Spotkanie Rady Duszpasterskiej
W czwartek 02.09.2010r.
odby³o siê kolejne spotkanie Rady, której przewodniczy³ opiekun ks. Infu³at
Jakub Gil. W spotkaniu
uczestniczy³o 22 cz³onków
i 5 ksiê¿y. Spotkanie rozpoczêliœmy
wspóln¹ modlitw¹, a nastêpnie przewodnicz¹cy, P. B. Pamu³a przedstawi³ tematy
spotkania i przywita³ nowego ks. w naszej
parafii – ks. Piotra Wiktora.
1. Nowy rok szkolny- katecheza – ks. proboszcz.
2. Omówienie zakoñczenia budowy organów – ks. proboszcz.
3. Omówienie wizytacji duszpasterskiej
w naszej parafii – ks. proboszcz.
4. Renowacja „Drogi Krzy¿owej”
– ks. proboszcz.
5. Relacje:
- radosne czwartki- p. M. Zadora
- pielgrzymka gwardzistów- ks. Wojciech.
Ad.1)
W seminarium krakowskim odby³o siê
spotkanie ksiê¿y i katechetów w zwi¹zku
z 20-leciem powrotu katechizacji do szkó³.
Jest to wielkie osi¹gniêcie- w³¹czenie Chrystusa do szko³y- wielkie dobro, ale s¹ ró¿ne grupy ludzi niewierz¹cych, dla których
stwarza to pewne w¹tpliwoœci. Bêd¹ wiele
robiæ, aby wyeliminowaæ katechezê ze
szkó³. Nowy rok szkolny wnosi du¿e oczekiwania. Celem katechizacji jest o¿ywienie wiary, a tak¿e to, aby zauwa¿yæ
w swym ¿yciu Boga. Katechizuj¹cy musi
wspó³pracowaæ z rodzin¹.
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Ad.2)
Ks. proboszcz przedstawi³ nam problem budowy organów. Pieni¹dze na ich budowê parafianie przekazywali
poprzez konto bankowe, inni w kancelarii,
a najczêœciej w comiesiêcznej, niedzielnej
sk³adce.
4 sierpnia Archidiecezjalna Komisja
ds. Muzyki Koœcielnej, bada³a przez
3-4 godz. dŸwiêk organów. Badania wykaza³y pewne braki, które nale¿y uzupe³niæ.
Buduj¹cy organy musz¹ je poprawiæ, a Komisja zbierze siê powtórnie i dok³adnie oceni jakoœæ organów.
Ad.3)
Od 9 X – 13 X ks. biskup Jan Szkodoñ
bêdzie wizytowa³ nasz¹ parafiê. Ostatnia
taka wizytacja mia³a miejsce w 2004 roku.
Podczas wizytacji nast¹pi uroczysty odbiór
organów. Ta wizytacja kanoniczna jest bardzo wa¿na. Nastêpca aposto³ów idzie z b³ogos³awieñstwem. Przed tak¹ wizytacj¹ trzeba dok³adnie opisaæ duszpasterstwo parafii
wyra¿one m.in. w wspólnotach parafialnych, a tak¿e dzia³alnoœci gospodarczej.
Ad.4)
Obrazy stacji drogi krzy¿owej s¹ bardzo
zniszczone. Stacje te by³y wykonane w po³owie XIX wieku. Pracownia konserwacyjna w Krakowie ma zaj¹æ siê odnow¹ obrazów: oz³ociæ ramy, odnowiæ numery stacji
i rzeŸby. Koszt tej odnowy ma wynosiæ
ok. 200 tys. z³otych.
Ma³gorzata Bando³a
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
27. Niedziela Zwyk³a

Podczas wspólnej, rodzinnej modlitwy dziêkujemy Bogu za tak wspanialego Papie¿a, jakim jest Jan Pawe³ II.
Samemu Ojcu Œwiêtemu dziêkujemy za m¹droœci, jakie przekaza³ nie tylko nam, ale i ca³emu œwiatu.
Rodzina Smoleniów

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA HABAKUKA

DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŒW. PAW£A AP. DO TYMOTEUSZA

Ha 1, 2-3; 2, 2-4
Sprawiedliwy ¿yæ bêdzie dziêki swej wiernoœci

2 Tm 1, 6-8.13-14
Nie da³ nam Bóg ducha bojaŸni

S³owo Pana trwa na wieki,
to s³owo og³oszono wam jako Dobr¹ Nowinê.

EWANGELIA: £k 17, 5-10
Aposto³owie prosili Pana: «Przymnó¿ nam wiary». Pan rzek³: «Gdybyœcie mieli wiarê jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyœcie tej morwie: „Wyrwij siê z korzeniem i przesadŸ siê
w morze”, a by³aby wam pos³uszna.
Kto z was maj¹c s³ugê, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „PójdŸ i si¹dŸ
do sto³u?” Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzê, przepasz siê i us³uguj mi, a¿
zjem i napijê siê, a potem ty bêdziesz jad³ i pi³?” Czy dziêkuje s³udze za to, ¿e wykona³ to,
co mu polecono?
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „S³udzy nieu¿yteczni jesteœmy; wykonaliœmy to, co powinniœmy wykonaæ”».
Oto s³owo Pañskie

Potrzeba wiary

Prawdy i nigdy nie zaprzestawali poszukiwania g³êbokiej prawdy o samych sobie
i o rzeczach wewnêtrznym spojrzeniem serca. Bóg nie przestanie obdarzaæ Œwiat³em,
abyœmy widzieli i Ciep³em, abyœmy odczuli
sercem, ¿e nas mi³uje i pragnie byæ mi³oBenedykt XVI
wanym.

Drodzy bracia i siostry, pragnê powiedzieæ wszystkim, tak¿e tym, którzy prze¿ywaj¹ chwile trudnoœci na swej drodze
wiary, tym, którzy rzadko uczestnicz¹
w ¿yciu Koœcio³a, lub tym, którzy ¿yj¹ tak,
„jakby Boga nie by³o”” – aby nie lêkali siê

Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

13.15 –
15.00 –
16.00 –
18.00 –

msza œw. – b³ogos³awieñstwo rodziców z dzieæmi w wózkach oraz przedszkolnymi,
nabo¿eñstwo za zmar³ych na cmentarzu komunalnym,
spotkanie w kaplicy z Rad¹ Duszpastersk¹, Akcj¹ Katolick¹ i Chórem Parafialnym,
msza œw. patriotyczna w ³¹cznoœci z rodzinami pielgrzymuj¹cymi w tym
dniu do Katynia. B³ogos³awieñstwo ma³¿eñstw,

Poniedzia³ek 11 paŸdziernika
Godz. 7.00 –
Godz. 9.30 –
Godz. 11.00 –
Godz. 14.00 –
Godz. 15.00 –
Godz. 16.00 –
Godz. 17.00 –
Godz. 18.00 –
Godz. 18.30 –

msza œw. u Ojców Karmelitów – nawiedzenie klasztoru,
odwiedzenie Zespo³u Szkó³ Nr 3 przy ul. Sienkiewicza,
odwiedzenie Zespo³u Szkó³ im. Ksiêdza Tischnera,
Dom Sióstr Albertynek,
Dom Samotnej Matki,
spotkanie z Grup¹ Misyjn¹ i Klubem Sportowym „Karol”,
msza œw. w Rokowie,
spotkanie Klub Seniora „Pod Plebani¹”,
spotkanie z P. Koœcielnym i z P. Organist¹,

Wtorek 12 paŸdziernika
Godz. 6.30 –
Godz. 9.00 –
Godz. 10.00 –
Godz. 11.00 –
Godz. 11.30 –
Godz. 14.00 –
Godz. 16.00 –
Godz. 17.30 –
Godz. 19.00 –

msza œw. u Sióstr Nazaretanek,
odwiedzenie Domu Opieki Spo³ecznej przy ul. Pu³askiego,
odwiedzenie Szko³y Podstawowej Nr 3 na Zaskawiu,
nawiedzenie Fundacji dra Edmunda Wojty³y,
odwiedzenie Zespo³u Szkó³ im. ks. Jana Twardowskiego,
odwiedziny Szpitala Wadowickiego,
odwiedziny wiêzienia wadowickiego,
msza œw. – rodzice z dzieæmi I komunijnymi,
spotkanie z kap³anami pracuj¹cymi w Parafii,

Œroda 13 paŸdziernika

27. Niedziela Zwyk³a - 03 paŸdziernika 2010r.
1. W dzisiejsz¹ niedzielê ofiary przeznaczone s¹ na budowê organów. Bóg zap³aæ
za sk³adane pieni¹dze.
2. Dziœ rozpoczynamy Tydzieñ Mi³osierdzia. Ma byæ on sta³ym elementem naszej
chrzeœcijañskiej postawy wobec drugiego
cz³owieka. Przy o³tarzu œw. Antoniego
znajduje siê kosz, do którego prosimy wk³adaæ dary dla potrzebuj¹cych. Dzisiaj na
godz. 17.00 zapraszamy naszych wiernych
na procesjê ró¿añcow¹.

3. Serdecznie prosimy wiernych o odmawianie Ró¿añca w domach lub w koœciele.
Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe jest o godz. 17.30,
dodatkowo rano o godz. 8.30.
4. We wtorek 5 paŸdziernika jest uroczyste
otwarcie modernizacji Domu Jana Paw³a II
oraz przeniesionej do domu katolickiego ekspozycji o Wadowickim Papie¿u.
5. W œrodê odprawiamy nowennê do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy rano
o godz. 8.30 i wieczorem o godz. 17.15.
-2-

Godz. 8.00 –
Godz. 9.00 –
Godz. 10.00 –
Godz. 11.00 –
Godz. 12.00 –
Godz. 13.00 –
Godz. 14.00 –
Godz. 16.00 –
Godz. 17.00 –

msza œw., Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
nawiedzenie Domu Sióstr Nazaretanek, al. Fatimska,
nawiedzenie Domu Chorych przy ul. Wojty³ów,
nawiedzenie Kuchni Œw. Brata Alberta,
odwiedzenie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych,
odwiedzenie Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 1 przy ul. S³owackiego,
spotkanie z kap³anami pracuj¹cymi w Parafii,
odwiedziny rodzin wielodzietnych,
spotkanie z siostrami katechetkami oraz œwieckimi katechetami oraz Panie
z Poradni Rodzinnej,
Godz. 18.00 – msza œw. na zakoñczenie wizytacji kanonicznej.
Poœwiêcenie organów – dziêkczynna obecnoœæ parafian.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
-7-

Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 4 paŸdziernika
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
7.30 Œp. Henryk Pietraszewski
8.00 Œp. Ma³gorzata Babula
12.00 Œp. Franciszek Piecek
18.00 Œp. Franciszek, rodzice oraz Maria
w dniu imienin
Œp. Franciszek Nogala
Wtorek 5 paŸdziernika
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Stanis³aw £apka
7.30 Œp. Henryk Pietraszewski
8.00 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
12.00 Œp. Józef i Anna Tatara, Waleria,
Edmund Ciaputa
18.00 Œp. Ma³gorzata Babula
Œp. Maria Wawrzyñczyk

Czwartek 7 paŸdziernika
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Henryk Pietraszewski
7.30 Œp. Maria Wawrzyñczyk
8.00 Œp. Stanis³awa i Rudolf, Stanis³awa,
Gabriel, Kazimierz
12.00 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
18.00 Œp. Micha³ i Maria Józefowscy
Œp. Antoni Kudela
Pi¹tek 8 paŸdziernika
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny Sztorc
i opiekê Matki Bo¿ej
7.30 Œp. Antoni Kudela
8.00 Œp. Henryk Pietraszewski
12.00 Œp. William Furlong
18.00 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
Œp. Maria Wawrzyñczyk
Sobota 9 paŸdziernika
6.00 Sp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Zdzis³aw Matuszyk
Œp. Henryk Pietraszewski
8.00 Œp. Stanis³aw, Maria z rodzicami
12.00 Œp. Maria i Józef, Maria, zmarli
z rodziny Albertych
18.00 Œp. W³adys³aw z rodzicami
O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej na
dalsze lata ¿ycia w 50 r. œlubu
Krystyny i Mariana Kasiarz

Œroda 6 paŸdziernika
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.00 Œp. Maria Wawrzyñczyk
7.30 Œp. Leon Grabowski, syn Andrzej
8.00 Ob³.Bo¿edlaBarbary,Ewy,Jagodyiichrodzin
12.00
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
Dziêkczynna za szczêœliw¹ operacjê
Niedziela 10 paŸdziernika
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Karoliny w 90 r. urodzin
6.00 Œp. Rozalia Baraniec
7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Ró¿ i ich
Za zmar³ych
Opiekuna ks. Infu³ata Jakuba Gila
Œp. Marcin Ramuciñski
Œp. Jadwiga Sikora z rodzicami
Œp. Zbigniew Bukin
00
Œp. Maria Czopek - 25 r. œm.
9.
Œp. Zdzis³aw Matuszyk
00
10.
Roków Œp. Marcin Salepa- 6 r. œm.
Œp. Edward Chowaniak
30
10.
Œp. Stanis³aw Chruszcz - 12 r.œm.
Œp. Henryk Pietraszewski
00
12. Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
Œp. Antoni Kudela
13.15 Roczki
Œp. Józef Warcha³
00
- 6 - 18. Œp. Józef i Julia Wiercimak
Œp. Franciszek Dudek

6. W sobotê na mszy œw. o godz. 8.00
rozpoczynamy wizytacjê kanoniczn¹. Zapraszamy zw³aszcza rodziców z m³odzie¿¹
klas III, która w tym roku szkolnym przyjmie Sakrament Bierzmowania. Rodzice na
tej mszy œw. wrêcz¹ swoim dzieciom krzy¿e. Nie bêdzie w tym dniu mszy œw. o godz.
7.30. Na godz. 8.00 zapraszamy tak¿e
wspólnoty: Rycerstwa Niepokalanej, Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego, Grupê Modlitewn¹ Ojca Pio, Zespó³ Charytatywny
i Rodzinê Kolpinga. Na mszê œw. o godz.
12.00 zapraszamy chorych i starszych, aby
ks. Biskup móg³ ich obdarzyæ specjalnym
b³ogos³awieñstwem.
W przysz³¹ niedzielê na poszczególnych
mszach œw. ks. Biskup bêdzie b³ogos³awi³
uczestników. Prosimy, aby pary ma³¿eñskie
podchodzi³y do b³ogos³awieñstwa razem.
Na mszy œw. o godz. 9.00 chce siê spotkaæ
z m³odzie¿¹, na „dwunastce” z dzieæmi
szkolnymi, a o godz. 13.15 zaprasza rodziców z dzieæmi w wózkach. Na cmentarzu komunalnym o godz. 15.00 ks. Biskup
pragnie siê modliæ z przyby³ymi rodzinami za zmar³ych.
Natomiast we wtorek 12 paŸdziernika
msza œw. bêdzie wyj¹tkowo o godz. 17.30,
gdy¿ ks. Biskup pragnie na niej poœwiêciæ
ró¿añce dla dzieci pierwszokomunijnych,
które wraz z rodzicami przyjd¹ na tê mszê
œw. Nabo¿eñstwo ró¿añcowe w tym dniu
bêdzie wyj¹tkowo po mszy œw. Zachêcamy do nabywania biuletynu parafialnego,

gdy¿ jest tam uaktualniony program wizytacji kanonicznej. Podany w poprzedni¹
niedzielê uleg³ pewnym zmianom.
7. Niedziela 10 paŸdziernika jest w Polsce obchodzona jako X Dzieñ Papieski pod
has³em: „Jan Pawe³ II – odwaga œwiêtoœci”.
Cz³onkowie Akcji Katolickiej na proœbê
Fundacji Episkopatu „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia” - organizatora X Dnia Papieskiego – bêd¹ zbieraæ ofiary po mszach œw. na
pomoc stypendialn¹ dla zdolnej, ale ubogiej m³odzie¿y. Temu samemu dzie³u s³u¿y
zbiórka na rynku.
8. W tym roku m³odzie¿ szkó³ wadowickich uczci 32. rocznicê wyboru kardyna³a
Wojty³y na Papie¿a w pi¹tek 15 paŸdziernika na mszy œw. o godz. 10.00, natomiast
dla doros³ych bêdzie uroczysta msza œw.
w sobotê 16 paŸdziernika.
9. Zapraszamy na pielgrzymkê do Czêstochowy. Wyjazd w sobotê 16 paŸdziernika o godz. 15.45. Koszt przejazdu 30 z³.
Do Pasierbca k/Limanowej, oraz na Œnie¿nicê – w poniedzia³ek 18 paŸdziernika
o godz. 7.00. Koszt 25 z³. Do £agiewnik
w pi¹tek 22 paŸdziernika godz. 13.00. Koszt
15 z³. Nocne czuwanie na Jasnej Górze
29/30 paŸdziernika. Wyjazd w pi¹tek
o godz. 17.00. Powrót w sobotê oko³o godz.
7.00 rano. Koszt 30 z³.
10. W kancelarii przyjmujemy na wypominki: roczne, pó³roczne, kwartalne i jednorazowe, a tak¿e na msze œw. zbiorowe
1 i 2 listopada. /-/ ks. J.Gil - Proboszcz

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê paŸdziernika, na mszy œw. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych
Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpóŸniej przed t¹ Msz¹ œw.
Jan Witek
Wiktoria Byrska
Antoni Szewczyk

Jakub Leœniak
Olivier Spisak
Julia Ko³ek
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Filip Borkowski
Dominik Sowa
Miko³aj Czapik

Rozpocz¹³ siê remont. Ma trwaæ dwa lata.
oda dudni w Jakubowej studni Na czas wielomiesiêcznej przebudowy, parafia udostêpni³a kaplicê domu katolickieW ostatnim czasie otrzyma³em zaproszego na utworzenie repliki domu papieskienie Dyrektora Muzeum Domu Rodzinnego. Pracê tê realizowa³a ekipa ks. Dyrektogo Jana Paw³a II w Wadowicach, ks. Pawra Piotra Danka przez ca³y sierpieñ – do 26
³a Danka, do udzia³u w uroczystym podpiwrzeœnia. Efekt tej pracy jest zdumiewaj¹saniu Aktu Erekcyjnego Pod Przebudowê
cy. Powsta³a piêkna wystawa. Otwarta dla
Domu Rodzinnego Ojca Œwiêtego Jana
pielgrzymów 28 wrzeœnia. Zobaczymy, jak
Paw³a II w Wadowicach, oraz otwarcia
bêdzie nawiedzana. Za wystawê odpowiewystawy „Skarb mojego ¿ycia”. We wtodzialna jest ta sama ekipa Sióstr Nazaretarek 5 paŸdziernika o godz. 12.00 na rynku
nek, która by³a obecna przez ca³e lata
wadowickim bêdzie podpisanie Aktu Erekw domu papieskim. Niech œw. Wac³aw wraz
cyjnego oraz wmurowanie kamienia wêze Œwiêtymi Archanio³ami towarzysz¹ na
gielnego. Nastêpnie w domu katolickim,
tej nowej drodze.
w dawnej kaplicy, bêdzie otwarcie nowoW niedzielê 26 wrzeœnia odby³y siê na
powsta³ej wystawy pt „Skarb mojego
rynku wadowickim uroczystoœci centralne
¿ycia”. Jest to replika Domu Rodzinnego
Œwiatowego Dnia Serca. Z wielk¹ zadum¹
Jana Paw³a II. Uroczystoœciom tym bêdzie
czyta³em na frontonie g³ównego namiotu
przewodniczy³ ks. kard. Stanis³aw Dziwisz.
has³a tego dnia: „Pamiêtaj o sercu”. „Miej
Podpisze on Akt Erekcyjny wraz z Miniserce dla serca”. „Zawalcz o swoje serce”.
strem Kultury, Panem Marsza³kiem UrzêWyra¿am wielkie uznanie Organizatorom
du Marsza³kowskiego w Krakowie, oraz
tego Dnia na naszym wadowickim rynku.
Pani¹ Burmistrz miasta Wadowic. Te czteWœród uczestników panowa³a serdeczna
ry podmioty s¹ odpowiedzialne za przebuatmosfera. By³o tam wielu kardiologów
dowê domu.
z tytu³ami profesorskimi, którzy dzielili siê
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Œwiêtego
swoj¹ wiedz¹ z uczestnikami. By³a mo¿liJana Paw³a II w Wadowicach jest instywoœæ bezp³atnego zbadania akcji serca. Nasz
tucj¹ kultury w fazie organizacji. Utwoks. kard. Macharski z wielkim uznaniem,
rzone zosta³o 12 kwietnia 2010 r., na mocy
uczestnicz¹c w tych obchodach, mówi³
umowy pomiêdzy Archidiecezj¹ Krao naszej przyjaŸni z lekarzami. Lekarz jako
kowsk¹, Ministrem Kultury i Dziedzictwa
przyjaciel chorego. S³uchaj¹c tych s³ów,
Narodowego, Samorz¹dem Województwa
myœla³em: Oby tak zawsze by³o!
Ma³opolskiego i Burmistrzem Miasta WaGdy na rynku odbywa³a siê potê¿na akdowic. Sygnatariusze tego dokumentu zocja troski o serce, w naszej bazylice do nabowi¹zali siê, za poœrednictwem nowoszych serc p³ynê³y jak najlepsze balsamy,
utworzonej jednostki, do realizacji projektu
s³owa ks. pra³ata Stanis³awa Podziornego
przebudowy Domu Rodzinnego Jana Paw³a
– proboszcza parafii œw. Józefa w Nowej
II w Wadowicach. 6 maja 2010r. Muzeum
Hucie. W sposób ewangeliczny mówi³ o roli
zosta³o wpisane do Rejestru Instytucji KulKoœcio³a, której ka¿da parafia jest cz¹stk¹,
tury Województwa Ma³opolskiego i uzyjest rodzin¹ rodzin, a ksi¹dz ma œwiadoska³o osobowoœæ prawn¹.
moœæ wielkiej solidarnoœci z t¹ rodzin¹.
Od poniedzia³ku 13 wrzeœnia dom paPragn¹³em, aby przed wizytacj¹ kanoniczn¹
pieski zosta³ zamkniêty dla zwiedzaj¹cych. -4-

w

pad³y znanego kaznodziei krakowskiego
s³owa o roli Koœcio³a i kap³ana we wspó³czesnej naszej OjczyŸnie.
W zwi¹zku z wizytacj¹ kanoniczn¹,
ks. Dyrektor Ekonomiczny z Kurii Metropolitalnej w dniu 27 wrzeœnia bada³ prowadzenie ekonomiczno-gospodarcze naszej
wspólnoty parafialnej. Zauwa¿am, jak wiele
trudu trzeba w³o¿yæ, aby przygotowaæ w³aœciwy materia³ do wgl¹du ks. Dyrektora.
W najbli¿sz¹ sobotê rozpoczn¹ siê w naszej parafii dni, o których mówi Pismo œw.
„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzieñ
zbawienia” jak równie¿ nastêpny cytat:
„Dziœ gdy us³yszycie g³os Pañski nie zatwardzajcie serc waszych”. Bardzo mi zale¿y, by w sobotê na mszy œw. byli rodzice

wraz z m³odzie¿¹ klas trzecich gimnazjum.
Oni w tym roku szkolnym przyjm¹ z r¹k
ks. Biskupa Sakrament Bierzmowania.
Niech krzy¿ pob³ogos³awiony przez Biskupa, a na³o¿ony przez rodziców na szyjê
swojego dziecka bêdzie dla niego moc¹
w dzisiejszym œwiecie, który na ró¿ny sposób walczy ze znakiem zbawienia. Po tej
mszy œw. zapraszam na spotkanie do kaplicy parafialnej okreœlone wspólnoty. Przewodnicy poszczególnych wspólnot przedstawi¹ ks. Biskupowi w krótkich s³owach
dzia³alnoœæ grupy.
Modlê siê, by Matka Bo¿a Nieustaj¹cej
Pomocy wyprosi³a b³ogos³awieñstwo na
radosne dni odwiedzin Biskupa.
ks. Infu³at

Program wizytacji
Parafii Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny w Wadowicach
Sobota 09.10.2010 – Œroda 13.10.2010
Sobota 9 paŸdziernika
Godz. 8.00 –

msza œw. – rozpoczêcie wizytacji. Proszeni s¹ rodzice z m³odzie¿¹ przygotowuj¹c¹ siê do bierzmowania z klas III gimnazjum, równie¿ poni¿sze wspólnoty,
Godz. 9.00 – spotkanie: w kaplicy z nastêpuj¹cymi wspólnotami: Rycerstwo Niepokalanej, Honorowa Stra¿ Serca Bo¿ego, Grupa Modlitewna Ojca Pio, Zespó³
Charytatywny, Rodzina Kolpinga,
Godz. 10.00 – spotkanie w kaplicy z ministrantami, lektorami, oaz¹ dzieci i m³odzie¿y, schol¹,
Godz. 11.00 – odwiedziny chorych le¿¹cych w domu,
Godz. 12.00 – msza œw. dla chorych z b³ogos³awieñstwem indywidualnym,
Godz. 19.30 – spotkanie z uczestnikami Drogi Neokatechumenalnej,

Niedziela 10 paŸdziernika – 10 Dzieñ Papieski: Jan Pawe³ II - Odwaga œwiêtoœci
Godz. 6.00 –
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.
Godz.

msza œw. – b³ogos³awieñstwo starszych, samotnych, wdów i wdowców,
oraz uczestników Ró¿ Ró¿añcowych, b³ogos³awieñstwo ma³¿eñstw,
7.30 – msza œw. – b³ogos³awieñstwo ma³¿eñstw,
9.00 – msza œw. dla m³odzie¿y z wstêpnym s³owem ks. Biskupa,
9.15 – msz œw. na Górce u Ojców Karmelitów,
10.30 – msza œw. – b³ogos³awieñstwo ma³¿eñstw,
12.00 – msza œw. – b³ogos³awieñstwo dzieci szkolnych wraz z ich rodzicami,
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(ci¹g dalszy na str. 7)

