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Nowy KapłaN Na Dąbrówce
- wywiad z ks. wojciechem cabakiem przeprowadziła Katarzyna Gomulec

29 maja 2016 roku nasza wspólnota parafialna mogła 
uczestniczyć w  wyjątkowej uroczystości - Prymicjach 
Księdza Wojciecha Cabaka. Z tej okazji postanowiliśmy 
przeprowadzić z  Nim krótki wywiad, aby przybliżyć 
Parafianom jego osobę.

Jakie cechy powinien mieć ksiądz? co według ciebie 
znaczy bycie dobrym księdzem?
Kapłan powinien być człowiekiem pełnym wiary, du-
chowym, rozmodlonym, otwartym, pokornym i rado-
snym! Według mnie te cechy mogą pomóc współcze-
snemu księdzu w głoszeniu Ewangelii. Dobry ksiądz to 
taki, który żyje i cieszy się swoim kapłaństwem pomimo 
tego, że nie zawsze przynosi ono radość i satysfakcję.

co uważasz za najważniejsze w posłudze kapłańskiej?
Myślę, że najważniejsze w  kapłańskim posługiwaniu 
jest prowadzenie ludzi do osobistego spotkania z Jezu-
sem Chrystusem. Kapłan jest w stanie to osiągnąć tylko 
wtedy, gdy sam będzie się modlił i doświadczał prze-
mieniającej obecności Boga we własnym życiu. 

Do którego Świętego zwracasz się w szczególny sposób 
o pomoc i wstawiennictwo?
Na pewno bardzo bliski jest mi św. Wojciech - Biskup i Mę-
czennik. Zawsze cieszyłem się, że On właśnie mi patro-
nuje. Wiele razy powierzałem Jemu swoje powołanie ka-
płańskie. Doświadczałem, że Jego wstawiennictwo u Boga 
jest niezawodne. Drugim moim ulubionym świętym jest 
Ojciec Pio. Mam do Niego szczególne nabożeństwo, które 
tak naprawdę rozpoczęło się w parafii. Mam nadzieję, że 
Jego pośrednictwo wyprosi mi wiele łask u Boga, tak bar-
dzo potrzebnych w kapłańskim życiu i posługiwaniu. 

Jakie są Twoje zainteresowania? co lubisz robić w wol-
nych chwilach?
Lubię aktywnie spędzać czas! Jeżdżę na rowerze, cho-
dzę po górach, w  zimie natomiast jeżdżę na nartach! 
To pozwala mi nie tylko odpocząć, ale również spojrzeć 
na pewne sprawy w  innym świetle, spokojniej, czasa-
mi z większym dystansem, co niewątpliwie przydaje się 
w posłudze kapłańskiej. W wolnych chwilach rozwijam 
również swoje zainteresowania językowe.

w  jaki sposób chcesz zachęcić młodych ludzi do po-
znania boga?
Poznanie Pana Boga nie jest łatwe w obecnych czasach. 
Świat daje wiele atrakcyjnych propozycji, które można 
wybrać. Młodzi ludzie pragną szczęścia! Ten kto pra-
gnie być prawdziwie szczęśliwym w  życiu powinien 
szukać Boga. Bez Niego nie można tego osiągnąć! Ja to 
już zrozumiałem, teraz kolej na Ciebie!

Jakie są Twoje pierwsze spostrzeżenia dotyczące życia 
kapłańskiego? co się zmieniło?
Cieszę się, że jestem kapłanem! Radość wypełnia moje 
serce. Kapłaństwo to naprawdę wielki Boży dar, za który 
trzeba nieustannie dziękować Bogu! Zewnętrznie chyba się 
nic nie zmieniło. Wewnętrznie natomiast otrzymałem tak 
wiele, że nie jestem w stanie tego wypowiedzieć. Pragnę cią-
gle otwierać się na nieoczekiwane łaski, zaskakujące fakty, 
niecodzienne wydarzenie, przez które mówi do mnie Bóg.

czy odwiedziłeś już swoją pierwszą parafię? Jakie są 
Twoje wrażenia?
Zostałem posłany przez Księdza Biskupa Andrzeja Jeża 
do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w  Iwko-
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wej. Wiele osób mówiło mi wcześniej, 
że tam właśnie pójdę! Nie wiem skąd 
wiedzieli? Z  pewnością ta parafia bę-
dzie bliska mojemu sercu, nie tylko 
dlatego, że w niej rozpocznę swoją pra-
cę duszpasterską, ale również ze wzglę-
du na moją babcię, która pochodziła 
z  tamtych stron. W  Iwkowej posługi-
wał również Ksiądz Piotr Zawiślak. Za-
tem mogę powiedzieć, że wiele łączy 
mnie z pierwszą parafią. Tak, zdążyłem 
już odwiedzić tamtejszą wspólnotę pa-
rafialną! Wraz z  Księdzem Prałatem 
Józefem Janasem oraz z Księdzem Pio-
trem spotkałem się z  moim nowym 
proboszczem Księdzem Prałatem Jó-
zefem Gurgulem, który przyjął mnie z wielką otwartością 
i życzliwością. Myślę, że jeszcze za wcześnie, aby mówić 
o pierwszych wrażeniach czy spostrzeżeniach. Wiem, że 
drogi Bożej Opatrzności są zdumiewające. Nie chcę na ra-
zie niczego planować. Na pewno jestem w Bożych rękach!



Jakie rady udzieliłbyś młodym 
ludziom z  naszej parafii, któ-
rzy zastanawiają się nad pod-
jęciem drogi kapłańskiej lub 
zakonnej?
Ważne jest, aby młodzi ludzie nie 
bali się wybrać Chrystusa i  Jemu 
poświęcić całego życia. Z tym jest 
największy problem. Młodzież 
boi się decyzji, w których ma być 
przesądzony cały ich los. Warto 
jednak zaryzykować, by być na-
prawdę szczęśliwym! Moim zda-
niem najważniejsze w powołaniu 
kapłańskim czy zakonnym jest 
zaufanie Bogu, powierzenie Mu 

całej swojej osoby, tego co mam i kim jestem, wie-
dząc jednocześnie o  tym, że On ma moc kształto-
wać nas według swojego planu. Ten kto nie zaufa 
Bogu nie będzie też w stanie odczytać i przyjąć Bo-
żego powołania.

Nasze przygotowania do prymicji ks. Wojtka rozpo-
częły się zaraz po zakończeniu wystawiania „Pasji”. Już 
na początku kwietnia ks. Piotr przygotował scenariusz 
przedstawienia, które miało rozbawić prymicjanta, jego 
rodziców i wszystkich gości na niedzielnym przyjęciu. 
Natychmiast rozdano role i zaczęły się próby. Ostanie 
z  nich, odbywające się w  maju przebiegały sprawnie 
i  w  wesołej atmosferze. Każda pomyłka wywoływała 
salwy śmiechu. Niektórzy do samego końca wspierali 
się kartkami z tekstem, co wyglądało komicznie. 

Równocześnie z próbami powstawały dwie prezen-
tacje dla prymicjanta. Jedna oficjalna, przedstawiająca 
najważniejsze etapy w życiu ks. Wojtka, która była od-
tworzona w  kościele. Druga była zrobiona na wesoło 
i  nasz prymicjant otrzymał ją w  prezencie od Grupy 
Młodzieżowej. Zdjęcia i informacje do obydwu prezen-
tacji były zbierane przez dwa tygodnie. 

Błogosławiony weekend zaczął się, gdy w sobotę 28 
maja w Tarnowie, o godzinie 9:00 nasz, jeszcze wtedy, 
diakon Wojtek przyjął Sakrament Święceń Kapłańskich. 
Z  młodzieży pojechały na tą uroczystość cztery oso-

by. Na szczęście udało się nam dotrzeć bez błądzenia 
i nawet z parkingiem nie było problemu. Mszy Świętej 
przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Byli na 
niej również obecni nasi księża: ks. Prałat Józef Janas 
i  ks. Piotr Zawiślak. Najbardziej poruszył mnie mo-
ment, gdy nowo wyświęceni kapłani leżeli krzyżem, 
a chór śpiewał Litanię do Wszystkich Świętych. Jeden 
z księży, który tłumaczył co się dzieje na uroczystości, 



4

wyjaśnił, że w  ważnych momentach Kościół zawsze 
przywołuje wstawiennictwo świętych. Podczas świę-
ceń była również bardzo urocza i zabawna chwila, gdy 
Neoprezbiterzy otrzymali swoje ornaty. Każdy z  nich 
wracał na swoje miejsce z szerokim uśmiechem. To po-
kazało, że rzeczywiście są szczęśliwi i całkowicie przyj-
mują Boże powołanie. Po Mszy Świętej nastąpiła sesja 
zdjęciowa. Nasz prymicjant w nowym ornacie pozował 
z rodzicami, chrzestnymi, księżmi, bratem i znajomy-
mi. Później wróciliśmy do Nowego Sącza. 

W  domu spędziliśmy zaledwie 3 godziny, bo już 
o godz. 17:00 parafianie zaczęli się gromadzić przy ul. 
Grunwaldzkiej, przy bramie powitalnej, przedstawiają-
cej św. Rocha. Przyjazd Prymicjanta trochę się opóźnił, 
ze względu na deszcz, który pojawił się w  drodze do 
parafii. Na szczęście w samej Dąbrówce nie spadła ani 
kropla. Pogoda była tu bardzo istotna, gdyż do parafii 
ks. Wojtka konwojowali motocykliści, z ks. Piotrem na 
czele. Powitanie było piękne, głośne i wzruszające. Gdy 
tylko samochód z  Prymicjantem stanął pod bramą, 
zaczęliśmy śpiewać z  radością. Gospodarz parafii ks. 
Prałat z  uśmiechem, dumą i  żarliwością przywitał ks. 
Wojtka, jego rodziców i brata Marka. Podziękowaniom 
nie było końca. Prymicjanta witali księża, sąsiedzi, 
młodzież i  dzieci. Neoprezbiter z  wielką skromnością 
i przejęciem również powiedział kilka słów Prosił że-
byśmy podczas tego święta, przede wszystkim zwracali 
uwagę na Pana Jezusa, bo to On jest tutaj najważniejszy, 
a prymicjant Go zastępuje i pełni Jego wolę. 

Następnie wszyscy ruszyliśmy do Kościoła, prze-
pięknie przystrojoną drogą (co kilka metrów w ziemię 
były powbijane niebieskie krzyże, a  mieszkańcy sta-
rannie przybrali każdą bramę). Ks. Wojtek z rodzicami 
i bratem w czerwonym kabriolecie, a wraz z nimi moto-
ry, młodzież na rowerach oraz reszta parafian samocho-
dami. O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta „majówka”, 
którą odprawił Prymicjant. Była to także Oktawa Bożego 
Ciała, więc nasz młody kapłan, trzymając Pana Jezusa, 
poprowadził nas w  procesji. Po nabożeństwie orszak 
z  Pprymicjantem ruszył z  powrotem na Grunwaldzką. 
W  postawionym koło domu dużym, białym namiocie 
motocykliści i zaproszeni goście zjedli kolację.

Niedziela 29 maja 
zaczęła się również 
bardzo uroczyście. Już 
o godz. 10:00 rano pry-
micjant, w  środku du-
żego wieńca, wyruszył 
do kościoła. Prowadziła go Dziewczęca Służba Maryjna 
z Siostrą Katarzyną. W kościele pod wezwaniem Trójcy 
Świętej ks. Wojtek odprawił pierwszą Mszę Świętą. Na 
początku, przy ołtarzu publicznie pobłogosławili go ro-
dzice. Potem nastąpiły kolejne powitania: Ks. Prałata 
Józefa Janasa, przedstawicieli Rady Parafialnej, młodzie-
ży i  Liturgicznej Służby Ołtarza, dzieci komunijnych 
oraz dzieci z „Ochronki”. Kazanie wygłosił ks. Stanisław 
Wąchała. Najbardziej wzruszającym momentem były dla 
mnie podziękowania. Myślę, że niejednej osobie zakręci-
ła się łezka koło oka, gdy ks. Wojtek dziękował rodzicom, 
za wychowanie i wsparcie. Po Mszy Świętej Prymicjant 
udzielił wszystkim błogosławieństwa. Kto chciał mógł je 
uzyskać również indywidualnie. Na uroczystości pojawi-
li się również księża, którzy pochodzą z  Dąbrówki lub 
posługiwali w naszej parafii. Potem Neoprezbiter, wraz 
z rodziną udali się na plebanię, a zaproszeni goście pro-
sto do Ryterskiej „Perły Południa”. Tam już rozkładała się 
kapela z  Zakopanego. Gdy rodzina Cabaków przybyła 
do lokalu podano obiad. Podczas niego, przybyli busem 
przedstawiciele Grupy Młodzieżowej, biorący udział 
w przedstawieniu. Po zaspokojeniu głodu i osobistemu 
złożeniu życzeń Prymicjantowi, goście przeszli do wiel-
kiego, dostawionego namiotu, żeby zobaczyć, co przygo-
towała młodzież z ks. Piotrem, który wszystko zapowie-
dział. Na początku Piotrek Mrowca, Marysia Konstanty, 
Aneta Gruca i Mateusz Sobczak przytoczyli słowa świę-
tych, dotyczące kapłaństwa i później się zaczęło… Całość 
prowadziły, przebrane za babcie Kasia Bocheńska i Julka 
Stawiarska. Oprawą muzyczną zajęła się schola mło-
dzieżowa w  składzie: Kinga Łęczycka, Angelika Zając, 
Ania Liquori, Klaudia Borek, Ola Wańczyk, Marysia 
Radom, Oliwia Bochenek, Natalia Nowak, Piotrek Nieć, 
Michał Migacz, Paweł Głód. Pierwszą komiczną sytu-
acją było przedstawienie małego prymicjanta, które-
go zagrali Michał Izworski (głowa) i  Kasia Konstanty 
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(ręce). Polecenia Wojtkowi wydawała Angelika Zając. 
Publiczność nie przestawała się śmiać, zwłaszcza gdy 
małe rączki myły dużą twarz lub podawały kanapkę do 
ust. Po tym, prowadzące chciały pokazać Prymicjantowi, 
że posłuszeństwo kapłanów jest bardzo ważne i ma być 
takie, jak w wojsku. Skecz wojskowy odegrali Krzysiek 
Bocheński, jako dowódca i  Szymon Konstanty, jako 
Majda, który ciągle mylił polecenia. Ostatni skecz, do-
tyczący pierwszej wizyty duszpasterskiej ks. Wojtka, 
odegrali: Ania Liquori, jako żona i Kuba Stawiarski, jako 
mąż oraz Robert Gruca, jako ksiądz Wojtek. Ich talenty 
aktorskie i humor przełożyły się na głośne śmiechy gości 
i samego Prymicjanta. Na koniec wszyscy zaśpiewaliśmy 
„Wszystkiego dobrego”. Przedstawienie z pewnością za-
padło w pamięci, a sami rodzice stwierdzili później, że 
dzięki niemu się rozluźnili. 

Zaraz po przedstawieniu mogliśmy trochę potań-
czyć i się pobawić, gdyż siostra Katarzyna zadbała o ani-

macje. Najwięcej ludzi zgromadził chyba taniec bel-
gijski, obowiązkowy teraz na każdej zabawie. O godz. 
19:00 wszyscy odśpiewaliśmy Litanię Loretańską, 
a o 21:00 Apel Jasnogórski. Po godz. 22:00, gdy było już 
tylko kilkanaście osób, zaczęliśmy śpiewać tradycyjne 
piosenki jak np. „Hej z góry, z góry”. Z wspaniałymi na-
strojami wróciliśmy do domów. 

30 maja rodzice prymicjanta zorganizowali wie-
czorem ognisko dla wszystkich, którzy angażowali się 
w prymicje. Przybyła Dziewczęca Służba Maryjna, lek-
torzy, ministranci i młodzież z Grupy Jana Pawła II. 

Prymicje są dla parafii ogromnym i  nieczęstym 
świętem. Z pewnością na długo zostanie ono w naszej 
pamięci. Dla mnie było to niezwykłe przeżycie i mam 
nadzieję, że tu w Dąbrówce nigdy nie zabraknie powo-
łań do służby Bożej. 

Aneta Gruca



Słowa Świętego Jana Pawła II wy-
powiedziane w Starym Sączu: „Święci 
nie przemijają” będą zawsze aktualne 
i ponadczasowe. Sądecczyzna stała się 
ośrodkiem kultu Świętego Ojca Pio 
i Świętej Rity. Wierni upatrują w nich 
swoich orędowników i  uzyskanymi 
łaskami dzielą się ze znajomymi oraz 
bliskimi. W ten sposób rozwija się kult 
Świętych. 

W Roku Miłosierdzia trzeba wspo-
mnieć o  mało znanym Ojcu Józefie 
Andraszu SJ, spowiedniku i  kierow-
niku duchowym Siostry Faustyny. 
W „Dzienniczku” zanotowała ona, co 

mówił Jezus o Ojcu Andraszu. Nazwał 
go przyjacielem swojego Serca, swoim 
zastępcą, zasłoną, pod którą się ukry-
wa. Powiedział siostrze Faustynie, 
że sam go wybrał, by nie błądziła, że 
mówi przez jego usta, a jego słowo jest 
dla niej wolą Boga. Pan Jezus nakazał, 
aby z  prostotą i  szczerością odsłania-
ła mu stan swej duszy, jak czyniła to 
przed Nim. To utożsamienie się Jezusa 
z  Ojcem Andraszem najbardziej od-
czuła Siostra Faustyna w  tym mo-
mencie, gdy leżała chora w  szpitalu, 
ponieważ już trzeci tydzień nie mo-
gła iść do spowiedzi. Wtedy wszedł 
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SIĘGNąĆ NIeba… 
wspomnienie parafialnych misji świętych

do separatki Ojciec 
Andrasz i  bez słowa 
zasiadł do spowiedzi. 
Siostra Faustyna wy-
powiedziała wszystko, 
co jej leżało na sercu. 
W chwili, gdy dawał jej 
pokutę i  rozgrzeszenie 
zobaczyła, że to nie był 
ojciec Andrasz, ale sam 
Jezus. Napisała też, że 
Jezus tak samo spowia-
da jak kapłani. 

Ten kapłan, który z pewnością w przyszłości będzie 
błogosławionym i  świętym, pochodzi z  Sądecczyzny. 
Urodził się w  Wielopolu koło Nowego Sącza. Coraz 



więcej powstaje modlitw przez wstawiennictwo Ojca 
Józefa Andrasza. Jedną z nich jest: 

„Ojcze Józefie Andraszu, Duchowy synu św. Ignacego 
Loyoli! Wstawiaj się z  Matką Bożą u  Pana Jezusa 
Chrystusa, swojego Towarzysza, aby utrzymywał ka-
płanów w świętości. Niech przez ich usta, oczy, ręce (jak 
kiedyś przez Twoje) ludzie poznają, że miłosierdzie jest 
największym przedmiotem Boga Ojca. Niech przyjmą 
ten wielki dar i nigdy w niego nie zwątpią. Dopomagaj! 
Niech Miłosierdzie Boże będzie uwielbione na całej Ziemi 
przez wszystkie narody! Amen.”

Każdy poprzez modlitwę może uwielbić 
Miłosierdzie Boże i  przyczynić się do wyniesienia na 
ołtarze Syna sądeckiej ziemi.

ks. Józef Janas

Święte misje parafialne są szczególnego rodzaju re-
kolekcjami. Zwykle przeprowadza się je w każdej para-
fii co 10 lat. 

Można chyba powiedzieć, że misje powinny być dla 
każdego czasem szukania Boga na nowo, odkrywaniem 
Jego miłości oraz otwierania przed Nim swego serca. 
W czasie misji świętych niejednokrotnie dokonuje się 
rozrachunek z własnym sumieniem, w obliczu prawdy 
o miłosierdziu Boga względem człowieka. 

Misje to także czas na zastanowienie się nad rela-
cjami z bliskimi osobami i ogólnie z drugim człowie-
kiem. Często jest to czas na naprawienie relacji z ludź-
mi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy.

Misje to wreszcie czas modlitwy i  sakramen-
tów świętych, zwłaszcza pokuty i  pojednania oraz 
Eucharystii. To właśnie we wspólnocie Kościoła Pan 
Bóg daje nam urodzajną glebę do wzrostu wiary. 
Dlatego razem możemy Mu dziękować za otrzymane 
dary, te dobre i  te trudne. Możemy Go przepraszać 
za wszelkie przewinienia oraz prosić o  Jego obecność 
w naszym życiu.

Ta krótka charakterystyka misji świętych doskonale 
odzwierciedla misje, które dokonywały się w naszej pa-
rafii od 13 do 20 marca 2016r. Głosiło je dwóch wybit-
nych kaznodziei – ks. Krzysztof i ks. Jan. Prowadzili nas 
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oni przez cały tydzień drogą Jezusa Chrystusa w opar-
ciu o  słowa Ewangelii. Na drodze wspólnych spotkań 
i wspólnej modlitwy był czas dla rodziny, osobno dla 
kobiet i  mężczyzn, młodzieży uczącej się, pracującej, 
dzieci oraz różnych grup modlitewnych. Chorzy mieli 
możliwość spotkania się z Chrystusem w sakramencie 
namaszczenia. Małżonkowie odnowili swoje przyrze-
czenia małżeńskie. Każdy, kto tylko chciał na nowo 
odkryć Boga i zanurzyć się w Jego miłości, miał wiele 
okazji, by to uczynić. 

Wszystkie nauki rekolekcyjne były niepowtarzalne. 
Niosły ze sobą ogrom treści i duży emocjonalny ładu-
nek. Nieraz człowiek opuszczał głowę, gdy w karcących 
słowach misjonarzy doszukiwał się swoich zaniedbań 
i swoich grzechów. Ale słowa te zawsze niosły pociesze-
nie, wskazówkę jak żyć, by być blisko Boga. Szczególne 
były Jasnogórskie Apele. Pomimo późnej godziny gro-
madziły wielu wiernych „nienasyconych” i  spragnio-
nych Bożej nauki. Spotkania te zawiązywały wspólnotę 
w sposób wyjątkowy. Można było poczuć się wówczas 
jedną wielką parafialną rodziną – i  nie jest to w  tym 
przypadku oklepany slogan. 

Misje święte głęboko wryły się w  nasze serca 
i  umysły. Trwałą pamiątką tego wydarzenia jest figu-

ra ukrzyżowanego 
Jezusa Chrystusa. 
Znajduje się ona na 
ścianie kościelnego 
chóru. Wpatrując 
się w drzewo krzyża 
i  twarz cierpiącego 
Zbawiciela można 
wyczytać ocean tre-
ści, na którą skła-
da się historia na-
szego odkupienia. 
Uroczystego poświę-
cenia figury dokonał 
ks. Krzysztof.

Sp o g l ą d a j ą c y 
z  wysokości krzyża 
Chrystus przypo-
mina nam nie tylko o odbytych misjach parafialnych, 
ale także o swojej nieskończonej miłości do nas. Niech 
nasze myśli, kiedy wychodzimy z  kościoła, płyną ku 
Niemu, niech przenikają przez sklepienie świątyni i się-
gają Nieba…

Dorota Bębenek

Trzeba zastanowić się, czy książę Mieszko I przyj-
mując w 966 r. chrzest w imieniu państwa Polan zdawał 
sobie sprawę z konsekwencji swojego czynu. Jego decy-
zja prawdopodobnie wynikała z faktu chęci poślubienia 
czeskiej księżniczki Dobrawy, gorliwej chrześcijanki. 
Chrzest stał się wydarzeniem przełomowym, od które-
go zaczęła kształtować się nowa forma państwa oparta 
na prawie boskim oraz kultura oparta na ekumenicznej 
wolności współistniejących ze sobą chrześcijan róż-
nych odłamów. Nie dziwi więc fakt, iż każda z  okrą-
głych rocznic tego wydarzenia obchodzona jest z wiel-
kim zaangażowaniem zarówno władz Kościelnych jak 
i  Państwowych. Rok 2016 również obfituje w  wiele 
wydarzeń kościelno-kulturalno-społecznych akcentu-
jących w  wielowymiarowy sposób znaczenie Chrztu 
Polski na naszą dzisiejszą tożsamość narodową.

Świętowanie jubileuszu rozpoczęło się 29 listopada 
2015 r. wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego. 
Jego symbolem są świece, pobłogosławione przez bisku-
pów i  przekazane poszczególnym parafiom. Szczególnej 
formy nabrały nabożeństwa eucharystyczne celebrowane 

w  każdą pierwszą niedzielę miesiąca, które w  tym roku 
przybrały formułę tzw. Drogi Chrzcielnej. Częścią obcho-
dów Jubileuszu w archidiecezji gnieźnieńskiej jest 9-mie-
sieczna nowenna nawiązująca do Wielkiej Nowenny kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Na Jasnej Górze co miesiąc ojco-
wie paulini organizują cykl debat pt. „Raport jasnogór-
ski 2016”. Ponadto organizowane są różne wystawy arty-
styczne, wydarzenia sportowe, konferencje i inne przed-
sięwzięcia, których głównym celem jest odnowa wiary 



8

oraz odkrycie na nowo wartości daru Chrztu Świętego 
w kształtowaniu relacji z innymi ludźmi.

Główne wydarzenia jubileuszowe odbyły się 
w  Gnieźnie, Poznaniu i  Ostrowie Lednickim w  dniach 
14-16 kwietnia, czyli w  dacie prawdopodobnego przy-
jęcia chrztu przez Mieszka I. Patronat nad obchodami 
objął prezydent Andrzej Duda. Rocznicowe obcho-
dy rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w  Gnieźnie 
z  udziałem Episkopatu Polski. Po południu udano się 
do Ostrowa Lednickiego na jeziorze Lednica, gdzie po 
raz pierwszy zabrzmiał, odlany na pamiątkę tych wyda-
rzeń, dzwon „Mieszko i Dobrawa”. Biskupi, wraz z przed-
stawicielami kościołów zrzeszonymi w  Polskiej Radzie 
Ekumenicznej, wzięli udział w obrzędzie wyznania wiary. 
W dniach 15-16 kwietnia rocznicowe obchody przenie-
sione zostały do Poznania. Na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbyły się obrady zgromadzenia 
Narodowego, podczas których swoje orędzie wygłosił pre-
zydent RP, który przypominał: „Chrzest księcia Mieszka 
I jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach pań-
stwa i narodu polskiego. Nie był, lecz jest - bo decyzja pierw-
szego historycznego władcy zdecydowała o  całej później-
szej przyszłości naszego kraju. Chrześcijańskie dziedzictwo 
do dziś kształtuje losy Polski i każdego z nas, Polaków. To 
właśnie miał na myśli Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc, 
że „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski”. 
Podobnie jak pół wieku temu zorganizowano również 
uliczną procesję z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, 
który peregrynuje po Polsce. Następnego dnia w gmachu 
katolickiego gimnazjum im. Stanisława Kostki odbyło się 
zebranie plenarne Episkopatu Polski, gdzie zebrani biskupi 
debatowali na temat aktualnych spraw Kościoła w Polsce 
i na świecie. W ramach jubileuszowego świętowania legat 
papieża Franciszka – kard. Pietro Parolin przewodniczył 

Eucharystii w  katedrze w  Gnieźnie i  Poznaniu oraz na 
stadionie miejskim w Poznaniu, gdzie odbyła się główna, 
okolicznościowa Msza Święta. Uwieńczeniem Eucharystii 
było uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 
Podczas centralnych obchodów jubileuszowych symbo-
licznie przekazano drewniane krzyże polskim katedrom. 
Krucyfiksy wykonane zostały z drewna dębowego z pozo-
stałości fortyfikacji obronnych z początków państwa pol-
skiego. Z kolei w uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 3 maja 2016 r., na Jasnej Górze zgroma-
dził się Episkopat Polski, który w ramach obchodów 1050 
rocznicy Chrztu Polski dokonał aktu zawierzenia Matce 
Bożej Episkopatu, w jedności z Kościołem w Polsce i na 
emigracji.

Dopełnieniem obchodów jubileuszu będzie zaplano-
wana na październik Pielgrzymka Narodowa wiernych 
z  Polski do Rzymu, ale przede wszystkim organizowa-
ne z inicjatywy Jana Pawła II Światowe Dni Młodzieży, 
organizowane tym razem w Krakowie z udziałem obec-
nego papieża Franciszka. Papież będąc w  Krakowie na 
ŚDM, uda się 28 lipca do Częstochowy, gdzie odprawi 
Mszę św. z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

oprac. Beata i Mateusz Stal
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ŚwIĘTy Z SąDeccZyZNy
Na Placu Świętego Piotra w Watykanie 5 czerwca 

bieżącego roku odbyła się kanonizacja błogosławione-
go Stanisława Papczyńskiego, założyciela zgromadzenia 
księży marianów, patrona dzieci poczętych i obrońców 
życia. W  uroczystej liturgii pod przewodnictwem pa-
pieża Franciszka uczestniczyli m.in.  prezydent Andrzej 
Duda wraz z  małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Na 
uroczystości kanonizacyjne do Rzymu, udali się rów-
nież oprócz metropolity krakowskiego, przewodni-
czący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław 
Gądecki, bp Jerzy Mazur SVD z  Ełku, bp Kazimierz 
Gurda z Siedlec, bp Andrzej Jeż i bp Leszek Leszkiewicz 
z Tarnowa oraz bp Piotr Jarecki z Warszawy. W Polsce 
pierwsze uroczystości dziękczynne za kanonizację 
o. Stanisława Papczyńskiego odbyły się  11 czerwca 
w  Górze Kalwarii na Mariankach. Przewodniczył im 
metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. 

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „Tym, co 
osobę ludzką czyni wielką, jest piętno Boże”. W histo-
rii narodu polskiego było wiele postaci naznaczonych 
tym piętnem i pozostały po nich trwałe ślady ich życia. 
Jedną z takich postaci był o. Stanisław Papczyński zało-
życiel Zgromadzenia Księży Marianów. 

Urodził się w Podegrodziu położonym w malow-
niczym zakątku ziemi sądeckiej.  Przyszedł na świat 18 
maja 1631 r. w dość zamożnej rodzinie rzemieślniczo-
-chłopskiej. Tego samego dnia ochrzczono go w miej-
scowym kościele parafialnym nadając imię Jan. Później 
zmieni je w  zakonie na Stanisław od Jezusa Maryi. 
Rodzicami jego byli Tomasz i  Zofia z  Tacikowskich. 
Ojciec nosił nazwisko Papka lub Papiec, ale Jan zmie-
nił je później na Papczyński. Oboje rodzice Janka byli 
bogobojni i wychowywali syna w atmosferze głębokiej 
religijności. Zwłaszcza matka odznaczała się cierpli-
wością i nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. 
Właśnie pod wpływem matki ziemskiej Janek rozbu-

dzał w  sobie synow-
skie nabożeństwo do 
Matki Niebieskiej, 
czcił Ją gorąco i  po-
lecał się codziennie 
w  opiekę. Opiece tej 
zawdzięczał wiele 
łask. Maryja niejed-
nokrotnie ratowała 
go od niebezpie-
czeństw zagrażają-
cych zdrowiu i życiu. 
Jedną z  największych 
łask było przebu-
dzenie władz umysłowych umożliwiających naukę 
zupełnie początkowo niezdolnemu chłopcu. Dzięki 
temu łatwo skończył parafialną szkołę elementarną 
w  Podegrodziu i  z  powodzeniem kontynuował naukę 
w kolegium pijarskim w Podolińcu oraz w kolegiach je-
zuickich w  Jarosławiu, Lwowie i Rawie Mazowieckiej.  
Na szczególną uwagę zasługuje jego pobyt w 1648 r. we 
Lwowie, gdyż tam dotknęła go ciężka choroba. Łatwo 
było wówczas stać się łupem zarazy, która grasowała 
w okolicach Lwowa w czasie powstania Chmielnickiego 
niosącego pożogę i  śmierć. Janek leżał prawie cztery 
miesiące w gorączce, a jego ciało pokrył jakiś obrzydli-
wy świerzb, tak, że gospodarze wyrzucili go z  odrazą 
na bruk. Odtąd błąkał się przez całą zimę po ulicach 
i  żebrał o  jałmużnę. W  swym doświadczeniu był po-
dobny do Łazarza, bo i jego rany lizały psy, podczas gdy 
ludzie odmawiali mu pomocy. Ale pomoc nadeszła od 
Boga, który wprost cudownie położył kres jego choro-
bie. Świerzb i wrzody znikły bez śladu. Stromymi gór-
skimi ścieżkami Jan Papczyński przedostał się na drugą 
stronę Karpat i dotarł do Podolińca na Spiszu. Po przy-
byciu na miejsce został w dniu 2 lipca 1654 r. przyjęty 
do nowicjatu. Przywdziewając habit zakonny otrzy-
mał nowe imię: Stanisław od Jezusa Maryi. pod krzy-
żem.  Pełnię swoich możliwości rozwinął o. Papczyński 
w Warszawie, dokąd został przeniesiony w roku 1663. 
Okazał się tam znanym spowiednikiem i powiernikiem 
dusz. Powierzali mu tajemnice swego sumienia prała-
ci, biskupi i senatorowie - wśród nich przyszły król Jan 
III Sobieski. Jego stałym penitentem był również w la-
tach 1664-1667 nuncjusz apostolski w  Polsce Antoni 
Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII (+1700).

Kiedy o. Papczyński opuścił pijarów zapropono-
wano mu różne stanowiska kościelne. Nie przyjął ich, 



10

ogarnięty jed-
ną wielką my-
ślą założenia 
zakonu ku czci 
Matki  Bożej 
Niepokalanie 
P o c z ę t e j . 
W  tym celu 
przeniósł się 
w  lecie 1671 r. 
na Mazowsze 

i  oddał się pod opiekę biskupa poznańskiego Stefana 
Wierzbowskiego (+1687), który obiecał mu swą pomoc. 
Ideą przewodnią, która przyświecała o. Papczyńskiemu 
przy tworzeniu Zgromadzenia Marianów, było sze-
rzenie kultu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Idea ta stanowiła zarazem od samego 
początku cel szczegółowy zgromadzenia. Dowodem 
na Niepokalane Poczęcie dla o. Stanisława jest Boskie 
Macierzyństwo Maryi. Ale podejmuje on także próbę 
uzasadnienia tego przywileju z braku następstw grzechu 
pierworodnego w życiu Matki Najświętszej, co dowo-

dzi, że nie była nim skażona, a zatem była Niepokalanie 
Poczęta.

Po złożeniu ślubów i przyjęciu ich od swoich zakon-
ników niewiele już czasu pozostało o. Papczyńskiemu 
na tej ziemi, zaczął więc przygotowywać się do śmierci. 
Kiedy w sierpniu nawiedziła go ciężka choroba, uzupełnił 
napisany wcześniej testament i wydał ostatnie rozporzą-
dzenia. Choroba gwałtownie wyniszczała jego organizm, 
a  cierpienia się wzmagały. Trawiony gorączką do końca 
zachował przytomność umysłu i dnia 17 września 1701 
r. w pełni świadomości przyjął sakramenty święte z  rąk 
pierwszego wyświęconego w zakonie kapłana o. Józefa od 
Wszystkich Świętych. Potem udzielił błogosławieństwa 
otaczającym jego łoże współbraciom zakonnym i wezwał 
ich do wiernego przestrzegania reguły i konstytucji oraz 
do gorliwego niesienia pomocy duszom w czyśćcu cier-
piącym. Umierając obejmował mocno krucyfiks i gorąco 
się modlił. Ostatnie dosłyszalne słowa, które wypowie-
dział, były: „W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego”. 
Zasnął w Panu 17 września 1701 r. wieczorem, gdy słońce 
zgasiło już swój blask i znikło za horyzontem.

oprac. ks. Szymon Ćwik



błogosławiony edmundzie,
wspomożycielu rodzin, módl się za nami

„Życie rodzinne jest jeszcze główną dziedziną na-
szego narodu” pisał w  swoich notatkach bł. Edmund 
Bojanowski u schyłku XIX-tego wieku. Ten wielki spo-
łecznik, pedagog i wychowawca doceniał ogromną war-
tość rodziny, nie tylko dla wychowania młodego poko-
lenia, ale także, a  właściwie poprzez owo wychowanie 
dla całego społeczeństwa. Dostrzegał on już wtedy wiele 
zagrożeń czyhających zewsząd na życie rodzinne i roz-
wój młodziutkich, nieodpornych na złe wpływy latorośli. 
„Im groźniej – pisał w swoich notatkach – teraźniejsze 
stosunki społeczne chwieją się z powodu braku pod-
stawy moralnej, tym żywotniejszym zadaniem ludz-
kości staje się sprawa wychowania”. Dlatego zakładając 
ochronki podkreślał tak ważną rolę rodziny w procesie 
wychowania i polecał pierwszym ochroniarkom nie tyle 
wyręczać, co wspierać rodzinę w tym wielkim dziele, ota-
czając ją serdeczną troską i podejmując z nią współpra-
cę dla lepszego oddziaływania na dziecko. Wskazywał 
im, aby „nie wytępiając zwyczajów i obyczajów rodzi-
mych, ich prostotę i swojskość i poczciwość odnawiały 
i od grożącej im zagłady stanowczo ocalały”.  

To serdeczne spojrzenie Edmunda na rodzinę nie-
odzowne jest i dzisiaj w naszej pracy wychowawczej, bo 
skala zagrożeń płynących ze świata nie zmniejszyła się, ale 
wciąż narasta. Bardzo aktualne zatem jawią się i dziś słowa 
Edmunda: „Tu więc musi się zacząć odrodzenie ludzko-
ści przede wszystkim w życiu rodzinnym, domowym, 

„Jaś i Małgosia”
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w obrębie wczesnego wychowania. Czym ranne wstanie 
i rychłe zasianie tym też i wczesne wychowanie” Dlatego 
więc nasza parafialna Ochronka, pracująca w  oparciu 
o  koncepcję pedagogiczną bł. Edmunda, regularnie po-
dejmuje współpracę ze współczesną rodziną wspierając ją 
w wychowaniu kolejnych pokoleń. W związku z tym, jak 
co roku w Ochronce obchodziliśmy Dzień Rodziny, łącząc 
w nim bliskość ważnych dla dziecka Dnia Matki i Dnia 
Ojca. Na tę uroczystość każda grupa przygotowała przed-
stawienie oraz piękne życzenia dla ukochanych Rodziców, 
wyrażone w  wierszu i  piosence. Poniżej zamieszczamy 
zdjęcia z występów poszczególnych grup i tytuły bajek lub 
akademii przygotowanych przez dzieci. Warto dodać, że 
każda grupa począwszy od najstarszych po najmłodsze 
dzieci włożyła w to całe swoje serce, by przez to, co potrafią 
zrobić najpiękniej, wyrazić Rodzicom swoją miłość. Tym 
wszystkim trudom dziecięcym, związanym z przygotowa-
niem ważnego święta towarzyszyli wszyscy pracownicy 
Ochronki, także wkładając w te działania całe swoje serce 
i praktyczne umiejętności. A dziś wspominając te piękne 
chwile jeszcze raz życzymy wszystkim rodzicom wielu 
łask Bożych i pomocy Ducha św. w procesie wychowywa-
nia swoich pociech, a także tej głębokiej świadomości, że 
jak mówił patron naszej Ochronki: „Najwyższym celem 
wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podo-
bieństwem Boga na ziemi.” A jak pisał dalej „wychowa-
nie dzieci u naszego ludu nosząc na sobie przeważnie 
cechę religijną jest ciągłym naśladowaniem Świętej 
Rodziny. Całej pierwszej młodości dziecięcia stawia się 
za wzór jedyny Dzieciątko Jezus (…) Jeśli więc spotyka-
my częste upodobanie w naśladowaniu spraw wielkich 
ludzi, jakże pięknie pojął nasz lud ten wpływ wycho-
wawczy, gdy dziecku od samego przyjścia na świat każe 
naśladować Zbawiciela”. Wszystkim rodzinom życzymy 
więc także opieki Świętej Rodziny i tej niegasnącej świa-
domości, że bez Boga i  Jego obecności w naszym życiu 
rodzinnym i narodowym dobre wychowanie i rozwój nie 
są możliwe.

 s. M. Agnieszka Łuszczyńska

„Bajkowa kraina”

„Królewna Śnieżka”

„Zagubiony czas”

„Kukułka”
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Misterium Męki pańskiej
w wykonaniu młodzieży

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha

21 i  22 marca mieliśmy możliwość wystawienia 
Misterium Męki Pańskiej. Przygotowania rozpoczęły 
się już na początku lutego. Wydawać by się mogło, że 
1,5 miesiąca to wystarczający czas, jednak nic mylnego. 
Misterium było ogromnym przedsięwzięciem, w  któ-
rym zaangażowanych było łącznie 54 osoby. Mimo, że 
mieliśmy już małe doświadczenie z poprzednich przed-
stawień, to Misterium było czymś zupełnie innym. Nie 
było to zwykłe przedstawienie, to była Męka Jezusa. 

Chcieliśmy jak najtrafniej ukazać cierpienia 
Zbawiciela, ale również osób, które towarzyszyły Mu 
w drodze na Golgotę. Nie chodziło tutaj o  to, aby tylko 
wypowiedzieć kwestie, głównym celem było jak najlepsze 
przeżycie duchowe zarówno widzów, jak i nas - osób gra-
jących. Mam nadzieję, że przyczyniliśmy się do głębszego 
przeżycia Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkiej Nocy. 

Z  tego miejsca pragnę również podziękować 
wszystkim osobom, które pomogły nam przygotować 
to Misterium. Osobom, które zaangażowały się poprzez 
pomoc przy strojach, dekoracji oraz wsparciu dobrym 
słowem. Szczególnie dziękuję księdzu Piotrowi, bez 
którego to Misterium by się nie odbyło, który sprowa-
dzał nas do pionu, kiedy było to konieczne, ale również 
wspierał w trudnych chwilach.

Kasia Bocheńska



Koncert Jednego Serca - Jednego Ducha odbywa-
jący się co roku w Rzeszowie, to jeden z największych, 
o  ile nie największy, koncert uwielbieniowy w Polsce. 

Tym razem odbył się on 26 maja, a chętni z naszej para-
fii mieli okazję w nim uczestniczyć. Wrażenia... Nie do 
opisania. To trzeba przeżyć.

Pierwsza fala zdumienia i ekscytacji nadchodzi, 
kiedy widzi się, jak duży jest plac, na którym kon-
cert ma miejsce, i że cały, calutki ten plac jest wy-
pełniony ludźmi i to chyba w każdym wieku. Potem 
nadchodzi pora na zabawę. Kto powiedział, że wiara 
jest nudna? Ten koncert pokazuje, że można świet-
nie się bawić, tańczyć i śpiewać, jednocześnie chwa-
ląc Boga. Kiedy stoi się w  tym tłumie ludzi, zde-
cydowanie czuje się jedność ze światem: z  kolegą, 
koleżanką, osobą, która przypadkowo znalazła się 
obok, każdym bliźnim. To piękne uczucie kiedy się 
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Jak wyglądało życie charyzmatycznego 
ojca Jana Góry?



wie, że każdy zgromadzony wokół człowiek przy-
szedł w  to samo miejsce, w  tym samym celu - aby 
chwalić naszego Ojca. Na koncercie, przede wszyst-
kim czuje się jedność właśnie z  Nim. Będąc w  ta-
kim miejscu nie sposób jest nie pomyśleć o tym, że 
mimo całego zła świata, Bóg jest dobry. Najlepszy. 
Napawa nadzieją na lepsze jutro.

Ten koncert to coś niesamowitego. W  przeży-
waniu tego wydarzenia pomagało nam wiele sław-
nych osób, poprzez śpiew, recytację, jak np. Ryszard 
Rynkowski. Mogliśmy usłyszeć również wzruszające 
świadectwa, a przy odśpiewaniu hymnu Światowych 
Dni Młodzieży niejedna osoba na pewno miała łzy 
w  oczach. Nawet pogoda nam dopisała, chociaż 
wszyscy straszyli, że może być nieciekawie :). Ale, 
skoro wiara czyni cuda, trzeba wierzyć, że się uda! 
Jestem pewna, że za rok będę ponownie uczestniczy-
ła w tym wydarzeniu i naprawdę życzę każdemu, aby 
też miał taką szansę.

Agata Wójsik

Jan Wojciech Góra urodził się 8 lutego 1948 roku 
w  Prudniku koło Opola. Do Zakonu Dominikanów 
wstąpił w wieku 18 lat. W 1972 roku złożył zakonne ślu-
by wieczyste, a 8 czerwca 1974 roku przyjął w Krakowie 
święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa pomoc-
niczego archidiecezji krakowskiej, Juliana Groblickiego.

Jan Góra obronił tytuł doktora teologii, a także był 
rekolekcjonistą, twórcą i animatorem ośrodków dusz-
pasterskich na Jamnej, w Hermanicach i nad Lednicą, 

organizatorem corocznych spotkań młodych Lednica 
2000, pod Bramą - Rybą (Bramą III Tysiąclecia), twór-
cą Domu Jana Pawła II nad Lednicą, propagatorem idei 
Małych Ojczyzn, organizatorem konkursów literackich 
im. Romana Brandstaettera, współpracownikiem wielu 
pism i wydawnictw katolickich i kulturalnych, autorem 
kilkunastu książek i cyklów felietonów.

Z  41 lat kapłaństwa prawie wszystkie spę-
dził w  Poznaniu. W  latach 1974-1976 był katechetą 
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w Tarnobrzegu, a już w 1977 roku został duszpasterzem 
młodzieży w Poznaniu, zaś 10 lat później – duszpaste-
rzem akademickim. Był nim 35 lat. 

Dziełem jego życia było wybudowanie nad Jeziorem 
Lednickim stalowej bramy w  kształcie ryby – znaku 
pierwszych chrześcijan. Zapraszał tam polską młodzież 
na coroczne spotkanie młodych „Lednica 2000”. Sam 
mówił o zainicjowanym przez siebie dziele: „Czuję się 
żołnierzem, który ma do wykonania zadanie zlecone mu 
przez Jana Pawła II. Papież powiedział mi: »Jak ryba 
chwyciła haczyk, to ciągnij«. I  ja nie mam innego wyj-
ścia. Wszystko to, co zrobiłem, opiera się na zawierzeniu 
Panu Jezusowi”.

We  wszystkim, co robił, podnosił sobie wysoko 
poprzeczkę i też wymagał od innych. Nie opuszało go 
przy tym poczucie humoru. Raz zapytany: „Jaki był-
by Kościół, gdyby każdy duchowny był na miarę Jana 
Góry?” – odpowiedział: „Byłby nie do zniesienia i nie do 
wytrzymania. Jeżeli mnie samemu ze sobą jest tak cięż-
ko, to aż strach pomyśleć, co by było, gdyby wszyscy byli 
tacy sami”.

Zmarł 21 grudnia 2015 w  trakcie odprawiania 
Mszy Świętej w wyniku obrzęku płuc i ustania akcji ser-
ca. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany na Polach 
Lednickich.

oprac. ks. Piotr Zawiślak

Na polach lednickich i nie tylko…


Dnia 3 czerwca o godz. 21.30 miałam przyjemność wraz z młodzieżą z na-
szej parafii oraz księdzem Piotrem udać się na XX Spotkanie Młodych na Polach 
Lednickich. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „AMEN”. Niestety 
zabrakło na nim Ojca Jana Góry (twórcy Lednickich Spotkań Młodych), który 
odszedł do Pana 21 grudnia 2015 roku. Zanim jednak dojechaliśmy do naszego 
celu, zwiedziliśmy Katedrę w Gnieźnie. Mieliśmy możliwość przejść przez Bramę 
Miłosierdzia i zobaczyć historyczne Drzwi Gnieźnieńskie, w tejże Katedrze. Po 
chwili modlitwy pojechaliśmy na Pola Lednickie, gdzie po dopełnieniu formal-
ności przy wejściowej bramie każdy z uczestników otrzymał program spotka-
nia, drewniany krzyż z  napisem „Amen”, książeczkę ks. R. Jarosiewicza i  M. 
Jakimowicza pt. „Słodkie Kłamstwa” oraz kieszonkową wersję Pisma Świętego. 
W ten sposób spełniło się pragnienie O. Jana Góry, aby każdy uczestnik ze spo-
tkania na Lednicy wyszedł z Pismem Świętym w ręku. Tegoroczne Spotkanie 
Młodych miało szczególną wymowę, ponieważ oprócz okrągłej,  XX rocznicy 
Spotkań, świętowaliśmy 1050 Rocznicę Chrztu Polski (piękna inscenizacja na 
Drodze Trzeciego Tysiąclecia ukazująca spotkanie księcia Mieszka I z Dobrawą 
i  chrzest władcy) oraz 800-lecie założenia Zakonu Dominikanów. Mogliśmy 
również usłyszeć przesłanie Ojca Świętego Papieża Franciszka na tę okazję. Na 
Polach Lednickich także nie mogło zabraknąć św. Jana Pawła II i  jego słowa. 
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Wierzę, że również Jego Duch unosił się nad rozmo-
dloną Lednicą.

Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Podziw 
we mnie budziło tysiące młodych ludzi, którzy spotkali 
się na Polach Lednickich bez przymusu, lecz po to, aby 
z radością chwalić Pana przez śpiew i taniec. Panowała 
braterska atmosfera, każdy chodził uśmiechnięty 
i był gotowy pomagać innym. Można było zapomnieć 
o  wszystkich przyziemnych sprawach, problemach 
i  poczuć, jakby się było bliżej nieba. Niesamowitym 
przeżyciem była dla mnie spowiedź święta „w  tra-
wie”. Tak wyglądała spowiedź, ale naprawdę była to 
rozmowa z  samym Bogiem i  Jego błogosławieństwo. 
Błogosławieństwo tylko „dla mnie”, indywidualne dla 
każdego, kto przystąpił do tego konfesjonału. Przed 
rozpoczęciem Koronki do Bożego Miłosierdzia roz-
pętała się burza z  gradem i  wiatrem, niczym powiew 
Ducha Świętego. Wszyscy byliśmy przemoczeni - to 
był chrzest  ale później wyszło słońce, aby nas osu-
szyć. O  godz. 19.30 została odprawiona Eucharystia. 
Koncelebrowało ją ponad 1000 kapłanów, biskupi 
i  Prymas Polski. Ich przejście do ołtarza przez Drogę 
Trzeciego Tysiąclecia wywarło niesamowite wrażenie. 
Również niezwykłe było wprowadzenie Najświętszego 
Sakramentu, gdy wszyscy się wyciszyli (było sły-
chać tylko delikatną melodię skrzypiec) i  oczekiwa-
li na Adorację oraz Błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem. Miałam wrażenie, że żywy Pan Jezus 
jest z nami i nam Błogosławi. Wyciszeni czekaliśmy na 
przejście przez Bramę -Rybę. Przechodzących przez 
Bramę zakonnicy kropili poświęconą wodą z  Jeziora 
Lednickiego i  mimo ścisku, każdy miał uśmiech na 
twarzy i tulipana w ręku. Następnie udaliśmy się Drogą 
Trzeciego Tysiąclecia w stronę wyjścia z Pól Lednickich. 
W  niedzielę, 5.06.2016 o  godz. 6:00 uczestniczyliśmy 
w Eucharystii odprawianej w Bazylice w Licheniu. Był 
to dzień, w  którym Papież Franciszek kanonizował 

ojca Stanisława Papczyńskiego. Również w  Bazylice 
w Licheniu przygotowano się do tej uroczystości, gdyż 
o. Papczyński był założycielem Zgromadzenia Księży 
Marianów. Po Eucharystii i  indywidualnej modlitwie 
poszliśmy zwiedzać Bazylikę. Jej ogrom robi wraże-
nie. Po pysznym śniadanku w „Arce” udaliśmy się na 
Golgotę, a  następnie w  drogę powrotną do Nowego 
Sącza.

Dla mnie spotkanie na Polach Lednickich 
i Eucharystia w Bazylice w Licheniu były niesamowi-
tym przeżyciem, które zostaną w  sercu i  pamięci na 
długo. Dziękuję.

Alicja Bocheńska
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ŚDM w Krakowie tuż, tuż…
Przed nami czas wakacyjny, ale 

niezwykły, bo bogaty w  wydarzenia 
duchowe – Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie. 

Od 20 do 25 lipca będziemy go-
ścić w naszej parafii 18 Pielgrzymów 
z Francji. Będzie to wspaniała okazja, 
by pokazać młodym Francuzom na-
sze przywiązanie do Kościoła i  dać 
świadectwo naszej głębokiej wiary 
w Jezusa Chrystusa. Punktem kulmi-
nacyjnym Tygodnia Misyjnego w pa-
rafii będzie niedziela, gdzie wspólnie 
przeżyjemy Eucharystię, a  później 
piknik rodzinny, który rozpocznie się od biegu św. 
Rocha i otwarcia ulicy św. Rocha. Warto dobrze zapla-
nować sobie ten czas, by nikogo nie zabrakło na tym 
wspólnym świętowaniu.

Po Tygodniu Misyjnym z grupą 53 osób udamy się 
do Krakowa, by już w większej wspólnocie ludzi mło-
dych całego świata i z papieżem Franciszkiem święto-
wać naszą wiarę. Znamy już oficjalny program wizyty 
papieża Franciszka w Polsce podczas Światowych Dni 
Młodzieży i cieszymy się, że w środę (27 lipca)spotka 
się na Wawelu z  Prezydentem i  biskupami polskimi, 
a  wieczorem pokaże się w  Oknie Papieskim Pałacu 
Arcybiskupów Krakowskich. W czwartek (28 lipca) na 

Jasnej Górze papież Franciszek odprawi Mszę Świętą 
z  okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, a  w  piątek (29 
lipca) odwiedzi obozy koncentracyjne w  Auschwitz 
i Birkenau, a także złoży wizytę w szpitalu dziecięcym 
w Prokocimiu i odprawi Drogę Krzyżową z udziałem 
młodzieży na krakowskich Błoniach. W sobotę (30 lip-
ca) Ojciec Święty odwiedzi Łagiewniki, odprawi Mszę 
Św. i  zje obiad z  młodzieżą, a  wieczorem rozpocznie 
modlitewne czuwanie. Niedziela koncentruje się na 
Mszy Świętej Posłania na zakończenie Światowych Dni 
Młodzieży i  na ogłoszeniu miejsca i  roku kolejnych 
Światowych Dni Młodzieży oraz na ceremonii poże-
gnania Ojca Świętego.

Szczegółowy program wi-
zyty papieża Franciszka znaj-
dziemy na stronie interneto-
wej: www.krakow2016.com/
oficjalny-program-wizyty-
papieza-franciszka-w-polsce-
i-podczas-sdm-krakow-2016

Wszystkich zachęcamy 
do duchowego łączenia się 
w  tych dniach z  Papieżem 
Franciszkiem i  młodzieżą 
z  całego świata, a  już dzisiaj 
taczajmy modlitwą to wielkie 
dzieło, które zapoczątkował 
nasz Wielki Rodak i  Święty 
Jan Paweł II.

ks. Piotr Zawiślak
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PRZYPOMNIENIA PARAFIALNE

26 stycznia – odbył się II 
Parafialny Turniej „Piłka nożna 
na dużym ekranie – Fifa 2015” 
organizowany dla lektorów

***

13 lutego – lektorzy młodsi 
i starsi wzięli udział w rozgryw-
kach piłki halowej organizo-
wanych na szczeblu dekanatu 
Nowy Sącz - Wschód

***

13-20 marca – Misje Parafialne 
prowadzili Ojcowie Jan 
i  Krzysztof ze zgromadze-
nia Księży Misjonarzy św. 
Wincentego a Paulo

***

20 marca – w Niedzielę Palmową 
podczas Misji odbył się kolejny 
konkurs na najładniejszą palmę 

***

21-22 marca – młodzież naszej 
parafii przedstawiała Misterium 
Męki Pańskiej w sali św. Józefa

***

13 kwietnia – Sakramentu 
Bierzmowania 49 kandyda-
tom udzielił ks. bp Leszek 
Leszkiewicz w  kościele NSPJ 
w Nowym Sączu

***

14-16 kwietnia – uroczyste ob-
chody w  Gnieźnie i  Poznaniu 
1050 rocznicy Chrztu Polski 

***

1 maja – do Pierwszej Spowiedzi 
Św. i Pierwszej Komunii Świętej 
przystąpiło 85 dzieci

***

22 maja – Odpust Parafialny ku 
czci Trójcy Świętej, kazania głosił 
o. dr Janusz Mółka

***

26 maja – Boże Ciało i  wyjazd 
młodzieży na koncert ewangeli-
zacyjny „Jednego Serca – Jednego 
Ducha” do Rzeszowa

***

28 maja – Święcenia Kapłańskie 
Diakona Wojciecha Cabaka oraz 
powitanie Prymicjanta na grani-
cy parafii

***

29 maja – Msza Prymicyjna Ks. 
Wojciecha Cabaka

***

3-5 czerwca – wyjazd na 
Spotkanie Młodych do Lednicy, 
a także do Gniezna i Lichenia

***

5 czerwca – kanonizacja Ojca 
Stanisława Papczyńskiego z Pode -
grodzia

***

10-12 czerwca – wyjazd dzieci 
do Kobylanki

***

W  miesiącu czerwcu – organi-
zowany był „Dzień Rodziny” 
w „Ochronce”

***

19 czerwca – młodzież z grupy 
JP2 rozprowadzała pamiątko-
we kubki z logo ŚDM i ze zdję-
ciami kościoła i ołtarza Trójcy 
Świętej

***

24 czerwca – zakończenie roku 
szkolnego i katechetycznego
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Misterium Męki Pańskiej
w wykonaniu młodzieży z naszej parafi i

Konkurs na najładniejszą palmę

Święcenia Kapłańskie
i powitanie na granicy parafi i Księdza WOJCIECHA CABAKA 


