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Eucharystia sercem parafii

(ciąg dalszy ze str. 7)

W ostatnich miesiącach
choroba coraz bardziej
upodobniała go do cierpią-
cego Chrystusa”.

Wielkie nadzieje
Od dwudziestu lat Rekto-

rzy Seminariów Duchownych, tak diece-
zjalnych jak i zakonnych, maja wrześnio-
we, kilkudniowe spotkania. Celem jest po-
głębione, eklezjalne spojrzenie na wycho-
wanie kandydatów do kapłaństwa, tak pod
względem intelektualnym, jak również
moralnym. Od strony duchowej i cielesnej.

W Roku Eucharystycznym, w którym
dokończył żywota Jan Paweł II, Księżą
Rektorzy zapragnęli złożyć hołd Wielkiemu
Wychowawcy kapłanów i dlatego 3-dnio-
we spotkanie odbyli w Ośrodku Rekolek-
cyjnym OO. Karmelitów w Wadowicach.
Przeszło 70 Księży Rektorów, wraz z bi-
skupami wydelegowanymi przez Radę Epi-
skopatu zapragnęło odprawić mszę św.
w bazylice wadowickiej. Włączyli swoją
modlitwę w szeroki, a jednocześnie wartki
nurt przepływający przez naszą bazylikę
wyrażający prośbę do Boga o szybką be-
atyfikację Jana Pawła II.

Na agapie, na którą zostali zaproszeni na
plebanię, przekazali nam bardzo ciekawe
liczby.

Ponad siedem tysięcy alumnów rozpocz-
nie studia w seminariach diecezjalnych
i zakonnych w Polsce - wynika z danych
przedstawionych przez przewodniczącego
konferencji rektorów wyższych semina-

riów duchownych die-
cezjalnych i zakonnych,
ks. Wacława Depo. Na
pierwszy rok studiów
do seminariów diece-
zjalnych i zakonnych
przyjęto 1728 kandydatów: „Odnotowali-
śmy niewielki wzrost” - poinformował ks.
Depo. Najwięcej kandydatów przyjęto
w Katowicach 49 i Tarnowie 48. Obecnie
w seminariach diecezjalnych kształci się
4859 alumnów, w zakonnych zaś – 2272.

Cygański tabor
W dzisiejszą niedzielę 18 września, z oka-

zji niedawno obchodzonego święta Matki
Bożej Bolesnej w sanktuarium limanowskim
odbywa się pielgrzymka Romów z połu-
dniowej Polski. Z naszej parafii ks. Krzysz-
tof Główka pojechał autokarem z 40 Cy-
ganami. Pielgrzymka rozpoczyna się
w kościele w Łososinie Dolnej o godz.
12.30. Liczna grupa Cyganów w dużej pro-
cesji idzie prawie 5 km do świątyni lima-
nowskiej. Na dziedzińcu świątyni, o godz.
14.30 biorą udział we mszy św. odprawia-
nej w tym roku przez ks. bp Bobowskie-
go. Od kilku już lat na tej mszy św. wielu
Cyganów przyjmuje różne sakramenty,
a zwłaszcza chrztu, bierzmowania i śluby.
Po Eucharystii na scenie rynku limanow-
skiego są występy różnych zespołów cy-
gańskich, które uweselają serca Romów.

W naszej parafii Cyganów jest ok. 100.
W każdą ostatnią niedziele miesiąca uczest-
niczą w specjalnie zorganizowanej dla nich
mszy św. o godz. 16.30.

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.

„Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok
sobie spożywa i pije” (l Kor 11,29). Eucharystia jest wielkim darem, ale
zarazem nakłada wielką odpowiedzialność na tych, którzy ją przyjmują.
Wobec oporu Piotra, który niechętnie godzi się na umycie (mu) nóg, Jezus
z naciskiem podkreśla, iż jest rzeczą konieczną, abyśmy byli czyści, gdy
bierzemy udział w ofiarnej Uczcie Eucharystycznej.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
IZAJASZA:
 Iz 55, 6-9

Moim życiem jest ChrystusMyśli moje nie są myślami waszymi

Otwórz. Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

EWANGELIA:
Mt 20, 1-16a    Przypowieść o robotnikach w winnicy

Flp 1, 20c - 24. 27a

Oto Słowo Pańskie.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do
gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.
Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około
godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie
i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie
około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej,
spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowie-
dzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wie-
czór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność,
począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzy-
mali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali
po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzi-
nę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł
jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną?
Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno
uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni
będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi»

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Czytając dzisiejszą Ewangelię ciśnie się
na myśl jedno pytanie. Czy Bóg nie zrów-
na kiedyś w dniu zapłaty wszystkich ludzi
ze sobą. Co wtedy stanie się z tymi, którzy
tak długo pracowali, czy nie będą mieć
słusznych pretensji, że zostali zrównani
z robotnikami ostatniej godziny. W dobie
bezrobocia, ten kto nie ma pracy, a auten-
tycznie jej szuka bo chce pracować,  do-
skonale wie jakim wielkim ciężarem i upo-
korzeniem jest jej brak. Ten zaś, który od
zarania swej młodości pracuje i angażuje

się zdaje sobie sprawę jak przez swój trud
wiele otrzymuje. Inaczej kosztuje  zarobio-
ny pieniądz w łatwy sposób a inaczej
w mozole. Praca daje człowiekowi wiele
dóbr, nie tylko środki na utrzymanie. Jest
także źródłem nieustannej przemiany czło-
wieka i jego wewnętrznego rozwoju. Przez
pracę pobłogosławioną przez Boga dosko-
nalimy się coraz bardziej osiągając pełnię
człowieczeństwa. Nie ma sensu szemrać
i stawiać pytań. Bóg każdemu z nas propo-
nuje pracę związaną z budowaniem Jego
Królestwa. Nie ociągajmy się abyśmy kie-
dyś smakowali godnie jej owoców.

Małgorzata Bandoła

Przesadzane drzewo
Abp Stanisław Dziwisz 26 sierpnia zasa-

dził na dziedzińcu krakowskiej kurii drzewko
podarowane Mu przez watykańskiego ogrod-
nika Vincenzo Scaccioniego. Czerwony dąb
wyrośnie przy pomniku Jana Pawła II.

- Przepracowałem z arcybiskupem wiele
lat. Chciałem mu jakoś umilić przyjazd do
Krakowa i jego ingres - powiedział dzienni-
karzom Vincenzo Scaccioni. Podkreślił, że
czerwony dąb został wybrany nieprzypad-
kowo, bo ma dwa symboliczne znaczenia.
- Po pierwsze jest bardzo silnym drzewem,
po drugie kolor czerwony jest kolorem bi-
skupim - podkreślił ogrodnik. KAI Nr 36/2005

Dąb zasadzono w pobliżu pomnika Jana
Pawła II na dziedzińcu krakowskiej kurii.
W ziemi umieszczono także butelkę z per-
gaminem, zawierającym spisaną po łacinie
historię drzewka. Pod korzeniami dębu
znajduje się ziemia, którą watykański ogrod-
nik przywiózł z Jerozolimy. „Wykopałem
ją pod Ścianą Płaczu” - powiedział dzienni-
karzom.

Nowy metropolita krakowski osobiście
zasadził drzewko – to drzewo jest symbo-
lem Jana Pawła II, który wciąż żyje w na-
szych sercach i jest tu obecny duchem –
powiedział abp Dziwisz po włosku.

Warto wiedzieć
Papież Eucharystii
Podczas modlitwy „Anioł Pański” w Ca-

stel Gandolfo Benedykt XVI oddał hołd Ja-
nowi Pawłowi II jako szafarzowi Eucha-
rystii (4 września). Zapowiadając paździer-

nikowy Synod Biskupów poświęcony wła-
śnie Eucharystii, Papież przypomniał syl-
wetkę poprzednika. „Z jakąż pobożnością
odprawiał Mszę świętą, centrum jego każ-
dego dnia! Ileż czasu spędzał na adoracji
i cichej modlitwie przed Tabernakulum.

(ciąg dalszy ze str. 5)
II tysiąclecie związane jest ze św. Stani-

sławem wpisuje się w sakrament Bierzmo-
wania, którego św. Stanisław dokonał ,

III tysiąclecie określa nam III sakrament
Eucharystia, a tym człowiekiem Euchary-
stii jest Jan Paweł II, który nas w nie wpro-
wadził. Jest to kontynuacja dwóch jego
wielkich poprzedników. Dlatego należy
więc Sługę Bożego Jana Pawła II ustawić
obok św. Wojciecha i św. Stanisława.

Po prelekcji ks. Proboszcz zapoznał ze-
branych ze statutem DRP oraz naświetlił
na czym będą polegać spotkania. Każdy
z członków Rady krótko opowiedział
o sobie.

Kolejnym punktem był wybór przewod-
niczącego Rady, którym został ponownie
P. Bogdan Pamuła, dwóch zastępców prze-

wodniczącego: P. Tadeusz Mrowiec i P. Ta-
deusz Woźniak, sekretarza – P. Małgorzata
Bandoła. Następnie ustaliliśmy terminy spo-
tkań w grupie i podział na sekcje. Spotka-
nia DRP odbywać się będą bez zmian, co
kwartał w I niedzielę miesiąca. I sekcja do
spraw wychowania dzieci i młodzieży i cha-
rytatywna w I czwartek każdego miesiąca
po mszy św. wieczornej; II sekcja budow-
lano–komunikacyjna w I środę miesiąca po
mszy św. wieczornej.

Celem DRP jest pomoc w odczytaniu zna-
ków czasu w parafii. Bardzo ważne są spo-
tkania comiesięczne w grupach; na takich
spotkaniach poznajemy się wzajemnie,
przedstawiamy problemy naszej wspólno-
ty, które mogą być dyskutowane na ogól-
nym spotkaniu Rady.
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Intencje mszalne:

 

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

XXV Niedziela Zwykła – 18 września 2005 r.

Poniedziałek  19 września
    6.00  Za rodzinę Jonuce, o zdrowie i pomyślność,

o zdanie egzaminów Ani, Marysi, Mariana,
Stefana i Boże bł. dla rodziny

    7.00 Śp. Krystyna, Sebastian Dziadus
    7.30 Śp. Kazimierz Satława
    8.00 Śp. Jan Zmysłowski
  12.00 Śp. Bolesław Zembaty
  18.00 Śp. Janina Gonet

Śp. Jan Graca - 31 r. śm.

Wtorek 20 września
   6.00 Śp. Henryk Kowalski
   7.00 Śp. Kazimierz Satława
   7.30 Śp. Jadwiga Kułaga
   8.00 Śp. Jan Zmysłowski
 12.00 Śp. Bolesław Zembaty
 18.00 Śp. Otylia, Andrzej, Marian Gabor

Śp. Józefa Góral

Środa  21 września
   6.00 Śp. Jadwiga Kułaga
   7.00 Śp. Kazimierz Satława
   7.30 Śp. Stanisław Kazimierczak z rodzicami
   8.00 Śp. Jan Zmysłowski
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Bolesław Zembaty
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach Nowenny

Piątek  23 września
    6.00 Śp.  Jadwiga Kułaga
    7.00 Śp. Henryk Kowalski
    7.30 Śp. Bolesław Zembaty
    8.00 Śp. Kazimierz Satława
  12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Anny i Piotra
  18.00     Śp. Janina Gonet

O zdrowie dla córki i błog. Boże dla całej rodziny

Sobota  24 września
   6.00 Śp. Bolesław Zembaty
   7.00 Śp. Kazimierz Staława
   7.30 Śp. Władysław Filek
   8.00 Śp. Janina Gonet
 12.00 Śp. Józef i Anna Twaróg - r. śm.
 18.00 Śp. Janina Dębska - 6 r. śm.

Śp. Marian Żegliński i jego rodzice

Niedziela 25 września
  6.00 Śp. Apolonia i Ludwik Pawlik
  7.30 Śp. Bolesław Zembaty

Śp. Jan Zmysłowski
   9.00 Śp. Janina Gonet
 10.30 Śp. Krystyna Skoczylas Gaweł
 12.00 Śp. Janina Gonet
 13.15 Śp. Ks. Stefan, Helena i rodzice
 18.00 Śp. Kazimierz Satława

Czwartek  22 września
   6.00 Śp. Jadwiga Kułaga
   7.00 O błog. Boże dla Rycerstwa

Niepokalanej z Wrocławia
   7.30 Śp. Henryk Kowalski
   8.00 Śp. Kazimierz Staława
  12.00 Śp. Bolesław Zembaty
  18.00 Śp. Janina Gonet

Śp. Agata Jurczak-Kordek - 3 r. śm.

(ciąg dalszy na str. 4)

1. W środę, na Nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o dobre przygotowa-
nie naszej młodzieży do Sakramentu Bierz-
mowania.

2. W czwartek o godz. 16.30 w Domu
Katolickim odbędzie się spotkanie członków
Honorowej Straży Serca Bożego.

3. Przypominamy naukę Kościoła doty-
czącą wyborów, które odbędą się
w przyszłą niedzielę. „Tak bardzo ważne
jest to, kogo wybierzemy. W tym przeja-
wia się nasz patriotyzm i rzeczywista mi-
łość od Ojczyzny. Niech nikt nie mówi, że
jego to nie obchodzi. Prawo i obowiązek
uczestniczenia w polityce dotyczy każde-
go chrześcijanina.”

4. Dla młodzieży z klas III gimnazjum
oraz dla tych, którzy dotychczas nie przy-
jęli sakramentu bierzmowania będą kateche-
zy przygotowawcze w następujące dni

o godz. 18.30: w poniedziałek – ks. Krzysz-
tof Główka, we wtorek – ks. A. Chrostek
i ks. J. Żmuda, w środę – ks. J. Jarco,
w piątek – ks. M. Pabiś. Katechezy dla mło-
dzieży z klas I i II gimnazjum będą w każdą
pierwszą sobotę miesiąca: dla młodzieży klas
I o godz. 10.00, a dla klas II o godz. 11.00.

5. W pierwszą niedziele października, tzw.
Różańcową, zapraszamy parafian na pro-
cesję różańcową, która rozpocznie się
o godz. 17.00 i odbędzie się po placu Jana
Pawła II.

6. W Niedzielę Papieską 16 październi-
ka msza św. o godz. 13.00, a nie 13.15
będzie transmitowana z naszej świątyni
przez Telewizję Polonia.

7. W sobotę 15 października pielgrzy-
mujemy do Zakopanego, na Kalatówki
i Krzeptówki przez Ludźmierz. Koszt 20 zł.
Wyjazd godz. 7.00.

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczenni-
ka, we wtorek – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy, w środę – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty,
w czwartek – wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy, w piątek – wspo-
mnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, zakonnika.

Powstawanie Kaplicy Sługi Bożego Jana Pawła II
W naszej wadowickiej świątyni pomiesz-

czenie służące do wyjścia na chór znajdo-
wało się w stanie opłakanym. Był to skła-
dzik zniszczonych ławek a także feretro-
nów, jak również pewnych elementów słu-
żących do ceremonii pogrzebowych. Drew-
niane schody na chór od dziesięcioleci nie
reperowane – były bardzo zmurszałe.

Tradycyjna dmuchawa do organów, pa-
miętała jeszcze czasy, w których określo-
ny człowiek przez naciskanie na odpowied-
nie drewniane pedały wdmuchiwał potrzeb-
ne powietrze w piszczałki organów. My-
ślę, ze po II Wojnie Światowej w miejsce
„kalikanta” – człowieka, który miał za za-
danie podczas grania organów kalikować
– zastąpiono odpowiednim silnikiem, który

w tę rozbudowaną dmuchawę wciskał po-
wietrze do organów. W ostatnich latach fir-
my niemieckie wynalazły specjalne silniki
dmuchawy, które montuje się bezpośred-
nio do kanałów łączących piszczałki orga-
nowe. Za sumę 7 tys. zł nabyliśmy taką
specjalistyczną, niemiecką dmuchawę. Sta-
ra, rozbudowana dmuchawa dzięki inno-
wacji mogła być usunięta z chóru. Zrobiło
się więcej miejsca przy górnym wejściu na
chór, do organów.

Od połowy maja grupa trzech mężczyzn
zaczęła dzień w dzień rozbierać i wyburzać
pomieszczenie przy wejściu na chór. Wy-
wieziono 13 kontenerów gruzu czyli pra-
wie 80 m3. Za wywóz tego gruzu firma
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

Komwadu pobrała prawie 2,5tys. zł. Jestem
tej firmie bardzo wdzięczny za umożliwie-
nie i wielkie ułatwienie przenoszonego gru-
zu z chóru pod boczne wejście kościoła.
Przez to lżej było pracownikom wykonać
niewdzięczną pracę w dużym zapyleniu.

Do 10 września bardzo solidni pracow-
nicy kościelni, dla których mam wielką
wdzięczność, poprzez rozebranie niepo-
trzebnych ścian, a także zniszczonych scho-
dów oraz obniżenie pomieszczenia o metr
– umożliwili konkretne pracę budowlane.

Obniżyliśmy o 2 metry górny strop. Za-
bezpieczyliśmy ściany przez klamrowanie,
a także położenie sześciu ciężkich trawer-
sów o wymiarach: 24x10x10 długich na
5 metrów. Na nie włożyliśmy 44 płyty żel-
betowe o wymiarach: 100x40x6cm. Nało-
żyliśmy trzy warstwy ocieplającego styro-
pianu, w sumie położyliśmy 5 m3 styropia-
nu. Dotychczas wykonaną pracę oceniamy
na sumę około 40 tys. zł.

Naszym pragnieniem jest, aby bazylika
wadowicka, która z przodu posiada dwie
boczne kaplice – również podobne miała
z tyłu. Marzymy, by nowopowstająca ka-
plica była lustrzanym odbiciem cudownej
kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Wielu pyta się: „Kiedy praca związana
z remontem oraz z powstawaniem nowej
kaplicy będzie zakończona?” Dość trudno
mi odpowiedzieć na to pytanie, gdyż goto-

wy projekt rodzi się powoli. Jeszcze wol-
niej rysunek inżynierski przybiera kształt
zabudowanej powierzchni. Ze względu na
dobro powstającej kaplicy nie śmiałbym po-
pędzać wszystkich, którzy przyczyniają się
do sfinalizowania powyższych robót. Mam
też na myśli naszych parafian, którzy
uczestniczą w finansowaniu tego przed-
sięwzięcia.

Nie możemy przy tej pracy zapomnieć
o trzech innych zadaniach, które podjęli-
śmy w tym roku. Jedno to pokrywanie
blachą miedzianą dachu naszej świątyni
i związanych z nim zmian deskowania,
a także często ułożenia nowych krokwi.
Drugie zadanie to renowacja frontonu ko-
ścioła wraz z generalnym remontem bar-
dzo zniszczonych figur znajdujących się
na ścianie wejściowej kościoła. Trzecie –
dotyczy odnowienia ołtarza Ukrzyżowania.
Ołtarz ten od lipca znajduje się w pracow-
ni konserwatorskiej Archidiecezjalnego
Muzeum. Ma być z powrotem w naszej
świątyni na odpust Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny – 21 listopada.

Koszt restauracji ołtarza został obliczo-
ny na 50 tys. zł. Połowę pokrywa Woje-
wódzki Konserwator Zabytków, a drugą –
nasza Parafia.

Z radością dzielę się z parafianami losa-
mi konserwacji naszej papieskiej świątyni,
gdyż dzięki opiece Sługi Bożego Jana Pawła
II prace postępują naprzód, a jej efekt na-
pełnia nasze oczy zadowoleniem.

Nikodem Maciej Wójcik, syn Andrzeja i Bernadetty
Szymon Piotr Baran, syn Przemysława i Ewy
Tymoteusz Wojciech Dzierżawski, syn Łukasza i Anny
Damian Benedykt Wiercimak, syn Pawła i Haliny
Jakub Zbigniew Dyrcz, syn Zbigniewa i Agnieszki
Zofia Ida Gugulska, córka Sławomira i Marii
Sarah Angelika Janosz, córka Jacka i Anny

Chrzest św.

Duszpasterska Rada Parafialna
Zgodnie z naszą wadowicką tradycją, w pierwszą niedzielę września odbyło się pierwsze

posiedzenie nowo powołanej Rady Duszpasterskiej. Do Rady tej w większości zostali powo-
łani kandydaci zaproponowani przez czytelników biuletynu Bazylika. Bardzo dziękuję za od-
powiedzialne wskazanie kandydatów. Istotnym zadaniem Duszpasterskiej Rady Parafialnej
jest pomoc w ożywianiu życia religijnego wspólnoty parafialnej. Członkowie Rady jako przed-
stawiciele poszczególnych rejonów parafii, a także różnych grup wiekowych pragną na
poszczególnych posiedzeniach omawiać blaski i cienie życia parafialnego i w miarę potrzeby
szukać sposobów rozwiązania.

A oto lista członków powołanych na drugą kadencję do Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

1. Bandoła Małgorzata
2. Bandoła Stanisława
3. Bochenek Zofia
4. Byrski Jacek
5. Byrski Jan
6. Bzowski Rafał
7. Ceremuga Zbigniew
8. Dziedzic Antoni
9. Ficek Szymon
10. Ficek Władysława
11. Flasz Bożena
12. Hojnic Leszek
13. Kubaszewski Paweł
14. Kumorowski Jerzy
15. Lehrfeld Józef
16. Leśniak Tadeusz
17. Lurka Andrzej
18. Markielowski Antoni

19. Medoń Rafał
20. Mrowiec Tadeusz
21. Nowak Mieczysław
22. Oleksy Tadeusz
23. Pacut Jadwiga
24. Pamuła Bogdan
25. Pamuła Lucyna
26. Pelczar Dorota
27. Pelczar Marek
28. Radoń Małgorzata
29. Rokowska Maria
30. Siwiec-Cielebon Michał
31. Stanek Andrzej
32. Szydłowski Stanisław
33. Widlarz Józef
34. Woźniak Tadeusz
35. Zadora Maria
36. Ziomkowski Tomasz

Proponuję dzień skupienia dla Duszpasterskiej Rady Parafialnej w niedzielę 6 listopada
w klasztorze oo. Karmelitów Zawoja-Zakamień.

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
W niedzielę  04.09.2005 r. odbyło się

I spotkanie nowej 3 – letniej kadencji Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej, której prze-
wodniczył opiekun Rady ks. Prałat Jakub
Gil. Ksiądz Prałat przywitał zebranych
członków, którzy zostali wybrani przez
parafian, oraz 5 Księży Współpracowni-
ków. W spotkaniu tym uczestniczyło rów-
nież dwóch Księży Rektorów Seminariów:

Zmartwychwstańców oraz Paulinów. Wy-
głosili oni krótkie konferencje i wspomnieli
o seminariach. Opowiedzieli nam o trzech
najważniejszych okresach w dziejach chrze-
ścijaństwa naszej kultury, a przede wszyst-
kim  wiary.

I tysiąclecie nierozerwalnie związane jest
ze św. Wojciechem – stanowi sakrament
Chrztu,

(ciąg dalszy na str. 7)


