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Beskidzkim jeszcze
bardziej zg³êbiliœmy
nasz¹ wiedzê o regionie. Nastêpnie poszliœmy do restauracji,
gdzie ka¿dy uczestnik
zjad³ pyszn¹ pizzê.
W doskona³ych humorach pojechaliœmy do Wis³y pod skoczniê im. Ada-

ma Ma³ysza. Wyci¹giem
krzese³kowym wyjechaliœmy na sam szczyt, by
móc podziwiaæ skoczniê
i piêkne widoki.
Wycieczka by³a bardzo udana, dziêki niej zg³êbiliœmy historiê i poznali
zwyczaje górali Beskidu Œl¹skiego.
Magda M¹sior
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
24. Niedziela Zwyk³a
Ojcze Œwiêty Janie Pawle II,
b¹dŸ dalej naszym Opiekunem
w niebie, tak jak by³eœ na ziemi.
Ty nauczy³eœ nas kochaæ, pokaza³eœ jak przebaczaæ tym, którzy
s¹ naszymi wrogami.
Dziêkujemy wszyscy za Twoj¹
beatyfikacjê, naszego Papie¿a
Jana Paw³a II.

Pogrzeb

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

Œp.
Œp.
Œp.
Œp.

Bronis³awa B¹k, ur. 1940r., zam. ul. £azówka
Teresa G³ogowska, ur. 1931r., zam. Os. XX-lecia
Danuta Szwed, ur. 1948r., zam. ul. Sadowa
W³adys³aw Kowalczyk, ur. 1926r., zam. ul. Batorego
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Modli³a siê rodzina Bandurów

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊSYRACYDESA:
Syr 27, 30 - 28, 7 Odpuœæ winê bliŸniemu

GO PAW£A APOSTO£A DO RZYMIAN:
Rz 14, 7-9W ¿yciu i w œmierci nale¿ymy do Pana

Dajê wam przykazanie nowe, abyœcie siê wzajemnie mi³owali,
jak Ja was umi³owa³em.

EWANGELIA:

Mt 18, 21-35

Przypowieœæ o nielitoœciwym d³u¿niku

Piotr zbli¿y³ siê do Jezusa i zapyta³: «Panie, ile razy mam przebaczaæ, jeœli mój
brat wykroczy przeciwko mnie? Czy a¿ siedem razy?» Jezus mu odrzek³: «Nie
mówiê ci, ¿e a¿ siedem razy, lecz a¿ siedemdziesi¹t siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chcia³ siê rozliczyæ ze swymi s³ugami. Gdy zacz¹³ siê rozliczaæ, przyprowadzono mu jednego, który mu by³ winien
dziesiêæ tysiêcy talentów. Poniewa¿ nie mia³ z czego ich oddaæ, pan kaza³ sprzedaæ go razem z ¿on¹, dzieæmi i ca³ym jego mieniem, aby tak d³ug odzyskaæ.
Wtedy s³uga upad³ przed nim i prosi³ go: „Panie, miej cierpliwoœæ nade mn¹,
a wszystko ci oddam”. Pan ulitowa³ siê nad tym s³ug¹, uwolni³ go i d³ug mu
darowa³. Lecz gdy s³uga ów wyszed³, spotka³ jednego ze wspó³s³ug, który mu
by³ winien sto denarów. Chwyci³ go i zacz¹³ dusiæ, mówi¹c: „Oddaj, coœ winien”. Jego wspó³s³uga upad³ przed nim i prosi³ go: „Miej cierpliwoœæ nade mn¹,
a oddam tobie”. On jednak nie chcia³, lecz poszed³ i wtr¹ci³ go do wiêzienia,
dopóki nie odda d³ugu. Wspó³s³udzy jego widz¹c, co siê dzia³o, bardzo siê zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zasz³o. Wtedy pan jego
wezwa³ go przed siebie i rzek³ mu: „S³ugo niegodziwy! Darowa³em ci ca³y ten
d³ug, poniewa¿ mnie prosi³eœ. Czy¿ wiêc i ty nie powinieneœ by³ ulitowaæ siê
nad swym wspó³s³ug¹, jak ja ulitowa³em siê nad tob¹?” I uniesiony gniewem
pan jego kaza³ wydaæ go katom, dopóki mu ca³ego d³ugu nie odda. Podobnie
uczyni wam Ojciec mój niebieski, je¿eli ka¿dy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».
Oto s³owo Pañskie

Zwrócenie uwagi
Lubisz, gdy ktoœ wytyka ci twoje
b³êdy? Ja nie. PAN namawia nas do
udzielenia przyjaznej korekty. A ty
tchórzysz. Mówisz, ¿e jesteœ tolerancyjny. Nie chcesz siê wtr¹caæ w jego
¿ycie. „Jest zarezerwowana taka
sama kara dla tego, który czyni z³o,
jak i dla tego, który patrzy na to i nic

nie czyni” (œw. Bernard). A wiêc, upominaj. WeŸ odpowiedzialnoœæ za drugiego cz³owieka. Pomó¿ mu zejœæ
z drogi grzechu. Pomó¿ mu wejœæ na
drogê prawdy. Upominaj z mi³oœci¹.
Mi³oœæ nie czyni z³a bliŸniemu. Mo¿e
od twojej uwagi braterskiej zale¿y
jego ¿ycie wieczne, a ty udajesz, ¿e
nic nie widzisz.
Ks. St. Gorgol
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

stañ przy tych, którzy cierpi¹ z powodu z³ego prawa. Daj nam si³ê,
abyœmy bronili – bezbronnych.
Sierpieñ to miesi¹c pielgrzymek.
W pierwszym naszym wyjeŸdzie apelowym 16.10.2001r.bra³o udzia³
9 osób. Z ka¿dym miesi¹cem przybywa³o kilka osób. 16 paŸdziernika
b.r. bêdziemy obchodziæ 10-lecie naszych Apeli. Wtedy wyj¹tkowo pielgrzymka na apel odbêdzie siê
22 paŸdziernika, w dzieñ b³ogos³awionego Papie¿a Jana Paw³a II. Tym
razem jad¹ z nami przedstawiciele
17-tu parafii. Podczas mszy œw. odprawianej w kaplicy Matki Bo¿ej,
ks. Infu³at mówi o naszym spotkaniu z Matk¹ Najœwiêtsz¹. Przyzywamy J¹ w naszych smutkach, naszych
cierpieniach, kiedy nam Ÿle i ciê¿ko. Kiedy siê œmiejemy – chcemy
to czyniæ wraz z Maryj¹.

Wracaj¹c, tradycyjnie odmawiamy
ró¿aniec pielgrzyma. Przywo³ujemy
w nim Maryjê z ró¿nych sanktuariów,
jakie wczeœniej nawiedzaliœmy. Matkê Bosk¹ Nieustaj¹cej Pomocy z naszej bazyliki, do której wielu przed
laty przychodzi³o piechot¹ z odleg³ych
wiosek, Matkê Bosk¹ Kalwaryjsk¹, do
której zd¹¿amy czêsto na uroczystoœæ
Zaœniêcia i Wniebowziêcia. MB z la
Salette – gospodyniê p³acz¹c¹ nad
œwiatem, nad naszymi grzechami.
Wspominamy ciszê salettañsk¹
w sanktuarium w Dêbowcu. Jej opiece powierzamy nasze rodziny, m³odzie¿ przebywaj¹c¹ w Madrycie. Ta
droga to nasza modlitwa. Trzeba tu byæ
z nami, aby to prze¿yæ. Koñczymy ró¿aniec modlitw¹ w intencji naszych
rodzin. Œpiewaj¹c „Wszystkie nasze
dzienne sprawy”, dziêkujemy Bogu
za ciep³y, sierpniowy dzieñ. Dochodzi pó³noc. Ju¿ Wadowice. Dziêkujemy Ks. Infu³atowi za pielgrzymowanie. Do zobaczenia 16 wrzeœnia.
Rozalia Borkowska

Radosny czwartek w Istebnej, Koniakowie i Wiœle
Dnia 11 sierpnia 2011 roku odby³
siê kolejny, siódmy ju¿ w te wakacje
radosny czwartek. G³ówn¹ organizatork¹ by³a pani Maria Zadora, wspomagana przez trzy opiekunki i ks.
infu³ata Jakuba Gila. Celem naszej
wycieczki by³ Koniaków, Istebna
i Wis³a. Najpierw pojechaliœmy do
Wêgierskiej Górki, gdzie zwiedziliœmy bunkier „Wêdrowiec” i poznali
historiê z nim zwi¹zan¹. Mieliœmy
przyjemnoœæ dwukrotnego wys³uchania opowieœci prawdziwych gó- -7-

ralek z Beskidu Œl¹skiego. Raz w Koniakowie, gdzie sympatyczna pani
zdradza³a nam tajniki robienia s³ynnych koronek Koniakowskich. Jej
wystawa koronek by³a bardzo bogata. W Istebnej sêdziwa góralka opowiada³a nam o codziennym ¿yciu ludzi w chatach góralskich. Mogliœmy
to wszystko zobaczyæ w kurnej chacie. Niektórzy grali na ró¿nych instrumentach muzycznych. PóŸniej pojechaliœmy do Wis³y, gdzie w Muzeum
(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 12 wrzeœnia
6.00 Œp. El¿bieta Ogieg³o
7.00 Œp. Emilia Sediwy
7.30 Œp. Zofia Rokowska
8.00 Œp. Maria Maryniarczyk
12.00 Œp. Maria Krzemieñ
18.00 Œp. Teresa Nogala
Œp. Józef Drabek
Wtorek 13 wrzeœnia
6.00 Œp. Helena
7.00 Œp. Emilia Sediwy
7.30 Œp. Józef Drabek
8.00 Œp. Józef Warcha³ - 1 r. œm.
12.00 Œp. Teresa Nogala
18.00 Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Zdzis³awa Wolska
Œroda 14 wrzeœnia
6.00 Œp. El¿bieta Ogieg³o
7.00 Œp. Kazimierz Ksi¹¿ek
7.30 Œp. Zofia i Franciszek Bobrek,
Czes³awa synowa
8.00 Œp. Emilia Sediwy
12.00 O ³askê œwiêtoœci dla wszystkich
biskupów i kap³anów
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Sylwii, Winfryda i rodziny
O trwa³y powrót do zdrowia dla Miros³awa
O opiekê Bo¿¹ nad synami Bart³omiejem i
Szymonem za wstawiennictwem Jana Paw³a II
Za zmar³ych
Œp. Józef Drabek
Œp. Jan Ciep³y
Œp. Zbigniew Karelus
Sp. Józef Zamys³owski
Sp. Teresa Nogala
Œp. Kazimierz Bi³ka
Œp. Maria Maryniarczyk
Œp. Kazimierz Paw³owski
Œp. Janina Pi¹tek - 3 r.œm.
Œp. Maria Hojnic z synem Robertem
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Krzysztof Góra - 4 r.œm.
Œp. Ewa Matejko
Œp. Jan Ka³u¿a
Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Józef Niziñski
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Julia Malinowska
Œp. Teresa G³ogowska
Œp. Danuta Szwed
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Intencje mszalne:
Czwartek 15 wrzeœnia
6.00 Œp. Zofia Rokowska
7.00 Œp. El¿bieta Ogieg³o
7.30 Œp. Emilia Sediwy
8.00 Œp. Teresa Nogala
12.00 Œp. Józef Drabek
18.00 Œp. Maria Lasek
W intencji Iwony i Rafa³a w 10 r. œlubu,
o b³og. Bo¿e w ¿yciu ma³¿eñœkim i rodzinnym
Pi¹tek 16 wrzeœnia
6.00 Œp. Emilia Sediwy
7.00 Œp. Ryszard Trzaska
7.30 Œp. Józef Drabek
8.00 Œp. Teresa Nogala
12.00 Œp. Czes³awa Kot
18.00 Œp. Jan Ciep³y
Œp. Adolf Kraus - 8 r. œm.
Sobota 17 wrzeœnia
6.00 Œp. Emilia Sediwy
7.00 Dziêkczynna z proœb¹ o b³og. Bo¿e dla
ks. Bogus³awa Zaj¹ca w r. urodzin
7.30 Œp. Józef Niziñski
8.00 Œp. Teresa Nogala
12.00 Œp. Józef Drabek
18.00 Œp. W³adys³aw Tyrybon - 1 r. œm.
Œp. Krystyna Galas - 7 r. œm. oraz rodzice
Stanis³aw, Franciszka Drabczyk
Niedziela 18 wrzeœnia
6.00 O b³. Bo¿e i ³aski dla ks. Stanis³awa
Jaœkowca w dniu imienin
7.30 Œp. Stanis³aw Sikora - 69 r. œm. i rodzice
Œp. Edward Wyka - 6 r. œm.
9.00 Œp. Stefania, TadeuszWisiorek,Józef,PiotrGo³¹b
10.00 Roków: O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Józefy Sordyl
10.30 O obfitoœæ ³ask Bo¿ych dla ks. Proboszcza
w dniu imienin od pracowników parafii
12.00 Œp. Micha³ Warmuz - 25 r.œm.
13.15 Chrzty
18.00 Œp. Teresa Mirocha

24. Niedziela Zwyk³a - 11 wrzeœnia 2011
1. Dzisiaj po mszach œw. udzielamy
w naszym koœciele zebranym rodzinom specjalnego b³ogos³awieñstwa.
2. Z okazji Œwiêta Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego w nadchodz¹cym tygodniu przed o³tarzem bêdzie ustawiony znak Krzy¿a Œwiêtego. Bêdzie on
wzywa³ do spo³ecznego pojednania.
3. W tym tygodniu przypadaj¹
kwartalne dni modlitw za dzieci, m³odzie¿ i wychowawców. Jest to Tydzieñ
Wychowania w Polsce pod has³em:
„Wszyscy zacznijmy wychowywaæ”.
4. Cz³onków Rycerstwa Niepokalanej zapraszamy na spotkanie w czwartek 15 wrzeœnia o godz. 17.00.
5. Na Apel Jasnogórski pielgrzymujemy w pi¹tek 16 wrzeœnia. Wyjazd o godz. 15.45.
6. Spotkanie Grupy Modlitwy œw.
o. Pio w sobotê 17 wrzeœnia o godz. 10.00.
7. Do Sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego w £agiewnikach, oraz do
Sanktuarium Krzy¿a Œwiêtego w Mogile pielgrzymujemy w pi¹tek
23 wrzeœnia. Wyjazd o godz. 13.00.
Koszt 15 z³.
8. W poniedzia³ek 26 wrzeœnia bêdzie pielgrzymka do Zakopanego –
nawiedzimy Kalatówki wraz z Hal¹

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

Kondratow¹. Wyjazd o godz. 7.00.
Koszt przejazdu 30 z³.
9. Pielgrzymka do sanktuarium
w Kodniu zosta³a prze³o¿ona z 2 i 3
paŸdziernika na 7 i 8 paŸdziernika,
tj. pi¹tek i sobotê. Wyjazd o godz. 6.00.
Prosimy o potwierdzenie wyjazdu.
10. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Koœcio³a,
w œrodê – Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego, w czwartek – wspomnienie Najœw. Maryi Panny Bolesnej,
w pi¹tek – wspomnienie œwiêtych mêczenników Korneliusza, papie¿a,
i Cypriana, biskupa, w niedzielê –
Œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, zakonnika, patrona Polski.
11. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej, tak ogólnopolskiej, jak i z
naszego regionu.
12. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ,
naszym parafianom, pielgrzymom
odwiedzaj¹cym nasz¹ Bazylikê,
¿yczymy b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
Niech Matka Bo¿a ma w opiece
wszystkich solenizantów i jubilatów
nadchodz¹cych dni.
/-/ ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Jan Rozciecha, syn Bogus³awa i Dagmary
Wiktor Pacanek, syn S³awomira i Ma³gorzaty
Wojciech Sparzyñski, syn Krzysztofa i Agaty
Zuzanna WoŸniak, córka £ukasza i El¿biety
Alicja ¯arów, córka Bart³omieja i Joanny
Zofia Mi³ek, córka Janusza i Magdaleny
Amelia Master, córka Piotra i Ewy

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

-3-

Dekanalne czuwanie
Ju¿ po raz pi¹ty wierni wraz z kap³anami z naszego dekanatu Wadowice Pó³noc uczestniczyli w nocnym
czuwaniu na Jasnej Górze. Pierwsze
nasze czuwanie odby³o siê z pi¹tku
na sobotê, z 16 na 17 listopada 2007
roku. Drugie by³o z 3 na 4 paŸdziernika 2008 roku. W tym roku prze¿yliœmy noc czuwania z 2 na 3 wrzeœnia. Termin wyjazdu nie by³ najw³aœciwszy. Pierwszy pi¹tek, a tak¿e nabo¿eñstwo do b³ogos³awionego Jana
Paw³a II mog³y zniechêcaæ wiernych
i kap³anów do licznego wyjazdu.
Rzeczywistoœæ przeros³a oczekiwania. Najwiêcej, bo a¿ 165 by³o pielgrzymów z Wysokiej, wraz z ks. Proboszczem. Nastêpnie z Witanowic
by³o 98 wraz z ks. Proboszczem.
Z Choczni by³o 98 z dwoma kap³anami. Z naszej parafii by³o 90 wraz
z dwoma kap³anami. Ks. Proboszcz
z WoŸnik zorganizowa³ 87 pielgrzymów, a z Radoczy ks. Redaktor Carolusa przywióz³ 71. Z Tomic dwóch
kap³anów przyby³o z 60 pielgrzymami. Równie¿ i z Frydrychowic ks.
wikariusz przyby³ z 60 parafianami.
Z Marcyporêby przyjecha³o 56 pielgrzymów wraz z Proboszczem.
Z T³uczani nieliczni parafianie do³¹czyli siê do innych grup. W sumie
by³o 785. Kap³anów by³o 14. By³y
równie¿ siostry zakonne.
Poniewa¿ w niedzielê 16 paŸdziernika peregrynacja obrazu Mi³osier-

dzia Bo¿ego wraz z relikwiami
œw. Siostry Faustyny i b³ogos³awionego papie¿a Jana Paw³a II rozpocznie
siê od naszej parafii, a nastêpne doby
nawiedzenia bêd¹ w poszczególnych
parafiach naszego dekanatu, dlatego
tematem czuwania sta³o siê rozwa¿anie siedem uczynków mi³osiernych,
co do duszy. By³em pod wra¿eniem
solidnego przygotowania poszczególnych duchowych czynów mi³osierdzia przez zespo³y parafialne naszego dekanatu. Tym bardziej, ¿e na temat czynów mi³osiernych, co do duszy to ma³o siê mówi. W obliczu Matki Bo¿ej Jasnogórskiej dog³êbnie
prze¿y³em prawdê, ¿e cz³owiek o tyle
mo¿e byæ mi³osierny, gdy doœwiadczy Bo¿ego mi³osierdzia. Duchowe
prze¿ycie Jezusa bogatego w mi³osierdzie jest Ÿród³em i zachêt¹ do czynów
mi³osiernych, co do cia³a. Ka¿dy z nas
o tyle potrafi dobrze czyniæ, o ile posiada idea³y. Jest nieustannie duchowo nastrajany. Przygaszony i zniechêcony cz³owiek niezdolny jest do wysokich lotów.
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Podczas nocy czuwania doœwiadczalnie prze¿y³em, ¿e modlitwa to nie
tylko nasze zwracanie siê do Boga.
Nasza inicjatywa dziêkowania, przeproszenia i proszenia Boga. Modlitw¹
jest równie¿ ws³uchiwaniem siê
w g³os Bo¿y, który mówi przez Pismo
œw. Zastanawianie siê nad zas³yszanym Bo¿ym s³owem.

Dziêkowa³em Matce Bo¿ej, ¿e
przed Jej obliczem spotka³o siê tak
wielu kap³anów z naszego dekanatu, jak równie¿ i parafian. By³em
wdziêczny Jezusowi Chrystusowi za
doœwiadczenie nocy czuwania, pod-

czas której tak kap³ani jak i wierni
bardzo du¿o siê modlili. By³a to modlitwa od godziny 20.00 do 4.00. To
by³a noc radosnego czuwania, ale
równie¿ i doœwiadczenie trudu zwi¹zanego z nocn¹ modlitw¹.

Sierpniowy Apel

Razem z Nim prze¿ywa tajemnice
szczêœcia i tajemnice cierpienia.
W 2-giej tajemnicy ks.Infu³at mówi
o tym jak Maryja doœwiadcza³a tych
tajemnic, krok po kroku, wspó³cierpia³a ze swoim Synem. Wspó³cierpi
z nami. Zwracamy siê do Niej z ubiczowanym ¿yciem, smagani chorob¹,
cierpieniem. Matko wspó³cierpi¹ca,
Tobie zawierzamy nasze cierpienie,
przyjmij je, wspomó¿ nas.
W 3-ciej tajemnicy – Cierniem ukoronowanie, Matko cierpi¹ca, prosimy
za tych, którzy maj¹ w domach problem alkoholizmu, narkomanii. Zawierzamy te¿ w tej tajemnicy rodziców borykaj¹cych siê z problemami
wychowawczymi.
4. DŸwiganie krzy¿a – Matko cierpi¹ca id¹ca za swoim Synem, jesteœ
najczulsz¹ z matek. Ucz nas Matko
wra¿liwoœci, subtelnoœci w ocenianiu
cz³owieka. Polecamy cierpi¹cych
z ró¿nych powodów. Cierpi¹cych fizycznie, duchowo i moralnie. Do
Twego serca przywo³ujemy tych, którzy cierpi¹ w szpitalach, wiêzieniach,
przebywaj¹cych za granicami kraju,
wo³amy za nich do Ciebie. Nie
opuszczaj nas.
5. Ukrzy¿owanie – Maryja stoj¹ca
bezradnie pod krzy¿em cierpi razem
ze swoim Synem. Matko Bolesna,

„Módlcie siê za mnie, za ¿ycia
mojego i po œmierci” – pamiêtaj¹c
o tych s³owach, jak co miesi¹c, jedziemy na Apel jasnogórski do naszej Matki. Przed 20-tu laty koñczy³o siê w Czêstochowie XVI Œwiatowe Spotkanie M³odzie¿y z Janem
Paw³em II. By³y to dni radoœci. Dzielenia siê radoœci¹ z innymi. Na
Wzgórzu Czêstochowskim modli³o
siê z Ojcem Œwiêtym ponad pó³tora
miliona m³odych. To wtedy z Jasnej
Góry pop³ynê³a w œwiat pieœñ „Abba
Ojcze” i „Czarna Madonna”.
Jak zawsze, nasz opiekun ks.Infu³at Jakub Gil, wprowadza nas w atmosferê pielgrzymki. Modlimy siê
ju¿ teraz do b³ogos³awionego Jana
Paw³a II. W tych dniach w Madrycie
odbywaj¹ siê XXVI Œwiatowe Dni
M³odych. Ten Zjazd chcemy mieæ
w naszych sercach polecaj¹c go naszej Matce. Omadlamy nasze córki,
synów, wnuki, ludzi m³odych. Chcemy przekazaæ im pewne wartoœci. Pamiêtamy te¿ o rolnikach, o ich ciê¿kiej pracy. Tobie Maryjo zawierzamy
tych wszystkich pielgrzymów, którzy
do Ciebie przybywaj¹. W ró¿añcu
zwracamy siê do Maryi, która jest
pierwsz¹ wierz¹c¹ w moc Chrystusa. -5-

ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

