Andrzejki w „Klubie pod Plebanią”
„Witaj krzyżu! uświęcony przez Ciało Chrystusa i ozdobiony Jego
członki niby perły!
Zanim Pana wzniesiono
na tobie budziłeś bojaźń ludzką(...)
Wezwij mnie pośród ludzi i zwróć mnie
Mistrzowi mojemu, aby Ten, który mnie
przez ciebie odkupił, przez ciebie
również mnie otrzymał” – tak św. Andrzej Apostoł prosił o śmierć. Umarł na
krzyżu w kształcie litery X dnia 30
listopada około 65 roku po narodzeniu
Chrystusa. Kult Jego jest nadal żywy

Pogrzeb

zarówno we wschodnich
jak i zachodnich Kościołach. Modlitwa nasza
skierowana do Boga przez wstawiennictwo św. Andrzeja Apostoła zawierała
prośby, a oto jedna z nich:
- Otocz opieką i zachowaj w zdrowiu
nas tu zgromadzonych oraz wszystkich
Seniorów naszej Parafii – Ciebie
prosimy – wysłuchaj nas Panie.
W części towarzyskiej: poczęstunek
i zabawy przy grze na akordeonie niezastąpionego P. mgr Adama Deca miło upływał nam czas.
L. Satława i M. Zawiła

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

Śp. Tadeusz Janik, ur. 1933 r., zam. Wadowice, ul. Mickiewicza
Śp. Piotr Zychowicz, ur. 1945 r., zam. Wadowice, ul. Nikliborca
Śp. Zofia Janik, ur. 1937 r., zam. Wadowice, ul. Mickiewicza
Śp. Irena Berc, ur. 1920 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Śp. Rozalia Kwarciak, ur. 1923 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Śp. Irena Pławna, ur. 1927 r., zam. Wadowice, ul. Spadzista
Śp. Leokadia Kądziołka, ur. 1924 r., zam. Wadowice, pl. Kościuszki
Śp. Maria Józefowska, ur. 1935 r., zam. Roków

Św. Mikołaj w Bazylice
6 grudnia przeżyliśmy dzień wspomnienia św. Mikołaja, szczególnie wyczekiwany przez dzieci. To dzień dzielenia sie dobrocią i hojnością. Z tej okazji
już od wielu lat w naszej parafii przygotowaliśmy paczki. Zwróciliśmy się
z prośbą o pomoc w przygotowaniu tej
uroczystości do firm i instytucji, na które hojnie odpowiedziały: ZPC „Skawa”
ofiarowując 192 zestawy świąteczne,
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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
II Niedziela Adwentu
Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała,
dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała,
a że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa (...)
Karol Wojtyła

W tych cięzkich
czasach wybrałeś
nam Boże dobre-

310 op. draży, 120 op. pierników, 2360
wafelków i herbatników. Firma „Maspex”
ofiarowała 774 napoi typu Kubuś, Tymbark i Figo, oraz 300 op. draży. Zakłady
Przemysłu Spożywczego „Gellwe”
z Zabierzowa przekazały: 1350 saszetek
Musli, 2160 saszetek bitej śmietany,
432 budyniu i 945 proszków do pieczenia.
Serdecznie dziękujemy Ofiarodawcom
za przekazane dary, które posłużyły do
przygotowania paczek mikołajowych.

go Pasterza, by

ks. Krzysztof Główka

zostanie rychło
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prowadził nas do
Ciebie

drogą

prawdy. Pokładamy nadzieję, że
Twój Sługa Jan
Paweł II Wielki

włączony do grona Świętych.
Józef i Piotr Fiałek

Słowo na niedzielę

(ciąg dalszy ze str. 5)

DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

LISTU ŚW.PIOTRA APOSTOŁA:
2 P 3, 8-14

PROROKA IZAJASZA:
Iz 40, 1-5. 9-11
Przygotujcie drogę dla Pana

Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

EWANGELIA:

Mk 1, 1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Początek Ewangelii o Jezusie
Chrystusie, Synu Bożym, Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja
posyłam wysłańca mego przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją. Głos
wołającego na pustyni: Przygotujcie
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego». Wystąpił Jan Chrzciciel na
pustyni i głosił chrzest nawrócenia
na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy

i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe
grzechy. Jan nosił odzienie z sierści
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem
leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby się schylić i rozwiązać
rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
Oto słowo Pańskie

Przygotujcie drogę Panu
Kultura konsumpcyjna stara się sprowadzić człowieka do czegoś mniejszego,
aniżeli on sam. Ale im bardziej człowiek
jest pomniejszany, tym bardziej odczuwa głód czegoś więcej. Wiele bolączek
naszych czasów, liczne ludzkie dramaty
wynikają z tego, że z jednej strony człowiek jest spychany do roli materii,

a z drugiej strony czuje, że jest więcej
wart. Bez spotkania ze Słowem Bożym
nie może osiągnąć tego więcej, dlatego
czuje się zagubiony. Stąd - im bardziej
niska kultura będzie deptać ludzkie marzenia, tym bardziej będzie on odczuwał
głód Słowa Bożego.
Abp Gądecki

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,
życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.
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- nawrócenie,
- zgłębianie przez trzy lata w ukryciu
na pustyni nauki Chrystusa,
- wizje św. Pawła,
- śmierć za murami miasta.
Św. Paweł uznawany jest za jednego
z twórców Kościoła. Głosił Ewangelię
wielu narodom, zabiegał o zgodę wszystkich chrześcijan i jednał różne stronnictwa w kościele. Św. Paweł był wyjątkową postacią. Na zakończenie mszy św.
modlimy się, aby uzyskać odpust jubileuszowy.
Kiedy opuszczaliśmy świątynię, w chórze zakonnym zbierali się bracia, by tak
jak przed wiekami wspólną modlitwą
i pieśnią chwalić Pana.
Opactwo tynieckie wielokrotnie
odwiedzał Ojciec Święty jako ksiądz,
biskup, kardynał. Tyniec jest jednym
z ostatnich miejsc w Polsce, które
Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził
podczas swej ostatniej pielgrzymki
do Polski w 2002 r. Tu krótko przed
odlotem do Rzymu spędził wzruszające
chwile. Powiedział: „Dużo zawdzięczam
Tyńcowi. Prawdopodobnie nie tylko ja,
ale i całą Polska”.
Z Tyńca jedziemy do Łagiewnik,
do słynnej na całym świecie stolicy
kultu Miłosierdzia Bożego. Z daleka już
widoczna jest monumentalna bazylika
Miłosierdzia Bożego, która w zamierzeniu architekta prof. Witolda Cęckiewicza ma przypominać okręt na wzburzonych falach współczesnego świata.
Wielu z nas po przyjeździe kieruje swe
kroki do kaplicy Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu, która
została otwarta w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego 3 kwietnia 2005 roku, dzień po
śmierci Papieża Polaka.
-7-

Kiedy wchodzimy do wnętrza kaplicy
jesteśmy zaskoczeni zmianą w jej wystroju. Na środku znajduje się obecnie
Tryptyk Jerozolimski, będący ołtarzem
Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją. Ołtarz został wykonany w pracowni gdańskiego artysty Mariusza
Dropikowskiego. Dlaczego tu znalazł się
ten tryptyk. Kiedyś Jan Paweł II powiedział: „Pokój jest możliwy. A jeśli pokój
jest możliwy, pokój również obowiązkiem”. W odpowiedzi na to papieskie
wezwanie do czynnej postawy na rzecz
pokoju z polskiej inspiracji zrodziła się
inicjatywa powołania w Jerozolimie
„Centrum Modlitwy o Pokój”, w której
będzie się odbywać wieczysta adoracja
Najświętszego Sakramentu w intencji
pokoju na Ziemi Świętej i całego świata.
Na potrzeby kaplicy adoracji, która ma
być zlokalizowana przy związanej historycznie z Polską IV Stacją Drogi Krzyżowej wykonano Tryptyk Jerozolimski.
Powstałe dzieło poprzez nawiązanie do
Ikony Jasnogórskiej i użyte materiały,
będzie stanowić na mapie Jerozolimy czytelny znak polskiej troski o pokój.
Tryptyk ten nim zostanie przewieziony
do Jerozolimy wędruje po znanych świątyniach Polski, Niemiec, Włoch, obecnie
jest w Łagiewnikach.
O godz. 15.00 w kaplicy klasztornej
przy relikwiach Świętej Siostry Faustyny uczestniczymy we wspólnej modlitwie
w Godzinie Miłosierdzia.
W drodze powrotnej rozważaliśmy Radosne tajemnice różańca i obserwowali
najpierw zachodzące słońce, które „ostatnich kresów nieba dochodziło”, później
chmury o różnych kształtach i barwach,
które szybko przybierały ciemne, mocne
kolory. Modlitwą i pieśnią dziękowaliśmy
za kolejny pięknie przeżyty dzień.
Maria Zadora

Poniedziałek 8 grudnia
6.00 Śp. Barbara, Franciszka, Władysław
7.00 Śp. Kazimierz Kozieł
8.00 Śp. Andrzej Skóbel
10.00 Śp. Stanisław Knapek - 9 r. śm.
Śp. Kazimierz Kasperek - 17 r. śm.
12.00 Śp. Maria Kulbacka
17.00 O zdrowie i błog. Boże dla Barbary
18.00 Śp. Teresa i Adam Konefał
Śp. Maria i Adam Krzyżewski
Wtorek 9 grudnia
6.00 Śp. Janina Piątek
7.00 Śp. Kazimierz Kozieł
7.30 Śp.Maria iAndrzejKosycarz z dziećmi
8.00 Śp. Jan Wacławski
12.00 Śp. Andrzej Skóbel
17.00 Śp. Maria Kulbacka
Śp. Franciszka Wróbel
Środa 10 grudnia
6.00 Śp. Andrzej Skóbel
7.00 Śp. Sylwester Warmuz - 10 r. śm.
7.30 Śp. Karolina i Jan Zamysłowscy
8.00 Śp. Maria Kulbacka
12.00 Śp. Stanisław Kozieł
17.00 Msza św. zbiorowa
W intencjach nowennowych
Za żywych:
Dziękczynnaz prośbąo zdrowie dla Pawła
Za zmarłych:
Śp. Helena Mikołajczyk
Śp. Irena Pławna
Śp. Leokadia Szklarczyk -1 r. śm.
Śp. Andrzej Gawlik
Śp. Bogusław Lisko
Śp. Jadwiga - 20 r. śm.
Śp. Irena Gerc
Śp. Piotr Zychowicz
Śp. Leokadia Kądziołka

Czwartek 11 grudnia
6.00 Śp. Helena Widlarz
7.00 Śp. Józefa i Józef Szczur
7.30 Śp. Zbigniew Palus
8.00 Śp. Maria Kulbacka
12.00 Śp. Stanisław Kozieł
17.00 Śp. Andrzej Skóbel
Śp. Adam Kochman
Piątek 12 grudnia
6.00 Śp. Kazimierz, Julia, Irena Jarzynka
Sp. Herbert Myśliwiec
7.00 Śp. Andrzej Skóbel
7.30 Śp. Aleksandra Brzeźniak
8.00 Śp. Stanisław Kozieł
12.00 W podziękowaniu za łaski z prośbą
o dalsze błog. Boże w 78 r. urodzin
17.00 Śp. Grażyna Szopińskai zmarli z rodziny
18.00 Śp. Irena Gerc
Sobota 13 grudnia
6.00 Śp. Józef, Jadwiga Krawczyk
Śp. JózefiFeliksa,Marian Ludwikowski
7.00 Śp.Agata Jurczak-Kordekizmarliz rodziny
7.30 Śp. Andrzej Skóbel
8.00 Śp. Stanisław Kozieł
12.00 Śp. Zbigniew Palus
17.00 Śp. Zofia i Edward Skiba
18.00 Śp. Franciszek Krawczyk - r. śm.
Śp. Irena Gerc
Niedziela 14 grudnia
6.00 Śp. Stanisław Kozieł
7.30 Wpodziękowaniuza szczęsliwy rok zprośbą o błog.
Boże na NowyRok,zXIIRóży
Śp.Tadeusz Kasperekz rodzicami iteściami
9.00 Śp. Andrzej Skóbel
10.30 Śp. Jan Oleksy
12.00 Śp. Bolesław, Józef, Barbara Drabik
13.15 Roczki
18.00 Ozdrowie ibłog.Boże dla Michała w16 r. urodzin

ROCZKI - w II niedzielę grudnia, na mszy św. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego
błogosławieństwa dzieciom, które obchodzą „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chętnych Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci w kancelarii lub najpóźniej przed tą mszą św.
Oliwia Pacyga
Hubert Spisak
Tomasz Jeleń
Mikołaj Jamróz
Paulina Kowalska
Marcelina Szypuła
Patrycja Groniewska
Paweł Maga
Klaudia Gruca
Karol Stanek
Dorota Rokowska
Maria Burliga
Marzena Rokowska
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II Niedziela Adwentu - 07 grudnia 2008 r.
6. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy
rekolekcje parafialne. Poprowadzą je oo.
Bernardyni z Kalwarii Z.
7. Starajmy się ożywić nasz udział
w mszach św. roratnich. Rano o godz. 6.00
dla dorosłych, a po południu o godz. 17.00
dla dzieci. Natomiast w piątek na godz.
17.00 na roraty zapraszamy młodzież.
8. Caritas naszej archidiecezji zaprasza
wszystkich do udziału w Wigilijnym
Dziele Pomocy Dzieciom. Znakiem tego
udziału jest nabywanie świecy na stół
wigilijny. Do centrali Caritas od każdej
świecy odprowadzamy 5 zł. Natomiast
wyższe ofiary składane przy tej okazji
przeznaczamy na pomoc dla rodzin
wielodzietnych naszej parafii.
9. Z posługą sakramentalną przed
Świętami Bożego Narodzenia do ludzi
starszych i chorych pójdziemy rano
w sobotę 13 grudnia. Prosimy zgłaszać
chorych i starszych w zakrystii.
10. Do kosza, który znajduje się przed
ołtarzem św. Antoniego prosimy składać
dary dla biednych – zwłaszcza żywność.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. Dzisiaj przy kościele jest zbiórka na
pomoc Kościołowi poza naszą granicą
wschodnią. Na godz. 16.00 zapraszamy
Duszpasterską Radę Parafialną.
2. W dniu dzisiejszym Wspólnota Wiara
i Światło zorganizowała kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczony
jest na wakacyjny wypoczynek dla osób
niepełnosprawnych.
3. Jutro jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Msze Św. będą o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 17.00, 18.00.
4. W tym tygodniu o godz. 17.45 będą
wywiadówki dla rodziców dzieci
z następujących klas:
9 XII
klasy III SP
11 XII
klasy I SP Nr 4
15 XII
klasy I SP Nr 2
16 XII
klasy VI SP Nr 2
5. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 16.30 modlić się będziemy o trzeźwe
przeżycie adwentu.

Bóg jest miłością
„Hymn o miłości”, który wyśpiewał
św. Paweł w I liście do Koryntian w rozdziale 13 podkreśla piękno i wartość
miłości. Nade wszystko mówi o udzielaniu, a nawet o rozlewaniu się tej wartości. Ponieważ Bóg jest pełnią miłości
– nie jest sam. Jest w Trójcy Jedyny. To
Boża Rodzina. Ojciec, Syn i Duch Święty. Kochającemu Bogu nie wystarcza
świat nadprzyrodzony, wieczny. On jako
Stwórca świata ziemskiego troszczy się
o niego, zajmuje się nim. To jest Boża

Opatrzność. W imię zatroskanej miłości
o świat, a zwłaszcza o człowieka Ojciec
posyła do ludzi swego Syna. „Opuściłeś
śliczne niebo, obrałeś barłogi”. „Tak Bóg
umiłował świat, że swego Syna zesłał, aby
każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale
miał życie wieczne”. Miłość zawsze się
dzieli. Nie jest egoistyczna i samolubna.
Jezus Chrystus – wcielony Bóg dzieli się
z ludźmi nauką boską, a także przykładem swojego życia.
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(ciąg dalszy na str. 4)

że nie znał. Słyszał tylko z ust jego wyznanie: „Ach moja kochana żono i moje
biedne dzieci. Ja już was nigdy w życiu
nie zobaczę”. Kapłańskie sumienie kazało mu stanąć w miejsce męża i ojca
i iść za niego na śmierć. Tamten powinien powrócić do swego domu, do rodziny. Przedziwne naśladowanie św. Mikołaja, który obdziela. Nade wszystko naśladownictwo Boga, który wciąż się
udziela i wciąż rozdaje.
Nasza miłosierna miłość wyraża się
również wielkim zainteresowaniem
o wigilijne dzieło pomocy dzieciom.
Może to niewielki gest – nabycie świecy wigilijnej, aby dołożyć się do wielkiego dzieła „Caritas”. Ma on jednak
duży wymiar chrześcijański.
Koniecznie trzeba w adwencie nabywać i rozwijać postawę dzielenia się.
Może bardzo trudne dla niejednego będzie podejście do konfesjonału i wyznanie swoich grzechów. To również jest
podzielenie się ze świętością Bożą, ludzką
grzesznością. Czymże jest spowiedź, jak
nie uznaniem swoich różnych słabości,
upadków – tym wszystkim co określamy grzech. Grzeszny człowiek, z pokorą
wyznaje Bożej miłości: „Spowiadam się”.
Dzielę się swoją małością z Tobą, Boża
Świętości. Wzmocnij mnie. Ty to potrafisz. Ja tego bardzo potrzebuje.
Niech Boża miłość da nam chęć do radosnego dzielenia się, także swoją
grzesznością z Najświętszym Bogiem.

(ciąg dalszy ze str. 3)

Dzieli się ofiarą swego życia. Nawet
po zmartwychwstaniu jest do naszych
dyspozycji w Eucharystii. Wciąż jest dla
nas. „Nie przyszedłem na ziemię, aby mi
służono, ale żebym służył i dał życie na
okup za wielu”.
Bóg, który kocha obdarza. Obdarzająca miłość. To On, który od wieków wybrał Maryję na Matkę Syna Bożego, od
poczęcia ochronił Ją od zmazy grzechu
pierworodnego i napełnił Ją pełnią łask.
„Bądź pozdrowiona Maryjo, pełna łaski”.
Tak wita wybraną dziewczynę z Nazaretu Archanioł Gabriel.
Okres adwentu, który obecnie przeżywamy, to przyjęcie z zachwytem Bożej
Miłości, która nieustannie się dzieli.
Wciąż obdarza.
W chrześcijaństwie przez całe wieki
byli naśladowcy wspaniałego przymiotu
bożego – Obdzielająca Miłość. Jednym
z klasycznych przykładów to św. Mikołaj. To historyczny biskup żyjący w starożytności w Azji Mniejszej. Miał duży
majątek po rodzicach i całkowicie go
rozdał dla biednych. Pamięć o tym świętym wciąż żyje. Hasło „i Ty możesz być
św. Mikołajem” nieustannie jest aktualne. Z miłości do Boga i ludzi obdarza
się innych. Czyż w tym temacie nie należy przypomnieć również naszego wielkiego św. Maksymiliana Kolbego, który
w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oddał swoje życie za więźnia
Franciszka Gajowniczka, którego prawie

ks. Proboszcz

Święci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Jana Diego, w czwartek – wspomnienie św. Damazego I, papieża, w piątek – wspomnienie Najśw. Maryi
Panny z Guadelupe, w sobotę – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.
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Pielgrzymka do Tyńca i Łagiewnik
Dnia 29 listopada 2008 roku 52-osobowa grupa pielgrzymów z księdzem infułatem Jakubem Gilem pojechała do
trzeciego kościoła stacyjnego w archidiecezji krakowskiej w Roku św. Pawła
– kościoła pw św. Piotra i św. Pawła
w Tyńcu.
Opactwo tynieckie wznoszące się na
szczycie wzgórza, na prawym brzegu
Wisły ufundował w roku 1044 książę
Kazimierz Odnowiciel dla zakonu Benedyktynów przybyłych do Krakowa
z Nadrenii w XI w. W ciągu stuleci
Opactwo było wielokrotnie niemal
doszczętnie niszczone, kilka też razy
musieli je opuszczać Benedyktyni. Ostatecznie wrócili tu w 1939 roku. Mimo
ogromnych zniszczeń kościół i jego otoczenie powróciły do swojej świetności.
Po przyjeździe na miejsce udaliśmy
się na wzgórze, po przejściu przez duże
warowne bramy weszliśmy na dziedziniec przed kościołem Świętych Piotra
i Pawła, których figury dostrzegliśmy
na fasadzie świątyni. Na dziedzińcu byli
już pielgrzymi z Radoczy, Witanowic,
Tłuczani, dołączyli do nich pielgrzymi
z Wadowic, Tomic, Choczni, przecież
była to pielgrzymka Dekanatu Północnego. Do Tyńca pojechało około 200
osób. Weszliśmy do kościoła, który jest
budowlą jednonawową, z wydłużonym
prezbiterium i trzema parami kaplic
towarzyszących nawie głównej. Wyróżniają się środkowe kaplice dedykowane
św. Benedyktowi i św. Scholastyce –
miejsce stałego kultu w zakonie benedyktyńskim. Na wschodniej ścianie kościoła znajduje się barokowy ołtarz
główny z czarnego marmuru. Środkowy obraz przedstawia Trójcę Świętą

kontemplowaną przez miejscowych
Patronów – Piotra i Pawła, oraz napis
w języku łacińskim odnoszący się do nich:
„Isti sunt viri sancti, facti amici Dei”
/są to mężowie święci, którzy się stali
przyjaciółmi Boga/.
Naszą uwagę zwróciła czarno złota,
późnobarokowa ambona w kształcie
łodzi. Całość ozdobiona jest siecią, a na
dole z rzeźbionej fali wynurzają się głowy fantastycznych ryb. Kompozycję
wieńczy budowla symbolizująca Kościół
z postacią uwielbionego Chrystusa
na szczycie.
Ambona wypływa niejako spomiędzy
pilastrów i wpada na kościół niesiona
rozszalałą falą. Obok łodzi, po wodzie
kroczy kobieta. Rozpoznajemy w niej alegorię wiary. Postać ta, dzierży w jednej
ręce kotwicę – symbol nadziei, a w drugiej gołębia – symbol miłości.
O godz. 12.00 uczestniczymy w koncelebrowanej mszy św. odprawianej przy
ołtarzu soborowym z białego marmuru
przez naszych kapłanów. Głównym koncelebransem jest ks. Infułat Jakub Gil –
dziekan Dekanatu Północ, towarzyszą mu
ks. Henryk Młynarczyk – proboszcz parafii z Radoczy, ks. Stanisław Wąsik –
proboszcz parafii z Tłuczani i ks. Edward
Łatka – wikary z Radoczy. Do mszy św.
służą ministranci i lektorzy z Radoczy,
ubogaca ją śpiew scholi z tej parafii. We
mszy św. bierze udział również duża grupa młodzieży z parafii z Tłuczani, która
przygotowuje się do bierzmowania.
Pielgrzymi wysłuchali pięknej homilii
wygłoszonej przez ks. proboszcza
z Radoczy, który zwrócił w niej uwagę
na cztery momenty z życia św. Pawła:
-5-

(ciąg dalszy na str. 7)

