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

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

Antoni Ma�lona, syn Dominika i Magdaleny
Micha³ Szczur, syn Adama i Karoliny

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

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

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

Pogrzeb
�p. Anna Jasiñska, ur. 1913r., zam. ul. Lwowska

�p. Stanis³awa Przeciszowska, ur. 1928r., zam. Os. XX-lecia

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê kwietnia, na mszy �w. o godz. 13.15, udzielamy specjalnego b³ogos³a-

wieñstwa dzieciom, które obchodz¹ �Roczek�, oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych

Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci w kancelarii lub najpó�niej przed t¹ Msz¹ �w.

MateuszWitek
AleksandraK³aput
LenaKo�bia³
JuliaKozio³
Fabian Salepa

Patryk Tatar

LilianaTomiak

Dominik Sajdak

Tymoteusz Podgórczyk

Kto by nie chcia³, napiæ siê raz
i ju¿ nie pragn¹æ?

Pamiêtamy niektóre
sceny z ¿ycia JEZUSA
mówi¹ce o wodzie:
Chrzest w Jordanie (Mk

1,711), wesele w Kanie Galilejskiej
(J 2,1-10), czy ta dzisiejsza przedsta-
wiaj¹ca Chrystusa prosz¹cego Sama-
rytankê o wodê. Woda ma nam po-

móc obmyæ siê i oczy-
�ciæ. Wszystkie studnie
�wiata mog¹ zaspokoiæ nasze chwi-
lowe pragnienie. Z dialogu przy studni
powinni�my wyci¹gn¹ jeden wniosek
- woda ¿ywa nie tryska z ziemi - jest
ni¹ JEZUS, ¿ycie wieczne.

Ks. Stanis³aw Gorgol
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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
3. Niedziela Wielkiego Postu

�wiêty Ojcze Janie Pawle II,

Synu ziemi wadowickiej, dziêku-

jemy za nauki i umocnienie nas

w wierze Chrystusowej. Od-

szed³e� do Ojca Niebieskie-

go i spogl¹dasz na nas. B³o-

gos³aw nam i miej w opiece

wszystkich wiernych.

Modlimy siê do Boga

Wszechmog¹cego, za wstawien-

nictwem Jana Paw³a II w ró¿nych

naszych intencjach.

Zofia i Czes³aw Bielec
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S³owo na niedzielê
DRUGIECZYTANIEZ DRUGIEGO
LISTU�W.PAW£A AP.DORZYMIAN:

Panie Ty jeste� prawdziwie Zbawicielem �wiata,
daj nam wody ¿ywej, by�my nie pragnêli

PIERWSZECZYTANIEZ KSIÊGI
WYJ�CIA:
Wj 17,3-7
Woda wydobyta ze ska³y

EWANGELIA: J 4,5-42 Rozmowa z Samarytank¹ o wodzie ¿ywej

Rz 5,1-2.5-8

Mi³o�æ Bo¿a rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha �wiêtego

Jezus przyby³ domiasteczka samarytañskie-
go, zwanego Sychar, w pobli¿u pola, któ-
re Jakub da³ synowi swemu, Józefowi. By³o
tam �ród³o Jakuba. Jezus zmêczony drog¹
siedzia³ sobie przy studni. By³o to oko³o
szóstej godziny. Nadesz³a tam kobieta z Sa-
marii, aby zaczerpn¹æ wody. Jezus rzek³
do niej: Daj Mi piæ! Jego uczniowie bo-
wiem udali siê przedtem do miasta dla za-
kupienia ¿ywno�ci. Na to rzek³a do Niego
Samarytanka: Jak¿e¿ Ty bêd¹c ¯ydem, pro-
sisz mnie, Samarytankê, bym Ci da³a siê
napiæ? ¯ydzi bowiem nie utrzymuj¹ sto-
sunków z Samarytanami. Jezus odpowie-
dzia³ jej na to: O, gdyby� zna³a dar Bo¿y
i wiedzia³a, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj
Mi siê napiæ - prosi³aby� Go wówczas,
a da³by ci wody ¿ywej. Powiedzia³a do
Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka,
a studnia jest g³êboka. Sk¹d¿e wiêc we-
�miesz wody ¿ywej? Czy Ty jeste� wiêk-
szy od ojca naszego Jakuba, który da³ nam
tê studniê, z której pi³ i on sam, i jego sy-
nowie i jego byd³o? W odpowiedzi na to
rzek³ do niej Jezus: Ka¿dy, kto pije tê wodê,
znów bêdzie pragn¹³. Kto za� bêdzie pi³
wodê, któr¹ Ja mu dam, nie bêdzie pragn¹³
na wieki, lecz woda, któr¹ Ja mu dam, sta-
nie siê w nim �ród³em wody wytryskaj¹-
cej ku ¿yciu wiecznemu. Rzek³a do Niego
kobieta: Daj mi tej wody, abym ju¿ nie pra-

gnê³a i nie przychodzi³a tu czerpaæ. Widzê,
¿e jeste� prorokiem. Ojcowie nasi oddawa-
li cze�æ Bogu na tej górze, a wy mówicie,
¿e w Jerozolimie jest miejsce, gdzie nale¿y
czciæ Boga. Odpowiedzia³ jej Jezus: Wierz
Mi, niewiasto, ¿e nadchodzi godzina, kie-
dy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie
bêdziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego
nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponie-
wa¿ zbawienie bierze pocz¹tek od ¯ydów.
Nadchodzi jednak godzina, owszem ju¿ jest,
kiedy to prawdziwi czciciele bêd¹ oddawaæ
cze�æ Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to
czcicieli chcemieæOjciec. Bóg jest duchem;
potrzeba wiêc, by czciciele Jego oddawali
Mu cze�æ w Duchu i prawdzie. Rzek³a do
Niego kobieta:Wiem, ¿e przyjdzieMesjasz,
zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie,
objawi nam wszystko. Powiedzia³ do niej
Jezus: Jestem Nim Ja, który z tob¹ mówiê.
Wielu Samarytan z owego miasta zaczê³o
wNiegowierzyæ dziêki s³owu kobiety. Kie-
dy wiêc Samarytanie przybyli do Niego,
prosili Go, aby u nich pozosta³. Pozosta³
tam zatem dwa dni. I o wiele wiêcej ich
uwierzy³o na Jego s³owo, a do tej kobiety
mówili: Wierzymy ju¿ nie dziêki twemu
opowiadaniu, na w³asne bowiem uszy us³y-
szeli�my i jeste�my przekonani, ¿eOn praw-
dziwie jest Zbawicielem �wiata.

Oto s³owo Pañskie

26 lutego 2011 roku druga sobota
dziêkczynnej nowenny, tematem jej
� Naj�wiêtsza Maryja Panna. Adora-
cjê Naj�wiêtszego Sakramentu pro-
wadzi³ ks. infu³at Jakub Gil z cz³on-
kami Rycerstwa Niepokalanej.
W modlitwach i pie�niach uwielbia-
li�my Boga i Maryjê, dziêkuj¹c za dar
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
Dzisiaj na nowennie modlili siê ra-
zem z nami parafianie z Frydrycho-
wic, którzy przybyli ze swoim pro-
boszczem ks. Józef Gwiazdoñ i wi-
kariuszem ks. Franciszek Walczak.
Ks. proboszcz wyg³osi³ piêkn¹ ho-
miliê, mówi³ o encyklice Redempto-
ris Mater � O b³ogos³awionej Maryi
dziewicy w ¿yciu Ko�cio³a, któr¹
Ojciec �wiêty og³osi³ w Rzymie
25 marca 1987 roku, w uroczysto�æ
Zwiastowania Pañskiego, w dziewi¹-
tym roku Swego Pontyfikatu. Ency-
klika ta wyra¿ona jest w naszej ba-
zylice poprzez obraz nawiedzenia
El¿biety przez Matkê Bo¿¹, namalo-
wany na sklepieniu nawy g³ównej
przy chórze.
Ks. Gwiazdoñ podkre�li³ rolê jak¹
Matka Bo¿a odegra³a w ¿yciu Karo-
la Wojty³y. Kiedy w wieku 9 lat stra-
ci³ swoj¹ mamê, odda³ siê w opiekê
Matce Naj�wiêtszej. Czêsto modli³ siê
w kaplicy przed obrazem Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w wadowic-
kim ko�ciele, jako ma³y ch³opiec
przed obrazem Matki Bo¿ej Szka-
plerznej u karmelitów na Górce

Dziêkczynna nowenna
otrzyma³ szkaplerz, który nosi³ do
koñca Swego ¿ycia. Ze swoim ojcem
pielgrzymowa³ do sanktuarium w Kal-
warii, pó�niej jako kap³an, biskup,
kardyna³ przybywa³ tam na samotn¹
modlitwê i kontemplacjê.
10 czerwca 1987 roku, kiedy sk³a-
da³ Matce Bo¿ej Kalwaryjskiej pa-
piesk¹ ró¿ê powiedzia³, ze �jest to
wyraz wdziêczno�ci, za to czym by³a
i nie przestaje byæ w moim ¿yciu�.
Pielgrzymowa³ do Sanktuariów Maryj-
nych na ca³ym �wiecie. S³owa �Totus
Tuus Maria� towarzyszy³y ca³emu
Jego ¿yciu. Eucharystia ubogacona
by³a �piewem scholii i chóru parafial-
nego z Frydrychowic, który wykona³
piêkne pie�ni o Ojcu �wiêtym, auto-
rem ich tekstu i melodii jest nie ¿yj¹-
cy pan mgr Adam Dec.
Uczestnictwo w nowennach pozwa-
la nam na w³a�ciwe przygotowanie do
uroczysto�ci beatyfikacji Ojca �wiê-
tego Jana Paw³a II, przypomina nam
Jego nauczanie i s³owa wyg³oszone do
nas podczas pielgrzymek.
16 czerwca 1999 roku podczas ko-
ronacji obrazu Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy powiedzia³:
�Pod Twoj¹ obronê Maryjo, ucieka-
my siê. Twojej opiece zawierzamy
dzieje tego miasta, Ko�cio³a krakow-
skiego i ca³ej Ojczyzny. Twojej mat-
czynej mi³o�ci oddajemy los ka¿dego
z nas z osobna, naszych rodzin i ca³e-
go narodu�.

Maria Zadora
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

3. Niedziela Wielkiego Postu - 27 marca 2011r.

Pi¹tek 01 kwietnia
6.00 �p. Melania Moska³a
7.00 �p. Teresa Kie³b z rodzicami
7.30 �p. Zdzis³aw Koenner
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu za

brak mi³o�ci
12.00 �p. Stanis³aw Prorok
16.30 �p. Czes³aw Michna
18.00 �p. Maria Hojnic, syn Robert i rodzice

�p.Wojciech Stanek

Sobota 02 kwietnia
6.00 �p. Alina Rajda
7.00 WrocznicêurodzinTomaszaoopiekêMatkiBo¿ej
7.30 �p. Maria Ziaja, Henryk i Hanna Szeliga
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi, oraz o b³.
Bo¿e dla ks. Infu³ata i Rycerstwa

12.00 ZaKo�ció³, Ojca �wBenedykta XVI, podziê-
kowanie za decyzjê o beatyfikacji S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II, zaDuchowieñstwo,
Ojczyznê, RadioMaryja i TVTrwam

18.00 �p. Stanis³aw Prorok
�p. Katarzyna, Antoni, Julian

Niedziela 03 kwietnia
6.00 �p. Krystyna Matu³a
7.30 �p. Stanis³awaWcis³o - 13 r.�m.

�p. Grzegorz Sporek, Janina Sporek
9.00 �p. Józef, Anastazja Drapa
10.00 Roków Dziêkczynna, o b³. Bo¿e dla Ró¿y

Ró¿añcowej w 3 r. utworzenia
10.30 �p. Stanis³aw Prorok
12.00 Dziêkczynna i o dalsze b³. Bo¿e dla

W³adys³awa i opiekê Matki Bo¿ej
13.15 Chrzty
18.00 �p. Ryszard Szopiñski

Czwartek 31 marca
6.00 �p. Czes³aw Michna
7.00 Ob³.Bo¿edlarodzinyProrokiopiekê�w.Rodziny
7.30 �p. Alina Rajda
8.00 �p. Stanis³aw Prorok
12.00 �p. Tadeusz Mleczko
18.00 Sakrament Bierzmowania

Poniedzia³ek 28 marca

6.00 �p. Stanis³aw Prorok

7.00 �p. Czes³aw Michna

7.30 �p. Tadeusz Mleczko

8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿

12.00 �p. Alina Rajda

18.00 �p. Wanda Dyrcz - 11 r.�m.

�p. Stanis³aw Czaicki, Jan Migda³ek

Wtorek 29 marca

6.00 �p. Zdzis³aw Koenner

7.00 �p. Stanis³aw Prorok

7.30 �p. Czes³aw Michna

8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿

12.00 �p. Tadeusz Mleczko

18.00 �p. Józefa Kowalska

�p. Tadeusz Rajda i zmrali z rodziny

�roda 30 marca

6.00 �p. Melania Moska³a

7.00 �p. Czes³aw Michna

7.30 �p. Stanis³aw Prorok

8.00 �p. Bronis³awOdrow¹¿

12.00 �p.Tadeusz Mleczko

18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych

�p. Zdzis³aw Koenner

�p. Czes³awa Kot

�p. Stanis³awa Przeciszowska

�p. Wojciech Stanek

�p. Marian Oboza

�p. Stefan Garlacz

�p. Marianna Lempart

�p. Alina Rajda

�p. Stanis³aw Dolny

1. Dzisiaj przy ko�ciele jest zbiórka
na pomoc dla poszkodowanych w Ja-
ponii oraz spalony klasztor w Alwerni.

2. Wdziêczni za Krew Zbawiciela,
która sta³a siê �ród³em naszego od-
kupienia, dzisiaj odbywa siê akcja
oddania krwi w ko�ciele �w. Piotra
od godz. 8.00 do 13.00. Warunkiem
jest ukoñczony 18. rok ¿ycia i odpo-
wiedni stan zdrowia. Serdecznie za-
chêcamy.

3. Jutro o godz. 16.00 spotkanie
Szko³y Modlitwy Jana Paw³a II.

4. W tym tygodniu m³odzie¿ z Ze-
spo³u Szkó³ Nr 1, dawnej Budowlan-
ki prze¿ywa rekolekcje. Ogarniamy
ich modlitw¹.

5. Zachêcamy wiernych do brania
udzia³u w nabo¿eñstwie Drogi Krzy-
¿owej i Gorzkich ¯ali. Ka¿dy, kto jest
w stanie ³aski u�wiêcaj¹cej i uczest-
niczy w tych nabo¿eñstwach � zy-
skuje odpust zupe³ny.

6. Caritas Archidiecezji Krakow-
skiej zachêca do niesienia pomocy
biednym, poprzez nabywanie w na-
szej bazylice baranków wielkanoc-
nych w cenie 6 z³., a tak¿e skarbo-
nek wielkopostnych. Do tych skar-
bonek rodzina sk³ada ofiary, które
przyniesie do ko�cio³a w Niedzielê
Mi³osierdzia Bo¿ego.

7. W czwartek na mszy �w. o godz.
18.00 ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz
udzieli Sakramentu Bierzmowania
m³odzie¿y III klas gimnazjalnych.

W ramach przygotowania do tego Sa-
kramentu prosimy na mszê �w. na
godz. 18.00:

a. W poniedzia³ek 28 marca kandy-
daci wraz z matkami

b. We wtorek 29 marca kandydaci
wraz z ojcami

c. W �rodê 30 marca kandydaci wraz
ze �wiadkami.

Spowied� przed Bierzmowaniem bê-
dzie w �rodê od godz. 16.00.

8. W pierwszy pi¹tek starajmy siê
przyj¹æ Komuniê �w. wynagradzaj¹c¹.
W tym dniu wiêksza ilo�æ kap³anów
spowiada rano od 6.00 do 9.30, oraz
po po³udniu od 16.00 do 18.30.

9. W sobotê 02 kwietnia mija 6. rocz-
nica �mierci Jana Paw³a II Wielkiego.
Zapraszamy nasz¹ m³odzie¿ na mszê
�w. o godz. 10.00, natomiast doros³ych
na Wieczór Papieski o godz. 20.00.

9. Na beatyfikacjê Jana Paw³a II do
Rzymu proponujemy pielgrzymkê au-
tokarow¹:

a/ z ks. Krzysztofem G³ówk¹ � sied-
miodniowa, koszt 1.200,- z³,

b/ z Krakturs�em � siedmiodniowa,
koszt 1.100,- z³.

Programy tych pielgrzymek s¹ wy-
wieszone w gablotach.

10. Do Zakopanego, do Doliny Cho-
cho³owskiej pielgrzymujemy w ponie-
dzia³ek 11 kwietnia. Wyjazd o godz.
7.00. Koszt przejazdu wynosi 30 z³.

O g ³ o s z e n i a p a r a f i a l n e
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1. Trwa remont Domu Papieskie-
go. W styczniu ubieg³ego roku na-
wiedzi³o Dom Papieski 3345, z za-
granicy by³o 765, w lutym by³o
7615 z zagranicy 345. W tym roku,
z powodu remontu domu � do ka-
plicy parafialnej, w której znajduje
siê replika Domu Papieskiego
w styczniu by³o 2505 pielgrzymów,
w tym 517 z zagranicy, w lutym
3125 � z zagranicy 198.
2. Uczestnicy pielgrzymki marco-
wej na Jasn¹ Górê z³o¿yli 650 z³o-
tych na relikwiarz Jana Paw³a II. Bóg
zap³aæ za ofiarê.
3. W szóst¹ rocznicê �mierci Jana
Paw³a II, w sobotê 2 kwietnia 2011
roku � wzorem lat poprzednich m³o-
dzie¿ szkó³ �rednich naszego powia-
tu we�mie udzia³ we Mszy �w. cele-
browanej na rynku o godz. 10.00.
Przed Msz¹ �w. m³odzie¿ liceum
wadowickiego przedstawi sceny
z ¿ycia Jana Paw³a II. Równie¿ po-
prowadzi oprawê muzyczn¹ Mszy
�w. Serdeczne Bóg zap³aæ tak Staro-
stwu jak równie¿ Dyrekcjom Szkó³
�rednich oraz Nauczycielom oraz
m³odzie¿y za wysi³ek w³o¿ony w re-
alizacjê piêknego dzie³a � pamiêci
o naszym Najwiêkszym Rodaku.
Wielkie podziêkowanie sk³adam rów-
nie¿ Urzêdowi Miasta z Pani¹ Bur-
mistrz a tak¿e Dyrekcjom Gimnazjów

Warto wiedzieæ
za w³¹czenie siê w uczczenie ¿ywej
pamiêci Jana Paw³a II.
4. W tym dniu wieczorne nabo¿eñ-
stwo papieskie postaramy siê celebro-
waæ szczególnie uroczy�cie � maj¹c
na uwadze, ¿e jest ono ostatnim przed
beatyfikacj¹. Po pierwszomajowej
uroczysto�ci watykañskiej zwrócimy
w naszych nabo¿eñstwach bacz-
niejsz¹ uwagê na modlitwy do b³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II.
5. Zwiedzaj¹c znacz¹ce ko�cio³y na
szlaku pielgrzymim zauwa¿yli�my, ¿e
czêsto w nich znajduj¹ siê ekrany te-
lewizyjne, które w sposób przyciszo-
ny ukazuj¹ pielgrzymom tre�ci tego
sanktuarium. Na�laduj¹c te �wi¹tynie
równie¿ w kaplicy Jana Paw³a II
w naszej Bazylice powiesili�my urz¹-
dzenie telewizyjne, które w 20 minu-
towym czasie przedstawia pewne epi-
zody z pielgrzymek Papie¿a do Wa-
dowic.
6. Bardzo siê ucieszy³em, ¿e Praco-
wania Artystyczna przy Muzeum Ar-
chidiecezjalnym w Krakowie odre-
staurowa³a nasz¹ Drogê Krzy¿ow¹.
Praca ta polega³a na zamontowaniu
nowych ram oraz gruntownym odno-
wieniu obrazów stacji drogi krzy¿o-
wej. Przy okazji zosta³ równie¿ odno-
wiony wadowicki obraz Jana Paw³a
II. Koszta tej pracy arty�ci krakow-
scy ocenili na 130.000 z³.

7. Telewizja Krakowska zapropo-
nowa³a naszej parafii, aby w³¹czyæ
nasz¹ wspólnotê do tzw. programu
pod tytu³em �Parafia sercem pisana�.
Wielu z czytelników �Bazyliki� ogl¹-
da³o ju¿ 25 minutowe programy
z parafii Siepraw, �w. Jana Kantego
na Widoku w Krakowie, �w. Anny
a tak¿e Ko�cio³a Mariackiego w Kra-
kowie. Celem zrealizowania tego pro-
gramu ekipa krakowska ekipa tele-
wizyjna bêdzie nagrywaæ okre�lone
zdarzenia ¿ycia parafii we wtorek
29 marca oraz w pi¹tek 1 kwietnia.
Spostrzeg³em jak wiele dobrych rze-
czy dzieje siê w naszej parafii. Po
raz kolejny równie¿ zauwa¿y³em jak
trudny mamy kontakt z naszymi
m³odymi parafianami. Zdajemy so-
bie sprawê, ¿e przecie¿ nasza m³o-
dzie¿ wiele dobrego robi, a jednak
trudno w³¹czyæ ich w konkretn¹ pra-
cê parafialn¹.
8. Mocno ufam, ¿e przygnêbieni
podwy¿kami a tak¿e brakiem miejsc
pracy parafianie wraz z nadej�ciem
ciep³ych dni wiosennych otrz¹sn¹ siê
z tych smutków i podejm¹ decyzjê,
aby pielgrzymowaæ na beatyfikacjê
do Watykanu. Jest to wyraz naszej
wdziêczno�ci dla naszego najwiêk-
szego rodaka za to co dla nas uczy-
ni³. Ponad wszystko pielgrzymka ta
jest uwielbieniem Boga, i¿ w niezba-
danych wyrokach wybra³ nasze mia-

sto na miejsce wielkiej historii, która
przetoczy³a siê przez drug¹ po³owê
XX i pocz¹tku XXI wieku.
9. Dzieñ beatyfikacji pierwszego
maja, to dzieñ który Pan uczyni³, aby-
�my siê nim cieszyli i radowali. To
dzieñ wielkiego wesela dla wadowi-
czan. Tak jak w dniu wesela domow-
nicy ubieraj¹ dom, z której wycho-
dzi m³ody pan czy m³oda pani, tak
w dniu beatyfikacji pragniemy okna
naszych mieszkañ przyozdobiæ odpo-
wiednimi dekoracjami.
10. Moim wielkim pragnieniem jest,
aby ostatni miesi¹c dziel¹cy nas od
beatyfikacji by³ czasem wzajemnej
¿yczliwo�ci dla siebie jak równie¿
radosnych modlitewnych zwi¹zków
z Jezusem.
11. Wyra¿am serdeczne Bóg zap³aæ
Ofiarodawcom, którzy w ostatni¹ nie-
dzielê z³o¿yli na misje sumê 2.501,-
z³. Dziêkujê Grupie Misyjnej, któr¹
prowadzi s. Ewa, za przeprowadzon¹
zbiórkê. Zebrane pieni¹dze przes³a-
li�my do Biura Misyjnego znajduj¹-
cego siê w Warszawie.
12. Do�æ czêsto u¿ytkownicy ko-
mórek zapominaj¹ o wy³¹czeniu ich
podczas pobytu w ko�ciele. W ostat-
nim czasie za³o¿yli�my w naszej
�wi¹tyni specjalny regulator sygna³ów
GSM, za który zap³acili�my 3.690,-
z³. Teraz ju¿ nie powinno byæ zak³ó-
ceñ sygna³owych w bazylice.


