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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

1 4.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

fot. St. M¿yk

W tym roku 14 lipca wy-
rusza XXV Piesza Piel-
grzymka z Wadowic na Jasn¹
Górê. Czêsto podkreœla siê,
¿e piesza pielgrzymka to re-
kolekcje w drodze. Mówi siê

te¿, ¿e jest to czas ³adowania wewnêtrznych

Nasze pielgrzymowanie
akumulatorów. Serdecz-
nie zachêcam dzieci z ro-
dzicami, oraz m³odzie¿
do udzia³u. Warto siê
w³¹czyæ, a¿eby prze¿yæ duchow¹ przygodê.
Pielgrzymka ta jest równie¿ okazj¹ do po-
znania nowych kolegów i kole¿anek.

Wakacyjne pielgrzymowanie
Dwudniowe pielgrzymki: w lipcu na Dolny Œl¹sk – Bardo, Wambierzyce, Góry Sto³owe,

jak równie¿ w sierpniu do Poznania i Lichenia, s¹ w kosztach 150 z³. W cenie tej zawiera siê
przejazd, obiadokolacja, nocleg i œniadanie. Konieczny jest pe³ny stan pielgrzymów, czyli
50 osób.

Dziêkujemy Bogu, ¿e dane nam by³o ¿yæ w  rodzinnym mieœcie Jana

Paw³a II przez ca³y Jego pontyfikat. S³uchaæ g³oszonej przez Niego na-

uki. Obiecujemy zachowaæ j¹ w sercu i zawsze j¹ przestrzegaæ. Za wsta-

wiennictwem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, naszej wadowickiej Pani,

modlimy siê o rych³¹ beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.

Halina i Piotr Bartel
Joanna Talar

Informuje Szanownych Czytelników biuletynu Bazylika, ¿e kolejny artyku³ z serii  „Ro-
dzina Domowym Koœcio³em” uka¿e siê w nastêpnym numerze.
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 Oto s³owo Pañskie
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Ma³gorzata Bando³a

(ci¹g dalszy ze str. 5)S ³ o w o  n a  n i e d z i e l ê
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒW.
PAW£A APOSTO£A DO GALATÓW:

Sercami waszymi niech rz¹dzi Chrystusowy pokój,
s³owo Chrystusa niech w nas przebywa z ca³ym swoim bogactwem

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:
Iz 66, 10-14c

EWANGELIA:  £k 10, 1-12. 17-20

Ga 6, 14-18

Jezus wyznaczy³ jeszcze innych,
siedemdziesiêciu dwóch uczniów i wys³a³
ich po dwóch przed sob¹ do ka¿dego mia-
sta i miejscowoœci, dok¹d sam przyjœæ za-
mierza³. Powiedzia³ te¿ do nich: „¯niwo
wprawdzie wielkie, ale robotników ma³o;
proœcie wiêc Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³
robotników na swoje ¿niwo. IdŸcie, oto was
posy³am jak owce miêdzy wilki. Nie no-
œcie z sob¹ trzosa ani torby, ani sanda³ów;
i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy
do jakiego domu wejdziecie, najpierw
mówcie: „Pokój temu domowi”. Jeœli tam
mieszka cz³owiek godny pokoju, wasz po-
kój spocznie na nim; jeœli nie, powróci do
was. W tym samym domu zostañcie, je-
dz¹c i pij¹c, co maj¹: bo zas³uguje robot-
nik na swoj¹ zap³atê. Nie przechodŸcie
z domu do domu. Jeœli do jakiego miasta
wejdziecie i przyjm¹ was, jedzcie, co wam

podadz¹; uzdrawiajcie chorych, którzy tam
s¹, i mówcie im: „Przybli¿y³o siê do was
królestwo Bo¿e”. „Lecz jeœli do jakiego mia-
sta wejdziecie, a nie przyjm¹ was, wyjdŸ-
cie na jego ulice i powiedzcie: „Nawet
proch, który z waszego miasta przylgn¹³
nam do nóg, strz¹samy wam. Wszak¿e to
wiedzcie, ¿e bliskie jest królestwo Bo¿e”.
Powiadam wam: Sodomie l¿ej bêdzie w ów
dzieñ ni¿ temu miastu”. Wróci³o siedem-
dziesiêciu dwóch z radoœci¹, mówi¹c: „Pa-
nie, przez wzgl¹d na Twoje imiê nawet z³e
duchy nam siê poddaj¹”. Wtedy rzek³ do
nich: „Widzia³em szatana spadaj¹cego z nie-
ba jak b³yskawica. Oto da³em wam w³adzê
st¹pania po wê¿ach i skorpionach, i po ca-
³ej potêdze przeciwnika, a nic wam nie za-
szkodzi. Jednak nie z tego siê cieszcie, ¿e
duchy siê wam poddaj¹, lecz cieszcie siê,
¿e wasze imiona zapisane s¹ w niebie”.

Owca miêdzy wilkami
„Oto was posy³am jak owce miêdzy wilki”. To s³owa Jezusa skierowane do uczniów. On

nie jest pacyfist¹, sam nieraz doœwiadczy³ odrzucenia, niezrozumienia i wyszydzenia. Jed-

nak wytrwale g³osi³ Dobr¹ Nowinê, a¿ po drzewo Krzy¿a. Taka jest droga Jego ucznia.

¯yjemy w œwiecie, w którym ka¿dego dnia mass media przynosz¹ z³e wieœci: zniszczenie,

³zy i krew w krajach objêtych wojnami – to tylko niektóre obrazy. A równoczeœnie tak wiele

mówi siê o budowaniu pokoju. Ale nas, chrzeœcijan, nie zwalnia od odpowiedzialnoœci to, co

mówi¹ inni. W tym œwiecie ka¿dy chrzeœcijanin powinien stawaæ siê widocznym znakiem

pokoju, którego Ÿród³em jest Bóg. To On wysy³a nas, byœmy nieœli prawdziwy pokój, „gdy

do jakiego domu wejdziemy”, czyli wszêdzie.

g³osem swoim podzieli³a siê z nami
P. Bo¿ena Flasz.

Ad 3.Dzisiaj ju¿ po beatyfikacji
ks. Jerzy Popie³uszko – to ksi¹dz z wielk¹
charyzm¹. Broni³ godnoœci cz³owieka,
robotnika. Naród i koœció³ jest z³¹czony
poprzez takich ksiê¿y jak On. Nie jest
³atwo przekazaæ to co jest zgodne z god-
noœci¹, z etyk¹ cz³owieka. Sprawiedli-
wie odnieœæ siê do sprawiedliwoœci. Jego
dzisiejsza beatyfikacja jest ho³dem z³o-
¿onym Bogu w Roku Kap³añskim.
Z naszej parafii ks. K. G³ówka pojecha³
z 22 parafianami na jego beatyfikacjê.
Tak¿e m³odzie¿ z naszej parafii pojecha³a
do Lednicy i Warszawy.

Ad 4.Wyrazem wdziêcznoœci dla Boga
za odzyskan¹ wolnoœæ po latach rozbiorów
i okupacji jest budowa œwi¹tyni Opatrzno-
œci Bo¿ej w Warszawie, któr¹ zajmuje siê
ks. arcybiskup Nycz. W pierwsz¹ niedzielê
czerwca odbywa siê w naszym kraju, rów-
nie¿ w naszej parafii zbiórka pieniêdzy na
budowê tej œwi¹tyni.

Ad 6.Ks.Infu³at zainteresowany
spraw¹ powodzi w naszej parafii szcze-
gólnie na Zaskawiu przekaza³ najbardziej
poszkodowanym po 500 i 1000 z³.

Ad 7.Ks.Proboszcz poinformowa³ nas
o nowych organach. Organy te s¹ ju¿

zmontowane, a teraz nastêpuje ich intona-
cja i strojenie, które odbywa siê w póŸ-
nych godzinach nocnych, poniewa¿ wy-
maga to ciszy. W czerwcu powinny byæ
oddane do u¿ytku. Praktycznie s¹ skoñ-
czone. To piêkne dzie³o to wotum wdziêcz-
noœci za pontyfikat Jana Paw³a II. Ks.In-
fu³at jeszcze raz wyrazi³ wdziêcznoœæ i po-
dziêkowanie wszystkim którzy siê przy-
czynili do budowy organów.

Ad 8.Wakacyjne „radosne czwartki” s¹
bardzo popularne. Pani Maria Zadora po-
informowa³a nas ¿e w tym roku bêd¹ one
odbywa³y siê „szlakami miejsc gdzie s¹
zakony”. Dzieci bêd¹ braæ udzia³ w kon-
kursach zwi¹zanych z odwiedzanymi za-
konami.

Ks.Infu³at z³o¿y³ na rêce Pani M. Zado-
ry gratulacje z upominkiem za otrzymane
odznaczenie Z³otym Medalem Papieskim
i jej zaanga¿owanie w pracy z dzieæmi,
a tak¿e pisane artyku³y do bazyliki. Z³o¿o-
ne gratulacje przyjêto gromkimi brawami.

Ad 9.W dyskusjê w przedstawione te-
maty na spotkaniu w³¹czyli siê ksiê¿a
i cz³onkowie Rady obecni na spotkaniu
.Zastanawialiœmy siê równie¿ nad proble-
mem niskiej frekwencji dzieci na nabo¿eñ-
stwach majowych. Czy rodzice maj¹ wp³yw
na uczestnictwo dzieci w tych nabo¿eñ-
stwach?

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw. Nikola Musia³, córka Paw³a i Edyty
Mateusz P³ywacz, syn Grzegorza i Anety
Mikolaj Ksi¹¿ek, syn Andrzeja i Renaty
Oliwia Lach, córka Piotra i Edyty
Jan Dziedzic, syn Jacka i Aleksandry

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.
Agenda
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Intencje mszalne: 14. Niedziela  Zwyk³a -  04 lipca 2010r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 9 lipca
    6.00 Œp. Czes³aw Bielec
    7.00 Œp. Irena Ka³u¿a
    8.00 Za zmar³ych i ¿yj¹cych uczestników

majówek przy kapliczce na ul. Podstawie
  12.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
  18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

Sobota 10 lipca
    6.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
    7.00 Œp. Jacek Laskowski - 31 r. œm.

Œp. Kazimiera
    8.00 Œp. Tadeusz Ry³ko
  12.00 Œp. Helena i Stanis³aw Adamek i ich dzieci
  18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Œp. Jan Matusik - 8 r. œm.

Niedziela 11 lipca
   6.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
   7.30 O b³og. Bo¿e dla Ró¿ Ró¿añcowych

i ks. Opiekuna od VI Ró¿y
Œp. Ludwik Walas

   9.00 Œp. Eugeniusz Gwizdalski - 13 r. œm.
i zmarli z rodziny Kornaszewskich

  10.30 Œp. Stanis³aw Dudek - 32 r. œm. i syn Janusz - 23 r. œm.
  12.00 Œp. Jan Kupiec
  13.15 Roczki
  19.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Czwartek 8 lipca
    6.00 Œp. Zmarli z rodziny Kasprzyk
    7.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
    8.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
  12.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  18.00 Œp. Zofia i Jakub Paj¹k

Dziêkczynno b³agalna w 20 r. urodzin Magdaleny

Poniedzia³ek  5 lipca
   6.00 Podziêkowanie za otrzymane ³aski

z proœb¹ o dalsz¹ opiekê nad rodzin¹
   7.00 Œp. Tomasz, Aniela, Kazimierz Botko
   8.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  12.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
  18.00 Œp. Antoni Ortman

Œp. Bronis³aw Odrow¹¿

Wtorek  6 lipca
   6.00 Œp. Kazimierz i Zenon
   7.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
   8.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
  12.00 Œp. Adam i Eugenia Szlamka
  18.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ

Podziêkowanie za 5 lat po¿ycia
ma³¿eñskiego Beaty i Dominika ¯ak

Œroda 7 lipca
    6.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
    7.00 O b³og. Bo¿e dla Bo¿eny, Andrzeja

i syna Bart³omieja w 24 r. œlubu
    8.00 Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
  12.00 Œp. Helena Koryga
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Jerzy Nowak
Œp. Roman Rosentrauch

Jak dudni w Jakubowej studni

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Budowa nowych 27-g³osowych orga-
nów w szybkim tempie posuwa siê naprzód.
Do koñca lipca bêd¹ wykonane. Dziêki
ofiarnoœci parafian wyrównujemy umówio-
ne raty. Nastêpne w kolejnoœci bêdziemy
sp³acali. Bóg zap³aæ parafianom i pielgrzy-
mom za w³¹czenie siê w to piêkne dzie³o.

2. W czwartek 8 lipca organizujemy dla
dzieci wycieczkê do Szczyrzyca. Wyjazd
o godz. 8.00 z pl. Koœciuszki. Powrót
o godz. 16.00. Koszt wycieczki 5 z³. Za-
pisy w kancelarii parafialnej. Przy zapi-
sie nale¿y podaæ imiê i nazwisko, adres
oraz PESEL. Wycieczka dla dzieci orga-
nizowana jest dziêki dotacji Urzêdu Mia-
sta Wadowice. Prosimy o zabranie odpo-
wiedniego ubioru do wycieczek górskich.

3. XXV Piesza Pielgrzymka z Wadowic
na Jasn¹ Górê wyruszy 14 lipca 2010 roku
o godz. 7.00 od bazyliki Ofiarowania NMP
w Wadowicach. Chêtnych na piesz¹ piel-
grzymkê zapisujemy w domu katolickim
w godzinach 18.00 – 19.00.

4. W okresie wakacyjnym organizujemy
nastêpuj¹ce pielgrzymki:

a) w pi¹tek 16 lipca na Apel Jasnogórski,

b) w sobotê 17 lipca do Miechowa,

c) w pi¹tek 23 lipca do £agiewnik,

d) we wtorek i œrodê 27 i 28 lipca do Wam-
bierzyc,

e) w niedzielê 8 sierpnia na Turbacz,

f) w pi¹tek 13 sierpnia do Kalwarii,

g) w poniedzia³ek 16 sierpnia na Apel Ja-
snogórski,

h) w poniedzia³ek i wtorek 16 i 17 sierpnia
do Poznania i Lichenia,

i) w pi¹tek 27 sierpnia do £agiewnik.

Szczegó³y tych pielgrzymek s¹ podane na
afiszach i w dzisiejszej „Bazylice”.

5. Prze¿ywamy czas wakacyjny – czas
urlopów, obozów, kolonii. Tak planujmy
ten okres, by znalaz³o siê w³aœciwe miejsce
na mszê œw. niedzieln¹, codzienn¹ modli-
twê oraz pomoc cz³owiekowi.

Kocham pielgrzymowanie. Ono jest dla
mnie bardzo pouczaj¹ce. Mam wtedy du¿o
czasu by s³uchaæ i patrzeæ. Otwieram sze-
roko uszy i oczy. S³ucham tego, co mówi¹
uczestnicy pielgrzymki, ale i tego, co prze-
kazuj¹ nam przewodnicy odwiedzanych
miejsc œwiêtych. Chcê zapamiêtaæ ciekawe
opowiadania tycz¹ce danych sanktuariów.
Patrzê i czêsto nie mogê siê napatrzyæ na
to, jak te miejsca pielgrzymkowe rozwi-
jaj¹ siê. Jak¹ przechodz¹ metamorfozê. Ile¿
tam zrealizowanych nowych dzie³. Dyna-
mika tych miejsc wo³a o nowych pielgrzy-
mów. Widzê w tych miejscach przemyœla-

ne dzia³ania. Nie ma miejsca na improwi-
zacjê. Wiem jednak, ¿e wszystko co ludzie
w sanktuariach robi¹ ogarniête jest chêci¹
przygotowania jak najlepszej przestrzeni na
Bo¿e dzia³anie. Wa¿ne jest, aby ludzk¹ ak-
tywnoœci¹ nie przeszkadzaæ Bogu, który
w ciszy spotyka siê z cz³owiekiem. Doty-
kam tajemnicy miejsca specjalnie uœwiêco-
nego przez Boga. Wydaje mi siê, ¿e nie-
jednokrotnie s³yszê g³os, przemawiaj¹cy
pod gór¹ Horeb do Moj¿esza: „Zdejm obu-
wie bo ziemia na której stoisz jest œwiêta”.

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Antoniego Marii Zacca-
rii, prezbitera, we wtorek – wspomnienie b³. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy,
w czwartek – wspomnienie œw. Jana z Dukli, prezbitera, w pi¹tek – wspomnienie œwiêtych
mêczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

Echem we mnie odbija siê medytacyjna
postawa tego, który staje twarz¹ w twarz
z Najwy¿szym. Wnêtrze moje nape³nione
jest dr¿eniem i lêkiem, a jednoczeœnie b³o-
gim spokojem.

Pielgrzymowanie do sanktuariów uczy mnie,
i¿ opiekunowie tych miejsc wk³adaj¹ wielki
wysi³ek, by u nich pielgrzym czu³ siê potrzeb-
ny i bardzo bezpieczny, a tak¿e by mia³ œwia-
domoœæ i¿ zyskuje to - po co przyby³.

Nasze wadowickie sanktuarium potrzebuje
nieustannego wysi³ku by siê mog³o rozwi-
jaæ. Powiedzia³bym wiêcej: papieskie mia-
sto, o którym mówi³ Papie¿, ¿e tu wszystko
w Jego ¿yciu siê zaczê³o wymaga do jego
rozwoju wielkiej wspólnej troski tak parafii
jak i zakonów, miejscowego samorz¹du jak
i starostwa. Szkó³ i ró¿nych zak³adów pra-
cy. Wymaga wysi³ku mieszkañców tego
miasta. My wszyscy pozytywnie pracujemy
na papiesk¹ atmosferê tego grodu, ale rów-
nie¿ mo¿emy burzyæ to dobro.

Praca nas wszystkich powinna iœæ w ta-
kim kierunku, ¿e tutaj ma siê wra¿enie, ¿e
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II ¿yje.

Przed kilkoma tygodniami ogl¹da³em
piêkny film pt.: „Dziewiêæ dni, który zmie-
ni³y œwiat”. Treœci¹ by³a pierwsza piel-
grzymka Papie¿a do Polski, a tak¿e póŸ-
niejsze polityczno-spo³eczne wyst¹pienia.
Ogl¹daj¹c sceny tego filmu Bogu dziêko-

wa³em, ¿e dane mi by³o ¿yæ w tamtych cza-
sach. Jednoczeœnie odczuwa³em du¿y nie-
pokój, gdy¿ budzi³ siê we mnie  ogromny
¿al za tymi piêknymi dniami, które bez-
powrotnie minê³y. Przychodzi³ mi na myœl
starszy cz³owiek, który wci¹¿ siê zachwyca
piêknem swojej m³odoœci, bo teraz w swo-
jej staroœci widzi tylko szaroœæ. Nie dawa³o
mi spokoju co robiæ, ¿eby piêkno Wielkie-
go Papie¿a, Jego nauczanie, przyk³ad ca³e-
go ¿ycia nieustannie w naszych czasach,
w tym mieœcie uaktualniaæ. Niejednokrot-
nie powtarza siê zdanie, ¿e cz³owiek do tej
samej wody w rzece nigdy nie wchodzi.
Wody rzeki p³yn¹ dalej. Historii nie da siê
zatrzymaæ. By³y piêkne lata koñcz¹ce XX
wiek, ale teraz jest ju¿ koñcz¹ca siê dekada
XXI wieku. Inne s¹ to ju¿ czasy. Wci¹¿ nimi
kieruje Opatrznoœæ Bo¿a. Chrystus zmar-
twychwsta³y wci¹¿ ¿yje. Koœció³ œwiêty jako
Matka nasza nieustannie ogarnia nas swoj¹
mi³oœci¹. W ¿yciu nie mo¿na iœæ odwróco-
ny g³ow¹ do ty³u. Trzeba pod¹¿aæ naprzód,
tak jak uczy Adam Asnyk w piêknym wier-
szu „Daremne ¿ale”.
Daremne ¿ale - pró¿ny trud,
Bezsilne z³orzeczenia!
Prze¿ytych kszta³tów ¿aden cud
Nie wróci do istnienia.
 
Trzeba z ¿ywymi naprzód iœæ,
Po ¿ycie siêgaæ nowe...
A nie w uwiêd³ych laurów liœæ
Z uporem stroiæ g³owê.

Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterskiej Rady Parafialnej
W niedzielê 6.06.2010 r odby³o siê ko-

lejne spotkanie Rady której przewodni-
czy³ opiekun ks.infu³at Jakub Gil. W spo-
tkaniu uczestniczy³o 20 katolików i 3
ksiê¿y. Spotkanie rozpoczêliœmy wspól-
na modlitw¹, a nastêpnie Przewodnicz¹-
cy, Pan Bogdan Pamu³a przedstawi³ te-
maty spotkania.

1. Fatima w ¿yciu koœcio³a - ks. Marek.

2. Dzieñ Dziêkczynienia – budowa
szpitala.

3. Ks. Jerzy Popie³uszko – mêczennik
wszechczasów.

4. Œwi¹tynia Opatrznoœci Bo¿ej
w Warszawie.

5. PowódŸ –nasza pomoc.

6. Organy – zaawansowanie prac.

7. Radosne czwartki – P. Maria Zadora.

8. Wolne wnioski.

ad 1.G³ównym tematem tej prelekcji
by³o przypomnienie o objawieniach fa-
timskich i odniesienie koœcio³a do tych
objawieñ. Pierwszy raz Matka Bo¿a Fa-
timska ukaza³a siê 3 dzieciom-pastusz-
kom Hiacyncie, Franciszkowi, £ucji-
13.V.1917r. w Portugalii w mieœcie Fa-
tima a potem systematycznie co miesi¹c
13-ego przez 6 miesiêcy. W 1917 r. ko-
œció³ i katolicy w Portugalii cierpieli sys-
tematycznie zadawane przeœladowaniom.
Wydarzenia w Fatimie przyczynia³y siê
do nowych ataków. W I wezwaniu
5.V.1917r.papie¿ zachêca³ modlitw¹
o pokój, doda³ do wezwania: ”Matko
Bo¿a, Królowo Pokoju”.

I objawienie - 13.V.1917r-by³o we-
zwaniem do pokuty i nie trwaniu
w grzechu. Sekret Fatimy sk³ada siê z 3
tajemnic:

1 tajemnica-to ustanowienie nabo¿eñ-
stwa do Niepokalanego Serca Maryi

2 tajemnica-to zapowiedŸ kary piek³a
za pope³nione grzechy, zapowiedŸ przez
Matkê Bo¿¹ II wojny œwiatowej, wojny
która da pocz¹tek przeœladowaniu koœcio-
³a. Pañstwo rosyjskie zapocz¹tkuje komu-
nizm.

3 tajemnica-26.VI.2000r objawiona
przepowiednia mówi o ubranym na bia-
³o Biskupie wœród Biskupów, który upa-
da na ziemiê. To zapowiedŸ zamachu na
Jana Paw³a II-który nie zosta³ zabity lecz
ranny. Ludzie twierdzili, ¿e Watykan jesz-
cze coœ ukrywa, jednak Watykan stwier-
dza, ¿e tajemnica jest ostateczna i nie ma
potrzeby jej rozpatrywaæ. Pañstwa blo-
ku komunistycznego wyœmiewa³y tajem-
nice –raczej nie mówi³o siê o nich min.
w Rosji.

Pierwszym papie¿em , który uda³ siê do
Fatimy by³ Pawe³ VI, gdzie spotka³ siê
z niezbyt przyjaznym przyjêciem. Wa¿-
nym by³ pontyfikat Jana Paw³a II. Ojciec
Œwiêty da³ przekonanie, ¿e plan Bo¿y
13.V.1981r sta³ siê przejrzysty i zrozumia-
³y, ¿e w jego ¿yciu to zosta³o spe³nione
,,Niepokalane Serce Maryi jest zawsze t¹
która jako cz³owiek prowadzi do Jezusa”

Ad 2.Wa¿nym tematem, który dotyczy
wszystkich ludzi powiatu jest budowa no-
wego pawilonu szpitalnego, bez którego
bêdzie zamkniêta czeœæ oddzia³ów. G³os
w tej sprawie zabra³a P. dr Barbara Ho³a,
która naœwietli³a nam dok³adnie po³o¿e-
nie szpitala i wyrazi³a podziêkowanie ks.
Infu³atowi za jego zaanga¿owanie w prze-
kazaniu parafianom tej sprawy. Równie¿

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê lipca, na mszy œw. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego b³ogos³awieñ-

stwa dzieciom,  które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.
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