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Bronisz godności ludzkiej
IV Niedziela Wielkanocna

„...Pan kiedyś na brzegu, szukał

ludzi gotowych pójść za Nim...”

Ty, Ojcze Święty poszedłeś za

Nim, a za Sobą poprowadziłeś

miliony - głosząc Słowo Boże!

Kochany Ojcze Święty! Dzięku-

jemy za wszystkie słowa skierowa-

ne do nas, za pielgrzymki, za na-

uki, które staramy się wcielać

w swoje życie.

Miłosierny Boże, zanosimy do

Ciebie gorące modlitwy o rychłą

beatyfikację Jana Pawła II
Rodzina Rajdów, Anna, Jerzy i Filip

Apolonia Sieradzka

Wieczorem, jadąc w kie-
runku Rzymu zatrzymali-
śmy się również na Mon-
te Cassino.  Tam znajduje
się 1081 grobów polskich
żołnierzy, którzy polegli
walcząc o naszą wolność.

Modliliśmy się za ich dusze i na ich cześć
odśpiewaliśmy hymn Polski.

W przeddzień uroczystości dotarliśmy
do Rzymu. W drodze do „Wiecznego
Miasta”  ks. Krzysztof i ks. Grzegorz
przypominali każdemu z nas jak wielkim
człowiekiem był Jan Paweł II. Podczas
tych opowieści nie ukrywaliśmy łez, ale
z drugiej strony radości jaka nas spotka-
ła, ponieważ mogliśmy żyć w tak wiel-
kich czasach.

W trakcie naszego pobytu w Rzymie po
Bazylikach, sanktuariach i zabytkach mia-
sta oprowadzali nas polscy księża studiują-
cy w Rzymie – ks. Bartłomiej oraz ks. Piotr.

W pierwszym dniu zwiedziliśmy wnę-
trze Bazyliki Św. Piotra. Nawiedziliśmy
grób naszego Ojca Świętego. Mieliśmy
okazję przyklęknięcia na dłuższą chwilę
przy naszym Rodaku – Wadowiczaninie,
pomodlić się i w ciszy przedstawić Ja-
nowi Pawłowi II nasze sprawy, z który-
mi tutaj przybyliśmy.

Byliśmy również w sanktuarium Matki
Bożej Nieustającej Pomocy gdzie znajdu-
je się Jej prawdziwy obraz. Tam odpra-
wiliśmy Mszę św.

W drugim dniu naszego pobytu w Rzy-
mie uczestniczyliśmy we Mszy Św. ce-
lebrowanej przez obecnego papieża Be-

nedykta XVI za papieża
Jana Pawła II w Jego
3. rocznicę śmierci. Trzy-
mając rozwinięty transpa-
rent z napisem: WADO-
WICE, każdy z nas obec-
nych na placu myślał o tych, co pozostali
w Wadowicach.

Po uroczystości zostaliśmy oprowadzeni po
mieście. Zwiedzaliśmy Koloseum, Bazylikę
Matki Bożej Większej, Bazylikę św. Jana na
Lateranie, Święte Schody, Forum Romanum
i wiele innych bardzo ciekawych miejsc.

Wieczorem wróciliśmy na plac św. Piotra.
Przed Bazyliką wraz z innymi zebranymi
modliliśmy się na różańcu – modlitwie, którą
Jan Paweł II ukochał najbardziej. Niektórzy
trzymali w ręku zapalone świece. Zatopieni
w modlitwie i zadumie, a nawet ze łzami
w oczach spoglądaliśmy na zegar, aby czu-
wać przy naszym ukochanym Rodaku w go-
dzinie upamiętniającej Jego śmierć. Wzbudzi-
liśmy w naszych sercach intencję rychłej be-
atyfikacji i kanonizacji Papieża – Polaka.
W tym dniu na Mszy św. i czuwaniu był obec-
ny ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Wypowie-
dział również kilka zdań po polsku.

Na końcu modlitwy różańcowej rozwinę-
liśmy transparent i odśpiewaliśmy „Barkę”.

Po tych uroczystościach pełni radości
i szczęścia z tego, że mogliśmy być na miej-
scu, gdzie przez 27 lat był Głową Kościoła
Karol Wojtyła, wróciliśmy do Wadowic. Był
to okres wzmożonej refleksji nad naszym
chrześcijaństwem, czasami zastanowienia się
nad sensem naszego życia, a nabyte doświad-
czenia i ogrom przeżyć pomagają nam żyć
inaczej, lepiej i mądrzej.

(ciąg dalszy ze str. 7)

Krzysztof Niesyczyński
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 Oto słowo Pańskie.

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚWIĘGO PIOTRA APOSTOŁA:

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH:

EWANGELIA:  J 10, 1-10   Jezus jest bramą owiec

Dz  2, 14a.36-41 1 P 2, 20b-25

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Kto nie wchodzi do owczarni
przez bramę, ale wdziera się inną drogą,
ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto
jednak wchodzi przez bramę, jest paste-
rzem owiec. Temu otwiera odźwierny,
a owce słuchają jego głosu; woła on
swoje owce po imieniu i wyprowadza
je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, sta-
je na ich czele, a owce postępują za nim,
ponieważ głos jego znają. Natomiast za
obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od
niego, bo nie znają głosu obcych. Tę

przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni
nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Po-
wtórnie więc powiedział do nich Jezus: Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja je-
stem bramą owiec. Wszyscy, którzy przy-
szli przede Mną, są złodziejami i rozbójnika-
mi, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem
bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie,
będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znaj-
dzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to,
aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przysze-
dłem po to, aby /owce/ miały życie i miały
je w obfitości.

Dobry Pasterz
Przykładów odwołujących się do ob-

razu Chrystusa - bramy jest bardzo wie-
le. Najbardziej wyeksponowanym obra-
zem było przechodzenie przez drzwi ko-
ściołów podczas Roku Jubileuszowego
2000. Główne drzwi każdego kościoła
w swej symbolice odwołują się do Chry- Księża Chrystusowcy

stusa. W minionych wiekach symbolika ta
była znacznie bardziej czytelna, kiedy portale
ozdabiano wyobrażeniami Sądu Ostateczne-
go lub innymi motywami ewangelicznymi, np.
pannami mądrymi i głupimi. Wejście do świą-
tyni oznacza wchodzenie do świata sacrum
ze świata profanum.

Z przyjemnością drukuję wspomnienia
Krzysztofa, młodego lektora naszej parafii,
który brał udział w pielgrzymce z okazji
3. rocznicy śmierci Jana Pawła II w Rzymie,
zorganizowanej przez ks. Krzysztofa  Głów-
kę ks. Proboszcz

Pielgrzymka do Włoch
28.03 (piątek) po mszy św. wieczornej

w Bazylice Ofiarowania NMP ponad 120 –
osobowa grupa pielgrzymów wraz z księżmi
organizatorami – ks. Krzysztofem oraz ks.
Grzegorzem wyruszyła do Rzymu na obcho-
dy 3 rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Paw-
ła II. W czasie naszego pielgrzymowania na-
wiedzaliśmy różnorakie sanktuaria i Bazyliki.

Pierwszym naszym sobotnim przystankiem
była Padwa i Bazylika św. Antoniego. Na pla-
cu przed Bazyliką można podziwiać harmo-
nię całości jej elementów architektonicznych:
kopuły, dzwonnice i wspaniałą fasadę Bazy-
liki. We wnętrzu znajduje się 7 kaplic, w tym
kaplica poświęcona samemu św. Antoniemu
i kaplica z Jego relikwiami. Mieliśmy możli-
wość odprawienia Mszy św. w małej kaplicz-
ce obok Świątyni. Z Padwy udaliśmy się do
San Marino – małego, ale pięknego państwa
zbudowanego na wzgórzu.

W kolejnym dniu pielgrzymki nawiedziliśmy
kolejno Loreto, Manoppello, Lanciano.
W Loreto mieści się sanktuarium, które jest
w szczególny sposób poświęcone Matce Bo-
żej. Szczególnym miejscem we wnętrzu
Świątyni jest się nazaretański dom  Maryi –
Święty Domek. Prawdopodobnie został on
przeniesiony z Nazaretu przez rodzinę Ange-
li, która chciała uchronić go przed zniszcze-
niem.

W sanktuarium w Manoppello znajduje się
relikwia chrześcijańska. W kapucyńskim ko-
ściele w obustronnie oszklonej monstrancji
umieszczona jest tkanina, na której uwiecz-
niony jest wizerunek Jezusa Chrystusa Zmar-
twychwstałego tzw. Volto Santo – Święte Ob-

licze. Jest to chusta, którą miał nałożoną
na twarz Pan Jezus leżąc w grobie.
W tym świętym miejscu mieliśmy moż-
liwość odprawienia niedzielnej Mszy
świętej.

Następnie udaliśmy się do Lanciano.
Tam w małym kościółku św. Longina
w VIII w. n.e. wydarzył się Cud Eucha-
rystyczny, który trwa do dziś. Pewien
mnich odprawiając Mszę św. w głębi
serca wątpił w prawdziwą obecność
Pana Jezusa w Eucharystii. Po wypowie-
dzeniu słów konsekracji – Hostia prze-
mieniła się w skrwawiony strzęp ludz-
kiego Ciała, a wino w kielichu w  praw-
dziwą ludzką krew. Monstrancja w któ-
rej przechowuje się relikwie Cudu Eu-
charystycznego wystawiona jest w mar-
murowym ołtarzu.

Następny dzień naszego pielgrzymowa-
nia był poświęcony św. Ojcu Pio. S.G.
Rotondo to miasto, gdzie znajduje się Jego
sanktuarium, oraz kościółek Matki Bożej
Łaskawej, gdzie modląc się przy krzyżu
umieszczonym na chórze po raz kolejny
otrzymał stygmaty. Za wstawiennictwem
św. Ojca Pio miały miejsce wielkie cuda
uzdrawiania ludzi dotkniętych różnymi,
czasami nawet śmiertelnymi chorobami.
Nawiedziliśmy również otwarty grób tego
włoskiego świętego. Pusty dlatego, że
w tym roku obchodząc Jego 40 r. śmier-
ci szczątki ciała zostały ekshumowane
i poddane konserwacji, a 24 kwietnia zo-
staną wystawione w szklanej trumnie na
widok publiczny. Byliśmy także w mu-
zeum poświęconym Jego osobie. W ko-
ściele odprawiliśmy Mszę Św.

Nie mogliśmy także pominąć miasta
Jego narodzin, domu rodzinnego i  ko-
ścioła wraz z chrzcielnicą przy której
został ochrzczony – Pietrelciny.

(ciąg dalszy na str. 8)

W II niedzielę kwietnia, na mszy św. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego błogosła-
wieństwa dzieciom,  które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii  lub najpóźniej przed tą mszą św.

Julia Łach
Wiktoria Lelek
Adrian Kurnik
Jakub Kozieł
Jakub Kłaput
Nikodem Mamcarczyk
Bartłomiej Kruliczak
Gabriel Nowotnik
Robert Pająk
Dawid Maciejczyk
Weronika Rajda

Jakub Porębski
Alicja Gębczyk
Patryk Młynarczyk
Dominik Kluba
Maja Góra
Dawid Stawowy
Ida Bogucka-Jamka
Gabriela Galas
Mateusz Bodzioch
Patrycja Targosz
Damian Jucha
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedziałek  14 kwietnia
    6.00 Śp. Siostra Marta
    7.00 Śp. Stanisław Górak
    7.30 Śp. Julia Urbaniec
    8.00 O uzdrowienie z choroby Iwony oraz

o łaski Boże dla całej rodziny
  12.00 Śp. Władysława Sarnecka
  18.00 Śp. Janina Zając

Śp. Józefa Kukułka
Wtorek  15 kwietnia
    6.00 Śp. Julia Urbaniec
    7.00 Śp. Janina Zając
    7.30 Śp. Siostra Marta
    8.00 Śp. Stanisław Górak
  12.00 Śp. Władysława Sarnecka
  18.00 Sp. Michał Chrostek

Śp. Stanisław Chrapusta - 25 r. śm.
Środa 16 kwietnia
    6.00 Śp. Siostra Marta
    7.00 Śp. Julia Urbaniec
    7.30 Śp. Stanisław Górak
    8.00 Śp. Maria Konarska - 25 r. śm.

Śp. Maria Bucka - 10 r. śm.
  12.00 O zdrowie i błog. Boże dla rodziny Mrożek

(Barbary i Bronisława z dziećmi)
  18.00 Sakrament Bierzmowania udzielany

przez ks. kard. Stanisława Dziwisza

Piątek 18 kwietnia
    6.00 Śp. Siostra Marta
    7.00 Śp. Stanisław Górak
    7.30 Śp. Józefa Kłaput
    8.00 Śp. Janina Zając

Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł.
Boże dla Marii i Romana w 10 r. ślubu

  12.00 O zdrowie i błog. Boże dla rodziny Krystopów
  18.00 Śp. Marian Satława

Śp. Maria Dominik - 2 r. śm.
Sobota 19 kwietnia
    6.00 Śp. Stanisław Górak
    7.00 Śp. Janina Zając
    7.30 Śp. Siostra Marta
    8.00 Dziekczynna za zdrowie
  12.00 Śp. Stanisława Radwan - 5 r. śm.
  18.00 Śp. Władysława Sarnecka

W 50 r. ślubu Teresy i Adama Gawlik w podziękowaniu
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże

Niedziela 20 kwietnia
  6.00 Śp. Kazimierz Lempart, Karolina i ich rodzice
  7.30 Śp. Jerzy Szara

Śp. Stanisław i Helena Madyda
   9.00 Śp. Marian Grzybczyk - r. śm.
 10.30 Śp. Siostra Marta
 12.00 Śp. Agnieszka Gurdek
 13.15 Chrzty
 18.00 Dziękczynno błagalna w 34 r. ślubu dla

Marii i Józefa Radwan i ich dzieci

Czwartek  17 kwietnia
    6.00 Śp. Janina Zając
    7.00 Śp. Józefa Kłaput
    7.30 O zdrowie i błog. Boże dla Adama

i Marcina Mrożek
    8.00 Śp. Julia Urbaniec
  12.00 Śp. Siostra Marta
  18.00 Śp. Stanisław Górak

Śp. Józef Tatar

IV Niedziela Wielkanocna - 13 kwietnia 2008 r.

(ciąg dalszy na str. 4)

Intencje mszalne: 1. Tydzień, który rozpoczyna dzisiejsza
niedziela, poświęcony jest wzmożonej mo-
dlitwie o powołania kapłańskie i zakonne.

2. W środę na Mszy Św. o godz. 18:00
ks. Kardynał Stanisław Dziwisz udzieli Sa-
kramentu Bierzmowania młodzieży z klas
III gimnazjum. W poniedziałek prosimy tę
młodzież na godz. 18:00. We wtorek bę-
dzie dla nich spowiedź rano, a także popo-
łudniu od godz. 17:00 do 18:30. Ze spo-
wiedzi tej niech skorzystają rodzice, a tak-
że świadkowie bierzmowanych. Nowennę
do Matki Bożej w tym dniu odprawimy jak
zwykle o godz. 8.30 i 17.30. Na apel jasno-
górski wyjedziemy o godz. 16.00.

3. W czwartek o godz. 17.00 jest spo-
tkanie Rycerstwa Niepokalanej.

4. W sobotę 19 kwietnia przypada
3. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową pa-
pieża Benedykta XVI. Zebranie Akcji Kato-
lickiej jest w sobotę o godz. 16.30.  W pią-

tek 25 kwietnia pielgrzymujemy do
Łagiewnik. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt
przejazdu 12 zł.

5. W związku z nawiedzeniem Pisma
Św. – rodziny naszej parafii będą odwie-
dzać liderzy poszczególnych regionów,
którzy wytłumaczą sens nawiedzenia,
a także będą ofiarować specjalne książecz-
ki omawiające ten temat.

6. W sobotę 26 kwietnia w domu Cari-
tas w Zakrzowie odprawimy dzień skupie-
nia dla Członków Rady Duszpasterskiej,
Akcji Katolickiej, a także Liderów odpo-
wiedzialnych za nawiedzenie Pisma Św.
w określonym parafialnym rejonie. Wyjazd
o godz. 9.30 od Szewca Dratewki. Chęt-
nych do przeżycia tego dnia skupienia pro-
simy o zapisywanie się w zakrystii.

7. W poniedziałek 5 maja rozpoczniemy
peregrynację Pisma Św. po rodzinach na-
szej parafii.

Uczestnicząc na rynku wadowickim
w uroczystym spotkaniu młodych z oka-
zji III rocznicy śmierci Jana Pawła II prze-
żywałem dużą radość. Patrzyłem jak sze-
regi młodych wkraczają na plac Jana Paw-
ła II. Szli oni od Radoczy ze szkoły tam-
tejszej młodzieży, a także z młodymi z ul.
Wojska Polskiego od Ks. Józefa Tischne-
ra. Potężna grupa szła od strony Andry-
chowa wchłaniając liceum tamtejsze, jak
również liceum im. Marcina Wadowity,
wraz z młodzieżą ze szkoły nr. 1, dawną
Budowlanką. Młodzieńczym krokiem po-
dążała ku rynkowi młodzież ze szkoły im.
Ks. Stanisława Staszica z Gorzenia. Do-
łączyła do nich pokaźna grupa młodzieży

Radość i niepokój z Kalwarii. Na rynku w tym dniu było
przeszło 3 000 młodzieży. Cieszyłem się
patrząc na bogatą przyszłość naszego re-
jonu reprezentowaną przez młode poko-
lenie. Widziałem wśród nich ich Wycho-
wawców, Katechetów, Nauczycieli, Dy-
rekcje Szkół, Samorządowe Władze Po-
wiatu, Miasta, a także Delegatury Oświa-
ty. Bardzo liczna obecność wychowaw-
ców i wychowanków była czytelnym
świadectwem czci dla Wielkiego Wado-
wiczanina. Wszystkim uczestnikom dzię-
kuję za tę obecność. To był istotny po-
wód mojej radości czasu południowego.

Niepokój mój rodził się z tego powodu,
że nie widziałem zbyt wielkiego współbrz-

Pogrzeb
Śp. Józef Pasternak, ur. 1924 r., zam. ul. Karmelicka
Śp. Tadeusz Gębala, ur. 1930 r., zam. Os. Jedność
Śp. Władysława Szczepanik, ur. 1917 r., zam. Pl. Obr. Westerplatte
Śp. Irena Fijał, ur. 1922 r., zam. Os. M. Wadowity
Śp. Jerzy Piatkowski, ur. 1954 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Zofia Sadek, ur. 1945 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Krystyna Wyrwicz, ur. 1920 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Andrzej Majdak, ur. 1949 r., zam. ul. Legionów
Śp. Joanna Augustyniak, ur. 1926 r., zam. Os. Widok
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)
mienia pomiędzy tym co działo się na
scenie, a tymi co stali na rynku. Budził
się we mnie duży żal, że była bardzo mała
komunikacja pomiędzy przemawiający-
mi, grającymi i śpiewającymi, a słucha-
czami. Odnosiłem wrażenie, że młodzież
stojąca na rynku zachowuje się tak, jak-
by nic ich nie obchodziło to co się dzieje
na scenie. Jakby postanowiony był szkla-
ny ekran pomiędzy nimi, a wykonawca-
mi tego spotkania.

Przypominałem sobie pewną scenę
ewangeliczną, w której Jezus z wyrzu-
tem mówi: „Lecz z kim mam porównać
to pokolenie? Podobne jest do przebywa-
jących na rynku dzieci, które przymawiają
swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy,
a nie tańczyli; biadaliśmy, a wyście nie
zawodzili.”(Mt. 11/16) Wciąż młodym
coś nie pasuje. Mam przeświadczenie, że
to nie ten rodzaj i nie ten sposób zaintere-
sowania ich.

Myślałem z niepokojem czy jest możli-
we wzbudzić zainteresowanie w kilku
tysiącach młodych ludzi. Przywoływa-
łem na pamięć spotkania Ojca Góry
z rzeszą prawie 100 tysięcy młodych nad
jeziorem Lednickim. Światowe Dni Mło-
dych, w których uczestniczyły setki ty-
sięcy młodych z Janem Pawłem II. Tak-
że spotkania młodych w Taize. Fenomen
łaski Bożej są udane powyższe spotka-

nia. Są to pewno charyzmatyczni przywód-
cy. Jest to z pewnością ewangeliczny czas
i miejsce.

Patrząc na bierne zachowanie młodych na
Wadowickim rynku w dniu 2 kwietnia myśla-
łem o przypowieści zapisanej w Ewangelii Św.
Mateusza roz. 20. Jezus w niej mówi o robot-
nikach skarżących się, że ich nikt nie wynajął.
Są bezczynni, bezrobotni. Nie umiemy tu
w Wadowicach zająć umysłów i serc młodzie-
ży wielkimi Bożymi i patriotycznymi sprawa-
mi. Zadanie to nas przerasta. Miałem wraże-
nie, że Ci którzy przyprowadzili młodzież mieli
przekonanie, że do szkoły należy młodzież
przyprowadzić, a księża niech ich zajmą te-
matyką kościelną, a zwłaszcza fascynującą
historią Jana Pawła II Wielkiego. A to przera-
sta nasze możliwości.

Dzieląc się tymi niepokojami nie chcę niko-
go oskarżać, wytykać palcami, rzucać na
kogoś winę. Biję się we własne piersi i obwi-
niam siebie, że brak mi pomysłu na ciekawe
spotkanie młodych, które by ich angażowało.
Piszę to na gorąco, bo prosiłbym o solidarną
pomoc w realizacji tego dzieła. Jak ciekawie
zagospodarować czas wielkich religijnych
młodzieżowych spotkań na rynku wadowic-
kim. Jest to nasze wspólne dzieło. Proszę
o przyczynę sługi Bożego Jana Pawła II, któ-
ry patrząc na młodych mówił do nich z rado-
ścią: „Wy jesteście moją nadzieją. Jesteście na-
dzieją Kościoła.”

Nawiedzenie
W naszej parafii 5 maja rozpoczniemy

peregrynację Pisma Świętego po rodzi-
nach. W poszczególnych rejonach okre-
ślone przez parafię osoby są odpowie-
dzialne za właściwe przeżycie doby na-
wiedzenia przez konkretną rodzinę. Po-
niżej podajemy podział parafii na rejony
i odpowiedzialnych parafian za przebieg

I. Roków, ul. Miedzne - P. Małgorzata Radoń, P. Andrzej Stanek, P. Paweł Kubaszewski
II. Ulice Zaskawia - PP. Tadeusz i Maria Woźniak, P. Antoni, Marcin Markielowski, P. Józef
Zauski, P. Bożena Flasz
III. ul. Batorego oraz bloki 19, 21 -  P. Marta Pustułka,
IV. ul. Batorego blok 23, 27, 31, 33 - P. Renata Oleksy
V. ul. Łazówka i os. Widok - P. Maria Rokowska
VI. os. Piastowskie i ul. Brzostowskiej - PP.Lempartowie, P. Byrska
VII. ul. Wojska Polskiego i os. Słoneczne - PP. Stanisława i Bogdan Pamuła, PP. Anna
i Krzysztof Foszman
VIII. os. Westerplatte bl. 5, 6, 11, 12, 13 – P. Krystyna Matlak, P. Maria Targosz
IX. os. Westerplatte bl. 14, 15, 16, 17 – P. Stanisława Bandoła,
X. os. Westerplatte bl. 19, 20, 21, pl. Westerplatte – P. Dorota Bąk,
XI. ul. Krakowska, Zatorska, ul. M. Wadowity, pl. Boh. Getta, Piaskowa, Mydlarska –
P. Filkowa
XII. ul. Gimnazjalna, Pułaskiego, Barska, Wiśniowa - P. Maria Widlarz, P. Teresa Cholewa,
P. Lucyna Pamuła
XIII. ul. Graniczna, Olbrychta, Nowobilskich, Ady Sari, Nikliborca, os. Łąki - P. Stefan
Mżyk, P. Władysława Ficek i P. Barbara Warmuz
XIV. ul. Mickiewicza do Sióstr Albertynek - P. Ludwika Sikora, P. Wądolna
XV. ul. Mickiewicza od Sióstr Albertynek do Rynku wraz z ul. Sadową – P. Marek Mlost
i P. Maria Talaga
XVI. ul. Słowackiego, Iwańskiego, Krasińskiego – P. Teresa Bernaś, P. Tomczyk Edward
XVII. ul. Trybunalska, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Jagiellońska, pl. Kościuszki, Spadzi-
sta, Szpitalna, al. Wolności - P. Józef Lehferld, P. Teresa Bernaś, P. Małgorzata Bandoła
XVIII. ul. Karmelicka - P. Józef Widlarz, P. Tadeusz Oleksy, P. Mirosława Gryga, P. Małgo-
rzata Szatan
XIX. pl. Jana Pawła II, ul. Kościelna, al. MB Fatimskiej, Poprzeczna, Cicha, ul. Lwowska
do ul. Legionów – P. Gracjasz, P. Siłkowska Zofia
XX. os. M. Wadowity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – P. Wacława Pióro
XXI. os. M. Wadowity 8, 9, 9a, 22, 24, 26, 28, 30, 32 - P. Jan Pietras, P. Stanisława
Piwowarczyk
XXII. ul. Podstawie, Nadbrzeżna – P. Antoni Dziedzic, P. Tomasz Ziomkowski
XXIII. os.Jedność,ul. Kochanowskiego, os. Jesionowe, ul. Legionów, Żeromskiego, Fa-
bryczna, Chopina, Młyńska, Piłsudskiego, Lwowska od ul. Legionów do Skawy - P. Tade-
usz Mrowiec, P. Stanisław Szydłowski, P. Zając
XXIV. ul. Sienkiewicza, Teatralna, Wojtyłów - P. Zofia Ryba, P. Ewelina Klaczak – Chmie-
lowska
XXV. os. XX-lecia 1, 2, 3, 4, ul. Niecała - P. Barbara Sabuda, P. Stanisława Barycz,
XXVI. os. XX-lecia 5, 6, 7, 8 - P. Kazimiera Maślana, P. Janina Guzdek i P. Anna Grobelny
XXVII. os. XX-lecia 9, 10, 11 – P. Zofia Bochenek i P. Maria Radwan
XXVIII. os. XX-lecia 12, 13, 14 - P. Anna Brańka, P. Stanisław Potoczny
XXIX. os. XX-lecia 15, 16, 17 – P. Jolanta Gołba, P. Kucharska, P. Kleszcz
XXX. os. XX-lecia 18, 19, 20 - P. Kazimierz Lichwiarski, P. Andrzej Pytel

nawiedzenia. W środę 16 kwietnia, podczas
mszy św., na której ks. Kardynał udzieli mło-
dzieży Sakramentu Bierzmowania, trzydzie-
stu Przedstawicieli stanie z Pismem Świętym
przed Kardynałem, aby poprosić o specjalne
błogosławieństwo pasterskie na drogę piel-
grzymowania. Wędrówka Pisma Świętego po
rejonach naszej parafii rozpocznie się w po-
niedziałek 5 maja 2008 roku.


