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kami – promienie wychodzące z rąk to zdroje
łask dla tych, którzy o nie
proszą; postać Maryi
otoczona słowami aktu
strzelistego „O Maryjo
bez grzechu poczęta
módl się za nami”; kula to świat, wąż to
symbol zła – walki ze złem – proroctwo-„protoewangelia–…ono zmiażdży ci
głowę…”(Rdz3.15)
Druga strona medalika – 12 gwiazd,
gwiazdy oznaczają to co piękne, wzniosłe; (Pnp 6.10) „Kimże jest ta, która
świeci z wysoka jak zorza...”
Gwiazdy z Apokalipsy Janowej(Ap12)
– Maryja to nowa Ewa; Dwa serca –
serce Jezusa otoczone koroną cierniową
– serce Maryi przebite mieczem –przepowiednia i proroctwo Symeona Litera
„M” i nad nią krzyż „M” - Maryja krzyż –Jezus Chrystus, Zbawiciel świata w tej symbolice zawarte są słowa św.
Jana (J 19.25-26-270 „Jezusowy testament z krzyża”.
Jakaż wartość i synteza słowa Bożego zawarta jest w Cudownym Medaliku; począwszy od starego testamentu –
protoewangelia do Apokalipsy Św. Jana.

Cała teologia dogmatu zawarta jest w medaliku.
Niepokalana dała nam
całą siebie w tym maleńkim medaliku, poleciła go
światu - jest w nim tyle
treści tyle słowa Bożego - czy jestem tego
świadoma?
Na pewno wiedziałam, że jest on dla
mnie ważny, że jest cudownym medalikiem, noszę go z wiarą; ale nie znałam go
tak dobrze, nie analizowałam znaczenia
symboli, nie szukałam odniesienia do Pisma Świętego.
Pokochać cudowny medalik – to pokochać Niepokalaną. Tak wiem i staram
się bardzo; ale żeby pokochać bardziej
i gorliwiej Ją naśladować muszę Ją dobrze poznać i ciągle na nowo odkrywać
zgłębiając Jej tajemnicę.
Z tymi myślami przeżywam Eucharystię prosząc Pana o mądrość, wiarę gorliwość dla całej naszej wspólnoty; aby
Boże miało odzwierciedlenie w naszym
życiu, w naszej pracy, abyśmy potrafili
pogłębiać nabożeństwo Maryjne na wzór
Św. Maksymiliana.
Przeżywając dzień skupienia – została
przyjęta do naszej wspólnoty nowa rycerka Róża Lelek.
Maria Wolczko
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Bronisz godności ludzkiej
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, we wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, w środę – święto
św. Macieja, apostoła, w piątek – święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika,
patrona Polski.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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Ojcze Świety, Janie Pawle II, dawaleś nam przykład prawdziwej wiary. Kochałeś każdego
swego bliźniego, a każda ludzka istota była dla Ciebie tabernakulum Chrystusa.
Wierzę w to, że zasłużyłeś swym życiem, czynami, cierpieniem dołączyć do Grona Świętych.
Z całego serca łączę słowa modlitwy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.
Lucyna Satława

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
APOSTOLSKICH:
ŚWIĘGO PAWŁAAPOSTOŁA DO KORYNTIAN:
Dz 2, 1-11
1 Kor 12, 3b-7.12-13
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.
Duch Święty źródłem jedności chrześcijan.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swej miłości.

EWANGELIA: J 20, 19-23 Jezus daje Ducha Świętego
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam
gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł
Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich:
«Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus zno-

wu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych
słowach tchnął na nich i powiedział im:
«Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Zielone Świątki

siejszą uroczystością, nazywaną w Polsce
Zielonymi Świątkami, kończy się okres
Wielkanocy. Kościół modli się, aby: „Duch
Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej
prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak
uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć
w codziennym życiu. Otwórzmy się na Jego
działanie i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

Dziś obchodzimy wspaniałą uroczystość
- pamiątkę Zesłania Ducha Świętego na
Apostołów. Ale zebraliśmy się tu, by nie
tylko wspominać. Zesłanie Ducha Świętego dotyczy także każdego z nas. Święty
Josemaria Escriva radził: „Staraj się często
obcować z Duchem Świętym, Wielkim
Nieznajomym, od którego zależy Twoje
uświęcenie”. Dziś w modlitewnej zadumie
poprośmy Boga o łaskę naszego osobistego oczyszczenia i uświęcenia. Pamiętajmy,
że prosimy Boga samego, który jako Duch
Wszechmocny przenika i przemienia
wszystko. Nawet najtwardsze serca... Dzi-

Oto słowo Pańskie.

Kalendarz Liturgiczny

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 11 maja 2008 r.
1. W dzisiejsze wielkie Święto, otwierając się na działanie Ducha Świętego, prosimy Go o nieustanne ożywianie w nas życia
chrześcijańskiego.
2. Jutro 12 maja – Święto Najświętszej
Maryi Panny – Matki Kościoła. Msze św. -2-

odprawiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 16.00 i 18.00.
3. Wystawiona na pulpicie przed ołtarzem
Księga Pisma Świętego jest przypomnieniem pielgrzymowania po rodzinach naszej
parafii Biblii. Zachęcamy nawiedzających

Pielgrzymka do Łagiewnik
Kwietniowe pielgrzymowanie do
Łagiewnik przypadło na dzień 25 IV –
święto św. Marka ewangelisty. Kościół
w tym dniu zachęca do modlitwy o urodzaje, była to jedna z intencji naszego pielgrzymowania. Modliliśmy się także o właściwe przeżycie peregrynacji Pisma Świętego w naszej parafii, za młodzież, która
przystąpi w maju do egzaminów dojrzałości, każdy z nas miał też swoją intencję,
którą polecał Jezusowi Miłosiernemu.
19 IV 2008 roku odbyła się III Narodowa Pielgrzymka Słowacka do Łagiewnik,
wzięło w niej udział ponad 20 tys. wiernych ze Słowacji. Kardynał Stanisław
Dziwisz poświęcił kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej, Patronki Słowacji. Ufundowali ją wierni z tego kraju.
Jest to piąta po włoskiej, węgierskiej, ukraińskiej i niemieckiej kaplica narodów
w podziemiach łagiewnickiej świątyni.
Mieliśmy możliwość zwiedzenia tej kaplicy i zapoznania się z jej wystrojem, opowiedziała nam o tym Siostra ze Zgromadzenia Sióstr Bożego Miłosierdzia.
Kaplica ma ponad 100 m2 powierzchni,
jest dziełem słowackich architektów. Wnęka jest w tonacji pastelowej. Na jednej ze
ścian wymalowano freski obrazujące sie-

dem boleści Matki Bożej, na drugiej
umieszczono tekst Magnificat. W kaplicy znajduję się też odlana z brązu rzeźba
przedstawiająca Pietę oraz kamienna
mensa, nawiązująca wyglądem do ołtarzy bazylik wczesnochrześcijańskich.
Pod mensą umieszczono relikwiarz
w kształcie konturów mapy Słowacji.
Zostaną tam umieszczone relikwie błogosławionej siostry Zdenki Cecylii Schelingowej – słowackiej zakonnicy, ofiary
komunistycznych prześladowań.
O godz. 15.00 w klasztornej kaplicy
uczestniczyliśmy w Godzinie Miłosierdzia, tak jak powiedział Pan Jezus
„W godzinie tej uprosisz wszystko dla
siebie i dla innych” (Dz. 1572). Później
braliśmy udział w Eucharystii. Homilia
przybliżyła nam postać św. Marka, patrona dzisiejszego dnia.
Choć do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach pielgrzymujemy już od kilku lat zawsze wracamy
stamtąd pełni nadziei „O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię
godnie i wysłowić może, Największy
przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś
słodka nadzieja dla człowieka grzesznego”. (Dz, 951)
Maria Zadora

Pokochać Cudowny Medalik
To temat dnia skupienia wspólnoty MI
Wadowice 05.04.2008. Dzień skupienia
prowadził o. Krystian Żmuda V-ce Prezes
Narodowy MI. O. Krystian przedstawił
nam historię Cudownego Medalika znaczenie symboli wyrytych na medaliku
i związek ze słowem Bożym i Pismem
Świętym.
-7-

Objawiła go sama Niepokalana w dniu
27 listopada 1830 roku Katarzynie Laboure - nowicjuszce sióstr szarytek
w Paryżu. Cudowny Medalik był głośnym wołaniem o prawdę o dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu. Sama postać
Maryi na medaliku z wyciągniętymi rę(ciąg dalszy na stronie 8)

Poniedziałek 12 maja
6.00 Śp. Marian Pocztowski
7.00 Śp. Kazimiera Gaweł
8.00 Śp.Cecylia Chmiel,Zofia iEugeniusz Mika
10.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
12.00 Śp. Anna Łudzik
18.00 Śp. Dominik Barczyk - 1 r. śm.
Śp. Władysława Szczepanik
Wtorek 13 maja
6.00 Śp.Cecylia Chmiel,Zofia iEugeniusz Mika
7.00 Śp. Anna Łudzik
7.30 Śp. Ks. Czesław Adamaszek
8.00 Śp. Michał Leśniak - 5 r. śm.
12.00 Śp. Julia Czerwik
18.00 Sp. Franciszek i Maria Pabiańczyk
i zmarli z rodziny
Śp. Aniela i Stanisław Schabowicz,
Honorata i Ludwika Kowalczyk
Środa 14 maja
6.00 Śp.Cecylia Chmiel,Zofia iEugeniusz Mika
7.00 Za zmarłych z rodziny Bananów
7.30 Śp. Anna Łudzik
8.00 Śp.StanisłąwPolak,zmarlirodzice irodzeństwo
12.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
18.00 W intencji próśb z Nowenny
Czwartek 15 maja
6.00 Śp.Cecylia Chmiel,Zofia iEugeniusz Mika
7.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
7.30 Śp. Jan Sobala - 28 r. śm.
8.00 Śp. Zofia Gaczoł, Zofia Olech
Śp.Ezechiel irodzinyWajdzik,Mrowiec,Zając
12.00 Śp. Anna Łudzik
18.00 Śp. Zofia Kurek
Śp. Józefa Kłaput

Pogrzeb

Intencje mszalne:
Piątek 16 maja
6.00 Śp. Anna Łudzik
7.00 Ozdrowieiopiekę MatkiBożejdla Leszka
7.30 Śp. Marian Pocztowski
8.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
12.00 Śp. Anna i Józef Twaróg
18.00 Śp.Cecylia Chmiel,Zofia iEugeniusz Mika
Dziękczynno błagalna w 50 r. ślubu
Elżbiety i Stanisława
W20r.święceń kapłańskichsynaTomasza
Sobota 17 maja
6.00 Śp. Stanisław Stawowczyk
7.00 Śp. Anna Łudzik
7.30 Śp. Marian Pocztowski
8.00
12.00 Śp. Zdzisław Wiśniewski - 8 r. śm.
18.00 Śp.Cecylia Chmiel,Zofia iEugeniusz Mika
Dziękczynno błagalna w 15 r. ślubu
Renaty i Zbigniewa
Niedziela 18 maja
6.00 O zdrowie i błog. Boże dla Ks. Bogusława w 22 r. święceń kapłańskich
7.30 Śp. Anna Łudzik
W rocznicę święceń o blog. Boże
i potrzebne łaski dla Ks. Pawła
9.00 Śp. Helena Garbień - 11 r. śm. i Ryszard
10.30 Śp. Eugeniusz Frączek
12.00 Śp. Władysław Jędrzejowski
13.15 Chrzty
19.00 Śp.Cecylia Chmiel,Zofia iEugeniusz Mika

Śp. Czesław Paleczny, ur. 1958 r., zam. Oświęcim
Śp. Danuta Wajdzik, ur. 1935 r., zam. al. MB Fatimskiej
Śp. Urszula Maj, ur. 1936 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Józefa Dyrcz, ur. 1929 r., zam. Os. XX-lecia
Śp. Janina Kułak, ur. 1924 r., zam. ul. Zatorska
Śp. Gabriel Kręcioch, ur. 1937 r., zam. Os. Słoneczne
Śp. Czesław Wolanin, ur. 1931 r., zam. ul. Graniczna
Śp. Edward Koniorczyk, ur. 1931 r., zam. ul. Zatorska
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naszą świątynię do przeczytania kilku zdań
z wystawionej Księgi Pisma Świętego.
4. W piątek 16 maja o godz. 16.00 pielgrzymujemy na Jasną Górę. Koszt przejazdu 25 zł.
5. W następną niedzielę 18 maja obchodzimy 88. urodziny Jana Pawła II Wielkiego. Z tej okazji do Wadowic przybywają uczniowie szkół noszących imię
Wielkiego Papieża. O godz. 12.00 mszy
św. na rynku przewodniczy ks. bp Jan
Szkodoń. Dla orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych, które również na ten dzień
przyjeżdżają do Wadowic, mszę św.
o godz. 16.00 odprawi ks. bp Józef Guz-

dek. Na koncert orkiestr strażackich
o godz. 17.00 przybędzie ks. Kardynał
Stanisław Dziwisz.
6. W przyszłą niedzielę jest Uroczystość
Trójcy Przenajświętszej. W naszej archidiecezji kończy się okres spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej. Za półtora
tygodnia jest Boże Ciało. Prosimy, aby
pierwszy ołtarz przy kościele przygotowali członkowie OSP wraz z rodzicami
dzieci pierwszokomunijnych.
7. We wtorek 20 maja pielgrzymujemy
do Szczyrku przez Szyndzielnię i Klimczok. Wyjazd o godz. 7.30. Koszt przejazdu: 30 zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
12 maja 2008 r.
1. Dzisiaj odprawiamy msze św. o godz.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00
i 18.00.
2. Jutro 13 maja obchodzimy wspomnienie szczególnej opieki Matki Bożej Fatimskiej nad Janem Pawłem II 13 maja 1981
roku. W kościele św. Piotra przez 6 kolejnych miesięcy każdego 13-go, o godz. 18.30
odbywają się nabożeństwa fatimskie.
3. Organizujemy pielgrzymkę do Rzymu
w dniach od 21 do 28 czerwca. Jej celem
jest wyrażenie wdzięczności mieszkańców
ziemi wadowickiej dla Kongregacji waty-

kańskiej, pracującej nad rychłym wyniesieniem Jana Pawła II na ołtarze. Koszt
tej pielgrzymki wynosi 1450 zł. Szczegóły podane są na afiszach przykościelnych.
4. Na Jasną Górę jedziemy w piątek
o godz. 16.00. Koszt przejazdu 25 zł. Do
Łagiewnik pielgrzymujemy w piątek 23
maja. Tym razem chcemy również nawiedzić Skałkę, wraz z nowopowstałym
ołtarzem Trzeciego Tysiąclecia. Wyjazd
o godz. 13.00. Koszt 12 zł.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Dudni woda, dudni, w Jakubowej studni
Wtorek 29 kwietnia. Spotkanie z Panem
Dyrektorem ZSRCKU w Radoczy oraz
Panią Dyrektor ze Szkoły nr 1 w Wadowicach oraz Ks. Katechetą Edwardem
Łatką w sprawie zbliżającego się spotkania uczniów ze szkół noszących imię Jana
Pawła II. Odbędzie się ono w niedzielę 18

maja. Mszy Św. o godz. 12.00 będzie
przewodniczył Ks. Biskup Jan Szkodoń.
Natomiast o godz. 16.00 dla orkiestr dętych OSP będzie miał Mszę Św. Ks. Biskup Józef Guzdek. Koncertowi w wykonaniu tych orkiestr będzie przysłuchi-3-

(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

wał się o godz. 17.00 także Ks. Kardynał
Stanisław Dziwisz.
Środa 30 kwietnia. Rozpoczynamy nabożeństwa majowe. W tym dniu na nabożeństwa majowe zaprosiliśmy specjalnie matki dzieci pierwszokomunijnych.
W wygłoszonym do nich kazaniu mówię,
aby włożyły wysiłek w przeżycie tajemnicy wiary jaką jest Eucharystia. Wielkim zagrożeniem dla rodziców jest przejęcie się wystrojem dziecka, a także przyjęcia komunijnego, a zepchnięcie na margines Jezusa Eucharystycznego. Pierwsza majowa procesja po rynku ukazała
liczną obecność uczestników. Zabrakło
dzieci szkolnych.
Czwartek 1 maja. O godz. 11.00
w kościele Św. Józefa na Górce nabożeństwo ku czci swego patrona mają
przedstawiciele Solidarności z różnych rejonów małopolski. Ojciec przeor Benedykt przewodniczył koncelebrze i wygłasza bardzo aktualną homilię. Natomiast
Ks. dr Robert Nęcek – rzecznik Kurii Krakowskiej naukowo, ale i bardzo praktycznie ujmuje temat mobingu, czyli wyciskania potów z pracowników. W tym
czasie parafia Łękawica obchodzi setną
rocznicę wybudowania swojej świątyni.
Ks. Kardynał w otoczeniu duchowieństwa z obydwu dekanatów wadowickich,
a także bardzo licznie zgromadzonych
parafian sprawuje odpustową ofiarę Eucharystyczną. W kazaniu mówi o zagrożeniach wiary, roli ojca w rodzinie, a także godności pracy ludzkiej. Ks. Proboszcz Józef Bała wraz z parafianami
bardzo pięknie przygotował uroczystości jubileuszowe. Na wieczornym nabożeństwie majowym mówię w naszej bazylice do ojców dzieci pierwszokomunij-

nych. Tematem jest: „Na chleb trzeba ciężko pracować.” Komunia Św., na której
przyjęcie przygotowują się dzieci jest pokarmem na drodze do Ojca Niebieskiego.
Przyjmowanie tego pokarmu musi być
przez człowieka zapracowane przez nieustanne pogłębianie wiary.
Piątek 2 maja. Dzień pierwszej spowiedzi dzieci z klas drugich. Dobrze, że wraz
z nimi przychodzą do spowiedzi ich rodzice, a nawet całe rodziny.
W tym dniu rozmawiam z ks. dr Robertem Tyrałą – przewodniczącym Wydziału Organistowskiego w Kurii krakowskiej na temat budowy 25-cio głosowych
organów mechanicznych w naszej parafii. Ks. Tyrała, jako ekspert w tych sprawach, wraz ze mną oraz P. Organistą
Krzysztofem Jopkiem układa listy propozycyjne do znanych firm budowy organów w Polsce, a nawet za granicą. Z zagranicy wybrałem tylko firmę z Słowenii,
gdyż słyszę, że ceny są porównywalne
z firmami polskimi. W piśmie do sześciu
firm przekazuję dane naszego chóru,
a także określone warunki. Wśród nich
znajduje się prośba, by do 15 września br.
firmy złożyły swoją budowlaną ofertę.
Czeka nas ogromne wyzwanie.
W południe wraz z ks. prałatem Kasperkiem rozmawiamy na Górce z nowym ojcem przeorem Benedyktem na temat procesji Bożego Ciała. Wspólnie ustalamy, że
trasa procesji od św. Piotra do bazyliki,
czy też na odwrót, jest optymalna. W kościele oo. Karmelitów na Górce jest już
tradycyjna procesja w niedziele w oktawie Bożego Ciała.
Sobota 3 maja. W święto Matki Bożej
Królowej Polski w naszej bazylice o godz.
12.00 jest msza św. w intencji Ojczyzny,
a zwłaszcza naszego miasta. Tym razem,
ponieważ mam sumę odpustową w Mi-4-

chałowicach koło Krakowa, odprawia ją
i kazania wygłasza ks. Janusz Żmuda.
Mówi o umiłowaniu Ojczyzny, tej wielkiej, a także i małej, jako obowiązku każdego Polaka. W wyjątkowo długim czasie wolnym od pracy, widać w Wadowicach, ogromne rzesze pielgrzymów. Nasza bazylika jest miejscem nawiedzeń tysięcy przybyszów. Raduje się moje serce, gdy widzę jak Duch Jana Pawła II
przyciąga do siebie nie tylko Polaków, ale
i obcokrajowców.
Niedziela 4 maja. Pierwszą komunię
św. przyjmuje 106 dzieci z dwóch szkół
podstawowych, które znajdują się na terenie naszej parafii. Siostry katechetki –
Agata i Miriam – wraz z rodzicami, włożyły duży wysiłek, by jak najlepiej przygotować dzieci do pełnego uczestnictwa
we mszy św. Jest to dla mnie dzień wielkiej radości. W tym roku wypada ta uroczystość w święto Wniebowstąpienia
Pańskiego. Pan Jezus mówi: „Nie zostawię was sierotami. Będę z wami poprzez
mojego Ducha, wspólnotę wierzących,
a nade wszystko przez Najświętszy Sakrament”. Poprzez łzy radości patrzę na
rozradowane buzie małych dzieci ubrane
w jednakowy strój. Z jakim wielkim przejęciem przyjmują one po raz pierwszy
Ciało Chrystusa! Mówię do nich, że komunia św. to zaślubiny z Jezusem. To serdeczne wyznanie miłości i wierności, oraz
postanowienia, że Cię nie opuszczę aż do
śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże
Wszechmogący w Trójcy Jedyny. Cieszę się z dobrej współpracy Kościoła,
Rodziny, Szkoły, oraz Gminy. Każdy sukces ma wielu ojców.
Poniedziałek 5 maja. Ten dzień przeznaczam do dłuższego dyżurowania
w konfesjonale. Widzę, jak wiele grup
dzieci i młodzieży, nawiedza naszą świą-
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tynię. Dzisiaj są matury. Młodzież ze szkół
średnich ma wolne. Niektórzy księża wypełniają czas wycieczkowo-pielgrzymkową trasą. Przed ołtarzem na pulpicie
kładę duży egzemplarz Ewangelii. Ma on
być zewnętrznym znakiem nawiedzenia
parafii przez Biblię. Bardzo pragnę, by tak
podczas Wielkiego Postu, gdy krzyż znak
ukrzyżowanego Jezusa jest położony na
posadzce kościoła i wierni przychodzą
i całują go, tak by wierni modlący się
w naszej świątyni podchodzili do otwartej przed ołtarzem Księgi Pisma Świętego i przeczytali urywek z niego.
Wtorek 6 maja. Trwają matury. Widzę
grupki młodych, którzy zdają egzamin
dojrzałości, modlących się przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Wraz z nimi modlę się ja o błogosławieństwo dla nich. Przygotowuję specjalny
folder dla młodych pielgrzymów, którzy
ze szkół Jana Pawła II przybędą w niedziele 18 maja do naszego miasta. Myślę,
że może ich być od 3 do 5 tysięcy.
Z radością uczestniczę w nabożeństwie
majowym, wraz z dziećmi, które przeżywają Biały Tydzień. Cieszę się, że często wraz ze swoimi pociechami są ich
ojcowie i matki. W tych dniach bardzo
piękna jest procesja majowa po rynku.
Środa 6 maja. Na nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy mówię o licznych świętach maryjnych obchodzonych
w maju. Zachwycam się pięknem przyrody tego miesiąca pełnego życia i kwiatów, a także bogactwem życia religijnego, które dyktowane jest przez różne uroczystości majowe. Przygotowuję wiernych na przyjęcie relikwii bł. Karoliny
Kózkównej w niedzielę Zesłania Ducha
Świętego. Proszę błogosławioną Karolinę by wypraszała moc czystego życia dla
naszej młodzieży.
ks. Proboszcz

