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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
III Niedziela Adwentu

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego kościoła i Gościom,

życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.

do zajęcia stanowiska
jako chrześcijanin.

ad. 3.
DRP – posiada statut

Archidiecezji Krakow-
skiej podpisany przez

kard. F. Macharskiego.
Każdy członek Rady otrzymał statut,

a poszczególne punkty statutu zostały
odczytane i skomentowane przez prze-
wodniczącego rady.

DRP – rozwija i pogłębia życie reli-
gijne parafii przez współpracę ducho-
wieństwa i katolików świeckich. zebra-
nie Rady odbywają się raz na kwartał
w I niedzielę a sekcji:

- do spraw wychowania dzieci i mło-
dzieży raz miesiącu w I czwartek

- do spraw ekonomicznych raz w mie-
siącu w I środę po mszy św. wieczornej.

Bardzo ważne są spotkania comie-
sięczne w grupach. Na takich spotka-
niach poznajemy się wzajemnie i przed-
stawiamy problemy naszej wspólnoty,
które mogą być dyskutowane na ogól-
nym spotkaniu Rady.

Celem DRP jest próba i pomoc w od-
czytaniu znaków czasu w parafii, istot-
nym zadaniem jest pomoc w ożywianiu
życia wspólnoty parafialnej.

ad. 4
Ks. Proboszcz podsumował oczekiwa-

nia wobec DRP, aby głos Rady miał cha-

rakter doradczy. Wspo-
mniał też o świętym, pięk-
nym Tryptyku Pokoju, któ-
ry w naszej parafii będzie
wystawiony w Kościele
między 6-20.01.2009r.

W trakcie zebrania przybył p. Mollin,
właściciel firmy organmistrzowskiej, któ-
ry przedstawił nam sprawę budowy or-
ganów w naszej parafii. Odpowiedział na
wszystkie pytania, które zadawali mu
członkowie Rady.

ad. 5
Propozycje pracy na przyszłość – zaan-

gażowanie w życie parafii, społeczne
i polityczne. Każdy z członków Rady wpi-
sał się osobiście na listę jednej z dwóch sek-
cji, do których zobowiązuje się należycie
i aktywnie uczestniczyć: pierwsza sekcja do
spraw wychowania dzieci młodzieży, dru-
ga sekcja do spraw ekonomicznych.

Na zakończenie owocnego zebrania na-
stąpił wybór osób odpowiedzialnych
3. kadencji DRP, którymi jednogłośnie
zostały osoby z poprzedniej kadencji.

(ciąg dalszy ze str. 7)

Przewodniczący – Bogdan Pamuła
I z-ca - Tadeusz Woźniak

II z-ca - Tadeusz Mrowiec
sekretarz - Małgorzata Bandoła

Małgorzata Bandoła

Spotkanie zakończyliśmy wspólną
modlitwą.

Dzięki Ci Panie, że dane nam było żyć w czasach, gdy Twój Kościół na ziemi

prowadził Nasz Ukochany Rodak – Karol Wojtyła. W tej modlitwie prosimy Cię

Boże o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.

Pragniemy co-

dziennym życiem

dawać świadec-

two, że Jego na-

uka i przykład jest

dla nas wzorem

i siłą, która pro-

wadzi nas do

domu Ojca.
Józefa Szydłowska

Stanisław Szydłowski
Michał Szydłowski

Andrzej Szydłowski
Marcin Szydłowski



-7--2-

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
LISTU ŚW.PIOTRA APOSTOŁA DO TE-
SALONICZAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI
PROROKA IZAJASZA:

EWANGELIA:J  1, 6-8. 19-28 Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa.

Iz  61, 1-2a. 10-11 1 Tes  5, 16-24
Ogromnie się weselę w Panu Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana

 Oto słowo Pańskie

Pojawił się człowiek posłany przez
Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł
on na świadectwo, aby zaświadczyć
o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez
niego. Nie był on światłością, lecz po-
słanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi
wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów
i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?»,
on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadcza-
jąc: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapyta-
li go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»
Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś
prorokiem?» Odparł: «Nie!» Powiedzieli
mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać

odpowiedź tym, którzy nas wysłali?
Co mówisz sam o sobie?» Odpowiedział:
«Jam głos wołającego na pustyni: Prostuj-
cie drogę Pańską, jak powiedział prorok
Izajasz». A wysłannicy byli spośród fary-
zeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc
do niego: «Czemu zatem chrzcisz skoro
nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem,
ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział:
«Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten,
którego wy nie znacie, który po mnie
idzie, a któremu ja nie jestem godzien od-
wiązać rzemyka u Jego sandała». Działo
się to w Betanii, po drugiej stronie Jorda-
nu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Duch Pański nade mną, posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim

Słowo Boże to nie tylko Biblia
Temat ten powracał w wielu wypo-

wiedziach. Wyraźnie podkreślano, że
Słowo to przede wszystkim Osoba Syna
Bożego - Jezus Chrystus i oznacza dużo
więcej niż samo tylko Pismo. Kościół,
kierowany przez Ducha Świętego,
strzeże i  zachowuje Słowo Boże

w swojej żywej Tradycji, przekazując
je ludzkości przez przepowiadanie, sa-
kramenty i świadectwo życia. Synod
wezwał duszpasterzy, aby wychowywa-
li wiernych do zrozumienia różnych
znaczeń Słowa Bożego.

Wiadomości KAI

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
W niedziele 07.12.2008r. odbyło się I zebranie III już kadencji DRP, której przewod-

niczył Ksiądz Infułat Jakub Gil, wraz z księżmi współpracownikami – ks. Marek Po-
znański, ks. Maciej Ścibor, ks. Krzysztof Główka, ks. Grzegorz Kufel, ks. Wojciech
Szeląg. Świeckich uczestników było 35. Wśród nich część osób jest z poprzedniej ka-
dencji, a część z nowowybranych.
Spotkanie  rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, a następnie przewodniczący Rady
p. Bogdan Pamuła przedstawił nam tematy spotkania:

1. Prezentacja Członków Rady III kadencji,
2. Prelekcja ks. Marka pt. „ Chrześcijanin wobec kompromisu politycznego”,
3. Statut DRP – odczytanie z komentarzem,
4. Podsumowanie ks. Proboszcza i oczekiwania związane z DRP.
5. Propozycje do pracy na przyszłość – uwagi
6. Podział na sekcje – wybór osób odpowiedzialnych.
ad. 1
Po odczytaniu kolejno nazwisk

członków Rady III kadencji, każdy
przedstawił się i opowiedział o sobie i
swojej pracy.

ad. 2
 Prelekcję na temat „Chrześcijanin

wobec kompromisu politycznego” na
rozpoczęcie III kadencji wygłosił
ks. Marek. Autorem tematu był ks. Ro-
bert Nęcek – rzecznik Kurii Krakow-
skiej, który oparł wypowiedź na podsta-
wie myśli – nauk dwóch papieży:
Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Benedykt  XVI pisze o drodze do kom-
promisu, aby chrześcijanin nie stronił od
polityki. Jednocześnie, aby władza nie
była dla niego narkotykiem. Podstawą
dialogu to wczuwanie się w drugą
stronę. Każda strona ma przedstawić swój
punkt widzenia. Prawda i wolność muszą
ze sobą współpracować. Jan Paweł II
w nauczaniu mówił o dwóch kompro-
misach:

a) politycznym – nie posiadającej go-
towego rozwiązania spraw społeczno-
ekonomicznych,

b) metapolitycznym – odwołującej się
do zasad etycznych.

Chrześcijanie powinni zajmować się
polityką. Świadomie zaangażowani
chrześcijanie w politykę powinni trosz-
czyć się o dobro wspólne. W uprawianiu
polityki chrześcijanin nie może rezygno-
wać z zasad ewangelicznych. Nie może
dążyć do kompromisu za wszelką cenę,
musi być odpowiedzialny za dobro wspól-
ne. Solidarność międzyludzka jest mocną
stroną w ich zaangażowanie. Być solidar-
nym to mieć sumienie i móc na człowie-
ku polegać. Troska o dobro wspólne to
odpowiedzialność za sprawy publiczne
i sumienie ludzkie. Człowiek jest odpo-
wiedzialny za opieszałość w zwalczaniu
zła.  „Na płaszczyźnie zasad, ten kto spo-
tyka Jezusa nie może iść na kompromis”,
„W małej i wielkiej Ojczyźnie mieć od-
wagę na sprzeciw”.

Po wygłoszeniu prelekcji przez ks.
Marka wywiązała się gorąca dyskusja
wśród księżyi członków Rady – by każ-
dy człowiek włączył siew politykę, bo to
jest obowiązek i każdy jest zobowiązany

Klub Pod Plebanią
Rozpoczął się adwent. Przygotowuje-

my się do przyjęcia Syna Bożego. Po-
przez wcielenie się w ludzką postać stał
się codziennym towarzyszem naszej ziem-
skiej wędrówki. Dzieli nasze radości

i smutki. Przyjąć Go w  teraźniejszości,
to uznać Jego obecność i prymat w na-
szym życiu. Aby godnie Go przyjąć nale-
ży odpowiednio przygotować się przez
modlitwę, która może przybierać różne
formy np. liturgię, różaniec, czytanie i roz-

(ciąg dalszy na str. 5) (ciąg dalszy na str. 8)
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/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 4)

1. Dziś rozpoczynamy rekolekcje ad-
wentowe. Dla dorosłych nauki rekolek-
cyjne będą w poniedziałek, wtorek
i środę o godz. 6.00, 8.00, 12.00 i 18.00.
Dla dzieci szkolnych o godz. 17.00. Dla
młodzieży z III klasy gimnazjalnej
w poniedziałek o godz. 16.00, dla klasy
I, II gimnazjum we wtorek o 16.00, dla
młodzieży szkół średnich w środę
o 16.00. Spowiedź adwentowa będzie we
wtorek 23 grudnia od godz. 6.00-12.00
i 14.00-18.00. Nie odkładajmy spowie-
dzi adwentowej na czas przedświątecz-
ny. Już w tym tygodniu skorzystajmy
z sakramentu pokuty.

2. We wtorek pielgrzymujemy na apel
jasnogórski. Wyjazd o godz. 16.00.
Koszt przejazdu 30 zł.

3. W tym tygodniu o godz. 17.45 będą
wywiadówki dla rodziców dzieci z na-
stępujących klas:

15 XII klasy I SP Nr 2
16 XII klasy VI SP Nr 2
4. W tym tygodniu wypadają kwartal-

ne dni modlitw o życie chrześcijańskie

rodziny – w miejsce dawnych tzw. su-
chych dni. Zachęcamy do większej troski
o biednych członków swych rodzin, a tak-
że z sąsiedztwa. Prosimy zaprosić do sto-
łu wigilijnego samotnych, czy opuszczo-
nych. Wdzięczni jesteśmy właścicielom
stołówek, którzy organizują wieczerzę
wigilijną dla biednych.

5. W środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 16.30, modlimy się o dobrą spowiedź
adwentową.

6. Rycerstwo Niepokalanej ma spotka-
nie w czwartek o godz. 17.00.

7. Spotkanie Grupy Modlitwy Jana
Pawła II – Totus Tuus w sobotę o godz.
9.00 w domu katolickim. Zapraszamy
uczestników i wszystkich zainteresowa-
nych nauczaniem naszego Papieża.

8. Postarajmy się, aby na każdym stole
wigilijnym była świeca Caritas. Można je
nabywać w naszym kościele. Przez naby-
wanie świec Caritas wspieramy dzieło
wigilijnej pomocy dzieciom.

W Jakubowej studni wciąż dudni
W ostatnim tygodniu miałem kilka

razy tzw. wywiadówki. Chodzi, aby spo-
tkania z rodzicami, były katechizacją
dorosłych. Ewangelie opisują, że Jezus
nauczał dorosłych. Otoczony był ludź-
mi dorosłymi. Dzieci rzadko są wspo-
minane, jako obiekt nauczania Jezusa.
Współcześnie określa się postawę kate-
chetyczną Jezusa jako Nauczyciela do-
rosłych, natomiast małych – głaskał
i przytulał. W naszych czasach ten, któ-
ry katechizuje, otoczony jest grupą dzieci
lub młodych. Ich naucza. Natomiast star-
szych – rodziców katechizowanych dzie-

ci i młodzieży, od czasu do czasu stara się
pogłaskać. Nie zauważa potrzebę katechi-
zacji dorosłych. Wynik tej pracy jest dość
mizerny. Katechizowane dzieci na codzień
spotykają się ze swymi rodzicami. Nie-
jednokrotnie spotykają się z antykate-
chezą, a częściej jeszcze z dużą obojętno-
ścią na sprawy Ewangelii. Zauważamy
mały efekt katechizacji, gdyż zakres
współpracy katechety z rodzicami jest
nikły. Szukamy sposobów spotkania się
z rodzicami dzieci i młodzieży, która ka-
techizujemy. Zauważam, że rodzice dzieci

Poniedziałek  15 grudnia
    6.00 Za zmarłych z rodzin Curzydłów,

Sikorów i Pamułów
    7.00 Śp. Władysław Fujak
    7.30 Śp. Helena
    8.00 Śp. Andrzej Skóbel
  12.00 Śp. Zofia Kaczyńska
  17.00 Śp. Kazimierz Koziel

Śp. Irena Gerc
  18.00

Wtorek  16 grudnia
    6.00 Śp. Janina Żębaty - 6 r. śm.
    7.00 Śp. Jerzy Wacław
    7.30 Śp. Antoni Kucharczyk
    8.00   Śp. Zofia Kaczyńska
  12.00 Śp. Andrzej Skóbel
  17.00 Śp. Kazimierz Koziel

Śp. Wojciech, Jerzy Płaszczyca
  18.00

Środa 17 grudnia
    6.00 Śp. Andrzej Skóbel
    7.00 Śp. Wojciech Baran
    7.30 Śp. Barbara Zając i zmarli z rodziny
    8.00 Śp. Zofia Kaczyńska
  12.00 Śp. Maria Pływacz - 21 r. śm.
  17.00 Msza św. zbiorowa

W intencjach nowennowych
Za żywych:
Za zmarłych:
Śp. Adam Gawlik
Śp. Irena Gerc
Śp. Piotr Zychowicz
Śp. Leokadia Kądziołka
Śp. Irena Pławna
Śp. Jan Widlarz

  18.00

Piątek 19 grudnia
    6.00 Śp. Z rodzin Szemików i Duszyńskich
    7.00 Śp. Andrzej Skóbel
    7.30 Śp. Adam Gawlik
    8.00 Śp. Czesław Kondak - 17 r. śm.
  12.00 Śp. Franciszek Piecek
  17.00 Śp. Antonina i Franciszek Brudny

Śp. Irena Gerc

Sobota 20 grudnia
    6.00 Śp. Jan i Stanisława Augustyniak
    7.00 Śp. Maria,Ferdynand, Zbigniew Luranc
    7.30 Śp. Andrzej Skóbel
    8.00 Śp. Adam Gawlik
  12.00 Śp. Zbigniew Palus
  17.00 Śp. Ignacy, Katarzyna, Władysław

i Helena Józefowscy
  18.00 Śp. Józef Filek - 20 r. śm i rodzice

Śp. Irena Gerc

Niedziela 21 grudnia
   6.00 Śp. Zofia Kaczyńska
   7.30 Śp. Kazimierz Kozieł

Śp. Tadeusz Żak z rodzicami
   9.00 Śp. Krystyna i Henryk Rozworsk i zmarli z rodziny
  10.30 Śp. Rozalia, Konstanty, Helena Saferna

Śp. Maria i Józef Byrscy
  12.00 Śp. Jan Meus

Sp. Jan
  13.15 Śp. Maria Kulbacka
  18.00 Śp. Andrzej Skóbel

Czwartek 18 grudnia
   6.00 O zdrowie i błog. Boże dla

ks. Bogusława w dniu imienin
    7.00 Śp. Adam Gawlik
    7.30 Śp. Paulina Bisaga - 8 r. śm.
    8.00 Śp. Maria i Bolesław Bandoła z rodzicami
  12.00 Śp. Zuzanna, Jan i Stanisław Samborscy
  17.00 Śp. Andrzej Skóbel

Śp. Irena Gerc

Intencje mszalne:
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

komunijnych przychodzą na comiesięcz-
ne spotkania w 80 procentach. Rodzice
młodzieży, która przyjmie sakrament
bierzmowania, przychodzą na spotkania
półroczne w 50 procentach. Natomiast
spotkania adwentowe z rodzicami,
tzw. wywiadówki, w tym roku były nie-
udane. W poszczególnych spotkaniach
uczestniczyło od 5 do 15 osób. Nie umiem
sobie odpowiedzieć, jaka była przyczy-
na tej słabej frekwencji. Po każdym
takim spotkaniu przeżywałem wielką
frustrację.

Wielkiego smutku doznaję również, gdy
w niedziele, podczas odbywających się
w kościele mszy św., widzę grupki dzieci
czy młodzieży, a nawet dorosłych, jak nie-
jednokrotnie nawet nie dochodzą do ko-
ścioła, tylko zatrzymały się u początku
rynku i tam przeżywają radosne spotka-
nie ze sobą, ale nie z Jezusem. Dostrze-
gam również, jak pewna ilość młodzieży
wychodzi ze mszy św. w różnych momen-
tach jej odprawiania. Wychodzą, bo nie
rozumieją, czym jest msza św. Widzę rów-
nież opuszczających kościół podczas ko-
munii św., czy podczas ogłoszeń. Cóż
mam powiedzieć o tych, co często bez-
myślnie stoją przy kościele i nie mają od-
wagi wejść do wnętrza świątyni, aby tam
przeżyć bogactwo Eucharystii. Lekcewa-
żenie u wielu świętości mszy św. jest dla
mnie powodem wielkiej zgryzoty. Nie
wiem, co robić, żeby to, co dla Chrystusa
było największe i najświętsze, ożywiało
również wnętrza wiernych. Nieraz też
myślę nad jeszcze boleśniejszym proble-
mem, niżeli ten opisany, bo oni chociaż
próbują wyjść naprzeciw Chrystusa. Ile
ludzi w naszej parafii już przestało uczęsz-
czać na msze św.

Według Urzędu Skarbowego nasza pa-
rafia liczy 9950. Ja jako proboszcz płacę
coroczny podatek w wysokości 3048 zł.
od tej ilości parafian. Podczas liczenia
wiernych w naszej bazylice w uroczy-
stość Chrystusa Króla było 3490. Zdaję
sobie sprawę, że jakaś ilość naszych pa-
rafian chodzi na Karmel, do Sióstr Na-
zaretanek, czy też na Kopiec, a także do
św. Piotra. Wiem też, że do naszej bazy-
liki przybywa, co niedzielę pewna grupa
pielgrzymów, a także parafian z sąsied-
nich parafii. Zastanawiam się, jaki pro-
cent naszych wiernych wogóle nie
uczęszcza w niedziele na msze św. Może
czynią to bardzo niesystematycznie,
a może tylko „od wielkiego świąteczne-
go dzwonu” Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy.  Trudno mi wyrazić w liczbach,
czy procentach ilości takich parafian.
Modlę się, by ci którzy nie chcą spoty-
kać się z Chrystusem Eucharystycznym,
kiedyś przejrzeli i dojrzeli Jezusa, który
z utęsknieniem na nich czeka.

W ostatnią niedzielę było spotkania
naszej nowej Rady Duszpasterskiej.
Przedstawiłem kierownika firmy organ-
mistrzowskiej, która będzie u nas budo-
wała nowe, 27 głosowe organy. Z firmą
Pana Zdzisława Mollina podpisałem
umowę na wykonanie do końca maja
2010 roku tego dzieła. Organy te mają
kosztować do 1 miliona złotych. Czeka
nas wielkie dzieło.

W ostatnich tygodniach rozpoczęliśmy
również układanie nowej posadzki
w trzech naszych zakrystiach. Ma ona być
wyłożona z granitu kremowo-beżowego.
Chcemy też przystąpić do odnowienia
„pająków” kościelnych, a jednocześnie
do zrobienia nowych, gdyż w naszej
świątyni są tylko dwa „pająki” jednako-
we, a tak to każdy jest inny. Powinna

być harmonia, a nie taka różnorodność.
Mamy też od 6 do 20 stycznia gościć

w naszej parafii specjalny ołtarz, który
się nazywa Tryptyk Jerozolimski. Zo-
stanie on przywieziony z Łagiewnik
i mamy przy nim zorganizować adora-
cję błagalną o rychłe wyniesienie nasze-

go Rodaka na ołtarze. Trzeba na począt-
ku roku 2009 przyspieszyć szturm do nie-
ba, aby Bóg sprawił, by ten przyszły rok
był czasem beatyfikacji Jana Pawła II.

Czeka nas dużo pracy, ale w imię Boga
i Jego Najświętszej Matki, podołamy.

Jezu, ufam Tobie.

Dzień skupienia Honorowej Straży NSPJ w Alwerni
Dnia 29 listopada udaliśmy się do Al-

werni na dzień skupienia zorganizowa-
ny w klasztorze oo. Bernardynów.
Po przyjeździe skierowaliśmy nasze kro-
ki do kościoła i cudownej kaplicy.

Najpierw wiec skierowaliśmy się do
kaplicy. Tam modliliśmy się przed cu-
downym obrazem i prosiliśmy Pana
Jezusa o owocne przeżycie naszego spo-
tkania. Z radością przywitaliśmy zna-
nego już nam o. Zbigniewa, z którym
odmówiliśmy piątą Tajemnicę Światła
– Ustanowienie Eucharystii.

Kilka osób po raz pierwszy przybyło
do Alwerni, dlatego o. Zbigniew zazna-
jomił nas z historią klasztoru i cudow-
nego obrazu, po czym udaliśmy się do
kaplicy na mszę św. i konferencję: „Sto-
warzyszenia chrześcijańskie i zagroże-
nia jakie niesie XXI wiek”. Najwięk-
szym zagrożeniem jest postmodernizm,
który sprowadza życie do absurdu, ule-

Małgorzata Wądolna

ganiu wygodnictwu, nie liczenie się
z drugim człowiekiem. Ratunkiem
w takiej sytuacji są wspólnoty działające
przy kościołach, a m.in. Honorowa Straż
NSPJ, której mottem niech będą słowa
Ojca Świętego Jana Pawła II: „Jak słod-
ko wspominać Jezusa – źródło prawdzi-
wej radości życia”. Straż Honorowa jest
najbliżej Serca Jezusowego, przeprasza
i wynagradza za grzechy, zniewagi, brak
miłości w rozpoczętym adwencie, kon-
tynuując przepiękne hasło – „Przez Ma-
ryję do Jezusa” – zadaniem Straży jest,
aby troską otoczyć każde życie.

Po Eucharystii uczciliśmy Pana Jezusa
śpiewem, a po obiedzie odmówiliśmy
część Radosną różańca św. O godz. 15.00
modliliśmy się, przed cudownym obra-
zem, koronką do Bożego Miłosierdzia.
Pełni zadumy, wyciszenia, poważnego
nastroju, umocnieni wiarą, pożegnaliśmy
gościnnych oo. Bernardynów i Alwernię.

ważanie słowa Bożego, śpiewanie pie-
śni lub czytanie umacniających wiarę
książek.

Postanowiliśmy w dwa kolejne
czwartki zapoznać się z życiem św. Paw-
ła Apostoła. Zaprosiliśmy do klubu p.
Marię Zadorę, która prowadzi nas śla-
dami tego świętego po Grecji. Swoją
opowieść ilustruje filmem.

Z okazji św. Mikołaja każdy z nas otrzy-
mał skromny upominek ufundowany
przez anonimowego darczyńcę.

Nasi klubowi koledzy kupili 3 wiązan-
ki kwiatów dla Barbar, a że były nieobec-
ne z życzeniami udali się do ich domów.
Cieszy nas to, ponieważ widać, że nasza
wspólnota coraz bardziej się integruje.

L. Satława, M. Zawiła

(ciąg dalszy ze str. 2)


