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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

26. Niedziela Zwyk³a

Bogu sk³adam uwielbienie za pontyfikat Jana Paw³a II i proszê o w³¹cze-

nie Twego S³ugi w poczet �wiêtych. Nigdy Go nie zapomnê i my�lami bêdê

wraca³ do Jego pontyfikatu, który by³ przepe³niony wielk¹ mi³o�ci¹ do dru-

giego cz³owieka.

Piotr Gawroñski

Rodzina Domowym Ko�cio³em

Nasza modlitwa ma³¿eñska

Marysia i Tadeusz Wo�niakowie

WKsiêdze Rodzaju znaj-
dujemy najkrótsz¹ definicjê
ma³¿eñstwa - �Dlatego to
mê¿czyzna opuszcza ojca

swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹
tak �ci�le, ¿e staj¹ siê jednym cia³em� (Rdz
2, 24).- podkre�laj¹c¹ absolutn¹ jedno�æ
ma³¿onków. Ma³¿eñstwo to JEDNO�Æ
w dwóch osobach. Ta JEDNO�Æ, podob-
nie jak ka¿da z osób, o czym pisali�my po-
przednio, musi stawaæ na rozmowê z Bo-
giem, na modlitwê. Przed wst¹pieniem do
Oazy Rodzin nie mieli�my tej �wiadomo-
�ci. Je�li modlili�my siê wspólnie, to ra-
czej przy okazji modlitwy z dzieæmi, i to
w ramach domowej liturgii nabo¿eñstw:
majowych czy pa�dziernikowych. Po
pierwszych rekolekcjach, podjêli�my prak-
tykê modlitwy wspólnej, prowadzonej na
g³os. Nie obok siebie ale razem. Tre�ci¹
naszejmodlitwy stawa³y siêwszystkie spra-
wy dotycz¹ce nas jako ma³¿onków, na-
szych rado�ci i trosk, naszych nieporozu-
mieñ i zagro¿eñ. Nie by³o to ³atwe zada-
nie, tym bardziej, ¿e winna to byæ modli-
twa uwielbienia, dziêkczynienia, pro�by
i przeproszenia. Szczególnie ta ostatnia
przychodzi ciê¿ko, ale jako wykonywana
z pewnym trudem przynosi te¿ najwiêksze
owoce.Modlitwama³¿eñskama szczególn¹
moc bo Chrystus zapewnia nas �Dalej, za-
prawdê, powiadam wam: Je�li dwaj z was

na ziemi zgodnie o co�
prosiæ bêd¹, to wszyst-
kiego u¿yczy im mój Ojciec, który jest
w niebie. Bo gdzie s¹ dwaj albo trzej ze-
brani w imiê moje, tam jestem po�ród nich�
(Mt 18,20).Z drugiej strony pomaga nam le-
piej siebie poznaæ, bardziej siê na siebie otwo-
rzyæ i rozumieæ wzajemne oczekiwania.
Wmodlitwie stajemy przed sob¹ w praw-

dzie. Pamiêtamy, jakie wra¿enie robi³y
i wci¹¿ robi¹ s³owa modlitwy przeprosze-
nia. Jak istotny jest dla jedno�ci ma³¿eñ-
skiej fakt, ¿e m¹¿ przeprasza Pana, za czyn
którym zrani³, obrazi³ ¿onê i ona to s³yszy.
Widzi , ¿em¹¿ zauwa¿y³ swój b³¹d, niemia³
do�æ odwagi by przeprosiæ bezpo�redni ale
u�wiadomi³ sobie z³o swego uczynku. Jak
wa¿nym jest gdy ¿ona widz¹c problemy
zawodowe mê¿a, modli siê w jego intencji,
u�wiadamiaj¹c mu, ¿e ¿yje jego sprawami.
To jedynie przyk³ady bo obszar modlitwy
jest o wiele wiêkszy. Oczywi�cie to dzia³a
w obie strony, bo oboje modlimy siê za sie-
bie, w naszych sprawach. Na rekolekcjach
dotar³o do nas, ¿e praktyka modlitwy ma³-
¿eñskiej to niezwyk³y dar dla utrzymania
naszej jedno�ci, budowania naszej mi³o�ci.
Dar w³¹czania Boga dowszystkich naszych
spraw, bo wszystko nale¿y do Boga. I Bogu
dziêki, ¿e nie zaniedbujemy tej praktyki od
ponad 27 lat.
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S ³ o w o n a n i e d z i e l ê
DRUGIECZYTANIEZPIERWSZEGOLI-
STU�W.PAW£AAP. DOTYMOTEUSZA

Jezus Chrystus, bêd¹c bogaty, dla was sta³ siê ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogaciæ.

PIERWSZECZYTANIEZ KSIÊGI
PROROKAAMOSA

Am 6, 1a.4-7
Lekkomy�lno�æ bogaczy

EWANGELIA: £k 16, 19-31 Przypowie�æ o bogaczu i £azarzu

1 Tm 6, 11-16
Zachowaæ przykazania do przyj�cia Chrystusa

Jezus powiedzia³ do faryzeuszów: «¯y³
pewien cz³owiek bogaty, który ubiera³ siê
w purpurê i bisior i dzieñ w dzieñ �wietnie
siê bawi³. U bramy jego pa³acu le¿a³ ¿ebrak
okryty wrzodami, imieniem £azarz. Pra-
gn¹³ on nasyciæ siê odpadkami ze sto³u bo-
gacza; nadto i psy przychodzi³y i liza³y jego
wrzody. Umar³ ¿ebrak i anio³owie zanie�li
go na ³ono Abrahama. Umar³ tak¿e bogacz
i zosta³ pogrzebany. Gdy w Otch³ani, po-
gr¹¿ony w mêkach, podniós³ oczy, ujrza³
z daleka Abrahama i £azarza na jego ³onie.
I zawo³a³: �Ojcze Abrahamie, ulituj siê
nade mn¹ i po�lij £azarza; niech koniec
swego palca umoczy w wodzie i och³odzi
mój jêzyk, bo strasznie cierpiê w tym p³o-
mieniu�. Lecz Abraham odrzek³: �Wspo-
mnij, synu, ¿e za ¿ycia otrzyma³e� swoje

�wiêtych Archanio³ów
W �rodê Ko�ció³ oddaje cze�æ Archa-

nio³om: Micha³owi, Gabrielowi i Rafa³o-
wi. Micha³ � ksi¹¿ê Anio³ów, zwyciê¿a-
j¹cy smoka-szatana, przewodnik dusz
ludzkich na S¹dzie Ostatecznym, patron
Ko�cio³a, rycerzy i ¿o³nierzy. Gabriel �
zwiastun narodzin najpierw Jana, a potem
Pana Jezusa, objawia ludziom wolê Bo¿¹,
stró¿ Raju, orêdownik ludzi przed Bo-

W Jakubowej studni dudni

Za dwa tygodnie rozpocznie siê w na-
szej parafii wizytacja kanoniczna. Prze-
prowadzi j¹ ks. bp Jan Szkodoñ. Sze�æ
lat temu, w czerwcu 2004 r., równie¿
mieli�my szczê�cie go�ciæ tego¿ Bisku-
pa. Zastêpca Aposto³ów, jakim jest ka¿-
dorazowy Biskup � jako Pasterz diece-
zji sprawuje podczas ka¿dej wizytacji
potrójny urz¹d: nauczycielski, kap³añ-
ski i pasterski. Jego zadaniem jest prze-
powiadanie Ewangelii, u�wiêcanie Ludu
Bo¿ego poprzez sprawowanie Sakra-
mentów �wiêtych i Sakramentaliów,
a tak¿e poznawanie warunków w jakim
¿yj¹ diecezjanie.
Cieszê siê bardzo, ¿e nasz¹ parafiê bê-

dzie wizytowa³ ks. biskup Jan Szkodoñ.
Przez piêtnastolecie pasterzowania w na-
szej diecezji da³ siê poznaæ jako Biskup
¿ywej wiary i wielkiej troski o cz³owie-
ka. Bardzo le¿ymu na sercu sprawa, któr¹
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II formowa³
w wezwaniu: �Wyp³yñ na g³êbiê�.
W naszej parafii ks. Biskup bêdzie

przebywa³ od soboty 9 pa�dziernika do
�rody 13 pa�dziernika. Piêæ dni wizyta-
cji to bardzo d³ugi okres. Spraw dusz-
pasterskich w naszej wspólnocie jest bar-
dzo wiele. Pasterz podczas wizytacji pra-
gnie b³ogos³awiæ ka¿demu parafianino-
wi, a zw³aszcza rodzinom i ma³¿eñ-
stwom. Ks. Biskupowi le¿y na sercu los
m³odzie¿y i dzieci. Odczuwa wielk¹ bli-
sko�æ z lud�mi chorymi.
Pragnie odwiedziæ dwa Zespo³y Szkó³

Publicznych, trzy Zespo³y Szkó³ �red-
nich, a tak¿e Szko³ê Podstawow¹ na Za-
skawiu. Serdecznie równie¿ my�li o �mi-

lusiñskich�, którzy przebywaj¹ w dwóch
Przedszkolach mieszcz¹cych siê na tere-
nie parafii.
Wielkim pragnieniem ks. Biskupa jest

niesienie b³ogos³awieñstwa ludziom cho-
rym le¿¹cym w Szpitalu Miejskim. Szpi-
tal ten przez ostatnie miesi¹ce tak bar-
dzo jest �obgadywany� � niech¿e wresz-
cie bêdzie przez Pasterza diecezji ub³o-
gos³awiony. Dobrych b³ogos³awionych
s³ów potrzebuj¹ skazani przebywaj¹cy
wwadowickimwiêzieniu. Odwiedzi rów-
nie¿ ks. Biskup Domy Opieki Spo³ecz-
nej, które znajduj¹ siê w naszej parafii.
Wielkim bogactwem naszej wspólnoty

parafialnej s¹ zgromadzenia zakonne.
Dwa ¿eñskie: Albertynki i Nazaretanki
oraz Karmelici Bosi na Górce. �wiêtym
obowi¹zkiem Biskupa wizytuj¹cego pa-
rafiê jest z³o¿enie wizyty w domach za-
konnych.
W ostatnim roku rozwinê³a siê kaplica

dojazdowa w Rokowie. Tam te¿ ks. Bi-
skup chce dotrzeæ.
W naszej parafii pracuje piêciu ksiê¿y

Wikariuszy wraz z Proboszczem oraz
czteroma Penitencjarzami. Ks. Biskup
podczas wizytacji chce rozmawiaæ z po-
szczególnymi kap³anami, a tak¿e kateche-
tami �wieckimi i zakonnymi, którzy na-
uczaj¹ religii w szkole.
Piêæ dni, które spêdzi ks. Biskup Jan

Szkodoñw naszej parafii bêd¹ czasem bar-
dzo intensywnej pracy duszpasterskiej na-
szego pasterza. Niech Bóg sprawi aby te
dni przyczyni³y siê do pog³êbienia wiary,
nadziei i mi³o�ci w duszach naszych.

ks. Infu³at

dobra, a £azarz przeciwnie, niedolê; teraz
on tu doznaje pociechy, a ty mêki cierpisz.
A prócz tego miêdzy nami a wami zionie
ogromna przepa�æ, tak ¿e nikt, choæby
chcia³, st¹d do was przej�æ nie mo¿e ani
stamt¹d do nas siê przedostaæ�. Tamten
rzek³: �Proszê ciê wiêc, ojcze, po�lij go do
domu mojego ojca. Mam bowiem piêciu
braci: niech ich przestrze¿e, ¿eby i oni nie
przyszli na to miejsce mêki�. Lecz Abra-
ham odpar³: �Maj¹ Moj¿esza i Proroków,
niech¿e ich s³uchaj¹�. �Nie, ojcze Abra-
hamie, lecz gdyby kto z umar³ych poszed³
do nich, to siê nawróc¹�. Odpowiedzia³
mu: �Je�li Moj¿esza i Proroków nie s³u-
chaj¹, to choæby kto z umar³ych powsta³,
nie uwierz¹�».

giem. Rafa³ � czczony jest jako patron
podró¿nych i chorych. Czyste duchy nas
mo¿e onie�mielaj¹, tym bardziej, je�li maj¹
moc archanio³ów. Biblia i Tradycja Ko-
�cio³a mówi¹ nam, ¿e to nasi sprzymie-
rzeñcy. Archanio³owie s¹ wspania³ymi
stworzeniami Boga, które Jemu s³u¿¹
w dziele zbawienia. Tak¿e my, na nasz¹
miarê, mo¿emy uczestniczyæ w planach
Bo¿ych, je�li jak anio³owie wykorzysta-
my ka¿d¹ mo¿liwo�æ czynienia dobra.

Agenda Liturgiczna
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Intencje mszalne: 26. Niedziela Zwyk³a - 26 wrze�nia 2010r.

Pi¹tek 1 pa�dziernika
6.00 �p. Rozalia Baraniec
7.00 �p. Zdzis³aw Matuszyk
7.30 �p. Maria Ziaja, Katarzyna i Jan Kosek
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu
12.00 �p. Ma³gorzata Babula
18.00 �p. Henryk Pietraszewski

�p. Maria Wawrzyñczyk

Sobota 2 pa�dziernika
6.00 Sp. Rozalia Baraniec
7.00 Dziêkczynna w intencji Janiny
7.30 �p. Zdzis³aw Matuszyk
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepok. SercuMaryi oraz o b³. Bo¿e dla
ks. Infu³ata i Rycerstwa

12.00 ZaKo�ció³,Ojca�wBenedyktaXVI,orych³¹
beatyfikacjêS³ugiBo¿egoJanaPaw³aII,zaDuchowieñ
stwo,Ojczyznê,RadioMaryjaiTVTrwam

18.00 Sp. Ma³gorzata Babula
�p. Antonina Moskwa - 40 r.�m.

20.00 Sp. Antoni Kudela

Niedziela 3 pa�dziernika
6.00 �p. Rozalia Baraniec
7.30 �p. Andrzej i Jadwiga Bana�

�p. Ma³gorzata Babula
9.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
10.30 �p. Stanis³aw Tatar - 20 r. �m.
12.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Hildegardy

Kubera w 80 r. urodzin
13.15 Chrzty
18.00 �p. Franciszek Tatara, Marianna Hanusiak

Czwartek 30 wrze�nia
6.00 �p. Rozalia Baraniec
7.00 �p. Stanis³aw £apka
7.30 �p. Ma³gorzata Babula
8.00 �p. Stanis³aw i Helena Madyda
12.00 �p. Henryk Pietraszewski
18.00 �p. Zdzis³aw Matuszyk

Podziêkowanie za otrzymane ³aski z pro�b¹
o zdrowie i b³.Bo¿edla ca³ej rodziny

Poniedzia³ek 27wrze�nia
6.00 �p. Rozalia Baraniec
7.00 �p. Stanis³aw £apka
7.30 Od pielgrzymów o b³. Bo¿e
8.00 Za pielgrzymów
12.00 �p. Ma³gorzata Babula
18.00 �p. Zdzis³aw Matuszyk

�p. Henryk Pietraszewski

Wtorek 28 wrze�nia
6.00 �p. Ma³gorzata Babula
7.00 �p. Stanis³aw £apka
7.30 �p. Zdzis³aw Matuszyk
8.00 �p. Marian Gracjasz - 3 r. �m.
12.00 �p. Rozalia Baraniec
18.00 �p. Henryk Pietraszewski

�p. Zmarli z rodzin Beckerów iMajów

�roda 29 wrze�nia
6.00 �p. Rozalia Baraniec
7.00 �p. Ma³gorzata Babula
7.30 �p. Stanis³aw i Michalina
8.00 �p. Rozalia i Jakub Stuglik
12.00 Dziêkczynno-b³agalna dla Stanis³awy
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Konrada w 18 r.ur.

Za zmar³ych
�p. AdamGawlik - 2 r.�m.
�p. Marcin Ramuciñski
Sp. Micha³ ¯yrek i Jadwiga ¿ona
�p. Zbigniew Bukin
�p. Zdzis³aw Matuszyk
�p. Henryk Pietraszewski
�p. Maria Wawrzyñczyk
�p. Antoni Kudela
�p. Zbigniew Bochenek - 14 r.�m.
�p. Zofia i Franciszek Karoñ
�p. Michalina, Mieczys³aw Kula
�p. Józef Warcha³
�p. Jan Michalik (ci¹g dalszy na str. 4)

1. W �rodê, na Nowennie do Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy siê o umi³owanie modli-
twy ró¿añcowej.
2. Od pi¹tku 1 pa�dziernika rozpoczy-

namy nabo¿eñstwa ró¿añcowe. Serdecznie
zachêcamy doros³ych, m³odzie¿ i dzieci do
odmawiania w tym miesi¹cu ró¿añca
w domu lub w ko�ciele. W bazylice odma-
wiamy go rano o 8.30 i wieczorem o 17.30.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w na-
bo¿eñstwie ró¿añcowym. W tym roku
modlitw¹ ró¿añcow¹ pragniemy wyprosiæ
obfite owoce wizytacji kanonicznej.
3. W pierwszy pi¹tek miesi¹ca spowia-

damy przez ca³y dzieñ. Zachêcamy wier-
nych do komunii �w. wynagradzaj¹cej.
Honorowa Stra¿ Serca Bo¿ego poprowa-
dzi Godzinê �wiêt¹ od godz. 8.30. Zapra-
szamy wiernych do udzia³u.
4. W pi¹tek mija piêæ i pó³ roku od odej-

�cia do Domu Ojca naszego Najwiêkszego
Rodaka � Jana Paw³a II Wielkiego. Zapra-
szamy na mszê �w. o godz. 20.00. Popro-
wadzi j¹ ks. W³adys³aw Nowobilski � le-
gendarny proboszcz z Ci�ca k/¯ywca, któ-
ry wraz z parafianami w czasach PRL-u
budowa³ uparcie dzieñ i noc ko�ció³.
5.Wpierwsz¹ sobotê namszy �w. o godz.

8.00 modlimy siê za rodziny, które spo-
dziewaj¹ siê potomstwa. Na tê mszê �w.
zapraszamy zw³aszcza tych, którzy podjêli
siê duchowej adopcji dzieci, jak równie¿
Wspólnotê RycerstwaNiepokalanej.W tym
dniu nawiedzamy chorych z �wiêtymi sa-
kramentami.
6. Wydzia³ Duszpasterstwa Rodzin

w Kurii Krakowskiej organizuje 2-letnie
Studium Teologii Rodziny. Szczegó³y po-
dane s¹ w gablocie przyko�cielnej.

7. Przysz³a niedziela nosi nazwê �ró¿añ-
cowej�. Prosimy parafian na procesjê ró-
¿añcow¹ o godz. 17.00 po Placu Jana Paw-
³a II. Niedziela ta rozpoczyna 66. Tydzieñ
Mi³osierdzia pod has³em: �Czyñcie jak ja
wam uczyni³em�. Sk³adka bêdzie na budo-
wê organóww naszej Bazylice. Bóg zap³aæ
za z³o¿one ofiary.
8. Zapraszamy na pielgrzymkê do Pa-

sierbca k/Limanowej, oraz na �nie¿nicê.
Wyjazd we wtorek 5 pa�dziernika o godz.
7.00. Koszt przejazdu 25 z³.
9. Za dwa tygodnie ks. biskup Jan Szko-

doñ rozpocznie wizytacje w naszej parafii.
Bêdzie trwa³a od soboty 9 pa�dziernika, do
�rody 13 pa�dziernika. W ramach tej wizy-
tacji ks. Biskup pragnie spotkaæ siê namszy
�w. 9 pa�dziernika o godz. 8.00 z rodzica-
mi, wraz z m³odzie¿¹, która w tym roku
szkolnym przyjmie Sakrament Bierzmowa-
nia. Równie¿ w tym dniu na mszy �w.
o godz. 12.00 pragnie udzieliæ specjalnego
b³ogos³awieñstwa chorym naszej parafii.
W niedzielê 10 pa�dziernika wizytuj¹cy

Pasterz pragnie udzielaæ specjalnego b³o-
gos³awieñstwa na poszczególnych mszach
�w. � zw³aszcza starszym, samotnym, wdo-
wom i wdowcom namszy �w. o godz. 6.00.
Ma³¿eñstwom, rodzinom na mszy �w.
o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 18.00. Dzie-
ciom szkolnym wraz z rodzicami na mszy
�w. o godz. 12.00, a ma³ym dzieciom wraz
z rodzicami o godz. 13.15.Wniedzielê rów-
nie¿ ks. Biskup pragnie modliæ siê o mi³o-
sierdzie dla zmar³ych na cmentarzu komu-
nalnym o godz. 15.00.
W poniedzia³ek 11 pa�dziernika ks. Bi-

skup o godz. 17.00 pragnie odprawiæ mszê
�w. w Rokowie, a o godz. 18.00 spotkaæ
siê z naszymi seniorami w klubie �Pod ple-
bani¹�.
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Sobota 9 pa�dziernika
Godz. 8.00 � msza �w. na rozpoczêcie wizytacji. Proszeni s¹ rodzice z m³odzie¿¹ przy-

gotowuj¹c¹ siê do Bierzmowania z klas III gimnazjum, równie¿ poni¿sze
wspólnoty:

Godz. 9.00 � spotkanie w kaplicy z nastêpuj¹cymi wspólnotami: Rycerstwo Niepokala -
nej, Honorowa Stra¿ Serca Bo¿ego, grupa modlitewna o.Pio, Zespó³ Cha-
rytatywny,

Godz. 10.00 � spotkanie w kaplicy z ministrantami, lektorami, oaz¹ dzieci i m³odzie¿y,
schol¹,

Godz. 11.00 � odwiedziny chorych le¿¹cych w domach,
Godz. 12.00 - msza �w. dla chorych z b³ogos³awieñstwem indywidualnym,
Godz. 19.30 � spotkanie z uczestnikami Drogi Neokatechumenalnej,

Niedziela 10 pa�dziernika �
10. Dzieñ Papieski Jan Pawe³ II - Odwaga �wiêto�ci

Godz. 6.00 � msza �w. � b³ogos³awieñstwo starszych, samotnych, wdów i wdowców,
oraz uczestników Ró¿ Ró¿añcowych, b³ogos³awieñstwo ma³¿eñstw,

Godz. 7.30 � msza �w. � b³ogos³awieñstwo ma³¿eñstw,
Godz. 9.00 � msza �w. dla m³odzie¿y z wstêpnym s³owem ks. Biskupa,
Godz. 9.15 � msz �w. na Górce u Ojców Karmelitów,
Godz. 10.30 � msza �w. � b³ogos³awieñstwo ma³¿eñstw,

Godz. 12.00 � msza �w. � b³ogos³awieñstwo dzieci szkolnych wraz z ich rodzicami,
Godz. 13.15 � msza �w. � b³ogos³awieñstwo rodziców z dzieæmi w wózkach oraz przed-

szkolnymi,
Godz. 15.00 � nabo¿eñstwo za zmar³ych na cmentarzu komunalnym,
Godz. 16.00 � spotkanie w kaplicy z Rad¹ Duszpastersk¹, Akcj¹ Katolick¹ i Chórem Para-

fialnym,
Godz. 18.00 � msza �w. patriotyczna w ³¹czno�ci z rodzinami pielgrzymuj¹cymi w tym

dniu do Katynia. B³ogos³awieñstwo ma³¿eñstw,
Poniedzia³ek 11 pa�dziernika

Godz. 7.00 � msza �w. u Ojców Karmelitów � nawiedzenie klasztoru,
Godz. 9.30 � odwiedzenie Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 3 przy ul. Sienkiewicza,
Godz. 11.00 � odwiedzenie Zespo³u Szkó³ im. ks. Tischnera,
Godz. 14.00 � Dom Sióstr Albertynek,
Godz. 15.00 � Dom Sióstr Nazaretanek przy al. Matki Bo¿ej Fatimskiej,
Godz. 15.30 � msza �w. u ss. Nazaretanek przy ul. Lwowskiej,
Godz. 17.00 � msza �w. w Rokowie,
Godz. 18.00 � spotkanie Klub Seniora �Pod Plebani¹�,
Godz. 18.30 � spotkanie z P. Ko�cielnym i z P. Organist¹,
Godz. 19.00 � spotkanie z Kap³anami,

Wtorek 12 pa�dziernika
Godz. 8.00 � msza �w. w Bazylice dla uczniów Szko³y Nr 3 wraz z Nauczycielami

i Rodzicami, a tak¿e dla Parafian mieszkaj¹cych na ulicach Zaskawia,
Godz. 10.00 � nawiedzenie Domu dla chorych przy ul. Wojty³ów,
Godz. 10.30 � nawiedzenie Domu Opieki Spo³ecznej przy ul. Pu³askiego,
Godz. 11.00 � nawiedzenie Domu dra Edmunda Wojty³y,
Godz. 11.30 � odwiedzenie Zespo³u Szkó³ im. ks. Jana Twardowskiego,
Godz. 14.00 � odwiedziny szpitala wadowickiego,
Godz. 16.00 � odwiedziny wiêzienia wadowickiego,
Godz. 17.30 � spotkanie z Grup¹ Misyjn¹ oraz Klubem Sportowym �Karol�,
Godz. 18.00 � msza �w. � rodzice z dzieæmi I komunijnymi,

�roda 13 pa�dziernika
Godz. 8.00 � msza �w., Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
Godz. 9.30 � nawiedzenie Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 1 przy ul. S³owackiego,
Godz. 11.00 � nawiedzenie Domu Samotnej Matki,
Godz. 11.30 � nawiedzenie Kuchni �w. Brata Alberta,
Godz. 12.00 � nawiedzenie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych,
Godz. 14.00 spotkanie z kap³anami pracuj¹cymi w Parafii,
Godz. 16.00 � odwiedziny rodzin wielodzietnych,
Godz. 17.00 � spotkanie z katechizuj¹cymi w szko³ach, oraz Paniami z Poradni Rodzinnej,
Godz. 18.00 � msza �w. na zakoñczenie wizytacji kanonicznej. Po�wiêcenie organów �

dziêkczynna obecno�æ Parafian.

Program wizytacji
Parafii Ofiarowania Naj�wiêtszej Maryi Panny w Wadowicach

Sobota 09.10.2010 � �roda 13.10.2010

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

(ci¹g dalszy ze str. 3)

We wtorek 12 pa�dziernika na mszê �w.
o godz. 8.00 ks. Biskup specjalnie zapra-
sza mieszkañców z ulic Zastawia, wraz
z uczniami, nauczycielami, rodzicami
z Szko³y Podstawowej Nr 3. W tym dniu
o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy ro-
dziców z dzieæmi, które przygotowuj¹ siê
na przyjêcie I Komunii �w. w tym roku
szkolnym.
W �rodê 13 pa�dziernika na mszê �w.

o godz. 8.00 zapraszamy czcicieli Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, natomiast na
mszê �w. o godz. 18.00 zapraszamywszyst-
kich tych, którzy pomagali w budowie or-

ganów. Ks. Biskup pragnie po�wiêciæ no-
wowybudowane organy i na zakoñczenie
wizytacji chce wyraziæ wdziêczno�æ za
ofiarno�æ naszym parafianom. W dzisiej-
szym biuletynie jest wydrukowany dok³ad-
ny program wizytacji. Prosimy o nabycie.
10. Nocne czuwanie na Jasnej Górze od-

prawimy w nocy z pi¹tku na sobotê 29-30
pa�dziernika. Wyjazd w pi¹tek o godz.
17.00. Powrót w sobotê oko³o godz. 7.00
rano. Koszt 30 z³.
11. W kancelarii przyjmujemy na wypo-

minki: roczne, pó³roczne, kwartalne i mie-
siêczne, a tak¿e na msze �w. zbiorowe 1 i 2
listopada.

ks. Proboszcz


