Radosny czwartek w górach
18 sierpnia 2011 roku
w ramach radosnego
czwartku wyruszamz pod
przewodnictwem Pani
Marii Zadory i pod
opiek¹ ks. infu³ata Jakuba Gila na wycieczkê na Szyndzielniê, Klimczok i do
Szczyrku. Do celu bezpiecznie dowióz³ nas Pan kierowca Jurek.
Na pocz¹tku pod czujnym okiem pañ
wychowawczyñ – pani Eli, Asi,
Agnieszki wyjechaliœmy kolejk¹ gondolow¹ na górê Szyndzielni. Stamt¹d
poszliœmy do schroniska, sk¹d ruszyliœmy na Klimczok. Podziwialiœmy wi-

doki, robili zdjêcia.
PóŸniej udaliœmy siê
do schroniska pod
Klimczokiem,
po
krótkim odpoczynku odby³y siê konkursy z wspania³ymi nagrodami.
Z Klimczoka schodziliœmy w dó³ do
Szczyrku. O godz. 14.00 dotarliœmy do
celu, do ksiê¿y Salezjanów. W Domu
Pielgrzyma zjedliœmy wspania³y obiad.
W sanktuarium uczestniczyliœmy
w ods³oniêciu obrazu MB Szczyrkowskiej i odmówiliœmy Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia. Byliœmy te¿ przy
Grocie, Ÿróde³ku, gdzie nabieraliœmy
sobie wody do butelek. Bart³omiej Banaœ
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
25. Niedziela Zwyk³a
Panie Nasz, Ojcze Wszechmocny, dziêkujemy Ci za godnego Zastêpcê na ziemi - Twego Umio³owanego Syna.
Pierwszego s³owiañskiego
Papie¿a, który swym codziennym przyk³adem wiary, nadz iei i mi ³oœ ci da ³ g od ny
przyk³ad dla ca³ej ludzkoœci.
Prosimy Ciê Janie Pawle II,
wypraszaj nam u Pana Boga
b³ogos³awieñstwo na dalsze
nasze lata ¿ycia. My zaœ dziê-

fot. M. Zadora
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kujemy Bogu za Twoj¹ beaytyfikacjê.
Modli³a sie rodzina Leœniaków

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒWIÊIZAJASZA: Iz 55, 6-9
Myœli moje nie s¹ myœlami waszymi

GO PAW£A APOSTO£A DO FILIPIAN:
Flp 1, 20c - 24. 27a Moim ¿yciem jest Chrystus

Otwórz, Panie, nasze serca, abyœmy uwa¿nie s³uchali s³ów Syna Twojego

EWANGELIA: Mt 20, 1-16a

Przypowieœæ o robotnikach w winnicy

Jezus
opowiedzia³
swoim
uczniom tê przypowieœæ: «Królestwo niebieskie podobne jest do
gospodarza, który wyszed³ wczesnym rankiem, aby naj¹æ robotników do swej winnicy. Umówi³ siê
z robotnikami o denara za dzieñ
i pos³a³ ich do winnicy. Gdy wyszed³
oko³o godziny trzeciej, zobaczy³ innych, stoj¹cych na rynku bezczynnie, i rzek³ do nich: „IdŸcie i wy do
mojej winnicy, a co bêdzie s³uszne,
dam wam”. Oni poszli. Wyszed³szy
ponownie oko³o godziny szóstej
i dziewi¹tej, tak samo uczyni³. Gdy
wyszed³ oko³o godziny jedenastej,
spotka³ innych stoj¹cych i zapyta³
ich: „Czemu tu stoicie ca³y dzieñ
bezczynnie?” Odpowiedzieli mu:
„Bo nas nikt nie naj¹³”. Rzek³ im:
„IdŸcie i wy do winnicy”. A gdy
nadszed³ wieczór, rzek³ w³aœciciel

Pracownicy winnicy
Logika BO¯A jest inna od logiki
ludzkiej. W naszej logice i w naszym
myœleniu, to nie sprawiedliwe p³aciæ
tyle samo za dzieñ pracy i za godzinê. „Kocham, poniewa¿ kocham.
Kocham, aby kochaæ” (œw. Bernard).
Dlatego, gdy siê naprawdê kocha nie
ma mowy o jakichkolwiek równych -2-

winnicy do swego rz¹dcy: „Zwo³aj
robotników i wyp³aæ im nale¿noœæ,
pocz¹wszy od ostatnich a¿ do pierwszych”. Przyszli najêci oko³o jedenastej godziny i otrzymali po denarze.
Gdy wiêc przyszli pierwsi, myœleli,
¿e wiêcej dostan¹; lecz i oni otrzymali po denarze. Wzi¹wszy go,
szemrali przeciw gospodarzowi, mówi¹c: „Ci ostatni jedn¹ godzinê pracowali, a zrówna³eœ ich z nami, którzyœmy znosili ciê¿ar dnia i spiekoty”. Na to odrzek³ jednemu z nich:
„Przyjacielu, nie czyniê ci krzywdy;
czy nie o denara umówi³eœ siê ze
mn¹? WeŸ, co twoje, i odejdŸ. Chcê
te¿ i temu ostatniemu daæ tak samo
jak tobie. Czy mi nie wolno uczyniæ
ze swoim, co chcê? Czy na to z³ym
okiem patrzysz, ¿e ja jestem dobry?”
Tak ostatni bêd¹ pierwszymi, a pierwsi ostatnimi»
Oto s³owo Pañskie
rachunkach. Otrzyma³eœ wiêcej, wiêcej musisz wydaæ. Tylko, ¿e nie na
swoje potrzeby. Sprawiedliwoœæ dla
sprawiedliwoœci jest gorsza od niesprawiedliwoœci. Winnica jest niebem
dla ciebie i dla mnie. Jest wielkim honorem pracowaæ dla Pana w JEGO
winnicy. Wygraæ niebo. BÓG jest
sprawiedliwoœci¹.
Ks. St. Gorgol

Pielgrzymka na Turbacz
2 sierpnia 2011 roku pielgrzymowaliœmy „Œladami ks. Józefa Tischnera”,
dzisiejsza pielgrzymka by³a jakby jej
kontynuacj¹. Wybraliœmy siê na Gorce. Na jednej z najpiêkniejszych hal
gorczañskich – Polanie Bukowiny
pod Turbaczem, w jej górnej czêœci,
zwanej Rusnakow¹ Polan¹, stoi kaplica Matki Boskiej Królowej Gorców.
To szczególne miejsce zwi¹zane zarówno z osob¹ b³. Jana Paw³a II, jak
i Jego Przyjaciela, ks. prof. Józefa
Tischnera. Ten kap³an – filozof jako
kapelan Zwi¹zku Podhalan od 1981r.
odprawia³ tu w sierpniu dla górali
s³awne msze œw. za Ojczyznê, g³osz¹c
kazania i sprawuj¹c liturgiê, w góralskiej gwarze. Tradycja tych mszy jest
kontynuowana, i co roku, w drug¹
niedzielê sierpnia o godz. 11.00 gromadz¹ siê tu wierni.
Od kilku lat zachêceni przez ks. infu³ata Jakuba Gila bior¹ w niej udzia³
pielgrzymi z Wadowic. W tym roku
pojechaliœmy z ks. Piotrem Wiktorem.
Z Kowañca wyruszyliœmy w stronê Turbacza. S³oneczna pogoda,
przepiêkne widoki na ca³e Tatry. Po
ok. 2 godzinach dotarliœmy do celu,
do kaplicy Matki Bo¿ej Królowej
Gorców. Kaplicê wybudowano
w 1979 r, na pami¹tkê I Pielgrzymki
Jana Paw³a II do Ojczyzny, Jemu w³aœnie poœwiêcono, ofiarowuj¹c klucz
do jej wrot, choæ zasadniczo wzniesiono j¹ na 900-lecie mêczeñskiej
œmierci œw. Stanis³awa Biskupa

Na polanie t³umy turystów. O godz.
11.00 rozpoczyna siê msza œw., g³ównym koncelebrantem jest ks. J. Z¹zel.
Piêkn¹ góralszczyzn¹ wita przyby³ych
goœci. Ju¿ od 30 lat spotykamy siê
w tym miejscu, aby modliæ siê za Ojczyznê, rz¹dz¹cych, zapocz¹tkowa³ to
ks. profesor J. Tischner. Dziœ te¿ obchodziliœmy 70. rocznicê œmierci
œw. Maksymiliana Kolbego, na Polanie Bro¿ek usytuowane jest miejsce
pamiêci Œwiêtego. W homilii Ksi¹dz
mówi o wa¿nej roli modlitwy w ¿yciu
ka¿dego z nas. „Bo¿e nos, Bo¿e nos,
nie opuszczaj nos”. Modlitwy uczy³
nas b³. Jan Pawe³ II, Niebieski Gazda,
który tu jest z nami, patrzy na ka¿dego z nas z wysokoœci.
W modlitwie wiernych powtarzamy
s³owa gwar¹: „Panie Bo¿e, pytomy,
pytomy, na zmi³owanie cekomy”.
Opraw¹ mszy œw. by³a piêkna muzyka kapeli góralskiej.
Ks. prof. Józef Tischner zmar³
28 czerwca 2000 roku. Po mszy œw.,
niczym rzeka, p³yn¹ w stronê szczytu
Turbacza t³umy ludzi, aby odpocz¹æ
w schronisku i podziwiaæ piêkne widoki. Do Kowañca wracamy za zielonymi znakami. Zatrzymujemy siê na
Polanie Bro¿ek, gdzie usytuowane jest
sanktuarium œw. Maksymiliana Kolbego. Jego konstrukcjê tworz¹ trzy potê¿ne pnie drzew odwrócone korzeniami do góry i opasane kolczastym drutem. Ostatni odcinek drogi jest trudny, stromy, kamienisty i b³otnisty.
W Nowym Targu zatrzymujemy siê na
s³ynne lody.
Dziêkujemy ks. Piotrowi za wspólne pielgrzymowanie.
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Maria Zadora

Poniedzia³ek 19 wrzeœnia
6.00 Œp. Bogumi³a Leœniak
7.00 Œp. Zofia Rokowska
7.30 Œp. Emilia Sediwy
8.00 Œp. Irena Niewidok - 20 r. œm.
12.00 Œp. Maria Krzemieñ
Œp. Julian Szczygie³, Honorata ¿ona,
Marek wnuk i zmarli z rodziny
18.00 Œp. Teresa Nogala
Œp. Józef Drabek
Wtorek 20 wrzeœnia
6.00 Œp. Zofia Rokowska
Œp. Danuta Szwed
7.00 Œp. Kazimierz Paw³owski
7.30 Œp. Teresa Nogala
8.00 Œp. Józef Drabek
12.00 Œp. Emilia Sediwy
18.00 Œp. Marian Oboza
Œp.Antonii Michalina Szopiñscy, zmarliz rodziny
Œroda 21 wrzeœnia
6.00 Œp. Stanis³aw, Waleria, Feliks,
Mieczys³aw, Boles³awa, Józefa
7.00 Œp. Bogumi³a Leœniak
7.30 Œp. Emilia Sediwy
8.00 Œp. Kazimierz Ksi¹¿ek
12.00 Œp. El¿bieta Ogieg³o
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O uzdrowienie Kubusia za wstawiennictwem
NMP i b³. Jana Paw³a II
Za zmar³ych
Œp. Józef Drabek
Sp. Józef Zamys³owski
Sp. Teresa Nogala
Œp. Kazimierz Bi³ka
Œp. Maria Maryniarczyk
Œp. Grzegorz Sporek - 4 r.œm.
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Ewa Matejko
Œp. Jan Ka³u¿a
Œp. Urszula Wisiorek
Œp. Józef Niziñski
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Julia Malinowska
Œp. Danuta Szwed
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Tadeusz Wysogl¹d
Œp. W³adys³aw Kowalczyk
Œp. Bronis³aw S³odowski
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Intencje mszalne:
Czwartek 22 wrzeœnia
6.00 Œp. Bogumi³a Leœniak
7.00 Œp. Józef Drabek
7.30 Œp. Zofia Rokowska
8.00 Œp. Emilia Sediwy
12.00 Œp. Teresa Nogala
18.00 Œp. Agata Jurczyk Kordek - 9 r. œm.
Œp. Karol Pustelnik - 1 r. œm.
Pi¹tek 23 wrzeœnia
6.00 Œp. Zofia Rokowska
7.00 Œp. Anna Zaj¹c - r. œm. m¹¿ Jan
7.30 Œp. Izabela Ceremuga
8.00 Œp. Józef Twaróg, ¿ona Anna, oraz zmar³e dzieci
12.00 Œp. Emilia Sediwy
18.00 Œp. Teresa Nogala
Œp. Józef Drabek
Sobota 24 wrzeœnia
6.00 Œp. Emilia Sediwy
7.00 Œp. Maria Miarka
7.30 Œp. Teresa Nogala
8.00 Œp. Teresa Mirocha
12.00 Œp. Józef Drabek
18.00 Œp. Barbara Górdek - 2 r. œm.
Œp. Wac³aw i zmarli rodzice
Niedziela 25 wrzeœnia
6.00 Œp. Emilia Sediwy
7.30 Œp. Janina Dêbska - 12 r. œm.
Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
9.00 Œp. Michalina Paleczna - 1 r. œm.
10.00 Roków: O zdrowie i b³. Bo¿e dla Tomasza B¹ka
10.30 Œp. Bruno - 1 r. œm.
12.00 Œp. Teresa Mirocha
13.15 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Stanis³awy
i Edwarda Flaga w 50 r. œlubu
18.00 Œp. Teresa Nogala

25. Niedziela Zwyk³a - 18 wrzeœnia 2011
1. Jutro o godz. 16.30 spotkanie
cz³onków Akcji Katolickiej.
2. W œrodê, na Nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30, modlimy siê o dobre
przygotowanie naszej m³odzie¿y do
Sakramentu Bierzmowania.
3. W czwartek o godz. 16.30
w Domu Katolickim odbêdzie siê
spotkanie cz³onków Honorowej Stra¿y Serca Bo¿ego.
4. 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. Do Kodnia pielgrzymujemy 7 i 8 paŸdziernika.
5. W poniedzia³ek 26 wrzeœnia bêdzie pielgrzymka do Zakopanego –
nawiedzimy Kalatówki wraz z Hal¹
Kondratow¹. Wyjazd o godz. 7.00.
Koszt przejazdu 30 z³.
6. W dniach od 1 do 5 paŸdziernika w Sanktuarium w £agiewnikach
odbywaæ siê bêdzie II Œwiatowy
Kongres Mi³osierdzia Bo¿ego. W ramach Kongresu, w dzieñ œw. Franciszka – 4 paŸdziernika, odbêdzie siê
o godz. 16.30 Ekumeniczna modlitwa na Rynku wadowickim za wstawiennictwem b³. Jana Paw³a II o mi³osierdzie dla œwiata.

Pogrzeb

7. Serdecznie zapraszamy uczniów
szko³y podstawowej i gimnazjum na
spotkania grupy misyjnej w czwartek
o godz. 17.00, oraz oazy Dzieci Bo¿ych w pi¹tek o godz. 17.00 i niedzielê
o godz. 11.00. Ponadto zachêcamy
dzieci o za³o¿enie zeszytów, do których
bêd¹ wklejaæ specjalne „ziarenka”, które bêdzie mo¿na otrzymaæ w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 12.00.
8. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie œwiêtych mêczenników
Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Paw³a Chong Hasano i Towarzyszy, w œrodê
– Œwiêto œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty, w czwartek – wspomnienie
b³. Bernardyny Marii Jab³oñskiej, dziewicy, w pi¹tek – wspomnienie œw. Ojca
Pio z Pietrelciny, zakonnika, w niedzielê – wspomnienie b³. W³adys³awa
z Gielniowa, prezbitera.
9. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce religijnej, oraz do czytania prasy katolickiej, tak ogólnopolskiej, jak i z naszego regionu.
10. 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

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

Œp. Julian Jêdrygas, ur. 1930r., zam. ul. Sportowców
Œp. Bronis³aw S³odowski, ur. 1937r., zam. ul. Karmelicka
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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II ŒWIATOWY
APOSTOLSKI KONGRES BO¯EGO MI£OSIERDZIA
Kraków-£agiewniki – 1-5.10.2011
W dniach od 1-5 paŸdziernika
2011r. w Krakowie odbêdzie siê
II Œwiatowy Apostolski Kongres Bo¿ego Mi³osierdzia. Miejscem spotkania czcicieli Bo¿ego Mi³osierdzia
z ca³ego œwiata bêdzie Sanktuarium
w Krakowie-£agiewnikach, gdzie
ostatnie lata swojego ¿ycia spêdzi³a
œw. Siostra Faustyna Kowalska
i gdzie dziœ istnieje œwiatowe centrum kultu Bo¿ego Mi³osierdzia.
Pierwszy Œwiatowy Kongres Mi³osierdzia odby³ siê w dniach 2-6 kwietnia 2008 roku w Rzymie z inicjatywy ks. kard. Krzysztofa Schönborna
i ks. kard. Stanis³awa Dziwisza. Obrady kongresowe odbywa³y siê
w Bazylice œw. Jana na Lateranie.
W ostatnim dniu Kongresu w Niedzielê Bia³¹ zwan¹ Niedziel¹ Mi³osierdzia uczestnicy kongresu wziêli
udzia³ we mszy œw. sprawowanej
przez Ojca Œwiêtego Benedykta XVI
w Bazylice œw. Piotra w Watykanie.
Na zakoñczenie tamtego spotkania
ks. kard. Stanis³aw Dziwisz zaprosi³
wszystkich do wziêcia udzia³ w nastêpnym Kongresie Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie w 2011 roku.
Kraków – miejsce II Kongresu Mi³osierdzia – dawna stolica Polski,
miasto Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,
jest nazywane Stolic¹ kultu Bo¿ego
Mi³osierdzia, poniewa¿ tu ¿y³a i dzia³a³a œw. Siostra Faustyna Kowalska,

Aposto³ka Bo¿ego Mi³osierdzia.
W Krakowie-£agiewnikach znajduje
siê Klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, gdzie 5 paŸdziernika 1938 roku zmar³a Siostra
Faustyna i zosta³a pochowana na
klasztornym cmentarzu. W 1963 roku
w Krakowie z inicjatywy abpa Karola Wojty³y rozpocz¹³ siê proces beatyfikacyjny Siostry Faustyny i by³ prowadzony przez Archidiecezjê Krakowsk¹ do beatyfikacji w 1993 roku
i kanonizacji w Roku Jubileuszowym
2000. W krakowskim klasztorze Sióstr
Matki Bo¿ej Mi³osierdzia by³ przechowywany Dzienniczek œw. Siostry Faustyny, w którym opisa³a ona swoje
prze¿ycia mistyczne oraz misjê g³oszenia œwiatu Bo¿ego Mi³osierdzia,
przekazan¹ jej przez Pana Jezusa
w wewnêtrznych prze¿yciach.
II Œwiatowy Apostolski Kongres
Mi³osierdzia odbywaj¹cy pod has³em
Mi³osierdzie Ÿród³em nadziei pragnie
zgromadziæ czcicieli Bo¿ego Mi³osierdzia ze wszystkich kontynentów naszego globu i daæ mo¿liwoœæ podzielenia siê doœwiadczeniami prze¿ywania mi³osierdzia w ¿yciu i g³oszenia
go œwiatu. Bêdzie to równie¿ czas odczytywania orêdzia mi³osierdzia
w kontekœcie „nowej ewangelizacji”
i szukania nowych metod dawania
œwiadectwa o Bogu mi³osierdzia
przed œwiatem. Uczestnicy Kongresu
-4-

Archidiecezja Krakowska zaprasza
chc¹ tak¿e wyraziæ swoj¹ jednoœæ
bardzo serdecznie do udzia³u
z Ojcem Œwiêtym Benedyktem XVI
w II Œwiatowym Apostolskim Koni przez tê jednoœæ byæ znakiem nagresie Mi³osierdzia w Krakowie.
dziei dla ca³ego Koœcio³a i œwiata.
Kard. Krzysztof Schönborn
Kard. Stanis³aw Dziwisz
Metropolita Krakowski
Metropolita Wiednia

Wyjaœniaj¹ce uzupe³nienie
Najwiêkszy nasz Rodak b³. papie¿
Jan Pawe³ II rozs³awi³ Wadowice po
ca³ym œwiecie. Bóg w niezbadanych wyrokach Opatrznoœci zapragn¹³, aby ten Wielki Papie¿ urodzi³ siê w Wadowicach i tutaj spêdzi³ dzieciñstwo i m³odoœæ. A¿ do
matury. Okres ten w sposób szczególny zaznaczy³ siê w rozwoju duchowym przysz³ego Papie¿a. Przy
ka¿dej okazji dawa³ o tej prawdzie
œwiadectwo. To dziêki niezwyk³ej
osobowoœci, oraz œwiêtoœci Jana
Paw³a II zosta³o rozs³awione nasze
miasto. Obowi¹zkiem wadowiczan
jest nieustanne wielbienie Boga za
tê niczym niezas³u¿on¹ ³askê, oraz
rozwijana wdziêczna pamiêæ za
umo¿liwienie nam przez Boga zamieszkania w tym mieœcie.
W tym roku w jesieni, na pocz¹tku
paŸdziernika, odbêdzie siê w Krakowie II Œwiatowy Kongres Mi³osierdzia Bo¿ego. Ks. kard. Stanis³aw
Dziwisz zechcia³, a¿eby w ramach
tego wielkiego spotkania, na które
wybiera siê 1600 czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego z ca³ego œwiata, a tak¿e
wielu Kardyna³ów i Biskupów, jedno z bardzo wa¿nych nabo¿eñstw
tego niezwyk³ego spotkania odby³o
siê w Wadowicach. Bêdzie to Eku-

meniczna modlitwa na Rynku wadowickim za wstawiennictwem b³. Jana
Paw³a II o mi³osierdzie dla œwiata.
Spotkanie bêdzie mia³o miejsce
w dzieñ œw. Franciszka, 4 paŸdziernika o godz. 16.30. Sam dzieñ spotkania nie jest obojêtny. To przecie¿
œw. Franciszek z Asy¿u, patron, który mia³ moc Bo¿¹ oswajania wilków
i godzenia ró¿nych zwierz¹t – sta³ siê
dla papie¿a Jana Paw³a II wyzwaniem, aby do Asy¿u zapraszaæ a¿
dwukrotnie przedstawicieli ró¿nych
religii i wyznañ w celu podjêcia trudu zbli¿enia ró¿nych religii, jak i ró¿norakich wyznañ. Biedaczyna z Asy¿u wci¹¿ w Koœciele i œwiecie wspó³czesnym jest ¿ywa. Jest nieustannie
bardzo czczony, a nawet kochany.
W dniu œw. Franciszka z Asy¿u,
4 paŸdziernika przybêdzie do Wadowic wielu goœci zagranicznych, tak
duchownych jak i œwieckich, by prosiæ Boga o pojednanie. Ci, którzy
bêd¹ u nas pokonaj¹ tysi¹ce kilometrów by stan¹æ w to popo³udnie na
rynku wadowickim. Czy¿ Wadowiczan, a tak¿e mieszkañców ziemi wadowickiej ma na tym nabo¿eñstwie
zabrakn¹æ? Modlitwa ekumeniczna
jest dla nas. My w niej chcemy uczestniczyæ. Serdecznie zapraszamy.
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