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(ci¹g dalszy ze str. 7)

K u  p a m i ê c i

Plan pielgrzymkowy w ostat-
nich dniach uleg³ pewnym zmia-
nom. Ca³oœciowy wykaz piel-
grzymek w najbli¿szych miesi¹-
cach wywieszony jest w gablo-
tach. Zainteresowanych proszê
o zapoznanie.

Pragnê zw³aszcza zaprosiæ na
pielgrzymkê do Sandomierza,
Kodnia i Lublina. Odbêdzie siê
ona 29 i 30 lipca /poniedzia³ek
i wtorek/ rozpoczêcie o godz.
4.00. Koszt 190 z³. W cenie tej
zawarty jest  przejazd, nocleg,
a tak¿e obiadokolacja i œniadanie.
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e czas
tej pielgrzymki nie jest najw³a-
œciwszy. Dla wielu dogodniejsza
by³aby sobota i niedziela. Nieste-
ty w tej pielgrzymce nie mogê ta-
kich dni zrealizowaæ. Miejsca,
która nawiedzamy s¹ wyj¹tkowo

(ci¹g dalszy na str. 6)

kolacji, sprz¹taniu, zmy-
waniu naczyñ. Maj¹ w so-
bie z jednej strony „hisz-
pañski ogieñ”, a równo-
czeœnie s¹ bardzo zdyscy-

plinowani i pos³uszni.
W pi¹tek rano pielgrzymi udali siê

na œniadanie do Domu Pielgrzyma o.o.
Karmelitów, gdzie nocowali kierowcy
i by³ zaparkowany autobus.  Klasztor
o.o. Karmelitów  „na górce”  jest miej-
scem zwi¹zanym z Janem Paw³em II
wiec i tutaj nasz przewodnik przedsta-
wi³ pielgrzymom najwa¿niejsze infor-
macje. Potem przed wyjazdem w ko-
œciele „na górce”  by³a chwila modli-
twy i piêkny œpiew na po¿egnanie.

Po wyjeŸdzie z Wadowic to-
warzyszyliœmy naszym
goœciom jeszcze do
Kalwarii Zebrzydow-
skiej s³u¿¹c pomoc¹
w nawiedzeniu tamtej-
szego Sanktuarium.
Tam te¿ po¿egnaliœmy siê i pielgrzy-
mi udali siê w dalsz¹ drogê do Krako-
wa, gdzie mieli odwiedziæ £agiewniki
i inne miejsca zwi¹zane z Janem Paw-
³em II, a w sobotê rano wyruszyæ pie-
szo do Czêstochowy. Pielgrzymkê za-
koñcz¹ w Lourdes ³¹cz¹c siê ducho-
wo i na modlitwie z Ojcem Œwiêtym
i m³odzie¿¹ zgromadzon¹ na Œwiatowych
Dniach M³odzie¿y w Rio de Janeiro.

Przygotowuj¹c siê do przyjêcia na-
szych braci z Hiszpanii mieliœmy wie-
le obaw czy podo³amy temu wyzwa-
niu. Modliliœmy siê prosz¹c Boga
o pomoc i mamy œwiadomoœæ, ¿e

dziêki Jego pomocy wszystko siê
uda³o. Dziêkujemy Panu Bogu za dar
obecnoœci tych pielgrzymów, za
œwiadectwo ich pobo¿noœci i za ich
mi³oœæ do Jana Paw³a II.  Dziêkuje-
my równie¿ wszystkim ludziom, któ-
rzy nam pomogli ich przyj¹æ. Dziê-
kujemy Wam- bêdziemy o Was pa-
miêtaæ w modlitwie.

Stasia i Bogdan Pamu³owie



-2- -7-

S³owo na niedzielê

(ci¹g dalszy na str. 8)

swym mê¿em José do Dro-
gi  Neokatechumenalnej.
Renata uczy filozofii i reli-
gii w katolickiej szkole,
a José jest leœnikiem – spo-
dziewaj¹ siê czwartego
dziecka. Jako ciekawostkê
mo¿na przytoczyæ fakt, ¿e
brat José – Alex goœci³
przed paru laty w naszej pa-
rafii w ramach niedzieli mi-
syjnej wraz seminarzystami
z Archidiecezjalnego Semi-
narium Misyjnego „Redemptoris Ma-
ter” z Warszawy.

W czwartek 18 lipca wraz z Renat¹
i  José oczekiwaliœmy na przyjazd
pielgrzymów. Przybyli po godz.
16.00  prosto z Hiszpanii i  przeno-
sz¹c swoje plecaki z autobusu do sali
gimnastycznej Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego – byli bardzo poruszeni, ¿e
bêd¹ nocowaæ w³aœnie w tym miej-
scu, gdzie przed laty uczy³ siê Jan
Pawe³ II. Na krótkim spotkaniu
w auli mieli mo¿liwoœæ wys³uchania
paru s³ów o tej szkole, jej historii
i zwi¹zkach z Janem Paw³em II. PóŸ-
niej odwiedzili Bazylikê i Muzeum
Domu Rodzinnego Jana Paw³a II
oprowadzani przez przewodnika -
siostrê z naszej wspólnoty. Byli po-
dzieleni na dwie grupy, wiêc w cza-
sie kiedy jedna nawiedza³a Bazyli-
kê, druga tworz¹c kr¹g na rynku
przed Bazylik¹ przy akompaniamen-
cie gitary tañczy³a œpiewaj¹c pieœni.

(ci¹g dalszy ye str. 5) Kulminacyjnym wydarzeniem tego
dnia by³a Eucharystia odprawiona

przez ich kap³anów. Spra-
wowana by³a w jêzyku
hiszpañskim, ale Renata
bardzo sprawnie t³uma-
czy³a echo s³owa braci
i przede wszystkim homi-
liê. Jeden z m³odych ludzi
dziel¹c siê s³owem powie-
dzia³, ¿e urzek³o go w Ja-
nie Pawle II to, ¿e  potrafi³
z³o, którego w ¿yciu do-
œwiadcza³ zamieniaæ
w dobro. W homilii ojciec

Andres nawi¹za³ do Ewangelii z dnia
zachêcaj¹c, ¿ebyœmy siê nie zniechê-
cali, nie uciekali przed trudnoœciami,
przed jarzmem, które przygotowuje
nam Chrystus bo On pomo¿e nam je
nieœæ i wtedy bêdzie ono  dla nas s³od-
kie i lekkie. Chrystus zaprasza nas do
siebie we wszystkich naszych udrê-
czeniach byœmy Go naœladowali.
Chce, ¿ebyœmy byli ³agodnego serca
czyli ³agodni wobec otaczaj¹cych nas
ludzi i pokornego serca, które rozpo-
zna, ¿e bez Chrystusa tak naprawdê
nic nie znaczymy.

Po Eucharystii by³a kolacja - aga-
pa. Siostry z naszej wspólnoty ugo-
towa³y pyszny bogracz, upiek³y do-
mowe ciasto, by³o równie¿ coœ na
zimno i napoje. M³odzie¿  jad³a ze
smakiem i na zakoñczenie w podziê-
kowaniu zaœpiewa³a nam kilka popu-
larnych hiszpañskich pieœni. M³odzi
Hiszpanie wraz z opiekunami bardzo
aktywnie pomagali nam w podaniu

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

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
RODZAJU:

Rdz 18, 20-32 Abraham wstawia się za Sodomą

EWANGELIA:  £k 11, 1-13   Chrystus uczy modlitwy

Kol 2, 12-14 Chrzest udzia³em w œmierci i zmar-
twychwstaniu Chrystusa

Pan mnie wys³ucha³, kiedy Go wzywa³em.

K o g o  z m i e n i a  m o d l i t w a ?
Jeden z m³odych ludzi s³ysz¹c o

potrzebie modlitwy, powiedzia³: „Po
co traciæ czas na bezskuteczne mo-
dlitwy? Czy nie lepiej zamiast modliæ
siê o nakarmienie g³odnych – otwo-
rzyæ bank ¿ywnoœci; zamiast modliæ
siê o pokój – uzbroiæ siê i pokonaæ
wroga; zamiast modliæ siê o dobro-
byt – zabraæ siê do pracy i zarobiæ na
spokojny byt! Po co te¿ godzinami
mówiæ Bogu o swoich potrzebach –
skoro wszechwiedz¹cy, to najlepiej
wie, czego nam potrzeba! Poza tym
– modli³em siê wiele razy o konkret-
ne rzeczy i wiele razy nie zosta³em
wys³uchany.”

Có¿, widocznie zabrak³o mu tego,
o czym mówi Pan Jezus w dzisiejszej
Ewangelii: cierpliwoœci i nieustêpli-
woœci. Podobno – tak s³ysza³em – ro-
botnicy, którzy burzyli londyñsk¹
katedrê œw. Paw³a, aby na jej miejsce
zbudowaæ now¹, wspanialsz¹, przez
ca³y dzieñ bezskutecznie uderzali ta-
ranem w mur, próbuj¹c go rozburzyæ.
Kiedy nastêpnego dnia znów naka-
zano im uderzaæ taranem w mur, byli
bardzo rozgoryczeni, uwa¿aj¹c, ¿e to

zajêcie bez sensu. Jakie¿ by³o ich
zdziwienie, gdy po kilku uderzeniach
œciana zaczê³a siê chwiaæ i wkrótce
leg³a w gruzach…

Czasem mo¿e siê wydawaæ, ¿e na-
sze modlitwy nie przynios¹ ¿adnych
efektów. Wa¿ne jest jednak, by siê
wtedy nie zniechêcaæ. Jezus przecie¿
zachêca nas do modlitwy nieustannej,
wytrwa³e, ufnej.

Mo¿e ktoœ zapytaæ – z takim pyta-
niem wielokrotnie siê spotka³em – po
co Bogu nasza modlitwa? Czy Bóg
ma tak twarde serce, jak mur owej
katedry i potrzeba dopiero tarana na-
szej modlitwy, ¿eby „zmusiæ” Boga
do „kapitulacji” i ¿eby wreszcie da³
nam to, o co prosimy? Czy w ogóle
jesteœmy w stanie zmusiæ do czego-
kolwiek Pana Boga? Czy to nie Jego
wola jest niezmienna? A jeœli tak, to
po co mamy siê modliæ? Co zmienia
nasza modlitwa?

Warto zadaæ sobie te pytania, by
zrozumieæ, jak dzia³a modlitwa; by
zrozumieæ, ¿e nasza modlitwa nie
zmienia Boga, tylko… nasze serca.
Zmienia je, abyœmy nauczyli siê
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Intencje mszalnePoniedzia³ek 29 lipca
  6.00 Œp. Józef Rajda
  8.00 Œp.  Maria Pasternak
18.00 Œp. Ryszard Bukowski - 2 r.œm.

O zdrowie i b³. Bo¿e dla Marty
w dniu imienin

Wtorek 30 lipca
  6.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski

z proœb¹ o dlasze dla Apolonii
  8.00 Œp. Anna i Stefan Adamczyk, syn

Józef, jego ¿ona Maria, syn Antoni
18.00 Œp. Maria i Józef Baran

Œp. Leszek Pyka

Œroda 31 lipca
  6.00 O b³. Bo¿e dla Fe Torre
  8.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹

o dlasze b³ogos³awieñstwo dla
Bo¿eny i jej rodziny

18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O zdrowie, b³og. Bo¿e i ³askê nawrócenia
dla syna
Za zmar³ych:
Œp. Boles³aw £aziñski
Œp. Józef Rajda
Œp. Stanis³aw Korzeniowski
Œp. Jadwiga Golañska
Œp. Kazimiera Bizoñ
Œp. Krzysztof Trzpiot
Œp. Edward Chrapkiewicz
Œp. Zdzis³aw Czechowicz
Œp. Gra¿yna Cholewa
Œp. S³awomir Balonek - 3 r.œm.
Œp. W³adys³aw Madyda
Œp. Józef Bêbenek
Œp. Franciszka i Andrzej Kosek
Œp. Maria Kruk
Œp. Marianna P³ywacz

Czwartek 01 sierpnia
  6.00 Œp. Stafania, Helena, W³adys³aw Ba³ys
  8.00 O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla Bogumi³y

i Andrzeja
18.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c - 4 r.œm.

Œp. Tomasz Maczuga

Pi¹tek 02 sierpnia
  6.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja i za wszystkich

zmar³ych ksiê¿y i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Pana Jezusa i w int.

ks. Opiekuna
18.00 Dziêkczynno-b³ag. dla Genowefy i W³adys³awa

w 49 r. œlubu, z proœb¹ o zdrowie i b³. Bo¿e
na dalsze lata
Œp. Ludwik Walas, Jadwiga Skrzypczak
i Stanis³aw

Sobota 03 sierpnia
  6.00 Œp. ks. Janusz Chrapkiewicz - 4 r.œm.
  8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Matki Bo¿ej oraz o b³. Bo¿e

dla ks. Opiekuna i Rycerstwa Niepokalanej
18.00 Za Koœció³, Benedykta XVI, o rych³¹

kanonizacjê b³og. Jana Paw³a II, za
duchowieñstwo, Radio Maryja i TV TRWAM

Niedziela 04 sierpnia
  6.00 Œp.  Maria Pasternak
  7.30 Œp. Krystyna Matu³a

Œp. Tadeusz Madeja
 9.00 Œp. Tadeusz ̄ arów - 26 r.œm.
 9.00 Roków:
10.30 Œp. Maria Semik - 45 r.œm., m¹¿ Antoni

i zmarli z rodziny
12.00 Chrzty
19.00 Œp. Irena Fr¹czek

17. Niedziela Zwyk³a - 28 lipca 2013

ks. Proboszcz

urocze. Ka¿de z nich niesie nie-
zwyk³¹ historiê. Ci, którzy przed
dwoma laty byli w Kodniu nad Bu-
giem, ju¿ wtedy prosili mnie, ¿e
chcieliby to miejsce jeszcze raz na-
wiedziæ. Miasto Sandomierz jest

tak urokliwe, i¿ filmowcy, którzy
siê na piêknie znaj¹ – wybrali je
na realizacjê filmu „Ojciec Mate-
usz”. Historia Lublina jest równie¿
niezwykle bogata. Serdecznie za-
chêcam do udzia³u w tej wyj¹tko-
wej pielgrzymce.

ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 1)

wreszcie rozumieæ wolê Boga i zapra-
gn¹æ tego, czego pragnie dla nas Bóg
– bo to jest przecie¿ dla nas najlepsze.

Nasze serca s¹ czêsto kamienne, nie-
ustêpliwe. Pragn¹ czêsto tylko dla sie-
bie, nie zwa¿aj¹c na innych ani te¿ na
samego Boga. Dlatego potrzeba nam
du¿o czasu, du¿o uderzenia „tara-

nem” modlitwy, aby Bóg móg³ je
skruszyæ… To nasze serce potrzebu-
je czasu, ¿ebyœmy wreszcie byli go-
towi na przyjêcie tego, co Bóg chce
nam daæ.

Tego z ca³ego serca ¿yczê wszyst-
kim Czytelnikom Bazyliki! Szczêœæ
Bo¿e! Ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob.

1. Dzisiaj na Mszy œw. o godz. 12.00
dziêkowaæ bêdziemy Panu Bogu za
75 lat obecnoœci Sióstr Albertynek
w Wadowicach i ich nieocenion¹ s³u-
¿ebn¹ pos³ugê. Zapraszamy.

2. W œrodê na nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy modlimy
siê o trzeŸwoœæ naszego narodu.

3. W ramach „radosnego czwartku”
wyjazd na Szyndzielniê, Klimczok
i do Szczyrku.

4. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30 oraz po po³udniu
od godz. 16.00 do 18.30. Kancelaria
parafialna w tym dniu nieczynna.
O godz. 17.30 rozpoczniemy nabo-
¿eñstwo ku czci b³. Jana Paw³a II. Po
Mszy œw. modlitwa przed relikwiami
Papie¿a Polaka i procesja przed po-
mnik b³. Jana Paw³a II, gdzie odœpie-
wamy Apel Jasnogórski w intencji
naszego Miasta. Na zakoñczenie bê-
dzie udzielone b³ogos³awieñstwo re-
likwiami B³ogos³awionego.

5. Rycerstwo Niepokalanej organi-
zuje 14 sierpnia /œroda/ wyjazd na ob-
chody rocznicy œmierci Œw. Maksy-
miliana do Harmê¿ i KL Auschwitz.
Wyjazd godz. 6.45, powrót ok. godz.
15.00. Koszt.20 z³

6. W sierpniu Biskupi zwracaj¹ siê
z apelem o trzeŸwoœæ, a nawet ofiarê
abstynencji od napojów alkoholo-
wych. Jest to miesi¹c licznych pielgrzy-
mek i wyj¹tkowych wydarzeñ w na-
szej historii. Podjêta abstynencja w tym
miesi¹cu bêdzie znakiem wra¿liwoœci
na potrzeby moralne narodu.

7. Zapraszamy na pielgrzymki: San-
domierz, Kodeñ, Lublin 29 i 30 lipca
/poniedzia³ek i wtorek/, Czerna, Smar-
dzowice 05 sierpnia /poniedzia³ek/,
Ukraina 9, 10, 11 sierpnia /pi¹tek, so-
bota, niedziela/ Turbacz 11 sierpnia
/niedziela/. Pe³ny wykaz pielgrzymek
i szczegó³y w gablocie oraz na stronie
internetowej www.wadowicejp2.pl

8. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie œw. Marty,
w œrodê – wspomnienie œw. Ignacego
z Loyoli, prezbitera, w czwartek –
wspomnienie œw. Alfonsa Marii Ligu-
oriego, biskupa i doktora Koœcio³a.

9. W ostatnim czasie z naszej wspól-
noty po¿egnaliœmy œp. Stanis³awê
¯abiñsk¹. Wieczny odpoczynek racz
jej daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista nie-
chaj jej œwieci.
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ks. Infu³at

Jak mu siê tak chce?

S³yszê nieraz jak niektórzy z para-
fian zadaj¹ mi pytanie: „Jak siê tak
chce Ksiêdzu nieustannie z tym ludŸ-
mi jeŸdziæ? Tyle tych pielgrzymek,
wyjazdów jest w naszej parafii.
Ksi¹dz wci¹¿ jest w drodze.”

„Jak siê tak Ksiêdzu chce?” A ja
wtedy odpowiadam: Wci¹¿ mi siê
chce! Bóg daje mi tyle si³, ¿e te za-
dania jeszcze potrafiê zrealizowaæ.
Wyjœæ na tê górkê. Przejœæ kilka, czy
kilkanaœcie kilometrów. Chce mi siê
– bo dziêki tym wyjazdom poznajê
lepiej uczestników danej pielgrzym-
ki. Piêkno œwiata poszczególnego
cz³owieka jest bardzo interesuj¹ce.
Ono wielokrotnie mnie oczarowuje.
Z okazji wyjazdów w ró¿ne zak¹tki
naszej Ojczyzny poznajê niezwyk³e
bogactwo przyrody. Niejednokrotnie
myœlê jak wspania³y jest ten œwiat.
Czêsto bardzo tajemniczy. Wci¹¿ za
ma³o go znam. Wszystko, co Bóg dla
naszego dobra stworzy³, jest cudow-
ne. Podziwiam równie¿ ludzkie dzia-
³anie w ró¿nych zabytkach, œwi¹ty-
niach. Ogarnia mnie smutek, gdy
widzê ile cz³owiek zepsu³, a nawet
zniszczy³. Wci¹¿ mi siê chce s³uchaæ
i patrzyæ na Bo¿e stworzenia. Po-
przez nie coraz bli¿szy jest mi Bóg.

Dumam niejednokrotnie o ludzkich
s³aboœciach. Kiedy cz³owiekowi ju¿
siê nic nie chce, to znaczy, ¿e jest
chory. Zdrowemu – zawsze siê chce
pracowaæ.

A jak to jest – z bezdomnymi i bez-
robotnymi? Coraz wiêcej ich przy-
bywa. To temat rzeka, a nawet oce-
an. Jakie s¹ przyczyny takiego sta-
nu? Wspó³czesne trudne zagadnienie
bezrobocia i bezdomnoœci jest bar-
dzo z³o¿one. Trudno na ten temat
o jedn¹, jedyn¹ prawdziw¹ odpo-
wiedŸ. Z pewnoœci¹ – wspó³czesne
czasy przyk³adaj¹ sw¹ rêkê do tego
bolesnego stanu. Wyp³ywaj¹ rów-
nie¿ z nieporadnoœci naszego rz¹-
du.  Jednak czêsto bezdomnoœæ
i bezrobocie to wynik osobistej po-
stawy.  Patologia niechciejstwa
obejmuje wielu Polaków. Nie po-
dejmuj¹ pracy. Niszczycielskie  le-
nistwo nimi zaw³adnê³o.

„Moglibyœmy du¿o mieæ, gdyby-
œmy chcieli chcieæ.” To zdanie po-
ety nie traci na aktualnoœci. Prawd¹
jest, ¿e narody – prac¹ siê bogac¹.
Wspó³czeœnie coraz bardziej zagra-
¿a nam postawa roszczeniowa.
Wszyscy mówi¹, ¿e im siê nale¿y.
Pocz¹wszy od ma³ego dziecka,
a skoñczywszy na cz³owieku pochy-
lonym wiekiem. Duch krytyki, a na-
wet zawziêtoœci na dobre zagoœci³

w naszej OjczyŸnie. Sta³ siê tak¿e sta-
³ym mieszkañcem ma³ych miast
i wiosek. Przed laty prezydent USA
J.F. Kennedy w p³omiennym prze-
mówieniu do narodu mówi³: „Nie
pytaj, co Ameryka mo¿e ci daæ, lecz
co ty mo¿esz daæ Ameryce”.

Pisz¹c o roli cz³owieka, któremu siê
wiele chce i dziêki temu rodzi siê
wiele dobra – nie sposób na tym
miejscu nie podkreœliæ roli wspólnot,
stowarzyszeñ i organizacji, które
dzia³aj¹ na terenie naszego miasta. To
dziêki nim dzieci i m³odzie¿, a tak¿e
doroœli mog¹ prze¿yæ w te wakacje
wiele ciekawych dni. Pracuj¹cych
tam wadowiczan podziwiam za rze-
telny wk³ad pracy. Na tym miejscu
myœlê o ks. Januszu Korbel, który
prowadzi³ koloniê dzieci w Sopocie.
Raduje siê me serce organizatorami
XXVIII pieszej pielgrzymki z Wado-
wic na Jasn¹ Górê z ks. Adamem
Garlaczem. Oni pomogli grupie 315
osób przez 6 dni pod¹¿aæ na Jasn¹
Górê i prze¿ywaæ rekolekcje w dro-

dze. Z wielkim uznaniem podkreœlam
pracê Pani Radnej Marii Zadora. Pani
Maria dziêki niespo¿ytym energiom
wnosi wiele dobra w nasze miasto.
Organizowanie dla dzieci radosnych
czwartków, dziêki finansowej pomo-
cy Rady Miasta, jest tylko jednym
z elementów tej pracy.

Rzetelna praca dla dobra cz³owie-
ka, jak równie¿ konkretnej wspólno-
ty. „Cokolwiek uczyniliœcie jednemu
z tych braci Moich najmniejszych,
Mnieœcie uczynili” – poucza³ Jezus
Chrystus.

Pielgrzymka m³odzie¿y z Hiszpanii.

(ci¹g dalszy na str. 7)

W Wadowicach przy Bazylice ist-
nieje  od 2000 roku Wspólnota Neo-
katechumenalna. Jest nas  niewiele -
ok. 14 osób. Trwamy w swej krucho-
œci w oddaleniu od Krakowa, gdzie
s¹ liczne wspólnoty neokatechume-
nalne, które wzajemnie siê o¿ywiaj¹.
Przychodz¹ jednak wydarzenia, któ-
re przerywaj¹ nasz¹ szar¹ codzien-
noœæ i dziêki którym mo¿emy do-

œwiadczaæ o¿ywienia i ubogacenia
i takim doœwiadczeniem chcemy siê
teraz podzieliæ.

Przed kilku tygodniami Wspólnota
Neokatechumenalna z Hiszpanii po-
prosi³a nas o umo¿liwienie pobytu
w Wadowicach. W imieniu organiza-
torów z t¹ proœb¹ zwróci³a siê do nas
Renata – Polka mieszkaj¹ca w Hisz-
panii, a nale¿¹ca równie¿ wraz ze




