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(ci¹g dalszy ze str. 5)

Dziêkujê i proszê przez wstawiennictwo b³. Jana Paw³a II
B³ogos³awiony Janie Pawle II, dziêkujemy Ci z g³êbi serca za wszelkie dobro,

którego byliœmy ¿ywymi œwiadkami, podczas Twojego Pontyfikatu.

W dniu dzisiejszym prosimy i b³agamy Ciê, abyœ swoim ojcowskim p³aszczem

i moc¹ Twojego b³ogos³awieñstwa, okry³ w chorobie nasz¹ Kochan¹ Mamê. By przez

Twoje wstawiennictwo i za Twoj¹ przyczyn¹, jeszcze d³ugo mog³a cieszyæ siê dobrym

zdrowiem, a my radoœci¹ wspólnego przebywania z Mam¹.    Zatroskana Rodzina

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

Dobry Jezu, a nasz

Panie,  daj im wieczne

spoczywanie!

Œp. Krzysztof Kwarciak, ur. 1959r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Janina Brañka, ur. 1951r., zam. ul. Sportowców

Œp. Danuta Forystek, ur. 1953r., zam. ul. Matejki

Œp. Tadeusz Seweryn, ur. 1928r., zam. Os. XX-lecia

Z radoœci¹ informujemy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci

przyjê³y Sakrament Chrztu:
Chrzest Œw.

Amelia Korzeniowska, córka Damiana i Katarzyny

Ewa Dybczyk, córka Grzegorza i Marty

Miko³aj Konieczny, syn Rafa³a i Beaty

Enzo Vivone, syn Frederica i Agaty

Victor Vivone, syn Frederica i Agaty

Emilia Grzesiewicz, córka Adama i Iwony

Módlmy siê za te dzieci,

aby wzrasta³y

w wierze

dla chwa³y Boga

i Koœcio³a powszechnego.

Maria Zadora

drzewa, ma 52 cm wy-
sokoœci. Bazylika zosta-
³a piêknie odnowiona
i zachwyca swym wnê-
trzem.

Wêdruj¹c drogami otaczaj¹cymi
bazylikê dotarliœmy do pozosta³oœci
o³tarza papieskiego. 21 czerwca
1983 roku, w tym miejscu zebra³ siê
milion pielgrzymów, aby wspólnie
z Janem Pawe³ II uczestniczyæ w nie-
szporach i modliæ siê do œw. Anny,
o które Ojciec Œwiêty mówi³ w ho-
milii: „Trzymaj¹c na swym rêku
Chrystusa i Jego Matkê, jest symbo-

lem i ³¹czniczk¹ pokoleñ,
jest patronk¹ wychowa-
nia i ¿ycia rodzinnego”,

My dziœ w tym miej-
scu odmówiliœmy Lita-
niê do B³ogos³awionego Jana Paw-
³a II. Pielgrzymowanie to piêkny
obraz naszej ¿yciowej drogi. My, tu
na ziemi, ci¹gle do czegoœ d¹¿ymy
i czegoœ oczekujemy, choæ poch³a-
nia nas codziennoœæ.

Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ za
zorganizowanie piêknej dwudniowej
pielgrzymki, ¿e mogliœmy poznaæ
miejsca kultu maryjnego, modliæ siê,
œpiewaæ, okazywaæ chrzeœcijañskie
braterstwo.
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S³owo na niedzielê

 Oto s³owo Pañskie

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒWIÊ-
TEGO JAKUBA  APOSTO£A

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
PROROKA IZAJASZA

EWANGELIA:  Mk 8, 27-35 ZapowiedŸ mêki Chrystusa

Jk 2, 14-19Iz 50, 5-9a
Wiara nie po³¹czona z uczynkami jest
martwa

Bóg wspiera swego s³ugê w przeœladowaniach

Potem Jezus uda³ siê ze swoimi uczniami
do wiosek pod Cezare¹ Filipow¹. W dro-
dze pyta³ uczniów: «Za kogo uwa¿aj¹ Mnie
ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
jednego z proroków». On ich zapyta³:
«A wy za kogo Mnie uwa¿acie?» Odpowie-
dzia³ Mu Piotr: «Ty jesteœ Mesjasz». Wte-
dy surowo im przykaza³, ¿eby nikomu
o Nim nie mówili. I zacz¹³ ich pouczaæ, ¿e
Syn Cz³owieczy musi wiele cierpieæ, ¿e
bêdzie odrzucony przez starszych, arcyka-
p³anów i uczonych w Piœmie; ¿e bêdzie za-
bity, ale po trzech dniach zmartwychwsta-

Co do mnie, nie daj Bo¿e, bym siê mia³ chlubiæ z czego innego,
 jak tylko z krzy¿a Pana naszego Jezusa Chrystusa,

dziêki któremu œwiat sta³ siê ukrzy¿owany dla mnie, a ja dla œwiata

nie. A mówi³ zupe³nie otwarcie te s³owa.
Wtedy Piotr wzi¹³ Go na bok i zacz¹³ Go
upominaæ. Lecz On obróci³ siê i patrz¹c
na swych uczniów, zgromi³ Piotra s³owa-
mi: «ZejdŸ Mi z oczu, szatanie, bo nie my-
œlisz o tym, co Bo¿e, ale o tym, co ludz-
kie». Potem przywo³a³ do siebie t³um ra-
zem ze swoimi uczniami i rzek³ im: «Jeœli
kto chce pójœæ za Mn¹, niech siê zaprze
samego siebie, niech weŸmie krzy¿ swój
i niech Mnie naœladuje! Bo kto chce za-
chowaæ swoje ¿ycie, straci je; a kto straci
swe ¿ycie z powodu Mnie i Ewangelii, za-
chowa je.

Siódmy Radosny Czwartek
W siódmy Weso³y Czwartek

o godz. 8.00 spod PZU wyjechali-
œmy do Krakowa. Kiedy dojechali-
œmy na miejsce udaliœmy siê do for-
tu 39 „Krzes³awice”. Teren fortu
wznosi siê ponad inne rejony mia-
sta. Jest to standardowy fort artyle-
ryjski, jednowa³owy wzniesiony
w latach 1881 – 1886. Po wejœciu do
œrodka przewodnik opowiedzia³ nam
o I i II wojnie œwiatowej. Teraz jest

tam M³odzie¿owy Dom Kultury. Znaj-
duje siê tam sala akustyczna. Jest te¿
sala komputerowa, sala do nauki i do
tañca, gdzie odbywaj¹ siê ró¿ne zajê-
cia. Fort ten ma równie¿ tragiczn¹.
W czasie II wojny œwiatowej hitlerow-
cy zamordowali tam 440 osób. Po zwie-
dzeniu tego historycznego miejsca - po-
jechaliœmy do Centrum Jana Paw³a II
w £agiewnikach. Tam mogliœmy pomo-
dliæ siê przed relikwiami Jana Paw³a II.
Szczêœliwi wróciliœmy do domu.

Dominik Warcho³

Ósmy Radosny Czwartek
Tym razem pojechaliœmy do Sta-

ni¹tek i Niepo³omic. Po dojeŸdzie do
Stani¹tek poszliœmy do klasztoru
Sióstr Benedyktynek. Tam jedna
z Sióstr opowiedzia³a o cudownym
obrazie Matki Bo¿ej Bolesnej w Sta-
ni¹tkach. Nastêpnie psozlismy do
muzeum, gdzie mogliœmy zobaczyæ

W ostatni Radosny Czwartek wy-
jechaliœmy do Suchej Beskidzkiej
i Jordanowa. Po przyjeŸdzie do Su-
chej zwiedziliœmy ogrody znajduj¹-
ce siê wokó³ zamku. By³o tam bar-
dzo piêknie, widzieliœmy ³adne je-
ziorko, w którym p³ywa³y rybki.

Z Suchej pojechaliœmy do Jorda-
nowa. Tam by³o podsumowanie
wszystkich „weso³ych czwartków”.
Uczestniczyliœmy w konkursach,
a nastêpnie piekliœmy kie³baski. Po-
goda by³a piêkna, wiêc pojechali-
œmy jeszcze do Inwaldu, do Parku
Miniatur.

dawne ornaty i ró¿ne inne rzeczy po-
zostawione przez poprzedniczki Sióstr.

Po wizycie w klasztorze pojechali-
œmy do zamku królewskiego w Niepo-
³omicach. Tam Pani Przewodnik poka-
za³a nam portrety królów Polski, któ-
rzy czêsto przebywali na tym zamku.

Po pysznym obiedzie powróciliœmy
do Wadowic             Dominik Warcho³

W parku by³o du¿o do zwiedzania,
a to smoczy pokaz, w którym zoba-
czyliœmy ziej¹cego ogniem smoka,
domki w których mogliœmy spróbo-
waæ prace kowala, zwiedziliœmy salê
tortur, gdzie zobaczyliœmy jak daw-
niej karano ludzi.  Zwiedziliœmy basz-
ty i taras widokowy. Na koñcu udali-
œmy siê na karuzele.

Bardzo dziêkujemy Pani Marii Za-
dorze za organizacjê „Radosnych
Czwartków” i czcigodnemu ks. inf.
Jakubowi Gilowi za to, ¿e by³ z nami
na wszystkich wycieczkach, organi-
zowa³ konkursy, rozdawa³ nagrody.
Do zobaczenia za rok! Bóg zap³aæ!

Dominik Warcho³

Dziewi¹ty Radosny Czwartek

W ksi¹¿ce „Sympatycy czy chrze-
œcijanie” s³uga Bo¿y ks. Franciszek
Blachnicki, za³o¿yciel Ruchu Œwiat³o
¯ycie napisa³ s³owa, za które wiêk-
szoœæ z nas mog³aby siê obraziæ. Na-
pisa³ bowiem, ¿e o wiêkszoœci
ochrzczonych w³aœciwie nie nale¿a³o-
by mówiæ, ¿e s¹ chrzeœcijanami. Dla-
czego? Uzasadni³ to w nastêpuj¹cy
sposób: Kto nie potrafi ¿yæ mi³oœci¹
w wymiarze ¿ycia, kto nie jest zdolny
znosiæ krzywdy w postaci przebacza-

j¹cej, ale procesuje siê, dochodzi
swoich praw, kto wywo³uje roz-
dŸwiêki we wspólnocie, ten jeszcze
jest – jak mówi œw. Pawe³ – cz³o-
wiekiem cielesnym, albo niemowlê-
ciem w Chrystusie. Ks. Blachnicki
s³owa te popiera obserwacj¹ mó-
wi¹c: Je¿eli przyjrzymy siê przeciêt-
nym dzisiejszym chrzeœcijanom czy
katolikom, to zobaczymy, jak dale-
ko jest im do dojrza³oœci chrzeœci-
jañskiej. Ogromna wiêkszoœæ ¿yje

Uczeñ Chrystusa to cz³owiek czynu
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Poniedzia³ek 17 wrzeœnia
   6.00 Œp. Alicja Pocarovska
  6.45 Œp. Franciszek Kowalski
  7.30 Œp. Tadeusz Westwalewicz - 40 r. œm.
  8.00 Œp. Kazimierz Krajewski
12.00 Œp. Jerzy Kolasa
18.00 Œp. Jan Zwierz

Œp. Józef Gluza

Wtorek 18 wrzeœnia
  6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
  6.45 Œp. Jadwiga Kowalczyk
  7.30 Œp. Franciszek Kowalski
  8.00 Œp. Alicja Pocarovska
12.00 Œp. Jerzy Kolasa
18.00 Œp. Stefan i Helena Musia³

W intencji 80 r. urodzin Teresy
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla ks.
Proboszcza Stanis³awa

Œroda 19 wrzeœnia
   6.00 Œp. Janina i Marian Pamu³a
  6.45 Œp. Jan Waszczuk
  7.30 Œp. Jadwiga Kowalczyk
  8.00 Œp. Józef Warcha³ - 2 r. œm.
12.00 Œp. W³adys³awa P³awna - r. œm.

Œp. Jan i Franciszek
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
- Dziêkczynna, o b³og. Bo¿e dla Nikodema
w 18 r .urodzin
- O b³og. Bo¿e dla Rahela dela Gado
i Iwono Sanetra
- O zdrowie i Bo¿e Mi³osierdzie dla rodzin
Czerdys i £oniewskich
Za zmar³ych:
Œp. Jan Szwed
Œp. Kazimierz Krajewski
Œp. Jan Tla³ka
Œp. Tadeusz Kowalski
Œp. Eugeniusz Owcarz
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Stanis³aw Filek
Œp. Janina Brañka
Œp. Krzysztof Kwarciak
Œp. Jerzy Kolasa
Œp. Barbara £opata
Œp. Tadeusz KoŸbia³

 Czwartek 20 wrzeœnia
  6.00 Œp. Franciszek Kowalski
  6.45 Œp. Jan Waszczuk
  7.30 Œp. Jadwiga Kowalczyk
  8.00 Œp. Tadeusz KoŸbia³
12.00 Œp. Kazimierz Krajewski
18.00 Œp. Alicja Pocarovska

Œp. Aniela i Jan Piórek
Œp. Stanis³aw Cieœlik

Pi¹tek 21 wrzeœnia
  6.00 Œp. Jadwiga Kowalczyk
  6.45 Œp. Tadeusz KoŸbia³
  7.30 Œp. Jan Waszczuk
  8.00 Œp. Franciszek Kowalski
12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Stanis³awy i Jana

w 54 r. œlubu
18.00 Œp. Kazimierz Krajewski

Œp. Anna Kurowska

Sobota 22 wrzeœnia
  6.00 Œp. Kazimierz Krajewski
  6.45 Œp. Franciszek Kowalski
  7.30 Œp. Marek Kunowski
  8.00 Œp. Jadwiga Kowalczyk
12.00 Œp. Felicja K³obuch, Marek syn
18.00 Œp. Agata Jurczak - Kordek - 10 r. œm.

Œp. Karol Pustelnik - 2r. œm.

Niedziela 23 wrzeœnia
  6.00 Za Parafian
  7.30 Œp. Grzegorz Sporek - 5 r. œm.

Œp. Wincenty Ksi¹¿ek - 5 r. œm.
 9.00

 9.00 Roków:
10.30 Œp. Janina Dêbska - 13 r. œm.
12.00 Dziêkczynno - b³agalna w 80 r. urodzin

dla Anny
13.15 O b³og. Bo¿e dla Macieja w 18 r. ur.
18.00 Dziêkczynna z proœb¹ o ³aski i b³og.

Bo¿e w 20 r. œlubu Lucyny i Paw³a

24. Niedziela Zwyk³a - 16 wrzeœnia 2012

Intencje mszalne:

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

tak, jak ¿yj¹ poganie: k³óc¹ siê, pro-
cesuj¹, spe³niaj¹ jakieœ praktyki re-
ligijne, ale ich ¿ycie jest antyœwia-
dectwem.

Owa niedojrza³oœæ w wierze nie
by³a równie¿ obca Aposto³om. Prze-
cie¿ gdy Jezus mówi³ o swojej mêce
i œmierci, Piotr wzi¹³ Go na bok
i zacz¹³ Go upominaæ. Zosta³ za to
surowo zgromiony, bo zabrak³o Mu
wiary, która w³aœnie w Krzy¿u wi-
dzi sens. Kiedy za Jezusem pod¹¿a-

³y t³umy, Piotr szed³ wiernie za Nim,
kiedy jednak misja Pana Jezusa mia-
³a byæ przypieczêtowana czynem,
Piotr zacz¹³ siê lêkaæ i wycofywaæ.

Nie wystarczy byæ „sympatykiem”,
który odnosi siê ¿yczliwie do samej
idei, a kiedy trzeba poprzeæ j¹ czy-
nem – wycofujê siê, albo ucieka.
Uczeñ Chrystusa to cz³owiek czynu,
który id¹c za Jezusem wie, ¿e idzie
Jego œladami, a wiêc drog¹ Krzy¿a.

(ci¹g dalszy na str. 4)

1.  Dziœ przed koœcio³em bêd¹
zbierane dobrowolne ofiary na po-
moc dwójce chorych dzieci ze Ska-
winy. Konieczna jest operacja i d³u-
gotrwa³a rehabilitacja w zwi¹zku
z utrat¹ w wypadku czterech palców
prawej d³oni.

2. Od dziœ do 22 wrzeœnia przypa-
daj¹ kwartalne dni modlitw za dzie-
ci, m³odzie¿ i wychowawców. Jest
to Tydzieñ Wychowania w Polsce
pod has³em: „Wychowywaæ...ale
jak? Wychowywaæ do pe³ni cz³owie-
czeñstwa”.

3. W ramach akcji „Zdrowe Wa-
dowice” – Burmistrz Wadowic za-
prasza dziœ do Parku Miejskiego
w godz. od 13.00 do 18.00. Szcze-
gó³y badañ na plakatach.

4. We wtorek 18 wrzeœnia po mszy
œw. wieczornej odprawimy Apel
przed Bazylik¹ przy pomniku b³o-
gos³awionego Jana Paw³a II – Patro-
na naszego miasta. Apel ten bêdzie
wyrazem wdziêcznoœci za opiekê

B³ogos³awionego nad mieszkañcami
Wadowic. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy. O godz. 17.00 spotkanie
Rycerstwa Niepokalanej.

5. W œrodê o godz. 16.30 spotka-
nie Akcji Katolickiej zwi¹zane z Die-
cezjalnym Spotkaniem tego¿ Ruchu
w naszej parafii w dniu 22 wrzeœnia.

6. Do Lewoczy pielgrzymujemy
w czwartek 11 paŸdziernika. Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 60 z³.

7. W sobotê 22 wrzeœnia odbêdzie
siê VI Ogólnopolska Pielgrzymka
nadzwyczajnych szafarzy Komunii
œwiêtej do Sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego i Sanktuarium b³. Jana Paw³a II
w Krakowie – £agiewnikach.

8. Na 2-dniow¹ pielgrzymkê do
Lichenia przez Poznañ pojedziemy
29 i 30 wrzeœnia. Wyjazd w sobotê
o godz. 6.00. Koszt przejazdu z noc-
legiem 160 z³.
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ks. Infu³at

Jak dziecko
Przez 6 lat obserwowa³em ks. Mar-

ka Poznañskiego, który przyby³ do
naszej wspólnoty z parafii Kwacza³a
k/Alwerni. Pyta³em wtedy ks. bp
Guzdka, do jakiej szko³y skierowaæ
przyby³ego Kap³ana. Ks. Biskup od-
powiedzia³, ¿e nadaje siê tak do Ze-
spo³u Szkó³ Œrednich, jak i do Zespo-
³u Szkó³ Publicznych. Po ks. Arturze
Chrostku obj¹³ katechizacjê w szko-
le oraz ró¿ne duszpasterskie obo-
wi¹zki w parafii. Katechizowa³
w Zespole Szkó³ Publicznych przy
ul. S³owackiego. W póŸniejszych la-
tach uczy³ równie¿ religii w Liceum
im. M. Wadowity.

Czym d³u¿ej byliœmy razem – prze-
konywa³em siê, ¿e ks. Marek reali-
zuje w swoim ¿yciu s³owa Pana Je-
zusa: „Jeœli nie staniecie siê jako
dzieci nie wejdziecie do Królestwa
Niebieskiego”. Wci¹¿ pogodny –
rozeœmiany. Chêtnie wype³nia³ ró¿-
ne proœby i polecenia. Nie mia³em
okazji widzieæ go zdenerwowanego,

Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych Dolnego Œl¹ska cd

Opuszczamy Wambierzyce, kolej-
ne miejsce to Bardo Œl¹skie, jedno
z najbardziej znanych dolnoœl¹skich
sanktuariów, w którym otacza siê
kultem figurkê Matki Bo¿ej Stra¿-
niczki Wiary. Drewniana, 43-centy-
metrowa rzeŸba Madonny Rycerzy
pochodzi z XII w. Jest najstarszym
zabytkiem sztuki romañskiej na Dol-
nym Œl¹sku. Przedstawia siedz¹c¹ na
trawie Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem,
na której twarzy jawi siê delikatny
uœmiech, dlatego nazywana jest
Uœmiechniêt¹ Madonn¹. W podsta-
wie figurki s¹ relikwiarze z cz¹stki
domku loretañskiego oraz œwiêtych:
Alfonsa, Klemensa i Gerarda.

Wierni pielgrzymuj¹ do Barda od
XII wieku. W roku 1986 podczas
obchodów Tysi¹clecia Chrztu Polski
figurka zosta³a ukoronowana przez

arcybiskupa Boles³awa Kominka. We
wrzeœniu 1954 r. by³ w Bardzie
ks. Karol Wojty³a.

W bogato wyposa¿onym wnêtrzu
koœcio³a na szczególn¹ uwagê zas³u-
guj¹: piêknie zdobione rokokowa
ambona z 1698r. oraz monumental-
ne organy z 1759r. Ten doskona³y
instrument ma 50 g³osów i blisko
3 tys. piszcza³ek.

Ostatnim miejscem pielgrzymowa-
nia by³a Góra Œwiêtej Anny. W bazy-
lice w g³ównym o³tarzu znajduje siê
³askami s³yn¹ca figurka œw. Anny,
która na lewym ramieniu trzyma cór-
kê – Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê, a na
prawym wnuka – Jezusa. Jej staropol-
ska nazwa Samotrzecia oznacza: we
trójkê. Figurka œw. Anny powsta³a
z XV w, jest wykonana z lipowego

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

9. Œwiêci tygodnia: we wtorek –
Œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, zakon-
nika, patrona Polski, który jest tak¿e
patronem naszego ks. Proboszcza,
w pi¹tek – Œwiêto œw. Mateusza Apo-
sto³a i Ewangelisty, w sobotê – wspo-
mnienie b³. Bernardyny Marii Ja-
b³oñskiej, dziewicy.

10. Zachêcamy do ogl¹dania
programów telewizyjnych o tema-
tyce religijnej, oraz do czytania

prasy katolickiej,  tak ogólnopol-
skiej, jak i z naszego regionu.

11. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ,
parafianom, pielgrzymom odwiedza-
j¹cym nasz¹ Bazylikê, ¿yczymy b³o-
gos³awieñstwa Bo¿ego. Niech Matka
Bo¿a ma w opiece wszystkich soleni-
zantów i jubilatów nadchodz¹cych
dni. Szczególnej opiece polecamy
naszego ks. Proboszcza Stanis³awa,
który we wtorek obchodzi dzieñ swo-
ich imienin.

czy te¿ rozgniewanego. Ze spokoju
nie wytr¹ca³a go zuchwa³oœæ, ani z³o-
œliwoœæ uczniów. By³ uosobieniem
radosnego spokoju. Na jego twarzy
czêsto widzia³em uœmiech. Nie zra¿a³
siê ró¿nymi trudnoœciami, pora¿kami,
czy tez przegranymi.

By³ odpowiedzialny za s³u¿bê litur-
giczn¹. Za ministrantów i lektorów. Na
tym polu nie móg³ radowaæ siê rze-
szami s³u¿¹cymi do mszy œw. Widzia³
on, ¿e nasze prezbiterium pustoszeje.
W tej trudnej liturgiczno-wychowaw-
czej pracy trzeba byæ obdarzonym
specjalnym charyzmatem. Ks. Marek
mia³ wyj¹tkowy dar cierpliwoœci.

„W cierpliwoœci posi¹dziecie dusze
wasze” – uczy³ Pan Jezus. ¯eby ob-
siewaæ ziarnem ewangelicznym dusze
innych trzeba posiadaæ bardzo du¿o
wyrozumia³oœci. T¹ cech¹ Bóg obda-
rzy³ naszego niezapomnianego Kap³a-
na. Przygotowywa³ m³odzie¿ do
Bierzmowania, a dzieci i ich rodziców
do godnego prze¿ycia I Spowiedzi
i Komunii œw. Na tym polu by³ nieza-
st¹piony. Siostry i Katechetki tylko

jego wybiera³y do wspó³pracy. Chêt-
nie j¹ realizowa³. Co miesi¹c dla dzie-
ci pierwszokomunijnych odprawia³
msze œw. i mówi³ do nich kazania.
Gdy przyszed³ czas majowych prób,
ks. Marek wraz z Siostrami uczy³
drugoklasistów jak siê spowiadaæ
i przyjmowaæ Komuniê œw. Z nimi
te¿ wyje¿d¿a³ na pielgrzymki do
sanktuariów maryjnych. Przez 6 lat
w lipcu co roku wyje¿d¿a³ z dzieæ-
mi na parafialn¹ koloniê do szko³y
w Sopocie. W zwi¹zku z tym bra³
na siebie du¿¹ odpowiedzialnoœæ.

Koñczy³ szko³ê elektryczn¹ w Ja-
worznie. Mo¿e i z tego powodu do-
skonale zna³ siê na informatyce.

Gdy trzeba by³o naprawiæ komputer
– chêtnie spieszy³ z pomoc¹. Jest Ka-
p³anem, który na proœby drugiego
zawsze odpowiada pozytywnie. Jest
do dyspozycji. Jestem przekonany, ¿e
tak¹ kondycjê wyniós³ z domu rodzin-
nego. Jego starszy brat jest Jezuit¹,
wyk³adowc¹ Ignacjanum na Wydziale
Filozoficzno-Pedagogicznym w Kra-
kowie. Ks. Kardyna³ skierowa³
ks. Marka do pracy duszpasterskiej
w Skawinie w parafii œw. Aposto³ów
Szymona i Judy Tadeusza. Ksiê¿e
Marku, dziêkujemy za œwiadectwo
radosnego przepowiadania nauki
Chrystusa w naszej parafii.

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 3)


