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Sprawozdanie
z działalności Zespołu Charytatywnego
przy Parafii O.N.M.P. w Wadowicach

za okres od 01.09.2004r. – 31.08.2005r. cz.II
Źródła finansowe i rzeczo-

we Zespołu:
a/ comiesięczna dotacja z

kasy Parafialnej,
b/ puszka Św. Antoniego,
c/ organizowane 4 razy w roku zbiórki

przykościelne,
d/ ofiary prywatne,
e/ dar ołtarza,
f/ święcone z Wielkiej Soboty.
Wsparcie w postaci różnych artykułów

spożywczych otrzymujemy też z Firmy
MASPEX i ZPC SKAWA i tak: w 2004 r.
Firma MASPEX przekazała nam artykuły
spożywcze w postaci soków i innych na-
pojów    w ilości 620 szt. kartoników, a w
styczniu i czerwcu br. 1008 szt. opako-
wań soków, napojów w tym 76 szt. wita-
minizowanego kakao.

ZPC Skawa w ubiegłym roku przekazała
88,4 kg słodyczy, a w maju, w związku ze
Zjazdem młodzieży Szkół im Jana Pawła II
275,6 kg. różnych słodyczy które rozdano
dzieciom i młodzieży podczas obiadu w

Podhalaninie 18 maja .
Dwa razy w roku w miesiącach przed-

świątecznych Bank Żywności w Krakowie
za pośrednictwem C.P.R. organizuje w
marketach zbiórkę żywności dla najbied-
niejszych. W tę akcję czynnie włącza się
nasz Zespół otrzymując znacznej ilości pro-
dukty żywnościowe i tak: w grudniu 2004r.
otrzymano 544,5 kg. żywności, a w mar-
cu 2005r. – 625,5 kg.

W październiku ubiegłego roku i w lu-
tym roku bieżącego nasz Zespół podpisał
umowę z Bankiem Żywności w Krakowie
o dostarczanie żywności w ramach Pomo-
cy unijnej dla najbardziej potrzebujących i
tak: 22.10.2004 r. przekazano nam 3500kg
żywności wartości 34333zł., a
22.06.2005r. 2408kg na kwotę 5318,44zł.
Z tej formy pomocy skorzystało dotych-
czas 214 rodzin i osób samotnych. Zamie-
rzamy nadal utrzymywać tę współpracę.

(ciąg dalszy w następnym numerze)

Stanisława Bandoła
Przewodnicząca Zespołu Charytatywnego

Podziękowanie
Na Seminarium Duchowne, oraz kuchnię św. Brata Alberta złożono w ubiegłą niedzielę

sumę 2.550zł.

Zaproszenie
Pragniemy w niedzielę 30 października odprawić w naszym kościele Dzień Eucharystycz-

ny zakończony uroczystą procesją po rynku o godz. 17.00.

Pozdrawiam Fundację „Dzieło No-

wego Tysiąclecia” i wszystkich, któ-
rzy z okazji kolejnej rocznicy pontyfi-
katu podejmują różnorakie inicjaty-

wy religijne, kulturalne i społeczne.

Niech ten wysiłek Kościoła w Pol-

sce owocuje pokojem w życiu rodzin-
nym i społecznym. Z serca wszystkim
błogosławię: w imię Ojca, i Syna,

i Ducha Świętego.

Jan Paweł II
Watykan 10.10.2004 r.
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PAWŁA DO TESALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA IZAJASZA:

EWANGELIA:

Mt 22, 15-21

Iz 45, 1. 4-6 1 Tes 1, 1-5b

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga.

 Oto słowo Pańskie

Słowem:

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do
Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu,
wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie
zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno
płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie
wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich:
Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

Król Cyrus narzędziem Boga Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję
i miłość Tesaloniczan

Jest to jasne pytanie i domaga się jedno-
znacznej odpowiedzi. Czy należy płacić po-
datek obcej, pogańskiej władzy? Tak albo
nie? Ale Jezus nie odpowiada na nie. Od-
powiedzi musimy udzielić sami, na własną
odpowiedzialność. Pogańscy władcy są za-
wsze, zawsze są też sytuacje, w których
nie łatwo podjąć właściwą decyzję. Ale ani
Jezus, ani Jego uczniowie nie mają goto-
wej recepty, jak należy postąpić. Akcep-
tujcie cesarza, bo jest, akceptujcie świat,
bo jest, ale bądźcie świadomi, że cokol-

wiek czynicie, czynicie w obliczu Boga.
Daje nam to wielką wolność, ale i obarcza
wielką odpowiedzialnością. To my musi-
my w obliczu miłości Boga stale na nowo
podejmować decyzję, co jest słuszne i do-
bre. Wiara chrześcijańska nie udziela ogól-
nie ważnych odpowiedzi, co należy czy-
nić, ale mówi o zdolności człowieka do
dawania własnej odpowiedzi i ponoszenia
własnej odpowiedzialności i o Duchu, któ-
ry nas prowadzi, byśmy mogli czynić to,
co w oczach Boga jest dobre.

Klaus Metzger-Beck

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bi-
skupa i męczennika, we wtorek – Święto św. Łukasza, Ewangelisty, w środę – wspomnie-
nie św. Pawła od Krzyża, kapłana, w czwartek uroczystość św. Jana Kantego, kapłana,
głównego patrona Archidiecezji Krakowskiej i miasta Krakowa, w piątek – wspomnienie bł.
Jakuba Strzemię, biskupa.

Poszukiwanie lepszego
W świadomości ludzi starszych pozostały

z dawnych lat szkolnych trzy dni wolne
w okresie wielkopostnym przeznaczone na
odprawienie rekolekcji. Sam doskonale pa-
miętam jak te dni zostały wykorzystane
przez dzieci i młodzież do udziału w na-
ukach rekolekcyjnych. W czasach ustroju
komunistycznego zlikwidowano udogodnie-
nia rekolekcyjne. W tamtym czasie w ko-
ściele zapraszano dzieci i młodzież na re-
kolekcje wieczorem, gdy już byli wolni od
zajęć lekcyjnych.

W nowym okresie wywalczonym przez
Solidarność, władze oświatowe z powro-
tem ustawowo wprowadziły w okresie
Wielkiego Postu czas wolny, aby dzieci
i młodzież mogły spokojnie brać udział
w rekolekcjach. W wielu miejscowościach
te wolne dni cieszą się dobrą opinią, gdyż
pomagają w należytym przeżyciu nauk re-
kolekcyjnych. Zadowolone z takich udo-
godnień jest: szkoła, dom i dzieci.

Obserwując w Wadowicach, od kilku lat
wykorzystanie trzech dniu na spotkania re-
kolekcyjne, kapłani i katecheci uznali, że

należy je zmodyfikować. Zmiany te poszły
w takim kierunku, aby w większym stop-
niu zaangażować: rodzinę, Kościół, szkołę
i samych uczestników. Chodzi o to, by te
cztery podmioty tworzące kształt rekolek-
cji jeszcze bardziej się zaangażowały.
W wyniku wzajemnych rozmów między
dyrekcjami szkół podstawowych i gimna-
zjów, rodzicami oraz katechetami – ustalo-
no, że w tym roku szkolnym: 2005/2006
po V Niedzieli Wielkiego Postu – 2 kwietna
2006 roku, w Gimnazjum Nr 1 przez
3 kolejne dni: 3, 4 i 5 kwietnia będą w szkole
lekcje skrócone, a po nich odbędą się spo-
tkania rekolekcyjne w naszym kościele. Na-
tomiast dla Gimnazjum Nr 2 rekolekcje
będą 6, 7 i 8 kwietnia.

Dzieci ze szkół podstawowych Nr 2 i 4,
przez czwartek i piątek również będą miały
lekcje skrócone, by łatwiej mogły iść na
spotkania rekolekcyjne do naszego kościo-
ła. W sobotę, tak młodzież Gimnazjum Nr
2, jak i dzieci szkół podstawowych z „dwój-
ki” i „czwórki” jako w dniu wolnym od
zajęć szkolnych–będą mogły poświecić
więcej czasu na ćwiczenia rekolekcyjne.

Ks. Proboszcz

Ostatnie tygodnie w naszej Bazylice mi-
nęły głównie na radosnych spotkaniach
młodzieży z rodzinną parafią Ojca Święte-
go. Z całej Polski zjeżdżały grupy pielgrzym-
kowo-wycieczkowe, dla których Wadowi-
ce stały się najważniejszym punktem na
mapie.

Większość szkół, których przedstawicieli
gościliśmy nosi imię Ojca Świętego Jana
Pawła II, inne starają się o nadanie Jego
imienia. Wszyscy przybyli by modlić się

Refleksje o ruchu pielgrzymkowym

Małgorzata Radoń

o rychłą beatyfikację największego z Pola-
ków, a także by oddać hołd Janowi Pawło-
wi II. Zapewniają o nieustannej miłości do
Ojca Świętego, wpisując się do księgi pa-
miątkowej prostymi, ale jakże wymowny-
mi słowami „Kochamy Ciebie Ojcze Świę-
ty”. Nie brakuje też dedykacji za to, że Oj-
ciec Święty pokazał jak żyć, jak kochać
i przebaczać, a także wpisów o stałej tre-
ści: „Byłeś, jesteś i będziesz dla nas kocha-
nym Ojcem, nie zapomnimy Ciebie”.
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Intencje mszalne:

 

/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Poniedziałek  17 października
    6.00 Śp. Wiktoria Gierat
    7.00 Śp. Stanisław i rodzice
    7.30 Śp. Józefa i Franciszke z rodziną Górów
    8.00 O błog. Boże dla Stanisławy

i Władysława w 50 r. ślubu
  12.00 Śp. Franciszek Piecek
  18.00 O zdrowie i opiekę Bożą dla Ks. Prałata Kałwy

Śp. Maria Drabek

Wtorek 18 października
   6.00 Śp. Stanisław i rodzice
   7.00 O uzdrowienie sytuacji rodzinnej Anny
   7.30 Śp. Teresa Szewczyk
   8.00 O zdrowie i błog. Boże dla Zdzisławy

z okazji imienin
 12.00 Śp. Stanisław i rodzice
 18.00 Śp. Feliksa i Eugeniusz Wawro

Śp. Maria Drabek

Środa  19 października
   6.00 Śp. Stefan Brusik
   7.00 Śp. Stanisław i rodzice
   7.30 Śp. Teresa Mikucka z rodziną i za

dusze w czyśćcu cierpiące
   8.00 Śp. Maria Drabek
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla

Barbary i Stanisława w 50 r. ślubu
  17.15 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach Nowenny

Piątek  21 października
    6.00 Śp. Stanisław i rodzice
    7.00 Śp. Maria Drabek
    7.30 Śp. Jan Rzeszowski - 8 r. śm.
    8.00

  12.00 Śp. Stanisław Droździewicz
  18.00 Śp. Stanisław Książek

Śp. Anna i Józef Zając

Sobota  22 października
   6.00 Śp. Wiktoria Gierat
   7.00 Śp. Stanisław Książek
   7.30 Śp. Maria, Bolesław z rodzicami i rodzeństwem
   8.00 Śp. Maria Drabek
 12.00 Śp. Stanisław i rodzice
 18.00 Dziękczynno błagalna dla Barbary i Władysława

w 30 r. ślubu i dla całej rodziny
O błog. Boże dla Katarzyny

Niedziela 23 października
  6.00 Śp. Stanisław i rodzice
  7.30 Śp. Franciszek Zadora - 8 r. śm.

Śp. Sylwester Pijanowski - 30 r. śm.
   9.00 Śp. Janina Gonet
 10.30 Śp. Czesław Czaicki - 3 r. śm.
 12.00 Śp. Dominika i Franciszek Madejowie
 13.15 Śp. Maria Drabek
 18.00 Śp. Jan Zmysłowski

Czwartek  20 października
   6.00 Śp. Maria Drabek
   7.00 Śp. Wiktoria Gierat
   7.30 Śp. Stanisław Droździewicz
   8.00 Śp. Zofia Graff - 10 r. śm.
  12.00 Śp. Stanisław i rodzice
  18.00 Śp. Andrzej Święchowicz

Śp. Janina i Stanisław Galas,  syn Ryszard

XXIX Niedziela Zwykła – 16 października 2005 r.
1.Dzisiaj przeżywamy V Niedzielę Pa-

pieską. Tematem jej jest: Papież na straży
prawdy. Służba liturgiczna na prośbę Fun-
dacji Episkopatu „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia” - organizatora V Dnia Papieskiego –
zbiera dzisiaj po Mszach św. na pomoc sty-
pendialną dla zdolnej, ale ubogiej młodzie-
ży. Dzisiaj o godz. 19.00 będzie koncert
w wykonaniu chóru z USA. Jutro o godz.
18.30 będzie koncert chóru z Rosji. Zapra-
szamy.

2.We wtorek jest św. Łukasza Ewange-
listy - Patrona Lekarzy. Ich trudną i odpo-
wiedzialną pracę powierzamy modlitwom.

3.Wadowickie Centrum Kultury zaprasza
na V konfrontacje artystyczne. Szczegóło-
wy program propozycji artystycznych
związanych z dniami papieskimi zamiesz-
czony jest na afiszach.

4.W środę, na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.15,
modlimy się o dobre wychowanie młode-
go pokolenia

5.W piątek na godz. 18.45 zapraszamy
do kaplicy Domu Parafialnego rodziców
młodzieży, która w tym roku szkolnym
przygotowuje się na przyjęcie sakramentu
bierzmowania.

6.W najbliższą sobotę pielgrzymujemy do
Zakopanego. Wyjazd o godz. 7.00

7.W przyszłą niedzielę w Watykanie od-
będzie się kanonizacja ucznia wadowickie-
go gimnazjum arcybiskupa lwowskiego ks.
Józefa Bilczewskiego. Na tę uroczystość
pojechała z Wadowic delegacja.   Zespół
artystyczny z parafii Gorzków z diecezji

kieleckiej zaprasza w przyszłą niedzielę do
obejrzenia specjalnego programu papieskie-
go wystawianego w Wadowickim Centrum
Kultury o godz. 15.00.

8.Serdecznie prosimy wiernych o odma-
wianie Różańca w domach lub w kościele.
Nabożeństwo Różańcowe jest o godz.
17.30 i dodatkowo rano o godz. 8.30.

9.Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc
szczególnej pamięci o zmarłych. Zatroszcz-
my się o zewnętrzny wygląd grobów na-
szych bliskich. Tym bardziej pamiętajmy
o pomocy duchowej. Taką pomoc wy-
świadczamy przez naszą modlitwę, czyny
miłosierne, zyskiwane odpusty, zamawia-
ne Msze Św., a także prośby o wypomin-
ki. W naszej bazylice, przez cały listopad
przed wieczorną Mszą Św., modlimy się
na różańcu za zmarłych – czytamy wtedy
wypominki miesięczne. Roczne wypomin-
ki odczytujemy w modlitwie przed po-
szczególnymi niedzielnymi Mszami Św.
Prosimy w rocznych wypominkach dawać
zwięzłe spisy zmarłych. Składamy dowol-
ne ofiary – mając świadomość, że jest to
roczny obowiązek podejmowany przez ka-
płanów. Oprócz wypominków przyjmuje-
my na msze św. zbiorowe odprawiane we
Wszystkich Świętych oraz Dzień Zadusz-
ny. Na cmentarzu parafialnym w te dwa
dni odprawiamy o godz. 9.00, a na komu-
nalnym o godz. 11.00, dodatkowo we
Wszystkich Świętych o godz. 13.00 – na-
stępnie procesja. W Dzień Zaduszny Msze
Święte w naszej bazylice będą o godz. 6.00,
7.00, 8.00, 12.00, 16.00, 18.00. Procesja
żałobna po kościele o godz. 17.00.

Ogłoszenia parafialne
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Ks. Proboszcz

Komunia świętych
Dzięki naszej parafialnej grupie modlitew-

nej św. o. Pio, którą kieruje ks. Krzysztof
Główka mieliśmy okazję przeżyć piękną noc
czuwania z soboty na niedzielę, z 8 na
9 października.

Jakie elementy złożyły się na radosną głę-
bie tych wieczorno-nocnych godzin. Naj-
pierw podkreśliłbym tematykę tego spotka-
nia. To była komunia św. o. Pio  z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II. Gdy piszę sło-
wo komunia, nie należy go brać w sensie
spożywania Eucharystii, lecz etymologicz-
nym: jako wspólnotę.

Bardzo podobna, choć w innych uwarun-
kowaniach, oraz w innych formach powo-
łania – droga do świętości tych dwóch Wiel-
kich Mężów Kościoła. Powszechnie wia-
domo, że św. o. Pio był zwykłym /a raczej
niezwykłym/ franciszkaninem, który prze-
żył prawie całe życie w San Giovanni Ro-
tondo. Natomiast Ojciec Święty to widzial-
na Głowa Kościoła. Najwyższy Urząd
w Kościele. Inne zadania wypełniał Jeden
i Drugi. Co ich połączyło? Myślę, że odpo-
wiedzią na to pytanie będzie zdanie Jezusa:
„Oddajcie Bogu to co Boskie, a Cesarzowi
– co cesarskie”. Oddać sprawiedliwie to,
co komuś się należy. Obydwaj Ci wielcy
Święci naszych czasów w sposób niezwy-
kły zaangażowali się w sprawy tego świa-
ta, gdyż bez reszty oddali się Bogu.

Drugim punktem, który ubogacił to noc-
ne czuwanie, były osoby biorące udział: tak
przemawiające jak i słuchające. Świadec-
two Pani doktor Wandy Półtawskiej było
w swojej wymowie porażające. Ta dziś prze-
szło osiemdziesięcioletnia Pani przeżyła czte-
roletni pobyt w obozie w Ravensbrück.
Dlatego że przeżyła – później jako wykształ-
cony lekarz swoją rozległą wiedzę me-
dyczną, oraz żar kochającego serca poświę-

ciła obronie życia nienarodzonych. W dzie-
dzinie tej znalazła niezwykłą pomoc w kra-
kowskim Metropolicie – Arcybiskupie Ka-
rolu Wojtyle. A może odwrotnie: to kra-
kowski Kardynał przerażony skutkami le-
galności aborcji szukał pomocników w ra-
towaniu matki i jej dziecka. I znalazł ją tak-
że w Pani Doktor. Piękna idea obrony życia
nienarodzonych połączyła tych dwojga lu-
dzi w wielkiej przyjaźni, aż do ostatniego
tchnienia Papieża. Główny prelegent tego
wieczoru – Pani Doktor z Krakowa wspo-
mniała również, że w latach sześćdziesią-
tych – kiedy choroba rakowa zaatakowała
jej organizm – dzięki pośrednictwu bisku-
pa krakowskiego Wojtyły – modlitwy św.
o. Pio uratowały jej zdrowie. Z bliska pa-
trzyła ona tak na życie o. Pio, a tym bar-
dziej na życie Ojca Świętego. Dawała świa-
dectwo niezwykłej wiary, miłości i nadziei
tych Opatrznościowych Mężów. Wiara ta
uwidoczniała się zwłaszcza w sprawowa-
niu mszy św. i w spowiadaniu. Byli oni
ogarnięci ideą zbawienia świata. Piękne
mickiewiczowskie słowa, włożone w usta
Gustawa, że cierpi za miliony, były dla tych
świętych Mężów prawdą dnia codzienne-
go. Cierpieli, widząc współczesny świat
oddalający się od Boga. Boleli nad ludźmi,
którzy zapominają, że ich celem ostatecz-
nym jest zbawienie. Trwająca przeszło
2 godziny msza św. sprawowana przez
o. Pio była dla uczestników niepowtarzalną
okazją wejścia w mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie Chrystusa, które w sakra-
mentalnych znakach dokonują się na ołta-
rzu. Każdy, kto miał szczęście uczestnic-
twa we mszy św. w prywatnej kaplicy Ojca
Świętego, był świadkiem Jego długiego
przygotowywania się do sprawowania tego
Misterium, a później do dziękczynienia.
Stygmatyk włoski, oraz Mistyk z Polski
dzięki zatopieniu się w Boga przysporzyli

wiele dóbr temu, co cesarskie, ziemskie,
naturalne. Wystarczy wspomnieć funkcjo-
nujący nowoczesny szpital w San Giovan-
ni Rotondo nazwany domem ulgi, w któ-
rym leczy się 1500 pacjentów, który jest
czytelnym znakiem troski św. o. Pio
o człowieka. Ileż trzeba byłoby wymienić
dzieł świadczących o służbie człowieko-
wi Jana Pawła II. Przykładowo tylko
wspomnę o domach samotnej matki,
jadłodajniach dla ubogich, itd. Nade
wszystko był we współczesnym świecie
słyszalnym głosem dla tych, którzy głosu
nie mieli.

Piękno czuwania wyraziło się również
w obejrzeniu filmu o Ojcu Świętym zre-
alizowanym przez P. Eugeniusza Kruka,
jak również w obejrzeniu scen teatralnych
przedstawionych przez Salwator. Niepo-
wtarzalna była w czasie czuwania P. Mag-

da Anioł ze swym zespołem, a także schola
Opoka z parafii św. Piotra.

W tę noc czuwania z wielką miłością pa-
trzyli na siebie z dużych obrazów tak Ojciec
Święty, jak i o. Pio. Obraz tego ostatniego
został namalowany przez artystkę często-
chowską, a ufundowała go parafialna grupa
modlitewna, w lwiej części przez PP. Skow-
ronków.

Wyrażam wdzięczność ks. Krzysztofowi
Główce i jego dzielnym pomocnikom za zre-
alizowanie czuwania, a zwłaszcza: schola
parafii św. Piotra „Opoka”, PP. Wajdzik, PP.
Skowronek, PP. Zemanek, Pracownicy Ban-
ku BPH w Wadowicach, Piotr Wyrobiec,
Anna Makuch, Bogusław Witosiński, Józef
Ficek, Mirosław Lempart, Stanisław Zgu-
da, Jadwiga Burzej, Krzysztof Burzej,
K. Stuglik.

Zaangażowanie świeckich
Pragnieniem posoborowego Kościoła jest

świadomy udział świeckich w potrójnym
posłannictwie Chrystusa: nauczycielskim,
kapłańskim i pasterskim. Sobór watykań-
ski II, którego naczelnym zadaniem była
odnowa życia chrześcijańskiego, ogrom-
ny nacisk położył na obudzenie świado-
mości życia religijnego katolików świec-
kich. W wielu wypowiedziach ojców so-
borowych ujawniała się troska,  by katoli-
cy świeccy nie byli bezwiedną, potulną
owczarnią posłuszni ślepo Pasterzom, lecz
by tłum wiernych przekształcał się w od-
powiedzialną za Kościół wspólnotę.

Działanie Ducha Świętego, poprzez two-
rzenie nowych ruchów w Kościele, wy-
jątkowo pomagało w osiągnięciu tego celu.
Wszystkie soborowe wspólnoty pomaga-
ły w ożywieniu i pogłębieniu wiary. Uka-

zywały rolę świeckich w życiu Kościoła. Dą-
żeniem Ojca Świętego Jana Pawła II było
to, by dwa płuca Kościoła, jakimi są duchow-
ni i świeccy, wspólnie utleniały organizm,
czyli Mistyczne Ciało Chrystusa.

Biorąc udział w sobotę 1 października
w rejonowym zebraniu Parafialnych Oddzia-
łów Akcji Katolickich z VI rejonu naszej die-
cezji w Mucharzu – byłem pod wrażeniem
wielkiego dobra realizowanego przez po-
szczególne oddziały Akcji Katolickiej w pa-
rafiach. Jednocześnie pełne radości wypo-
wiedzi, między zdaniami wskazywały ile jesz-
cze trzeba kształcenia, by duża bierność
zmieniała się w dynamikę działania. Jednak
by nie był to płytki społeczny aktywizm, lecz
ewangeliczne, głębokie działanie.

W cichości serca modliłem się: „Duchu
Święty Ożywicielu ożywiaj i pobudzaj do
działania naszych świeckich parafian”.

Ks. Proboszcz


