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„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej 
na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
                                                             C.K. Norwid

Boże Narodzenie może zawstydzać – sam Stwórca 
ucieleśnia się w sposób czysto ludzki, z bólem, tro-
ską doczesną, narodzony w biedzie, niedostatku, 
zapomnieniu.
Grudniowe święta mogą drażnić - całą swą komer-
cyjną otoczką, zgiełkiem, zacieraniem prawdziwe-
go chrześcijańskiego sensu tego czasu.
Ale żaden z tych aspektów nie pozbawi Świąt 
Bożego Narodzenia ściśle rodzinnego charakteru, 
wzajemnej niecodziennej życzliwości, szczególnej 
troski o osoby samotne i chore.

Właśnie takich świąt, przesiąkniętych serdecznością i ciepłem rodzinnego domu, jakie powstały w zamyśle 
samego Stwórcy pragniemy życzyć wszystkim parafi anom i ich rodzinom. Niech tajemnica narodzin Bożej 

Dzieciny stanie się dla nas refl eksją nad prawdziwym sensem naszego istnienia u progu kolejnego, 2016 roku.
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Zostałem przyjęty do stanu duchownego
- rozmowa z diakonem Wojciechem Cabakiem

Co skierowało Cię na drogę kapłaństwa? Potrafisz 
wskazać wydarzenia, osoby, które wpłynęły na Twoją 
decyzję?

Moje powołanie do kapłaństwa rodziło się i dojrze-
wało w parafii. Odkąd pamiętam zawsze brałem czynny 
udział w życiu parafialnym. Najpierw jako ministrant, 
potem jako lektor i  ceremoniarz. Należałem do kilku 
wspólnot działających przy parafii. W tym środowisku 
wzrastałem, przyglądając się jednocześnie pracy wie-
lu gorliwych i  pobożnych kapłanów. Z  pewnością ich 
przykład życia, otwartość, rozmodlenie przemawiały 
do mnie bardzo mocno. Pierwsze myśli o tym, żeby zo-
stać księdzem pojawiły już w dzieciństwie. Nikt wtedy 
nie traktował tego poważnie. Jednak te myśli nie ustę-
powały. W moim życiu nie brakowało chwil, w których 
głos powołującego Pana słyszałem bardzo wyraźnie. 
Czasami próbowałem z  nim walczyć, jednak zawsze 
bezskutecznie. W końcu na rekolekcjach maturalnych 
podjąłem ostateczną decyzję i  postanowiłem wstąpić 
do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Trochę się 
bałem, ale w czasie adoracji krzyża Jezus zabrał wszelkie 
lęki i obawy. Warto zaryzykować i pójść za Chrystusem! 
On uczynił mnie człowiekiem naprawdę szczęśliwym!

Jak lata studiów i formacji w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Tarnowie zmieniły Twoje życie?

Formacja seminaryjna jest skuteczna tylko wtedy, 
gdy młody człowiek zaufa i da się prowadzić Jezusowi. 
Tak było w  moim życiu. Bez modlitwy i  spotkania 
z Chrystusem nie można postępować naprzód. Nie po-
wiem, że stałem się innym człowiekiem bo to niepraw-
da. Nauczyłem się rozumieć siebie i innych. To jest nie-
zwykle ważne dla współczesnego kapłana, aby wiedział 
kim jest i Komu służy.

Czym są dla Ciebie święcenia diakonatu?
Święcenia diakonatu są okazją do tego, aby nauczyć 

się pokory i służby. Niewątpliwie są darem, który udzie-
la łaski Ducha Świętego. Na tę łaskę nieustannie trzeba 
się otwierać. Święcenia są zaproszeniem do tego, aby 
żyć prawdziwą miłością Boga i dzielić się nią z innymi. 
To wyraża się w ciągłym mówieniu Chrystusowi „tak”. 
Tu tkwi tajemnica radosnej i owocnej posługi diakona.

Jak będzie wyglądał rok dzielący Cię od święceń?
Na pewno będzie to bardzo pracowity rok. Mam za-

miar uczyć się Kościoła. Może to trochę dziwnie brzmi, 
ale o  to mi właśnie chodzi, żeby zobaczyć jak działa 
Kościół poza granicami naszej ojczyzny. W te wakacje 
wyjeżdżam na praktykę diakońską do Anglii. Będę po-
magał tamtejszym duszpasterzom przy okazji szlifując 
język angielski. Będzie to też rok wielkopostnej prak-
tyki duszpasterskiej i rok obrony pracy magisterskiej.

Jak wyobrażasz sobie posługę kapłańską we współ-
czesnym świecie? Jaki powinien być dzisiaj kapłan?

Papież Benedykt XVI podczas swojej wizyty w Polsce 
powiedział do kapłanów, że mają być ekspertami od spo-
tkania z Bogiem. Taki winien być właśnie współczesny 
kapłan. Ma umożliwiać ludziom spotkanie z  Bogiem, 
sam będąc przy tym człowiekiem głębokiej modlitwy.



3

„kto wytrwa do końca, ten będzie 
zbawiony” (mk 13,13)

„Chrystus niczego nam nie zabiera, a daje wszystko.
kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej”

Wywiad z Siostrami Służebniczkami bDNP
S. katarzyną król i S. agnieszką Łuszczyńską

Dnia 26 października 
2015 r. dotarła smutna wia-
domość, że Bóg powołał śp. 
Ks. Kan. Michała Smolika 
do wieczności, który był 
proboszczem w  naszej pa-
rafii od 25 stycznia 1973 r. 
do 1990 r. 

Urodził się 25 września 
1928 r. w Tarnowie, jako syn 
Maksymiliana i  Franciszki 
z  domu Łyczko. Po matu-
rze w  1949 r. wstąpił do 

Tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego.  
Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych 
w dniu 9 maja 1954 r. w Tarnowie otrzymał święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali. Jako wikariusz 
pracował w  kilku parafiach: Góra Św. Jana, Bruśnik, 
Góra Ropczycka, Trzciana, Zdziarzec. Potem w  dniu 
18 czerwca 1969 r. został mianowany administratorem 
parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Szarwarku. Po 4 la-
tach otrzymał nominację na urząd proboszcza w para-
fii Św. Rocha. Jego pobyt w parafii przypadł na wielkie 
wydarzenia religijne i społeczne. Niezapomnianą datą 
dla wszystkich był wybór na stolicę Piotrową Św. Jana 
Pawła II. W  tym samym czasie przypada powstanie 
Niezależnego Związku Solidarność i  zmiana ustroju 

Państwa. Ksiądz kanonik emocjonalnie przeżywał te 
wydarzenia i  wyjeżdżał z  parafianami na pielgrzymki 
papieskie. Za Jego pobytu parafia przeżywała prymi-
cje Ojca Tadeusza Saroty, Ks. Henryka Kościsza, Ojca 
Kazimierza Mikulca, Ks. Stanisława Majewskiego oraz 
Ks. Bogusława Ruchała. 

Śp. Michał Smolik gorąco się modlił i  sam za-
chęcał do modlitwy. Od 20 czerwca 1991 roku pełnił 
urząd proboszcza w parafii pw. NMP Częstochowskiej 
w  Słopnicach Górnych. Po przejściu na emeryturę 
pracował jako emeryt w Bereście, w charakterze rezy-
denta, następnie w parafii Żegocina mieszkał również 
jako rezydent. Od 2009 roku przebywał w  Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym Ojca Pio w Rożniatach, a od 
2013 roku w  Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 
Caritas Diecezji Tarnowskiej w  Tarnowie. W  tymże 
domu odszedł do Pana 25 października 2015 roku. Msza 
Św. pogrzebowa była celebrowana w dniu 27 październi-
ka w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
w  Tarnowie, a  następnie ciało zmarłego złożono na 
cmentarzu parafialnym parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa przy ulicy Szarej w Tarnowie. Na Mszy Św. 
żałobnej zgromadziła się najbliższa Rodzina, Księża 
oraz delegacje z parafii gdzie był proboszczem, czy re-
zydentem. Wydaje mi się, że największa delegacja była 
z parafii Św. Rocha.

Ks. Józef Janas

Cieszę się, że zgodziły się Siostry ze mną spotkać, 
zwłaszcza, że mamy okres przedświąteczny, czas wy-
tężonej pracy, porządków, przygotowywania dekoracji 
świątecznych. Dodatkowo obserwuję, że bardzo czyn-
nie włączyły się Siostry w  liturgię rorat czy adoracji 
Pomocników maryi, więc zajęć jest naprawdę sporo. 
Zacznijmy może jednak od początku. Proszę opowie-
dzieć czytelnikom naszego biuletynu skąd Siostry po-
chodzą oraz gdzie wcześniej Siostry pracowały?

Siostra agnieszka – ja po-
chodzę z  Lublina, a  do Nowego 
Sącza przyjechałam z  bliskie-
go i  urokliwego Krościenka 
n/Dunajcem, gdzie pracowałam 
przez ostatni rok, a wcześniej przez 
wiele lat pracowałam w Gostyniu, 
na ziemiach wielkopolskich, gdzie 
można powiedzieć, są korzenie 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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naszego Zgromadzenia, bo tam właśnie urodził się i żył 
nasz założyciel bł. Edmund Bojanowski.

Siostra katarzyna – pocho-
dzę ze Starego Sącza – grodu św. 
Kingi, natomiast przyjechałam tu-
taj z Dębicy, gdzie również pełni-
łam posługę katechetki w  przed-
szkolach i szkole podstawowej.

myślę, że zdążyły się już 
Siostry u  nas zadomowić. Jak 
czują się Siostry w  naszej para-

fii? Czy przypomina ona poprzednie placówki czy 
może w czymś odbiega? 

Tutaj jest całkiem inaczej. Zawsze ważna w naszym 
życiu była i jest siostrzana wspólnota, to ona jest pierw-
szym miejscem naszej wzajemnej posługi – to trochę 
tak jak w  rodzinie –  najpierw powinna być miłość 
w  domu, dopiero potem umocnione, możemy owoc-
nie posługiwać dzieciom – tam, gdzie nas posyła Pan. 
Pamiętamy pierwsze chwile w tej wspólnocie parafial-
nej, kiedy wiele osób podchodziło, by się przywitać, za-
pewnić o modlitwie i życzliwości – to było bardzo miłe. 
Teraz, tak jak wszędzie, są miłe i trudniejsze chwile, ale 
zawsze jest wiele osób, które okazują nam swoją ser-
deczność i do tej serdeczności wracamy, także wraca-
jąc do domu zakonnego. Dotychczas byłyśmy w dużo 
większych wspólnotach, ale teraz jesteśmy wdzięczne 
naszym siostrom za wielką otwartość i  serdeczność 
z jaką nas przyjęły i jakiej nadal doświadczamy.

Zauważyłam, że obydwie Siostry mają zdolności 
muzyczne. W  pracy z  dziećmi gra na instrumencie 
jest niewątpliwie bardzo przydatną umiejętnością. 
Jak zrodził się pomysł założenia scholki dla dzieci? 

Pomysłodawcą był Ksiądz Proboszcz, który po na-
szym przyjeździe zwrócił się z prośbą o  stworzenie ta-
kiej scholki, mówiąc że dzieci, które kiedyś śpiewały 
w scholi dziecięcej obecnie już wyrosły i tworzą scholę 
młodzieżową, a warto, by także młodsze dzieci, aktyw-
nie przez śpiew, włączyły się w przeżywanie nabożeństw 
i Mszy św. przeznaczonych właśnie dla nich. Pomysł Ks. 
Proboszcza przyjęłyśmy, ale tak naprawdę schola istnieje 
tylko dzięki temu, że tak wiele dzieci i rodziców odpo-
wiedziało na zaproszenie i chętnie włączyło się do two-
rzonej grupki. Ja w Gostyniu prowadziłam też parafial-
ną scholę dziecięcą, więc mogłam początkowo bazować 
na swoich doświadczeniach, ale też warto zaznaczyć, że 
charakter każdej grupy tworzą osoby, które do niej przy-
należą, więc tu jest zupełnie inaczej. Wielką wartością, 
jaką widzę w naszej scholi jest obecność zarówno dzie-
ci w wieku przedszkolnym, jak i dzieci szkolnych. Są na 
siebie nawzajem bardzo otwarte i jedne od drugich dużo 
się uczą, a wszyscy razem uczymy się przede wszystkim 
tego, by śpiewać wyłącznie na chwałę Pana Boga. 

Słyszałam, że Siostra katarzyna pełniła do nie-
dawna funkcję diecezjalnej Opiekunki Dziewczęcej 
Służby maryjnej w  diecezji tarnowskiej. Sama też 
obserwuję ogromne zaangażowanie Siostry w pracy 
z  dziewczynkami należącymi do tej formacji. Jaka 
jest najważniejsza idea DSm? 

Rzeczywiście przez kilka lat było mi dane zagłębić się 
w ideę i doświadczenie grup formacyjnych Dziewczęcej 
Służby Maryjnej. Najbardziej budujące jest dla mnie za-
angażowanie wielu dziewczynek, by na serio w  swoim 
codziennym życiu stawać się podobną do Maryi. Dzieje 
się to przede wszystkim przez realizację 5 zadań dziecka 
Maryi: przyjaźń z  Jezusem, budowanie wspólnoty, po-
słuszeństwo, radość i ofiarę. Tutaj dużą rolę pełnią prze-
wodniczki DSM, czyli najstarsze koleżanki, jako żywy 
przykład – cieszę się, że w naszej parafii mamy tak od-
powiedzialne przewodniczki: Karolinę, Ewelinę i Magdę. 
Spotkania formacyjne w grupie są bardzo ważne, a szan-
są na pogłębienie więzi we wspólnocie są wspólne zada-
nia, wyjazdy i wakacje z Bogiem. Jednak pełne zaanga-
żowanie dziewcząt możemy obserwować w parafii, gdzie 
starają się odnaleźć swoje miejsce i obowiązki.

Zarówno praca katechetyczna, jak i praca wycho-
wawcy przedszkolaków to trudne i  odpowiedzialne 
zadanie. mając na uwadze współczesne czasy mul-
timediów, a co za tym idzie – przeróżne zagrożenia, 
jakie fundowane są młodemu pokoleniu, temu naj-
młodszemu również, kształtowanie odpowiednich 
nawyków, postaw, przekonań wydaje się kwestią 
priorytetową. Jakie najważniejsze cele stawiają so-
bie Siostry w swojej pracy „zawodowej” i jakich rad 
udzieliłyby Siostry młodym rodzicom? 

Tak, jak uczył nasz Założyciel, najwyższym celem 
wychowania jest to, by człowiek stał się obrazem i podo-
bieństwem Boga na ziemi, dlatego staramy się w naszej 
posłudze o to, by najpierw nieść dzieciom Jezusa i aby 
one same odczuły, że są Jego najdroższym skarbem. 
Pragniemy kierować się wskazaniami bł. Edmunda i tak 
jak on wychowywać integralnie, czyli traktować każde 
dziecko indywidualnie, jako integralną osobę, rozwi-
jając jej sferę fizyczną, psychiczną i duchową. Naszym 
zadaniem, jak mówił Edmund, nie jest zastępowanie, 
ale wspieranie rodziny w procesie wychowania. Jedyną 
i zarazem największą radę, jaką możemy dać rodzicom 
jest stwierdzenie, że dla dziecka najważniejsze jest, by 
było kochane i  by doświadczało tej miłości najpierw 
w  rodzinie, przed innymi środowiskami. Jeżeli dziec-
ko doświadczy, że dla rodziców jest zawsze bardzo 
ważne i że poświęcają dla niego czas, to w przyszłości 
zaowocuje w  ich życiu i pozwoli pokonywać wszelkie 
trudności. Myślę, że dobrą podpowiedzią dla rodziców 
może okazać się tzw. „KARTKA O WYCHOWANIU” 
zamieszczana regularnie na naszej stronie internetowej, 
dlatego też poniżej dla zainteresowanych zamieszcza-
my link do tej strony: 



5

Święta z różą

http://www.bdnp.pl/component/content/category/147-
-pytania-rodzic%C3%B3w

Czy mają Siostry „swojego” szczególnego  
Świętego, który inspiruje i wytycza kierunek? a może 
jest to jakaś ulubiona „złota” myśl?

Każda z  nas czci i  przyzywa orędownictwa wielu 
świętych, jednak dla nas, jako służebniczek, najbliż-
szym z  nich jest bł. Edmund Bojanowski, nazywany 
przez współczesnych mu „serdecznie dobrym czło-
wiekiem”. Także dziś doświadczamy tej Edmundowej 
„serdeczności” poprzez wstawiennictwo w wielorakich 
prośbach zanoszonych do Boga przez Jego orędownic-
two. Ponieważ aktualnie przeżywamy Rok Miłosierdzia 
towarzyszą nam słowa bł. Edmunda:  „Miłosierdzie 
Boskie we wszystkim, co nas tylko otacza na ziemi, 
miłosierdzie Boskie we wszystkich darach i  stratach, 
Miłosierdzie Jego gdy nam użycza dóbr doczesnych, 
miłosierdzie gdy nam ich odmawia, miłosierdzie gdy 
nam łzy wyciska lub nam je ociera.” Potrzeba wielkiej 
wiary, by wypowiedzieć takie słowa i  takiej postawy 
serca uczymy się od Edmunda, który właśnie tak od-
czytywał doświadczenia swego codziennego życia.

Wiem, że życie zakonne podlega określonym za-
sadom i regułom. Czy znajdują Siostry czas na rozwi-
janie swoich zainteresowań i czy mogę zapytać, jakie 
są to pasje? 

Naszą pasją jest życie zakonne i  służba Panu 
Jezusowi. Cieszymy się darem naszego powołania, czu-
jemy się szczęśliwe i  sposób naszego życia, określony 
przez pewne reguły, czy zasady, nie ogranicza nas w ża-
den sposób, wręcz przeciwnie – prowadzi do dojrzało-
ści i wolności. Z takiej perspektywy patrząc na to, co na 

co dzień robimy, każda z nas służy innym swoimi talen-
tami, czy możliwościami, a  żeby służyć coraz pełniej, 
same musimy się rozwijać na miarę potrzeb współ-
czesnego otoczenia, a to z kolei w dużej mierze wiąże 
się z  naszymi osobistymi zainteresowaniami. Można 
zatem stwierdzić, że życie zakonne wbrew temu jak 
jest postrzegane nie ogranicza, ale służy naszemu roz-
wojowi i  jak powiedział kiedyś Papież Benedykt XVI: 
„Chrystus niczego nam nie zabiera, a  daje wszystko. 
Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej”.

Czego można życzyć Siostrom z okazji zbliżają-
cych się Świąt bożego Narodzenia?

Tak, jak wszyscy wierzący dążymy do świętości, 
a  więc pewnie tej świętości przede wszystkim. Jako 
służebniczki Maryi w niej znajdujemy ten pierwszy po 
Bogu przykład świętości,  pragniemy więc – i tego nam 
można życzyć, byśmy jak Maryja umiały przyjmować 
na co dzień Pana Jezusa, spotykając Go zarówno w sa-
kramentach, jak i  w  dzieciach oraz wszystkich tych, 
którym służymy i z którymi się spotykamy.

Dziękuję za interesującą rozmowę, za wiele cen-
nych wskazówek i  refleksji. Ziarno zostało zasiane, 
na pewno wyda plon obfity.

My także serdecznie dziękujemy i wszystkim czy-
telnikom życzymy głębokiego przeżycia tajemnicy 
wcielenia Syna Bożego oraz obfitości łask płynących 
od Bożej Dzieciny, a  w  Roku Miłosierdzia, życzymy 
takiego szczególnego zapatrzenia w cud Betlejemskiej 
Nocy i  radości płynącej z  osobistego doświadczenia 
Odwiecznej Miłości Boga Ojca.

Rozmawiała Dorota Bębenek

Święty Jan Paweł II uczył, że: „Święci nie przemijają”.  Prawdą 
tych słów jest Święta Rita z Cascii, której atrybutem jest róża. Była 
małżonką, matką, wdową i w końcu mniszką. Papież Leon XIII na-
zwał ją „Perłą Umbrii”. Powiedział znamienne i wielkie słowa pod 
adresem Świętej Rity. Orzekł, że gdyby „zagubiono i  zniszczono 
wszystkie księgi biblii to na podstawie jej życia można by napisać 
ewangelię od nowa”. Swoim życiem tak dużo powiedziała o miłości 
do ludzi i Boga.

 Róża wiąże się z  podaniem o  zakwitnięciu w  zimie, w  jej 
ogródku zakonnym tego kwiatu.  Jej pragnieniem było, aby jeszcze 
raz w życiu, u jej kresu, ujrzeć ten wyjątkowy kwiat. Nie był to ka-
prys Świętej. W ten sposób wyraziła nadzieję, że w życiu wszystko 
jest możliwe z pomocą Bożą. W tajemnicy miłości Chrystusa moż-
na otrzymać każdą łaskę. Stąd bierze się przekonanie, że jest patron-
ką od spraw trudnych i beznadziejnych. Tam gdzie jest pustynia du-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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chowa, czy problem materialny zawsze wyrasta nadzie-
ja i pomoc od Boga i  ludzi. Na sześćset lecie urodzin 
Świętej Rity Święty Jan Paweł II powiedział znamienne 
słowa: „Róża miłości jest wtedy świeża i pachnąca, gdy 
jest złączona z cierniem bólu.” Świętą często przedsta-
wia się też z koroną cierniową na głowie, która oznacza 
cierpienie, które dotykało Jej głowy. Stygmat ciernia 
w głowie Świętej Rity był wyjątkowo bolesny i trudny 
do zniesienia. Na naszym obrazie artysta namalował 

Świętą Ritę z dużym krzyżem, który nie mieści się w ra-
mach obrazu. Każde cierpienie, ból i problem wydają 
się bardzo uwierające i trudne do pokonania. Z pomo-
cą wspaniałej Patronki Świętej Rity wszystko może być 
rozwiązane, jeśli zgodne jest z wolą Boga. Na pewno ta 
Święta wzmocni każdego duchowo do niesienia swoje-
go niepowtarzalnego krzyża.

ks. Józef Janas

W niedzielę 29 listopada dokonano inauguracji ob-
chodów 1050-tej rocznicy Chrztu Polski. Jej symbolem 
jest świeca jubileuszowa płonąca również w naszym ko-
ściele parafialnym. Wydarzenia z 966 roku są dla Polaków 
szczególnie ważne, gdyż w znacznej mierze stały się pod-
stawą naszej obecnej tożsamości narodowej, kultury 
i  tradycji. „Chrześcijaństwo zhumanizowało świat, dało 
najwznioślejszą etykę i zasady moralne, tchnęło też duszę 
w życie społeczne…”- głosił w homilii inauguracyjnej bp 
Andrzej Jeż. W tym miejscu należy z refleksją wrócić do 
wydarzeń sprzed 50-laty, kiedy to Polacy będący w bar-
dzo trudnej sytuacji politycznej przeżywali obchody 
1000- lecia tego wydarzenia.  Wydaje się, że tamte zda-
rzenia wywarły zasadniczy wpływ na kształt obecnego 
chrześcijaństwa w Polsce i nie tylko.

Program duszpasterski przygotowujący Polaków 
do obchodów 1000-lecia Chrztu Polski zaplanowa-
ny został na lata 1957-1966 i  nosił miano Wielkiej 
Nowenny. Jej głównym celem było ogólnokrajowe 
ożywienie wszystkich dziedzin duszpasterstwa w trud-
nych dla chrześcijaństwa czasach komunistycznych. 
Przeprowadzenie całego programu jubileuszowe-
go było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
i  umiejętnej współpracy ówczesnego prymasa Polski, 
kard. Stefana Wyszyńskiego z  władzami PRL. Już kil-
kanaście lat wcześniej, bo w  roku 1942 z  inicjatywy 
Marii Okońskiej, rozpoczął swą działalność Instytut 

Prymasowski. Była to wspólnota życia konsekrowa-
nego, której pierwotnym celem miało być formowanie 
dziewcząt w sposób umożliwiający odrodzenie całego 
narodu poprzez ich późniejszą prace wychowawczą. 
Od samego początku instytut działał pod przewod-
nictwem duchowym Prymasa Tysiąclecia.  Kiedy oka-
zało się, że idea „Miasta dziewcząt” jest niemożliwa 
do realizacji w  czasach nasilonego reżimu komuni-
stycznego, kardynał Stefan Wyszyński zaangażował 
tzw. ”Ósemkę” do pracy na rzecz przygotowań Polski 
do milenijnych obchodów 1000-lecia Chrztu Polski. 
Kobiety w zgromadzeniu przyjęły jako swoją patronkę 
Maryję, swoim programem życia duchowego uczyniły 
8 błogosławieństw i przez długi czas związały się współ-
pracą z  Zakonem Paulinów na Jasnej Górze. Efektem 
współpracy prymasa z tą grupą były Jasnogórskie Śluby 
Narodu, modlitwa opracowana przez kardynała w trak-
cie trwającego od 1953 roku aresztu. Uroczystości ko-
ścielne obchodów rocznicy Chrztu Polski były wie-
lokrotnie zakłócane przez władze PRL, które obcho-
dom religijnym przeciwstawiły program obchodów 
Tysiąclecia Państwa Polskiego.  Prócz uwiezienia pry-
masa władze pań-
stwowe dokonały 
również „areszto-
wania” peregry-
nującego po Polsce 
obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej 
dnia 2 września 
1966 roku. Od tej 
pory, aż do roku 
1972, po para-
fiach pielgrzymo-
wały puste ramy, 
Ewangeliarz oraz 
lilia i świeca.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Rok Miłosierdzia Bożego 

Jednym z  elementów tamtych wydarzeń do któ-
rego powracać będziemy przy okazji obecnego jubile-
uszu są właśnie Śluby Jasnogórskie.  Rotę ślubowania 
złożyło na Jasnej Górze ponad milion zgromadzonych 
Polaków. Należałoby podjąć refleksję czy pamiętamy 
jeszcze o  przyrzeczeniach składanych wprost na ręce 
Jasnogórskiej Pani. Traktowały one min. o  wierności 
Bogu, pasterzom Kościoła i ojczyźnie.  Mówiły o trwa-
niu w stanie łaski uświecającej, ochronie życia poczętego, 
nierozerwalności małżeństwa. Polacy ślubowali ponadto 
wychować kolejne pokolenia w  duchu ewangelicznym 
oraz walczyć z wszelkiego rodzaju przywarami narodo-
wymi. „Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, 
co mamy: rodziny nasze, świątynie i  domostwa, zagony 
polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wy-
siłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli”- brzmiał 
glos przedstawicieli narodu. Tekst ślubowania ma nie-
wątpliwie uniwersalny i  ponadczasowy charakter, po-
nieważ taki wymiar posiada sama religia chrześcijańska. 
Zmieniają się obyczaje, sytuacja polityczno- ekonomicz-
na, ale wiara zaszczepiona na Chrzcie Świętym pozo-
staje niezmienna. Zadajmy sobie więc trud odszukania 

pełnej treści Ślubów 
Jasnogórskich i w tym 
milenijnym roku, 
który został ponad-
to ogłoszony Rokiem 
Miłosierdzia, spró-
bujmy wypełnić choć 
część przyrzeczeń 
sk ładanych przez 
naszych rodziców, 
dziadków, naszych 
poprzedników. Niech 
na nowo, chociażby 
w  czasie codziennej 
modlitwy, wybrzmi 
głos narodu: „Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczu-
ciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń 
Ojców naszych […] Królowo Polski! Ponawiamy śluby 
[…] i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i sze-
rzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć 
Twoją i nabożeństwo do Ciebie…”.

B.M. Stal

Od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. potrwa w Kościele ka-
tolickim Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego. Zapowiedział to 
Ojciec Święty Franciszek w trakcie nabożeństwa pokutnego, któremu 
przewodniczył 13 marca w Bazylice św. Piotra w Watykanie. - Drodzy 
bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze 
bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. 
Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego 
postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie 
Miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeży-
wać go w  świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest 
miłosierny» (Łk 6, 36) - powiedział papież.

Rok Miłosierdzia rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych 
w  Bazylice św. Piotra w  uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) br. a  zakończy w  Niedzielę 
Chrystusa Króla Wszechświata - 20 listopada 2016 r. Drzwi Święte 
(istniejące w rzymskich Bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, 
św. Pawła za Murami i św. Matki Bożej Większej) są otwierane tylko na 
czas Roku Świętego, a w normalnym okresie pozostają zamurowane. 
Ich otwarcie (najpierw w Bazylice św. Piotra, a potem w pozostałych) 
wyraża symbolicznie ideę otwarcia dla wszystkich wierzących tego 
szczególnego przejścia na stronę zbawienia.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Natomiast oficjalne i  uroczyste ogłoszenie Roku 
Świętego odbędzie się podczas tegorocznej Niedzieli 
Miłosierdzia, uroczystości wprowadzonej do Kościoła 
powszechnego przez św. Jana Pawła II i  obchodzonej 
w  Drugą Niedzielę Wielkanocną. Papież Franciszek, 
stojąc przed Drzwiami Świętymi, ogłosi w  tym dniu 
oficjalnie bullę na Rok Święty Miłosierdzia Bożego. 
Dodatkowo w  liście inaugurującym rok Miłosierdzia 
Bożego wylicza okoliczności uzyskania odpustów zu-
pełny związanych z tym szczególnym czasem łaski.

Prosiłem, by Kościół odkrył w  tym czasie jubile-
uszowym bogactwo zawarte w uczynkach miłosierdzia 
co do ciała i duszy. Doświadczenie miłosierdzia staje się 
bowiem widzialne w świadectwie konkretnych znaków, 
jak uczył nas sam Jezus. Za każdym razem, kiedy wier-
ny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pew-
nością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z  tym 
zaangażowanie w  życie miłosierdziem, aby otrzymać 
łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości 
Ojca, który nikogo  nie wyklucza. Będzie to więc pełny 

odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które 
jest celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją i mi-
łością.

Dramat aborcji przeżywany jest przez niektóre 
osoby ze świadomością powierzchowną, jakby niemal 
nie zdawały sobie sprawy z tego, jak wielkim złem jest 
ten akt. Wiele innych natomiast, choć przeżywa ten 
moment jako porażkę, uważa, że nie mają innej dro-
gi. Myślę w szczególności o wszystkich kobietach, które 
poddały się aborcji.

Przebaczenia Bożego nie można odmówić niko-
mu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem 
przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się 
z Ojcem. Również z tego powodu postanowiłem, mimo 
wszelkich przeciwnych rozporządzeń, upoważnić 
wszystkich kapłanów w  Roku Jubileuszowym do roz-
grzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, 
kiedy żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie.

ks. Szymon Ćwik

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Relikwie św. Faustyny w naszej parafii
Dla naszej parafii swoistym przygotowaniem do rozpoczę-

cia roku Miłosierdzia Bożego było otrzymanie relikwii świętej s. 
Faustyny z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego znajdującego się 
w Łagiewnikach. Do Sanktuarium udała się delegacja z naszej pa-
rafii w skład której wszedł ks. prałat Józef Janas, ojciec dr Janusz 
Mółka, ks. Szymon Ćwik, dk. Wojciech Cabak i alumn Grzegorz 
Wolak. Przekazanie relikwii nastąpiło na Mszy Świętej o godzinie 
10.00. Wcześniej siostry wypytały się dokładnie o sposób w jaki 
będą przechowywane relikwie, aby mieć pewność, że nie ulegną 
kradzieży lub profanacji.

ks. Szymon Ćwik
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Światowe Dni młodzieży w parafii św. Rocha

W jaki sposób nasza parafia włączy się w organi-
zację ŚDM w Krakowie?

W  związku z  organizacją Światowych Dni 
Młodzieży w  Krakowie w  2016 roku w  naszej parafii 
będziemy gościć ok. 50 młodych ludzi w  czasie tzw. 
„Tygodnia Misyjnego” poprzedzającego główne uro-
czystości z papieżem na ziemi krakowskiej.

Po co taki Tydzień Misyjny i  po co ściągać mło-
dych z innego kraju do naszej parafii?

Do celów Tygodnia Misyjnego należy przede wszyst-
kim podzielenie się świadectwem wiary, poznanie kul-
tury, mentalności, religijności i gościnności danego kra-
ju – to pozwala lepiej zrozumieć pielgrzymom specyfikę 
danego kraju, regionu, bliżej poznać gospodarzy i  ma 
wpływ na samo przeżycie międzynarodowego spotka-
nia. To również okazja do zaangażowania i rozbudzenia 
wiary w sercach naszej młodzieży i całych rodzin.

Jaka młodzież i na jak długo przyjedzie do naszej 
parafii?

Tydzień Misyjny w naszej parafii będzie trwał od 20 
do 25 lipca 2016 roku. Czekamy jeszcze na potwierdze-
nie z  jakiego kraju ta młodzież przyjedzie. W  związku 
z niepewną sytuacją w Europie i na świecie warto pamię-
tać, że przyjedzie to dobra młodzież, która odbywa piel-
grzymkę do naszego kraju, by wraz z papieżem i młody-
mi z całego świata, dać świadectwo swojej wiary w Jezusa 
Chrystusa i przynależności do Kościoła Katolickiego.  

Kto ma zapewnić pobyt tej młodzieży?
Ideą Tygodnia Misyjnego jest, aby młodzież po 

dwie osoby trafiła do rodzin w parafii, które to zapew-
niłyby nocleg i śniadanie. W ciągu dnia – poza niedzielą 
– goście wraz z naszą młodzieżą będą mieli zorganizo-
wany czas przy kościele lub w terenie. Rodziny goszczą-
ce Pielgrzymów nie muszą brać specjalnie urlopów itp.

Jak będzie zorganizowany ich pobyt w naszej parafii?
Ogólny zarys Tygodnia Misyjnego wygląda nastę-

pująco:

- w  środę – 20 lipca – w  godzinach popołudnio-
wych i wieczornych pielgrzymi przybędą do parafii. Po 
przywitaniu, modlitwie, nastąpi zakwaterowanie i uda-
nie się do rodzin na spoczynek.

- w czwartek planowany jest dzień turystyczny by 
zaprezentować im nasz region.

- w piątek odbędzie  się piesza pielgrzymka do wy-
branego miejsca w dekanacie.

- w sobotę planowany jest dzień roboczy, gdzie mło-
dzież popracuje fizycznie, a po południu będzie wyjazd 
pielgrzymów wraz z  naszą młodzieżą i  gospodarzami 
do Starego Sącza na Diecezjalny Dzień Wspólnoty 

- w  niedzielę po śniadaniu w  rodzinach pielgrzy-
mi i  młodzież parafialna gromadzą się na wspólnej 
Eucharystii, a po niej na wspólnym obiedzie w rodzi-
nach. Po południu w zależności od pogody można od-
być wspólny spacer, czy zorganizować piknik parafialny. 
Dzień zakończymy o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim

- w poniedziałek – 25 lipca – po śniadaniu w rodzi-
nach pielgrzymi, młodzież parafialna oraz gospodarze 
(jeśli czas im na to pozwoli) gromadzą się w kościele 
parafialnym na krótką modlitwę i pożegnanie. Po poże-
gnaniu pielgrzymi udają się do Krakowa na spotkanie 
z Ojcem Świętym Franciszkiem.

A co po Tygodniu Misyjnym? 
Należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najwięk-

sza liczba naszej młodzieży udała się do Krakowa. 
W tym celu od wielu miesięcy poprzez cotygodniowe 
spotkania i  wyjazdy przygotowujemy duchowo naszą 
młodzież do jak najlepszego przeżycia i wzięcia udzia-
łu w  wydarzeniach cen-
tralnych w  Krakowie, 
które będą miały miej-
sce od 25 do 30 lipca. 
Podejmujemy też różne 
działania integracyjne 
i  scalające młodzież, jak 
wspólne wyjazdy w góry, 
zabawy, oaza na Węgrzech, nabożeństwa, robienie 
kartek bożonarodzeniowych itp., aby we wspólnocie 
młodzi mieli oparcie i  siłę do pięknego przeżywania 
swojej młodości. Cieszy fakt, że ze względu na rosnącą 
ilość osób powstała w parafii młodsza i starsza Grupa 
Młodzieżowa Św. Jana Pawła II. Oby nasz Patron, który 
zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży, pomagał na-
szym młodym ludziom w  dawaniu świadectwa wiary 
w dzisiejszym, niełatwym codziennym życiu.

ks. Piotr Zawiślak
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wybrane wydarzenia z życia młodzieży
Kolejny raz na Dębowcu

Zagraniczna „Oaza  z Bogiem”

W  dniach od 6 do 11 lipca 2015 r. wyjechaliśmy 
do Dębowca na XXVIII Międzynarodowe Saletyńskie 
Spotkanie Młodych, czyli dni modlitwy, refleksji, mu-
zyki i radości.

Pierwszy dzień zaczęliśmy koncertowo z  ze-
społem Matula Band oraz Bongostan. Następne 
pięć dni rozpoczynaliśmy od porannej jutrzni oraz 
Eucharystii. Mogliśmy poznać naukę i  wielkie słowa 
m.in. ks. Bartosza Seruga MS, egzorcysty o. Marcina 
Ciechanowskiego OSPPE, Sylwestra Laskowskiego, s. 
Barbary Marczewskiej SM & s. Agnieszki Wrońskiej 
SM, Brygidy Grysiak, świadectwo rapera Arkadio 
oraz aktorki Patrycji Hurlak i  miłe spotkanie z  bp. 
Markiem Solarczykiem. W każdy dzień dostawaliśmy 
pyszne śniadania, obiady i  kolacje, z  ogromną dawką 

dobrego humoru. Wieczorami odbywały się koncerty, 
z których mogliśmy czerpać wiele uśmiechu i zabawy. 
Kończyliśmy Apelem Maryjnym. 

W ostatni dzień Mszę św. poprowadził ks. Silvano 
Marisa MS – przełożony generalny z Rzymu i ks. Andrzej 
Zagórski MS – prowincjał. Od wtorku do piątku mogli-
śmy spotkać się twarzą w twarz  i porozmawiać w ciszy 
z Jezusem, adorując Najświętszy Sakrament w Bazylice.

Sądzę, że Genialny Plan Stwórcy – GPS (bo taki no-
siło tytuł spotkanie) na pewno jest dla wszystkich prze-
znaczony, tylko musimy uważnie go szukać. Spotkanie  
w Dębowcu zawsze jest to dla mnie wielkim przeżyciem 
i doświadczeniem. Bardzo polecam MSSM i zapraszam 
na kolejne! Już w czerwcu  

Marysia Radom

W dniach od 3 do 8 sierpnia młodzież naszej parafii 
wypoczywała na Węgrzech. To było 6 cudownych dni. 

Pierwszego dnia po przyjeździe zapoznaliśmy się 
z okolicą i z zasadami, które obowiązywały przez cały 
tydzień.

Przez kolejne pięć dni odpoczywaliśmy na base-
nach z  jednodniową przerwą na zwiedzanie zoo. Cóż 
mogę powiedzieć? Baseny miały naprawdę dużo atrak-
cji, pływania co nie miara . Mogliśmy pograć w siat-
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Wyjazd do Energylandii

kówkę albo piłkę nożną, ewentualnie leżeć plackiem 
na kocyku i się opalać. Zoo było baaardzo duże. Poza 
zwierzętami, które tradycyjnie przebywają w ogrodach 
zoologicznych, mieliśmy okazję zobaczyć też te niespo-
tykane. Dużą atrakcją był również pokaz sztuczek wy-
tresowanych fok. Robiło to wrażenie!

Pogoda dopisywała nam codziennie. Na Wę-
grzech pogoda jest bardzo specyficzna. Mocno świe-
ci słońce, ale w momencie może się zachmurzyć, i na 
odwrót. Czasami czułam się trochę niepewnie z tego 
powodu, ale udało nam się i zawsze pogoda była ide-
alna dla nas .

Wakacje wakacjami, ale obowiązki też mieliśmy. 
Ks. Piotr nie pozwolił nikomu na "nic nierobienie", 
o nie . Zostaliśmy podzieleni na grupy, z których każ-
da codziennie zajmowała sie czymś innym. Ktoś mu-
siał zrobić śniadanie i kolację, ktoś musiał posprzątać, 
a  jeszcze inni musieli przygotować poranne modlitwy 
i Mszę Św. albo chociażby pójść po opaski na basen i na 

zakupy. Nikt nie próżnował! Nauczyło nas to odpowie-
dzialności za siebie i  innych oraz  tego, że lenistwo to 
nic dobrego.

Codziennie rano odprawiana była Msza Święta, 
a  w  pierwszy piątek, który akurat wypadał podczas 
naszego pobytu tam, zrobiliśmy krótką adorację. Była 
piękna.

Nawiązaliśmy też dużo nowych znajomości i  do-
świadczeń, a  nawet umiejętności językowych. Przede 
wszystkim zbliżyło nas to do siebie i zacieśniło więzi. 
Oczywiście bez konfliktów się nie obyło, ale podczas 
przebywania z kimś 24 h na dobę przez parę dni, nie 
jest to nic dziwnego. 

Czymś, co chyba najbardziej nas zaskoczyło, były 
ceny. Zwykły kubełek lodów kosztował 300 forintów!  
Dziwna ta ich waluta .

    Wspominam ten tydzień bardzo dobrze i chętnie 
bym tam wróciła .

Agata Wójsik

19 sierpnia 2015 r. młodzież 
z  naszej parafii wraz z  księdzem 
Piotrem i  opiekunami wybrała się 
do Energylandii – wesołego mia-
steczka, które znajduję się w Zatorze. 
Wszyscy podekscytowani wyru-
szyliśmy z  parkingu parafialnego 
o godzinie 8:00. Droga minęła szyb-
ko i  przyjemnie. Gdy dotarliśmy 
przywitały nas kilometrowe kolejki, 
jednak nikt nie narzekał. W miłym 
towarzystwie dotrwaliśmy do końca 
i  pełni emocji mogliśmy wchodzić. 
Po  wejściu podzieliśmy się na kil-
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ku osobowe grupy, na czele których stali opiekuno-
wie. Energylandia to park rozrywki, w  którym każdy 
znajdzie coś dla siebie. Znajdują się w nim trzy strefy: 
dziecięca, familijna i ekstremalna, nas oczywiście naj-
bardziej interesowała ta ostatnia.  Podzieleni na gru-
py rozeszliśmy się i zaczęliśmy wybierać poszczególne 
atrakcje. Emocje były niesamowite, przezwyciężaliśmy 
nasze lęki i słabości. Spędziliśmy w tym parku prawie 

cały dzień. Nie było osoby której by się nie podobało, 
każdy był zachwycony i pozytywnie zmęczony. Około 
godziny 21 wróciliśmy do Nowego Sącza. Wyjazd był 
dofinansowany z pieniędzy za sprzedane pierniki, któ-
re robiła nasza parafialna młodzież. Chcielibyśmy bar-
dzo serdecznie podziękować za zakup pierników, który 
przyczynił się do naszego wyjazdu.

Aleksandra Wańczyk

Spotkanie w Wielogłowych i u Jezuitów w Rynku
Po wakacyjnej przerwie, również obfitej w  róż-

norodne wyjazdy, 4 września postanowiliśmy poje-
chać na spotkanie młodzieży do Wielogłów, którego 
hasłem przewodnim były słowa z  księgi Hioba „Czyż 
nie do bojowania podobny byt człowieka?”. Podczas 
spotkania odbyła się Msza Św. wraz z homilią wygło-
szoną przez ks. Zbigniewa Szostaka, po której Mariusz 
Mario Czerniewicz (Wicemistrz Świata 2013 w  kate-

gorii Męska Sylwetka) dał swoje świadectwo. Wszyscy 
z uwagą słuchali. Po zakończonym świadectwie odbyła 
się krótka adoracja oraz apel. Było to bardzo dobre roz-
poczęcie nowego roku szkolnego.  

Natomiast 18 września przypada wspomnienie 
św. Stanisław Kostki - patrona młodzieży.  Z  tej oka-
zji otrzymaliśmy zaproszenie na kolejne Spotkanie 
Młodzieży, tym razem u  Jezuitów. Miało ono miejsce 
17 września. Odbyła się Msza Św., po której zostaliśmy 
zaproszeni na mały poczęstunek. 

Kasia Bocheńska
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Pielgrzymka Szlakiem św. Kingi

Pieszo do Matki
W sobotę 19 września młodzież i całe rodziny z naszej parafii, w liczbie 

ponad 50 osób, wybrały się na pieszą pielgrzymkę do Limanowej, na doroczny 
odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Pielgrzymka zaczęła się Mszą św., a po-
tem ulicami Nowego Sącza z Bożą pomocą udaliśmy się w kierunku Limanowej. 
Było bardzo przyjemnie, chociaż trochę padało. Na postoju w Mordarce mie-
liśmy możliwość spotkać się z księdzem Tomaszem Szewczykiem i odpocząć. 
Gdy już doszliśmy do Limanowej, odbyła się uroczysta Msza Św., po któ-

rej wróciliśmy do 
domu. Mam na-
dzieję że za rok 
będzie nas jesz-
cze więcej i  pełni  
motywacji i  wia-
ry wyruszymy na 
szlak pielgrzymi. 
Z Bogiem.
   

Michał Izworski   

W dniach od 25 do 27 września 2015 r. odbyła się 
XXVI Górska Pielgrzymka Szlakiem św. Kingi, w której 
już po raz drugi brała udział młodzież z naszej parafii 
wraz z  ks. Piotrem. W  ciągu trzech dni pokonywali-
śmy tę samą trasę, którą kiedyś księżna Kinga uciekała 
przed Tatarami.

W  pierwszym dniu pielgrzymowania były bar-
dzo niesprzyjające wędrówce warunki pogodowe. 
Deszcz padał cały czas, mimo to wytrwale kroczyliśmy 
z  Gabonia w  stronę Przechyby, gdzie przy Kamieniu 
św. Kingi nasi duchowi przewodnicy odprawili Mszę 
Świętą w  intencji pielgrzymów. Eucharystia umocniła 

nas na dalszą wędrówkę do Krościenka. Pokonywać 
trudny, mokry, zabłocony szlak przez Dzwonkówkę 
bardzo pomagały rozważania Drogi Krzyżowej prowa-
dzonej przez ks. Piotra. Było ciężko z powodu złej po-
gody, ale pogoda ducha w nas była mocniejsza.

W  drugim dniu organizatorzy rozważali, czy aby 
nie zrezygnować z wędrówki, w związku z ciągłymi opa-
dami. Wielu pielgrzymów odjechało z  Krościenka. Po 
Mszy Świętej w  Kościele w  Krościenku zapadła decy-
zja o dalszym pielgrzymowaniu inną łatwiejszą trasą do 
Szczawnicy. Trasa była znacznie krótsza, podczas postoju 
mieliśmy dużo czasu na zabawę, śpiew i taniec, gdyż mimo 

deszczu entuzjazm nas 
nie opuszczał.

W niedzielę, ostatni 
dzień pielgrzymki, wyru-
szyliśmy ze Szczawnicy, 
przez Sewerynówkę na 
Przechybę i  zeszliśmy 
do Przysietnicy, skąd au-
tokary zawiozły nas do 
Starego Sącza, gdzie było 
uroczyste zakończenie 
wraz z Mszą Świętą.
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Jesteśmy wdzięczni Świętej Kindze, która „zatro-
skana o zbawienie każdego człowieka” prowadziła na-
szą pielgrzymkę szczęśliwie po górskim szlaku oraz, że 
grupa z naszej parafii w całości dotrwała do końca. Ten 

wspólnie spędzony czas umocnił naszą wiarę, więzi, 
zmienił spojrzenie na drugiego człowieka. Spotykaliśmy 
się na każdym kroku z życzliwością, uśmiechem, troską 
wśród pielgrzymów, od mieszkańców którzy nas przyj-
mowali na noclegach, oraz od naszych księży którzy 
zawsze byli gotowi do posługi kapłańskiej i duchowej 
porady.

Pogoda była deszczowa, ponieśliśmy większy 
trud pielgrzymowania i myślę, że będzie on obfitował 
w owoce duchowego wzrostu każdego z nas.

Serdecznie zapraszam na kolejną pielgrzymką 
we wrześniu 2016 roku, by za wstawiennictwem św. 
Kingi zbliżyć się do Boga i  podziwiać piękno gór-
skich szlaków.

Marysia Konstanty

Synaj w Krynicy Zdroju
26 września młodzież 

z  naszej parafii wraz z  sio-
strą Katarzyną wybrała się 
na trzeci Synaj Diecezji 
Tarnowskiej, przygotowu-
jący do Światowych Dni 
Młodzieży. Jadąc autobu-
sem do Krynicy, umilaliśmy 
sobie czas śpiewając pio-
senki. Podróż minęła bar-
dzo przyjemnie, zanim się 
zorientowaliśmy byliśmy 
u  celu. W  południe wszyscy 
zebraliśmy się na lodowi-
sku, gdzie odbyła się uro-
czysta ceremonia otwarcia. 
Na początku naszego spo-
tkania odśpiewaliśmy hymn 
narodowy, podczas któ-
rego  wniesiono wszystkie 
symbole Światowych Dni Młodzieży. Po zawiązaniu 
wspólnoty wszyscy wyszliśmy  na ulice, aby wyruszyć 
na Górę Parkową, która na ten jeden dzień zamieni-
ła się w  Górę Przymierza. Na szczycie pozostawili-
śmy białe kamienie z  naszymi imionami. Z  powodu 
opadów deszczu Msza św. z  Góry parkowej została 
przeniesiona do krynickiej Pijalni. Po zakończonej 

Eucharystii, chwaliliśmy Boga tańcem i śpiewem z ze-
społem Propaganda Dei. Dzień zakończył II Krynicki 
Wieczór Uwielbienia, gdzie spotkaliśmy się twarzą 
w twarz z Bogiem. Nadszedł czas powrotu. Zmęczeni, 
ale zadowoleni około godziny 23.00 wróciliśmy do 
swoich domów.

Natalia Nowak
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Będą nowi ceremoniarze

Koncert w Bochni

W  październiku bieżącego roku w  naszej diece-
zji rozpoczął się kurs ceremoniarza i  animatora li-
turgicznego. Ma on miejsce w  Diecezjalnym Domu 
Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.  Około 140 lektorów 
podjęło się przygotowań do pełnienia tej funkcji, wśród 
nich znalazło się dwóch chłopców z  naszej parafii – 
Szymon Konstanty i  Jakub Stawiarski.  Po zaliczeniu 
pięciu trzydniowych sesji nadejdzie czas na warsztaty 
liturgiczne, podczas których lektorzy otrzymają funkcję 
ceremoniarza i  animatora liturgicznego. Wydarzenie 
to odbędzie się we wrześniu 2016 r. w  Gródku nad 
Dunajcem.

Szymon Konstanty

18 października 2015 roku pojechaliśmy (człon-
kowie Grupy Młodzieżowej Jana Pawła II) wraz z księ-
dzem Piotrem na I  Bocheński Wieczór Uwielbienia 
„Wierzę”. Był to niesamowity koncert na Rynku 
Głównym w  Bochni, który zorganizowali ŚDM 
Bochnia i Telewizja Trwam. Na scenie wystąpili: ksiądz 
raper Jakub Bartczak, który rozgrzał publiczność i za-
chęcił do zabawy oraz wielbienia Boga muzyką, zespół 
Nazaret i  wreszcie Maleo Reggae Rockers, z  którymi 
wszyscy śpiewali ich przeboje.

Spod Kościoła wyjechaliśmy dwoma autami zaraz 
po godzinie 14. Ksiądz zaplanował nam również nieza-
pomniane atrakcje, gdyż zabrał nas do Tarnowa na tor 
kartingowy. Dla niektórych była to pierwsza jazda go-
kartem, co jeszcze zwiększało emocje . Humory po-

prawiało wyprzedzanie innych oraz coraz lepsze czasy 
na mecie. Po takiej przygodzie ruszyliśmy do Bochni. 
Po chwili szukania miejsca parkingowego, wreszcie sta-
nęliśmy przed sceną. 

Atmosfera była niezwykła, wspólny śpiew i taniec 
zrzeszyły publiczność. Wszyscy się świetnie bawiliśmy. 
Taka modlitwa uwielbienia jest najlepszą formą, bo 
cieszymy się po prostu tym, że mamy Boga Wielkiego 
i Kochającego. Na koniec, ze sceny otrzymaliśmy błogo-
sławieństwo z rąk księdza Rafała Jagody, który powie-
dział nam, że planują powtórzyć Wieczór Uwielbienia 
w  przyszłym roku. Napełnieni radością i  modlitwą 
wróciliśmy po 23 do domu . 

Aneta Gruca
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W górach u Matki Bożej
Dnia 14.11.2015 r o godz. 8.00 wyruszyliśmy 

spod kościoła, aby zmagać się z kolejnymi górami. 
Mimo, że pogoda nam nie dopisywała byliśmy peł-
ni entuzjazmu…, przynajmniej większość z nas . 
Po dojechaniu do Kosarzysk ruszyliśmy na pierwszy 
zaplanowany punkt do zdobycia - na Obidzę, gdzie 
zjedliśmy drugie śniadanie i odpoczęliśmy po dość 
wyczerpującym zmaganiu. 

Naszym drugim punktem była Litmanowa. Po dro-
dze spotkało nas nie małe wyzwanie za które możemy 
podziękować tylko Bogu - było to błoto , które udało 
nam się pokonać. Nikt się nie wywrócił, oprócz mnie , 
ale mimo upadku na nowo odzyskałam siły i do końca 
wycieczki nie traciłam dobrego nastroju, pomimo burzy 
śmiechu, niektórzy jednak mnie podziwiali  haha. Po 
przebyciu większości drogi znaleźliśmy się po stronie 
Słowacji i udając się do grekokatolickiego Sanktuarium 
Matki Boskiej Litmanowskiej. Byliśmy bardzo ucieszeni, 
udaliśmy się do świętego miejsca, gdzie odbyła się modli-

twa różańcowa. 
Dowiedzieliśmy 
się, że w tym 
miejscu Matka 
Boska objawiała 
się dzieciom - hi-
storii o tym słu-
chaliśmy wszy-
scy z ciekawo-
ścią. 

N a s t ę p n i e 
ruszyliśmy na 
Eliaszówkę, ma-
jącą wysokość 
1020 m. n.p.m. 
Dzięki mnie, któ-
ra znam oznacze-

nia górskie, nie zgubiliśmy się, ponieważ idąc na skróty, 
przez chwilę ksiądz pomylił drogi . Jednak szybko 
udało się nam odnaleźć szlak i jak okazało się byliśmy 
10 min. od wieży widokowej na Eliaszówce. Niektórzy, 
ze strachu nie odważyli się wejść na wierzę, a inni pod-
jęli wyzwanie i było warto, gdyż z góry widać było pięk-
ną panoramę gór i nie tylko. Po sesji zdjęciowej zeszli-
śmy z wieży i udaliśmy się na ostatni punkt naszej trasy 
– do schroniska, gdzie upiekliśmy kiełbaski i rozwese-
lając całą atmosferę zachęcaliśmy do wspólnego tańca. 

Nasza podróż jednak musiała 
dobiec końca. Zeszliśmy ze 
szczytu i czekaliśmy na przy-
jazd autokaru, który zabrał nas 
do domu. Wszyscy wróciliśmy 
cali, no prawie , i zdrowi, 
a wycieczka była udana. Ci, 
którzy nie chcieli jechać niech 
teraz żałują . 

Ania Liquori
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Synaj w Mielcu
W  związku z  nadchodzącymi Światowymi 

Dniami Młodzieży w  Krakowie, organizowane są 
różne spotkania przygotowujące do tego wydarze-
nia. Jedno z nich miało miejsce 5 grudnia w Mielcu. 
Uczestniczyło w  nim ponad 4000 osób. Synaj ten 
rozpoczął się zawiązaniem 
wspólnoty i  wysłuchaniem 
św i ade c t wa  Miros ława 
Kolczyka w kościele Parafii 
Ducha Świętego. Następnie 
p r z e s z l i ś m y  n a  h a l ę 
MOSiR, gdzie zaczęliśmy 
zabawę z  grupą wodzirei 
z  Krakowa. Dzięki temu, 
mogliśmy poprzez tańce 
wychwalać Pana. Po posił-
ku rozpoczęła się uroczysta 
Eucharystia pod przewod-
nictwem ks. bpa Stanisława 
Salaterskiego, a  po niej 
nadszedł czas na modlitwę 
uwielbienia. Największe 
wrażenie wywarła na mnie 

adoracja. Podczas niej mogliśmy doświadczyć bli-
skości Boga, podziękować za wszystko poprzez śpiew 
i modlitwę oraz wyprosić wiele łask.

Kasia Konstanty
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PRZYPOMNIENIA PARAFIALNE

W  lipcu młodzież po raz dru-
gi uczestniczyła w  Spotkaniu 
Młodzieży w Dębowcu.

***

W  sierpniu dla młodzieży naszej 
parafii po raz pierwszy została zor-
ganizowana na Węgrzech „Oaza 
z  Bogiem” w  której wraz z  ks. 
Piotrem uczestniczyło 20 osób.

***

W  sierpniu za ofiary uzyskane 
z  rozprowadzania sercowych pier-
ników ks. Piotr zabrał młodzież do 
Enerygylandii – wesołego miastecz-
ka w Zatorze, za Krakowem.  

***

Ks. Stanisław Wąchała wygłosił 
rekolekcja w  ramach przygotowa-
nia do wprowadzenie relikwii św. 
siostry Faustyny. Relikwie wniosła 
pani Krystyna Załubska.

***

Z okazji odpustu ku czci św. Rocha 
kazania wygłosił ks. proboszcz 
z Czarnego Potoku.

***

W PPT na Jasną Górę brało udział 
kilkanaście osób z  naszej parafii; 
przez całą pielgrzymkę szedł alumn 
Grzegorz Wolak, a  w  trakcie dołą-
czył dk. Wojciech Cabak.

***

26 VIII nastąpiła zmiana sióstr; 
siostra Krystyna Stopka została po-
słana do Dębicy, a siostra Krystyna 
Jojczyk do Okulic.

***

Przy Wyższej Szkole Biznesu 
powstało Elitarne Liceum 
Ogólnokształcące. Założyciele po-
prosili o  katechetę z  naszej parafii. 
Obowiązki katechety podjął ksiądz 
Szymon Ćwik, który uczy tam rów-
nież języka hiszpańskiego. W dniu 
rozpoczęcia roku szkolnego Mszy 
Świętej przewodniczył i  kazanie 
wygłosił ks. prałat Józef Janas.

***

17 XI uczniowie Liceum wraz 
z dyrekcją zapoznali się dokładnie 
z  Kościołem Świętej Trójcy i  sto-
jącym nieopodal kościołem św. 

Rocha. Młodzież była zaintere-
sowana relikwiarzem oraz zabyt-
kami znajdującymi się w kościele 
pod wezwaniem patrona para-
fii (m.in. portretem Władysława 
Jagiełły).

***

Cmentarz przy ul. Ruczaj został cał-
kowicie ukończony.

***

Od września w parafii działają dwie 
grupy młodzieżowe im. Jana Pawła 
II skupiające ponad 50 osób: młod-
sza dla gimnazjalistów i starsza dla 
młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych, studiującej i pracującej.

***
Dwóch lektorów: Szymon 
Konstanty i Jakub Stawiarski zostało 
posłanych na Kurs Ceremoniarza.

***

We wrześniu młodzież wraz z  ks. 
Piotrem uczestniczyła: w  spotkaniu 
młodych w Wielogłowach, w spotka-
niu młodzieży u  Jezuitów w  Rynku 
z okazji wspomnienia Św. Stanisława 
– patrona młodzieży, w  Pieszej 
Pielgrzymce do Limanowej, w  trzy-
dniowej Pieszej Górskiej Pielgrzymce 
Szlakiem Św. Kingi, a  także z  s. 
Katarzyną w Diecezjalnym Spotkaniu 
Młodzieży w Krynicy Zdroju .

***

22 X nastąpiło poświęcenie ołtarza 
i  pierwsza nowenna do św. Rity, 
która zgromadziła sporą liczbę 
wiernych
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Zmarł ks. Smolik były proboszcz 
parafi i.

***

W  czasie wizyty duszpasterskiej 
każda rodzina otrzyma program 
misji parafi alnych.

***
17 X ks. Szymon wraz z  panią 
Marzeną Foszczyńską i  dziećmi ze 
Szkoły Podstawowej Nr 9 przygoto-
wali apel z okazji Dnia Papieskiego 
poświęcony papieżowi św. Janowi 
Pawłowi II

***
W  listopadzie odbył się przygoto-
wany przez scholę młodzieżową 
Wieczór Patriotyczny, a także odbył 
się Koncert Patriotyczny w  wyko-
naniu Artystów.

W listopadzie młodzież po raz ko-
lejny wybrała się w góry, tym ra-
zem przez szczyty na Słowację do 
grekokatolickiego Sanktuarium 
Matki Bożej Litmanowskiej, 
a także pojechała na lodowisko do 
Krynicy i  uczestniczyła w  kolej-
nym Synaju w Mielcu, który zgro-
madził ponad 4000 młodych ludzi 
z całej diecezji.

***
Dla grup parafi alnych został zor-
ganizowany „Mikołaj”.

***
8 XII decyzją papieża Franciszka 
rozpoczął się rok Miłosierdzia 
Bożego

12 XII trzech nowych kandydatów 
w Kościele MB Niepokalanej przy-
jęło posługę lektora; uroczysto-
ściom przewodniczył ks. Dziekan

***

Od 13 do 15 XII odbyły się 
Adwentowe Rekolekcje, które po-
prowadził o. dr Janusz Mółka.

***

18 grudnia odbyło się Spotkanie 
Opłatkowe Grupy Młodzieżowej 
Jana Pawła II.
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Inicjatywy  integrujące Grupę Jana Pawła II
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia mło-

dzież naszej parafi i z  Grupy Jana Pawła II 
postanowiła przygotować własnoręcznie 
kartki świąteczne. Inicjatywa ta miała na 
celu nie tylko integrację grupy, ale także 
promocję kartek z elementami chrześcijań-
skimi i powrót do zwyczaju wysyłania rodzi-
nie, przyjaciołom i znajomym życzeń świą-
tecznych. Pracy nie brakowało, młodzież 
poświęciła wiele godzin na przygotowanie 
kartek, a wszystko to było możliwe również 
dzięki wielkiemu zaangażowaniu i życzliwo-
ści Przyjaciół Młodzieży.

Młodzież naszej parafi i pragnie też 
przed Świętami odwiedzić ludzi starszych 
i chorych, by złożyć im świąteczne życzenia 
i  prosić o  modlitwę w  intencji Światowych 
Dni Młodzieży.  

Za wszelką pomoc i  ofi ary wszystkim 
składamy Bóg zapłać!

ołtarz Św. rity

  

ks. Piotr Zawiślak


