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p rzyjê³y S akra men t Ch rztu :

Karol P³ywacz, syn Micha³a i Moniki
David Barcik, syn Roberta i Marty
Milena Witek-Kwiatkowska, córka Krzysztofa i Gra¿yny
£ukasz Wawro, syn Tomasza i Ma³gorzaty
Pawe³ Rosiek, syn Piotra i Magdaleny
Milena Pawlak, córka Mariusza i Marty
Maciej Suski, syn Miros³awa i Agnieszki
Maksymilian Sadzikowski, syn Paw³a i Anety
Aleks Sadzikowski, syn Paw³a i Anety
Julia Tatar, córka Piotra i Joanny

Módlmy siê za te dzieci,

aby wzrasta³y
w wierze
dla chwa³y Boga
i Koœcio³a powszechnego.

Roczki

W II niedzielê czerwca, na mszy œw. o godz. 13.15, udzielamy
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
9. Niedziela Zwyk³a
Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy
Dziœ uda³eœ siê Bia³y Pielgrzymie
Jeszcze raz swoim p¹tniczym
szlakiem

specjalnego b³ogos³awieñstwa dzieciom, które obchodz¹ „Roczek”,

I poszed³eœ wprost do Pana Boga

oraz Rodzicom i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³osze-

Prowadzony anielskim orszakiem

nie dzieci w kancelarii lub najpóŸniej przed t¹ msz¹ œw.

(…) Odchodzisz dziœ od nas,

Amelia Dêbska

Szymon Warzecha

Ojcze Œwiêty

Karol Kaczmarczyk

Antonina Suliga

A my nasz smutek nosimy ³zami

Mateusz Janik

Kacper K³aput

Serca nasze wielka ¿a³oœæ dusi

Laura Zwierz

Szymon Górnisiewicz

Bo bez Ciebie sierotami jesteœmy.

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

Pogrzeb

Œp. Franciszek Kowalski, ur. 1923r., zam. ul. Sportowców
Œp. Jadwiga Kowalczyk, ur. 1952r., zam. Al. Fatimska
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. Bonifacego,

biskupa i mêczennika, w pi¹tek – wspomnienie œw. Jadwigi, królowej, w niedzielê –
wspomnienie b³. Bogumi³a, biskupa.
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Wci¹¿ bêdziesz nam Ojcem doskona³ym
I kocha³ bêdziesz stamt¹d
– z daleka
Ty nas nigdy samych nie zostawisz
Bo kocha³eœ ka¿dego cz³owieka
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W podziêkowaniu za beatyfikacjê
z proœb¹ o kanonizacjê
Rodzina Sordyl

S³owo na niedzielê

EWANGELIA: Mt 28, 16-20

Chrzest w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego

Jedenastu uczniów uda³o siê do Galilei na górê, tam gdzie Jezus im poleci³. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili. Wtedy
Jezus zbli¿y³ siê do nich i przemówi³ tymi s³owami; „Dana Mi jest wszelka
w³adza w niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata”.
Oto s³owo Pañskie

Przemyœlenia ewangeliczne
Niedziela Trójca Przenajœwiêtszej
Tajemnica Trójcy Œwiêtej jest najwiêksz¹ i najbardziej osobist¹ wewnêtrzn¹ tajemnic¹ Boga. Pamiêtamy ten trudny do zrozumienia temat
z czasów naszej katechizacji. Jest
ona niedostêpna ludzkiemu poznaniu. Podobnie zreszt¹ jak niewyra¿aln¹ tajemnic¹ jest to, kim jest cz³owiek na dnie swego jestestwa. Ujawnia siê to nawet w pytaniu: Kim ty
w³aœciwie jesteœ? Co siê w tobie kryje? Nie ³udŸmy siê zatem, ¿e bêdziemy kiedykolwiek w stanie wyraziæ
kim Bóg jest. Bóg ca³kowicie prze-

Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a
Gdy Chrystus w Wielki Czwartek
ustanawia³ Najœwiêtszy Sakrament
decyduj¹c siê zostaæ z nami pod postaci¹ chleba i wina, spodziewa³ siê
– jak mo¿na s¹dziæ, ¿e Jego wyznawcy zrobi¹ wszystko, by zawsze
uczestniczyæ w niedzielnej Mszy œw.,
a ka¿da Msza œw. bêdzie po³¹czona
z Komuni¹ œw. Jak¿e Chrystus bar- -2-

kracza porz¹dek naszego istnienia
i myœlenia o Nim. Mo¿emy natomiast zastanawiaæ siê nad zwi¹zkiem naszego istnienia i powi¹zania z Trójc¹ Œwiêt¹. W Niej bowiem
zrodzi³a siê idea ka¿dego z nas. Pan
Bóg powiedzia³: „Uczyñmy cz³owieka na obraz i podobieñstwa nasze”. Te s³owa wskazuj¹ jakby na
glebê, na rzeczywistoœæ, z której
narodzi³ siê cz³owiek. Ta jednoœæ
i troistoœæ Boga stanowi nasz ostateczny dom. Stamt¹d wyszed³ cz³owiek na trudn¹ pielgrzymkê po
œwiecie by przy koñcu swoich dni
powróciæ do rodzinnej przestrzeni.
dzo siê zawiód³. Trzeba by³o a¿ przykazania koœcielnego, by wierni zaczêli systematycznie uczestniczyæ
w niedzielnej Mszy œw. i pamiêtali
o tym, ¿e przynajmniej raz do roku
nale¿y przyst¹piæ do Komunii œw.
Jest to jeden z naszych najwiêkszych
nietaktów, mówi¹c delikatnie wobec
Chrystusa, który pozosta³ z nami.
Œwiêto Bo¿ego Cia³a jest wyrazem

przekazan¹ m³odym pokoleniom.
Dziêkuj¹ za wspania³e babcie, które prowadzi³y ich na te majówki.
Przez Maryjê idziemy do Jezusa.
Modlimy siê, aby nabo¿eñstwo to
rozwija³o siê w naszych parafiach,
naszych domach.
Majowi solenizanci – pielgrzymi,
zostaj¹ obdarowani przez ks. Infu³ata pami¹tkowymi ksi¹¿kami, a pielgrzymi poczêstowani przez nich
pysznymi s³odyczami.
Dziêkujemy ks. Infu³atowi za te
wspania³e rekolekcje w drodze, za
katechezê, za to, ¿e mo¿emy pielgrzymowaæ i osobiœcie Matce Najœwiêtszej przedstawiæ nasze sprawy, spojrzeæ w Jej oczy i szepn¹æ: Matko
wspieraj, Matko nie opuszczaj nas.
Dostrzegamy, jak bardzo te wyjazdy
s¹ nam potrzebne. Dziêkujemy Ksi¹¿e Infu³acie. Do zobaczenia
Rozalia Borkowska
16 czerwca.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

rozpoczynaj¹ ¿ycie kap³añskie. Wzywa do apelu kap³anów – emerytów,
którzy przez lata kap³añskie pracowali wierni Chrystusowi, aby w tej
wiernoœci dalej pozostawali. Aby
Maryja dalej ich wspiera³a, kiedy Oni
ucz¹ siê nowej drogi, aby uczy³a ich
pokornej s³u¿by w nowym okresie
ich ¿ycia, kiedy decyzj¹ prze³o¿onych przechodz¹ w stan spoczynku.
W drodze powrotnej odmawiaj¹c
„ró¿aniec pielgrzyma” prosimy, aby
rozwija³a siê w nas coraz wiêksza
mi³oœæ do Maryi. Wspominamy, jak
w dzieciñstwie prze¿ywaliœmy „majówki”. Pielgrzymi wspominaj¹ jak
œpiewali litaniê do Matki Bo¿ej i pieœni majowe przy przystrojonych
w polne kwiaty i ga³¹zki kapliczkach, b¹dŸ domowych o³tarzykach.
Dziêkuj¹ za wiarê swoich rodziców,

Synowi Swojemu nas polecaj
Skoñczy³y siê nabo¿eñstwa majowe. Tym, którzy w tym czasie czcili
Matkê Bo¿¹ uczestnicz¹c w majówkach w koœciele czy przy kaplicach,
albo tez odmawiaj¹c litaniê loretañsk¹ w domu – wyra¿amy szczere
podziêkowanie. Patrz¹c na liczebnoœæ uczestników by³em przekonany, ¿e mog³o byæ ich wiêcej. Zw³aszcza brak jest dzieci i m³odzie¿y. Kiedy one siê rozsmakuj¹ w nabo¿eñstwach koœcielnych?
W tym roku równie¿ gromadka
wiernych stawa³a codziennie o godz.

21.00 do Apelu Jasnogórskiego przy
pomniku b³og. Jana Paw³a II. Bra³o
w nim udzia³: w pocz¹tku maja 8 –
10 osób, a w drugiej po³owie od 20 –
30 osób. Dla nich serdeczne Bóg zap³aæ. Uczestnicy Apelu postanowili,
¿e w naszej parafii, ka¿dego 18-go
dnia miesi¹ca, otoczymy modlitw¹
apelow¹ sprawy kanonizacji b³og.
Jana Paw³a II, a tak¿e ró¿norakie problemy mieszkañców naszego miasta,
którym Ojciec Œwiêty patronuje. Najdogodniejszym czasem bêdzie – zakoñczenie wieczornej mszy œw.
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ks. Infu³at

Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 04 czerwca
6.00 Œp. Zofia Kolasa
6.45 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
7.30 Œp. Marek Kunowski
8.00 Œp. Maciej Chmura
12.00 Œp. Lucjan Kmita
Œp. Micha³ek Bartoñ i b³. Bo¿e dla
rodziny Bartoñ
18.00 Œp. Micha³ Mytnik
Œp. Olga Pitu³ej
Wtorek 05 czerwca
6.00 Œp. Helena Harmata
Œp. Zofia Kolasa
6.45 Œp. Olga Pitu³ej
7.30 Œp. Ferdynad P³onka, Janina Warzecha,
Czes³awa Kuczyñska, Józef Ziemba,
Franciszek Filek, Danuta Filek, Jerzy Filek
8.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
12.00 Œp. Lucjan Kmita
18.00 Œp. Maciej Chmura
Œp. Józef Zamys³owski - 1 r.œm.
Œroda 06 czerwca
6.00 Œp. Olga Pitu³ej
6.45 Œp. Gra¿yna Sitarek - 8 r.œm.
7.30 Œp. Aleksandra BrzeŸniak
8.00 Œp. Lucjan Kmita
12.00 O b³. Bo¿e dla Norberta w codziennoœci
i wype³nieniu woli Bo¿ej
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
- O zdrowie, b³og. Bo¿e i opiekê Opatrznoœci Bo¿ejI
Za zmar³ych
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Maria Œwiêch
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Józef Gluza
Œp. Jan Tla³ka
Sp. Franciszek Kowalski

Czwartek 07 czerwca Bo¿e Cia³o
6.00 Œp. Olga Pitu³ej
7.30 Œp. Maciej Chmura
Œp. Ryszard Krzewski i Rodzice
9.00 Œp. Tadeusz Bielec - 1 r.œm.
Œp. Czes³aw Bielec - 2 r.œm.
Œp. Maria, Jerzy Korzenny
10.30 Œp. Jan Tla³ka
13.15 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
19.00 Œp. Lucjan Kmita
Pi¹tek 8 czerwca
6.00
6.45 Œp. Zofia Kolasa
7.30 Œp. Krzysztof Witek - Kwiatkowski
Œp. Zofia Mastyr - 1 r.œm.
8.00 Œp. Olga Pitu³ej
12.00 Œp. Lucjan Kmita
18.00 Œp. Maciej Chmura
Œp. Stanis³aw Chrapla - 3 r.œm.
Œp. Maria Chrapla - 11 r.œm.
Sobota 9 czerwca
6.00 Œp. Zofia Kolasa
6.45 Œp. Stanis³aw i Maria
7.30 Œp. Olga Pitu³ej
Œp. Franciszek Kowalski
8.00 Œp. Józef, Maria Bartkowscy, Alina siostra
12.00 Œp. Lucjan Kmita
18.00 Œp. Maciej Chmura
Œp. Józef Twardowski - 9 r.œm.
Niedziela 10 czerwca
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Lucjan Kmita
O dary Ducha œw. dla cz³onków ¯ywego
Ró¿añca, ich Rodzin i ks. Opiekuna
9.00 Œp. Zofia Stopa
10.00 Roków:
10.30 Œp. Maria Œwiêch
12.00 Œp. Eugeniusz Graca - 2 r.œm.
13.15 Roczki
00
- 6 - 19. Œp. Katarzyna, Stanis³aw, Józef Zamys³owski

naszej wdziêcznoœci za to, i¿ On
chcia³ pozostaæ z nami w ka¿dej sytuacji naszego ¿ycia, ale tak¿e przypomnieniem, ¿e On nie chce byæ
Bogiem malowanym, lecz „oœrodkiem dyspozycyjnym”. Do Niego
mamy iœæ po radê w chwilach trudnoœci ¿yciowych i moralnych zawi-

rowañ i pytaæ Go, jak postêpowaæ, jak
¿yæ? Myœlê, ¿e wtedy mniej bêdzie
zawinionych nieszczêœæ w naszym
¿yciu. Chrystus czeka na nas w ka¿dym koœciele, nie tylko w niedziele
i œwiêta, ale w ka¿dym dniu i o ka¿dej godzinie.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

9. Niedziela Zwyk³a - 03 czerwca 2012
Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy
1. Dziœ ju¿ po raz piaty obchodzimy Œwiêto Dziêkczynienia. Odbywa
siê ono w tym roku pod has³em
„Dziêkujemy za dar ¿ycia i rodzinê”.
Na rzecz budowy Centrum Opatrznoœci Bo¿ej jest przykoœcielna zbiórka. W naszej archidiecezji koñczy siê
dziœ okres spowiedzi i komunii œw.
wielkanocnej.
2. W œrodê o godz. 17.00 odbêdzie
siê próba sypania kwiatów, dzwonienia oraz uk³adanie dzieci nios¹cych
w procesji poduszki z symbolami
przed uroczystoœci¹ Bo¿ego Cia³a.
Obecnoœæ na próbie konieczna do
wziêcia udzia³u w procesji. Zapraszamy dzieci w strojach krakowskich. Prosimy o przyniesienie nieu¿ywanych strojów. Na nowennie do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
o godz. 8.30 i 17.30 modlimy siê
o ¿yw¹ wiarê.
3. W czwartek jest uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Jezusa Chrystusa zwana u nas Bo¿ym Cia³em.
Prosimy o udzia³ w uroczystej procesji z Najœwiêtszym Sakramentem.
O godz. 8.30 msza œw. w koœciele
œw. Piotra, a po niej procesja do czte-

rech o³tarzy, któr¹ zakoñczymy przy
naszej bazylice.
4. Prosimy naszych parafian, aby
swoj¹ obecnoœci¹ i pobo¿nym zachowaniem dali publiczne œwiadectwo
¿ywej wiary w Jezusa obecnego w Najœwiêtszym Sakramencie. W Bo¿e Cia³o
w naszej bazylice bêd¹ msze œw. o godz.
6.00, 7.30, 9.00, 13.15 i wieczorem
o godz. 19.00. Bezpoœrednio po procesji msza œw. ok. godz. 10.30. W Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a przypada 33.
rocznica I pielgrzymki Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II do naszego miasta.
5. Zapraszamy na pielgrzymkê do
Zakopanego, do Matki Bo¿ej na Wiktorówkach w poniedzia³ek 11 czerwca. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³. Na Apel Jasnogórski pielgrzymujemy 16 czerwca. Wyjazd
o godz. 15.45. Koszt przejazdu 35 z³.
Natomiast w pi¹tek 22 czerwca pielgrzymujemy do £agiewnik wraz
z koœcio³em Bonifratrów na Stradomiu.
Wyjazd o godz. 12.30. Koszt przejazdu 17 z³. Do Gidel oraz na Jasn¹ Górê
w sobotê 23 czerwca. Wyjazd godz.
7.00. Koszt przejazdu 35 z³.
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz
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Majowy Apel Jasnogórski
Ju¿ od roku 2001, ka¿dego 16-go
miesi¹ca pielgrzymujemy na Apel
Jasnogórski. Wyjazdy te zapocz¹tkowane przez ks. Krzysztofa G³ówkê ciesz¹ siê wielkim powodzeniem.
Z Wadowic wyje¿d¿amy o godz.
15.45. W Czêstochowie przewa¿nie
jesteœmy na godz. 18.30. Tam
uczestniczymy we mszy œw. o godz.
20.00, a nastêpnie bierzemy udzia³
w Apelu Jasnogórskim o godz.
21.00. Po modlitwach apelowych
wracamy do Wadowic. Na miejsce
przybywamy ok. 24.00.
Kustosz Jasnogórskiego Sanktuarium zarezerwowa³ dla mnie w tym
dniu prowadzenie Apelu. Bardzo
siê ucieszy³em z takiej mo¿liwoœci.
S¹dzi³em, ¿e Apel ten bêdzie przeprowadzony przez Proboszczów
wadowickich i Pani¹ Burmistrz.
By³em przekonany, ¿e w przededniu og³oszenia patronatu B³ogos³awionego Papie¿a nad Wadowicami
– ta bardzo wa¿na sprawa zostanie
powierzona Matce Bo¿ej Królowej
Polski. Zainteresowani os¹dzili jednak, ¿e nie mo¿na przed proklamacj¹ wa¿nego dokumentu watykañskiego ks. Kardyna³a upubliczniaæ go na Jasnej Górze.
W takiej sytuacji postanowi³em, ¿e
bêdê g³osem du¿ej grupy emerytów,
a zw³aszcza kap³anów i w ich imieniu wypowiem siê do Matki Bo¿ej
Jasnogórskiej. Prosi³em, aby do
Apelu stanêli zw³aszcza kap³ani –
rezydenci i emeryci. Wiem z w³asnego doœwiadczenia, a tak¿e z prze- -4-

prowadzonych rozmów, ¿e czym
wiêcej ma siê lat, tym bardziej czuje
siê ich ciê¿ar. Ciê¿ar czêsto coraz
s³abszego cia³a, a tak¿e niejednokrotnie os³abionego ducha. „Na pochy³e
drzewo wszystkie kozy skacz¹”. Ta
pochy³oœæ daje siê we znaki ludziom
starszym. Nie omija równie¿ kap³anów. Trzeba siê jej pokornie uczyæ.
Sta³em przed Matk¹ Bo¿¹, jako Najlepsz¹ Nauczycielk¹ prosz¹c J¹, by
nas przyjê³a do swojej szko³y – maryjnej szko³y. W Jej szkole ka¿dy siê
uczy czym jest pokora, co znaczy
„czyñcie cokolwiek powiem wam
mój Syn”, a tak¿e na czym polega
ukryte ¿ycie Jezusa Chrystusa, jak
równie¿ aktualnoœci s³ów Jezusowych: „gdy siê zestarzejesz, wyci¹gniesz rêce swoje, a inny ciê opasze
i poprowadzi, dok¹d nie chcesz”.
W Apelu tym prosi³em Maryjê, Matkê nasz¹, by wspiera³a nas w naszych niemocach, bo czêsto zmaga
siê poczucie samotnoœci i niepotrzebnoœci. Matka Bo¿a, jako Wspomo¿enie Wiernych, oraz Nieustaj¹ca Pomoc jest dana przez Boga ku obronie naszego narodu, ale tak¿e ku
pomocy ka¿dego cz³owieka, a wiêc
i kap³ana – tak m³odego, jak i styranego, obci¹¿onego wiekiem.
Treœæ rozwa¿anego przez mnie
Apelu jednych zachwyci³a. Wielu
starszych kap³anów telefonowa³o do
mnie – dziêkuj¹c mi, ¿e w ich imieniu publicznie przemówi³em na Jasnej Górze przed tronem Matki Bo¿ej. Inni, zw³aszcza œwieccy, byli

moj¹ mow¹ za¿enowani. Uwa¿ali, ¿e
kap³an nie powinien publicznie mówiæ o swojej niemocy czy tez s³aboœci. S¹ oni przekonani, ¿e taki ekshibicjonizm jest z zasady antyduszpasterski. Taka szczeroœæ jest antyœwiadectwem. Wed³ug nich ka¿dy
kap³an powinien publicznie ukazywaæ siê pe³en mocy i potêgi wiary.
S³uchaj¹c ró¿nych opinii przypominam sobie kazanie prymicyjne
ks. Mieczys³awa Maliñskiego, które
wyg³osi³ w 1959 roku na prymicjach

mego kuzyna, ks. W³adys³awa Gila.
Mówi³ wtedy, ¿e ksi¹dz niezale¿nie
od tego jakby siê ubiera³ i jakby siê
zachowywa³, bêdzie jednych zachwyca³, a innych denerwowa³. Bêdzie
zawsze znakiem sprzeciwu. Zakoñczy³ to krótkie swoje kazanie s³owem:
„A wiesz W³adziu, dlaczego tak ludzie kap³ana os¹dzaj¹? – Gdy¿ go
bardzo kochaj¹ i ty nie mo¿esz zawieœæ ich zaufania”.
Zawsze najbardziej o to chodzi: „Ty
nie mo¿esz zawieœæ ich zaufania”.
ks. Infu³at

Kolejny raz – do Maryi
16 maja – to ju¿ 128 raz pielgrzymujemy do Maryi, Matki, która jest
„Rozdawczyni¹” ³ask swojego Syna.
Tej, która udziela nam pociechy
w utrapieniach, gdzie czujemy, ¿e
Maryja patrzy na ka¿dego z nas
w jakiœ szczególny sposób. W tym
tygodniu obchodzimy tzw. Dni Krzy¿owe, dni b³agalne, obchodzone
3 dni przed Wniebowst¹pieniem
Pañskim. To dni, w których Koœció³
zanosi b³agania do Boga o obfite plony ziemi i pracy ludzkiej oraz o zaspokojenie potrzeb cz³owieka, jednoczeœnie dziêkuj¹c za otrzymane
z Jego r¹k dobrodziejstwa. Ks. infu³at Jakub Gil przypomina nam w jakie dni odmawiamy poszczególne
tajemnice ró¿añca. Dziœ odmawiamy
tajemnice chwalebne. Polecamy pracê rolników i dobre urodzaje. Czêœæ
rozwa¿añ prowadzi ks. Krzysztof
G³ówka, który dosiada do nas
w Chrzanowie. Modlimy siê za dzieci
i m³odzie¿, które s¹ przysz³oœci¹ Ko- -5-

œcio³a, za rodziców, by gniazdo rodzinne by³o dobr¹ kolebk¹ wiary,
o dobre owoce wiary. Byœmy trwali
w tych pielgrzymkach, aby to pielgrzymowanie nas przemienia³o.
Zwracamy siê do Matki, Królowej
Polski, aby swym ³askawym okiem
patrzy³a na Polskê i Polaków. Modlimy siê za nowe powo³ania kap³añskie
i zakonne, za ksiê¿y obchodz¹cych
rocznice œwiêceñ kap³añskich, za prymicjantów. Omadlamy zbli¿aj¹c¹ siê
rocznicê urodzin Jana Paw³a II, a tak¿e polecamy nasze miasto Wadowice, które uzyska³o zgodê Stolicy Apostolskiej, aby b³og. Jan Pawe³ II zosta³ jego Patronem.
O 20-tej gromadzimy siê na Mszy
œw. dziêkczynnej za Jana Paw³a II
i prosimy o kanonizacjê. Apel prowadzi ks. Infu³at. Poleca wspó³czesn¹
m³odzie¿ maturaln¹, aby zrodzi³y siê
w nich powo³anie zakonne i kap³añskie. Poleca neoprezbiterów, którzy
(ci¹g dalszy na str. 7)

