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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
XXXIII Niedziela Zwykła

szym parafialnym działa-
niu i chyba również zabra-
kło jakiejś inspiracji lub
bezpośredniego działania
ze strony Ojców Domini-
kanów. Zaproszenia dotar-

ły do większości domów w parafii więc
większość wiedziała, a jednak nie przy-
szła. Pozostaje nam nadzieja, że Pan Bóg
również i z tej sytuacji wyprowadzi do-
bro. Odnowienie Misji Świętych w na-
szej parafii będzie prawdopodobnie za
dwa lata.

(ciąg dalszy ze str. 7) Na zakończenie spotka-
nia rozmawialiśmy o no-
wej kadencji DRP . Zgod-
nie z wcześniejszymi za-
powiedziami Ks. Pro-
boszcza osoby, które do
tej pory były w miarę aktywne zostaną
poproszone o pozostanie. Zostaną rów-
nież zaproszone nowe osoby - szkoda
tylko, że wśród kandydatów proponowa-
nych przez parafian są prawie wyłącznie
osoby starsze i w większości już działa-
jące w DRP lub w innych rzeczywisto-
ściach parafialnych. Bogdan Pamuła

Nasza Patronka
Dzień wspomnienia św. Cecylii – pa-

tronki muzyków i muzyki kościelnej (22
listopada) jest naszym świętem. Tego
dnia, podczas wieczornej Mszy Świętej,

Podziękowanie
Ojciec Św. Jan Paweł II apelował

w ostatniej pielgrzymce do Polski o wy-
obraźnię miłosierdzia. Wadowice dzięki
specjalnej więzi z Ojcem Św. są licznie
nawiedzane przez pielgrzymów. Z tej
okazji często nawiedzają restauracje,
a jeszcze bardziej kupują kremówki. Dzię-
ki temu prowadzący te interesy mogą na
ludziach zarobić. Nasz zespół charytatyw-

wspólnie z Oazą Dzieci Bożych i z Oazą
młodzieżową, zaśpiewamy części Mszy
łacińskiej „Missa VIII de Angelis” a na-
stępnie wszyscy razem spotkamy się
w Domu Parafialnym na słodkim poczę-
stunku.         Wiesława Kozub

ny zwrócił się z prośbą w Tygodniu Mi-
łosierdzia do tych, którzy zarabiają dzię-
ki Papieżowi, żeby złożyli „podzielili się
chlebem z potrzebującymi”. Wysłano 11
próśb. Pięć zakładów odpowiedziało po-
zytywnie i złożyło pieniądze w kwocie
1.400 zł. Życzliwym i wrażliwym ofia-
rodawcom składamy serdeczne Bóg za-
płać. Również anonimowym ofiarodaw-
com dziękujemy za większe kwoty skła-
dane do puszki św. Antoniego.

Stanisława Bandoła

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

Moje życie w ostatnich czasach

wypełnione jest chorobą

i cierpieniem.

Swe cierpienie i modlitwę

ofiaruję za rychłą beatyfikację

Sługi Bożego, Ojca Świętego

Jana Pawła II.

Stefania Orkiszewska
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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PAWŁA DO TESALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRZY-
SŁÓW:

EWANGELIA:    Mt 25, 14-30 Przypowieść o talentach

Prz 31, 10-13.19-20.30-31 1 Tes 5, 1-6

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Poemat o dzielnej niewieście Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Pewien człowiek, mając się udać
w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów,
drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który
otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który
dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i roz-
kopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych
sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie,
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze,
sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź
do radości twego pana! Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie,
przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do
radości twego pana! Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem,
żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsy-
pał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!

Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem,
i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom,
a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten
talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane,
tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieuży-
tecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

 Oto słowo Pańskie.

Wcielone Słowa jest stale urzeczywist-
niane w Domu, w którym jest Kościół.
Konieczny jest dialog i regularne spotka-
nia duszpasterzy, egzegetów i teologów, aby
umacniać ich komunię w służbie Słowu
Bożemu. Należy się troszczyć o rozwój
duszpasterstwa biblijnego, które powinno

Jaki los czeka nasze organy?
Podjęliśmy konkretne rozmowy

z firmą organistowską Pana Zdzisława
Mollina. Obiecał, że po zawarciu umo-
wy postara się nowe 27 głosowe organy
wybudować do połowy roku 2010.

Dotychczasowe organy parafia musi
usunąć. Co z nimi możemy zrobić? Teo-
retycznie można wziąć pod uwagę na-
stępujące możliwości:

1. Cynowe tuby głosowe sprzedać na
złom, a drewniane głosy, zniszczone
przez korniki, przekazać na podpałkę.

2. Ofiarować jakiejś parafii, która
dzięki fachowcowi może je przerobić na
mniejsze i będą tam przez jakiś czas da-
lej służyły.

3. Przy rozbieraniu organów poszcze-
gólne elementy głosowe, czyli piszczał-
ki, przekształcić w piękne pamiątki, któ-
re mogą nabywać kolekcjonerzy pamią-
tek po Papieżu. Wadowickie organy wy-
grywały piękne melodie, gdy w kościele
służył mały Lolek, i kiedy w nim modlił
się młody Karol. Na nich poszczególni
organiści grali, kiedy ks. Biskup, a także
ks. Kardynał Karol Wojtyła, jak również
Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedzali
bazylikę wadowicką. Pamiątka ta może
być pięknym reliktem z bazyliki wado-
wickiej.

Zobaczymy jak czas zweryfikuje po-
szczególne pomysły. ks. Proboszcz

Środowe zebranie Duszpasterskiej Rady Parafialnej
5 listopada 2008 odbyło się comie-

sięczne  środowe zebranie  „męskiej”
sekcji  DRP. Być może ze względu na
okres przejściowy pomiędzy kadencja-
mi frekwencja nie była budująca, ale za
to żarliwość dyskusji skompensowała
niedobór uczestników. Tego wieczoru
dominującym tematem były przeżywa-
ne niedawno Misje Święte. Można po-
wiedzieć, że dla większości osób uczest-
niczących w Misjach było to wydarze-
nie  poruszające  i ważne dla ich rozwo-
ju duchowego. Ojcowie Misjonarze sta-
rali się nam pomóc „na nowo odnaleźć”
Chrystusa w naszym życiu. Starali się
pokazać , że chrześcijanin może być
człowiekiem radości również w tych
wszystkich sytuacjach  po ludzku trud-
nych do przyjęcia - w codziennych trud-
nościach i cierpieniu.  Możemy być ra-
dośni bo Bóg  Ojciec darzy nas bezgra-

niczną i bezwarunkową miłością , bo ko-
cha nas takich, jakimi jesteśmy , a my
odpowiadając na Jego miłość możemy
kochać i zaakceptować nie tylko  naszych
bliźnich, ale również i siebie samych.

Takie i inne pozytywne uczucia stały
się udziałem tych, którzy przyszli i po-
trafili otworzyć swe serca - chcieli słu-
chać. W większości jednak były to osoby
przychodzące na co dzień do kościoła.
Pozostała porażająca większość  tych, któ-
rzy nie przyszli. Szczególnie rzucał się
w oczy brak młodych kobiet i mężczyzn
– młodych rodziców!

I tu nasuwa się smutny wniosek, że
Misje nie „wstrząsnęły” parafią, nie były
ożywczym powiewem. Można powie-
dzieć, że miały one bardziej charakter
zachowawczy niż misyjny. Czegoś zabra-
kło w okresie przygotowawczym w na-

(ciąg dalszy na str. 8)

Kościół gromadzący się w Domu Słowa
być obecne w każdej formie życia Kościo-
ła. Pismo Święte powinno być codziennym
pokarmem każdego kapłana. Wokół Słowa
powinna się gromadzić rodzina i budować
wspólnotę życia i miłości. Wszelka dzia-
łalność wspólnoty wierzących musi mieć
swe odniesienie do Ewangelii.

Stanisław Tasiemski OP



-3-- 6 -

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Intencje mszalne:
Poniedziałek  17 listopada
    6.00 Śp. Maria Kulbacka
    7.00 Śp. Zbigniew Moskwa
    7.30 Śp. Stefania i Stefan Adamczyk - 7 r. śm
    8.00 Śp. Antonina i Jan Dębscy
  12.00 Śp. Helena Janik
  18.00 Śp. Helena Mikołajczyk

Za zmarłe członkinie Żywego Różańca od 4 Róży

Wtorek  18 listopada
    6.00 Śp. Leon Grabowski i syn Andrzej
    7.00 O zdrowie dla Grażyny i Tadeusza

oraz opiekę nad Łukaszem i rodziną
    7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
    8.00    O zdrowie i błog. Boże dla Zdzisławy
  12.00 Śp. Adam Świętek
  18.00 Śp. Helena Mikołajczyk

Środa 19 listopada
    6.00 Władysław Lichwiarski - 19 r. śm.
    7.00 Śp. Julia i Józef Wiercimak
    7.30 Śp. Zbigniew Moskwa
    8.00 Śp. Antonina i Jan Dębscy
  12.00 Śp. Magdalena i Antoni Wacławscy i ich synowie
 18.00 Msza św. zbiorowa

W intencjach nowennowych
Za żywych:
O zdrowie i błog.Boże dla rodziny Kwarciaków

Za zmarłych:
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Stanisław Malczyk
Śp. Sabina Kucia
Śp. Michał Nowak
Śp. Janina Piątek
Śp. Józef Moskała

Piątek 21 listopada
     6.00 Śp. Sabina Kucia
    7.00 Śp. Władysław i Bronisława,

zmarli z rodziny Pomietłów
    7.30 Śp. Maria Kulbacka
    8.00 Śp. Antonina i Jan Dębscy
  12.00 Śp. Zbigniew Moskwa
  18.00 Śp. Helena Mikołajczyk

Śp. Janina Piątek

Sobota 22 listopada
    6.00 Śp. Helena Mikołajczyk
    7.00 Śp. Stanisław, Teresa, Helena i Zdzisław Sikora
    7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
    8.00 Sp. Adam Świętek
  12.00 Śp. Teodor Żak - 6 r. śm.
  18.00 Śp. Katarzyna Dihm - Sworzeń

Śp. Eugeniusz Kruk - 1 r. śm.

Niedziela 23 listopada
   6.00 Śp. Helena Mikołajczyk
   7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy

Śp. Halina Niewidok - 3 r. śm.
   9.00 Śp. Stefan Sobieraj, Tadeusz i Stefan synowie
  10.30 Śp. Włodzimierz Ostrowski - 5 r. śm,

Śp. Stanisław Rodziński
W intencji Kolejarzy i ich Rodzin, tak
za zmarłych, jak i żywych i emerytów

  12.00

  13.15 Śp. Ks. Stefan Kajdas, Helena i rodzice
  18.00 Za zmarłych z rodzin Majeran i Przystał

Czwartek  20 listopada
   6.00 Śp. Helena Mikołajczyk
    7.00 Śp. Sabina Kucia
    7.30 Śp. Antonina i Jan Dębscy
    8.00 Śp. Kazimierz Kowalski - 10 r. śm.
  12.00 Śp. Rozalia i Konstanty, Helena Saferna
  18.00 Śp. Władysław Styła - 12 r. śm.

Śp. Andrzej Kowalski

(ciąg dalszy na str. 4)

XXXIII Niedziela Zwykła - 16 listopada 2008 r.
1. Dzisiaj przy kościele jest zbiórka na

pomoc zimową dla najbiedniejszych.
Bóg zapłać za składane ofiary.

2. W środę, na nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się z okazji św. Cecy-
lii, patronki muzyki kościelnej, za uczest-
ników naszego chóru parafialnego.
O godz. 16.30 spotkanie członków Ak-
cji Katolickiej.

3. W czwartek na godz. 16.30 zapra-
szamy na spotkanie Honorową Straż Ser-
ca Bożego.

4. Nasza parafia przeżyje w piątek 21
listopada odpust ku czci Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny. Jest Ona
głównym Patronem naszej parafii oraz
bazyliki. Mszę św. o godz. 12.00 odpra-
wi nasz rodak, ks. prof. Roman Pindel
wraz z byłym wikariuszem, a obecnym
proboszczem w Tłuczani ks. Stanisła-
wem Wąsikiem, którzy w tym roku ob-
chodzą 25-lecia kapłaństwa. Z racji od-
pustu w tym dniu w naszej parafii nie
ma postu.

5. Dla parafian, którzy pragną pogłę-
bić zażyłość z Pismem Świętym organi-

zujemy w sobotę 29 listopada Dzień Sku-
pienia w Alwerni. Wyjazd o godz. 8.30.
Koszt przejazdu 15 zł. Powrót o godz.
16.00. Również w tym dniu pielgrzymu-
jemy z okazji roku św. Pawła do Tyńca,
a następnie do Łagiewnik. Wyjazd o godz.
9.30. Koszt przejazdu 15 zł. Przyjazd ok.
godz. 17.00.

6. W przyszłą niedzielę jest Uroczystość
Chrystusa Króla. Po mszy św. o godz.
10.30, wobec Najświętszego Sakramen-
tu, odmówimy litanię do Najświętszego
Serca Bożego i akt poświęcenia. Jest to
zewnętrzna uroczystość parafialnego od-
pustu. Kazania wygłosi ksiądz, który
duszpasterzuje w Rosji. Po Mszach Św.
będzie zbierał na potrzeby swojej parafii.

7. W przyszłą niedzielę, z okazji pa-
tronki kolejarzy św. Katarzyny, odprawi-
my w ich intencji mszę św. o godz. 10.30.

8. Spotkanie Grupy Modlitwy Jana
Pawła II – Totus Tuus w czwarte soboty
miesiąca o godz. 9.00 w domu katolic-
kim. Zapraszamy uczestników i wszyst-
kich zainteresowanych nauczaniem nasze-
go Papieża.

Wadowickie pomniki związane z Janem Pawłem II
Brałem udział w uroczystości 25-lecia

duszpasterstwa w Zawadce. Z radością
wsłuchiwałem się w kazanie ks. kardy-
nała Stanisława Dziwisza, który dzięko-
wał Wadowiczanom za kultywowanie
pamięci swego Największego Rodaka.
Z rozrzewnieniem wspominał, że kościół
św. Piotra został wybudowany jako pa-
miątka wyboru kardynała Karola Woj-
tyły na Stolicę Apostolską, a także jako
wotum dziękczynne za Jego ocalenie.

Również 25 lat temu kościółek w Zawad-
ce został wybudowany i poświęcony św.
Karolowi Boromeuszowi, aby oddać hołd
wielkiemu patronowi naszego ukochane-
go Ojca Św. Te dwie budowle służące
mieszkańcom, aby z większą wyrazisto-
ścią i wrażliwością mówili nie tylko sło-
wami, ale i życiem: „Tyś jest Chrystus,
Syn Boga Żywego”. Ks. Kardynał pod-
kreślił, że dzięki pontyfikatowi Jana Pawła

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej,
zakonnicy, we wtorek – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy,
w środę – wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy, w czwartek – wspomnienie św. Rafała
Kalinowskiego, prezbitera, w piątek – Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Pan-
ny, w sobotę – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

II kościoły jako budowle zbliżyły się do
ludzi. Już do niego nie muszą iść po kil-
ka kilometrów. Postawił jednak pytanie,
czy w tym okresie, gdy kościół tak bar-
dzo się zbliżył do ludzi, czy stał się on
bliższy Wadowiczanom?

Przygotowujemy się do kanonizacji
wielkiego Papieża. Jestem przekonany,

że ten adwent oczekiwania na wielkie
wydarzenie, które będziemy przeży-
wać w całym kościele, a zwłaszcza
w Wadowicach, niedługo nastąpi. Bar-
dzo bym pragnął by pamiątką tego wy-
darzenia stało się wybudowanie orga-
nów w bazylice, o której mówił Oj-
ciec Św., że w niej dla Niego rozpo-
częło się życie Boże.

Współpraca rodziców

Witamy serdecznie wszystkich przyby-
łych rodziców (niestety zaledwie poło-
wa), a szczególnie tych, którzy uczestni-
czyli w nabożeństwie różańcowym
i Mszy, modląc się za swoje dzieci. Któż
bowiem inny jeśli nie rodzice i dziadko-
wie mają wewnętrzny duchowy nakaz
modlitwy za własne dzieci. Jeśli rodzice
zaniedbają obowiązek tej duchowej opie-
ki, to kto inny będzie wypraszał potrzeb-
ne do życia łaski dla nich?

Obecnie  wraz z dziećmi przeżywacie
trzeci już rok formacji przygotowującej
ich do przyjęcia sakramentu. Warto za-
pytać dzieci jak wyglądało przygotowa-
nie w latach poprzednich, jeśli było sła-
be, to trzeba zachęcić, by przynajmniej
ten rok był aktywnie wykorzystany.

Obowiązkiem kandydata jest uczestnic-
two w niedzielnej Mszy świętej o godzi-
nie 9.00, a także cotygodniowe spotka-
nie w grupie z księdzem (dzień spotka-
nia kandydaci wybierali na początku wrze-
śnia), spotkanie rozpoczyna się Mszą
świętą w bazylice, po czym ma miejsce
45 minutowe spotkanie w Domu Kato-
lickim. Do obowiązków należy też
uczestnictwo w Pierwszych Piątkach mie-
siąca, poprzez skorzystanie z Sakramen-

Przemówienie ks. Krzysztofa do Rodziców Dzieci, które w tym roku przyjmą Sakrament Bierzmowania:
tu Pokuty i udział we Mszy pierwszo-
piątkowej.

Księża prowadzący grupy wymagają
zazwyczaj opinii rodziców i katechetów
dotyczących zachowania, zaangażowa-
nia w sprawy wiary i pobożności.

Bardzo ważnym elementem przygoto-
wania do przyjęcia sakramentu jest wy-
bór patrona, którego imię będzie nosił
przyjmujący sakrament. Wyborem ma
kierować nie brzmienie imienia, ale
mądry dobór świętego przewodnika, któ-
rego dziecko będzie naśladować przez
całe swoje dorosłe życie. Tu rodzice
powinni przyjść z roztropną pomocą.

Równie istotnym elementem związa-
nym z przygotowaniem do tego sakra-
mentu jest dobór świadka. W tradycji
Kościoła świadkiem Bierzmowania zo-
stawał człowiek mogący zaświadczyć
o przykładności życia kandydata. Obec-
nie na świadka prosi się rodziców
chrzestnych lub inną osobę prowadzącą
przykładne życie religijne.

Nie bez znaczenia są również sprawy
zewnętrznego przygotowania, jak choć-
by sprawa stroju na liturgię sakramen-
tu; niech nawet ten zewnętrzny wygląd
świadczy o powadze uroczystości.

Chłopcy, dobrze gdyby byli ubrani w gar-
nitury, będą dla nich przydatne również
na kolejne ważne wydarzenia w ich
życiu, na przykład egzaminy kompeten-
cyjne, start do nowej szkoły itp. Dziew-
częta niech zachowają również skrom-
ność, ale i godność ubioru odpowiada-
jącą miejscu i uroczystości. Potrzeba
nam uczyć się również zwracać uwagę
na godność stroju uczestnikom liturgii.

Kandydaci przygotowujący się w na-
szej wspólnocie, a mieszkający na tere-
nie innej parafii, zobowiązani są przed-
stawić pisemną zgodę duszpasterza swo-
jej parafii na przygotowanie i udziele-
nie sakramentu.

Przygotowujący się do sakramentu,
ochrzczeni w innej parafii muszą dostar-
czyć wyciąg z aktu chrztu.

Obecny czas wychowania wymaga od
rodziców nie tyle metody bezdyskusyj-
nego nakazu, ale dyskusji poszukującej
trafnych rozwiązań i budującego przy-
kładu. Gorszące byłoby wymaganie od
dzieci zachowań, których właśnie na za-
sadzie przykładu nie widziałyby u swo-
ich rodziców, takich jak uczęszczanie do
kościoła, prawdomówność, czystość ję-
zyka , poszanowanie innych, podczas
gdy rodzice na co dzień swoim życiem
uczyliby czegoś całkowicie przeciwne-

go. Już teraz potrzeba wspólnego zasta-
nowienia się nad tym, co zrobić, by bierz-
mowanie nie stało się uroczystym wyj-
ściem z Kościoła. Co zrobić, by bardziej
zaangażować swoje dziecko do większej
aktywności, pogłębienia wiary i wyko-
rzystywania Darów Ducha Świętego, do
włączenia się w ruchy i organizacje Ko-
ścielne. Młody człowiek potrzebuje Wa-
szego przykładu, modlącego się, klęczą-
cego ojca, matki z różańcem, rodziców
wspólnie przystępujących do sakramen-
tów, uczestniczących w niedzielnej Mszy
i postępujących zgodnie z Bożymi przy-
kazaniami. Wasze dzieci w tym okresie
bardzo potrzebują waszej obecności, roz-
mowy, czasu im poświęcanego.

Byłoby błędem sądzić, że mają już
wszystko, bo mają gdzie mieszkać, co
jeść, mają nawet własny pokój, kompu-
ter czy telewizor, ale nie mają żywego
kontaktu z rodzicami. Wielu młodych
ludzi mówi wprost o samotności w domu,
o braku zainteresowania się nim ze stro-
ny rodziców.

Czas przygotowania dzieci do przyję-
cia sakramentów staje się sposobnością
dla rodziców do odświeżenia wiedzy re-
ligijnej i spojrzenia na nowo na sprawy
wiary i pobożności.

Ks. Krzysztof Główka

Nasze organy
Instrument o pneumatycznej trakturze

gry i rejestratury. Stół gry to dwie kla-
wiatury i pedał. Początek instrumentu
sięga roku 1900 (Pan Fall – 7 głosów,
traktura mechaniczna). Instrument był
wielokrotnie przerabiany. Pierwsza sub-
stancja zachowała się tylko cząstkowo (2
głosy). Nastąpiła przebudowa wiatrow-
nic na 30 głosów i zmiana trybu traktu-
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ry przez firmę Pana Grygorowicza.
W 1999 r. Pan Ziaja dokonał ostatniego
remontu. Zniszczone przez czas organy
ograniczył do działających 18 głosów.
Obecny stan tego instrumentu jest taki,
że trzeba mieć wielką znajomość obsłu-
gi, żeby można było z niego wydobywać
tony. Istnieje konieczność jak najszybsze-
go wybudowania nowych organów.


