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W czasie radosnego oczekiwania 
na Święta Bożego Narodzenia pragniemy

złożyć płynące z głębi serca życzenia
miłości  i pomyślności.

Niech Boża Dziecina udzieli obfitego
błogosławieństwa oraz obdarzy pokojem

i radością pośród codziennych obowiązków.

Niech przy świątecznym stole nie zabraknie
światła i ciepła rodzinnej atmosfery.

A nadchodzący Nowy Rok 2017
przyniesie ze sobą szczęście

i będzie pełen ludzkiej życzliwości.

Redakcja

„A Słowo Ciałem się stało
i zamieszkało między nami”
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Im bardziej upodabniamy się do Niego, tym bardziej czynimy Go 
obecnym w świecie – 

wywIad z SIoStrą GreGorIą MIśtak

Skąd Siostra pochodzi?
Pochodzę z  diecezji tarnowskiej. Urodziłam się 

w  Radłowie. Zostałam ochrzczona w  tamtejszym ko-
ściele, w  parafii, do której również należała błogosła-
wiona Karolina zanim wybudowano kościół w Zabawie.

Jak długo należy Siostra do zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Bogarodzicy dziewicy Niepokalanie 
Poczętej?

Wliczając lata formacji to w tym roku mija już 30 lat.

Skąd narodził się pomysł na podjęcie właśnie ta-
kiej drogi życiowej?

Myślę, że należy zapytać Pana Jezusa, ponieważ On 
to wyreżyserował.

dlaczego wybrała Siostra właśnie to zgromadzenie?
Siostry Służebniczki były jedynym zgromadze-

niem, który w tym czasie znałam.

Co jest najtrudniejsze na tej drodze życiowej? Jak 
Siostra radzi sobie z codziennymi problemami?

Napotykamy trudności na każdej drodze życia. Są 
nam dane, by móc wzrastać, duchowo się rozwijać. Bez 
modlitwy, sakramentów i kierownictwa duchowego nie 
sposób sobie z nimi samemu poradzić. 

w jaki sposób Siostra rozwija swą duchowość?
Na kolanach…

Czy jest święty, do którego się Siostra szczegól-
nie modli? 

Matka Boża jest wyjątkową patronką. Każda siostra 
nosi Jej imię. Zgromadzenie Służebniczek jest maryjne, 
więc ten maryjny rys przejawia się w wielu wymiarach 
życia, w modlitwie również.

w  jakich rejonach Polski miała Siostra możli-
wość do tej pory pracować?

Dane mi było poznać Kościół na północy – 
w Szczecinku, na zachodzie – w Głogowie, na wscho-
dzie – w  Firleju koło Lublina oraz na południu – 
w Krakowie, Bochni, a przez ostatnie 10 lat zwiedzam 
Sądecczyznę.

Jakie są Siostry odczucia związane z naszym mia-
stem i parafią?

Nowy Sącz to miasto bogate w tradycje, związane 
mocno z  wiarą i  Kościołem. Parafia jest prężna, żyje. 
Tyle się tutaj dzieje. To dobry znak. Choć zagrożenia 
duchowe nie omijają tej pięknej ziemi i trzeba się z nimi 
liczyć, więcej – trzeba się z nimi zmierzyć.

Jak wygląda typowy dzień Siostry w naszej parafii?
Dzień, tak jak każdej siostry zakonnej, dzielony jest 

pomiędzy modlitwę i pracę. Oczywiście jest też miejsce 
na relaks, odpoczynek, radość wspólnych spotkań. Ja 
zostałam posłana przez zgromadzenie do pracy w roli 
katechetki, ale w razie potrzeby podejmuję każdą pracę.

Co Siostra chciałaby doradzić ludziom poszuku-
jącym swojego powołania?

Pan Bóg daje powołanie i On też prowadzi. Trzeba 
podczas każdej modlitwy szukać, pytać, czasem i zma-
gać się. Mocno wierzę, że Pan Bóg jest bardzo blisko 
każdego, kto Go szczerze poszukuje. Wystarczy pozwo-
lić się poprowadzić.  

Czego chciałaby Siostra życzyć naszym parafia-
nom na zbliżające się święta i Nowy rok?

By słowa z  obrazu Jezusa Miłosiernego były Ich 
osobistą dewizą, mimo trudów i problemów, które do-
tykają życia osobistego czy rodzinnego. Bóg jest ponad 
wszystkim. On jest Panem. Jemu jednemu warto zaufać 
– na maksa! 

    Wywiad przeprowadzała
 Katarzyna Gomulec
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JezuS JeSt MoIM króleM I PaNeM

rodak z wIeloPola
krótkIe wSPoMNIeNIe o oJCu JózeFIe aNdraSzu

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

Jeszcze mamy w  pamięci wspaniałe wrażenia 
z Łagiewnik, kiedy to Episkopat z Panem Prezydentem 
i  duchowieństwem obierali Jezusa na Króla i  Pana 
dla naszej Ojczyzny. W  tym wydarzeniu miała duży 
udział służebnica Boża Rozalia Celakówna, krakowska 
pielęgniarka. Ona to całkowicie oddała się na służbę 
Jezusowi. Jako człowiek bała się trudnej drogi pójścia 
za Jezusem. Otrzymała też łaskę rozmowy i  przeżyć 
z Jezusem. Usłyszała wtedy głos: „Ta droga jest przezna-
czona dla ciebie z woli Bożej. Idź nią! Nic się nie lękaj! 
Idź mężnie na szczyt.” 

Rozalia gorąco miłowała Boga i  pragnęła w  Jego 
miłości wzrastać. Usłyszała też głos zobowiązujący do 

tego, by Jezus był pozna-
ny i ukochany przez cały 
świat, a  przede wszyst-
kim przez każdego 
z  nas. Usłyszała: „Patrz, 
dziecko! Królestwo 
Chrystusowe przy-
chodzi do Polski przez 
Intronizację.” Widziała 
jak przedstawiciele 
Rządu, Jego Eminencja 
Prymas Polski w  oto-
czeniu duchowieństwa 

i  wiernych, uroczyście 
odmawiali akt oddania 
się Jezusowi a  lud gło-
śno krzyczał: „Króluj 
nam Chryste, króluj 
nam Chryste! A  Pan 
Jezus Swym Boskim 
wzrokiem i rękami jak-
by objął całą Polskę. 

W  innym przeży-
ciu mistycznym usłyszała takie słowa: „Pamiętaj, dziec-
ko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona 
i  nie poszła w  zapomnienie… Intronizacja w  Polsce 
musi być przeprowadzona.” Wiele innych doznań mi-
stycznych doznała Rozalia Celakówna. Usłyszała słowa: 
„Polska nie zginie, o  ile przyjmie Chrystusa za Króla 
w  całym tego słowa znaczeniu – jeśli podporządkuje 
pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Inaczej, Moje 
dziecko, nie ostoi się.”

Byliśmy naocznymi świadkami tego wielkiego wy-
darzenia, które powinno się często pojawiać w umyśle, 
woli i sercu każdego z nas, że Jezus powinien królować 
i być Panem w Narodzie, w Rodzinach i w sercach każ-
dego.

ks. Józef Janas

Ojciec Józef Andrasz urodził się 16 października 
1891 roku w  Wielopolu, które dzisiaj stanowi przed-
mieście Nowego Sącza.  W wielodzietnej rodzinie, miał 
sześciu braci oraz trzy siostry, otrzymał głęboko religij-
ne wychowanie.

Młodzieńcze lata Józefa Andrasza związane były 
z naszym miastem, a całe późniejsze życie duszpaster-
skie i apostolskie z naszą Małą Ojczyzną.

 W jednym z litów, które napisał do matki wyznał, że 
powołanie do służby Bożej otrzymał w Nowym Sączu, 
przed znajdującym się w kościele jezuickim cudownym 
wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia. Po ukończeniu 
w  sądeckim niższym seminarium czteroletniej nauki, 
Józef wstąpił do Prowincji Galicyjskiej Towarzystwa 
Jezusowego w  Starej Wsi nieopodal Brzozowa. Miał 

wtedy niespełna 15 lat i na rozpoczęcie nowicjatu mu-
siał otrzymać dyspensę. Po odbyciu nowicjatu kończył 
studia humanistyczne w  kolegium w  Starej Wsi oraz 
w prywatnym gimnazjum oo. Jezuitów w Bąkowicach 
pod Chyrowem. Filozofię studiował w  kolegium 
w  Nowym Sączu, Krakowie oraz w  Grafenbergu na 
Morawach. Uczniem i studentem był bardzo dobrym, 
nauka nie sprawiałam mu problemów.

Niższe święcenia duchowne otrzymał w 1908 roku 
z  rąk ks. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Z  kolei 
wyższych święceń udzielił mu w 1919 r. w kościele św. 
Barbary w Krakowie ks. Biskup Anatol Nowak. Ostatnie 
śluby zakonne ojciec Andrasz złożył na ręce o. rekto-
ra kolegium - Bruna Wolnika - w święto Ofiarowania 
Pańskiego, 2 lutego 1924 r., w  kościele Najświętszego 
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Serca Pana Jezusa 
w Krakowie.

 Po święceniach 
kapłańskich przełoże-
ni zakonni skierowali 
o. Andrasza do pra-
cy w  Wydawnictwie 
A p o s t o l s t w a 
M o d l i t w y 
w  Krakowie. Z  tym 
wydawnictwem złą-
czył całe później-
sze „literackie” ży-
cie.  Ojciec Andrasz 
mieszkał wtedy w ko-
legium i  należał do 

wspólnoty pisarzy, pełnił obowiązki cenzora książek 
i przez jakiś czas współpracował z redakcją czasopisma 
Głosy Katolickie oraz pełnił funkcję redaktora Posłańca 
Serca Jezusowego.  Był bardzo twórczym pisarzem, spod 
jego pióra wyszło ponad 280 publikacji - przede wszyst-
kim o apostolskim charakterze. Ceniono go nie tylko 
jako pisarza i  kaznodzieję. Powierzono mu także prace 
w komitecie obywatelskim przygotowującym uroczysty 
obchód 400-lecia urodzin Piotra Skargi. 

Od 1924 r. o. Andrasz przyjeżdżał co miesiąc do 
Łagiewnik i głosił egzorty dla sióstr ze Zgromadzenia 
Matki Bożej Miłosierdzia. Postawę narzędzia, którym 
posługuje się Bóg dla dobra drugiego człowieka, przy-
jął wobec swojej penitentki i  córki duchowej – św. S. 
Faustyny Kowalskiej. I on, i ks. Michał Sopoćko poka-
zywali siostrze Faustynie – która zawsze bała się złudze-
nia, jak postępować po drogach Pana. W odpowiedzi na 
modlitwę św. S. Faustyny, która modliła się do Boga na 
rozpoczęcie rekolekcji przed ślubami wieczystymi, Pan 
powiedział do niej: Córko moja, niech cię nic nie prze-
raża ani miesza, zachowaj głęboki spokój, wszystko jest 
w ręku moim, dam ci zrozumienie wszystkiego przez usta 
ojca Andrasza. Bądź jako dziecko wobec niego. Siostra 
Faustyna miała kilka wizji o. Andrasza, który pierwszy 
rozpoznał w jej doświadczeniach znaki wyższego życia 
duchowego i pomógł w pokonywaniu trudności, przez 
które przechodziła. Wizje te miały miejsce w  czasie 
modlitwy. Pierwsza z nich w październiku 1936r.: Dziś 
ujrzałam ojca Andrasza w postawie klęczącej, zatopione-
go w modlitwie, i nagle stanął Jezus przy nimi wyciągnął 
obie ręce nad głowa jego i rzekł do mnie: On cię popro-
wadzi, nie lękaj się.

Z Dzienniczka św. S. Faustyny wynika, że o. Andrasz 
był dla Jezusa niezwykłym kapłanem. Jezus nie tylko się 
nim posługiwał dla swoich celów, ale darzył go szcze-
gólnymi względami. W  lutym 1938 roku, kiedy mia-

ła świadomość, że zbliża się do pełnej „radości nieba 
i  świętych” zanotowała w  Dzienniczku: „Wielka jest 
wdzięczność moja dla Boga, że mi dał światłego ka-
płana – wszak mógłbyś mnie nadal pozostawić w nie-
pewnościach o wahaniach, ale dobroć Twoja zaradziła 
temu. O mój Jezu, nie jestem w stanie policzyć dobro-
dziejstw Twoich…”

Przed wybuchem II wojny światowej, 30 sierp-
nia 1939r.,  o. Andrasz wyjechał z Krakowa do Lwowa 
w  charakterze kapelana wojskowego. Był to początek 
jego długiej tułaczki wojennej. Po dwóch miesiącach 
wrócił jednak do Krakowa. Tu ciężko się rozchorował 
i leżał przykuty do łóżka,  dzięki czemu uniknął aresz-
towania przez gestapo. 

Przez cały okres okupacji o. Andrasz należał do 
wspólnoty kolegium krakowskiego, ale czas ten był 
dla niego wypełniony głównie tułaczką. Od lipca 1940 
do lutego 1942 roku przebywał w  Zakładzie Sióstr 
Nazaretanek w  Rabce. Był spowiednikiem sióstr, od-
prawiał nabożeństwa z kazaniami dla sióstr i wiernych. 
Czuł się tam bardzo dobrze. Niestety, kiedy gestapo 
wyrzuciło siostry nazaretanki z Rabki, ojciec Andrasz 
na zaproszenie s. Marii Klemensy Staszewskiej udał się 
do Rokicin Podhalańskich, a  stamtąd do Zakopanego 
„na Górkę”. W  miarę możliwości – przez jakiś czas 
chorował na grypę i bronchit –  udzielał się tam dusz-
pastersko. Musiał jednak wyruszyć do Otwocka, gdyż 
władze niemieckie nie chciały mu udzielić pozwolenia 
na pobyt stały w Zakopanem. Korzystając z zaprosze-
nia ks. proboszcza wybrał się do Zwiernika w diecezji 
tarnowskiej, gdzie pomagał w  pracy duszpasterskiej. 
Wędrowna działalność ojca Andrasza zaprowadziła 
go wkrótce (druga połowa sierpnia 1942r.) do sióstr 
w Zbylitowskiej Górze pod Tarnowem, a następnie po-
nowie do Rokicin Podhalańskich. Pracował jako kape-
lan oraz udzielał rekolekcji. Kiedy s. Maria Klemensa 
Staszewska zostaje aresztowana przez gestapo, osa-
dzona w  więzieniu na Montelupich w  Krakowie, by 
następnie trafić do Auschwitz – gdzie umiera w  po-
łowie roku 1943 na tyfus, ojciec Andrasz udaje się do 
Józefowa pod Krakowem (czyli Krakowa-Łagiewnik) 
do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 
W Łagiewnikach pozostaje aż do września 1945 roku.

Od 1944 roku o. Andrasz zaczyna poważnie choro-
wać. Dolegliwości żółciowo-wątrobowe przełożyły się 
na czterotygodniowy pobyt zakonnika w klinice chorób 
wewnętrznych a  następnie operację w  szpitalu ojców 
bonifratrów. Duże problemy zdrowotne skutkują ku-
racją w Krynicy Zdroju latem 1945r. Kiedy o. Andrasz 
wraca do Krakowa, decyduje się na podjęcie obowiąz-
ków sekretarza krajowego Apostolstwa Modlitwy oraz 
dyrektora Apostolstwa Modlitwy w  archidiecezji kra-
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kowskiej. Przenosi się 
także do Łagiewnik, 
chociaż problemy zdro-
wotne go nie opusz-
czają, aby świadczyć 
posługę kapłańską 
siostrom ze zgroma-
dzenia Matki Bożej 
Miłosierdzia. Po dwóch 
latach przenosi się do 
kolegium krakowskiego 
i  przyjmuje obowiązki 
pisarza i  cenzora ksią-
żek w  Wydawnictwie 
Apostolstwa Modlitwy, 

kaznodziei i spowiednika w kościele Serca Jezusa oraz 
rekolekcjonisty. Niestety, reżim komunistyczny podej-
muje na coraz większą skalę walkę z Kościołem. W ra-
mach tego komuniści planowo ograniczają kościelną 
działalność wydawniczą. Polityka represji dotknęła tak-
że krakowskie Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. 
Z uwagi na coraz bardziej pogarszający się stan fi nan-
sowy wydawnictwa z każdym rokiem ukazuje się coraz 
mniej publikacji.

W  połowie 1952r. o. Andrasz opuścił ze wzglę-
dów zdrowotnych Kraków i  udał się na wypoczy-
nek do Zakopanego. Tu przechodzi małą operację. 
W  Zakopanem pomieszkuje dwa miesiące u  sióstr 
ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca 
Jezusowego, a  następnie u  jezuitów „na Górce”, aby 
w  Wielkim Poście trochę pomóc w  kościele. W  dru-
giej połowie 1952r. jakiś czas przebywał na wypoczyn-
ku w  Rabce u  sióstr nazaretanek, a  od jesieni 1953r. 
zamieszkał na stałe w rezydencji w Zakopanem w są-
siedztwie kościoła z obrazem Najświętszej Maryi Panny 
Nieustającej Pomocy, który obsługiwali jezuici. Do 
obowiązków o. Andrasza należało prowadzenie reko-

lekcji oraz propagowanie kultu Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.

Wkrótce o. Andrasz zostaje spowiednikiem zwy-
czajnym sióstr urszulanek na Jaszczurówce, a następnie 
spowiednikiem nadzwyczajnym sióstr ze Zgromadzenia 
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Nie prze-
staje się jednak interesować losem Wydawnictwa 
Apostolstwa Modlitwy. Ma nadzieję, że na fali prze-
mian października 1956 r. władz e komunistyczne obio-
rą bardziej łagodny kurs wobec Kościoła i zezwolą na 
działalność katolickich wydawnictw. Jednak paździer-
nikowa odwilż trwała krótko. Wprawdzie uwolniono 
ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i  innych interno-
wanych biskupów, ale nie zaprzestano prześladowań 
Kościoła. Przywrócono rygorystyczną cenzurę czaso-
pism katolickich, a o. Andrasz nie może powrócić do 
swoich dawnych obowiązków w Wydawnictwie.

We wrześniu 1956 roku o. Andrasz obchodził 
w Zakopanem jubileusz 50-lecia życia zakonnego. Trzy 
lata później, w 1959r. dziękował Bogu za dar 40-lecia 
kapłaństwa. W tym samym roku powrócił do kolegium 
w Krakowie. Pełnił obowiązki pisarza i cenzora książek 
w Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy, spowiednika 
wspólnoty oraz udzielał się duszpastersko w  kościele 
Serca Jezusa. Swoje pobożne i  pełne zasług życie za-
kończył 1 lutego 1963 r. w Krakowie. Został pochowa-
ny w grobowcu jezuitów na Cmentarzu Rakowickim.

„W ostatnich latach cierpiał wiele z powodu cho-
roby przewlekłej – wspominał o. Józefa Andrasza jego 
współbrat zakonny o. Piotr Turbak. – Nie mogąc już da-
lej czynnie pracować dla Apostolstwa Modlitwy, przy-
najmniej cierpieniami i modlitwą prosił Serce Jezusa, 
aby dzieło Apostolstwa Modlitwy, które tak wielce uko-
chał, a które od dwunastu lat zostało na śmierć skaza-
ne, na nowo rozkwitło jeszcze wspanialej”. 

Opracowała Dorota Bębenek

Modlitwa o świętość kapłanów i chwałę Bożego Miłosierdzia

Ojcze Józefi e Andraszu, duchowy synu św. Ignacego Loyoli oraz ofi arny kapłanie i zakonniku!
Wstawiaj się z Matką Bożą Maryją i świętymi jezuitami u Pana Jezusa Chrystusa,
swojego Nauczyciela i przewodnika, aby uświęcał kapłanów w prawdzie i miłości, 

czyniąc owocna pełnioną przez nich misję w Kościele.
Niech poprzez ich słowa, czyny, pełnioną posługę, opromienioną wieloma cnotami,

przede wszystkim gorliwością i zapałem apostolskimi, 
którymi Ty wyjątkowo się wyróżniałeś, ludzie poznają,

że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga Ojca.
Niech przyjmują nieustannie ten dar i nigdy w niego nie wątpią. Dopomagaj!

Niech Miłosierdzie Boże będzie uwielbione na całej ziemi prze wszystkie narody. Amen.
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100. ROCZNICA OBJAWIEŃ 
MATKI BOŻEJ Z FATIMY

W 1916 roku w małej portugalskiej wiosce Fatimie 
trójce pastuszków: dziesięcioletniej Łucji i jej kuzyno-
stwu – dziewięcioletniemu Franciszkowi i siedmiolet-
niej Hiacyncie ukazał się anioł. Pojawiał się on później 
jeszcze dwukrotnie, za każdym razem zachęcając dzieci 
do odmawiania modlitwy w  intencji pokoju, tym sa-
mym przygotowując ich na poważniejsze spotkanie. 
Matka Boża po raz pierwszy ukazała się pastuszkom 13 
maja 1917 roku. Poprosiła ich, żeby spotykali się w tym 
miejscu przez sześć kolejnych miesięcy o  tej samej 
porze. Powiedziała im także, aby odmawiali różaniec, 
co pozwoli wyprosić pokój dla całego świata. Łucja, 
Franciszek i Hiacynta dotrzymali obietnicy – raz tylko 
spotkali się z Maryją nie trzynastego, ale dziewiętnaste-
go dnia miesiąca, kiedy burmistrz więził ich z powodu 
objawień, których doświadczyli. W tej sytuacji Matka 
Boża zachęcała dzieci do jeszcze gorętszej modlitwy 
za dusze innych osób, aby te nie musiały iść do piekła. 
Wieść o spotkaniach dzieci z Maryją rozniosła się i 13 
października 1917 roku w  miejscu objawień zgroma-
dziło się kilkadziesiąt  tysięcy osób, by wspólnie odmó-
wić różaniec. Matka Boża przedstawiła się wtedy dzie-
ciom jako Królowa Różańca Świętego i powiedziała, że 
przychodzi, by zachęcić wiernych do zmiany życia, tak 
aby nie zasmucali Zbawiciela popełnianymi grzechami. 
Temu ostatniemu fatimskiemu objawieniu towarzyszy-
ło niezwykłe zjawisko nazwane Cudem Słońca. Spadł 
ulewny deszcz, a potem wyszło słońce i zaczęło wiro-
wać po całym niebie. Dokładnie trzynaście lat później 
zdarzenie to zostało oficjalnie uznane za cud przez 
Kościół Rzymskokatolicki.

Dwie pierwsze tajemnice fatimskie były powszech-
nie znane. Pierwsza dotyczyła wizji piekła, jaka roztoczy-
ła się przed dziećmi w lipcu 1917 roku, i zapowiedzi wy-
buchu drugiej wojny światowej, o ile ludzie nie przestaną 
obrażać Boga. Druga wiązała się z prośbą Najświętszej 
Panienki o  upowszechnienie na świecie kultu jej 
Niepokalanego Serca. Trzecia z tajemnic została spisana 
przez ostatnią żyjącą z trojga pastuszków Łucję w 1941 
roku i ze względu na swa treść przekazana wyłącznie do 
wiadomości papieża. Z  tego też powodu doczekała się 
licznych spekulacji i domysłów. Trzecia Tajemnica opi-
suje m.in. cierpienia świadków wiary ostatniego wieku 
i całego tysiąclecia, mówi również o: „męczeństwie i cier-
pieniu biskupa ubranego na biało, który upada na ziemię, 
najwyraźniej martwy, pod gradem pocisków”.

Chociaż objawienia Matki Bożej z  Fatimy, jak 
wszystkie objawienia prywatne, nie należą do doktryny 
objawionych Praw Bożych, są przez wielu wierzących 
otaczanych szczególnym szacunkiem. Zostały one uzna-
ne przez Kościół za zgodne z Objawieniem dokonanym 
przez Chrystusa. Dlatego możemy, chociaż nie musimy, 
czerpać ze wskazówek i zachęt przekazanych nam przez 
Maryję. Znany jest powszechnie nieobojętny stosu-
nek Jana Pawła II do fatimskich objawień: „Objawienia 
Najświętszej Maryi Panny w Fatimie, poświadczone nie-
zwykłymi znakami, jakie miały miejsce w1917 r., sta-
nowią punkt odniesienia dla całego naszego stulecia”.   
Niemal cudowny fakt przeżycia zamachu Papież skoja-
rzył z objawieniami z portugalskiej wioski, publicznie to 
ogłaszając (zamach zdarzył się w 64. rocznicę pierwszego 
objawienia). Od tego czasu kult Matki Boskiej Fatimskiej 
bardzo się zdynamizował. Jej figura peregrynuje po świe-
cie skupiając ogromne rzesze wiernych. W  rozpoczętą 
w 1995 roku i trwającą dwanaście miesięcy peregrynację 
po wszystkich polskich diecezjach włączył się praktycz-
nie cały polski Kościół. Niemniej angażując swój autory-
tet, Jan Paweł II nie mógł się nie odnieść do kontrower-
syjnej strony tych objawień. W homilii wypowiedzianej 
w Fatimie w pierwszą rocznicę zamachu Papież najpierw 
przypomniał, że Objawienie Boże zostało doprowadzo-
ne do końca w Jezusie i wszelkie autentyczne objawienia 
prywatne muszą być z nim zgodne. Następnie stwierdził, 
że Kościół przyjął orędzie z  Fatimy, bowiem jest ono 
„w swej zasadniczej osnowie wezwaniem do nawrócenia 
i pokuty, podobnie jak Ewangelia”.  Trzeba także pamię-
tać, że Maryja rozmawiała z dziećmi w wieku od 7 do 10 
lat, stąd też język orędzia „jest prosty na miarę ich zrozu-
mienia”. Papież przyznał, że orędzie „wydaje się surowe, 
tak jakby mówił Jan Chrzciciel nad brzegami Jordanu”, ale 
czyż Matka może milczeć, jeśli zagrożone są jej dzieci?

Matka Boża życzyła sobie podczas objawień fatim-
skich poświęcenia Jej Niepokalanemu Sercu Kościoła 
i  świata, a  przede wszystkim Rosji. Pierwsza tego ape-
lu posłuchała Portugalia. Akt ten miał miejsce 13 maja 
1931 r. Dokładnie w siedem lat później nastąpiło odno-
wienie ślubów. W  opinii samych Portugalczyków, za-
wierzenie Maryi uratowało ich oj czyznę od koszmaru 
drugiej wojny światowej. 31 października 1942 r., w uro-
czystość Chrystusa Króla, papież Pius XII w przemówie-
niu radiowym do narodu por tugalskiego dokonał w ba-
zylice św. Piotra w Rzymie poświę cenia całego Kościoła 
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i  całego rodzaju ludzkiego na zawsze Niepokalanemu 
Sercu NMP oraz polecił, aby tego samego aktu doko-
nały Kościoły lokalne na całym świecie. W niecałe dwa 
lata później, 4 maja 1944 r., papież Pius XII wydał dekret 
ustanawiający dla całego Kościoła święto Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny. Trzy lata po zamachu, 
25 marca 1984 r., Papież Polak spełnił fatimską prośbę, 
poświęcając Rosję Matce Bożej. Wynikły w  niedługim 
czasie upadek komunizmu nie uśpił obaw Papieża o losy 
świata. Wobec pogłębiającego się w świecie kryzysu war-
tości, w  2003 r. w  adhortacji apostolskiej „Ecclesia in 
Europa” Papież Polak napisał: „Europejska kultura spra-
wia wrażenie «milczącej apostazji» człowieka sytego, któ-
ry żyje tak, jakby Bóg nie istniał” .

W  2017 r. będziemy obchodzić setną rocznicę 
„pierwszej wizyty złożonej w Fatimie przez Panią przyby-
łą z Nieba”. W ramach przygotowań do tego jubileuszu 
trwa Wielka Nowenna Fatimska, zapoczątkowana 13 
maja 2009 r. Każdy rok nowenny ma swoje programowe 
hasło, nawiązujące do treści orędzia fatimskiego. W 2017 

r. są to słowa: „przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych”. 
Mając na uwadze realizację słów Maryi wypowiedzia-
nych w Fatimie, warto przypomnieć, że w 1939 r. s. Łucja 
pisała do Ojca Świętego Piusa XII, iż gdyby ludzie wło-
żyli więcej wysiłku w  propagowanie i  przyjęcie nabo-
żeństwa pierwszych sobót miesiąca, mogłoby nie być II 
wojny światowej. Każdy z nas może się włączyć w dowol-
nym czasie w Wielką Nowennę Fatimską przez codzien-
ny Różaniec, ofiarę daną z miłością i uległością wobec 
woli Bożej, a także przez nabożeństwo pierwszych sobót 
miesiąca i  świadome poświęcenie się Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Informacje na temat nowenny można uzy-
skać na stronie: www.sekretariatfatimski.pl lub osobiście 
w  Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiań-
skich Krzeptówkach, gdzie w dniu 6 czerwca 2017 roku 
będzie miał miejsce jubileusz 100. rocznicy objawień fa-
timskich z udziałem Episkopatu Polski. Tego dnia zosta-
nie ponowiony przez Episkopat akt poświęcenia Polski 
Niepokalanemu Sercu Maryi.
      B.M. Stal

W  liście apostolskim  Misericordia et misera   na 
zakończenie Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego 
Miłosierdzia papież Franciszek napisał m.in. takie sło-
wa: „Z powodu tego wymagania, aby żadna przeszkoda 
nie stała pomiędzy prośbą o pojednanie a Bożym prze-
baczeniem, udzielam od tej pory wszystkim kapłanom, 
na mocy ich posługi, władzy rozgrzeszania osób, które 
popełniły grzech aborcji. To, czego udzieliłem w spo-
sób ograniczony na okres jubileuszu zostaje obecnie 
przedłużone w  czasie, niezależnie od jakichkolwiek 
przeciwnych rozporządzeń” (nr 12).

Kongregacja Nauki Wiary dokonała rozróżnie-
nia na grzech aborcji, którym jest używanie „środków 
przechwytujących” i  „zapobiegających ciąży”, a  które 
jest poważnie niemoralne, oraz na  przestępstwo abor-
cji  z  konsekwencjami karnymi przewidzianymi przez 
prawo kanoniczne. Grzech aborcji to np. zażycie „piguł-
ki dzień po” traktowane jako „antykoncepcja awaryjna” 
mająca „zapobiegać” niechcianej ciąży. Kongregacja 
ta nazywa grzech aborcji poważnie niemoralnym, czy-
li chodzi tu o  grzech ciężki. Odpowiedzialność karna 
dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy nie ma żadnych wąt-
pliwości, że nastąpiło przestępstwo aborcji, które polega 

na działaniu bezpośrednio ukierunkowanym na zabicie 
płodu ludzkiego niezależnie od tego, czy znajduje się 
on w łonie matki, czy poza nim, a sam skutek zabicia 
płodu zostaje osiągnięty.

 W Kodeksie prawa kanonicznego obowiązującym 
w  Kościele rzymskokatolickim za  przestępstwo abor-
cji przewidziana jest kara ekskomuniki wiążąca mocą 
samego prawa (latae sententiae) (kan. 1398). Karze tej 
podlegają także ci wspólnicy, bez których to przestęp-
stwo nie mogłoby zostać popełnione (np. lekarz albo 
osoba, która dała pieniądze na dokonanie aborcji).

Kara wiążąca mocą samego prawa (latae sententiae) 
polega na tym, że przestępca wpada w  nią przez po-
pełnienie tego zabronionego czynu. Niepotrzebny jest 
wtedy wyrok skazujący sądu kościelnego ani oficjalne 
orzeczenie biskupa, ani innej kompetentnej władzy ko-
ścielnej, aby kara ta nabrała mocy prawnej. Osoba eks-
komunikowana zostaje pozbawiona prawa przyjmowa-
nia i  udzielania sakramentów, jakiegokolwiek udziału 
w Eucharystii i innych obrzędach kultu, wykonywania 
jakichkolwiek zadań w Kościele i pełnienia w nim urzę-
dów (por. kan. 1331 KPK). W Kościele rzymskokatolic-
kim także przed 1 września 2015 roku niemało kapła-
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SakraMeNt NaMaSzCzeNIa CHoryCH

nów miało władzę rozgrzeszania i zdejmowania eksko-
muniki zaciągniętej za aborcję. Najczęściej byli to wyżsi 
przełożeni zakonni (np. generałowie, prowincjałowie), 
prałaci, kanonicy, dziekani, wicedziekani, proboszczo-
wie, administratorzy parafii.

Szczegółowo było to regulowane w ramach prawa 
diecezjalnego, które w  pewnych wypadkach pozwala-
ło rozgrzeszyć z aborcji  każdemu spowiednikowi, np. 
przy okazji spowiedzi wielkanocnej, w  czasie misji, 
rekolekcji, dni skupienia; w czasie wizytacji kanonicz-
nych lub odpustu parafialnego; przy spowiedzi general-
nej z przynajmniej jednego roku; przy spowiedzi więź-
niów, narzeczonych, żołnierzy, chorych w  szpitalach, 
osób starszych niewychodzących z mieszkania, kobiet 
ciężarnych; w kościołach mających status sanktuarium. 
A zatem tak naprawdę w Kościele rzymskokatolickim 
rozszerzenie uprawnień spowiedników co do rozgrze-
szania i zdejmowania kary kościelnej za grzech aborcji 
nie uległo drastycznym zmianom. Właściwie ułatwiło 
ono możliwość doświadczenia Bożego miłosierdzia, 
zgodnie ze słowami papieża Franciszka: „Chciałbym 

podkreślić z całą mocą, że aborcja jest grzechem cięż-
kim, ponieważ kładzie kres niewinnemu życiu. Jednakże 
z równą siłą mogę i muszę stwierdzić, że nie ma żadne-
go grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże 
miłosierdzie, gdy znajduje serce skruszone, które prosi 
o pojednanie się z Ojcem. Niech więc każdy kapłan sta-
nie się przewodnikiem, wsparciem i pociechą, towarzy-
sząc penitentom na tej drodze specjalnego pojednania” 
(Misericordia et misera, nr 12).

Natomiast niezmieniona zostaje praktyka, według 
której przed rozgrzeszeniem z aborcji spowiednik po-
winien zobowiązać penitenta do stanowczej poprawy 
na przyszłość i  nałożyć odpowiednią pokutę, a  tak-
że zobowiązać do zadośćuczynienia za popełnione 
przestępstwo. Samo zaś rozgrzeszenie sakramentalne 
w Kościele rzymskokatolickim winno być poprzedzo-
ne wypowiedzeniem formuły przez spowiednika: „Na 
mocy udzielonej mi władzy uwalniam ciebie z więzów 
ekskomuniki. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 
Penitent odpowiada: „Amen”.

ks. Szymon

Każdy z siedmiu sakramentów jest środkiem, przez 
który zmartwychwstały Pan, mocą swojego Ducha, 
udziela człowiekowi różnych zbawczych łask. Kościół 
katolicki naucza, że również sakrament namaszczenia 
chorych jest jednym z  sakramentów ustanowionych 
przez Chrystusa. Wspomina o nim św. Marek oraz św. 
Jakub.

1. kto może przyjęć sakrament namaszczenia 
chorych? 

Sakrament namaszczenia chorych rodzi u niektó-
rych katolików wiele lęków i obaw. Dość często wzywa-
ją kapłana dopiero wtedy, gdy chory już umarł, ponie-
waż obawiają się, by nie przerazić zbytnio konającego 
propozycją przyjęcia tego sakramentu. Tymczasem 
sakramentu tego nie udziela się wyłącznie konającym. 
Została nawet zmieniona jego nazwa z „ostatniego na-
maszczenia” na „sakrament namaszczenia chorych”. 
Może go przyjąć osoba poważnie chora, osłabiona 
przez wiek; nie udziela się go natomiast człowiekowi, 
który z pewnością już umarł. „Kapłan wezwany do cho-
rego, który już umarł, niech błaga Boga, aby go uwolnił 
od grzechów i  przyjął litościwie do swego Królestwa; 
namaszczenia natomiast niech nie udziela. Jeśli istnieje 
wątpliwość, czy chory zmarł naprawdę, może mu udzie-

lić tego sakramentu warunkowo”. W ciągu życia można 
wielokrotnie przyjąć ten sakrament, co ma miejsce wte-
dy, gdy ktoś wiele razy popada w poważną chorobę.

2. w jaki sposób udziela się sakramentu chorych?
Sakramentu tego udziela kapłan w  ten sposób, że 

namaszczając chorych na czole i dłoniach olejami wy-
mawia następujące słowa: „Przez to święte namaszcze-
nie niech Pan w  swoim nieskończonym miłosierdziu 
wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, 
który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie 
podźwignie. Amen”.

3. Jakie łaski otrzymuje człowiek w sakramencie 
namaszczenia chorych? 

Udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu - 
jak się nieraz sądzi - wyłącznie przygotowania czło-
wieka na śmierć, lecz również umocnienie go w jego 
cierpieniach. „Człowiek niebezpiecznie chory po-
trzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem 
lęku nie upadł na duchu i  podlegając pokusom nie 
zachwiał się w  wierze. Dlatego Chrystus w  sakra-
mencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotknię-
tym choroba, potężną moc i  obronę. Sakrament ten 
udziela choremu łaski Ducha Świętego, która poma-
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ga całemu człowiekowi do zbawienia, a  mianowicie 
umacnia ufność w  Bogu, uzbraja przeciw pokusom 
szatana i  trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory 
może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale tak-
że je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli to jest 
pożyteczne dla zbawienia jego duszy. Jeżeli jest to 
potrzebne, namaszczenie odpuszcza grzechy i  staje 
się dopełnieniem chrześcijańskiej pokuty. W  sakra-
mencie namaszczenia chorych człowiek dostępuje 
udziału w zbawczej męce i śmierci Chrystusa. Kościół 
zachęca wszystkich cierpiących, chorych i  umiera-
jących, aby świadomie łączyli się z  męką i  śmiercią 
Chrystusa i w  ten sposób przysparzali dobra całemu 
ludowi Bożemu, przyczyniając się do jego zbawienia. 
Sakrament ten jest niejako konsekracją chorego, aby 
przez swoje cierpienia skutecznie przyczyniał się do 
zbawiania świata oraz aby przez śmierć sam wszedł do 
chwały niebieskiej. Wielu teologów twierdzi, że przez 
sakrament namaszczenia chorych Chrystus gładzi 
człowiekowi, przyjmującemu go w dobrej dyspozycji, 
nie tylko grzechy, ale również i wszystkie należne za 
nie kary, dzięki czemu zaraz po śmierci przechodzi on 
do chwały nieba.

4. Co należy przygotować, kiedy wzywamy kapła-
na do chorego?

Przed przyjściem kapłana należy przygotować stolik 
przykryty białym obrusem, na którym stawia się dwie za-
palone świece, krzyż, wodę święconą i trochę waty. Jeśli 
nie ma wody święconej, można użyć wody zwykłej i po-
prosić kapłana o poświęcenie jej. Na tak przygotowanym 
stoliku kładzie kapłan Najświętszy Sakrament oraz oleje. 
Ponieważ sakrament namaszczenia chorych ma cha-
rakter wspólnotowy, więc powinni w nim uczestniczyć 
wszyscy domownicy obecni w tym czasie w mieszkaniu. 
Dlatego też, gdy usłyszymy lub zobaczymy, że ksiądz już 
nadchodzi, winniśmy przerwać inne zajęcia i wyjść do 
drzwi na moment chrześcijańskiego powitania: „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. 
Amen”. W sytuacji, gdy kapłan przychodzi do chorego, 
niosąc Pana Jezusa w komunii świętej, wszyscy na chwilę 
przyklękamy przynajmniej na jedno kolano. Następnie 
wspólnie z  księdzem przechodzimy do pokoju, gdzie 
oczekuje chory, i  tam czynnie uczestniczymy w  całym 
obrzędzie. Chodzi o wspólną, głośną modlitwę i wyraź-
ne odpowiedzi na wezwania duszpasterza

ks. Szymon

Tegoroczne wakacje były dla nas wszystkich bar-
dzo bogate w wydarzenia i przeżycia duchowe. W ra-
mach Tygodnia Misyjnego Światowych Dni Młodzieży 
do naszej parafii zostało przydzielonych 18 Francuzów. 
Początkowo były obawy, jak to wszystko wyjdzie, jak 
przyjmą ich rodziny, jak będziemy się z nimi komuni-
kować. I po raz kolejny sprawdziły się słowa Ewangelii, 
by „nie troszczyć się zbytnio o  jutro”. Rzeczywiście od 
pierwszego serdecznego przywitania między pielgrzy-
mami a  rodzinami zawiązała się niezwykle przyjazna 
więź. Język nie stanowił jakiejś większej bariery, ro-
dziny bardzo zaangażowały się w ten Tydzień Misyjny 

i  razem z  pielgrzymami głęboko go przeżywały. Dla 
każdego z nas budujące było to, że tych młodych piel-
grzymów – z laickiej Francji – nikt nie zmuszał, żeby do 
Polski na Światowe Dni Młodzieży przyjechać, wręcz 
przeciwnie, straszono ich atakami terrorystycznymi, 
a  oni dobrowolnie pełni radości, pokoju, entuzjazmu 
dawali świadectwo swojej głębokiej wiary. I  tą wiarą 
zapalali innych – również nas. Oni zazdrościli nam, że 
my w Polsce możemy z całymi rodzinami swobodnie – 
bez problemów przychodzić w niedzielę do kościoła na 
Mszę Świętą, że mamy piękne kościoły i otoczenia wo-
kół, że w telewizji możemy w niedzielę usłyszeć i zoba-
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czyć papieża. Później tak sobie myślę – dobrze, mamy 
to wszystko, ale czy my mamy w sobie ten Boży ogień, 
ten entuzjazm wiary? To spotkanie było nam wszyst-
kim potrzebne i  było bardzo ubogacające. Wielkim 
przeżyciem były wspólne nabożeństwa, a  także Msza 
Święta w niedzielę, gdzie można było usłyszeć ‘akcent’ 
francuski podczas śpiewu, czytania czy kazania Księdza 
Prałata, które tłumaczone było na język francuski. Pracy 
w przygotowania tego tygodnia było sporo, a także sam 
tydzień był wyczerpujący, gdyż od rana do późnego wie-
czora starałem się wraz z naszą młodzieżą towarzyszyć 
francuskim pielgrzymom. Wspomnę tylko, że wspólnie 
uczestniczyliśmy w  polsko-francuskich konferencjach 
przy kościele św. Małgorzaty i  św. Kazimierza, zwie-
dzaliśmy miasto, byliśmy na meczu polsko-francuskim 
rozgrywanym na stadionie Sandecji, pielgrzymowali-
śmy pieszo do Starego Sącza na Diecezjalne Spotkanie 
Młodych z  różnych stron świata, uczestniczyliśmy 
w wyprawie pod krzyż w Cieniawie, gdzie została od-

prawiona Msza Święta, a także w niedzielę nasi goście 
wzięli udział w  ‘Biegu św. Rocha’, zajmując 4 miejsce 
spośród dziewczyn i  chłopców. Niezwykle dla mnie 
pomocni podczas całego Tygodnia Misyjnego okazali 
się: nasza sąsiadka – nauczycielka francuskiego Pani 
Krystyna Załubska, a także ks. Wojciech Cabak, który 
bardzo mocno zaangażował się i każdego dnia uczest-
niczył w wydarzeniach ŚDM. Po pięciu wspólnie prze-
żytych dniach trudno było się pożegnać, nie zabrakło 
łez . Chcę również podkreślić zaangażowanie grupy 
młodzieżowej JP2, a szczególnie tych, którzy czynnie włą-
czyli się w wolontariat oraz ich rodzin. Ja osobiście po raz 
kolejny przekonałem się, że nie brakuje wspaniałej mło-
dzieży, głębokiej duchowo, która chce od życia czegoś wię-
cej. I to jest piękne, że są młodzi, którzy – jak powiedział 
papież Franciszek na ŚDM na Brzegach - nie chcą tylko 
„wegetować”, wygodnie spędzić życia, ale przeciwnie, chcą 
zostawić po sobie trwały ślad. 

ks. Piotr Zawiślak

wywIad z PaNIą kryStyNą załuBSką 
tłuMaCzką PodCzaS tyGodNIa MISyJNeGo śdM

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

Jak się Pani przygotowywała do tygodnia 
Misyjnego?

Przygotowywałam się szukając słownictwa ko-
ścielnego. Takie codzienne słownictwo znam, na-
tomiast specjalistyczne kościelne było mi obce, 
choćby nawet wyrażenie „Szczęść Boże”, którego 
się we Francji nie używa, jak się później okaza-
ło. Tam mówi się „Dzień dobry Ojcze”. Poza tym 
szukałam modlitw po francusku, przetłumaczy-
łam kazanie księdza prałata, które przygotował na 
niedzielną Eucharystię i  tłumaczyłam przywitanie 
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naszych gości. Troszkę musiałam nad tym posie-
dzieć, ale lubię to i  była to dla mnie przyjemność. 
Zresztą myślę, że było to moim powołaniem.    

to jak się zaczęła Pani przygoda z językiem fran-
cuskim?

W liceum niewiele się nauczyłam i potem nie do-
stałam się na studia. Myślę, że tak miało być, bo otrzy-
małam wtedy propozycję wyjazdu do Francji, aby tam 
zajmować się dziećmi. Pamiętam to bardzo dobrze, bo 
właśnie wtedy w Polsce odbyły się pierwsze wolne wy-
bory a ja głosowałam po raz pierwszy i dokonałam tego 
w  Konsulacie we Francji. Na miejsce jechałam dwa 
dni. Tam czekał na mnie polski ksiądz, który działał 
w Legii Cudzoziemskiej i prowadził kościół, do którego 
uczęszczałam podczas pobytu we Francji. Mieszkałam  
u francuskiej rodziny, dodatkowo chodziłam na kurs 
i tak się nauczyłam języka. Łącznie we Francji byłam 
prawie dwa lata i po powrocie do Polski poszłam na 
studia.

I  akurat do naszej parafii przyjechali Francuzi, 
tak to Pan Bóg zaplanował…

Tak! On to tak wszystko zaplanował. Widzę to 
wyraźnie w  moim życiu, On zawsze jest gdzieś obok. 
Oczywiście raz jest lepiej, raz gorzej, ale Bóg wie co 
robi

Jak Pani wspomina okres światowych dni 
Młodzieży?

Wspaniale! To były chyba najpiękniejsze chwile 
mojego życia. Nie zamieniłabym tego czasu na żadne 
egzotyczne wakacje. To było dla mnie niesamowite 
przeżycie. Prawdziwa uczta duchowa. Nie tylko pra-
ca, ale coś co na pewno będę wspominała do końca 
życia. Nie da się tak po prostu tego opisać. Kto tam 
był z pewnością to wie. Choć muszę przyznać, że na 
początku obawiałam się tych Francuzów, bo mówią, 
że ludzie w krajach Europy Zachodniej już w ogóle 
nie wierzą w  Boga. Potem okazało się, że Ci ludzie 

byli wspaniali, a ich wiara naprawdę mnie podbudo-
wała. 

Czy coś szczególnie zapadło Pani w pamięci?
Właściwie to wszystko było dla mnie takie nowe 

i  szczególne. Czasami również zdarzały się chwile 
wzruszenia. Jeśli jednak miałabym wyłowić coś szcze-
gólnego, to niesamowity był dla mnie wspólny powrót 
z meczu piłkarskiego. Wszyscy śpiewali, uśmiechali się 
do przechodniów, a w szpitalnych oknach machali do 
nas chorzy. Zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. 

Co może Pani powiedzieć o śdM, nie jako tłu-
maczka, ale jako parafianka?

Światowe Dni Młodzieży były dla naszej para-
fii cudownym przedsięwzięciem, które pewnie już się 
nie powtórzy. Podobał mi się pomysł księdza z  tymi 
zdjęciami, które wszyscy otrzymaliśmy w  prezencie. 
Fajna pamiątka. Lubię patrzeć na tą moją fotografię. 
Świetna atmosfera towarzyszyła nam również podczas 
pielgrzymki do Starego Sącza. Moje dzieci także były 
zachwycone. Córka nawet ostatnio zapytała mnie, czy 
jeszcze będą Światowe Dni Młodzieży . Co jeszcze 
ważne dla parafii, to że mieliśmy trochę więcej czasu, 
żeby się lepiej poznać i zintegrować.    

Plany dnia mieliśmy dość napięte i  wypełnione 
różnymi atrakcjami.

Zgadza się, ale momentami było tego trochę za 
dużo. Wydaje mi się, że nasi Francuzi woleli więcej 
czasu spędzić w  rodzinach. Sami mi mówili, że na-
sze rodziny są takie fajne, że mieszkamy wszyscy ra-
zem, że jest babcia, dziadziu. Przeżywali także, że 
kościoły są tak pięknie otoczone roślinnością, na co 
my często nie zwracamy uwagi. Mówili, że tu jest jak  
w niebie.  

Co jeszcze Francuzi mówili Pani o nas?
Wszyscy mi mówili, że byli bardzo zaskoczeni naszą 

gościnnością. To było dla nich niezwykłe. Chciałabym 
jeszcze powiedzieć, że bardzo mi się spodobało zacho-
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śwIatowe dNI MłodzIeży w krakowIe

wanie rodziców naszej młodzieży, którzy z wielką życz-
liwością witali gości i zabierali ich do domów. Nie mieli 
żadnych barier. 

Pani była także w krakowie tak? 
Zgadza się, ale tylko w niedzielę w Brzegach. Mimo, 

że byliśmy daleko to i tak było cudownie. Widok papie-
ża, chociaż z daleka, był wzruszający. Po ŚDM zakocha-
łam się we Franciszku po prostu i codziennie się za nie-
go modlę, tak jak prosił. Zostały we mnie jego słowa, 
szczególnie o kanapie ;) Bardzo się cieszę, że mogłam 
w  tym wszystkim uczestniczyć i  pokazać to również 
moim dzieciom. 

Czy zdarzyło się coś trudnego dla Pani do tłuma-
czenia?

Raczej nie, obawiałam się jedynie tego, żeby nie być 
czymś zaskoczoną. W sumie to nie tłumaczyłam tylko 
w muzeum, ponieważ tam dochodziło jeszcze słownic-
two z religii i kultury prawosławnej, ale za to młodym 
opowiadał o tym ich ksiądz. 

śdM pokazały, że znajomość języka to potęga 
i otwieranie się na innych ludzi.

Tak dokładnie. Dziękuję Panu Bogu, że obdarzył 
mnie takim darem. 

Rozmawiała Aneta Gruca

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

Po niezwykłym tygodniu misyjnym w  Nowym 
Sączu i  trudnym pożegnaniu z  naszymi przyjaciółmi 
z Francji, mieliśmy kilka dni odpoczynku. Do Krakowa 
udaliśmy się na trzy ostatnie dni, podczas których od-
były się główne uroczystości. 

 W  piątek przyjechaliśmy autokarem do para-
fii w  Cikowicach, koło Bochni. Tam zostaliśmy przy-
witani przez księży i  wolontariuszy. Przeżyliśmy Mszę 
Świętą, zjedliśmy obiad i  otrzymaliśmy zestaw pielgrzy-
ma (m.in. plecak, mapa, dwie książki, peleryna prze-
ciwdeszczowa, chustka wielofunkcyjna), a  także in-
formacje o  noclegach oraz wydarzeniach w  Krakowie. 
Wspaniałe rodziny, które przyjęły nas pod swój dach 
przyjechały po nas i  nasze bagaże. Mieliśmy napię-
ty grafik, więc zostawiliśmy tylko bagaże w  domach  
i od razu ruszyliśmy na stację. Pociąg wypełniony ludźmi 
podwiózł nas do Krakowa. Zanim dotarliśmy na Błonia, 
dość długo błądziliśmy, aż w  końcu udało się nam do-
trzeć do naszego sektora. Tak niezwykle przygotowanej 

Drogi Krzyżowej jeszcze nie widziałam. Każda stacja była 
w jakiś sposób przedstawiona przez artystów, na rozsta-
wionych scenach. Nabożeństwo zakończył Ojciec Święty 
Franciszek. Momenty, w których widziałam papieża były 
dla mnie bardzo wzruszające, bo zdawałam sobie sprawę, 
że sam namiestnik Chrystusa stąpa po Polskiej Ziemi. 

 W  sobotę musieliśmy zabrać ze sobą więcej 
bagażu, ponieważ na Brzegach odbyło się nocne czu-
wanie. Dotarcie na miejsce zajęło nam prawie 7 go-
dzin! Rano czekaliśmy 4 godziny na stacji na pociąg. 
Umilaliśmy sobie oczekiwanie śpiewając, modląc się 
oraz tańcząc. Po wyjściu z zatłoczonego pociągu mieli-
śmy jeszcze do przebycia pieszo 7 km. Oczywiście nie 
obyło się bez błądzenia i  tak po 3 godzinach znaleźli-
śmy się na rozległych Brzegach. Zanim nasza 50-cio 
osobowa grupa ustaliła gdzie się rozkładamy również 
minęło sporo czasu. Na szczęście wszystko się udało 
i  razem z  prawie dwoma milionami młodych uczest-
niczyliśmy w  pięknych wydarzeniach. Gdy przyjechał 
papież, rozpoczęliśmy adorację, a  następnie Brzegi 
zaczęły uwielbiać Pana Boga tańcem i  śpiewem, pod-
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czas cudownych koncertów. W  nocy spotkaliśmy na-
wet naszych przyjaciół z  Francji. Szczęście, radość  
i miłość wypełniały chyba wszystkich. Pan Bóg nad nami 
czuwał, gdyż było dość ciepło oraz nie spadła z nieba ani 
jedna kropla deszczu i tak spokojnie upłynęła nam noc. 

O 6 rano już zaczęły się kolejki do toalet i krząta-
niny przy bagażach. Księża musieli wstać jeszcze wcze-
śniej, ponieważ mieli obowiązek stawić się kilka godzin 
wcześniej przed ołtarzem, żeby przygotować się do 
Eucharystii. Chwilę przed Mszą dotarł Ojciec Święty  
i przejechał między sektorami, żeby nas pozdrowić. To 
było niesamowite przeżycie! Niektórzy czekali przy ba-
rierkach od samego rana, żeby zobaczyć go z  bliska. 

Podczas Eucharystii papież Franciszek wygłosił poucza-
jące kazanie, z którego cytaty zna już chyba każdy (cho-
ciażby ten o zejściu z wygodnej kanapy i założeniu spor-
towych butów). Po Mszy Świętej odśpiewaliśmy hymn 
„Błogosławieni Miłosierni” i zaczęliśmy zmierzać w stro-
nę wyjścia. Oczywiście przy takim tłumie nie było łatwo. 
Służby porządkowe zdecydowanie stanęły na wysokości 
zadania, podczas wydarzeń w  Krakowie. Przy wycho-
dzeniu, kierowali nas w  odpowiednią stronę. Niestety 
na pociąg nie mogliśmy się doczekać, więc wyszliśmy  
w tłumu i ruszyliśmy drogą w stronę okolicznych miejsco-
wości. W jednej z nich zatrzymaliśmy się i stamtąd ode-
brały nas nasze cudowne rodziny, u których nocowaliśmy.  
W domach zjedliśmy obiady, spakowaliśmy się i ruszyli-
śmy w stronę Nowego Sącza. 

Ta podróż wiele mi dała i myślę, że każdemu z nas. 
Bardzo się cieszę, że pojechaliśmy mimo różnych opinii, 
dotyczących przebiegu ŚDM w  Krakowie. Zobaczyłam 
nad czym jeszcze muszę popracować, ale także umocni-
łam swoją wiarę i dostrzegłam realne działanie Pana Boga 
i Jego troskę o nas słabych człowieczków ;)  

Aneta Gruca
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Po raz koleJNy ze św. kINGą
Tegoroczna XXVII Pielgrzymka 

Szlakiem Św. Kingi w  dniach 23-
25.09 odbyła się pod hasłem: „ŚW. 
KINGO OPIEKUNKO KAPŁANÓW”. 
Zauważyłam, że w  tym roku pielgrzy-
mowało bardzo dużo młodzieży. Z  na-
szej parafii wybrało się sporo młodych, 
jak i starszych. Pierwszego dnia podążał 
z nami Jan Budziaszek -  perkusista ze-
społu Skaldowie, pomysłodawca kon-
certu „Jednego Serca Jednego Ducha”. 
Opowiadał nam o  swoim nawróceniu 
i rozważał tajemnice Różańca Świętego, 
było to dla mnie ogromne przeżycie.

Polecaliśmy opiece patronce piel-
grzymki wszystkich kapłanów, a  szcze-
gólnie pochodzących i  posługujących 
w  naszej parafii .W  pielgrzymce szły 
również siostry zakonne i 6 księży, którzy  cały czas 
czekali na penitentów. Moją intencją  tegorocznej 
pielgrzymki było  między innymi podziękowanie św. 
Kindze za to, że trzy lata temu wstawiła się u Boga 
za nowonarodzoną dziewczynką. Ciocia Wiktorii za-
dzwoniła z płaczem w drugim dniu XXV pielgrzym-

ki z  prośbą o  modlitwę, bo dziewczynka urodziła 
się z  pękniętym płucem, odmą, niedotlenieniem 
mózgu i   problemami z oddychaniem. Wszyscy po-
lecaliśmy ją podczas Drogi Krzyżowej. Po długo-
trwałym leczeniu i rehabilitacji dziewczynka rozwi-
ja się prawidłowo. Rodzice na drugie imię wybrali 
Kinga. Pielgrzymowanie z  młodzieżą to dla mnie 
trud, ale przede wszystkim ogromna przyjemność. 
Młodzi dają mi świadectwo głębokiej wiary, dzielą 
się ogromną radością życia, a  także chęcią pomocy. 
Jeden chłopak z  naszej grupy pożyczył buty kobie-
cie, która z  powodu zniszczenia swoich nie miała-
by w  czym dalej pielgrzymować. Młodzież „zaraża” 
mnie optymizmem i  daje siłę do pokonywania co-
dziennych trudności.

Monika Zając
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PIeSzo do MatkI

II BoCHeńSkI wIeCzór uwIelBIeNIa

wIelka Pokuta

Piesza pielgrzymka do Matki Bożej Bolesnej w Lima-
nowej wyruszyła z Nowego Sącza o godz. 8:00. Jak co 
roku pielgrzymowaliśmy w dwóch grupach: św. Kazi-
mierza – wyjście spod kościoła św. Kazimierza, oraz św. 
Małgorzaty – wyjście spod bazyliki. Trasa pielgrzym-
ki wiodła przez Marcinkowice, Chomranice, Męcinę, 

Mordarkę .Około godz. 17.30 pielgrzymi wzięli udział 
we Mszy Świętej odprawianej przy ołtarzu polowym. 
Tegoroczna pielgrzymka wyróżniała się dużą ilością 
pielgrzymów, którzy mimo zmiennej pogody podjęli 
trud wielogodzinnej wyprawy.

Oliwia Bochenek

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

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

9 października 2016 r. odbył się II Bocheński 
Wieczór Uwielbienia w  Oratorium św. Kingi. Już 
na samym początku zostaliśmy miło przywita-
ni przez ks. Rafała Jagodę, będącego kiedyś w  na-
szej parafii. Wydarzenie rozpoczęło się adoracją 
Najświętszego Sakramentu. Potem mieliśmy chwilę 
na spróbowanie różnych słodkości, przygotowanych 
przez młodzież z  tamtej parafii. Następnie nade-
szła długo oczekiwana chwila, czyli koncert zespołu 
NiemaGOtu. Cała sala przepełniona była radością. 
Między piosenkami dowiedzieliśmy się także, skąd 
wzięła się nazwa zespołu. Uroczystość ta była do-
skonałą okazja do wspólnego spędzenia wieczoru  
i wspólnej modlitwy.

Kasia Konstanty

15 października w Częstochowie odbyła się „Wielka Pokuta”, 
czyli modlitwa przebłagalna za grzechy narodu. O  5.00 rano 
z parkingu parafialnego wyruszyliśmy na Jasną Górę. Przedział 
wiekowy był różnorodny – dzieci, młodzież i  osoby starsze. 
Były także całe rodziny. Nasza podróż zaczęła się od modlitw 
porannych. Odśpiewaliśmy godzinki i  odmówiliśmy różaniec. 
Częstochowa powitała nas ładną pogodą. Ponieważ mieliśmy 
dużo czasu, poszliśmy zająć sobie miejsca na placu i  potem 
ruszyliśmy przez bramę Miłosierdzia do kaplicy, przywitać się 
z Matką Boską. O godzinie 11.00 rozpoczęła się pierwsza konfe-
rencja prowadzona przez ojców misjonarzy: Antonello Cadeddu 
i Henrique Porcu. Były to modlitwy i śpiewy do Ducha Świętego. 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmówiliśmy o godzinie 15.00. 
Po niej nastąpiła druga konferencja, którą wygłosił egzorcysta - 
ksiądz Piotr Glas. O godzinie 16.00 odbyła się  uroczysta Msza 
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święta, po której odbyło się najważniejsze wydarzenie tego dnia – „Wielka 
Pokuta”. Podczas adoracji księża ubrani w  białe alby przenieśli piękną 
i ogromną monstrancję między ludźmi, a następnie ustawili ją na pode-
ście, pod ołtarzem i wspaniale oświetlili. Ludzie, trzymający zapalone bia-
łe świece w dłoniach, w skupieniu wsłuchiwali się w świadectwa. Pierwsze 
świadectwo dał pewien mężczyzna. Opowiadał o swoim dziadku, który 
był ordynatorem w wielkim szpitalu. Tam na jednym piętrze przyjmował 
na świat dzieci, a na drugim dokonywał aborcji. Drugie świadectwo da-
wał filmowiec Lech Dokowicz. Opowiadał o tym, jakie wrażenia wywarło 
na nim kręcenie filmu o  aborcji w  Wiedniu. Po tych świadectwach na 
murach klasztoru pojawiła się animacja – imiona dzieci we wszystkich 
językach. Następnie zaczęła się modlitwa do Jezusa. Modliliśmy się za ro-
dziców, którzy zabili swoje dzieci. Najbardziej wzruszającym momentem 
było jak ksiądz powiedział: „Was nienarodzone dzieci, proszę, żebyście 
położyły wasze małe dłonie na waszych rodzicach i modliły się o przyję-
cie tego miłosierdzia”. Dzięki tym słowom człowiek może sobie uświado-
mić, że należy się modlić za te dzieci i prosić o ich wstawiennictwo. Siła 

modlitwy tak ogromnej ilości ludzi, ich zaangażowanie i wiara jest jedynym sposobem na uzyskanie łask od Boga. 
Około godziny 20.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Już w autobusie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. To 

wydarzenie zrobiło na mnie ogromne wrażenie i dziękuję Bogu, że mogłam brać w tym udział. 
Kinga Stężowska

wIeCzór uwIelBIeNIa
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dnia 16 października młodzież naszej parafii zorgani-
zowała wieczór uwielbienia. Adoracja ta była szczególna, 
gdyż myślą przewodnią było w  niej miłosierdzie, a  frag-
menty czytane z Dzienniczka św. siostry Faustyny nadawa-
ły całemu wydarzeniu klimat zamyślenia nad nieskończo-
nym Miłosierdziem Bożym. Schola parafialna uświetniała 
uwielbienie swoim niesamowitym śpiewem. Przez cały czas 
towarzyszyły nam relikwie św. siostry Faustyny i drugiego 
świętego, szczególnie związanego z miłosierdziem - św. Jana 
Pawła II. Z okazji tego wydarzenia do naszej parafii przy-
była liczna młodzież z całego dekanatu. Myślę, że całe wy-
darzenie pozwoliło nam wszystkim zamyślić się nad istotą 
Bożej Miłości i Miłosierdzia oraz lepiej je zrozumieć. 

Agata Wójsik
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CzCIJMy śwIętyCH a NIe PotęPIoNyCH – 
Co w zaMIaN za HalloweeN?

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

Dnia 31.10.2016r. w opozycji do Halloween na-
sza grupa młodzieżowa Jana Pawła II wybrała się do 
Iwkowej na wieczór uwielbienia Boga, gdzie wika-
riuszem jest ks. Wojciech Cabak – nasz Rodak. Po 
dotarciu na miejsce weszliśmy do kościoła, gdzie zo-
staliśmy przywitani pięknym śpiewem tamtejszego 
zespołu młodzieżowego. Przez cały wieczór w śpie-
wie i modlitwie uwielbialiśmy Boga. Myślą przewod-
nią uwielbienia były błogosławieństwa przekazane 
przez Jezusa w „Kazaniu na Górze” i Święci, którzy 
w szczególny sposób żyli tymi błogosławieństwami. 
Po skończonej adoracji, przy wyjściu z kościoła, do-
staliśmy przygotowane cytaty ze słowem Świętych. 
Potem ks. Wojtek zaprosił nas na mały poczęstunek, 
gdzie milo i  przyjemnie spędziliśmy czas w  gronie 
nowo poznanych osób. Po wszystkim wróciliśmy 
do domu i  nigdy nie zapomnimy tak wspaniałego 
wieczoru spędzonego w  gronie Jezusa i  Świętach 
w Iwkowej . 

Anna Liquori

kurS lektorSkI 
W  październiku, w  kościele pod wezwaniem 

Matki Bożej Niepokalanej zaczęły się kursy lektorskie. 
Odbywały się one przez 6 sobót. Przygotowywaliśmy 
się, aby godnie przyjąć posługę lektora. Mieliśmy 
dużo nauki, ale i  tak jeździliśmy tam z  wielką ra-
dością. Ostatnie dwie soboty były dla nas najgor-
sze, ponieważ wtedy mieliśmy kartkówkę i  egzamin.  
W ostatnią sobotę mieliśmy sprawdzian, który zbadał 
naszą wiedzę o posłudze lektora (m.in. takie zagadnie-
nia jak: kolory, postawy i księgi liturgiczne). Na szczę-
ście egzamin poszedł nam bardzo dobrze. 19 listopada 
nadeszła sobota, podczas której otrzymaliśmy święce-
nia. Nie mogłem się doczekać, żeby założyć wreszcie 
albę. Wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi, gdy ta chwila 
w końcu nadeszła.  

Kamil Gruca
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śdM w dIeCezJI tarNowSkIeJ 
wCIąż trwaJą

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

Trwając w  atmosferze niedawno przeżywanych 
Światowych Dni Młodych, dnia 26 listopada młodzież 
z  całej Diecezji Tarnowskiej spotkała się w  Nowym 
Sączu, na Synaju. Wydarzenie to organizowane było 
w  kościele Matki Boskiej Niepokalanej, a  głównym 
organizatorem był ksiądz Andrzej Remut. Już w  pią-
tek wieczorem zebrał wszystkich wolontariuszy. Nasze 
spotkanie rozpoczęliśmy od poczęstunku, a następnie 
udaliśmy się do kościoła, gdzie odbyła się adoracja, 
która podniosła wszystkich na duchu. Później znów 
znaleźliśmy się na plebani, gdzie przydzielono nas do 
wybranych sekcji. Ja wraz z  większą częścią młodzie-
ży z naszej parafii byliśmy przy sekcji żywieniowej. Po 
rozdzieleniu nam zadań był czas na integrację poprzez 
m.in. taniec belgijski. Odrysowywaliśmy również ręce, 
które zostały wniesione jako dar ofiarny podczas Mszy 
Świętej w sobotę. Następnie udaliśmy się do wyznaczo-
nych wcześniej pokoi, gdzie spędziliśmy noc. Wypoczęci 
rozpoczęliśmy dzień kolejny jutrznią. Po śniadaniu od-
były się ostatnie spotkania w przydzielonych wcześniej 
sekcjach. Na początek zajęliśmy się pakowaniem droż-
dżówek do woreczków jednorazowych. Zajęło nam to 
sporo czasu, dlatego też nasza grupa nie pojawiła się 
na rozpoczęciu, które miało miejsce w  Hali MOSiR. 
Zdążyliśmy jednak na katechezę. Po nauce udaliśmy się 
z powrotem do kościoła, gdzie odbyła się Msza Święta. 
Po Mszy jako wolontariusze rozdawaliśmy wcześniej 
zapakowane drożdżówki i  rozlewaliśmy herbatę. Gdy 

młodzież przeszła z powrotem do hali na zabawę, my 
zostaliśmy i pomogliśmy w sprzątaniu. Było nas dużo, 
dlatego szybko nam poszło i mogliśmy dołączyć do za-
bawy. Jednym z  najważniejszych, a  zarazem ostatnim 
punktem tego spotkania była adoracja. Zebraliśmy się 
wszyscy, by w skupieniu wielbić Boga. Adoracji towa-
rzyszył śpiew diecezjalnego chóru, w którym były nasze 
koleżanki. Na zakończenie ksiądz Andrzej podziękował 
wszystkim zgromadzonym za przybycie, a wolontariu-
szom za pomoc. Zaproszono nas też do Tarnowa, gdzie 
już niedługo spotkamy się na 8 Synaju .

Natalia Nowak

SyNaJ – okIeM woloNtarIuSza
Mimo tego, że siódmy Synaj dobiegł  końca, atmosfe-

rę która mu towarzyszyła można wyczuć wśród młodzie-
ży w całej diecezji. Dla nas, wolontariuszy, organizatorów, 
Synaj rozpoczął się 25 listopada (dzień przed głównymi 
wydarzeniami)  adoracją Najświętszego Sakramentu. 
Z racji tego, iż każdy zaangażowany w to przedsięwzięcie 
miał w sobotę ręce pełne roboty, ks. Andrzej Remut zor-
ganizował nam czas spędzony z Bogiem. Po uwielbieniu 
Pana wszyscy udaliśmy się na odprawę. To właśnie wtedy 
każdy mógł wybrać sobie, co chce robić następnego dnia. 
Podzieliliśmy się na grupy. Na czele każdej z nich stał ge-
nerał, który był odpowiedzialny za cały zespół. Mózg, 
druga najważniejsza osoba, miał za zadanie podejmować 
decyzje, często bez dłuższego zastanowienia . Część 

młodzieży z naszej parafii wybrała pomoc przy przygo-
towaniu  prowiantu dla uczestników Synaju. Kilka osób 
zajęło się wolontariatem na Hali MOSiR. Po podziale na 
grupy przyszedł czas na rozdanie obowiązków, które mie-
liśmy wykonać następnego dnia. Razem z Agatą otrzy-
małyśmy zadanie, aby witać (z  uśmiechem na twarzy 
) przybyłych pielgrzymów z całej diecezji. Następnie 
szybkim krokiem udać się do kościoła Matki Bożej 
Niepokalanej, aby kierować ruchem  może i brzmi to 
śmiesznie, ale było to bardzo ważne zadanie. Miało ono 
na celu pomieszczenie jak największej ilości ludzi we-
wnątrz świątyni. W drodze na Synaj  wiedziałyśmy już, 
że będzie to piękny dzień, pełen niesamowitych przeżyć.   



19

opisać tego co się tam działo…. To było niesamowite…. 
Wszyscy śpiewali, klaskali w dłonie, modlili się, rozwa-
żali Słowo Boże…  ewidentnie było czuć Bożą obecność. 
Po błogosławieństwie i zakończeniu, otrzymaliśmy wia-
domość o następnym spotkaniu młodych w Tarnowie . 
Ciężko opisać takie wydarzenie, pod względem emocji 
i uczuć, które mu towarzyszyły. Mogę powiedzieć, że był 
to jeden z NAJWSPANIALSZYCH SYNAJI w jakim mo-
głam uczestniczyć. Jestem bardzo wdzięczna, za szansę 
uczestniczenia w takim dziele. Zachęcam wszystkich do 
udziału  W KOLEJNUM SYNAJU, KÓTRY ODBĘDZIE 
SIĘ W TARNOWIE !!! 

9 rano - listopad - słoneczny ciepły (jak na ten 
miesiąc) poranek. Lepszej pogody nie moż-
na było sobie wymarzyć. Odprawa, modlitwa, 
zwiedzanie hali pod względem bezpieczeństwa  
i  obowiązków oraz wreszcie wyczekiwany OBIAD . 
11:30 czas rozpocząć dzień „pracy”, pięknej pracy. To 
było niesamowite uczucie widzieć tyle osób, które przy-
jechały do Nowego Sącza, aby dać świadectwo swojej 
wiary. W końcu przyszedł czas na Mszę Świętą.  Homilię 
wygłosił ks. bp Leszek Leszkiewicz. Jego słowa mocno 
przemówiły do serc wszystkich zebranych. Po zakoń-
czeniu Mszy Świętej i  szybkim posiłku (przepysznych 
drożdżówkach), powróciłyśmy na halę. Nasza pra-
ca trwała cały dzień, a  jej uwieńczeniem była adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Nie da się w żaden sposób 

PRZYPOMNIENIA PARAFIALNE
	27-30 VI - młodzież z naszej parafii uczestniczyła 

w XXIX Międzynarodowym Saletyńskim Spotkaniu 
Młodych w Dębowcu pod hasłem „Reanimacja serca”;

	26 VIII - poświęcony został obraz MB Częstochow-
skiej. To wydarzenie jest związane z 300-leciem koro-
nacji obrazu w Częstochowie;

	29 IX - została Płaskorzeźba Michała Archanioła po-
święcona. Od tego czasu często w naszym kościele jest 
odmawiana modlitwa do Świętego Michała Archanioła;

	8 X - wycieczka ministrantów, aspirantów i DSM-u do 
WSD w Tarnowie, Przeczycy, Kałużówki i Dobrkowa;

	20-25 VII - przeżywaliśmy w naszej parafii Tydzień Misyjny 
Światowych Dni Młodzieży i gościliśmy młodzież z Francji;  

	26-31 VII – Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 
i spotkanie naszej młodzieży z papieżem Franciszkiem 
na Błoniach i w Brzegach; 

	16 VIII - Odpust ku czci św. Rocha;

	17 IX - Pielgrzymki do Limanowej z okazji odpustu ku 
czci Matki Bożej Bolesnej;

	23-25 IX - Pielgrzymka Szlakiem św. Kingi;

	15 X - wyjazd parafian z ks. Piotrem na „Wielką  
Pokutę” do Częstochowy;

	16 X - Wieczór uwielbienia Miłosierdzia Bożego ze  
św. Janem Pawłem II i św. Siostrą Faustyną przygoto-
wany przez młodzież JP2;

	11-12 XI - III Lektorski Turniej „Piłka nożna na dużym 
ekranie”;

	13 chłopaków z naszej parafii zostało lektorami,  
a 8 ministrantami;

	9 XII - spotkanie ze św. Mikołajem młodzieży działają-
cej w grupach parafialnych;

	11-13 XII - Rekolekcje adwentowe głosił ks. Jan Lorek, 
prof. WSD w Tarnowie;

	24 i 25 XII - młodzież z naszej parafii z ks. Piotrem 
przygotowała i wystawiła „Jasełka” pt. „Cud Świętej 
Nocy” oraz udała się z życzeniami świątecznymi do 
chorych;

	22 dnia każdego miesiąca w naszej parafii odbywa się 
nabożeństwo do św. Rity. Jeśli 22 wypada w niedzielę 
to nabożeństwo odbywa się w sobotę, a jeśli we wtorek 
to nabożeństwo w poniedziałek. Zawsze można spraw-
dzić w ogłoszeniach na stronie internetowej parafii. 

	W ostatni czwartek każdego miesiąca odbywa się na-
bożeństwo do św. Ojciec Pio, a w ostatnią niedzielę 
o godz. 18:00 adoracja dla Pomocników Maryi; 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Karolina Bocheńska
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W drodze do Krakowa na ŚDM

Tydzień Misyjny ŚDM w Parafi i św. Rocha


