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Szanowny Panie Dyrektorze,
dziękuję za dobrą wiadomość o nadaniu Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia w Wadowicach imienia Ojca Świętego Jana
Pawła II.
Bardzo ten zamiar popieram, bo to jest z jednej strony gwarancja katolickiego programu wychowawczego, jak i zobowiązanie szkoły i rodziców do całkiem konkretnej wierności Kościołowi, któremu przez 20 lat w Krakowie pasterzował Kardynał Wojtyła Wadowiczanin, i który dziś żyje Jego obecnością.
Niech Pan Bóg błogosławi pracy Nauczycieli i Uczniów Szkoły Muzycznej, a osoba
Ojca Świętego Jana Pawła II, patrona Szkoły, niech będzie duchowym wsparciem i wzorem.
Łączę najlepsze pozdrowienia dla Wychowawców i Uczniów.
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Podziękowanie
Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach wyraża serdeczne podziękowanie spółce A.I.A. Knapik – ELEKTROTECHNIKA Wadowice, os. Jesionowe 8, za bezpłatne przekazanie 50 sztuk gniazdek, oraz 20 sztuk wyłączników. Przy odmalowanym kościele raziły stare elementy elektryczne. Dzięki wrażliwemu oku i ofiarnej kieszeni P. Knapika
te nowe elementy elektryczne będą współbrzmiały z nową polichromią. Bóg zapłać za ofiarę.

Na zbliżający sie tydzień życzymy Bożego
błogosławieństwa i obfitych łask,
zwłaszcza dla Jubilatów i Solenizantów.
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Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedza następujące rodziny:
14 marca
Zofia i Joanna Bochenek
Os. XX-lecia 9/36
15 marca
Barbara i Anna Sabuda
Os. XX-lecia 3/10

Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny,
które przyjęły do swego grona Maryję wraz z Jezusem.
Niech doświadczą radości Domu Nazaretańskiego.

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU: DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAWŁA APOSTOŁA DO RZYMIAN:
Rz 8, 31b-34
Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna

Rdz 22, 1-2.9-13.15-18
Ofiara Abrahama

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

EWANGELIA:
Mk 9, 2-10 Przemienienie Pańskie
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich.
Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca
sukna na ziemi wybielić nie zdoła. l ukazał się im Eliasz z
Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli
przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał
się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”, i zaraz potem, gdy się rozejrzeli,
nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli,
zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając
tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Oto słowo Pańskie.

Podczas przemienienia na Górze Tabor Ojciec ukazuje, kim naprawdę jest Ten,
który ztoży za nas ofiarę na krzyżu: To jest mój Syn Umiłowany. Światło Taboru
rozjaśnia tajemnicę Boga, ale pełne objawienie dokona się dopiero w świetle zmartwychwstania. Uczestnicząc w wydarzeniach na Górze Przemienienia, uczniowie
stoją przestraszeni i zmieszani. Wobec niepojętej tajemnicy Boga mogą jedynie zamilknąć i oczekiwać dalszego prowadzenia przez Boże słowo.
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Intencje
mszalne

Czwartek 20 marca
6.00 Śp. Jerzy Sitarz
6.30 Śp. Jan Bogacz
7.00 Śp. Wiesław Domański
7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
8.00 Śp. ks. Józef Pędziwiatr
Śp. Józef, Józefa Dąbrowski
12.00 Śp. Józefa, Julian i Ryszard Frączek
18.00 Śp. Marian - 17 r.śm.

Poniedziałek 17 marca
6.00 Śp. Zbigniew Bochenek
6.30 Śp. Zbigniew
7.00 Śp. Wiesław Domański
7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
8.00 Śp. Kazimeirz Jarzynka - 50 r. śm.
12.00 Śp. Maria i Andrzej Lempart, s. Andrzej
18.00 Śp. Wiesław Domański

Piątek 21 marca
6.00 Śp. Jerzy Sitarz
6.30 Śp. Jadwiga Targosz
7.00 Śp. Wiesław Domański
7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
8.00 O zdr. i błog. Boże dla ks. Pawła
12.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla
Krystyny i Zbigniewa Śmieszek
18.00 Śp. Józef Maj z rodzicami

Wtorek 18 marca
6.00 Śp. Stefan, Rozalia, Aniela
6.30 Śp. Rodzice, brat, siostra
7.00 Śp. Wiesław Domański
7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
8.00 Śp. Józef Płonka
12.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie dla Józefy
18.00 Śp. Maria Zięba - 3 r. śm.
Środa 19 marca
6.00 Śp. Kazimierz Korzeniowski
6.30 Śp. Rozalia i Józef Bełzowie
Śp. Marianna i Jan Karczmarczykowie
7.00 W intencji Bogu znanej
7.30 Sp. Józef Danek
8.00 Śp. Józef, Józefa Szczur
8.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.00 Śp. Józef Twardowski
W intencji Rzemieślników
16.00 Śp. Wiesław Domański
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny,
oraz wintencjach składanych
próśb i podziękowań
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Sobota 22 marca
6.00 Śp. Kazimierz Korzeniowski
6.30 Śp. Jerzy Sitarz
7.00 Śp. Wiesław Domański
7.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
8.00 Śp. Maciej Wróblewski - 8 r.śm.
12.00 Śp. Zdzisława Jura
18.00 Śp. Ryszard Jakubik - 14 r.śm.
Niedziela 23 marca
6.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże
7.30 Śp. Józef Lurka
Sp. Józef Sowa
9.00 Śp. Marian Grzybczyk - 8 r.śm.
10.30 Śp. Kazimierz Korzeniowski
11. 30 Śp. Jan Jaglarz
12.00 Śp. Marianna i Józef Sołtysiak
wraz z synem Józefem
13.15 Dziękczynno-błagalna dla rodziny
18.00 Śp. Wiesław Domański

Zapowiedzi:

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

Wojciech Karol DRAGAN s.Edwarda i Marii z d. Kudela Zam. Klecza Dolna 208 Joanna
Anna STOPA c.Jerzego i Katarzyny z d. Kwiatek Zam. Wadowice, ul. Zygmunta Starego 25
Ireneusz Piotr HANKUS s.Jana i Elżbiety z d. Godawa Zam.
Wadowice, ul. Groble 26 Elżbieta Maria MAZURCZAK c.Jerzego i Urszuli z d. Polaszek Zam. Wadowice, Os. XX-lecia 14/24
Janusz ADAMCZYK s.Stanisława i Kunegundy z d. Biel Zam. Babice 237 Aneta GRODECKA c.Eugeniusza i Bożeny z d. Szczygieł Zam. Wadowice, ul. Sadowa 28
(ciąg dalszy ze str. 4)

od biurokracji, która jest cechą powiatowych biur pracy. Przez ostatni miesiąc biuro kolpingowskie pomogło w znalezieniu
pracy 20 osobom bezrobotnym. Pragnie
także pomóc w przekwalifikowaniu, by ludzie mieli większe szanse odnaleźć się na
rynku pracy. Ponadto także podejmuje próby zdynamizowania często bardzo biernych
postaw ludzkich.
10 marca poświęcając lokal domu katolickiego, który służy temu dziełu, prosiłem

BOG-HONOR-OJCZYZNA
„Nie może być prawdziwego pokoju bez
poszanowania godności osób i narodów,
praw i obowiązków każdego człowieka” słowa Ojca świętego Jana Pawła II.
Jestem zwolenniczką wejścia Polski do
Unii Europejskiej, ale po wypowiedzi prezydenta Francji Jacques Chiraca doszłam
do wniosku, że Polskę prezydent Francji
obraził i potraktował ją, jak sługę czekającą w przedpokoju na rozkazy „rodziny”.
Prezydent Polski obrazę naszej Ojczyzny
potraktował z przyzwyczajenia, lekceważąco: „Słowa, to słowa, a liczą się czyny”.
Za słowami idą czyny, więc nie okłamujmy
się, że nic się nie stało,
Prezydent Polski nie ujął się za honorem
naszej Ojczyzny, więc może na nas spoczywa ten obowiązek, jako miasta papie-

Boga bogatego w miłosierdzie, by w swojej wszechmocy pomógł naszej Ojczyźnie
zatrzymać niszczycielską powódź bezrobocia, by włożono więcej mądrego wysiłku
w tworzenie nowych miejsc pracy. Dzieląc
się z parafianami tymi promykami słońca,
które przedzierają się przez ciężkie chmury
wiszące nad rodzinami, proszę was wszystkich, abyście w swej solidarności zajęli miejsce zgodne ze swoją kompetencją i możliwościami w trudnym zmaganiu się z żywiołem, któremu na imię bezrobocie.
Ks. Proboszcz

skiego. Nie pozwólmy się obrażać, bo jeżeli
siebie nie będziemy szanować, nikt nas nie
uszanuje.
„Polak nie sługa, nie zna, co to pany”
Jestem człowiekiem o wolnej duszy
i wszelkie zniewolenie jest dla mnie okrucieństwem, bo przeżywszy 50 lat w zniewoleniu, mam wystarczającą świadomość,
czym jest zniewolenie i nie namawianie
o. Rydzyka jest dla mnie wskazówką, ale
własne doświadczenia.
Żądajmy od prezydenta Francji przeprosin i odwołania nieodpowiedzialnych słów.
Jesteśmy miastem, z którego wywodzi się
największy Człowiek współczesnego świata
i na nas spoczywa obowiązek upomnienia
się o honor naszej Ojczyzny, skoro nie zrobił tego, ani prezydent Polski, ani rząd.
Zofia Bukowska

Ogłoszenia parafialne
II Niedziela Wielkiego Postu 16 marca 2003
1. Serdecznie zachęcamy do udziału
w nabożeństwach pokutnych, jakimi są:
Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, oraz Rekolekcje. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy w niedziele o godz. 17.00,
a Drogi Krzyżowej w piątki: dla dorosłych
o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz.
16.45, dla młodzieży o godz. 18.30.
2. Dziś przy kościele dzieci z kółka misyjnego zbierają na pomoc misjonarzom
z Afryki.
3. W tym tygodniu: w poniedziałek, wtorek i środę, odbędą się rekolekcje dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im.
Marcina Wadowity. Niech rodzice zadbają, by ich dzieci brały udział w tych rekolekcjach, zwłaszcza, że dni te są wolne
od zajęć szkolnych.
4. Zachęcamy parafian, by w Wielkim
Poście ograniczyli oglądanie telewizji zastępując ją lekturą i medytacją Pisma
Świętego, dobrą książką, katolicką prasą,
modlitwą i rozmową z bliskimi. Biblioteka
parafialna czynna jest w środy od 16.00
do 17.30 i w niedziele od 10.00 do 12.00.
5. Serdecznie zachęcamy do nabywania
biuletynu parafialnego, który znajduje się
przy wyjściu z kościoła.
6. W środę jest Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Na Górce suma
odpustowa o godz. 10.30. Na nowennie
do MB Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy się za naszą młodzież.
7. W czwartek o godz. 17.00 odbędzie
się spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.

8. W najbliższy piątek o godz. 13.00 odbywamy po raz kolejny pielgrzymkę do
Łagiewnik. Koszt przejazdu 10 zł.
9. W obecnie przeżywanym Roku Różańcowym niech rodziny naszej parafii
mobilizują się by przyjąć Matkę Bożą
w znaku Różańca na określoną dobę do
własnego domu. Rodziny naszej parafii
powinny być w pierwszym szeregu w odmawianiu różańca w 25-lecie Pontyfikatu Papieża – Wadowiczanina.
10. W ostatnim tygodniu zakończyliśmy
polichromię nawy głównej naszej bazyliki. Pozostaje do malowania wszystkie
wejścia do kościoła wraz z dużą połacią
chóru oraz ściany tylnej.
11. Caritas Archidiecezji Krakowskiej
zachęca do niesienia pomocy biednym,
poprzez nabywanie w naszej bazylice baranków wielkanocnych, a także skarbonek wielkopostnych. Do tych skarbonek
rodzina składa ofiary, które przyniesie
Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
12. Na kwiaty do Bożego Grobu można
składać ofiary do puszki, która znajduje
się przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia.
13. Z polecenia ks. Kardynała parafie
powinny wspierać budowę nowych kościołów w naszej archidiecezji. W przyszłą niedzielę ks. Zbigniew Bizoń, budowniczy kościoła pod wezwaniem św. Faustyny w Ostrężnicy koło Krzeszowic, będzie w naszej bazylice głosił kazania,
a także zbierze składkę.
Ks. Jakub Gil-Proboszcz
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Jego Eminencja
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz środowiKs. Kardynał Franciszek Macharski sko Państwowej Szkoły Muzycznej l stopnia

Kolping - praca
Wielką katastrofą dla naszej Ojczyzny
były przeżywane powodzie. Pamiętamy tę
z roku 1997 i tę mniejszą 2001r. Ileż ten
kataklizm spowodował zniszczenia. Odebrał
ludziom nadzieje. Jednocześnie bardzo zmobilizował społeczeństwo do niesienia pomocy. Bezrobocie jest jak powódź, którego fala
w naszej Ojczyźnie wzrasta. Obejmuje coraz więcej miast i wiosek. Tysiące rodzin
zagrożone jest jej skutkami. Do przeciwstawienia się tej katastrofie, która przyczynia
się do destrukcji materialnej, moralnej i duchowej milionów Polaków ze sprawiedliwości zobowiązany jest Rząd, oraz władza różnych szczebli. Na zasadzie pomocniczości
muszą się włączyć w tę ważną sprawę różne czynniki pozarządowe, a także Kościół
katolicki.
Przez ostatnie dziesiątki lat Kościół
w Polsce bardzo inwestował w budowle
materialne. W latach 80-tych, gdy powstała
możliwość budownictwa sakralnego, nasze
społeczeństwo dało całemu światu wspaniały przykład włączenia się w tysiące kościołów i plebani. Przez dziesiątki lat okresu powojennego nie wolno było stawiać
w Polsce Ludowej żadnych świątyń. U Polaków narastała świadomość wielkiej
krzywdy, którą wyrządzał im rząd komunistyczny, nie dając pozwoleń na budowle
sakralne. Gdy przyszła wielka odwilż spowodowana wybuchem Solidarności, wtedy
ruszono do wyrównania niedoborów budowlanych. To był ogromny wysiłek Kościoła w Polsce.
W naszych czasach Kościół postrzega, że
powinien bardzie inwestować w człowieka
bo jego byt jest bardzo zagrożony. Podejmuje różnorakie inicjatywy w trosce o zadbanie o rodzinę i o każdego poszczególnego człowieka. Wystarczy wspomnieć o ty- -4-

siącach kuchni św. Brata Alberta, a także
o fundowanych stypendiach dla ludzi młodych.
Wciąż myślę i modlę się, by nasza wspólnota parafialna nie tylko odznaczała się intensywnością praktyk religijnych, lecz również miłością miłosierną, oraz różnorakimi
działaniami społecznymi. Papieska parafia
nie może w czasach wolności zamykać się
w zakrystii i pochylać się przed Bogiem
myśląc tylko o sobie. Koniecznie musimy
z Ewangelią iść w polski świat. Ten bardzo
obolały, w prawie 20% bezrobotny. Różnorakie przemiany, bardzo potrzebne Polsce, ekonomicznie najbardziej dotknęły ludzi najbiedniejszych.
Jak kataklizm powodzi zmobilizował
ogromne rzesze naszego społeczeństwa,
by nieść pomoc zagrożonym i wlewać
w ich serca nadzieje – tak powódź, której
na imię „bezrobocie” musi nas niepokoić
i pobudzać do mądrego i sensownego działania, którego celem jest pomoc zgnębionemu człowiekowi.
Wielką moją radością jest otwarcie nowego Urzędu Pośrednictwa Pracy przez
Stowarzyszenie Katolickie, które nosi nazwę „Rodzina Kolpinga” w naszym domu
katolickim. Stowarzyszenie to dzięki dotacjom z europejskiego FARE uposażyło
w dwa komputery, kserokopiarkę, oraz telefon i internet swoje biuro. Jedna osoba
na etacie pracownika, wsparta jest mądrością dziesięcioosobowego Stowarzyszenia
noszącego nazwę Rodzina Kolpinga, oraz
grupę pięciu wolontariuszy – podejmuje dynamiczną pomoc pośrednika pomiędzy bezrobotnymi, a pracodawcami. Dużą pomocą w tej aktywnej działalności jest wolność
(ciąg dalszy na str. 6)

w Wadowicach zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie naszej szkole imienia Wielkiego Rodaka, Wadowiczanina - Jana Pawła
II. Głęboko wierzymy, że osoba Ojca Świętego - człowieka wielkiej kultury, kochającego
sztukę - w tym muzykę - będzie dla naszych uczniów wspaniałym Patronem.
Bylibyśmy dumni z faktu, iż nasza szkoła - jedna z niespełna trzystu szkół artystycznych
w Polsce - jako jedyna nosiłaby to zaszczytne imię.
Idea ta spotkała się z pełnym życzliwości poparciem p. Wizytator Lidii Skrzyniarz z Centrum Edukacji Artystycznej regionu krakowskiego, która z ramienia Ministra Kultury sprawuje nadzór nad naszą szkołą.
Początki Państwowej Szkoły Muzycznej l stopnia w Wadowicach sięgają roku 1969, kiedy
powstało działające w ówczesnym Powiatowym Domu Kultury Społeczne Ognisko Muzyczne. W dwa lata później Ognisko zostało przekształcone w filię Państwowej Szkoły Muzycznej w Oświęcimiu. Przełomowym wydarzeniem dla historii szkoły stało się uzyskanie
stałej siedziby, dzięki ofiarności zasłużonych wadowickich nauczycielek - Janiny i Zofii Usiekniewicz oraz ich brata Józefa. W dniu 11.III.1973 r. przekazali oni budynek przy ul. Dzierżyńskiego 11 /dziś ulica Legionów / z przeznaczeniem dla Szkoły Muzycznej. Na pamiątkę tego
wydarzenia wmurowano w korytarzu budynku tablicę z napisem : „Dar rodziny Janiny, Zofii
i Józefa Usiekniewiczów, 1973”. Dziś, kiedy wszyscy darczyńcy już nie żyją, pamiętamy o
Nich - Samorząd Szkolny opiekuje się Ich grobem na wadowickim Cmentarzu Parafialnym.
Dzięki uzyskaniu stałej siedziby szkoła przekształciła się w 1974r z filialnej w samodzielną
już Państwową Szkołę Muzyczną l st. w Wadowicach. Nasza szkoła jest jedyną szkołą artystyczną w powiecie. Najbliższe tego typu placówki znajdują się w Bielsku -Białej, Oświęcimiu, Chrzanowie i Żywcu.
Przez blisko trzydzieści lat samodzielnej działalności szkoła wykształciła i wychowała setki uczniów, z których wielu kontynuowało naukę w średnich szkołach muzycznych, a także
w Akademiach Muzycznych - zostając zawodowymi muzykami lub nauczycielami muzyki.
Absolwenci naszej szkoły zasilili / i dalej to czynią/ miejscowe i okoliczne zespoły muzyczne,
orkiestry dęte, schole i chóry.
Nauka w naszej szkole odbywa się w klasach: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, klarnetu,
fagotu, trąbki i akordeonu. W planie jest otwarcie klasy fletu poprzecznego i saksofonu.
Celem naszej pracy z uczniami jest nie tylko praktyczna nauka gry na instrumencie, ale także
kształtowanie ich wrażliwości i poczucia estetyki, co wydaje się szczególnie ważne w dobie
wszechobecnej, narzucanej przez media świata reality show i niskich lotów pop kultury. Stąd
wynika misja naszej szkoły, jako ośrodka kulturotwórczego, kreującego wrażliwego młodego człowieka, rozumiejącego i otwartego na tzw. „kulturę wyższą”, potrafiącego wybierać
z oferty medialnej to, co wartościowe. Osoba Ojca Świętego Jana Pawła II, Jego wielki
autorytet, byłaby dla naszych uczniów i całego środowiska najlepszym Patronem - w tym
świecie różnych przemijających „idoli” i „bohaterów”.
Wierząc w to głęboko prosimy bardzo o przychylenie się do naszej prośby i poparcie tej
Z poważaniem
inicjatywy w wyższych Instancjach Kościelnych.
Wadowice 24.01.2003r.
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