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Bronisz godności ludzkiej
V Niedziela Wielkiego Postu

Sprawozdanie z zebrania
Duszpasterskiej Rady Parafialnej

W ostatnią niedzielę, 2
marca 2008 r w salce  „Pod
Plebanią” odbyło się kolejne

kwartalne zebranie Duszpasterskiej Rady
Parafialnej. Spotkanie rozpoczęliśmy mo-
dlitwą, której przewodniczył nasz Pro-
boszcz – ks. Inf. Jakub Gil.

W części formacyjnej ks. Maciej Ścibor
omówił ostatnią encyklikę Ojca Świętego
zatytułowaną „Spe salvi”, a traktującą
o nadziei chrześcijańskiej. Na początku ks.
Maciej przytoczył poruszający przykład
żyjącej pod koniec XIX wieku Afrykanki
Józefiny Baghity, kanonizowanej przez Jana
Pawła II. Józefina Baghita była niewolnicą
poniżaną i maltretowaną przez swoich pa-
nów, która znalazła nadzieję i wolność
w miłości i dobroci Bożej. Świadomość
tego, że jest oczekiwana i kochana przez
tego Jedynego Pana pozwoliła jej zaakcep-
tować swoje życie i uznać je za dobre. Ks.
Maciej zwrócił również naszą uwagę na
modlitwę, cierpienie i Sąd Ostateczny, jako
miejsca uczenia się i wprawiania w nadziei.
Problem ten odkrywa przed nami „Bożą
Ekonomię” często niezrozumiałą dla przy-
wiązanego do spraw ziemskich współcze-
snego człowieka.

Sprawy dotyczące naszej parafii postrze-
ganej jako parafii papieskiej przybliżył nam
ks. Proboszcz. Przypomniał o tym, co już
stało się tradycją – czyli pielgrzymowanie
na Jasną Górę, do Łagiewnik i do Rzymu,
a także obchody ważnych rocznic związa-

nych z Janem Pawłem
II. Mówił o tym, co powinniśmy robić, aby
jeszcze bardziej zasłużyć na miano parafii
papieskiej, czyli miedzy innymi poprzez
różne formy poznawania nauczania Jana
Pawła II, jak i przez stawanie się w więk-
szym stopniu „ludźmi Kościoła”. Następ-
nie mówił ks. Proboszcz o roku 2008, jako
roku szczególnego zbliżenia do Pisma
Świętego. Zwrócił uwagę na fakt, że my
katolicy, jesteśmy bardziej Kościołem Sa-
kramentów, a mniej Kościołem Słowa Bo-
żego – nie czytamy Pisma Świętego.

W odpowiedzi na ten problem w przy-
gotowaniu są wieczory z Pismem Świę-
tym, które będą miały miejsce w naszych
domach. Został również ogłoszony kon-
kurs znajomości Ewangelii św. Łukasza.

Ważnym wydarzeniem będzie planowana
pielgrzymka do Rzymu Przedstawicieli obu
wadowickich parafii, oraz Władz Miejskich,
z podziękowaniami za wysiłek włożony
w proces beatyfikacyjny Jana Pawła II.

Trwające niespełna godzinę spotkanie
zakończyło się krótką dyskusją. Zebrani
zwrócili uwagę na konieczność włączenia
się całej Rady, oraz innych grup parafial-
nych w przygotowanie i sprawny przebieg
wieczorów z Pismem Świętym. Wyrażo-
no również uznanie twórcom strony inter-
netowej naszej parafii, a także Paniom pro-
wadzącym cieszące się dużym powodze-
niem spotkania w Klubie Seniora „Pod Ple-
banią”.

Bogdan Pamuła

«Życie doczesne jest piękne,

mimo swych ograniczeń i uciąż-

liwości.

Nie jest jednak ono wartością

ostateczną, jako że w wizji

chrześcijańskiej koniec ziemskie-

go bytowania, postrzegany jest

jako „przejście” przez  most

przerzucony między życiem,

a życiem, między kruchą i nie-

trwałą radością doczesną, a peł-

nią radości, jaką Bóg przezna-

czył swoim wiernym sługom»

Tak uczyłeś nas, Ojcze Święty

Rodzina Palusińskich
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DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW.PAW-
ŁA  APOSTOŁA DO RZYMIAN:

Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA EZECHIELA:
Ez  37, 12-14
Udzielę wam Mego ducha, byście ożyli

EWANGELIA:  J 11, 3-7.17.20-27.33b-45   Wskrzeszenie Łazarza

Rz  8, 8-11
Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty ko-
chasz». Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale
Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę,
i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu
pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Kiedy
Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś
Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała
w domu. Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój
zmartwychwstanie». Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmar-
twychwstania w dniu ostatecznym». Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki. Wierzysz w to»? Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś
Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». Jezus wzruszył się w duchu,
rozrzewnił i zapytał: «Gdzieście go położyli»? Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz».
Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował!» Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten,
który otworzył oczy niewidomemu, nie mógłby sprawić, by on nie umarł»? A Jezus ponow-
nie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał
kamień. Jezus rzekł: «Usuńcie kamień». Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie,
już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powie-
działem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą»? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł
oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie
zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzy-
li, żeś Ty Mnie posłał». To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na
zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była
zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu więc
spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło
w Niego.  Oto słowo Pańskie

Piąta niedziela Wielkiego Postu przywo-
łuje w Ewangelii Łazarza - postać typiczną.
Podobnie jak w III i IV niedzieli Wielkiego
Postu symbolizuje ona sytuację człowieka
przed przyjęciem chrztu, czyli pogrążenie
w grzechach sprowadzających śmierć
wieczną. Grób, biologiczny rozkład ciała,
rytualna nieczystość pojawiająca się przy

dotknięciu zwłok, odraza i fetor były wy-
mownymi obrazami ukazującymi kondycję
człowieka pozostającego w mrokach pogań-
stwa. Łaska chrztu jawi się w świetle V nie-
dzieli Wielkiego Postu jako obmycie z grze-
chu pierworodnego i - jeśli chrzest doty-
czył dorosłych - wszystkich innych grze-
chów uczynkowych. Rozmowa z Martą

Chcemy Cię naśladować
W sobotę 15 marca przypada uroczy-

stość świętego Józefa, Oblubieńca Naj-
świętszej Maryi Panny. W tym roku zo-
stała przeniesiona, ponieważ 19 marca to
już będzie Wielka Środa. Papież Pius IX
w 1870 roku ogłosił świętego Józefa pa-
tronem Kościoła powszechnego i rodzin
chrześcijańskich. Przez wstawiennictwo
Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy
się modlić za mężów i ojców z naszej
wspólnoty parafialnej i o godne wypełnia-

Zapragnąć czytać Pismo Święte
Odczytaniem pierwszych wersetów

Księgi Rodzaju marszałek województwa
wielkopolskiego, Marek Wodniak, roz-
począł 17 lutego zorganizowany już po
raz czwarty Maraton Biblijny - jak nazwa-
no organizowane w Wielkim Poście pu-
bliczne czytanie całego Pisma Świętego.

W wypełnionym po brzegi kościele
Wszystkich Świętych marszałek przeczy-
tał początkowy rozdział pierwszej księgi
Biblii. Kolejny rozdział odczytał dyrektor
Teatru Wielkiego Sławomir Pietras. Na-
stępnie do czytania przystąpiły kolejne
osoby, które zgłosiły się do udziału

nie przez nich swojego powołania. Kie-
dy wokół tyle trudności, codziennych kło-
potów, niepewności z powodu braku
pracy i środków do godnego życia, warto
zwracać się o pomoc do świętego Józe-
fa nie tylko w dniu Jego święta, ale także
w każdy wtorek szczególnie Jemu po-
święcony. Święty Józef jest też patro-
nem dobrej śmierci. Według tradycji od-
szedł z tego świata w ramionach same-
go Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu
będziemy zatem polecać wszystkich ko-
nających.

w Maratonie. Uczestnicy Maratonu chcą
przeczytać w ciągu trzech tygodni
wszystkie księgi Starego i Nowego Te-
stamentu. Podzielona na 1500 fragmen-
tów Biblia będzie czytana kolejno w 20
świątyniach Poznania i okolic. Czytanie
będzie się rozpoczynało po południu
i trwało do godzin wieczornych. Przewi-
dziano także dwa razy czytanie nocą
z soboty na niedzielę. Każdy z uczestni-
ków Maratonu przeczyta około pięcio-
minutowy fragment tekstu. Czytający
korzystają z dużego, ważącego 12 kilo-
gramów egzemplarza „Biblii Poznań-
skiej”, wydanego przez Księgarnię Świę-
tego Wojciecha w Poznaniu.

Nasze pielgrzymowanie
Pod koniec czerwca wraz z Parafią Św.

Piotra organizujemy specjalną pielgrzym-
kę do Rzymu. Celem jej jest modlitwa na
grobie Ojca Św. Jana Pawła II, a następ-
nie spotkanie z tymi osobami, które przy-
gotowują i trudzą się nad rychłym wynie-
sieniem naszego Rodaka na ołtarze. Wa-
dowice chcą im podziękować za trud
i chcą prosić, by za bardzo nie marudzili.
Wadowice pragną jeszcze mocniej zmo-
bilizować swoje życie religijne. Przedsta-

wiamy program tej pielgrzymki. Mają
w niej uczestniczyć tylko Ci, którym bar-
dzo zależy na Janie Pawle II. Już się za-
pisało wielu przedstawicieli parafii. Za-
pisów dokonuje ks. Prałat Tadeusz Ka-
sperek w parafii Św. Piotra. Koszt piel-
grzymki 1.450 zł. plus 45 euro. Jest to
cena dość wysoka, gdyż pielgrzymowa-
nie to nie ma żadnych nocnych przejaz-
dów. Noc jest na spanie, a dzień na prze-
jazdy i zwiedzanie. Program pielgrzymki
jest wywieszony na afiszach przy kościele.
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Intencje mszalne:

Poniedziałek  10 marca
    6.00 Śp. Zofia Janik
    7.00 Śp. Eugeniusz Kruk
    7.30 Śp. Tadeusz Leśniak
    8.00 Śp. Franciszka i Jan Nowak
  12.00 Śp. Włodzimierz Płonka
  18.00 Śp. Maria Zawadzka

Śp. Stanisław - 1 r. śm.

Wtorek 11 marca
    6.00 Śp. Zofia Janik
    7.00 Śp. Eugeniusz Kruk
    7.30 Śp. Władysław Spisak
    8.00 Śp. Tadeusz Leśniak
  12.00 Śp. Stefania Kosałka, mąż i dzieci
  18.00 Sp. Włodzimierz Płonka

Śp.  Tadeusz Kłaput - 1 r. śm.
i zmarli z rodziny Kłaput

Środa 12 marca
    6.00 Śp. Zofia Janik
    7.00 Śp. Włodzimierz Płonka
    7.30 Śp. Tadeusz Leśniak
    8.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski

dla Henryka w 75 r. urodzin
  12.00 Śp. Tadeusz, Stanisław Rzepa,

rodzice i rodzeństwo
  18.00 W intencjach osób, które proszą o

mszę św. podczas nowenny

Piątek 14 marca
    6.00 Śp. Tadeusz Leśniak
    7.00 O zdrowie i błog. Boże dla Renaty w 18 r. urodzin
    7.30 Śp. Włodzimierz Płonka
    8.00 Śp. Zofia Janik
  12.00 Śp. Władysław Kosałka, rodzice i siostra
  18.00 Sp. Eugeniusz Kruk

Śp. Kazimierz Gieruszczak

Sobota 15 marca
    6.00 Śp. Józefa Zembroń
    7.00 Śp. Tadeusz Leśniak
    7.30 Śp. Jan i Karolina Zamysłowscy
    8.00 Śp. Józef Pędziwiatr

Śp. Józefa i Józef Dąbrowscy
  12.00 Śp. Wlodzimierz Płonka
  18.00 Sp. Eugeniusz Kruk

Śp. Michał Sikora - r. śm.

Niedziela 16 marca
  6.00 Śp. Józef Choczyński
  7.30 Śp. Włodzimierz Płonka

Sp. Stefania Kłobuch
   9.00

 10.30 Śp. Eugeniusz Kruk
 12.00 Śp. Maria Bujas
 13.15 Chrzty
 17.00 Gorzkie Żale
 18.00 Śp. Piotr Czaicki - r. śm.

Śp. Kornelia Warmuz - 1 r. śm.

Czwartek  13 marca
    6.00 Śp. Władysław Spisak
    7.00 Śp. Tadeusz Leśniak
    7.30 Śp. Krystyna Skoczylas Gaweł
    8.00 Śp. Zofia Janik
  12.00 Śp. Włodzimierz Płonka
  18.00 Śp. Eugeniusz Kruk

Śp. Krystyna Klauzner

V Niedziela Wielkiego Postu - 09 marca 2008 r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

1. Wspólnota Wiara i Światło zorganizowała
dzisiaj Kiermasz Świąteczny. Zachęcamy do
udziału.

2. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje dla doro-
słych, młodzieży pozaszkolnej i Zespołu Szkół
Nr 1. Na naukę stanową zapraszamy dzisiaj
mężczyzn po mszy św. o godz.18.00, czyli na
godz. 18.45.

3. Dla dorosłych rekolekcje: poniedziałek,
wtorek, środa. Nauki rekolekcyjne o godz.
8.00, 12.00, 18.00.

Nauki stanowe:
Dla mężczyzn dziś o godz. 18.45
Dla kobiet poniedziałek o godz. 9.00 i 19.00
Dla samotnych i owdowiałych wtorek o godz.
9.00
Dla małżonków wtorek o godz. 19.00
Dla chorych środa o godz. 9.00.
Młodzież pozaszkolna poniedziałek i wtorek
o godz. 20.00.
Zakończenie rekolekcji środa o godz. 18.00

SPOWIEDŹ  w Wielką Środę od godz. 6.00
do 12.00 i od 14.00 do 18.00.

4. Ojcowie Karmelici zapraszają parafian do
uczczenia św. Józefa w środę na godz. 17.00.
Suma odpustowa, w liturgiczne Święto ku czci
św. Józefa, będzie na Górce w sobotę o godz.
10.30.

5. W sobotę odwiedzimy chorych w do-
mach. Proszę ich zgłaszać w zakrystii lub
w kancelarii.

6. Ofiary składane podczas rekolekcji są
przeznaczone na pokrycie kosztów zorganizo-
wania rekolekcji dla dzieci, dorosłych i mło-
dzieży.

7. Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachę-
ca do niesienia pomocy biednym, poprzez na-

bywanie w naszej bazylice baranków
wielkanocnych w cenie 6 zł., a także
skarbonek wielkopostnych. Do tych
skarbonek rodzina składa ofiary, które
przyniesie do kościoła w Niedzielę Mi-
łosierdzia Bożego.

8. Prosimy w najbliższym tygodniu
o złożenie daru, czy to żywności, czy
odzieży do specjalnych koszów, które
będą przy ołtarzu św. Antoniego.

9. W przyszłą Niedzielę Palmową bę-
dzie uroczysta procesja wraz z poświę-
ceniem palm przed mszą św. o godz.
11.45, a po Mszy Św. odbędzie się
w kaplicy parafialnej konkurs palm. Do
udziału zapraszamy.

10. Drogę Krzyżową w Niedzielę Pal-
mową odprawimy wraz z Parafianami
Św. Piotra. Rozpoczęcie o godz. 15.00
przy kościele Św. Piotra.

11. W przyszłą niedzielę przy koście-
le Siostry Nazaretanki z Wadowic będą
zbierały ofiary na rozbudowę domu dla
swych podopiecznych.

12. W Święto Zmartwychwstania
Pańskiego będziemy chrzcili na mszy
św. o godz. 13.15. Pouczenie przedchrz-
cielne będzie w najbliższą sobotę o godz.
17.00.

13. Na Jasną Górę pielgrzymujemy
w Niedzielę Palmową. Wyjazd o godz.
16.00, koszt przejazdu: 25 zł. Do
Łagiewnik pojedziemy w Niedzielę Mi-
łosierdzia Bożego 30 marca. Wyjazd
o godz. 8.00, koszt przejazdu: 15 zł.

Towarzystwo Chrystusowe

może posłużyć jako przykład, w którym Jezus
wskazuje na siebie jako tego, który uwalnia
z grzechów. Jest On także jedyną możliwą od-
powiedzią człowieka wierzącego w tajemnicę

śmierci, która, chociaż jawi się jako
konieczna, jest bramą do zmartwych-
wstania.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:Pogrzeb
Śp. Władysław Ogara, ur. 1931 r., zam. ul. Krasińskiego
Śp. Jan Moryl, ur. 1956 r., zam. ul. Łazówka
Śp. Janina Stawowy, ur. 1934 r., zam. Pl. Obr. Westerplatte

Dobry Jezu, a nasz Panie,  daj im wieczne spoczywanie.
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ks. Proboszcz

Peregrynacja Pisma Świętego

W świadomości katolika bardzo waż-
na jest modlitwa i korzystanie z Sakra-
mentów Św. Normalny katolik uważa,
że powinien przed Bożym Narodzeniem
i Wielkanocą przystąpić do spowiedzi
i przyjąć Komunię Św. Każdy uważają-
cy się za ucznia Chrystusa ma wbite
w głowę, że w niedziele i święta powi-
nien uczestniczyć we Mszy Św. Nasze
nauczanie katechizmowe i kaznodziej-
skie podkreśla szczególną rangę modli-
twy i sakramentów. Najczęściej z tego
się spowiadamy. Mniej mamy prze-
świadczenia, że bardzo ważną powin-
nością w życiu moralnym jest przestrze-
ganie przykazania miłości bliźniego. Nie
przemawiają do nas mocne słowa Jezu-
sa Chrystusa, że po tym poznają Jego
uczniów, że miłość mają jedni do dru-
gich. „Daję wam nowe przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
i ja was umiłowałem.” Uczy nas Św.
Apostoł: „Jak możemy kochać Boga,
którego nie widzimy, jeśli lekceważymy
człowieka, którego widzimy”. Jest on
stworzony na obraz i podobieństwo
Boże. Szeroki obszar naszych kontak-
tów z drugim człowiekiem jest mniej
uchwytny w życiu moralnym. Nie do-
strzegamy konieczności spowiadania się
z naruszania miłości bliźniego.

O wiele jeszcze większe braki są
w pogłębieniu wiary przez poznawanie
Pisma Św. oraz czytanie książek religij-
nych wyjaśniających nam Biblię. Nie-
którzy historycy Kościoła przypominają
nam, że były takie czasy, kiedy w ta-
bernakulum chowano kielich z Najświęt-
szym Sakramentem i księgę Pisma Świę-
tego. Wierni klękali tak przed Najświęt-

szym Sakramentem jak i Pismem Św.
W dalszej historii silniej podkreślano żywą
obecność Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie, niż w Jego Słowie. Mocno
uczono, że właśnie słowo stało się cia-
łem i zamieszkało wśród nas poprzez
Najświętszy Sakrament.

Faktem jest, że w naszych czasach nie
mamy prawie żadnych wyrzutów, że w
naszych katolickich domach często w
ogóle nie posiadamy egzemplarza Pisma
Św., a jeszcze częściej nigdy do niego
nie zaglądamy. Z dużą konsternacją oglą-
dam przy kolędzie jak obok talerza z wodą
święconą i kropidłem leży czyściutka nie
używana księga Pisma Św. Z zażenowa-
niem patrzę, że niejednokrotnie Biblia ta
jest niekatolicka, ale Brytyjskiego Towa-
rzystwa Biblijnego, czyli ta księga nie
posiada imprimatur naszego Kościoła.
Nieraz myślę, że normalnie w wadowic-
kich, katolickich domach dorosły miesz-
kaniec kilka razy w roku przyjmuje Sa-
krament Pokuty i Komunię Św. Co ty-
dzień uczestniczy we Mszy Św. Jednak
ten wadowicki katolik nie ma żadnych
wyrzutów, że on od czasu do czasu nie
bierze do rąk Pisma Św. i nie czyta go.
Myślę, że do głowy by mu nie przyszło,
żeby miał się z tego spowiadać. Nie czy-
tanie Pisma Św. to przecież nie grzech.
Św. Hieronim wielki tłumacz Biblii z ję-
zyków wschodnich na język łaciński
często powtarzał, że nieznajomość Pi-
sma Św. jest nieznajomością Chrystusa.

Bardzo pragnęlibyśmy w naszej papie-
skiej parafii podążać śladami Wielkiego
Wadowiczanina Jana Pawła II i rozczy-
tać się w Piśmie Św. Chcemy uroczy-
ście to czytanie w naszych domach roz-
począć od 16 kwietnia. W tym dniu przy-
jedzie ks. kardynał Stanisław Dziwisz,
aby udzielić Sakramentu Bierzmowania

naszej młodzieży. Ona jako znak przyjęcia
Sakramentu Ducha Św. otrzyma księgę,
która napisana jest pod natchnieniem Du-
cha Św. Młodzież bierzmowana stanie się
w naszych rodzinach apostołami zachęca-
jącymi do czytania natchnionych ksiąg. W
tym dniu przedstawiciele rejonów naszej

parafii otrzymają księgę Pisma Św. wraz
z pouczeniem, jak mają wyglądać dobo-
we nawiedzenia Pisma Św. w rodzinie.

Przedkładam tą ważną sprawę drogim
parafianom prosząc, byśmy przez tygo-
dnie poprzedzające tę wielką duszpasterską
sprawę naszej parafii bardzo omadlali.

Wadowickie Siostry Nazaretanki rozbudowują
Siostry Nazaretanki przybyły do Wado-

wic w 1896 r. Odpowiadając na znaki cza-
su podejmowały rożne działania apostolskie:
prowadziły ochronkę dla dzieci, szkoły kra-
wieckie z internatem (gimnazjum, liceum
i szkołę zawodową), pracowały także w
miejskim szpitalu. Po zamknięciu tych dzieł
przez władze komunistyczne w 1956 roku
podjęły się Siostry jedynej zaproponowa-
nej wówczas misji – prowadzenia Zakładu
Specjalnego dla Dzieci Głęboko Niedoro-
zwiniętych Umysłowo. Obecnie placówka
funkcjonuje jako Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

W Domu aktualnie przebywają 63 miesz-
kanki. Jak w rodzinie wielopokoleniowej –
są dzieci, młodzież i dorośli: z porażeniem
mózgowym, Zespołem Downa, padaczką,
autyzmem, z różnymi wadami rozwojowy-
mi i niepełnosprawnością fizyczną. Są
wśród nich sieroty społeczne, które
w swoim życiorysie mają trudne doświad- SS. Nazaretanki z Wadowic

czenia, dzieci, które nie znają swoich ro-
dziców, które nie zaznały ciepła domu ro-
dzinnego i miłości. Jako Siostry Najświęt-
szej Rodziny z Nazaretu staramy się stwo-
rzyć im prawdziwy dom wypełniony mi-
łością i troską.

Siostry nazaretanki oddały połowę
klasztoru dla niepełnosprawnych miesz-
kanek. Powierzchnia ta jest jednak zbyt
mała, więc by zapewnić podopiecznym
godne warunki mieszkaniowe i terapeu-
tyczne oraz by spełnić wymogi standary-
zacyjne określone przez ustawy–koniecz-
na jest rozbudowa istniejącego domu.

Na tę inwestycję potrzebne są fundusze.
Zwracamy się więc z serdeczną prośbą
o pomoc w  powstaniu tego dzieła.

Dziękujemy za każdą nawet najmniejszą
ofiarę. Zapewniamy o naszej codziennej
modlitwie w intencjach ofiarodawców.
Niech Bóg ich hojnie wynagrodzi swą
łaską i błogosławieństwem.

Podziękowanie
Wyrażam wielką wdzięczność Ojcu Sta-

nisławowi Bielatowi – karmelicie z Górki,
za 25 lat kapelaństwa w Powiatowym Szpi-
talu w Wadowicach. Dziękuję za 10 lat ka-
pelaństwa księdzu Januszowi Żmudzie,
a dwa lata księdzu Maciejowi Ściborowi

w wadowickim więzieniu. Obecnie ka-
pelanem szpitala jest Ojciec Bogdan
Smoliński, a kapelaństwo więzienia po-
wierzono Ojcu Józefowi Balcerowiako-
wi. Bóg Zapłać Ojcom Karmelitom za
objęcie opieką duszpasterską miejsc
cierpienia w Wadowicach.

ks. Proboszcz


