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Eucharystia sercem parafii

(ciąg dalszy ze str. 7)

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

Odbyła się loteria fantowa
– każdy los wygrywał.
Głównym fantem loterii
była żywa koza, która
wzbudzała ogólną sensację.

Przeprowadzone zostały
również liczne konkursy i zabawy dla dzie-
ci, dla nikogo nie zabrakło nagród.

Z wiązanką melodii ludowych i okolicz-
nościowych wystąpiły absolwentki Szko-
ły Muzycznej w Wadowicach – skrzypacz-
ki Kinga Stanek i Madzia Bargiel – sercem
i przyszłym miejscem zamieszkania zwią-
zane z Rokowem. Gościnnie wystąpił An-
toni Kolloch z Andrychowa, który na spe-

cjalne zaproszenie przy-
jaciół z Rokowa. Zaśpie-
wał po latach przerwy
melodie z lat 60 i 70-
tych. Do tańca przygry-
wała orkiestra „Sekret”
pod kierunkiem P. Ryszarda Śwetlika.
W miłej i serdecznej atmosferze impreza
przeciągła się aż do godz. 2 w nocy.

Organizatorzy dziękują wszystkim lu-
dziom dobrej woli i wielkiego serca, któ-
rzy swoim uczestnictwem, datkami, prze-
kazywanymi fantami, wyrobami, pomogli
w zrealizowaniu pikniku. Liczymy na
dalszą owocną współpracę.
Z podziękowaniem – mieszkanka Rokowa

Małgorzata Radoń

KSM zaprasza
„Nie wstydźcie się waszych ideałów - wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus. Liczy

na was Pani Jasnogórska.Liczy na was Kościół... Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM. „
(Jan Paweł II. 15 IV 1995 - ogólnopolska pielgrzymka KSM do Rzymu)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
obchodzi w tym roku 15 rocznicę swoje-
go reaktywowania. W związku z tym pro-
simy o przekazanie informacji o jubileuszu.

Nadto prosimy o zachęcenie i zaprosze-
nie aktywnej młodzieży z parafii na week-
endowe spotkanie modlitewno-informacyj-
ne z KSM-em.

Prezydium Krajowej Rady Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży zaprasza ser-
decznie wszystkich członków, seniorów
oraz sympatyków na obchody 15-lecia Sto-
warzyszenia, które będą miały miejsce

w sobotę 8 października w Częstochowie
na Jasnej Górze. Szczegółowe informacje
znajdują się na plakacie w gablocie para-
fialnej.

Zarząd Diecezjalny zaprasza młodzież
chcącą założyć parafialny oddział lub koło
szkolne KSM-u oraz tych, którzy chcą
poznać Stowarzyszenie i jego misję na
weekendowe spotkanie modlitewno-infor-
macyjne w Lubniu k/Mszany Dolnej
w dniach 30 września -2 października.
Szczegóły w gablocie.

„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie aż
przyjdzie” (l Kor 11, 26). W powyższych słowach św. Paweł przypomina chrześcija-
nom Koryntu, że „wieczerza Pańska” nie jest tylko spotkaniem na uczcie, lecz –
przede wszystkim – pamiątką odkupieńczej ofiary Chrystusa. Kto bierze w niej udział,
jak wyjaśnia Apostoł, jednoczy się z misterium śmierci Pana, a nawet więcej – staje
się jej „głosicielem”.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA EZECHIELA:
 Ez 18, 25-28
Bóg nie chce śmierci grzesznika

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.EWANGELIA:

Mt 21, 28-32    Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Flp 2, 1-11

Oto Słowo Pańskie.

Jezus Chrystus wzorem pokory

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek
miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj
w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to
samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł.Któryż
z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich:
„Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa
niebieskiego.Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie
uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet póź-
niej nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

SŁOWEM:
Jeśli kogoś nie cierpię, to ludzi, którzy
mówią „tak, tak”, a faktycznie myślą „zo-
staw mnie w spokoju”. Bardziej lubię tych,
którzy zrazu mówią, nie mam ochoty, ale
są otwarci, żeby jeszcze raz całą sprawę
przemyśleć. Tak też jest chyba z Jezusem.
Nie chce „przytakiwaczy”, którzy faktycz-
nie nie chcą mieć z Nim nic wspólnego.
Gdy jesteśmy wobec Niego szczerzy, nie
przeszkadza Mu nawet to, że narzekamy

i wymawiamy się, że coś nam nie odpo-
wiada. W Jego oczach liczy się nasza
otwartość, że dajemy Mu szansę pokaza-
nia, iż warto Go posłuchać. Kto stara się
uchodzić przed Bogiem za człowieka bez
winy, ten dba o swoją fasadę. Kto przy-
znaje, że tkwi w nim też nienawiść do
Boga, że wciąż podejmuje decyzje prze-
ciw Jego zbawczej woli, ten gotów jest
przyjąć zbawienie, powrócić na drogę
Bożą, na drogę zbawienia.

Klaus Metzger-Beck

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie świętych męczenników Kosmy
i Damiana, we wtorek – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana, w środę – wspo-
mnienie św. Wacława, męczennika, w czwartek – Święto Świętych Archaniołów: Michała,
Gabriela i Rafała, w piątek – wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła,
w sobotę – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła.

W ubiegły poniedziałek, 12 września ob-
chodziliśmy w Kościele Święto Imienia
Maryi, które zostało ustanowione na pa-
miątkę zwycięstwa nad Turkami odniesio-
nego w roku 1683 przez króla Jana Sobie-
skiego i sprzymierzone wojska chrześci-
jańskie. Na wiele lat zagrożenie tureckie
ustało. Półksiężyc przestał atakować krzyż.

Pod koniec XX wieku, oraz na początku
obecnego wieku staliśmy się świadkami
nowych zagrożeń. Są one typu polityczne-
go – zagrożenie atakami terrorystycznymi,
a także religijnego, zwłaszcza chodzi o tzw.
fundamentalizm islamski, który nie uznaje
ani tolerancji, ani dialogu, czy też wolności
religijnej.

Europa przez całe wieki zmagająca się
z azjatyckim islamem w naszych czasach
doświadcza nowych form zalewu. Doty-
czy to zwłaszcza katastrofalnie obniżone-
go przyrostu naturalnego w chrześcijań-
skich krajach europejskich – zwłaszcza
w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpa-
nii. Potrzebne są tam ręce do ciężkich prac.
Dużo przybywa na zachodnio-europejski
rynek pracy ludzi wyznających islam –
z biednych krajów małoazjatyckich. Mu-
zułmańscy robotnicy sprowadzają swoje

Zagrożenia rodziny. Przeważnie są one bardzo liczne.
W takiej sytuacji dochodzi do paradoksal-
nej sytuacji, że bez żadnych wojen islam
zdobywa nowe tereny europejskie. Rów-
nież na skutek małej liczebności rodzin
chrześcijańskich – Kościół w Europie gwał-
towanie się kurczy.

Statystycy z Wielkiej Brytanii prognozują
następujący fakt:

W 2040 r. do meczetów w Wielkiej Bry-
tanii będzie uczęszczało dwa razy więcej
wiernych niż do chrześcijańskich świątyń
- wynika z prognoz ośrodka Christian Re-
search. Obecnie ponad 70 proc. Brytyjczy-
ków deklaruje się jako chrześcijanie. Za 35
lat będzie ich o połowę mniej.

Wielkim problemem dla współczesnego
Kościoła, który podąża drogami soborowy-
mi jest sprawa, jak ochronić wiarę Euro-
pejczyków. Stąd Ojciec Święty Benedykt
XVI w miejsce wakacyjnych spotkań Jana
Pawła II z ludźmi nauki zaprosił do Castel
Gandolfo swoich byłych studentów i dok-
torantów. Spotkanie, które trwało od 2 do
3 września, poświęcono teologii islamu.
Uczestniczyło w nim czterdziestu gości
z Europy, obu Ameryk, Azji i Afryki (także
teologowie protestanccy). Brali udział
w modlitwach, razem spożywali posiłki.

Roków się bawi
11 września w Rokowie odbyła się im-

preza integracyjna „Wielki piknik u sołty-
sa”. Jej organizatorami byli: Rada Sołecka
wsi Roków, Sołtys, Tymczasowy Komitet
Budowy Kaplicy w Rokowie. Całość roz-
poczęła się o godz. 14.00 na placu w cen-
trum wsi.

Po oficjalnym powitaniu zebranych przez
konferansjerów, zaproszony gość, P. Mi-
chał Cielebon przedstawił krótką historię
wioski,  które początki, wg zapisów, się-
gają 1254 roku.

Następnie rozpoczęła się część artystycz-
na, w której m.in. wystąpili uczniowie Szko-
ły Podst. Nr 3 w Wadowicach skupieni
przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej /dzieci
z Rokowa i Zaskawia/ - w ich wykonaniu
obejrzeliśmy oprawioną w piękną sceno-
grafię bajkę pt. „Kot w butach”. Dalszą
część programu uświetniła orkiestra dęta z
Podstolic gm. Wieliczka, która rozbawiła
publiczność swym repertuarem /wiązanki
melodii tanecznych, filmowych, wstawki
kabaretowe, melodie marszowe/.
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Intencje mszalne:

 

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

XXVI Niedziela Zwykła – 25 września 2005 r.

Poniedziałek  26 września
    6.00 Śp. Jadwiga Kułaga
    7.00 Śp. Henryk Kowalski
    7.30 Śp. Bolesław Zembaty
    8.00 Śp. Kazimierz Satława
  12.00 Śp. Honorata Pietraszek
  18.00 Śp. Janina Gonet

Śp. Janina Banaś - 4 r. śm.

Wtorek 27 września
   6.00 Śp. Tadeusz Sumera
   7.00 Śp. Bolesław Zembaty
   7.30 Śp. Jadwiga Kułaga
   8.00 Śp. Kazimierz Satława
 12.00 Śp. Józef i Stanisław Klasa
 18.00 Śp. Janina Gonet

Śp. Franciszek Kryjak

Środa  28 września
   6.00 O dar nawrócenia dla Rafała i opiekę

Matki Bożej w 18 r. urodzin
Śp. Czesław Drabek i zmarli z rodziny
Pietkiewiczów i Wysockich

   7.00 Śp. Bolesław Zembaty
   7.30 Śp. Henryk Kowalski
   8.00 Śp. Anna i Michał Skoczylas
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Janina Gonet
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach Nowenny

Piątek  30 września
    6.00 Śp. Henryk Kowalski
    7.00 Śp. Bolesław Zembaty
    7.30 Śp. Jadwiga Kułaga
    8.00 Śp. Józef i Katarzyna Brusik
  12.00 O wyzdrowienie dla matki Józefiny
  18.00     Śp. Janina Gonet

Śp. Zofia i Michał Rajda

Sobota  1 październik
   6.00 Śp. Stanisław i rodzice
   7.00 Śp. Bolesław Zembaty
   7.30 Śp. Henryk Kowalski
   8.00 Śp. Kazimierz Satława

W intencji Rycerstwa Niepokalanej
i opiekuna Ks. Proboszcza

 12.00 W intencji Kościoła, Ojca Św.
Ojczyzny i Radia Maryja

 18.00 Śp. Janina Gonet
Śp. Teresa Skowrońska

Niedziela 2 październik
  6.00 Śp. Stanisław i rodzice
  7.30 Śp. Zmarłych z rodzin Majeran i Przystał

Śp. Rozalia
   9.00 Śp. Janina Gonet
 10.30 Śp. Jan Zmysłowski
 12.00 Śp. Kazimierz Satława
 13.15 Chrzty
 18.00 O błog. Boże i zdrowie dla Haliny

Czwartek  29 września
   6.00 Śp. Jan
   7.00 Śp. Bolesław Zembaty
   7.30 Śp. Jadwiga Kułaga
   8.00 Śp. Janina Gonet
  12.00 Śp. Henryk Kowalski
  18.00 Śp. Wacław Kaszlej - 15 r. śm.

Śp. Michalina i Andrzej Szczerbowscy, syn Roman

(ciąg dalszy na str. 4)

Papież Jan Paweł II nie mógł usiedzieć
na miejscu. Wciąż w ruchu. Niezwykle
dynamiczny. Pełen inicjatyw.

W naszej papieskiej parafii –  choć bar-
dzo nieudolnie –  staramy się naśladować
postawę naszego największego Rodaka.

Już od najbliższej soboty, przez cały mie-
siąc wejdziemy w krąg ewangelicznej mo-
dlitwy różańcowej. Serdecznie zachęcam
parafian, aby przez cały październik odma-
wiali codziennie czy to jedną z czterech

Dziedzictwo Ojca Świętego części różańca, albo przynajmniej dziesiąt-
kę. W naszym kościele codziennie mamy
nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30. Dla
tych, którzy lubią poranek - prosimy by
włączyli się w różaniec, który poprowadzą
rodziny kapłańskie o godz. 8.30. Z rado-
ścią słyszałem, że w kaplicy przy ul. Mic-
kiewicza również zbiera się grupa, by
uczestniczyć w odmawianiu różańca.

Od pierwszej niedzieli października –
przez cały tydzień obchodzimy w Kościele

Rycerstwo Niepokalanej informuje
W sobotę 8.10.2005. wspólnota Rycerstwa Niepokalanej organizuje wyjazd na dzień sku-

pienia do Centrum Św. Maksymiliana  w Harmężach. Wyjazd o godz. 8.30. Powrót około
16.30. Koszt 10 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii.

1. Biskupi nasi wzywają Polaków do gło-
sowania na ludzi uczciwych, kompetent-
nych, stojących na straży życia i małżeń-
stwa rozumianego jako trwały związek
mężczyzny i kobiety.

2. Od soboty przez miesiąc październik
w naszej bazylice będą nabożeństwa różań-
cowe wieczorem o godz. 17.30. Natomiast
rano: o godz. 8.30 różaniec poprowadzą
rodziny kapłanów. Dzieci szkolne, młodzież
oraz dorośli niech dołożą starań, aby w tym
miesiącu wzięli udział w tych nabożeń-
stwach. Katechetki wyjaśnią dzieciom ta-
jemnice tegorocznego nabożeństwa różań-
cowego. W przyszłą niedzielę procesja ró-
żańcowa będzie po rynku o godz. 17.00.

3. W pierwszą sobotę na Mszy Św.
o godz. 8.00 polecamy Bogu rodziny, któ-
re spodziewają się potomstwa. W tym dniu
odwiedzamy chorych z Najświętszym Sa-
kramentem. Prosimy młodzież z klas I gim-
nazjum na spotkanie o godz. 10.00, a dla
klas II na godz. 11.00.

4. O rychłą beatyfikację Ojca Świętego
Jana Pawła II modlimy się w pierwszą so-
botę na Mszy Świętej o godz. 18.00. Po
Mszy odbędzie się specjalne nabożeństwo
zakończone koło godz. 19.30 śpiewem Bar-
ki pod domem Jana Pawła II.

5. W piątek 14 października pielgrzymu-
jemy do Łagiewnik wraz z nawiedzeniem
Bazyliki MB Różańcowej u oo. Dominika-
nów w Krakowie. Wyjazd godz. 13.00
Koszt przejazdu 10 zł.

6. W sobotę 22 października pielgrzymu-
jemy do Zakopanego śladami śp. ks. Cu-
rzydły. Koszt 20 zł. Wyjazd godz. 7.00.

7. Ogarniamy modlitwą młodzież, która
w najbliższym czasie rozpoczyna wyższe
studia. Pragniemy finansowo pomagać pa-
rafianom, którzy z powodu braków mate-
rialnych nie mogą kontynuować studiów.
Prosimy składać umotywowane podanie
z dokładnym adresem w najbliższym tygo-
dniu w kancelarii parafialnej.

8. W przyszłą niedzielę jest składka na
wymianę pokrycia dachu naszej świątyni
blachą miedzianą. Bóg zapłać za pomoc.

9. Od przyszłej niedzieli obchodzimy
w naszej Ojczyźnie 61.Tydzień Miłosierdzia,
którego hasłem jest „Eucharystia posłaniem
do służby potrzebującym”. Na stopniach
ołtarza Św. Antoniego będzie wystawiony
kosz, do którego należy składać środki żyw-
nościowe, oraz odzież dla potrzebujących.
Ofiary pieniężne dla ubogich można skła-
dać do puszki Św. Antoniego.
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

61 Tydzień Miłosierdzia. Hasłem tego tygo-
dnia są słowa: „Eucharystia posłaniem do
służby potrzebującym”. W roku, w którym
specjalnie powracamy do myśli Jana Pawła
II chcemy mocno wbić w naszą głowę
i serce, że nie ma miłości Boga, bez miłości
człowieka. Dwa przykazania miłości są
spójne. Pismo Święte podkreśla, że wyra-
zem miłości Boga jest troska o człowieka.
Nasz nowy Metropolita Ks. Abp Stanisław
Dziwisz w swoich kazaniach często przy-
tacza zdanie Ojca Świętego Jana Pawła II,
że drogą Kościoła jest człowiek.

W sobotę 22 października pragniemy piel-
grzymować do Zakopanego przez Ludź-
mierz. Głównym celem tej pielgrzymki bę-
dzie oddanie hołdu wspaniałemu kapłano-
wi, który pracował w naszej parafii od roku
1945 do 1952 roku – ks. Władysławowi
Curzydle. Przez 7 lat wikariuszostwa zwią-
zał się bardzo z Wadowicami. Wielu para-
fian dużo mówiło mi o jego gorliwej pracy.
Każdy, który przychodzi do naszej zakry-
stii uderzony jest pięknym tablo, na którym
wypisani są kapłani pracujący w naszej pa-
rafii od roku 1336 – ks. Adamus, aż po rok
2001 – ks. Główka. Mozolnego spisu do
roku 1891 dokonał ks. Aleksy Bocheński.

Następnym archiwistą był ks. Władysław
Curzydło – wypisał kapłanów do 1950
roku. Po nim uzupełnił spis w roku 1993
ks. inf. K. Suder. Naszą obecnością w Za-
kopanem przy grobie ks. Curzydły, a także
w świątyni św. Rodziny chcemy Bogu po-
dziękować za dar jego obecności w naszej
parafii.

Rok Eucharystyczny dobiega końca. Na-
sza liczna obecność na nabożeństwie Fa-
timskim 13 października w kościele św. Pio-
tra, a następnie w procesji eucharystycz-
nej do naszej bazyliki – będzie czytelnym
świadectwem wdzięczności Jezusowi Eu-
charystycznemu za Jego Boską obecność
wśród nas. Oby nas w czwartek 13 paź-
dziernika nie zabrakło na dziękczynnym na-
bożeństwie za Rok Eucharystyczny.

16 października to już V Dzień Papieski.
Z kazaniami na ten dzień został poproszo-
ny znany Michaelita ks. Jan Seremak. Bę-
dzie mówił o wielkim darze błogosławio-
nych, których wyniósł na ołtarze polski
Papież, a zwłaszcza bł. Bronisława Mar-
kiewicza. W tym dniu w naszej bazylice
odbędzie się transmisja Mszy św. o godz.
13.00 przez Telewizję Polonia.

Dzieląc się z parafianami tymi radosny-
mi wiadomościami mówię do wszystkich:
„W górę serca”.

Szanowni parafianie Bazyliki Ofiarowania NMP w Wadowicach
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do

udziału w bezprecedensowym wydarzeniu
sakralno-muzycznym, jakim jest Projekt
Mozart 2005. W czwartek 29 września wie-
czorna Eucharystia w bazylice o godzinie
18.00 będzie miała wyjątkowy charakter.
Osiemdziesięcioosobowy zespół muzyków
Stowarzyszenia Mozart 2003 podczas litur-
gii celebrowanej w języku łacińskim przez
Waszego czcigodnego księdza prałata Ja-
kuba Gila wykona: Missa Brevis d-moll ,Ave

Verum Corpus, Regina Coeli C-dur, Wol-
fganga Amadeusza Mozarta. Odbędą się
także dwa prawykonania Maria Borecka -
Kantata o Chlebie oraz Katarzyna Kwiecień
- Źródło. Oba utwory są inspirowane na-
uczaniem papieża Jana Pawła II, któremu
chcemy oddać hołd pielgrzymując do Jego
rodzinnej miejscowości.

Projekt Mozart jest nowatorską próbą li-
turgicznego wykonania wszystkich mszy
Mozarta w ciągu najbliższych osiemnastu

lat. Cykl koncertów został zainaugurowa-
ny w 2003 r. liturgicznym wykonaniem
mszy Dominicus Messe Wolfganga Ama-
deusza Mozarta. W roku 2004. zespół
wykonał Waisenhaus Messe. Były to
pierwsze w Polsce liturgiczne wykonania
obu utworów. Wykonawcami Projektu
Mozart jest profesjonalny zespół muzyków
- absolwentów i studentów najlepszych
Akademii Muzycznych w Polsce. Muzy-
cy Stowarzyszenia „Mozart 2003” wystę-
pują pod batutą Szymona Wyrzykowskie-
go - absolwenta dyrygentury chóralnej
(Akademia Muzyczna w Szczecinie), stu-
denta dyrygentury symfonicznej i opero-
wej (Akademia Muzyczna w Warszawie),
wychowanka prof. Jana Szyrockiego (za-
łożyciel, dyrygent i dyrektor artystyczny
Chóru Akademickiego Politechniki Szcze-
cińskiej w latach 1952 - 2003) oraz ma-
estro Antoniego Wita (dyrektor artystycz-
ny Filharmonii Narodowej).

Dzięki odkrywczej interpretacji muzyki
sakralnej, splecionej z liturgią mszalną,

a także dzięki multimedialnej prezentacji dzie-
ła, koncerty organizowane przez Stowarzy-
szenie „Mozart 2003” cieszą się wielką po-
pularnością nie tylko wśród wytrawnych
melomanów, ale przy’ciągają również licz-
nych słuchaczy nie mających na co dzień
kontaktu z muzyką klasyczną. Dla większo-
ści z nich koncerty te są źródłem głębokich
doznań duchowo-artystycznych. Sądząc po
przebiegu poprzednich edycji cyklu, nasze
tegoroczne koncerty skupią uwagę około
dziesięciu tysięcy słuchaczy oraz liczną rze-
szę radiosłuchaczy (lokalne stacje radiowe
transmitują większość eucharystii).

Eucharystie w ramach Projektu Mozart
2005 odbędą się w Trzęsaczu, Szczecinie,
Zielonej Górze, Wrocławiu, Częstochowie,
Wadowicach, Krakowie, Lublinie i w War-
szawie w okresie od 24 września do 2 paź-
dziernika. Zarówno dobór miast trasy kon-
certowej jak i tegoroczny repertuar nawią-
zują do osoby Jana Pawła II w pół roku po
Jego śmierci.

Prezes Stowarzyszenia Dyrektor Artystyczny Stowarzyszenia
„Mozart 2003”

Szymon Wyrzykowski
„Mozart 2003”

Z wyrazami głębokiego szacunku

Maria Wąsowicz

Mieszkańcy DPS zawiadamiają

1. W dniach od 27.09 - 11.10.2005r w auli przy parafii św. Piotra w Wadowicach będzie
miała miejsce WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH mieszkańców DPS z terenu powiatu
wadowickiego. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia ekspozycji.

2. Mieszkańcy oraz personel DPS mają zaszczyt zaprosić na
PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, który

odbędzie się w Wadowickim Centrum Kultury w dniu 6 października 2005r w godzinach od
10.00 - 13.00

3. W czwartek 20.10.2005 r MSZA ŚW. INTEGRACYJNA W BAZYLICE godz. 1 0.00


