Patron bezrobotnych
Na ziemi wadowickiej
problem bezrobocia daje się
we znaki wielu mieszkańcom. Jeśli w Polsce w
ostatnich dniach ogłoszono,
ze liczba bezrobotnych sięga 18% - to
również i Wadowice są dotknięte tą samą
klęską. Świadomie użyłem słowa „klęska”, gdyż brak pracy jest nie tylko źródłem deficytu finansowego rodziny, a więc
klęską ekonomiczną, ale jest również
ogromną degradacją psychofizyczną człowieka, który chce, ale nie ma pracy. Jest
to klęska dla rozwoju osobowego człowieka. Jest to również wielkie doświadczenie religijności człowieka. Praktyka uczy,
że człowiek bezrobotny, a zwłaszcza młody dość łatwo się wykoleja.
Przez całe lata w Polsce Ludowej było
specjalnie uroczyście obchodzone Święto
Pracy. W tamtych czasach były nakazy
pracy. Nikt nie martwił się o pracę. Znana była bylejakość pracy, a także niezwykłe lekceważenie pracy. Mówiono o chorej pracy. Kościół chcąc przybliżyć ludziom chrześcijańską wartość pracy ogłosił św. Józefa patronem święta pracy
i ludzi pracy.
W naszych czasach boleśnie przeżywamy brak pracy. Wiąże się to z wielkim zubożeniem społeczeństwa. Rzuca to cień
na kolejne ekipy rządzące naszy narodem.
Św. Józef był człowiekiem wytężonej pra-

cy. Rodzinę utrzymywał z pracy rąk. Kilka
razy przeżył jednak
upokorzenie z braku pracy. Po raz pierwszy, gdy znalazł się w Betlejem po urodzeniu się Jezusa Chrystusa. Musiał wtedy Rzemieślnik z Nazaretu szukać pracy.
Czy ją od razu znalazł? Bóg raczy wiedzieć. Następnie po ucieczce do Egiptu.
Jakże emigrant izraelski mógł natychmiast
w Egipcie znaleźć właściwy warsztat pracy. Gdy po latach wrócił do swego Nazaretu też miał kłopoty: jak na nowo zorganizować swoje życie? Św. Józef wiele
razy odczuwał boleść niepewności dnia
jutrzejszego z powodu braku pracy.
Ten bezrobotny św. Józef ma być patronem budowy kaplicy w Rokowie. Ileż
w tej wiosce jest ludzi bezrobotnych?
Wciąż rodzi się pytanie czy ta kaplica jest
potrzebna? Kto ją ma budować? Z jakich
funduszy ma powstawać? Myśląc o tym
temacie wciąż przeżywam dużą bezsilność
i bezradność. Jestem bezbronny wobec
zadania budowy domu wielofunkcyjnego
w Rokowie. Proszę więc św. Józefa, którego chcemy czcić w miesiącu marcu by
nam pomógł w rozwiązaniu tego trudnego dylematu. Jeśli zapragnie, by dom służący Bogu i ludziom powstał w Rokowie
- niech On będzie jego patronem. Bezrobotny św. Józef, którego czcimy 1 maja.
Ks. Proboszcz

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask.
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LI-

WYJŚCIA:

STU ŚW.PAWŁA AP. DO RZYMIAN:

Wj 17,3-7
Woda wydobyta ze skały

Rz 5,1-2.5-8
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego

Panie Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata,
daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli

EWANGELIA:

J 4,5-42 Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej

Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które
/niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było
to około szóstej godziny. Nadeszła /tam/
kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody.
Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta
dla zakupienia żywności. Na to rzekła do
Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci
dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /
wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj
Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas,
a dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz
wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca
naszego Jakuba, który dał nam tę studnię,

z której pił i on sam, i jego synowie i jego
bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej
Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki,
lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w
nim źródłem wody wytryskającej ku życiu
wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj
mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie
przychodziła tu czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam
męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem
pięciu mężów, a ten, którego masz teraz,
nie jest twoim mężem. To powiedziałaś
zgodnie z prawdą. Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze,
a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział
ciąg dalszy na stronie 2

ciąg dalszy ze strony 1

jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi
godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie
to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od
Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem
już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą
oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie,
a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg
jest duchem; potrzeba więc, by czciciele
Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem.
A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim
Ja, który z tobą mówię. Na to przyszli Jego
uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią
rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój
dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam
ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka,
który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? Wyszli
z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili
Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! On im

rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie
jeden do drugiego: Czyż Mu kto przyniósł
coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: Moim
pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który
Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż
nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na
żniwo. żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem
okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem
żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili.
Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co
uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele
więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do
tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki
twemu opowiadaniu, na własne bowiem
uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że
On prawdziwie jest Zbawicielem świata.
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
Kiedy Samarytanka mówi Jezusowi „nie
mam męża” niejedna współczesna kobieta
zapytałaby: „Którego? Tego pierwszego
czy też tego obecnego?” Kobieta z Samarii jest obrazem człowieka uwikłanego w grzechu. Jej sytuacja wobec Boga
nie jest prawidłowa. Ale ona o tym wie
i dlatego nazywa po imieniu swoje grzechy. Przyznaje się do nich. Współczesny
człowiek tym się różnie, że nie chce zaakceptować siebie jako grzesznika. Nie
uważamy siebie za świętych ale nie czujemy się grzesznikami. Co Jezus może po-

wiedzieć takiemu człowiekowi? Najmocniejsze słowo: „Ja jestem Mesjaszem, który z tobą mówię”. Nadchodzi taki czas
kiedy prawdziwi uczniowie Jezusa zgromadzą się przy Nim. W duchu i prawdzie...
Osoba Pana Jezusa jest jedynym odniesieniem chrześcijańskiego postępowania
i wiary. Ten, którego głosi Kościół jest Zbawicielem. Zanim więc zrobimy czy powiemy cokolwiek zapytajmy się siebie czy jesteśmy Jego uczniami. Jezus jest większy
od Abrahama i Jakuba, od wszystkich
norm moralnych i religijnych, Jezus jest
-2- Mesjaszem. Nie zapominajmy, że my wie-

Chrzest Św.:

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące
dzieci przyjęły Sakrament Chrztu:

Maria Aleksandra JANIK, córka Dominika i Aleksandry
Tomasz WIDLARZ, syn Krzysztofa i Agnieszki
Weronika Agnieszka BRYNDZA, córka Krzysztofa i Agnieszki
Martyna MAMCARCZYK, córka Tomasza i Beaty
Aleksandra ZGUDA, córka Pawła i Anny
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.

Zapowiedzi:

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

Nial d’Arcy ALLBEURY syn Allana i Diany zam. Kraków, ul. Sołtysa
Dytmara 6/3 Elżbieta Teresa KRZYŚCIN córka Kazimierza i Jadwigi Sarapata zam. Wadowice, ul. Karmelicka 48
Piotr STAWOWY syn Andrzeja i Danuty Pająk zam. Chocznia, Os. Ramendowskie 82
Anna Magdalena TATAR córka Józefa i Bogumiły zam. Wadowice, ul. Łazówka 53
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Pożegnaliśmy:
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Barbara Janina GĘBALA, ur. 1931 r., zam. Wadowice, ul. Nikliborca
Stanisław POMIETŁO, ur. 1939 r., zam. Wadowice, ul. Iwańskiego
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

W

PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W każdą drugą niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godzinie 13.15, pragniemy ogarnąć naszą modlitwą dzieci, które w danym miesiącu obchodzą pierwszą rocznicę
chrztu Roczek. Podczas Mszy św. odprawianej w ich intencji udzielimy dzieciom,
ich rodzicom i chrzestnym uroczystego błogosławieństwa.
W marcu swój Roczek obchodzą:
Weronika Beata OLESIAK
Julia DWORNIK
Natalia OBSTARCZYK
Anna Stefania ZAKRZEWSKA
Agnieszka Dorota ZAKRZEWSKA
Jacek Wojciech PORZYCKI

Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej
do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.
-7-

Intencje mszalne:

Poniedziałek 4 marca Kazimierza, Eugeniusza
6.00 Śp. Stefan Radwan
6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
7.00 Śp. Franciszka Hadała
7.30 Śp. Kazimierz Lempart, Karolina Polus
i ich rodziców
8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
12.00 Dziękczynno-błagalna dla Stefani i Eugeniusza
18.00 Śp. Melchior Książek
Śp. Rozalia i Mieczysław

Czwartek 7 marca Felicyty, Perpetuy
6.00 Śp. Stefan Radwan
6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
7.00 Śp. Franciszka Hadała
7.30 Śp. Piotr Brańka
8.00 Śp. Edward Piskorz - 12 r. śm.
12.00 Śp. Bolesław Witek
18.00 Śp. Kazimierz Gieruszczak - 3 r. śm.
Piątek 8 marca Beaty, Jana
6.00 Śp. Stefan Radwan
6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
7.00 Śp. Franciszka Hadała
7.30 Śp. Piotr Brańka
8.00 Śp. Franciszka, Michał i Maria Skorupa
12.00 Śp. Barbara Gębala
18.00 Śp. Halina Szymandera
Sobota 9 marca Dominiki, Franciszki
6.00 Śp. Franciszka Hadała
6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
7.00 Śp. Piotr i Bolesław Cieślik
7.30 O zdrowie i Boże błog. dla Marii i Piotra
8.00 Śp. Piotr Brańka
12.00 Śp. Wiktoria i Stanisław Szczygieł - r. śm.
18.00 Śp. Augustyn Kulisz

Wtorek 5 marca Adriana, Fryderyka
6.00 Śp. Franciszka Hadała
6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
7.00 Śp. Stefan Radwan
7.30 Śp. Stefan Radwan
8.00 Śp. Katarzyna Rzycka
W intencji lekarzy ratujących życie
12.00 Śp. Barbara Gębala
18.00 Śp. Stanisław - 10 r. śm.

Niedziela 10 marca Aleksandra, Cypriana
6.00 Śp. Franciszka Hadała
7.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
9.00 Śp. Emanuel Luftglas
10.30 Śp. Józef i Kamila Homel
12.00 Śp. Konstanty, Rozalia, Józef, Maria
13.15 Roczki
18.00 Śp. Piotr Brańka

Środa 6 marca Agnieszki, Róży
6.00 Śp. Kazimierz Gajos
6.30 O Boże miłosierdzie dla Rozalii
7.00 Śp. Franciszka Hadała
7.30 Śp. Piotr Brańka
8.00 Śp. Jan Meus - 7 r. śm.
12.00 Śp. Stefan Radwan
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkichuczestnikówNowenny oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań

rzymy w Jezusa Chrystusa i nasze nawrócenie nie może być podejmowane z uwagi na Wielki Post ale z potrzeby serca aby
być bliżej Pana. Rekolekcjoniści i kaznodzieje wielkopostni często przypominają że
ten czas jest czasem nawrócenia i łaski.

Ale tak naprawdę to nie czas lecz osoba
Tego, który był, jest i przychodzi. Bardzo
mocno musimy się zastanowić nad tym
jakie miejsce w naszym życiu zajmuje
Jezus Chrystus.
Ks. Jan J.

Ogłoszenia parafialne
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 03.03.2002r.
domu katolickim o godz. 15.00. Informujemy, że w domu rekolekcyjnym
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Radoczy odbywają się
dla narzeczonych dwudniowe
katechezy w miejsce czteroniedzielnych spotkań. Dokładnie informacje na ten temat są umieszczone w gablocie przykościelnej.
6. W środę, na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 8.30 i
17.30, modlimy się o ducha pokuty.
7. Od kilku już lat uroczystość Zwiastowania Pańskiego - które w tym roku ze
względów liturgicznych obchodzimy w poniedziałek po święcie Miłosierdzia Bożego
- jest Dniem Świętości Życia. Kościół w
Polsce zachęca wiernych do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Prosimy
wiernych do refleksji i modlitwy, która ma
w nas ukształtować bezwzględną obronę
każdego poczętego człowieka.
8. Przez cały miesiąc marzec poświęcony św. Józefowi, po mszy św. o godz.
7.30 odmawiamy litanię do św. Józefa.
9. W przyszłą niedzielę po mszy św. o
godz. 7.30 jest zmianka żywego różańca.

1. Zachęcamy wiernych do brania
udziału w nabożeństwie Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali. Każdy, kto jest w stanie łaski uświęcającej i uczestniczy w tych nabożeństwach – zyskuje odpust
zupełny.
2. Przez najbliższe 3 dni
młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych
przy ulicy Wojska Polskiego będzie uczestniczyła w wielkopostnych rekolekcjach.
3. Z radością powiadamiamy naszych
wiernych, że nasz kleryk – Marcin Wolczko - ma zamiar przyjąć święcenia diakonatu w maju 2002 roku. Dzieląc się tą wiadomością pragniemy jeszcze większą modlitwą otoczyć kleryka Marcina. Gdyby ktoś
miał zarzuty co do postawy naszego kandydata na diakona kleryka Marcina niech
zgłosi je do księdza proboszcza.
4. W wielki poniedziałek 25 marca mija
X rocznica ogłoszenia naszego kościoła
Bazyliką. Z tej okazji w tym dniu będzie
uroczysta msza św. o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. Inf. Sudera.
5. Od dzisiejszej niedzieli w naszej parafii odbywa się kurs dla narzeczonych.
Spotkania przez kolejne 4 niedziele są w

Ks. Jakub Gil - Proboszcz
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To już diakon

Mały jubileusz
25 marca obecnego roku mija 10 rocznica ogłoszenia naszego kościoła
Bazyliką. Daje nam to jeszcze
większy asumpt do troski o dobra duchowe i materialne tej
świątyni. Opatrzność pokierowała, że Bazylika na swój jubileusz przybiera piękny wygląd materialny. Ileż się w tej
świątyni przez ostatnie 3 lata
zmieniło. Aż trudno uwierzyć.
Nowa
posadzka z marmuru włoskiego. Odnowienie cudownej kaplicy wraz z odrestaurowaniem ołtarze i obrazu. Renowacja ołtarza
głównego oraz ołtarza Świętej Rodziny, a
także chrzcielnicy. Nowy obraz Bożego Miłosierdzia. Nowa polichromia w prawie połowie świątyni. Nowe sedilia w prezbiterium.
Ocieplenie sklepienia, a także posadzki i kościoła. Modernizacja nagłośnienia, a także
organów. Założenie zabezpieczającego systemu alarmowego. To tylko skrótowe wyliczenie niektórych dokonań. Ileż wdzięczności Bogu za dotychczasową opiekę, a także niestrudzonym ofiarodawcom za dzielenie się często wdowim groszem. Wykonując te prace materialne – podwoiliśmy pomoc charytatywną. Wciąż mam zależy na
niesieniu pomocy rodzinom bezrobotnym,
wielodzietnym i chorym.
Ten mały jubileusz jest dla nas zobowiązaniem do dbałości o świątynię. Oby ona
jak najlepiej służyła ludziom do uświęcenia.
Jest charyzmatem wadowickiej Bazyliki, że
ściąga i wciąga do modlitwy, a także przyjmowania sakramentu pokuty. Jest w niej
zaklęty duchowy czar. To świątynia, w której jest łatwo się modlić. Chce się w niej

modlić. Ołtarz całodziennego wystawienia
Najświętszego Sakramentu oraz
konfesjonał z dyżurującym w
nim kapłanem jest czytelnym i
wymownym znakiem piękna
duchowego naszej bazyliki.
Na 10–lecie nadania tytułu
Bazyliki naszej świątyni chcemy
utworzyć Radę Duszpasterską.
Myślę o niej, że powinna imieniem
mieszkańców Wadowic sprawować pieczę
nad swoją „Oblubienicą”. Świątynia ta jest
sercem wszystkich mieszkańców Wadowic. Rada Duszpasterska ma strzec tego
serca. Troszczyć się o nie.
Pragniemy również przez liczy udział w
tegorocznych rekolekcjach ożywić naszą
miłość do Kościoła. Tym bardziej, że w
ostatnich tygodniach środki masowego
przekazu wiele zrobiły, żeby sponiewierać
Jego obraz.
Chcemy również naszemu najszlachetniejszemu rodakowi, Janowi Pawłowi II
serdecznie podziękować za bullę nominacyjną, którą 10 lat temu przesłał do Wadowic. Była ona wyrazem tkliwej pamięci
dziecka do swej matki. Wadowice są Rodzicielką Papieża.
W wielki poniedziałek, który w tym roku
wypada 25 marca pragniemy uczestniczyć
we mszy świętej o godz. 12.00. Będzie to
nasze serdeczne dziękczynienie złożone
Bogu za różnorodne dobro, które dokonało się w tej wadowickiej świątyni. Nasz ks.
Infułat Kazimierz Suder – jeśli tylko jego
złamana prawa ręka nie będzie przeszkodą
– będzie przewodniczyć tej pięknej koncelebrze Księży wadowickich.
Ks. Proboszcz
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postępowanie kleryka uzdalnia go do tej zaszczytnej służby? Pyta się również wiernych
czy uważają, że najbliższa rodzina kleryka
spełnia warunki, które by stworzyły właściwy klimat do rozwoju kapłaństwa. Przez
te pytania skierowane z ambony do parafian
– kościół podkreśla współodpowiedzialność
wspólnoty parafialnej za losy przyszłego kapłana, który z naszej wspólnoty parafialnej
pochodzi. Proszę o wielką modlitwę w intencji kleryka Marcina, by był kapłanem
według Serca Bożego.

Jak ten czas szybko leci. Tak niedawno
był uczniem wadowickiego liceum. Później nagle pojawił się w sutannie. To był
już 3 rok studiów w Seminarium Duchownym w Krakowie. W następnych latach
przyjmował tzw. niższe święcenia. W maju
tego roku nasz kleryk Marcin Wolczko ma
przyjąć diakonat jako pierwszy stopień
kapłaństwa. Przez ten akt wchodzi nasz
kleryk w służebne kapłaństwo Chrystusa. Kościół w trosce o dobro przyszłego
Pasterza zwraca się do wiernych z zapytaniem: Czy uznają, że dotychczasowe

Podziękowanie
Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda
Wojtyły w Wadowicach serdecznie dziękuje za życzliwość i umożliwienie przeprowadzenia w niedzielę 17 lutego 2002
przed Bazyliką i klasztorem OO Karmelitów Bosych zbiórki publicznej na rzecz
powstającego w Wadowicach, w budynku przy ulicy Barskiej 17 ośrodka rehabi-

litacyjno – pielęgnacyjnego
Zbiórka spotkała się z dużą życzliwością
i ofiarnością mieszkańców Wadowic. W jej
wyniku udało się zebrać kwotę 4053,12 zł.
Pragniemy za pośrednictwem ks. Prałata
złożyć wszystkim ofiarodawcom serdeczne
podziękowanie - Bóg zapłać.
Zarząd Stowarzyszenia

Zbiórka
W niedzielę 24 lutego grupa misyjna
przeprowadziła akcję ”Kościół w Polsce
dzieciom w Afryce”. Zbiórkę pieniędzy
prowadziły: Ania Panek, Ania Łysak, Asia
Handzlik, Maciek Stopka, Karol Spytkowski, Jakub Stopka, Michał Witek, Agnieszka
Rempała, Justyna Sikora, Sylwia Kolasa,

Rekolekcje
W dniach od 4 do 6 marca w naszej bazylice będzie przeżywała rekolekcje szkolne młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych tzw. Ekonomika z ul. Wojska Polskiego.
Jest to największa szkoła średnia naszego regionu, w której uczy się ok. 1200 mło-

Dorota Stanek, Paulina Bernat, Sylwia Bernat, Marcelina Targosz, Patrycja Smoleń,
Justyna Kruszecka, Kamil Cygan, Paweł Piaskowski, Ola Marcuch. Łącznie udało nam
się zebrać 2.292 zł. Wszystkim dobroczyńcom Bóg zapłać.
Animatorka Anna Łysak i Asia Handzlik

„Ekonomika”
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dzieży. Poprzez 3 dni ćwiczeń rekolekcyjnych
młodzież będzie słuchać Słowa Bożego,
uczestniczyć w Mszach św., nabożeństwach,
wspólnie się modlić oraz ubogacać się świadectwami ciekawych ludzi. Rekolekcje poprowadzi ks. Jarosław Sroka z Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Ks. Janusz Ż.

