Pielgrzymka do Lichenia i Torunia cd
Jedziemy do kolejnego miejsca pielgrzymowania – Radia Maryja w Toruniu. Toruñ
jest jednym z najpiêkniejszych i najbogatszych w zabytki miast polskich. W 1997 roku zosta³ wyró¿niony wpisem na Listê
Œwiatowego dziedzictwa UNESCO.
Pomimo padaj¹cego deszczu idziemy na Starówkê, stajemy przed Ratuszem Staromiejskim, symbolem
œwietnoœci miasta, pomnikiem Miko³aja Kopernika, przecie¿ to miejsce
narodzin wielkiego astronoma, Planetarium, wchodzimy do gotyckiego koœcio³a Najœwiêtszej Maryi Panny. W sklepach kupujemy s³ynne
toruñskie pierniki, które s¹ tu wypiekane od XIV wieku, maj¹ niezwyk³e kszta³ty i oryginalny smak. Nie
mamy czasu na dalsze zwiedzanie,
pogoda te¿ do tego nie zachêca.
Naszym celem pielgrzymowania
jest wizyta w siedzibie Radia Maryja. W kaplicy spotykamy siê
z o. Sójk¹, który bardzo ciekawie
i dok³adnie przedstawia historiê powstania Radia, mówi o osi¹gniêciach, a tak¿e o problemach zwi¹-

zanych z funkcjonowaniem Radia.
Ogl¹damy pomieszczenie, w którym codziennie
o godz. 20.20 jest nagrywany ró¿aniec w telewizji TRWAM, bardzo
ma³e, a tak¿e pami¹tki Ojca Œwiêtego. O godz. 12.00 szeœcioosobowa grupa z ks. Infu³atem udaje siê
do studia nagrañ, aby uczestniczyæ
w nagraniu audycji i ró¿añca, pozostali widz¹ to na ekranie i modl¹
siê w kaplicy.
Czas nie pozwala nam na zwiedzenie obiektów Wy¿szej Szko³y Kultury Spo³ecznej i Medialnej. Opuszczamy Toruñ, przed nami daleka
droga. Podró¿ up³ywa na ogl¹daniu
filmów o Licheniu, o trzech wizytach Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
w naszym mieœcie, modlitwie,
wspólnym œpiewie.
Sk³adamy ¿yczenia naszemu
Opiekunowi Duchownemu ks. infu³atowi Jakubowi Gilowi, który
25 lipca obchodzi³ imieniny, ¿ycz¹c
Mu du¿o zdrowia, si³. Opieki Matki Bo¿ej na dalsze lata ¿ycia. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ za
piêkn¹ pielgrzymkê.
Maria Zadora

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
22. Niedziela Zwyk³a
Dziêkujemy Ci Bo¿e za ukazanie
nam w Ojcu Œwiêtym Twojego kochaj¹cego Oblicza. Jego zachwyt
Tob¹ i ca³kowite oddanie Twej
woli mówi³y jeszcze wiêcej, ni¿
Jego s³owa „Nie lêkajcie siê ¿yæ”
dla mi³oœci, dla tej Mi³oœci warto
¿yæ”. Ca³y Twój by³ jednoczeœnie
oddany cz³owiekowi. Dziêkujemy
Ci Ojcze, ¿e da³eœ œwiatu Osobê,
która ¿yciem i œmierci¹, radoœci¹
i cierpieniem, pocieszeniem i wymaganiem przypomina³a Jezusa.
Rodzina Guzików

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊPIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

PROROKA JEREMIASZA:
Jr 20, 7-9
Prorok poddany próbie

GO PAW£AAPOSTO£ADO RZYMIAN:
Rz 12, 1-2
Rozumna s³u¿ba Bo¿a

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie
nasze serca swoim œwiat³em, abyœmy wiedzieli,
czym jest nadzieja naszego powo³ania.

EWANGELIA:

Mt 16, 21-27 Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie

Jezus zacz¹³ wskazywaæ swoim uczniom na to, ¿e musi iœæ do Jerozolimy
i wiele wycierpieæ od starszych i arcykap³anów, i uczonych w Piœmie; ¿e bêdzie
zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wzi¹³ Go na bok i pocz¹³ robiæ
mu wyrzuty: „Panie, niech Ciê Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”.
Lecz On odwróci³ siê i rzek³ do Piotra: „ZejdŸ mi z oczu szatanie! Jesteœ Mi
zawad¹, bo nie myœlisz o tym, co Bo¿e, ale o tym, co ludzkie”. Wtedy Jezus
rzek³ do swoich uczniów: „Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego
siebie, niech weŸmie krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje. Bo kto chce zachowaæ
swoje ¿ycie, straci je; a kto straci swe ¿ycie z mego powodu, znajdzie je. Có¿
bowiem za korzyœæ odniesie cz³owiek, choæby ca³y œwiat zyska³, a na swej duszy szkodê poniós³? Albo co da cz³owiek w zamian za swoj¹ duszê? Albowiem
Syn Cz³owieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z anio³ami swoimi,
i wtedy odda ka¿demu wed³ug jego postêpowania”.
Oto s³owo Pañskie

„Jeœli kto chce pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie...
i niech Mnie naœladuje” Mt 16,24
Coœ ciê pcha do nowych zajêæ, przedsiêwziêæ Chcesz zdobywaæ tytu³y. Stawiasz swoje sprawy i ambicje na pierwszym miejscu. Ja najwa¿niejszy. Inni siê
nie licz¹. Chcê siê cieszyæ ¿yciem. Oddychaæ „pe³n¹ piersi¹” Realizujesz swoje
plany i nie ¿yjesz „jak ludzie”. Chcesz pomóc innym? Mo¿e i tak, ale nie wykorzystuj drugiego cz³owieka. Zawsze drzemie w nas jakieœ ¿yczenie. Kusi nas
jego realizacja. „Nie po trupach do celu”.
Najpierw dŸwigaj swój krzy¿, potem pomó¿ innemu. Kto s³u¿y CHRYSTUSOWI wygra ¿ycie wieczne.
Ks. St. Gorgol
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Chrzest Œw.

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

Jakub G³owacki, syn Kamila i Moniki
Nadia Witek, córka Paw³a i Karoliny
Maja Wêgrzyn, córka Miros³awa i Ma³gorzaty
Dominik Baca, syn Krzysztofa i Anny
Aleksandra Tokarczyk, córka Grzegorza i Bernadety
Antonina Kamphaus, córka Sebastiana i Urszuli
Dominik Graca, syn Marcina i Klaudii
Nikola Holik, córka Piotra i Wioletty
Kaja Habrzyk, córka Dawida i Ilony
Oliwier Okrêglicki, syn Rafa³a i Iwony
Filip Paluchowski, syn Grzegorza i Beaty
Julia Kolber, córka S³awomira i Agnieszki
Sara Piwowarczyk, córka Grzegorza i Katarzyny
Dominik Ba³ys, syn Roberta i Darii
Julia Laszczak, córka Paw³a i Karoliny
Julia Fija³ek, córka Przemys³awa i Agnieszki
Julia Opyrcha³. córka Tomasza i Anny
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. Józef Niziñski, ur. 1923r., zam. ul. Lwowska
Œp. Józef Odrzywolski, ur. 1961r., zam. ul. £azówka
Œp. Julia Malinowska, ur. 1926r., zam. ul. S³owackiego
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Bóg zap³aæ za ofiarnoœæ
Przy poœwieceniu kluczyków w niedzielê 24 lipca z³o¿ono ofiarê 1.316 z³ na
pojazd dla misjonarzy. By³a to nasza odpowiedŸ na propozycjê MIVA Polska:
„Podziêkuj Panu Bogu za bezpieczne podró¿e. Podaruj 1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy na œrodki transportu dla misjonarzy”.
W niedzielê 14 sierpnia zebrano przy koœciele na g³oduj¹c¹ Afrykê sumê
3.909z³. Wszystkim Ofiarodawcom sk³adamy serdeczne podziêkowanie.
-7-

Poniedzia³ek 29 sierpnia
6.00 O szczêœliw¹ œmieræ przez wstawiennictwo Matki Bo¿ej dla ka¿dego cz³owieka
7.00 Œp. Józef Zamys³owski
7.30 Œp. Jerzy Dziewi¹tka - 9 r.œm.
8.00 Œp. Teresa Nogala
12.00 Œp. Józef Drabek
18.00 Œp. Micha³ Jakubik - 17 r. œm.
Œp. Stefan Dudoñ
Wtorek 30 sierpnia
6.00 Œp. Józef Zamys³owski
7.00 Œp. Teresa Nogala
7.30 Œp. Józef Korzeniowski z rodzin¹
8.00 Œp. Marek Mrowiec - 5 r. œm.
12.00 Œp. Rozalia, Jakub Stuglik
18.00 Œp. Wojciech Gawlik, rodzice i teœciowie
Sp. Józef Drabek
Œroda 31 sierpnia
6.00 Œp. Stefan Dudoñ
7.00 Œp. Piotr Tarnowski i jego rodzice
7.30 O szczêœliwy przeszczep i dar
zdrowia dla Miros³awa
8.00 Œp. Teresa Nogala
12.00 Dziêkczynna, o b³. Bo¿e i zdrowie
dla Gra¿yny ¯abowskiej-KierbiedŸ,
córki Joanny, Magdaleny i Bartosza
Poniatowskich - 1 r. œlubu, mê¿a Tadeusza
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O b³. Bo¿e dla Sylwii i £ukasza w 2 r. œlubu
O b³. Bo¿e dla Edyty i £ukasza w 1 r. œlubu
O szczêœliwe rozwi¹zanie
O uzdrowienie Kubusia za wstawiennictwem
NMP Nieust. Pomocy i b³. Jana Paw³a II
OszczêœliwyprzeszczepidarzdrowiadlaMiros³awa
Za zmar³ych
Œp. Józef Drabek
Œp. Jan Ciep³y
Œp. Maria Lasek
Œp. Zbigniew Karelus
Sp. Józef Zamys³owski
Sp. Teresa Nogala
Œp. Kazimierz Bi³ka
Œp. Maria Maryniarczyk
Œp. Maria Miarka
Œp. Kazimierz Paw³owski
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Bogumi³a Leœniak
Œp. Ewa Matejko
Œp. Jan Ka³u¿a
Œp. Julian Drapa
Œp. Urszula Wisiorek
-6Œp. Józef Niziñski

Intencje mszalne:

Czwartek 1 wrzeœnia
6.00 Œp. Kazimierz Bi³ka
7.00 Œp. Stefan Dudoñ
7.30 Œp. Józef Drabek
8.00 Œp. Teresa Nogala
12.00 Œp. Matylda Zabag³o, Maria i W³adys³aw Zabag³o
18.00 O b³. Bo¿e i wszelkie ³aski na drodze nowego
¿ycia ma³¿eñskiego dla Jakuba i Barbary od babci
Pi¹tek 2 wrzeœnia
6.00 Œp. Stefan Bernacik
7.00 Œp. Kazimierz Bi³ka
7.30 Œp. Teresa Nogala
8.00 Wynagradzaj¹ca NSPJ
12.00 Œp. Maria Ziaja, zmarli ksiê¿a i misjonarze
16.30 Œp. Józef Drabek
18.00 Œp. Krystyna Klauzner
Œp. Stefan Dudoñ
Sobota 3 wrzeœnia
6.00 Œp. Józef Drabek
7.00 Œp. Teresa Nogala
7.30 Œp. Nikodem Kosiñski - 2 r. œm.
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko Niepokalanemu
SercuMaryiorazob³.Bo¿edlaks.Infu³ataiRycerstwa
12.00 Za Koœció³, Ojca œw Benedykta XVI,
podziêkowanie za beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II, za Duchowieñstwo, Ojczyznê,
Radio Maryja i TV Trwam
00
18. Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Maria Krzemieñ
Niedziela 4 wrzeœnia
6.00 Sp. Ludwik i Ewa Witek, syn Boles³aw
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Teresa i Stanis³aw Habrzyk
9.00 Œp.ZofiaKu³aga,MariuszKu³aga,TomekiRobertMaœlak
10.00 Roków: Œp. W³adys³aw Wajdzik
10.30 Œp. Tadeusz Grabysz, ¿ona Rozalia
12.00
13.15 Chrzty
18.00 Œp. Stefan Garlacz
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1. Dziœ Zespó³ Charytatywny zbiera
ofiary na pomoc na zakup przyborów
szkolnych dla biednych dzieci.
2. Z okazji 72. rocznicy wybuchu II
wojny œwiatowej, w czwartek 1 wrzeœnia
o godz. 12.00, odprawimy mszê œw. za
ofiary ostatniej wojny.
3. W czwartek rozpoczynamy nowy
rok szkolny. Zapraszamy na msze œw.:
- godz. 8.00 – dla Zespo³u Szkó³ Œrednich Nr 1 im. Ks. Twardowskiego – dawnej Budowlanki.
- godz. 9.00 – dla Zespo³u Szkó³ Nr 3
im. ks. Tischnera, oraz dla Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marcina Wadowity.
- godz. 10.00 – dla Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 1 z ul. S³owackiego.
- godz. 11.00 – dla Zespo³u Szkó³ Publicznych Nr 3 z ul. Sienkiewicza.
5. Zapraszamy parafian na nocne czuwanie na Jasnej Górze, które odbêdzie
siê z 2 na 3 wrzeœnia. Wyjazd w pi¹tek
2 wrzeœnia o godz. 17.00. Powrót w sobotê 3 wrzeœnia ok. godz. 7.00 rano.
Koszt przejazdu 30 z³. Prosimy o zabranie krzese³ek.
6. W pi¹tek 2 wrzeœnia na godz. 18.00
zapraszamy na specjalne nabo¿eñstwo ku
czci b³ogos³awionego Jana Paw³a II
zw³aszcza uczestników XXVI pieszej
pielgrzymki z Wadowic na Jasn¹ Górê.
Po mszy œw. odmówimy litaniê do B³ogos³awionego. Na zakoñczenie nabo¿eñstwa podamy chêtnym relikwie B³ogos³awionego do uca³owania. W czwartki
o godz. 12.00 bêdziemy odczytywaæ
proœby i podziêkowania sk³adane przy
wejœciu do kaplicy b³og. Jana Paw³a II.
7. Zachêcamy dzieci i m³odzie¿, aby
w tym tygodniu przyst¹pi³a do spowiedzi i Komunii Œw. na rozpoczêcie roku
szkolnego. Zw³aszcza prosimy, aby sko- -3-

rzystali z sakramentu pokuty w pierwszy pi¹tek. W tym dniu bêdzie spowiada³a wiêksza iloœæ kap³anów od godz.
6.00 do 8.30, oraz od godz. 16.00 do
18.30. Msza œw. dla dzieci bêdzie o godz.
16.30. W pierwsze pi¹tki kancelaria parafialna nieczynna.
8. W pierwsz¹ sobotê na mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê za rodziny, które spodziewaj¹ siê potomstwa. Na tê mszê
œw. zapraszamy zw³aszcza tych, którzy
podjêli siê duchowej adopcji dzieci, jak
równie¿ wspólnotê Rycerstwa Niepokalanej. Po mszy œw. i adoracji ok. 9.15 zapraszamy na krótkie organizacyjne spotkanie Rycerzy Niepokalanej. W sobotê
nawiedzamy chorych z sakramentami
œwiêtymi. Uczestników S³u¿by Liturgicznej, Ruchu Œwiat³o – ¯ycie, oraz Domowego Koœcio³a, zapraszamy w tym dniu
na XXXIX pielgrzymkê do Kalwarii Zebrzydowskiej.
9. Wszystkich uczniów klas pierwszych
Szkó³ Podstawowych zapraszamy w niedzielê 4 wrzeœnia na Mszê Œw. o godz.
12.00. W czasie Mszy Œw. bêdzie poœwiêcenie tornistrów, podrêczników
i przyborów szkolnych. Dziewczynki ze
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum zapraszamy w przysz³¹ niedzielê na godz.
11.00 do salki w Domu Katolickim na
próbê œpiewu. Zebranie Duszpasterskiej
Rady Parafialnej w tym dniu o godz.
16.00. Sk³adka z niedzieli przeznaczona
bêdzie na pokrycie kosztów zwi¹zanych
z remontem plebanii.
10. Przez ca³y rok szkolny, w niedziele i œwiêta, zapraszamy m³odzie¿ na Mszê
Œw. o godz. 9.00, a dzieci szkolne na
godz. 12.00.
(ci¹g dalszy na str. 4)

15. Zachêcamy do ogl¹dania programów
telewizyjnych o tematyce religijnej, oraz
do czytania prasy katolickiej, tak ogólnopolskiej, jak i z naszego regionu.
16. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie mêczeñstwa œw. Jana
Chrzciciela, w czwartek – wspomnienie b³.
Bronis³awy, dziewicy, w sobotê – wspomnienie œw. Grzegorza Wielkiego, papie¿a i doktora Koœcio³a, w niedzielê – wspomnienie b³. Marii Stelii i Towarzyszek,
dziewic i mêczennic /ss. Nazaretanek
z Nowogródka/.
17. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ, naszym parafianom, pielgrzymom odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê, a w szczególnoœci
uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom oœwiaty rozpoczynaj¹cym nowy
rok szkolny, ¿yczymy b³ogos³awieñstwa
Bo¿ego. Niech Matka Bo¿a Nieustaj¹cej
Pomocy ma w opiece ich trud ca³orocznego nauczania. Wszystkich solenizantów
i jubilatów nadchodz¹cych dni polecamy
opiece b³ogos³awionego Jana Paw³a II.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

11. Dni skupienia dla narzeczonych
odbywaæ siê bêd¹ w naszej parafii we
wrzeœniu przez dwie soboty, 03. i 10.
wrzeœnia od godz. 16.00 oraz dwie niedziele 04. i 11. wrzeœnia na mszy œw.
o godz. 9.00 i po niej spotkanie w domu
parafialnym, a nie jak dotychczas przez
cztery kolejne niedziele.
12. Od przysz³ej niedzieli msze œw.
wieczorne w niedziele i œwiêta bêd¹
o godz. 18.00. Natomiast Nieszpory i nabo¿eñstwa o godz. 17.30. Tak bêdzie a¿
do maja przysz³ego roku.
13. Rycerstwo Niepokalanej organizuje
10 wrzeœnia Dzieñ Skupienia dla Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Karakowskiej po³¹czony z dziêkczynieniem za
Beatyfikacjê Jana Paw³a II. Serdecznie
zapraszamy na konferencje o godz. 10.30
i Eucharystiê o godz. 12.00 w Bazylice.
14. 19. Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej odbêdzie siê
w niedzielê 11 wrzeœnia. Wyjazd o godz.
7.30. Koszt przejazdu 10 z³.

/-/ ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Trzeba dziêkowaæ
Wakacje dobiegaj¹ koñca. By³y
one w tym roku wyj¹tkowo deszczowe. Ci¹g³e opady stanowi³y du¿¹
przeszkodê dla rolników, budowlañców, a tak¿e wypoczywaj¹cych na
wakacjach. ¯niwa wyj¹tkowo trudne, gdy¿ rolnicy dojrza³e zbo¿a musieli wykradaæ z w³asnych pól. By³a
to praca bardzo trudna i doœæ czêsto
nie przynosz¹ca radosnych owoców
w³o¿onej pracy. Po raz kolejny rolnik przekonywa³ siê, jak bardzo
chleb jest owocem b³ogos³awieñstwa
Bo¿ego dla ziemi, oraz wytrwa³ej
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jego pracy. Jeœli zabraknie w³aœciwej
pogody na czas zasiewów i ¿niw, to
ludzka ciê¿ka praca nie przynosi rezultatów. Wci¹¿ cz³owiek uprawiaj¹cy ziemiê doœwiadcza swojej wspó³pracy z Bo¿ym b³ogos³awieñstwem.
Naocznie przekonuje siê, i¿ jego praca bez Bo¿ej pomocy, nie daje radosnej satysfakcji.
Tê prawdê o wspó³pracy Boga i cz³owieka nale¿y widzieæ nie tylko na roli,
w gospodarstwie, ale w ka¿dym zak³adzie pracy. „Jeœli Pan domu nie zbuduje, na pró¿no trudz¹ siê jego budowniczy. Jeœli Pan nie strze¿e swego miasta, na nic siê nie zda czuwanie jego

stró¿ów”. Zachwyceni postêpem nauki i techniki niejednokrotnie zapominamy o tych prawdach wiary. Trzeba dopiero prze¿yæ katastrofê w przyrodzie, by do Bo¿ej prawdy wróciæ
i jej siê podporz¹dkowaæ.
Niesprzyjaj¹ca pogoda tego lata
da³a siê równie¿ we znaki budowlañcom. Pewno szybciej stawiane
by³yby ró¿ne budowle, oraz remontowane place i budynki. Odnosi siê
to tak¿e to naszego rynku, a tak¿e
domu papieskiego.
Tegoroczne wakacje pomimo niesprzyjaj¹cej pogody przynios³y
du¿o radoœci m³odzie¿y szkolnej.
W dobrym prze¿yciu dni wakacyjnych dzieci i m³odzie¿y pomagali rodzice, ale tak¿e i instytucje. W naszym mieœcie bardzo w³¹czy³ siê
Urz¹d Miasta, przydzielaj¹c odpowiednie subwencje, tak na organizowanie wakacji przez dom kultury, jak i klub sportowy Karol, a tak¿e nasz¹ parafiê. Wystarczy wspomnieæ, ¿e na organizowanie „radosnych czwartków” po dok³adnym
przedstawieniu projektu ich organizacji wykonanym przez Pani¹ Mariê Zadorê otrzymaliœmy sumê 17 tys.
z³. W imieniu dzieci korzystaj¹cych
z radosnych wycieczek w wakacyjne czwartki bardzo dziêkujê Urzêdowi Miasta za przekazane pieni¹dze. Wyj¹tkowo jestem wdziêczny
Pani Marii Zadora za organizowanie
czwartkowych wycieczek wraz
z poszukiwaniem dla nich wychowawców. Troszcz¹cym siê opiekunom wyra¿am podziêkowanie. Dziewiêæ czwartkowych wycieczek do
miejsc wyj¹tkowo ciekawych -5-

w Ma³opolsce da³o uczestnikom wiele radosnych prze¿yæ. Podczas nich
uczono dzieci wnikliwego patrzenia
w piêkno przyrody, oraz zapoznania
siê z histori¹ zwiedzanych miejsc.
Wakacyjne woja¿e nie tylko by³y
przypatrywaniem siê ciekawym miejscom, ale równie¿ prób¹ wychowywania uczestników. Starano siê grupê dzieci uczestnicz¹cych w wycieczkach kszta³ciæ i wychowywaæ.
Jak tylko mog³em, to uczestniczy³em
w organizowanych wycieczkach. To
by³y dla mnie dni uczenia siê reakcji
m³odego cz³owieka, przygl¹daniu siê
ich zachowaniu, jak równie¿ sposobnoœci¹ do wlania w m³ode serca wiêkszej mi³oœci do Boga i cz³owieka.
Wspominaj¹c organizowane dla
dzieci wakacje trudno nie podkreœliæ
zorganizowanych przez ks. Marka
Poznañskiego dwutygodniowej kolonii w Sopocie. Bra³o w niej udzia³ ponad 200 dzieci. Ks. Marek wraz
z ks. Januszem ¯mud¹, proboszczem
ze Œwinnej Porêby, oraz wychowawcami – w³o¿yli du¿y trud, ¿eby
w szkole sopockiej mog³y dzieci wadowickie spêdziæ z po¿ytkiem dwutygodniow¹ koloniê. W naszych czasach coraz mniej jest odwa¿nych do
zorganizowania wolnego czasu dzieciom podczas wakacji. Wi¹¿e siê to
z du¿¹ odpowiedzialnoœci¹ i z du¿ymi konsekwencjami. Tym bardziej jesteœmy ks. Markowi wdziêczni za troskê
o zorganizowanie kolonii parafialnej.
Bogu dziêkujê, ¿e ochrania³ nasze
wakacyjne wycieczki od ró¿nych nieszczêœæ. Odczuwaliœmy wyraŸne
Jego b³ogos³awieñstwo.
ks. Infu³at

