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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
VI NIEDZIELA ZWYKŁA

„Następny remont ge-
neralny wykonali
w 1954r. Michał Grego-
rowicz i bracia Kapłano-
wiczowie z Krakowa do-
dając 15 dalszych głosów.

W 1966r. przeprowadzono kolejny re-
mont organów powiększając je do 31
głosów. Przebudowę zakończył Henryk
Siedlar z Krakowa 30.10.1967 roku.

Wskutek ciągłych awarii przeprowa-
dzono ponowny remont w czerwcu
1986r. Zmniejszono ilość głosów.
Z 31 głosów zdołano uruchomić 16 naj-
potrzebniejszych.

W 2000r. znów je poprawił organmistrz
z Przemyśla P. Franciszek Ziaja”.

W dalszym ciągu zapiski kronikarskie
mówiące o wadowickich organach uka-
zują, iż sprzęt ten wciąż poprawiany –
nieustannie się psuł. Powiększano liczbę
głosów, a po kilku latach znów je zmniej-
szano.

Z pewnością przez prze-
szło sto lat piszczałki na-
szego instrumentu mu-
zycznego miały okazje
wiele się nacieszyć, ale
także niejednokrotnie so-
bie popłakać. Na przestrzeni tych lat to-
warzyszyły setkom pogrzebów oraz ślu-
bów. Grały na wielu różnych uroczysto-
ściach. Przy jego kontuarze zasiadali naj-
różniejsi organiści. Byli wśród nich z pew-
nością tacy, którzy – choć instrument nie
był bogaty – to wydobywali z niego naj-
piękniejsze melodie i podrywali uczestni-
ków nabożeństw do gromkiego śpiewu.
A może wśród nich byli i tacy, których
palce nie mogły wycisnąć właściwych to-
nów organowych.

Przygotowując się do zmiany tego istot-
nego mebla kościelnego bardzo dziękuję
wszystkim byłym i obecnemu Panu Or-
ganiście, którzy przez całe lata tworzyli
i tworzą tło dla głębokich przeżyć litur-
gicznych. ks. Proboszcz

Czy życzenia składane nam z okazji
świąt się spełniają? Czy składamy je
z przyzwyczajenia? Ja traktuję je bardzo
serio. Ze smutkiem odbierałam większość
życzeń, na pewno szczerych: zdrowia,
zdrowa bo ono najważniejsze. Owszem
jest potrzebne. Czuję jednak duży dys-
komfort, gdyż przychodzą mi wtedy sło-
wa Jezusa: „Cóż bowiem za korzyść po-
niesie człowiek, choćby cały świat zy-
skał, a na swej duszy szkodę poniósł”
(Mat;16;24). Celem mojego pobytu na Babcia Helena Bik

ziemi jest zbawienie. Od lat życzę wszyst-
kim: błogosławieństwa, łask Boga. Spo-
tykam się z uśmieszkiem. Aż tu idę na
Dzień Babci (trochę spóźniony, bo dzieci
chorowały) i widzę żłóbek Jezusowy i sły-
szę piękne kolędy i pastorałki. Dzieci
z tradycyjną gwiazdą (z którą kolędowali
jeszcze nasi bracia) życzą nam w refrenie
„Abyście święci byli i Bogu zawierzyli”.
To moje najpiękniejsze życzenia świątecz-
no-noworoczne.

Boże w Trójcy

Przenajświętszej

Dziękujemy Ci za Wielkiego

Człowieka, za Jana Pawła II,

naszego Rodaka. Za Jego na-

uki, przesłania, miłość, miłosier-

dzie, dobroć i pokorę, za drogo-

wskazy do życia chrześcijańskie-

go, za Jego całkowite oddanie

się Matce Najświętszej.

Boże Przenajświętszy, spraw, by Twój Sługa Jan Paweł II został
wyniesiony na ołtarze - o to usilnie prosimy - uczyń Go Orędowni-
kiem naszych spraw przed Tobą.

Irena Jamróz
Grzegorz Jamróz z rodziną

(ciąg dalszy ze str. 7)

Co z życzeniami?
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Z radością zawiadamiamy,
że w ostatnim czasie

następujące dzieci przyjęły
Sakrament Chrztu:

Chrzest Św. Franciszek Młynarczyk, syn Rafała i Eweliny
Weronika Brynkus, córka Józefa i Katarzyny
Aleksandra Świątnicka, córka Bartosza i Agnieszki
Zofia Podsadecka, córka Ireneusza i Doroty
Kacper Bednarz, syn Dariusza i Aleksandry
Maja Karczewska, córka Janusza i Teresy
Wojciech Pietraszewski, syn Łukasza i Marioli
Malwina Kraus, córka Pawła i Pauliny
Jakub Koszyk, syn Łukasza i Justyny
Marta Warmuzek, córka Kazimierza i Agnieszki
Eryk Ciurla, syn Dariusza i Marzeny
Lilianna Prus, córka Pawła i Katarzyny

Pogrzeb
Śp. Marian Zieliński, ur. 1939r., zam. ul. Podstawie
Śp. Anna Sikora, ur. 1934r., zam. ul. Kochanowskiego
Śp. Krystyna Góra, ur. 1946r., zam. ul. Mickiewicza
Śp. Helena Biel, ur. 1920r., zam. ul. Cicha
Śp. Franciszek Biel, ur. 1931r., zam. Al. Wolności
Śp. Bronisław Marek, ur. 1938r., zam. Os. XX-lecia

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

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LI-
STU ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO KORYN-
TIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI KA-
PŁAŃSKIEJ:

EWANGELIA:

 Mk 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego

Kpł 13. 1-2.45-46 1 Kor  10, 31 - 11, 1

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Odosobnienie trędowatego Paweł naśladowcą Chrystusa

 Oto słowo Pańskie.

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli
chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do
niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie
mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał
Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgła-
szać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał
w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Trędowaci współczesnego czasu

Ks. Bolesław Karcz

Organy
W grudniu 2008 r. podpisałem umo-

wę z firmą organmistrzowską Zdzisła-
wa Mollina mieszkającego w Odrze.
Na wybudowanie organów 27 głoso-
wych o dwóch manuałach i pedale z trak-
turą gry mechanicznej i registraturą elek-
tryczną. Organy te mają być wykonane
w maju 2010 r. Koszt zrealizowania
umowy ma wynosić od 800 tysięcy do
miliona złotych. Pieniądze te ma para-
fia wpłacać w czterech ratach. Podejmu-
jemy się realizacji wielkiego dzieła.
Organy te mają być wotum wdzięczno-
ści Bogu za wyniesienie na ołtarze na-
szego największego rodaka Jana Pawła II.
Warto zapoznać się z historią obecnie
funkcjonujących organów w naszej pa-
rafii. Historię tę opisał ksiądz Infułat
Kazimierz Suder w Księdze Inwentarza.

„Na przełomie 1898/99 firma braci Rie-
ger z Jaegendorfu (Austria) ustawiła i wy-
stroiła organy na łączną kwotę 898 koron.

Przebudowę i powiększenie organów wy-
konała w latach 1911/12 krakowska firma
Aleksego i Kazimierza Żebrowskiego za
kwotę 5.360 koron. Do 7 istniejących gło-
sów w manuale dodano 5 głosów nowych
i 3 do klawiatury pedałowej. Zmieniono także
system mechaniczny na pneumatyczny”.

Na tle powyższych faktów uświadamia-
my sobie jak bardzo skromne były organy
wybudowane przeszło sto lat temu w na-
szym kościele. Miały zaledwie 7 głosów
i również nie kosztowały zbyt wiele. Z pew-
nością ówczesna bieda galicyjska nie po-
zwalała na bogatszy instrument. Również
dalsze naprawy organów skutkowały nie-
trwałymi efektami muzycznymi.

Podziękowanie
W ostatnią niedzielę ks. Andrzej Klimara, proboszcz z Wysokiej, w pięknym kazaniu

ukazał sens i potrzebę kościoła. Mówił o potrzebie rozbudowy kościoła w parafii Wyso-
ka. Zachęcał do pomocy modlitewnej i finansowej w tej budowie. Zebrał na składkę
10.900,- zł. Za ofiarność wyraża serdeczne Bóg zapłać.

Jedną z największych pułapek współ-
czesnego świata jest rozprzestrzeniający
się seksoholizm. Jest to uzależnienie, któ-
re, jak mówią socjolodzy, obejmuje co-
raz więcej osób i to w bardzo młodym
wieku. Źródłem dla tego problemu na
wstępnym etapie jest pornografia wszech-
obecna w gazetach, filmach, internecie.

Pomocą wyjścia sexoholika z uzależ-
nienia jest moc Najwyższego Boga.

W grupie wsparcia, drogą 12 kroków uza-
leżnionego człowieka, można doświadczać
oczyszczania, choć blizny zawsze będą
mówiły o dolegliwości.

Przychodzimy więc do Jezusa, padamy,
na kolana i prosimy: „Jeśli chcesz, mo-
żesz mnie oczyścić”. A On zdjęty litością,
wyciąga swą rękę, dotyka i mówi: „I ja
odpuszczam Tobie grzechy”. „Chcę, bądź
oczyszczony!”

(ciąg dalszy na str. 8)
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VI Niedziela Zwykła - 15 lutego 2009

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. Dzisiaj Panie z Zespołu Charytatyw-
nego przy naszej świątyni zbierają ofiary
na pomoc zimową dla ludzi biednych.
Bóg zapłać za pomoc charytatywną.

2. Jutro 16 lutego pielgrzymujemy na
Jasną Górę. Wyjazd o godz. 16.00. Koszt
przejazdu 30 zł.

3. W czwartek 19 lutego spotkanie Akcji
Katolickiej o godz. 16.30 a Rycerstwa
Niepokalanej o godz. 17.00. W tym dniu
zapraszamy na godz. 10.00 do domu ka-
tolickiego dzieci. Wesołe zabawy, kon-
kursy z nagrodami, smaczne pączki to
tylko niektóre z atrakcji radosnego
czwartku.

4. Od przyszłej niedzieli rozpoczyna-
my 40-godzinne nabożeństwo euchary-
styczne, które będzie trwało przez ponie-
działek, wtorek przed Środą Popielcową.
Zachęcamy wiernych do licznego udzia-
łu w adoracji. Parafian z poszczególnych
rejonów, które umieszczone są w dzisiej-
szym biuletynie, prosimy o uczestnicze-

nie w adoracji w określonych godzinach.
Nabycie tego biuletynu z dokładnym pro-
gramem nabożeństw adoracyjnych ułatwi
parafianom przyjście do kościoła w wy-
znaczonym czasie. Niech Przewodnicy
przypomną mieszkańcom określony czas
pobytu adoracyjnego w kościele, oraz
z dobranymi osobami poprowadzą ado-
rację, w których będzie modlitwa recyto-
wana, śpiewana, czytanie Ewangelii,
a także chwile ciszy.

5. W naszej archidiecezji rozpoczyna się
od przyszłej niedzieli okres spowiedzi
i komunii św. wielkanocnej. Trwa on do
uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czy-
li do 7 czerwca.

6. W ostatnich tygodniach zakupiliśmy
jeden nowy pająk za 8.500 zł, a drugi od-
nowiliśmy za sumę 2.000 zł. Wiszą one
w głównej nawie.

7. W sobotę 28 lutego pielgrzymujemy
o godz. 7.00 do Zakopanego – Olczy, oraz
na Kalatówki. Koszt przejazdu 30 zł.

Myśli na marginesie
Przysłuchując się bardzo pięknemu ka-

zaniu ks. Andrzeja Klimary, proboszcza
z Wysokiej, nasuwały mi się następujące
myśli: Dobrze, że w naszych czasach
ks. Kardynał zarządził, aby parafie, któ-
re budują lub rozbudowują kościół, mia-
ły prawo do finansowania przez inne pa-
rafie. Jest to prawo solidarności kościel-
nej – „Jeden drugiego ciężary noście”. Jest
to też przeżycie prawdy, że Kościół jest
Ciałem Mistycznym. Cierpi jeden czło-
nek, to całe ciało odczuwa ból. Ks. An-
drzej Klimara ma przydzielone do pomo-
cy finansowej przez ks. Kardynała trzy

dekanaty: nasz, mogilski, oraz libiąski.
Dzięki licznym parafiom tych dekanatów
wspólnota z Wysokiej otrzyma dużą po-
moc przy rozbudowie kościoła. Kiedy słu-
chałem, jak w kazaniu ks. Proboszcz
mówił, że przed II wojną światową o po-
łowę mniejsza parafia Wysoka postawiła
w przeciągu jednego roku obecny kościół
– ogarnia mnie zdumienie ofiarnością tych
biednych ludzi. Czasy międzywojenne,
a obecne są nieporównywalne. Dumam so-
bie – jak to jest, że teraz parafia Wysoka,
dwa razy większa, ma trudności w rozbu-
dowie kościoła.

Młodych ze szkół średnich, a także z wyższych, którzy dotychczas nie przyjęli Sakramen-
tu Bierzmowania pragniemy przygotować w Wielkim Poście, aby mogli przyjąć ten Sakra-
ment 27 kwietnia. Chętnych zapisujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Intencje mszalne:

Wszystkich, którzy korzystają z różnorakiej pomocy: kościelnej, Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, czy też innych ośrodków zapraszamy na rekolekcje, które odbędą się po
Środzie Popielcowej: w czwartek, piątek i sobotę o godz. 12.00. W dniach tych dziękujemy
Bogu za Ofiarodawców, którzy dzielą się z potrzebującymi.

Poniedziałek  16 lutego
    6.00 Śp. Marian Kokoszka
    7.00 Śp. Eugeniusz Król
    8.00 Śp. Antoni, Bronisława, Stefania, Zofia Renkiewicz
  12.00 Śp.Jan i Genowefa Pawłowscy
  18.00 Śp. Edward Mazur i jego rodzice
Wtorek  17 lutego
    6.00 Śp. Maria Śmieszek

Sp. Krzystof Wajdzik z rodziną
    7.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
    8.00 Śp. Eugeniusz Król
  12.00 Śp. Marian Kokoszka
  18.00 Śp. Marian Pocztowski - 1 r. śm.
Środa 18 lutego
    6.00 Śp. Marian Kokoszka
    7.00 Sp. Barbara Gębala
    8.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
  12.00 Śp. Eugeniusz Król
  18.00 W intencjach nowenny
Za żywych:

O zdrowie i błog. Boże dla Łukasza
Marcol w 18 r. urodzin

Za zmarłych:
Śp. Maria Józefowska
Śp. Jan Widlarz
Śp. Grażyna Szafarz
Śp. Leokadia Kądziołka
Śp. Jan Gałuszka
Śp. Stanisław Durda
Śp. Helena Bogunia
Śp. Władysław Dura
Śp. Wiktoria Warchał
Śp. Jadwiga Leśniewska
Śp. Maria Koman
Śp. Krystyna Góra
Śp. Edward i Zofia Skiba
Śp. Anna Sikora

Piątek 20 lutego
    6.00 Śp. Eugeniusz Król
    7.00 Śp. Marian Kokoszka
    8.00 Śp. Kazimierz Rajda - 8 r. śm.
  12.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
  18.00 Śp. Helena Drabczyk - 5 r. śm., mąż Stefan, syn Stefan

Sp. Eleonora, Rozalia, Jan Migdałek
Sobota 21 lutego
   6.00 Sp. Stanisław Durda
   7.00 Śp. Eugeniusz Król
   8.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
  12.00 Śp. Marian Kokoszka
  18.00 Śp. Maria i Stefan Ordyński

Dziękczynno błagalna w intencji
Damiana Buckiego w 18 r. urodzin

Niedziela 22 lutego
   6.00 Śp. Piotr Zychowicz
   7.30 Śp. Eugeniusz Król

Śp. Wiktoria Ligenza
Śp. Maria Świetlik

   9.00 Śp. Tadeusz Skowronek - 2 r. śm.
  10.30 Śp. Bogusław Lisko i rodzice
  12.00 Śp. Franciszek i Kazimierz
  13.15 Śp. Bogdan Medoń - 20 r. śm.

Sp. Józef Medoń
  18.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy

Czwartek 19 lutego
   6.00 Śp. Jan i Genowefa Pawłowscy
   7.00 Śp. Marian Kokoszka
   8.00 Śp. Helena Bogunia
  12.00 Śp. Maria Ziaja

Zmarli z rodziny Goryl
  18.00 Śp. Eugeniusz Król

Śp. Maria Gawron i Stanisław Bazarnik
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ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

Styczniowe pielgrzymowanie cd

Maria Zadora

Kolejnym miejscem pielgrzymowania
było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach. W dolnej części bazy-
liki obejrzeliśmy piękną wystawę szopek
trydenckich, pod hasłem: „Trydent w hoł-
dzie miastu Jana Pawła II”. Tradycja bo-
żonarodzeniowej szopki jest silnie zako-
rzeniona w całym regionie Trentino we
Włoszech, a zwłaszcza w miejscowości
Tesero, gdzie szopki należą do rodzinne-
go majątku i są przekazywane z pokole-
nia na pokolenie. W 2006 i 2007 roku
szopka wykonana przez artystów z Tren-
tino była wystawiona na Placu św. Piotra
w Watykanie. W 2008 roku wspólnota
trydencka pragnęła uczcić miasto Papie-
ża Jana Pawła II, organizując wystawę
szopek z Trentino w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w krakowskich Łagiew-
nikach. Inicjatywa ta ma wielkie znacze-

nie dla całej wspólnoty trydenckiej, za-
wsze witającej Jana Pawła II z ogromnym
entuzjazmem. Nie tylko z racji przesłania
pokoju, jakie Papież skierował do świata
z jednego z najpiękniejszych stoków Tren-
tino, ale również dlatego, iż ukazał miesz-
kańcom regionu wagę świadectwa głębo-
kiej wiary. Ponad 30 różnorodnych szo-
pek urzekło nas swoją niezwykłością.

O godz. 15.00 w kaplicy klasztornej
przed obrazem Miłosierdzia Bożego od-
mówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego w intencjach Kościoła, oraz w in-
tencjach, z którymi pielgrzymowaliśmy.
W drodze powrotnej od Łagiewnik do
samych Wadowic śpiewaliśmy piękne
kolędy, między innymi ulubioną przez
Ojca Świętego kolędę: „Oj, maluśki, ma-
luśki, maluśki, jako rękawicka, albo-li tez
jakoby, jakby, kawałecek smycka”.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy 40-to godzinne nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej
mszy św. odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu. Parafian prosimy, aby poczuli
się wewnętrznie zobowiązani, że podczas tej 40-godzinnej adoracji koniecznie trzeba
w dogodnym czasie przyjść na modlitwę do kościoła. Na adorację Najświętszego Sakra-
mentu zapraszamy parafian:

REJONY do 40-go godzinnego nabożeństwa

godz. 14.00 rejon I - Roków, ul. Miedzne
P. Małgorzata Radoń, P. Andrzej Stanek
godz. 15.00 rejon II- Ulice Zaskawia
P. Tadeusz Woźniak, oraz P. Antoni Markielowski
godz. 16.00 rejon III i IV ul. Batorego oraz
bloki 19, 21, 23, 27, 31
P. Marta Pustułka, P. Renata Oleksy
godz. 17.00 rejon V ul. Łazówka i os. Widok
P. Maria Rokowska
O godz. 17.30 odprawimy uroczyste nie-
szpory o Najświętszym Sakramencie.
W poniedziałek 23 lutego i we wtorek 24
lutego dalszy ciąg 40-to godzinnego na-
bożeństwa. Adoracja Najświętszego
Sakramentu jest od godz. 8.30 do 18.00.
W poniedziałek zapraszamy:
godz. 9.00 rejon VI os. Piastowskie
i ul. Brzostowskiej - PP.Lempartowie
godz. 10.00 rejon VII ul. Wojska Polskiego
i os. Słoneczne - PP. Pamułowie
godz. 11.00 rejon VIII, IX, X
os. Westerplatte bl. 5, 6, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, pl. Westerplatte
P. Krystyna Matlak i P. Stanisława Bandoła
godz. 13.00 rejon XI, XII ul. Krakowska,
Zatorska, M.Wadowity, pl. Boh. Getta,
Piaskowa, Mydlarska, Gimnazjalna,
Pułaskiego, Barska, Wiśniowa,
P. Maria Widlarz, P. Teresa Cholewa
godz. 14.00 rejon XIII ul. Graniczna,
Olbrychta, Nowobilskich, Ady Sari,
Nikliborca, os. Łąki - P. Stefan Mżyk,
godz. 15.00 rejon XIV, XV
ul. Mickiewicza,  ul. Sadowa
P. Ludwika Sikora
godz. 16.00 rejon XVI, XVII
ul. Słowackiego, Iwańskiego, Krasińskie-
go, ul. Trybunalska, Żwirki i Wigury,

Sobieskiego, Jagiellońska, pl. Kościuszki,
Spadzista, Szpitalna, al. Wolności,
P. Józef Lehferld, P. Teresa Bernaś
godz. 17.00 rejon XVIII ul. Karmelicka
P. Mirosława Gryga, P. Józef Widlarz
godz. 17.30 – uroczyste nieszpory.

We wtorek dalszy ciąg nabożeństwa 40-to
godzinnego. Zapraszamy na:
godz. 9.00 rejon XIX, XXII pl. Jana Pawła II,
al. MB Fatimskiej, Poprzeczna, Cicha, ul.
Podstawie, Nadbrzeżna
P. Maria Gracjasz, P. Antoni Dziedzic
godz. 10.00 rejon XX, XXI os. M. Wadowity
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
P. Jan Pietras, P. Stanisława Piwowarczyk
godz. 11.00 rejon XXIII os.Jedność,ul. Ko-
chanowskiego, os. Jesionowe,ul. Legionów,
Żeromskiego, Niecała, Fabryczna, Chopina,
Młyńska, Piłsudskiego, Lwowska,
P. Tadeusz Mrowiec, P. Stanisław Szydłowski
godz. 13.00 rejon XXIV ul. Sienkiewicza,
Teatralna, Wojtyłów, Kościelna
P. Zofia Ryba
godz. 14.00 rejon XXV os. XX-lecia 1, 2, 3, 4
P. Barbara Sabuda
godz. 15.00 rejon XXVI os. XX-lecia 5, 6, 7, 8
P. Kazimiera Maślanka
godz. 16.00 rejon XXVII, XXVIII
os. XX-lecia 9, 10, 11, 12, 13, 14,
P. Anna Brańka, P. Stanisław Potoczny
godz. 17.00 rejon XXIX, XXX
os. XX-lecia 15, 16, 17, 18, 19, 20,
P. Helena Bik
godz. 17.30 – uroczyste nieszpory.
Proszę Przewodników poszczególnych
rejonów parafialnych o zorganizowanie
wyjątkowych, tegorocznych adoracji.

Bardzo piękną taktykę stosują kaznodzie-
je, którzy przychodzą zbierać w naszym
kościele. Najczęściej mówią tak: „Jakaż
wasza bazylika jest śliczna. Dzięki wasze-
mu proboszczowi i wam wygłaskaliście tę
świątynię. Nam daleko do takiego kościo-
ła. Mamy ogromne braki. Potrzebna nam
jest wasza pomoc”. Słuszna jest to mowa,
ale bardzo usypiająca i budząca nasze sa-
mozadowolenie. Wszystko już w kościele
mamy. Nic w bazylice nie potrzeba. To,
że wciąż roboty są w toku, to uchodzi na-
szej uwagi. A przecież w tych dniach kra-
kowska firma wykonująca pająki zrobiła
dla naszej świątyni bardzo piękny żyran-
dol, a drugi całkowicie odnowiła. Zapła-
ciłem za te pracę 10.500,- zł. Również am-

bona znajduje się w pracowni konserwa-
torskiej i ma być wykonana do Świąt Wiel-
kanocnych. Wojewódzki Konserwator Za-
bytków wyłoży na nią kwotę 25 tys. zł.
Ale parafia musi dopłacić 30 tys. zł. Obec-
nie układamy marmurową posadzkę
w dwóch zakrystiach. Praca ta wyceniona
jest na 20 tys. zł.

Podjęliśmy się budowy organów, ponie-
waż stare już się zużyły. 27-głosowe me-
chaniczne organy mają kosztować od
800 tys. do jednego miliona złotych.

Chwalę parafian za to, że są otwarci na
potrzeby innych i wielkodusznie wspie-
rają. Przy tej okazji wyjaśniam wydatki,
które nasza wspólnota ma pokryć. Nie ma
na nie funduszy z innych parafii.


