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Jan Paweł II - Wychowawca młodych

XXVIII Niedziela Zwykła

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

HABEMUS PAPAM 30 LAT

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

Oliwia Kinga Frączek, córka Tomasza i Kingi
Liliana Ewa Dorocińska, córka Artura i Kingi
Daniel Mikołaj Bednarek, syn Piotra i Beaty
Justyna Potoczny, córka Roberta i Beaty
Natalia Rozalia Majewska, córka Mieczysława i Joanny

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

Informacje o Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia

Fundacja „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia” została
powołana przez Konferen-

cję Episkopatu Polski w 1999 roku. Sta-
nowi wyraz wdzięczności dla Ojca Świę-
tego Jana Pawła II za jego niestrudzoną
posługę duchową na rzecz Kościoła i na-
szej Ojczyzny.

Dzień Papieski
Głównym nurtem działalności Funda-

cji jest propagowanie nauczania Ojca
Świętego Jana Pawła II. Konferencja Epi-
skopatu Polski, na wniosek Fundacji po-
stanowiła, że corocznie w niedzielę po-
przedzającą 16 października, organizowa-
ny będzie Dzień Papieski. W tym roku
świętujemy ten dzień już po raz ósmy.
Tego dnia odbywają się sesje naukowe po-
święcone nauczaniu Papieża, dni modli-

twy w intencji Ojca Świę-
tego, imprezy kulturalne, a także zbiórka
pieniędzy we wszystkich kościołach w ca-
łej Polsce i na ulicach większych miast.

Fundusz stypendialny
To właśnie dzięki hojności i zaangażo-

waniu Polaków podczas zbiórki Funda-
cja może prowadzić swoją działalność sty-
pendialną pośród utalentowanej młodzie-
ży, pochodzącej z niezamożnych rodzin.
Obecnie pomaga ponad 2000 uczniom
i studentom. Dopełnieniem programu sty-
pendialnego są letnie obozy formacyjno-
wypoczynkowe dla stypendystów.

Młodzież, która dzięki pomocy Funda-
cji otrzymuje szansę rozwoju, nazywana
jest „żywym pomnikiem” Ojca Świętego
Jana Pawła II. Organizatorzy

Boże, coś stworzył serce człowie-
ka, żeby miłością i wiarą biło włącz
rychło Jana Pawła II, naszego umi-
lowanego Papieża, w poczet Swych
Świętych, bysmy mogli za Jego
wstawiennictwem upraszać u Boga
dla nas łaski w naszym dalszym
życiu, tu na ziemi, a po śmierci by
wstawiał się za nami na Sądzie Osta-
tecznym, o co się modlę.

Modlę się również o wszelkie
łaski dla obecnego Ojca Świętego
Benedykta XVI, by dobry Bóg da-
rzył Go zdrowiem i błogosławił
w Jego trudnej misji tu na ziemi dla
dobra ludzkości.

Franciszek Zięba
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DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.
PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA  IZAJASZA:
Iz 25, 6-10a
Uczta mesjańska

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
EWANGELIA:    Mt 22, 1-10    Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Flp 4, 12-14.19-20

Oto Słowo Pańskie.

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Jezus w przypowieściach mówił do ar-
cykapłanów i starszych ludu: «Królestwo
niebieskie podobne jest do króla, który wy-
prawił ucztę weselną swemu synowi. Po-
słał więc swoje sługi, żeby zaproszonych
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem:
„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygoto-
wałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzę-
ta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdź-
cie na ucztę”. Lecz oni zlekceważyli to
i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swo-
jego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi
i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król
uniósł się gniewem. Posłał swe wojska
i kazał wytracić owych zabójców, a miasto
spalić.Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta

wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie
byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi
i zaproście na ucztę wszystkich, których spo-
tkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i spro-
wadzili wszystkich, których napotkali: złych
i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnika-
mi. Wszedł król, żeby się przypatrzyć bie-
siadnikom, i zauważył tam człowieka, nie
ubranego w strój weselny. Rzekł do niego:
„Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając
stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wte-
dy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce
i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciem-
ności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zę-
bów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało
wybranych».

Beatyfikacja Jana Pawła II na dobrej drodze
Beatyfikacja Jana Pawła II jest na „do-

brej drodze, a przede wszystkim w do-
brych rękach” - zapewnił polskich dzien-
nikarzy nowy prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo
Amato.

Watykański hierarcha przyznał, że kie-
dy wybierał się do Polski na beatyfika-
cję ks. Michała Sopoćki, zdawał sobie
sprawę, że będzie „bombardowany” py-
taniami na ten temat. - Proces postępuje
naprzód bardzo dobrze. Jesteśmy na eta-
pie opracowywania „positio”, a więc trze-
ba jeszcze trochę czasu” - wyjaśnił hie-
rarcha. „Choć wszyscy mówią «santo
subito», prawidłowy proces wymaga po-
prawności i spełnienia wymogów for-
malnych. Wierzę jednak, że nie będzie
żadnych problemów” - dodał abp Ama-
to. Przyznał, że Ojciec Święty prosił
Kongregację o pośpiech w tej sprawie.

Wiadomości KAI

Postulator procesu beatyfikacyjnego
Jana Pawła II ks. Sławomir Oder przy-
gotowuje już czwarty tom „positio”, za-
wierający dodatkową dokumentację. -
Chodzi o 25-letni pontyfikat, tak chwaleb-
ny i zarazem wieloraki, który wywarł tak
wielki wpływ doktrynalny... Dokonanie
syntezy tej osobowości i przedstawienie
w tak krótkim czasie tak ogromnej doku-
mentacji graniczy z cudem. Powiedzia-
łem o tym ks. Oderowi: Nie potrzebo-
walibyśmy już żadnego cudu, bo ksiądz
dokonał cudu!

Kiedy więc należy się spodziewać wy-
niesienia na ołtarze Jana Pawła II? - My-
ślę, że w tym roku będzie to niemożliwe.
Na ten rok lista beatyfikacji i kanonizacji
jest już zamknięta - powiedział. A w roku
przyszłym? - Módlcie się. I zarezerwujcie
sobie czas. Nie należy gasić marzeń! -
stwierdził włoski hierarcha.

W dniu inauguracji
W dniu 22 października 1978 roku Jan

Paweł II uroczystą Mszą św. zainauguro-
wał swój pontyfikat. „Jesteście przyszło-
ścią świata - powiedział Papież - jesteście
nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją na-
dzieją”. Kilkanaście dni później, 8 listo-
pada, w czasie audiencji w bazylice wa-
tykańskiej Ojciec Święty skierował do ze-
branych tam 11 tys. młodych ludzi nastę-
pujące słowa: „Papież kocha wszystkich,
ale w szczególny sposób kocha młodych,
gdyż oni mają uprzywilejowane miejsce

Słowo na niedzielę

w sercu Chrystusa, który pragnął prze-
bywać wśród dzieci i rozmawiać z młody-
mi; do młodych też szczególnie kierował
swoje wezwanie, a Jan najmłodszy spośród
apostołów był Jego uczniem umiłowanym.
Patrzę na was uważnie - myślę z drżeniem
i z ufnością o tym, co was czeka w życiu,
czym będziecie w świecie jutra; pragnę
zostawić wam jako wiatyk na całe życie
trzy myśli: szukajcie Jezusa, kochajcie Je-
zusa, dawajcie świadectwo Jezusowi”.

Nasz dar
Parafia Ofiarowania NMP w Wadowi-

cach, na usilną prośbę ks. Mariana Gro-
belskiego, proboszcza rzymsko-katolic-
kiej parafii św. Michała Archanioła
Łużki diecezja Witebska w Republice

  W poniedziałek – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, we wtorek –
wspomnienie św. Kaliksta I, papieża i męczennika, w środę – wspomnienie św. Teresy
od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, w czwartek – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej,
w piątek – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, w sobotę
– Święto św. Łukasza, ewangelisty.

Białoruś – ofiarowała dwa tysiące zł. na
zakup figury Jana Pawła II. Figurę zaku-
pioną w Polsce ks. Proboszcz uroczyście
postawi, przed katolicką świątynia w Bia-
łorusi, w 30. rocznicę wyboru kardynała
Wojtyły na Stolicę Apostolską.

Święci tego tygodnia:
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Intencje mszalne:
Poniedziałek  13 października
    6.00 Śp. Helena Nizińska
    7.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.30 Śp. Maria i Bolesław z rodzicami i rodzeństwem
    8.00 Śp. Zofia i Lothar Graff
  12.00 Śp. Stefania Kowalska
  18.00 W 75 r. urodzin Teresy o bł. Boże i zdrowie

Śp. Jan Adamczyk oraz o zdrowie
dla całej rodziny

Wtorek  14 października
    6.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.00 Śp. Jacek Przybylski
    7.30 Śp. Helena Nizińska
    8.00    Śp. Stanisław Tatka
  12.00 Śp. Anna i Antoni Grabysz

Śp. Maria i Antoni Pływacz
  18.00 Śp. Stefania i Frydery Kosałka, Władysław i Maria

Śp. Karol Piekarczyk
Środa 15 października
    6.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.00 Śp. Teodora-Władysława Klaczak
    7.30 Śp. Helena Nizińska
    8.00 Śp. Jadwiga Pływacz
  12.00 Śp. Jadwiga Skowronek - 2 r.śm.
 18.00 Msza św. zbiorowa

W intencjach nowennowych
Za żywych:
O Boże błog. dla rodziny Chilla, Samochowiec, Tarnowscy
O zdrwoie i bł. Boże dla Jadwigi i Jana

Za zmarłych:
Śp. Barbara Petek
Śp. Janina Piątek
Śp. Zofia Kaczyńska
Śp. Helena Koczur
Śp. Kazimierz Kozieł
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Józefa Szewczyk z rodzicami
Śp. Zbigniew Gurdek
Śp. Zbigniew Moskwa
Śp. Sabina Kucia
Śp. Maria Kulbacka
Śp. Stanisław Tatka
Śp. Władysław i Cecylia Góra
Śp. Ryszard Kanik
Śp. Jacek Maryniarczyk i żona Anna

Piątek 17 października
     6.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.00 Śp. Helena Nizińska
    7.30 Śp. Jacek Przybylski
    8.00 Śp. Aniela, Walenty, Stanisław Grabysz,

Śp. Zofia i Michał Cygan
Śp. Julian Garbień - 28 r.śm., Katarzyna i Andrzej

  12.00 Śp. Teodora-Władysława Klaczak
  18.00 Śp. Zbigniew Gurdek

Dziękczynna za zdrowie i otrzymane łaski dla Darczyńców

Sobota 18 października
    6.00 Śp. Jacek Przybylski
    7.00 Śp. Teodora-Władysława Klaczak
    7.30 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    8.00 Sp. Jadwiga i Zygmunt Kułaga
  12.00 Śp. Helena Nizińska
  18.00 Śp. Jan i Helena Pułka

O Boże błog. i zdrowie dla rodzin syna
Zbigniew, Jan i Jerzy

Niedziela 19 października
   6.00 Śp. Teodora-Władysława Klaczak
   7.30 Śp. Roman Komendera i rodzice

Śp. Jacek Przybylski
   9.00 Śp. Czesław Czaicki
  10.30 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
  12.00 Śp. Franciszek Zadora - 11 r.śm.
  13.15 Chrzty
  18.00 Śp. Jan, Irena i Anna

Czwartek  16 października
   6.00 Śp. Helena Nizińska
    7.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.30 Śp. Stanisław i Wiktoria Szczygieł
    8.00 Śp. Jacek Przybylski
  12.00 Śp. Teodora-Władysława Klaczak
  18.00 Śp. Zbigniew Gurdek

Śp. Wiesława i Stanisław

(ciąg dalszy na str. 4)

Co słychać w Jakubowej studni

XXVIII Niedziela Zwykła - 12 października 2008 r.
1. Dzisiaj przeżywamy zakończenie

misji parafialnych, a także VIII Dzień
Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II –
Wychowawca młodych”. Służba litur-
giczna na prośbę Fundacji Episkopatu
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” - organi-
zatora VIII Dnia Papieskiego – po mszach
św. zbiera ofiary na pomoc stypendialną
dla zdolnej, ale ubogiej młodzieży.

2. We wtorek 14 października obcho-
dzimy Dzień Edukacji Narodowej, pole-
camy Bogu naszych kochanych Nauczy-
cieli i Wychowawców.

3. Serdecznie prosimy wiernych o od-
mawianie różańca w domach lub w ko-
ściele. Nabożeństwo różańcowe jest
o godz. 17.30 i dodatkowo rano o godz.
8.30. Nowenna do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w środę o godz. 8:30
i 17:15.

4. W czwartek 16 października, w 30.
rocznicę wyboru na Stolicę św. Piotra
kardynała Karola Wojtyły, będzie o godz.
12.00 Msza Św. dla młodzieży, a po niej
koncert zespołu „Siewcy Lednicy”. Wie-
czorem o godz. 17.30 będzie w Bazylice
koncert „Magnificat – w hołdzie Wielkie-
mu Papieżowi” transmitowany przez te-
lewizję. Mszę Św. o godz. 18:30 będzie
odprawiał ks. Biskup Tadeusz Pieronek.
Po Mszy Św. koncert w wykonaniu ze-
społu „Raz, dwa, trzy”. Na apel jasno-
górski do Częstochowy pielgrzymujemy
o godz. 15.00. Koszt przejazdu 30 zł.

5. W sobotę jest św. Łukasza Ewange-
listy – Patrona Lekarzy. Ich trudną i od-
powiedzialną pracę powierzamy Matce
Bożej na nabożeństwie różańca świętego.

6. Od przyszłej niedzieli przeżywamy
w Kościele Tydzień Misyjny.

W niedzielę 28 września zakończyliśmy
peregrynację Pisma Św. po 30 rejonach
naszej Parafii. W tym dniu kazania o zna-
czenia św. Pawła Apostoła w Kościele
wygłosił ks. prof. Roman Pindel. Lide-
rzy, którzy pomagali rodzinom w god-
nym przeżyciu nawiedzenia Pisma Św.
przynieśli do Bazyliki egzemplarze Pi-
sma Św., które wędrowały po domach
i uroczyście złożyli je na stole przed oł-
tarzem. Zewnętrznym znakiem nawiedze-
nia Pisma Św. był zakupiony mszał oraz
10 ornatów.

W poniedziałek 29 września w piel-
grzymce nawiedziliśmy Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach,
a także uczestniczyliśmy we Mszy Św.

Jubileuszowej w kościele św. Piotra i Paw-
ła na ul. Grodzkiej w Krakowie. W umy-
słach księży naszego dekanatu zrodziła się
myśl, ażeby sześć kościołów jubileuszo-
wych Roku św. Pawła nawiedzić i sko-
rzystać tam z łaski roku jubileuszowego.
Dekanalne pielgrzymowanie rozpoczęli-
śmy od największego kościoła krakow-
skiego poświęconego św. Piotrowi i Paw-
łowi. Świątynia ta ma bardzo bogatą hi-
storię. Budowana była przez OO. Jezu-
itów i przez kilka wieków oni sprawowa-
li w nim pieczę duszpasterską. Po kasacji
zakonów przez cesarza austriackiego pięk-
ny, krakowski kościół stał się własnością
diecezji. Pozostałością tej wielkiej jezu-
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

ickiej historii w tym kościele są docze-
sne szczątki wielkiego kaznodziei sejmo-
wego ks. Piotra Skargi spoczywające
w podziemiach kościoła. Odprawiając
w tym dniu Mszę Św. byłem zaskoczony
dużą ilością uczestników Mszy Św. Jubi-
leuszowej. Przez całe lata jako Dyrektor
Caritas Archidiecezji Krakowskiej czę-
sto w tej świątyni odprawiałem Mszę Św.
i zawsze odczuwałem smutek pustego
wnętrza – bez ludzi. Tym razem, choć to
zwykły dzień, to jednak Wielki Apostoł
Narodów Św. Paweł przyciągnął wier-
nych nie tylko z Krakowa. W środę 29
października pragniemy nawiedzić drugi
jubileuszowy kościół krakowski pod we-
zwaniem Nawrócenia Św. Pawła na ul.
Stradom, w którym duszpasterzują mi-
sjonarze.

We wtorek 30 września przybył do na-
szej świątyni Kardynał z dalekich Filipin
z Manili wraz z szesnastoosobową grupą
duchownych i świeckich. Byłem pod
wrażeniem niezwykłego rozmodlenia
Gości z dalekiej krainy. Z jaką wielką
czcią klęczeli przed Najświętszym Sakra-
mentem w Cudownej Kaplicy, a później
całowali Papieską Chrzcielnicę. Choć nie
mieli tłumacza, to jednak przy pomocy
mojej miernej znajomości języka nie-
mieckiego oraz łaciny mogłem ich ser-
decznie gościć kremówką na naszej ple-
banii.

W czwartek 2 października przybyła do
nas szesnastoosobowa sztafeta z Rudy
Śląskiej, aby uczcić 30-lecie wyboru
Wielkiego Wadowiczanina na Stolicę
Apostolską. Grupa ta postanowiła biec
z Rudy Śląskiej, aż do Watykanu. Serce
mi rośnie, gdy spotykam się z rożnymi
niezwykłymi inicjatywami uczczenia tego
jubileuszu. Wieczór papieski przeprowa-

dził w naszej Bazylice ks. Prałat Franci-
szek Ślusarczyk – wicekustosz Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Łagiewni-
kach. Bardzo pragnąłem, ażeby u począt-
ku obchodów 30-lecia stanął na naszej zie-
mi kustosz Łagiewnicki, aby w ten spo-
sób uświadomić, że niezapomniany przed
30 laty wybór Naszego Największego
Rodaka na Stolicę Apostolską, był dzie-
łem Bożego Miłosierdzia. Nasze comie-
sięczne pielgrzymowanie do tego sanktu-
arium jest czytelnym świadectwem.

Na czuwanie nocne na Jasną Górę poje-
chaliśmy dwoma autokarami. W sumie
z naszego dekanatu było 650 wiernych
oraz 13 kapłanów i kilka sióstr zakonnych.
Rozpoczęliśmy w pierwszy piątek noc czu-
wania o godz. 21:00 Apelem, a zakoń-
czyliśmy po godz. 4:00 w pierwszą sobo-
tę odśpiewaniem „Z pokłonem Panno
Święta ofiaruje Tobie, te godzinki ku
większej czci Twojej i ozdobie”. Radosna
noc czuwania przebiegła nam bardzo szyb-
ko, gdyż była dobrze zorganizowana.
Zwłaszcza młodzież z Witanowic, a także
z Choczni i Wysokiej bardzo ożywczo
wpłynęła na przeżycie godzin czuwania.
Matce Bożej chwała za zrealizowanie przez
księży i wiernych naszego dekanatu noc-
nego czuwania.

W sobotę 4 października wieczorną mszą
św. rozpoczęliśmy misje parafialne. OO.
Tomasz Zamorski, oraz Wojciech Jędrze-
jewski – dominikanie, głoszą nauki mi-
syjne. Na rozpoczęcie misji przybyła duża
grupa parafian. Natomiast młodzież stu-
diującą i pracującą w naszej parafii repre-
zentowała 13 osobowa grupa młodych.

W niedzielę 5 października, przy do-
brej pogodzie, udział na mszach św. był
bardzo liczny. Byli to nasi parafianie,
a także pielgrzymi. Nie widać jednak było
młodzieży na mszy św. o godz. 9.00, któ-

ra w zamyśle misyjnym miała być dla
młodych. Odnosiło się to także do dzieci
o godz. 12.00. Ich liczba była taka, jak
w każdą inną niedzielę.

Procesja różańcowa o godz. 17.00 była
na wzór św. Jacka dominikanina, który
uciekając z Kijowa przed najazdem Ta-
tarów, niósł w jednej ręce figurkę Matki
Bożej, a w drugiej monstrancję z Naj-
świętszym Sakramentem. Na tej procesji
po rynku brało udział wielu parafian.
Spotkanie misyjne o godz. 19.00 dla
mężczyzn było w takiej frekwencji, jak
na naszych rekolekcjach parafialnych.
Panów było dużo, ale było jeszcze wiele
pustego miejsca.

Misyjne spotkania w ciągu tygodnia są
w umiarkowany sposób wypełniane przez
poszczególne grupy. Boleję nad faktem,
że dzieci szkolnych na misyjnym spotka-
niu różańcowym o godz. 17.00 jest ok.
150, a powinno ich być przeszło 500.
Również młodzieży ze szkół średnich na
nabożeństwie misyjnym o godz. 20.00,

zorganizowanym specjalnie dla nich, jest
zaledwie garstka – 25 osób, a mogłoby
ich być ok. 400. Gdy obserwuję tą śla-
dową obecność dzieci i młodzieży na
misjach – pytam się, gdzie oni są, że
w tak bardzo ważnych spotkaniach mi-
syjnych nie biorą udziału. Pociesza mnie,
że starszych uczestników misji jest wię-
cej, ale trapię się tym, że młodzi wado-
wiczanie w misjach roku 2008 nie biorą
udziału. Choć pocieszam się, że korzenie
wadowickie (czyli dorośli parafianie) są
zdrowe, to jednak pytam się, dlaczego
gałęzie wraz z liśćmi schną. Nie czerpią
życiodajnych soków z pnia. Może ten pień
rodzin wadowickich za płytko zakorze-
niony jest w Bożej glebie wiary, nadziei
i miłości? Boleśnie dzięki tym misjom,
po raz kolejny zauważam, jako Proboszcz
wadowicki, iż dobry pasterz ma szukać
owiec swoich.

Matko Boża Nieustającej Pomocy, za-
wierzam Ci losy parafialnej misji.

Spotkanie katechetów
W minionym tygodniu, 2 października

spotkaliśmy się w gronie katechetów pra-
cujących w naszej parafii. Zgodnie za-
uważyliśmy, że sprawą priorytetową  jest
troska o niedzielne Msze święte z udzia-
łem dzieci. Ważne jest, by włączyć je
w śpiew i przygotowanie liturgii, np.
przez procesje z darami lub czytanie
modlitwy wiernych oraz postarać się
o odpowiednie kazania dla dzieci. Dziew-
czynki chętnie angażują się w śpiew
i przygotowanie do Mszy św. Propozycją
dla chłopców jest służba ministranta. Do
tej  posługi w naszej parafii przygotowu-
je Ks. Marek, który podał, że najbliższe
spotkanie dla kandydatów na ministran-

tów odbędzie się 17. października
o 17:00. Ksiądz zauważył, że istotną rolę
odgrywa przy tym  akceptacja i wsparcie
ze strony rodziców.

Podczas nabożeństw różańcowych mo-
dlimy się w intencji życia  poczętego.
Dzieci biorące udział w nabożeństwach
otrzymały już odpowiednie modlitwy,
a ponadto systematycznie otrzymują  ob-
razki ilustrujące fazy życia poczętego.
Zadaniem nas jako katechetów jest co-
dzienne przypominanie intencji modlitwy
różańcowej, a rolą rodziców zachęcanie
dzieci do liczniejszego udziału w tej pięk-
nej modlitwie.

Kolejne spotkania katechetów pod
przewodnictwem Księdza Proboszcza
zostały ustalone na pierwsze czwartki
miesiąca. s.Ewa


