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Spieszmy sie kochać
 XVIII Niedziela Zwykła

W służbie
Ks. Proboszcz

W służbie Jezusa nie ma
ustalonych godzin, nie ma
sztywno zarezerwowanego
czasu na pracę i odpoczynek,
a najważniejszy jest w niej
człowiek, zwłaszcza ten ubo-
gi duchowo, zagubiony i cier-
piący. W służbie Jezusa trze-
ba czynić ze swego życia dar
- dla innych i ostatecznie dla
Boga. Chrystus naucza, że w
centrum każdej służby, po-
winno być dobro człowieka,
stworzonego na obraz i po-
dobieństwo Boże.

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Warto
Dotychczas pod koniec

wakacji organizowaliśmy 2-
dniową pielgrzymkę do Li-
chenia i Warszawy. Tym ra-
zem chcemy poniedziałek
i wtorek – 21 i 22 sierpnia,

poświęcić zwiedzaniu Warszawy. Piel-
grzymka ta będzie miała charakter patrio-
tyczno-religijny. Z pomocą Bożą odwiedzi-
my sanktuarium św. Stanisława Kostki,
przy którym pochowany jest ks. Jerzy Po-
piełuszko. Będziemy również w katedrze

prymasowskiej, jak rów-
nież w kościele świętojań-
skim, oraz u św. Andrzeja
Boboli. Chcemy odwiedzić
muzeum Powstania war-
szawskiego, a także war-
szawską starówkę, zamek królewski, siedzi-
bę parlamentu. Może się nam uda i inne waż-
ne miejsca odwiedzić w Warszawie. Koszt
pielgrzymki z noclegiem wynosi 100 zł. Koszt
biletów do muzeów pokrywają uczestnicy.
Wyjazd o godz. 5.00 z placu „pod szewcem
Dratewką”.

(ciąg dalszy ze str.7)

Brat nr 207

I chyba wierzą coraz bardziej, że jeśli on
mógł to i ja, syn tej samej ziemi, mogę
być lepszym, a nawet bardzo dobrym
chrześcijaninem. Wiedzą również o wiel-

kiej miłości Jana Pawła II do Wadowic (był
tu trzykrotnie) i dlatego czują potrzebę od-
wzajemnienia, w postaci wprowadzania
jego nauki w czyn.

Pomoc w przygotowaniu rekolekcji
Jeśli jesteś gotowy(a) nie tylko uczestniczyć w rekolekcjach, ale też pomóc w ich prze-

życiu, to przyjdź na jedno ze spotkań modlitewnych i organizacyjnych. Pomodlisz się wspólnie
z innymi w intencji rekolekcji i poznasz możliwości pomocy w ich przygotowaniu. Spotka-
nia odbędą się w domu duszpasterskim. Oto ich terminy:

Niedziela, 6 sierpnia, godz. 17.30. Zgłaszam udział

Piątek, 11 sierpnia, godz. 17.30. Zgłaszam udział

(ciąg dalszy ze str.5)

Dnia 29 lipca odprawiliśmy pogrzeb śp. Marii Barbary Piątkowskiej, ur. 1965 r., zam.
Wadowice, ul. Sienkiewicza.  Zostały zamówione msze św. przez: mamę, męża z synem
Danielem, siostrę Jolantę z mężem i synami, od mieszkańców z bloku nr 1 II klatka z osiedla
XX-lecia, od rodziny Burkiewiczów i Dyrczów, od rodziny Płonków i Kapałów, od rodziny
Chwałków z Woźnik, od Jadwigi i Zbigniewa Skowronek, od pracowników telekomunikacji
i biura napraw.

(Odetnij i zostaw w zakrystii bazyliki)
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Paweł Kozacki OP

Słowo na niedzielę
DRUGIE  CZYTANIE  Z  DRUGIEG O LISTU
 ŚWIĘTEGO  PIOTRA APOSTOŁA :

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA DANIELA

EWANGELIA:  Mk 9, 2-10

2 P 1, 16-19

Oto słowo Pańskie

Wieczne panowanie Syna Człowieczego Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

Przemienienie Pańskie

Dn 7, 9-10.13-14

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie

Mistyka posłuszeństwa

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. I ukazał im się Eliasz z Mojże-
szem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wte-
dy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że
tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: je-
den dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co nale-

ży mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił
się obłok, osłaniający ich, a z obłoku ode-
zwał się głos: To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się ro-
zejrzeli, 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 między sobą,
co znaczy powstać z martwych.

Scena przemienienia była w tradycji
wschodniej traktowana jako zaproszenie na
drogę nawrócenia. Skoro Jezus ukazał
swoje przemienione Oblicze, to każdy
chrześcijanin jest wezwany do metamor-
fozy, takiego napełnienia się światłem łaski
Chrystusowej, by wewnętrzna jasność pro-
mieniowała na otoczenie. Większość ludzi
spodziewa się w tym momencie ukazania
drogi mistycznej, wypływania na głębię,
kontemplowania niezwykłych tajemnic.
Człowiek duchowy jawi się w takiej per-
spektywie jako ten, komu dane było zoba-
czyć rzeczywistości nieosiągalne dla prze-
ciętnych śmiertelników i ich dotknąć. Tym-
czasem scena przemienienia, mimo mi-
stycznej scenerii, mówi Ci, abyś wszedł na

drogę wewnętrznej przemiany poprzez po-
słuszeństwo słowu Chrystusa. Nie masz
postępować za wymyślonymi mitami, za
tym, co oryginalne, wzniosłe czy, nieziem-
skie, ale masz przyjąć jako prawdę słowa
o człowieczeństwie i bóstwie Chrystusa,
o Jego śmierci i zmartwychwstaniu oraz
podporządkować się Jego woli w naj-
zwyklejszych sprawach, takich jak miło-
wanie Boga i bliźniego, uczestniczenie
w sakramentach i spotykanie się z Panem
na modlitwie. Nawet jeśli dusza tęskni do
siódmego nieba, Światła Taboru i pragnie
przebywać w towarzystwie proroków
i Apostołów, to droga zjednoczenia z Jezu-
sem prowadzi przez wierne podporządko-
wanie się Jego słowu.

- 7 - (ciąg dalszy na str. 8)

Parafia Karola Wojtyły cz. III

W obecnym numerze drukujemy dalszą część wywiadu Ks. Janusza Moskały, Redaktora
„Brata” – miesięcznika wydawanego przez parafię św. Brata Alberta w Nowej Hucie z pro-
boszczem Jakubem Gilem.

W niedalekiej przyszłości spodziewa-
my się wyniesienia do chwały ołtarzy
Sługi Bożego Jana Pawła II. Z całą pew-
nością wpłynie to na zwiększenie ru-
chu pielgrzymkowego w Wadowicach.
Czy są opracowywane przez parafię
i władze miasta jakieś programy w celu
dobrego przyjęcia pielgrzymów z całe-
go świata?

Miasto uczestniczy w budowaniu cią-
gów komunikacyjnych np. obwodnica,
stara się dobrze zagospodarować Rynek,
od strony estetyki i funkcjonalności. Pięk-
nym pomysłem Urzędu Miasta jest wy-
stawienie przed Bazyliką wspaniałego po-
mnika Jana Pawła II Wielkiego. Spod  pa-
storału, który dotyka skały wypływa
woda. Pomnik ten dla nawiedzających
Wadowice jest uderzająco podobny do
Mojżesza wiodącego naród wybrany przez
pustynię i wydobywającego ze skały wodę.
Przez długi pontyfikat nasz Papież ożywiał
świat, a zwłaszcza Kościół nauką Chry-
stusa, a także inicjowaniem różnych po-
mysłów duszpasterskich. Od czerwca
dużą popularnością cieszy się papieski
pociąg łączący Kraków z Wadowicami.
W miarę upływu czasu i zwiększenia za-
sobności finansowej miasta zapewne po-
wstaną nowe inicjatywy organizacyjno -
gospodarcze. Parafia sprzyja wszystkie-
mu, co może przyczynić się do polepsze-
nia życia mieszkańców i usprawnienia
obsługi pielgrzymów.

Jak zainteresowanie Wadowicami
i fakt, że stąd pochodził Wielki Chrze-
ścijanin, wpływa na pobożność para-
fian? Czy w takiej parafii łatwiej jest

głosić Słowo Boże i kształtować świętość
życia wiernych?

Wadowice nie są odgrodzone murem chiń-
skim od reszty świata, nie są samotną
wyspą; wszystkie pozytywne, ale i negatyw-
ne zjawiska kulturowo - obyczajowe wni-
kają w nasz rodzimy świat. Przecież za
sprawą szybko krążących informacji, przy-
chodzących za pośrednictwem mediów,
świat jest globalną wioską. Trzeba przypo-
mnieć o przedwojennej popularności Pana
dr Putka, który głosząc populistyczne hasła
– wytwarzał u słuchaczy postawy antykle-
rykalne. Podobne oddziaływanie miał pisarz
Emil Zegadłowicz, który w swoich książ-
kach podważa rolę Kościoła. Trzeba rów-
nież dodać, że to powiatowe miasteczko
przez cały okres panowania systemu komu-
nistycznego było rządzone przez „kierow-
niczą siłę robotniczo-chłopską”. Ci ludzie,
sprzyjający temu systemowi, tak z pobudek
najczęściej ekonomicznych, ale często też
i ideologicznych, po zmianie systemu, nie
stali się naraz entuzjastami tego nowego. Oni
często są ludźmi, których wielki filozof pol-
ski, ks. Józef Tischner określał jako: „homo
sovieticus”. Ślad pozostał w mentalności
ludzi. Ale nigdy i nigdzie nie jest tak, by ist-
niały tylko sprzyjające warunki do ewange-
lizacji. Ewangelizujemy, odwołując się do
pięknego przykładu Karola Wojtyły, który
stąd wyszedł i potrafił zbudować taką bo-
gatą osobowość chrześcijańską, podziwianą
przez cały dzisiejszy świat. Wadowiczanie
są dumni z papieża (podczas kolędy w każ-
dym domu spotykam wizerunek papieża)
i chętnie słuchają przykładów z jego życia.
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XVIII Niedziela zwykła 06 sierpnia 2006

Poniedziałek 7 sierpnia
   6.00 O nawrócenie męża i opiekę nad rodziną
   7.00

   8.00 Śp. Michał Madyda
  12.00 Śp. Wacław Becker - 6 r. śm.
  18.00 Śp. Julian, Józefa Frączek, syn Ryszard

Śp. Zofia Stanek

Wtorek  8 sierpnia
    6.00 Śp. Anna i Antoni Grabysz

Śp. Maria i Antoni Pływacz
    7.00 Śp. Krystyna Wilk
    8.00 Śp. Michał Madyda
  12.00 Śp. Maria i Jakub Rybscy
  18.00 Śp. Zofia Stanek

O zdrowie i błog. Boże dla Zbigniewa,
Jana, Jerzego wraz z żoną i dziećmi

Środa  9 sierpnia
    6.00 Śp. Józef Pacyna
    7.00 Śp. Maria i Bolesław Bandoła - 14 r. śm.
    8.00 Śp. Stefan Adamczyk, żona Anna,

wraz z dziećmi  Śp. Zofia i Józef
    8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  12.00 Śp. Wiktoria i Stefan Rokowscy
  17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek  11 sierpnia
    6.00 Sp. Edward Knapik - 6 r. śm.
    7.00 Śp. Krystyna Wilk
    7.30 Śp. Zuzanna Samborowska
    8.00 Śp. Michał Madyda
   12.00 Śp. Ignacy Polaczek

Śp. Bolesław Wesołowski
   18.00    Śp. Zofia Stanek

Śp. Henryk Sawach - 1 r. śm.

Sobota 12 sierpnia
    6.00 Śp. Michał Madyda
    7.00 Michał Witek w 18 r. urodzin
    8.00 Śp. Maria Zielińska
   12.00 Śp. Izabela, Alojzy, Julian
   18.00 Śp. Zofia Stanek

Śp. Maria Krupa i zmarli z rodziny Skibów

Niedziela 13 sierpnia
  6.00 Śp. Michał Madyda
  7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Róż Różańcowych
   9.00 W int. uczestników „majówek” na ul. Podstawie
 10.30 Śp. Jan Adamczyk
 12.00 Śp. Zygmunt Kręcioch
 13.15 Roczki
 19.00  Śp. Zofia Stanek

Czwartek  10 sierpnia
   6.00 Śp. Józef Pacyna
    7.00 Śp. Krystyna Wilk
    8.00 Śp. Michał Madyda
   12.00 Śp. Józef Baran
   18.00    Śp. Zofia Stanek

Śp. Wojciech Gawlik - r. śm.

Intencje mszalne

/-/Ks. Jakub Gil - Proboszcz

(ciąg dalszy na str.4)

1. Starajmy się przeżywać miesiąc sier-
pień w abstynencji od napojów alkoholo-
wych. W zakrystii wystawiona jest księga
abstynencka. Można się do niej wpisywać
na ściśle określony czas.

2. W środę na Nowennie do Matki Bożej
modlimy się za pielgrzymów, którzy przy-
bywają do naszej Bazyliki.

3. W ramach „Radosnego Czwartku”
zapraszamy w tym dniu dzieci na godz.
10.00, aby poznać uroki naszego miasta.

4. Wszystkich, którym bliska jest osoba
Jana Pawła II Wielkiego, prosimy na spe-
cjalne spotkanie w piątek o godz. 19.00 do

domu katolickiego.
5. W poniedziałek 14 sierpnia pielgrzy-

mujemy o godz. 6.45 do Harmęż i Oświę-
cimia. Koszt przejazdu 12 zł. W piątek 18
sierpnia o godzinie 14.00 wyruszamy au-
tokarem na uroczystość kalwaryjską nazy-
waną: „Zaśnięciem Najświętszej Maryi Pan-
ny”. Program uroczystości w Kalwarii Ze-
brzydowskiej jest wywieszony w gablo-
tach. Prosimy wiernych o udział w tych
nabożeństwach. Przypominamy o dwu-
dniowej pielgrzymce do Warszawy 21 i 22
sierpnia.

Chrystus przemienia
Wydarzenie dzisiejszej niedzieli, ukazują-

ce prawdę o Przemienieniu Pańskim na
górze Tabor, przypomina dzieje Chrystusa,
który nieustannie przemieniał i wciąż prze-
kształca. Na oczach swoich uczniów, mocą
Bożą Siebie przemienił. Mocą Bożą prze-
mienił ludzkie nieszczęścia i choroby. Ewan-
gelia nieustannie opisuje cudowne uzdro-
wienia, a nawet wskrzeszenia, czy też zmia-
ny w naturze – uspokojenie burzy. Pierw-
szy cud w Kanie Galilejskiej to przemiana
wody w wino, zawstydzenia i niepokoju –
w radosną pewność, że będzie dobrze. Cała
Ewangelia, która rozpoczyna się słowami:
„Nawracajcie się i wierzcie” to nawoływa-
nie do współpracy ludzkiej słabości z Bożą
mocą, która z marnotrawnego syna czyni
wdzięcznego i miłującego człowieka. Z za-
gubionej owcy – po odnalezieniu daje oka-
zję do zwołania sąsiadów na ucztę, aby się
radowali.

Radosna nowina o Przemienieniu Pań-
skim jest źródłem przemiany ludzkiej.

Gdy wspominamy tę wspaniałą historię

Jezusa, którego moc w słabości ludzkiej się
doskonali, przypominamy sobie Jego Na-
miestnika Jana Pawła II, który w swoim
długim życiu w sposób wyjątkowy poma-
gał ludziom w ich przemianach. Niósł im
pomoc materialną, duchową i moralną.
Trzeba koniecznie pod tym kątem popa-
trzyć na Jego życie. Pamiętamy, że jako
młodziutki wikary z Niegowici, katechizu-
jący wiejskie dzieci, baczną uwagę zwra-
cał na ich potrzeby materialne. Widział –
a były to trudne lata powojenne – że nie-
które z nich są bardzo licho ubrane i brak
im odpowiedniego obuwia. Dostrzegał...
i kupował to, co było konieczne. Później-
szy, krakowski duszpasterz akademicki
przy św. Florianie, często dokarmiał i dalej
finansowo wspomagał. Chodził z nimi w
góry i jeździł na kajaki – współfinansując
czas wypoczynku. Znana była jego wy-
obraźnia miłosierdzia jako biskupa krakow-
skiego. Nie tylko indywidualnym ludziom,
ale i poszczególnym grupom społecznym.

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

wieństwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii  lub najpóźniej przed tą Mszą św.

Szymon Baron
Tymoteusz Dzierżawski
Damian Wiercimak
Jakub Dyrcz

Zofia Gugulska
Sarah Janosz
Oliwa Dyrcz
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Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)
Z niej zrodziły się domy samotnej matki,
a także oazy młodzieżowo-dziecięce.

Jako młody kapłan był pod wrażeniem
piękna duchowego Brata Alberta Chmielow-
skiego. Na jego temat napisał dramat, który
zatytułował: „Brat naszego Boga”. Ukazał
w nim, jak miłosierna miłość przeobraża
człowieka. Są w tym dramacie finezyjnie
przedstawione dwie postawy. Rewolucyj-
na – Włodzimierza Lenina – trzeba równać
niesprawiedliwość pożogą i morzem krwi.
I druga – ewolucyjna Adama Chmielowskie-

go, uwrażliwiająca na duchowe przekształ-
cenie człowieka.

Jako Widzialna Głowa Kościoła pozosta-
wił po sobie wielkie dziedzictwo obrony
życia, cywilizacji miłości, prymatu etyki
nad techniką. Wiemy, jak bardzo wpływa-
ły Jego osobiste kontakty, a także piel-
grzymki na zmiany postaw ludzkich. Moż-
na by tu było przytoczyć tysiące świa-
dectw.

Sługo Boży Janie Pawle II Wielki, nie-
ustannie wstawiaj się za nami u Boga i wy-
praszaj to, co jest nam potrzebne do god-
nego życia.

Jestem studentem I roku Teologii na Uni-
wersytecie Śląskim w Katowicach, mam 22
lata, mieszkam w Łaziskach Górnych. Od
urodzenia mam sparaliżowane kończyny
górne i dolne, poruszać się mogę jedynie za
pomocą wózka inwalidzkiego. Kiedy mia-
łem 6 lat, orzeczenie psychologa z Poradni
w Mikołowie skierowało mnie jedynie do
Szkoły Życia. Moi rodzice zaczęli walczyć
o możliwość mojej dalszej nauki, towarzy-
sząc mi codziennie w drodze do szkoły,
uczestnicząc w zajęciach. Jako 12-latek
w 1993 roku pojechałem na Pielgrzymkę
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
- ,Białe Misie” do Rzymu. Rodziców nie było
stać na taki wydatek, dlatego opiekę nade
mną sprawowała p. dr Halina i wolontariu-
sze Józefa z synem Jasiem. Musieli mnie
przewijać, ubierać, myć, wnosić na rękach

Karol Wojtyła odmienił moje życie...
Świadectwo zapisane w miesięczniku Totus Tuus Nr 3.

Marcin Pudełko

do autobusu lub popychać mój inwalidzki
wózek. Moi rodzice wierzyli, że spotkanie
z Papieżem odmieni moje życie. Kiedy ocze-
kiwaliśmy na Ojca Świętego w Bazylice
św. Piotra, nagle zrobiło mi się słabo. Otrzy-
małem potrzebną pomoc i lekarstwa od pani
doktor. Potem niewiele pamiętam, tylko
przywiezione zdjęcia przypominają mi, że
uścisnął mnie Ojciec Święty. Od tamtego
czasu ukończyłem szkołę podstawową,
zdałem maturę, zdobyłem Międzynarodo-
wy Certyfikat Komputerowy i zapragną-
łem pomagać takim ludziom jak ja.

Obecnie uczęszczam na Uniwersytet Ślą-
ski, gdzie znalazłem się w pierwszej szóst-
ce studentów z dobrymi wynikami w na-
uce. W przyszłości pragnę zostać katechetą
dla niepełnosprawnych. To za sprawą Ka-
rola Wojtyły, który odmienił moje życie...

 Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie świętych męczenników Syktusa
II, papieża, i Towarzyszy, we wtorek – wspomnienie św. Dominika, prezbitera, w środę –
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, patronki
Europy, w czwartek – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, w piątek – wspo-
mnienie św. Klary, dziewicy, w sobotę –wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal,
zakonnicy. (ciąg dalszy na str. 8)

W dniach 11-13 sierpnia w parafii Ofia-
rowania NMP w Wadowicach odbędą się
rekolekcje wprowadzające w duchowość
Sługi Bożego Jana Pawła II. Chcemy co-
raz odważniej i konsekwentniej mówić
Maryi, a wraz z Nią Bogu: „Totus Tuus”,
a światu coraz gorliwiej przekazywać
ogień miłosierdzia. Taką drogę pokazał nam
nasz Wielki Rodak. Czujemy się zaprosze-
ni, aby nią kroczyć.

Do udziału w rekolekcjach zaprasza-
my dorosłych i młodzież. Nikt nie powi-
nien się godzić na powierzchowność

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ w relacjach z Bogiem i ludźmi. Każdy po-
trzebuje pogłębienia życia modlitewnego
i uwrażliwienia się na potrzeby braci. W cza-
sie rekolekcji będą osobne spotkania w gru-
pach dla młodzieży i osobne dorosłych. Na-
tomiast katechezy i celebracje Eucharystii
będą wspólne.

Spotkania rekolekcyjne będą się odbywać
w kaplicy domu parafialnego. Program za-
mieszczony jest na odwrocie tej kartki. Koszt
uczestnictwa w rekolekcjach wynosi dla
dorosłych 10 zł, a dla młodzieży 5 zł (to cena
za modlitewnik uczestnika, który każdy
otrzymuje jako pomoc w przeżyciu rekolek-
cyjnych ćwiczeń).

Program rekolekcji
Piątek, 11 sierpnia

19.00 Przywitanie uczestników, modli-
twa, katecheza wprowadzająca

20.00 EUCHARYSTIA

Sobota, 12 sierpnia

  8.00 Jutrznia z katechezą

  9.00 Ćwiczenia indywidualne (według
przygotowanych tekstów)

10.30 Katecheza

11.15 Adoracja Najśw. Sakramentu

12.30 Obiad

(obiad w własnym domu. Można też przy-
nieść własny prowiant - będzie przygoto-

(Odetnij i zostaw w zakrystii bazyliki)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zgłoszenie uczestnictwa

Imię i Nazwisko .................................................................................... ..........

Grupa wiekowa: Młodzież       Dorośli

wana herbata)

15.00 Modlitwa indywidualna

15.30 Spotkanie w grupach

17.30 EUCHARYSTIA

18.45 Kolacja (z prowiantu przyniesionego
przez uczestników)

19.30 Wieczór Jana Pawła II

Niedziela, 13 sierpnia

  8.00 Jutrznia z katechezą

  9.00 Spotkanie w grupach

10.30 Co dalej? - spotkanie wspólne

12.00 EUCHARYSTIA
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