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Drogi Ojcze Święty Janie
Pawle II

W imeiniu własnym i całej
mojej rodziny, wyrażam Ci
wielką wdzięczność za
wszystko, co uczyniłeś dla
świata, naszej Ojczyzny i
każdego z nas. Twoje słowa
tak proste, a zarazem pory-
wające, przepełnione
wiarą, nadzieją i miłością,
pozostaną dla nas kierun-
kowskazem w dalszym życiu
i działaniu.

Obyśmy byli zawsze wier-
ni Twojej nauce i Twoim
przesłaniom.

Malata

Lednica
Na spotkanie młodzieży

w Lednicy 2 czerwca wyje-
chało z naszej parafii, wraz
z ks. Mieszkiem Pabisiem i ks.

Maciejem Ściborem 80 młodych. Był to dla
nich duży wysiłek duchowy i materialny,
a także finansowy. Parafia dodała do tej piel-
grzymki 1500 zł. Bóg zapłać księżom i mło-
dzieży za połączenie Wadowic z Lednicą.

Radosne czwartki
W ramach wypoczynku dla naszych dzie-

ci organizujemy wycieczkę dla nich do Za-
kopanego 28 czerwca. Wyjazd o godz. 7.30
z pl. Kościuszki. Symboliczna opłata 5 zł.
Zapisujemy w kancelarii parafialnej lub w
zakrystii. Przy zapisie koniecznie trzeba po-
dać imię i nazwisko dziecka, adres zamiesz-
kania, oraz PESEL. Zapisujemy na tę wy-
cieczkę tylko dzieci z gminy wadowickiej
w wieku od 9 do 15 lat – bez opiekunów.

Informacje parafialne
Śladami św. Pawła

W środę 6 czerwca
wyruszyła 90 osobowa
pielgrzymka pod przewodnictwem ks. Ja-
nusza Żmudy do Turcji. Wylecieli samolo-
tem z Krakowa na dwa tygodnie celem na-
wiedzenia śladów św. Pawła.

Dzieci w Ludźmierzu
Siostra Miriam wraz z Wychowawcami,

oraz ks. Markiem pielgrzymowała z dzieć-
mi pierwszokomunijnymi ze szkoły podsta-
wowej nr 2 do Ludźmierza. Uczestnicy piel-
grzymki dziecięcej byli pod wrażeniem
wielkiej liczby nawiedzających sanktuarium
Podhala. Z pewnością jest ich tam więcej,
niżeli w Wadowicach. To, co wyróżnia piel-
grzymki wadowickie, to jest ich między-
narodowość. Są u nas pielgrzymi z róż-
nych stron świata. Papież Jan Paweł II był
Głową Kościoła rzymsko-katolickiego, któ-
ry obejmuje różne kontynenty świata.

Plan „Radosnych czwartków” na wakacje 2007 rok
realizowane przez Radę Duszpasterską
1. 28.06.2007 – wycieczka do Zakopanego
2. 05.07.2007 – wycieczka na Czumę i Zawadki
3. 12.07.2007 – wycieczka do Niepołomic
4. 19.07.2007 – wycieczka do Czernej
5. 26.07.2007 – wycieczka do Starego Sącza
6. 02.08.2007 – wycieczka Pociągiem Papieskim do Krakowa
7. 09.08.2007 – wycieczka na Dzwonek i do dworku E. Zegadłowicza
8. 16.08.2007 – wycieczka do muzeum prywatnego P. M. Cielebona, historia 12 Pułku

Piechoty
9. 23.08.2007 – wycieczka na Groń Jana Pawła II i na Leskowiec szlakiem Czesława

Panczakiewicza
10. 30.08.2007 – wycieczka do Makowa Podhalańskiego i Jordanowa.          M. Zadora
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(ciąg dalszy ze str. 5)

O. Wiesław Dawidowski OSA

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW. PAW-
ŁA APOSTOŁA DO GALATÓW:

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI KRÓ-
LEWSKIEJ:
1 Krl 17, 17-24
Prorok Eliasz wskrzesza dziecko

EWANGELIA:  Łk 7, 11-17 Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Ga 1, 11-19
Paweł otrzymał objawienie od Jezusa Chrystusa

Oto słowo Pańskie

Jezus udał się do pewnego miasta, zwa-
nego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie
i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miej-
skiej, właśnie wynoszono umarłego, jedy-
nego syna matki, a ta była wdową. Towa-
rzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej wi-
dok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej:
„Nie płacz”. Potem przystąpił, dotknął się

mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł:
„Młodzieńcze, tobie mówię, wstań”. Zmarły
usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego mat-
ce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili
Boga i mówili: „Wielki prorok powstał
wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud
swój”. I rozeszła się ta wieść o Nim po ca-
łej Judei i po całej okolicznej krainie.

Szósty zmysł
Wczytując się dokładnie w tę niezwykłą

relację, trudno nie odnieść wrażenia, że jej
autor, św. Łukasz, był znakomitym psy-
chologiem, poprawnie odczytującym,
a może kreującym (?) wszystkie szczegó-
ły zdarzenia. To nie zmarły potrzebuje
pomocy Jezusa, ale jego matka. Chłopiec
jest już bezpieczny, ale dla niej wszystko

się skończyło. Jest wdową, a wraz ze stratą
jedynego syna utraciła też nadzieję na kon-
tynuację swojego rodu. Dlatego właśnie
„Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: »Nie
płacz«. Nie mógł nie przywrócić nadziei
w chwili, gdy wydawało się jej, że wszyst-
ko zostało zamknięte za posępną bramą
śmierci.

X Niedziela Zwykła 10 czerwca 2007 r.
1. Jutro pielgrzymujemy do Lipnicy

Murowanej, w której urodził się św. Szy-
mon. Wyjazd o godz. 7 rano. Koszt prze-
jazdu 20 zł.

2. W środę na nowennie o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się o żywą wiarę.

3. Przez cały czerwiec odprawiamy Na-
bożeństwo do Najświętszego Serca Boże-
go o godz. 18.30.

4. Przeżywamy oktawę Bożego Ciała.
Zachęcamy, by na eucharystyczne proce-
sje wieczorne o godz. 18.30 przybywali:
w poniedziałek – młodzież szkół średnich,
we wtorek – młodzież gimnazjalna, w środę
– dzieci szkolne od I do VI klasy. W czwar-
tek na zakończenie tych uroczystości bę-
dzie dłuższa procesja częścią ulicy Krakow-
skiej oraz Zatorskiej. Po procesji poświęci-
my małe dzieci, oraz wianki.

nej, do Starego Sącza, do Krakowa ponad-
to wycieczki do Zawadki, na Dzwonek.

Następnie ks. Infułat zaprosił wszystkich
do dyskusji nad wypracowaniem najlepszej
formy przyciągnięcia młodych ludzi do
Kościoła, zachęcenia ich do wzięcia udzia-
łu w życiu parafii podając za przykład or-
ganizację wigilii Zesłania Ducha Świętego.

Ksiądz Infułat podkreślił iż w wymiarze
materialnym w naszej parafii bardzo dużo
zostało zrobione: blacha miedziana na da-
chu, posadzka, polichromia, nowa elewa-
cja. Mamy powód do niemałej chluby.
W wymiarze tym czeka parafię jeszcze wy-
miana organów. Komisja z Kurii, która ba-
dała sprawność naszych organów stwier-
dziła, że są one zużyte i proponują zakupić
nowe w cenie 600- 800 tysięcy złotych - ta
sprawa będzie rozważana w najbliższym
czasie.

Oprócz dbałości o wymiar materialny
w parafii fundamentalne jest jednak dbanie
o wymiar duchowy, a w tym zakresie jest
bardzo wiele do zrobienia, gdyż wszyscy
widzimy jak postępuje laicyzacja i wzmac-
niają się tendencje odchodzenia od wiary.
Niepokój budzi brak grup młodzieżowych.
We wszystkich wspólnotach działających
w parafii przeważają ludzie starsi.

W ożywionej dyskusji szukano rozwią-
zania problemu - nie ulega wątpliwości, że
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Ko-
ściół i nie możemy liczyć tylko na pracę
księdza, każdy z nas musi się uaktywnić.

Świętowanie w naszej parafii, jak cho-
ciażby w Wigilię Zesłania Duch Świętego
musi mieć głównego organizatora i koor-
dynatora.

Padła propozycja zwiększenia zaangażo-
wania we wspólnotach młodzieżowych po-
przez zapraszanie do tych działań młodych

ludzi uczestniczących w różnorakich piel-
grzymkach, a także uczestniczących wcze-
śniej we wspólnotach dziecięcych.

Po mszy świętej ks. prof. Roman Pindel
wygłosił prelekcję na temat: „Pismo Świę-
te w formacji uczestnika grupy parafialnej”.

W centrum głoszenia w Kościele jest to
co powiedział Bóg w Piśmie Świętym.
„Wszelkie pismo jest przez Boga natchnio-
ne i pożyteczne do nauczania, do przeko-
nywania, do poprawiania, do wychowy-
wania w sprawiedliwości - aby człowiek
Boży był doskonały, przysposobiony do
każdego dobrego czynu” (2Tym.3, 16-17).

Na pytanie jak należy czytać Pismo Świę-
te? Można odpowiedzieć następująco:

- powinniśmy czytać Pismo Święte cały
czas, zaczynając od Ewangelii, poprzez
dalsze księgi Nowego Testamentu, a do-
piero później Stary Testament,

- warto odnosić słowa Pisma Świętego
do nas samych

- powinniśmy traktować Pismo Święte
jako punkt wyjścia do rozmowy z Bogiem

Po ciekawym wykładzie ks. prof. Ro-
mana Pindla nastąpiło dzielenie się w krę-
gach rozważając odpowiedzi na pytania:
1) co nas powstrzymuje od czytania Pi-
sma Świętego?
2) co zrobić, aby Pismo Święte było czy-
tane?

Słuchając relacji z pracy w grupach naj-
częściej było słychać przyznanie się do le-
nistwa tłumaczonego oczywiście brakiem
czasu, ponadto uświadomienie sobie bra-
ku przekazywanej tradycji czytania Pisma
Świętego inaczej brak świadomości czym
jest Biblia. Odpowiadając na drugie pytanie
podkreślana była konieczność obecności
przewodnika duchowego przy czytaniu
Pisma, padały propozycje zawiązywania
kółek biblijnych.

Bożena Flasz-2-
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Intencje mszalne:
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Poniedziałek  11 czerwca
   6.00 Śp. Czesław Cholewa
   7.00 Śp. Bolesław Bandoła, Maria - 26 r. śm.
   7.30 Śp. Katarzyna i Stanisław Tyrybon
   8.00 Śp. Wanda, Zygmunt Wisznowicer
 12.00 Śp. Anna, Maria i Stefan
 18.00 Śp. Józef Maj z rodzicami - 8 r. śm.

Śp. Genowefa Mateja

Wtorek 12 czerwca
    6.00 O zdrowie i błog. Boże dla rodziny

Farali i Vaggenggini
    7.00 Sp. Jan i Zofia Sordyl
    7.30 Śp. Aleksander Gurdek
    8.00 Śp. Stanisław, Honorata, Irena Niewidok
  12.00 Śp. Maria i Antonii Kucharczyk
 18.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, dobrą pracę,

błog. Boże dla Jerzego i rodziny
W intencji Piotra o błog. Boże
i potrzebne łaski w 7 r. urodzin

Środa 13 czerwca
    6.00 Śp. Władysław Caputa
    7.00 Śp. Adam Gzela
    7.30 Śp. Magdalena i Antonii oraz synowie Wacławscy
    8.00 Śp. Antonii Kęcki
  12.00 Śp. Stanisław Malczyk
  18.00 W intencjach nowenny

Piątek  15 czerwca
    6.00 Śp. Rozalia, Karolina, Józef Targosz
    7.00 Śp. Julia Mirele
    7.30 Śp. Władysław Caputa
    8.00 Śp. Aleksander Gurdek
  12.00 Sp. Stanisław Malczyk
  18.00 Śp. Maria Jabłońska - 5 r. śm.

O zdrowie i błog. Boże dla członków róży męskiej

Sobota 16 czerwca
    6.00 Śp. Józef i Wiktoria Skupień i zmarłe dzieci
    7.00 Śp. Stanisław Malczyk
    7.30 Śp. Władysław Caputa
    8.00 Śp. Antonina, Andrzej, Józef Żurek
  12.00 Śp. Wiesław Pławny
  18.00 Śp. Kazimierz Korus - 20 r. śm.

Śp. Stanisław Rodzinski - 8 r. śm.

Niedziela 17 czerwca
  6.00 Śp. Antoni Ortman
  7.30 Śp. Stanisław Paleczny - 4 r. śm.

O błog. Boże dla Moniki w 18 r. urodzin
   9.00 Śp. Władysław z rodzicami
 10.30 O błog. Boże dla Katarzyny i Zbigniewa Maluty

w 20 r. ślubu oraz w 18r. urodzin córki Joanny
 12.00 O zdrowie i błog. Boże dla Rafała

Jamróz w 1 r. ślubu
 13.15 Chrzty
 19.00 Śp. Stanisław Malczyk

Czwartek  14 czerwca
    6.00 Śp. Władysław Caputa
    7.00 Śp. Czesław Cholewa
    7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Zofii

Sętkowskiej oraz syna Huberta
    8.00 Podziękowanie za zdrowie
  12.00 Sp. Stanisław Malczyk
  18.00 Śp. Stanisław Paleczny - 4 r. śm.

Śp. Janusz Orlicki - 20 r. śm.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

5. W piątek 15 czerwca, w uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa,  pielgrzy-
mujemy do Łagiewnik. Wyjazd o godz.
10.00. Nawiedzimy kościół Ojców Bernar-
dynów pod Wawelem, w którym spoczy-
wają relikwie św. Szymona z Lipnicy. Koszt
przejazdu 10 zł. W tym dniu z racji uroczy-
stości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów  mięsnych.

6. W sobotę w Uroczystość Niepokala-
nego Serca Maryi pielgrzymujemy o godz.
16.00 do Częstochowy. Koszt przejazdu 25
zł. Zebranie Akcji Katolickiej o godz. 16.30.

7. W przyszłą niedzielę zapraszamy na
spotkanie do Domu Katolickiego na godz.
17.00 ministrantów, lektorów i ich rodzi-
ców.

8. W ciągu wakacji organizujemy dzie-
ciom w każdy czwartek w godzinach od
10.00 – 14.00 tzw. „radosny dzień”. Prosi-
my o zainteresowanie. Pierwszy taki dzień
będzie w czwartek 28 czerwca. W tym dniu
pojedziemy z dziećmi do Zakopanego. Za-
pisujemy na tę wycieczkę.

Moje magnificat
Poświęcam dzisiaj odnowioną elewację

naszej bazyliki. Przebiegam myślą 9 lat
mego proboszczowania w Wadowicach.
Zrealizowałem ogromne inwestycje kościel-
ne dzięki błogosławieństwu Bożemu, a tak-
że pomocy ludzi, zwłaszcza parafian. Jesz-
cze raz przypominam sobie te kosztowne
inwestycje:
1. Wykonanie z marmuru włoskiego po-
sadzki bazyliki.
2. Zrealizowanie jedynej w Polsce polichro-
mii o tematyce nauczania papieskiego.
3. Odnowienie wszystkich ołtarzy /ośmiu
z wyjątkiem jednego – Serca Bożego/.
4. Odnowienie kaplicy Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy.
5. Rekonstrukcja krzyża na sklepieniu ba-
zyliki, oraz krzyża u wejścia do świątyni.
6. Wykonanie w dużej części kaplicy Jana
Pawła II.
7. Pokrycie blachą miedzianą dachu i wie-
ży bazyliki, wraz z wymianą więźby.
8. Rekonstrukcja zniszczonych rzeźb na
frontonie bazyliki.
9. Gruntowne odnowienie elewacji całej
bazyliki.

10. Remont organów – nie wytrzymał pró-
by czasu.

Gdy myślę o dokonanych remontach –
ogarnia mnie wielka wdzięczność Bogu
i ludziom. Uwielbiam Wszechmogącego za
nieustanne błogosławieństwo. Doświadcza-
łem nieustannie w trakcie remontów aktu-
alności słów Bożych: „Jeśli Pan domu nie
zbuduje, na próżno się trudzą jego budow-
niczowie”. Poświęcenie tych dzieł, których
dzisiaj dokonuję, jest uwielbieniem Boga za
niepojęty dar Jego błogosławieństwa.

Odczuwam dzisiaj wielką wdzięczność
dla parafian, którzy jak mogli – tak poma-
gali. A najpierw muszę stwierdzić, że wnie-
śli duży potencjał zaufania – bo nie prze-
szkadzali. W tak wielkich remontach nie-
jednokrotnie zdarzają się różnorakie utrud-
nienia. Niektórzy parafianie protestują, bo
uważają, że to, co przez lata służyło, teraz
się wyrzuca. Chcę dzisiaj publicznie dać
świadectwo, że wadowiczanie w remon-
tach mi nie przeszkadzali.

Drugie ważne stwierdzenie. W tak po-
ważnych remontach są duże utrudnienia,
tak w nabożeństwach kościelnych, jak
i udzielaniu sakramentów świętych. Pragnę

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Barnaby, apostoła, we
wtorek – wspomnienie bł. Juliana Nowowiejskiego, biskupa, Piotra Dańkowskiego, prezbi-
tera i Towarzyszy, męczenników, w środę – wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbite-
ra i doktora Kościoła, w czwartek – wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika,
w piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w sobotę – wspomnienie Niepo-
kalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. (ciąg dalszy na str. 4)
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 7)

wyrazić wdzięczność tym, którzy w tym
czasie zawierali sakrament małżeństwa, czy
też przeżywali I komunię świętą, jak
i chrzcili swoje dzieci, że choć w danym
okresie kościół nie wyglądał najpiękniej, bo
były remonty, to jednak nie wywoływali-
ście niepotrzebnych scen. Wiem, że to
mogło wam utrudniać wasze wyobrażenie
o pięknie danej uroczystości.

Na ile pomagaliście modlitwą, dobrym
słowem wsparciem finansowym? Tym,
którzy to czynili, wyrażam serdeczne Bóg
zapłać. Innym, którzy na tym polu nic nie
zrobili – nigdy nie wypominałem, ani przy-
pominać nie będę. Jestem przekonany, że
piękne dzieło zrobiliśmy i nikt z parafian nie
poczuł uszczerbku w swym budżecie.
Ogarniam wielką wdzięcznością tych
wszystkich, którzy nie będąc parafianami,
a jednak bardzo dużo finansowo pomagali.

Nadzorowi w osobie ks. dr Józefa No-
wobilskiego z Kurii Krakowskiej, oraz  pro-
jektantowi Panu inż. Bogdanowi Kulce –
słowa uznania. Wykonawcom polichromii:
Paniom artystkom Aleksandrze Grochal
i Katarzynie Dobrzańskiej – wielka
wdzięczność. Firmie Pana Goduli z Bro-
dów, która posadzkę ułożyła – dobre sło-
wa. Firmie budowlano-konserwatorskiej

Jacentego Bielawskiego z Krakowa, która
bardzo solidnie nakryła dach blachą mie-
dzianą, uzupełniając zgniłe belki i deski
zdrowym drzewem, a także zrealizowała
trudne wysokościowe prace na wieży ko-
ścielnej, jak również doprowadziła do pięk-
nego wyglądu elewację świątyni – serdecz-
ne podziękowania. Firmie Konserwacyjnej
i Rekonstrukcyjnej Detali Architektonicz-
nych z Krakowa Włodzimierza Drabczyń-
skiego. Wojewódzkiemu Urzędowi Ochro-
ny Zabytków w Krakowie z Panem Dy-
rektorem Janem Janczykowskim. Pracowni
Konserwatorskiej przy Archidiecezjalnym
Muzeum w Krakowie. Stolarzowi z Ja-
chówki Panu Zbigniewowi Lurka. Panom
Inżynierom: Stanisławowi Pena, oraz Ste-
fanowi Mżyk – wyrażam moją wielką
wdzięczność.

Przez całe przedwojenne lata Urząd Mia-
sta był dla naszej świątyni kolatorem. On
wspierał finansowo remonty wadowickie-
go kościoła. W naszych czasach Urząd
Miasta nie daje na remonty, ale pomaga
w upiększeniu placu przed kościołem, a tak-
że daje duży wkład w urządzanie nabo-
żeństw. Serdecznie za to dziękuję.

Poświęcam dzisiaj ten trud i modlę się
o wszelkie błogosławieństwo dla ofiaro-
dawców, oraz o długą żywotność dla od-
nowionych dzieł naszej świątyni.

O Matce pieśń!

Wśród wielu zdjęć pochodzących z al-
bumu Rodziny Wojtyłów, a eksponowa-
nych na tablicy w pierwszym pokoju Domu
Rodzinnego Jana Pawła II,  jest także to,
na którym malutki Karolek przytula się ser-
decznie do swojej Mamy. To zdjęcie jest
znane – można jego reprodukcję zobaczyć

także na ścianie Bazyliki w pobliżu chrzciel-
nicy. A miesiąc maj to czas, w którym
oprócz Maryi – najlepszej z Matek, świę-
tują te zwykłe, ale jakże niezwykłe nasze
Matki ziemskie.

Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej
autobiografii tak pisze o swojej Matce:
„Moje lata dziecięce i chłopięce zostały
wnet naznaczone utratą osób najbliższych.
Naprzód Matki, która nie doczekała dnia

mojej Pierwszej Komunii św. Ludzie czę-
sto śpiewają Papieżowi : Niech żyje, niech
żyje nam , niech żyje sto lat. Trudno wte-
dy nie pomyśleć o mojej rodzonej Matce.
Jeżeli w ogóle żyję na świecie, to dlatego,
że była Ona, która mi to życie dała.(…)
Wspominam moją Matkę, której już nie
ma, ale która żyje we mnie:

(…)Nad Twoją białą mogiłą,
O Matko, zgasłe Kochanie –

Za całą synowską miłość
Modlitwa:

Daj wieczne odpoczywanie.
Ona chciała mieć dwóch synów: leka-

rza i księdza; mój brat był lekarzem, a ja
mimo wszystko zostałem księdzem.”

W książce „Ojciec wszystkich” Garry
O’Connor tak pisze o tych trudnych la-
tach dzieciństwa Ojca Świętego: „Emilia
zachorowała, gdy Karol miał siedem lat.
Jej choroba czyniła szybkie postępy: do-
legliwości nerek i serca wyniszczyły Jej
organizm. Podobno syn chciał Jej towa-
rzyszyć, gdy zabierano Ją do szpitala.
Często zabraniała mu wizyt, ponieważ
obawiała się, że nie zdoła ukryć przed nim
bólu. 13 kwietnia 1929 r. w wieku 45 lat

Emilia zmarła. Jako przyczynę podano za-
palenie mięśnia sercowego i nerek. Kiedy
Karolowi oznajmiono, że jego Mama umar-
ła, powiedział tylko – Taka była wola Boża.
Trzy dni później, gdy rozpoczęła się msza
żałobna w kościele Ofiarowania NMP, nie-
spełna dziewięcioletni Karol siedział przed
trumną w towarzystwie dwudziestotrzylet-
niego Edmunda i pięćdziesięcioletniego Ojca,
Karola seniora” Po śmierci matki Ojciec za-
brał syna Karola do pobliskiego sanktuarium
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zabierał go tam
zawsze z okazji świąt religijnych. Wizeru-
nek zmarłej matki, za którą chłopiec modlił
się żarliwie, pogłębiał w Jego wyobraźni
obraz Maryi, która była Matką Odkupiciela
– ucieczką i nadzieją, wszechobejmującą
matczyną obecnością. Teraz Maryja stała się
Jego Matką. „Są jednak pewne miejsca, w
których ludzie szczególnie żywo odczuwają
obecność Matki. Są to sanktuaria Maryjne.
Maryja jest z nami. Jej sanktuaria rozrzuco-
ne po całym ziemskim globie świadczą o Jej
prawdziwej obecności, która stara się za-
pobiec wszelkiemu złu, jakie grozi nie tylko
jednostkom i rodzinom, ale całym narodom
/Jan Paweł II, Autobiografia/.”

S. Aleksandra Andrukiewicz

3 czerwca 2007 w Zakrzowie w Ośrod-
ku Rekolekcyjnym „Caritas” odbyło się ze-
branie wyjazdowe Rady Parafialnej i Akcji
Katolickiej. Na wstępie wspólnoty dzieliły
się tym, co wydarzyło się w ostatnim okre-
sie w poszczególnych grupach i tak:

Akcja Katolicka, która do tej pory spo-
tykała się 16-tego każdego miesiąca zmie-
niła termin swoich spotkań na 19-tego
każdego miesiąca. Jest to nawiązanie do
daty wyboru papieża Benedykta XVI tj.
do znaku naszego Kościoła.

Dzień Skupienia Rady Duszpasterskiej i Akcji Katolickiej
Aktualnie na swych spotkaniach Akcja

omawia temat przypadający na ten rok
”Przypatrzcie się swojemu powołaniu”.

Sekcja zajmująca się wychowaniem
w Radzie Parafialnej przygotowała plan „ra-
dosnych czwartków” na nadchodzące wa-
kacje. Na 6 wyjazdów uzyskano dzięki przy-
gotowanemu projektowi dofinansowanie
z gminy Wadowice w wysokości 6.000 zł.
Wstępnie zakładane są następujące wyjaz-
dy: do Zakopanego, do Niepołomic, do Czer-

(ciąg dalszy ze str. 3)


