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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
33. Niedziela Zwyk³a

�p. Helena Kwiatkowska, ur. 1933r., zam. ul. £azówka

�p. Stanis³aw Gibas, ur. 1970r., zam. pl. Jana Paw³a II

�p. Ludwika Foltin, ur. 1918r., zam. pl. Ko�ciuszki

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

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

Pogrzeb

Z rado�ci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie
nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest �w.

Magda Grzywa, córka Szymona i Moniki
Zuzanna Tomasik, córka Jacka i Anny

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Ko�cio³a powszechnego.

Zbli¿a siê 22 listo-
pada � dzieñ, w któ-
rymKo�ció³ wspomi-
na �w. Cecyliê � mê-
czennicê zawiarê, pa-
tronkê muzyki ko-

�cielnej. Chór Parafialny serdecznie
zaprasza do bazyliki na uroczyst¹ Eucha-

�wiêta Cecylio módl siê za nami

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

Panie Bo¿e, kiedy zgodnie z Twoj¹ wol¹ skoñczy³ siê 27-letni pontyfikat Jana

Paw³a II powinni�my jak najszybciej wo³aæ: Najwy¿szy Panie Bo¿e, dziêkujemy

Ci, ¿e da³e� nam Papie¿a, który pewn¹ rêk¹ przeprowadzi³ na przez zakrêty histo-

rii. Codziennie modlimy siê w intencji wyniesienia na o³tarze S³ugi Bo¿ego Jana

Paw³a II, który nadal obecny jest w naszym ¿yciu.

Anna Chruszcz z rodzin¹ Drobiszów

Zapytanie
Przez ostatnie lata roraty by³y: o godz. 6.00 dla doros³ych, a o 17.00 dla dzieci.
Proszê rodziców i dzieci szkolne o wybranie dogodnej godziny rorat: 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 lub 18.00. Ks. Proboszcz

rystiê w �rodê 24
listopada o 18.00.
Bêdziemydziêko-
waæ za 75 lat ist-
nienia Chóru Parafialnego. Powsta³
w listopadzie 1935r. dziêki staraniom
ówczesnego organisty � p. Józefa

Mokwy. Wies³awa Kozub - chórzystka

Podziêkowanie
Cz³onkom chóru parafialnego wraz z Dyrygentem, P. Krzysztofem Jopkiem
wyra¿am wdziêczno�æ za wiern¹ s³u¿bê naszej parafii. Ks. Proboszcz
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Rodzina Domowym Ko�cio³em
Ruch Domowego Ko�cio³a drog¹

Marysia i Tadeusz Wo�niakowie

S³owo na niedzielê

Oto s³owo Pañskie

DRUGIECZYTANIEZDRUGIEGOLISTU
�W.PAW£AAP. DOTESALONICZAN

Nabierzcie ducha i podnie�cie g³owy,
poniewa¿ zbli¿a siê wasze odkupienie.

PIERWSZECZYTANIEZ KSIÊGI
MALACHIASZA
Ml 3, 19-20a
Sprawiedliwy s¹d Bo¿y

EWANGELIA: £k 21, 5-19 Jezus zapowiada prze�ladowania swoich wyznawców

2 Tes 3, 7-12
Kto nie chce pracowaæ, niech te¿ nie je

Gdy niektórzy mówili o �wi¹tyni, ¿e jest przyozdobiona piêknymi kamieniami
i darami, powiedzia³: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie
kamieñ na kamieniu, który by nie by³ zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kie-
dy to nast¹pi? I jaki bêdzie znak, gdy siê to dziaæ zacznie?» Jezus odpowiedzia³:
«Strze¿cie siê, ¿eby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imie-
niem i bêd¹ mówiæ: �Ja jestem� oraz: �Nadszed³ czas�. Nie chod�cie za nimi!
I nie trwó¿cie siê, gdy pos³yszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi siê
staæ, ale nie zaraz nast¹pi koniec».Wtedy mówi³ do nich: «Powstanie naród prze-
ciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Bêd¹ silne trzêsienia ziemi, a miej-
scami g³ód i zaraza; uka¿¹ siê straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz
przed tym wszystkim podnios¹ na was rêce i bêd¹ was prze�ladowaæ. Wydadz¹
was do synagog i do wiêzieñ oraz z powodu mojego imienia wlec was bêd¹ do
królów i namiestników. Bêdzie to dla was sposobno�æ do sk³adania �wiadectwa.
Postanówcie sobie w sercu nie obmy�laæ naprzód swej obrony. Ja bowiem dam
wam wymowê i m¹dro�æ, której ¿aden z waszych prze�ladowców nie bêdzie siê
móg³ oprzeæ ani siê sprzeciwiæ. A wydawaæ was bêd¹ nawet rodzice i bracia,
krewni i przyjaciele i niektórych z was o �mieræ przyprawi¹. I z powodu mojego
imienia bêdziecie w nienawi�ci u wszystkich. Ale w³os z g³owy wam nie zginie.
Przez swoj¹ wytrwa³o�æ ocalicie wasze ¿ycie.

¯ydzi zbudowali �wi¹tyniê i przy-
szed³ Jezus i o�wiadczy³ im: �Nic z tego
nie pozostanie�. Zapowied� Boga, jak
wiemy siê wype³ni³a. Zosta³ ¯ydom
tylko mur. Jeste� czê�ci¹ Ko�cio³a?
B¹d� wzmocnieniem Ko�cio³a. Bóg
liczy na ciebie. Per³ami Chrystusowe- Ks. Stanis³aw Gorgol

Seria tekstów o Domowym Ko�cie-
le i jego metodach mia³a na
celu ukazanie jednej z dróg
prowadz¹cych do pog³êbione-
go ¿ycia chrze�cijañskiego
ma³¿eñstwa i rodziny, w kon-
sekwencji do wspólnego kro-
czenia do Chrystusa i jego Kró-
lestwa. Po to jeste�my sobie
jako ma³¿onkowie �dani i zadani�, jak
czêsto powtarza³ nasz Rodak, S³uga
Bo¿y Jan Pawe³ II, aby wspólnie
uczestniczyæ w tej fascynuj¹cej pod-
ró¿y, aby siê w niej na ró¿ne sposoby
wspomagaæ. Droga nie jest prosta ale
jest z nami Chrystus obecny w nas
przez Sakrament Ma³¿eñstwa. Czeka
na nasz pierwszy krok, bo On pozo-
staje wierny.
Domowy Ko�ció³ proponuje nam
�narzêdzia�, dziêki którym mo¿emy
¿yæ w wiêkszej za¿y³o�ci z Bogiem.
Problemy, które nas dotykaj¹, stan¹ siê
Jego problemami, bo czytamy
�wszystkie troski wasze przerzuæcie
na Niego�(1P 5,7). Nasza obecno�æ
w Ruchu, zmieni³a nasze ¿ycie. Jezus
sta³ siê obecny w codzienno�ci nasze-
go ¿ycia, nie tylko od �wiêta. Kwestie
naszej wiary i wiary naszych dzieci
sta³y siê tematem naszych rozmów ale
równie¿ modlitw. W miarê up³ywu
czasu, coraz bardziej odkrywali�my
blisko�æ Boga, coraz lepiej rozumie-
li�my co oznacza byæ uczniem Chry-
stusa. Zmienia³y siê nasze relacje. Za-
czê³o siê nasze sta³e ¿ycie w £asce
U�wiêcaj¹cej. To by³ milowy krok na
naszej drodze. Nie trzeba by³o nas za-

chêcaæ do uczestnictwa w rekolek-
cjach, tam �³adowali�my
akumulatory�. Jak tylko
by³a mo¿liwo�æ, czy to
w dzieñ, czy wieczorem,
szli�my do kaplicy z Naj-
�wiêtszym Sakramentem,
aby w modlitwie ma³¿eñ-
skiej, powierzaæ Bogu

wszystkie nasze sprawy. Obecno�æ
innych nie by³a nam przeszkod¹.
Wcze�niej by³oby to trudne. W dia-
logu ma³¿eñskim podejmowali�my
sprawy, które nam przeszkadza³y
w pe³nej jedno�ci. W podejmowanej
osobistej regule ¿ycia starali�my siê
je przezwyciê¿aæ. Chcieli�my siê
zmieniaæ. Do�wiadczyli�my prawdy
s³ów �w. Augustyna �je�li Bóg na
pierwszym miejscu to wszystko na
swoim miejscu�. Nasza drog¹ krocz¹
nasze doros³e dzieci i jest to dla nas
ogromna rado�æ. Spokojnie patrzymy
w ich przysz³o�æ, w przysz³o�æ na-
szych wnuków. Nie sposób aby te ra-
do�ci zostawiæ dla siebie, st¹d nasze
teksty. Pragniemy tym do�wiadcze-
niem, i t¹ drog¹, dzieliæ siê z tymi, któ-
rzy pragn¹ zaufaæ Jezusowi i wierniej
kroczyæ jego �ladami. Nasza wiara,
wbrew temu co chce nam wmówiæ
�wiat, nie jest spraw¹ prywatn¹, wszy-
scy jeste�my zobowi¹zani do apostol-
stwa i to nie tylko wobec najbli¿szych.
Teren rodziny ma byæ naszym labo-
ratorium, przygotowaniem do g³osze-
nia Ewangelii �wiatu. Ruch przygo-
towuje nas do tej misji.

go Ko�cio³a nie s¹ mury, lecz jego
�¿ywe kamienie� - Ty i twój bli�ni.
Jaka jest twoja �wi¹tynia? czy jest tam
miejsce dla Niego? Zbudowana na
przykazaniach mi³o�ci, z kamieni, czy
z piasku? A mo¿e próbujesz j¹ znisz-
czyæ od fundamentu grzechem?

Przyjdzie czas
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Intencje mszalne:

Pi¹tek 19 listopada
6.00 �p. Stanis³aw Malczyk - 12 r.�m.
7.00 Za dusze w czy�æcu
7.30 �p. Karol Pustelnik
8.00 �p. Michalina Paleczna
12.00 �p. Helena i Antoni Pietraszek z rodzin¹
18.00 �p. Piotr Zychowicz - 2 r.�m.

�p. Irena Szewczyk

Sobota 20 listopada
6.00 Sp. Mieczys³aw Gurdek
7.00 �p. Michalina Paleczna
7.30 �p. Karol Pustelnik
8.00 �p. Józefa Bogacka, Jakub m¹¿
12.00 Za dusze w czy�æcu
18.00 �p. W³adys³aw Sty³a - 14 r.�m.

�p. Julia, Franciszek i jego Rodzice

Niedziela 21 listopada
6.00 �p. Stanis³aw, Teresa, Helana, Zdzis³aw

Sikora, Janina Kwacza³a
7.30 �p. Cz³onkinie z IV Ró¿y Kobiet

�p. Maria Ba³os - 23 r.�m.
9.00 �p. Boles³aw Putek - 23 r.�m., Jan,

Helena, Zuzanna, Stanis³awa
10.00 Roków�p.PiotrKubaszewski,Bronis³awaiJózef
10.30 W int. nienarodzonych dzieci
12.00 Suma odpustowa
13.15 Chrzty
18.00 �p. Stefan Sobieraj, syn Tadeusz i Stefan

Czwartek 18 listopada
6.00 �p. Karol Pustelnik
7.00 O zdrowie dla Eugeniusza Machay
7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Ewy Karpel
8.00 �p. Maria i W³adys³aw Stró¿akowie
12.00 �p. Michalina Paleczna
18.00 �p. JózefWarcha³

�p.Maria,Mieczys³awPrzy³êccy,AlfredGrzywacz

Poniedzia³ek 15 listopada
6.00 �p. Ryszard Gajewski
7.00 �p. Karol Pustelnik
7.30 �p. Renata Worytko i zm. z rodziny
8.00 �p. JaninaWarzecha, Ferdynand P³onka
12.00 �p. Stanis³awPodsiad³o,Barbara Podsiad³o
18.00 �p.Melania, Józef Drwal i syn Andrzej

�p.Anna,Kazimierz,Kazimiera,Jan£osiowie

Wtorek 16 listopada
6.00 �p. Józef, JadwigaKrawczyk, Józef

i Feliks synowie, Marian Ludwikowski
7.00 �p. Ryszard Gajewski
7.30 �p. Zofia, W³adys³aw Cholewka,

Anna, Alojzy, Karol
8.00 �p. Karol Pustelnik
12.00 �p. Stanis³aw Stachura - 1 r.�m.
18.00 �p.Anna,SzczepanRadwan,Maria,Jan�liwa

�p. Stefan, ¿onaMaria, Stanis³aw i Jan

�roda 17 listopada
6.00 �p. Rudolf i Krzysztof Karpel
7.00 O trze�wo�æ dla Krzysztofa

i o zdrowie i b³. Bo¿e dla jego rodziny
7.30 Oszczê�liwezakoñczenie sprawys¹dowej
8.00 �p. Stanis³aw Kuku³a
12.00 O zdrowie dla Eugeniusza Machay
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Kubusia w 2 r.
urodzin i opiekê Matki Bo¿ej

Za zmar³ych
�p. Józef Warcha³
�p. Karol Pustelnik
�p. Michalina Paleczny
�p. Irena, Micha³ �witalski
�p. Józef Madoñ
�p. AdamGraca
�p. Helena Kwiatkowska

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

33. Niedziela Zwyk³a - 14 listopada 2010r.
1. Dzisiaj prze¿ywamy dzieñ soli-
darno�ci z ko�cio³em prze�ladowa-
nym � zw³aszcza w Iraku. Prosimy
ofiary na ten cel sk³adaæ do koszycz-
ków znajduj¹cych siê na o³tarzach.
2. Jutro Kurialna Komisja Organi-
stowska dokona oficjalnego odbioru
naszych nowych organów. Z tej oka-
zji zapraszamy na koncert organowy
o godz. 17.00 w wykonaniu muzyka
Pana Macieja Panka.
3. Na Apel Jasnogórski wyje¿d¿a-
my we wtorek 16 listopada o godz.
15.45. Koszt przejazdu 30 z³. Do Za-
kopanego, Morskiego Oka pojedzie-
my w sobotê 20 listopada. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³.
Do £agiewnik oraz ko�cio³a Bo¿ego
Cia³a, gdzie s¹ relikwie �w. Stanis³a-
wa Kazimierczyka pojedziemy w pi¹-
tek 26 listopada. Wyjazd o godz.
13.00. Koszt przejazdu 15 z³.
4. Na spotkania formacyjne zapra-
szamy: w czwartek cz³onków Rycer-
stwa Niepokalanej na godz. 17.00,
w pi¹tek Akcjê Katolick¹ na godz.
16.30, a w sobotê grupê modlitewn¹
�w. o. Pio na godz. 10.00.
5. Odpust parafialny Ofiarowania
NMP wypada w niedzielê 21 listopa-
da. Mszê �w. o godz. 12.00 odprawi

ks. pra³at Franciszek Skupieñ, z oka-
zji 50-lecia kap³añstwa. Bêdzie wte-
dy okazja podziêkowaæ Ksiêdzu Ju-
bilatowi za cotygodniow¹ pomoc
w spowiedziach w naszej bazylice.
6. W przysz³¹ niedzielê jest Uroczy-
sto�æ Chrystusa Króla. Prosimy m³o-
dzie¿ z klas III gimnazjum wraz z ro-
dzicami, aby w tym dniu po mszy �w.
o godz. 9.00 z³o¿y³a specjalne dekla-
racje, które przeka¿¹ im ksiê¿a kate-
checi. Po mszy �w. o godz. 10.30, wo-
bec Naj�wiêtszego Sakramentu, odmó-
wimy litaniê do Naj�wiêtszego Serca
Bo¿ego i akt po�wiêcenia. Po mszach
�w. bêdzie przy ko�ciele zbiórka na
biedne rodziny naszej parafii.
7. Na budowê organów w zesz³¹
niedzielê zebrali�my sumê 15.483,- z³.
Bóg zap³aæ za z³o¿one ofiary.
8. �wiêci tego tygodnia: w �rodê �
wspomnienie �w. El¿biety Wêgier-
skiej, zakonnicy, w czwartek � wspo-
mnienie b³. Karoliny Kózkówny, dzie-
wicy i mêczennicy, w pi¹tek � wspo-
mnienie b³. Salomei, zakonnicy,
w sobotê � wspomnienie �w. Rafa³a
Kalinowskiego, prezbitera, w niedzie-
lê � wspomnienie Ofiarowania Naj-
�wiêtszej Maryi Panny.

Jak dudni w Jakubowej studni
Od wizytacji kanonicznej, któr¹
przeprowadzi³ ks. bp Jan Szkodoñ
w po³owie pa�dziernika, wci¹¿ piszê.
Tym razem chcia³em przekazaæ Pa-
rafianom opis wizytacji w szko³ach.
Ks. Biskup odwiedzi³ jedn¹ szko³ê

podstawow¹ na Zaskawiu, w której
uczy siê niespe³na 40 dzieci, dwa Ze-
spo³y Szkó³ Publicznych, czyli szko-
³y podstawowe wraz z gimnazjami,
oraz trzy Zespo³y Szkó³ �rednich,

(ci¹g dalszy na str. 4)
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24 pa�dziernika 2010 r. grupa piel-
grzymów z ks. Infu³atem pojecha³a na
pielgrzymkê do Sanktuarium Bo¿ego
Mi³osierdzia w £agiewnikach. Pobyt
w £agiewnikach zaczêli�my od zwie-
dzania terenu budowy Centrum Jana
Paw³a II �Nie lêkajcie siê�. Byli�my tu
niedawno, a daje siê zauwa¿yæ, ¿e pra-
ce postêpuj¹ w szybkim tempie na-
przód. Papieskie Centrum powstaje na
terenie Bia³ych Mórz, na dzia³ce o po-
wierzchni 11 hektarów, bêd¹cej w³a-
sno�ci¹ ko�cio³a. Jest to teren bardzo
trudny do budowy, po badaniach geo-
logicznych okaza³o siê, ¿e wszystkie
budynki musza byæ posadowione na
polach tkwi¹cych g³êboko w ziemi.
Kiedy szli�my w stronê placu budowy
widzieli�my trwaj¹ce prace porz¹dko-
we przed sobotnimi uroczysto�ciami.
W stanie surowym stoj¹ ju¿ zadaszo-
ne budynki Centrum Wolontariatu i In-
stytut Jana Paw³a II. Na nich widaæ ju¿
dwie wie¿e: Mi³osierdzie i Prawda.
W zamy�le architekta Andrzeja Mikul-
skiego bêd¹ one, a tak¿e dwie inne
(Wiara i Rozum) nawi¹zywaæ do tych
warto�ci, które by³y przes³aniem pon-
tyfikatu naszego Wielkiego Rodaka.
Trwaj¹ te¿ prace przy budowie ko�cio-
³a, w którym zostan¹ z³o¿one relikwie
�wiêtego Jana Paw³a II. Budowa dol-
nego ko�cio³a w stanie surowym do-
biega koñca. Byli�my w miejscu, gdzie

w s o b o t ê

Pielgrzymka do £agiewnik
w zewnêtrzn¹ �cianê �wi¹tyni zostanie
uroczy�cie wmurowany kamieñ wê-
gielny pod budowê ko�cio³a. Widnia³
tam napis: �Kamieñ wêgielny pob³ogo-
s³awiony przez Ojca �wiêtego Bene-
dykta XVI podczas pierwszej piel-
grzymki apostolskiej na B³oniach Kra-
kowskich 27 V 2006r.� W centralnej
czê�ci �ciany w oszklonej wnêce znaj-
duje siê ziemia z grobu Jana Paw³a II
z Grot Watykañskich, po lewej stronie
herb Benedykta XVI, a po prawej herb
kardyna³a St. Dziwisza. Z placu budo-
wy udali�my siê do Kaplicy Wieczystej
Adoracji, gdzie uczestniczyli�my
w dziêkczynnej adoracji prowadzonej
przez ks. Infu³ata Jakuba Gila. Odmó-
wili�my te¿ Koronkê do Mi³osierdzia
Bo¿ego. O godz. 17.00 w Kaplicy
klasztornej przy relikwiach �w. Fausty-
ny uczestniczyli�my we mszy �w.
Ks. Dziedzic w homilii nawi¹za³ do
�wiatowego Dnia Misyjnego, którego
temat brzmi: �Budowanie wspólnoty ko-
�cielnej ma kluczowe znaczenie dla mi-
sji.� Obecnie Polska ma blisko 2 tys. mi-
sjonarzy, pracuj¹ w ró¿nych miejscach
na �wiecie, wype³niaj¹ jeden z podsta-
wowych obowi¹zków i praw Ko�cio³a,
oznaczaj¹cy g³oszenie Ewangelii.
Pa�dziernikowe pielgrzymowanie za-
koñczyli�my wspólnym odmówieniem
ró¿añca.
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II w 1991 r.
w Fatimie powiedzia³: �Ró¿aniec to
moja ulubiona modlitwa, modlitwa cu-
downa! To nasze codzienne spotkanie,
którego Naj�wiêtsza Maryja Panna ani
ja nigdy nie zaniedbujemy�

wraz z jedn¹ szko³¹ zawodow¹. Do-
strzeg³em, ¿e szko³a jest
domem dla wychowaw-
ców i wychowanków.
Jest w jakim� sensie ro-
dzin¹. Ka¿da rodzina
ma swój niepowtarzal-
ny klimat. Poszczegól-
ne szko³y odznaczaj¹
siê swoj¹ niepowtarzaln¹ atmosfer¹.
Nie potrafiê okre�liæ, w której szkole
by³o lepiej, a gdzie by³o gorzej, gdy¿
ka¿da z tych szkó³ tworzy³a niepowta-
rzalny klimat spotkania z ks. Biskupem.
By³em pod wielkim urokiem przygo-
towanych spotkañ przez poszczególne
Dyrekcje, jak równie¿ cieszy³em siê
z serdecznej atmosfery przyjmowania
Biskupa przez uczniów i nauczycieli.
Nawiedzaj¹c z Biskupem poszcze-
gólne szko³y my�la³em, jak to � jesz-
cze nie tak dawno � biskup, ani ksi¹dz
nie mia³ prawa wchodziæ na teren szko-
³y. Przypomina³em sobie ten smutny
epizod z kard. Wojty³¹, który bardzo
pragn¹³ byæ z okazji jubileuszu w swo-
jej ukochanej szkole, a tymczasem
drzwi szkolne by³y zamkniête przed by-
³ym uczniem. Na szczê�cie ten rodzaj
walki z Ko�cio³em ju¿ w naszej Oj-
czy�nie nie istnieje. Obecnie s¹ inne
sposoby. Ko�ció³ zawsze bêdzie zna-
kiem sprzeciwu.
Z okazji wizytacji równie¿ wspomi-
na³em o alarmuj¹cych artyku³ach czy-
tanych przed 20 laty, w zwi¹zku z wej-
�ciem katechizacji do szko³y. Wie�ci³y
one o zagro¿eniu wolno�ci w szko³ach
przez Ko�ció³. Katechizacja w szkole
odbywa siê i ¿aden z nauczycieli, czy
uczniów odmiennie my�l¹cych i postê-
puj¹cych nie jest z tego powodu poni-

¿any. Je�li chcia³oby siê mówiæ
o wspó³czesnym braku tolerancji to na-
le¿a³oby podkre�liæ, i¿ o�rodki liberal-

ne nadu¿ywaj¹ go
w stosunku do Ko�cio-
³a. S¹ czêsto wobec nie-
go nietolerancyjne.
Wracaj¹c do wizyt
sk³adanych przez ks.
Biskupa w murach po-
szczególnych szkó³

pragnê wyraziæ ho³d wszystkim na-
uczycielom, którzy �wiadczyli o wiel-
ko�ci swego powo³ania. Wyra¿a³o siê
to w piêknych wypowiedziach �wiad-
cz¹cych o trosce o poziom nauczania
i wychowania uczniów. Czêsto te¿
ks. Biskup s³ysza³ z ust nauczycieli
o przywi¹zaniu do szko³y, w której pra-
cuj¹. Szko³a ta ich przygarnê³a jako
uczniów. Skoñczyli studia i ich wiel-
kim marzeniem i pragnieniem by³o, aby
w murach tej swojej ukochanej �budy�
przekazywaæ wiedzê m³odzie¿y.
W rozmowie powizytacyjnej z ks. Bi-
skupem odczuwa³em du¿¹ satysfakcjê
z przebiegu tych spotkañ. Dla ks. bp
Jana Szkodonia wizytacje to chleb co-
dzienny. W Jego rocznym programie
jest 40 parafii w ró¿nych czê�ciach na-
szej diecezji. Rejon wadowicki nie na-
le¿y do najpobo¿niejszych czê�ci na-
szej archidiecezji. Jednak ks. Biskup
by³ pod wra¿eniem odbytych wizyt
w szko³ach naszej parafii. Przypad³a
mu do gustu wielka kultura, tak na-
uczycieli jak i uczniów. B³ogos³awieñ-
stwo Bo¿e, które ks. Biskup wniós³
w mury poszczególnych szkó³ niech
towarzyszy w codziennych zmaga-
niach o piêkniejszy kszta³t cz³owie-
czeñstwa i coraz szersz¹ znajomo�æ
problemów wspó³czesnego �wiata.

(ci¹g dalszy ze str. 3)


