Nasze sprawy
Pielgrzymka do gniazda
W najbliższy piątek
o godz. 4.00 wyruszymy
w dwudniową pielgrzymkę
do Gniezna, Lednicy, Lichenia oraz Kalisza. Będzie to pielgrzymka do
korzeni Polski chrześcijańskiej. Z Gniezna
– gniazda wyfrunęła wiara i Polskość. Tam
te dwa elementy złączyły się z sobą. Przez
całe wieki te zaślubiny było trwałe i wzajemnie się ubogacające. U początku III tysiąclecia wchodząca Polska w laickie struktury europejskie ma wnieść ducha chrześcijańskiego.
Nad podziw
Wytypowani przez naszych parafian kandydaci do Duszpasterskiej Rady Parafialnej odbyli pierwsze spotkanie organizacyjne w środę 10 kwietnia. Pan Bogdan Pamuła stanął na czele nowopowstałej Rady
złożonej z 30 członków. Spotkania będą się
odbywały raz na kwartał, w pierwszą niedzielę marca, czerwca, września, grudnia
o godz. 16.00. Zaproponowano powstanie
następujących zespołów:
a/ ds. wychowania,
b/ ds. opieki nad biedami ludzkimi,
c/ ds. kontaktów z władzami, a także mediami,
d/ ds. gospodarczo-ekonomicznych.
W ostatnią środę 16 kwietnia Ks. Kardynał Franciszek Macharski spotkał się z nowopowstałą Radą.

Nabożeństwa majowe
W czwartek 11 kwietnia na wspólnym spotkaniu Sióstr i Pań Katechetek wraz
z Ks. Proboszczem zastanawiano się nad
sposobami pobudzania dzieci do udziału
w nabożeństwach majowych. Zostało zamówione w redakcji Małego Gościa Niedzielnego 200 kompletów: mapa Polski
z sanktuariami wraz z obrazkami czczonych
tam obrazów maryjnych. Codziennie na nabożeństwach majowych będziemy odwiedzać różne maryjne miejscowości w Polsce. Cóż to za będzie cudowna wędrówka
po świętych miejscach w Polsce.
W trosce o młodzież
Spotkanie duszpasterzy naszej parafii,
które odbyło się w niedzielę 14.04 miało
za temat omówienie rekolekcji wielkopostnych, a także przygotowania dalszego i bliższego młodzieży do bierzmowania. Z radością Księża mówili o licznych rodzinach
naszej parafii, które znając młodzież można określić jako bardzo religijne. Po owocach poznacie je. „Jakie drzewo taki klin –
jaki ojciec taki syn. Jaka mać – taka nać”.
Przysłowia są mądrością naszego narodu.
Młodzież, która 16 kwietnia przyjęła Sakrament Bierzmowania będzie miała swą
pielgrzymkę do Kalwarii 25 maja.

Na zbliżający się tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów
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Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

APOSTOLSKICH:
Dz 2, 14a.36-41
Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem.

LISTU ŚWIĘGO PIOTRA APOSTOŁA:
1 P 2, 20b-25
Nawróciliście się do Pastrza dusz waszych.

Ja jestesm dobrym Pasterzem i zam owce moje,
a moje Mnie znają.

EWANGELIA:

J 10, 1-10 Jezus jest bramą owiec.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest
złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak
wchodzi przez bramę, jest pasterzem
owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce
słuchają jego głosu; woła on swoje owce
po imieniu i wyprowadza je. A kiedy
wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele,
a owce postępują za nim, ponieważ głos
jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają
głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział

im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego,
co im mówił. Powtórnie więc powiedział
do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są
złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały
ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś
wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść,
zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to,
aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.
Oto słowo Pańskie.

Słowem
Tęsknimy za bezpieczeństwem, za kimś, komu moglibyśmy zaufać. Chcemy mieć pewność, że gdy upadniemy, znajdzie się ktoś, kto nas podniesie. Wiara jest doświadczeniem, że
Bóg
nas
wspiera,
kocha,
że
w Nim mamy życie. Wiara znaczy: mieć ojczyznę, nie być obcym, móc zawierzyć Dobremu
Pasterzowi.
Gdy
modlimy
się
o powołania kapłańskie i zakonne, to modlimy się o nie dlatego, żeby jak najwięcej ludzi
mogło właśnie doświadczyć, że mogą liczyć na wsparcie i czuć się bezpieczni,

(ciąg dalszy ze str. 1)

Pismo święte na codzień:
Poniedziałek: Dz 11, 1-18 * J 10, 11-18
Wtorek: Dz 1, 3-8; Flp 1, 20c-30 *
J 12, 24-26
Środa: Dz 12, 24-13, 5a * J 12, 44-50
Czwartek: 1 P5, 5b-14 * Mk 16, 15-20
Piątek: Dz 13, 26-33 * J 14, 1-6
Sobota: Dz 13, 44-52 * J 14, 7-14

Ogłoszenia parafialne
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 21.04.2002
1. Nadchodzący tydzień jest zachętą do
modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.
2. Na nowennie do Matki Bożej w środę o godz. 8.30 i 17.30 modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
3. W czwartek o godz. 16.30 spotkanie członków Straży Honorowej Serca Bożego połączone ze święconym.
4. W tym roku na nabożeństwach majowych pragniemy poprzez Maryję podziękować Bogu za Jego hojne dary, a wśród
nich za niezwykły pontyfikat Jana Pawła
II. Prosimy o zadbanie o kapliczki przydrożne, a wśród nich zwłaszcza o te, przy
których będziecie odprawiać nabożeństwo
majowe.

5. W poniedziałek 6 maja o godz. 7.00
pielgrzymujemy do sanktuariów zakopiańskich. Koszt przejazdu 20 zł.
6. Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina
Kolpinga” w Wadowicach informuje o możliwości pracy dla bezrobotnych w Niemczech. Na zgłoszenia kandydatów Zarząd
oczekuje w naszym Domu Katolickim
w poniedziałek oraz wtorek – 22 i 23 kwietnia w godz. od 16.00 do 18.00.
7.
Święci tego tygodnia: we wtorek
jest Uroczystość św. Wojciecha, biskupa
i męczennika, głównego patrona Polski,
w środę - wspomnienie św. Jerzego, męczennika, w czwartek - Święto św. Marka
ewangelisty.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz

Apel
Dnia 16-go każdego miesiąca o godz. 21.00 stajemy do apelu maryjnego. Przez Maryję
zawierzamy Bogu sprawy Ojca Świętego i nasze. Modlitwy apelowe realizujemy:
a/ na Jasnej Górze – wyjazd o godz. 15.30, koszt 25 zł., powrót ok. 24.00
/prosimy o wcześniejsze zapisanie się w zakrystii lub kancelarii/,
b/ a naszej bazylice – początek godz. 20.45,
c/ w naszych domach – modlitwa rodzinna o godz. 21.00
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Nasze
Nowe sanktuarium w Łagiewnikach
Niepojęte dzieje Bożego Miłosierdzia pisze powstające sanktuarium w Łagiewnikach. To nie tylko krótki czas budowy –
zaledwie cztery lata, ale żywiołowe zapotrzebowanie ludzi na tę formę pobożności
– o czym świadczą mnogie pielgrzymki –
są dowodem aktualności tego miejsca.
W sobotę 13 kwietnia kapłani naszej diecezji wraz ze swymi biskupami odprawili
tam pierwszą Mszę Św. Wcześniej poprzez
akt wmurowania skały z Golgoty, jako kamienia węgielnego w tę świątynię – błagaliśmy Boga bogatego w miłosierdzie by
rozdarta przez wojny Ziemia Święta odnalazła pokój.
Równocześnie w murach tej świątyni zebrani kapłani wsłuchiwali się w trudne problemy wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Co przez tan akt zyskujemy, a ile tracimy.
Przez całe lata zniewolenia rozbiorowego
– ku pokrzepieniu ducha polskiego – był
szerzony pogląd, iż Polska jest Mesjaszem
narodów. Nie było to myślenie teologicznie poprawne. W naszych czasach odżywa ta sprawa, ale jako dziejowe zadanie.
Polska ma być misjonarzem współczesnej
Europy. To zadanie jest ponad nasze siły –
stąd, tak bardzo potrzebujemy miłosierdzia.
Procesje majowe
Jak zaangażować małe dzieci by czciły
Maryję poprzez udział w procesjach majowych po rynku – było tematem zebrania
Rycerstwa Niepokalanej 17 kwietnia.
Wymaluj mnie
Słowa te usłyszał św. Brat Albert z ust
Jezusa, gdy odnawiał zniszczony krzyż.
Myślał wtedy, że Bogu chodzi o drzewo.
Po latach dojrzał, że jego powołaniem było
odmalować piękno oblicza Bożego w zniekształconych przez biedę ludzkich twarzach.

sprawy
W naszej parafii bardzo jesteśmy pochłonięci nową polichromią. Wielu parafian dzieli
się na ten cel swoim pieniądzem. Zauważają, że dzięki ofiarności nasza świątynia nabiera coraz wspanialszego wyglądu.
Poprzez spotkania z Zespołem Charytatywnym duszpasterze wciąż uświadamiają
sobie, że pieniądz składany na malowanie
martwych murów kościoła trzeba dzielić, aby
w zniekształconych przez biedę ludzkich
twarzach jaśniało piękno oblicza Bożego.
Taką linię ewangeliczną duszpasterstwa
chcielibyśmy realizować w naszej parafii.
Wyścig
2 maja o godz. 12.45 zastartuje z rynku
wadowickiego I małopolski wyścig rowerowy księży i kleryków im. Ojca Świętego
Jana Pawła II. Organizatorem tego specyficznego wyścigu jest Wyższe Seminarium
Duchowne zgromadzenia Św. Michała Archanioła. Dochód przeznaczony jest na organizowanie kolonii przez kleryków michalickich. Trasa: start rynek wadowicki. Meta:
Klasztor Benedyktynów w Tyńcu. Trasa liczy ok. 50 km. Uczestnikami wyścigu są
tylko księża, klerycy i bracia zakonni.
Festyn
Wojskowy, Wczasowy Dom „Podhalanin”
urządza 3 maja od godz. 14.00 festyn. Do
udziału w różnego rodzaju zabawach zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych. Z części
dochodu pragnie ufundować obiad dla
uczestników szkół noszących im Jana Pawła II, którzy będą brali udział w specjalnym
nabożeństwie urodzinowym Papieża w Wadowicach 18 maja.
Żakom krakowskim
Na prośbę Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Krakowie w ostatnią niedzielę zebraliśmy kwotę 632 zł. Pieniądze
-7- te przesłaliśmy do inicjatorów zbiórki.

Czwartek 25 kwietnia Marka, Jarosława
6.00 Śp. Monika Augustyniak
6.30 W intencji narzeczonych i małżeństw
7.00 Śp. Balbina Potoczna
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. Aleksander Kucia
12.00 Śp. Danuta Ćwięk
18.00 Śp. Piotr Czaicki

Intencje mszalne:
Poniedziałek 22 kwietnia Leona, Łukasza
6.00 Śp. Anna Burzej
6.30
7.00 Śp. Jan Zając 5 r. śm.
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. Jan Bizoń
12.00 Śp. Danuta Ćwięk
18.00 Śp. Piotr Czaicki

Piątek 26 kwietnia Marii, Marzeny
6.00 Śp. Anna Burzej
6.30 Śp. Monika Augustyniak
7.00 Śp. Balbina Potoczna
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. Aleksander Kucia
12.00 Śp. Danuta Ćwięk
18.00 Śp. Józefa Frączek - 2 r. śm.
Śp. Julian i Ryszard

Wtorek 23 kwietnia Jerzego, Wojciecha
6.00 O Miłosierdzie Boże i zdrowie dla
Jerzego Zembronia
6.30 Śp. Anna Burzej
7.00 Śp. Ryszard Warzecha
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. Jerzy Szara
Śp. Jan
12.00 Śp. Danuta Ćwięk
18.00 Śp. Piotr Czaicki

Sobota 27 kwietnia Felicji, Teofila
6.00 Śp. Balbina Potoczna
6.30 Śp. Leonard Witek
7.00 Śp. Piotr Czaicki
7.30 Śp. Julia Ryłko
8.00 Śp. Tadeusz Kubera
12.00 Za zmarłe członkinie Stowarzyszenia
kobiet katolickich
18.00 Śp. Eleonora Migdałek - 6 r.śm.

Środa 24 kwietnia Grzegorza, Horacego
6.00 Śp. Albina Potoczna
6.30 Śp. Janina Książek
7.00 Śp. Julia Ryłko
O pomyślne zakończenie I roku dla kleryka
7.30 Śp. Monika Augustyniak
8.00 Śp. Stanisława i Jan Ziomkowscy
12.00 Śp. Danuta Ćwięk
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Niedziela 28 kwietnia Ludwika, Walerii
6.00 Śp. Maria Żak - 6 r.śm.
7.30 Śp. Julia Ryłko
9.00 Dziękczynna z prośbą i zdrowie i Boże
błog. dla Zofii w 70 r. urodzin
10.30 O Boże błog. dla Marii i Antoniego w 30 r.ślubu
Śp. Franciszek Madej
12.00 Śp. Barbara Gębala
13.15 Śp. Janina Bąk - 2 r.śm.
18.00 Śp. Maria Marian Gabryl

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

Stefania ROKITKA, ur. 1913 r., zam. Wadowice, ul. Mickiewicza
Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj jej wieczne spoczywanie.
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Bogaty w miłosierdzie
W sobotę 13 kwietnia w Łagiewnikach
jeszcze raz przypomniano nam słowa Jezusa skierowane do św. Faustyny: „Nie
zazna świat spokoju dopóki nie zwróci się
do Mego Miłosierdzia”. W świetle tych
słów przypomniałem sobie jak Ojciec Święty prosił świat katolicki przed dwoma tygodniami, aby współczesną Ziemię Świętą
nabrzmiałą od ludzkich cierpień i łez, śmierci
i bólu, pełną nienawiści i zaciętości – powierzyć w Niedzielę Miłosierdzia Jezusowi
Chrystusowi bogatemu w miłosierdzie.
Posłuszni prośbie Ojca Świętego w naszej
świątyni w tym dniu odprawiliśmy adorację błagalną. Przed obrazem: „Jezu ufam
Tobie” przez cały dzień paliły się świece
wraz z mnóstwem małych zniczy. Prośbę
Ojca Świętego, aby modlić się za udręczoną Palestynę realizowaliśmy również 13
kwietnia w pierwszej pielgrzymce kapłanów
do Łagiewnik.
W świecie pełnym niepokoju podaje Chrystus naczynie, z którego trzeba czerpać,
a nim jest ufność. Mieć nadzieję wbrew nadziei. Zanurzyć się w Boże miłosierdzie.
Powierzyć siebie Chrystusowi, który mówi:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Tyle jest w nas obolałych spraw
i miejsc. Nie możemy sobie z nimi poradzić, dlatego... przyjdźcie...
Zwracając się do Bożego miłosierdzia
uczymy się być miłosiernym dla siebie i innych. Czasy w których żyjemy są pełne
różnorakich bied: materialnych, duchowych
i moralnych. Fizycznych i psychicznych.
Jestem pełen podziwu jak w tym czasie
bezrobocia, małych pensji, niskich emerytur i rent – jak bardzo wspieramy naszą
ofiarnością różne dobre dzieła. Świeckie
i kościelne. Jakże z niskim ukłonem nie po-

chylić się nad waszą ofiarnością, która każe
dzielić się swoimi małymi zarobkami z różnymi sakralnymi budowlami: w Licheniu,
Słupsku, Łagiewnikach, itd. Dawać na KUL,
PAT, misje. Przekazywać na Wielką Orkiestrę Świąteczną, Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom. Ofiarować na samochód strażacki i karetkę pogotowia. Usłyszeć prośbę
o bardzo drogiej operacji. Nie odwracać się
od różnych fundacji. Ileż ich jest? A wciąż
odwołują się do waszej ofiarności. Nieustannie dawać. Wiele jest takich ludzi, co chcą
dobre dzieła realizować ofiarnością waszych
zubożałych kieszeni. Zbierają pochwały,
otrzymują medale dzięki waszej ofiarności.
Sami nieźle żyją, bo nauczyli się manipulować ludzką wrażliwością.
Nasze czasy są okresem niebywałego,
ludzkiego miłosierdzia.
Słyszałem, będąc kilkanaście lat w Stanach Zjednoczonych, że Bóg chroni Amerykę od wielkich nieszczęść dzięki ich wielkiemu miłosierdziu. Przez całe lata ten bogaty kraj bardzo wiele pomagał biednym
narodom. Poszkodowanym przez różne
żywioły i kataklizmy. I chociaż tam dzieją
się różne bezeceństwa – to jednak Bóg ma
nad tym narodem litość. Taką teorię słyszałem od pewnego Amerykanina. Nie
wiem czy ona jest do końca prawdziwa.
Wiem jednak, że z tego bogatego kraju
wciąż doznają wielkiego miłosierdzia ludy
na różnych kontynentach.
Wiem też, ile otrzymaliśmy pomocy
w stanie wojennym od różnych narodów
europejskich. Całymi kontenerami przywożono żywność, odzież i obuwie. Nie wiem,
czy jest z tego czasu zapis pomocy z zagranicy dla całej Polski. Z własnego doświadczenia wiem jednak, że gdy na Wzgórzach
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(ciąg dalszy na str. 4)

Teraz, choć odczuwamy u nas biedę realnie zdajemy sobie sprawę, że jest ona
dużo mniejsza niźli na Ukrainie, czy Białorusi, czy też w innych krajach byłego
Związku Radzieckiego. Wiem, że w naszych trudnych czasach dużą pomoc ślą
Polacy do sąsiadów za granicą wschodnią.
I chwała nam za to. Chwała za ludzkie, dobre, miłosierne serce – zanurzone w Bożym Miłosierdziu.

(ciąg dalszy ze str. 3)

Krzesławickich w Nowej Hucie budowaliśmy kościół od 1982 do 1987 - bardzo byliśmy wspomagani nie finansowo, ale żywnością i ubraniami przez niektóre parafie
z RFN, Francji, Włoch, a nawet Szwecji.
Wiem też, że gdy byłem dyrektorem Caritas Archidiecezji Krakowskiej, również wiele
darów otrzymywaliśmy z zagranicy, aby
dzielić pomiędzy polską biedą.

Ks. Proboszcz

NAMIESTNIK CHRYSTUSA
„Zejdź z krzyża, uwierzymy Ci” krzyczeli
szydercy patrząc na Umęczonego Zbawiciela.
Dotrwał do końca i nie odrzucił Krzyża,
który Mu przeznaczył Ojciec. Tak też nasz
Ojciec Święty idzie swoją drogą krzyżową,
którą Mu przeznaczył Chrystus – Mistrz.
Papież idzie drogą krzyżową obrzucany
błotem, opluwany, wyśmiewany, jak Chrystus i jak Chrystus nie odrzuca przeznaczonego Mu krzyża. Ojciec Święty trzymając
w osłabłych ramionach swój krzyż, nie
zważa na krzyki współczesnych wrogów,

Zapowiedzi:

krzyczących „zrezygnuj, bo nie chcemy
Ciebie”, a najgłośniej krzyczą ci, którzy są
obojętni wobec Kościoła, czy nawet Jemu
wrodzy. Ofiara Ojca Świętego ożywia Kościół. Ojciec Święty potrzebuje naszego
wsparcia modlitewnego, płynącego z głębi
duszy ludzkiej. Takiego wsparcia jesteśmy
zobowiązani Mu udzielić. Obejmijmy Go
swoimi modlitwami prosząc Boga o siłę
i wytrwanie na drodze krzyżowej. Kościół
przez całe wieki szedł tą drogą. W naszych
czasach również jest to Jego drogą.
Zofia Bukowska
Polecamy Bogu narzeczonych, ufni,
że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej.
Prosimy naszych parafian,
by się za nich modlili.

Dariusz BIELAŃSKI syn Stanisława
i Ireny z d. Piątek zam. Wadowice, Os. XXlecia 18/15 Barbara Lucyna RADWAN
córka Kazimierza i Danuty z d. Rzycka zam.
Chocznia, Os. Pod Bliźniakami 6

Sławomir SZABLA syn Edwarda i Zofii
z d. Jarosz zam. Polanka Wlk, ul. Słoneczna 46 Dorota PALENICA córka Tadeusza
i Lucyny z d. Sarapata zam. Wadowice,
Os. XX-lecia 9/41

Paweł PŁOTEK syn Tadeusza i Marii z d.
Pawlik zam. Jaszczurowa 218 Monika BIELARZ córka Jerzego i Bożeny z d. Woźny
zam. Wadowice, Os. Westerplatte 14/2

Bogusław WAJDZIK syn Józefa i Zofii
z d. Zemła zam. Zawadka 1 Jolanta Anna
POTOCZAK córka Józefa i Ireny z d. Miarka zam. Wadowice, Os. Jedność 17
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WAŻNE DLA POSZUKUJĄCYCH PRACY!!!
Z radością chcemy podzielić się z Wami najnowszymi wiadomościami dotyczącymi pomocy tym, którzy są dotknięci problemem szeroko pojętego niedostatku, a szczególnie braku
pracy i nadziei na jej zdobycie.
Po długotrwałych staraniach Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce m.in. w Krajowym Urzędzie Pracy, możemy przedstawić aktualną ofertę legalnej pracy w Niemczech.
Istnieją następujące możliwości zatrudnienia:
1. Praca sezonowa – dla osób, które ukończyły 18 lat. Okres zatrudnienia 3 miesiące
w roku kalendarzowym. Praca w rolnictwie, przetwórstwie rolnym, tartakach, leśnictwie,
gastronomii i sektorze usług.
2. Praca w charakterze pracownika – gościa, na podstawie umowy między rządami
Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie zatrudnienia pracowników, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych – dla osób w wieku od 18
do 35 lat posiadających wykształcenie zawodowe. Okres pracy 12 miesięcy.
Praca w branży hotelarsko-gastronomicznej jako wykwalifikowany personel w kuchni,
restauracji, hotelu /recepcja, służby parterowe, służby pięter/, oraz w sieci gastronomicznej
McDonald’s.
Podstawowe warunki przyjęcia do pracy:
a/ obywatelstwo polskie,
b/ dobra znajomość języka niemieckiego /w recepcji również angielskiego/,
c/ nie akceptuje się podań osób, które nie pracują w swoim zawodzie dłużej niż 1 rok.
3. Praca w charakterze opiekuna /-ki/ - jako pomoc domowa przy osobach wymagających stałej opieki. Okres pracy nawet do 3 lat.
Ubiegający się powinni mieć ukończone 18 lat. Od kandydatów/kandydatek nie oczekuje
się ani kwalifikacji zawodowych ani językowych, mogą one jednak okazać się przydatne.
Naszą ideą jest, by ubiegający się o pracę mogli otrzymać umowy adresowane na konkretne nazwisko. W związku z tym prosimy wszystkich zainteresowanych do wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w celu przygotowania przez nas oficjalnej oferty dla potencjalnego
pracodawcy. Osoby wydające formularze w miarę możliwości udzielą dodatkowych informacji.
Po uzyskaniu potwierdzenia gotowości zatrudnienia, każdy zgłaszający się otrzyma imienne zaproszenie do odbycia szkolenia, podczas którego zostaną omówione wszelkie zagadnienia i procedury związane z wyjazdem do pracy.
Kolpingowi Cześć!

Szczęść Boże!
STOWARZYSZENIE „RODZINA KOLPINGA”
w Wadowicach

Uwaga:
Na zgłoszenia kandydatów oczekujemy w Domu Parafialnym parafii Of. NMP w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II Nr 1 w dniach 22-23 kwietnia 2002 roku godz. 16.00-18.00 – Biuro
Stowarzyszenia Rodzin Kolpinga /prosimy zwracać uwagę na logo Stowarzyszenia/.
Adres: parafia Ofiarowania NMP, Plac Jana Pawła II nr 1, 34-100 Wadowice
e-mail: rkwadowice@poczta.onet.pl
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