Jasełka
W okresie Bożego Narodzenia szkoły wadowickie,
zwłaszcza podstawowe
i gimnazja, a nawet przedszkola, licznie przedstawiają misteria Bożonarodzeniowe, czyli tzw. Jasełka. Staram się być uczestnikiem tych przedstawień. Jestem zawsze pod wrażeniem wielkiego wysiłku reżysera, którym najczęściej
jest określony nauczyciel. Podziwiam jego
talent, że potrafi z uczniów tak dużo wydobyć. Nade wszystko umie zapalić ich do
mini teatru. Wiem, jak bardzo słowo kształtuje człowieka. Wiem też, że piękno wyrażone w przedstawieniach jasełkowych ma
duży wpływ na tych co „grają”, jak również na słuchaczy. Gdy w ostatnim okresie
czytałem w prasie o przedziwnych rozporządzeniach w niektórych krajach zachodniej Europy, w których był zakaz śpiewania kolęd w szkołach, a także jakichkolwiek
przedstawień jasełkowych, ze smutkiem
myślałem, jak bardzo można wykoślawić
słowo tolerancja. Papież Jan Paweł II
w ostatnich miesiącach dość często powtarza, że demokracja, z której ruguje się wartości, obraca się w dyktaturę. Bardzo demokratycznemu zachodowi zagraża monopolistyczna postawa.
Z radością konstatuję, że w okresie Bożego Narodzenia w naszych Wadowicach
pierwiastki religijne dają znać o sobie
w życiu szkoły, a także w kulturze codziennej. Niezliczone Opłatki i Jasełka dowodzą
tego niezbicie. Bardzo dziękuję Dyrekcji
szkół i Nauczycielom za podejmowanie
tych religijnych akcji.
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Chce
również
z wdzięcznością wspomnieć o urządzanych
opłatkach przez nasze
różnorakie zespoły
i wspólnoty parafialne.
Bardzo za nie dziękuję Organizatorom.
Troska parafii
Podczas tegorocznych ferii obejmujemy
naszą troską dzieci szkolne. Dla nich zorganizowaliśmy wyjazd na Jasełka do Kalwarii. Również z myślą o nich odbyliśmy
bardzo interesującą pielgrzymkę do Krakowa. Ponieważ był to pierwszy luty, w niektórych kościołach krakowskich szopkę
już rozbierano.
Wielkim przeżyciem dla prawie 40-osobowej grupy pielgrzymkowej dzieci i opiekunów było zwiedzanie kamienicy na ul.
Kanoniczej, w której od roku 1952 do 1964
mieszkał ks. Profesor, a następnie Biskup
– ks. Karol Wojtyła. Z tej kamienicy przeszedł jako Arcybiskup krakowski do rezydencji przy ul. Franciszkańskiej. Dzięki
wnikliwej Przewodniczce bardzo dużo dowiedzieliśmy się o ks. Karolu Wojtyle jako
Profesorze, a także Biskupie Pomocniczym
ks. Arcybiskupa Baziaka.
Z kamienicy przy ul. Kanoniczej powędrowaliśmy do siedziby arcybiskupów krakowskich przy ul. Franciszkańskiej. Nasz
wadowicki Papież, którego dzieciństwo
i młodość mamy w zasięgu ręki, przez tę
pielgrzymkę został rozszerzony na czasy
pobytu w Krakowie.
Ks. Mieszko Pabiś z grupą oazy dzieci
Bożych spędza tydzień ferii zimowych na
pogłębieniu przeżycia piękna przyrody,
a także radości bycia bliżej Boga.
Do użytku parafialnego
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Gdziekolwiek
sprawowana jest
Eucharystia,
tam w sposób bezkrwawy
uobecnia się
krwawa ofiara Kalwarii,
tam obecny jest sam Chrystus,
Odkupiciel świata.
Jan Paweł II

Słowo na niedzielę

(ciąg dalszy ze str. 5)

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO

PROROKA IZAJASZA:

LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁAAPOSTOŁA
DO KORYNTIAN:

Iz 58, 7-10
Światło dobrych uczynków

1 Kor 2, 1-5
Nauczanie świętego Pawła

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

EWANGELIA:

którzy go wspierają. Chętnie korzystają
z budżetu miasta, który ma swoją pulę do
wykorzystania na ten cel. Dobrze, że
w naszym mieście są różnorakie podmioty, które starają się zagospodarować wolny czas dzieci i młodzieży. Ważne jest to,
żeby czyniły to mądrze i odpowiedzialnie.
Z pieniędzy publicznych zawsze trzeba

Jeszcze o kolędzie

Mt 5, 13-16 Wy jesteście światłem świata
Jezus powiedział do swoich uczniów: <<Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól
utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie
i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby
świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie>>.
Oto słowo Pańskie.

REFLEKSJAEWANGELICZNA

wezwani aby zachować wiarę i nienaruszoną przekazać ją innym. Symbol światła przywołuje pragnienie prawdy i pełnię
poznania. Łaska wiary jest światłem ludzkiego życia. Jezus sam powie o sobie: „Ja
jestem światłością świata”. Najbardziej
rozjaśnia nasze życie spotkanie z Chrystusem i to takie spotkanie, które możemy
nazwać spotkaniem osobistym. Dziękujmy Bogu za to, że obdarzył nas swoim
życiem i łaską wiary. Te dary niech będą
naszym prawdziwym skarbem. Niech one
nadają sens naszemu życiu. Ks. Jan

Światło i sól to dwa bardzo ważne czynniki wzrostu rośliny. Fotosynteza dokonuje
się przy udziale światła. Sole mineralne są
konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Ojciec święty w
liście do młodzieży przed Światowym
Dniem Młodzieży w Toronto przypomina,
że sól i światło uważano dawniej za istotne
elementy ludzkiego życia. Sól jest symbolem nowego życia, otrzymanego na chrzcie
świętym, które pochodzi od Chrystusa.
Jako sól ziemi, która konserwuje, jesteśmy

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ URODZIN

W lutym swój Roczek obchodzą:

Mateusz Aleksander Pantoł
Natalia Katarzyna Konopka
Dawid Szymon Węgrzyn
Krystian Kacper Guzdek
Rodziców prosimy o zgłoszenie dzieci najpóźniej do Mszy św. w zakrystii lub kancelarii.
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Ksiądz w komży poprzedzony ministrantami - to widok, jaki można spotkać na ulicach miast i wiosek całej Polski, zwłaszcza w okresie stycznia.
Ks. dr Karol Malasiewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu i proboszcz parafii
Miłosierdzia Bożego w tym mieście uważa
na przykład, że dla niektórych z odwiedzanych parafian kolęda wydaje się być przykrym obowiązkiem. - Wynika to stąd, że
nie czują związku z parafią, a ksiądz, według nich, przychodzi tylko po pieniądze twierdzi duchowny. Niektórzy w ogóle księdza nie przyjmują. Niekoniecznie powodem
jest zupełny brak związków z Kościołem. Czasem przyczyna jest dużo bardziej prozaiczna. Ludzie wstydzą się, że nie złożą
przy okazji ofiary pieniężnej - mówi ks.
Stanisław Straż, proboszcz parafii
Najświętszego Zbawiciela w Sosnowcu.
Są także momenty humorystyczne,
zwłaszcza kiedy mężczyźni chowają się
przed księdzem. - W poprzednich latach
miałem czasami takie wrażenie, że kogoś
w domu brakuje, a za ścianą słyszałem odgłosy, jakby była tam mysz... - uśmiecha
się ks. Leszek Kolczyk, proboszcz parafii
św. Antoniego z Padwy w Wojkowicach.
Niektórzy, choć bardzo nieliczni, mówią
wprost, że sobie księdza nie życzą. - Wtedy rok później już tam nie pukamy - opowiada ks. Zygmunt Woźniak z parafii św. -7-

w sposób uzasadniony się rozliczać przed
tymi, którzy te pieniądze dają.
Imieniem Parafialnego Klubu Uczniowskiego dziękuję wszystkim, którzy wspierają działalność tak bardzo pożyteczną.
Myślę, że jest to duża pomoc w wychowaniu. Zwłaszcza pragnąłbym większej
współpracy rodziców tych dzieci z Kierownictwem tego Klubu.
Maksymiliana Kolbego w Dąbrowie Górniczej.
- Uważam, że w czasie takich odwiedzin
wszyscy powinni być szczerzy. Chcę, by
wszyscy czuli się, jak w rodzinie, bo parafia jest taką rodziną. Bywa, że ludzie zwierzają się ze swoich problemów, zwłaszcza
tam, gdzie nie układa się w małżeństwie.
Sam nie lubię stawiać trudnych pytań. Wolę,
aż parafianie sami zaczną mówić - mówi
ks. Emil Ilków, proboszcz jednej z parafii
w Siewierzu. Mankamentem jest krótki
czas takiej wizyty. Jednak w razie konieczności duchowni umawiają się na dłuższą
rozmowę już po zakończeniu kolędy.
Tematy rozmów są różne. Ks. Bronisław
Saługa, proboszcz parafii w Jaworznie
Ciężkowicach najczęściej pyta np. o trudności w chodzeniu na niedzielną mszę św.
Czasem rozmowa dotyczy katechezy dzieci i młodzieży. W czasie wizyty zwracam
uwagę na wszystko to, co niedobrego dzieje
się w rodzinach: pijaństwo, sąsiedzkie spory, brak miłości bliźniego. Prócz tego zwracam uwagę na religijność oraz wychowanie
religijne dzieci - wyjaśnia ks. Leszek Styczeń z Sułoszowej.
- Przyznam, że przed wyjściem na kolędę mam obawy przed nieprzyjemnymi
rozmowami. Kiedy jednak wracam wieczorem na plebanię, zazwyczaj te obawy okazują się niepotrzebne - zdradza ks. Leonard
Zagórski z Łaz koło Zawiercia.
/Na podstawie KAI Nr 4/

Intencje mszalne:

Poniedziałek 7 luty
6.00 Śp. Sylwester Hołota
7.00 Śp. Józef Sarapata
8.00 Śp. Franciszek Piwowarczyk
12.00 Śp. Danuta Wyroba
18.00 Śp. Antoni, Bronisława, Stefania,
Zofia Renkiewicz
Śp. Eleonora Romańczyk
Wtorek 8 luty
6.00 Śp. Sylwester Hołota
7.00 Śp. Jan Graca
8.00 Śp. Mieczysław Kłobuch - 17 r. śm.
12.00 Śp. Franciszek, Janina z dziećmi
18.00 Śp. Franciszek Piwowarczyk
Śp. Jan Bojęś
Środa 9 luty Popielec
6.00 Śp. Sylwester Hołota
7.00 Dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 O błog. Boże i zdrowie dla Stanisława
w rocznicęchrztu św.
9.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
10.00
12.00 Śp. Danuta Wyroba
16.00 Śp. Eleonora Romańczyk
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
18.00 W intencjach Nowenny

Pielgrzymka na Litwę,
Łotwę, Estonię i do Finlandii

Czwartek 10 luty
6.00 Śp. Sylwester Hołota
7.00 Śp. Danuta Wyroba
8.00 Śp. Aniela Oczkowska
12.00 Śp. Mieczysław Gieruga
18.00 Śp. Katarzyna Rzemieniec
Śp. Michał Sikora
Piątek 11 luty
6.00 Śp. Danuta Wyroba
7.00 W intencji Tomasza o pomoc w
trudnej sytuacji
7.30 Śp. Sylwester Hołota
8.00
12.00 Śp. Julia Kraus
18.00 Śp. Zdzisław Wawro
Śp. Tadeusz Pająk
Śp. Mieczysław Dubel
Sobota 12 luty
6.00 Śp. Danuta Wyroba
7.00 Śp. Larisa Pichowicz z rodzicami - 1 r. śm.
7.30 Śp. Sylwester Hołota
8.00 Śp. Eleonora Romańczyk
12.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w
dotychczasowymżyciu zwłaszcza
minionym roku z prośbą o błog. Boże i
zdrowie dla Emilii i całej rodziny
18.00 O błog. Boże i opiekę Matki Bożej
dla Anny, Jerzego i ich dzieci
Niedziela 13 luty
6.00 Śp. Danuta Wyroba
7.30 Śp. Sylwester Hołota
O błog. Boże dla Róż Różańcowych
9.00 Śp. Waldemar Stolarczyk
10.30 Śp. Emanuel Luftglas - 14 r. śm.
11.30 Za parafian
12.00 Śp. Michał Spisak
13.15 Roczki
18.00 Śp. Gabriela i Józef Majtyka - r. śm.

W programie m.in. Wilno – Ostra Brama, dom s. Faustyny, kościół św. Ducha – obraz
Jezusa Miłosiernego, Góra Krzyży, Kowno, Szydłów, Troki, Ryga, Jarmala, Sigluda, Talin,
Rocca Al. Marre, Helsinki. W Polsce: Częstochowa, Święta Lipka, Malbork.
Termin wyjazdu: 26 maja /wieczorem/ do 5 czerwca 2005. Koszt: 240 euro plus 400 zł.
Odpowiedzialnym za pielgrzymkę jest ks. Krzysztof Główka. Zainteresowani tą pielgrzymką
niech się z nim kontaktują.
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V Niedziela Zwykła – 06 lutego 2005
1. Dzisiaj rozpoczynamy 40-to godzinne nabożeństwo eucharystyczne. Po każdej mszy św. odprawiamy adorację Najświętszego Sakramentu. Parafian prosimy,
aby poczuli się wewnętrznie zobowiązani,
że podczas tej 40-godzinnej adoracji koniecznie trzeba w dogodnym czasie przyjść
na modlitwę do kościoła. Na adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 14.15 zapraszamy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, na godz. godz. 15.00 – czcicieli Bożego Miłosierdzia, na godz. 16.00 – Drogę
Neokatechumenalną. O godz. 17.30 odprawimy uroczyste nieszpory o Najświętszym
Sakramencie.
2. Jutro i we wtorek dalszy ciąg 40-to
godzinnego nabożeństwa. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest od godz. 8.30
do 18.00. W poniedziałek zapraszamy:
godz. 9.00 członkowie Rycerstwa Niepokalanej; godz. 10.00 – klasy O, I, III – szkoła
nr 4; godz. 11.00 – klasy IV, V, VI – szkoła
nr 4; godz. 13.00 – młodzież gimnazjalna
kl. I, II z ul. Słowackiego, grupa kl. III ks.
Mieszko i ks. Artura; godz. 14.00 – Żywe
Róże Kobiet; godz. 15.00 – czciciele Bożego Miłosierdzia; godz. 16.00 – klasy II –
szkoła nr 4; godz. 17.00 – młodzież, oraz
Grupa Modlitewna św. o. Pio; godz. 17.30
– uroczyste nieszpory.
3. We wtorek dalszy ciąg nabożeństwa
40-to godzinnego. Zapraszamy na godz.
9.00 Zespół charytatywny; na godz. 10.00
– klasy O, I, III – szkoła nr 2; na godz.
11.00 – klasy IV, V, VI – szkoła nr 2; na
godz. 13.00 – młodzież gimnazjalna kl. I,
II z ul. Sienkiewicza, grupa kl. III ks. Jana,
ks. Janusza, ks. Krzysztofa; na godz. 14.00
– Żywe Róże Mężczyzn; na godz. 15.00 –
czciciele Bożego Miłosierdzia; na godz.
16.00 – klasy II – szkoła nr 2; na godz.
17.00 – Honorowa Straż Serca Bożego.

4. W naszej archidiecezji rozpoczyna
się w dzisiejszą niedzielę okres spowiedzi
i komunii św. Wielkanocnej. Trwa on do
uroczystości Trójcy Przenajświętszej – 22
maja.
5. W środę rozpoczynamy Wielki Post,
poprzez znak zewnętrzny, jakim jest posypanie głów popiołem – stąd nazwa: Środy
Popielcowej. Msze św. w tym dniu odprawiamy o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
12.00, 16.00 i 18.00. Podczas każdej Mszy
będzie posypanie głów popiołem.
6. Środa Popielcowa jest dniem pokutnym. Ojciec Święty prosi, aby ten dzień
był wielką modlitwą połączoną ze ścisłym
postem w intencji pokoju na Bliskim
Wschodzie. Postawę tę wyrazimy poprzez
udział w procesji pokutnej, którą rozpoczniemy u OO. Karmelitów o godz.15.30.
skąd przejdziemy ul. Karmelicką i Placem
Kościuszki na Rynek, po czym o godz.
16.00 odprawimy w bazylice Mszę św.
W tym dniu jest post ścisły. Obowiązuje
on każdego katolika pomiędzy 18-tym,
a 60-tym rokiem życia. Post ten dopuszcza przyjęcie pokarmu bezmięsnego raz do
syta i dwa razy w ciągu dnia lekki posiłek.
Post ścisły jest w Środę Popielcową i w
Wielki Piątek. Od tego postu nie ma dyspensy. Natomiast we wszystkie piątki roku
obowiązuje katolików w Polsce wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a także powstrzymanie się od hucznych zabaw.
7. W środę nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy odprawiamy o godz.
9.00 i 17.30.
8. Koronkę do Bożego Miłosierdzia
odmawiamy w naszej bazylice po Mszy Św.
o godz. 8.00 12.00 i 15.00. Drogę Krzyżową odprawiamy w piątki: dla dorosłych
o 8.30 i 17.30, dla dzieci o 16.45, a dla
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(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

młodzieży o 18.30. Gorzkie Żale odprawiamy w niedziele o godz. 17.00.
9. W tym tygodniu od Środy Popielcowej do niedzieli są kwartalne dni o ducha
pokuty.
10. W piątek, 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.
11. Dla bywalców Kuchni Brata Alberta, a także naszego punktu charytatywne-

go, oraz tych, którzy korzystają z pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
urządzamy rekolekcje, które odbędą się po
I Niedzieli Wielkiego Postu: w poniedziałek, wtorek i środę w kaplicy Ukrzyżowania w naszej bazylice o godz. 10.30.
12. Prosimy czytelników „Rycerza Niepokalanej” by w najbliższym czasie odnowili prenumeratę tego miesięcznika w zakrystii wpłacając 30zł na rok.
13. Organizujemy pielgrzymkę na Litwę, Łotwę, Estonię i do Finlandii w terminie 26 maja do 5 czerwca. Koszt 240
euro plus 400 zł. Można się zapisywać.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Byłem chory
W najbliższy piątek 11 lutego już po raz
13 obchodzić będziemy Światowy Dzień
Chorego. Co roku centralne uroczystości
tego dnia odbywają się w różnych światowych sanktuariach. W ubiegłym roku Lourdes było miejscem obchodów. W roku
2005 Ojciec Św. wybrał Sanktuarium Maryjne Królowej Apostołów w Jaunde
w Kamerunie na kontynencie afrykańskim.
Myślą przewodnią tego Dnia są słowa:
„Chrystus nadzieją dla Afryki”.
Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych, ks. Stanisław Michałowski, w liście
do chorych z lutego 2005 roku przekazuje
treść listu Ojca Świętego w następujących
zdaniach:
W orędziu wystosowanym z tej okazji
Ojciec Św. porusza problemy cierpiących,
zwłaszcza tych, którym nie zapewniono
wystarczającej opieki zdrowotnej. Ojciec
Św. pisze, że mieszkańców kontynentu afrykańskiego wyniszcza wiele chorób. Wymienia malarię i gruźlicę. A najwięcej uwagi
poświęca pladze AIDS. Ta straszna choroba to zespół nabytego upośledzenia odpor- -4-

ności, wywołany przez wirus HIV. Uszkadza on układ odpornościowy, czyniąc organizm podatnym na różne choroby. Charakterystyczny jest przewlekły, długotrwały
przebieg zakażenia. Jest to choroba rozpoznana stosunkowo niedawno, bo pierwsze
przypadki AIDS rozpoznano i zarejestrowano w Stanach Zjednoczonych 1980 r.
Obecnie na świecie żyje z tym wirusem
39,4 mln osób. W Afryce jest aż 70%
wszystkich zarażonych. Tylko w minionym roku zmarło na AIDS 3 mln ludzi.
Ojcu Św. bardzo zależy, aby tym ludziom
zranionym przez życie nieść miłość Chrystusową przejawiającą się w różnych formach pomocy.
W dobie powszechnej globalizacji problemy dalekiej Afryki powinny stać się naszymi sprawami. Iluż to różnorakich chorób doświadcza człowiek. Nigdy ludzkość
z nich się nie wyzwoli. Choroba jest krzyżem, który dotyka mieszkańców tej Ziemi.
Niezależnie od tego jaki kontynent zamieszkują. Z tą tylko różnicą, że nasilenie różnych chorób – jest różne na różnych częściach naszego globu.

Chorego z wielką wdzięcznością należy się
pokłonić i serdecznie im podziękować. Wielką potrzebą człowieka chorego jest zapewnienie jego świadomości, że nie jest sam.
Z nim są inni, którzy pragną mu pomóc. Stąd
tak bardzo ważne jest, by chory dostrzegał
pomoc ludzką, ale także rozwijał w sobie
zaufanie w Bożą Opiekę. Chrystusowe zapewnienie: „Byłem chory a odwiedziliście
mnie” mówi jak bardzo Jezus utożsamia się
z człowiekiem, którego dotyka cierpienie.
Kochani chorzy, z okazji Światowego Dnia
Chorego pragnę Was wszystkich serdecznie pozdrowić. Jesteście mi bardzo bliscy.
Jeśli Ojciec Św. mówi o Was, że wasze cierpienia i choroby są siłą Jego duszpasterstwa
to również chcę te słowa Wam przypomnieć.
Jesteście siłą i mocą oraz skutecznością
mego proboszczowania w Wadowicach.
W tym szczególnym dniu pragnę Wam za tę
współpracę serdecznie podziękować. Moją
wdzięczność wyrażam w modlitwie,
a zwłaszcza w ofierze Mszy Św., którą złożę w najbliższy piątek w święto Matki Bożej
z Lourdes o godz. 10.00. ks. Proboszcz

Postęp medycyny zwycięża liczne choroby. Jednocześnie sukces odniesiony nad
określoną chorobą jest bolesnym doświadczeniem klęski przed inną, która
niszczy ludzkie zdrowie.
Chrystus w Ewangelii uczy, że biednych
zawsze mieć będziecie. Choroba, jakakolwiek byłaby, jest wielką ludzką biedą. Człowiek chory potrzebuje wielorakiego
wsparcia. Na Służbę Zdrowia jest nieustanne zapotrzebowanie. Potrzebne są
szpitale, hospicja, czy też najróżnorodniejsze miejsca, gdzie człowiek chory miałby
zapewnioną pomoc. Jeszcze bardziej od
tych miejsc potrzebni są ludzie spieszący
z ratunkiem człowiekowi choremu. Potrzebni są lekarze, pielęgniarki oraz całe
zespoły ludzi służących pomocą człowiekowi choremu.
Bezradność człowieka chorego potrzebuje wrażliwości i mądrości ludzkiego serca. Niezastąpioną rolę w tej dziedzinie odgrywają domownicy.
Wszystkim tym, którzy służą pomocą
w ratowaniu ludzkiego zdrowia w Dniu

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy
W naszych czasach widzimy całe połacie ziemi niezagospodarowane. Leżą one
odłogiem. Porastają chwastem. Coraz bardziej się wyjaławiają i stają się bezużyteczne. Ziemie – matka, jest niepotrzebna dzieciom. Słychać często, że praca na roli się
nie opłaca. Nie przynosi zysków. Ogromny wkład pracy, a bardzo mizerne dochody. Niewspółmierność tego, co trzeba dać
z tym, co się otrzymuje. Brak bodźców
ekonomicznych.
To co dzieje się na polskiej ziemi, to często dotyka również łanów dusz ludzkich,
zwłaszcza dzieci i młodzieży. Za mało się
ją zagospodarowuje. Brak na to czasu
i sił. I u rodziców, a także i wychowaw-

ców. Dołącza się do tego stanu również brak
bodźca finansowego.
W ostatnich latach dość dynamicznie rozpoczęły swą działalność Parafialne Uczniowskie Kluby Sportowe. Różnego rodzaju zawody sportowe mają w tym pomóc. Nie chodzi w nich tyle o wyciskanie z dzieci i młodzieży przyszłych mistrzów, lecz o troskliwy rozwój fizyczno-duchowy dziecka. „
W zdrowym ciele, zdrowy duch mieszka”.
W naszej parafii od przeszło roku działa
taki Klub. W większości kierują nim nauczyciele ziemi wadowickiej. Do pracy tej szukają pomocników, a także pieniędzy. Parafialny Klub wdzięczny jest wszystkim tym,
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(ciąg dalszy na str. 7)

