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Bronisz godności ludzkiej
XVII Niedziela Zwykła

Wadowiccy radni przyjęli uchwałę, by w ich
mieście rok 2009 był „Rokiem Jana Pawła II Wielkiego”

Rok 2009 -
Rokiem Jana Pawia II

W uzasadnieniu uchwały burmistrz
Ewa Filipiak przypomniała, że ma ona
związek z jubileuszami „dwóch ważnych
wydarzeń dla historii Wadowic, a nawet
całego kraju”. 7 czerwca 2009 przypad-
nie 30. rocznica pierwszej pielgrzymki
Jana Pawła II do jego rodzinnego miasta,
a 16 czerwca będzie 10. rocznica ostat-
niego spotkania na rynku z wadowicza-

nami. W ramach „Roku Jana Pawła II
Wielkiego” w mieście nad Skawą odby-
wać się będą liczne koncerty, wystawy,
spotkania i inne okolicznościowe wyda-
rzenia kulturalno religijne. Wkrótce ma
powstać komitet organizacyjny ds. ob-
chodów. Pomysłodawcy „Roku Jana
Pawła II Wielkiego” mają nadzieję, że
w przyszłym roku papież Polak zostanie
wyniesiony na ołtarze.

Z radością zawiadamiamy,
że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Chrzest Św.

Maksymilian Madej, syn Roberta i Kingi
Oliwia Kręcioch, córka Jacka i Marzeny
Dawid Baraniec, syn Pawła i Ewy
Jakub Kutkiewicz, syn Marcina i Katarzyny
Maciej Kutkiewicz, syn Marcina i Katarzyny
Maciej Sordyl, syn Stanisława i Beaty
Damian Majdak, syn Romana i Joanny
Jakub Kaźmierczak, syn Sławomira i Danuty

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały
w wierze dla chwały Boga i Kościoła

powszechnego.

Julia Majcherska, córka Marka i Marioli
Nikodem Kraska, syn Ariela i Małgorzaty
Weronika Brańka, córka Janusza i Lucyny
Paweł Koman, syn Mariana i Ewy
Filip Komendera, syn Wojciecha i Sylwii
Maria Bąk, córka Andrzeja i Dagmary
Karol Koźbiał, syn Andrzeja i Anny
Franciszek Dudoń, syn Rafała i Pauliny
Wiktoria Hupert, córka Marcina i Marty

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

„Byłeś dla nas - Drogą,
Prawdą i Życiem”

Twoje życie Ojcze Święty
przepełnione było tak bardzo
słowem Bożym, że bez trudu
moglismy w nim usłyszeć głos
samego Boga! Patrząc na Cie-
bie i słuchając Twoich słów,
wielu ludzi czuło, że dotyka
Świętości.

Z całego serca modlimy się
do najświętszej Matki, której
Ty, Ojcze Święty, tak bardzo
zawierzyłeś całe swoje życie.

Prosimy Cię, Maryjo, wysłu-
chaj naszych próśb i modlitw,
aby Twój Sługa Jan Paweł II
rychło osiągnął chwałę ołtarzy.

Barbara i Marek
Pływaczowie z dziećmi
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘGO
PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z PIERWSZEJ
KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ:
1 Krl 3, 5. 7-12

Bóg przeznaczył nas,
abyśmy byli podobni do Jego Syna

Modlitwa Salomona o mądrość

Wysławiam Cie, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom

EWANGELIA:

Mt 13, 44-52 Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

Rz 8, 28-30

 Oto słowo Pańskie.

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do
skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany po-
szedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie
do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł,
sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci,
zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wycią-
gnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy
końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec
rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowie-
dzieli Mu: «Tak jest». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się
uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca
wydobywa rzeczy nowe i stare».

Sens życia ludzkiego
Mądrość, zarówno ta naturalna, jak i nad-

przyrodzona, ma swoje źródło w Bogu.
Mądrym jest ten, który nie traci swego
ostatecznego celu, jakim jest zbawienie.
Ukazanie Królestwa Bożego jako najwyż-
szej wartości, utożsamianej ze zbawieniem,
któremu należy wszystko podporządko-
wać, współbrzmi z psalmem responsoryj-
nym, będącym pochwałą prawa. Można je
sprowadzić do dziesięciu przykazań, a te
z kolei zawierają się w przykazaniach mi-
łości Boga i bliźniego, w których Bóg uka-
zany jest jako wartość najwyższa.

Słynny pisarz, Paulo Coelho, w taki oto
sposób z goryczą charakteryzuje zagubio-
nych w świecie wartości ludzi współczes-
nych: „Zawsze myślą na odwrót: spieszy
im się do dorosłości, a potem wzdychają za
utraconym dzieciństwem. Tracą zdrowie,
by zdobyć pieniądze, potem tracą pienią-
dze, by odzyskać zdrowie. Z troską myślą
o przyszłości, zapominając o chwili obec-
nej, i w ten sposób nie przeżywają ani te-
raźniejszości, ani przyszłości. Żyją, jakby
nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby
nigdy nie żyli”.

Księża Chrystusowcy

Radosny czwartek w Zakopanem
Wypowiedzi uczestników wycieczki do Zakopanego w dniu 17 lipca 2008 roku:

„W dzisiejszym dniu wyruszyliśmy do
Zakopanego. Po drodze zatrzymaliśmy się
w unikatowej wsi leżącej nad Czarnym
Dunajcem – Chochołowie. W tej wsi oglą-
daliśmy piękne, góralskie chałupy, zabyt-
kowy kościół św. Jacka. Stamtąd ruszy-
liśmy do Zakopanego. Kiedy mieliśmy
wysiadać z autokaru zaskoczył nas deszcz,
więc musieliśmy poczekać kilka minut.
Potem pomaszerowaliśmy pod Wielką
Krokiew, na jednej ze skoczni widzieliśmy
jak młodzi skoczkowie trenują na zawo-
dy. Ta wycieczka bardzo się nam podo-
bała”.   Ola Drzewuszewska i Natalia Złocista

„Kolejny dzień letnich szaleństw zo-
stał zorganizowany dla nas przez prze-
miłe Panie i ks. Proboszcza. Byliśmy
w Zakopanem, zwiedziliśmy też Cho-
chołów, Krzeptówki i znane na cały świat
zakopiańskie skocznie. Niestety złapał
nas deszcz, lecz mimo to wycieczka się
udała i spodobała się nam.

Letniego dnia chłodnego
Pojechaliśmy do Zakopanego

Chochołów zwiedziliśmy,
Krzeptówki też,

Ale niestety złapał nas deszcz
Oglądanie skoczni

wiele radości nam dało
Szkoda, że skoczków było tak mało

Wycieczka się bardzo udała
I strasznie nam się spodobała”.

Ewelina i Gabrysia

„Tym razem wesoły czwartek odbył się
w Zakopanem. Pomimo tego, że pogoda
trochę pokrzyżowała nam plany, uważa-
my ten dzień za wyjątkowo udany. Zoba-
czyliśmy między innymi kościół w Cho-
chołowie, tradycyjne chałupy górskie,
Wielką Krokiew oraz Sanktuarium na
Krzeptówkach. Na początku wycieczki
założyliśmy się z ks. Proboszczem o to,
że będzie padał deszcz. Nagrodą była cze-

kolada. Ksiądz, ku naszemu zadowole-
niu uznał, że wygraliśmy. Każda z nas
dostała czekoladę, a założyło się 8 osób.
Ten czwartek był bardzo ciekawy, bę-
dziemy go dobrze wspominać”.

Dominika Czarny
Karolina Witek

ne są o zgłoszenie swym liderom woli
uczestniczenia w peregrynacji Pisma
Świętego, a ta zostanie im spełniona.

7. Na zakończenie spotkania ks. Infu-
łat podziękował wszystkim osobom od-
powiedzialnym za zorganizowanie i ko-
ordynowanie peregrynacji, za ich zaan-

gażowanie i włożony trud, a liderzy wy-
razili wdzięczność, że to właśnie im ks.
Infułat zaufał i powierzył prowadzenie
tego dzieła, które stanowi duchowe
przygotowanie całej naszej społeczno-
ści parafialnej na Misje Święte, które roz-
poczną się w pierwszym tygodniu paź-
dziernika br.

Zanotował Stefan Mżyk

(ciąg dalszy ze str. 5)



-3-- 6 -

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

XVII Niedziela Zwykła 27 lipca 2008 r.
1. W sierpniu Biskupi zwracają się z ape-

lem o trzeźwość, a nawet ofiarę absty-
nencji od napojów alkoholowych. Jest to
miesiąc licznych pielgrzymek i wyjątko-
wych wydarzeń w naszej historii. Podję-
ta abstynencja w tym miesiącu będzie
znakiem wrażliwości na potrzeby moral-
ne narodu. W środę na nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy modlimy się
o trzeźwość naszego narodu.

2. Zapraszamy dzieci w ramach rado-
snego czwartku na wycieczkę do Kro-
ścienka i Szczawnicy. Wyjazd o godz.
8.00 z pl. Kościuszki. Powrót około godz.
18.00. Przy zapisie w zakrystii lub w kan-
celarii należy podać numer PESEL i adres
zamieszkania.

3. W pierwszy piątek miesiąca większa
ilość kapłanów spowiada rano od 6.00 do
8.30 i po południu od 16.00 do 18.30.
Honorowa Straż Serca Bożego poprowa-
dzi Godzinę Świętą od godz. 8.30. Za-
praszamy wiernych do udziału.

4. W pierwszą sobotę 2 sierpnia jest
Matki Bożej Anielskiej. Można wtedy uzy-
skać odpust zupełny. Na mszy św. o godz.
8.00 modlimy się za rodziny, które spo-
dziewają się potomstwa. Na tę mszę św.
zapraszamy zwłaszcza tych, którzy pod-
jęli się duchowej adopcji dzieci, jak rów-
nież Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej.
Nawiedzamy chorych ze świętymi sakra-
mentami. W tym dniu o godz. 12.00 od-
prawimy Mszę św. w intencji poległych
żołnierzy XII Pułku Piechoty i Armii Kra-
jowej ziemi wadowickiej. Wtedy również
mija kolejny miesiąc od odejścia do Domu
Ojca naszego największego Rodaka –

Jana Pawła II Wielkiego. Zapraszamy na
mszę św. o godz. 20.00.

5. Składka z przyszłej niedzieli przezna-
czona jest na pokrycie kosztów związa-
nych z wystrojem kaplicy Jana Pawła II.
Bóg zapłać za ofiary.

6. Zbliżają się uroczystości tzw. pogrze-
bu Matki Bożej w Kalwarii. Parafia nasza
włącza się w kalwaryjską asystę, tworząc
grupę gwardii szwajcarskiej. Chłopców
i dziewczęta z gimnazjum i szkoły śred-
niej, zapraszamy do włączenia się w tą
asystę. Pierwsze spotkanie będzie we wto-
rek o godz. 18.30 w domu parafialnym.

7. W czwartek 14 sierpnia, w dzień św.
Maksymiliana, pielgrzymujemy o godz.
6.45 do Harmęż, a stamtąd pójdziemy do
obozu w Oświęcimiu. Koszt przejazdu 15
zł. Natomiast w piątek 15 sierpnia pielgrzy-
mujemy na uroczystości tak zwanego „po-
grzebu Matki Bożej” w Kalwarii. Wyjazd
o godz. 14.00. Koszt przejazdu 8 zł.

8. W sobotę 16 sierpnia pielgrzymujemy
na apel jasnogórski do Częstochowy. Wy-
jazd o godz. 16.00. Koszt przejazdu 30 zł.

9. Do Lichenia przez Warszawę pojedzie-
my 18 i 19 sierpnia (poniedziałek i wto-
rek). Wyjazd o godz. 6.00. Koszt przejaz-
du wraz z noclegiem wynosi 120 zł.

10. Organizujemy pielgrzymkę na beaty-
fikację Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki,
kierownika duchowego i spowiednika
s. Faustyny Kowalskiej. Beatyfikacja od-
będzie się w niedzielę 27 września w Bia-
łymstoku. Program pielgrzymki wywieszo-
ny jest na tablicy ogłoszeń.

Intencje mszalne:
Poniedziałek  28 lipca
    6.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
    7.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    8.00 Śp. Janina, Józef, Wiesława
  12.00 Śp. Krystyna Wyrwicz
  18.00 Śp. Czesław Paleczny

Śp. Józefa Dyrcz

Wtorek  29 lipca
    6.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    7.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
    8.00 Śp. Czesław Paleczny
  12.00 Śp. Krystyna Wyrwicz
  18.00 Śp. Józef Dubiel

Dziekczynno błagalna dla Edyty i  Andrzeja o
światło Ducha św., pełnienie woli Bożej i błog.
Boże na każdy dzień

Środa 30 lipca
    6.00 Śp. Krystyna Wyrwicz
    7.00 Śp. Katarzyna i Władysław Mizera
    8.00 Śp. Janina Kułak
  12.00 Śp. Rozalia i Bronisław Ficek
  18.00 W intencji próśb z Nowenny

Piątek 1 sierpnia
    6.00 Śp. ks. Bolesław Saduś
    7.00 Śp. Janina Kułak
    8.00 Straż Honorowa NSPJ
  12.00 Śp. Joanna Augustyniak
  18.00 Śp. Krystyna Wyrwicz

Śp. Józef, Jadwiga Krawczyk, syn Józef i Feliks,
Marian Ludwikowski

Sobota 2 sierpnia
    6.00 Podz. Bogu za otrzymane łaski z prośbą o

bł. Boże na dalsze lata życia dla Genowefy
i Władysława w 44 r. ślubu

    7.00 Śp. Aniela i Franciszek Burzyńscy
    8.00 Wynagradzająca Sercu Bożemu za grzechy świata, o bł.

dla Rycerstwa Niepokalanej i opiekuna ks. Infułata
  12.00 Za Kościół, duchowieństwo, Ojca Św. Benedykta XVI,

o beatyfikację Jana Pawła II, Ojczyznę, radio Maryja,
TV Trwam

  18.00 Śp. Edward Chrapkiewicz
Śp. ks. Bolesław Saduś

Niedziela 3 sierpnia
   6.00 Śp. ks. Bolesław Saduś
   7.30 Śp. Janina Kułak

Sp. Maria i Wawrzyniec Guzdek
   9.00 Śp. Kazimierz Satława - 3 r. śm.
  10.30 Śp. Wiktoria i Stefan Rokowscy - 21 r.śm.
  12.00 Śp. Józef i Anna Adamczyk
  13.15 Chrzty
  19.00 Śp. Krystyna Wyrwicz

Czwartek  31 lipca
   6.00 Śp. Czesław Paleczny
    7.00 Śp. Krystyna Wyrwicz
    8.00 Śp. Janina Kułak
  12.00 Śp. Czesław Wolanin
  18.00 Śp. Józefa Dyrcz

Śp. Janina i Franciszek z dziećmi

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Sarbeliusza Ma-
khluf, prezbitera, we wtorek – wspomnienie św. Marty, w środę – wspomnienie św.
Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek – wspomnienie św. Ignace-
go z Loyoli, prezbitera, w piątek – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa
i doktora Kościoła, w sobotę – wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa.

Pogrzeb
Śp. Mieczysław Witek, ur. 1936 r., zam Oświęcim, ul. Dąbrowskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszedł do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie,  daj mu wieczne spoczywanie.
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ks. Proboszcz

Chrystus działa

16 lipca jest Matki Bożej Szkaplerznej.
Dzisiejsze święto odbieram jako znak ser-
decznej troski Matki o dzieci. Szkaplerz
to część ubrania, jakby roboczy fartuch,
którego zadaniem była ochrona habitu
zakonnego przed zanieczyszczeniem.
Szkaplerz broni przed brudami, pomaga
żyć w czystości. Matka Boża wciąż nas
chroni przed złem i dodaje otuchy do
godnego życia. Noszę w sercu dużą
wdzięczność dla oo. Karmelitów Bosych,
mieszkańców klasztoru na Górce wado-
wickiej za apostołowanie na rzecz szka-
plerza świętego.

W nocy z 16 na 17 lipca (środa na
czwartek) pielgrzymuję z grupą17 para-
fian na adorację nocną do sanktuarium
w Łagiewnikach. Od kilku już lat każda
parafia naszej diecezji ma wyznaczoną
noc adoracji w tym Sanktuarium. Odby-
wa się w małym kościółku adoracyjnym,
w którym może się pomieścić najwyżej
30 osób. Przedziwna atmosfera obcowa-
nia z Jezusem eucharystycznym wytwo-
rzona przez 20 osobową wspólnotę,
w małej świątyńce. Po raz kolejny do-
świadczyłem, jak ważne są w kościele
małe grupy i różne wspólnoty. One umieją
się modlić. Czymś naturalnym jest dla
tych ludzi bliskość z Bogiem. Dziękowa-
łem Jezusowi bogatemu w miłosierdzie
za nasze wspólnoty parafialne.

W czwartek 17 lipca pojechałem
z grupą 50 dzieci do Zakopanego. Byłem
jednym z nich. Opiekę nad nami sprawo-
wała P. Maria Zadora wraz z wychowaw-
cami. Byłem obserwatorem i świadkiem.
Patrzyłem i nadziwić się nie mogłem, jak
dzieci nie słuchają Pani Przewodnik. Nie
są nauczone słuchać. Nie są przyzwy-

czajone do dyscypliny. Jakby im było
wszystko wolno... Myślę też, że rodzice
narzekają, że nie mają pieniędzy, że doty-
ka ich bieda, a dzieci dostają duże kieszon-
kowe. I tak bez żadnych skrupułów wy-
dają je na różne, często bezużyteczne pa-
miątki. Myśląc o tym sam siebie się boję,
bo chyba jestem już starym zrzędą.

Wieczorem tego dnia mam bardzo uda-
ne spotkanie z liderami Pisma Świętego.
Od 5 maja w XXX rejonach naszej parafii
nawiedza rodziny Pismo święte. Przez po-
szczególne rodziny różnie ten wieczór
z Pismem św. jest przeżywany. Dla mnie
jednak największą radością jest to, że wiele
rodzin w sposób bardzo godny przyjmuje
Boga w Słowie zapisanym w Biblii. Cie-
szę się również z tego, że liderzy poszcze-
gólnych rejonów są tak bardzo odpowie-
dzialni. Jestem rodzinom i liderom bardzo
wdzięczny.

Sobota 19 lipca upłynęła pod znakiem
łączności z pielgrzymami podążającymi
z Wadowic na Jasną Górę, a także z mło-
dymi pielgrzymami na Światowych
Dniach w Sydney. W trzech grupach
wędrowało 415 pielgrzymów z Wadowic
na Jasną Górę. To już XXIII raz. Z wielką
wdzięcznością myślę o ks. Zdzisławie
Balonie, który był u początku tej pielgrzym-
ki, jak również o ks. Pawle Łukaszce, któ-
ry ją zreorganizował. Serdecznie dziękuje
ks. Maciejowi Ściborowi wraz z pozosta-
łymi kapłanami, diakonem i siostrami za-
konnymi za prowadzenie XXIII piel-
grzymki. Panu Janowi Glanowskiemu
z grupą świeckich, odpowiedzialnych za
wadowickie pielgrzymowanie serdeczne
Bóg zapłać! Ucieszyłem się bardzo, że
wśród tych pielgrzymów widziałem tak-
że jednego z pierwszych organizatorów
P. Andrzeja Lenia. Niech Chrystus, który
wędrował po ludzkich drogach ubłogosła-

wi wszystkich tych, którzy wybierają
drogi pielgrzymowania.

Wieczorem tego dnia 10 młodych z ks.
Krzysztofem Główką brało udział w noc-
nym czuwaniu w Kalwarii na tzw. Syd-
ney w Kalwarii. Wspólnota młodych
w klasztorze kalwaryjskim była mocnym
podkreśleniem prawdy o Kościele jako
Ciele Mistycznym, działającym na zasa-
dzie naczyń połączonych.

W sobotę popołudniu i w niedzielę je-
stem urzędowym świadkiem na dwóch
ślubach. Jeden w Krościenku: Polki
z Hiszpanem, a drugi w naszej Bazylice:
Polki z Włochem. Myślę o skutkach Unii
Europejskiej. Bardzo częste wyjazdy za
pracą, są okazją do zapoznania się z in-
nymi ludźmi. Jednocześnie uświadamiam
sobie, że nie są to bardzo łatwe wyjazdy.
Trzeba opuszczać rodzinę, bliskich i je-
chać w nieznane. Być tam natrętem. Pol-
ska w Europie i Europa w Polsce – tak

dużo mówiono na ten temat w ostatnich
dniach.

W niedzielę 20 lipca z okazji zbliżające-
go się św. Krzysztofa – patrona kierow-
ców - po Mszach świętych błogosławi-
my na szczęśliwą jazdę naszych parafian
oraz ich samochody przez symboliczne
poświęcenie kluczyków. Każdy myślący
wie, że w naszych czasach największe
żniwo śmierci zbiera nie rak, nie zawały
serca, czy inne choroby, ale wypadki dro-
gowe. Z tej okazji zbieramy na środki
transportu dla misjonarzy. Proszą oni, aby
za każdy kilometr szczęśliwej jazdy zło-
żyć ofiarę jednego grosza. Nasi parafia-
nie wielkodusznie w tym dniu złożyli na
pojazdy dla misjonarzy 1520 zł.  Oby św.
Krzysztof wypraszał każdemu kierowcy
szczęśliwą i bezpieczną jazdę. Również
proszę go o opiekę nad naszymi licznymi
pielgrzymkami.

Informacja ze spotkania Liderów Rejonów 17 lipca 2008 r.
1. Zgodnie z zapowiedzią, w czwartek

17 b.m. w 74. dniu trwania peregrynacji
Pisma Świętego odbyło się spotkanie pod
przewodnictwem ks. Infułata Jakuba Gila
dla omówienia przebiegu peregrynacji.

2. Do tego dnia peregrynacja została za-
kończona w 6-ciu rejonach, w niektórych
jest w fazie końcowej, a w kilku zakoń-
czenie wymaga jeszcze czasu. Dla tych
przypadków wprowadzony będzie drugi
komplet Pisma Świętego, aby peregry-
nacja przebiegała dwutorowo – szybciej.

3. Liderzy podkreślali, że odmowy
przyjmowania Pisma Świętego w rodzi-
nach stanowią znikomy procent. Więk-
szy procent zauważa się jedynie w blo-
kach, a szczególnie w nowo zamieszka-
łych, w których napływowa ludność nie

czuje się jeszcze na tyle zintegrowana, aby
wspólnie uczestniczyć w inicjatywach
duszpasterskich parafii.

4. Nie zanotowano rażących reakcji
przy odmawianiu przyjmowania Pisma
Świętego, różnie je argumentując.

5. W niektórych mieszkaniach, lub do-
mach, mieszkańcy byli nieobecni, często
z powodu wyjazdów, urlopów i dlatego
do tych rodzin zostanie dostarczone Pi-
smo Święte po zakończeniu peregrynacji
w tych rejonach.

6. Rodziny, które z jakiś innych przy-
czyn zostały pominięte, albo te, które pier-
wotnie odmówiły przyjęcia Pisma Świę-
tego, a obecnie zmieniły zdanie, proszo-

(ciąg dalszy na str. 7)


