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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
Niedziela Palmowa

Mêki Pañskiej

ks. Infu³at

ProwadŸ nas
B³ogos³awiony Janie Pawle II –

wierny czcicielu Maryi – Matki S³o-
wa Wcielonego i Matki Koœcio³a!
Dziêkujemy za Twoje nauczanie,
budz¹ce nasz¹ œwiadomoœæ pra-
gnienia poznania prawdy o Bogu
i o sobie samym. Dziêkujemy za te
s³owa, które budzi³y nasz¹ nadzie-
jê na zwyciêstwo mi³osiernej mi³o-
œci. Tê ewangeliczn¹ prawd¹ pra-
gniemy nieœæ we wspó³czesny
œwiat. Najœwiêtsza Maryja Panna
– Matka Mi³osierna niech nam wy-
prasza u Swego Boskiego Syna si³y
do przezwyciê¿ania szerz¹cego zo-
bojêtnienia na mi³oœæ, prawdê
i sprawiedliwoœæ. B³ogos³awiony
Ojcze Œwiêty Janie Pawle II –
Mistrzu modlitwy – wprowadzaj nas
w g³êbiê ducha modlitewnego.

Rodziny: Kozub, Wolny i Willner

Hosanna
Przed 20 laty – 25 marca 1992 roku – papie¿ Jan Pawe³ II

wyniós³ koœció³ Swego chrztu w Wadowicach do godnoœci
Bazyliki Mniejszej. Wspominaj¹c tê datê – dziêkujemy Bogu
za wielkie uhonorowanie naszej œwi¹tyni. Wdziêczni jeste-
œmy naszemu Najwiêkszemu Rodakowi o dba³oœæ o rodzinne miasto. Zgodnie

z przepisami prawa kanonicznego, aby koœció³ móg³ byæ odznaczony tytu³em bazyliki
musi spe³niaæ nastêpuj¹-
ce warunki:

a/ posiadaæ piêkn¹,
bogat¹ architektur¹,

b/ szczyciæ siê wielk¹
histori¹,

c/ byæ miejscem wy-
j¹tkowego kultu.

Œwi¹tynia wadowicka
spe³nia³a te postulaty.
Nade wszystko Ojciec
Œwiêty, pochodz¹cy
z Wadowic, pragn¹³ uho-
norowaæ koœció³ Swego
chrztu, a tak¿e wycho-
wania religijnego
w dzieciñstwie i m³odo-
œci. Obdarowanie ko-
œcio³a tytu³em bazyliki
daje uczestnikom nabo-
¿eñstw przywilej zyska-
nia odpustów, a zw³asz-
cza odpustu zupe³nego
w dzieñ œw. Piotra
i Paw³a. Stolica Apo-
stolska zachêca tak
duszpasterzy Bazyliki,
jak i wiernych, którzy
do niej uczêszczaj¹ o
troskê o jej wygl¹d ma-
terialny, a zw³aszcza o nieustannie o¿ywianie w niej ¿ycia religijnego.
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S³owo na niedzielê

 Oto s³owo Pañskie

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŒW.PAW£A APOSTO£A DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA:
Iz 50, 4-7 Flp 2, 6-11

Dla nas Chrystus sta³ siê pos³usznym a¿ do œmierci,

a by³a to œmieræ na krzy¿u. Dlatego Bóg wywy¿szy³ Go nad wszystko

i da³ Mu imiê, które jest ponad wszelkie imiê.

EWANGELIA:  Mk 11, 1-10 Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Gdy siê zbli¿ali siê do Jerozolimy,
do Betanii i Betfage na Górze Oliw-
nej, Jezus pos³a³ dwóch spoœród swo-
ich uczniów i rzek³ im: IdŸcie do wsi,
która jest przed wami, a zaraz przy
wejœciu do niej znajdziecie oœlê
uwi¹zane, na którym jeszcze nikt
z ludzi nie siedzia³. Odwi¹¿cie je
i przyprowadŸcie tutaj. A gdyby was
kto pyta³, dlaczego to robicie, po-
wiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz
odeœle je tu z powrotem. Poszli i zna-
leŸli oœlê uwi¹zane do drzwi z ze-
wn¹trz, na ulicy. Odwi¹zali je, a nie-
którzy ze stoj¹cych tam pytali ich: Co

to ma znaczyæ, ¿e odwi¹zujecie
oœlê? Oni zaœ odpowiedzieli im tak,
jak Jezus poleci³. I pozwolili im.
Przyprowadzili wiêc oœlê do Jezusa
i zarzucili na nie swe p³aszcze, a On
wsiad³ na nie. Wielu zaœ s³a³o swe
p³aszcze na drodze, a inni ga³¹zki
zielone œciête na polach. A ci, któ-
rzy Go poprzedzali i którzy szli za
Nim, wo³ali: Hosanna, B³ogos³awio-
ny, który przychodzi w imiê Pañskie.
B³ogos³awione królestwo ojca nasze-
go Dawida, które przychodzi. Ho-
sanna na wysokoœciach.

Wielki Tydzieñ przygotowuje nas
do najwiêkszych Œwi¹t w ¿yciu
chrzeœcijanina. Mêki, œmierci i Zmar-
twychwstania Pañskiego. Wielki pa-
radoks towarzyszy dzisiejszej Nie-
dzieli Palmowej. Teksty liturgiczne na
wejœcie wychwalaj¹ PANA. Tryumf.
Ewangelia zaœ opowiada nam o Mêce

Wieczór modlitwy
2 marca 2012 roku na wieczór mo-

dlitwy o kanonizacjê b³ogos³awione-
go Jana Paw³a II przybyli do naszej
bazyliki uczniowie, nauczyciele, dy-
rektor ze Szko³y Podstawowej i Gim-
nazjum z Barwa³du Górnego.
Od 2006 roku patronem szko³y jest
Karol Wojty³a.

Msze œw. odprawi³o 5 kap³anów,
jednym z koncelebrantów by³ pro-
boszcz z parafii pw. Mi³osierdzia
Bo¿ego z Barwa³du ks. kanonik Wie-
s³aw Gibas. Ks. Proboszcz wyg³osi³
kazanie, w którym mówi³ o wielkiej
mi³oœci i zawierzeniu b³og. Jana Paw-
³a II Matce Bo¿ej.

Ubogaceniem mszy œw. by³ œpiew
i gra na instrumentach w wykonaniu
m³odzie¿y. Po mszy œw. przedstawili
program s³owno – muzyczny o Pa-
tronie szko³y. Wszyscy razem œpie-
wali ulubion¹ pieœñ b³og. Jana Paw-
³a II „Barkê”.

Dyrektor szko³y mgr Marian Du-
doñ przedstawi³ krótk¹ historiê szko-
³y, ze szczególnym zwróceniem uwa-
gi na postaæ Patrona.

„O tym, ¿e by³ ojcem duchowny,
ca³ej ludzkoœci mogliœmy siê przeko-
naæ œledz¹c Jego pontyfikat, podczas
którego odwiedzi³ wszystkie konty-
nenty i spotka³ siê z ludŸmi ró¿nych
kultur i wyznañ. Jednak to Jego wiel-
kie pielgrzymowanie zaczê³o siê ju¿
w okresie dzieciñstwa.

Nasza miejscowoœæ Barwa³d Gór-
ny le¿y na szlaku tych pierwszych
religijnych wêdrówek Karola Wojty-
³y. Obok naszej szko³y pod¹¿a³ pro-

wadzony przez ojca jako ma³y ch³o-
piec na coroczne odpusty Wielkiego
Tygodnia i Wniebowziêcia Najœwiêt-
szej Marii Panny do Kalwarii Z.

Jesteœmy dumni z tego, ¿e miesz-
kamy w miejscowoœci zwi¹zanej
z Karolem Wojty³¹. Postanowiliœmy
to upamiêtniæ i wraz z uczniami, ro-
dzicami i wychowawcami podjêliœmy
decyzjê o wyborze tej wielkiej posta-
ci na patrona naszej szko³y. Nadanie
imienia odby³o siê 12 wrzeœnia 2006
roku, a poprzedzone by³o intensyw-
nym przygotowaniem.

Cechy Jego osobowoœci z okresu,
kiedy by³ uczniem, Jego g³êboka wia-
ra w Boga, pobo¿noœæ, mi³oœæ i sza-
cunek dla rodziców, wzorowa posta-
wa uczniowska, ambitne zdobywanie
wiedzy, dba³oœæ o kondycjê fizyczn¹,
poznawanie rodzinnej ziemi, rozwi-
janie swych uzdolnieñ oraz skrom-
noœæ, uczciwoœæ i pracowitoœæ stano-
wi¹ wzór do naœladowania.

Teraz nadal staramy siê Go naœla-
dowaæ w ró¿noraki sposób: recytu-
j¹c wiersze, przygotowuj¹c przedsta-
wienia, uczestnicz¹c w zawodach
sportowych, pod¹¿aj¹c Jego œladami
na wycieczki górskie, poznaj¹c histo-
riê Jego ¿ycia oraz organizuj¹c kon-
kursy. Mamy nadziejê, ¿e godnie no-
simy imiê naszego patrona Karola
Wojty³y”.

Myœlê, ¿e udzia³ w Eucharystii, uca-
³owanie relikwii B³ogos³awionego
by³ wielkim prze¿yciem dla uczniów
szko³y nosz¹cej imiê Karola Wojty-
³y. Zdjêcia, opis uroczystoœci zape³-
ni¹ kolejne karty kroniki szko³y.

Maria Zadora
Ks. St. Gorgol

„Hosanna na wysokoœci” Mk 11,10

Pañskiej. Œmierci. Wychwalanie,
a potem zdrada. Czy jesteœmy po-
dobni do tego t³umu? Czy jesteœ ak-
torem, który w sztuce zmienia ubiór
i gra rolê, której wyuczy³ siê na pa-
miêæ? Czy przygotowa³eœ siê do
godnego œwiêtowania? Powróci³eœ
do Boga?
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Poniedzia³ek 2 kwietnia
   6.00 Œp. Zofia Stopa
   6.45      Œp. Jan Ochman
   7.30 Œp. Teresa Kie³b z rodzicami
   8.00 Œp. Jan Mrugacz
  12.00 Œp. Franciszka Wróblewska
  18.00 O opiekê B³og. Jana Paw³a II dla dzieci

z Ró¿y Rodziców pod wezwaniem
B³og. Jana Paw³a II
Œp. Czes³aw Romanowski
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Anety Dylowicz

Wtorek 3 kwietnia
   6.00 Œp. Czes³aw Romanowski

Sp. Anna Byrska
   6.45    Œp. Jan Ochman
   7.30 Œp. Jerzy Ochman
   8.00 Œp. Teresa Czuba
  12.00 Œp. Jan Mrugacz
  18.00 Œp.  Józef i Irena Filek - 3 r. œm.

Œp. Maria Œwiêch

Œroda 4 kwietnia
    6.00 Œp. Ryszard Gajewski
    6.45 Œp. Jan Ochman
     7.30 Œp. Teresa Czuba
     8.00 Œp. Józef Oleksa
   12.00 Œp. Teodor Brañka, rodzice: Józef

i Katarzyna; ks. Józef Sandacz i zmarli
z rodziny

   18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych

O uzdrowienie Magdaleny
Za zmar³ych

Œp. Teresa Jucha
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Maciej Chmura
Œp. W³adys³aw Æwiêka³a
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Anna Byrska
Œp. Stefania Mnich
Œp. Olga Pitu³ej
Œp. Maria Œwiêch
Œp. Zofia Stopa
Œp. Jan Mrugacz
Œp. Maria Rajda
Œp. Czes³aw Romanowski
Œp. Anna Matuszek

Œp. Stanis³awa Korzeniowska
Œp. Franciszek W¹drzyk
Œp. Wanda i Jan
Sp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski

Czwartek 5 kwietnia
 18.00 Liturgia Wieczerzy Pañskiej

Dziêkczynna za kap³anów w tej parafii
oraz o b³og. Bo¿e i potrzebne ³aski dla
nich od Stra¿y Honorowej NSPJ
Œp. Danuta Szwed
W 15 rocznicê œlubu Anny i Rafa³a
Muranowiczów, dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e
Œp. Józefa Kie³taczyñska
Œp. Wit Studnicki
Œp. Adam Studnicki
Œp. Czes³aw Romanowski
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla kap³anów
pracuj¹cych w naszej parafii od Akcji
Katolickiej

Pi¹tek 6 kwietnia
   18.00  Liturgia Mêki Pañskiej

Sobota 7 kwietnia
Wielka Sobota
  19.00 Œp. Karol, Anna P³u¿ek, Anna K³obuch

Œp. Stanis³aw, Adelajda i Helena Czermiñscy
Œp. Czes³aw Romanowski
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Marian Sat³awa  - r. œm.
Œp. Zmarli z rodziny , Franciszek i Franciszka
Soœniccy i Jan Go³¹b
Œp. Anna Twaróg i m¹¿ Józef
Œp. Józefa Kie³taczyñska
Œp. Marian Kupczyk
Œp. Anna i Micha³ Gêbala

Niedziela 8 kwietnia
Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
   6.00 Œp. Grzegorz Sporek, Janian Sporek
   7.30 O powo³ania zakonne i kap³añskie z naszej parafii

Œp. Aleksy Bojêœ - 14 r. œm.
Œp. Jadwiga Zaj¹c - 36 r. œm.

   9.00 Œp. Franciszek Lach
  10.00 Roków: O b³og. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej

dla Cz³onków Ró¿y i ich rodzin
  10.30 Œp. Bogus³aw Lisko i rodzice
  12.00 Za Parafian
  13.15 Chrzty
  18.00 Œp. Teresa Jucha

Intencje mszalne: Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej - 01 kwietnia 2012

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Dzisiaj uczestniczymy w Wado-
wickiej Drodze Krzy¿owej. Rozpo-
czêcie o godz. 15.00 przy koœciele
œw. Piotra. Do udzia³u zapraszamy.
Natomiast o godz. 19.00 koncert
chóru i orkiestry z Wielkiej Brytanii
dla uczczenia 7. rocznicy œmierci
Jana Paw³a II, oraz zbli¿aj¹cej siê
1. rocznicy Jego beatyfikacji.

2. Niedziela Palmowa wprowadza
nas w najwiêksze tajemnice nasze-
go zbawienia. W liturgii Wielkiego
Tygodnia mêka, œmieræ i  zmar-
twychwstanie uobecnia siê dla na-
szego zbawienia.

3. Jutro mija 7. rocznica œmierci
Jana Paw³a II Wielkiego. Na mszê
œw. o godz. 18.00 zapraszamy wier-
nych na modlitwê za nasze miasto
oraz o rych³¹ kanonizacjê b³ogos³a-
wionego papie¿a Jana Paw³a II.
Kwietniowy Wieczór Papieski po-
prowadz¹ uczniowie ze szko³y z Po-
dobina pod Turbaczem.

4. Od Wielkiej Œrody do Niedzieli
Zmartwychwstania kancelaria para-
fialna bêdzie nieczynna. Ksiê¿a s¹
zajêci szafowaniem sakramentów
œw., a zw³aszcza spowiedzi.

5. Wielka Œroda jest w naszej pa-
rafii dniem spowiedzi rekolekcyjnej.
Spowiadamy od 6.00-10.00, 10.30-
12.00, 14.00-16.00, 16.30-18.00.
Nie odk³adajmy spowiedzi na Wiel-
ki Pi¹tek.

6. W Wielki Czwartek, Wielki Pi¹-
tek i Wielk¹ Sobotê - rano nie ma na-
bo¿eñstw w koœciele i nie udzielamy
Komunii Œw.

7. W Wielki Czwartek podczas
Mszy Œw. Wieczerzy Pañskiej o godz.
18.00 – prze¿ywamy ustanowienie
Najœwiêtszego Sakramentu oraz Sa-
kramentu Kap³añstwa. Wdziêczni je-
steœmy wspólnotom parafialnym, któ-
re zamówi³y Msze œwiête za kap³a-
nów. Po tej uroczystej Mszy Œw. kon-
celebrowanej nast¹pi przeniesienie
Najœwiêtszego Sakramentu do O³ta-
rza Wystawienia. Odœpiewamy
I czêœæ Gorzkich ¯ali oraz Adoracja
do godz. 22.00 Na Adoracjê o godz.
20.00 prosimy rodziców dzieci, któ-
re w tym roku przyjm¹ Komuniê
Œw., natomiast o godz. 21.00 zapra-
szamy naszych pielgrzymów,  któ-
rych Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
przyj¹³ na Watykanie. Bêdzie to
adoracja wielbi¹ca Boga za wielki
dar naszego Papie¿a.

8. W Wielki Pi¹tek Mszy œw. nie ma.
W liturgicznym nabo¿eñstwie, które
rozpoczniemy o godz. 18.00 uobec-
niona jest Mêka i Œmieræ Pana Jezu-
sa. W tym dniu obowi¹zuje post œci-
s³y. Nie ma dyspensy. Dzieci szkolne
zapraszamy na adoracjê: godz. 10.00
- klasy 0,1,2,3. Godz. 11.00 klasy
4,5,6. Godzina 12.00 klasy: 1,2,3
gimnazjum. O godzinie 15.00 odmó-
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Œwiatowy Dzieñ M³odych
Liturgia dzisiejszej niedzieli zwi¹-

zana z poœwiêceniem palm podkre-
œla rolê, jak¹ odegra³a ¿ydowska
m³odzie¿. Wysz³a na spotkanie Je-
zusa z ga³¹zkami oliwnymi i rado-
snym œpiewem „Hosanna, Synowi
Dawidowemu” – wita³a Chrystusa.
Ten biblijny opis zaowocowa³ w ser-
cu Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II ini-
cjatyw¹ zwo³ywania w tym dniu
m³odzie¿y, aby wraz z ni¹ i za ni¹
siê modliæ. W praktyce B³ogos³awio-
nego Papie¿a by³o tak, ¿e co drugi
rok by³y to Œwiatowe Dni w wybra-
nym miejscu, a w pozosta³e – by³y
modlitwy w konkretnych diecezjach.

Jak wygl¹daj¹ spotkania m³odych
wadowiczan z Jezusem? Bardzo licz-
nie m³odzie¿ korzysta z obowi¹zko-
wej, szkolnej katechezy. S¹ obecni na
rekolekcjach szkolnych. Widaæ t³umy
m³odych przy przyjmowaniu Sakra-
mentu Bierzmowania, a tak¿e I Ko-
munii œw. Te obowi¹zkowe spotka-
nia z Jezusem nasza m³odzie¿ wype³-
nia wzorowo. Chwa³a im za to.

Niepokój ogarnia serce duszpaste-
rzy, gdy obserwuj¹ wielkie braki
dzieci i m³odzie¿y na spotkaniach
z Jezusem, które nie s¹ obowi¹zko-
we. Nie s¹ pod rygorem. W wiêk-
szoœci nie widzimy ich na nabo¿eñ-
stwach Gorzkich ¯ali, Drogi Krzy-
¿owej, nabo¿eñstw majowych, ró-
¿añcowych. Nie robi¹ równie¿ wy-
si³ku by braæ udzia³ w rekolekcjach,
które s¹ organizowanie poza zajêcia-
mi szkolnymi. Œladowo uczestnicz¹
w ró¿nych m³odzie¿owych grupach

parafialnych. Z wielkim bólem równie¿
zauwa¿am jak dzieci i m³odzie¿ absen-
tuje siê z uczestnictwa w niedzielnej
mszy œw. Tam, gdzie nie ma przymu-
su – tam ich najczêœciej nie ma.

Myœlê o wysi³ku ksiê¿y, by zmobi-
lizowaæ m³odych do spotkania z Je-
zusem. Wci¹¿ jednak pytam: jakich
u¿yæ metod, jakiego jêzyka, by to
nawo³ywanie us³yszeli. Nowa ewan-
gelizacja – to s³owo, które obecnie
w Koœciele jest czêsto u¿ywane i roz-
wa¿ane. Nowy sposób podejœcia do
m³odych z ewangelicznym orêdziem.

Pe³na radoœci Niedziela Palmowa,
która odznacza siê piêkn¹ procesj¹
z ozdobnymi palmami – przechodzi
w czytanie Mêki Pañskiej.

Co robiæ by m³odzie¿ wadowicka
by³a radoœci¹ Koœcio³a, a nie Jego
drog¹ krzy¿ow¹? Wielokrotnie wype³-
niaj¹ mój umys³ myœli, ¿e Wadowice
tylko wtedy bêd¹ œci¹ga³y pielgrzy-
mów i turystów, gdy bêd¹ atrakcyj-
ne. Tak od strony sakralnej, jak i tu-
rystycznej. Musz¹ o to dbaæ zarz¹dza-
j¹cy miastem, jak i kieruj¹cy duszpa-
sterstwem. Piêkno i wielkoœæ ducho-
wa Wadowic, która zdolna jest przy-
ci¹gaæ obcych ludzi polega na ¿ywej
i g³êbokiej wierze jej mieszkañców.
W dzisiejszym, coraz bardziej laicy-
zuj¹cym siê œwiecie, bardzo wielu
oczekuje, aby ojczysta ziemia Jana
Paw³a II by³a rezerwuarem wiary,
a tak¿e w jakimœ sensie wyj¹tkowym
rezerwatem, w którym ludzie, tak
m³odzi jak i starsi, maj¹ odwagê ¿yæ
Ewangeli¹ na co dzieñ.

Serdecznie omadlam i innych pro-
szê o modlitwy w powy¿szych inten-
cjach.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

wimy Koronkê do Bo¿ego Mi³osier-
dzia. Po liturgii wieczornej przenie-
siemy Najœwiêtszy Sakrament do
Grobu Pañskiego.  Odœpiewamy
wtedy II i III czêœæ Gorzkich ¯ali.
Zapraszamy na wieczorn¹ adoracjê.
O 21.00 adoracjê poprowadzi Ry-
cerstwo Niepokalanej. Na godzinê
22.00 na adoracjê zapraszamy m³o-
dzie¿. Ofiary sk³adane przy krzy-
¿u przeznaczone s¹ na pomoc dla
chrzeœcijan mieszkaj¹cych w Zie-
mi Œwiêtej.

9. Wielka Sobota jest dniem cele-
bracji Chrystusa pogrzebanego.
Adorujemy Pana Jezusa w grobie.
O godzinie 15.00 adoracjê popro-
wadzi Honorowa Stra¿ Serca Bo¿e-
go. Zaleca siê w tym dniu wstrzy-
manie od pokarmów miêsnych.
Œwiêcimy pokarmy w naszej Bazy-
lice od godz. 10.00 do 15.00, co pó³
godziny, a w Rokowie o godzinie
10.00. Prosimy, aby œwiêc¹c pokar-
my, podzieliæ siê czêœci¹ z tymi, któ-
rzy odczuwaj¹ braki. Bêd¹ na to
przeznaczone kosze.

10. Liturgiê Wigilii Wielkanocnej
rozpoczniemy o godzinie 19.00.
Nabo¿eñstwo Najœwiêtszej Nocy
sk³ada siê z poœwiêcenia ognia, pas-
cha³u i wody chrzcielnej zakoñczo-
ne Msz¹ Œw. wielkanocn¹ ok. godz.
20.00. Mo¿na mieæ wtedy œwiecê.
Procesja Rezurekcyjna bêdzie oko-
³o godz. 20.45.

11. Zapraszamy na pielgrzymki:

a. Zakopane – Dolina Chocho³ow-
ska, krokusy – 10 kwietnia. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³.

b. £agiewniki na œwiêto Mi³osier-
dzia Bo¿ego w niedzielê 15 kwiet-
nia. Wyjazd o godz. 8.00. Koszt prze-
jazdu 17 z³.

c. Poznañ i Licheñ w dniach 19
i 20 maja. Wyjazd godz. 6.00. Koszt
przejazdu 160 z³.

d. Pielgrzymka do W³och od 15
czerwca do 22 czerwca.  Koszt
1.390 z³.

Szczegó³y pielgrzymek i zapisy
w kancelarii parafii.

12. Parafia nasza organizuje kolo-
nie nad morzem w Sopocie dla dzie-
ci i m³odzie¿y w terminie od 13 – 27
lipca. Szczegó³y podane s¹ na afi-
szach przykoœcielnych.

13. Zachêcamy wiernych do naby-
wania prasy katolickiej, do ogl¹da-
nia programów telewizyjnych o te-
matyce religijnej.

14. Na ostatni tydzieñ Wielkiego
Postu wszystkim Parafianom
¿yczymy wielu ³ask i b³ogos³awieñ-
stwa Bo¿ego, które prze¿ywaæ bê-
dziemy podczas uroczystego Tridu-
um Paschalnego. Polecamy opiece
Solenizantów i Jubilatów nadcho-
dz¹cych dni.


