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Spieszmy sie kochać

3 marca 2006 roku z złotymi zgło-
skami wpisał się w historię Radia wa-
tykańskiego. Benedykt XVI, jako
szósty papież odwiedził rzymską sie-
dzibę rozgłośni. Były to zarazem 13
odwiedziny Następcy Piotra w waty-
kańskiej stacji radiowej. Podczas spo-
tkania z Sekcją Polską papież ser-
decznie wspominał Jana Pawła II
i wyraził radość z majowej podróży
do naszego kraju.

„Tak, w maju pojadę do Polski.
Jestem bardzo szczęśliwy, że odwie-
dzę Ojczyznę wielkiego i ukochane-
go papieża Jana Pawła II. Znam
Wadowice, miejscowość gdzie się
urodził. Teraz wrócę w te miejsca,
aby odnowić pamięć tej wielkiej
postaci, spotkać się z narodem Pol-
skim. W trudnych czasach ukazał on
moc wiary, która była przykładem
dla całej Europy i dla nas wszyst-
kich. To dla mnie wielka radość” –
powiedział redakcji polskiej Benedykt XVI

II Niedziela Wielkiego Postu

Dzieło Pomocy Misjom 19.03.2006 r
Już od sześciu lat w III

Niedzielę Wielkiego Postu
Kościół w Polsce wspiera
poprzez modlitwę i ofiary
materialne polskich misjona-
rzy. Ofiary zbierane do pu-

szek we wszystkich parafiach w Polsce,
za pośrednictwem Komisji Episkopatu Pol-
ski ds. Misji trafiają do polskich misjona-
rzy i misjonarek służąc im w organizowa-
niu działalności ewangelizacyjnej oraz po-
magając w realizacji wielu dzieł miłosier-
dzia. W ubiegłym roku dzięki funduszom
zebranym w III Niedzielę Wielkiego Postu
udało się zrealizować ponad 150 różnych
projektów. Są wśród nich kaplice, szkoły,
przygotowanie katechistów, pomoc dla róż-
nych dzieł charytatywnych (sierocińce, ho-
spicja, ośrodki opieki dla chorych na AIDS,
misyjne szpitale, szkoły, itp.). Łącznie na
różnego rodzaju pomoc dla polskich mi-
sjonarzy Komisja Episkopatu Polski ds.
Misji przeznaczyła 1.886.720,00 zł.

Uwzględniając potrzeby naszych czasów
Ks. dr Czesław Noworolnik

Sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

i apel Papieża Benedyk-
ta XVI, Konferencja
Episkopatu Polski pod-
jęła decyzję o powołaniu
Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Ta swego
rodzaju fundacja kościelna, będzie miała na
celu organizowanie i udzielanie pomocy
polskim misjonarzom w przygotowaniu do
wyjazdu na misje i w pracy ewangeliza-
cyjnej.

W związku z tym zwracamy się z go-
rącą prośbą o zorganizowanie w waszej
parafii w III Niedzielę Wielkiego Postu -
19 marca br., zbiórki do puszek. Za zrozu-
mienie i wielkoduszne wsparcie misyjnego
dzieła Kościoła składamy serdeczne podzię-
kowanie. Naszą szczególną formą pamięci
jest Msza św. ofiarowana za wszystkich
dobrodziejów w każdą pierwszą sobotę
miesiąca.

Z wyrazami głębokiego szacunku i za-
pewnieniem o pamięci w modlitwie.

Znam Wadowice

Kaplica
Jana Pawła II
Trwają prace związane z remontami przy-

gotowującymi pomieszczenie znajdujące
się w tylnej części naszej świątyni, naprze-
ciw kaplicy świętokrzyskiej – które w przy-
szłości ma być kaplicą poświęconą nasze-
mu Największemu Rodakowi – Janowi
Pawłowi II Wielkiemu. Dotychczas zrobi-
liśmy już bardzo wiele. Na sam przód wy-
burzyliśmy ściany, założyliśmy szkielet dro-

gi komunikacyjnej na chór. Gruntownie
przebudowaliśmy posadzkę tej przyszło-
ściowej kaplicy. Sama marmurowa po-
sadzka kosztuje 28 tys. zł. Założyliśmy in-
stalacje elektryczne. Teraz czeka nas wy-
konanie polichromii, stolarskie wykończe-
nie schodów, wykonanie wystroju ołtarza
i jego nastawy. Bóg zapłać za pomoc fi-
nansową na cele kaplicy papieskiej. W
ostatnią niedzielę złożyliście sumę 9.775 zł.
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Ks.M.M.

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAW-
ŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU:

EWANGELIA:       Mk 9, 2-10 Przemienienie Pańskie

Rdz 22, 1-2.9-13.15-18
Rz 8, 31b-34

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Ofiara Abrahama
Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

 Oto słowo Pańskie

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę
wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak
żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. l ukazał się im Eliasz z Mojżeszem,
którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jeste-
śmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłania-
jący ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”, i zaraz
potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy
schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn
Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko mię-
dzy sobą, co znaczy powstać z martwych.

Powstać z martwych
Jest w nas prostota dziecka, które za-

chwyca się każdym pięknem, każdą dobro-
cią, każdą mądrością. Ale jesteśmy podob-
ni również do hien, które rzucają się na
padlinę. Od nas zależy, co będzie silniejsze
- zachwyt czy pogarda. Radość, że są pięk-

ni ludzie na świecie, którymi można się na-
cieszyć, czy podła satysfakcja, że nasz ry-
wal został pokonany Nawet bez naszego
udziału. Bo w widzeniu hien rywalem jest
każdy, kto mądrzejszy, piękniejszy, święt-
szy, bardziej bezinteresowny

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU– 12 MARCA 2006 r.
1. Ojcowie Karmelici z Górki zapraszają

nas do udziału w Nowennie do Św. Józefa
w środę o godz. 8.00 i 17.00.

2. W tym tygodniu: w środę, czwartek i
piątek odbędą się rekolekcje dla młodzieży
z Liceum Ogólnokształcącego im. Marci-
na Wadowity oraz dla młodzieży z Zespołu
Szkół Publicznych nr 1 – dawnej budow-
lanki. Niech rodzice zadbają, by młodzież
brała udział w tych rekolekcjach, zwłasz-

cza, że dni te są wolne od zajęć szkolnych.

3. W czwartek o godz. 16.00 pielgrzy-
mujemy do Częstochowy. Koszt przejazdu:
25 zł. W piątek o godz. 10.00 jedziemy do
Łagiewnik przez Sanktuarium Krzyża Świę-
tego w Mogile. Koszt przejazdu: 10 zł. Moż-
na się zapisywać.

4. W czwartek o godz. 16.30 jest spo-
tkanie członków Akcji Katolickiej, a o 17.00
członków Rycerstwa Niepokalanej.

(ciąg dalszy ze str. 5)

okapów dachów. Zabezpieczą one przed
spadaniem z dachu zwałów śniegu, a w
dalszej konsekwencji przed tworzeniem
się niebezpiecznych dla przechodniów
sopli lodowych.

Na wyżej wymienione roboty pokryw-
cze wraz z tymi jakie zostały wykonane
w roku ubiegłym zużyto 14,5 tony blachy
miedzianej. Jest to niewątpliwie bardzo
duży koszt, ale wystarczy na wiele poko-
leń.Inna ekipa firmy wykonywała reno-
wacje elewacji, która jest w stanie złym
i silnie zabrudzonym.

Posiada liczne rysy, pęknięcia tynków,
miejscowe ich odpadanie, a fakt, że wy-
konane były i fakturze porowatej (nakra-
piane) stanowiły łatwość osadzania się na
nich kurzu tworząc trwały brud.

Pierwsza czynnością naprawdę było
usunięcie tych warstw nietrwałych, daw-
nych powłok malarskich, bo jak niektó-
rzy pamiętają elewacja była malowana
najpierw na żółto z białymi fragmentami,
a później na popielato z fragmentami rów-
nież białymi.

To wszystko musiało być usunięte. Słabe
i odpadające tynki musiały być zastąpione
nowymi z mas tynkarskich renowacyj-
nych. Podobnie pęknięcia i liczne ubytki
były wypełnione masą tynkarską. Tak
przygotowane podłoże było nasączane
preparatem chemicznym wzmacniającym

i utwardzającym powierzchniowo tynk. Na-
stępnie naklejano siatki wzmacniające z two-
rzywa sztucznego i nakładano masy tynkar-
skie elewacyjne doprowadzając do gładko-
ści powierzchni, gdyż taka utrudnia osiada-
nie kurzu i wszelkiego rodzaju zabrudzeń.

Po tym następowało już malowanie farba-
mi elewacyjnymi krzemianowymi, które
charakteryzują się trwałością koloru i są paro
przepuszczalne. Widoczna na wieży kolory-
styka elewacji nie jest dziełem przypadku.
Została ustalona przez specjalistę w tej dzie-
dzinie z Urzędu Konserwatora Zabytków, a
uwzględniająca zasady i logikę kompozycji
kolorystycznej dla tego typu obiektu. Potrze-
ba profesjonalnego ustalenia kolorystyki ele-
wacji wynika z rangi obiektu jakim jest na-
sza Bazylika jak również z faktu, że będzie
oglądana na fotografiach przez różnych ar-
chitektów i znawców malarstwa całego
świata.

Aby to kosztowne dzieło nie zostało za-
brudzone przez ptactwo inna firma specjali-
styczna z Krakowa zamontowała na wysta-
jących elementach elewacji odstraszacze
w postaci pasków z długimi szpilkami two-
rzywa sztucznego, przeźroczystego, mało
widocznego.

Ornamenty zaś z wnękami zostały zasło-
nięte przeźroczystymi siatkami, mało wi-
docznymi z dołu. Efekt tych zabezpieczeń
jest widoczny, bo nie obserwuje się siadania
ptactwa. Stefan Mżykcdn

Próby scholi dziecięcej
Zapraszamy Oazę Dzieci Bożych, na próby śpiewu w związku z przyjazdem Ojca Święte-

go Benedykta XVI do Wadowic. Spotkania (próby) w soboty od godz. 1400 do 1600, w sali
prób scholi OPOKA mieszczącej się w podziemiach Kaplicy Chrystusa Króla, przy kościele
św. Piotra Apostoła w Wadowicach.

Prosimy o zdeklarowanie się do systematycznego uczestnictwa w przygotowaniach do
tej uroczystości, ponieważ jest wymóg przesłania imiennej listy osób śpiewających do Kra-
kowa ks. Doktorowi Robertowi Tyrale.

Beata i Krzysztof Wajdzik
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Poniedziałek 13 marca
    6.00 Za zmarłych z rodzin Jalmon, Capoun,

Matysiaków, Dziekanów, Strzeleckich
    7.00 Śp. Janina Filek
    7.30 Śp. Józef Wiercimak
    8.00 Śp. Emil i Zofia Polak
  12.00 Śp. Tadeusz Rzepa z rodzicami
  18.00 Śp. Edward Pietroń

Śp. Władysława Pawlik

Wtorek 14 marca
    6.00 Śp. Edward Pietroń
    7.00 Śp. Janina Filek
    7.30 Śp. Krzysztof Pilarz
    8.00 Śp. Józef Wiercimak
  12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Józefy z okazji imienin
  18.00 O zdrowie i błog. Boże dla członków róży męskiej

Śp. Kazimierz Brańka

Środa  15 marca
   6.00 Śp. Krzysztof Pilarz
   7.00 Śp. Józef Ficek
   7.30 Śp. Józef Płonka
   8.00 Śp. Józef Wiercimak
   8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Edward Pietroń
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach Nowenny

Piątek  17 marca
    6.00 Śp. Zbigniew Peszel
    7.00 Śp. Józef Wiercimak
    7.30 Śp. Krzysztof Pilarz
    8.00 Śp. Edward Pietroń
   12.00 Śp. Janina Filek
   18.00    Śp. Marian Gawron - 5 r. śm.

Śp. Józef Krupa

Sobota  18 marca
   6.00 Śp. Janina Filek
   7.00 Dziękczynna za pracę
   7.30 Śp. Józef Wiercimak
   8.00 Śp. Janina Filek
  12.00 Śp. Edward Pietroń
  18.00 Śp. Ryszard Jakubik - 17 r. śm.

Śp.  Klara Zając

Niedziela 19 marca
  6.00 Śp. Józefa Góral
  7.30 Śp. Józef Lurka

Śp. Józef Sowa
Sp. Edward Pietroń

   9.00 Śp. Wiktoria Cierpiałek - 1r. śm.
 10.30 Śp. Józef Twardowski - 3 r. śm.
 12.00 Śp. Bogusław Lisko
 13.15 Chrzty
 18.00 Śp. Józef Grzesiek - 3 r. śm.

Czwartek 16 marca
   6.00 Śp. Krzysztof Pilarz
   7.00 Śp. Józef Ficek
   7.30 Śp. Janina Filek
   8.00 Śp. Józef Wiercimak
  12.00 Śp. Jan i Karolina Zamysłowscy
  18.00 Śp. Edward Pietroń

Śp. Władysława Pawlik

Intencje mszalne

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

5. Zachęcamy parafian, by w Wielkim
Poście ograniczyli oglądanie telewizji - za-
stępując ją lekturą i medytacją Pisma Świę-
tego, dobrą książką, katolicką prasą, mo-
dlitwą i rozmową z bliskimi. Biblioteka pa-
rafialna czynna jest w środy od 16.00 do
17.30 i w niedziele od 10.00 do 12.00.

7. W przyszłą niedzielę dzieci z grupy
misyjnej będą przy kościele zbierały ofiary
na pomoc polskim misjonarzom pracują-
cym w krajach misyjnych.

8. Odpust na Górce ku czci św. Józefa
będzie w poniedziałek 20 marca o godz.
17.00.

9. Caritas Archidiecezji Krakowskiej za-
chęca do niesienia pomocy biednym, po-
przez nabywanie w naszej bazylice baran-
ków wielkanocnych, a także skarbonek
wielkopostnych. Do tych skarbonek rodzina
składa ofiary, które przyniesie do kościoła
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Radujmy się
Wielki Post, który obecnie przeżywamy

jest czasem głębszej refleksji nad dziełem
odkupienia dokonanym przez Mękę, Krzyż
i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest
to czas, w którym Kościół zakazuje orga-
nizowania i uczestnictwa w zabawach –
także dyskotekowych – po to, by umożli-
wić katolikom większe skupienie.

W tym okresie pogłębionej refleksji nad
owocami Krzyża Chrystusowego dominu-
je we mnie wdzięczność za ustanowienie
Eucharystii. Coraz głębiej widzę relację
pomiędzy milczącym Józefem, a milczącą
obecnością Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie. Dwóch wielkich Milczących –
a jednak bardzo przemawiających. Z na-
szej strony musi być wysiłek zasłuchania
w tę przedziwną mowę. Jest to wielka pra-
ca wyciszania, ażeby głos z Tabernakulum,
a także od św. Józefa dotarł do nas. Tobie
św. Józefie, troskliwy Obrońco Chrystu-
sa, a także nieustanny stróżu naszej papie-
skiej bazyliki zawdzięczam dzieło odnowy,
które w niej się dokonuje.

Również Tobie wyrażam wdzięczność za
pomoc wyświadczaną parafianom, którzy
biorą coraz większą odpowiedzialność za

losy Kościoła w Wadowicach. Jestem prze-
konany, że przeżywane obecne w rodzinach
wieczorne modlitwy z Janem Pawłem II
przyczyniają się do budzenia takiej świado-
mości. Również wybór pewnych parafian
za przewodników w poszczególnych rejo-
nach uczynił z nich bardziej świadomych
odpowiedzialności za konkretne akcje po-
dejmowane w parafii. Obserwowałem jak
podczas 40 godzinnego nabożeństwa
mieszkańcy z poszczególnych ulic i osiedli
przybywali na kolejne godziny adoracji.
Widziałem, że czym bardziej zaradny był
przewodnik, tym więcej parafian w okre-
ślonej godzinie uczestniczyło w adoracji.
Uczestnicząc w tegorocznych adoracjach
40 godzinnego nabożeństwa przeżywałem
radość, że udało się wciągnąć w to dzieło
wielu parafian. Oczywiście zdaję sobie spra-
wę z ważnego, acz bardzo trudnego zada-
nia: jak mobilizować tę większą część – by
zechcieli intensywniej żyć Ewangelią Chry-
stusa i Jego Kościołem.

Matka Boża Nieustającej Pomocy, wraz
ze swym Oblubieńcem św. Józefem, niech
nas nieustannie przynagla do większej mi-
łości Kościoła Św.

Ks. Proboszcz

Baranki wielkanocne
Caritas naszej Archidiecezji jak co roku na Wielkanoc przysłał do rozprowadzenia cukro-

we baranki. Od każdej sztuki parafia odsyła do Caritas 4 zł. Ministranci sprzedają przy
kościele baranki po 5 zł.

Uprzejmie informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach, mieszą-
cy się w budynku Urzędu Miejskiego, pl. Jana Pawła II 23, od dnia 13 marca br. zmienia
siedzibę na ul. Mickiewicza 19 /budynek przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Mickiewi-
cza/. Wejście do Ośrodka mieści się od strony podwórza.

MOPS zmienia swą siedzibę

Cecylia Wojtyła - Kierownik MOPS
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Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
W niedzielę 5.03.06r odbyło się spotka-

nie DRP, któremu przewodniczył ks. Pra-
łat-opiekun Rady. W spotkaniu uczestniczyli
kapłani i członkowie Rady. Po przywitaniu
zebranych i wspólnej modlitwie przewod-
niczący przedstawił porządek spotkania:

1. Wprowadzenie ks. Janusza w Ency-
klikę Papieża Benedykta XVI ,,Bóg jest mi-
łością”.

2. Dyskusja związana z wygłoszoną pre-
lekcją.

3. Sprawy dotyczące przygotowań zwią-
zanych z rocznicą śmierci Jana Pawła II
(2.O4), oraz przyjazdu papieża Benedykta
XVI do Wadowic(27.05)

4. Prace DRP na najbliższy kwartał-pro-
pozycje.

Ad1. Ks. Janusz rozważał fragment En-
cykliki Papieża Benedykta XVI ,,Bóg jest
miłością”. „Miłość Boga i miłość bliźniego”
- to słowa wielkie duchem. Nie można ko-
chać Boga, a nie miłować bliźniego.

„Będziesz miłował Pana Boga swego...,
a bliźniego swego jak siebie samego” - na
tym przykazaniu opiera się prawo. „Jak
mogę kochać Boga, którego nie widzę?” –
jest to trudne doświadczenie miłości Boga.
Bóg zsyła na ziemię Chrystusa, abyśmy
mogli Go fizycznie kochać i doświadczać.
Jezus wychodzi do nas ze swą miłością -
Męka, Krzyż, Golgota, Śmierć, Zmar-
twychwstanie, Ukazanie się uczniom - to
znaki miłości Boga do człowieka i człowie-
ka do Boga, abyśmy mogli uczyć się od
Niego. „Kochać Boga-kochając człowieka”.
Czy Bóg może mi nakazać kochać Boga?

Papież rozważa to stwierdzenie miłości.
Miłość to nie tylko uczucie, w stosunku do
Pana Boga - to nie wystarcza. Miłość do
Boga wymaga mojego rozumu, intelektu,
woli. Ta miłość jest bardzo trudna. „Kocham
Boga i z Bogiem drugiego człowieka”.

Rozumieli tą miłość święci, którzy
w imię miłości do Boga oddali życie za dru-
giego człowieka. Przykład Jana Pawła II -
pokazał nam miłość przez człowieka do
Boga. Na czym ta miłość ma polegać? Aby
kochając Boga kochać też człowieka.

Ad2. Po prelekcji podjęliśmy dyskusję.
Pan Bóg nie zostawia Nas w tej miłości
samych. Chce nas pobudzać do tej miłości
poprzez Eucharystię, Mszę św., sakramen-
ty. Jan Paweł II mówi: „Drogą do Boga
jest człowiek”. Kandydat na Szafarza Nad-
zwyczajnego, Z-ca Przewodniczącego
DRP p. Tadeusz Woźniak, przedstawił nam
w jaki sposób jest przygotowywany do tej
funkcji /w Łagiewnikach odbywają się
wykłady z teologii, przebiegu Eucharystii,
oraz katechizmu Kościoła katolickiego/.

Ad3.Ks Proboszcz i ks. Jan Jarco zapo-
znali nas wstępnie z programem związa-
nym z dwoma ważnymi wydarzeniami ob-
chodzonymi w naszej Parafii.

1. 2.04 – Rocznica śmierci Jana Pawła
II, która rozpocznie się już 1.04.

2. 27.05-Przyjazd Papieża Benedykta
XVI - to dla Nas wielka łaska i wyróżnie-
nie. Ołtarz na przyjazd Papieża będzie miał
specjalny wystrój wykonany przez artystę
z Warszawy. Programy uroczystości będą
ogłoszone w najbliższym czasie.

Zadaniem naszym jest przede wszystkim
przygotowanie duchowe, czynimy to przez:

- pielgrzymki do Łagiewnik, Częstocho-
wy, Ziemi Świętej, Rzymu,

- wieczory modlitewne rodzin
- 2-go każdego m-ca modlimy się za Ojca

św. Jana Pawła II o Jego rychłą beatyfika-
cję /adoracja, różaniec/.

Wielki Post sprzyja modlitwie, aby przy-
gotować się duchowo przez Drogę Krzy-
żową, Gorzkie Żale.

Na zakończenie Ks. Proboszcz podzię-

kował wszystkim za zaangażowanie pa-
rafian w adoracjach 40-godzinnego nabo-
żeństwa Eucharystycznego.

Ad4. Podjęliśmy temat związany z wie-
czorami modlitewnymi rodzin, oraz dalszą
pracą DRP w przyszłym kwartale.

Małgorzata Bandoła

Nadzwyczajny szafarz
W odpowiedzi na zachętę naszego kra-

kowskiego Metropolity ks. Kardynała Sta-
nisława Dziwisza, dotyczącego wydelego-
wania z parafii kandydata na nadzwyczaj-
nego szafarza komunii św. – przekonali-
śmy jednego parafianina. Z całej diecezji
w ciągu dziewięciu sobót 60-ciu kandy-
datów w Łagiewnikach miało specjalną
formację do tej pięknej posługi. Kurs za-
kończy się w sobotę 18 marca, natomiast
25 marca kandydaci przyjadą jeszcze na

dzień skupienia. W sobotę przed Niedzielą
Palmową 8 kwietnia, w czasie mszy św.
o godz. 11.00 w Łagiewnikach, ks. Kardynał
Stanisław Dziwisz udzieli specjalnego błogo-
sławieństwa kandydatom do posługi nadzwy-
czajnych szafarzy. Przez akt błogosławieństwa
staną się świeccy Panowie nadzwyczajnymi
szafarzami. Ich pierwszorzędnym zadaniem
będzie roznoszenie po domach komunii św.
ludziom chorym i podeszłym wiekiem. W wy-
jątkowych wypadkach mogą również udzie-
lać komunii św. w kościele.

(ciąg dalszy na str. 7)
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wznowiliśmy przerwane na okres zimo-
wy prace konserwatorskie naszej świąty-
ni. Wykonywała je ta sama firma z Krako-
wa uprawniona przez władze państwowe
do wykonywania robót konserwatorskich
na zabytkowych obiektach. W jej dorob-
ku znajdują się takie same prace na obiek-
tach m.in. w Bazylice OO Franciszkanów
w Krakowie, Kościele na Salwatorze, Ko-
ściele OO Bonifratów, pałacu Biskupim w
Krakowie, Klasztorze OO Benedyktów w
Tyńcu, a także w Klasztorze w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Rozpoczęliśmy od wy-
miany pokrycia dachu. Wykonane z bla-
chy ocynkowanej w wyniku wieloletniej
eksploatacji ulegało  naturalnemu zużyciu.
Liczne łuszczące się partie cynku na bla-
sze stalowej spowodowały znaczne jej
skorodowanie, które w konsekwencji do-
prowadziłoby do przecieków dachu, a to
z kolei zniszczyłoby nieuchronnie świeżo
wykonaną polichromię wnętrza. Po zdję-

ciu blachy okazało się, że deski poszycia są
w dużym stopniu zbutwiałe, nie nadające się
do dalszego zastosowania. Okazało się też,
że część belek więźby dachowej posiada licz-
ne przegnicia dyskwalifikujące je do pozo-
stawienia. Wszystkie te elementy musiały
być wymienione na nowe i zabezpieczone
nowoczesnymi środkami chemicznymi za-
bezpieczającymi drewno przed robactwem,
butwieniem i podwyższającymi ich odpor-
ność ogniową. Prace musiały być wykony-
wane etapowo, małymi powierzchniami aby
można było w każdej chwili prowizorycz-
nie zabezpieczyć odkryty dach przed opa-
dami. Niewątpliwie był to czynnik hamują-
cy tempo prac.

Wraz z wymianą pokrycia dachu wymie-
niono również rynny dachowe i rury spu-
stowe również z blachy miedzianej. W tym
też czasie wykonano nową instalacje odgro-
mową na całym kościele.

Wykonano także, czego nie było dotąd,
płatki śniegowe z rur miedzianych wzdłuż


