Nasze sprawy
<> Wyjątkowe łamanie
W sobotę 5 stycznia
w s p ó l n o t a
neokatechumenalna w naszej
parafii przeżyła opłatek. Była
jednak inna formuła tego
spotkania. Nie opłatek i życzenia. We Mszy
Św. neokatechumenalnej zaraz po tzw. echu
słowa i wspólnej modlitwie jest ryt
przekazania sobie pocałunku pokoju. I wtedy
jest miejsce na okazanie życzliwości ludzkiej.
Natomiast Komunię Św. wspólnota ta
przyjmuje z jednego Konsekrowanego
Chleba oraz z jednego Konsekrowanego
Kielicha.
<> Służba
W czwartek 10 stycznia nasz Zespół
Charytatywny łamiąc się opłatkiem – dzielił
się spostrzeżeniami dotyczącymi różnorakich
bied w naszej parafii. Wysunięto projekt, aby
papieska parafia ufundowała jedno
stypendium dla zdolnego, a biednego studenta
z Wadowic. Zastanawiamy się skąd wziąć
na ten cel pieniądze?
Postanowiono przy tym opłatku, że
w przyszłym roku z okazji Trzech Króli
Zespół Charytatywny wykona pamiątki,
w których będzie się znajdowała kreda
i kadzidło. Przed Świętem Objawienia
Pańskiego będzie je rozprowadzała wśród
Parafian. Natomiast przed Świętami Bożego
Narodzenia nasz zespół będzie rozprowadzał
wigilijne sianko. Doświadczamy wielkiego
żniwa biedy, a niewspółmiernego
uzyskiwania środków do ich zapobiegania.
Cieszy nas, że Świąteczna Orkiestra głośno
gra i zbiera duże sumy pieniędzy. Na co dzień
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pragnęlibyśmy przy
bardzo
cichym
a kompa ni a me nc i e
ludzkich bied wciąż
pozyskiwać zasoby do jej wsparcia. Przy
naszym ewangelicznym spojrzeniu na
ludzkie biedy – pragniemy dostrzegać
całego człowieka i dążyć by dawać mu
wędkę, a nie rybkę – to znaczy pomagać
mu, żeby stanął na nogi i szukał środków
do godnego życia.
<> Kuchnia św. Brata Alberta
W roku 2001 Gmina Wadowice wydała
na kuchnię św. Brata Alberta 52 tys. zł.
Wojewoda krakowski przekazał 14 tys. zł.
Różni ofiarodawcy dołożyli resztę. Tylko
na żywienie w tej kuchni w roku 2001
wydano sumę 250 tys. zł.
<> Civitas Christiana
W czwartek 17 stycznia na spotkaniu
noworocznym połączonym z opłatkiem
spotkała się 20 osobowa grupa zrzeszonych
członków noszących nazwę Civitas
Christiana. Wspólnota ta składająca się
z różnych ludzi z powiatu Wadowickiego
przezywa w ostatnich latach swój kryzys.
Często przeżywają kuszące pytanie – Po
co my jesteśmy, co my tu robimy?
<> Związek ociemniałych
W czwartek 17 stycznia związek
zrzeszający ludzi o niesprawnych oczach
poprzez Mszę Św. ofiaruje Bogu liczne
kłopoty związane z brakiem widzących
oczu. Natomiast na spotkaniu opłatkowym
ci bardzo radośni ludzie wyrażają sobie
nawzajem wielką życzliwość i bardzo
porządnie przykładają się do śpiewu kolęd.
Do użytku parafialnego
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Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

ROKA IZAJASZA:

LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁAAPOSTOŁA
DO KORYNTIAN:

Iz 49, 3. 5-6
Sługa Boży światłością całej ziemi

1 Kor 1, 1-3
Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.

EWANGELIA:
J 1, 29-34 Duch Święty spoczął na Jezusie
Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który
gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który
mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale
przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem
nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad
którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.
Oto słowo Pańskie.

W czasie Mszy św. często bezmyślnie
wypowiadamy słowa: „Baranku Boży...”.
A gdy się trochę nad nimi zastanowimy, to
być może nieco irytuje nas parównanie
Jezusa do zwierzęcia. „Barankiem Bożym”
nazywa Jan Chrzciciel Jezusa. Należy
jednak pamiętać, że baranek w starożytności
/nie tylko w Izraelu/ był - oprócz barana -

najczęściej składaną Bogu ofiarą.
Baranka paschalnego zabijano, nie łamiąc
mu kości, na pamiątkę wyzwolenia
Izraelitów z Egiptu. Dlatego baranek jest
też symbolem Chrystusa i złożonej przez
Niego ofiary na krzyżu. A zgodnie
z Pismem i Jemu żołnierze nie połamali
nóg, gdy umarł na krzyżu (J 19,33).

Ogłoszenia parafialne
II Niedziela Zwykła - 20 stycznia 2002 r.
1. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna w
naszej archidiecezji Tydzień Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Hasłem
tego tygodnia są słowa Pisma Świętego:
„U Ciebie jest źródło życia”.
2. Nowennę środową w tym tygodniu
chcemy połączyć z prośba Ojca Świętego,
którą będzie zanosił w najbliższy czwartek
w Asyżu: Aby we współczesnym świecie
zapanował pokój.
3. W czwartek 24 stycznia o godz.
12.00 w naszej bazylice w łączności
z Ojcem Świętym, który z Przywódcami
różnych religii modli się o pokój w Asyżu,
odprawimy Mszę Świętą. Prosimy, aby
o godz. 19.00 w naszych domach cała
rodzina przy zapalonej świecy Caritas
odmówiła Koronkę do Bożego
Miłosierdzia.

4. W czwartek o godz. 16.00 w Domu
Katolickim odbędzie się spotkanie
członków Straży Honorowej Serca Bożego
połączone z opłatkiem.
5. W
ubiegłym
tygodniu
zakończyliśmy wizytę duszpasterską
zwaną kolędą. Wszystkim parafianom,
którzy ochotnie otworzyli przed nami drzwi
swych domów i rodzin i przyjęli nas
z wielką życzliwością – składamy
serdeczne Bóg zapłać. Ofiary, które
składaliście przy kolędzie przeznaczone są
na cele duszpasterskie i charytatywne.
6. W przyszłą niedzielę odprawiamy
wszystkie Msze Św. w intencji rodzin,
które przyjęły wizytę duszpasterską wraz
z błogosławieństwem kolędowym.
/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Pismo święte na codzień: Poniedziałek: 1 Sm 15, 16-23 * Mk 2, 18-22
Wtorek: 1 Sm 16, 1-13 * Mk 2, 23-28
Środa: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 * Mk 3, 1-6
Czwartek: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 * Mk 3, 7-12
Piątek: Dz 22, 3-16 lub Dz 9, 1-22 * Mk 16, 15-18
Sobota: 2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27 * Mk 3, 20-21
Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

Piotr KOŁODZIEJCZYK syn Franciszka i Heleny z d. Sajdak zam.
Babica 109 Elżbieta Beata MIARKA córka Tadeusza i Emilii z d.
Żurek zam. Wadowice, ul. Miedzne 4
Łukasz GASIŃSKI syn Henryka i Barbary z d. Gregulska zam.
Andrychów, ul. Lenartowicza 28/21 Joanna WĘDZICHA córka Bronisława
i Lucyny z d. Dyrga zam. Wadowice, ul. Lwowska 36/13
Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.
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Nasze

sprawy

<> Żywioł kolędowy
W niedzielę 13 stycznia grupa
pielgrzymkowa miała swój opłatek.
Rozpoczął się Mszą Św. w cudownej
kaplicy naszej bazyliki, natomiast łamanie
opłatkiem i kolędowanie wraz Agapą było
w Domu Katolickim. W opłatku tym
wzięło udział około 200 ludzi z różnych
parafii. Kolędowanie było tak głośne, ze
ks. prałat Zdzisław Kałwa, który w tym
czasie miał kurs dla narzeczonych, swoimi
wyjątkowo ciekawymi wykładami z
trudnością
mógł
powstrzymać
uczestników na wykładach. Wielka
wdzięczność należy się tak ks. Janowi
Jarco jak i Panu Andrzejowi Leniowi oraz
całej kierowniczej grupie za
zorganizowanie spotkania noworocznego.
<> Jedność Dyrektorów
W piątek 11 stycznia dyrektorzy
wszystkich poziomów szkół z powiatu
wadowickiego i suskiego mieli spotkanie
opłatkowe. Zorganizował je dyrektor
Kuratorium P.Leszek Kucharski oraz
wizytator katechetyczny ks. Lucjan

Bielas. Spotkanie to rozpoczęło się Mszą
św. w kościele św. Piotra, której
przewodniczył ks. bp. Kazimierz Nycz.
W Domu Kultury w tym zacnym gronie
składającym się z około 100 osób, ksiądz
biskup podzielił się swymi refleksjami na
temat nauczania. Również kurator
krakowski P. Jerzy Lackowski
przekazywał swoje wielkie doświadczenie
tyczące organizacji szkoły i właściwego
nauczania.
<> Żywy Różaniec
W naszej parafii dzięki Siostrom
Katechetkom oraz Pani Katechetce jest
wiele róż różańcowych. Natomiast
dorosłych jest 12 róż kobiet oraz 1 róża
mężczyzn. Są to ludzie najbardziej
modlący się w parafii. Na opłatku, który
mieliśmy w sobotę 12 stycznia składaliśmy
sobie życzenia oraz bardzo dużo
śpiewaliśmy kolęd. Wyrażam wielkie
uznanie dla Żywego Różańca, bo oni naszą
parafię bardzo omadlają i dzielą się
wdowim groszem ze świątynią.

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

Daria Dorota SZATAN, córka Stanisława i Renaty
Dominika Barbara STOPA, córka Janusza i Katarzyny
Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Edward FIRCZYK, ur. 1910 r., zam. Wadowice, Al. MB Fatimskiej
Władysław WEŁNA, ur. 1937 r., zam. Wadowice, ul. Słowackiego
Zuzanna Antonina WRÓBEL, ur. 1930 r., zam. Wadowice, Os. M.Wadowity
Teresa GRABOWSKA, ur. 1925 r., zam. Wadowice, ul. Lwowska
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Poniedziałek 21 stycznia Agnieszki, Jarosława
Wspomnienie św. Agnieszki,
dziewicy i męczennicy
6.00 Śp. Edward Owcarz
6.30 Śp. Zbigniew Foryś
7.00 Śp. Bronisław i dusze w czyśccu
7.30 Śp. Zofia Olech, Jan i Zofia Gaczołowie
8.00 Śp. Jan Fidziński
12.00 Śp. Stefania Kak
18.00 Śp. Kamila Sediwy
Wtorek 22 stycznia Anastazego, Wincentego
Wspomnienie św. Wincentego,
diakona i męczennika
6.00 Śp. Edward Owcarz
6.30 Śp. Zbigniew Foryś
7.00 Śp. Bronisław i dusze w czyśccu
7.30 Śp. Jan Fidziński
8.00 Śp. Kamila Sedwiy
12.00 Śp. Maria Wisthaz - 10 r. śm.
18.00 Śp. Kamila Sediwy
Środa 23 stycznia Ildefonsa, Rajmunda
Wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka
i 12 Towarzyszy, Męczenników Podlaskich
6.00 Śp. Edward Owcarz
6.30 Śp. Anna Baklarz
7.00 Śp. Bronisław i dusze w czyśccu
7.30 Śp. Antonina Baklarz - 10 r. śm.
8.00 Śp. Kazimierz Wądolny - 7 r. śm.
12.00 Śp. Stefania Kak
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań
Czwartek 24 stycznia Franciszka, Rafała
Wspomnienie św. Franciszka Salezego,
biskupa i doktora Kościoła
6.00 Śp. Edward Owcarz
6.30 O zdrowie dla Bronisławy
7.00 Śp. Bronisław i dusze w czyśccu
7.30 Bogu wiadoma
8.00 Śp. Kamila Sediwy
12.00 Śp. Stanisława Dyrcz
18.00 Śp. Stanisława Dyrcz
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Intencje mszalne:

Piątek 25 stycznia Miłosza, Pawła
Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
6.00 Śp. Edward Owcarz
6.30
7.00 Śp. Bronisław i dusze w czyśccu
7.30 Śp. Maria Kędzior
Śp. Jan
8.00 Śp. Rajmund Guzdek oraz rodzice
12.00 Śp. Kubera Feliks - r. śm.
18.00 Śp. Czesław Gracjasz
Sobota 26 stycznia Michała, Tytusa
Wspomnienie świętych biskupów
Tymoteusza i Tytusa
6.00 Śp. Edward Owcarz
7.00 Śp. Bronisław i dusze w czyśccu
7.30 Śp. Józef i Karolina
8.00 Śp. Kamila Sediwy
12.00 Śp. Czesław Gracjasz
18.00 Śp. Agata Klimas
Niedziela 27 stycznia Anieli, Jerzego
6.00
7.30
9.00 Wszystkie msze św. w intencji
10.30 rodzin, które przyjęły wizytę
11.30
duszpasterską - Kolędę.
12.00
15
13.
18.00

Pokój mój daję wam
Przez tę naszą rozmodloną postawę po raz
kolejny dajemy dowód naszej wyjątkowej
solidarności z Ojcem Świętym. Sprawy
Dziecka Wadowickiego są naszymi
sprawami. Jedną rodzina jesteśmy.
Przecież matka i ojciec przeżywają radości
i boleści swych dzieci. Dobre dzieci są
złączone w różnych tajemnicach ze swymi
rodzicami. W dobrej rodzinie bóle i troski
są przeżywane przez wszystkich. Jak
również w radosnych tajemnicach bierze
udział cała rodzina.
Solidarność nasza z Ojcem Świętym ma
także swoje źródło w tym, iż my na własnej
skórze odczuwamy, że mroczne chmury
gromadzą się także na horyzoncie
wadowickim. Groźba konfliktów
sąsiedzkich, rodzinnych i małżeńskich jest
niestety udziałem wielu z nas.
Doświadczam zwłaszcza teraz, gdy
przeszedłem wasze rodziny po kolędzie,
jak w wielu domach mroczne chmury, czyli
brak perspektyw na przyszłość jest
dramatycznym problemem. Nie ma pracy
dla wielu parafian. W tym roku
odwiedziłem 420 rodzin. W połowie
odwiedzanych rodzin spotykałem się z tym
ciężkim zagadnieniem: braku pracy.
W starszych rodzinach z narzekaniem, iż
renty i emerytury są niskie, a wszelkie
opłaty coraz wyższe. Żywność drożeje.
Gdy przyjdzie jeszcze choroba i trzeba
kupować lekarstwa – to już jest tragicznie.
Mroczne chmury, które są na
horyzoncie naszych rodzin, to plaga
pijaństwa, a także duża lekkomyślność
w podejmowaniu poważnych decyzji,
choćby małżeństwa.

W najbliższy czwartek Ojciec Święty
Jan Paweł II będzie w Asyżu - wraz
z całym światem, a zwłaszcza
z Przywódcami różnych religii, modlił się
o pokój. Przed kilkoma tygodniami 8 grudnia 2001 roku – modlił się Jan
Paweł II u stóp statuy Maryi na Palcu
Hiszpańskim w Rzymie, zawierzając
Kościół Boży i ludzkość następującymi
słowami: Przychodzimy do Ciebie,
Panno Niepokalana, wyjednaj nam,
aby serca uwolnione od nienawiści
otworzyły
się
na
wzajemne
przebaczenie. Prosimy Cię, okaż nam
się Matką. Mroczne chmury gromadzą
się na horyzoncie świata. Ludzkość,
która z nadzieją powitała świt trzeciego
tysiąclecia, czuje teraz wiszącą nad
sobą groźbę nowych, wstrząsających
konfliktów. Zagrożony jest pokój na
świecie. Dlatego przychodzimy właśnie
do Ciebie – wyjednaj nam łaskę
pokoju.
Ta wielka prośba Papieża ma się stać
w dniu 24 stycznia potężnym wołaniem
całego świata. Jakże Wadowice nie mają
się włączyć w tę modlitwę. Czyż nasza
bazylika ma być w tym dniu pusta?
Dlatego mszę św. w czwartek o godz.
12.00 – w samo południe – ogłaszamy jako
nasze niewymowne wołanie Księcia
Pokoju, Jezusa Chrystusa o pokój
w dzisiejszym świecie. Natomiast
wieczorem o godz. 19.00 niech w naszych
domach rozpalą się świece Caritas –
świece miłości – a przy nich, cała rodzina
poprzez odmawianie Koronki do Bożego
Miłosierdzia, pokornie prosi: „Miej
miłosierdzie dla nas i świata całego”.
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Zagrożony jest pokój nie tylko
w wymiarze światowym, ale także
w wymiarze rodzinnym i małżeńskim.
Matka Teresa z Kalkuty, ta niezwykle
doświadczone przez życie zakonnica,
często powtarzała taką maksymę życiową:
„Owocem wiary jest miłość, owocem
miłości jest służba, owocem służby jest
pokój”. To jest konsekwentne życiowe
następstwo. Jakże w małżeństwach czy
rodzinach będzie pokój, gdy nie ma chęci
do służenia. Jak współmałżonkowie mogą

sobie służyć, gdy zabrakło źródła tej
postawy jaką jest miłość. Skąd ma się
brać miłość jeśli przekreślono wiarę? Ta
wielka życiowa wartość jaką jest wiara
dla wielu ludzi już jest niedostrzegalna.
Chodząc
w
tym
roku
z błogosławieństwem kolędowym po
Waszych rodzinach uczestniczę w tych
różnych zagrożeniach i bolączkach. Tym
bardziej odczuwam potrzebę budowania
w sobie i parafianach żywej wiary,
nieugiętej nadziei oraz miłości, która
wszystko zwycięża.
Ks. Proboszcz

Czyń i ty podobnie
Kolejnym ukończonym fragmentem
polichromii jest przedstawiona w środkowej części nawy bocznej scena obrazująca przesłanie Ojca Świętego zawarte
w encyklice „Dives in misericordia –
O Bożym Miłosierdziu”. Obraz ten pokazuje Boże Miłosierdzie objawiające się
w łasce odpuszczenia grzechów kobiecie
cudzołożnej. Zdarzenie to opisuje św. Jan
Ewangelista. Rzecz dzieje się na dziedzińcu świątyni. W centralnej części widzimy
Jezusa oraz niewiastę, którą do Niego
przyprowadzono. Wokół tłum, którego
twarze wyrażają wiele emocji. Jedni
oskarżają, zadają pytania, pełni podstępu
oczekują, co zrobi Chrystus. Inni oburzeni
Jego decyzją wydają się zaraz wybuchnąć swoją złością. Jeszcze inni bezsilni,
z zaciśniętymi pięściami wobec takiego rozstrzygnięcia odwracają się i jak najszybciej chcą opuścić to miejsce. Być może
niektórzy dostrzegli w sobie zło, które wypomniał im Jezus i w zawstydzeniu opuścili swe głowy. A pośrodku zalękniona
niewiasta, która uniknęła niechybnej śmier- -4-

ci przez ukamienowanie oraz dostąpiła
łaski odpuszczenia grzechów dzięki Bożemu Miłosierdziu. Jest zdumiona, zaskoczona, a jednocześnie szczęśliwa z otrzymanego daru. Pośrodku nich wyrażająca
miłość twarz Chrystusa, który pełen powagi i dostojeństwa nie potępia, nie odrzuca, ale przebacza kobiecie w swoim
wielkim miłosierdziu jej grzech. Jednocześnie napomina „I Ja ciebie nie potępiam.
Idź, a od tej chwili już nie grzesz.” Ojciec
Święty w swojej encyklice mówi „ Nawrócenie jest najbardziej konkretnym
wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. Właściwym
i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest
samo choćby najbardziej przenikliwe
i najbardziej współczujące spojrzenie na
zło moralne, fizyczne czy materialne.
W swoim właściwym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku.” (Dives in misericordia). Jakież

bowiem miałoby znaczenie życie ludzkie gdyby człowiek pozostał głuchy na
Boże Miłosierdzie, gdyby nie skorzystał
z tej łaski. Bo przecież miłość Jezusa jest
dla nas i od nas zależy ile z niej skorzystamy. Zwraca uwagę na ten fakt Jan
Paweł II „ Nieskończona jest gotowość
i moc przebaczania, mając swe stałe
pokrycie w niewysłowionej wartości
ofiary Syna. Żaden grzech ludzki nie
przewyższa tej mocy ani jej nie ogranicza. Ograniczyć ją może tylko od strony

człowieka brak dobrej woli, brak gotowości nawrócenia czyli pokuty, trwanie
w oporze i sprzeciwie wobec łaski i prawdy, a zwłaszcza wobec świadectwa krzyża i zmartwychwstania Chrystusowego”
(Dives in misericordia).
Zatem otwórzmy się na łaskę, prawdę
i miłosierdzie - korzystajmy z tego jak mówi
św. Siostra Faustyna „Źródła tryskającego
z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej”
Józef Lehrfeld

Przegląd kolędowy
Dzięki inicjatywie pani Danuty Biernat popartej przez Ks. Artura
Chrostka już drugi raz w naszej bazylice odbył się przegląd kolęd i
pastorałek. Było 11 solistów oraz 16 zespołów, w sumie około 220
uczestników. Jury przyznało wyróżnienia III, II i I stopnia wśród
zespołów i solistów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Przyznano również nagrodę specjalną dla Radosława Książka z trzema
towarzyszącymi osobami: mamusią i dwoma siostrami. Rodzina ta mieszka w Choczni.
Parafia nasza ofiarowała na zorganizowanie tego przeglądu 1200 złotych.

Studium dla świeckich
Raz w miesiącu- w pierwsze sobotyz rejonu wadowickiego ks. wizytator
Bielas gromadzi grupę około
20 katolików z różnych parafii, którzy
chcą się religijnie dokształcać. W sobotę
12 stycznia ks. bp. Jan Szkodoń przybył
z Krakowa, aby wyrazić uznanie
i połamać się opłatkiem z członkami tej
grupy.
Nowe mieszkania czekają
W poniedziałek 14 stycznia otwarto
nowy blok mieszkalny przy ul. Batorego.
W bloku tym ma zamieszkać 70 rodzin.
Powstał on dzięki specjalnej inicjatywie

Urzędu Miasta Wadowice. Czynsze nie są
zbyt wygórowane dla tych, którzy mają
pracę. Dla ludzi, których większość jest na
bezrobociu mieszkania te są wciąż
marzeniem.
Dzieci Boże mają głos
Grupa dzieci szkolnych, których rodzice
są religijnie aktywniejsi należy do Oazy
Dzieci. Są one wewnętrznie urabiane
poprzez cotygodniowe spotkania, a także
rekolekcje oazowe. W niedzielę 13 stycznia
dzieci wraz z rodzicami oraz ks. Mieszkiem
Pabisiem i Siostrą Bogumiłą, przeżyły swoje
spotkanie opłatkowe.
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