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Bronisz godności ludzkiej
XXIV Niedziela Zwykła

Nasza Rodzina proponuje jako kandydata
do Parafialnej Rady Duszpasterskiej następującą osobę:

............................................................................................
/Nazwisko i imię/

............................................................................................
/Adres zamieszkania: ulica i numer domu, telefon/

Uwaga!
Ankietę należy wypełnić i złożyć do skarbony z prośbami przed kaplicą MB Nieustającej

Pomocy do 30 września 2008 r.  Każda rodzina wysyłająca ankietę  bierze udział w losowa-
niu najnowszych albumów z Ojcem Świętym. Dlatego proszę podać dane rodziny proponu-
jącej  kandydata:

.................................................................................................... .........................

.................................................................................................... .........................
/Nazwisko rodziny: adres, telefon/

Szanowni Państwo!
Parafialna Rada  Duszpasterska jest jednym ze sposo-

bów uczestnictwa ludzi świeckich w posłannictwie Ko-
ścioła. Jej głównym zadaniem jest pomoc duszpasterzom
parafii w kierowaniu wspólnotą ludzi wierzących. Żywa parafia to wierząca
wspólnota dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. Potrzeba ludzi zaangażo-

wanych, głęboko wierzących  i odpowiedzialnych, którzy podzieliliby się swoimi uwagami
i troską z duszpasterzami parafii. Powinni być to ludzie różnego wieku i różnych zawodów.
Pragnieniem naszym jest, by z każdego rejonu wytypowano trzech przedstawicieli.

Zachęcamy Państwa, aby w poczuciu odpowiedzialności i braterstwa wskazać osobę, cie-
szącą się dobrą opinią i autorytetem jako kandydata/kę do Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w Parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. Ojciec Święty Jan Paweł II był, jest i będzie dla nas Ojcem, Nauczycielem

i  Drogowskazem, który wskazywał jak mamy czynić, był podporą i ostoją...
Dziękujemy za miłość, dobroć i nauki, którymi nas obdarzał w swoim tak bardzo

znaczącym dla całego świata Pontyfikacie.
Modlimy się o szybką beatyfikację.

Kazimiera i Bogdan Wiśniewscy z córką Edytą
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚWIĘ-
GO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
LICZB:
 Lb 21, 4b-9 Chrystus uniżył samego siebie, dlate-

go Bóg Go wywyższył
Wąż z brązu znakiem ocalenia

Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
bo przez Krzyż twój święty, świat odkupiłeś.

EWANGELIA:        J 3, 13-17    Krzyż narzędziem zbawienia

Flp 2, 6-11

Oto Słowo Pańskie

Jezus powiedział do Nikodema: „I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba
zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Podwyższenie Krzyża Świętego
Podczas Eucharystii w Zakopanem,

w czerwcu 1997 roku Jan Paweł II mó-
wił: „Umiłowani bracia i siostry, nie
wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co
dzień podejmować krzyż i odpowiadać
na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie
pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane
w waszych sercach, w życiu społecznym
czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrz-
ności za to, że krzyż powrócił do szkół,
urzędów publicznych, szpitali. Niech on
tam pozostanie! Niech przypomina o na-
szej chrześcijańskiej godności i narodo-
wej tożsamości, o tym, kim jesteśmy
i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze ko-
rzenie...”. Zastanówmy się nad znacze-
niem krzyża w moim życiu!

Przy każdym kościele parafialnym, naj-
częściej tuż obok drzwi wejściowych, stoi
krzyż misyjny. Jest on nie tylko znakiem
naszego zbawienia, ale i pamiątką śmier-
ci Pana Jezusa.

W pewnej parafii starsza pani zawsze
dbała o krzyż misyjny. Stawiała świeże
kwiaty, mocowała niebieskie lub żółte
wstążki. A na koniec całowała ów krzyż.
Poza nią prawie nikt z wiernych nie zwra-
cał na niego uwagi, bo każdy zawsze albo
wbiegał do kościoła tuż przed rozpoczę-
ciem Mszy Świętej, albo równie szybko
z kościoła wychodzi/.

Pewnego razu w parafii miały miejsce
specjalne rekolekcje przed odpustem. Ka-
znodzieja poprosił wszystkich zebranych
w świątyni, aby wyszli na zewnątrz.
Wszyscy ustawili się przed owym krzy-
żem, który był bardzo zaniedbany! Co się
stało? Otóż ta pani zachorowała i nikt nie
zwrócił na to uwagi. Po modlitwie wszy-
scy ucałowali krzyż - znak naszej wiary.
A po tym nabożeństwie kilka osób udało
się do chorej kobiety. Przy misyjnym
krzyżu, na drugi dzień, rosły już piękne
bratki.           Księża Chrystusowcy

p.p. Zofia Bochenek, Maria Burliga, Ma-
ria Cholewa, Maria Rokowska, Lucyna
Satława, Maria Zawiła, Elżbieta Jerdonek,
Agnieszka Rajda, Maria Pietras. Słowa po-
dziękowania należą się również sponsorom.
Piekarniom państwa: Ficków, Zgudów,
Drukarni „Grafikon”, Hurtowni Opakowań

Pani Klaczak, Gospodarzom z Jordanowa
Państwu Mentlom. Dziękuję także rodzi-
com, którzy nam zaufali i powierzyli na-
sze dzieci naszej opiece. Myślę, że speł-
nione zostały oczekiwania ich i dzieci. Pod-
sumowanie „Radosnych czwartków” za-
kończę słowami z Księgi Mądrości: „Wspa-
niałe są owoce dobrych wysiłków”.

Maria Zadora

(ciąg dalszy ze strony 5)

Sprawozdanie z kwartalnego zebrania DRP
W niedzielę 7 września odbyło się kwar-

talne zebranie Duszpasterskiej Rady Para-
fialnej. Chociaż frekwencja sugerowała, że
sezon wakacyjnych wyjazdów jeszcze się
nie skończył, to miło było patrzeć na nie-
spotykaną w naszych parafialnych grupach
przewagę liczebną mężczyzn.

Spotkanie nasze rozpoczęliśmy modlitwą
i powitaniem księży, którzy w ostatnim cza-
sie zostali skierowani do posługi kapłań-
skiej w naszej parafii. Ksiądz Proboszcz
witając nowych duszpasterzy w gronie DRP
zapewnił ich o życzliwości parafian oraz
przedstawił nadzieje jakie wiążemy z ich
przybyciem.

Stałym punktem kwartalnych spotkań są
komentarze dotyczące najważniejszych wy-
darzeń w Kościele. Tym razem ks. Krzysz-
tof Główka mówił na temat Światowych
Dni Młodzieży w Sydney. Na wstępie ks.
Krzysztof przekazał pozdrowienia i błogo-
sławieństwo od Księdza Kardynała i Księ-
ży Biskupów dla naszej parafii z XVI Piel-
grzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej
do Kalwarii Zebrzydowskiej, która miała
miejsce właśnie 7 września. Mówiąc o spo-
tkaniu Ojca Świętego z młodzieżą w Syd-
ney ks. Krzysztof przedstawił najważniej-
sze treści i przesłania wypływające z tego
wydarzenia. Między innymi zwrócił uwa-
gę na to, że przez chrzest otrzymaliśmy od

Boga kredyt zaufania i teraz Pan Bóg ocze-
kuje od nas odpowiedzi. Jesteśmy wszyscy
wezwani byśmy otwierając się na dary
Ducha Świętego byli świadkami Chrystu-
sa, jednak Kościół potrzebuje teraz szcze-
gólnie ludzi młodych.

Zakończenie peregrynacji Pisma Świę-
tego w naszej parafii było kolejnym tema-
tem zebrania. Peregrynację zakończymy
uroczyście w niedzielę 28 września Mszą
Św. o godz. 10.30, kiedy to liderzy po-
szczególnych rejonów dokonają przekaza-
nia powracających z naszych domów eg-
zemplarzy Pisma Świętego.

Już wkrótce bo od 4 do 12 października
będziemy przeżywać w naszej parafii Misje
Święte. Ojcowie Dominikanie przesłali pro-
pozycję programu Misji, które mają prze-
biegać pod hasłem - „Na nowo odnaleźć”.
W spontanicznej dyskusji nad tym progra-
mem zebrani położyli szczególny akcent na
propozycje dla ludzi młodych. Uwagi i pro-
pozycje ze strony DRP zostaną przedstawio-
ne pod rozwagę Ojcom Dominikanom.

We wrześniu dobiega końca II kadencja
Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Według
wstępnych ustaleń zostaną zaproszone do
uczestnictwa w Radzie nowe osoby, jed-
nak wszyscy obecni członkowie chętni do
dalszej pracy pozostaną w jej składzie.

Bogdan Pamuła
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Intencje mszalne:
Poniedziałek  15 września
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej
    6.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
    7.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.30 Śp. Franciszek Zabawa
    8.00 Śp. Danuta Wajdzik
  12.00 Śp. Włodzimierz Sikora /5 r.śm./
  18.00 Śp. Gabriel Kręcioch

Podziękowanie za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze bł. Boże dla
Jolanty i Dariusza w 16 r.ślubu

Wtorek 16 września
Wspomnienie świętych męczenników Korneliu-
sza, papieża, i Cypriana, biskupa
    6.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
    7.00 Śp. Maria Paździora
    7.30 Śp. Franciszek Zabawa
    8.00    Śp. Gabriel Kręcioch
  12.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
  18.00 Śp. Danuta Wajdzik

O zdrowie i bł. Boże dla Marii Balon
Środa 17 września
Wspomnienie św. Roberta Bellarmina, bisku-
pa i doktora Kościoła
    6.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.00 Śp. ks. Michał Ryś
    7.30 Śp. Danuta Wajdzik
    8.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
  12.00 Śp. Gabriel Kręcioch
  18.00 Msza św. zbiorowa

W intencjach nowennowych
Za żywych:
O zdrowie i bł. Boże dla Roberta i Rafała z prośbą o
znalezienie pracy odpowiedzialnej dla stanu
zdrowia dla Roberta
O zdrowie i bł. Boże dla Stefanii i opiekę NMP
Za zmarłych:
Śp. Zofia Kaczyńska
Śp. Adolf Krauz
Śp. Andrzej i Maria Tabak
Śp. Kazimierz Kozieł
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Teodora-Władysława Klaczak
Śp. Wiesław - 1 r.śm.
Śp. Zbigniew Gurdek
Śp. Jadwiga Sikora
Śp. Zbigniew Moskwa
Śp. Sabina Kucia
Śp. Maria Kulbacka

Piątek 19 września
Wspomnienie św. Januarego, biskupa i mę-
czennika
     6.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
    7.00 Śp. Jerzy Dobrowolski
    7.30 Śp. Danuta Wajdzik
    8.00 Śp. Gabriel Kręcioch
  12.00 Śp. Franciszek Zabawa
  18.00 Śp. Helena Skoczylas
Sobota 20 września
Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja
Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Ha-
sang i Towarzyszy
    6.00 Śp. Danuta Wajdzik
    7.00 Śp. Franciszek Zabawa
    7.30 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
    8.00 Sp. Jerzy Dobrowolski
  12.00 Śp. Gabriel Kręcioch
  18.00 Śp. Antoni i Michalina Szopińscy i zmarli z rodziny

Śp. Tadeusz i Jadwiga Buchała
Niedziela 21 września
   6.00 Śp. Maria Paździora
   7.30 Śp. Jerzy Dobrowolski

Śp. Edward Wyka
   9.00 Śp. Grzegorz Sporek
  10.30 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
  12.00 W 50-lecie ślubu Jana i Stanisławy

Figura z prośbą o dalsze bł. Boże
  13.15 Chrzty
  19.00 Śp. Danuta Wajdzik (ciąg dalszy na str. 4)

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Dudni woda, dudni...

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
XXIV Niedziela Zwykła - 14 września 2008 r.

Czwartek  18 września
Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika,
patrona Polski
    6.00 Śp. Maria Paździora
    7.00 Śp. Maria Witkowska z d. Sypek
    7.30 Śp. Jerzy Dobrowolski
    8.00 Śp. Franciszek Zabawa
  12.00 Śp. Danuta Wajdzik
  18.00 Śp. Gabriel Kręcioch

Śp. Jacek Przybylski

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego nie-
sie z sobą wiele prac organizacyjnych
w parafii. Już wiadomo, że nowoprzybyli
kapłani, ks. Grzegorz Kufel będzie kate-
chizował młodzież w szkole ks. J. Tisch-
nera, a ks. Wojciech Szeląg młodzież ze
szkoły nr 1, dawnej Budowlanki. Jasne jest
także, że nowe Siostry, które przybyły do
katechizacji, będą uczyły: Siostra Małgo-
rzata w Zespole Szkół Publicznych Nr 3
przy ul. Sienkiewicza, a Siostra Ewa bę-
dzie uczyła w Zespole Szkół Publicznych

Nr 1 przy ul. Słowackiego. Uzgodniliśmy
również, jakie grupy, wspólnoty i zespoły
przyparafialne będą prowadzili poszczegól-
ne Siostry i Księża. Modlę się, by Duch
Święty, Duch Mocy napełniał wszystkich,
którzy podejmują w nowym roku szkolnym
nauczanie i uczenie. Kształcenie i kształto-
wanie.

Jest piękną polską tradycją, że początki
łączymy z Bogiem. I tak, gdy rodzi się czło-
wiek, to go chrzcimy. Gdy staje się dziec-
kiem rozróżniającym dobro i zło, to udzie-
lamy mu sakramentu pokuty i Eucharystii.

1. Z okazji Święta Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w nadchodzącym tygodniu
przed ołtarzem będzie ustawiony znak
Krzyża Świętego. Będzie on wzywał do spo-
łecznego pojednania.

2. Duszpasterska Rada Parafialna przez
3 lata pilnie współpracowała z kapłanami.
Za dotychczasową pracę Członkom Rady
wyrażamy serdeczne „Bóg zapłać”. Zgod-
nie z rozporządzeniem Księdza Metropoli-
ty po trzech letniej kadencji należy uzu-
pełniać ją nowymi parafianami. W dzisiej-
szym biuletynie podany jest sposób na
zgłoszenie kandydata do Rady Parafialnej.
Prosimy o zapoznanie i włączenie się w to
dzieło.

3. We wtorek o godz. 16.00 pielgrzy-
mujemy na Apel Jasnogórski. Koszt prze-
jazdu 30 zł.

4. W środę mija druga rocznica śmierci
ks. Seniora Michała Rysia. Na Nowennie
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy mo-
dlimy się o jego wieczne zbawienie.

5. Członków Akcji Katolickiej prosimy
w piątek na godz. 16.30.

6. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej od-
będzie się w sobotę 20 września o godz.
15.00 w Tomicach; serdecznie zapraszamy.

7. W nadchodzącym tygodniu rozpoczy-
nają się katechezy przygotowawcze dla mło-
dzieży z klas III gimnazjum oraz dla tych,
którzy dotychczas nie przyjęli Sakramentu
Bierzmowania. Plan spotkań młodzieży
przygotowującej się do bierzmowania wy-
wieszony jest na tablicach  ogłoszeń.

8. Do Łagiewnik, pojedziemy wyjątko-
wo w poniedziałek 29 września. W tym
dniu nawiedzimy Kościół Jubileuszowy św.
Piotra i Pawła na ul. Grodzkiej w Krako-
wie. Wyjazd o godz. 13.00. Koszt przejaz-
du 15 zł. Powrót ok. godz. 20.30.

9. Nocne czuwanie na Jasnej Górze od-
prawimy z pierwszego piątku października
na pierwszą sobotę, z 3 na 4 października.
Wyjazd w piątek o godz. 17.00. Powrót
w sobotę około godz. 7.00 rano. Koszt oko-
ło 30 zł.

10. 4 października, w pierwszą sobotę
miesiąca, rozpoczynamy tygodniowe Mi-
sje Święte.
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(ciąg dalszy ze str. 3) Pożegnanie wakacji w Jordanowie
28 sierpnia był ostatnim wesołym

czwartkiem tych wakacji. Tym razem
udaliśmy się do Jordanowa. Po drodze
zwiedziliśmy zamek w Suchej Beskidz-
kiej zwany „Małym Wawelem”. Zoba-
czyliśmy piękny park, spacerowaliśmy
ścieżką przyrodniczą. W Jordanowie za-
paliliśmy ognisko, upiekliśmy kiełbaski.
Przy ognisku mieliśmy kilka konkursów.
W wolnym czasie niektórzy grali w róż-
ne gry zespołowe, huśtali się, lub podzi-
wiali piękno tamtejszej przyrody. Dzię-
kujemy ks. Proboszczowi, Paniom Or-
ganizatorkom, oraz Panu Kierowcy za
zorganizowanie radosnych dni podczas
wakacji. Ten czwartek będzie bardzo
miłym wspomnieniem.    Karolina Witek

O godzinie 8:00 w ostatni czwartek wa-
kacji jak co tydzień pojechaliśmy na wy-
cieczkę do Jordanowa. Pogoda była
wprost wymarzona. Było słonecznie.
Powiewał lekki wiaterek. Pani Maria –
nasza przewodniczka, opowiedziała nam
wiele interesujących rzeczy podczas zwie-
dzania Zamku w Suchej. W Jordanowie
paliliśmy ognisko. Każdy z nas dostał
pyszne kiełbaski, coś słodkiego oraz soki.
Chłopcy grali w piłkę nożną. Na zakoń-
czenie wszyscy dostali ładne pocztówki,
książki. Na wesołe czwartki chodzę już
od 3 lat. Jeszcze nie było wycieczki, któ-
ra by mi się nie podobała.

Agnieszka Świętek

Począwszy od lipca do końca sierpnia
2008 roku, co czwartek duża grupa dzie-
ci z Wadowic i okolic zwiedzała mało-
polskie szlaki Sługi Bożego Jana Pawła
II. W czasie tych wycieczek, dzięki Pani
Marii Zadora – wspaniałej Przewodnicz-
ce i Organizatorce tych wakacyjnych

„Radosne Czwartki”
w wakacje 2008 roku

Tegoroczne „Radosne czwartki” dla
dzieci upływały pod hasłem „Wędruje-
my Małopolskim Szlakiem Jana Pawła
II”. Dzięki dotacji z Urzędu Miasta
i Gminy z Wadowic, który przekazał na
ich organizację kwotę 8.000 zł, mogli-
śmy zrealizować wszystkie zaplanowane
wyjazdy. Odbyło się ich dziewięć: do
Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony,
Zakrzowa, dwukrotnie Pociągiem Papie-
skim do Krakowa (zwiedzanie Wzgórza
Wawelskiego, Smoczej Jamy, Rynku,
Wieży Mariackiej, Muzeum Lotnictwa),
do Krakowa – Lotnisko w Balicach, Ko-
piec Kościuszki, Tyniec, do Zakopane-
go, do Krościenka, Szczawnicy, na Le-
skowiec – Groń Jana Pawła II, Śnieżnicę
i do Limanowej, do Suchej Beskidzkiej i
Jordanowa. Wzięło w nich udział 367
dzieci. W każdym wyjeździe brało udział
5 opiekunów. Właśnie opiekunom chcia-
łam gorąco podziękować, bo bez ich po-
mocy realizacja „Radosnych czwartków”
byłaby niemożliwa. Należał do nich
przede wszystkim ks. Infułat Jakub Gil,
który brał udział w pięciu wyjazdach. Był
naszym opiekunem duchowym, organi-
zatorem konkursów, łatwo nawiązywał
kontakt z dziećmi, wprowadzał radosną
atmosferę. Bardzo dużą pomoc okazały

imprez dzieci poznały ciekawe miejsca
w naszym województwie. Za mądre
i gorące serce Pani Marii uczestnicy „Ra-
dosnych czwartków” serdecznie dziękują.

Imieniem uczestników,
Maria Burliga

(ciąg dalszy na stronie 7)

Młody człowiek, by przeżył w sposób pięk-
ny swoje lata przyjmuje sakrament bierz-
mowania. Dojrzała miłość, mobilizująca do
przeżycia dorosłych lat we dwoje, dopro-
wadza do przyjęcia sakramentu małżeństwa.
Tak również było na naszych wsiach, gdy
zaczynały się zasiewy ozime, to rolnicy
święcili ziarno na Święto Narodzenia Matki
Bożej. Na wiosnę, gdy rozpoczynali prace
polne, to gospodarze kropili wodą świę-
coną narzędzia pracy i czynili krzyż przed
wyjazdem w pola. Stąd też w naszej pol-
skiej pobożności wziął się zwyczaj, że dzie-
ci i młodzież na rozpoczęcie roku szkolne-
go i jego zakończenie idą do spowiedzi
i komunii św. Z błogosławieństwem Bo-
żym rozpoczynają pracę. Mam dużą
wdzięczność dla rodziców, którzy o tym
obowiązku swoim dzieciom przypominają.
Spowiadając w pierwszy piątek września
smuciłem się, że już wielu młodych ludzi
z naszej parafii, o Bożym rozpoczęciu roku
szkolnego zapomniało.

Za trzy tygodnie rozpoczniemy misje
święte. Dzisiaj wygłaszają kazania OO.
Dominikanie, którzy przeprowadzą paź-
dziernikowe dni ewangelizacyjne w naszej
parafii. Postaramy się do każdej rodziny
dostarczyć plan misji. Liderzy poszczegól-
nych rejonów parafialnych, zobowiązali się
do tej żmudnej, ale potrzebnej pracy. Mo-
dlę się, by na przekór tego, co często po-
wtarzamy, że „nie mam czasu”, w pierw-
szym tygodniu października wielkodusz-
nie zaofiarować dużo czasu na przeżycie
misji świętych. Chodzi mi o dzieci, mło-
dzież, młode małżeństwa, dorosłych i star-
szych. Misje święte powinni przeżyć wszy-
scy parafianie. Bardzo proszę, by w tej in-
tencji, czytelnicy tych słów przyjmowali
komunię św.

Cudownie się składa, że na rozpoczęcie
naszych misji, będziemy pielgrzymować w
poniedziałek 29 września do Łagiewnik, a
także do kościoła św. Piotra i Pawła w Kra-
kowie na ul. Grodzkiej. Jedziemy 29 wrze-
śnia, ponieważ ten dzień zarezerwowany jest
jako czas zyskania odpustu jubileuszowego
z okazji Roku Świętego Pawła. O godz.
15.00 weźmiemy udział w Godzinie Miło-
sierdzia w Łagiewnikach, natomiast o godz.
18.00 będziemy uczestniczyć we mszy św.
w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie.
Stamtąd wyruszymy ok. 19.30. W Wado-
wicach, da Bóg, będziemy ok. godz. 20.30.

Całonocne czuwanie na Jasnej Górze przed
obrazem Królowej Polski, z 3 na 4 paździer-
nika, tj. z pierwszego piątku na pierwszą
sobotę, będzie specjalnym czasem dla nas
na uproszenie wielu łask. Bardzo zachęcam
do udziału w tym nocnym czuwaniu. Para-
fianie z dziesięciu parafii naszego dekanatu
Wadowice – Północ, są zaproszeni do prze-
życia błogosławionej nocy na Jasnej Górze.
Jestem przekonany, że nie wzgardzimy łaską
tego wyjątkowego czasu.

Podczas tygodnia misyjnego, w czwar-
tek 9 października, Wadowice będą gościć
delegatów na XXII Krajowym Zjeździe
NSZZ Solidarność. Przybędzie ich ok. 450
z całego kraju. Pan Zdzisław Szczur, prze-
wodniczący delegatury NSZZ Solidarność
w Wadowicach ma pełne ręce roboty. Na
mszę św. 9 października o godz. 9.00 zo-
stał specjalnie zaproszony ks. kard. Józef
Glemp, Prymas Polski. Gdyśmy go w ubie-
głym tygodniu zapraszali, widziałem na jego
twarzy dużą radość, że może być wśród nas
w Wadowicach.

W Wadowicach z okazji 30. rocznicy
wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apo-
stolską będzie się dużo działo. Niech nasza
życiowa historia wzbogaci się nadchodzą-
cymi zdarzeniami.


