Wi e l k i s k a r b –
chór parafialny
Oby z okazji wybudowania nowych organów nasz
wys³u¿ony chór parafialny tak¿e siê odnowi³. Serdecznie zachêcam wszystkich, którzy czuj¹ chêæ i
radoœæ œpiewania aby w³¹czyli siê w to piêkne dzie³o. Próby chóry odbywaj¹ siê w domu katolickim w œrody o godz. 18.30.

ISSN 1640-0607

05 grudnia 2010r. Nr 49 (559) Rok 11

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
2. Niedziela Adwentu

W II niedzielê grudnia, 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.
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Panie Bo¿e Mi³osierny, prosimy Ciê o ³askê rych³ej beatyfikacji Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II, naszego Wielkiego Rodaka.
Przez 27 lat sprawowania pos³ugi Papie¿a otacza³ moj¹ rodzin¹ ³askami Bo¿ymi. Wiara w Jego miloœæ, uczciwoœæ i radoœæ pomaga³a nam przetrwaæ trudne chwile. Ka¿da Jego pielgrzymka do naszego miasta, do Polski dodawa³a
nam otuchy i wiary w sens ¿ycia.
By³ i jest dla nas Najwiêkszym Autorytetem i Przewodnikiem w tym trudnym,
codziennym ¿yciu.

Helena, Anna i Tadeusz Rzeszowski

Odwiedziny Morskiego Oka

S³owo na niedzielê
Iz 11, 1-10 Przyjœcie mesjasza, króla sprawiedliwego

Rz 15, 4-9 Chrystus zbawia wszystkich ludzi

Przygotujcie drogê Panu, prostujcie œcie¿ki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrz¹ zbawienie Bo¿e.

EWANGELIA:

Mt 3, 1-12 Jan Chrzciciel przygotowuje drogê Panu

W owym czasie wyst¹pi³ Jan Chrzciciel
i g³osi³ na Pustyni Judzkiej te s³owa: «Nawróæcie siê, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi siê s³owo proroka Izajasza, gdy mówi:
G³os wo³aj¹cego na pustyni:
Przygotujcie drogê Panu,
Dla Niego prostujcie œcie¿ki!
Sam zaœ Jan nosi³ odzienie z sierœci wielb³¹dziej i pas skórzany oko³o bioder, a jego
pokarmem by³a szarañcza i miód leœny.
Wówczas ci¹gnê³y do niego Jerozolima
oraz ca³a Judea i ca³a okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest
w rzece Jordan, wyznaj¹c przy tym swe
grzechy. A gdy widzia³, ¿e przychodzi do
chrztu wielu spoœród faryzeuszów i saduceuszów, mówi³ im: «Plemiê ¿mijowe, kto

wam pokaza³, jak uciec przed nadchodz¹cym gniewem? Wydajcie wiêc godny owoc
nawrócenia, a nie myœlcie, ¿e mo¿ecie sobie mówiæ: „Abrahama mamy za ojca”, bo
powiadam wam, ¿e z tych kamieni mo¿e
Bóg wzbudziæ dzieci Abrahamowi. Ju¿ siekiera do korzenia drzew jest przy³o¿ona.
Ka¿de wiêc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, bêdzie wyciête i w ogieñ
wrzucone. Ja was chrzczê wod¹ dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mn¹, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien
nosiæ Mu sanda³ów. On was chrzciæ bêdzie
Duchem Œwiêtym i ogniem. Ma On wiejad³o w rêku i oczyœci swój om³ot: pszenicê
zbierze do spichlerza, a plewy spali
w ogniu nieugaszonym».
Oto s³owo Pañskie

Œwiête czytanie

metod¹ czytania Biblii, wypracowan¹ przez Tradycjê Koœcio³a. Sk³ada siê ona z czterech kroków: lectio
- meditatio - oratio - contemplatio
(czytanie - medytacja - modlitwa
- kontemplacja).
Lectio divina to coœ znacznie
wiêcej ni¿ tylko sposób czytania
Pisma œw., to tak¿e droga g³êbokiej duchowoœci, to przepis na chrzeœcijañskie ¿ycie. Lectio divina to odkrycie siebie
i swojej historii we wnêtrzu Bo¿ej opowieœci. To zanurzanie siê w Bo¿e s³owo po to,
by czytaæ po Bo¿emu siebie i œwiat.

Naszym czytelnikom na czas adwentu proponujemy szko³ê s³uchania Bo¿ego S³owa.
Dwa s¹ powody. Zachêca nas do
tego Benedykt XVI w najnowszej
adhortacji poœwiêconej S³owu Bo¿emu. Po drugie, Koœció³ w Polsce
na rozpoczynaj¹cy siê rok liturgiczny wybra³ has³o: „W komunii z Bogiem”. W programie duszpasterskim
czytamy, ¿e najwa¿niejszym zadaniem tego
roku jest odkrywanie Boga objawiaj¹cego
siê w swoim s³owie i uczenie siê dojrza³ego przyjmowania Jego s³owa. Dlatego proponujemy odkrycie lectio divina, która jest
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Ks. Krzysztof Wons

wodami wœród okalaj¹cej Morskie Oko
kosodrzewiny i nielicznych fragmentów
œwierkowego boru górnoreglowego, rosn¹
majestatyczne, niezwyk³ej urody drzewa
wysokogórskie limby, na nich mogliœmy
zobaczyæ rzadkie ptaki – orzechówki, które ¿ywi¹ siê nasionami limby. By³o piêknie, ale trochê ch³odno, a goœcinne schronisko dziœ zamkniête (remont).Nadesz³a
pora powrotu, przecie¿ to koniec listopada, dzieñ krótki, a przed nami droga powrotna, prawie 10 km.
Ta pora roku nie odstrasza turystów,
którzy tak jak my licznie przybywaj¹
w ten zak¹tek Tatr. Czym tak urzeka to
miejsce? Chyba przede wszystkim piêknem i ró¿norodnoœci¹ przyrody.
¯egnaj¹c siê z Morskim Okiem, przytoczê s³owa Marii Steczkowskiej z 1858
roku „Wkrótce stanêliœmy na przeciwnym
brzegu, nadesz³a smutna chwila po¿egnania Morskiego Oka, które tak dziwnie
przywi¹za³o miê do siebie. ¯adne dot¹d
miejsce nie wywar³o na mnie w tym stopniu owego tajemniczego wp³ywu, nigdzie
dot¹d nie by³o tak rzewnie i b³ogo. To
te¿ stan¹wszy po raz mo¿e ostatni nad
brzegiem jego, ¿egna³am z takim ¿alem
ów cel marzeñ dziecinnych, jakby przyjaciela, jakby istotê wy¿sz¹, która pojmuje
uczucie i myœli moje, a b³ogim wp³ywem
swoim umie koiæ smutki. Smutni mi by³o,
bardzo smutno, gdy siê oddala³am od
Morskiego Oka, gdy ju¿ znik³y mi z oczu
przejrzyste jego wody, ale przy tym by³am spokojna, szczêœliwa i ¿al miesza³ siê
z radoœci¹ i wdziêcznoœci¹ dla Boga, i¿
mi dozwoli³ ogl¹daæ tyle cudów wszechmocy swojej”.

20 listopada 2010 roku, 50-osobowa
grupa pielgrzymów z ks. infu³atem Jakubem Gilem wybra³a siê w kolejn¹ drogê
do Morskiego Oka. Na pocz¹tku ks. Proboszcz przybli¿y³ nam postaæ œw. Rafa³a
Kalinowskiego, patrona dzisiejszego
dnia. O godz. 10.00 dojechaliœmy do
Palenicy Bia³czañskiej. Asfaltow¹ drog¹
ruszamy w górê, do pokonania 9,5 km.
Grupa rozbija siê na mniejsze grupki,
kilka osób jedzie konnymi wozami. D³u¿ej zatrzymujemy siê przy Wodogrzmotach Mickiewicza, malowniczych wodospadach. Nazwa Wodogrzmotów pochodzi od ha³asu – grzmotu spadaj¹cej masy
wody. Imiê Adama Mickiewicza Wodogrzmotom nada³o w 1891r. Towarzystwo
Tatrzañskie z okazji sprowadzenia
w 1890r. prochów Wieszcza z Francji do
Polski.
Kolejnym punktem jest W³osienica
(1340m npm), do tego miejsca doje¿d¿aj¹
doro¿ki konne. Po dwóch godzinach wêdrówki docieramy do Morskiego Oka
(1405m), nieprzypadkowo jest uwa¿ane
za najpiêkniejszy staw górski ca³ych Tatr.
Stajemy na tarasie, ko³o bariery otaczaj¹cej jezioro, tak jak sta³ tu 7 czerwca
1997r. Papie¿ Jan Pawe³ II, chwila zadumy. W tafli stawu przegl¹daj¹ siê skalne
œciany najwy¿szych polskich Tatr.
Dzisiaj widok Morskiego Oka i jego
otoczenia wywar³ na nas niesamowite
wra¿enie, czuliœmy siê jak w teatrze, raz
morze mgie³ zalewa³o czêœæ szczytów, za
chwilê ods³ania³a siê kurtyna, która pozwala³a ogl¹daæ je w ca³ym majestacie.
Przebijaj¹ce przez chmury s³oñce oœwietla³o góry i igra³o z wodami jeziora. Nad
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Maria Zadora

Intencje mszalne:

Poniedzia³ek 06 grudnia

Czwartek 09 grudnia
6.00 Œp. Anna Baran
7.00 Œp. Adam Dec
Œp. Józef Gêbala
7.30 Œp. Józef Madoñ
8.00 Œp. Karol Pustelnik
12.00 Œp. Michalina Paleczna
17.00 Œp. Stanis³awa i Jan Matlak
Œp. Sylwester Warmuz - 12 r. œm.

Wspomnienie œw. Miko³aja, biskupa
6.00 Œp. Józef Madoñ
7.00 Œp. Mieczys³aw Gurdek
Sp. Stanis³aw Cichoñ - 1 r. œm.
Tomasz i Zofia rodzice
7.30 Œp. Kazimierz, Julia, Irena Jarzynka
Œp. Herbert Myœliwiec
8.00 Œp. Józef Z¹tek
12.00 Œp. Michalina Paleczna
Pi¹tek 10 grudnia
17.00 Œp. Barbara Kwiatek
6.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e oraz potrzebne
Œp. Tadeusz Studzik - 25 r. œm.
³aski dla Joanny w 100 r. urodzin
Wtorek 07 grudnia
7.00 OopamiêtaniedlaIreny,omociwytrwaniedlaJerzego,
6.00 Œp. Janina Zembaty - 8 r. œm.
odobrychkatolickichprzyjació³dlaAnastazji
7.00 Œp. Józef Madoñ
30
7.
Œp. Helena Kwiatkowska
7.30 Œp. Adam Dec
Œp. Józef Gêbala
8.00 Œp. Michalina Paleczna
00
8.
Œp. Jan i Karolina Zamys³owscy
12.00 Œp. Stanis³aw Rajda
00
12.
Dziêkczynnazapomyœln¹operacjêzproœb¹odalsze
00
17. Œp.AgataJurczakKordekizmarlizrodziny
b³og.Bo¿eizdrowiedlaMarii
Œp. Mieczys³aw Gurdek
00
17. Œp. Michalina Paleczna
Œroda 08 grudnia
Œp. Józef Madoñ
6.00 Œp.Feliks,Mieczys³aw,Boles³awa,Józefa
Sobota 11 grudnia
7.00 Œp. Amalia Spisak - 4 r. œm.
8.00 Œp.Maria,AndrzejKosycarzzdzieæmi
6.00 Sp. Anna Baran
00
10. Œp. Stefan Lasek
7.00 Œp. Adam Dec
00
12. Œp. Stanis³aw Knapek - 11 r. œm.
7.30 PodziêkowaniezauzdrowienieWaldemaraDethloffaz
00
17. W intencjach nowennowych
proœb¹odalsz¹opiekênadca³¹rodzin¹
Za ¿ywych:
8.00 Œp. Józef Madoñ
Ozdrowieib³og.Bo¿edlaAnny,Petera,Marii,
12.00 Dziêkczynna z proœb¹ o b³og. Bo¿e dla
Zity,Józefa,Michai³aSkudra
Joanny Zawi³a w 100 r urodzin
Za zmar³ych
17.00 Œp. Józef Gêbala
Œp. Józef Warcha³
Œp. Michalina Paleczna
Œp. Michalina Paleczna
00
18.
Œp. Zofia i Mieczys³aw Iwiñscy
Œp. Mieczys³aw Gurdek
Niedziela
12 grudnia
Œp. Józef Madoñ
00
6.
O
zdrowie
i b³og. Bo¿e dla Aleksandra
Œp. Adam Dec
30
7.
Orych³¹beatyfikacjêikanonizacjêJanaPaw³aII
Œp. Helena Kwiatkowska
Œp. Adam Graca
Œp. Michalina Paleczna
Œp. Leokadia Szkalrczyk - 3 r.œm.
9.00 Œp. Bronis³awa Bazarnik - r. œm.
Œp. Anna Baran
10.00 Roków
Œp. Józef Gêbala
10.30 Œp. Boles³aw, Józef i Barbara Drabik
Œp. Stanis³aw Gibas
12.00 Œp. Józef Madoñ
Œp. Krystyna Matu³a
13.15 Roczki
Œp. Jadwiga Harañczyk
18.00 Œp.Gra¿ynaSzopiñskaizmarlizrodziny
-6Œp. Franciszek Szafrañski

2. Niedziela Adwentu - 05 grudnia 2010r.
1. Dzisiaj przy koœciele jest zbiórka na
pomoc Koœcio³owi poza nasz¹ wschodni¹
granic¹. Na godz. 16.00 zapraszamy Duszpastersk¹ Radê Parafialn¹.
2. W œrodê jest uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.
Msze œw. bêd¹ o godz. 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 17.00.
3. Nowennê do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy w œrody adwentowe odprawiamy
o godz. 8.30 i po mszy œw. roratniej wieczornej o godz. 17.40.
4. Spotkania z rodzicami klas II ze Szko³y
Podstawowej nr 2 odbêd¹ siê w sobotê od
godz. 9.00 do 13.00. Dla rodziców dzieci
Szko³y Podstawowej nr 4 równie¿ w tym
dniu od 14.00 do 17.00. Dodatkowo bêd¹
w przysz³¹ niedzielê od 14.00 do 16.00.
5. W przysz³¹ niedzielê rozpoczniemy
rekolekcje parafialne. Poprowadz¹ je oo.
Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej.
6. Wspólnota Wiara i Œwiat³o organizuje
w przysz³¹ niedzielê przy koœciele kiermasz
œwi¹teczny, z którego dochód przeznaczony bêdzie na wakacyjny wypoczynek dla
osób niepe³nosprawnych.

7. Na Apel Jasnogórski wyje¿d¿amy 16
grudnia o godz. 15.45. Koszt przejazdu 30
z³, a do £agiewnik w sobotê 18 grudnia
o godz. 10.00. Koszt przejazdu 15z³.
8. Z pos³ug¹ sakramentaln¹ przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia do ludzi starszych
i chorych pójdziemy w sobotê 18 grudnia.
Prosimy zg³aszaæ chorych i starszych
w zakrystii.
9. Starajmy siê o¿ywiæ nasz udzia³
w mszach œw. roratnich. Rano o godz. 6.00
dla doros³ych, a po po³udniu o godz. 17.00
dla dzieci. Natomiast w pi¹tek na godz.
17.00 na roraty zapraszamy m³odzie¿.
10. Caritas naszej archidiecezji zaprasza
wszystkich do udzia³u w Wigilijnym Dziele
Pomocy Dzieciom. Znakiem tego udzia³u jest
nabywanie œwiecy na stó³ wigilijny. Do centrali Caritas od ka¿dej œwiecy odprowadzamy 5 z³. Natomiast wy¿sze ofiary sk³adane
przy tej okazji przeznaczamy na pomoc dla
rodzin wielodzietnych naszej parafii.
11. Do kosza, który znajduje siê przed
o³tarzem œw. Antoniego prosimy sk³adaæ
dary dla biednych – zw³aszcza ¿ywnoœæ.

Organy

we, gdzie jedna piszcza³ka kosztuje
prawie 30 tys. z³. £atwo policzyæ, ile
ca³e organy kosztuj¹, takie z³o¿one
z 27 g³osów.” Nasza parafia podjê³a siê
budowy nowego instrumentu. Nie
chcieliœmy sprowadzaæ u¿ywanych
z Niemiec, czy Holandii. Postanowiliœmy, ¿e w naszej papieskiej bazylice
powinny stan¹æ nowe, piêkne organy,
takie, które jeszcze bardziej ubogaca³yby wnêtrze wspania³ej œwi¹tyni.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Mocnym akordem koñcz¹cym wizytacjê kanoniczn¹ naszej parafii by³o poœwiêcenie 27-g³osowych organów. To
bardzo kosztowna inwestycja. Wiele
parafii, zw³aszcza te, które wybudowa³y nowy koœció³, oœwiadczaj¹: „Na organy mamy czas. Na razie nas nie staæ
na taki instrument. Starcz¹ organy
elektroniczne, które kosztuj¹ ok. 10 tys.
z³, a nie tradycyjne organy piszcza³ko-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Wyra¿am licznym Ofiarodawcom
z parafii, a tak¿e spoza niej serdeczne
podziêkowania. Mam du¿o wdziêcznoœci do wszystkich Ofiarodawców, ¿e
nie zw¹tpili ani siê nie zniechêcili.
Zw¹tpienie jest zaraŸliwe. Nie poddaliœcie siê zniechêcaj¹cym, racjonalnym
podszeptom, ¿e to nie te czasy, bo jest
wielki kryzys. Mam kolejn¹ satysfakcjê, ¿e ci którzy takie parali¿uj¹ce
mowy rozsiewali, okazali siê z³ymi prorokami. Nie sprawdzi³y siê ich przepowiednie.
Nasza wspólnota parafialna zapali³a
siê do realizacji nowego dzie³a. Piszê
te s³owa z wielk¹ dum¹ i po raz kolejny œciskam te d³onie, które umiej¹ sk³adaæ siê do modlitwy, a tak¿e te rêce,
które potrafi¹ dzieliæ siê swymi pieniêdzmi. Maj¹ oni œwiadomoœæ, ¿e
wszystko, co maj¹ to nie tylko dziêki
swej pracy, ale Bo¿emu b³ogos³awieñstwu. Bóg obdarza ich zdrowiem. Daje
im mo¿liwoœæ, poprzez pracê, wiêkszego, czy mniejszego zarobku.
Ks. Biskup 13 paŸdziernika, œwiêc¹c
na chórze organy wypowiedzia³ nastêpuj¹c¹ formu³ê b³ogos³awieñstwa:
„Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, Ty
pragniesz, aby ludzie s³u¿yli Ci radosnym sercem. Dlatego na chwa³ê Twoj¹

rozbrzmiewa œpiew i muzyka. Ty nakaza³eœ Twojemu s³udze Moj¿eszowi
uœwietniæ sk³adanie ofiar gr¹ na instrumentach muzycznych, a przy dŸwiêkach harfy naród wybrany œpiewa³ Ci
psalmy pochwalne. Twój Jednorodzony Syn sta³ siê cz³owiekiem i swoim
dzie³em zbawczym wzniós³ ku Tobie
najwspanialszy hymn chwa³y, który rozbrzmiewa nadal w Twoim Koœciele.
W tej uroczystej chwili prosimy Ciê:
pob³ogos³aw te organy, aby rozbrzmiewa³y ku Twojej chwale i aby porywa³y
nasze serca ku Tobie. A jak wiele piszcza³ek ³¹czy siê w harmonijne akordy,
tak pozwól i nam, cz³onkom Twojego
Koœcio³a, jednoczyæ siê we wzajemnej
mi³oœci braterskiej, abyœmy kiedyœ mogli œpiewaæ wieczny hymn chwa³y przed
Twoim Majestatem razem z anio³ami
i wszystkimi Œwiêtymi. O to prosimy
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.
Archidiecezjalna Komisja Muzyki
Koœcielnej 15 listopada nowo wybudowane organy w pe³ni zaakceptowa³a
i potwierdzi³a specjalnym protoko³em,
który drukujê w dzisiejszej Bazylice.
Niech s³u¿¹ piêknu liturgii sprawowanej w naszej œwi¹tyni. Niech raduj¹
Pana Organistê. Niech urzekaj¹ swymi
wdziêcznymi melodiami nasze serca.

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

Chrzest Œw.

Gabriela Skoczylas, córka Romana i Joanny
Adam Zaj¹c, syn Jerzego i Katarzyny
Jakub Danek, syn Bogus³awa i Ma³gorzaty
Emilia Korus, córka Piotra i Agnieszki

ks. Infu³at

PROTOKÓ£ Z ODBIORU NOWYCH ORGANÓW
Wybudowanych przez firmê Zdzis³awa Mollina
w Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach w dniu 15 listopada 2010 r.
1. Archidiecezjalna Komisja Muzyki Koœcielnej w sk³adzie: prof. Józef Serafin,
dr hab. Wies³aw Delimat, mgr Jacek Kulig
i mgr Krzysztof Micha³ek w obecnoœci ksiêdza proboszcza infu³ata Jakuba Gila, or- -4-

pe³niaj¹c w sposób idealny przeznaczone
dla tego „królewskiego instrumentu” miejsce w koœciele. Organy s¹ bardzo dobrze
zintonowane zgodnie ze stylistyk¹ wynikaj¹c¹ z ich dyspozycji, brzmienie ich
w optymalny sposób dostosowane jest do
dobrej akustyki koœcio³a. Opinia ta dotyczy zarówno brzmienia ca³oœci organów jak
te¿ poszczególnych g³osów.
6. Pragniemy zwróciæ uwagê, ¿e instrument powinien byæ przynajmniej raz w roku
poddany przegl¹dowi organmistrzowskiemu, ze szczególn¹ trosk¹ o g³osy jêzykowe
które powinny byæ strojone czêœciej.
7. Wykonawca udziela dwunastoletniej,
bezp³atnej gwarancji na ca³oœæ instrumentu. (gwarancja nie obejmuje strojenia instrumentu)
8. Komisja wyra¿a wielkie uznanie ksiêdzu proboszczowi, wszystkim parafianom
oraz tym dziêki którym koœció³ zosta³ wyposa¿ony w organy tej klasy. Pragniemy
te¿ wyraziæ ¿yczenie, i¿ ten bardzo dobry
instrument bêdzie nale¿ycie wykorzystywany do liturgii oraz do koncertów muzyki
koœcielnej.
Protokó³ podpisa³y Osoby wymienione w punkcie pierwszym.

2. Organy zosta³y wybudowane od grudnia 2008 do listopada 2010.
3. Organy licz¹ 27 g³osów i posiadaj¹
nastêpuj¹c¹ dyspozycjê: Man I: C-g’’’ Bourdon 16’ Pryncypa³ 8’,Flet kryty 8’, Gamba 8’, Oktawa 4’, Flet rurkowy 4’, Superoktawa 2’ Mixtura 4-5f 1 1/3, Tr¹bka 8’
Man II: (w szafie ekspresyjnej) Bourdon
8’, Salicjona³ 8’, Vox coelestis 8’, Prestant
4’, Traversflet 4’, Nasard 2 2/3’, Oktawin
2’ Terz 1 3/5, Kwinta 1 1/3, Tr¹bka harmoniczna 8’, Obój 8’ Tremulant z regulacj¹; Peda³: C – f’ Pryncypa³bas 16’ Subbas 16’, Oktawbas 8’, Fletbas 8’ Chora³bas 4’, Puzon 16’, Tr¹ba 8’. Po³¹czenia.
I/P, II/P, II/I. mechaniczne. Crescendo,
setzer 4000 kombinacji.
4. Komisja stwierdzi³a, ¿e poszczególne
elementy instrumentu zosta³y wykonane
zgodnie ze sztuk¹ organmistrzowsk¹ i znajduj¹ siê obecnie w bardzo dobrym stanie.
5. Organy ustawione s¹ centralnie na chórze muzycznym i zosta³y doskonale wkomponowane w ca³oœæ wnêtrza koœcio³a. Wygl¹d zewnêtrzny nie budzi zastrze¿eñ za-

ganmistrza Zdzis³awa Mollina, który wybudowa³ instrument i pana organisty Krzysztofa Jopka, odebra³a organy do u¿ytku w liturgii, w dniu 15 listopada 2010 roku.

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

Pogrzeb

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

Œp. Idzi Æwiêk, ur. 1926r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Danuta Czapla, ur. 1951r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Józef Cabak, ur. 1930r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Janina M³odzianowska, ur 1924r., zam. Stary S¹cz
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Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

