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List Arcybiskupa do Kapłanów

Arcybiskup pisze

Spieszmy sie kochać

Na zbliżający sie tydzień życzymy
Bożego błogosławieństwa

i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.

Bóg nas powołał do zjednocze-
nia z sobą tu na ziemi i do peł-
nego zjednoczenia w niebie.
Jesteśmy sługami komunii z Bo-
giem i komunii ludzi między
sobą. Cieszę się, że coraz wię-
cej wiernych przyjmuje Komu-
nię świętą. Dziękuję za to, że
staracie się pogłębić przeżywa-
nie Mszy świętej i Komunii świę-
tej u naszych wiernych.

Rekolekcje adwentowe
Słyszymy, że Wadowice

nawiązały braterskie kon-
takty z różnymi miastami
związanymi z papieżami,
zwłaszcza we Włoszech. Są
to tzw. związki braterskie.

Na tym tle myślę o naszej powinności, aby
Wadowice nawiązały serdeczne więzi reli-
gijne z Kalwarią. To nasz Papież jako dziec-
ko często przemierzał ze swym ojcem kal-
waryjskie dróżki. Jako chłopiec wadowic-
ki, Karol Wojtyła uczył się w klasztorze kla-
waryjskim wielkiej miłości do Matki Bożej.
Nic też dziwnego, że później jako biskup
krakowski często tam bywał. Również jako
Papież przybył tam podczas pierwszej
i ostatniej pielgrzymki do Polski. Swój pon-
tyfikat zaczynał i kończył wielką miłością
do Matki Bożej kalwaryjskiej.

Żeby zadośćuczynić tym wciąż  małym
związkom religijnym naszej bazyliki z ba-
zylika kalwaryjską, poprosiłem w tym roku
Ojców bernardynów, by przeprowadzili
w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Od-
będą się one od przyszłej niedzieli 18 grud-
nia do środy 21 grudnia. Proszę serdecz-
nie parafian o liczny udział w tym ćwicze-
niach adwentowych.

Serdeczne podzię-
kowanie

W sobotę 3 grudnia
przybyła do naszej pa-
rafii pielgrzymka z pa-
rafii św. Stanisława Biskupa z Petersbur-
ga. Na mszy św. tamtejszy proboszcz opo-
wiadał o organizowaniu kościoła katolic-
kiego w Rosji. Słuchając tego wzruszają-
cego świadectwa myślałem, jak łatwo pew-
ne sprawy można zniszczyć. Przez lata
władzy komunistycznej nie tylko burzono
kościoły katolickie, ale i niszczono wiarę.
Teraz, gdy jest w Rosji wolność, nie jest
łatwo ani budować nowe świątynie, ani też
odbudowywać parafie katolickie. Jest to
wielki trud.

Gdy w drugą niedzielę adwentu – 4 grud-
nia, złożyliśmy ofiarę 1254 zł. na kościoły
wschodnie, myślałem o trudzie wadowic-
kich rąk, które składają te pieniądze na po-
moc kościołowi na wschodzie.

Pragnę również wyrazić serdeczne po-
dziękowanie za ofiarę 9.400 zł., którą zło-
żyliście w ubiegłą niedzielę na pokrycie
kosztów związanych z remontem naszej
bazyliki.

Ojciec Pascalis – Czarny kapłan z Kon-
go, prosił mnie również o przekazanie swo-
jej wdzięczności za życzliwość, z jaką go
przyjęliście. Na pożegnanie powiedział, że
prześle specjalnie dziękczynny list do pa-
rafian.

Siostrą po ślubach czasowych. Wielką
troską wierzących wadowiczan winno być
wzmożenie modlitwy o powołanie do za-
konów żeńskich, a także większe zaintere-
sowanie się dziewcząt tą drogą powołania
życiowego.

Ks. Jakub Gil – Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 7)
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SPADEK POWOŁAN DO ŻEŃSKICH ZAKONÓWSłowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PIOTRA APOSTOŁA DO TE-
SALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA IZAJASZA:

EWANGELIA:

J  1, 6-8. 19-28 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa.

Iz  61, 1-2a. 10-11
1 Tes  5, 16-24Ogromnie się weselę w Panu
Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana

 Oto słowo Pańskie.

Pojawił się człowiek posłany przez
Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on
na świadectwo, aby zaświadczyć o Świa-
tłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością, lecz posłanym, aby
zaświadczyć o Światłości. Takie jest świa-
dectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego
z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapy-
taniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie
zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem
Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem?
Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie je-
stem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Od-
parł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim
jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym,

którzy nas wysłali? Co mówisz sam o so-
bie?» Odpowiedział: «Jam głos wołające-
go na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak
powiedział prorok Izajasz». A wysłannicy
byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu
pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem
chrzcisz skoro nie jesteś ani Mesjaszem,
ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak
odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród
was stoi Ten, którego wy nie znacie, który
po mnie idzie, a któremu ja nie jestem go-
dzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie
Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim

„Kto ty Jesteś?”
Czy Ty jesteś Mesjaszem, czy Eliaszem, czy prorokiem?
Nie jestem.
To jakim prawem śmiesz nas pouczać?
Głoszę prawdy, które mnie się objawiły. Chcę, by się ludzie przerazili tym, co mnie przera-
ża. By się zachwycili tym, co mnie zachwyca. Ostrzegam przed tym, co i mnie zagraża.
Namawiam do tego, co i mnie przekonało: Budzę nadzieję, która we mnie wciąż się tli.
Jam głos wołającego na pustkowiu. Nie wiem, czy ktoś mnie słyszy. Czy rozumie.
Czy akceptuje. Nie wiem, kto się oburzy, zachwyci, przerazi, kto wyśmieje.
Wołam, bo biada mi, gdybym milczał.

W Polsce spada liczba sióstr zakonnych.
Obecnie jest ich o 2,7 tys. mniej niż w 1990
r. - Dzieje się tak przede wszystkim z po-
wodu dużej liczby zgonów zakonnic z licz-
nych roczników międzywojennych
i zmniejszająca się stopniowo liczba no-
wych powołań - twierdzi s. Danuta Wró-
bel, wiceprzewodnicząca Konsulty Wy-
ższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń
Zakonnych w Polsce.

Zdaniem s. Wróbel zmniejszająca się licz-
ba powołań wynika m.in. z ujemnego przy-
rostu naturalnego, postępujących procesów
sekularyzacji, kryzysu rodziny nie najlep-
szego wizerunku zakonów i zakonnic oraz
z faktu, że w dzisiejszym Kościele możli-
wości służby są dla kobiety bardzo różno-
rodne i klasztor przestał być jedyną alter-
natywą.

Spadek powołań objął nie tylko zakony
czynne, ale również kontemplacyjne, czyli
klauzurowe. - W ciągu ostatnich 3 lat za-
obserwowaliśmy zdecydowany spadek
powołań klauzurowych. Jest to dla tych
zakonów bardzo niepokojące - mówi
s. Jolanta Olech, delegatka Polski do Mię-
dzynarodowej Unii Przełożonych General-
nych. - Innym problemem jest wytrwałość
- dodaje s. Olech. - Z jednej strony cieszy-
my się, że nigdy w Polsce nie było maso-
wych wystąpień z zakonów. Ale wystąpie-
nia się zdarzają i, niestety, ich liczba ostat-
nio lekko wzrasta.

W Polsce jest obecnie ponad 21 tys. sióstr
zakonnych należących do 100 zgromadzeń
czynnych (w tym 14 bezhabitowych). To
o 2,5 tys. mniej niż w 1990 r. Liczbę tę
należy uzupełnić o ponad 50 nowych zgro-
madzeń czynnych, które niedawno przy-
były do Polski z krajów Europy Zachod-
niej, Ameryki, a nawet z Japonii, i nie należą
jeszcze do Konsulty Wyższych Przełożo-

nych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych
w Polsce. Z kolei 1410 sióstr klauzurowych
żyje w 81 klasztorach i należy do 14 rodzin
zakonnych.

Informacje o stanie żeńskiego życia kon-
sekrowanego w Polsce zaprezentowano
dziennikarzom z okazji odbywającego się
w Warszawie w dniach 22-26 listopada
spotkania 80 sióstr zakonnych, członkiń
Rady Generalnej Międzynarodowej Unii
Przełożonych Generalnych.

Tendencja spadkowa dotyczy także sta-
tystyk światowych. W 2003 roku było na
świecie ponad 776 tys. zakonnic, o 169 tys.
mniej niż w 1983. W Europie /340 tys./ ich
liczba zmniejszyła się o połowę. Wzrost
powołań zanotowano natomiast w Meksy-
ku, w Azji /90 tys. w 1989r., dziś – ponad
148 tys./ oraz w Afryce /wzrost z 36 do
56,5 tys./. Piotr Chmieliński

P.S.
Powyższe wiadomości przepisałem

z Tygodnika Niedziela nr 48 z 27 listopada
2005 r. Pragnę uwrażliwić wiernych na-
szej parafii na wielką wartość dwóch do-
mów zakonnych, które znajdują się w Wa-
dowicach. Siostry Albertynki – opiekujące
się kuchnią św. Brata Alberta, Domem Sa-
motnej Matki, oraz 25 starszymi kobietami
w ich domu zakonnym. Siostry Nazaretanki
mające swój dom przy ul. Lwowskiej mają
opiekę nad 50 upośledzonymi dziećmi, pro-
wadzące środowiskową świetlicę, dom
Ojca Świętego Jana Pawła II, a także bę-
dące katechetkami i pomagającymi tak przy
naszym kościele, jak i św. Piotra. W naszej
parafii mieszka prawie 100 sióstr zakon-
nych. Większość z nich czynnie pracuje dla
dobra Wadowic. W ostatnim dziesięciole-
ciu tylko jedna wadowicka dziewczyna
wstąpiła do zakonu nazaretanek i jest już

(ciąg dalszy na str. 8)
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Intencje mszalne

Poniedziałek 12 grudnia
    6.00 Śp. Alicja Madyda
    7.00 Śp. Krystyna Zielińska
    7.30 Śp. Pelagia Pilch
    8.00 Śp. Franciszka Biłka
  12.00 Śp. Jan, Stefania i Jan Kulbaccy  - 9 r. śm.
  17.00 Śp. Edward Wyka

Śp. Halina Niewidok

Wtorek 13 grudnia
    6.00 Śp. Krystyna Zielińska
    7.00 Śp. Alicja Madyda
    7.30 Śp. Pelagia Pilch
    8.00 Śp. Franciszka Biłka
  12.00

  17.00 Śp. Edward Wyka
Śp. Halina Niewidok

Środa  14 grudnia
   6.00

   7.00 Śp. Agnieszka i Stefan, Janina Łopateccy
   7.30 Śp. Pelagia Pilch
   8.00 Śp. Jan Oleksy
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Stefania Góralczyk
  16.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  17.00 W intencjach Nowenny

Piątek  16 grudnia
    6.00 Śp. Krystyna Zielińska
    7.00 O rychłą beatyfikacje i kanonizację Jana Pawła II
    7.30 Śp. Pelagia Pilch
    8.00 Sp. Anna i Józef Korpała i rodzice

Śp. Alicja Madyda
  12.00 Śp. Maria Pływacz - 18 r. śm.
  17.00     Śp. Edward Wyka

Śp. Halina Niewidok

Sobota  17 grudnia
   6.00 Śp. Krystyna Zielińska
   7.00 O opiekę Bożą dla Benedykta XVI,

Stanisława Dziwisza i kapłanów
   7.30 Śp. Pelagia Pilch
   8.00 Śp. Halina Niewidok
 12.00 Śp. Maria Ziemianin
 17.00 Śp. Edward Wyka
 18.00

IV Niedziela Adwentu 18 grudnia
  6.00 Śp. Pelagia Pilch
  7.30 O błog. Boże dla Ks. Bogusława w dniu imienin

Śp. Edward Wyka
   9.00 Śp. Józef Drabik, Barbara
 10.30 Śp. Edward
 12.00 Śp. Adam Cisak
 13.15 Chrzty
 18.00 Śp. Józef Szczur - 21 r. śm.

Czwartek 15 grudnia
   6.00

   7.00 Śp. Alicja Madyda
   7.30 Śp. Pelagia Pilch
   8.00 Śp. Franciszka Biłka
  12.00 Śp. Krystyna Zielińska
  17.00 Śp. Edward Wyka

Śp. Halina Niewidok

III Niedziela Adwentu – 11 grudnia 2005 r.

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 4)

 

1. Dzisiaj przy kościele brat Albertyn
kwestuje na kuchnię dla ubogich w Zapo-
rożu na Ukrainie.

2. W tym tygodniu wypadają kwartalne
dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzi-
ny – w miejsce dawnych tzw. suchych dni.
Zachęcamy do większej troski o biednych
członków swych rodzin, a także z sąsiedz-
twa. Prosimy zaprosić do stołu wigilijnego
samotnych, czy opuszczonych. Wdzięcz-
ni jesteśmy właścicielom stołówek, którzy
organizują wieczerzę wigilijną dla biednych.

3. Do Łagiewnik pielgrzymujemy we
wtorek 13 grudnia. Wyjazd o godz. 10.00.
Nawiedzimy Rynek Główny, a także Cu-
downe Dzieciątko Jezus w kaplicy Sióstr
Bernardynek na ul. Poselskiej. Koszt prze-
jazdu 10 zł.

4. W środę, na Nowennie do Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 16.30, modlimy się o dobrą spowiedź ad-
wentową.

5. Rycerstwo Niepokalanej ma spotkanie
w czwartek o godz. 17.00.

6. W piątek 16 grudnia zapraszamy na
czuwanie z Ojcem Świętym, które rozpocz-

niemy mszą św. o godz. 17.00. W tym dniu
członków Akcji Katolickiej zapraszamy na
spotkanie o godz. 16.00. Również w tym
dniu pielgrzymujemy na Jasną Górę. Wy-
jazd o godz. 16.00 koszt przejazdu 25zł.

7. W sobotę odwiedzamy chorych i star-
szych ze spowiedzią adwentową.

8. Postarajmy się, aby na każdym stole
wigilijnym była świeca Caritas. Można je
nabywać w naszym kościele. Przez naby-
wanie świec Caritas wspieramy dzieło wi-
gilijnej pomocy dzieciom.

9. Zapraszamy do udziału w rekolekcjach
adwentowych, które rozpoczniemy w
przyszłą niedzielę. Dla dorosłych nauki re-
kolekcyjne będą w poniedziałek, wtorek
i środę o godz. 6.00, 8.00, 12.00 i 18.00.
Dla dzieci szkolnych o godz. 17.00. Dla
młodzieży z III klasy gimnazjalnej w po-
niedziałek o godz. 16.00, dla klasy I, II gim-
nazjum we wtorek o 16.00, dla młodzieży
szkół średnich w środę o 16.00.

10. Zachęcamy do spowiedzi przed Bo-
żym Narodzeniem, która odbędzie się
w piątek 23 grudnia od godz. 6.00 do 12.30
oraz od 14.00 do 18.00.

Wieczór Jana Pawła II
Bóg obdarzył nasze pokolenie unikalną

łaską obecności w Kościele, gdy Jego Wi-
dzialną Głową był Jan Paweł II Wielki. Wielu
z nas towarzyszyło Mu przy Jego wscho-
dzie, poranku, południu. Byliśmy z Nim tak-
że w Jego zmierzchu. Przedziwny
zmierzch, który zaowocował tą jedyną nie-
powtarzalną nocą. Do tej nocy 2 kwietnia
2005 roku można odnieść słowa z prze-
pięknego hymnu: „Exultet” sławiącego noc
Zmartwychwstania Pańskiego.

„O zaiste błogosławiona noc. Jedyna,
która była godna poznać czas i godzinę
przejścia z domu ziemskiego do  krainy
wieczności Jana Pawła II. O tej to nocy
napisano: Ta noc jak dzień zajaśnieje, oraz:
noc będzie mi światłem i radością. W tę
noc pełną łaski przyjąłeś Najwyższy Boże
ofiarę Namiestnika Chrystusowego. Raduj
się Kościele święty, Matko nasza iż świą-
tynia wadowicka rozbrzmiewała w tamtych
dniach potężnym śpiewem mnogiego ludu.”

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Guadelu-
pe, we wtorek – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy, w środę – wspomnienie
św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)
Przez cały kwiecień roku śmierci Jana

Pawła II zbieraliśmy się codziennie na mszy
św. o godz. 20.00, aby dziękować Bogu za
wielki pontyfikat naszego Rodaka. Gdy koń-
czyliśmy Ofiarę Eucharystyczną – poprzez
modlitwę różańcową wraz z Maryją czcili-
śmy Chrystusa – gdyż  wielkie rzeczy uczy-
nił swemu Zastępcy, Widzialnej Głowie
Kościoła. W czas odejścia o godz. 21.37
stawaliśmy do apelu pod oknem domu uro-
dzenia Jana Pawła II.

2-go maja, czerwca i lipca również po-
wtarzaliśmy tę naszą formę nabożeństwa.
Od sierpnia, z polecenia Kurii krakowskiej,
postanowiliśmy, iż zamiast drugiego dnia
miesiąca przenosimy to nabożeństwo na
pierwszą sobotę poszczególnych miesięcy.
Przelękliśmy się ciemności nocy, a także
chłodu jesieni i zimy. Dostrzegaliśmy rów-
nież, że gdy w te dni opuszczaliśmy mszę
św. o 18.00 i odprawialiśmy o godz. 20.00,
to wtedy niepoinformowana grupa parafian
przychodziła dalej na godz. 18.00 i miała
żal, że tę mszę św. zaniechaliśmy. Dlatego
postanowiliśmy, że w pierwsze soboty na
mszy św. o godz. 18.00 będziemy się mo-
dlić o rychłą beatyfikację Jana Pawła II i po
krótkim nabożeństwie ok. godz. 19.00
przejdziemy pod dom papieski.

Zauważyliśmy w październiku, że jest
grupa parafian, która nie zważając na ciem-
ność i chłód przybyła 2-go w godzinę śmier-

ci pod dom Ojca Świętego. Rozważając te
sprawę w Zespole Duszpasterskim naszej
parafii, jak również w grupie Rady Para-
fialnej, a także wśród księży dekanalnych,
uznaliśmy, że od stycznia 2006 roku po-
wrócimy do wieczorów modlitewnych
o rychłe wyniesienie Jana Pawła II na ołta-
rze drugiego dnia każdego miesiąca. Na-
bożeństwo to rozpoczniemy mszą św.
o godz. 20.00. Następnie od 21.00 do 21.30
będą specjalne modły. Po nich przejdzie-
my ze śpiewem pod pomnik Ojca Święte-
go i okna domu papieskiego, aby tam
w czas śmierci Papieża odśpiewać „Apel”
i „Barkę”.

Mszę św. o godz. 18.00 w tym dniu bę-
dziemy odprawiać. Ład i porządek czyni
życie znośniejszym.

Dzieląc się z wiernymi tymi przemyśle-
niami, serdecznie zapraszamy do udziału
w tych wieczorach papieskich 2-go dnia
każdego miesiąca. Zaproszenie to kieruje-
my do naszych parafian, mieszkańców
Wadowic, a także z głębokim pokłonem
zwracamy się do Duszpasterzy i Parafian
ziemi wadowickiej, aby zechcieli dołączyć
się do tych nabożeństw.

Naszym świętym obowiązkiem jest, aby
przynajmniej raz w miesiącu modlić się
o rychłe wyniesienie na ołtarze naszego Naj-
większego Rodaka, a także polecać Bogu
pontyfikat jego następcy – Benedykta XVI.

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Kolejne spotkanie DRP odbyło się  w niedzielę 4 grudnia 2005 roku.
W spotkaniu uczestniczyli ks. Prałat-opiekun Rady, 3 księży współpracowników: ks. Miesz-

ko Pabiś, ks. Artur Chrostek, ks. Krzysztof Główka, oraz 29 wybranych członków Rady.
Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą.

Ad1) Ks. Mieszko nawiązał do listu Ar-
cybiskupa St. Dziwisza „O wprowadze-
niu w Archidiecezji Krakowskiej posługi
pomocnika w udzielaniu Komunii świętej”.
Sobór Watykański II przedstawia doku-
ment z 1976 r. Pawła VI  reformujący
sposób przygotowania do święceń kapłań-
skich, który otwiera drogę do stworzenia
Szafarza Nadzwyczajnego czasowo lub na
stałe. Decyzją  Konferencji Episkopatu
z dn. 2.V. 1990 r. została wprowadzona
posługa pomocników w udzielaniu Komu-
nii św. . Obecnie Szafarze Nadzwyczajni
posługują w większości diecezji polskich.
Powołanie ich to również sposób zaanga-
żowania wiernych w posługi Kościoła, jak
również ożywienie życia Eucharystyczne-
go. Szafarze Nadzwyczajni mogą udzie-
lać Komunii św. tylko wiernym, samym
sobie nie. Gdy kapłan lub diakon – Sza-
farz Zwyczajny, nie jest w stanie udzielić
Komunii św. np. z powodu wieku lub nad-
miaru zajęć, może zastąpić go Szafarz
Nadzwyczajny, który pełni tylko posługę
pomocniczą.

Kandydat na Szafarza Nadzwyczajnego
powinien łatwo nawiązywać kontakty
z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, mie-
ścić się w odpowiednim przedziale wieko-
wym, posiadać minimum średnie wykształ-
cenie i cechy wzmożonej religijności, może
nim być kobieta lub mężczyzna.

Ks. Prałat zapoznał nas z dokumentem
o wprowadzeniu posługi pomocników
udzielania Komunii św. w Archidiecezji
Krakowskiej.

Ad2) W dyskusji próbowano odpowie-
dzieć na pytania: jak wierzący przyjmą Sza-
farzy Nadzwyczajnych, jak ich powołać
i jak obudzić „głód” Komunii św. u chorych.

Podjęty został też temat sposobu przyjmo-
wania Komunii św. na stojąco: porządek
procesji w przyjmowaniu Eucharystii, isto-
tę świadomego podejścia, czy uklękamy
przed przyjęciem Eucharystii – jest to prze-
cież najważniejsza część Mszy św.

Ad3) Ks. Proboszcz wspomniał o czasach
wielkiej łaski w przeżywaniu choroby Ojca
Świętego, modlitwy ogromnej rzeszy ludzi,
również i po Jego śmierci.

Tradycją modlitewną stało się uczestnic-
two parafian we Mszy Św. w każdą
pierwszą sobotę miesiąca, w intencji rychłej
beatyfikacji Sł. Bożego Jana Pawła II oraz
krótkie czuwanie pod domem Ojca Święte-
go 2-giego dnia każdego miesiąca.

Ad4) Jak mobilizować nas – parafian
w uczestnictwo w tej Mszy Św., jak zwięk-
szyć zaangażowanie młodzieży w uczestnic-
two, w działalność w naszej parafii?

Nasuwa się myśl o stworzeniu grupy
modlitewnej Ojca świętego Jana Pawła II,
w której rozważane będą m.in. teksty Ojca
Świętego.

Małgorzata Bandoła

Na zakończenie ks. Proboszcz wyraził
podziękowanie księżom współpracownikom
za ich zaangażowanie i działalność z grupa-
mi parafialnymi oraz Radzie Duszpasterskiej
za pracę w sekcjach i rozwój w naszej Pa-
rafii.

Porządek spotkania:
1. Prelekcja ks. Mieszka na podst. listu ks. Arcybiskupa Stanisława Dziwisza.
2. Dyskusja wynikająca z listu „O powołaniu Szafarzy Nadzwyczajnych”.
3.„O zgłębianiu dorobku i przesłaniu Jana Pawła II”; powołanie grupy modlitewnej –słowo ks. Prałata.
4. Zaangażowanie młodzieży w życie naszej parafii – dyskusja.
5. Propozycje do pracy w sekcjach.


