
         26 października 2008r. Nr 43 (449) Rok 9
ISSN 1640-0607

Bazylika - Tygodnik informacyjny           Do użytku parafialnego
Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem ks. Infułata Jakuba Gila
Nr konta bankowego: Bank PEKAO SA 05 1240 4197 1111 0000 4697 8101
tel. 873-20-96,  e-mail wadbazyl@wp.pl   www.bazylika.wadowice.pl

Jan Paweł II - Wychowawca młodych
XXX Niedziela Zwykła

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

Sprawozdanie z działalności Zespołu
Charytatywnego przy parafii Ofiarowania
NMP w Wadowicach za okres od 1 wrze-
śnia 2007r. do 31 sierpnia 2008r.

Skład osobowy zespołu
nie uległ zmianie i nadal liczy 16 człon-
ków w tym l honorowy i czterech wolon-
tariuszy. W każdą środę i czwartek
w godz. od 9 do 12 pełnione są dyżury,
a w miesiącach wakacyjnych tylko w środy.
W każdy drugi czwartek miesiąca mają
miejsce zebrania z udziałem Ks. Probosz-
cza. Zakres działalności i różnego rodzaju
pomocy nie uległ zmianie i tak:

- co miesiąc dokonujemy zakupu 250
sztuk talonów żywnościowych na kwotę
2500 zł.,

- częściowo refunduje się zakup le-
karstw - w wyjątkowych przypadkach
dokonuje się zakupu leków w całości,
przewóz na badania specjalistyczne, bądź
komisje lekarskie - średnio co miesiąc na
ten cel wydatkowane jest około 1150zł.,
- pomoc w różnych sytuacjach życiowych jak:
pogrzeby - 5 osób - koszt 145 zł.,
I Komunia Św. i bierzmowanie - 9 osób
koszt 525 zł .
- przed rozpoczęciem roku szkolnego za-
kupiono 230 sztuk talonów na kwotę
2300zł na artykuły szkolne z czego sko-
rzystało 52 osób, ponadto dopłacano do
podręczników i pomocy szkolnych 335 zł,

- włączamy się w organizację rekolekcji
wielkopostnych dla osób korzystających
z pomocy Punktu i MOPS,
- dokonujemy pomiaru ciśnienia krwi -
łącznie 86 osób,
- prowadzenie magazynu odzieży i jej
wydawanie.

Co roku bierzemy czynny udział w uro-
czystościach związanych z Dniem Cho-
rego 11 lutego i 27 czerwca - oprawa
Mszy Św., odwiedziny wszystkich cho-
rych i osób starszych, pomoc w dojściu
do Kościoła osobom starszym, bądź do-
wóz chorych samochodem.

-utrzymujemy też stały kontakt z grupą
dzieci i osób niepełnosprawnych. Czyn-
nie włączamy się w pomoc parafii w cza-
sie Zjazdu Dzieci i Młodzieży ze Szkół
im. Jana Pawła II organizując poczęstu-
nek dla uczestników.

W okresie od października do czerwca
1 osoba korzystała z pomocy stypendial-
nej - miesięczny wydatek 300 zł i 1 oso-
ba na studiach semestralnych. W miesią-
cu grudniu 2007 r. zorganizowana zo-
stała dla rodzin Romów pielgrzymka do
Częstochowy - 1200zł. i Limanowej –
koszt 1.200 zł. Stanisława Bandoła

cdn

Ojciec Święty był dla nas Prze-

wodnikiem w tak trudnych cza-

sach. Wskazywał nam drogę,

którą należy kroczyć, pomimo, że

nie jest najłatwiejsza.

Jego nauki i pamięć o Nim

będą nam towarzyszyć w naszym

codziennym życiu.

Rodzina Warchałów

ROCZNICA POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA WŁASNEGO
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  PIERWSZEGO LI-
STU ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO EFEZJAN:

Ty jestes Piotr - Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
PROROKA EZECHIELA:
Ez 43, 1-2. 4-7a

EWANGELIA:  Łk 19, 1-10
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło

Ef 2, 19-22Świątynia pełna chwały Boga
Kościół materialny jest obrazem Kościoła
niewidzialnego

Wstąpił do Jerycha i szedł przez nie.
Znalazł się tam wtedy człowiek, nazy-
wany Zacheuszem. Był on zwierzchni-
kiem poborców opłat, bardzo bogatym.
Chciał on zobaczyć Jezusa, jaki On jest,
lecz ponieważ był niedużego wzrostu, nie
mógł z powodu tłumu. Pobiegł zatem
do przodu, gdzie miał przechodzić,
i wszedł na sykomorę, aby Go zobaczyć.
Kiedy Jezus doszedł do tego miejsca,
spojrzał w górę i odezwał się do niego:
„Zacheuszu, zejdź prędko stamtąd, bo
dzisiaj w twoim domu powinienem się

zatrzymać”. Zszedł prędko i przyjął Go
z radością. Kiedy to zobaczyli, wszyscy
z niezadowoleniem powtarzali, że po-
szedł odpocząć u grzesznego człowieka.
A Zacheusz stanął przed Panem i rzekł:
„Panie, oto połowę mojego majątku daję
ubogim. A jeżeli kogoś w czymś ograbi-
łem, zwracam czterokrotnie”. Na to Je-
zus mu rzekł: „Dzisiaj zbawienie stało się
udziałem tego domu, gdyż i on jest sy-
nem Abrahama. Bo Syn Człowieczy przy-
szedł odszukać i ocalić to, co zginęło”.

Oto słowo Pańskie

Koncerty

W ostatnim czasie uczestniczyłem
w trzech różnych koncertach. Wszyst-
kie odbyły się w Wadowicach 16 paź-
dziernika 2008 roku. Okazją było 30-
lecie papiestwa Jana Pawła II. Każdy
z tych koncertów miał innych wykonaw-
ców, a także rozmaitych odbiorców. Naj-
większy nakład sił pochłonął telewizyj-
ny koncert „Magnificat” wykonany
przez chór i orkiestrę. Trwał tylko go-
dzinę. Byłem pod ogromnym wraże-
niem, widząc ile zabiegów i przygoto-
wań wykonano, żeby taki koncert mógł
się odbyć. Jakie wielkie koszta pochła-
nia jego przygotowanie. Przy tej okazji
doświadczyłem bolesnych wewnętrznych
zmagań. Wiedziałem, że przez zrealizo-
wanie wspaniałego, telewizyjnego kon-
certu, świat artystyczny oddaje hołd Pa-
pieżowi. Jest to też, bez żadnego nasze-
go wysiłku, promocja piękna naszej ba-
zyliki w kraju, a nawet poza jego grani-
cami. To wielka zaleta zorganizowane-
go koncertu. Byłem jednak świadkiem,
jak bardzo świętość Kościoła schodzi na
margines. Pan Jezus w Najświętszym Sa-

kramencie stał się w tamtym dniu jakby
Wielkim Niezauważonym. Inne bóstwo,
któremu na imię „przekaz telewizyjny”,
zajęło miejsce naszego Boga Jezusa Chry-
stusa. Liczyło się tylko jak najdoskonal-
sze przygotowanie pod względem wystro-
ju, światła, nagłośnienia miejsca przeka-
zu. Ważny był tylko śpiew i muzyka.
Dzień 16 października, w którym bardzo
chciałem z wiernymi klęczeć i dziękować
Jezusowi w Najświętszym Sakramencie
za wielki cud, w którym przez tyle lat
uczestniczyłem – stał się dla mnie we-
wnętrzną walką. Przeżyłem też dogłęb-
nie, jak telewizja ze swoim różnorakim
bogactwem, ogromną reklamą, może cał-
kowicie zasłonić ukrytego Boga. Bożek
w ogromnym świetle jupiterów i niezau-
ważalny Chrystus ukryty w Najświętszym
Sakramencie.

Jak bardzo wciąż muszę się uczyć tego,
co przed wiekami mówił św. Augustyn:
„Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to
wszystkie inne rzeczy i sprawy są na wła-
ściwym miejscu”.

ks. Proboszcz

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

Chrzest Św.

Bartosz Piotr Fiałek, syn Piotra i Alicji
Wioletta Piwowarczyk, córka Tomasza i Klaudii
Natalia Maria Guzdek, córka Arkadiusza i Moniki
Julia Czarny, córka Łukasza i Magdaleny

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

Modlitwa codzienna o opiekę do św. Judy Tadeusza

Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie,
w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece.

Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjedna-
łeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku,

strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach,
osłoną w niebezpieczeństwach.

Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek.
Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym
spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości wła-
snej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość,

ofiarność i pokora. Amen
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Intencje mszalne:Poniedziałek  27 października
    6.00 Śp. Tekla i Stanisław Skoczylas
    7.00 Śp. Jacek Przybylski
    7.30 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    8.00 Śp. Antonina i Jan Dębscy
  12.00 Śp. Jan Morawiec
  18.00 Śp. Henryk Kowalski - 3 r. śm.

Śp. Maria i Józef Baran

Wtorek  28 października
    6.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.00 Śp. Anna i Michał Skoczylas
    7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
    8.00    Śp. Zbigniew Kosiński
  12.00 Śp. Tadeusz Rzepa z rodzicami i rodzeństwem
  18.00 Śp. Władysław Ryłko - 7 r. śm.

Śp. Jadwiga Sikora

Środa 29 października
    6.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń
    7.00 Śp. Jan Graca
    7.30 Śp. Bolesław Putek
    8.00 Śp. Antonina i Jan Dębscy
  12.00 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących
 18.00 Msza św. zbiorowa

W intencjach nowennowych
Za żywych:
O powrót do zdrowia dla Marii
W 10 r.  urodzin Michała Zając

Za zmarłych:
Śp. Barbara Petek
Śp. Janina Piątek
Śp. Zofia Kaczyńska
Sp. Władysława i Tadeusz Czuba
Śp. Tadeusz Czuba i zmarli z rodziny
Śp. Tadeusz Kozieł
Śp. Jan i Wanda Pacut
Śp. Kazimierz Kozieł
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Władysław Cabak - 5 r. śm.
Śp. Tadeusz Żarów - 21 r. śm.
Śp. Zbigniew Moskwa
Śp. Sabina Kucia
Śp. Maria Kulbacka

Piątek 31 października
     6.00 Za zmarłych rodziców
    7.00 Śp. Zofia Lenik
    7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
    8.00 Śp. Wiktoria i Stefan Guzdek
  12.00 Śp. Stefania Chrzęstek
  18.00 Śp. Stefania Ryś

Śp. Jadwiga Sikora

Sobota 1 listopada
    6.00 Śp. Jadwiga Sikora
    7.30 Rycerstwo Niepokalanej
    9.00 Śp. Antonina i Jan Dębscy
  10.30 Sp. Józef Twardowski
  12.00 Śp. Zofia Lenik
  18.00 Śp. Jan Chrzęstek

Niedziela 2 listopada
   6.00 Śp. Józef Choczyński
   7.30 Śp. Ryszard Święch - 6 r. śm.

Śp. Antonina i Jan Dębscy
   9.00 Śp. Stanisław Malec - 4 r. śm.
  10.30 Śp. Marian Brudy
  12.00 Śp. Władysława Gołąbek
  13.15 Chrzty
  18.00 Śp. Michał Piskurewicz - 9 r. śm.
  20.00 Śp. Jan Paweł II

Czwartek  30 października
   6.00 Śp. Zofia Lenik
    7.00 O zdrowie i błog. Boże w pracy dla Katarzyny
    7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
    8.00 Śp. Elżbieta i Franciszek Skoczylas
  12.00 Śp. Jan Chrzęstek
  18.00 Śp. Dominika, Józef, Jan Światłoń

Śp. Jadwiga Sikora

XXX Niedziela Zwykła - 26 października 2008 r.
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem
wsparcia modlitewnego i materialnego
dla budujących się kościołów, a także
wdzięczności dla tych, którzy nasz ko-
ściół budowali i wciąż troszczą się o nie-
go. W kościele św. Piotra o godz. 19.00
jest koncert scholi Opoka, z okazji 10-
lecie jej istnienia.

2. W środę 29 października pielgrzy-
mujemy do Łagiewnik, a także do ko-
ścioła jubileuszowego św. Pawła Księży
Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie.
Wyjazd o godz. 9.30. Powrót ok. godz.
17.00. Koszt przejazdu 15 zł.

3. W czwartek 30 października na
godz. 18.45 zapraszamy do kaplicy domu
parafialnego rodziców młodzieży, która
w tym roku szkolnym przygotowuje się
na przyjęcie Sakramentu Bierzmowania.

4. Przed uroczystością Wszystkich
Świętych, prosimy skorzystać z sakra-
mentu pokuty.

5. W zakrystii i kancelarii przyjmuje-
my na wypominki roczne i półroczne
oraz na msze św. zbiorowe. Natomiast
przy chrzcielnicy znajduje się skarbona,
do której można wkładać wypominki li-
stopadowe wraz z ofiarami.

6. W sobotę jest Uroczystość Wszyst-
kich Świętych. Msze św. odprawimy
w porządku niedzielnym. W bazylice nie
będzie mszy św. o godz. 13.15. O godz.
13.00 odprawimy mszę św. na cmenta-
rzu komunalnym. Mszę św. zbiorową za
naszych zmarłych odprawimy na cmen-
tarzu parafialnym o godz. 9.00, a ko-
munalnym o godz. 11.00 i 13.00. Pro-
cesja na cmentarzu parafialnym będzie
o godz. 14.30, a po niej msza św. Nato-

miast na cmentarzu komunalnym będzie
msza św. o godz. 13.00, a następnie –
procesja. Jest to pierwsza sobota. W tym
dniu odwiedzimy chorych z sakramen-
tami świętymi.

7. W niedzielę 2 listopada jest Dzień
Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych. Msze św. w Bazyli-
ce jak w każdą niedzielę. Procesję żałobną
po kościele połączoną z wypominkami
odprawimy o godz. 17.00. Na cmentarzu
parafialnym msza św. o godz. 9.00, a na
komunalnym o godz. 11.00. Każdy, kto
jest w stanie łaski uświęcającej i nawie-
dzi kościół zyskuje odpust zupełny. Rów-
nież ten, kto od 1 do 8 listopada nawiedzi
cmentarz będąc w stanie łaski uświęcają-
cej i pomodli się – zyskuje odpust zupeł-
ny. W tym dniu mija kolejny miesiąc od
śmierci Jana Pawła II Wielkiego. Zapra-
szamy na mszę św. o godz. 20.00, którą
odprawi kustosz Sanktuarium Matki Bo-
żej Trudnego Zawierzenia w Jordanowie
– ks. dziekan Bolesław Wawak.

8. Przez cały miesiąc listopad o godz.
17.30 odmawiamy różaniec za zmarłych
połączony z wypominkami.

9. Ofiary składane w przyszłą niedzielę
są przeznaczone na pokrycie kosztów
związanych z budową ołtarza poświęco-
nego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Bóg zapłać za składane pieniądze.

10. Dla narzeczonych rozpocznie się od
przyszłej niedzieli przygotowanie do mał-
żeństwa o godz. 15.00.

11. Święci tego tygodnia: we wtorek –
Święto Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza.
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ks. Proboszcz

30 lat

Przeżywając 30 lecie wyboru najwięk-
szego Wadowiczanina Karola Wojtyły na
Stolicę Św. Piotra, na nowo powróciły
wspomnienia z tamtych dni. Rozpoczy-
nałem wtedy 40 rok życia i 15 rok ka-
płaństwa. Byłem duszpasterzem w No-
wej Hucie na Wzgórzach Krzesławickich.
Doskonale pamiętam ten wieczór 16 paź-
dziernika. Za kaplicą, którą była przero-
biona stajnia wisiały na specjalnej kon-
strukcji 3 dzwony. Mój poprzednik ks.
prałat Jan Hyc wraz z parafianami ufun-
dował je, aby zwoływały do Grębałowa
mieszkańców z pobliskich osiedli. Bloki
te były oddalone od 1 do 2 km od kapli-
cy. W ten wieczór ciągnąłem z całych sił
sznury dzwonów. Niech biją głośno.
Niech obwieszczają nowohutczanom nie-
zwykłą radość. Przecież w tej prowizo-
rycznej kaplicy kiepsko zadaszonej,
w której w pochmurne dni wiatr z desz-
czem hulał odprawiał pasterkę w 1977
roku metropolita krakowski ks. kardynał
Wojtyła. Pamiętam jak w rozgwieżdżoną
zimną, grudniową noc mówił do wier-
nych, że przybywa na pasterkę tam, gdzie
Jezus jest najbardziej opuszczony. Jest
bezdomny. Nie ma dla Niego miejsca.
Świątyni nie wolno budować. To były
mocne słowa odzwierciedlające ówczesną
rzeczywistość. Władze komunistyczne nie
dawały pozwolenia na budowę nowych
kościołów. Ludzie bardzo pragnęli, lecz
nie wolno było je stawiać.

W ten wieczór październikowy, będąc
dzwonnikiem – zobaczyłem po pewnym
czasie przychodzących ludzi z pobliskich
bloków do kaplicy. Mieszkańcy nowo-
huckich osiedli nieśli swą radość i dumę
do ołtarza pańskiego.

W dniu uroczystej inauguracji pontyfi-
katu Jana Pawła II 22 października zna-
lazłem się na Placu Św. Piotra. W pięk-
ny, słoneczny, październikowy dzień,
w niedzielę misyjną dochodziły do mnie
mocne słowa Namiestnika Chrystusa. „Nie
lękajcie się, otworzyć drzwi Chrystuso-
wi. Na oścież je otwórzcie”.

W tych dniach, gdy minęło od tamtego
czasu 30 lat robię rachunek sumienia: na
ile w tym czasie realizowałem papieskie
przesłanie. Wchodzę teraz w 70 rok życia
oraz 45 rok kapłańska. Dość trudno ze
spokojnym sumieniem powiedzieć, że
zawsze otwierałem się na Chrystusa. Ra-
czej łatwiej mi przychodzi powiedzieć:
„Panie Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że
Cię miłuję”.

Przez 30 lat nasz Ojciec Święty był wi-
dzialną Głową Kościoła. Przez cały dłu-
gi pontyfikat, Jego głównym zadaniem,
było budowanie Kościoła. Tym bardziej,
że Ojciec Św. doświadczał kryzysu Ko-
ścioła katolickiego w Europie.

Polska pisarka Zofia Kossak-Szczuc-
ka w książce „Bez oręża” poświęconej
św. Franciszkowi opisywała bolesny sen
Papieża żyjącego w XIII w. Widział, jak
Bazylika na Lateranie, coraz bardziej się
chwieje i wydaje się, że lada chwila ru-
nie. W krytycznym momencie podbiega
ubogi, małego wzrostu zakonnik i obej-
muje swoimi rękami walącą się świąty-
nię. W jego ramionach Bazylika Late-
rańska wyprostowuje się. Znów jest
mocna. Gdy ów Papież obudził się do-
niesiono mu, że Św. Franciszek z Asyżu
wraz z grupą swoich towarzyszy prosi
o przyjęcie. Zmęczony Papież przyjmu-
je wpraszających się zakonników.
W przełożonym tej wspólnoty Francisz-
ku Ojciec Święty rozpoznaje tego, któ-

ry w nocnym widzeniu podpierał mury
Lateranu. Św. Franciszek prosi Papieża
o zatwierdzenie reguł zakonu, którego
podstawą miało być radykalne ubóstwo.
Dotychczas w Kościele nie była prakty-
kowana taka reguła. Namiestnik Chrystusa
waha się, czy może ją zaakceptować. Przy-
pomina sobie jednak sen. Swoim autory-
tetem zatwierdza regułę. Zakonnicy Św.
Franciszka, a także Św. Dominika urato-
wali średniowieczny Kościół.

Jan Paweł II w swoim długim pontyfi-
kacie szukał tych, którzy będą wspierali
swoją wiarą, nadzieją i miłością burzony
Kościół. Znalazł wielkich przyjaciół
w różnych grupach ludzi, tak duchownych
jak i świeckich. Szukał ich i odnajdywał.
Do młodych mówił: „Jesteście nadzieją
Papieża”. Do chorych i ludzi podeszłego
wieku mówił: „W was jest moja moc”.
Małżonkom wieścił: „Wy budujecie Ko-
ściół domowy”. Kapłanów, którym co roku
w Wielki Czwartek przesyłał listy nazy-
wał swoimi synami.

W Wadowicach 30 lecie wyboru kar-
dynała Wojtyły na Namiestnika Chrystu-
sowego obchodziliśmy bardzo uroczy-

ście. Wszystkim, którzy się do tego
przyczynili, tak duchownym jak i świec-
kim, młodzieży i dorosłym, składam ser-
deczne Bóg zapłać. Po raz kolejny przez
swoją obecność daliście przed światem
świadectwo wiernej miłości do kocha-
nego Jana Pawła II.

Ksiądz Kazimierz Figlewicz, który przez
kilka lat był wikariuszem w Wadowicach
i wpływał na duchowy kształt młodego
Karola Wojtyły tak bardzo zauroczył tego
chłopca, że kiedy się przeniósł jako stu-
dent do Krakowa to wyszukał swego daw-
nego wychowawcę, byłego kapłana wa-
dowickiego, na Wawelu. U niego często
się spowiadał. Będąc klerykiem semina-
rium krakowskiego mieliśmy obowiązek
brania udziału, co jakiś czas w liturgii
wawelskiej. Słyszałem wtedy kazania ks.
kanonika Kazimierza Figlewicza. Powta-
rzał on często słowa: „Kościół, Matka na-
sza”. W jubileuszowych dniach obchodów
papieskich myślę, że najpiękniejszym zna-
kiem uczczenia naszego Rodaka byłyby
podejmowane wysiłki, by Kościół był dla
mnie Matką, a ja kochającym dzieckiem.

Kiedy modlitwa, a kiedy zabobon
W najbliższy wtorek obchodzimy dzień

poświęcony św. Judzie Tadeuszowi. Jest on
patronem od spraw beznadziejnych. Wier-
ni go bardzo czczą. Modlą się do Niego
różnymi modlitwami. Jedną z nich zamie-
ściliśmy po Ewangelii w dzisiejszym biu-
letynie. Czymś zabobonnym jest jednak taki
rodzaj modlitwy, który wypisany jest na
kartce noszącej tytuł: „nowenna do św. Judy
Tadeusza”. Napisane jest tam, że tę modli-
twę trzeba odmawiać sześć razy w ciągu
dnia w ciągu dziewięciu dni i każdego dnia

trzeba koniecznie dziewięć egzemplarzy
tej nowenny wyłożyć w jakimś kościele.
Dobrą rzeczą jest się modlić. Nie wolno
jednak grzeszyć postawą zabobonną po-
legającą na ślepemu zaufaniu wykonania
pewnych czynności, które przynoszą nie-
zawodny skutek.

Drodzy Parafianie, nie ulegajcie naiw-
ności. Nie przepisujcie, ani nie rozpro-
wadzajcie po kościołach, tak nowenny do
św. Judy Tadeusza, jak i łańcuszka do św.
Antoniego.

Ks. Proboszcz


