Zimowisko
Ks. Mieszko zorganizował
podczas ferii tygodniowe
zimowisko w Młyńczyskach k/ Nowego Sącza dla
trzydziestu uczestników
Oazy Dzieci Bożych. Opiekuje się nimi pięciu animatorów. Na pobyt naszych małych parafian
przekazaliśmy sumę 1300 zł.
Nowy termin
Przez ostanie półtora roku, co trzeci piątek pielgrzymowaliśmy do Łagiewnik.
W okresie wiosennym, letnim i jesiennym
było nadmiar uczestników. W zimie był niedobór. Ponieważ trzeci piątek od czasu do
czasu zbiega się z pielgrzymką na Jasną
Górę, a także naszym czuwaniem parafialnym, dlatego jak Bóg pozwoli i będą chętni
- to od lutego będziemy pielgrzymować do
Łagiewnik w czwarty piątek miesiąca. Jestem bardzo wdzięczny przedstawicielom
naszej parafii, którzy co miesiąc pielgrzymują do tego sanktuarium, by tam wypraszać Boże Miłosierdzie dla nas i świata całego. Patrzę zawsze na nich jak na owych

sprawiedliwych, o których targował się Abraham z Bogiem.
Spotkanie Akcji Katolickiej
W piątek 16 stycznia, przy dość słabej
frekwencji odbyło się kolejne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Prezes oddziału Pan Władysław Brańka przedstawił w następujących punktach program
tegorocznej pracy:
1. Przygotować czytania mszalne do
Mszy Św. za Ojca Świętego odprawianej
16 każdego miesiąca w naszej bazylice,
2. Dokładnie śledzić działalność Ojca
Świętego i przedstawić ją na spotkaniach,
3. Podjąć wysiłek, aby we współpracy
z Urzędem Miasta zaistniała dzwonnica
z dzwonem przy kaplicy Cmentarza Komunalnego,
4. Intensywniej włączyć nasz parafialny
oddział w krwioobieg działań Akcji Katolickiej w diecezji przez udział w pielgrzymkach oraz spotkaniach,
5. Włączyć się w adwentową zbiórkę pieniężną na pomoc kościołowi za wschodnimi granicami Polski,
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Podziękowanie
Przewielebny Księże Prałacie! Czcigodni Parafianie!
Pragnę serdecznie podziękować i powiedzieć gorące BOG ZAPŁAC! za zebrane ofiary na
budowę nowego kościoła w Mszanie Dolnej. w niedzielę 18 stycznia 2004 roku zebrałem
w Waszym kościele kwotę: 7 816 zł i 3 euro. Będzie to znacząca cegiełka w powstawaniu
Swiątyni na chwałę Miłosierdzia Bożego.
Niech dobry Bóg obficie wynagrodzi dar Waszego ofiarnego serca.
My pamiętamy w swoich modlitwach o Waszej parafii. Za wszystkich ofiarodawców budowy naszego kościoła odprawiana jest Msza Sw w każdy III piątek miesiąca o godz. 18.00.
Z wyrazami szacunku - ks. Stanisław Parzygnat - Mszana Dolna
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Smutna statystyka
W ostatnich tygodniach dramatyczną statystykę chrześcijan w Palestynie opublikował brat Artemio Vitores na podstawie akt Kustodii Ziemi Świętej. Jeśli sytuacja w Ziemi Świętej nie zmieni się, to za 20 lat w Ojczyźnie Chrystusa w ogóle
może nie być chrześcijan. Od 1948 roku /ustanowienie państwa Izrael/ do obecnej chwili wyemigrowało z Ziemi Świętej ponad 230 tys. chrześcijan. W samej
Jerozolimie mieszka ich jedynie ok. 14 tys. wśród blisko 600 tys. mieszkańców, co
stanowi zaledwie niecałe 3 procent mieszkańców Świętego Miasta.
Zastanawiające dla nas chrześcijan jest to, że religia mojżeszowa po ostatniej
wojnie w różnych częściach świata, a zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej
może się swobodnie rozwijać. Dlaczego w kraju, którego obywatele tak bardzo
są wrażliwi na wolność sumienia oraz na tolerancję, wyznawcy Chrystusa doświadczają różnorakiego zagrożenia?

Słowo na niedzielę

RUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI NEHEMIA- D
ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN:
SZA
Ne 8, 1-4a.5-6.8-10
Czytanie Prawa Bożego

1 Kor 12, 12-30
Mistyczne ciało Chrystusa

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

EWANGELIA:

Łk 1, 1-4; 4, 14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak
jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny
Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym
czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.
On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim
zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim
niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych
odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze
i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».
Oto słowo Pańskie
Podczas każdej Mszy św. słuchamy fragmentów Słowa Bożego. Czasem możemy ulec wrażeniu,
że dotyczą one wyłącznie odległej przeszłości. Takie wrażenie nie jest jednak do końca prawdziwe. W dzisiejszych czytaniach Bóg poucza nas, że Jego słowa są zawsze aktualne. Czy dziś nie ma
już ubogich, chorych, uwięzionych albo takich, którzy utracili nadzieję? Jest ich jeszcze więcej
niż w czasach Jezusa! Każdy z nas przed Bogiem jest jak dziecko potrzebujące pomocy. Jesteśmy
biedni i bez Jego łaski nic nie możemy uczynić.
Jednym z owoców słuchania Słowa Bożego jest wewnętrzne przekonanie, że Bóg jest i działa z
mocą w naszym życiu. Rozważając słowa Pisma, musimy nabyć pewności wiary, że również dziś
Jezus pragnie uzdrawiać, uwalniać, podnosić na duchu.
Św. Efrem nazywa Słowo Boże „drzewem życia, które z każdej strony podaje błogosławiony
owoc”. Można się nim karmić do sytości, a jedyną miarą jest pragnienie. Im bardziej pragniemy
poznać i doświadczyć Boga, tym bardziej Bóg wchodzi w nasze życie i je przemienia. Zbliżamy się
do Chrystusa, doświadczamy wspólnoty Kościoła, uczestniczymy w budowaniu jedności i pokoju.
Otwierajmy więc nasze serca podczas modlitwy, bo Słowo Boże rośnie wraz z tym, kto się nim
modli...

le. Szczęście w nieszczęściu, że nie zostały
zniszczone dokumenty, tak bardzo właścicielowi potrzebne. Choć bardzo wzbraniałem się, to
z wdzięczności pozostawił 20 zł.

Uwaga złodzieje i oszuści
W niedzielę po południu 18 stycznia
przeżyłem ciekawe zdarzenie. Porządkując gablotę przed kościołem podeszła do
mnie uczestniczka pielgrzymki z Torunia,
podając mi znaleziony mały plecak. Wyjaśniła, że znalazła go przy schodach prowadzących od ul. Wojtyłów do kościoła.
Po przeszukaniu wnętrza znalazłem dokumenty. Odnalazłem przez pocztę telefon
właściciela. Okazało się, że telefon odebrała siostra poszkodowanego. Tłumaczyła
mi, że brat ze swoją z dziewczyną pojechał rano z Żywca do Wadowic i Kalwarii. Natychmiast zadzwoniła na komórkę
swego brata. Po kilku minutach poszkodowany Pan znalazł się u mnie, tłumacząc,
że jeszcze nie wyjechał z Wadowic gdyż
kradzież zgłosił na komendzie policji
i zajęło mu to trochę czasu. Wyjaśniał mi,
że postawił samochód koło kościoła,
a w nim feralny plecak i poszedł na mszę
św. Po powrocie zauważył otwarte drzwi.
Wyspecjalizowany złodziej zabrał pozostawiony plecak, a ponieważ w nim nie
było pieniędzy - porzucił go przy koście-

Jeszcze nie zdążyłem je schować, gdy nagle
pojawił się młody chłopak, który tłumaczy mi,
że popsuł mu się samochód. 20 zł kosztuje naprawa gaźnika. On je musi mieć. Tutaj nikogo
nie zna. Przyszedł do mnie – prosząc o ratunek.
W najbliższy poniedziałek odda. Wielokrotnie
już pożyczałem przy różnych okazjach ludziom,
którym się coś popsuło. Nigdy nie otrzymywałem zwrotu. Zawsze sobie powtarzam, że na pewno tym ludziom popsuło się sumienie i przestawiła się im świadomość. Trzeba naiwnych wykorzystać. Mają – niech dadzą. Mimo to wciąż
na nowo daję się naciągnąć, bo przeżywałbym
ogromny niepokój, gdybym nie wsparł kogoś
naprawdę potrzebującego.
Dzieląc się tymi przeżyciami pragnę naszych
parafian przestrzec przed złodziejami, którzy
grasują na terenie naszej bazyliki i wokół niej.
Uważajcie. W samochodach nie zostawiajcie
części garderoby lub walizek, albo teczek. Nie
dajcie się również naciągać. Nie trzeba być łatwowiernym.

Dziwna waga
W ostatnich tygodniach położyliśmy
na talerzach wagi dwa spostrzeżenia naszych parafian. Autorka pierwszego widziała życie naszej parafii w czarnych
barwach. Autor drugiego spostrzeżenia
ukazywał dużo jasnych kolorów w obrazie życia naszej parafii.
Zwracam się do czytelników naszego
parafialnego biuletynu, by chcieli się dzielić swoimi radosnymi i smutnymi spostrzeżeniami tyczącymi życia naszej parafii. Jak się ustrzec gnuśności, ospało-

ści i przeciętności w życiu parafialnym. Według
niektórych nic się w niej nie dzieje. Co robić,
żeby się w niej działo – w sposób dynamiczny
rozwijało się życie religijne. Zachęcam do troskliwego pisania o tych sprawach. Zawsze jednak z braniem odpowiedzialności za to, co się
piszę, czyli z podpisem i adresem. Anonimy piszą tylko tchórze. Nasz parafialny biuletyn Bazylika nie jest przeznaczony dla bojaźliwych
i tchórzliwych parafian, lecz dla odpowiedzialnych uczniów Chrystusa.

ks. Krzysztof Burski - paulista
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 26 stycznia
6.00 Śp. Włodzimierz Ostrowski
7.00 Śp. Stanisława Kołodziejczyk - 10 r.śm.
8.00 Śp. Maria Luranc
Śp. Michalina i Leonard Link
12. 00 Śp. Franciszek Bucki
18. 00 Śp. Józef Wróblewski
Śp. Felicja Radwan
Wtorek 27 stycznia
6.00 Śp. Felicja Radwan
7.00 Śp. Józef Wróblewski
8.00 Śp. Maria Luranc
12. 00 O zdrowie i bł. Boże dla Doroty w 18 r.urodzin
18. 00 W 70 r. ur. o zdrowie i bł. Boże
Śp. Zbigniew Pietruszka
Środa 28 stycznia
6.00 Śp. Maria Kalicińska
7.00 Śp. Józef Wróblewski
8.00 Śp. Maria Luranc
12. 00 Śp. Franciszek Bucki
18. 00 Śp. Stanisław Kot - 3 r.śm.
Śp. Zbigniew Pietruszka
Czwartek 29 stycznia
6.00 Śp. Felicja Radwan
7.00 Śp. Józef Wróblewski
8.00 Śp. Maria Luranc
12. 00 Śp. Franciszek Bucki
18. 00 Śp. Czesław Kondak - 12 r.śm.
Śp. Jan Cieślak - 5 r.śm.

Piątek 30 stycznia
6.00 Śp. Zbigniew Pietruszka
7.00 Śp. Józef Wróblewski
8.00 Śp. Maria Luranc
12. 00 Śp. Maria Kalicińska
18. 00 Śp. Bolesław Witek - 2 r.śm.
Śp. Czesław Knapik - 12 r.śm.
Sobota 31 stycznia
6.00 Śp. Józef, Stefania
7.00 Za syna za zdrowie i by przestał pić
8.00 Śp. Maria Luranc
12. 00 Śp. Franciszek Bucki
18. 00 Śp. Maria Kalicińska
Śp. Zbigniew Pietruszka
Niedziela 1 lutego
6.00 O Boże błogosławieństwo
7.30 Śp. Stanisław, Teresa i Helena Sikora
Śp. Marian Grudniewski
9.00 Śp. Adam Wróbel - 6 r.śm.
10. 30 Śp. Waldemar Stolarczyk - 8 r.śm.
12. 00 Śp. Edward Augustyniak
13. 15 Chrzty
18. 00 Śp. Ryszard Tatar
Śp. Władysław Stopa
W 25 rocznicę tragicznej śmierci
funkcjonariuszy zakładu karnego

Zaproszenie na koncert
Dnia 29 stycznia o godz. 18.30 w Wadowickim Centrum Kultury odbędzie się koncert
kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu CORDIS działajacego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wadowicach.
Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy
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1. Dziś 17.30 odprawiamy Nieszpory.
2. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy
wizytę duszpasterską zwaną kolędą.
Wszystkim, 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.
3. W niedzielę 22 lutego wszystkie Msze
Św. odprawimy w intencji rodzin, które
przyjęły wizytę duszpasterską wraz z błogosławieństwem kolędowym.
4. W środę na Nowennie do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i 17.30
modlimy się za dzieci i młodzież.
5. Parafia organizuje w poniedziałek
i czwartek 26 i 29 stycznia o godz. 10.00
w Domu Katolickim konkurs połączony
z herbatką i ciastkiem oraz zwiedzaniem kościoła św. Piotra oraz św. Józefa na Górce.
Serdecznie zapraszamy na te trzygodzinne
spotkania dzieci. Natomiast w piątek 30
stycznia organizujemy o godz. 13.00 wyjazd do Teatru Ludowego w Nowej Hucie
na przedstawienie Rydla „Betlejem Polskie”.
Koszt 30 zł. Przyjazd około godz. 22.00
6. Na Opłatek dla uczestników pielgrzymek krajowych z ubiegłego roku zaprasza-

my w sobotę na godz. 16.00 do Domu Katolickiego.
7. 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. Niech każda
rodzina naszej parafii czyta biuletyn parafialny „Bazylika”.
8. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona jest na koszta związane z ogrzewanie kościoła. Od listopada do kwietnia za
ogrzewanie kościoła płacimy, co miesiąc po
3 tysiące zł. Bóg zapłać za składane ofiary,
dzięki którym możemy modlić się w ciepłym kościele.
9. Święci tego tygodnia: w poniedziałek
– wspomnienie św. biskupów Tymoteusza
i Tytusa, we wtorek – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, w środę –
wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła, w czwartek –
wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament,
dziewicy, w sobotę – wspomnienie św. Jana
Bosko, kapłana.
/-/ Ks. Jakub Gil Proboszcz

Opłatek w Akcji Katolickiej

W dalszej części spotkania zebrani członkowie zatwierdzili jednogłośnie praogram
POAK na 2004 r. po dyskusji dotyczącej
spraw organizacyjnych wszyscy uczestnicy udali się na mszę św. w intencji Ojca
Świętego i Apel Maryjny.

W dniu 16 stycznia odbyło się kolejne
zebranie parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Poświęcone przez naszego Asystenta ks.
Prałata Jakuba opłatki - rozdano wszystkim uczestnikom spotkania, po czym nastąpiło wzajemne, serdeczne łamanie się
opłatkiem i śpiew kolęd.

Stanisława Barycz
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Pokłosie kolędowe
W tym roku dwadzieścia razy wychodziłem do wadowickich rodzin z wizytą kolędową. Na poszczególne dni wyznaczałem
sobie od 15 do 25 rodzin. Trzeba zaznaczyć, że w naszej pracy duszpasterskiej ustaliłem z księżmi współpracownikami, iż parafie podzieliliśmy na 6 rejonów i każdy
z księży wizytuje w poszczególnym roku
określony zespół rodzin rozmieszczony na
poszczególnych ulicach, czy osiedlach. Każdy
z księży wie, jaki rejon ma obejść po kolędzie. Na jednego przypada około 420 rodzin. Poszczególny ksiądz sam układa plan
wizyt dostosowując je do innych zajęć katechetycznych oraz duszpasterskich. Już
z góry wiem, że jak da Bóg doczekać przyszłego roku to będę obchodził ten rejon,
który w tym roku nawiedzał ks. Artur Chrostek, a po mnie przyjmują rodziny ks. Janusza Żmudę. Takie rozdzielenie ułatwia księżom poznanie całej parafii i zarysowuje pełny
obraz.

W czasie tegorocznej wizyty duszpasterskiej doświadczałem, że o wiele częściej
były poruszane problemy ekonomiczne,
niźli religijne. Czuję pewien niedosyt, że za
mało wykorzystuje się czas spotkania rodziny z księdzem na omówienie spraw religijnych. Najczęstszym i najłatwiejszym
sposobem przeżycia wizyty kolędowej jest
utyskiwanie i narzekanie. Duże biadolenie
na czasy, w których żyjemy. Trudności ekonomiczne spowodowane brakiem pracy dają
się ludziom bardzo we znaki. Wielki zawód
spowodowany przez kolejne ekipy rządzące jest w naszym społeczeństwie bardzo
boleśnie odczuwany. Lepiej rozumiem, dlaczego ludzie coraz mniej chcą iść do głosowania choć Kościół w takich okazjach bardzo ich zachęca. Są przerażająco zniechęceni. Powiadają: „Głosowaliśmy na solidarnościowca i nie dbał o nas. Daliśmy głos
na komunistę i widzimy jak bardzo dba
o siebie, o swoich koleżków. My jesteśmy
kandydatom na różne urzędy potrzebni tylko w dniu głosowania, a później nikt się
z nami nie liczy”. Rozumiem ten gorzki zawód i duże zniechęcenie polityką.

Co przeżyłem podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej? We wszystkich rodzinach byłem serdecznie przyjmowany. Nie
spotkałem się z żadną wrogością, czy arogancją. Podkreślam to, ponieważ w niektórych gazetach opisywana jest narastająca fala
antyklerykalizmu w Polsce. Bogu dzięki fala
ta nie dotarła jeszcze do Wadowic. Żałuję
jednak, że z okazji kolędy – spotkania księdza z poszczególnymi rodzinami, nie stawiane są duszpasterzowi żadne pytania, czy też
dręczące problemy. Nie wiem czy wszystko jest aż tak jasne, że przy kolędzie najczęściej o nic się księdza rodziny nie pytają.
Nieraz przed kolędą dochodzą mnie różne
krytyczne uwagi na temat naszych posług
duszpasterskich. Przy kolędzie byłaby możliwość wyjaśnienia niepokojących pytań.

Ksiądz Prymas Wyszyński często w kazaniach mówił, że Kościół w Polsce był
zawsze z narodem. Po tej kolędzie pytam
się, co znaczy dzisiaj to zdanie księdza Prymasa? Jak zrealizować dewizę Kardynała
Wyszyńskiego, iż ludzie w parafii wadowickiej mają świadomość, że księża są bardzo z nimi. Jak ożywić w parafianach, zniechęconych do ludzi, a zwłaszcza do władzy – tym większą ufność do Boga. W jaki
sposób uczynić życiowym nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia, które jest aktualną odpowiedzią na ludzki smutek? Stawiam sobie i parafianom te pytania.
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Nawiedzając z Bożym błogosławieństwem rodziny naszej parafii z radością
odkrywam wielu bardzo wierzących ludzi.
Opowiadają mi jak teraz będąc na emeryturze poprzez czytanie religijnych książek
pogłębili swój związek z Bogiem. Cieszą
się, że mają czas na zaznajomienie się
z ciekawymi artykułami z wybranej gazety katolickiej. Spotkałem się z parafianami, którzy co tydzień czytają wybrany tygodnik katolicki. Uważają, że być Wadowiczaninem to koniecznie trzeba przeczytać „Przebudzenie”. Cieszę się, że z tym
pismem wielu się utożsamia. Coraz więcej

parafian przekonywuje się również do „Carolusa”. Mówią, że dzięki niemu dowiadują
się, co tydzień, co słychać w naszych sąsiednich parafiach. Spotykam się również ze
słowami wdzięczności za nasze parafialne
pismo „Bazylika”. Stwierdzają jak to dobrze,
że ksiądz Proboszcz taki elementarzyk parafialny wymyślił i wciąż go można nabywać. Składam poszczególne numery. Po
przeczytaniu przesyła „Bazylikę” do swoich
dzieci, które są za granicą. Takie stwierdzenia bardzo radują serce Proboszcza. Bogu
dziękuję za życzliwe postawy i również Wam
parafianie wyrażam wdzięczność.
Ks. Proboszcz

PAPIESKI PIERŚCIEŃ W WADOWICACH
Ojciec Święty ofiarował papieski pierścień dla przyozdobienia dłoni św. Józefa
na obrazie czczonym w kościele Karmelitów Bosych w Wadowicach. Pierścień ten
- zgodnie z życzeniem Jana Pawła II będzie umieszczony na palcu Opiekuna Świętej Rodziny jako dar z okazji srebrnego
jubileuszu Pontyfikatu. Uroczystość odbędzie się 19 marca. Wcześniej obraz zostanie poddany gruntownej konserwacji i renowacji.
Inicjatorem starań o papieski pierścień
był o. Melchior Wróbel, wieloletni przeor
klasztoru w Wadowicach. Jego prośbę
poparł o. Sylwan Zieliński, obecny przeor
klasztoru, inicjator idei przekazania Ojcu

Świętemu w darze na srebrny jubileusz Pontyfikatu kopii obrazu św. Józefa z wadowickiej „Górki”.
Starania o papieski dar podjął w lipcu 2003
r. o. dr Szczepan Praśkiewicz, prowincjał
krakowskiej prowincji Karmelitów Bosych.
Już 6 listopada 2003 r. otrzymał on z rąk
abp. Stanisława Dziwisza pierścień od Jana
Pawła II dla wadowickiego kościoła, z przeznaczeniem na palec prawej dłoni św. Józefa, czczonego w obrazie głównego ołtarza.
Sekretarz Ojca Świętego zapewnił wówczas,
że Papież błogosławi wspólnocie karmelickiej z klasztoru w Wadowicach i wiernym
czcicielom św. Józefa gromadzącym się
w tamtejszym kościele.
Niedziela 3/2004

Kuchnia św. Brata Alberta dziękuje:
1. Piekarnia P. Józef Ficek – ul. Kościuszki – pieczywo przez cały rok 3 razy w tygodniu
2. Sklep „:Rogalik” ul. MB Fatimskiej – P. Zofia Zemanek – pieczywo codziennie.
3. Zakład Handlowo-Produkcyjny „Beskid” P. Andrzej Radwan – ul. Błonie 1 - wędliny na
Święta.
4. Okręgowo Spółdzielnia Mleczarska ul. Batorego 22 – śmietana 1 raz w miesiącu.
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