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Spieszmy sie kochać
IVNiedziela Wielkanocna

Uśmiech

Uśmiech często porównuje się
do światła. On rozświetla, rozja-
śnia, rozpromienia. Zbiera wszyst-
ko to, co w człowieku jest sym-
patyczne, przyjazne, życzliwe, i
wyciąga to na zewnątrz. Ostatnio
widujemy wiele twarzy bez uśmie-
chu.  Jeśli nawet uśmiech się po-
jawi - to jakby obcy, jakby z in-
nej twarzy, jakby skądś wycięty i
przyklejony prowizorycznie. Już
się w nim czai złośliwość, już się
zaokrągla niedobre słowo, które
za chwilę padnie...

Tego roku bardzo długo czeka-
liśmy na wiosnę. Przyszła. Kiedy
wrócą również twarze z przyja-
znym, ciepłym uśmiechem?

Ewa Szumańska

Wyjątkowa pielgrzymka
W dniach 13 i 14 maja

organizujemy bardzo cie-
kawą pielgrzymkę. Wy-
jeżdżamy w sobotę o godz.
4:00 spod „Dratewki”, aby
koło południa być w Liche-

niu. W Sanktuarium Bolesnej Królowej
Polski przebywamy do późnych godzin
nocnych. W Licheniu śpimy. Stamtąd
wczesnym rankiem w niedziele wyrusza-
my do Warszawy. W stolicy chcemy sku-

pić się na zwiedzaniu
Muzeum Powstania
Warszawskiego. Dużo
naczytałem się o nie-
zwykłej oryginalności w tworzeniu tego
wyjątkowego muzeum. Chcę stwierdzić
naocznie czy opis zgadza się z rzeczywi-
stością. Koszt tej pielgrzymki wynosi 90
zł. W ramach pieniędzy jest przejazd i noc-
leg. Wyżywienie w własnym zakresie.

Sponsorzy pielgrzymki Benedykta XVI
Przed dwoma tygodniami zwróciliśmy się z prośbą do firm i zakładów z terenu wadowic-

kiego o wsparcie w przygotowaniu pielgrzymki. Bardzo dziękujemy tym, którzy przekazali
finansowe wpłaty na ten cel.

KOMWAD  sp. z o.o, ul. Nadbrzeżna 3.000,- zł.
Dariusz Byrski, ul. Sienkiewicza, systematycznie co miesiąc 30 zł.
Andrzej Nowakowski, ul. Lwowska 100 zł.
INWADO PU Inw. sp. z o.o. ul. Batorego 2.000,- zł.
PRDM ul. Kochanowskiego 500 zł
ECO Przed. Komunalne, ul. T. Kościuszki 2.500,- zł.

Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
Pan inż. Kazimierz Kulka z Krakowa przed-

łożył projekt ołtarza, pulpitu, oraz papieskiego
tronu. Projekty te realizowane są u mistrza sto-
larskiego w Brzeźnicy P. Wawro. Powyższy
liturgiczny sprzęt po wizycie Ojca Świętego
wypełni kaplicę Jana Pawła II w bazylice.

Artystki z Krakowa, Pani A. Grochalowa oraz
Pani K. Dobrzańska kończą realizacje polichro-
mii w nowej kaplicy. Poświęcona jest ona
ostatniej encyklice Jana Pawła II: Ecclesia de
Eucharystia – Kościół rodzi się z Najświętsze-
go Sakramentu. W bieżącym tygodniu mistrz

stolarski z Jachówki będzie obkładał drew-
nem żelazne schody prowadzące na chór.

Ekipy remontowe fasady naszej bazyliki
robią wszystko, żeby dokończyć remont
do 20 maja. Dwudziestu mężczyzn róż-
nych remontowych zawodów pracuje by
zdążyć z remontem na przyjazd Ojca Świę-
tego. Chodzi mi jednak nie o pośpiech, lecz
o solidność wykonania. Efekt tej pracy ma
nie tylko zadziwić pielgrzymów, którzy
napełnią rynek w dniu przyjazdu Ojca Świę-
tego, ale na wiele lat pozostać trwały.

Ks. Proboszcz

Ks. Proboszcz
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Ks.M.M.

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO
LISTU ŚW. JANA APOSTOŁA:

Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

PIERWSZE CZYTANIE Z  DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:
Dz 4, 8-12

EWANGELIA:  J 10, 11-18

1 J 3, 1-2

 Oto słowo Pańskie.

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym
pasterzem. Dobry pasterz daje życie swo-
je za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest
pasterzem, do którego owce nie należą,
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozpra-
sza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najem-
nikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce
moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie
zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje

oddaję za owce. Mam także inne owce, któ-
re nie są z tej owczarni. I te muszę
przyprowadzić i będą słuchać głosu mego,
i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie
moje oddaję, aby je potem znów odzyskać.
Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je
oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je
znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od
mojego Ojca”.

Kamień odrzucony przez budujących stał się
kamieniem węgielnym

Jesteśmy dziećmi Bożymi

Jezus jest dobrym pasterzem

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN
W II niedzielę maja, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego

błogosławieństwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.
Chętnych Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii

lub najpóźniej przed tą Mszą św.

Kacper Bizoń
Krystian Estal
Oliwia Hupert

Gabriela Spyrka
Kacper Elżbieciak
Amelia Zawiła
Oliwia Putaś

A my już nie tacy, którzy chcą mieć pa-
sterza. My już demokraci, pewni swego
rozumu i rozeznania, chcemy samodziel-
nie wyrabiać sobie zdanie i podejmować
decyzje.

Ale życie szybko udowadnia, że jeste-
śmy w błędzie, że potrzeba nam eksper-

Jam jest Pasterz Dobry

Kraków, dnia 04.2006r. Wielebny Ksiądz
mgr Jakub Gil
Proboszcz Parafii p.w. Ofiarowania NMP
Pl. Jana Pawła II l
34-100 Wadowice

Pragniemy serdecznie zaprosić do włączenia się Parafii p.w. Ofiarowania NMP w Wado
wicach w realizację podjętej przez kolejarzy inicjatywy uruchomienia pociągu „Totus Tuus”
z papieskim nauczaniem na pokładzie. Kursował on będzie na trasie Kraków Gł. - Wadowice
- Wadowice, z postojami w Krakowie Łagiewnikach i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Trasa pociągu łączy miejsca szczególnie bliskie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Szlak
ten nazwany będzie „Kolejowym Szlakiem Jana Pawła II” i wraz z pociągiem „Totus Tuus”
stanowić będzie dar wdzięczności polskich kolejarzy za pontyfikat naszego Ojca Świętego
Jana Pawła II.

Pociąg - pobłogosławiony przez Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 27.05.2006r. po
raz pierwszy przemierzy „Kolejowy Szlak Jana Pawła II” w dniu 31.05.2006r., a regularny
przewóz pasażerów rozpocznie w dniu 02.06.2006r. w 27 rocznicę pierwszej pielgrzymki
Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny.

Kolejarska inicjatywa spotkała się z aprobatą Kurii Metropolitalnej w Krakowie i osobistą
Metropolity Krakowskiego J. Em. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

Aktualnie trwają prace modernizacyjno - estetyzacyjno - porządkowe na trasie przejazdu
pociągu. Objęte są nimi nieruchomości PKP wraz z infrastrukturą liniową.

Z okien pociągu widać jednak całe otoczenie linii kolejowej. Stąd nasza gorąca prośba do
Księdza Proboszcza o apel do właścicieli gospodarstw i terenów położonych wzdłuż „Kole-
jowego Szlaku Jana Pawła II” o włączenie się do naszej akcji poprzez poprawę wizerunku
przylegających do niego posesji.

Oddajmy w ten sposób wspólny hołd naszemu Wielkiemu Rodakowi – Papieżowi Janowi
Pawłowi II.

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich

tów, fachowców, którzy pomogliby nam
znaleźć się w skomplikowanej rzeczywisto-
ści. Ale jak znaleźć takiego, który byłby
prawdziwym znawcą, który nas nie oszu-
ka, nie wyprowadzi w pole, nie obedrze ze
skóry i nie porzuci bezradnych jak śmieci,
znikając ze śmiechem szyderczym.

Podziękowanie
Parafia Rzymskokatolicka św. Marii

Magdaleny w Krakowie - Witkowicach
składa serdeczne podziękowanie na ręce
Przewielebnego Księdza Proboszcza Jaku-
ba Gila Parafii Ofiarowania NMP za zło-
żoną dnia 23 kwietnia 2006 r. ofiarę
7.792,00 (siedem tysięcy siedemset dzie-

więćdziesiąt dwa złote) na budowę nasze-
go nowego kościoła.

Bóg zapłać za modlitwę i ofiarę. Wszyst-
kich naszych darczyńców ogarniamy go-
rącą modlitwą powierzając wstawiennictwu
naszej patronki św. Marii Magdaleny.

Wdzięczny Ksiądz Proboszcz
ks. Mieczysław Działek
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(ciąg dalszy na str. 4)

Poniedziałek 8 maja
   6.00 Śp. Stanisław Adamczyk
    7.00 Śp. Edward Skiba
    7.30 Śp. Stanisław Malec
    8.00 Śp. Stanisław Łopata
  12.00 Śp. Józef Gacek
  18.00 Śp. Stanisław Czaicki

Śp. Maria i Stefan Zawiła
Śp. Stanisława Wolanin - 3 r. śm.

Wtorek 9 maja
    6.00 Śp. Edward Skiba
    7.00 Śp. Jan Mamcarczyk - 10 r. śm.
    7.30 Śp. Marcin Sroczyński
    8.00 Śp. Zbigniew Czerwik
  12.00 Śp. Józef Gacek
  18.00 Śp. Stanisława Gabor

Śp. Stanisław Rzepa

Środa  10 maja
    6.00 Śp. Józef Puchała
    7.00 Śp. Tadeusz Drabek
    7.30 Śp. Edward Skiba
    8.00 Śp. Marcin Sroczyński
    8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Józef Gacek
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek  12 maja
    6.00 Śp. Józef Gacek
    7.00 Śp. Edward Skiba
    7.30 Śp. Józef Puchała
    8.00 O zdrowie i błog. Boże dla Stanisławy
   12.00 Śp. Zbigniew Czerwik
   18.00    Śp. Marcin Sroczyński

Śp. Tadeusz Drabek

Sobota  13 maja
   6.00 Śp. Józef Gacek
   7.00 Śp. Edward Skiba
   7.30 Śp. Józef Puchała
   8.00 Sp. Ks. Czesław Adamaszek
  12.00 Śp. Zbgniew Czerwik
  18.00 Śp. Stanisława i Władysław Gołąb

Sp. Kazimierz Gieruszczak
Śp. Marcin Sroczyński

Niedziela 14 maja
  6.00 Śp. Edward Skiba
  7.30 Śp. Czesław Bartel - 7 r. śm.

Śp. Stanisława Gabor
O błog. Boże dla Róż różańcowych

   9.00 Śp. Józef Gacek
 10.30 Śp. Jan Meus - 11 r. śm.
 12.00 Śp. Józef i Anna Adamczyk
 13.15 Roczki
 19.00 Śp. Stanisław i Stanisława Kwarciak

Czwartek 11 maja
   6.00 Śp. Józef Puchała
   7.00 Śp. Zbigniew Czerwik
   7.30 Śp. Edward Skiba
   8.00 Śp. Tadeusz Drabek
  12.00 Śp. Józef Gacek
  18.00 Śp. Stanisława Gabor

Śp. Stanisław i Stanisława Piecek

Intencje mszalne

ks. Jakub Gil - Proboszcz

 Święci tego tygodnia: w poniedziałek – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczenni-
ka, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej, w piątek – wspomnienie świętych
męczenników Nereusza i Achillesa, w sobotę – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z
Fatimy.

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy
mszą św. o godz. 15.00 w kaplicy domu
parafialnego przygotowanie narzeczonych
do małżeństwa.

2. Dziś jest światowy dzień modlitw o
powołania kapłańskie i zakonne. Nabożeń-
stwa majowe w nadchodzącym tygodniu
będą omadlaniem tej ważnej sprawy w
Kościele.

3. W środę na nowennie do MB Nieusta-
jącej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30 modli-
my się o powołania kapłańskie i zakonne.

4. W piątek o godz. 17.00 jest spowiedź
dla dzieci klas trzecich oraz ich rodzin, które
w przyszłą niedzielą o godz. 12.00 przeży-
wają rocznicę I Komunii Świętej.

5. W sobotę 13 maja, w 25.rocznicę cu-
downego ocalenia Jana Pawła II gromadzi-
my się pod domem papieskim o godz.
21.30. Zapraszamy. W kościele św. Piotra
o godz. 18.30. rozpoczynają się nabożeń-
stwa fatimskie  Zachęcamy do udziału.

6. W sobotę i niedzielę pielgrzymujemy
do Warszawy przez Licheń. Wyjazd o godz.
4:00. W ramach zwiedzania będzie Muzeum
Powstania Warszawskiego.

7. W przyszłą niedzielę w Krakowie jest
procesja z Wawelu na Skałkę. W naszej
parafii kazania o misjach będzie głosił ks.
Marek Kowalski – Salezjanin. Przy koście-
le będzie zbiórka na ten cel. Bóg zapłać za
ofiary.

8. W czwartek 18 maja będzie zjazd szkół
noszących im. Jana Pawła II. Uroczysta,
koncelebrowana Msza Św. pod przewod-
nictwem ks. kardynała Stanisława Dziwi-
sza będzie na rynku o godz. 12.00. Zapra-
szamy na nią dzieci szkolne oraz młodzież,
a także dorosłych.

9. Piesza Pielgrzymka z Wadowic do
Kalwarii Z. wyruszy spod Bazyliki o godz.
6.00 w sobotę 20 maja. Serdecznie zapra-
szamy do udziału w tej szczególnej modli-
twie za Ojca Świętego.

Przeżywamy uroczystość pierwszej spo-
wiedzi, a także komunii św. Sakramenty te
są wielką pomocą w zjednoczeniu z Chry-
stusem. Są one w najściślejszym znacze-
niu tajemnicami wiary. Zło grzechu jawi się
człowiekowi, który przeżywa obrazę Bożą.
Tylko ten, kto czuje odpowiedzialność
przed Bogiem – jest odpowiedzialny w
swoim życiu za dobro i zło. Chce swoim
postępowaniem powiększać sumę dobra.
Grzech jak cień idzie za nim. Trudno się od
niego uwolnić. Wyzwala nas z niego Chry-
stus. Często ludzie ułatwiają nam grzesze-
nie, ale nigdy z niego nie potrafią nas wy-
zwolić. Właśnie w tym celu Jezus ustano-
wił sakrament pojednania. Zbawiciel przed
grzechem nas ostrzega, ale gdy człowiek

Ku rozwadze
go popełni, to On zawsze jako najlepszy
Ojciec Miłosierny czeka na swe marnotraw-
ne dziecko, aby go rozgrzeszyć.

Najświętszy Sakrament ustanowił Jezus
w Wielki Czwartek. Jest on znakiem męki,
śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
Mówimy o nim jako o paschalnym miste-
rium. Ostatnia wieczerza, podczas której
Pan Jezus ustanowił Najświętszy sakra-
ment, niepodzielnie jest złączona z przyka-
zaniem miłości, którego zewnętrznym zna-
kiem było umycie nóg Apostołom. Z przyj-
mowaniem Najświętszego Sakramentu
łączy się zawsze wielka miłość oraz poko-
ra. Najwłaściwszą postawą jest żarliwa,
pokorna miłość przyjmującego.
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

Pierwsza spowiedź i pierwsza komunia
to pierwsze otwarcie drzwi do Bożych ta-
jemnic. Wciąż w życiu trzeba do nich do-
rastać. Trzeba się nimi zachwycać i coraz
żarliwiej je przyjmować.

Małe dziecko pięknie ubrane z drżeniem i
lękiem przystępujące do kratek konfesjonału
jak i do balasek ołtarzowych – jest dla do-
rosłych pytaniem: co zrobiliśmy w naszym
życiu ze spowiedzią i komunią św.?

Jestem pod wielkim wrażeniem, jak w
dniu pierwszej komunii św. rodzice z roz-
rzewnieniem patrzą na swe pociechy. Chcą
być jak najbliżej ich. Pragną być blisko oł-
tarza. Czują się pokrzywdzeni, że odgradza
się ich w tym dniu od dzieci. Są najczęściej
po bokach lub z tyłu. Oni w tym dniu pragną
być jak najbliżej ołtarza. Bardzo się cieszą
jak ich dziecko jest zauważalne na tej uro-
czystości przez wypełnienie określonej roli,
czy to powiedzenie wiersza, modlitwy, czy
niesienie darów lub kwiatów. Pragną, by ich
dziecko było przez innych zauważone.

Ze smutkiem stwierdzam, jak po kilku
dniach, a tym bardziej tygodniach już nie
ma rodziców przy dziecku. Dziecko samo
podąża do kościoła. Jest mi bardzo przy-
kro, gdy po uroczystościach pierwszoko-
munijnych widzę, jak to dziecko które przed
kilkoma tygodniami było blisko ołtarza, te-
raz na mszy św. stoi z tatusiem i mamusią
przed kościołem. Już rodziców nie intere-
suje to, co się dzieje na ołtarzu. Stoją z
dzieckiem podczas mszy św. na rynku
przed kościołem. Innym razem uważają,
że wystarczy wysłuchać przez radio lub
oglądnąć w telewizji. Myślę sobie wtedy:
Gdzie się podziała ta piękna, majowa nie-
dziela. Została tylko na zdjęciu, lub na ka-
secie video. W życiu szybko wyparowała.
Jest to wielka pokusa współczesnych dni.
Przytaczam tu w Wadowicach słowa Ojca
Świętego Jana Pawła II, który mówił do
nas, a zwłaszcza do rodziców dzieci pierw-
szokomunijnych: „Musicie być mocni,
mocą wiary, nadziei i miłości”. Tego wam
bardzo życzę i o to się modlę.

Przyjaźń między Wadowicami a Marktl
zaczęła się w sierpniu ubiegłego roku. Na
zaproszenie Burmistrza Wadowic przybyła
do naszego miasta delegacja z Marktl. Go-
ście z Niemiec obserwowali, jak fakt wy-
boru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
wpłynął na rozwój naszego miasta. W ra-
mach rewizyty w kwietniu tego roku dele-
gacja z Wadowic, na czele której byli pani
burmistrz Ewa Filipiak oraz ksiądz prałat
Jakub Gil odwiedziła miasto urodzin Bene-
dykta XVI. Celem wizyty było przypieczę-
towanie partnerstwa między dwoma papie-
skimi miastami w postaci odpowiedniej
umowy.

Iwona Pogocka

Partnerstwo miast Wadowice - Marktl
Zamierzeniem partnerstwa miast jest

współpraca ludzi w zakresie kultury, go-
spodarki i informacji, niezależnie od dzie-
lących ich granic państwowych. Szcze-
gólną rolę w ramach partnerstwa miast
odgrywa współpraca młodzieży, która re-
alizować się ma w formie wymiany mię-
dzyszkolnej. Zamiarem wadowickich władz
jest propagowanie partnerstwa przede
wszystkim na szczeblu szkolnym. Dzięki
takiej formie współpracy młodzież ma szan-
sę poznać inny kraj, jego kulturę i obycza-
je a przede wszystkim zweryfikować i po-
głębić znajomość języka obcego. Młodzi
Polacy mają równie bogatą ofertę dla ró-

wieśników z innych krajów. Nasza mło-
dzież zna języki obce, jest gruntownie
kształcona, a przede wszystkim zakorze-
niona w tradycji i religii przodków.

W takim kontekście zbliźniaczenie miast
ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla mło-
dych wadowiczan. W ostatnich latach
Wadowice zawiązały partnerskie umowy
z kilkoma miastami, na przykład: Carpi-
netto Romano – miejscem urodzenia Le-
ona XIII, San Giovanni Rotondo – miej-
scem kultu św. Ojca Pio, Chicago Haights
w stanie Illinnois w USA. Teraz do grona
tych miast dołączyło Marktl. W obliczu
trudnej historii polsko-niemieckiej ta
współpraca spotkała się ze szczególnym
uznaniem papieża Benedykta XVI, której
dał wyraz w wypowiedzi podczas środo-
wej audiencji generalnej w dniu 19 kwiet-
nia.

Jan Paweł II wyznaczył Polakom szcze-
gólną rolę w zlaicyzowanej Unii Europej-
skiej. Polegać ma ona na reewangelizacji i
krzewieniu chrześcijańskich wartości
moralnych. Te postulaty papieskie znajdują
możliwości realizacji w partnerstwie Wa-
dowic i Marktl. Zbliźniaczenie naszych
miast miało ogromnie znaczenie także dla
mieszkańców i władz tego bawarskiego
miasteczka. Szczególnie podkreślają zasłu-
gi poprzednika Benedykta XVI, które znaj-
dują potwierdzenie w religijności wado-
wiczan oraz we współpracy władz miasta
i kościoła w polepszaniu rzeczywistości.
W program Świątecznego Tygodnia

Marktl zorganizowanego z okazji urodzin,
chrztu oraz rocznicy wyboru kardynała Rat-
zingera na papieża włączony został akt pod-
pisania tego doniosłego dokumentu.

Marktl to małe bawarskie miasteczko nad
rzeką Inn przy granicy z Austrią liczące 3000
mieszkańców, oddalone o kilka kilometrów
od słynnego sanktuarium maryjnego
Altötting. Historia Marktl sięga czasów śre-
dniowiecznych. Znajduje się tutaj kościół
parafialny pw. św. Oswalda – patrona żegla-
rzy, żniwiarzy i bydła. W tym to kościele w
dniu 16 kwietnia 1927 roku, w Wielką So-
botę, zaledwie kilka godzin po urodzeniu,
został ochrzczony obecny papież. Był pierw-
szym ochrzczonym z nowej wody, która
dopiero co została poświęcona. Ów fakt
bardzo mocno podkreśla jako ściśle łączący
go z miasteczkiem Marktl a równocześnie
zagłębiający jego istnienie w sposób sym-
boliczny w tajemnicę Świąt Wielkanocnych.

Władze Marktl z wielką uwagą przyglą-
dają się naszym dokonaniom w zakresie
wszechstronnego rozwoju miasta oraz reli-
gijności mieszkańców. Stoi przed nimi wiel-
kie zadanie przeszczepienia tych dokonań na
ich lokalny grunt. Polacy powinni przyswa-
jać sobie niemieckie zamiłowanie do sztuki.
Godna podkreślenia jest niemiecka perfek-
cyjność. Była ona widoczna podczas wizy-
ty delegacji z Polski a szczególnie podczas
podpisywania układu o partnerstwie. Porzą-
dek to cecha narodowa Niemców, ale w
ramach współpracy może stać się cechą
nabytą Polaków.

Pielgrzymowanie parafialne
We wtorek 16 maja jak co miesiąc jedziemy na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 16.00. Koszt

25 zł. Natomiast w piątek 19 maja pielgrzymujemy do Łagiewnik. Wyjazd o godz. 10.00.
Odwiedzamy kościół Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu. Zwiedzamy wystawę po-
święconą Papieżowi na plantach krakowskich. Koszt 10 zł.


