Nasze sprawy
Comunio
W niedzielę 20 stycznia
odbył się opłatek grupy jesiennej pielgrzymki do sanktuariów maryjnych Europy.
Obecni z entuzjazmem
wspominali głębokie przeżycia religijne, których przyczyną było pielgrzymowanie po
sławnych sanktuariach: Lourdes, La Salette, Fatima, a także Compostella. Wielkie wrażenie na rozmówcach sprawiła zwłaszcza
Fatima. Przyczyną był duch pokuty, który
w tym Sanktuarium jest wyczuwalny.
Uczestnicy wspominali również, jak bardzo
pielgrzymka łączy. Po kilku dniach z sąsiadem jest się „na ty”, a inni - to bracia i siostry. Pielgrzymi uświadomili sobie po raz
kolejny wdzięczność Bogu za ten czas, jak
również właściwe zdrowie i pieniądze, potrzebne do odbycia tej drogi.
Troska
Na ulicy Barskiej w Wadowicach, w dawnym żłobku, powstaje bardzo ważny ośrodek dla ludzi chorych, których nie chce szpital, bo już nie wymagają specjalnej opieki
lekarskiej. Są jednak wielkim krzyżem dla
rodziny, gdyż w dalszym ciągu potrzebują
pomocy pielęgniarskiej, a dom jej nie jest w
stanie udzielić. Niektórzy mieszkańcy tej
ulicy – nieświadomi ewangelicznej wartości tego domu – robili duże trudności. Na
szczęście rozsądek zwyciężył nad uprzedzeniami. Dom im. Dr Edmunda Wojtyły, który, ma nieść pomoc ludziom obłożnie chorym, powstaje dzięki inicjatywie Pani Stanisławy Wodyńskiej, przy wielkiej współpracy Urzędu Miasta, oraz założonego stowarzyszenia.

„Bazylika” - Tygodnik informacyjny

W siedzibie przyszłego hospicjum w niedzielę 20.01 miało miejsce spotkanie członków
Stowarzyszenia, któremu przewodniczył
ks. Inf. K.Suder wraz z P. Burmistrz Ewą
Filipiak. Zacne to grono łamało się opłatkiem i dzieliło troskami związanymi z powstawaniem tego ośrodka. Ks. Infułat był
jak zwykle niedościgły w śpiewaniu kolęd.
Wciąż Bóg obdarza go zdrowiem i niezwykłą werwą. Wciąż jest nieugaszonym
ogniem zapalającym innych.

Rekolekcje „Koda”
Z kandydatami na animatorów w Ruchu
Światło Życie od 20-30.01 br.w Domu Pielgrzyma w Ludźmierzu prowadzi rekolekcje ks. Artur Chrostek. Bierze w nich udział
chętna młodzież od I do III klasy szkoły
średniej uczestnicząca w kursie animatorskim w rejonie I, IV, V, VI, VII Archidiecezji Krakowskiej.
Opłatek Zw. Emerytów i Rencistów
We wtorek 22 stycznia w Wadowickim
Centrum Kultury odbył się tradycyjny opłatek. Został on uświetniony przez występ
zespołów wokalnych tegoż Centrum. Jakżeż nie gratulować wielkiej aktywności naszego Domu Kultury. W przeciągu pół roku
powstały i rozwinęły aktywną działalność
trzy wokalne zespoły. Dziecięcy noszący
nazwę „Gamma”. Kwartet młodzieżowy,
który przyjął nazwę „Green”, oraz zespół
młodzieżowy o nazwie „Grapes”. Bardzo
mnie ucieszyły śpiewające, wadowickie
„Ptaki”. Radowałem się kolędując razem
z „Pniakami” ziemi wadowickiej.
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DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

ROKA IZAJASZA:

LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁAAPOSTOŁA
DO KORYNTIAN:

Iz 8, 23b - 9,3
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał
światłość wielką.

1 Kor 1, 10-13. 17
Jedność chrześcijan

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

EWANGELIA:
Mt 4, 12-23 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak
Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona
i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia
Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch
braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro:
byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami
ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej,
ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem
swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając
w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
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Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA:
Fragment Ewangelii św. Mateusza daje
nam obraz Jezusowego zatroskania o nawrócenie wszystkich ludów ziemi. Ze słowami: „Nawracajcie się...” wyrusza Pan
Jezus do różnych krain i ziem ze swoją
misją. Od samego początku Pan Jezus powołuje uczniów, których później nazwie
Apostołami. Ciekawy jest fakt podany przez
świętego Mateusza, że pierwsi Apostołowie byli braćmi. Może było łatwiej Jezusowi przekonać rodzeństwo, a może rodzeństwu łatwiej było podjąć tę trudną misję
gdyż wspierali siebie wzajemnie? Jedno jest

Zbiórka
W sobotę 2 lutego w święto Matki Bożej
Gromnicznej w Centrum Okulistycznym
przy ul. Krakowskiej 8 w godz. 9.00 – 18.00
pani doktor Barbara Huczyńska – Bujnicka
będzie udzielać porad okulistycznych. Dobrowolne honoraria za badania, będą
w całości przeznaczone na rzecz stowarzyszenia im. Dr Edmunda Wojtyły w Wadowicach. Stowarzyszenie to działa na rzecz

Dzielmy się chlebem
i radością
W trosce o nasze dzieci, zwłaszcza z rodzin ubogich, zorganizowaliśmy w ostatnią sobotę piękną wycieczkę do Krakowa.
W najbliższym tygodniu planujemy takie
wycieczki: we wtorek – do Zakopanego,
a w czwartek na Śnieżnicę koło Mszany

Rekolekcje – zimowisko

pewne, że Pan Jezus się nie pomylił i dwie
pary pierwszych Apostołów staną się
w gronie Dwunastu filarami przyszłego Kościoła. Na tym przykładzie Pan Bóg nam
przypomina, że wszyscy jesteśmy mu potrzebni i wzajemnie musimy się wspierać
w naszej misji aby ją do końca i bardzo gorliwie wypełniać. Znamienne jest także to, że
Pan Jezus nie słyszy wahania ze strony
swoich przyszłych uczniów. „A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim”.
Taka gotowość, jest wyrazem głębokiej
wrażliwości religijnej i godna jest najwyższego uznania.
Ks. Jan J.
utworzenia w budynku przy ulicy Barskiej
17 ośrodka pielęgnacyjno – rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych wymagających fachowej opieki
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie i pozyskują na działalność
środki wyłącznie ze składek członkowskich
i darowizn.Członkowie Stowarzyszenia
będą 2 lutego br. pełnić dyżur w gabinecie
i udzielać wszelkich informacji.
Zarząd Stowarzyszenia

Dolnej. Wiemy jak trudno jest rodzinom
i dlatego bierzemy minimalną sumę 5 zł od
osoby na koszt podróży. Przez te wycieczki
pragniemy choć w cząsteczce ukazać piękno
naszej małopolskiej ziemi w okresie zimowym. Konieczną rzeczą jest wcześniejsze
wpisanie się na listę, czy to w zakrystii lub
kancelarii parafialnej. Musimy wiedzieć ilu jest
chętnych na tę bardzo tanią wycieczkę.

Msza Święta

Od 21.01 – 26.01 w Lipniku k. WiśnioW niedzielę 27 stycznia o godz. 15.00
wej 25 dzieci z naszej parafii, które w ciąw
Rokowie odprawiona jest Msza Święta.
gu roku uczestniczą w formacji i liturgii
bierze udział w specjalnym zimowisku. Prowadzi je ks. Mieszko Pabiś z s. Bogumiłą
wraz z siedmioma animatorami.
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Renowacja wadowickiej Bazyliki
Przez ostatnie 2 lata dokonujemy w naszej Bazylice gruntownych porządków. Staramy się o przejrzystość i logiczność realizowanych modyfikacji. Przez to jej wnętrze staje się coraz piękniejsze. W ramach
tej renowacji – przygotowując nawę główną
do wykonania polichromii zdjęliśmy duży
krzyż spod łuku dzielącego prezbiterium od
nawy głównej. Przekonaliśmy się, że jest
on mocno przez robactwo zniszczony. Byliśmy zmuszeni przekazać go do odnowienia do pracowni artystycznej sztuki sakralnej w Krakowie. Tam nasz piękny, wadowicki krzyż zostanie „uzdrowiony” i dostanie „rumieńców życia” współbrzmiącego z odmalowanym sklepieniem. Jednocześnie belka, na której spoczywał krzyż jest
uszkodzona przez korniki. Ks. Dr Józef Nowobilski kierujący z ramienia Kurii Metropolitalnej wystrojem naszej Bazyliki – po
konsultacji z artystami - doszedł do wniosku, żeby usunąć z wnętrza naszej świątyni belkę tęczową, na której dotychczas spoczywał krzyż. Według zasad sztuki, posadzenie krucyfiksu na belce było stosowane w świątyniach gotyckich i wiązało się z
umieszczaniem obok krzyża postaci Matki

Boskiej i Świętego Jana, a niekiedy wielofiguralnych przedstawień Golgoty. Dotychczasowa aranżacja była niepierwotną, niekompletną, a ponadto przysłania światło
łuku, częściowo zasłaniając ołtarz.
Za usunięciem belki tęczowej przemawia
barokowa stylistyka wnętrza naszego kościoła. Postać Ukrzyżowanego Chrystusa w
kościołach barokowych umieszczona jest na
ścianie tęczowej powyżej łuku.
Ponieważ nie spełniała ona również wymogów konstrukcyjnych - dlatego zadecydowaliśmy się ją usunąć. Przekonamy się,
jak bardzo dzięki temu posunięciu wnętrze
prezbiterium się odsłoni.
Wiadomo, że renowacja naszego krzyża
w pracowni krakowskiej będzie kosztowna. Jeszcze nie znam dokładnej ceny tego
dzieła. Niemniej konieczna jest ta praca. W
pracach przebudowy i odnowy jest taka
zasada jak w nauczaniu niemowlęcia mowy
– jak zacznie mówić a, to następuje i b i c,
itd. Jak zacznie mówić mama, to i tata i inne
wyrazy. Przekonuję się, że i podobnie jest z
ciągiem odnowienia naszej świątyni.

Ogień miłości

ła II. Wnikliwe kazanie na tej mszy św.
wygłosił Ks. Kanonik Edward Daleki – proboszcz z sąsiednich Tomic. Czułem w tym
dniu wielką bliskość miasta Jana Pawła II –
Wadowic, z miastem św. Franciszka – Asyżem. Oby spokrewnienie tych dwóch grodów było źródłem wzajemnego, duchowego ubogacenia.

Ks. Proboszcz

W czwartek 24 stycznia po mszy św.
koncelebrowanej przez Księży dekanatu
wadowickiego o godz. 12.00, przy licznym
udziale wiernych, którzy trzymali w rękach
zapalone świece Caritas - wyruszyliśmy w
procesji eucharystycznej na Plac Jana Paw-

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

Mieczysław KUREK, ur. 1923 r., zam. Wadowice, Os. Westerplatte
Maria GŁUSZEK-SORDYL, ur. 1931 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
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Intencje mszalne:

Czwartek 31 Stycznia Jana, Ludwiki
Wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana
6.00 Śp. Edward Owcarz
6.30 Śp.
7.00 Śp. Zbigniew Foryś
7.30 Śp. Janina Wacławska
8.00 O zdr.i błog. Boże dla Marii Kręcioch
12.00 O błog. Boże dla Ojca Świętego
18.00 Śp. Stanisław Łopata
Piątek 1 Lutego Brygidy, Seweryna
6.00 Śp. Jan Folga
6.30 Śp. Edawrd Owcarz
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą opiekę
7.30 Śp. Stanisław Łopata
8.00 Wynagrodzenie NSPJ i przebłaganie
za grzechy wszystkich ludzi
12.00 Śp. Zuzanna Wróbel
18.00 O błog. Boże i zdrowie dla Zofii
Janik oraz jej rodziny

Poniedziałek 28 Stycznia Juliana, Karola
Wspomnienie sw. Tomasza z Akwinu,
kapłana i doktora Kościoła
6.00 Śp. Edward Owcarz
6.30 Śp. Julia Ryłko
7.00 Śp. Bronisław i dusze w czyśćcu
7.30 Śp. Jan Bogacz
8.00 W 41 rocznicę ślubu Marianny i Józefa
z prośbą o błog. Boże
12.00 Śp. Zbigniew Foryś
18.00 Śp. Władysława Przystał

Sobota 2 Lutego Joanny, Marii, Mirosława
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
6.00 Śp. Jan Folga
7.00 Śp. Stanisław Kukuła
8.00 Śp. Bronisław Grad
10.00 Śp. Maria i Szymon
12.00 Śp. Edward Owcarz
15.00 W intencji Ojca Świętego, za
Kościół, Ojczyznę i za Radio Maryja
16.00 Śp. Marian, Józef, Anastazja i Krystyna
18.00 W intencji dającego

Wtorek 29 Stycznia Franciszka, Zdzisława
Wspomnienie błogosławionej
Bolesławy Marii Lament, dziewicy
6.00 Śp. Edward Owcarz
6.30 Śp. Jan i Józefa Palichleb
Śp. Marek Majdak
7.00 Śp. Bronisław i dusze w czyśćcu
7.30 Śp. Stanisława Dyrcz
8.00 Śp. Zygmunt i Kazimiera Wdowiak
12.00 Śp. Edward Firczyk
18.00 Śp. Jan - 3 r.śm.
Środa
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
12.00
18.00

Niedziela 3 Lutego Błażeja, Oskara
6.00 Śp. Bronisław Grad
7.30 Śp. Teresa, Stanisław Sikora i Helena
9.00 Dziękczynna o błog. Boże dla Zofii
i Zdzisława w 25 rocz. ślubu i ch dzieci
10.30 Śp. Waldemar Stolarczyk
11.30 Śp. Władysław Wełna
12.00 Śp. Edward Owcarz
13.15 Chrzty
15.00 Msza dla rodziców i dzieci przystępu
jących do I Komunii św.
18.00 W 10r. ślubu z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze dla Bożeny i Zdzisława

30 Stycznia Martyny, Macieja
Śp. Edward Owcarz
Śp. Genowefa Żmuda
Śp. Bronisław i dusze w czyśćcu
Śp. Stefania i Józef
O zdrowie i błog. Boże dla rodziny
z podziękowaniem za łaski
Śp. Jan, Honorata i Stanisław
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30
Za wszystkichuczestnikówNowenny oraz
w intencjach składanych próśb i podziękowań
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Ogłoszenia parafialne
III Niedziela Zwykła - 27 stycznia 2002 r.
w zakrystii. Gromnica jest znakiem Pana Jezusa i Jego Matki. Jest znakiem ochrony
przed nieszczęściami. Gdy burze szaleją
świecimy gromnice i modlimy się. Gdy
śmierć się zbliża świecimy gromnice i modlimy się. Przypominamy wiernym, że
wszystkie Sakramenty Święte są dla osób
żywych, także Sakrament Chorych jest dla
ludzi żywych – poważnie chorych. Dla
zmarłych Kościół przeznacza obrzędy pogrzebowe oraz inne modlitwy. Nie ma sensu prosić księdza, by przyszedł z olejami
świętymi i udzielił namaszczenia chorych
temu, który już umarł. Ten Sakrament nie
jest konieczny do zbawienia. On pomaga
człowiekowi choremu w znoszeniu krzyża
cierpienia, a czasami przywraca zdrowie.
8. Do chorych z sakramentami świętymi pójdziemy w sobotę o godz. 9.00.
9. Święto Ofiarowania Pańskiego –
z woli Ojca Świętego – jest dniem modlitw
za osoby konsekrowane – za siostry i braci
zakonnych.
10. Dużą pomocą w pogłębieniu wiary
jest znajomość nauczania Kościoła. Temu
celowi wydatnie służy prasa katolicka. Dla
ułatwienia jej nabywania umieszczamy popularne tygodniki katolickie na stoisku, które znajdują się przy bocznych ołtarzach.
Zachęcamy, aby każda rodzina miała swój
ulubiony tygodnik katolicki, który co tydzień
nabywa, aby go przeczytać.
11. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na malowanie kościoła. Obecnie przygotowujemy nawę główną pod
wykonanie polichromii.

1. Dziś o godz. 17.30 odprawiamy Nieszpory.
2. Na Opłatek dla uczestników pielgrzymek krajowych z ubiegłego roku zapraszamy dzisiaj na godz. 16.00 do Domu
Katolickiego.
3. W najbliższy wtorek – w drugim
tygodniu ferii zimowych – parafia organizuje wycieczkę dla dzieci i ich opiekunów
do Zakopanego. Wyjazd o godz. 8.00,
a powrót około16.00. Koszt przejazdu 5 zł.
Natomiast w czwartek w tej samej cenie
i o tych samych godzinach jedziemy na
Śnieżnicę koło Mszany Dolnej.
4. W środę na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się za dzieci i młodzież.
5. W pierwszy czwartek na Mszy Św.
o godz. 8.00 modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich, którzy należą do Rycerstwa Niepokalanej zapraszamy w tym dniu na spotkanie do Domu
Katolickiego na godz. 17.00.
6. W pierwszy piątek większa ilość
kapłanów spowiada rano od 6.00 do 8.30
oraz po południu od 16.00 do 18.30. Na
godzinę świętą, którą poprowadzi Straż
Honorowa Serca Bożego - w tym dniu zapraszamy na 8.30.
7. W pierwszą sobotę jest Święto Ofiarowania Pańskiego zwane u nas Świętem
Matki Bożej Gromnicznej. Msze Św. odprawiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 16.00, 18.00. Na każdej mszy święcimy gromnice. Prosimy tak zabezpieczyć
świece by nie rozlewać wosku po ławkach
i posadzce. Gromnice można nabywać

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz
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O

pracy ludzkiej

Ostatni fragment polichromii w nawie
bocznej od strony północnej obrazuje nauczanie Ojca Świętego zawarte w encyklice
„Laborem exercens – O pracy ludzkiej.”.
Praca - jak ważna to sprawa w nauczaniu
Kościoła i Papieża świadczy fakt, że jej problem jest poruszany u początku jego pontyfikatu (1981 r). Nam Polakom wydawać się
może, że na treść tej encykliki miały wpływ
wydarzenia w Polsce (Sierpień 1980 r). Być
może jest to prawda, a może przemawia
przez nas próżność, że wydaje nam się, że
jesteśmy najważniejsi.
Malowidło ilustrujące encyklikę przedstawia ludzi pracujących. Na pierwszym planie widzimy grupę kobiet zajmujących się
przebieraniem winogron. W głębi widoczne winnice, w których trwa zbiór dojrzałych gron. Obok pola, na których uprawia
się zboże. Przedstawiony jest okres żniw.
Z lewej strony młyn wodny, w którego żarnach mielone jest ziarno na mąkę, z której
będzie wypieczony chleb. Swoją pracę ludzie wykonują z bardzo dużym zaangażowaniem, widać, że jest ona dla nich najważniejsza. Obraz ma bardzo głęboką treść.
Przede wszystkim bardzo dosłownie wyobraża Papieską encyklikę a ponadto zauważmy, że osoby wykonujące pracę wytwarzają dobra, które przynoszone są do
kościoła jako chleb i wino na ofiarowanie
w Eucharystii.
Ojciec Święty słowami „Stworzony, bowiem na obraz i podobieństwo Boga Samego wśród widzialnego wszechświata, ustanowiony, aby ziemię czynić sobie poddaną,
jest człowiek przez to samo od początku
powołany do pracy. Praca wyróżnia go
wśród reszty stworzeń, których działalności
związanej z utrzymaniem życia nie można
nazwać pracą – tylko człowiek jest do niej -4-

zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając pracą swoje bytowanie na ziemi.
Tak więc praca nosi na sobie szczególne
znamię człowieka i człowieczeństwa, znamię osoby działającej we wspólnocie osób
– a znamię to stanowi jej wewnętrzną kwalifikacje, konstytuuje niejako samą jej naturę.” (Laborem exercens) podkreśla, że
praca determinuje życie człowieka, wyróżnia go spośród innych stworzeń i towarzyszy mu na przestrzeni dziejów, człowiek
został powołany do pracy przez samego
Boga i z jego nadania korzysta z bogactw
ziemi. W innym miejscu Papież mówi
o wartościach, które płyną z pracy „ Praca stanowi podstawę kształtowania życia
rodzinnego, które jest naturalnym prawem
i powołaniem człowieka. Te dwa kręgi wartości – jeden związany z pracą, drugi wynikający z rodzinnego charakteru życia
ludzkiego – muszą łączyć się z sobą prawidłowo i prawidłowo wzajemnie przenikać.
Praca jest poniekąd warunkiem zakładania rodziny, rodzina bowiem domaga się
środków utrzymania, które w drodze zwyczajnej nabywa człowiek przez pracę” (Laborem exercens.)
Wiele jeszcze ważnych wątków niesie
przesłanie encykliki. Papież mówi m.in.
o godności pracy, o uprawnieniach pracowników, o pracodawcach, roli i znaczeniu
związków zawodowych, o pracy osób upośledzonych. Ojciec Święty szczególne miejsce poświęca bardzo bolesnemu problemowi bezrobocia, „które jest w każdym wypadku jakimś złem, a przy pewnych rozmiarach może stać się prawdziwą klęską
społeczną. Problem bezrobocia staje się
problemem szczególnie bolesnym wówczas,
gdy zostają nim dotknięci przede wszyst-

kim młodzi, którzy po zdobyciu przygotowania poprzez odpowiednią formację kulturalną, techniczną i zawodową, nie mogą
znaleźć zatrudnienia. Obowiązek świadczeń na korzyść bezrobotnych, czyli obowiązek wypłacania odpowiednich zasiłków
niezbędnych dla utrzymania niezatrudnionych pracowników oraz ich rodzin, jest powinnością wynikającą z najbardziej podstawowej zasady porządku moralnego
w tej dziedzinie – to znaczy z zasady powszechnego używania dóbr, albo inaczej
jeszcze i po prostu: z prawa do życia
i utrzymania”.(Laborem exercens) Kolejnym, również akcentowanym przez Papieża jest problem pracy na roli (to ten
rodzaj pracy obrazuje fragment polichromii). O tej pracy trudnej i ciężkiej, która –
jak zaznacza Ojciec Święty - ma bardzo
znikome uznanie, mówi” Dlatego też należy głosić i popierać godność pracy, każdej pracy, a zwłaszcza pracy na roli, w której człowiek, w sposób tak bardzo wymowny, ziemię otrzymaną w darze od Boga
„czyni sobie poddaną” i potwierdza swoje „panowanie” w widzialnym świecie”
(Laborem exercens)
W końcowej części encykliki Ojciec
Święty przypomina, że każda praca łączy
się z trudem, wysiłkiem, poświęceniem.
Przez pracę możemy uczestniczyć w dziele

zbawienia „ Pot i trud, jaki w obecnych warunkach ludzkości związany jest nieodzownie z pracą, dają chrześcijaninowi i każdemu człowiekowi, który jest wezwany do naśladowania Chrystusa, możliwość uczestniczenia z miłością w dziele, które Chrystus
przyszedł wypełnić”.(Laborem exercens)
Lektura encykliki „O pracy ludzkiej” jest
bardzo ciekawa. Jak każde nauczanie papieskie, tak i ta encyklika ma wartość ponadczasową. Jej przesłanie pozostaje aktualne
do dzisiaj i szczególnie mocno przemawiają
do nas wątki mówiące o bezrobociu, niesprawiedliwości, braku akceptacji społecznej te,
które tak często doświadczamy na sobie.
„Laborem exercens” jest dziełem, które warto
polecić do przeczytania wszystkim: pracownikom, pracodawcom, bezrobotnym, rządzącym. Każdy znajdzie w nim wskazówkę,
odpowiedź na wiele dręczących pytań i być
może zechce skorzystać z zawartej w nim
nauki.
Z niecierpliwością oczekujemy jak przedstawiona zostanie encyklika Jana Pawła II
„O Duchu Świętym”. Wykonanie polichromii o tej treści, w nawie głównej, zapowiedział Ksiądz Proboszcz w poprzednim numerze „Bazyliki”. Ufajmy, że znajdą się środki konieczne do zrealizowania tego i następnych przedsięwzięć.

Zebranie Akcji Katolickiej

niu pieniędzy lub środków żywnościowych,
a także odzieży takim rodzinom. Ponadto
zastanawiano się jak pomóc w poszukiwaniu miejsca pracy.
Sytuacja gospodarcza nie sprzyja najbiedniejszym i najsłabszym. Liberalna gospodarka
doprowadziła do drastycznego ograniczenia
miejsc pracy. Kolejne ekipy rządowe spełniając żądania Unii Europejskiej dalej nie spełniają oczekiwań swoich wyborców.

Dnia 16 stycznia odbyło się comiesięczne spotkanie Parafialnego Zespołu Akcji
Katolickiej. Poprzedziła ją Msza Św. w
naszej bazylice. Tematem spotkania był
problem bezrobocia w naszym środowisku. Członkowie Akcji zastanawiali się jak
możemy pomóc w złagodzeniu skutków
tego problemu w naszym środowisku.
Podczas dyskusji padły propozycje pomocy bezpośredniej, polegającej na ofiarowa- -5-
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