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Jan Paweł II - Wychowawca młodych
24. NIEDZIELA ZWYKŁA

Nasz Papież Jan Paweł II, uczył nas jak się modlić i kształtować
przez modlitwę swoje życie. Mówił, że człowiek, który wyrzucił Boga
ze swojego życia nie rozumie dlaczego cierpi, dlaczego kocha i jest
kochany. Bóg nadaje wszystkiemu sens.

Modlimy się gorąco o rychłą beatyfikację. Będzie ona ukoronowa-
niem Jego niezwykłego życia, które zawierzył Maryi.

Urszula Janecka z dziećmi i mamą Jadwigą Kasperek

(ciąg dalszy ze str.7)

przeżycie oraz najwyższej
klasy wykonanie arty-
styczne dla wielu może
kontrowersyjne.

Ad5) Sala audiowizu-
alna wykorzystana głów-

nie do prowadzenia spotkań przedmał-
żeńskich; będzie również potrzebna dla
młodzieży przygotowującej się do sakra-
mentu Bierzmowania

ad6)Pani Maria Zadora przedstawiła
nam sprawozdanie z wakacyjnych „rado-
snych czwartków”, w których uczestni-

czyło 474 dzieci w wieku
od 5 do 15 lat. Odbyło się
11 wyjazdowych spotkań,
za które dzieci płaciły za-
ledwie 5 zł, resztę dopła-
cał Urząd Miasta mając do
tego posiłki. Odwiedzano miejsca, gdzie
pielgrzymował Papież Jan Paweł II, a tak-
że inne miejsca. P. Zadora podziękowała
wszystkim organizatorom, księżom opie-
kunom oraz innym sprawującym opiekę
nad dziećmi. Człowiek działający we
wspólnocie i dla wspólnoty ma dobre in-
tencje. Spotkanie zakończyliśmy wspólną
modlitwą.

Pielgrzymka do Dębowca, Dukli, Komańczy,
Kalwarii Pacławskiej, Miejsca Piastowego cz.III (zakończenie)

Ostatnim miejscem na trasie nasze-
go pielgrzymowania było Miejsce
Piastowe. W krajobrazie wsi dominu-
je usytuowany na wzniesieniu zespół
klasztorny Zgromadzenia św. Micha-
ła Archanioła – zakonników potocz-
nie zwanych michalitami. Założycie-
lem Zgromadzenia był bł. Ks. Broni-
sław Markiewicz. Żyjąc bardzo
skromnie poświęcił się wychowaniu
dzieci i młodzieży. Jego staraniem
w 1897 roku powstał tu zakład wy-
chowawczy dla sierot i opuszczonej
młodzieży. W latach międzywojen-
nych przebywało z nim około 200
dzieci. Zmarł w opinii świętości.
W lewej nawie kościoła znajduje się
prosty w formie sarkofag kryjący

szczątki Sługi Bożego ks. Markiewi-
cza. Zwiedziliśmy również małe mu-
zeum, gdzie zgromadzono zachowa-
ne po nim pamiątki. W drodze powrot-
nej do Wadowic nawiedziliśmy sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach, by w kaplicy przed
obrazem Jezusa Miłosiernego i reli-
kwiami siostry Faustyny podziękować
za piękną pielgrzymkę, która dostar-
czyła nam wielu przeżyć duchowych,
pozwoliła na poznanie pięknych
miejsc kultu religijnego, krajobrazów
i przyrody woj. Podkarpackiego.

Pielgrzymi składają serdeczne Bóg
zapłać ks. Infułatowi Jakubowi Gilo-
wi za zorganizowanie i prowadzenie
niezapomnianej pielgrzymki.

Maria Zadora

Małgorzata Bandoła
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 Oto słowo Pańskie

Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚWIĘ-
TEGO JAKUBA  APOSTOŁA

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIĘGI
PROROKA IZAJASZA

EWANGELIA:  Mk 8, 27-35 Zapowiedź męki Chrystusa

Jk 2, 14-19Iz 50, 5-9a
Wiara nie połączona z uczynkami jest
martwa

Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach

Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami
do wiosek pod Cezareą Filipową. W dro-
dze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie
ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
jednego z proroków». On ich zapytał:
«A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowie-
dział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wte-
dy surowo im przykazał, żeby nikomu
o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że
Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że
będzie odrzucony przez starszych, arcyka-
płanów i uczonych w Piśmie; że będzie za-
bity, ale po trzech dniach zmartwychwsta-

Co do mnie, nie daj Boże,
bym się miał chlubić z czego innego,

 jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie,

a ja dla świata

Ty jesteś Mesjaszem
Tylko Piotr ma odwagę odpowiedzieć na

to pytanie, nazywając Jezusa Mesjaszem.
Mesjasz - czyli namaszczony, król Izraela,
zbawiciel. To słowo zawiera w sobie także
wyznanie bóstwa Chrystusa. Prorok Izajasz
(Iz 44,24-28), pisząc o mającym nadejść
odkupicielu, używa słowo goel. „Goel, to
najbliższy krewny, który powinien interwe-
niować wszędzie tam, gdzie zagrożone są

interesy innego członka jego rodziny, żyją-
cego albo martwego.” Jest zawsze gotowy
do wystąpienia w obronie skrzywdzone-
go, biednego, opuszczonego przez wszyst-
kich. To proroctwo spełnia się w Jezusie.
Proste i oczywiste - czy aby na pewno?
Niektórzy mówią czasem, że bardzo by
chcieli żyć w czasach Chrystusa, być jed-
nym z Jego uczniów, lub choć na moment
się z Nim spotkać twarzą w twarz, albo
tylko dotknąć Jego płaszcza.

Ks. Jacek Socha

nie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go
upominać. Lecz On obrócił się i patrząc
na swych uczniów, zgromił Piotra słowa-
mi: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie my-
ślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludz-
kie». Potem przywołał do siebie tłum ra-
zem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce za-
chować swoje życie, straci je; a kto straci
swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, za-
chowa je.

(ciąg dalszy na str.8)

ad1)List do kapłanów i wszystkich
wiernych dotyczy nie tylko kapłanów, ale
także ludzi wierzących. Tezy są znane,
wiele jest zagadnień, które w sercu czło-
wieka mają postać dwóch płaszczyzn:

a. Życie kapłanów-szansą na pogłębie-
nie kapłaństwa.

b. Rok kapłański przeżywany przez
wiernych.

Wszyscy jesteśmy powołani do modlitwy
i składania ofiary np. w posłudze słowa.

Każdy wierny winien zaangażować się
w posługę słowa i miłosierdzia. Modli-
twa i cierpienie jednej osoby może przy-
nieść ulgę drugiej cierpiącej osobie. Ka-
płan potrzebuje wsparcia przede wszyst-
kim wiernych. Można ofiarować modli-
twę za kapłanów. Ofiarując ją wierni
mogą otrzymać odpust zupełny głównie
w pierwszy czwartek miesiąca. Ukoro-
nowaniem będzie Wielki Czwartek –
Dzień Kapłański. Trzeba zauważać sła-
bości kapłana jako człowieka, ale trzeba
też nauczyć się ze słowami Jana
Pawła II – Nie mów nic przeciw bliźnie-
mu swemu. Gdy widzę zagrożenie to się
pomodlę, a nie zauważam wydarzenia.
Ks. Kardynał Dziwisz idąc w nurt Be-
nedykta XVI pisze, że łatwo zauważa się
zło. Im więcej słaby – tym bardziej się
modlę. Trzeba uczyć się wrażliwości –
więcej troski i pełnej odpowiedzialno-
ści za najbliższych, a także za kapłanów.
Wspólnota tzw. ,,margaritek” podejmu-
je powinność modlitwy za poszczegól-
nego kapłana.

Ad2) Ks. Infułat przedstawił propo-
zycje pielgrzymek do miejsc, gdzie byli
wielcy kapłani, miejsca mówiące o ka-
płanach np. Oświęcim o. M. Kolbe, wy-
jazdy do Łagiewnik, angażowanie oaz
młodzieży, dzieci, ministrantów i lekto-

rów. Ks. Proboszcz podzielił się z nami
przeżyciami z uroczystości we włoskim
mieście Canale d’Agordo w Dolomitach
w mieście, w którym urodził się kardy-
nał Albino Luciani późniejszy Papież
Jan Paweł I. Uroczystość związana była
w 31. rocznicę wyboru na Papieża .Nie-
spełniony pontyfikat Jana Pawła I kon-
tynuował Jan Paweł II.

Ad3).Diakon Wadim Prosianoj, który
został skierowany do naszej parafii z Mi-
syjnego Seminarium Księży Sercanów na
miesięczną praktykę opowiedział nam
o małych parafiach w Mołdawii – skąd
pochodzi. Liczą one od 50 do 500 osób.
W jego parafii jest mało katolików. Są to
przede wszystkim Polacy, którzy już nie
znają języka swoich ojców. W Mołdawii
jest jedna diecezja, która ma jednego bi-
skupa i 20 kapłanów. To właśnie Polacy
są katolikami. Księża zajmują się nie tyl-
ko posługą kapłańską, ale także prowadzą
stołówkę, mają domy dziecka, szpitale.

Ad4)Nie ma wątpliwości, że nowe or-
gany są potrzebne. Będą one jako votum
wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze. Przy-
gotowując się do beatyfikacji Jana
Pawła II musimy też powiedzieć światu
o tak wielkim przedsięwzięciu. Budowa
organów jest sprawą każdego katolika –
tak dyskutowaliśmy na ten temat. Zasta-
nawialiśmy się czy cegiełki, foldery, a tak-
że comiesięczna zbiórka pokryje koszty
tak wielkiego, a zarazem wzniosłego
przedsięwzięcia. Musimy uwierzyć i zro-
bić wszystko, aby tego dokonać.

Ks. Grzegorz uczestniczył z naszymi pa-
rafianami we mszy św. dzisiaj w Łagiew-
nikach. Była to msza św. z przedstawicie-
lami różnych wyznań chrześcijańskich.
Ks. Grzegorz podzielił się z nami wraże-
niami – przepięknie medialnie, głębokie

(ciąg dalszy ze str. 5)
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Intencje mszalne: 24. Niedziela Zwykła - 13 września 2009r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedziałek  14 września
   6.00 Śp. Krystyna, Sebastian Dziaduś
   7.00 Śp. Edward Grzegrzółka - 1 r. śm. i zmarli z

rodz. Grzegrzółków i Filów, Stanisław Pyza
   7.30 Śp. Józefa Meus
   8.00 Śp. Wiktoria Bernaś
  12.00 Śp. Józefa Puc
  18.00 Śp. Lidia Jamrozik

Śp. Janina Piątek - 1 r. śm.
Wtorek  15 września
   6.00 Śp. Stanisław Zając
   7.00 Śp. Andrzej Żak
   7.30 Śp. Krystyna Opalińska
   8.00 Śp. Alfred Paś
  12.00 Śp. Lidia Jamrozik
  18.00 Śp. Wiktoria Bernaś

Śp. Adolf Kraus
Środa 16 września
    6.00 Śp. Krystyna Opalińska
    7.00 Śp. Wiktoria Bernaś
    7.30

    8.00 Śp. Weronika Wiecheć
  12.00 Śp. Lidia Jamrozik
  18.00 W intencjach nowennowych

Za Żywych:
O bł. Boże i opiekę dla Andrzeja w 18 r. urodzin
O bł. Boże w rodzinie Gawronów
Za zmarłych:
Śp. Stanisław Chrapla
Śp. Józefa Olszowy
Śp. Tadeusz Szczur
Śp. Józefa Meus
Śp. Stanisław Zając
Śp. Andrzej Żak
Śp. Jan Targosz
Śp. Weronika Wiecheć
Śp. Julian Korzeniowski
Śp. Edward Kasperek
Śp. Józef Puc
Śp. Jan Gordecki
Śp. Czesław Langner
Śp. Jan, Stanisław, Kuchta Edward
i Matylda i syn Grzegorz

Piątek 18 września
    6.00 O zdrowie i błog. Boże dla Ireny

i Józefa w 55 r. ślubu
    7.00 Śp. Jan, Bolesław i Krystyna Dołęga
    7.30 Śp. Stanisław Zając
    8.00 Śp. Wiktoria Bernaś
  12.00 Śp. Józefa Meus
  18.00 Śp. Lidia Jamrozik

Śp. Alfred Paś
Sobota 19 września
    6.00 Śp. Julian Korzeniowski
    7.00 Śp. Krystyna Opalińska
    7.30 Śp. Władysława Pławna

Sp. Franciszek
Sp. Jan - 3 r. śm.

    8.00 Dziękczynno błagalna dla Marii
Luzarowskiej w 70 r. urodzin

  12.00 Śp. Lidia Jamrozik
  18.00 Śp. Wiktoria Bernaś

Sp. Rozalia Rączkiewicz i zmarli z rodziny
Niedziela 20 września
   6.00 Śp. Lidia Jamrozik
   7.30 Śp. Grzegorz Sporek - 2 r. śm.

Śp. Edward Wyka
   9.00 Śp. Antoni i Michalina Szopińska
  10.30 Śp. Maria, Kamila, Józef Homel
  12.00 Śp. Wiktoria Bernaś
  13.15 Chrzty
  18.00 Sp. Anna i Mieczysław Michałek - r. śm.

Czwartek 17 września
    6.00 Śp. Andrzej Żak
    7.00 Śp. Stanisław Zając
    7.30 Śp. Wiktoria Bernaś
    8.00 Śp. Józefa Meus
  12.00 Śp. Lidia Jamrozik
  18.00 Śp. ks. Michał Ryś - r. śm.

Śp. Józefa Meus

(ciąg dalszy na str.4)

Wciąż dudni woda w Jakubowej studni

1. Dzisiaj po mszach św. udzielamy
w naszym kościele zebranym rodzinom spe-
cjalnego błogosławieństwa.

2. Z okazji Święta Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w nadchodzącym tygodniu
przed ołtarzem będzie ustawiony znak
Krzyża Świętego. Będzie on wzywał do spo-
łecznego pojednania.

3. W tym tygodniu przypadają kwartal-
ne dni modlitw za dzieci, młodzież
i wychowawców.

4. We środę o godz. 16.00 pielgrzymujemy
na Apel Jasnogórski. Koszt przejazdu 30 zł.
Nasza parafia będzie przewodniczyć mo-
dlitwom apelu.

5. W czwartek mija trzecia rocznica śmierci
ks. Seniora Michała Rysia. Na Nowennie do

Matki Bożej Nieustającej Pomocy modlimy
się o jego wieczne zbawienie.

6. Członków Akcji Katolickiej prosimy
w sobotę na godz. 16.30.

7. Zapraszamy dzieci na spotkania Gru-
py Misyjnej w I i III soboty miesiąca oraz
II i IV środy miesiąca o godz. 17.00, oraz
na spotkania Oazy Dzieci Bożych w piątki
o godz. 17.00.

8. Nocne czuwanie na Jasnej Górze od-
prawimy w nocy z piątku 23 na sobotę 24
października. Wyjazd w piątek o godz.
17.00. Powrót w sobotę około godz. 7.00
rano. Koszt 30 zł.

9. Bóg zapłać wszystkim, którzy
w ostatnia niedzielę złożyli 19.010,- zł
na budowę organów w naszej bazylice.

Rozpoczął się rok szkolny. Każda ze
szkół leżących na terenie parafii miała
w bazylice określoną godzinę Mszy Św.
Różna liczba uczniów uczestniczyła
z poszczególnych zespołów szkolnych.
Trzeba sobie również uświadomić, że szko-
ła szkole nierówna. Np. Zespół Szkół im.
ks. Tischnera jest prawie trzykrotnie więk-
szy od Zespołu Szkół im. ks. Twardow-
skiego czy też im. ks. Marcina Wadowity.
Zespoły Szkół Publicznych nr 3 z ul. Sien-
kiewicza i nr 1 z ul. Słowackiego są co do
liczby porównywalne. Noszę w sercu dużą
wdzięczność dla Dyrekcji poszczególnych
szkół jak również ich Nauczycieli za zgodną
współpracę z parafią. Z pewnością nie prze-
szkadzamy sobie i na pewno nawzajem sie-
bie ubogacamy. W nowej rzeczywistości,
przez prawie dwadzieścia lat katechizowa-
ne są dzieci i młodzież. Nie słyszałem, aby
na ziemi wadowickiej ktoś oskarżał o nie-

tolerancję, czy też poniżanie – a tak tego
niektórzy się bali. Jeśli byłby lekceważony
w szkole to bardziej katecheta przez ucznia,
a nie odwrotnie.

Wciąż proszę, ażeby wadowicka trady-
cja, do której odwoływał się wielokrotnie
nieżyjący Jan Paweł II, iż młodzież
i dzieci przed nauką szkolną nawiedzały
Bazylikę z jej Matką Bożą Nieustającej
Pomocy, by ta tradycja wciąż trwała. Nie-
stety wiele przeszkód utrudnia realizację
tego szczytnego celu. Z tym większą rado-
ścią patrzę na te grupki młodych, które
przychodzą przed lekcjami i klękają przed
cudowną Matką Bożą – powierzając Jej ra-
dości i smutki, klęski i zwycięstwa.

Na początku roku szkolnego mamy spo-
tkanie z wszystkimi katechetami uczący-
mi w naszych szkołach. Mocno podkre-
ślamy, że jesteśmy przez Chrystusa i Jego

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – Święto
Podwyższenia Krzyża Świętego, we wtorek –
wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej,
w środę – wspomnienie świętych męczenników
Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa,
w czwartek – wspomnienie św. Roberta Bellarmi-
na, biskupa i doktora Kościoła, w piątek – Święto
św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Pol-
ski, w sobotę – wspomnienie św. Januarego, bi-
skupa i męczennika.
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ks. Infułat

(ciąg dalszy ze str.3)

Dzień Skupienia w Zakrzowie
Maria Zadora

Kościół posłani, by mroki współczesne
rozświetlać światłem nauki Chrystusa.
Musimy być tymi, którzy uczniom i na-
uczycielom przekazują nadzieję. Wciąż
muszą w naszych sercach głośno odzy-
wać się słowa Chrystusa: „Odwagi. Nie
lękajcie się.”

Zauważam również jak wielką pomocą
w rozwiązywaniu różnych trudnych spraw
jest umiejętność słuchania i mądrego mó-
wienia. Wciąż trzeba być zasłuchanym.
Może dlatego Bóg dał człowiekowi dwo-
je uszu a jedne usta, żeby o wiele więcej
słuchać, a mniej mówić. Dostrzegam rów-
nież jak trudna jest sztuka słuchania,
zwłaszcza w klasach. Wszyscy chcą mó-
wić. Nawet zakrzyczeć uczącego.

Wielkim zadaniem każdego z nas jest
wsłuchiwać się w Boży głos, który mówi
do nas poprzez sumienie, a także w ludz-
kie oczekiwania.

Uczestniczę na początku roku także
w spotkaniu kapłanów pracujących w na-
szej parafii. Jest pięciu wikariuszy, pro-
boszcz a także trzech penitencjariuszy,

czyli księży spowiadających. Każdy z nas
ma inne doświadczenie wynikłe z prze-
żytych lat, czy też różnorakich zadań
w Kościele. Różni się w patrzeniu na
świat ten ksiądz, który wiele godzin spę-
dza katechizując dzieci i młodzież od
tego, który przesiaduje godzinami w kon-
fesjonale – słuchając spowiedzi. Jak bar-
dzo możemy się nawzajem ubogacać.
Rozważamy temat Roku Kapłańskiego,
który obecnie przeżywamy. Tyle zadań
stoi przed nami, że one często nas przy-
gniatają i przygnębiają. Papież proponu-
je, aby obecnie przeżywany rok pogłębił
tematykę kapłańską. Jego pragnieniem
jest, by kapłani odkrywali w służbie Bogu
i ludziom cztery części różańcowe. Niech
w drodze towarzyszą księżom tajemnice
radosne, niech nadzieja tajemnic światła
oraz głębokich prawd chwalebnych bę-
dzie podporą życia prezbiterów. Oby ta-
jemnice krzyżowe – cierpienia i smutku,
które często przeplatają się z poprzedni-
mi częściami różańca były właściwie
odczytywane przez księży. To jest rów-
nież zadanie każdego z nas.

30 sierpnia 2009r. w Ośrodku Wcza-
sow-Rekolekcyjnym im. Jana Pawła II
w Zakrzowie odbył się Dzień Skupienia
dla członków Rady Duszpasterskiej, Ak-
cji Katolickiej, Liderów. Wzięło w nim
udział 15 osób.

19 czerwca 2009r. papież Benedykt
XVI zainaugurował w kościele katolic-
kim Rok Kapłański, którego Patronem
jest św. Jan Vianey, proboszcz maleńkiej
parafii z Ars we Francji.

Ks. infułat Jakub Gil zaprosił do Za-
krzowa ks. prałata Józefa Proroka pocho-
dzącego z Mucharza, byłego proboszcza

z Międzybrodzia Bialskiego i Oświęci-
mia, a także Nowej Huty – Mistrzejo-
wic. Ks. Prałat mówił nam o swojej dro-
dze życiowej. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej rozpoczął naukę w Szkole Za-
wodowej w Oświęcimiu, stamtąd prze-
niósł się do Liceum im. św. Augustyna
w Warszawie. Tam zdawał maturę. Po
niej podjął studia teologiczne w krakow-
skim seminarium.

Wzorem kapłana był dla niego ks. pro-
boszcz Józef Motyka, według którego
kapłan to człowiek oddany sprawie Bo-
żej. Wspominał także ks. wikarego Ada-

ma Gacka, który nie poszedł na ambonę
bez przygotowania, starał się mówić do
ludzi przekonywująco. Ks. Prałat opo-
wiadał o trudnych latach budowy kościo-
ła pw Matki Boskiej Nieustającej Pomo-
cy na os. Bohaterów Września w Mi-
strzejowicach. Kościół budujemy mo-
dlitwą, pracą, ofiarą. Budowa kościoła
jednoczy ludzi. Wspominał o budowie
kościoła na Wzgórzach Krzesławickich
przez ks. infułata Gila, który w różny
sposób starał się zdobyć środki na jego
budowę. Obecny kościół, w którym
ks. Infułat jest proboszczem jest godny
miana bazyliki i miejsca, w którym zo-
stał ochrzczony Karol Wojtyła – Jan
Paweł II. Widać wielkie zaangażowanie
Księdza w pracę w parafii.

Praca kapłanów jest często krytyko-
wana, wielu księży zostało niesłusznie
oskarżonych. Dużą rolę do spełnienia
moją obecnie księża-kapelani w szpita-
lach, wojsku, w więzieniach. Ks. prałat
Józef Prorok ma 71 lat, 45 lat kapłań-
stwa, w czerwcu zrezygnował z probo-
stwa, jest rezydentem na tej parafii, którą
budował. Za te 45 lat kapłaństwa jest
wdzięczny Opatrzności Bożej, jest świa-
dom swojej niedoskonałości. Kapłan bar-

dzo pogodny pomimo przebytej ciężkiej
choroby nowotworowej.

Ks. Infułat, podczas homilii wygłoszo-
nej podczas mszy św. odprawionej w pięk-
nej kaplicy Ośrodka, mówił o swojej wi-
zycie w małej miejscowości we Włoszech
Canale d’Agordo, gdzie urodził się papież
Jan Paweł I. Wspólnie z władzami naszego
miasta uczestniczył w uroczystościach 30.
rocznicy odwiedzin tego miasta przez Jana
Pawła II.

26 sierpnia 1979 roku, w pierwszą rocz-
nicę wyboru na papieża Jana Pawła I, piel-
grzymował do miejsc związanych z Jego
poprzednikiem, m.in. do Canale d’Agor-
do. Ludzie pamiętają słowa, które wtedy
skierował do nich, mówił, że będzie kon-
tynuował dzieło ich rodaka, który na Sto-
licy Piotrowej był tylko 33 dni. Odwiedził
dom, w którym urodził się Jego poprzed-
nik, długo rozmawiał z siostrą i bratem
Papieża, okazał bliskość dla nich w tych
trudnych chwilach. Kapłan winien być bli-
ski Bogu i człowiekowi. Również w miej-
scowości, gdzie wypoczywał Jan Paweł II,
ludzie wspominają Go jako Papieża, który
umiał słuchać ludzi i rozmawiać z nimi.

W Roku Kapłańskim winniśmy modlić
się, aby kapłani te cechy realizowali.

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
W niedzielę 6.09.2009r.odbyło się ze-

branie, przewodniczył mu ks. infułat Ja-
kub Gil. W spotkaniu uczestniczyło
5 księży, 26 członków Rady.

Spotkanie rozpoczęliśmy jak zwykle
wspólną modlitwą, a przewodniczący
Rady p. B. Pamuła przedstawił tematy
spotkania po przywitaniu zebranych:

1. Ks. Krzysztof – List Ojca św. Be-
nedykta XVI do kapłanów z okazji Roku
Kapłańskiego.

2. Ks. Infułat – Rok Kapłański w życiu
naszej parafii – propozycje.

3. Gość Wadim Prosianoj – prezentacja
diakona Seminarium Księży Sercanów.

4. Budowa organów – cegiełki, foldery,
informacje – ks. Proboszcz.

5. Sala audiowizualna – wykorzystanie Sali.
6. Sprawozdanie z ,,radosnych czwart-

ków” – P. Maria Zadora

(ciąg dalszy na str. 7)


