(ci¹g dalszy ze str. 7)

piêkn¹ czêœæ artystyczn¹. Nie
zbrak³o te¿ momentów wzruszaj¹cych, kiedy na ekranie pokazywa³y siê nazwiska nauczycieli, którzy
pracowali w szkole, nie ma ju¿
wœród nas pierwszych dwóch dyrektorów, 25 nauczycieli i 9 pracowników administracji i obs³ugi.
Uczciliœmy ich pamiêæ minuta ciszy.
W ci¹gu 50 lat w szkole pracowa³o
oko³o 270 nauczycieli.
Minê³o pó³ wieku, ale w szkole
czas biegnie szybciej. Rocznik za
rocznikiem opuszcza mury szko³y.
Wci¹¿ nowi uczniowie rozpoczynaj¹ edukacjê i bêd¹ tworzyæ historiê „czwórki”. Dla mnie ta szko³a –
to czêœæ mojego ¿ycia, przepracowa³am w niej 35 lat.
Na koniec przytoczê tu s³owa Juliana Tuwima:
Szko³o! Szko³o!
Gdy ciê wspominam
Têsknota w serce siê wgryza
Oczy mam pe³ne ³ez!
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Do Ciebie, Panie, wznoszê moj¹ duszê.

Maria Zadora

PS. Z wielkim smutkiem dowiedzia³em siê o odwo³aniu w ostatnich
dniach ze stanowiska Dyrektora szko³y prze¿ywaj¹cej jubileusz - Pani Emilii Bieniek. Serdecznie wspó³czujê.
Ks. Infu³at
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PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA JEREMIASZA
Jr 33, 14-16
Potomek Dawida bêdzie wymierza³
sprawiedliwoœæ

EWANGELIA:

DRUGIE CZYTANIE Z

PIERWSZEGO
LISTU ŒW. PAW£A APOSTO£A DO
TESALONICZAN:
1 Tes 3, 12-4, 2
Utwierdzenie w œwiêtoœci na przyjœcie Chrystusa

£k 21, 25-28.34-36 Oczekiwanie powtórnego przyœcia Chrystusa
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1. W tygodniu Msza œw. roratnia
o godz. 6.00 oraz dla dzieci o godz.
18.00.
2. Zapraszamy do udzia³u
w czwartkowych nowennach ku
czci œw. Jana Paw³a II. W tym tygodniu szczególnie bêdziemy modliæ
siê za ma³¿onków.
3. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30, oraz od godz.
16.00 do 18.30. W pierwsze pi¹tki kancelaria parafialna nieczynna. O godz.
19.00 pouczenie przedchrzcielne.
4. W pierwsz¹ sobotê na Mszy œw.
o godz. 8.00 modlimy siê za rodziny,
które spodziewaj¹ siê potomstwa. Na
tê Mszê œw. zapraszamy zw³aszcza
tych, którzy podjêli siê duchowej adopcji dzieci, jak równie¿ wspólnotê
Rycerstwa Niepokalanej. W sobotê
odwiedzamy chorych z sakramentami
œwiêtymi. O godz. 17.30 zapraszamy
na Wieczór Jana Paw³a II. O 18.00
Msza œw. ku czci œw. Jana Paw³a II.
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Po Mszy œw. procesja przed pomnik Papie¿a Polaka. Prosimy
przynieœæ œwiece.
5. 5 grudnia w Peru odbêdzie
siê beatyfikacja dwóch misjonarzy franciszkañskich - o. Zbigniewa Strza³kowskiego i o. Micha³a
Tomaszka. Ponieœli oni œmieræ
mêczeñsk¹ z r¹k terrorystów
z Komunistycznej Partii Peru
„Œwietlisty Szlak” dnia 9 sierpnia
1991 roku w peruwiañskiej miejscowoœci Pariacoto w Andach.
O. Zbigniew i o. Micha³ bêd¹
pierwszymi polskimi misjonarzami - mêczennikami, którzy zostan¹ wyniesieni na o³tarze.
6. W przysz³¹ niedzielê o godz.
12.00 msza œw. w intencji zmar³ych wypominanych w wypominkach rocznych. O godz. 13.30
chrzty. Natomiast o godz. 16.00
nasz¹ Bazylikê odwiedzi œw. Miko³aj. Rodziców, którzy pragn¹, by
to œw. Miko³aj wrêczy³ prezenty
ich dzieciom, prosimy o kontakt
z katechetkami lub z ks. Piotrem.
Dy¿ur organizacyjny przed dniem
œw. Miko³aja bêdzie w salce oazowej w Domu Parafialnym – od
czwartku do soboty w godz. od
17.00 do 18.00 oraz po mszy œw.
wieczornej.
7. Sanktuarium Œwiêtego Jana
Paw³a II jest najwa¿niejszym miejscem kultu œwiêtego papie¿a

potem studia. Wœród Absolwentów „czwórki” s¹: lekarze, profesorowie, in¿ynierowie, ksiê¿a,
nauczyciela, prawnicy, zajmuj¹
wysokie stanowiska – pe³ni¹ ró¿ne funkcje spo³eczne w kraju,
a nawet za granic¹. Jednym
z pierwszych Absolwentów
szko³y jest ks. bp Roman Pindel
– Ordynariusz bielsko-¿ywiecki.
23 paŸdziernika przewodniczy³
Mszy œw. w bazylice Ofiarowania NMP z okazji 50-lecia Szko³y Podstawowej Nr 4 w Wadowicach i wyg³osi³ piêkn¹ homiliê.
Po uroczystoœciach w bazylice
wszyscy udali siê do szko³y,
gdzie ks. Biskup poœwiêci³ tablicê upamiêtniaj¹c¹ 50-lecie szko³y, na której widniej¹ s³owa:
My tworzymy szko³ê…
Szko³a tworzy nas.
Fundatorem tablicy jest równie¿
Absolwent szko³y, Pan Marcin
Krzemieñ. PóŸniej w hali sportowej odby³a siê dalsza czêœæ Jubileuszu. M³odzie¿ pod kierunkiem nauczycieli przygotowa³a

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Jubileusz 50-lecia Szko³y Nr 4
to okazja do przypomnienia jej
historii. Budowê szko³y rozpoczêto jesieni¹ 1963 roku, a ju¿
3 paŸdziernika 1965 nast¹pi³o
uroczyste przekazanie do u¿ytku nowego budynku. W 19 oddzia³ach klas I – VII uczy³o siê
710 uczniów. Pierwszym kierownikiem by³ Tadeusz Janik w latach 1965-1970.
W pierwszym roku pracowa³o
w szkole 16 nauczycieli pe³nozatrudnionych i 8 niepe³nozatrudnionych. Rok 1966/67 to rok
przekszta³cenia siê szko³y podstawowej z siedmioletniej na
oœmioklasow¹. W 1973 roku
mury szko³y opuœci³o 133 absolwentów, którzy rozpoczêli naukê
w kl. I w pierwszym roku istnienia szko³y.
Rok 1981/82 – po raz pierwszy
zajêcia prowadzone by³y w piêciu dniach tygodnia.
1990/91 – do szko³y powróci³a
nauka religii.
1992 – przejêcie szko³y przez
Samorz¹d Terytorialny
1999/2000 – stworzenie Zespo³u Szkó³ Publicznych
I tak mijaj¹ kolejne lata, co
roku mury szko³y opuszczaj¹
kolejni absolwenci, podejmuj¹
naukê w ró¿nych typach szkó³,

(ci¹g dalszy na str. 8)
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Poniedzia³ek 30 listopada
6.00 Œp. Jerzy Miarka
Œp. Marian Piwowarczyk
6.45 Œp. Maciej Trzupek
7.30 Œp. Krystyna Waligórska
8.00 Œp. Andrzej Grabysz, ¿ona Maria,
córki: Bronis³awa, Helena i Anna
12.00 Œp. Apoloniusz Szulczyñski
18.00 Œp. Andrzej Byrski
Œp. Zofia Fidziñska
Œp. Maria Knapik
Wtorek 1 grudnia
6.00 Œp. Jerzy Miarka
6.45 Œp. Józefa Rosenstrauch
Œp. Maria Malczyk
7.30 Œp. Zofia Wojda
8.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
12.00 Œp. Rozalia i Bronis³awa Kwarciak
18.00 Œp. Zofia Danek
Œp. Danuta Palarczyk
Œroda 2 grudnia
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e przez wstawiennictwo
œw. Jana Paw³a II dla Moniki i Tomka
z Tychów
6.45 Œp. Mieczys³aw Nowak
7.30 Œp. Zofia Danek
8.00 Œp. Jerzy Miarka
12.00 Œp. Stefan, Maria Zawi³a oraz
Œp. Stanis³aw Czaicki
18.00 W intencjach nowenny
Pomocy i œw. Jana Paw³a II
Za zmar³ych:
Œp. Irena Zawi³a
Œp. Marian Ksi¹¿ek
Œp. Barbara Sabuda
Œp. Ludwika Urbañska
Œp. Karol Hyziñski
Œp. Stanis³aw Str¹czek
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Rozalia Æwiertnia
Œp. Tadeusz Majtyka
Œp. Maria Józefowska - 7 r.œm.
Œp. Jerzy Rokowski
Œp. Maria Malczyk
Œp. W³adys³awa Gierek
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Rafa³ Tatka
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Czwartek 3 grudnia
6.00 Œp. Tadeusz Wysogl¹d
6.45 Œp. Zofia Danek
7.30 Œp. Ludwika Urbañska
8.00 Œp. Jerzy Miarka
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Barbary
z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski
oraz za dusze œp. Rodziców i Rodzeñstwa
18.00 Œp. Danuta Palarczyk
Œp. Robert Sediwy
Pi¹tek 4 grudnia
6.00 Œp. Mieczys³aw Nowak
Œp. Barbara Chmura
6.45 Œp. Ludwika Urbañska
7.30 Œp. Robert Sediwy
8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.
Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, Emilia, Jan
i Marek Ziaja, Anna, Andrzej Goryl,
za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 Œp. Jan i Stanis³awa Matlak
Œp. Zofia Danek
Sobota 5 grudnia
6.00 Œp. Robert Sediwy
6.45 Œp. Za zmar³ych z rodziny Gruszeczków
7.30 Œp. Zofia Danek
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa
12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
18.00 Œp. Maria i Miko³aj, zmarli z rodziny
Œp. Józef Wróblewski - 12 r.œm., syn Maciej
II Niedziela Adwentu 6 grudnia
6.00 Œp. Zofia Danek
7.30 Œp. Jaros³aw Seremet - 3 r.œm.
Œp. Adam i Emilia M¿yk
9.00 Œp. Franciszek Szafrañski
9.00 Roków: Œp. Stanis³aw Pi¹tek
10.30 Œp. Irena Galas
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Stanis³aw Królewski - 4 r.œm.

w Polsce. Podczas rozpoczynaj¹cego siê wkrótce Nadzwyczajnego
Roku Œwiêtego, papieskie Sanktuarium bêdzie koœcio³em jubileuszowym. W zwi¹zku z tym, Kustosz
Sanktuarium, w imieniu Ksiêdza
Kardyna³a, serdecznie zaprasza na
uroczystoœæ inauguruj¹c¹ Rok Œwiêty, po³¹czon¹ z otwarciem Bramy Mi³osierdzia. Uroczysta Liturgia pod
przewodnictwem Metropolity Krakowskiego zostanie odprawiona
w sobotê 12 grudnia 2015 r. o godz.
17.00. Podobna liturgia bêdzie w niedzielê 13 grudnia o godz. 15.00
w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w £agiewnikach. Przejœcie przez
Bramê Mi³osierdzia w papieskim
Sanktuarium pozwoli dope³niæ pielgrzymki jubileuszowej i uzyskaæ odpust równie¿ i tym, którzy w Roku
Œwiêtym nie bêd¹ mogli udaæ siê do
Rzymu. Wyjazd na uroczystoœci
w sobotê o godz. 13.00. oraz w niedzielê o godz. 13.30 do Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego. Koszt 20 z³.
8. ¯yczeniem Ojca Œwiêtego Franciszka, który og³osi³ Nadzwyczajny
Rok Mi³osierdzia jest pe³nienie czynów mi³osierdzia – niesienie pomocy cz³owiekowi. Postarajmy siê
w tym Roku gorliwiej uczestniczyæ

Pogrzeb
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w nowennie do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy, któr¹ odprawiamy
w ka¿d¹ œrodê o godz. 8.30 i 17.30.
9. Nasze Seminarium Duchowne
zaprasza m³odzie¿ mêsk¹ szkó³ œrednich, maturzystów i studentów na
„Rekolekcje po mêsku”, które umo¿liwiaj¹ przyjrzenie siê samemu sobie
oraz relacjom z Bogiem i z ludŸmi
dziêki wspólnej modlitwie, spotkaniom nad S³owem Bo¿ym, dyskusjom z zaproszonymi ludŸmi, klerykami i rówieœnikami. Rekolekcje kierowane s¹ do uczestników w wieku
16-25 lat i odbêd¹ siê w dniach od
27 do 30 XII 2015 roku w budynku
seminarium przy ul. Podzamcze 8
w Krakowie. Pocz¹tek w niedzielê
27 grudnia po po³udniu, wyjazd
w œrodê 30 grudnia po obiedzie. Zapisów na rekolekcje mo¿na dokonaæ
do 20 grudnia za poœrednictwem
strony internetowej: , tam znajduj¹
siê tak¿e szczegó³owe informacje.
10. Œwiêci tego tygodnia: jutro –
Œwiêto œw. Andrzeja, Aposto³a,
w czwartek – wspomnienie œw. Franciszka Ksawerego, prezbitera, w pi¹tek – wspomnienie œw. Barbary,
dziewicy i mêczennicy.
ks. Stanis³aw Jaœkowiec, prob

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Wies³awa Jura, ur. 1948r., zam. ul. Lwowska
Œp. Klementyna Medoñ, ur. 1918r., zam. ul. Pu³askiego
Œp. Bo¿ena Koczur, ur. 1935r., zam. Os. XX-lecia

Peryferie
Ka¿dy z papie¿y jest wielkim
darem Ducha œw. dla Koœcio³a
i œw ia ta. N as z e go Rodaka ,
œw. Jana Paw³a II uwa¿amy za wyj¹tkowego. Dyktuje nam takie myœlenie nie tylko nasza duma narodowa, ale pe³ne spojrzenie na
dziedzictwo tego pontyfikatu.

Obecny Papie¿, który tak niespodziewanie obj¹³ katedrê œw. Piotra,
wniós³ w wspó³czesny Koœció³
i œwiat wyj¹tkowy wstrz¹s.
Franciszek i œw. Jan Pawe³ II byli
nieoczekiwanie wybrani przez Kardyna³ów na najwy¿sze stanowisko
w Koœciele. Pamiêtamy jak nag³a
œmieræ Jana Paw³a I po 33 dniach
pontyfikatu sta³a siê przyczyn¹ nowego konklawe, na którym zosta³
wybrany na Sternika Koœcio³a, kardyna³ Karol Wojty³a. Po œmierci Papie¿a – S³owianina na nastêpcê œw.
Piotra zosta³ wybrany niemiecki kardyna³ Josef Ratzinger – przybra³ imiê
Benedykta XVI. Kierowa³ Koœcio³em od 2005 roku do nieoczekiwanej rezygnacji 2 lutego 2013 roku.
Konklawe 13 marca 2013 roku wy-
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bra³o na papie¿a arcybiskupa z Buenos Aires z Argentyny – Jorge
Mario Bergoglio. Przyj¹³ imiê –
Franciszek. W dotychczasowej historii nie by³o papie¿a o takim imieniu.
Przez wybór œw. Franciszka z Asy¿u na patrona pontyfikatu pragn¹³
Arcybiskup argentyñski powiedzieæ
Koœcio³owi i œwiatu, ¿e radykalne
ubóstwo bêdzie Jego drog¹. Koœció³
ubogi dla ubogich – franciszkañskie
has³o, stara siê realizowaæ obecny
Papie¿. Przyszed³ do Europy z wielkim doœwiadczeniem ¿ycia biskupiego w œwiecie panuj¹cej wielkiej biedy. Pragnie bogat¹ Europê zapaliæ
trosk¹ o biednych ludzi z ca³ego
œwiata. Postawi³ na s³u¿bê biednym.
Zmarginalizowanych materialnie,
duchowo jak i moralnie. Cz³owieka
z peryferii, z marginesu – trzeba
z moc¹ Jezusa dobrego samarytanina odzyskaæ i jego rany opatrzyæ.
Przywróciæ go spo³eczeñstwu. Zadbaæ o nale¿ne mu miejsce tak
w Koœciele, jak i w pañstwie. Nieliczne Jego pielgrzymki – tak¿e ze
wzglêdu na wiek, ma 79 lat, odbywa do miejsc szczególnie biednych. Mierzy siê z sytuacjami wyj¹tkowo trudnymi.
W Koœciele Powszechnym,
w zwi¹zku z histori¹ naszego Zbawiciela – Jego narodzinami, a tak¿e
œmierci¹ i zmartwychwstaniem –
odbywaj¹ siê tzw. Roki Jubileuszowe. Najczêœciej podkreœlaj¹ roczni-

ce setn¹, piêædziesi¹t¹ lub dwudziest¹ pi¹ta tych zdarzeñ. Te lata jubileuszowe ustanowi³ Koœció³ dla
podkreœlenia mo¿liwoœci zyskania
w tym czasie wyj¹tkowego Bo¿ego
Mi³osierdzia.
Obecny papie¿, przynaglony
trosk¹ o ludzi z peryferii, wymyœli³
nadzwyczajny Rok Jubileuszowy,
który bêdziemy obchodziæ od œwiêta Matki Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej – 8 grudnia tego roku, a¿ do
Chrystusa Króla przysz³ego roku.
Cech¹ tego jubileuszu jest pog³êbienie œwiadomoœci Mi³osierdzia Bo¿ego i ludzkiego.
W poprzednich jubileuszach tylko
w tzw. bazylikach wiêkszych
w Rzymie mo¿na by³o uzyskaæ odpust jubileuszowy. Tym razem papie¿ Franciszek zarz¹dzi³, aby w ca-

³ym katolickim œwiecie w okreœlonych koœcio³ach po spe³nieniu okreœlonych warunków mo¿na by³o uzyskaæ to wielkie dobrodziejstwo.
W naszej diecezji ks. Kardyna³ wybra³ 10 znacz¹cych œwi¹tyñ. Wœród
nich znajduje siê równie¿ nasza wadowicka bazylika. Radujemy siê
z tego wyj¹tkowego uprzywilejowania, staraj¹c siê wykorzystaæ te mo¿liwoœci, które nam daje Koœció³.
ks. Infu³at

50 lat Szko³y Podstawowej Nr 4 w Wadowicach
Wspomnienie – to cicha nuta
Wyjêta z tonów przesz³oœci
Wspomnienie – to niæ wysnuta
Ze z³otej ksiêgi m³odoœci
Jubileusz to okazja do podsumowania, refleksji, zadumy, ale
i oddania nale¿nego ho³du tym,
którzy byli przed nami; tym,
którzy prac¹, przyk³adem, poœwiêceniem i wieloma wyrzeczeniami kszta³towali dobre
imiê szko³y, tworzyli jej reno-

mê, nadawali sens pracy oraz
pokazywali
nauczycielom
i uczniom szko³y mo¿liwoœæ
osi¹gniêcia sukcesów.
O Szkole Podstawowej Nr 4
w Wadowicach mo¿na œmia³o
powiedzieæ, ¿e jest ju¿ szko³¹
pokoleniow¹ – uczyli siê w niej
rodzice, teraz naukê pobieraj¹
ich dzieci, a nawet wnuki pierwszych Absolwentów. Cieszy siê
dobr¹ opini¹ i uznaniem.
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(ci¹g dalszy na str. 7)

