Nasze sprawy
Wadowicki apel
W sobotę 16 lutego nasi
parafianie trzema autokarami pojechali do Częstochowy, aby wziąć udział w Apelu Jasnogórskim. W modlitwie apelowej parafianie Wadowiccy dziękowali Królowej Polski za to, że przez przeszło 23 lata tyle polskich parafii w tym dniu
swoją specjalną modlitwę zanosi do Matki
Bożej za naszego Rodaka Papieża Jana Pawła II. Są przy Papieżu. Pamiętają o Nim.
Przez tyle lat modlitewnie czuwają przy
Nim.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
żyje
W sobotę 16 lutego dwunastu członków
naszej Akcji, wraz z ks. Prałatem Zdzisławem Kałwą na miesięcznym spotkaniu rozważało temat większego zaangażowania
parafian w religijne życie naszej parafii.
Św. Józef prosi
W tym roku w najbliższą środę będziemy brali udział w nowennie na Górce.
Temu, kto kocha Maryję nigdy nie może być
obojętny św. Józef. Przez naszą obecność
w tym dniu na Górce na mszy św. o godz.
8.00 lub 17.00 pragniemy wołać do św.
Józefa: „Nie opuszczaj nas.” Równocześnie
chcemy zawierzyć Mu tę wielką inwestycję
naszej parafii, jaką jest malowanie Bazyliki.
Ileż to już pieniędzy na to dzieło wydaliśmy? A ile nas jeszcze czeka? Z wielką czcią

myślę o tych w dosłownym znaczeniu
„wdowich groszach”.
Św. Józefowi chcemy także przekazać głośne narzekanie ludzi bezrobotnych. Staniemy się ich głosem na Górce wadowickiej.
Wciąż dajemy
Malowanie kościoła jest wielkim finansowym wysiłkiem naszej parafii. Pierwsza
niedziela lutego przyniosła na ten cel sumę
10 tys. 850 zł. Obecne wykonanie polichromii w części nawy głównej będzie kosztować 36 tys. zł. Nie zapominamy o potrzebach rodzin biednych w naszej parafii. W
każdą środę udzielamy im różnorakiej pomocy.
Dziwne rekolekcje
Do kuchni św. Brata Alberta przychodzi
codziennie na obiady ok. 200 ludzi. Biorą
oni dla swoich rodzin prawie drugie tyle
porcji. W sumie siostra Gemma mówi, że
wydaje 400 porcji obiadowych. Jest to wielka armia ludzi, którym trudno o własne
gotowanie. Z różnych przyczyn korzystają
z darmowej kuchni. Zwłaszcza dla nich są
przeznaczone trzydniowe spotkania rekolekcyjne w pomieszczeniach, w których
wydaje się posiłki. W najbliższy poniedziałek, wtorek i środę o godz. 11.00 na mszy
św. będą dla nich modlitwy połączone z rozważaniami. W zaszłym roku w tych spotkaniach uczestniczyło codziennie ok. 30
osób.
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIEZ LISTU ŚWIĘTEGO

RODZAJU:

PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:

Rdz 2, 7-9; 3, 1-7
Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

Rz 5, 12-19
Przestępstwo sprowadziło
śmierć, ale obficiej spłynęła łaska

EWANGELIA:

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Mt 4, 1-11 Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do
Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On
mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które
pochodzi z ust Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku
świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane:
„Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził
swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: „Nie będziesz wystawiał
na próbę Pana, Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał
Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko,
jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest
bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu
czytamy Ewangelię o kuszeniu Jezusa. Opowiada ona o potrójnej pokusie jaką człowiek
spotyka w swoim życiu. Jest to pokusa ciała związana z naturalnymi potrzebami człowieka; pokusa oczu związana z pragnieniem
posiadania, oraz pycha tego życia związana
z ambicjami naszego ducha a najogólniej
mówiąc wyrażająca się pragnieniem władzy nad bliźnim. Wielki Post jest szczegól-

Oto słowo Pańskie.

nym czasem walki z tymi duchowymi zagrożeniami. Wybierając rodzaje zaangażowania duchowego w okresie postu musimy przemyśleć czy pozwolą nam one bardziej uwolnić się od tych zależności naszego ciała i naszego ducha. Pan Jezus nie odrzuca pokusy własnymi siłami chociaż jest
Bogiem. Powołuje się na Pismo święte i moc
Ojca. Nie zapominajmy w najbliższym czasie o tym, że pokora człowieka potrafi przezwyciężać wielkie trudności.
Ks. Jan J.

Fałszywy wniosek

Uczyć się mówić nie

„Pieniądze, złoto, szczęście beztroskie
życie” - obiecuje każda loteria: mały
wkład, dużo szczęścia, wygrana tylko dla
nielicznych. Orędzie Jezusa jest inne:
wielki wkład, mile widziani właśnie
„przegrani” i „nieudacznicy”, gwarancja
wygranej dla każdego.

W społeczeństwie „śmiej się z nami” i
„chodź z nami” odmowa nie jest mile
widziana. Kto jednak zawsze mówi „tak”,
niczego nie odrzuca, nikomu nie
zaprzecza i wszystkim przytakuje, mówi
„nie” samemu sobie.

Ogłoszenia parafialne
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 17.02.2002 r.
1. W okresie Wielkiego Postu w piątki
odprawiamy Drogę Krzyżową: dla dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz.
16.45, a dla młodzieży o godz. 18.30. Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiamy
codziennie po Mszy Św. o godz. 8.00,12.00
oraz 15.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali jest
w niedziele o godz. 17.00. Kazania pasyjne
wygłasza ks. Artur Chrostek. Zachęcamy
wiernych do udziału w tych pokutnych nabożeństwach.
2. Dzisiaj przy naszej bazylice członkowie Stowarzyszenia Dr Edmunda Wojtyły kwestują na urządzenie hospicjum dla
przewlekle chorych, które powstaje przy
ulicy Barskiej. W przyszłą niedzielę Misyjny Ruch Dzieci będzie zbierał ofiary przy
naszej Bazylice na pomoc w kształceniu się
dzieciom afrykańskim.
3. W środę 20 lutego Ojcowie Karmelici z Górki zapraszają naszą parafię do
udziału w nowennie ku czci św. Józefa, o
godz. 8.00 i 17.00.

Pismo święte na codzień:

4. W naszej bazylice w tym dniu w nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30 będziemy się modlić
o dobre przeżycie rekolekcji wielkopostnych.
Jest obowiązkiem każdego katolika uczestniczenie w rekolekcjach wielkopostnych.
Prosimy o udział dorosłych, młodzież i dzieci.
5. Jutro, we wtorek i w środę, w kuchni św. Brata Alberta na Os. XX-lecia, o godz.
11.00 urządzamy spotkania rekolekcyjne dla
osób bezdomnych i biednych. Zainteresowane osoby prosimy o udział w tych spotkaniach.
6. Parafia nasza urządza w dniach od
17 do 26 maja pielgrzymkę do Rzymu i
Medjugorie.
7. Święci tego tygodnia: w środę wspomnienie bł. Hiacynty i Franciszka Marto,
dzieci z Fatimy, w piątek Święto Katedry
św. Piotra, Apostoła.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Poniedziałek: Kpł 19, 1-2. 11-18 * Mt 25, 31-46
Wtorek: Iz 55, 10-11 * Mt 6, 7-15
Środa: Jon 3, 1-10 * Łk 11, 29-32
Czwartek: Est 14, 1. 3-5. 12-14 * Mt 7, 7-12
Piątek: 1 P 5, 1-4 * Mt 16, 13-19
Sobota: Pwt 26, 16-19 * Mt 5, 43-48
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Nasze sprawy
św. Zyty gromadzące służące. Tak jak w
Krakowie kobiety należące do tego Stowarzyszenia, ze swych służebnych składek zakupiły dom i działkę przy ulicy Zatorskiej.
Po wojnie władze komunistyczne zakazały
działalności wszelkim stowarzyszeniom
katolickim. Ich własność przejął skarb państwa. Pod koniec lat osiemdziesiątych, gdy
Komisja Majątkowa w Warszawie oddawała
zagrabioną własność – budynek przy Zatorskiej oraz działka stała się własnością
naszej parafii. Nie zostało to jednak jasno
uświadomione wszystkim. W czwartek 14
lutego Kurialna Komisja z ks. biskupem
Kazimierzem Nyczem na czele, rozmawia
na naszej plebani w tej sprawie ze Stowarzyszeniem Kobiet Katolickich.

Karnawałowa zabawa
W sobotę 9 lutego z wielką radością obserwowałem figurę św. Józefa, która
umieszczona jest w kaplicy naszego Domu
Parafialnego. Rzeźbiarz w sposób artystyczny ukazał Dziecię Jezus wyrywające się z
ukochanych rąk. Patrzyłem w kontekście
tego posągu na dużą grupę dzieci, które wraz
ze swoimi rodzicami, a także opiekunem ks. Mieszkiem i animatorkami radośnie przeżywali swoją zabawę karnawałową. Mały
Jezus, jakby Mu za ciasno było w rękach
św. Józefa - wyrywał się z nich, aby dołączyć do rozbawionych dzieci.
Tak to powinno być: Dzieci z rodzicami
bawią się i dzieci z rodzicami modlą się.
W tym czasie również w dolnych salach
Domu Katolickiego - młodzież Oazowa oraz
Służba Liturgiczna – żegnała tegoroczny karnawał. Gdy starsi się niepokoją i narzekają,
że młodzież nie ma obecnie przyszłości – to
oni nie płaczą nad własnym losem, lecz zgodnie z prawem młodości, chcą ten okres przeżyć radośnie.
Św. Zyta
W okresie międzywojennym w Wadowicach było dużo służących. Za przykładem
wielkich miast było u nas Stowarzyszenie

Tobie chwała na wieki
Z wielką radością uczestniczyłem w tym
roku w 40 godzinnym nabożeństwie. Eucharystyczny Jezus był przez trzy dni godnie czczony dzięki dość licznej grupie adorującej, oraz prowadzącym poszczególne
godziny adoracji, członkom różnych grup
parafialnych. Liczna grupa chorych i starszych przyjęła sakrament namaszczenia
chorych w X Światowy Dzień Chorego na
mszy św. o godz. 10.00 w naszej bazylice.

Kościół w Polsce dzieciom w Afryce
W przyszłą niedzielę przy naszych kościołach Misyjna Grupa będzie kwestować na potrzeby młodego kościoła w Afryce. Polscy misjonarze (868) pracujący w Afryce proszą nas o
udzielenie pomocy dzieciom pozbawionym dostępu do edukacji. Obecnie na całym świecie
jest 876 mln analfabetów, z czego w Afryce żyje ich aż 182 mln. Aż trudno uwierzyć, że w
XXI wieku 50% dzieci na tym kontynencie nie ma dostępu do szkoły i że zaledwie 25%
uczniów kończy szkołę podstawową. Pod hasłem „Przez edukację do Boga” pragniemy dotrzeć do wszystkich ludzi, którym los afrykańskiego dziecka, nie mającego możliwości podestowego kształcenia się, nie jest obojętny. Z zebranych funduszy będą realizowane projekty
nadesłane przez polskich misjonarzy takie jak: budowa i utrzymanie szkół misyjnych, zakup
podręczników, opłaty czesnego dla najbiedniejszych dzieci itd. Polscy misjonarze są wdzięczni za naszą pomoc.
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Rozrzutność...

Intencje mszalne:
Poniedziałek 18 lutego Konstancji, Flawiana
6.00 Śp. Jan Folga
6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
7.00 O zdrowie dla Stanisława
Śp. Marek Szczygieł
7.30 Śp. Bolesław Witek
8.00 Śp. Mieczysław Kurek
12.00 Śp. Urszula Studnicka
18.00 Śp. Teresa Grabowska
Wtorek 19 lutego Konrada, Marcelego
6.00 Śp. Jan Folga
6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
7.00 O zdrowie dla Stanisława
7.30 Śp. Maria Ziaja
8.00 Śp. Mieczysław Kurek
Śp. Jan Bogacz
12.00 Śp. Zofia Ziajka oraz o zdrowie
dla Stanisława
18.00 Śp. Teresa Grabowska

Piątek 22 lutego Małgorzaty, Piotra
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA

6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

Śp. Jan Folga
O Boże miłosierdzie dla Rozalii
Śp. Kazimierz Rajda z rodziną
Śp. Julian Frączek
Śp. Mieczysław Kurek
Śp. Bolesław Witek
Śp. Władysław Gieruszczak-10 r. śm.
Śp. Eleonora, Franciszka, Jan
Migdałkowie

Sobota 23 lutego Izabeli, Polikarpa
6.00 Śp. Jan Folga
6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
7.00 Śp. Władysław Witek-14 rocz. śm.
7.30 Śp. Kazimierz Leśniak
8.00 Śp. Franciszek Gurdek-40 rocz. śm.
12.00 Śp. Józefa i Franciszek
18.00 Śp. Zuzanna Mamcarczyk
Śp. Apolonia i Ludwik Pawlik

Środa 20 lutego Ludmiły, Zenobiusza
6.00 Śp. Jan Folga
6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
7.00 Śp. Bolesław Witek
7.30 Śp. Bolesław Witek
8.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże
dla Izoldy i Marka w rocz. ślubu
12.00 Śp. Barbara Żmuda
Śp. Helena
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkichuczestnikówNowenny oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

Niedziela 24 lutego Bogusza, Sergiusza
6.00 Śp. Maciej Wróblewski
7.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
9.00 Od II Róży o zdrowie i błog. Boże dla
członkiń i ich rodzin
10.30 W intencji Władysławy w 60 rocz.
urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze
12.00 Śp. Jan Sikora-7 rocz. śm.
13.15 Śp. Maria Głuszek
18.00 Śp. Zenon Randak-2 rocz. śm.

Czwartek 21 lutego Fortunata, Roberta
6.00 Śp. Jan Folga
6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
7.00 Śp. Bolesław Witek
7.30 Śp. Helena i Michał Sabak
8.00 Śp. Mieczysław Kurek
12.00 Śp. Władysław Rzycki
18.00 Śp. Maria Głuszek
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Wielki Post, który obecnie przeżywamy,
jest właściwym czasem, aby stawiać jasno problemy, które nas nękają. Na pewno taką trudną sprawą – jest bezrobocie.
W ostatnim „Przebudzeniu” czytaliśmy, że
w gminie Wadowice jest prawie 2500 ludzi, którzy nie mają pracy. Ile ich jest w
naszej parafii? Chodząc po Kolędzie i słysząc te poważne skargi na brak miejsc
pracy – myślę, że na przeszło 2000 rodzin, które mieszkają w naszej parafii,
przynajmniej w co piątej rodzinie ktoś nie
pracuje, czasami zdarza się że nawet
dwóch z danej rodziny nie ma pracy. Jest
to przyczyną dużego zubożenia naszego
społeczeństwa. Jest to bolesna choroba
naszej polskiej rzeczywistości. Wiemy, że
nie tylko polskiej. To jest ciężka choroba
współczesnych czasów. Pauperyzacja
społeczeństwa. Daj Boże, by odpowiedzialni za naród – rządzący – rzeczywiście szukali rozwiązania tego trudnego
zadania.
Na tle tego dramatycznego wyzwania
współczesnych czasów niepokojem musi
napawać to, co jest smutną cechą naszego społeczeństwa. Wyraża się ona w staropolskim powiedzeniu: „Zastaw się, a
postaw się.” Mówi się często z emfazą:
„Polak potrafi.” Bolesny problem rozrzutności i marnotrawienia. Na czym on polega? Podam kilka przykładów.
Z Sakramentem małżeństwa wiąże się
często wystawne wesele. Najmuje się
specjalną salę, sprasza się wiele gości, a
nawet dla młodej pary sprowadza się luksusową taksówkę z Krakowa za duże pieniądze. Ileż to wszystko kosztuje? Ze
smutkiem rozważam zdanie, które młody

chłopak związany z dziewczyną, na moje
pytanie - dlaczego nie biorą ślubu, odpowiada: „Bo nie mam pieniędzy. Ślub dużo
kosztuje.” Gdy wyjaśniam, że jemu udzielę
ślubu za darmo, to jego dziewczyna wtrąca się mówiąc: „Jak ksiądz wyobraża sobie, że po ślubie nie miałoby być wesela.
Przecież ksiądz go nam nie zafunduje. Ślub
bierze się tylko raz w życiu, to wesele musi
być.” Pytam się, czy są wierzący. „Ależ
tak, jakże byśmy nimi nie byli. Gdybyśmy
wesela nie zrobili, to by nas ludzie obgadali.” Idę dalej w tym dniu po kolędzie,
ale wciąż ta smutna rozmowa jak kamień
w bucie bardzo mnie uwiera. W tym dniu
wieczorem długo się modlę do Jezusa
Miłosiernego, o miłosierdzie dla nas i świata całego. Myślę o pomieszaniu z poplątaniem w umysłach wielu ludzi, nie tylko
młodych. Nieważne jest, co myśli Bóg,
istotne jest co ludzie powiedzą.
Rozrzutność i marnotrawstwo związane są bardzo z przyjmowaniem sakramentów świętych. Nie tylko przy ślubach.
Okazją jest również I Komunia św. Wielkim wstrząsem dla mnie było zdarzenie,
które przeżyłem jako Dyrektor Caritas
Archidiecezji Krakowskiej. Przychodzi
młody ojciec po zapomogę. Pytam się,
jaka bieda go dotknęła? On mi odpowiada, nie bieda, ale wielkie szczęście, bo
moja córka za miesiąc idzie do I Komunii
św. Gratuluję panu tego szczęścia. On dalej
mi opowiada: „Przyszedłem do Księdza
Dyrektora prosić, aby mi dał pieniędzy na
formalności związane z przyjęciem I Komunii św. Pytam się z ciekawością, o jakie formalności chodzi. On ze zdumienia
nad moim niedouczniactwem wyraźnie
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ciąg dalszy na stronie 4

Ileż tej rozrzutności jest także z okazji
pogrzebów. Czy koniecznie muszą być
wieńce, które kosztują 100 zł., a nawet
więcej?
Ze smutkiem dzielę się tymi spostrzeżeniami w tym czasie, gdy ludzie słusznie
narzekają na biedę.
A może tu w Wadowicach jest inaczej?
Powyższe przykłady niekoniecznie muszą być aktualne w naszym środowisku.
Natomiast problem rozrzutności i marnotrawstwa jest sprawą aktualną w naszej
polskiej rzeczywistości.

ciąg dalszy ze strony 3

mówi: „Trzeba zrobić przyjęcie, mam liczna rodzinę. Tam gdzie mieszkam, to córka
mi mówi, że wiele przyjęć komunijnych
będzie w wynajętym lokalu. Przecież ja
nie mogę być gorszy. Z mojej córki by się
koleżanki śmiały. Moja rodzina jest honorowa, to złoży córce różne prezenty, pewno i finansowe. Ja po uroczystościach
będę mógł zwrócić pieniądze księdzu.”
Wyjaśniam zainteresowanemu jak Kościół
patrzy na przeżycie I Komunii św. On odchodzi mówiąc ze złością, że ksiądz niczego nie rozumie.

Kostki umieszczony pośród panteonu polskich świętych w prezbiterium naszej
Bazyliki niech przypomina nam, że tylko
ludzie o czystym sercu mogą w pełni
uczestniczyć we Mszy świętej i godnie
przyjmować Najświętszy Sakrament.
Ten młody święty bardzo często wy-

Zapowiedzi:

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą”. Słowa te bardzo często
słyszał św. Stanisław Kostka
uczestnicząc we Mszy Świętej
czy też rozważając słowa Pisma
Świętego. Czy myślał wtedy, że
tak bardzo odnoszą się do niego? Wydaje się, że głęboko zapadły w umysł młodego Stanisława Kostki. Krótkie, lecz bardzo intensywne, głębokie i dojrzałe życie świętego potwierdza,
że wypowiedziane przez Chrystusa słowa
błogosławieństwa na pewno były dla niego drogowskazem życiowym. Już od najmłodszych, dziecięcych lat upodobał sobie życie pobożne, skromne, uczciwe i
ascetyczne. Mimo dziecięcego wieku był
bardzo wrażliwy na jakikolwiek grzech, a
nawet, jak podaje przekaz historyczny
„był bardzo uwrażliwiony na brutalne
żarty”. Każdy wolny czas poświęcał nauce i modlitwie. Chętnie przyjmował do-

datkowe umartwienia, a nawet
biczował się. Jako cel swojego
życia wybrał całkowite poświęcenie się Bogu poprzez
służbę w zakonie. Upór, konsekwencja pozwoliły mu w
ostateczności złożyć upragnione śluby. Na swojej drodze spotkał wielu ludzi, których ujął
prostotą, szczerością, skromnością. W liście przełożonego
domu jezuitów do generała zakonu czytamy o św. Stanisławie takie między innymi słowa „ szlachetnym urodzeniem, ale jeszcze bardziej szlachetnym cnotą. Jest wielkim
przykładem stałości i pobożności,
wszystkim drogi, nikomu nie przykry.
Chłopiec wiekiem, a roztropnością
mężczyzna. Mały ciałem, ale duchem
wielki.” Jak niezwykły to musiał być
charakter, że mając zaledwie piętnaście
lat zasłużył na taka opinię.
Dlatego też, wizerunek św. Stanisława
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Józef Lehrfeld

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi
małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Dawid Jacek WIŚNIOWSKI, syn Wiesława i Barbary z d. Gębczyk, zam. Wadowice, ul. Wiśniowa 1 i Agata Ewa TATAR, córka
Marka i Ewy z d. Pietron, zam. Wadowice, Os. Westerplatte 16/7

Ks. Proboszcz

Trudna cnota czystości

bierany jest na patrona np. katolickiego stowarzyszenia młodzieży, służby liturgicznej
lub innych organizacji zrzeszających młodzież katolicką. Jest to wzór do naśladowania godny polecenia dla młodego pokolenia.

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszli do wieczności:

Pożegnaliśmy:

Franciszka HADAŁA, ur. 1936 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Stefan RADWAN, ur. 1950 r., zam. Wadowice, ul. Krakowska
Piotr Mieczysław BRAŃKA, ur. 1941 r.
Helena PŁOSZCZYCA, ur. 1946 r., zam. Wadowice, ul. Zatorska
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy
Matko
Żeby nasza córka była dobrym człowiekiem i nigdy nie
zboczyła z drogi Chrystusowej. O to Cię prosimy Matko
Najświętsza.

Pani Wadowicka
Tydzień temu prosiłem Cię
o uratowanie Iwony, która uległa bardzo ciężkiemu wypadkowi samochodowemu i w śpiączce pozostawała
w szpitalu. Dziś składam Ci wielkie
podziekowanie, gdyż Iwona wróciła
już do domu i czuje się coraz lepiej.
To dzieki Tobie!

Królowo Rodziny
Weź pod Swą opiekę macierzyńska pewną wielodzietną
rodzinę. Spraw Matuchno, by
ojciec dzieci otrzymał pracę.
Bądź z nimi w tej trudnej sytuacji materialnej, gdy brakuje im na chleb,
na lekarstwa i na leczenie dzieci.
Prosi Matka

Podziekowanie za uratowanie życia męża, błogosławiony stna córki oraz
opiekę nad synem i całą rodziną. Prośba o
dalsze błogosławieństwo w życiu rodzinnym córki i zdrowie dla całej rodziny.
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