z żalem oraz mocnym
postanowieniem poprawy wyznać grzechy.
Trzeba zło popełnione koniecznie naprawić.
Jeśli kogoś okradłem, muszę to zwrócić.
Gdym obmówił, lub tym bardziej oczernił –
muszę odwołać i przeprosić.

Tak się ma sprawa z przyjęciem sakra-
mentu pokuty odnośnie każdego grzechu,
które rodzą się z świadomego i dobrowol-
nego przekroczenia przykazań Bożych
i kościelnych. Dotyczy to również szóste-
go i dziewiątego przykazania Bożego. Od
strony negatywnej wyraża się ono w krót-
kim: nie cudzołóż, nie pożądaj. Pozytywna
postawa to: zabiegaj o wewnętrzną czy-
stość. Czystość przedmałżeńską, jak rów-
nież i małżeńską. Oczywiście innego rodzaju

jest ona w stanie wolnym, a innego
w związku.

Uczy również Kościół, że człowiek któ-
ry żyje w okazji do grzechu i nie chce jej
oddalić – taki nie może otrzymać rozgrze-
szenia. Stąd, jeśli narzeczeni mieszkają ra-
zem, albo też są na związku cywilnym, nie
mogą otrzymać rozgrzeszenia. Tacy przy
załatwianiu protokołu przedślubnego
w kancelarii parafialnej, powinni uświado-
mić księdza, żeby im nie polecał dwóch
spowiedzi przed ślubem, lecz tylko jedną –
tuż przed przyjęciem sakramentalnego mał-
żeństwa.

Pragnę jeszcze tutaj przypomnieć jedną
smutną sprawę. W naszych czasach dużo
młodych małżeństw się rozpada. Jedna
z głównych przyczyn są zdrady małżeń-
skie. Bardzo im sprzyjają wyjazdy za pracą.
Opuszczenie na dłuższy czas współmał-
żonka. Nie potrafią żyć w wstrzemięźli-
wości. Myślę wtedy o nich, że pierwszy
krok do rozpadu małżeństwa, którego
przyczyną są zdrady, czynili wtedy, gdy
jeszcze jako narzeczeni zdradzali Boże po-
stanowienie i szli własną drogą. Jest to
smutne prawo powracającej fali.

Piękno rodziny rodzi się z wspaniałego
i pięknego życia kandydatów do małżeń-
stwa, a później samych małżonków.

„Kto może pojąć, niech pojmuje” – mówił
Jezus w Ewangelii.

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej
Klasztor OO. Bernardynów – Światowe dziedzictwo Kultury UNESCO

ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. (O 33) 8766304, fax. (O 33) 8766 641
www.kalwaria.ofm.pl e-mail: kustosz@kalwaria.()fm.pl

„Kiedy nawiedzałem to sanktuarium w roku 1979, prosiłem, abyście się za mnie modlili za
życia mojego i po  śmierci. Dziś dziękuję wam i wszystkim kalwaryjskim pielgrzymom za te
modlitwy i za duchowe wsparcie, jakiego nieustannie doznaję. I nadal proszę: nie ustawaj-

cie w tej modlitwie –  raz jeszcze powtarzam –  za życia mojego i po śmierci”.
(Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 19 VIII 2002 r.)

Czcigodny Księże

11 września (tj. w niedzielę) w sanktuarium kalwaryjskim będziemy przeżywać Odpust
Narodzenia NMP. Z tej okazji bardzo serdecznie zapraszam na uroczystą sumę o godz. 11.00,
której będzie przewodniczył Metropolita Krakowski Ks. Abp Stanisław Dziwisz.

Korzystając z obecności naszego Arcypasterza na Kalwarii, pragniemy uroczyście powi-
tać go „wśród omodlonych wzgórz”. Jest naszym wielkim pragnieniem, aby dokonało się to
przy licznym udziale duchowieństwa okolicznych dekanatów, a także kapłanów, którzy piel-
grzymują na Kalwarię z odległych stron oraz wiernych pielgrzymów.

Wierzymy mocno, że wspólna modlitwa z naszym Arcypasterzem, który był i pozostaje
najbliższym Świadkiem Wielkiego i Świętego Pontyfikatu pomoże nam i pielgrzymom jesz-
cze bardziej umiłować Kościół i zmobilizuje do wierniejszego kroczenia za Chrystusem „dróż-
kami dnia codziennego”.

Chcemy również, spełnić prośbę Ojca Świętego wypowiedzianą na Kalwarii, którą sam
papież namaścił na miejsce szczególnej modlitwy po swoim odejściu, mówiąc „proszę aby-
ście się za mnie tu modlili za życia mojego i po śmierci”. Zewnętrznym wyrazem naszej
miłości do Sługi Bożego Jana Pawła II będzie udział w Drodze Krzyżowej, którą rozpocznie-
my przy kaplicy „U Piłata” o godz. 9.00

Z franciszkańskim pozdrowieniem i życzeniami Pokoju i Dobra od Boga i ludzi

PS. Proszę o podanie tej informacji swoim wspólnotom parafialnym i zachęcenie do odbycia
pielgrzymki na Kalwarię w dniu 11 września br.

Porządek uroczystości:

Godz. 9.00 - Droga Krzyżowa od Piłata w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II
Godz. 11.00 - suma pontyfikalna pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Stanisława Dziwisza

Kalwaria Zebrzydowska, 31 VIII 2005 r.

Kustosz Sanktuarium
o.Damian A. Muskus ofm

Kamila Wiktoria Kochan, córka Tomasza i Wioletty
Mateusz Oliwier Krzewski, syn Piotra i Agnieszki
Karol Tomasz Graff, syn Tomasza i Aleksandry
Liwia Magdalena Faber, córka Bogdana i Irminy
Maciej Mikołaj Mazur, syn Henryka i Lucyny
Milena Gabriela Marczyńska, córka Oskara i Barbary
Natalia Katarzyna Dybczak, córka Daniela i Katarzyny
Dominik Antoni Pływacz, syn Michała i Moniki

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


