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Bronisz godności ludzkiej
VI Niedziela Wielkanocna

Wierzymy Ojcze Święty, iż dusza Twoja jest u Twej Ukochanej
Matki Bożej. Ty, Ojcze Święty, walczące kraje o pokój prosiłeś, na-
rodom przyjaźń serdeczną głosiłeś, szczególnym względem dzieci
obdarzyłeś, stawałeś w obronie pokrzywdzonych i słabych.

Prosimy o beatyfikację Jana Pawła II
Kazimiera Wróblewska z synem Ryszardem i wnuczką Anną

że jej wnętrze i otoczenie
wypełniają papieskie akcen-
ty: prezbiterium w kształcie
tiary, stacje drogi krzyżowej
z wizerunkiem Jana Pawła
II, witraże, jego pomnik

przed wejściem, ołtarz przeniesiony spod
Wielkiej Krokwi, w parku pierwszy w świe-
cie pomnik Papieża Jana Pawła II i Jego
Sekretarza ks. Stanisława Dziwisza. Świą-
tynia na Krzeptówkach u podnóża Giewontu
to miejsce modlitwy za Jana Pawła II –
o Jego beatyfikację i kanonizację.

Opuszczając to niezwykłe miejsce nie
dane nam było zobaczyć krzyża na Gie-
woncie. Z Krzeptówek pojechaliśmy pod
skocznię, skąd jedni busem, inni pomimo
padającego deszczu – pieszo, udali się do
Kuźnic, a stamtąd na Kalatówki.

My też stanęliśmy przed ołtarzem w dru-
giej pustelni braci albertynów, gdzie zakon-
nicy zbudowali dla siebie nową pustelnię
na zboczu Krowki, a dotychczasową
12 sierpnia 1902 r. uroczyście przekazali
siostrom albertynkom.

Ks. Infułat Jakub Gil odprawił mszę św.
i wygłosił piękną homilię, w której przybli-
żył nam postać św. Brata Alberta. Nazy-
wano go – „Najpiękniejszym człowiekiem
pokolenia”, „Szarym bratem”, „Polskim
Biedaczyną z Asyżu”, „Bratem wszystkich
ludzi”. Karol Wojtyła w swej sztuce nazwał
go „Bratem naszego Boga”, a potem jako
papież Jan Paweł II, podczas kanonizacji,
„patronem naszego trudnego przełomu”.

Po tych duchowych przeżyciach
w przytulnym pomieszczeniu pustelni po-

pijaliśmy gorącą herba-
tę, zajadali ciasteczka
i odpoczywali.

Gościnny brat Win-
centy, który odbywa tu
nowicjat, zapoznał nas z
Hostorią Zgromadzenia Alebrtyńskiego, któ-
re realizuje charyzmat swego założyciela
Brata Alberta. Bracia i Siostry dają siebie,
służąc ludziom cierpiącym i opuszczonym.
Brat Albert mówił: „Trzeba być dobrym jak
chleb, gdy w ten sposób można realizo-
wać najważniejsze przykazania miłości”.

Czas szybko mijał, nadeszła pora powro-
tu, pogoda trochę się poprawiła, przestał
padać deszcz, zza chmur zaczęły wyłaniać
się szczyty Tatr. Drogę do autokaru poko-
naliśmy bardzo szybko. Miejscem naszego
kolejnego pielgrzymowania była Bachle-
dówka, wzgórze położone w samym ser-
cu Podhala, jedno z najwspanialszych
punktów widokowych na Tatry oraz Be-
skidy. W latach 1985 – 1991 wybudowa-
no tam świątynię pod wezwaniem Matki
Bożej Częstochowskiej.  Bachledówka była
szczególnie bliska Ojcu Świętemu ze wzglę-
du na piękną panoramę Tatr, ciszę i spo-
kój. Warto przytoczyć tu jedną z wypo-
wiedzi Jana Pawła II – „człowiekowi po-
trzebne jest piękno naszych Tatr, które
same chwalą Boga, które same wzywają
człowieka, ażeby stał się głosicielem Jego
chwały”.

Pielgrzymka, pomimo kapryśnej pogody,
wzbogaciła nas nie tylko fizycznie, pozwo-
liła na obcowanie z przyrodą, ale dostar-
czyła przeżyć duchowych, za co dziękuje-
my ks. Infułatowi Jakubowi Gilowi.

(ciąg dalszy ze strony 7)

M.Zadora
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
APOSTOLSKICH

Dz 8,5–8.14–17 Apostołowie wkładali ręce, a wier-
ni otrzymywali Ducha Świętego

EWANGELIA:  J 14,15–21 Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

1P 3,15–18 Znaczenie śmierci Chrystusa

Oto słowo Pańskie

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widziani nie zna.
Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami.
Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie,
ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie.W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a
wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś
Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię
mu siebie”.

W niedzielę 4 maja jest w naszej parafii
I Komunia św. Już za tydzień przeżyjemy
wielką uroczystość parafialną. Komunia św.
to tajemnica wiary. Eucharystia buduje
Kościół, czyli wspólnotę ludzi wierzących
w Chrystusa. Zauważam, że wysiłek ro-
dzin idzie w kierunku podnoszenia coraz
większego standardu tworzenia wspólno-
ty rodzinnej. Polega to między innymi na
tym, że realizuje się coraz bogatsze przyję-
cia, takie, gdzie serwuje się odpowiednie
dania. Wysiłek wkładany w przyjęcia w
odpowiednich miejscach. Przyjęta przez

dziecko Komunia św. jest tylko okazją do
zrealizowania uroczystego spotkania. Spo-
tkanie z Jezusem zostało w cieniu z spotka-
niami rodzinnymi. Zastaw się, a postaw się.
Oczywiście liczy się przy tym ile i jakie
dziecko dostaje prezenty. Nacisk propagan-
dy współczesnej jest olbrzymi. Czy potra-
fimy obronić Jezusa Eucharystycznego
przed obyczajowością współczesną? Tajem-
nica wiary i tajemnica próżności ludzkiej
będą się w tych dniach ścierały. Przedziw-
ny bój. Kto wygra?           Ks. Proboszcz

Pierwsza Komunia św.

ks. Proboszcz

Wieczór Jana Pawła II

(ciąg dalszy ze strony 5)

Mszy św. o godz. 20.00 będzie przewod-
niczył O. Krystian Zuber - franciszkanin.
On również wygłosi kazanie. P. mgr Adam
Dec, wraz ze swoim chórem, wypełni czas

po wieczornej mszy. Jestem wdzięczny P.
mgr Adamowi Decowi za wkład w wieczór
papieski, a także za pomoc w organizowa-
niu spotkań z emerytami w piwnicy pod
plebanią. Ks. Proboszcz

Deszczowa pielgrzymka
Pielgrzymowanie rozpoczynamy

wspólną modlitwą. Pierwszy przystanek
mamy na przełęczy Krowiarki, gdzie znaj-
duje się tablica przypominająca datę
8 września 1978 roku – czyli ostatniej
przed konklawe, górskiej wycieczki kar-
dynała Karola Wojtyły.

Prognoza pogody się sprawdza, jest zim-
no, pada deszcz, ale jedziemy dalej. Rodzą
się wątpliwości, czy przy takiej pogodzie
warto iść do Doliny Chochołowskiej. Pod-

jeżdżamy na parking, skąd mamy wy-
ruszyć na 9 km wędrówkę. Kiedy jed-
nak na polanach zobaczyliśmy skulone
od zimna krokusy, które jakby chciały
się schować przed deszczem i chłodem,
podejmujemy decyzję zmieniamy trasę
pielgrzymki, przecież my chcieliśmy
oglądać krokusy w całej krasie. Jedzie-
my do sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej, które pielgrzymi nazywają Fatimą
zakopiańską. Jest to wotum za uratowa-
nie Jana Pawła II. Nic więc dziwnego,

kryte chmurami. Tym razem głęboko prze-
żyliśmy na Kalatówkach dzieło św. Brata
Alberta, wielkiego polskiego biedaczyny.
Jego piękno ukazał nam młodziutki adept
albertynów. Przygotowuje się on przez
nowicjat, aby wejść w ten zakon.

Niedziela – ks. Krzysztof w niedzielnych
kazaniach kreślił zawiłe drogi powołania
kapłańskiego i zakonnego. Jest to zawsze
tajemnicza wyprawa Boga i człowieka.
Połączenie tajemnicy Bożego serca i ludz-
kiej miłości. Będąc w tym dniu na odpu-
ście w Bulowicach zobaczyłem rozbudo-
wę tamtejszego kościoła. Liczy on 200 lat.
Zostanie powiększony o 2/3 swej po-
wierzchni. Dziękowaliśmy Bogu za to, że
żyjemy w takiej Polsce, gdzie buduje się
nowe kościoły, a stare się powiększa. Wie-
my, że w tych czasach w zachodniej Eu-
ropie kościoły coraz bardziej pustoszeją.
Często się je dobrowolnie zamienia w inne
miejsca użyteczności publicznej. Tam już
są niepotrzebne. W Polsce wciąż te Boże
Domy są pełne dzieci Bożych. W naszym
dekanacie w niedługim czasie nowy pro-
boszcz z Wysokiej, ks. Andrzej Klimara,
też będzie rozbudowywał tamtejszą świą-
tynię.

Po południu uczestniczę w uroczysto-
ści 40-lecia małżeństwa. Uroczystą mszę
św. dla Jubilatów sprawuje Ich syn Ka-
płan. Pozostała trójka dorosłych dzieci
już pożenionych, a jeden z nich na dro-
dze do małżeństwa. Bogu dziękuję za
trwałość tak wielu małżeństw w naszej
parafii.

Poniedziałek – nawiedza nas dzisiaj
dawny wikariusz, ks. Jan Jarco. Prawie
już od dwóch lat jest proboszczem
w Krakowie dzielnicy Kliny - Zacisze.
Jest to trzy tysięczne osiedle położone
niedaleko Kobierzyna. Ma za zadanie bu-
dowę świątyni pod wezwaniem św. Ra-
fała i plebani. Wielki to posłannictwo.
Jest jednak ufny w pomoc Bożą i ludzką
życzliwość.

Środa – młodzi ze średnich szkół wa-
dowickich oraz Radoczy, klasy matural-
ne, jadą na nocne czuwanie do Często-
chowy. Jest ich przeszło 600. Bardzo
w tych tygodniach potrzebna jest im tak-
że życzliwa modlitwa, która ma ich
uspokoić i dodać ufności, a także roz-
palić ufność w Boga i wiarę w siebie.

(ciąg dalszy na stronie 8)
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VI Niedziela Wielkanocna 27 kwietnia 2008 r.Intencje mszalne:

Poniedziałek  28 kwietnia
    6.00 Śp. Zofia Biesaga
    7.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
    7.30 Śp. Franciszek i Maria Knapikowie
    8.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
  12.00 Śp. Anna Łudzik
  18.00 Śp. Stanisław Górak

Śp. Maria Żak - 12 r.śm.

Wtorek  29 kwietnia
    6.00 Śp. Anna Łudzik
    7.00 Śp. Zofia Biesaga
    7.30 Śp. Stanisław Górak
    8.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
  12.00 Śp. Józefa Kłaput
  18.00 Sp. Maria i Franciszek Pabiańczyk

i zmarli z rodziny
Śp. Wit Studnicki, Adam syn - 2 r.śm.

Środa 30 kwietnia
    6.00 Śp. Stanisław Górak
    7.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
    7.30 Śp. Anna Łudzik
    8.00 Śp. Zofia Biesaga
  12.00 Śp. Jan Porzycki
  18.00 W intencji próśb z Nowenny

Piątek 02 maja
    6.00 Śp. Tadeusz Skowronek - 1 r.śm.
    7.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
    7.30 Śp. Maria Ziaja i za wszystkich zmarłych księży
    8.00 Wynagradzająca Sercu Bożemu za grzechy
  12.00 Śp. Tadeusz Kubera - 28 r.śm.
  18.00 Śp. Józefa Kłaput

Sobota 03 maja
    6.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
    7.30 O błog. Boże dla członków Rycerstwa Niepokalanej

Śp. Jan Madyda - 2 r.śm
    9.00 Śp. Janian Bąk - 8 r.śm.
  10.30 Śp. Eugeniusz Kruk
  12.00 Za Kościół, Ojca Świętego, beatyfikację Jana Pawła II,

za duchowieństwo, Radio Maryja i TV Trwam
   13.15 Śp. Anna Łudzik
  19.00 W intencji rodziny Anieli i Józefa Szostek

o łaskę żywej wiary

Niedziela 04 maja
  6.00 Śp. Józefa Kłaput
  7.30 Śp. Anna Łudzik

Śp. Stanisław i Stanisława Kwarciak
   9.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
 10.30 I Komunia św.
 12.00 I Komunia św.
 13.15 Chrzty
 19.00 Śp. Eugeniusz Kruk

Czwartek  01 maja
    6.00 Śp. Józefa Kłaput
    7.00 Śp. Cecylia Chmiel, Zofia i Eugeniusz Mika
    7.30 Śp. Janina Zając
    8.00 Śp. Maria i Marian Gabryl
  12.00 Śp. Ludwik Pytel - 2 r.śm.
  18.00 Śp. Eugeniusz Kruk

Śp. Anna Łudzik

 Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Piotra Chanela, prezbi-
tera i męczennika, we wtorek – świeto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła,
patronki Europy, w środę – wspomnienie św. Piusa V, papieża, w czwartek – wspomnienie
św. Józefa, rzemieślnika, w piątek – wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościo-
ła, w sobotę – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki
Polski.

1. W poniedziałek, wtorek i środę przy-
padają dni modlitw o urodzaje i za kraje
głodujące.

2. We wtorek rozpoczynamy nowennę
przed uroczystością św. Stanisława, bi-
skupa i męczennika.

3. Od środy 30 kwietnia codziennie
o godz. 18.30 odprawiamy nabożeństwo
Majowe ku czci Najświętszej Maryi Pan-
ny. Tegoroczne Maryjne nabożeństwa
wraz z procesją po rynku są modlitewną
prośbą za Ojca Świętego, za Kościół
w Polsce, a zwłaszcza o poszanowanie
praw ludzkich w Chinach, a także prośbę
o rychłą kanonizację Sługi Bożego Jana
Pawła II. Serdecznie zapraszamy do
udziału parafian, dorosłych, młodzieży
i dzieci szkolne w nabożeństwach w ko-
ściele, lub przy kaplicach przydrożnych.
Matki dzieci pierwszokomunijnych pro-
simy w środę na godz. 18.30.

4. W czwartek 1 maja modlimy się
o miejsca pracy dla bezrobotnych. Na Gór-
ce u oo. Karmelitów jest zorganizowana
przez Solidarność uroczysta msza św.
o godz. 11.00. O godz. 18.00 w Kaplicy
Domu Parafialnego będzie spotkanie ro-
dziców z dziećmi przedszkolnymi, które
chcą uczestniczyć w asyście dziecięcej
podczas procesji majowych. Natomiast na
godz. 18.30 zapraszamy ojców dzieci
pierwszokomunijnych.

5. W pierwszy piątek większa ilość ka-
płanów spowiada rano od 6.00 do 8.30
oraz po południu od 16.00 do 18.30.
W tym dniu Honorowa Straż Serca Boże-
go poprowadzi od godz. 8.30 adorację
Najświętszego Sakramentu. W tym dniu
o godz. 9.00 zapraszamy do spowiedzi
dzieci i rodziców ze szkoły nr 4, a na godz.
10.00 ze szkoły nr 2. Na godz. 18.00 za-

praszamy tegorocznych maturzystów.
W tym dniu jest kolejne wspomnienie przej-
ścia Jana Pawła II Wielkiego do domu Ojca
niebieskiego. Serdecznie zapraszamy na
Mszę św. o godz. 20.00. Będą uczestni-
czyły wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej
wraz z o. Dyrektorem Zuberem.

6. Od święta 3 maja, które wypada
w sobotę, aż do ostatniej niedzieli sierpnia
odprawiamy wieczorną mszę św. w nie-
dziele i święta o godz. 19.00.

7. W sobotę 3 maja jest święto Najświęt-
szej Maryi Panny – Królowej Polski. Msze
św. odprawiamy w porządku niedzielnym.
Na Mszę Św. o godz. 12.00 zapraszamy
wszystkich, którym bliskie są sprawy na-
szego miasta i Ojczyzny. W tym dniu na-
wiedzamy chorych i starszych z Sakramen-
tami Świętymi.

8. W przyszłą niedzielę jest Wniebowstą-
pienie Pańskie. Przeżywamy uroczystość
I Komunii Św. na Mszy Św. o godz. 10.30
i 12.00. Rodziców dzieci pierwszokomu-
nijnych prosimy, zwyczajem naszej para-
fii, o dokładne wysprzątanie świątyni przed
uroczystością. W tym dniu jest wspomnie-
nie św. Floriana męczennika, patrona stra-
żaków. Ich ofiarną i potrzebną pracę pole-
cimy Bogu na mszy św. o godz. 19.00.

9. W przyszłą niedzielę składka przezna-
czona na potrzeby kościoła. W tym roku
chcemy odnowić ambonę w naszej świą-
tyni.

10. Dzieci szkolne zebrały do skarbonek
wielkopostnych sumę 620 zł. Co miesiąc
ze składek parafialnych przekazujemy dla
Zespołu Charytatywnego 1000 zł., na
kuchnię św. Brata Alberta 1800 zł., a na
stypendia 500 zł. Bóg zapłać za troskę
o biednych.
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ks. Proboszcz

Zbliża się miesiąc maj. To miesiąc peł-
ny rozwijającej i rozkwitającej przyrody.
Budzącego się życia. Od wieków w Ko-
ściele poświęcony jest Matce Bożej. Przez
majowe dni, a zwłaszcza wieczory płyną
w naszych świątyniach, a często przy ka-
pliczkach, a także w niektórych domach
wspaniałe śpiewy litanii loretańskiej,
a także pieśni maryjnych. Tradycja Pol-
ska silnie powiązała ten piękny miesiąc
wiosenny ze wspaniałością Maryi. Cho-
ciaż w naszych czasach coraz mniej wi-
dzimy uczestników tych nabożeństw, to
tym bardziej małe grupy chcą swoją po-
bożnością wynagrodzić liczbowe niedo-
bory.

W dniach majowych staje przed nami
Maryja jako Ta, która rozważała niezro-
zumiałe dla Niej wezwania Boże. Ewan-
gelie często podkreślają tę piękną cechę
Matki Bożej. Przy zwiastowaniu, gdy
usłyszała od Anioła Gabriela do czego Ją
Bóg powołuje – głęboko zastanawia się
nad przedziwnym wezwaniem Posłańca
Bożego. Po Bożym Narodzeniu, gdy
w ubóstwie groty pasterskiej słyszy aniel-
skie śpiewy, a później pokłony pasterzy
i przyjmuje dary mędrców ze wschodu –
Jej odpowiedzią na te niezrozumiałe zda-
rzenia – jest głębokie zastanawianie się
i rozważanie. W świątyni Jerozolimskiej
– przy ofiarowaniu Bogu swego Syna,
słysząc przepowiednie proroka Symeona
tyczące prawdy, iż Jezus posłany jest na
powstanie i upadek wielu i na znak, któ-
remu sprzeciwiać się będą, a Jej duszę
miecz przeniknie – młoda nazaretańska
Matka rozważa tajemnicze słowa. Gdy
odnaleziony dwunastoletni Jezus w świą-
tyni odpowie na Jej, z wyrzutem wypo-
wiedziane, słowa: „Synu cóżeś nam uczy-

Rozważająca Maryja
nił, oto ojciec Twój i Ja szukaliśmy Cie-
bie.” Usłyszy odpowiedź: „Czyż nie wie-
dzieliście, że w sprawach Ojca być wi-
nienem?” Ewangelista dopowie: „Ona nie
zrozumiała tych słów, ale je rozważała.”

Od poniedziałku 6 maja rozpocznie się
w naszej parafii peregrynacja po rodzinach
Pisma Św. Aby to nawiedzenie nie rozcią-
gnęło się w długim czasie, podzieliliśmy
parafię na 30 rejonów. Każdy rejon składa
się z rodzin mieszkających na określonej
ulicy lub danym osiedlu. Na rejon przypa-
da ok. 80 rodzin. Nawiedzenie powinno
trwać ok. 3 miesięcy. Przez ten okres cza-
su chcemy w kościele więcej mówić
o Piśmie Św. Każdy rejon ma przydzielo-
nego swego przewodnika, który będzie
dokładanie tłumaczył rodzinom sposób
przeżycia doby nawiedzenia. Każda rodzi-
na wcześniej otrzyma pamiątkową ksią-
żeczkę objaśniającą sens i sposób przeży-
wania rodzinnego nabożeństwa czytania
Pisma Św. Pragniemy, aby w czasie na-
wiedzenia Pisma Św. po całej parafii, było
ono dzięki poszczególnym rejonom prze-
czytane w całości. Dlatego poszczególne
księgi Pisma Św. przydzieliliśmy na po-
szczególne rejony.

Pismo Św. jest księgą natchnioną, któ-
rego pierwszorzędnym autorem jest Duch
Św. posługujący się konkretnymi ludźmi
jako autorami drugorzędnymi. Ludzie po-
słuszni Duchowi Św. spisywali wielkie
Boże prawdy językiem i pojęciami danej
epoki. Pismo Św. było spisywane na prze-
strzeni szesnastu wieków. Od XV wieku
przed narodzeniem Chrystusem do I wie-
ku po narodzeniu Chrystusa. W czasie
szesnastu wieków świadomość ludzka
rozwijała się i pogłębiała. Ulegała przemia-
nie również ich wiedza o świecie. To
wszystko ma odbicie w powstawaniu Pi-
sma Św. Tym bardziej trzeba też wiedzieć,

iż księga Pisma Św. posiada różne ga-
tunki literackie. Jest to księga bardzo
trudna i bardzo łatwa. To jest jej prze-
dziwny fenomen.

Trzeba nam prosić Matkę Bożą, by
przy czytaniu Pisma Św. mieliśmy jej
postawę rozważającą słowo Boże. Nie
możemy się zrażać, choć będziemy na-

potykali na wiele niezrozumiałych opisów
i zdarzeń. Historia ludu wybranego jest zu-
pełnie inna niżeli nasza. A jednak żywe jest
Słowo Boże. Ono chce kształtować moje
postawy. Do mnie jest skierowane. Wiel-
kim Bożym darem jest, żeby tak odczyty-
wać Pismo Św. Majowa Matko Boża pro-
simy Cię uproś nam u Boga taką postawę.

Dudni woda, dudni, w Jakubowej studni

(ciąg dalszy na stronie 7)

Bardzo chciałbym przekazywać Parafianom naszej wspólnoty wiadomości ostatniego
tygodnia. Będą spisywane pod powyższym tytułem. Stanowić będą kronikę zdarzeń pa-
rafialnych widzianych okiem Proboszcza. Ich czasokres od środy do środy. Dlatego do
środy, ponieważ w tym dniu oddajemy do druku nasz biuletyn.

W imię Boże, zaczynamy

Środa 16 kwietnia – 121 gimnazjali-
stów z trzecich klas przyjęło Sakrament
Bierzmowania. Udzielił go podczas bar-
dzo uroczystej liturgii ks. kard. Stani-
sław Dziwisz. Kolejno podchodziło do
Niego po dwóch kandydatów, którzy
za sobą mieli swych świadków. W cza-
sie udzielania sakramentu w kościele
była cisza. Dawana Komunia św. bierz-
mowanym była pod dwoma postacia-
mi. Przed mszą św. rodzice prosili
o udzielenie sakramentu swoim dzie-
ciom, a pod koniec mszy młodzi dzię-
kowali ks. Kardynałowi za udzielenie
tego sakramentu, a także i tym, którzy
ich przygotowywali. Pani Burmistrz
Ewa Filipiak po ostatnim błogosławień-
stwa w zwięzłych, precyzyjnych i bar-
dzo przemyślanych zdaniach, przedsta-
wiła plany miasta związane z zagospo-
darowaniem przestrzeni Jana Pawła II.

Czwartek – przeżywamy tydzień mo-
dlitw o powołania kapłańskie i zakon-
ne. W tej intencji więcej się modlimy,
aby Pan zesłał żeńców na swoje żniwo.

Codzienna prasa karmi nas wiadomościa-
mi, ile w określonych parafiach wojewódz-
twa małopolskiego pobierają za posługi
duszpasterskie, a zwłaszcza za śluby,
chrzty i pogrzeby. Bardzo mnie zdziwiło,
że nasza parafia przoduje w poborach. Wi-
docznie parafianie są bardzo bogaci, że tyle
dają. Myślę też, że w obecnej pogoni za
pieniądzem takie wiadomości powinny być
mobilizacją dla młodych, żeby iść na księ-
dza, bo szybko się wzbogacą. Zastanawiam
się, na ile jest to życzliwość połączona
z dociekliwością dziennikarską, a może jest
to kolejna próba zdewaluowania służby
kapłańskiej.

Sobota – w dość  kiepskiej pogodzie piel-
grzymujemy do naturalnej świątyni. Tak
Papież nazwał Tatry. W naszej parafii jest
bardzo wielu, wśród młodych i starszych,
zafascynowanych pięknem szczytów ta-
trzańskich. Chętnie tam jeżdżą. Odkrywają
urok Tatr w różnych porach roku. Także
wtedy, kiedy pokryte są śniegiem, lub przy-


