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31. Niedziela Zwyk³a

Ks. infu³at Jakub Gil

R o k  W i a r y
Podwoje wiary w tym roku s¹ dla

nas szeroko otwarte. Koœció³ daje
wi ele  mo ¿l iwo œci  do  uzys kan ia
odpus tu  zupe³nego.  Tak¹ szans¹
dla ka¿dego,  po spe³nieniu odpo-
wiednich warunków, jest:

2/ . Nawiedzenie w formie piel-
grzymki którejœ z bazylik papieskich,

katakumb chrzeœcijañskich, koœcio³a
katedralnego po³¹czone z uczestni-
czeniem w œwiêtych obrzêdach lub
przynajmniej pozostanie przez sto-
sowny czas w skupieniu zakoñczone
odmówieniem Ojcze nasz i wyznanie
wiary oraz wezwaniami ku czci Mat-
ki Bo¿ej i Œwiêtych Aposto³ów lub
Patronów.

Drogi Krzy¿owej rozpo-
czê³a siê Eucharystia
koncelebrowana przez
O. Zbigniewa i ks. Ste-
fana - naszego Opieku-

na. Tematem konferencji wyg³oszo-
nej przez O. Zbigniewa by³o: Mi³o-
sierdzie Bo¿e – Ÿród³o nadziei chrze-
œcijañskiej oraz zagro¿enia wspó³cze-
snego œwiata przez moce z³a. W ob-
liczu ró¿norakich zagro¿eñ naszym
ratunkiem jest Najœwiêtsze Serce
Pana Jezusa. Zwracajmy siê do Nie-
go: Panie, pomnó¿ moj¹ wiarê!
Niech ni¹ ci¹gle ¿yjê.

Panie umacniaj moj¹ nadziejê,
gdy¿ ci, którzy zaufali Panu unosz¹
siê jak or³y i nigdy nie s³abn¹.

Na zakoñczenie Eucharystii
ks. Stefan skierowa³ do nas s³owa,
abyœmy w Roku Wiary szczególnie
starali siê naœladowaæ i rozwijaæ cno-
ty na wzór Serca Bo¿ego pe³nego mi-
³oœci i dobroci prosz¹c: Jezu cichy
i pokornego Serca uczyñ serca na-
sze wed³ug Serca Twego. Wspólna
Eucharystia, komunia œw. i modlitwy
umocni³y rozgrza³y nasze serca,
a tak¿e umocni³y poczucie naszej
wspólnoty.

Po wspólnym posi³ku,
modlitwa ró¿añcowa
o kanonizacjê b³ogos³a-
wionego Jana Paw³a II,
o powo³ania kap³añskie
i zakonne, a tak¿e modlimy siê za
chorych cz³onków Stra¿y Serca Bo-
¿ego i za tych którzy ju¿ odeszli do
wiecznoœci. Nasz pobyt w Sanktu-
arium „Ecce Homo” w Alwerni koñ-
czymy modlitw¹ b³agaln¹ odmawia-
j¹c koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego.

Nasz pobyt ubogaci³o tak¿e spo-
tkanie z Ojcem Boles³awem – gwar-
dianem, który opowiedzia³ nam
o przebiegu odbudowy klasztoru po
po¿arze.

Mieliœmy te¿ mo¿liwoœæ zobacze-
nia zniszczeñ pomieszczeñ klasztor-
nych jeszcze nie odremontowanych.

Wspomnieæ nale¿y o serdecznej jak
zwykle goœcinnoœci Ojca Zbigniewa
i jego darze stwarzania jakby rodzinnej
atmosfery bliskoœci dla ka¿dego
z nas. Na zakoñczenie pobytu zostali-
œmy obdarowani przez Niego krzy¿ami
misyjnymi, abyœmy patrz¹c na krzy¿
umacniali siê w wierze nadziei i mi³oœci.

Ojcu Zbigniewowi i naszemu Opie-
kunowi ks. Stefanowi bardzo ser-
decznie dziêkujemy za pokrzepienie
naszych serc wspania³ym s³owem
i zapewniamy o naszej modlitwie.

Anna Brañka

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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S³owo na niedzielê

Oto S³owo Pañskie.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

Mi³ujê Ciebie, Panie, mocy moja.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
POWTÓRZONEGO PRAWA:
Pwt 6, 2-6 Hbr 7, 23-28

Bêdziesz mi³owa³ Boga z ca³ego serca Nieprzemijaj¹ce kap³añstwo

Ewangelia Mk 12, 28b-34  Najwiêksze przykazanie
Zbli¿y³ siê tak¿e jeden z uczonych

w Piœmie, który im siê przys³uchiwa³,
gdy rozprawiali ze sob¹. Widz¹c, ¿e
Jezus dobrze im odpowiedzia³, zapy-
ta³ Go: «Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazañ?» Jezus odpo-
wiedzia³: «Pierwsze jest: S³uchaj,
Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.
Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga swego,
ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹
dusz¹, ca³ym swoim umys³em i ca³¹
swoj¹ moc¹. Drugie jest to: „Bêdziesz
mi³owa³ swego bliŸniego jak siebie
samego. Nie ma innego przykazania

wiêkszego od tych». Rzek³ Mu uczo-
ny w Piœmie: «Bardzo dobrze, Na-
uczycielu, s³usznieœ powiedzia³, bo
Jeden jest i nie ma innego prócz Nie-
go. Mi³owaæ Go ca³ym sercem, ca-
³ym umys³em i ca³¹ moc¹ i mi³owaæ
bliŸniego jak siebie samego daleko
wiêcej znaczy ni¿ wszystkie ca³opa-
lenia i ofiary». Jezus widz¹c, ¿e ro-
zumnie odpowiedzia³, rzek³ do nie-
go: «Niedaleko jesteœ od królestwa
Bo¿ego». I nikt ju¿ nie odwa¿y³ siê
wiêcej Go pytaæ.

p³aci³y 5 lub 10z³. Na jednej z wy-
cieczek pytaliœmy uczestników –
Dlaczego bior¹ udzia³ w tych wyjaz-
dach? Odpowiedzi by³y ró¿ne:

- jest to mój jedyny wyjazd pod-
czas wakacji,

- mi³o mogê spêdziæ czas, poznaæ
nowe kole¿anki, kolegów,

- poznajemy wiele ciekawych
miejsc, zabytków i du¿o siê o nich
dowiadujemy,

- poznajemy piêkno przyrody,
- zawsze mamy pyszny posi³ek.
Ostatni czwartek w tym roku spê-

dziliœmy w gospodarstwie agrotury-
stycznym w Jordanowie, gdzie by³o
podsumowanie czwartków, konkur-
sy z nagrodami.

Mi³ym zaskoczeniem by³o dla
mnie, kiedy P. Zosia Bochenek,
P. Zosia Ryba i dzieci wrêczy³y mi
fotoramê ze zdjêciami z ró¿nych
czwartkowych wyjazdów, na œrodku
napis 10 lat Radosnych czwartków
i s³owa b³. Jana Paw³a II: „Cz³owiek
jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest; nie przez to,

co ma, lecz przez to, czym siê dzieli
z innymi”. Bardzo siê wzruszy³am, to
ju¿ 10 lat i te Panie od samego po-
cz¹tku mi pomagaj¹.

Jeden z uczestników, Marcin, przy-
pomnia³, zaczynaliœmy od spacerów
po Wadowicach i okolicy – koœcio³y,
park, Dzwonek, Czuma, Ksiê¿y Las,
Gorzeñ, Leskowiec, a potem coraz
dalej. Najpierw naszym posi³kiem
by³y dro¿d¿ówki, p¹czki, soczki, cu-
kierki, a teraz mamy obiady i wy-
cieczki autokarowe. Wielu z nas ni-
gdy by tyle nie zobaczy³o, zwiedzi-
³o, gdyby nie Radosne Czwartki.

Wdziêcznoœæ dzieci, uœmiech na
ich twarzach dodaj¹ si³y. Wielk¹ po-
moc¹ jest zachêt¹ ze strony ks. infu-
³ata Jakuba Gila, który od samego
pocz¹tku stara siê byæ razem z nami.
Serdeczne Bóg zap³aæ wszystkim,
którzy w ró¿ny sposób nam poma-
gaj¹, ksiê¿om, opiekunom, rodzicom,
Urzêdowi Miasta.

Ka¿dy nasz wyjazd polecamy
w opiekê Matce Bo¿ej i b³. Janowi
Paw³owi II, którzy czuwaj¹ nad nami.

Maria Zadora

Honorowa Stra¿ Serca Bo¿ego w Alwerni
W sobotê 13 paŸdziernika cz³on-

kowie wspólnoty Stra¿y Honorowe
NSPJ prze¿ywali swój dzieñ skupie-
nia w klasztorze oo. Bernardynów
w Alwerni. W tym roku by³ on po
prawie dwu letniej przerwie spowo-
dowanej skutkami po¿aru tamtejsze-
go klasztoru i koœcio³a. Wyjechali-
œmy w 18 osobowej grupie. Dzieñ

skupienia zosta³ zaprogramowany
przez O. Zbigniewa Krzystka. Mot-
tem przewodnim by³o zawo³anie:
JEZU UFAM TOBIE. Po serdecznym
powitaniu i krótkiej modlitwie przed
Najœwiêtszym Sakramentem rozpo-
czêliœmy Drogê Krzy¿ow¹, rozwa¿a-
j¹c kolejne stacje id¹c po œladach mi-
³osierdzia Bo¿ego. Po zakoñczeniu

(ci¹g dalszy na str. 8)

Œwiat³o œwiêtoœci
Ma³y ch³opiec wszed³ z mam¹ do

koœcio³a. Jego uwagê przyci¹gnê³y
kolorowe witra¿e przedstawiaj¹ce
Œwiêtych. Zaintrygowany gr¹ œwia-
t³a i kolorami zapyta³: A kto to jest?
To jest œw. Krzysztof – odpowiedzia-
³a mama. A kto jest tu namalowany?
To jest œw. Józef – wyjaœni³a mama.
Przy kolejnych witra¿ach ch³opiec
postawi³ podobne pytania. Po obej-
rzeniu wszystkich witra¿y zapyta³:
Mamo, a czy Œwiêty to ktoœ, przez

kogo œwieci s³oñce? Tak – potwier-
dzi³a z uœmiechem m¹dra i dumna ze
swego synka mama.

A jakie jest nasze myœlenie o œwiê-
toœci? W naszych domach wisz¹ na
œcianach wizerunki œwiêtych. Bardzo
czêsto uwa¿amy, ¿e œwiêty to cz³o-
wiek o anielskich rysach twarzy,
z nieskazitelnym charakterem, ¿ycio-
rysem bez najmniejszej rysy i œwie-
tlan¹ aureol¹ nad g³ow¹. Podziwia-
my nadzwyczajne dokonania, hero-
izm i bohaterstwo Œwiêtych Mêczen-
ników, wyznawców, misjonarzy i za-
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Poniedzia³ek 05 listopada
   6.00 Œp. Jerzy Warcho³
  6.45 Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
  7.30 Œp. Czes³awa Feldy
  8.00 Œp. Eugeniusz Owcarz
12.00 Œp. Grzegorz Stelmaszyk
18.00 Œp. Józef Hajnosz

Œp. Zenon Knapik - 2 r. œ.

Wtorek 06 listopada
  6.00 Œp. Barbara ¯egliñska
  6.45 Œp. Jerzy Warcho³

Œp. Anna Czaicka
  7.30 Œp. Józef Maga
  8.00 Œp. Czes³awa Feldy
12.00 Œp. Marek Kunowski
18.00 Œp. Józef Filek

Œp. Janina Pochopieñ
Œp. Eugeniusz Owcarz

Œroda 07 listopada
   6.00 Œp. Julia i Tomasz z dzieæmi, Maria Wojas
  6.45 Œp. Czes³awa Feldy
  7.30 Œp. Eugeniusz Owcarz
  8.00 Œp. Adam i Emilia M¿yk
12.00 Œp. Andrzej i Rozalia Sala
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Jerzy Warcho³
Œp. Barbara ¯egliñska
Œp. Tadeusz i Marianna Œlusarczyk
Œp. Teodor ̄ ak - 10 r.œm.
Œp. Anna Czaicka
Œp. Apolonia Sieradzka
Œp. Andrzej Kaczor
Œp. Józef P³awny
Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Józef Maga
Œp. Janina Brañka
Œp. Marian Kupczyk
Œp. Tadeusz Góra, Maria i zmrali rodzice
Œp. Zyta Romañska

Czwartek 08 listopada
  6.00 Œp. Jerzy Warcho³
  6.45 Œp. Barbara ¯egliñska
  7.30 Œp. Józef Maga
  8.00 Œp. Halina Niewidok - 7 r.œm. i zmarli z rodziny
12.00 Œp. Grzegorz Stelmaszyk
18.00 Œp.  Czes³awa Feldy

Œp. Karol Skarbowski

Pi¹tek 09 listopada
  6.00 Œp. Barbara ¯egliñska
  6.45 Œp. Jerzy Warcho³
  7.30 Œp. Józef Maga
  8.00 Œp.  Czes³awa Feldy
12.00 Œp. Stefan Zawi³a, Maria ¿ona, Stanis³aw

Czaicki, Jan Migda³ek
18.00 Œp. Grzegorz Stelmaszyk

W 18 r. urodzin Katarzyny o b³. Bo¿e
i potrzebne ³aski

Sobota 10 listopada
  6.00 Œp. Barbara ¯egliñska
  6.45 Œp. Helena i W³adys³aw Ba³ys
  7.30 Œp. Czes³awa Feldy
  8.00 Œp. W³adys³aw Czyszczoñ
12.00 Œp. Werner Weiland - 4 r.œm.
18.00 Œp. Anna Kurowska

W 45 r.œlubu Anny i Jerzego o zdrowie
i b³. Bo¿e dla nich i rodziny

Niedziela 11 listopada
  6.00 Œp. Barbara ¯egliñska
  7.30 Za zmar³ych cz³onków ¯ywego Rózañca

Œp. Stanis³aw Tyrybon - 25 r.œm. i siostra Matylda
 9.00 Œp. Jan Ciep³y i rodzice
 9.00 Roków: Œp. Józef Bylica
10.30 Œp. W³odzimierz Ostrowski - 9 r.œm.,

Œp. Stanis³aw Rodziñski
12.00 Œp. Dorota i Józef
13.30 Roczki
18.00 Œp. Czes³awa Feldy

31. Niedziela Zwyk³a - 04 listopada 2012

Intencje mszalne:

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

 Ks. Proboszcz

³o¿ycieli zakonów. Robi na nas wra-
¿enie si³a ich wiary, radykalizm mi-
³oœci do Boga i bliŸnich. Chcieliby-
œmy naœladowaæ ich ufnoœæ, odwa-
gê i pokorê. Mo¿e nawet zazdroœci-
my im m¹droœci i roztropnoœci. I gdy
tak ich sobie wyobra¿amy, to bardzo
³atwo popadamy w zw¹tpienie: ja
przecie¿ taki nie jestem. Daleko mi
do nich. Nigdy taki nie bêdê.

W tych dniach mamy okazjê uœwia-
domiæ sobie, ¿e Œwiêci to nie tylko
ludzie uwieñczeni w d³ugiej Litanii

do Wszystkich Œwiêtych. Œwiêci to nie
tylko ci, których Koœció³ w ci¹gu wie-
ków wyniós³ do chwa³y o³tarzy, ale
równie¿ niezliczona rzesza mê¿czyzn
i kobiet, których œwiêtoœæ ukryta
przed œwiatem znana jest dobrze
Bogu i jaœnieje w Jego wiecznym
Królestwie. Oni wszyscy pozwolili
Panu Bogu zajaœnieæ w swoim ¿yciu.
Bóg œwieci³ przez ich pobo¿ne i wzo-
rowe ¿ycie, jak s³oñce przez koloro-
we witra¿e naszych koœcio³ów. Dla-
tego i my mamy szansê znaleŸæ siê
w ich gronie.

1. W przysz³¹ niedzielê 11 listo-
pada mija 94. rocznica odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci. Posta-
rajmy siê w tym dniu przystroiæ na-

sze domy flag¹ narodow¹. Jest to
tak¿e Dzieñ Solidarnoœci z Koœcio-
³em Przeœladowanym.

2. Uroczystoœæ odpustowa ku czci
œw. Rafa³a Kalinowskiego u OO.
Karmelitów na Górce bêdzie w nie-
dzielê 18 listopada na mszy œw.
o godz. 11.45.

3. Odpust parafialny Ofiarowania
NMP bêdziemy prze¿ywaæ w nie-
dzielê 25 listopada. Bêdzie to dzieñ
modlitwy za kap³anów i siostry za-

konne pochodz¹cych z naszej pa-
rafii, oraz o nowe powo³ania.

4. Œwiêci tego tygodnia: dziœ –
wspomnienie œw. Karola Borome-
uszka, w pi¹tek – rocznica poœwiê-
cenia bazyliki Laterañskiej, w sobo-
tê – wspomnienie œw. Leona Wiel-
kiego, papie¿a i doktora Koœcio³a,
w niedzielê – wspomnienie œw. Mar-
cina z Tours, biskupa.

5. Zachêcamy do ogl¹dania pro-
gramów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy ka-
tolickiej.

6. Na rozpoczynaj¹cy siê tydzieñ
¿yczymy wszystkim obfitoœci ³ask
od Jezusa bogatego w mi³osierdzie.
Matce Bo¿ej, za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, po-
lecamy opiece wszystkich Solenizan-
tów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Potrzeba ¿arliwej wiary

W niedzielê 21 paŸdziernika z woli
naszych Biskupów odby³o siê licze-
nie wiernych uczestnicz¹cych
w mszach œw. oraz w komunii œw.
W naszej bazylice we mszach œw.
w tê niedzielê uczestniczy³o 2809,
w tym kobiet by³o 1463, a mê¿czyzn
1346. Komuniê œw. przyjê³o 1082,
z tego kobiet 732, a mê¿czyzn 350.
Porównuj¹c te liczby z ubieg³ymi la-
tami – trudno siê nie zasêpiæ. W roku
2010 bra³o udzia³ we mszach œw.
3695, a w 2009 – 3957. Natomiast
w 2008 – 3490. Liczba przystêpuj¹-
cych w tych latach do komunii œw.
by³a porównywalna. Wiele jest przy-
czyn obni¿enia frekwencji uczestni-
cz¹cych w tym roku. Faktem jest, ¿e
ta ró¿nica jest zauwa¿alna.

Na synodzie, który w ostatnich ty-
godniach odbywa³ siê w Watykanie,
przedstawiciele Episkopatów œwiata
du¿o mówili o sile i s³aboœci wspó³-
czesnego Koœcio³a. Moc¹ Chrystuso-
wego Koœcio³a jest nieustanna w Nim
obecnoœæ Chrystusa. Choæ z³o wspó³-

czesnego œwiata bardzo atakuje œwiê-
toœæ Ludu Bo¿ego – to jednak dziêki
mocy Ducha Œwiêtego doœwiadcza-
my, ¿e wci¹¿ sprawdzaj¹ siê s³owa
Jezusa: „Bramy piekielne Go nie
zwyciê¿¹”. Gwoli sprawiedliwoœci
trzeba ze smutkiem zanotowaæ, ¿e te
bramy piekielne poszczególnych
katolików zwyciê¿aj¹. Przekreœlaj¹
w nich wiarê. Niew¹tpliwie wiêŸ
z Chrystusem zagro¿ona jest u m³o-
dzie¿y. Faktem jest, ¿e m³odzi ludzie
z wiêksz¹ czy mniejsz¹ si³¹ zawsze
prze¿ywali i prze¿ywaj¹ kryzys wia-
ry. Psychologia religii uczy, ¿e
w okresie dorastania cz³owiek ulega
przeobra¿eniu. Czêsto siê zdarza
w ¿yciu m³odego, ¿e pewne warto-
œci s¹ rozchwiane. Wartoœci te musz¹
byæ przyjête jako „jego”. On czy ona
musi siê z nimi uto¿samiæ. St¹d bar-
dzo potrzebne m³odemu s¹ pozytyw-
ne wzorce, na których mo¿e siê
oprzeæ. Wierz¹cy rodzice, którzy ze
swoimi dorastaj¹cymi dzieæmi razem
siê modl¹, razem we mszy œw. uczest-
nicz¹, razem przyjmuj¹ sakramenty
œwiête – s¹ najsilniejszym oparciem
w czasie kryzysu m³odych.

Oprócz rodziny, która jest podsta-
wow¹ pomoc¹ dla rozwoju wiary,
powa¿n¹ rolê w tej dziedzinie odgry-
waj¹ wspólnoty i grupy rówieœnicze.
Na tym miejscu pragnê podkreœliæ
niebagateln¹ rolê jak¹ wnosi w wy-
chowanie m³odych wadowiczan Pa-
rafialny Klub Sportowy „Karol”,
a tak¿e parafialne, letnie kolonie, jak
równie¿ organizowane wakacyjne
radosne czwartki.

Na ostatnim rzymskim synodzie
Biskupi podkreœlali wielk¹ rolê
w rozwoju wiary tzw. liderów, czyli
przewodników, którzy skupiaj¹
wokó³ siebie ludzi. S¹ oni dla nich
przewodnikami. Dziêki Bogu mamy
w naszej parafii du¿¹ liczbê przyk³a-
dów pozytywnego dzia³ania liderów.
Pragnê do nich zaliczyæ niestrudzon¹
Pani¹ Mariê Zadora. Przez wiele lat
by³a Dyrektorem Szko³y Podstawo-
wej Nr 4. Kiedy przesz³a na emery-
turê swoje wielkie talenty i niespo-
¿yte energie zaanga¿owa³a w ró¿no-
rak¹ pomoc wielu wspólnotom. Jest
przewodnikiem dla pielgrzymów na-
wiedzaj¹cych nasze miasto. Zaanga-
¿owaniem wspiera klub emerytów,
który ma spotkania na plebanii. Rów-
nie¿ pamiêta o nauczycielach, któ-
rzy ju¿ s¹ emerytami. Bierze czynny
udzia³ nie tylko w obradach Rady

Miasta, ale tak¿e za³atwia nagl¹ce
sprawy mieszkañców. Wszêdzie jej
pe³no. I w mieszkaniu przy mamie,
i w mieœcie, który traktuje jak swój
dom, a o niego nale¿y dbaæ. Bez jej
interesuj¹cych opisów pielgrzymek
parafialnych, nasz biuletyn Bazylika
by³by o wiele ubo¿szy. A có¿ powie-
dzieæ o jej wyj¹tkowym udziale
w organizowanie parafialnych piel-
grzymek, a tak¿e wakacyjnych rado-
snych czwartków. Z pewnoœci¹ nie
by³oby tych ostatnich akcji bez jej
obecnoœci. Z bliska patrzê na jej za-
anga¿owanie. Jestem pe³en podziwu,
gdy¿ ka¿da forma organizowania cza-
su wolnego wi¹¿e siê z du¿¹ odpo-
wiedzialnoœci¹. Bardzo siê modlê, by
Bóg otacza³ swoj¹ opiek¹ i chroni³ od
wypadków i niebezpieczeñstw te ró¿-
norakie formy dzia³ania naszej nie-
strudzonej Przewodniczki.

Wspomnienia wakacji
Dawno ju¿ skoñczy³y siê wakacje,

powracamy do nich wspomnieniami.
Tegoroczne wakacje dla jednych
by³y udane, dla innych mo¿e mniej.
Tradycj¹ naszej parafii jest organizo-
wanie dla dzieci podczas wakacji
i ferii tzw. „Radosnych czwartków”.
Tak by³o i w tym roku, jednak przed
opracowaniem programu zwróci³am
siê z zapytaniem do ks. proboszcza
Stanis³awa Jaœkowca, czy dalej je
organizowaæ? Ks. Proboszcz odpo-
wiedzia³ – Co jest dobre i sprawdzo-
ne – trzeba kontynuowaæ.

Przyst¹pi³am do opracowania pro-
gramu, aby otrzymaæ na ten cel œrod-
ki z Urzêdu Miasta. Myœl podsun¹³ ks.
infu³at Jakub Gil – organizujemy
wycieczki do miejsc zwi¹zanych
z twórcami kultury europejskiej, a byli
nimi cystersi i benedyktyni. Tak po-
wsta³ plan 9 wycieczek, o których
pisali ich uczestnicy w kolejnych Ba-
zylikach. To, co zaplanowaliœmy, zo-
sta³o zrealizowane. W tym roku
w Radosnych czwartkach wziê³o
udzia³ 382 dzieci z Wadowic i Gmi-
ny Wadowice. Z Urzêdu Miasta otrzy-
maliœmy dotacjê w wysokoœci
18.000z³, za co dziêkujemy. Dzieci


