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List do Kapłanów

Arcybiskup pisze

Spieszmy sie kochać

Eucharystia jest szczytem i źródłem

życia chrześcijańskiego, a tym bardziej

szczytem i źródłem naszego, kapłań-

skiego życia i naszej misji. Dziękuję

Bogu za tę łaskę, że rozpocząłem po-

sługę następcy św. Stanisława w Roku

Eucharystii. Wyrażam Wam szczerą

wdzięczność za udział w ingresie, a

zwłaszcza za to, że wielu z Was oto-

czyło ze mną ołtarz Pański na Rynku

Krakowskim.

Warto wiedzieć
W ostatnich miesiącach

pracownia konserwacyjna
w Krakowie odnawia nasz
ołtarz Ukrzyżowania. Arty-
ści po żmudnej pracy odkry-
li, że oryginalne malowidło

przedstawiające ukrzyżowanie jest z roku
1620. Zostało ono na początku XIX w.

„W IMIĘ BOGA
ZA PANOWANIA JEGO CES. KRÓL. APOSTOLSKIEJ  MOŚCI FRANCISZKA

JÓZEFA I., OJCA ŚWIĘTEGO PAPIEŻA LEONA XIII., BISKUPA KRAKOWSKIE-
GO .J. E. Ks. JANA PUZYNY ORAZ RZYM.-KAT. PROBOSZCZA KS.AND. ZAJĄCA
WYFUNDOWAŁO NIŻEJ WYMIENIONE STOWARZYSZENIE RZEŹNICKO-MA-
SARSKIE W WADOWICACH OŁTARZ TEN KU CZCI I WIERZE CHRZEŚCIJAŃ-
SKIEJ, A POŚWIĘCONY ZOSTAŁ NA DNIU 09 LIPCA ROKU PAŃSKIEGO 1899.”

Pod tym tekstem następują podpisy pro-
boszcza ks. Andrzeja Zająca oraz Prezesa
Powiatu, Naczelnika Ochotniczej Służby
Pożarnej oraz Prezesa Stowarzyszenia
Rzeźnicko-masarskiego. Na podstawie

przemalowane. Obecnie
zdjęto to przemalowanie
i odsłonięto ten pierwot-
ny, najstarszy obraz.
Odnaleziono również schowaną w tym oł-
tarzu metalową tulejkę, w której zawiera
się pergamin z następującą treścią:

tego wpisu uświadamiamy sobie, że w na-
szej wadowickiej bazylice najprawdopo-
dobniej każdy z ołtarzy był budowany
i uposażany przez określony cech rzemieśl-
niczy. Ks. Proboszcz

Zapraszamy do Poradnictwa w Problemach Emocjonalnych
Masz problem?
- z samym sobą        - z rodzicami         - z dziećmi          - ze współmałżonkiem
Przyjdź do Domu Katolickiego w Wadowicach przy pl. Jana Pawła II – sale katechetycz-

ne 5,6, 23.
Specjalistyczne Poradnictwo w Problemach Emocjonalnych organizowane jest przez Pa-

rafialny Oddział Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej przy Bazylice Ofiarowania NMP.
Czekamy na Ciebie w godzinach od 16.30 do 19.00
Zespoły pomocy w problemach:

- środa – rodzin dzieci specjalnej troski,
- czwartek – młodzieżowych i szkolnych,

- poniedziałek – małżeńskich i rodzinnych,
- wtorek – neurotycznych i uzależnień,

Porady świadczone są bezpłatnie
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„Kiedy ten czas nadejdzie”

Bóg nas powołał do życia. A my idziemy. Odmierzamy nasze dnie, tygodnie, miesiące, lata
ziemskiego życia, mając w podświadomości, że zawsze nas może przenieść do życia
w niebie.

A my musimy być gotowi na ten moment, na to „zawsze”. Na to, że nie zdążymy rozdać
tego, co nagromadziliśmy. Że nie potrafimy nawet postawić kropki nad i. Powiedzieć tego,
na czym nam tak bardzo zależało. Domknąć drzwi naszego domu. Przeprosić, kogo należa-
ło. I że nie zdążą nam podziękować, przeprosić, zadośćuczynić ci, którzy nas skrzywdzili.

 A my już będziemy przeniesieni na tamtą stronę, gdzie jest ważne to, co chcieliśmy uczy-
nić, a nie tylko to, co zdążyliśmy.

KS.M.M.

Święci tego tygodnia: w środę – Święto św. Andrzeja, apostoła, w piątek – wspomnienie bł.
Rafała Chylińskiego, kapłana, w sobotę – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana.
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W sobotę 19 listopada odprawiliśmy pogrzeb śp. Krystyny Zielińskiej.
Zostały zamówione msze św.

Od córki Beaty z rodziną, Od syna Janu-
sza z rodziną, Od syna Krzysztofa z Ro-
dziną, Od brata z Bochni z rodziną, Od
Swatowej z Jeleśni, Od Swatowej z Le-
gnicy, Od Chrześniaka Marka wraz z ro-
dziną, Od Heleny i Włodzimierza Zielńskich,
Od rodziny Nowaków, Od rodziny Roma-
nów z Wadowic, Od rodziny Matyjasików,
Od rodziny Opalów, Od rodziny Kossow-
skich, Od rodziny Szczur i Kręcioch
z Choczni, Od Anny i Józefa Sordyl z ro-
dziną Magdaleny i Jerzego Michalec, Od

Członków Rady Duszpasterskiej zapraszamy na spotka-
nie w przyszłą niedzielę na godz. 16.00.

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PAWŁA DO KORYNTIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA IZAJASZA:

EWANGELIA:

Mk 13, 33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie

Iz 63, 16b-17.19b; 64, 3-7 1 Kor 1, 3-9

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa

 Oto słowo Pańskie.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż.
Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan
domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespo-
dzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim:
Czuwajcie!

Zapowiedzi: Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej.
Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga i kościoła powszechnego.

Adrianna Krystyna Góra, córka Zbigniewa i Marty
Jarosław Karol Grudzień, syn Michała i Renaty
Julia Maria Góra, córka Grzegorza i Sylwii
Maja Leokadia Kozioł, córka Pawła i Moniki
Żaneta Kocińska, córka Pawła i Doroty
Nikola Maria Malinowska, córka Tomasza i Magdaleny
Anita Małgorzata Chmura, córka Piotra i Zuzanny
Kamil Jakub Jurczak, syn Jakuba i Sabiny
Borys Lucjan Cibor, syn Dariusza i Joanny
Jakub Józef Wacław, syn Macieja i Ewy
Dominika Janina Dobrzelecka, córka Jerzego i Justyny
Joanna Emilia Borkowska, córka Jakuba i Edyty
Szymon Góra, syn Krzysztofa i Grażyny
Sebastian Góra, syn Krzysztofa i Grażyny
Joanna Maria Wójcicka, córka Wiesława i Elżbiety
Julia Kinga Harańczyk, córka Grzegorza i Agnieszki
Izabella Marta Morawska, córka Kamila i Marty

Joanny i Janusza Dąbrowskich z Choczni,
Od Doroty i Bogdana Stuglik z Choczni,
Od Anny i Grzegorza Kruk z dziećmi, Od
Józefa i Tadeusza Plutów z Jeleśni, Od
Wójta gminy i pracowników gminy w Je-
leśni, Od pracowników Środowiskowego
Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej, Od
dzielnicowych z Komendy Powiatowej
Policji w Wadowicach, Od policjantów Ko-
mendy Powiatowej Policji – współpracow-
ników Syna Krzysztofa, Od sąsiadów z blo-
ku nr 9 os. M. Wadowity,

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące
dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:Chrzest Św.:

Grzegorz BRYNDZA Syn Kazimierza i Jadwigi z d. Chrapla, zam.
Chocznia, ul. Główna Monika ŚLĘZAK Córka Edwarda i Małgorza-
ty z d. Hanusiak, zam. Wadowice, Os. Kopernika
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Intencje mszalne
Poniedziałek 28 listopada
    6.00 Śp. Krystyna Zielińska
    7.00 W intencji ks. Zdzisława Kałwy
    7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Gregoria

Mina, Gregory Melencid
    8.00 Śp. Antoni, Agnieszka i Władysław Wcisło
  12.00 Śp. Genowefa Hrzęstek
  17.00 Śp. Czesława Kołosień

Śp. Zdzisław Wawro

Wtorek 29 listopada
    6.00 Śp. Krystyna Zielińska
    7.00

    7.30

    8.00 Śp. Ines Karolina Giulianini
  12.00 Śp. Franciszka i Maksymilian Janosz
  17.00 Śp. Czesława Kołosień

Środa  30 listopada
   6.00 Śp. Krystyna Zielińska
   7.00

   7.30 Śp. Czesława Kołosień
   8.00 Śp. Franciszka Biłka
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00

  16.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  17.00 W intencjach Nowenny

Piątek  2 grudzień
    6.00 Śp. Krystyna Zielińska
    7.00 Śp. Edward Wyka

Śp. Franciszek i Barbara Szczerbik
    7.30 Śp. Pelagia Pilch
    8.00

  12.00 Śp. Maria Ziaja i zmrali z rodziny Goryl
  17.00     Dusze w czyśćcu cierpiące

Śp. Stanisław Trzupek

Sobota  3 grudzień
   6.00 Śp. Barbara i Antoni Nowak
   7.00 Śp. Barbara Zając
   7.30 Śp. Pelagia Pilch
   8.00 W intencji Rycerstwa Niepokalanej

i opiekuna Ks. Proboszcza
 12.00 W intencji Radia Maryja w 14 r. o potrzebne łaski

dla twórców dzieła, za Kościół, za Benedykta  XVI
 17.00 Śp. Edward Wyka
 18.00 Śp. Józef Góral - 1 r. śm.

Śp. Jan Paweł II

II Niedziela Adwentu 4 grudzień
  6.00 Śp. Barbara i Władysław

Śp. Franciszka
  7.30 Śp. Pelagia Pilch

O błog. Boże, zdrowie i opiekę dla Barbary
   9.00 O zdrowie i błog. Boże dla Barbary Sabuda
 10.30 Śp. Stanisława i Jan Latocha, córka Maria
 12.00 Śp. Stanisław Kłaput - 6 r.śm.
 13.15 Chrzty
 18.00 Śp. Edward Wyka

Czwartek  1 grudnia
   6.00 Śp. Krystyna Zielińska
   7.00

   7.30 Śp. Pelagia Pilch
   8.00 Śp. Franciszka Biłka
  12.00 Śp. Jan Morawiec
  17.00 Śp. Edward Wyka

I Niedziela Adwentu – 27 listopada 2005 r.
1. W niedziele Nieszpory adwentowe

odprawiamy o godz. 17.30
2. Zachęcamy do udziału we Mszy Św.

roratniej. O godz. 6.00 dla dorosłych i mło-
dzieży. Podczas porannych rorat będą roz-
ważania o pięciu przykazaniach kościel-
nych. Dla dzieci szkolnych w ciągu tygo-
dnia będą roraty o godz. 17.00. W tym ty-
godniu o godz. 17.00 będą wywiadówki dla
rodziców dzieci z następujących klas:
Poniedziałek 28.11 godz. 17.00 klasy I
Wtorek 29.11 godz. 17.00 klasy III
Środa 30.11 godz. 17.00 klasy II
Czwartek 01.12 godz. 17.00 klasy IV
Poniedziałek 05.12 godz. 17.00 klasy VI

3. W adwencie nie będzie Mszy Św.
o godz. 18.00 z wyjątkiem sobót, oraz
pierwszego piątku.

4. W środy adwentowe, Nowennę do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawia-
my o godz. 8.30 i 16.30. Modlimy się za
górników i bezrobotnych.

5. W pierwszy czwartek, po mszy św.
o godz. 8.00, oraz przed godz. 17.00 od-
prawiamy adorację w intencji powołań ka-
płańskich i zakonnych.

6. W pierwszy piątek większa ilość ka-
płanów spowiada rano od 6.00 do 8.30
i popołudniu od 16.00 do 18.30. O godz.
17.00 msza św. roratnia. Młodzież z klasy
III gimnazjalnej przyjdzie w tym dniu do
kościoła na mszę św. 18.00. W tym dniu
2 grudnia  zapraszamy na godz. 21.37 pod
okno domu papieskiego.

7. W pierwszą sobotę odwiedzamy cho-
rych i starszych z sakramentami św. Na
mszę św. o godz. 8.00 zapraszamy rodzi-
ny, które spodziewają się potomstwa, a tak-
że tych, którzy podjęli się duchowej adop-
cji dzieci. W tym dniu prosimy młodzież

z klas I gimnazjalnych na godzinę 10.00,
z klas II na godzinę 11.00. Jest to ich przy-
gotowanie do bierzmowania. Dzień ten
w naszej parafii jest poświęcony modlitwom
o rychłą beatyfikacje Jana Pawła II. Roz-
poczniemy je adoracją o godz. 17.00, na-
stępnie msza św. o godz. 18.00. Po niej
specjalne modlitwy wraz z Ojcem Świę-
tym Janem Pawłem II.

8. W przyszłą niedzielę kazania na mszy
św. będzie wygłaszał ksiądz-Murzyn pocho-
dzący z Afryki z Konga Kinszasy o. Pascal
Garasoma – kombonianin.

9. Jak co roku w adwencie, Caritas za-
chęca wiernych do udziały w Wigilijnym
Dziele Pomocy Dzieciom. Znakiem tej po-
mocy jest nabywanie świecy. Do Caritas
odprowadzamy z każdej świecy 4 zł. Na-
tomiast, jeśli wierni składają wyższe ofia-
ry, to przeznaczamy je na pomoc dla ro-
dzin wielodzietnych.

10. Prosimy wszystkich, którzy są
w bardzo trudnej sytuacji materialnej, by
zgłaszali swe tragiczne położenie w punk-
cie Zespołu Charytatywnego w Domu Ka-
tolickim w środy od godz. 10.00 do 12.00.
Parafia pragnie przyjść im z pomocą.

11. W każdą niedzielę po mszy św.
o godz. 7.30 przedstawiciele Rycerstwa Nie-
pokalanej przewodniczą w odmawianiu dzie-
siątki różańca w intencji rodzin, a zwłasz-
cza za dzieci zaniedbane i porzucone.

12. Składka z przyszłej niedzieli przezna-
czona jest na potrzeby naszej parafii. Po grun-
townej konserwacji przez artystów krakow-
skich ołtarz Ukrzyżowania Pana Jezusa
wkrótce powróci na swoje miejsce. Odno-
wienie ołtarza kosztuje 50 tys. zł. Wojewódz-
ki Konserwator przekaże sumę 20 tys. zł.,
a nasza parafia ma dołożyć 30 tys. zł.

W przyszłą niedzielę grupa niepełnosprawnych - Rafałki, organizuje świąteczny kiermasz.

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Podziękowanie
W ostatnią niedzielę 20 listopada Panie z Zespołu Charytatywnego zebrały przy kościele na

pomoc zimową dla najbardziej potrzebujących kwotę 3.334,18 zł. Z sumy tej u oo.Karmeli-
tów zebrano 747,10 zł, a u Sióstr Nazaretanek 215 zł.

Wyrażamy serdeczne bóg zapłać wszystkim, którzy dzielą się swym mieniem.

Przyszła niedziela jest dniem modlitw za Kościół katolicki na Wschodzie. Przy kościołach
będzie zbiórka na pomoc temu Kościołowi.
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Ks. Proboszcz

Żywa Pamiątka
Mądrzy ludzie chcą zatrzymać przemija-

jące zdarzenia poprzez kolekcję pamiątek.
Wielu ludziom przydarzyło się żyć w okre-
sie, gdy prawie przez 27 lat Papieżem był
Polak pochodzący z Wadowic. Znam ludzi,
którzy zbierali przez cały ten czas różne
pamiątki. Błogosławiony ten okres był
utrwalany przez twórców kultury i nauki.
Powstawały upamiętniające znaczki i karty
pocztowe, a także medale. Były książki
i albumy. Powstało mnóstwo zdjęć. Są
utwory sztuki, poezji i innych dzieł literac-
kich. Teatr i kino również były zagospoda-
rowane przez ten niezwykły pontyfikat. Po-
wstawało wiele plakatów, a także różnego
rodzaju wejściówek do miejsc pielgrzymich
i biletów. Są kolekcjonerzy, którzy z tego
okresu mają niezwykle ciekawe zbiory. Cza-
sami aż żal, że nie zadbało się, aby znaki
czasów owych pięknych lat jeszcze bardziej
nie utrwalić i zatrzymać.

Nigdy w dwutysięcznej historii Watykan
nie był tak blisko Polski. Żaden też z do-
tychczasowych papieży nie myślał i nie
mówił po polsku. Tylko Jan Paweł II –
Wadowiczanin przeniósł serca Polaków
w centrum chrześcijaństwa. Teraz, po kil-
ku miesiącach od tego czasu, jak Jana Pawła
II nie ma wśród żywych dostrzegamy war-
tość pamiątek.

Bóg w swoim wielkim miłosierdziu dał
nam cieszyć się żywą pamiątką po Ojcu

Świętym Janie Pawle II – a jest nią arcybi-
skup Stanisław Dziwisz. Przez prawie 40
lat służył Papieżowi. Mało się o nim wie-
działo. Często powtarzało się, że żyje on w
całkowitym cieniu Jana Pawła II. Był wciąż
milczącym towarzyszem życia Papieża.

Gdy z nominacji Benedykta XVI osobi-
sty Sekretarz ks. Stanisław Dziwisz został
arcybiskupem krakowskim w mgnieniu oka
dostrzegliśmy w nim żywą pamiątkę zmar-
łego Papieża. Przylgnęliśmy do niego ca-
łym sercem. Uświadamiamy sobie, że wraz
z jego przyjściem do naszej archidiecezji
na nowo wchodzi Wielki Pasterz Karol
Wojtyła.

Ile razy Papież nawiedzał nasze miasto,
albo też inne polskie miejscowości, słyszał
na zakończenie pielgrzymek słowa: „Zo-
stań z nami”. Czuliśmy, że dni pielgrzymo-
wania szybko minęły i czuliśmy się znów
osieroceni.

Gdy księga Pisma św. leżąca na trumnie
Jana Pawła II zamknęła się – odczytaliśmy,
że na naszych oczach zamknęła się bogata
historia niezwykłego pontyfikatu. Tamte dni
się skończyły. Otwarły się nowe. „Jestem
z wami po wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata”.

Ks. arcybiskup Stanisław Dziwisz będzie
nam przypominał ukochanego Ojca Świę-
tego. Chcemy się modlić, by On, nasz Me-
tropolita, pozostał czytelnym znakiem Uko-
chanego Papieża pochodzącego z Wadowic.

Śp. Maria Ziemianin
Kierując Caritasem Archidiecezji w Kurii

Krakowskiej wiele razy spotykałem się
z bardzo miłą dziennikarką Gazety Krakow-
skiej – Panią Marią Ziemianin. Dowiedzia-
łem się od niej, że jest ona wnuczką pisarza
Emila Zegadłowicza. Jej wielką pasją była
służba rodzinie. Przez kilka lat pisała piękne

artykuły do gazety, których bohaterami były
małżeństwa trwałe. Opisywała z całą deli-
katnością i wielkim sercem o zmaganiach
małżonków, by budować trwały związek.
Bardzo głęboko noszę ją w sercu. Gdy do-
wiedziałem się, że w ostatnich tygodniach
odeszła z tego świata, prosiłem Panią Ma-
rię Zadora, która uczestniczyła w jej po-

grzebie na cmentarzu Rakowickim, aby
przekazała nam informacje o tym szlachet-
nym Człowieku.

Oto jej relacja:
08 listopada 2005 roku byłam na Cmenta-

rzu Rakowickim, na pogrzebie Marii Ziemia-
nin, wspaniałej dziennikarki, a przede wszyst-
kim Człowieka o wielkiej osobowości.

Urodziła się w Gorzeniu Górnym, była
wnuczką Emila Zegadłowicza. Przez dłu-
gie lata mieszkała w Krakowie w Domu
Literatów przy ul. Krupniczej, z mężem
poetą Adamem Ziemianinem oraz dziećmi
Halszką i Kacprem. W Wadowicach by-
wała bardzo często, a zwłaszcza w tym
okresie, kiedy tworzyła od podstaw tere-
nowy oddział „Gazety Krakowskiej”.
W 2000 roku uczestniczyłam w spotkaniu
w muzeum przy Kościelnej, gdzie Pani Ma-
ria promowała swoją książkę „We dwoje”,
w której ukazała portrety małżeńskich par.

W przedmowie do książki ks. Mieczy-

sław Maliński pisze: „Takiej książki dotąd nie
spotkałem. Zbiór literackich portretów mał-
żeństw, które przetrwały wiele lat. Ich au-
torka opisuje tę tajemnicę, która nazywa się
wierność, cierpliwość, przebaczenie, soli-
darność, prostota, prawość, tolerancja, wy-
rozumiałość, lojalność”.

Była osobą otwartą na innych, łatwo na-
wiązywała kontakt z rozmówcą, o czym
sama się przekonałam, kiedy przeprowadzała
ze mną wywiad dotyczący trudnej sprawy.

W ostatniej drodze towarzyszyła jej rodzi-
na, dziennikarze, świat ludzi kultury i nauki,
a także sąsiedzi z Gorzenia, koleżanki i kole-
dzy z lat szkolnych z Wadowic. Nad gro-
bem żegnali ją przyjaciele, którzy wspomi-
nali wspólnie spędzone lata, mówili, że była
niepowtarzalna, pogodna, życzliwa. Mimo
ciężkiej choroby nie narzekała na swój los.

Szczególnie utkwiły mi w pamięci słowa
wypowiedziane przez księdza prowadzące-
go pogrzeb: „Wierzyła w ludzi i w Boga”.

M. Zadora

W imieniu całej wspólnoty Wyższego
Seminarium Duchownego w Krakowie
przesyłam z serca płynące podziękowanie
za ,Jesienny dar” (ofiara pieniężna 1000 zł)
na potrzeby naszych przyszłych kapłanów.

W modlitwach za dobrodziejów nasze-
go Seminarium, które zanoszone są co-
dzienne w kaplicach obydwu budynków
zamieszkałych przez kleryków, polecamy

/-/ Ks. Józef Morawa - Rektor

dobremu Bogu sprawy Czcigodnego Księ-
dza Proboszcza i całej wspólnoty parafial-
nej Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
w Wadowicach. Równocześnie polecamy się
modlitwom – o które bardzo prosimy - za
wszystkie sprawy seminarium związane
z formacją duchową i teologiczną naszych
kleryków.

Z wyrazami szacunku i pozdrowień
w Chrystusie i Jego Matce.

Wywiadówki
Wciąż w katechizacji doświadczamy, że

nie zdołamy wychować religijnie dzieci,
jeśli nie nawiążemy żywego kontaktu
z Rodzicami. Aby choć w części nawią-
zać silniejszy kontakt z rodzicami zapra-
szamy na tzw. wywiadówki. Będą one
składały się z nastepujących części:

A/ w kościele na mszy św. o godz. 17.00

Czcigodny Ks. Proboszczu

te dzieci specjalnie omadlamy. Po mszy św.,
ok. godz. 17.45 przechodzimy do kaplicy
parafialnej i tam wysłuchamy kilku minuto-
wych przemyśleń ks. Proboszcza na temat
roli rodziny w kształtowaniu postaw kato-
lickich u dzieci. Po tym wprowadzeniu Ro-
dzice spotkają się z Katechetkami lub Kate-
chetami dzieci, by indywidualnie omówić
problemy. Serdecznie zapraszam Rodziców.


