Z wdzięcznością wyniesienia na ołtarze
O. Pio i oczekiwaniem
beatyfikacji Jana Pawła II
02 maja 2007 - Wadowice
- 25 miesiąc od przejścia do domu Ojca - Sługi Bożego Jana Pawła II
- 8 rocznica beatyfikacji św. O. Pio z Pietrelciny
Program:
15.00 - uwielbienie Miłosierdzia Bożego /Siostry MB Miłosierdzia - Łagiewniki
16.00 - modlitewne czuwanie / różaniec
17.00 - koncert-Fioretti /Franciszkański zespół muzyczny z Krakowa/
18.00 - msza parafialna /przerwa
18.30 - nabożeństwo majowe z procesją po rynku
19.00 - prof. Wanda Półtawska i goście
20.00 - msza św./ w oprawie muzycznej Fioretti, kazanie - Ojcowie Kapucyni z Krakowa
21.00 - Apel Jasnogórski /Ojcowie Paulini – Częstochowa/
21.30 - modlitwy pod domem rodzinnym Jana Pawła II

Dzień Papieski 14.10.2007 r.
Słowa „Jan Paweł II obrońca godności
człowieka” będą hasłem VII Dnia Papieskiego, który obchodzić będziemy w Polsce 14
października 2007 r. Podsumowano też
ubiegłoroczne obchody Dnia Papieskiego,
informując m.in. o zebranych ponad 6,6 mln
zł ofiar.
Dzięki ofiarności Polaków z okazji obchodzonego 15 października 2006 r. VI Dnia
Papieskiego Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia ufunduje 1750 stypendiów dla
uzdolnionej, ale ubogiej młodzieży. Rok
wcześniej stypendia otrzymywało 1600
osób. VI Dzień Papieski przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II sługa Miłosierdzia”.
Kolejny Dzień Papieski będzie zwracał uwagę na niezwykle wielki i ważny wymiar
pontyfikatu Papieża Polaka, jakim jest tro-
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ska i obrona godności człowieka. Oprócz
zbiórki na rzecz ubogiej, zdolnej młodzieży
odbyła się także aukcja charytatywna trzech
unikalnych banknotów kolekcjonerskich
„Jan Paweł II”, wyemitowanych przez
Narodowy Bank Polski. Uzyskano w ten
sposób ponad 21,3 tys. złotych. Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r., zawsze
w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Każdemu
z nich odpowiadają poszczególne wydarzenia składające się na cały przebieg Dnia
Papieskiego. Głównym organizatorem jest
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, powołana do życia przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku.
Apostolstwo Chorych Nr 5 Maj 2007 r.
Do użytku parafialnego
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Spieszmy się kochać
IV Niedziela
WIELKANOCNA
Prosiłem o siłę, bym mógł coś
osiągnąć;
otrzymałem słabość, bym
mógł być posłuszny.
Prosiłem o zdrowie, bym
mógł czynić większe dzieła;
otrzymałem ułomność, bym
mógł czynić dzieła lepsze.
Prosiłem o bogactwa, bym
mógł być szczęśliwy;
otrzymałem ubóstwo, abym
mógł być mądry.
Prosiłem o władzę, bym mógł
być chwalony pośród ludzi;
otrzymałem niemoc, bym
mógł odczuć potrzebę Boga.
Nie otrzymałem niczego, o co
prosiłem; lecz otrzymałem
wszystko, czego pragnąłem.
(Mike Yoconelli)
Beata, Paweł, Dagmara, Ewa,
Małgorzata Pływacz

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIEZ KSIĘGIAPOKAPIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:

Dz 13, 14.43-52

Apostolowie zwracają sie do pogan

Ap 7, 9.14b-17

Baranek będzie ich pasł i prowadził ich do

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję
im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który
Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja
i Ojciec jedno jesteśmy».
Oto słowo Pańskie.

Podnóżek stóp Boga
Wielkanocne zadumanie nad zmartwychwstaniem Jezusa skłania nas do pytań
o Kościół. Jest to naturalna konsekwencja
teologiczna, bowiem „sprawa Jezusa z Nazaretu” nie kończy się wraz z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. W tej refleksji
nie chodzi wyłącznie o dynamikę rozprzestrzeniania się wiary Apostołów. Zadziwia
nas trwanie Kościoła w historii. Dlaczego,
mimo braku przywódców odpowiadających wzorcom public relatians, w pomie-

szaniu świętych z grzesznikami, mimo licznych zgorszeń - ten organizm ciągle utrzymuje się przy życiu? Historycy dobrze
wiedzą, że to trwanie Kościoła triumfem nie
było w żadnej epoce - mimo że pokusa
triumfalizmu nie była i nadal nie jest Kościołowi obca. Po ludzku rzecz biorąc,
wszystko powinno już dawno rozpaść się
w proch i pył.
O. Wiesław Dawidowski OSA

Recepta na zdrowie
(przepis wystarczy na cały rok)
Należy wziąć 12 miesięcy, oczyścić je
bardzo dokładnie z goryczy, skąpstwa,
pedanterii i lęku, potem podzielić każdy
miesiąc na 30 albo 31 części, tak aby zapas wystarczył dokładnie na cały rok.
Każdego dnia podaje się porcję z jednej
części pracy i 2 części radości i humoru.
Należy dodać do tego trzy pełne łyżki optymizmu, jedną łyżeczkę do herbaty toleran-

Bogata niedziela

LIPSY ŚW. JANA APOSTOŁA:

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

EWANGELIA: J 10, 27-30

Po mszy św. ks. Kardynał udał się do auli
Jana Pawła II, aby ją poświęcić. Nowy
obiekt ma służyć pielgrzymom jako miejsce
szczególnej pamięci o osobie Sługi Bożego
Jana Pawła II.
We mszy św. uczestniczyli pielgrzymi nie
tylko z Polski, ale m.in. ze Słowacji, Węgier, Irlandii, Hiszpanii, Austrii, Niemiec,
Rumunii i innych krajów świata.
Wielu pielgrzymów korzystało z sakramentu pokuty, widać było oblężone konfesjonały i „radosne zmęczenie” księży spowiedników /tak mawiał śp. o. Rudolf Warzecha/.
Bardzo uroczyście przeżywaliśmy Godzinę Miłosierdzia, którą prowadził ks. bp Jan
Zając. W tej szczególnej Godzinie uczestniczyły ogromne rzesze modlących się w różnych językach.
Chwała rodzicom, którzy przyszli z dziećmi, oni wiedzą, że „czego się Jaś nie nauczy, Jan nie będzie umiał”.
Napełnieni ufnością w Miłosierdzie Boże,
bo Pan Jezus powiedział do św. Faustyny,
że w Niedzielę Miłosierdzia można dostąpić
odpuszczenia win i kar za grzechy. Jakaż to
wspaniała obietnica!
Łagiewniki opuszczamy, gdy dzień się
chyli ku zachodowi, tak jak życie wielu
z nas. W drodze powrotnej odmawiamy różaniec. Przejeżdżając przez Kalwarię ks. Infułat zaintonował „Gwiazdo śliczna…”, aby
Matce Bożej podziękować za szczególny
dzień. Dziękujemy ks. Infułatowi za piękną
pielgrzymkę.

cji i małą kruszynkę ironii oraz szczyptę
taktu. Na koniec całą tę masę należy oblać wielką ilością miłości.
Na zakończenie całą potrawę nieco udekorować bukiecikiem serdecznej uwagi
i podawać raz dziennie z uśmiechem i filiżanką dobrej, odżywczej i świeżo parzonej herbaty.

Dnia 15 kwietnia 2007 r. w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem
ks. Infułata Jakuba Gila pielgrzymowaliśmy do sanktuarium w Łagiewnikach,
miejsca gdzie żyła św. Siostra Faustyna –
Apostołka Bożego Miłosierdzia, gdzie
przed 5 laty Ojciec Święty Jan Paweł II
zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu.
Cieszyliśmy się, że Bóg dał nam piękny
dzień opromieniony blaskami słońca. Jedziemy, aby błagać o Miłosierdzie Boże nad
nami grzesznikami, dziękować za otrzymane łaski i prosić o Miłosierdzie Boże dla
naszych bliskich i całego świata.
O godz. 10.00 uczestniczyliśmy w centralnej Eucharystii, którą odprawił ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. W homilii m.in.
podkreślił, że Kościół zawsze opowiadał
się za życiem, domagając się jego poszanowania od początku, aż do naturalnej
śmierci, bez względu na uwarunkowania
i decyzje polityczne.
Na zakończenie Eucharystii Metropolita
Krakowski ponowił Akt Zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, który w tym miejscu 17 sierpnia 2002 r. wypowiedział Jan
Paweł II. Metropolita odczytał słowa telegramu z życzeniami skierowanymi do Papieża Benedykta XVI z okazji Jego 80.
urodzin.

Krystyna Kęcka

Święci tego tygodnia:

w poniedziałek – wspomnienie św. Piusa V, papieża, we
wtorek – wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika, w środę – wspomnienie św. Atanazego,
biskupa i doktora Kościoła, w czwartek – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski, głównej patronki Polski, w piątek – wspomnienie św. Floriana, męczennika, w sobotę – wspomnienie bł. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera.

K. E. Goethe (Matka Wolfganga Goethe)
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Intencje mszalne:

Czwartek 3 maja
6.00 Śp. Józef Czuba
7.30 Śp. Alojzy Kumorowski
Śp. Czesław Bartel - 8 r.śm.
9.00 Śp. Janina Bąk - 7 r.śm.
10.30 Śp. Waldemar Stolarczyk - 11 r.śm.
12.00 W55 r.ślubu Stefaniii SylwestraPacut.Podziekowanie za otrzymanełaskiz prośbą o błogosławieńśtwo
13.15 Śp. Stanisława i Stanisław Kwarciak
19.00 Śp. Aleksander Bober - 2 r.śm.
Piątek 4 maja
6.00 Śp. Józef Czuba
7.00 Śp. Janina Bechta
7.30 Śp. Kornelia Warmuz
Za dusze w czyścu cierpiące
8.00 Honorowa Straż Serca Bożego
12.00 Śp. Alojzy Kumorowski
18.00 O bł. Boże dla Doroty i Holgera
Śp. Zofia Stanek - 1 r.śm.

Poniedziałek 30 kwietnia
6.00 Śp. Ryszard Kanik i rodzice
7.00 Śp. Janina Bechta
7.30 O zdrowie i bł. Boże dla Marii
8.00 Śp. Stanisława Byrska
12.00 Śp.Maria Ziaja oraz zmraliz rodziny Goryl
18.00 Śp. Maria i Franciszek Pabiańczyk
Śp. Alojzy Kumorowski

Sobota 5 maja
6.00 Śp. Stanisława Byrska
7.00 Śp. Janina Bechta
7.30 Śp. Alojzy Kumorowski
8.00 Rycerstwo Niepokalanej
12.00 Za Kościół,OjcaŚwiętego Benedykta XVI,
o rychłąbeatyfikację Jana Pawła II,za Ojczyznę,
Radio Maryjai telewizję Trwam
18.00 O bł. Boże dla Doroty i Holgera
Śp. Józef Czuba

Wtorek 1 maja
6.00 Śp. Józef Czuba
7.00 Opozytywne zdanie matury dla Kamilii
7.30 Śp. Stanisław Płaszczyca - 5 r.śm.
8.00 Ozdrowie iopiekę Bożą dla s.Magdaleny
wrokuZłotego Jubileuszu Ślubów
12.00 Śp. Stanisława Byrska
18.00 Śp. Alojzy Kumorowski
Śp. Janina Bechta

Niedziela 6 maja
6.00 Śp. Stanisław Tyrybon i rodzice
7.30 Śp. Stanisław Kruk - 8 r.śm.
Śp. Władysława i Izydor Pawlik
9.00 Śp. Agnieszka Gurdek
10.30 I Komunia św.
12.00 I Komunia św.
13.15
19.00 Śp. Janina Bechta

Środa 2 maja
6.00 Śp. Józef Czuba
7.00 Śp. Janina Bechta
7.30 Śp. Stanisława Byrska
8.00 Śp. Zygmunt Jura
12.00 Śp. Józefa Szewczyk i rodzice
18.00 W intencjach nowenny
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IV Niedziela Wielkanocna 29 kwietnia 2007
1. Tydzień, który rozpoczyna dzisiejsza
stwo majowe o godz. 18.30. Na godz. 19.00
niedziela, są dniami wzmożonej modlitwy
zapraszamy tegorocznych maturzystów.
o powołania kapłańskie i zakonne.
7. W pierwszy piątek większa ilość ka2. Od poniedziałku 30 kwietnia codzienpłanów spowiada rano od 6.00 do 8.30 oraz
nie o godz. 18.30 odprawiamy nabożeństwa
po południu od 16.00 do 18.30. W tym dniu
Majowe ku czci NMP. Tegoroczne MaryjHonorowa Straż Serca Bożego poprowane nabożeństwa wraz z procesją po rynku
dzi od godz. 8.30 adorację Najświętszego
są dziękczynieniem za wyniesienie na ołtaSakramentu. W tym dniu dla dzieci szkolrze bł. Szymona z Lipnicy, a także prośbą
nych będzie Msza Św. o godz. 16.30.
o rychłą kanonizację Sługi Bożego Jana PawW tym dniu jest wspomnienie św. Floriana
ła II. Serdecznie zapraszamy do udziału pamęczennika, patrona strażaków. Ich ofiarną
rafian, a także dzieci szkolne w nabożeńpracę polecamy Bogu.
stwach w kościele, lub przy kaplicach przy8. W pierwszą sobotę zapraszamy na
drożnych.
mszę św. o godz. 8.00 rodziców, którzy
3. We wtorek 1 maja modlimy się o miejspodziewają się potomstwa, jak również
sca pracy dla bezrobotnych. Na Górce
członków Rycerstwa Niepokalanej, a także
u oo. Karmelitów jest zorganizowana przez
tych, którzy podjęli się duchowej adopcji
Solidarność uroczysta msza św. o godz.
dzieci. W tym dniu nawiedzamy chorych
11.00. O godz. 18.00 w Kaplicy Domu Pai starszych z Sakramentami Świętymi.
rafialnego będzie spotkanie rodziców
9. W sobotę dzieci ze szkoły Nr 4 przyz dziećmi przedszkolnymi, które chcą
stępujące po raz pierwszy do spowiedzi
uczestniczyć w asyście dziecięcej podczas
wraz z rodziną przyjdą do kościoła na godz.
procesji majowych. Natomiast na godz.
10.00, natomiast dzieci ze szkoły Nr 2, oraz
18.30 zapraszamy ojców dzieci pierwszoich rodziny przybędą na godz. 11.00.
komunijnych, a matki prosimy w środę
10. W przyszłą niedzielę przeżywamy
2 maja również na godz. 18.30.
uroczystość I Komunii Św. na Mszy Św.
4. W środę 2 maja, w kolejne wspomnieo godz. 10.30 i 12.00. Rodziców dzieci
nie przejścia Jana Pawła II Wielkiego do
pierwszokomunijnych prosimy, zwyczajem
domu Ojca niebieskiego, serdecznie zapranaszej parafii, o dokładne wysprzątanie
szamy na Mszę św. o godz. 20.00. Prosiświątyni przed uroczystością.
my o zaznajomienie się z dokładnym pro11. W przyszłą niedzielę składka przeznagramem tego dnia umieszczonym w dziczona na potrzeby kościoła.
siejszym biuletynie.
12. Do Niepokalanowa i Warszawy je5. Od święta 3 maja aż do ostatniej niedziemy jutro. Wyjazd o godz. 5.00 rano.
dzieli sierpnia odprawiamy wieczorną mszę
Koszt przejazdu 110 zł
św. w niedziele i święta o godz. 19.00.
13. Dzieci szkolne zebrały do skarbonek
6. W czwartek 3 maja jest święto Najwielkopostnych sumę 231 zł. Co miesiąc
świętszej Maryi Panny – Królowej Polski.
ze składek parafialnych przekazujemy dla
Msze św. odprawiamy w porządku niedzielZespołu Charytatywnego 1000 zł., na
nym. Na Mszę Św. o godz. 12.00 zaprakuchnię św. Brata Alberta 1400 zł., a na
szamy wszystkich, którym bliskie są sprastypendia 1700 zł. Bóg zapłać za troskę
wy naszego miasta i Ojczyzny. Nabożeń- -3- o biednych.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

jej mieszkańcy powód do dumy. Odczytują również oni, że powołanie do świętości wciąż Bóg kieruje do każdego z nas.
Wspominam tę wioskę, gdyż byliśmy tam
w pielgrzymce co najmniej dwa razy. Od
Wadowic jest odległa o 80 km w kierunku
Bochni.
Radosne nabożeństwa majowe w naszej
parafii już od siedmiu lat łączymy z procesjami po placu Jana Pawła II. Co przez nie
chcemy powiedzieć? Pragniemy wielbić
Boga poprzez Maryję za to, że z ziemi wadowickiej powołał na Stolicę Piotrową wielkiego jej Syna. Głosimy tę radość publicznie. Niech świat wie, że wadowiczanie
cenią sobie niezbadane wyroki Boskie, które spowodowały, że Syn tej ziemi został
Namiestnikiem Chrystusa. Jest to nieustanny powód do dziękczynienia. Jest to równocześnie pokorna prośba, byśmy w życiu
naszym naśladowali Największego Wadowiczanina.
Trzeba koniecznie dodać, że każdy chce
przedstawić Matce Bożej swoje różnorakie sprawy. Ma tyle Jej do zawdzięczenia.
Wciąż Ją prosi, przeprasza i dziękuje.
Przez postawę wychodzenia z Najświętszym Sakramentem na wadowicki rynek
pragniemy uświadamiać sobie nasz obowiązek sakralizacji współczesnego świata.
Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo często
ten świat w którym żyjemy jest daleki od
Chrystusowej Ewangelii. Dręczą nas bardzo wzajemne oskarżenia, posądzenia
i podziały, których doświadczamy w naszej Ojczyźnie. Boli nas zwulgaryzowane
życie, a także wielki brak bezpieczeństwa.
Na każdym kroku spotykamy się z wyzwiskami, inwektywami, kłamstwami i przekleństwami. Wciąż słyszymy o szerzącej
się pladze złodziejstwa. Na potęgę ludzie
kradną. Lękamy się, byśmy nie stali się
łupem złodziei, a nawet bandytów. Do-

Pełen nadziei
Rokrocznie maj jest miesiącem gwałtownego rozwoju przyrody. „Chwalcie łąki,
umajone, góry, doliny zielone, chwalcie...”.
Naszym polskim zwyczajem dni majowe
poświęcamy Matce Bożej. Polska religijność nasyciła ten miesiąc licznymi maryjnymi świętami: 3 maja – Matki Bożej Królowej Polski, 24 maja – Najświętszej Maryi
Wspomożenie Wiernych, 28 maja – Święto Maryi Matki Kościoła, a 31 maja – Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny. Trzeba tez wspomnieć, że 13 maja 1917 roku
było pierwsze objawienie Matki Bożej
w Fatimie. W tym miesiącu po kościołach
i kaplicach, a także w rodzinnych domach
zbieramy się, aby odmówić litanię ku Jej
czci, a także śpiewać maryjne pieśni.
Nasza parafia ma piękną tradycję, że
mieszkańcy ulicy Podstawie, a także ulic
na osiedlu Łąki zbierają się przy przydrożnych kapliczkach, aby tam wychwalać
naszą Panią. W bazylice naszej codziennie
odprawiamy nabożeństwo Maryjne
o 18.30. W tym roku dzieci otrzymują specjalne obrazki związane z 750 rocznicą
śmierci dominikanina św. Jacka Odrowąża, wielkiego czciciela Matki Bożej. Również tegoroczne nabożeństwa majowe będzie opromieniała radość kanonizowania po
sześciu wiekach wielkiego polskiego bernardyna – Szymona z Lipnicy. Przy okazji
uświadamiamy sobie, jak ta mała wioseczka, która dzisiaj słynie z pięknych palm
z Niedzieli Palmowej – była matką wielu
Świętych. Wśród nich należy wspomnieć
błogosławioną Marię Teresę Ledóchowską,
Jej siostrę – św. Urszulę Ledóchowską.
W pierwszą niedzielę czerwca w Watykanie Ojciec Święty ogłosi również rodaka z
Lipnicy Świętego Szymona. Ma ta ziemia i
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świadczamy, że ten polski świat w którym obecnie żyjemy, często jest bardzo
nieprzyjazny Chrystusowej Ewangelii.
Zauważamy, że jest ona przekreślana przez
wielu. Doznajemy lęku, że wynosząc Najświętszy Sakrament z kościoła na wadowicki plac, Chrystus i nasza okazywana
Mu cześć może być przez pewnych „oszołomów” zdyskredytowana.
Są niektórzy parafianie, którzy przeciwni są tym procesjom. Mówią, po co igrać
z ogniem? Wystarczy pomodlić się w kościele. Przyznaję im częściową słuszność,
a równocześnie mówię, że to w tym miesiącu na wolnym powietrzu przy kapliczkach odbywają się nabożeństwa majowe.
Gorące polskie serca nie trwożą się, że

ktoś ich wyśmieje. Oni przychodzą i modlą
się, recytując i śpiewając.
Zmartwychwstały Chrystus mówi do każdego z nas: „Przestań się lękać”.
Jesteśmy świadkami licznych marszów,
których należałoby się wstydzić, a oni idą
i w dodatku głośno krzyczą o tolerancji. Często wygląda to tak, jakby chcieli nas mobilizować do ataku.
Czasy współczesne, które Bogu dzięki są
w naszej Ojczyźnie czasami wolności, tym
bardziej mobilizują nas, byśmy wnosili we
współczesny świat dobro, piękno, których
zawsze Jezus Chrystus jest propagatorem.
Codziennie z radością chcemy iść w procesji z Jezusem po naszym rynku. Pragniemy wnosić Jezusa w nasze życie.
ks. Proboszcz

Świąteczna pomoc żywnościowa dla potrzebujących
naszej parafii – marzec – kwiecień 2007 r.
W dniu 13 marca br. Zespół Charytatywny przy parafii Ofiarowania NMP
otrzymał z Banku Żywności w Krakowie
2550 kg żywności wartości 3.564,50 zł.
Do końca marca skorzystało z tego 166
osób i rodzin. W dniach 23-25 marca przeprowadzona była kolejna zbiórka żywności w sklepach.
W dniu 27 marca z CPR otrzymaliśmy
718,75 kg różnych artykułów spożywczych wartości 2.799 zł. W tym też czasie ustawiony był na stopniach ołtarza św.
Antoniego kosz, do którego wierni mogli
składać różne produkty żywnościowe,
których zebrano ponad 110 kg. Produkty
te były na bieżąco rozdzielane łącznie
z otrzymanymi z CPR.
4 kwietnia zakończono rozdział przedświątecznej żywności, z której skorzystały
154 rodziny i osoby w tym 1 bezdomna.
Dla osób starszych i chorych, których

odwiedzono w domach, przyrządzono 40
szt. paczek – upominków. Podobnie jak
w latach ubiegłych w Wielką Sobotę ustawiano 2 kosze, do których wierni po każdym Święceniu składali swoje dary – wędliny, ciasta, owoce, słodycze, których zebrano około 141 kg, oraz 754 jajka. Łącznie
z jajkami rozdzielono prawie 170 kg. Z tego
daru skorzystało 97 rodzin i osób. Prócz tego
do koszy ze „świeconym” złożono 8 kg maki,
10 kg cukru, 3,8 kg makaronu, 2,5 kg ryżu,
19 szt. konserw mięsnych, 5 opakowań ciastek, kawę, herbatę oraz 20 zł.
Również wierni z Rokowa podzielili się
„święconym”, przekazali ofiarę pieniężną
w kwocie 198 zł.
Wszystkim Ofiarodawcom za hojny dar
serca, życzliwość i solidarność z potrzebującymi w imieniu obdarowanych składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
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