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wiarę, która góry przenosi.
Jeśli kult Jana Pawła II ma
się rozwijać, to koniecznym
warunkiem jest rozwijająca
się i pogłębiająca nasza żywa

Pielgrzymowanie
W naszej parafii od kilku już lat, co miesiąc ks. Krzysztof Główka jedzie z pielgrzymami do Częstochowy na Apel Jasnogórski. Umownie wybrał 16-go każdego miesiąca, aby uczcić ten wyjątkowy, 16 października 1978 roku – wybór kardynała
Wojtyły na Papieża.
Co miesiąc, w czwarte piątki, od kilku
już lat pielgrzymujemy na koronkę do Bożego Miłosierdzia do Łagiewnik.
Jestem przekonany, że tak ks. Krzysztof
Główka, jak i ja zmobilizowani jesteśmy
własnymi potrzebami, by jeździć do tych
sanktuariów. Nie tyle pielgrzymujemy, gdyż
potrzebny jest przewodnik dla grup, lecz
w pierwszym rzędzie odczuwamy wewnętrzną potrzebę jazdy.
Mogę powiedzieć o sobie, że tak jak kiedyś ks. Kardynał Wojtyła, co jakiś czas
przyjeżdżał do Matki Bożej kalwaryjskiej
z różnymi problemami pasterskimi i przedkładając je na dróżkach same się rozwiązywały, tak i ja mam różne sprawy proboszczowskie, które mobilizuję mnie, by zawozić je do sanktuarium łagiewnickiego, do
Miłosiernego Jezusa. Przeżywam radości
i niepokoje, gdy patrzę na stan duszpasterzowania w Wadowicach. Cieszę się ze
zwycięstw, ale czuję też gorzki smak wielorakich klęsk, które w mym proboszczo-
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waniu przeżywam. Wiozę te wielorakie
przeżycia do Łagiewnik i tam Miłosiernemu Chrystusowi je przedkładam.
W ostatnim pielgrzymowaniu wielki dramat górników z Halemby, ale także wielka
tragedia rodziny wadowickiej, która traci
swego syna. Problem rozmnażających się
jak grzyby po deszczu różnorakich pubów,
dyskotek i innych miejsc, gdzie coraz więcej młodzieży spędza czas, często niszcząc
wewnętrzne wartości. Myślę, jak bardzo
mamy nikły wpływ na to oddziaływanie.
Moje proboszczowskie problemy to także odnowienie materialne naszej bazyliki.
Ona winna przyciągać parafian i pielgrzymów i stwarzać im najlepszy klimat do rozmodlenia i głębszego przeżywania Boga
i spraw religijnych. Bardzo chciałbym, by
w okresie zimowym powstał ołtarz papieski ze specjalnym portretem Ojca Świętego. Myślę o zagospodarowaniu wnęki, którą
przedtem na ścianie pod chórem zapełniały
patriotyczne, metalowe tablice. Chciałbym,
aby tam w przyszłości były artystycznie
ułożone zdjęcia Naszego Największego
Rodaka. Niech one wprowadzają w atmosferę naszej świątyni.
Te wielkie i małe sprawy pokornie przedstawiam łagiewnickiemu Jezusowi Miłosiernemu.
Ks. Proboszcz
Do użytku parafialnego
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Spieszmy się kochać
I Niedziela Adwentu

Umiłowany Ojcze Święty
Jesteśmy wdzięczni za drogę,
którą nam pokazałeś poprzez
Twoje nauki przepełnione miłośdcią, otwartym sercem. Jesteśmy dumni, że to właśnie w naszym mieście narodził sie tak
Wielki Człowiek.
Głęboko wierzymy, że jesteś
już u boku Ojca - naszego Pana.
Gorąco modlimy się o beatyfikację. Dziękujemy Ci Ojcze Święty, że pokazałeś nam jak należy
żyć, cierpieć i umierać.
Halina, Stanisław, Krzysztof
Dziedzicowie

Słowo na niedzielę

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN:
1 Tes 3, 12-4, 2
Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

PROROKA JEREMIASZA
Jr 33, 14-16
Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość

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

EWANGELIA:

Serdecznie proszę rodziców na spotkania
adwentowe, tyczące katechizowania ich
dzieci, a także własnego pogłębienia wiary.
Rozpoczynają się one roratami o godz.
17.00, następnie w kaplicy domu parafialnego jest 15-minutowa konferencja, oraz indywidualne spotkanie z katechetami.
Kalendarz tych spotkań jest następujący:
- Poniedziałek 4 grudnia godz. 17.00 klasy
I Gimnazjum
- Wtorek 5 grudnia godz. 17.00 klasy V
- Czwartek 7 grudnia godz. 17.00 klasy I
- Poniedziałek 11 grudnia godz. 17.00 klasy
II Gimnazjum
- Wtorek 12 grudnia klasy VI
- Środa 13 grudnia klasy III
- Czwartek 14 grudnia klasy IV
- Piątek 15 grudnia klasy III Gimnazjum

Pogłębienie

Łk 21, 25-28.34-36 Oczekiwanie powtórnego przyścia Chrystusa

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pojawią się znaki na słońcu, i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi udręka narodów z powodu bezradności wobec szumu morza i naporu fal.
Ludzie mdleć będą ze strachu i z oczekiwania na to, co przyjść ma na ziemię, bo moce
niebieskie zakołyszą się. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego, jak przybywa w obłoku z mocą
i wielkim majestatem. Gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy,
bo zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie stały się ociężałe
przez opilstwo, obżarstwo i starania o życie, aby nie zaskoczył was ów dzień niespodziewany jak potrzask. Bo on nagle przyjdzie na wszystkich, którzy znajdują się na obliczu całej
ziemi. Czuwajcie każdej chwili, modląc się o to, abyście byli zdolni wyjść cało z tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.
Oto słowo Pańskie

W najbliższym tygodniu rozpoczynamy
w naszej parafii spotkania z rodzicami
dzieci poszczególnych klas. Celem tych
zebrań jest podziękowanie rodzicom za ich
troskę o katolickie wychowanie dzieci, jak
również przekazanie szczegółowych wiadomości o zachowaniu dziecka na katechizacji. Spotkania te są próbą katechizacji dorosłych, gdyż obserwujemy w naszej Ojczyźnie groźny analfabetyzm religijny. Potrzebne jest tu intelektualne umocnienie wiary. Wielu z polskich katolików
nie zna podstawowych prawd wiary. Duża
ich część pozostaje na poziomie praktykowania obyczaju religijnego. Chrystus nie
jest obyczajem. Jest Drogą, Prawdą
i Życiem. To musi być rdzeniem wiary.

ks. Proboszcz
/ciąg dalszy ze str.5/

Oczekiwanie

kły Gość przychodzi, stoi u drzwi i kołacze, a jednocześnie już jest Obecny. W codziennym oczekiwaniu liturgicznym spotykają się jednocześnie wszystkie wydarzenia istotne dla zrozumienia, co Bóg czyni
w osobistej historii każdego człowieka: Jezus rodzi się, wchodzi w czyjeś życie, jest
złożony na ołtarzu jako bezkrwawa zapłata
za konkretny grzech, wreszcie przychodzi
do ludzkiego wnętrza jako Zmartwychwstały Kyrios - Pan, Stwórca Kairosu - Czasu.
Wchodzi tam, często mimo drzwi zamkniętych!
o. Wiesław Dawidowski

Istnieje trzecie oczekiwanie: liturgiczne.
Wprawdzie w perspektywie kalendarza zamyka się ono w ramach czterech niedziel,
lecz w perspektywie codziennego życia
modlitwą jest ono otwieraniem świadomości na to, co się dokonało, dokonuje
i jeszcze dokona w życiu konkretnej osoby. Liturgia Kościoła nie jest rzeczywistością oderwaną od czasoprzestrzeni, pustym
rytuałem. Jest to uprzywilejowane miejsce
życia i teologiczny locus, w którym doświadcza się paradoksu wiary: oto niezwy-

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W II niedzielę grudnia, 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.
Milena Gach
Kamil Zacny
Piotr Paździora
Natalia Czapla

Kacper Paduchowski
Gabriela Forajter
Agnieszka Kosik
Jakub Paluchowski

Nicola Kwaśna
Amelia Górkiewicz
Dominik Zawiła
Cyprian Danek
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Arkadiusz Sarach
Oliwia Kiełtaczyńska
Bartosz Rychlik
Gabriel Olesiak

dzie tak kochał, kto nas będzie swoim potem obsiewał”. Radny to współczesny Boryna, który kocha mieszkańców swej gminy.
Modliłem się, za Gospodarzy naszego miasta, by Bóg uczynił ich otwartymi i pełnymi
gotowości, wobec społeczeństwa, któremu
mają służyć. By mogli dzielić ich bóle i strapienia, radości i nadzieje. By byli razem
z synami i córkami tej małej Ojczyzny.

Odprawiając mszę św. w powyższej intencji prosiłem Boga, by nowi Gospodarze naszego miasta byli jak Maciej Boryna
- bohater powieści „Chłopi” – Władysława Reymonta. On kochał ziemię. Nie dopuścił, by stała ona ugorem. Całym swym
jestestwem obsiewał jej zagony. Miejscem
jego umierania była jego rola. Wtedy usłyszał tęskliwe wołanie pobliskiej przyrody:
„Gospodarzu, nie odchodź. Kto nas bę-

Ks. Proboszcz

Kazaniowe refleksje
Słuchając kazania ks. prałata Michała
Boguty z Wilamowic na temat ich świętego Rodaka ks. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, byłem poruszony niezwykłym żarem płynącym z serca tego kapłana. To przecież Bóg posłużył się prałatem
wilamowskim Bogutą, by lwowskiego
metropolitę – ks. Bilczewskiego wynieść
na ołtarze. Jakiej trzeba wiary, która beznadziejne sprawy odnosi do Bożej pomocy za przyczyną świętego Arcybiskupa.

Z wielką pokorą myślałem o moje małej
wierze, która nie potrafi różnorakich ludzkich problemów przedstawiać Bogu za przyczyną naszego Rodaka Jana Pawła II i usilnie prosić Go o cud. Niedzielne kazanie
wywołało u mnie ogromne pragnienie pogłębienia i ożywienia mojej kapłańskiej wiary. Ośmielam się prosić tych, którzy będą
czytać te słowa, byśmy wspólnie, jeden za
drugiego, modlili się o żywą wiarę. Bardzo
was proszę, módlcie się i za mnie, o taką
-7-
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Czwartek 7 grudnia
6.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
7.00 Śp. ks. Michał Ryś
7.30 Śp. Honorata, Jan, Józef, Franciszek Kasprzak
8.00 Śp.Tadeusz Kasperekz rodzicami iteściami
12.00 Śp. Waldemar Paciorek
17.00 Śp.AgataJurczak -Kordek wdniu urodzin
Śp. Janina Zembaty - 4 r. śm.

Intencje mszalne:

Piątek 8 grudnia Niepokalane Poczęcie NMP
6.00 Śp. ks. Michał Ryś
7.00 Śp. ks. Michał Ryś
8.00 Śp. Stanisława, Jan, Maria Latocha
10.00 Śp. Waldemar Paciorek
12.00 Śp. Ludwik Pytel
17.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
18.00 Śp. Helena i Marian Respondek

Poniedziałek 4 grudnia
6.00 Śp.Józefa iWładysław Pająk z synami
7.00 O błog.Boże i potrzebne łaskidla Barbary
7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Barbary
8.00 Śp. Waldemar Paciorek
12.00 Śp. ks. Michał Ryś
17.00 Śp. Józefa Góral - 2 r. śm.
Śp. Józefa Mamcarczyk

Śp. Barbara Garus

Sobota 9 grudnia
6.00 Śp. Franciszek i Emilia Żak
7.00 Śp. Kazimierz Kasperek - 15 r. śm.
7.30 Śp. ks. Michał Ryś
8.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
12.00 Śp. Waldemar Paciorek
17.00 Śp. Aleksander Bober
18.00 Śp. Władysława Brańka
Śp. Maria Morhard

Wtorek 5 grudnia
6.00 Śp. Józefa Mamcarczyk
7.00 Śp.Błażej,Anna Sroka i zmarliz rodziny
7.30 Śp. Karol Piekarczyk
8.00 Śp. Waldemar Paciorek
12.00 Śp. ks. Michał Ryś
17.00 Śp.Macieji JózefWróblewski -3 r. śm
Śp. Wojciech Baran
Środa 6 grudnia
6.00 Śp. Barbara, Władysław, Franciszka
7.00 Dziękczynna zprośbą o błog.Bożedlarodziny Żarów
7.30 Śp. Kazimierz, Julia, Irena
Śp. Jarzynka, Herbert Myśliwiec
8.00 Śp. ks. Michał Ryś
12.00 Śp. Waldemar Paciorek
17.00 Śp. ks. Michał Ryś
Śp. Józefa Mamcarczyk
Śp. Michał Nowak

Niedziela 10 grudnia
6.00 Śp. ks. Michał Ryś
7.30 Śp. Wiktoria i Franciszek Król
9.00 Śp. Józef i Barbara Drabik - r. śm.
10.30 O zdrowie i błog. Boże dla Doroty
i Andrzeja w 4 r. ślubu
12.00 Ozdrowiei błog.Boże dla dziecii wnuków
z rodzinNejranowskich iKopyściów
13.15 Roczki
18.00 Śp. Waldemar Paciorek

Święci tego tygodnia: w poniedziałek –

wspomnienie św. Barbary, dziewicy i
meczennicy, w środę – wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, w czwartek – wspomnienie św.
Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, w piątek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, w sobotę – wspomnienie św. Jana Diego.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
-6-

I Niedziela Adwentu 03 grudnia 2006 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 młodzieży. Podczas porannych rorat będą rozważania o Ziemi Świętej. Dla dzieci szkolnych w ciągu tygodnia będą roraty o godz.
17.00.
3. W tym tygodniu o godz. 17.00 będą
wywiadówki dla rodziców dzieci z następujących klas:
- Poniedziałek 4 grudnia godz. 17.00 klasy
I Gimnazjum
- Wtorek 5 grudnia godz. 17.00 klasy V
- Czwartek 7 grudnia godz. 17.00 klasy I
- Poniedziałek 11 grudnia godz. 17.00 klasy II Gimnazjum
4. W adwencie nie będzie Mszy Św.
o godz. 18.00 z wyjątkiem sobót, Niepokalanego Poczęcia i rekolekcji.
5. W środy adwentowe, Nowennę do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiamy o godz. 8.30 i 16.30. Modlimy się za
górników i bezrobotnych.
6. W pierwszy czwartek, po mszy św.
o godz. 8.00, oraz przed godz. 17.00 odprawiamy adorację w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
7. W piątek jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Msze św. odprawimy o godz. 6.00, 7.00,

8.00, 10.00, 12.00, 17.00 i 18.00. W tym
dniu, ze względu na uroczystość, nie ma
postu.
8. Jak co roku w adwencie, Caritas zachęca wiernych do udziału w Wigilijnym
Dziele Pomocy Dzieciom. Znakiem tej pomocy jest nabywanie świecy. Do Caritas
odprowadzamy z każdej świecy 4 zł. Jeśli
wierni składają wyższe ofiary, to przeznaczamy je na pomoc dla rodzin wielodzietnych.
9. Prosimy wszystkich, którzy są w bardzo trudnej sytuacji materialnej, by zgłaszali
swe tragiczne położenie w punkcie Zespołu Charytatywnego w Domu Katolickim
w środy od godz. 10.00 do 12.00. Parafia
pragnie przyjść im z pomocą.
10. W każdą niedzielę po mszy św.
o godz. 7.30 przedstawiciele Rycerstwa
Niepokalanej przewodniczą w odmawianiu
dziesiątki różańca w intencji rodzin,
a zwłaszcza za dzieci zaniedbane i porzucone.
11. W przyszłą niedzielę grupa niepełnosprawnych - Rafałki, organizuje świąteczny kiermasz.
12. Przyszła niedziela jest dniem modlitw
za Kościół katolicki na Wschodzie. Przy
kościołach będzie zbiórka na pomoc temu
Kościołowi.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Święta Barbara

wypadku, jest wielkim bólem dla tych, którzy pozostali. Najczęściej zachwiał się im
cały świat. Gdy ginie człowiek, to ginie
świat. Warto na tym miejscu przypomnieć,
co pisze Hemingway we wstępie do swojej
głośnej książki: „Komu bije dzwon”.
Uważałem również, że bardzo jednostronnie pokazywano św. Barbarę, jako

Tragiczny wypadek w kopalni Halemba
został przez środki masowego przekazu
w sposób wyjątkowy nagłośniony. Odnosiłem wrażenie, że środki społeczne dramat kopalni niebezpiecznie rozhisteryzowały. Zdaję sobie sprawę, że odejście każdego człowieka, niezależnie, czy w wyniku
choroby, czy też na skutek określonego -3-

(ciąg dalszy na str. 4)

woływana jako patronka dobrej śmierci.
Pozdrowienie górnicze „Szczęść Boże” nie
donosi się tylko do życzenia, by Bóg szczęścił na ziemi – ale, by człowiek nie tracił
w swoim życiu wizji wieczności – wiecznego szczęścia.
Myślałem w tych smutnych dniach,
w których tyle się mówiło o roli psychologów i psychoterapeutów, że podstawowe
zadanie to jest troska o wiarę. Wierzący
człowiek nigdy nie żyje na niby. Realnie liczy się, że odejdzie z tego świata i przejdzie do wieczności. „Pamiętaj człowieku,
że prochem jesteś i w proch się obrócisz”.
Tyle z nas zawsze w Środę Popielcową
przyjmuje popiół, ale pewno tych słów
prawdy o ludzkiej egzystencji nie słyszymy.
Chciałbym z okazji św. Barbary patronki
górników, naszym parafianom, którzy pracują na kopalniach, a także tym, którzy już
przeszli na emeryturę, uścisnąć ich spracowaną dłoń i powiedzieć im: „Szczęść
wam Boże, bracia górnicy. Jestem z wami
w waszej doli i niedoli. Ogarniam was moją
kapłańską modlitwą.

(ciąg dalszy ze str. 3)

patronkę górników, a także pozdrowienie
górnicze: „Szczęść Boże”. Każdy z wierzących ludzi powinien znać ewangelię, która
często podkreśla, że śmierć jest jak złodziej.
„Nie wiecie dnia, ani godziny”. Chrystus
nie uwalnia człowieka od choroby i śmierci. Również Jego Święci na ogół tego nie
czynią. Może się zdarzyć wyjątkowy cud,
że ten, czy ów zostaje wyleczony, czy przeżył katastrofę. Czymś normalnym w przyrodzie i całej naturze jest umieranie. Jednak
dla każdego z nas umieranie kogoś bliskiego, a także własne – jest nienormalną sytuacją. Nigdy się nie nauczymy spokojnie
przyjmować śmierć bliskich. Mała św. Teresa, choć tak blisko była Boga, to jednak
z niepokojem pisała w swoim dzienniczku:
„Nigdy się nie nauczę umierać”. Z chwilą
urodzenia jesteśmy przeznaczeni do śmierci. Tylko Bóg zna miejsce i okoliczności
naszego odejścia.
Są zawody, które z istoty swej niosą niebezpieczeństwo śmierci. Niewątpliwe do
nich należy górnictwo. Św. Barbara nie jest
tą, która ma od niej uwalniać, ale jest przy-

ks. Proboszcz

Dzień Skupienia Rycerstwa Niepokalanej – przy parafii
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny W Wadowicach
Dzień Skupienia Rycerstwa Niepokalanej
w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. przypadł w szczególnym dniu –
11 listopada – święto Niepodległości ,
w przeddzień wyborów samorządowych.
Szczególny był również temat naszego Dnia
Skupienia: „Miłość św. Maksymiliana do
ziemskiej Ojczyzny drogą ku Niebieskiej.”
W konferencji Ojciec Krystian mówił o znaczeniu miłości do Ojczyzny, do narodu,
o patriotyzmie w dążeniu do świętości św.
Maksymiliana, jak również w odniesieniu
do nas samych.

Św. Maksymilian wychowywał się
w rodzinie bardzo pobożnej, bardzo polskiej o głębokim patriotyzmie. Ojciec św.
Maksymiliana zginął - walcząc w obronie
Ojczyzny. Św. Maksymilian pragnął być żołnierzem i walczyć o wolność Ojczyzny.
Żył w czasach rozbiorów na terenie zaboru rosyjskiego.
Już będąc klerykiem, kiedy wybuchła
I wojna światowa, miał pokusę wstąpienia
do wojska. Stało się inaczej – wyjechał do
Rzymu, został kapłanem.
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Wraca do Polski wolnej. Wie, że Ojczyzna jest słaba i zniszczona, również duchowo. Św. Maksymilian zakłada Rycerstwo Niepokalanej w Krakowie, rozpoczyna drukowanie Rycerza – pragnie odrodzić Ojczyznę poprzez media. Są również
ślady konspiracyjnej działalności św. Maksymiliana w czasie II wojny światowej –
należał do Związku Walki Zbrojnej(AK).
Bardzo wymowne i jakże aktualne dziś
są słowa wypowiedziane przez św. Maksymiliana w Niepokalanowie 29 maja 1937
r – „Żeby ten pokój przyszedł to trzeba,
aby był jeden cel. Tym celem musi być
Pan Bóg. Pan Bóg musi być wszędzie”.
Słowa Św. Maksymiliana mogą być
pięknym programem dla krajów Unii Europejskiej. Każdy naród powinien dbać
o wiarę, swoją tożsamość, tradycje i swoją
kulturę .
Wzbogaceni wiedzą patriotyczną i duchową, po konferencji adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, polecając Panu Ojczyznę, Rządzących i nas samych, aby
podczas Eucharystii umocnić modlitwę ufając w wielką Jej moc.
Dzień Skupienia przeżyłam jako swoistą
lekcję historii i wychowania. W swojej modlitwie prosiłam o wiarę i miłość w rodzinach, o dobre wychowanie dzieci, o światło Ducha Świętego dla wszystkich zagubionych i poszukujących sensu życia, aby
odnaleźli na swoich drogach Boga. Bez
wiary, miłości, poszanowania człowieka
– puste jest życie.

Ważnym punktem naszego Dnia Skupienia była relacja Ojca Krystiana z posiedzenia
Zarządu MI i październikowego zjazdu prezesów i animatorów w Niepokalanowie
Rok 2007 dla Rycerstwa jest rokiem jubileuszowym: 90. rocznica powstania MI, 85.
rocznica objawień fatimskich, 80. rocznica
założenia Niepokalanowa, 25. rocznica kanonizacji św. Maksymiliana.
Nasza Wspólnota pragnie uczcić te ważne rocznice – uchwaliliśmy wspólnie z naszym opiekunem ks. Proboszczem, by sprowadzić do Naszej Bazyliki Relikwie św.
Maksymiliana, oraz by zakupić i poświęcić
sztandar Rycerstwa Niepokalanej.
Relikwie św. Maksymiliana pragniemy
sprowadzić w sposób uroczysty. Chcemy
zorganizować w maju 2007 r. – 2-dnową
pielgrzymkę parafian i rycerzy do Niepokalanowa, gdzie uroczyście podczas mszy św.
zostaną przekazane relikwie. Następny etap
to uroczyste wprowadzenie Relikwii do bazyliki. Na uroczystości wprowadzenia Relikwii pragniemy poświęcić sztandar MI. To
bardzo ważne, dla nas rycerzy, zadania.
Potrzeba zaangażowania się nas wszystkich, aby temu sprostać i dobrze przygotować. Wszystkie te sprawy oddajemy w ręce
Niepokalanej – ufamy, że nas nie opuści.
Otrzymaliśmy zgodę ks. Proboszcza na
składkę na mszy św. w pierwsze soboty, na
zakup sztandaru. Prosimy wszystkich
uczestników pierwszo sobotnich nabożeństw o wsparcie finansowe na zakup
sztandaru Rycerstwa Niepokalanej.
Maria Wolczko

Pobożny początek
Wybrani przez społeczeństwo wadowickie w niedzielę 12 listopada Radni, oraz
Burmistrz rozpoczęli swoją działalność
mszą św. w naszej bazylice w poniedziałek 27 listopada. Msza św. została odprawiona w intencji Radnych Rady Miejskiej

w Wadowicach i Burmistrza Wadowic, prosząc o wszelkie łaski Ducha św. i opiekę
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w służbie
dla mieszkańców naszej małej Ojczyzny
i pomyślnego rozwoju Wadowic.
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