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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
29. Niedziela Zwyk³a

Niewielu jest w historii ludzi, którzy tak bardzo zmienili �wiat. Jan Pawe³ II

dokona³ tego nie si³¹ miecza, nie si³¹ armat, tylko si³¹ s³owa. To krótkie zdanie

wypowiedziane na pocz¹tku pontyfikatu sta³o siê mottem do samego koñca...

�Nie lêkajcie siê!�

Jeste�my dumni, ¿e ¿yli�my za Jego Pontyfikatu. Prosimy o jak najszybsz¹ beaty-

fikacjê Papie¿a - Polaka. Rodzina Cachów

12 sierpnia 2010 roku
pojechali�my doWieliczki.
Najpierw pojechali�my do
Ko�cio³a i klasztoru Fran-
ciszkanów �Reformatorów.
Jeden z braci oprowadzi³ nas

po klasztorze i opowiedzia³ jego historiê.
Modlili�my siê przez obrazem Matki Bo-
skiej £askawej Ksiê¿nej Wieliczki. Potem
poszli�my do kopalni soli. Podzielili�my
siê na dwie grupy: dzieci m³odszych i star-
szych. Do ka¿dej grupy przydzielony zo-
sta³ przewodnik. Drewnianymi schodami,

Radosny czwartek w Wieliczce

19 sierpnia 2010 roku pojechali�my do
Nowego S¹cza. Po drodze wst¹pili�my do
Tymbarku, gdzie mieli�my mo¿liwo�æ
zwiedzenia zak³adu �Tymbark� wytwarza-
j¹cego soki i napoje. Ubrali�my specjalne
bia³e fartuchy i nakrycia g³owy, wygl¹-
dali�my trochê zabawnie. Po halach opro-
wadza³ nas zastêpca kierownika produk-
cji. Opowiedzia³ nam o produkcji soków.
Widzieli�my wiele skomplikowanych ma-
szyn, które robi³y opakowania do soków,
a potem by³y one nape³niane. Dostali�my
te¿ soczki.
Z Tymbarku pojechali�my dalej, kie-

dy jechali�my przez Kasinê Wielk¹,
ks. Grzegorz opowiada³ nam o swojej

pokonuj¹c 378 stopni,
dotarli�my na I poziom,
na g³êboko�ci 64 m.
W kopalni by³o o wiele
ch³odniej ni¿ na polu. Przemierzaj¹c kory-
tarze i sale, podziwiali�my poszczególne
komory:Miko³aja Kopernika, J.Pi³sudskie-
go. Byli�my w piêknej kaplicy �w. Kingi.
Tam by³ pomnik Jana Paw³a II, przed któ-
rym zrobili�my sobie zdjêcia. Kupili�my
tak¿e pami¹tki. Na powierzchniê wyjecha-
li�mywind¹.W restauracji zjedli�my obiad
i pojechali do domu. Dominik Warcha³

Radosny czwartek w Nowym S¹czu
uczennicy Justynie Kowalczyk, pokaza³
te¿ szko³ê, w której uczy³.
W Nowym S¹czu najpierw poszli�my na

pyszne lody. Pó�niej do ko�cio³a pw �w.
Ma³gorzaty, gdzie w o³tarzu g³ównym by³
obraz przedstawiaj¹cy twarz Chrystusa. By-
li�my na rynku, który jest drugim co do
wielko�ci w Polsce. Pani opowiedzia³a nam
o ratuszu, zrobili�my sobie zdjêcie przed
pomnikiem Jana Paw³a II. Byli�my te¿
w ko�ciele i klasztorze jezuitów, gdzie by³
obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Nad Du-
najcem obejrzeli�my fragmenty murów
zamku z Baszt¹ Kowalsk¹. Na zakoñczenie
pobytu w Nowym S¹czu zjedli�my upra-
gniony posi³ek. Bart³omiej Bana�, uczestnik

�wiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek � �wiêto �w. £ukasza, Ewangelisty, w �rodê �
uroczysto�æ �w. JanaKantego, prezbitera, g³ównego patrona archidiecezji krakowskiej i miasta
Krakowa, w czwartek � wspomnienie b³. Jakuba Strzemiê, biskupa.
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S ³ o w o n a n i e d z i e l ê
(ci¹g dalszy ze str. 5)

Maria Zadora

DRUGIECZYTANIEZDRUGIEGOLISTU
�W.PAW£AAP. DOTYMOTEUSZA

¯ywe jest s³owo Bo¿e i skuteczne,
zdolne os¹dziæ pragnienia i my�li serca.

PIERWSZECZYTANIEZ KSIÊGI
WYJ�CIA
Wj 17, 8-13
Moj¿esz wyprasza zwyciêstwo nad Amalekitami

EWANGELIA: £k 18, 1-8

2 Tm 3, 14-4,2
Wszelkie Pismo natchnione jest po¿yteczne do
kszta³cenia w sprawiedliwo�ci

Oto s³owo Pañskie

Jezus opowiedzia³ swoim uczniom przypowie�æ o tym, ¿e zawsze powinni siê
modliæ i nie ustawaæ: «W pewnym mie�cie ¿y³ sêdzia, który Boga siê nie ba³ i nie
liczy³ siê z lud�mi, W tym samym mie�cie ¿y³a wdowa, która przychodzi³a do
niego z pro�b¹: �Obroñ mnie przed moim przeciwnikiem�. Przez pewien czas
nie chcia³; lecz potem rzek³ do siebie: �Chocia¿ Boga siê nie bojê ani siê z lud�-
mi nie liczê, to jednak poniewa¿ naprzykrza mi siê ta wdowa, wezmê j¹ w obro-
nê, ¿eby nie przychodzi³a bez koñca i nie zadrêcza³a mnie�». I Pan doda³: «S³u-
chajcie, co ten niesprawiedliwy sêdzia mówi. A Bóg czy¿ nie we�mie w obronê
swoich wybranych, którzy dniem i noc¹ wo³aj¹ do Niego, i czy bêdzie zwleka³
w ich sprawie?
Powiadam wam, ¿e prêdko we�mie ich w obronê, Czy jednak Syn Cz³owieczy
znajdzie wiarê na ziemi, gdy przyjdzie?».

Wiara jest ³ask¹. Trzeba o ni¹ Boga
prosiæ. Nie ma wiary bez ¿arliwej mo-
dlitwy. Jedno jest jasne: bez Boga
sprawy nie mog¹ i�æ dobrze. �Cz³o-
wiek jest tak stworzony. ¿e tylko sam
Bóg wystarczy. Wszystko inne jest
zbyt ma³e. Gdy w ¿yciu straci z oczu
Boga, staje siê podobny do cz³owie-
ka; który zbudowa³ dom, a zapomnia³
zrobiæ w nim okna. Niczego nie wi-
dzi i brak mu tlenu. który pozwala
mu oddychaæ�. Cokolwiek w ¿yciu

w których umieszczono stacje Drogi Krzy-
¿owej. Poszczególne stacje tworz¹ p³asko-
rze�by, w których elementem powtarzaj¹-
cym siê jest krzy¿ i g³owa umêczonego
Chrystusa. W tym niezwyk³ym miejscu,
rozwa¿ania Drogi Krzy¿owej prowadzi
ks. Infu³at.

Drugi dzieñ pobytu w Licheniu rozpo-
czynamy wcze�nie, o godz. 6.00 bierze-
my udzia³ w ods³oniêciu obrazu, a potem
mszy �w. Patrzymy na obraz, który przed-
stawia popiersie Matki Bo¿ej o zasmuco-
nym obliczu i przymkniêtych powiekach.
Na brzegach p³aszcza znajduj¹ siê symbo-
leMêki Pañskiej: korona cierniowa, gwo�-
dzie i w³ócznia, któr¹ przebito bok Chry-
stusa. Na piersiach Madonny widnieje za�
orze³ w koronie. Ze wzglêdu na te atrybu-
ty do wizerunku przylgn¹³ tytu³ � Bolesna
Królowa Polski. W 1967 roku obraz zo-
sta³ ukoronowany. Po mszy �w. zwiedza-
my ogromn¹ bazylikê, jej kaplice, otocze-
nie, ko�ció³ �w. Doroty, Matki Bo¿ej Czê-
stochowskiej, kaplicê Krzy¿a, cudowne
�róde³ko. Wa¿nym momentem pobytu
w Licheniu jest spotkanie z ks. Eugeniu-
szem Makulskim (to tylko dziêki ks. infu-
³atowi J. Gilowi), któremu sanktuarium za-
wdziêcza dynamiczny rozwój. Ks. Makul-
ski przyby³ do Lichenia w 1965r. i przy-
gotowa³ uroczysto�ci koronacyjne Cudow-

nego Obrazu. Przez kilkadziesi¹t nastêp-
nych lat, mimo przeszkód ze strony ko-
munistycznychw³adz, rozbudowa³ i upiêk-
szy³ sanktuarium. Za samowole budow-
lane skazano go na siedem lat wiêzienia
w zawieszeniu.Dzie³em jego ¿ycia jest nie-
w¹tpliwie wybudowanie Bazyliki licheñ-
skiej. W 2004 roku przeszed³ na emery-
turê, zachowuj¹c do¿ywotnio tytu³ kusto-
sza seniora. Nasze spotkanie z kustoszem
wielkim budowniczym w jego mieszka-
niu pozostanie na d³ugo w pamiêci.

Opuszczamy Licheñ, prosz¹c: Bolesna
Królowo Polski, módl siê za nami! Bole-
sna Królowa Polski, otocz nas swoj¹
opiek¹! W drodze powrotnej wstêpujemy
jeszcze do Kalisza, do sanktuarium
�w. Józefa. Jest to najbardziej znane
w Polsce i w Europie sanktuarium po�wiê-
cone �w. Józefowi. Najcenniejszym skar-
bem bazyliki jest obraz �wiêtej Rodziny,
w którym czczony jest, w sposób szcze-
gólny, �w. Józef. Jemu polecamy nasze
sprawy dnia codziennego.

Wracamy z pielgrzymki umocnieni, sil-
niejsi i pewni, ¿e to nie tylko my idziemy
drogami wiod¹cymi do miejsc �wiêtych,
lecz tak¿e tymi drogami do naszych serc
idzie Pan Jezus, Maryja i �wiêci.

Bóg zap³aæ ks. Infu³atowi Jakubowi Gi-
lowi za piêkn¹ pielgrzymkê.

�p. Mieczys³aw Gurdek, ur. 1928 r., zam. ul. Podstawie

�p. Maria Horniak, ur. 1948 r., zam. ul. Lwowska

Ze smutkiem zawiadamiamy,
¿e w ostatnim czasie przeszli do wieczno�ci:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Pogrzeb

Natrêctwo modlitwy
cz³owieka (spo³eczno�ci. cywilizacji)
dzia³o lub dzieje siê drog¹ bezbo¿nej
pustki - domaga siê przemiany. nawró-
cenia. A �jedynie od Boga mo¿e
przyj�æ zdecydowana przemiana
�wiata� - przekonuje papie¿. Bo
�wszystkie odpowiedzi, które nie siê-
gaj¹ a¿ do Boga, s¹ za krótkie�. Tym-
czasem wszystkie nasze najwa¿niej-
sze pytania egzystencjalne siêgaj¹
Boga, bo z Niego jeste�my � odpo-
wiedzi musz¹ do tych pytañ dorastaæ.

Benedykt XVI

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

Pi¹tek 22 pa�dziernika
6.00 �p. Zdzis³aw Matuszyk
7.00 �p. Ryszard Gajewski
7.30 �p. Stanis³awMusia³ - 5 r.�m.
8.00 �p. Stanis³aw Szymczak, Gra¿yna córka
12.00 �p. Józef Warcha³
18.00 �p. Andrzej �wiêchowicz

�p. Antoni Szopiñski, Czes³aw Jasiówka
oraz zmarli z rodziny

Sobota 23 pa�dziernika
6.00 Sp. Józef Warcha³
7.00 �p. Ryszard Gajewski
7.30 �p. Stefania Radwan
8.00 �p. Aleksandra i Józef Gacek
12.00 �p. Zdzis³aw Matuszyk
18.00 W 35 r.�lubu Barbary i W³adys³aw

z podziêkowaniem za otrzyamne ³aski.
Dziêkczynno-b³agalna w 18 r. urodzin Justyny

Niedziela 24 pa�dziernika
6.00 �p. Ryszard Gajewski
7.30 �p. Andrzej, Jadwiga Bana�

�p.Roman Komendera z rodzicami
9.00 �p. Tadeusz Szczur
10.00 Roków �p. Amalia So�nicka - 9 r.�m.
10.30 �p.Stanis³awP³onka-1r.�m.,zmarliz rodziny
12.00 �p.WiktoriaGierat-5r.�m.,GenowefaGierat
13.15 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marioli

i Wojciecha oraz ich dzieci w 20 r.�lubu
18.00 �p. Czes³awa i Aleksander Sikora

Czwartek 21 pa�dziernika
6.00 �p. Zdzis³aw Matuszyk
7.00 �p. Ryszard Gajewski
7.30 �p. Michalina i Kazimierz
8.00 �p. Józef Warcha³
12.00 �p.MariaWawrzyñczyk
18.00 �p.Zofia Kolber - 10 r.�m.

�p. Zofia i Lotar Graf

Poniedzia³ek 18 pa�dziernika
6.00 �p. Rozalia Baraniec
7.00 �p. Ryszard Gajewski
7.30 �p. Janina Strycharska
8.00 �p. Maria Wawrzyñczyk
12.00 �p. Zdzis³aw Matuszyk
18.00 �p. Henryk Pietraszewski

�p. Jan Malczyk

Wtorek 19 pa�dziernika
6.00 �p. Rozalia Baraniec
7.00 �p. Ryszard Gajewski
7.30 �p. Zdzis³aw Matuszyk
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Zdzis³awy
12.00 �p. Maria Wawrzyñczyk
18.00 �p. Piotr Rataj - 6 r.�m.

�p. Julia i Antoni Ry³ko - r.�m.

�roda 20 pa�dziernika
6.00 �p. Maria Wawrzyñczyk
7.00 �p. Ryszard Gajewski
7.30 �p. Helena i Franciszek
8.00 �p. Rozalia Baraniec
12.00

18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych

�p. Marcin Ramuciñski
�p. Zdzis³aw Matuszyk
�p. Henryk Pietraszewski
�p. Józef Warcha³
�p. Jan Michalik
�p. Karol Fischer
�p. Ronald Kliñski
�p. W³adys³aw Lemieszek
�p. Artur Podolski

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

29. Niedziela Zwyk³a - 17 pa�dziernika 2010r.
1. Wyra¿amy serdecznie Bóg zap³aæ

wszystkim parafianom, którzy pod-
czas wizytacji kanonicznej okazali na-
szemu Biskupowi czytelne �wiadec-
two ¿ywej wiary.

2. W czwartek na godz. 17.00 zapra-
szamy cz³onkówRycerstwaNiepokalanej.

3. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
tym, którzy w ostatni¹ niedzielê z³o-
¿yli ofiarê w kwocie 2.980,- z³ na po-
moc stypendialn¹ dla zdolnej, lecz
ubogiej m³odzie¿y.

4. Zbli¿a siê miesi¹c listopad � miesi¹c
szczególnej pamiêci o zmar³ych. Za-
troszczmy siê o zewnêtrzny wygl¹d gro-
bów naszych bliskich. Tym bardziej pa-
miêtajmy o pomocy duchowej. Tak¹ po-
moc wy�wiadczamy przez nasz¹ modli-
twê, czyny mi³osierne, zyskiwane odpu-
sty, zamawiane msze �w., a tak¿e pro�by
o wypominki. W naszej bazylice, przez
ca³y listopad przed wieczorn¹ msz¹ �w.,
modlimy siê na ró¿añcu za zmar³ych �
czytamy wtedy wypominki miesiêczne.
Roczne wypominki odczytujemy w mo-
dlitwie przed poszczególnymi niedziel-
nymi mszami �w. Prosimy w rocznych
wypominkach dawaæ zwiêz³e spisy zmar-
³ych. Sk³adamy dowolne ofiary � maj¹c

�wiadomo�æ, ¿e jest to roczny obowi¹zek
podejmowany przez kap³anów. Oprócz
wypominków przyjmujemy na msze �w.
zbiorowe odprawiane we Wszystkich
�wiêtych oraz Dzieñ Zaduszny. Na cmen-
tarzu parafialnym w te dwa dni odprawia-
my msze �w. o godz. 9.00, a na komunal-
nym o godz. 11.00.

5. W pi¹tek 22 pa�dziernika pielgrzy-
mujemy do £agiewnik. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt przejazdu 15 z³.

6. W sobotê mija 150. rocznica urodzin
�w. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego,
oraz 5. rocznica jego kanonizacji. By³ on
uczniem liceum im. M. Wadowity. Z tej
okazji bêdzie w bazylice uroczysta msza
�w. o godz. 10.00, a nastêpnie specjalne
sympozjum w wadowickim liceum.

7. Przysz³a niedziela jest obchodzona
w ca³ym ko�ciele jako Niedziela Misyjna.
Z tej okazji kazania o godz. 9.00, 10.30
i 12.00 wyg³osz¹ misjonarze.

8. Nocne czuwanie na Jasnej Górze od-
prawimy w nocy z pi¹tku 29 na sobotê 30
pa�dziernika. Wyjazd w pi¹tek o godz.
17.00. Powrót w sobotê oko³o godz. 7.00
rano. Koszt 30 z³. Serdecznie zachêcamy
do udzia³u.

Dudni w Jakubowej studni
U pocz¹tku wizytacji kanonicznej ks.

bp Jan Szkodoñ zapragn¹³ zaznajomiæ siê
ze stanem gospodarczym i duszpaster-
skim parafii od ostatniej wizytacji, która
by³a w 2004 roku � do obecnej.

Ks. Biskup dowiedzia³ siê, ¿e w okre-
sie ostatnich 6 lat wykonali�my now¹ ele-
wacjê naszej bazyliki. Fronton bazyliki
wraz z rze�bami zosta³ odnowiony. Wie-
¿ê i dach ko�cio³a pokryli�my blach¹ mie-

(ci¹g dalszy na str. 4)



-5--4-

ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Pielgrzymka do Poznania i sanktuarium
Bolesnej Królowej Polski w Licheniu

W dniach 17 i 18 sierpnia 2010r.
40-osobowa grupa pielgrzymów wziê-
³a udzia³ w pielgrzymce do Poznania
i Lichenia.

Pierwszym miejscem zwiedzania jest
Poznañ, nowoczesne miasto w zachod-
niej Polsce, stolica województwa wiel-
kopolskiego. Zwiedzanie rozpoczynamy
od Ostrowa Tumskiego, gdzie spotyka-
my siê z pani¹ przewodnik. Najpierw
katedra � trójnawowa bazylika gotycka,
otoczona wieñcem kaplic, jest to jedna
z najokazalszych �wi¹tyñ Poznania i nie-
w¹tpliwie jeden z najcenniejszych jego
zabytków. Nosi �lady wielu faz budowy.
Najstarsze fragmenty budowli ogl¹damy
w podziemiach. Na Starym Rynku za-
chwyca nas renesansowy ratusz. Na ele-
wacji zamontowano zegar z mechani-
zmem � dwoma metalowymi kozio³ka-
mi trykaj¹cymi siê codziennie w po³u-
dnie. Pojezuicki ko�ció³ farny �w. Sta-
nis³awa � per³a polskiego baroku, to ko-
lejne miejsce zwiedzania. Trójnawowe
wnêtrze przyt³acza ogromem; d³ugo�æ
wynosi 55 metrów, szeroko�æ 34 metry,
wysoko�æ nawy g³ównej 27 metrów. Re-
prezentacyjnym arcydzie³em Fary s¹ or-
gany zbudowane w 1876 r. Najwiêksze
z 2579 piszcza³ek maj¹ 6 metrów wyso-
ko�ci. W piêknie odnowionym ko�ciele
Franciszkanów modlimy siê przed obra-
zemMatki Boskiej w CudyWielmo¿nej,
zwanej Pani¹ Poznania.

Opuszczamy Poznañ, ale ka¿dy z nas
marzy, ¿eby powróciæ tu na d³u¿ej, za-

poznaæ siê z polsk¹ histori¹, tradycj¹ i kul-
tur¹ w miejscu, w którym ma ona swoje
korzenie.

Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II bêd¹c
w czerwcu 1983r. w Katedrze Poznañ-
skiej powiedzia³: �Zdajê sobie sprawê, ¿e
miejsce, na którym stojê, odegra³o pod-
stawow¹ rolê nie tylko w historii chrze-
�cijañstwa, ale tak¿e w historii pañstwa
i kultury polskiej.

Pó�nym popo³udniem docieramy do Li-
chenia, g³ównego celu naszego pielgrzy-
mowania. SanktuariumMaryjne w Liche-
niu jest drugim, co do czêstotliwo�ci piel-
grzymowania sanktuarium w Polsce. Do
Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Licheñ-
skiej przybywa co roku prawie 2 mln
wiernych. Pielgrzymi przyje¿d¿aj¹ tutaj
prosiæ Boga za wstawiennictwem Maryi
o ³aski, dziêkuj¹c za te, które otrzymali.
Wieczorem w bazylice, której powierzch-
nia górnego ko�cio³a wynosi 8,291 m2,
jest najwiêkszym ko�cio³em w Polsce,
ósmym w Europie i dwunastym na �wie-
cie, uczestniczymy we mszy �w. 7 czerw-
ca 1999r. Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II po-
wiedzia³: �Patrzê z podziwem na tê
ogromn¹ budowlê, która w swoim rozma-
chu architektonicznym jest wyrazem wia-
ry i mi³o�ci doMaryi i Jej Syna�. Po mszy
�w. udajemy siê do jednego z najbardziej
oryginalnychmiejsc na terenie licheñskie-
go sanktuarium, Golgotê. To sztucznie
usypane 25-metrowewzniesienie z kamie-
ni z licznymi kapliczkami i grotami,

dzian¹. Poddali�my gruntownej konser-
wacji boczne o³tarze w ko�ciele, a tak¿e
ambonê. Równie¿ sze�æ paj¹ków odno-
wili�my, a siódmy � najbli¿szy chóru �
zakupili�my.

WRokowie przekszta³cili�mymagazyn
na nawozy sztuczne, który otrzymali�my
od Kó³ka Rolniczego, na prowizoryczn¹
kaplicê. Zakupili�my równie¿ za sumê
35 tys. z³. sklep z GS-u, który ma s³u¿yæ
¿yciu religijnemu tamtejszej czê�ci na-
szej parafii.

Z magazynu pod chórem utworzyli�my
now¹, piêkn¹ kaplicê, której patronuje
nasz najwiêkszy Rodak Jan Pawe³ II. Ka-
plicê tê po³¹czyli�my piêknymi schodami
z chórem. Chór poddali�my gruntowne-
mu remontowi. Firma Zdzis³awa Molli-
na z pó³nocnej Polski wykona³a nowe,
27-g³osowe organy. Koszt budowy wy-
nosi prawie 800 tys. z³. Na zakoñczenie
wizytacji ks. Biskup po�wiêci³ nasz naj-
wiêkszy sukces gospodarczy, jakim s¹
piêkne organy. Wielbiê Boga, a ofiarnym
parafianom dziêkujê za powy¿sze gospo-
darcze dokonania w naszej parafii.

O wiele trudniej jest mówiæ o sukce-
sach duszpasterskich tego okresu. One nie
s¹ tak wymierne, jak te gospodarcze.
Trzeba jednak przypomnieæ o naszych
niezwyk³ych prze¿yciach religijno-mo-
ralnych z roku 2005, zwi¹zanych z cho-
rob¹, �mierci¹ i pogrzebem Jana Paw³a
II. Równie¿ niezapomniana dla nas wa-
dowiczan by³a majowa, w 2006 r. piel-
grzymka Benedykta XVI.

W naszej parafii ka¿dego 2-go, co mie-
si¹c, organizujemy wieczory papieskie.
Piêknym naszym obyczajem jest piel-
grzymowanie ka¿dego 16-go miesi¹ca na
Jasn¹Górê, a w czwarte pi¹tki do £agiew-
nik. Do�wiadczamy, i¿ nasza bazylika
staje siê wielkim sanktuarium Jana Paw-
³a II. Pielgrzymuj¹ do niej ludzie z Pol-
ski i z zagranicy. W ci¹gu ca³ego dnia
widaæ w ko�ciele modl¹cych siê ludzi.
Wielk¹ okazj¹ do tego jest nieustanna
adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu.
Trzeba tak¿e podkre�liæ dy¿ur w konfe-
sjonale. Jest czterech ksiê¿y penitencja-
rzy, a tak¿e ksiê¿a wikariusze i pro-
boszcz, którzy w okre�lonych godzinach
s³u¿¹ szafowaniem Sakramentu Pokuty.

Nie mo¿na tak¿e zapomnieæ o bardzo
¿ywychwspólnotach parafialnych. Jest ich
wiele: Honorowa Stra¿ Serca Bo¿ego, Ry-
cerstwo Niepokalanej, ¯ywy Ró¿aniec,
grupa modlitewna �w. o. Pio, Droga Neo-
katechumenalna, Zespó³ Charytatywny,
RadaDuszpasterska,AkcjaKatolicka, gru-
pa pielgrzymkowa, oaza rodzin, klub
�Pod Plebani¹�, chór parafialny, rodzina
Kolpinga, ministranci, lektorzy, oaza
dzieci i m³odzie¿y, schola, dzieciêca gru-
pa misyjna, wspólnota �Wiara i �wiat³o�,
klub AA, klub sportowy �Karol�, Rodzi-
na Radia Maryja. Wspólnoty te s¹ wielk¹
pomoc¹ w pog³êbieniu ¿ycia religijnego
naszych parafian.

Z okazji prze¿ywanej wizytacji raduje
siê serce proboszczowskie tymi osi¹gniê-
ciami. Parafianie niech wiedz¹, ¿e mamy
siê czym pochwaliæ naszemu Biskupo-
wi. Za te wszystkie sukcesy niech bêdzie
Bóg uwielbiony.

(ci¹g dalszy ze str. 3)


