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Dziêkczynna nowenna
19 lutego 2011 roku

rozpoczê³a siê nowen-
nê dziewiêciu sobót
przygotowuj¹cych nas
na beatyfikacjê Jana

Paw³a II. Tematem pierwszej soboty
by³o � nauczanie Papieskie o Duchu
�wiêtym. Nowenna rozpoczê³a siê
adoracjê Naj�wiêtszego Sakramentu,
któr¹ prowadzi³ ks. Piotr Wiktor
z grup¹ cz³onków Akcji Katolickiej.
Piêkne teksty modlitw do Ducha
�wiêtego przeplatane by³y wspólnym
�piewem pie�ni. Po adoracji uczest-
niczyli�my w koncelebrowanej mszy
�w., g³ównym koncelebrantem by³
ks. kanonik Zbigniew Bizoñ, pro-
boszcz parafii z Choczni. W pierwsz¹
sobotê nowenny modli³a siê z nami
liczna grupa parafian z Choczni.
Homiliê wyg³osi³ ks. Miros³aw Le-
nart, nawi¹za³ w niej do Encykliki
�Dominum et Vivificantem� �
�O Duchu �wiêtym w ¿yciu Ko�cio-
³a i �wiata�, któr¹ Papie¿ Jan Pawe³
II og³osi³ w Rzymie dnia 18 maja Maria Zadora

1986 roku, w uroczy-
sto�æ Zes³ania Ducha
�wiêtego, w ósmym
roku swego Pontyfikatu. Trzeba za-
znaczyæ, ¿e w naszej bazylice 10 en-
cyklik spo�ród 14 zosta³o przedsta-
wionych na sklepieniu �wi¹tyni.
Sklepienie przy prezbiterium to ob-
raz przedstawiaj¹cy Jezusa posy³aj¹-
cego nam Ducha �wiêtego. Ks. Mi-
ros³aw mówi¹c o roli Ducha �wiête-
go w ¿yciu chrze�cijanina powiedzia³,
¿e Jan Pawe³ II ¿y³ Duchem �wiêtym.
Jego spotkania z lud�mi ca³ego �wia-
ta by³y swoistym zes³aniem Ducha
�wiêtego.
Przytoczê s³owa, którymi Jan
Pawe³ II koñczy encyklikê o Duchu
�wiêtym: �Przed nim padam na kola-
na przy koñcu tych rozwa¿añ, b³aga-
j¹c, aby On jako Duch Ojca i Syna,
obdarzy³ nas wszystkich b³ogos³a-
wieñstwem i ³ask¹, które pragnê prze-
kazaæ w imiê Trójcy Przenaj�wiêtszej
synom i córkom Ko�cio³a i ca³ej ro-
dzinie ludzkiej�.
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J a n P aw e ³ I I - Wy c h ow aw c a m ³ o d y c h
1. Niedziela Wielkiego Postu

Bo¿eMi³osierny, dziêkujemyCi

za wspania³ego cz³owieka ja-

kiego nam da³e� � Jana Paw-

³a II. Wierzymy, ¿e nasz

Ukochany Papie¿ stoi teraz

w oknie domu ojca, patrzy

nas i nam b³ogos³awi. Pro-

simy Ciê, aby� z mi³o�ci¹

spojrza³ nanas, nanaszemia-

sto, na nasz¹ Ojczyznê i udzie-

la³ nam obfitych ³ask.

Zofia i Jerzy Gêbalowie

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

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

Pogrzeb �p. Marian Pióro, ur. 1924r., zam. Os. M. Wadowity

�p. Melania Moska³a, ur 1927r., zam. Os.XX-lecia

�p. Marian Oboza, ur. 1938 r., zam. Os. XX-lecia

�p. Józefa Lipowska, ur. 1926r., zam. Os. XX-lecia

�p. Stefan Garlacz, ur. 1952r., zam. ul. Widok



-2- -7-

Oto s³owo Pañskie

Ks. Stanis³aw Gorgol

S³owo na niedzielê

Mt 4, 1-11 Jezus przez czterdzie�ci dni po�ci i jest kuszony

DRUGIECZYTANIEZLISTU�WIÊTEGO
PAW£AAPOSTO£ADORZYMIAN:

Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym s³owem,
które pochodzi z ust Bo¿ych.

PIERWSZECZYTANIEZ KSIÊGI
RODZAJU:
Rdz 2, 7-9; 3, 1-7

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

Rz 5, 12-19 Przestêpstwo sprowadzi³o
�mieræ, ale obficiej sp³ynê³a ³aska

EWANGELIA:
Duch wyprowadzi³ Jezusa na pusty-
niê, aby by³ kuszony przez diab³a.
A gdy przepo�ci³ czterdzie�ci dni
i czterdzie�ci nocy, odczu³ w koñcu
g³ód. Wtedy przyst¹pi³ kusiciel i rzek³
do Niego: «Je�li jeste� Synem Bo¿ym,
powiedz, ¿eby te kamienie sta³y siê
chlebem». Lecz On mu odpar³: «Na-
pisane jest: �Nie samym chlebem ¿yje
cz³owiek, lecz ka¿dym s³owem, któ-
re pochodzi z ust Bo¿ych�». Wtedy
wzi¹³ Go diabe³ do Miasta �wiêtego,
postawi³ na naro¿niku �wi¹tyni i rzek³
Mu: «Je�li jeste� Synem Bo¿ym, rzuæ
siê w dó³, jest przecie¿ napisane:
�Anio³om swoim rozka¿e o Tobie,
a na rêkach nosiæ Ciê bêd¹, by� przy-

padkiem nie urazi³ swej nogi o ka-
mieñ». Odrzek³ mu Jezus: «Ale jest
napisane tak¿e: �Nie bêdziesz wysta-
wia³ na próbê Pana, Boga swego�».
Jeszcze raz wzi¹³ Go diabe³ na bar-
dzo wysok¹ górê, pokaza³ Mu
wszystkie królestwa �wiata oraz ich
przepych i rzek³ do Niego: «Dam Ci
to wszystko, je�li upadniesz i oddasz
mi pok³on». Na to odrzek³ mu Jezus:
«Id� precz, szatanie! Jest bowiem na-
pisane: �Panu, Bogu swemu, bê-
dziesz oddawa³ pok³on i Jemu same-
mu s³u¿yæ bêdziesz�». Wtedy opu�ci³
Go diabe³, a oto anio³owie przyst¹pi-
li i us³ugiwali Mu.

Czterdzie�ci dni
Wielki Post dla chrze�cijanina to
czas próby. Masz ca³e ¿ycie. Masz byæ
przygotowany na spotkanie z PA-
NEM. Czterdzie�ci dni to symbol two-
ich dwudziestu, czterdziestu, osiem-
dziesiêciu lat. Jeste� zobowi¹zany do
pos³uszeñstwa BOGU przez ca³e
¿ycie. Szatan dzi� prosi JEZUSA

o przemienienie kamieni w chleb. JE-
ZUS odpowiada: �Nie samym chle-
bem ¿yje cz³owiek...� (Mt 4,4). A co
tobie proponuje szatan? O co ciê pro-
si? Co ci proponuje aby� by³ zado-
wolony w danej chwili? Przez kogo
dzi� przemawia?
Niech Wielki Post pomo¿e ci odno-
wiæ twoje ¿ycie.

Ad3. Jako parafia papieska mamy
szczególne zobowi¹zanie do jak naj-
lepszego przygotowania siê na be-
atyfikacjê Jana Paw³a II. Realizowa-
li�my to zadanie przez nastêpuj¹ce
dzia³ania:
- od daty �mierci do dnia dzisiej-
szego mieli�my rodzinne wieczory
papieskie.
- od �mierci 2-go ka¿dego miesi¹-
ca odbywaj¹ siê wieczory papieskie,
które s¹ bardzo bogate,
- zapraszani s¹ ksiê¿a z innych
parafii , zakoñczone �piewem przy
domu Ojca �w.
- dni po�wiêcone Ojcu �w. 2.IV.,
18.V. , 16. X. , które s¹ obchodzone
w mie�cie ,a obstawione przez szko-
³y , gminê , starostwo.
- nowennê 9 sobót � adoracji
i mszy �w. prowadzone przez po-
szczególne parafie.
- zesz³oroczne nabo¿eñstwa ma-
jowe.
- comiesiêczne wyjazdy do Czê-
stochowy i £agiewnik.

Dzieñ, w którym Jan Pawe³ II bê-
dzie wyniesiony na o³tarze � to dzieñ
b³ogos³awiony, nie mo¿na przegapiæ
duchowego dziedzictwa, modlitwy.
Najwa¿niejsze, aby pog³êbiæ siê du-
chowo � Syn Wadowickiej Ziemi �
Wielki Rodak Jan Pawe³ II� � to rów-
nie¿ niezwyk³a chwa³a dla Wadowic.
2. IV. - odbêdzie siê koncert trans-
mitowany przez TVP. Natomiast
w sobotê 30 kwietnia bêdzie na ryn-
ku wadowickim czuwanie prowa-
dzone przez szko³y.

15. V.2011r. ks. St. Dziwisz bêdzie
przewodniczy³ dziêkczynieniu w Eu-
charystii. Za beatyfikacjê Jana Paw³a
II odbêdzie siê równie¿ w tym dniu
koncert orkiestr stra¿ackich.
Na 4.X.br, w ramach II Kongresu
o Mi³osierdziu Bo¿ym, przewidziany
jest na rynku wadowickim Dzieñ Eku-
menizmu. 16.X. rozpoczyna siê
w naszej archidiecezji peregrynacja
obrazu Mi³osierdzia Bo¿ego wraz re-
likwiami Jana Paw³a II od Wadowic.

Ad 4. P. M. Zadora przedstawi³a nam
sprawozdanie z ferii, które tak jak wa-
kacyjne czwartki i równie¿ te dwa
w czasie ferii zwi¹zane by³y z Ojcem
�w. : �Przewodnicy dzieciom �ladami
ma³opolskich obyczajów ludowych�
� to temat wyjazdów bezp³atnej wy-
cieczki miêdzy innymi : Stryszów
i Kalwaria. Ka¿de dziecko otrzyma³o
dyplom certyfikat. W drugi czwartek
dzieci zwiedzi³y wystawê papiesk¹
i ogl¹dnê³y filmy o pielgrzymkach
Jana Paw³a II do Polski.

Ad 5. W wolnych wnioskach pa-
d³a miêdzy innymi propozycja no-
wenny do b³ogos³awionego S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II z odczytywa-
niem pró�b i podziêkowañ w kapli-
cy Jana Paw³a II.
Na koniec p. Maria Zadora przed-
stawi³a propozycje na wakacje.
Wspóln¹ modlitw¹ zakoñczyli�my
spotkanie.

Ma³gorzata Bando³a

(ci¹g dalszy ze str. 5)
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. Niedziela Wielkiego Postu - 13 marca 2011r.

Pi¹tek 18 marca
6.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.00 �p. Józef Rosenstrauch z rodzicami
7.30 �p. Józefa i Józef Kosowscy

�p. Józef Kowalski
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Karolina i Józef
18.00 �p. W³adys³aw Brañka

�p. Ryszard Jakóbik

Sobota 19 marca
Uroczysto�æ �w. Józefa, Oblubieñca NMP.
6.00 �p. Józef Szczur
7.00 �p. Józef Choczyñski
7.30 �p. Jan, Maria, Stanis³aw Wolczko
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 O opiekê Bo¿¹ i zdrowie dla Józefa Miki
18.00 �p. Józef Krupa

�p. JózefWawro

Niedziela 20 marca
6.00 �p. Irena Filek - 2r. �m. i m¹¿ Józef
7.30 �p. Józef Lurka

�p. Józef Sowa
O b³og. Bo¿e dla ks. Paw³a

9.00 �p.Helena M³odzik - 15 r. �m.
10.00 Roków Sp. Józef Bylica
10.30 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Bronis³awa B¹k - 1 r. �m.
13.15 Chrzty
18.00 �p. Józef Twardowski - 8 r. �m.

Czwartek 17 marca
6.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.00 �p. Janina i W³adys³aw Kurowscy
7.30 �p. Alina Rajda
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Artur Pochopieñ
18.00 �p. Józefa Kowalska

�p. Maria, Stanis³aw, Józef Kubiccy

Poniedzia³ek 14 marca
6.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.00 �p.FranciszkaWo³ek-40r.�m.synAdam
7.30 �p. Adam M¿yk z rodzicami
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Alina Rajda
18.00 OzdrowieiopiekêMatkiBo¿ejdlaCz³onkiñIIIRó¿y

�p. Janina i Jan Kapa³a

Wtorek 15 marca
6.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.00 �p. Czes³aw Michna
7.30 �p. Jan i Karolina Zamys³owscy
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Józefy
18.00 �p. Alina Rajda

�p. Adolf Walczak

�roda 16 marca
6.00 �p. Józef
7.00 �p. Tadeusz Mleczko
7.30 �p. Przemek Cabak - 1 r.�m.
8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿
12.00 �p. Zofia i Julian Lurka
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Zbigniewa i Marcina

Za zmar³ych
�p. Jan Gawron
�p. Ryszard Skrzypczak
�p. Marianna Lempart
�p. Stanis³aw Pamu³a
�p. Alina Rajda
�p. Artur Pochopieñ
�p. Czes³aw Michna
�p. Wojciech Stanek
�p. W³adys³awa Szczepanik
�p. Marian Oboza
Sp. Józefa Paw³owska
�p. Franciszek Paw³owski
�p. Halina Paw³owska
�p. Stefan Garlacz
�p. Czes³awa Kot

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

1. Katechezy neokatechumenalne s¹
w poniedzia³ki i czwartki o godz.
18.45. Zachêcamy do udzia³u.
2. W tym tygodniu s¹ rekolekcje dla
Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 3.
3. W okresie Wielkiego Postu nabo-
¿eñstwo Gorzkich ¯ali odprawiamy w
niedziele o godz. 17.00, natomiast Dro-
gê Krzy¿ow¹ o godz. 16.15. W pi¹tki
uczestniczymy w Drodze Krzy¿owej:
doro�li o godz. 8.30 i 17.30, dzieci o
godz. 16.45, a m³odzie¿ o godz. 18.30.
Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia od-
mawiamy codziennie po Mszy �w. o
godz. 8.00, 12.00 oraz 15.00. Zachê-
camy wiernych do udzia³u w tych po-
kutnych nabo¿eñstwach.
4. W �rodê na nowennie do Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30 i
17.30 modlimy siê o dobre prze¿ycie re-
kolekcji wielkopostnych. Obowi¹zkiem
ka¿dego katolika jest uczestniczenie w
rekolekcjach wielkopostnych. Prosimy o
udzia³ doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. W
tym dniu pielgrzymujemy na Jasn¹ Górê.
Wyjazd o godz. 15.45. Koszt przejazdu
30 z³. Natomiast w poniedzia³ek 28 mar-
ca o godz. 14.00 do £agiewnik oraz do
muzeum podziemia na Rynku G³ównym
w Krakowie. Koszt 25 z³.
5. W czwartek jest spotkanie Rycer-
stwa Niepokalanej o godz. 17.00.
6. W pi¹tek na spotkanie na godz. 16.00
zapraszamy cz³onków Akcji Katolickiej.
7. W sobotê zapraszamy na adoracjê
o godz. 17.30. Bêdzie to kolejna no-
wenna z dziewiêciu sobót przygotowu-
j¹cych nas na beatyfikacjê Jana Paw³a
II. Na mszy �w. o godz. 18.00 bêd¹

uczestniczyæ parafianie z T³uczani. Na
Górce u oo. Karmelitów w tym dniu
suma odpustowa ku czci �w. Józefa
bêdzie o godz. 17.00.
8. Przysz³a niedziela jest dniem mo-
dlitw postu i solidarno�ci z misjonarza-
mi. Przy ko�ciele zbieramy ofiary na po-
moc polskim misjonarzom. Jest to tzw.
zbiórka Ad gentes. Natomiast w pod-
ziemiach ko�cio³a �w. Piotra od godz.
8.00 do godz. 13.00 odbêdzie siê akcja
oddawania krwi. Serdecznie zachêcamy
do w³¹czenia siê w to dzie³o.
9. Caritas Archidiecezji Krakowskiej
zachêca do nabywania baranków wiel-
kanocnych, a tak¿e skarbonek wielko-
postnych. Do tych skarbonek rodzina
sk³ada ofiary, które przyniesie do ko-
�cio³a w Wielki Czwartek
10. W tych dniach w kinie wadowic-
kim wy�wietlany jest film o Ojcu �wiê-
tym pt. �Jan Pawe³ II. Szuka³em Was��.
Serdecznie zachêcamy do ogl¹dniêcia.
11. Na beatyfikacjê Jana Paw³a II do
Rzymu proponujemy pielgrzymkê au-
tokarow¹:
a/ z ks. Maciejem � piêciodniowa,
koszt przejazdu 450,-z³, plus 60 euro,
b/ z ks. Krzysztofem G³ówk¹ � sied-
miodniowa, koszt 1.200,- z³,
c/ z Krakturs�em � siedmiodniowa,
koszt 1.100,- z³.
Programy tych pielgrzymek s¹ wy-
wieszone w gablotach.
10. Przewodników poszczególnych
rejonów, którzy prowadzili adoracjê za-
praszam na spotkanie do Klubu pod
Plebani¹ w �rodê o godz. 18.30.
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Studnia Jakubowa dudni
Ju¿ kilka razy mia³em mo¿liwo�æ
modliæ siê w kaplicy arcybiskupów
krakowskich znajduj¹cej siê we-
wn¹trz krakowskiej kurii. W ostat-
nich miesi¹cach kaplica ta przesz³a
gruntown¹ renowacjê. Niezwykle
wra¿enie wywar³ na mnie wystrój
nastawy o³tarzowej. Koncepcje da³
ks. dr Nowobilski. Natomiast wy-
konanie zlecono znanej w Polsce
pracowni artystycznej w Gdañsku
Pana Drapikowskiego. To ten sam,
który wykona³ Tryptyk Jerozolim-
ski � mieli�my okazjê go ogl¹daæ
w zesz³ym roku w naszej bazylice.
On równie¿ zrealizowa³ przepiêk-
ne suknie dla Matki Bo¿ej Czêsto-
chowskiej. Jest tez twórc¹ wystro-
ju wnêtrza bazyliki �w. Brygidy
w Gdañsku.
Nastawa o³tarzowa w kaplicy,
w której modli³ siê jako metropolita
krakowski ks. kard. Wojty³a, wyko-
nana jest z posrebrzanej blachy.
Przedstawia osiem ko�cio³ów, które
wywar³y najwiêkszy wp³yw na
¿ycie Jana Paw³a II. S¹ to nastêpu-
j¹ce �wi¹tynie: smuk³a bazylika
w Fatimie, bazylika �w. Piotra na
Watykanie, bazylika Mariacka
w Krakowie, nowoczesny ko�ció³
Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewni-
kach, Jasna Góra, katedra wawel-
ska, bazylika �w. Grobu w Jerozoli-
mie, oraz bazylika wadowicka.
Widok tych najwspanialszych ba-
zylik w po³¹czeniu z naszym niedu-
¿ym ko�cio³em wprawia mnie

w os³upienie. Zdumiewa mnie ta
niebywa³a blisko�æ Wadowic z Fa-
tim¹, czy tez Jerozolim¹, jak rów-
nie¿ z Watykanem, a tak¿e z Kra-
kowem i Czêstochow¹. My�lê
o wielkiej s³awie i rozg³osie tamtej-
szych �wi¹tyñ, do którego pocho-
du do³¹cza siê wadowicka �wi¹ty-
nia. Zdumiony prze¿ywam historiê
poszczególnych ko�cio³ów wyrze�-
bionych na o³tarzu w kaplicy bisku-
piej, oraz ich wp³yw na ¿ycie i wiel-
ko�æ Jana Paw³a II.
Jak¿e nie cieszyæ siê, ¿e w tym
samym szeregu, co te wielkie ba-
zyliki �wiatowe, stoi i nasza bazyli-
ka wadowicka. Jak¿e nie byæ dum-
nym, ze Bóg w swoim wielkim mi-
³osierdziu da³ mi mo¿liwo�æ przez
szereg lat byæ jej proboszczem. Jak
wadowiczanie nie maj¹ czuæ zobo-
wi¹zuj¹cej dumy, ¿e ich ko�cio³em,
w którym zostali ochrzczeni, przyj-
mowali inne sakramenty �wiête
i uczestnicz¹ w coniedzielnej mszy
�w. � jest ko�ció³, który na równi
z innymi wielkimi �wi¹tyniami
�wiata kszta³towa³ osobowo�æ Tego,
który w najbli¿szych tygodniach
bêdzie wyniesiony na o³tarze.
Czêsto siê pytam, jak mnie kszta³-
tuje wadowicka bazylika? Jak z niej
korzystam? Czy cieszê siê, ¿e nale-
¿ê do tej parafii, której domem Bo-
¿ym jest �wi¹tynia, która znalaz³a
siê w blisko�ci z najs³awniejszymi
�wi¹tyniami �wiata.

Sprawozdanie z Duszpasterskiej Rady Parafialnej
W niedzielê dnia 27.02 odby³o siê
spotkanie DRP , której przewodniczy³
opiekun Rady Ks. Infu³at J. Gil. Bra-
³o udzia³ 28 uczestników. Po wspól-
nej modlitwie zastêpca przewodni-
cz¹cego rady p. Tadeusz Wo�niak
przywita³ zebranych i przedstawi³ te-
maty spotkania.
1. Role biskupów w Ko�ciele,
a szczególnie Ks. Abp . Józefa ¯yciñ-
skiego � Ksi¹dz Grzegorz
2. Organy � jak wyraziæ wdziêcz-
no�æ ofiarodawcom i inne dzie³a ma-
terialne w naszym ko�ciele.
3. Beatyfikacja s³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II � Wadowice jedno z wa¿-
nych miejsc.
a) Wyjazd do Rzymu � zaintereso-
wanie wyjazdem
b) Jak bêdziemy prze¿ywaæ beaty-
fikacjê w Wadowicach?
4. Dziêkczynienie za beatyfikacjê
15.V.2011r.
a) Eucharystia
b) Koncert orkiestr stra¿ackich
A. Kongres Mi³osierdzia � w Wa-
dowicach
B. Pocz¹tek peregrynacji obrazu
Mi³osierdzia Bo¿ego wraz z relikwia-
mi B³og. Jana Paw³a II
5. Ferie � p. M. Zadora
6. Wolne wnioski

Ad1. Ks. Grzegorz przedstawi³ nam
rolê biskupów w Ko�ciele oraz przy-
bli¿y³ nam osobê Abp . J. ¯yciñskie-
go � to nadzorca, opiekun, najwy¿-
szy w �wiêceniach, to Kontynuator
Misji Apostolskich. Musi byæ wy-

�wiêcony w sposób wa¿ny. W wy-
tycznych Paw³a Aposto³a powinien
byæ nienaganny. W rozdziale II
o Ludzie Bo¿ym jest wspomniane by
biskup wype³niaj¹c sw¹ pos³ugê po-
winien troszczyæ siê o wiernych, oto-
czyæ trosk¹ prezbiterów, aby wype³-
niali w³a�ciwie swe obowi¹zki inte-
lektualne, duchowe. Biskup ma wy-
ja�niaæ wiernym prawdy wiary by
wype³niano przepisy kanonów, bro-
niæ jedno�ci prawd wiary w zakre-
sie zg³êbiania prawdy, ma zabiegaæ
by wierni poznali paschaln¹ tajem-
nicê i z ni¹ ¿yli i powinien dbaæ
o duchowno�æ
Ko�cio³a. Odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê
jako przewodnicz¹cy duchowi. Maj¹
wizytowaæ parafiê przynajmniej raz
w roku.

Ad2. Przygotowania to pewne dzie-
³a � Ks. Proboszcz podziêkowa³ ofia-
rodawcom jeszcze raz za ofiary z³o-
¿one na organy, które s¹ jako votum
dziêkczynne za beatyfikacjê Jana
Paw³a II. Wielu parafian dawa³o ofia-
ry w kopertach, inni przez bank na
konto , a jeszcze inni na tacê. W�ród
ofiarodawców jest Ks. pra³at Z. Ka³-
wa, który ofiarowa³ kwotê 20 tys. z³.
Teraz odnawiane s¹ Stacje Drogi
Krzy¿owej. Koszta renowacji wy-
nosz¹ 150 tys. z³. Natomiast nowe
siatki na wota, umieszczone w kapli-
cy Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
i B³. Jana Paw³a II kosztuj¹ 24 tys. z³.

(ci¹g dalszy na str. 7)


