Nasze pielgrzymowanie
Dzień 25 stycznia 2008
roku był dniem naszej
pierwszej, tegorocznej pielgrzymki do sanktuarium
Bożego
Miłosierdzia
w Łagiewnikach. Pogoda nam dopisała.
Dzień 25 stycznia jest dniem znamiennym - w tym dniu św. Paweł z Tarsu Apostoł Narodów nawrócił się. Przedtem nazywał sie Szaweł i był zatwardziałym wrogiem chrześcijan.
Na poczatku naszej pielgrzymki zabrała
głos Pani Maria Stelmaczyk, Prezes Zarządu PKPS w Wadowicach. Zwróciła się
z prośbą o rozpropagowanie i wzięcie udziału w akcji „Pomóżmy dzieciom ulicy i samotnym matkom z Zaporoża na Ukrainie”.
Akcja polega na zbiórce odzieży, obuwia,
zabawek, pościeli, ręczników i środków
czystości. Ofiarowane rzeczy muszą być
nowe lub w bardzo dobrym stanie. Zbiórka bedzie trwała do 30 marca.
Jechalismy w tym szczególnym dniu
modlić się o jedność chrześcijan, za tragicznie zmarłych lotników. Ks. Infułat modlił się za odbytą „kolędę”.
Ks. infułat Jakub Gil, nasz Proboszcz,
podzielił się kilkoma uwagami na temat wi-

zyty duszpasterskiej.
Cieszył się, że ludziom
jest dobrze, ale pełen
smutku i troski mówił „Są domy, gdzie jest
bardzo źle i nie ma widów na przyszłość.”
Miał możność zobaczyć, jak wiele osób
wyemigrowało za „chlebem” i jak to się
odbija na rodzinie.
W Łagiewnikach uczestniczyliśmy
w Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz.
15.00. W trakcie mszy św. o godz. 16.00,
jak i po niej, modliliśmy się we własnych
intancjach.

Bronisz godności ludzkiej
IV Niedziela Zwykła

Głoszący kazanie kapłan nawiązał do
Tygodnia Modlitwy za jedność Chrześcijan, nawrócenie św. Pawła z Tarsu i smierci
lotników.
Podczas mszy św. śpiewał kolędy młodziezowy chór.
Wracając do Wadowic śpiewaliśmy kolędy, pastorałki i dzielilismy się swoimi przeżyciami.
Serdecznie dziękujemy za zorganiozwanie wyjazdu i udział w nim Księdzu Proboszczowi, za Jego pełny taktu stosunek
do ludzi.
Uczestniczka pielgrzymki
Helena Jaglarz

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś,
za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna,
za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe,
za to, że jesteś tak bliski i daleki,
za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzieki Tobie.

Ks. Jan Twardowski

Modlimy się gorąco za Jana Pawła II o wyniesienie Go na ołtarze
Barbara i Leopold Dudziakowie

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁAAPOSTOŁA
DO KORYNTIAN:

PROROKA SOFONIASZA:
So 2, 3; 3, 12-13

Szukajcie pokory

1 Kor 1, 26-31 Bóg wybrał wzgardzonych

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

EWANGELIA:

Mt 5, 1-12a Błogosławieni ubodzu duchem

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu
mówią kłamliwie wszystko złe na was.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
Oto słowo Pańskie.

Błogosławieni - szczęśliwi
Liturgia Słowa czwartej niedzieli ma walor wybitnie moralny, można zasugerować, że
posiadanie dóbr, choć samo w sobie nie jest złe, staje się wielką przeszkodą dla życia duchowego i wiecznego, kiedy zamienia się w materializm. Ideał chrześcijański proponuje wyrzeczenie się lub umartwienie, względnie zakłada wolność w posiadaniu i korzystaniu z dóbr
materialnych. Swoistym probierzem tak rozumianej wolności jest umiejętność dzielenia się
z innymi.
Skoro ubodzy w duchu są w jakiś sposób uprzywilejowanymi obywatelami i posiadaczami
Królestwa Bożego, należy zatem spojrzeć na ubóstwo, proponowane przez Chrystusa, jako
swoistą łaskę, i o nią prosić.
Towarzystwo Chrystusowe
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REJONY do 40-go godzinnego nabożeństwa
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy 40-to godzinne nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej
mszy św. odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu. Parafian prosimy, aby poczuli
się wewnętrznie zobowiązani, że podczas tej 40-godzinnej adoracji koniecznie trzeba
w dogodnym czasie przyjść na modlitwę do kościoła. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy parafian:
Sobieskiego, Jagiellońska, pl. Kościuszki,
godz. 14.00 rejon I - Roków, ul. Miedzne
Spadzista, Szpitalna, al. Wolności,
P. Małgorzata Radoń, P. Andrzej Stanek
P. Józef Lehferld, P. Teresa Bernaś
godz. 15.00 rejon II- Ulice Zaskawia
godz. 17.00 rejon XVIII ul. Karmelicka
P. Tadeusz Woźniak, oraz P. Antoni Markielowski
P. Mirosława Gryga, P. Józef Widlarz
godz. 16.00 rejon III i IV ul. Batorego oraz
godz. 17.30 – uroczyste nieszpory.
bloki 19, 21, 23, 27, 31
P. Marta Pustułka, P. Renata Oleksy
We wtorek dalszy ciąg nabożeństwa 40-to
godz. 17.00 rejon V ul. Łazówka i os. Widok
godzinnego. Zapraszamy na:
P. Maria Rokowska
godz. 9.00 rejon XIX, XXII pl. Jana Pawła II,
O godz. 17.30 odprawimy uroczyste nieal. MB Fatimskiej, Poprzeczna, Cicha, ul.
szpory o Najświętszym Sakramencie.
Podstawie, Nadbrzeżna
W poniedziałek 4 lutego i we wtorek 5
P. Maria Gracjasz, P. Antoni Dziedzic
lutego dalszy ciąg 40-to godzinnego nagodz. 10.00 rejon XX, XXI os. M. Wadowity
bożeństwa. Adoracja Najświętszego
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
Sakramentu jest od godz. 8.30 do 18.00.
P. Jan Pietras, P. Stanisława Piwowarczyk
W poniedziałek zapraszamy:
godz. 11.00 rejon XXIII os.Jedność,ul. Kogodz. 9.00 rejon VI os. Piastowskie
chanowskiego, os. Jesionowe,ul. Legionów,
i ul. Brzostowskiej - PP.Lempartowie
Żeromskiego, Niecała, Fabryczna, Chopina,
godz. 10.00 rejon VII ul. Wojska Polskiego
Młyńska, Piłsudskiego, Lwowska,
i os. Słoneczne - PP. Pamułowie
P. Tadeusz Mrowiec, P. Stanisław Szydłowski
godz. 11.00 rejon VIII, IX, X
godz. 13.00 rejon XXIV ul. Sienkiewicza,
os. Westerplatte bl. 5, 6, 11, 12, 13, 14,
Teatralna, Wojtyłów, Kościelna
15, 16, 17, 19, 20, 21, pl. Westerplatte
P. Zofia Rybka
P. Krystyna Matlak i P. Stanisława Bandoła
godz. 14.00 rejon XXV os. XX-lecia 1, 2, 3, 4
godz. 13.00 rejon XI, XII ul. Krakowska,
P. Barbara Sabuda
Zatorska, M.Wadowity, pl. Boh. Getta,
godz. 15.00 rejon XXVI os. XX-lecia 5, 6, 7, 8
Piaskowa, Mydlarska, Gimnazjalna,
P. Kazimiera Maślanka
Pułaskiego, Barska, Wiśniowa,
godz. 16.00 rejon XXVII, XXVIII
P. Maria Widlarz, P. Teresa Cholewa
os. XX-lecia 9, 10, 11, 12, 13, 14,
godz. 14.00 rejon XIII ul. Graniczna,
P. Anna Brańka, P. Stanisław Potoczny
Olbrychta, Nowobilskich, Ady Sari,
godz. 17.00 rejon XXIX, XXX
Nikliborca, os. Łąki - P. Stefan Mżyk,
os. XX-lecia 15, 16, 17, 18, 19, 20,
godz. 15.00 rejon XIV, XV
P. Helena Bik
ul. Mickiewicza, ul. Sadowa
godz. 17.30 – uroczyste nieszpory.
P. Ludwika Sikora
Proszę Przewodników poszczególnych
godz. 16.00 rejon XVI, XVII
rejonów parafialnych o zorganizowanie
ul. Słowackiego, Iwańskiego, Krasińskiewyjątkowych, tegorocznych adoracji.
go, ul. Trybunalska, Żwirki i Wigury,
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 4 luty
6.00 Śp. Maria Książek
7.00 Śp. Józef Góra
8.00 Śp. Józefa Graca
12.00 Śp. Stanisław Rajda
18.00 Sp. Apolonia Hupert
Śp. Eugeniusz Kruk
Wtorek 5 luty
6.00 Śp. Stanisław Rajda
7.00 Śp. Maria Kędzior i zmarli z rodziny
8.00 Śp. Józef Góra
12.00 Śp. Antoni, Bronisława, Stefania
i Zofia Renkiewicz
18.00 Sp. Apolonia Hupert
Śp. Eugeniusz Kruk
Środa Popielcowa 6 luty
6.00 Dziękczynno błagalna w 5 r. ślubu
Magdaleny i Marka
7.00 Śp. Stefania Kłobuch
8.00 Śp. Eugeniusz Kruk
10.00 Śp. Józef Góra
12.00 Śp. Jan Gołąb i Franciszek Sośnicki
16.00 Śp. Grzegorz Sporek
18.00 W intencjach osób, które proszą o
mszę św. podczas nowenny

Czwartek 7 luty
6.00 Śp. Stanisław Rajda
7.00 Śp. Józef Góra
8.00 Śp. Eugeniusz Kruk
12.00 Śp. Jan Graca
18.00 Śp. Grzegorz Sporek
Śp.Agata Jurczak-Kordekizmarliz rodziny
Piątek 8 luty
6.00 Śp. Józef Góra
7.00 Śp. Eugeniusz Kruk
8.00 Śp. Mieczysław Kłobuch - 20 r. śm.
12.00 Śp. Franciszek i Janina wraz z dziećmi
18.00 Sp. Edward Pietroń
Śp. Ryszard - 4 r. śm.
Sobota 9 luty
6.00 Obłog. Boże,zdrowie dla x. Stanisławawr.chrztu
7.00 Śp. Stanisław Rajda
8.00 Śp. Stefania Kłobuch
12.00 Śp. Zofia Góralczyk
18.00 Sp. Grzegorz Sporek
Śp. Jan Sikora
Niedziela 10 luty
6.00 Śp. Maria Zawadzka
7.30 O błog. Boże dla członków Żywego
Różańca i Opiekuna
Sp. Stanisław Sopicki - r. śm.
9.00 Śp. Grzegorz Sporek
10.30 Śp. Alojzy Kumorowski
12.00 Śp. Tadeusz Pająk
Śp. Mieczysław Dubel
13.15 Roczki
17.00 Gorzkie Żale
18.00 Śp. Zbigniew Maluty

W II niedzielę lutego, 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.
Jerzy Kołodziejczyk, syn Michała i Albiny, zam. ul. Boh. Monte Cassino
Krzysztof Oraczewski, syn Jerzego i Marty, zam. ul. Sienkiewicza
Natalia Kaczmarczyk, córka Rafała i Agnieszki, zam. ul. Batorego
Oliwier Świątek, syn Macieja i Dagmary, zam. os. Pod Skarpą
Antonina Koim, córka Grzegorza i Julii, zam. ul. Trybunalska
Emilia Wójcik, córka Mirosława i Katarzyny, zam. ul. Żwirki i Wigury
Stanisław Dzierżawski, syn Łukasza i Anny, zam. Os. Kalinowe, Kraków
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IV Niedziela Zwykła - 03 lutego 2008 r.
1. Dzisiaj rozpoczynamy 40-to godzinne nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej mszy św. odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu. Parafian prosimy,
aby poczuli się wewnętrznie zobowiązani, że podczas 40-godzinnej adoracji koniecznie trzeba w dogodnym czasie
przyjść na modlitwę do kościoła. Na adorację Najświętszego Sakramentu na godz.
14.00 zapraszamy Parafian z Rokowa
i Miedznego, na godz. 15.00 – z ulic na
Zaskawiu, na godz. 16.00 – z ulicy Batorego i z bloków, na godz. 17.00 z Łazówki i z os. Widok. O godz. 17.30 odprawimy uroczyste nieszpory o Najświętszym
Sakramencie.
2. Jutro i we wtorek dalszy ciąg 40-to
godzinnego nabożeństwa. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest od godz. 9.00
do 18.00. Prosimy przewodników poszczególnych rejonów o zorganizowanie
adoracji według porządku zamieszczonego w dzisiejszym parafialnym biuletynie.
Uroczyste Nieszpory będą w tych dniach
o godz. 17.30.
3. W środę rozpoczynamy Wielki Post,
poprzez znak zewnętrzny, jakim jest posypanie głów popiołem–stąd nazwa: Środy
Popielcowej. Msze św. w tym dniu odprawiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 16.00 i 18.00..
4. W środę urządzamy procesję pokutną. Rozpoczniemy ją u OO. Karmelitów o godz. 15.30 skąd przejdziemy ul.
Karmelicką i Placem Kościuszki na Rynek, po czym o godz. 16.00 odprawimy
w bazylice Mszę św. W tym dniu jest post
ścisły. Obowiązuje on każdego katolika pomiędzy 18-tym, a 60-tym rokiem życia.
Post ten dopuszcza przyjęcie pokarmu bezmięsnego raz do syta i dwa razy w ciągu
dnia lekki posiłek. Post ścisły jest

w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.
Od tego postu nie ma dyspensy. Natomiast we wszystkie piątki roku obowiązuje katolików w Polsce wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a także
powstrzymanie się od hucznych zabaw.
5. W środę nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy odprawiamy
o godz. 9.00 i 17.30.
6. W tym tygodniu od Środy Popielcowej do niedzieli są kwartalne dni
o ducha pokuty.
7. Dla bywalców Kuchni Brata Alberta, a także naszego punktu charytatywnego, oraz tych, którzy korzystają
z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, urządzamy rekolekcje, które odbędą się w tym tygodniu: w czwartek, piątek i sobotę w kaplicy Ukrzyżowania w naszej bazylice o godz. 10.30.
8. W naszej archidiecezji rozpoczyna się
od tej niedzieli okres spowiedzi i komunii
św. wielkanocnej. Trwa on do uroczystości Trójcy Przenajświętszej – 18 maja.
9. Prosimy czytelników „Rycerza
Niepokalanej” by w najbliższym czasie
odnowili prenumeratę tego miesięcznika w zakrystii wpłacając 30,- zł na rok.
10. Sakramentu Bierzmowania dla
przygotowanej młodzieży z klas III gimnazjum udzieli ks. Kardynał Stanisław
Dziwisz w środę 16 kwietnia o godz.
18.00.
11. Koronkę do Bożego Miłosierdzia
odmawiamy w naszej bazylice po Mszy
Św. o godz. 8.00 12.00 i 15.00. Drogę
Krzyżową odprawiamy w piątki: dla dorosłych o 8.30 i 17.30, dla dzieci o 16.45,
a dla młodzieży o 18.30. Gorzkie Żale
odprawiamy w niedziele o godz. 17.00.
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Rozmowy z Miłosiernym
Radością moją była pielgrzymka
w piątek 25 stycznia do Łagiewnik.

krzyża śmierci, a jednocześnie przyjęcie
prawdziwości słów Jezusa, że na tej ziemi nie mamy trwałego zamieszkania. Jesteśmy gośćmi i przechodniami.

Przywiozłem tutaj wielką tajemnicę
nagłej śmierci 20 lotników polskich. Ta
nagła śmierć, która dotknęła asów polskiego lotnictwa uświadomiła mi po raz
kolejny bezsilność człowieka wobec
śmierci. Przecież oni najlepiej wiedzieli
jak się bronić w takim niebezpieczeństwie. Ileż to razy lecąc samolotem stewardesy tłumaczą pasażerom jakie przyjąć postawy w czasie zagrożenia. Tymczasem w tym śmiertelnym zagrożeniu
lotnicy nie znaleźli sposobu na ratowanie siebie. Jak bardzo aktualne są słowa
Jezusa, że śmierć jest jak złodziej. Przychodzi w czasie, w którym się nie spodziewamy i w godzinie, na którą nie liczymy. Najczęściej przybywa w niedogodnym czasie i w sposób nie komfortowy. Słyszę jak bardzo potrzebują rodziny ofiar, różnorakiej pomocy. Najbardziej dotyka mnie podkreślenie wielkiej
pomocy tym ludziom od strony psychoterapeutów i psychologów. A ja wciąż
jestem przekonany, że człowiek dorosły nie może być jak małe dziecko, które pewne fakty wyklucza. Nie może
chować głowę w piasek. Tak jak narodziny są czymś naturalnym, tak również śmierć jest wpisana w historię człowieka. Wiara jest wielką pomocą w realizacji godnego życia oraz w pełnej godności przyjęciu ciężaru śmierci. Normalny człowiek w obliczy śmierci będzie
bolał, cierpiał i płakał. Nawet doznaje
traumy, że czas nie uleczy i nie wygoi
wszystkich ran. Rana rozłąki i utraty
może krwawić przez całe lata, a nawet
i życie. To jest dotknięcie tajemnicy

Podczas tego pielgrzymowania do
Łagiewnik rozmawiam z Jezusem Miłosiernym również o moich tegorocznych
przeżyciach kolędowych. Spotkałem
wiele dobrych, miłosiernych ludzi. To oni
swoim miłosierdziem budują żywy Kościół, umacniają parafię. Chodząc po
kolędzie nie mam zwyczaju, ażeby brać
pieniądze tam gdzie się mówi o biedzie,
o małej emeryturze, czy rencie. Żeby
brać pieniądze w tej rodzinie, gdzie jest
choroba, czy bezrobocie, lub też jest liczna rodzina. Nie mam zwyczaju brać
stamtąd ofiar. Nigdy dotychczas do nikogo nie miałem pretensji z powodu
składanych ofiar. Mam zawsze dużą
wdzięczność dla tych, którzy umieją się
dzielić. Ileż to razy spotykam się na kolędzie z takim oświadczeniem: „Proszę
księdza, proszę przyjąć tę ofiarę. Niech
nam ksiądz nie robi przykrości nie przyjmując jej. Ile możemy tyle dajemy. Wiemy, że ksiądz wykorzysta te pieniądze
jak najlepiej, dla dobra społecznego. Tyle
ile ksiądz robi w Wadowicach to mi się
w głowie nie mieści. Skąd ksiądz na to
bierze pieniądze”. Przy tej okazji słyszę
jak niektórzy powtarzają powiedzenie:
„kto na kościół łoży - ten się nigdy nie
zuboży”.
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Gdy słucham jak podczas spotkań rodzinnych, niektórzy podnoszą temat, że
księża przy najróżniejszych okazjach
zdzierają z ludzi to przychodzi mi ochota, żeby pytać tego, który najgłośniej krzyczy: ile on dotychczas dał na kościół? Ile

on daje księdzu po kolędzie? Czy w ogóle daje na utrzymanie kościoła? Wiem
z własnego doświadczenia, że dokładnie sprawdza się w tych oskarżeniach
porzekadło ludzkie, że „krowa, która
głośnio ryczy – mało mleka daje”.

dzem, ale i czasem z parafią. Należą do
różnych grup i wspólnot. Jest w nich
młodość i chęć uczenia się. Wciąż uznaję, że powinni więcej wiedzieć, bo za
mało dotychczas pogłębili swoją wiarę.
Przedstawiam Jezusowi i tych, którzy panicznie boją się wejścia na drogę
pogłębienia swej wiary, nadziei i miłości. Nie czytają żadnej prasy katolickiej,
ani książek religijnych, nie przynależą do
jakiejkolwiek wspólnoty parafialnej. Na
wszelkie propozycje wyrażają zdecydowanie sprzeciw: Nie mają czasu, są zajęci, to nie dla nas.

W dzisiejszym dniu nawiedzenia Jezusa Miłosiernego – patrzę w jego oczy
i zadaję sobie pytania czy ja umiem brać
po to, żeby dawać. Jezus Miłosierny
mówi mi o wielkiej otwartości na człowieka, na jego biedę i nieszczęścia. Proszę Cię Jezu bogaty w miłosierdzie, trzymaj mnie blisko swego miłosiernego serca i ucz mnie wrażliwości na ludzkie
biedy i strapienia.

Jezu Miłosierny, który w Łagiewnickim sanktuarium wciąż niestrudzenie obdzielasz proszących Ciebie, przyjmij te
problemy serca kapłańskiego.

W dzisiejszym dniu mówię do Jezusa
Miłosiernego o tych parafianach, którzy umieją się dzielić nie tylko pienią-

ks. Proboszcz

Spotkanie Opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej Styczeń 2008
W okresie Bożego Narodzenia każdego roku tradycyjnie spotkanie wspólnoty jest spotkaniem opłatkowym. Spotkanie opłatkowe ma charakter świąteczno- rodzinny. Tak jak w rodzinie siadamy przy stole nakrytym białym obrusem, jest opłatek, choinka, ciasto, herbata kawa i szczęśliwi rycerze, rycerki.
Jest modlitwa, życzenia, wspólne kolędowanie, opowieści, wspomnienia.
Nasze styczniowe spotkanie jest również podsumowaniem minionego roku.
Rok 2007 był dla Rycerstwa Rokiem Jubileuszowym- rokiem Nadziei. I dla
Naszej Wspólnoty był rokiem bogatym
w wydarzenia ; uczciliśmy jubileusze

przez sprowadzenie relikwii św. Maksymiliana, a także zakup i poświęcenie
sztandaru. Wszystko to odbyło się dzięki
pomocy ks. Proboszcza i Parafian.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom 1-szo sobotnich mszy św. /za
ofiary złożone na zakup sztandaru/.
Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej
z poświęconym sztandarem uczestniczyła w jubileuszowych uroczystościach w Niepokalanowie, Harmężach,
Oświęcimiu i Krakowie.
Podsumowując miniony rok jubileuszowy – rok nadziei; z nadzieją i pełni
wiary rozpoczęliśmy Rok Miłości.
Maria W.

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.
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