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Nasze sprawy

Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedza następujące rodziny:

27 stycznia
Maria i Stanisław Gracjasz

Al. MB Fatimskiej 20
3 lutego

Anna Kwarciak
Pl. Kościuszki 3

4 lutego
Barbara Zielińska

Kuwik Małgorzata i Klaudia
Os. XX-lecia 6/7

5 lutego
Joanna i Andrzej Stanek
ul. Sienkiewicza 37/33

6 lutego
Leszek i Marta Homel

7 lutego
Ryszard i Wanda Mastalscy
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Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny,
które przyjęły do swego grona Maryję wraz z Jezusem.

Niech doświadczą radości Domu Nazaretańskiego.

Dzieci oazowe
W poniedziałek 27 stycz-

nia wyruszył rano autokar,
w którym 32 dziewczynki
należące do oazy Dzieci Bo-
żych wyruszyły wraz z ks.

Mieszkiem i opiekunkami na sześciodnio-
we rekolekcje oazowe do parafii Milówka
k/Żywca. Cieszę się, że dzięki dofinanso-
waniu tego zimowiska przez ks. Mieszka
oraz częściowo przez nasza parafię mogą
dzieci tydzień ferii przeżyć w radości.

Wdzięczność
Poprzez zaradność

PP. Małgorzaty Radoń
oraz Marii Zadora dzie-
ci z naszej parafii mogły przeżyć piękne
jasełka w Kalwarii, podziwiać urok Tatr,
zaspokoić ciekawość powstawania filmów
w Bielsku. Fundusze na zorganizowanie
tych różnorakich imprez czerpiemy z ofiar,
które parafianie składają na cele charyta-
tywne.

Centrum dla Bezrobotnych KOLPING-PRACA
Wadowice, ul. E i K Wojtyłów 13
Tel. 873 21 10, fax. 872 03 46

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

Centrum dla Bezrobotnych KOLPING-PRACA jest biurem szybkiego pośrednictwa pracy,
szkoleniem osób bezrobotnych oraz z doradztwem zawodowym i prawnym. Wszystkie usługi
świadczone przez nasze CENTRUM, zarówno dla Pracodawców jak i dla osób poszukują-
cych pracy są usługami bezpłatnymi.

Tematy szkoleń dla osób bezrobotnych
1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.
2. Warsztaty readaptacyjne.
3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
4. Kurs języka niemieckiego.
5. Kurs komputerowy.

Wszystkie szkolenia organizowane przez Centrum dla Bezrobotnych KOLPING-PRACA
są ofertami skierowanymi do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Wadowicach. Szkolenia są bezpłatne, a ukończenie każdego z nich kończy się
wydaniem certyfikatu lub świadectwa ukończenie. Bliższych informacji na temat szczegóło-
wego programu szkoleń możemy udzielić osobom bezpośrednio zainteresowanym.

W momencie, gdy Pańska firma będzie dysponować wolnymi miejscami pracy, prosimy
o kontakt. Z poważaniem kierownik Centrum

Anna Fajfer



Intencje mszalne:Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA MALACHIASZA:

EWANGELIA:

 Łk 2, 22-32 Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Ml 3, 1-4 1 Hbr  2, 14-18

Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela.

Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego
oczekujecie

Chrystus upodobnił się do braci

 Oto słowo Pańskie.

Wiesław Józef DOMAŃSKI, ur. 1924 r. zam. Os. Jedność 13
Bronisława WĄDRZYK, siostra Patrycja, Albertynka

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

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie

Poniedziałek  3 lutego
Wspomnienie św. Błażeja,

biskupa i męczennika
  6.00 Śp. Helena Byrska
  7.00 Śp. Józef Twardowski
  8.00 Śp. Mieczysław Gawron
 12.00 Śp. Augustyn Gurdek
 18.00 Śp. Rozalia Targosz

Wtorek 4 lutego
  6.00 Śp. Stanisława Bucała
  7.00 Śp. Józef Twardowski
  8.00 Śp. Mieczysław Gawron
 12.00 O bł. Boże dla Joanny Rzepa
 18.00 Śp. Marian, Józef, Anastazja, Krystyna

Środa 5 lutego
Wspomnienie bł. Agaty,
dziewicy i męczennicy

  6.00 Śp. Stanisława Bucała
  7.00 Śp. Mieczysław Gawron
  8.00 Śp. Józef Twardowski
 12.00 Śp. Augustyn Gurdek
 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,

oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Czwartek 6 lutego
Wspomnienie świętych męczenników

Pawła Miki i Towarzyszy
  6.00 Śp. Helena Byrska
  7.00 Śp. Emilia Brzukała
  8.00 Śp. Mieczysław Gawron
 12.00 Śp. Augustyn Gurdek
 18.00  Śp. Franciszek Janina z dziećmi

Piątek 7 lutego
  6.00 O bł. przy egzaminach i o właściwe

podjęcie decyzji dla Teresy
  7.00 Śp. Antoni, Bronisława, Stefania, Zofia
  7.30 Śp. Wiesław Domański
  8.00 Wynagradzająca za grzechy
12.00 Śp. Mieczysław Gawron
16.30 Śp. Tadeusz - 25 r. śm.

Śp. Jakub i Zofia
18.00 Śp. Leszek Knapczyk

Sobota  8 lutego
Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego,

zakonnika
  6.00 Śp. Józef Witek - 5 r. śm.
  7.00 Śp. Mieczysław Gawron
  8.00 Śp. Janina Władysław Mieczysław
12.00 Śp. Mieczysław Kłobuch
18.00 O bł. Boże dla Szymona w 18 r. ur.

Niedziela 9 lutego
  6.00 O zdrowie i Boże bł. i zdrowie dla

ks. Stanisława w rocznicę chrztu św.
  7.30 Śp. Mieczysław Gawron
  9.00 Śp. Marianna i Stanisław Paleczny
10.30 Śp. Ignacy Komar - 11 r. śm.

W 40 r. ślubu Janiny i Ryszarda podz. za łaski
12.00 Śp. Jan Sikora - 8 r. śm.
13.15 Śp. Augustyn Gurdek
18.00     O bł. Boże dla Marii Paterak

Dzisiejsze święto Ofiarowania Pańskie-
go wiele mówi o Świętej Rodzinie. Mimo
przeznaczenia Jezusa do założenia Kościo-
ła i stworzenie nowego kultu - Jego rodzi-
ce są wierni żydowskiej tradycji. Tak na-
prawdę nie tradycja jest najważniejsza, ale
stosunek do Boga . Józef i Maryja przez
swoje posłuszeństwo wyrażają zaufanie do
Boga, wypełniając Jego przykazania.

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do
Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde
pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze
parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył
w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wycze-
kiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie
ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do
świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju
Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść
słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu
Twego, Izraela.

Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii
jest obowiązkiem. Chcemy - jak nasz Zba-
wiciel - dochować wierności powinnościom
religijnym, które wynikają z przyjęcia sa-
kramentu chrztu świętego. Nową świątynią
jest sam Chrystus Pan, którego składamy w
doskonałej ofierze Bogu Ojcu. Dołączmy do
niej także nasze sprawy osobiste, wszystko,
co ważne dla Kościoła w świecie, naszej
ojczyźnie, diecezji i parafii.
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Jesteśmy przy Tobie Ojcze Święty Ogłoszenia parafialne
IV Niedziela Zwykła 2 lutego 2003

ŚWIĘTO OFIAROWNIA PAŃSKIEGO

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

1. Dziś o godz. 17.30 Nieszpory.
2. We wtorek 4 lutego, oraz w czwartek

6 lutego jedziemy z dziećmi do Wytwórni
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
Wyjazd o godz. 8.30. Koszt przejazdu 5 zł.
Można dzieci zapisać jeszcze na czwartek.

3. W środę na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się za rodziny, w których ktoś
choruje.

4. W pierwszy piątek większa ilość ka-
płanów spowiada rano od 6.00 do 8.30 oraz
po południu od 16.00 do 18.30. Msza św.
dla dzieci będzie o godz. 16.30. W tym dniu
Honorowa Straż Serca Bożego poprowa-
dzi Godzinę Świętą od godz. 8.30.

5. Zmianka Różańcowa w przyszłą nie-
dzielę będzie po Mszy Św. o godz. 7.30.

6.W Domu Katolickim powstało Centrum
dla Bezrobotnych pod nazwą Kolping-Pra-
ca. Biuro to czynne jest od poniedziałku do
piątku w godz. od 8 – 16. Pragnie pomagać

wszystkim tym, którzy nie mają pracy,
a także tym, którzy oferują miejsca pracy.

7. Jest wolą Kościoła, aby w Roku Ró-
żańcowym, który obecnie przeżywamy,
rodziny nasze przyjmowały do swych do-
mów Matkę Bożą w znaku różańca. Zachę-
camy naszych parafian do zapisywania się
w zakrystii.

8. Dwadzieścia sześć rodzin naszej para-
fii podjęło się zadania odmawiania codzien-
nie dziesiątka różańca za Ojca Świętego,
który w tym roku przeżywa 25-lecie swo-
jego pontyfikatu. Jesteśmy wdzięczni ro-
dzinom, które zareagowały na głos dusz-
pasterzy.

9. We wtorek 11 lutego w wspomnienie
objawienia Matki Bożej w Lourdes z woli
Ojca Świętego obchodzimy Światowy
Dzień Chorego. Wszystkich, którzy się źle
mają zapraszamy w tym dniu na mszę św.
o godz. 10.00.

Kolęda tegoroczna wywołuje u mnie róż-
ne refleksje. Odwiedziłem prawie 450 ro-
dzin naszej parafii. Zostały mi w pamięci
opowiedziane zdarzenia rodzinne bardzo
zwykłe, które są niejednokrotnie radosne,
ale były też i opowiadania bolesne. Skupię
się na tych drugich. Problemy związane
z chorobą kogoś bardzo bliskiego: męża,
dziecka, matki. Śmierć współmałżonka, czy
też kogoś z rodziny. Dręczące pytanie: „Czy
tak musiało być. Dlaczego to mnie spotka-
ło?” Słuchanie o udrękach rozkładającego
się małżeństwa, poranionej rodziny. Skłó-

conego małżeństwa, zwaśnionej rodziny
i trudnego sąsiedztwa. Trudnej drogi do bli-
skiego człowieka. Biedy spowodowane al-
koholizmem, czy też bezrobociem.

Ktoś zapyta się czy wiele takich spotkań
przeżyłem. Odpowiem, że każde z nich było
dla mnie powodem gorzkich rozmyślań.
Szukania rozwiązań. I wtedy przypomina-
łem sobie ciekawy wyjątek opisany w po-
wieści sienkiewiczowskiej „Quo vadis”, któ-
rej treścią jest męczeństwo pierwszych
chrześcijan.

1. Baca Maria z dziećmi ul. Podstawie 24
2. Baranowski Małgorzata i Andrzej os. XX-lecia 14/2
3. Bizoń Renata i Piotr ul. B. Olbrychta 57
4. Brańka Anna i Władysław os. XX-lecia 4/7
5. Choczyński Józefa i Józef os. M.Wadowity 32/4
6. Gracjasz Maria i Stanisław al. MB Fatimskiej 20
7. Gruszeczka Anna i Czesław os. XX-lecia 5/30
8. Jamrozik Lidia i Tadeusz ul. Westerplatte 15
9. Kaczor Czesława i Andrzej ul. Iwańskiego 27
10 Koźbiał Dorota i Andrzej ul. Łazówka 49
11 Lehrfeld Maria i Józef ul. Trybunalska 2
12. Lurka Bożena i Andrzej ul. Łazówka 40
13. Malinowski Genowefa i Władysław os. Widok 22
14. Mika Maria i Józef ul. Źródlana 21
15. Mrowiec Władysława i Tadeusz ul. Lwowska 61
16. Mrugacz Agnieszka i Jan os. XX-lecia 17/15
17. Potoczny Kazimiera i Stanisław os. XX-lecia 12/30
18. Rokowski Marianna i Janusz ul. Ady Sari 12
19. Rzycki Jolanta i Bogusław Tomice 352
20. Sikora Ludwika i Józef ul. Mickiewicza 37
21. Skowronek Monika i Tomasz os. XX-lecia 16/27

   22. Szydłowski Józefa i Stanisław os. Jedność 10
23. Tyrała Stefania i Józef os. XX-lecia 17/59
24. Warchał Maria i Jacek ul. Wojska Polskiego 51
25. Wolczko Maria i Paweł os. XX-lecia 7/3
26. Zmysłowski Irena i Józef os. Słoneczne 9
27. Zielińska Barbara, Małgorzata os. XX-lecia 6/7

Obecnie przeżywamy
Rok Różańcowy. Ojciec
Święty zapragnął, aby Jubi-
leusz 25-lecia wyniesienia
na Stolicę św. Piotra prze-
żywać wraz z Maryją –
w Jej dziękczynnym Ma-
gnificat. W papieskich

Wadowicach, w Roku Jubileuszowym kil-
kanaście rodzin zobowiązało się odmawiać
codziennie dziesiątek różańca, od 2 lutego
do 16 października 2003 roku. Pragną przez

tę różańcową, rodzinną modlitwę uwielbić
Boga, który w niezbadanych swych wyro-
kach wybrał na Namiestnika Chrystusowe-
go Wadowiczanina – kardynała Karola Woj-
tyłę. Zapragnął Bóg, aby Papież z Wadowic
przeżywał długoletni pontyfikat. Wdzięcz-
ny jestem rodzinom, które włączyły się
w krąg uwielbienia Boga za 25 lat pontyfi-
katu naszego Ukochanego Rodaka. Jeśli w
jakiejś rodzinie dojrzeje myśl, że chce się
włączyć w ten szlachetny wadowicki krąg,
to serdecznie zapraszam do wpisu.

Rozdzierający smutek i żal

(ciąg dalszy na str. 4)
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Winicjusz, bogaty patrycjusz zakochany
w młodej chrześcijance Ligii, która została
uwięziona, szuka dla niej ratunku. Uważa,
że św. Piotr może mu w tym pomóc. Do-
wiaduje się, że chrześcijanie spotykają się
w pewnej szopie, położonej dziko i ustron-
nie. Gdy tam przyszedł, ujrzał przy mdłym
świetle latarek kilkadziesiąt postaci klęczą-
cych i pogrążonych w modlitwie. Odmawia-
ły one rodzaj litanii; chór głosów, zarówno
męskich, jak kobiecych powtarzał, co chwi-
la: „Chryste zmiłuj się”. Drgał w tych gło-
sach głęboki, rozdzielający smutek i żal. Piotr
był obecny. Klęczał na przedzie, przed drew-
nianym krzyżem, przybitym do ściany szo-
py i modlił się. Winicjusz rozpoznał z dala
jego białe włosy i wzniesione ręce. Pierw-
szą myślą młodego patrycjusza, było przejść
przez gromadę, rzucić się do nóg Apostoła
i krzyczeć: „Ratuj”. Lecz zamiast tego, klęk-
nąwszy u wejścia, począł powtarzać z ję-
kiem i zaciśnionymi dłońmi: „Chryste zmi-
łuj się”. Gdyby był przytomny, byłby zro-
zumiał, że nie tylko w jego prośbie brzmiał
jęk i że nie on tylko przyniósł tu swój ból,
swój żal i swoją trwogę. Nie było w tym
zebraniu jednej duszy ludzkiej, która by nie
straciła drogich sercu istot. A gdy najgor-
liwsi i najpełniejsi odwagi wyznawcy byli
już więzieni, gdy z każdą chwilą rozchodzi-
ły się nowe wieści o zniewagach i mękach,
jakie zadawano im w więzieniach, gdy
ogrom klęski przerósł wszelkie przypusz-
czenia, gdy została już ta garść tylko, nie
było wśród niej jednego serca, które by nie

przeraziło się wierze i nie pytał w zwątpie-
niu: „Gdzie Chrystus?” i czemu zezwala
by zło stało się potężniejsze od Boga.

Wtem Piotr wstał i zwróciwszy się do
gromady rzek³: - Dzieci podnieście serca
ku Zbawicielowi naszemu i ofiarujcie mu
wasze łzy. I umilkł. Usłyszał wtedy głośne
skargi od ludzi, którzy postradali swoich
najbliższych. A wśród tych skarg było jed-
no wielkie wołanie: – Biada nam! Kto nas
osłoni?

A tymczasem Piotr począł mówić gło-
sem z początku tak cichym, że ledwie go
można było dosłyszeć: Ja proch przed Bo-
giem, lecz wobec was Apostoł Boży i na-
miestnik, mówię wam w imię Chrystusa:
nie śmierć przed wami, lecz życie, nie męki,
lecz nie przebrane rozkosze, nie łzy i jęki,
lecz śpiewanie, nie niewola, lecz królowa-
nie”.

Moje udręki kolędowe jeszcze bardziej
mobilizują mnie bym te trudne, ludzkie spra-
wy przedkładał Bogu. Czuję się zobowią-
zany do modlitwy za naszych parafian. Po
tej kolędzie doświadczam, jak bardzo Pro-
boszcz powinien się za parafian modlić. Są
bowiem takie sprawy, które po ludzku nie
można rozwiązać. U Boga jednak wszyst-
ko jest możliwe. Równocześnie przymu-
szony jestem do pielgrzymek do Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Te spotka-
nia kolędowe obligują mnie bym w otchłań
Bożego miłosierdzia wlewał bolesne tajem-
nice naszych rodzin. Bóg bogaty w miło-
sierdzie nie może być głuchy na prośby
moje: Miej miłosierdzie dla nas i świata
całego.

W naszych czasach z niezwykłą energią
środki społecznego przekazu podważają
autorytet szpitala, szkoły, kościoła i rodzi-
ny. Pokazywane są ludzkie słabości degra-

Wierny przysiędze

(ciąg dalszy ze str. 3)

dujące zawody, które przez dziesięciolecia
były otaczane specjalną czcią i szacunkiem.
Skrzętnie postarano się by zburzyć auto-
rytet lekarza, nauczyciela, rodzica i księdza.

Trzeba jednak stwierdzić, że choć od cza-
su do czasu w tych szeregach znajdują się

nieodpowiedni ludzie – to jednak nasz
zdrowy rozsadek podpowiada nam, że ist-
nienie zdegenerowanych jednostek możli-
we jest w każdym stanie – nie mogą jed-
nak odebrać piękna i powagi tych zawo-
dów.

W ostatnich dniach zmarł 79 letni lekarz
Wiesław Domański. Pogrzeb jego odbył
się w naszej bazylice 27 stycznia. Kazanie
wygłosił ks. kanonik Jan Bobrek, pro-
boszcz z Bachowic. Przytaczamy to kaza-
nie w naszej bazylice, gdyż rzutuje wiele
światła na współczesnych lekarzy.

Drodzy Najbliżsi śp. doktora Wiesława
Domańskiego, Przyjaciele, Znajomi, Kole-
dzy, Sąsiedzi, Pacjenci, Przedstawiciele
Władzy i Służby Zdrowia, Oświaty i in-
nych organizacji.

Przyszło nam dzisiaj stanąć przy trum-
nie naszego lekarza, ukochanego przez pa-
cjentów, szanowanego przez tych, którzy
się z Nim spotkali. Wyrażamy serdeczne
współczucie najbliższym.

Chciałoby się zawołać słowami, które
Henryk Sienkiewicz włożył w usta Księ-
dza Kamińskiego żegnającego Pana Micha-
ła Wołodyjowskiego. „Dlaboga, Panie
Doktorze! W Bachowicach czekają pacjen-
ci! A Ty się nie zrywasz? Nie śpieszysz
do nich? Co się stało z Tobą, lekarzu? Czyś
swej dawnej zapomniał cnoty, czyś zapo-

mniał swej przysięgi Hipokretesa i swych
zasad etyki lekarskiej; że nas samych w żalu
zostawiasz?

Nie jest łatwo mówić w tak bolesnych
chwilach, coś chwyta za gardło, zamyka usta.
Tak małe i bezradne jest słowo ludzkie wo-
bec każdej śmierci i bólu człowieka. Raczej
przystałoby milczenie. Jeśli jednak ośmiela
się człowiek mówić, to dlatego, że nie są to
tylko ludzkie słowa, które nie potrafią po-
cieszyć, ale słowa Boga: bo tylko On może
powiedzieć „nie płacz” i obsychają łzy.

Cierpienie, śmierć, ból – wpisane są w ży-
cie człowieka, ale na bólu i rozpaczy zatrzy-
mują się tylko ci, którzy nie chcieli, aby Bóg
był obecny w ich życiu. Chrześcijanin, uczeń
Chrystusa patrzy na śmierć inaczej. Dla czło-
wieka wierzącego śmierć jest metą, ale rów-
nocześnie jest startem w nowe życie. Śmierć
jest bramą do rzeczywistości piękniejszej,
lepszej, bo przepełnionej Bogiem, którego
będzie mógł oglądać twarzą w twarz. To nie,
kto inny, ale Jednorodzony Syn Boży – Je-
zus Chrystus dokładnie nam opisał jaki jest
Ojciec i jak wygląda Jego Dom – czyli niebo.
Co więcej zapowiedział, że ci, którzy w Nie-
go wierzą dojdą do mieszkania dobrego Boga.
Chrystus przypomina nam jednak, że na „dru-
gi brzeg” nie zabierzemy nic z dóbr ziem-
skich, ale powędrują z nami tylko nasze do-
bre czyny.

Ks. Proboszcz

W lutym swój Roczek obchodzą:
W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

Gabriela Maria WARMUZ
Mateusz SZLACHTA
Julia Anna ŚWIĄTEK
Olaf Grzegorz BRYNDZA
Maria Aleksandra JANIK

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

Tomasz WIDLARZ
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Aleksandra ZGUDA

ks Kanonik Jan Bobrek
cd kazania w następnym numerze


