Plan rekolekcji
26.03.2007r poniedziałek
8.15–Gimnazjum nr 1 kl. I
9.30–Gimnazjum nr 1 kl. II
10.45–Gimnazjum nr 1 kl. III
16.00 – Gimnazjum nr 1
27.03.2007 wtorek
8.15 - Gimnazjum nr 1 kl. I
9.30 - Gimnazjum nr 1 kl. II
10.45 - Gimnazjum nr 1 kl. III
16.00 - Gimnazjum nr 1
28.03.2007 środa
8.00 - Gimnazjum nr 2 kl. III
9.00 - Gimnazjum nr 2 kl. I-II
10.00 /kościół/ - Gimnazjum nr 1 /całość/
10.00 /kaplica/ - SP 2 kl. II-III
/ew. SP4 kl. II-III/
11.00 - SP kl. 0-I
12.00 - SP 2 kl. IV-VI
13.00 - SP 4 kl. IV-VI
14.00 - ewent. SP 4 kl. II-III
15.30 - Gimnazjum nr 2
16.45 - SP 2 i 4

29.03.2007 czwartek
8.00 - Gimnazjum nr 2
kl. III
9.00 - Gimnazjum nr 2 kl. I-II
10.00 - SP 2 i 4 kl. II-III
11.00 - SP 2 i 4 kl. 0-I
12.00 - SP 2 kl. IV-VI
13.00 - SP 4 kl. IV-VI
15.30 - Gimnazjum nr 2
16.45 - SP 2 i 4
30.03.2007 piątek
8.00 - Gimnazjum nr 2 kl. III
9.00 - Gimnazjum nr 2 kl. I-II
10.00 - SP 4 kl. IV-VI
11.00 - SP 2 i 4 kl. 0-III
12.00 - SP 2 kl. IV-VI
15.30 - Gimnazjum nr 2
16.30 - SP 2 i 4 kl. IV-VI
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Spieszmy się kochać
V Niedziela
Wielkiego Postu
Kiedy wiadomość o Twojej
śmierci została ogłoszona, ludzie
zgromadzeni na pl. św. Piotra w
Rzymie pochylili głowy. Wielu
chciało tam być w tej szczególnej chwili, aby powiedzieć Ci:

Pielgrzymka do Niepokalanowa
W roku licznych rocznic, związanych
z dziełem św. Maksymiliana, będziemy
przeżywać w maju 2-dniową pielgrzymkę
do Niepokalanowa. Ojcowie franciszkanie
przekażą nam relikwie św. Maksymiliana.
W poniedziałek 7 maja wyjazd o godz.
5.00 rano. W tym dniu na wieczornym nabożeństwie Maryjnym w Niepokalanowie
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dziękujemy za to, że byłeś, że

otrzymamy relikwie św. Maksymiliana.
Tam będziemy nocować. Natomiast we
wtorek 8 maja odwiedzimy grób ks. Jerzego Popiełuszki, budującą się świątynię
Opatrzności Bożej, a także zamek królewski i katedrę Świętojańską. Koszt tej pielgrzymki, wraz z noclegiem, kolacją i śniadaniem, wyniesie 110 zł.
ks. Proboszcz

przypomniałeś nam o darze wy-
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trwałości, że otworzyłeś nam
oczy na dar wiary, że głosiłeś
pokój. Twój przykład dodawał
nam sił. Swoim życiem dałeś
nam przykład, a my będzimy iść
dalej.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI IZAJADRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWSZA:

ŁAAPOSTOŁA DO FILIPIAN:

Iz 43, 16-21

Flp 3, 8-14

Obietnica nowego wyzwolenia

Upodabniając się do śmierci Chrystusa, dojdę
do powstania z martwych

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

EWANGELIA: J 8, 1-11

Od tej chwili już nie grzesz
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek
lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy,
nauczał.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze
przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego:
«Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz
nakazał nam takie kamienować. A Ty co
mówisz?». Mówili to wystawiając Go na
próbę, aby mieli o co Go oskarżyć Lecz
Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po zie-

mi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się, pisał
na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do
niej: «Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie
potępił?». A ona odrzekła: «Nikt, Panie!».
Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz».
Oto słowo Pańskie.

Szczęśliwa i miłosierdzie

Na ogół uważamy, że najpoważniejszymi
z grzechów na chrześcijańskiej liście są te
przeciwko szóstemu przykazaniu. Z pewnością są one ciężkie, bowiem burzą harmonię między ludźmi. Ich skutki jednak
łatwo naprawić. Najbardziej śmiertelnymi
grzechami są pycha, posądzenie i hipokryzja, pozwalające cynicznie wynosić się
ponad ludzi nieszczęśliwych, wydawać lekkoduszne wyroki i traktować miłosierdzie
jako szkodliwe marzenie wariata.

Słowa Jezusa: „Kobieto, gdzież oni są?”
czytamy dzisiaj jako Słowo Boże, słowo
nadziei dla ludzi nieszczęśliwych, uwikłanych w sytuację, z której po ludzku nikt
nie może ich ocalić. „Dwoje pozostało:
nieszczęśliwa i miłosierdzie (misera et misericordia)” - pisze św. Augustyn. Miłosierdzie objawia swoją naturę: „Ja cię nie
potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.
Miłosierdzie zostaje z grzesznikiem, nie
dołącza zaś do przewrotnych oskarżycieli.

o. Wiesław Dawidowski OSA
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Przed Karolem stanęło widmo wywozu na
roboty przymusowe do Niemiec. Aby temu
zapobiec zatrudnił go Józef Kuczmierczyk
– ojciec chrzestny – w charakterze gońca
w prowadzonej przez siebie restauracji znajdującej się w zbiegu ulic św. Anny i Wiślnej
– tam gdzie jest Dom Towarowy. Tam pracował od marca 1940 r. do września 1940
r. Następnie dzięki pani Jadwidze Lewaj
(córce nauczycielki St. Wyspiańskiego),
u której Karol pobierał naukę języka francuskiego, znalazł zatrudnienie w Kamieniołomie Zakrzówek stanowiącym część Zakładów „Solvay”, kierowanym przez p. Kułakowskiego, któremu Niemcy powierzyli
dalsze kierowanie zakładem. Karol mieszkał
nadal z ukochanym Ojcem w budynku przy
ul. Tynieckiej 10, do którego przeprowadzili się z Wadowic w lecie 1938 r., tak aby
miał najlepsze warunki do studiowania.
cdn.

Zapomniana rocznica cz.I
Dla 21-letniego Karola Wojtyły dzień 18
lutego 1941 r. wydawał się być dniem normalnym, normalnym jak na okupacyjną
rzeczywistość.
Wszystkie Jego marzenia studiowania
upragnionej polonistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
prysnęły z dniem 6 września 1939 r. wraz
z podstępnym aresztowaniem przez gestapo profesorów i zamknięciem Uniwersytetu.
Nawiązane przyjaźnie na pierwszym roku
studiów z takimi kolegami jak z Juliuszem
Kydryńskim, Jerzym Boberem, Tadeuszem Hołujem, Wojciechem Żukrowskim, scalone identycznymi umiłowaniami do teatru, literatury, poezji, zostały niechybnie przerwane.

Opracował na podstawie „Kalendarium życia Karola Wojtyły”
Wydawnictwo „Znak” Kraków 1983 r. - Stefan Mżyk

Odrobina historii Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II
i pracy w nim Sióstr Nazaretanek cz. I

Z relacji Ks. B. Fidelusa oraz pierwszej
Siostry Kustosz tego domu wiemy, że starania o oddanie mieszkania zajmowanego
przez Wojtyłów do dyspozycji Archidiecezji Krakowskiej prowadził Ks. Kard.
F. Macharski. Sprawy przejęcia udostępnionego lokalu omawiał z władzami miejscowymi w Wadowicach Ks. Inf. dr E.
Zacher – katecheta Karola Wojtyły. Pierwsze prace remontowe w domu, przygotowujące go do potrzeb muzeum rozpoczęto w 1980 r. Dotychczasowi mieszkańcy
kamienicy stopniowo przenosili się do innych lokali. Z góry założono, że Dom nie
jest przeznaczony do ekspozycji typu
skansenowego, ale ma przypomnieć Oso-

bę Ojca św. w miejscu, gdzie przyszedł na
świat oraz drogę, która zawiodła Jana Pawła II z domu w Wadowicach na Stolicę Piotrową w Rzymie. Aranżację wnętrz powierzono Markowi Rostworowskiemu. Nieocenioną rolę w tworzeniu Muzeum odegrali
ofiarodawcy, m.in. Z. Kotlarczyk, której
Karol podarował w 1944 r. swoje sprzęty
domowe, a które Ona przekazała do potrzeb
tej wystawy. Dzięki temu możemy dziś
oglądać autentyczne przedmioty stanowiące wyposażenie dawnego mieszkania rodziny Wojtyłów. 18. maja 1984 r. w 64 rocznicę urodzin Karola Wojtyły Dom Rodzinny
Ojca Św. został otwarty dla zwiedzających.
cdn
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S. Aleksandra Andrukiewicz

Poniedziałek 26 marca
6.00 Śp. Maria Gugulska
7.00 Śp. Anna Siłkowska - 29 r. śm.
7.30 Śp. Karol Piekarczyk
8.00 Śp. Anna Kucharska
12.00 Śp. Władysław Bury
18.00 Śp. Aleksander Cierpiałek - 2 r. śm.
Śp. Łucja Gurdek
Wtorek 27 marca
6.00 Śp. Karol Piekarczyk
7.00 Śp. Łucja Gurdek
7.30 Śp. Kazimierz Satława
8.00 Śp. Maria Gugulska
12.00 Śp. Marian Żegliński - 7 r. śm.
18.00 Śp. Anna Kucharska
Śp. Józefa i Waldemar Grężlewscy
Środa 28 marca
6.00 Śp. Łucja Gurdek
7.00 Śp. Władysław Bury
7.30 Śp. Karol Piekarczyk
8.00 Śp. Maria Gugulska
12.00 Śp. Wanda Dyrcz - 7 r. śm.
18.00 W intencjach nowenny
Czwartek 29 marca
6.00 Śp. Karol Piekarczyk
7.00 Śp. Danuta Graca
7.30 Śp. Franciszek Landowski - 7 r. śm.
8.00 Śp. Maria Gugulska
Sp. Kornelia Warmuz
12.00 Śp. Fryderyk Kosałka, żona i dzieci
18.00 Śp.Janina iStanisławGalas,syn Ryszard
Śp. Władysław Bury

Piątek 30 marca
6.00 Śp. Władysław Bury
7.00 Śp. Karol Piekarczyk
7.30 Śp. Stanisław Kurpiel
8.00 Śp. Maria Gugulska
12.00 Śp. Maria Talaga
18.00 Śp. Maria, Stanisław, Józef Kubiccy
Śp. Jadwiga Szatan
Sobota 31 marca
6.00 Śp. Karol Piekarczyk
7.00 Śp. Irena, Julian, Władysław Nowak
7.30 Śp. Jan Byrski - r. śm.
8.00 Śp. Maria Gugulska
12.00 Za KościółŚw.OjcaŚw.BenedyktaXVI,
o rychłą beatyfikację Jana Pawła IIi Radio Maryja
18.00 Obłog.Boże iłaskę zbawieniadla Bożeny
Śp. Marcin - 1 r. śm.
Niedziela 1 kwietnia
6.00 Śp. Karol Piekarczyk
O błog. Boże dla Róż Różańcowych
7.30 Śp. Piotr i Stanisława Cieślik, syn Bolesław
Śp. Maria Gugulska
9.00 Śp. Kazimierz Lempart,
Śp. Karolina Polus z rodzicami
10.30 Śp. Bogusław Lisko, Tomasz syn
12.00 Śp. Marian Grzybczyk - r. śm.
13.15 Chrzty
18.00 O zdrowie i błog. Boże dla Mateusza
w 18 r. urodzin

hali sportowej i krytej pływalni. Liceum oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Uczniowie zamiejscowi mogą zamieszkać w internacie bądź na stancji w okolicy szkoły. Naszą ofertę kierujemy przede
wszystkim do tych młodych ludzi, którzy
z różnych przyczyn nie mogą podjąć nauki
w dobrym liceum. Chcemy stworzyć możliwość rozwoju młodzieży zdolnej, osiągającej dobre wyniki w nauce, która z powodu
złej sytuacji materialnej bądź rodzinnej wymaga szczególnej opieki i wsparcia.

W ostatnich dniach nasza parafia otrzymała informację następującej treści.
Już piąty rok w podkrakowskich Piekarach rozwija swą działalność Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina 2000”, w skład
którego wchodzi nasze Liceum Ogólnokształcące. Obecnie uczy się u nas ponad
300 uczniów z okolic Krakowa i z całej niemal Polski. Staramy się stworzyć naszej
«młodzieży jak najlepsze warunki do
LO W CENTRUM EDUKACYJNYM „RADOwszechstronnego rozwoju: duchowego,
SNA NOWINA 2000” Piekary 2 32-060 Liszki tel.
intelektualnego i fizycznego. Na terenie
12/280 70 99 (sekr. - w. 105) fax 12/280 07 51 sekreCentrum Edukacyjnego w Piekarach
tariat@liceum.fund.pl http://www.liceum.fund.pl
uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej - 6 -

V Niedziela Wielkiego Postu 25 marca 2007
1. Wspólnota Wiara i Światło zorganizowała dzisiaj Kiermasz Świąteczny. Zachęcamy do udziału.
2. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje dla dorosłych, młodzieży pozaszkolnej i gimnazjalnej oraz dzieci szkolnych.
3. Dla dorosłych rekolekcje: poniedziałek, wtorek, środa. Nauki rekolekcyjne
o godz. 8.00, 12.00, 18.00.
Nauki stanowe:
Dla mężczyzn dziś o godz. 18.45
Dla kobiet poniedziałek o godz. 9.00 i 19.00
Dla samotnych i owdowiałych wtorek
o godz. 9.00
Dla małżonków wtorek o godz. 19.00.
Dla chorych środa o godz. 9.00 W tym dniu
odwiedzimy chorych w domach. Proszę ich
zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii.
Młodzież pozaszkolna poniedziałek i wtorek o godz. 20.00.
Zakończenie rekolekcji środa-o godz. 18.00
SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA w Wielką
Środę od godz. 6.00 do 12.00 i od 14.00
do 18.00.
4. Ofiary składane podczas rekolekcji są
przeznaczone na pokrycie kosztów zorganizowania rekolekcji dla dzieci, dorosłych
i młodzieży.
5. Jutro w Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny przeżywamy Dzień
Świętości Życia Ludzkiego. Na mszach św.
o godz. 8.00, 12.00 i 18.00 będzie można
podjąć się duchowej adopcji dzieci poczętych, przez złożenie odpowiedniego formularza. W jutrzejsze Święto, na mszy św.
o godz. 12.00 polecimy MB Nieustającej
Pomocy pasterską posługę ks. abpa Kazimierza Nycza w archidiecezji warszawskiej.
6. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachęca do niesienia pomocy biednym, poprzez nabywanie w naszej bazylice baran-

ków wielkanocnych w cenie 5 zł., a także
skarbonek wielkopostnych. Do tych skarbonek rodzina składa ofiary, które przyniesie do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego.
7. Prosimy w najbliższym tygodniu o złożenie daru czy to żywności, czy odzieży
do specjalnych koszów, które będą przy
ołtarzu św. Antoniego.
8. W przyszłą Niedzielę Palmową będziemy przed każdą Mszą Św. święcić palmy.
Uroczysta procesja wraz z poświęceniem
palm przed mszą św. o godz. 12.00, a po
niej odbędzie się w kaplicy parafialnej konkurs palm. Do udziału zapraszamy.
9. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na remonty naszej bazyliki.
10. W Wielki Poniedziałek 2 kwietnia mija
druga rocznica śmierci Jana Pawła II Wielkiego. Będzie to dzień uwielbienia Boga za
Wielkiego Papieża Wadowiczanina. Zapraszamy naszą młodzież do udziału w Drodze Krzyżowej, którą rozpoczniemy od
kościoła św. Piotra o godz. 11:00 i zakończymy nabożeństwem Komunii Świętej
przy naszej Bazylice. Natomiast dorosłych
parafian zapraszamy w tym dniu na Drogę
Krzyżową o godz. 18:30. Rozpoczniemy ją
od kościoła św. Piotra i zakończymy Mszą
Św. koncelebrowaną o godz. 20:00, której
będzie przewodniczył ks. bp Jan Szkodzoń.
Drugą rocznicę dopełnimy naszą obecnością pod jego rodzinnym oknem o godz.
21:37. W związku z tymi uroczystościami
nie będzie tradycyjnej procesji po mieście
w Niedzielę Palmową.
11. W Święto Zmartwychwstania Pańskiego będziemy chrzcili na mszy św.
o godz. 13.15. Pouczenie przedchrzcielne
będzie w najbliższą sobotę o godz. 17.00.
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Okiem Proboszcza
Każdy Proboszcz ma obowiązek prowadzenia kroniki parafialnej. W zapiskach tych
powinien rządca parafii odnotowywać ważniejsze zdarzenia z życia wspólnoty parafialnej. Trudnością jest to słowo „ważniejsze”, gdyż to co dla jednego księdza jest
ważne, to inny nie uznaje tego za godne
podkreślenia. Z tego powodu kronika zawsze posiada cechę dużej subiektywności.
Jest jednak dla potomnych źródłem obszernej informacji o duszpasterstwie w minionych latach.
Również i ja staram się spełniać ten wymóg proboszczowski. Odręcznie piszę już
drugą księgę formatu A3. Z lękiem odnotowuję zdarzenia, gdyż piszę niewyraźnie.
Martwię się, kto po mnie te pisma przeczyta?
Od kilku już lat, gdy nadchodzi marzec –
z wdzięczności do św. Józefa odnotowuje
zdarzenia każdego dnia tego miesiąca. I tak
w ostatnim tygodniu pisałem.
W poniedziałek 12 marca uczestniczyłem
w Zespole Szkół Nr 3 w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Tischnerowskie
ślady”. Dumałem jak bardzo sprawna Dyrekcja może młodzież mobilizować do
większej wiedzy. Po południu w tym dniu
brałem udział w pogrzebie Ojca mojego
młodszego kolegi ks. Kazimierza Piętki, który odbył się w Ujsołach. Byłem pod wrażeniem pobożności mieszkańców tej wiosce
żywieckiej. Objawiała się ona w tym, że
mijający księdza ludzie, niezależnie od tego
w jakim wieku byli, wypowiadali słowa
pozdrowienia chrześcijańskiego: „Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
W Wadowicach ten piękny obyczaj chrześcijański został w większości zapomniany. -4-

Zwłaszcza przez młodzież. W tym dniu
wieczorem byłem obecny na katechezach
przeprowadzonych przez Drogę Neokatechumenalną w kaplicy parafialnej. Brało
w niej udział tylko 16 uczestników. Droga
Neokatechumenalna jest to wspólnota, która pomaga, poprzez odkrywanie wartości
chrztu św., pogłębiać wiarę.
We wtorek 13 marca na spotkaniu z Panią
Burmistrz w Urzędzie Miasta omawiałem
oczekiwaną pomoc w organizowaniu uroczystości związanej z II rocznicą śmierci
Jana Pawła II. Słuchałem też relacji o planach dotyczących modernizacji Placu Jana
Pawła II. Po raz kolejny uświadomiłem
sobie, że w Wadowicach tak władze samorządowe jak również i kościelne powinny
mieć ducha profetycznego, który podpowiadałby jak tworzyć współczesność pod
względem duchowym i materialnym, by
w przyszłości nie mieć wyrzutów, że ważne sprawy zostały przespane.
W środę 14 marca włączyłem się duchowo w rekolekcje dla młodzieży z Zespołu
Szkół Nr 1 dawnej budowlanki, w której
katechizuje ks. Mieszko Pabiś i Ojciec Ireneusz. Rekolekcje przeprowadzał ks. Marek Zemła, duszpasterzujący w parafii św.
Piotra. W rekolekcjach brało udział około
50% młodzieży. Wciąż trwają dyskusje jak
pogłębiać w młodzieży wiarę, nadzieję
i miłość. Jak wciągać ją w życie Kościoła.
Doświadczamy smutnego zjawiska, że młodzież zafascynowana tym co niesie świat
ma coraz mniejsze chęci do interesowania
się Ewangelią. Dziękuję Bogu za ofiarnych
wychowawców i otwartą na sprawy Boże
młodzież. W tym dniu nasza parafia uczestniczy w środowej nowennie ku czci św.
Józefa na Górce. Mam tam kazanie na temat: „Nie lękaj się Maryjo. Nie lękaj się

Józefie, otworzyć na Boży projekt życia”.

W tym dniu 16 marca już od prawie 6 lat
ks. Krzysztof Główka co miesiąc wyjeżdża
z pielgrzymką na Apel Jasnogórski. Jest to
piękne dzieło. Również w tym dniu mamy
posiedzenie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. Brało w nim udział 12 osób. Bogu
dziękuję za tych parafian, którzy są chętni
do podjęcia różnych zadań w życiu parafialnym.

Czwartek 15 marca jest dniem spotkania z dwoma artystkami Panią Katarzyną
Dobrzańską, oraz Panią Aleksandrą Grochalową, które wykonały polichromię naszej bazyliki, a teraz projektują ołtarz do
kaplicy poświęconej Ojcu Św. Janowi
Pawłowi II. Chodzi o wystrój kaplicy
współbrzmiący z pozostałymi ołtarzami
naszej bazyliki. Ma być on hołdem naszej
pobożności dla Wielkiego Świętego Wadowiczanina. Nie może być to praca o zbyt
wygórowanej cenie. Już od kilku miesięcy trwają dyskusje z twórcami różnych
pomysłów tego ołtarza.

Sobota 17 marca. Rano ks. Marek Poznański ma zbiórkę z ministrantami. Z lektorami
odbywa spotkania we wtorki wieczorem.
Doświadczamy w naszej parafii potrzeby
jeszcze większej współpracy księdza opiekującego się służbą ołtarza z rodzicami. Pragnieniem naszym jest, aby nasza bazylika nie
tylko była piękna od strony jej wystroju, ale
także odznaczała się duża liczbą chłopców
przy ołtarzu, jak również i scholi. Jestem
wdzięczny ks. Markowi Poznańskiemu za
prowadzenie służby ołtarza oraz ks. Mieszkowi Pabisiowi za kierowanie oazą dziecięcą.
Modlę się by księdzu Maciejowi Ściborowi
udało się zorganizować oazę młodzieżową.

W tym dniu mam spotkanie z grupą
Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej. Omawiany był program naszej majowej pielgrzymki do Niepokalanowa, podczas której od Ojców Franciszkanów otrzymamy
relikwie św. Maksymiliana do naszej Parafii.
W piątek 16 marca było zakończenie
rekolekcji dla młodzieży z „budowlanki”.
Do komunii świętej przystąpiło około 100
młodych ludzi.

Niedziela 18 marca. Księża współpracownicy sprawują 7 Mszy Św. w naszej Bazylice. Po jednej w Domu Pomocy Społecznej,
w więzieniu, w Kaplicy Parafialnej. Ja natomiast odprawiam Mszę Św. w Domu Samotnej Matki oraz w Rokowie. Roków jest
wioską, która liczy 65 rodzin. Odległa jest
od Bazyliki o 5 km. Niektórzy z mieszkańców chcieliby kaplicy, lecz większości ten
problem nie interesuje. Mówią, że obecnie
nie ma przeszkód w pokonywaniu odległości bo są samochody.

Jest to dzień, w którym odprawiamy
Drogę Krzyżową dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Dla naszych starszych parafian jest Droga Krzyżowa rano i wieczorem. Bierze w niej udział dużo wiernych.
Rano około 250, a wieczorem 150. Dzieci
jest około 150. Młodzieży jest również
około 150, ale są to przeważnie z klas III
gimnazjów. Oni w ramach przygotowania do bierzmowania muszą brać w nich
udział. To „muszą” rzutuje tak, że z własnej chęci młodzieży szkół średnich jest
tyle, że na palcach ich można policzyć.

Takie to treści umieszczam w Kronice
Parafialnej.
ks. Proboszcz
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