
 

Modlitwa dziękczynna 
  

Wszechmogący Boże, źródło 
wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że 
w swojej miłości obdarzyłeś bło-
gosławionego Jerzego Popiełuszkę 
godnością kapłaństwa. Posłałeś go, 
aby głosił Twoje słowo, udzielał sa-
kramentów świętych, mężnie 
działał w Twoje Imię, był blisko 
każdego człowieka, wzywając do 
przebaczenia, jedności i pokoju. Ty 
obdarzyłeś go łaską męczeństwa, 

przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej. 

Uwielbiamy i dziękujemy Ci Panie za ten wielki dar dla 
Kościoła szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w 
rozdawnictwie łask. W swoim nie-skończonym miłosierdziu 
racz zaliczyć go w poczet świętych, a mnie za jego wsta-
wiennictwem udziel łaski……………….., o którą z ufnością 
Cię proszę.  

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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W tym numerze: 

Bł. Ksiądz Jerzy 

Popiełuszko 
1 

Jesteś kapłanem 2 

Zjazd BWS 3 

Orkiestra w Wilnie 3 

Rozgrywki SALOS 4 

Duża woda 5 

Płyta zespołu La Gioia 5 

Maryjne czuwanie 6 

Boże Ciało 7 

Prymicje 8 

Biuletyn Zakładu Salezjańskiego im. Ks. Bosko w Oświęcimiu 

Błogosławiony 

księże Jerzy 

Popiełuszko 

— módl się 

za nami 

Benedykt XVI do Polaków: 
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Kościoła w Polsce, który 

dziś raduje się wyniesieniem na ołtarze ks. Jerzego Popiełuszki. Je-

go ofiarna posługa i męczeństwo są szczególnym znakiem zwycię-

stwa dobra nad złem. Niech jego przykład i wstawiennictwo uczy 

gorliwości kapłanów i rozpala miłość wiernych. 
(3 czerwca 2010) 
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Ksiądz Bi-
skup w ho-

milii przywo-
łał wartość 
świadectwa 
z którego 
ma wypły-

wać głosze-
nie dobrej 
nowiny i 
które ma 

dokumento-
wać praw-

dziwość na-
uki w życiu 

każdego 

„głoszącego” 

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek 

„Każda osoba poświęcona Bogu, w sprawowaniu służby kapłań-
skiej czy życiu zakonnym, jak zresztą każdy wierzący musi zaw-
sze uważać modlitwę za niezastąpione i istotne dzieło własnego 

powołania” 
Jan Paweł II 

W oświęcimskim Sanktuarium 

Wspomożycielki Wiernych w so-

botnie przedpołudnie 22 maja z rąk 

ks. bpa Janusza Zimniaka święcenia 

kapłańskie przyjęli dk. Piotr Pawelec 

i dk. Zbigniew Świech – salezjanie z 

Inspektorii Krakowskiej. „Od ponad 

100 lat Zakład Salezjański im. Ks. 

Bosko w Oświęcimiu jest świad-

kiem wielu wielkich, ważnych i hi-

storycznych wydarzeń. Dzisiejsza 

uroczystość dopisuje się do nich, 

przede wszystkim dlatego, że minę-

ło ponad pół 

wieku od czasu, 

gdy w tym Maryj-

nym Sanktuarium 

miały miejsce 

święcenia kapłań-

skie” – powie-

dział w słowie 

wstępnym ks. 

Adam Paszek 

przełożony oświęcimskiej wspólno-

ty. Dziś są one tym bardziej zna-

mienne, że przeżywamy je w Roku 

Kapłańskim oraz w roku 100 rocz-

nicy śmierci bł. Michała Rua, pierw-

szego następcy św. Jana Bosko, któ-

ry dwa razy odwiedził placówkę w 

Oświęcimiu (1901 i 1904 r.). Ksiądz 

Biskup w homilii przywołał wartość 

świadectwa, z którego ma wypły-

wać głoszenie dobrej nowiny i, któ-

re ma dokumentować prawdziwość 

nauki w życiu każdego „głoszącego”. 

Na zakończenie liturgii neoprezbite-

rzy dziękowali wielu osobom, roz-

poczynając od najbliższych: rodzi-

ców i krewnych poprzez przyjaciół i 

przełożonych, aż po wszystkich 

obecnych. Słowa podziękowań 

przerywane były częstymi brawami. 

Szczególne miejsce wśród podzię-

kowań znalazła najliczniejsza grupa 

młodzieży przybyła ze Staniątek. 

Obok tej grupy nasze wspólnoty re-

prezentowali młodzież i salezjanie z 

Przemyśla, Pogrzebienia, Kielc, Lu-

blin, Przyłęków, Skawa, Kobyla, Kra-

ków Konfederacka, Kraków Saltrom, 

Kraków WDM, Kraków Inspektorat, 

Kraków WSDTS. Radość wyniesioną 

z przeżyć w czasie liturgii mogliśmy 

przedłużyć na sali teatralnej w czasie 

akademii przygotowanej przez mło-

dzież oświęcimskiej szkoły. Recytacje 

i utwory muzyczne 

uczniów, Orkiestry 

Szkolnej i zespołu 

„La Gioia” wypełni-

ły program spotka-

nia, na zakończenie 

którego ks. Inspek-

tor obdarował neo-

prezbiterów pre-

zentem, w postaci 

książki „Sztuka bycia księdzem”, uzu-

pełniającym ciepłe, ojcowskie słowa 

życzeń wypowiedziane w czasie litur-

gii. Wspólna fotografia i posiłek były 

ostatnimi momentami tworzącymi tę 

wyjątkową wspólnotę gości przyby-

łych na świecenia kapłańskie. Mło-

dzież, ministranci, rodzice i krewni 

nowo wyświęconych księży oraz pra-

wie 30 salezjanów z całej inspektorii, 

radowało sie kapłaństwem ks. Piotra 

i ks. Zbyszka i okruchami słońca tak 

upragnionego od wielu dni. Tej samej 

soboty święcenia przyjęli również 

współbracia z Inspektorii Warszaw-

skiej, Wrocławskiej a za tydzień 

przyjmą współbracia z Inspektori 

Pilskiej. W Roku Kapłańskim przyj-

mie więc święcenia 12 salezjanów. 

(ap) 
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Uroczystość Bożego Ciała 
Po Mszy świętej o godz. 9.00, której przewodniczył proboszcz ks. S. 

Zdoliński wyruszyła z naszego Sanktuarium procesja eucharystyczna do 

czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz zbudowano przy ul. Jagiełły przy pomni-

ku św. Jana Bosko – modlitwie przewodniczył ks. S. Zdoliński, drugi ołtarz 

wybudowano przy ul. Zaborskiej – modlitwie przewodniczył ks. D. Kem-

pa, trzeci ołtarz to dzieło Sióstr Serafitek na Placu Kościuszki, przy zakła-

dzie opieki, gdzie modlitwie przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Brońka z 

parafii Wniebowzięcia NMP.  
Zakończenie procesji nastąpiło przy czwartym ołtarzu, przed ko-

ściołem Wniebowzięcia NMP. Po wspólnej modlitwie proboszcz ks. Jerzy 

Brońka podziękował wszystkim obecnym za świadectwo wiary i modli-

twę. Śpiewając uroczyste "Te Deum", dziękowaliśmy również Bogu za dar 

pogody, gdyż po wielu dniach deszczu za chmur wyjrzało długo oczekiwa-

ne słońce, które towarzyszyło podczas całej procesji. 

(red) 



ul. Jagiełły 10 

32-600 Oświęcim 
 

Tel.: (33) 844 34 64 

Faks: (33) 842 00 95 

oswiecim@sdb.krakow.pl 
 

Konto bankowe:  
16124041551111000046264259 

Koszt druku: 1 egz. /1 zł 

Godziny urzędowania 

Poniedziałek 9.00-12.00 i 15.00-18.00 

Czwartek 9.30-12.00 i 15.00-18.00 

Intencje mszalne 

Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii parafialnej lub kancelarii Zakładu 

Salezjańskiego. 

 Msze święte w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 

W niedzielę i święta o godz.: 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30 

W dni powszednie o godz.: 7.00, 7.30, 8.00, 18.00  

 Msze święte Wieczyste – za żywych i zmarłych. W każdym miesiącu odprawiamy dwie Msze 

św. za osoby wpisane do Księgi Mszy świętych Wieczystych (jak długo będzie istniało Dzieło Sale-

zjańskie w Oświęcimiu) 

 Msze święte Gregoriańskie: 30 Mszy świętych odprawianych dzień po dniu 

 Msze święte za żywych i zmarłych w terminie według życzenia ofiarodawcy  

ZAKŁAD 
SALEZJAŃSKI  
IM. KS. BOSKO  

W OŚWIĘCIMIU  
 

Kancelaria 

Salezjanie 

www.salezjanie.edu.pl 

DA MIHI ANIMAS CAETERA TOLLE 

Redakcja: M. Krawczyk, ks. 

Z. Latawiec, ks. A. Paszek 

(red. nacz.), ks. S. Zdoliński 

oraz uczennice: Basia M., 

Ewelina G., Klaudia Ś., Mag-

da D., Wanda O. 

O godzinie 9.00 neoprezbiter ksiądz Piotr 

Pawelec odprawił Mszę świętą prymicyjną dla 

społeczności szkoły. Wspólnej modlitwie towa-

rzyszyła orkiestra szkolna pod dyrekcją ks. Ze-

nona La-

tawca 

oraz ze-

spół La 
Gioia. Ho-

milię wy-

głosił ks. 

Marcin 

Kaznow-

ski. Po życzeniach ksiądz Piotr 

udzielił wszystkim Prymicyjnego Błogosławieństwa. 
Wieczorem o godz. 18.00 odprawiono Mszę świętą odpustową, której 

przewodniczył i homilię wygłosił ks. 

Władysław Biczysko SDB. Po Mszy 

świętej tradycyjna procesja przeszła 

ulicami Jagiełły, Zaborską, Piastowską, 

Klasztorną. Wspólną modlitwę zakoń-

czył śpiew Te Deum i  Błogosławień-

stwo Boże. 

(red.) 

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 



Zjazd Byłych Wychowanków Salezjańskich 
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Salezjańska orkiestra w Wilnie 

 
W dniach od 28 do 31 maja 2010 r. przebywała w stolicy Litwy orkiestra dęta z Zespołu Szkół Za-

wodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Orkiestra szkolna, którą prowadzi ks dyr. Zenon 

Latawiec, pojechała na zaproszenie proboszcza parafii salezjańskiej księdza Jacka Paszendy, aby uświetnić 

uroczystość konsekracji kościoła. W tym miejscu parę słów o wileńskiej parafii. 12 marca 1990 r. dekre-

tem bp Juliana Stefanowicza została utworzona parafia pod wezwaniem św. Jana Bosko. W kolejnych latach 

wybudowano dom salezjański i kaplicę, którą poświęcił 31 stycznia 1996 r. arcybiskup wileński Audrys Ju-

ozas Baćkis. Konieczność utworzenia parafii wynikła z braku kościoła w nowym kilkutysięcznym osiedlu 

wileńskim nazwanym Lazdynai, czyli Leszczynka, zamieszkałym w większości przez ludność narodowości 

polskiej. Również w tym samym roku, 17 maja rozpoczęto budowę nowego kościoła. Kamień węgielny 

poświęcił przełożony generalny Zgromadzenia Salezjańskiego ks. Juan Edmundo Vecchi. Pierwsza Msza 

Święta została odprawiona 24 grudnia 2000 roku. Uroczystość konsekracji kościoła zaplanowano na dzień 
(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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smaku bigos salezjański. Ze źródeł dobrze poinfor-

mowanych wiadomo, że nie wszyscy jednak zdążyli 

ustawić się do wspólnego zdjęcia. Będą mogli to uc-

zynić już wkrótce, czyli w pierwszą niedzielę czerwca 

roku 2011. Na to spotkanie już dziś zapraszamy!  

Ks.  Adam Paszek 

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca 

mury naszej szkoły wypełniły się Byłymi Wycho-

wankami Salezjańskimi, którzy przybyli na Zjazd 

BWS-ów. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą, 

której przewodniczył Ksiądz Inspektor Marek 

Chrzan. Po wspólnej modlitwie wszyscy udali się 

do auli „nowego kościoła”, gdzie zebrani goście 

zostali powitani przez dyrektora Zakładu Sale-

zjańskiego im. Ks. Bosko, ks. Adama Paszka.  

Akademia przygotowana przez ks. Dariusza 

Porzucka wraz z młodzieżą oratoryjną ubogaca-

na była śpiewem scholii „Canticum” pod dyrek-

cją siostry Małgorzaty. Szczególny aplauz otrzy-

mał jeden z BWS-ów, p. M. Iskierka, który wy-

głosił wspaniały humorystycznym monolog.  

Na zakończenie występów przemówili: Ks. 

Inspektor Marek Chrzan, Prezes BWS Wiesław 

Sojka oraz dyrektor szkoły ks. Zenon Latawiec. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem i 

zaproszeniem na tradycyjny, o niezapomnianym 



30 maja 2010 r. Pobyt i udział w uro-

czystościach konsekracji był przeży-

ciem zarówno dla członków orkie-

stry, jak i parafian. Byliśmy zakwatero-

wani u rodzin, które zapewniły nam 

wspaniałe warunki pobytu z prawdzi-

wie polską gościnnością.  
W programie nie zabrakło 

zwiedzania zabytków Wilna. Z 

Oświęcimia wyjechaliśmy 27 maja o 

godz. 22.oo . Po 16 godzinach podró-

ży pierwsze kroki skierowaliśmy do 

kaplicy Cudownego Obrazu Matki 

Boskiej Ostrobramskiej. Na początku 

odprawianej Mszy św. przez ks. dy-

rektora Z. Latawca i ks. dyr. B. No-

waka orkiestra odegrała Gaude Mater 

Polonia, co wywołało duże zaintere-

sowanie zarówno turystów, jak i spa-

cerujących Wileńczyków. Po wspólnej 

modlitwie orkiestra dała godzinny 

koncert, który spotkał się z wielkim 

zainteresowaniem. W tym samym 

dniu muzycy zaprezentowali się na 

wieczornej Mszy św. Udział orkiestry 

(Ciąg dalszy ze strony 3) w uroczystościach konsekracyjnych 

Świątyni stanowił wspaniałą oprawę 

liturgiczną, a dźwięki polskich pieśni 

potęgowały wzruszenie zgromadzo-

nych na liturgii wiernych, które udzie-

liło się również nam, przybyszom z 

Polski.  
Po uroczystościach konsekra-

cyjnych odbył się na placu przyko-

ścielnym piknik, w którym wzięło 

udział kilka tysięcy parafian i przyby-

łych gości. Również i w tej części 

uroczystości nie zabrakło dźwięków 

orkiestry, która wystąpiła dwukrot-

nie, dając godzinne koncerty muzyki 

rozrywkowej. Byliśmy bardzo dumni, 

gdy gospodarz uroczystości, dziękując 

wszystkim za obecność, modlitwę i 

życzliwość, zaakcentował obecność 

naszej szkolnej orkiestry, podkreśla-

jąc jej młodzieżowy charakter. 

Opuszczaliśmy Wilno i Litwę z po-

czuciem, że dobrze zaprezentowali-

śmy naszą szkołę.  

Stanisław Żak 

Salezjańska orkiestra w Wilnie 

„Byliśmy bardzo 

dumni, gdy 

gospodarz 

uroczystości 

dziękując 

wszystkim za 

obecność, modlitwę 

i życzliwość, 

zaakcentował 

obecność naszej 

szkolnej orkiestry, 

podkreślając jej 

młodzieżowy 

charakter” 

Str. 4 Casa Madre 

Miesiąc maj był  bardzo pracowitym, a 

co ważniejsze, również owocnym w suk-

cesy okresem dla siatkarek reprezentują-

cych SALOS-SPERANZA.  
Tradycyjnie już w pierwszy weekend 

tego miesiąca w ramach Salezjańskiego 

Święta Młodości uczestniczyliśmy w tur-

nieju piłki siatkowej, na który przybyły 

drużyny z salezjańskich placówek rozsia-

nych od Lublina po Zabrze. Los sprawił, 

że podczas rozgrywek grupowych trafili-

śmy na bardzo mocną ekipę SALOS Kra-

ków I oraz drużynę z Lublina. W pierw-

szym meczu, po nieciekawej grze, poko-

naliśmy drużynę z Lublina 2:0 i o awans 

do finału przyszło nam stoczyć pojedynek 

z  będącą zdecydowanym faworytem dru-

żyną z Krakowa. Mecz był wspaniałym i 

dramatycznym widowiskiem i zakończył 

się ostatecznie sensacyjnym zwycięstwem 

popularnych „Smoczyc” z Oświęcimia 

stosunkiem 2:0. W oczach trenerów i 

SALOS w kraju i zagranicą 

kibiców był to bezsprzecznie najlepszy 

mecz tegorocznych Savionaliów i dał jed-

nocześnie naszej drużynie awans do wiel-

kiego finału, gdzie czekała już drużyna 

SALOS Kraków II. Niestety, tym razem 

nie udało się sprawić niespodzianki i ule-

gliśmy 0:2. Cieszy na pewno jednak do-

skonałe II miejsce w końcowej klasyfikacji 

oraz zaprezentowana forma, która przy-

dała się w Międzynarodowym Turnieju 

Siatkarskim w Lubljanie na Słowenii. 
Po 800 kilometrowej podróży i krót-

kim wypoczynku zmierzyliśmy się kolejno 

z drużynami z Zagrzebia i Rakovnika. 

Zwycięstwa nad tymi drużynami otwo-

rzyły nam drogę do finału, w którym ule-

gliśmy drużynie Chemika Police, zajmując 

ostatecznie II miejsce, co jest dla nas nie-

wątpliwym sukcesem. 

ko. Wojciech Zięcina 



Wielodniowe opady deszczu spra-

wiły, że wylała rzeka Soła, która do 

godziny zalała całe boisko sportowe, 

parking, garaże, magazyny oraz ogród 

ze szklarnią. W związku z podnoszącą 

się wodą i po konsultacji z biurem kry-

zysowym, w południe 17 maja, dyrek-

tor szkoły odwołał zajęcia szkolne, aby 

młodzież mogła bezpiecznie dotrzeć do 

domów.  

grań i równie wytężo-

nej pracy nad nagra-

nym materiałem, wy-

konanej przez zaprzy-

jaźnionego z salezjana-

mi muzyka Rafała Boni-

śniaka, któremu w tym 

momencie serdecznie 

dziękujemy!  
Warto podkreślić, 

że na zawartość krążka 

składają się nie tylko 

piosenki, lecz również 

Po kilku tygo-

dniach niecierpli-

wego oczekiwania 

ujrzała nareszcie 

światło dzienne 

pierwsza prawdzi-
wa płyta szkolnego 

zespołu La Gioia! 

Nosi ona tytuł 

"Zmienia się świat" i 

zawiera najpopularniej-

sze młodzieżowe pio-

senki salezjańskie.  

Płyta jest zwieńcze-

niem wielu godzin spę-

dzonych w studiu na-

Duża woda nie  ominęła salezjanów 

La Gioia, czyli radość śpiewania 

„Jest to pierwsza 

tego typu 

produkcja w 

Polsce, więc tym 

bardziej 

polecamy ją 

wszystkim 

lubiącym 

śpiewać, a przy 

okazji 

pragnącym lepiej 

poznać księdza 

Bosko!” 

Str. 5 Rok 1, numer 1 

W powiecie oświęcimskim zo-

stał ogłoszony alarm przeciwpowo-

dziowy. W godzinach wieczornych 

woda zwaliła fragment muru okala-

jącego posesję od strony bulwa-

rów. W opinii pracowników woda 

podeszła wyżej niż podczas pamięt-

nej powodzi w roku 1997.  
(red.) 

podkłady do karaoke, 

teksty oraz chwyty 

gitarowe.  
Jest to pierwsza 

tego typu produkcja 

w Polsce, więc tym 

bardziej polecamy ją 

wszystkim lubiącym 

śpiewać, a przy okazji 

pragnącym lepiej po-

znać księdza Bosko. 

Ks. M. Kaznowski 



Czuwanie u Wspomożycielki 

Casa Madre Str. 6 

Punktualnie o 21.00 śpiewem Apelu Jasno-

górskiego rozpoczęto czuwanie nocne w Wigi-

lię Zesłania Ducha świętego, którego przewod-

nim hasłem były słowa: Maryjo, gdzie Ty jesteś 

zstępuje Duch Święty. Pierwszą część czuwania 

prowadził 

ks. Stani-

sław 

Mierzwa 

SDB wraz 

z grupą 

studentów 

z DA 

„Ziemia 

Boga”. Obecnych powitał i wprowadził w at-

mosferę czuwania ks. Sławomir Zdoliński – 

proboszcz i kustosz Sanktuarium. Następnie 

nastąpiła prezentacja przybyłych na czuwanie.  
W pierwszym rzędzie zaprezentowało się 

Duszpasterstwo Akademickie „Ziemia Boga”, 

które przybyło w liczbie 41 osób. Szkołę sale-

zjańską z Krakowa reprezentowała pod dwu-

dziestoosobowa grupa wraz z ks. M. Gajdą, ks. 

H. Urbasiem i kl. Cezarym. Zabrze reprezento-

wał ks. J. Wnuk z ośmioosobową grupą mło-

dzieży. Z Czarnego Dunajca przybył ks. W. 

Majcher oraz czwórka młodzieży. Cieszyła 

obecność dwudziestoosobowej grupy z Jastrzę-

bia-Zdroju wraz z siostrą dyrektorką Gizelą 

Krupą oraz 

s. Joanną 

Olszewską. 

Po pokona-

niu trudności 

drogowych 

spowodowa-

nych powo-

dzią, przyby-

ły również 

siostry Michalitki z młodzieżą z Częstochowy. 

Pozostali uczestnicy czuwania to młodzież i 

wierni z oświęcimskich parafii. Wśród oświęci-

mian zasadniczą grupę tworzyły zespół szkolny 

„La Gioia” oraz parafialna schola „Canticum”.  
Po powitaniu wspólnej modlitwie przewod-

niczył ks. S. Mierzwa, który wygłosił konferen-

cję, wprowadził w sakrament pojednania i wy-

głosił homilię podczas Mszy świętej sprawowa-

nej o północy. Mszy świętej przewodniczył ks. 

Inspektor Marek Chrzan. Po wspólnej modli-

twie odbyła się agapa, podczas której można 

było pokrzepić strudzone ciała przed dalszą czę-

ścią czuwania. Po posiłku, tradycyjnie odtańczono 

na korytarzu szkolnym taniec belgijski.  
Drugą część czuwania o godz. 2.00 rozpoczęła 

modlitwa różańcowa w intencji powołanych do 

służby Bożej, której rozważania przygotowali kle-

rycy Krzysztof Cepil, Karol Romankiewicz i Marian 

Gruszczyk. Rozważaniom towarzyszył śpiew scho-

lii „Canticum” pod dyrekcją siostry Małgorzaty. O 

godzinie 3.00 nad ranem nastąpił czas świadectw 

ubogacony śpiewem zespołu „La Gioia”. Ten po-

ranny, trudny dla organizmu czas wszyscy przeżyli 

w radości dzięki animacji prowadzonej przez ks. 

Andrzeja Polichta. Zebrani mogli obejrzeć frag-

menty krótkich filmów, w których osoby zakonne 

– salezjanie, 

mówili o swo-

im powołaniu. 

Nie zabrakło 

również świa-

dectw na żywo, 

które wypo-

wiedzieli: sio-

stra michalitka, 

kleryk Cezary – 

salezjanin, siostra salezjanka i ks. Adam Paszek 

dyrektor Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu. 

Śpiew i świadectwa przeplatane były losowaniem 

świeżo wydanej płyty zespołu „La Gioia” – 

„Zmienia się świat”. Na początku czuwania każdy 

z uczestników otrzymał obrazek z numerem. Płytę 

wylosowało 20 szczęśliwców. Obdarowano rów-

nież płytą osoby składające świadectwa.  
Wspólną całonocną modlitwę zakończył dyrek-

tor Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu ks. 

Adam Paszek, który podziękował wszystkim orga-

nizatorom i uczestnikom czuwania. Na zakończe-

nie Ksiądz Dyrektor udzielił wszystkim Bożego 

Błogosławieństwa za wstawiennictwem Matki Bo-

żej Wspomożycielki Wiernych i zaprosił na na-

stępne czuwanie, które odbędzie się 23/24 paź-

dziernika. 

(ap) 


