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Wszystkim Parafi anom  
życzymy, aby 

w nadchodzące święta 
nikogo nie zabrakło 
przy wigilijnym stole 

oraz aby w Nowym Roku 
spełniły się wszystkie 
plany i najskrytsze 
marzenia, a każdy 

kolejny dzień wypełniały 
wyłącznie słoneczne dni.

W tym szczególnym czasie 
pragniemy, aby każdy 

człowiek był dla drugiego 
miły  i  patrzył tylko na to, 
co dobre, zamiast na to, 

co dzieli.

Niech spokój i szczęście 
z narodzin Dzieciątka 

Jezus zagości 
w Państwa domach                   
i pozostanie w nim 
na cały rok 2018.

Redakcja 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
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Wizytacja kanoniczna
Wizytacja kanoniczna jest niecodziennym wy-

darzeniem. Ostatnia odbyła się od 1 do 2 kwietnia 
2006 r. Przewodniczył jej  ks. Arcybiskup Wiktor 
Skworc. Obecnie byliśmy świadkami kolejnej, z udzia-
łem Ks. Biskupa Leszka Leszkiewicza, który gościł w na-
szej parafii od 10 do 11 czerwca br.  Tak naprawdę to od 
stycznia przyjeżdżali wizytatorzy z różnych branż Kurii 
Diecezjalnej. Były to osoby od spraw gospodarczych, 
katechetycznych i administracyjnych. Wszyscy oni bar-

dzo skrupulatnie wizytowali stan budynków i sposoby 
zarządzani nimi. Sprawdzili poprawność prowadzenia 
kancelarii parafialnej oraz odwiedzili każdego kateche-
tę na zajęciach szkolnych, przyglądając się ich pracy 
i zachowaniu dzieci. W pierwszy dzień przyjazdu księ-
dza Biskupa ksiądz Proboszcz zobowiązany był do spra-
wozdania z życia religijnego parafii. Zostało ono prze-
czytane wszystkim podczas Mszy Św. Bierzmowanych. 
Na prośbę wiernych podaję pełny tekst przemówienia:

Sprawozdanie z życia parafii Św. Rocha

Parafia Św. Rocha choć wg tradycji sięga XVI w., a pierwszy kapłan na stałe zamieszkał w 1924 r. pełniąc 
posługę stałego katechety w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu została oficjalnie erygowana w 1953 r. 
Została wydzielona z parafii Świętej Małgorzaty. W związku z powstającymi fabrykami zwiększyła się liczba 
wiernych i potrzeba budowy kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy i plebanii oraz budowy nowego cmentarza. 
Wierni głęboko przywiązani są do wiary. Chętnie pomagali w dziele budów, i chętnie przychodzą do kościoła 
na msze św. w dni powszednie, bardzo licznie uczestniczą w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, Świętego Ojca Pio i Świętej Rity. Radością są młode rodziny, które żyją wiarą nie tylko 
w niedzielę ale także w dni powszednie. Tradycje wiary przekazują kolejnemu pokoleniu. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu jest dla nich chlebem powszednim. Zrzeszają się w różne grupy modlitewne, schole i zespoły dzia-
łające przy parafii, od przedszkola przez młodzież, do ludzi dorosłych. Prowadzona jest Ochronka oraz weeken-
dowa świetlica środowiskowa.

Parafia jest rozwojowa. Powstają osiedla i  domy mieszkalne. W  integracji z  parafią bardzo pomaga 
Ochronka. Tam spotykam codziennie młode matki i młodych ojców, którzy nabierają zaufania do kościoła 
i pragną wspólnie z personelem wychowywać najmłodsze dzieci do życia prawdziwie katolickiego.

Przeżywamy przeróżne przemiany społeczne, ekonomiczne. Zjawiska negatywne także dotykają wiernych, 
na szczęście nielicznych. Są nimi wyjazdy za granicę, które rozluźniają życie religijne i rodzinne, zdarzają się ro-
zejścia małżonków, czy życie bez Sakramentu Małżeństwa. Sporadycznie nie przyjmują kapłana z wizytą duszpa-
sterską. Ogólnie wszyscy mieszkańcy parafii są życzliwi kościołowi i kapłanom. Prosimy księdza biskupa o bło-
gosławieństwo, aby dobro i zasady ewangeliczne, przykazania Boże umacniały się w życiu każdej rodziny.

11 listopada 2017 r. otrzymałem Dekret Powizytacyjny Parafii pw. Św. Rocha. Wszystkie dzieła pro-
wadzone przez parafię zostały zauważone przez Księdza Biskupa, skomentowane i pozytywnie ocenione. 
Szczególnie zauważył działalność „Ochronki” jako dzieło wyróżniające spośród innych parafii:

„/…/ Na miejscu starej plebanii stoi obecnie Parafialna Ochronka. Jest ona bardzo ładnie wyposażona 
i zadbana. W działalność Ochronki bardzo zaangażowany jest Ksiądz Proboszcz, który jest jej dyrektorem. 
Pracują w niej Siostry Zakonne i osoby świeckie. Funkcjonowanie Ochronki ma bardzo duże znaczenie dla 
duszpasterskiej pracy w parafii. Służy ona do rozwijania dobrych relacji z rodzicami, daje możliwość oddzia-
ływania na życie religijne rodzin, przyczynia się istotnie do formacji religijnej dzieci i wiąże je z parafią. Jestem 
bardzo wdzięczny za prowadzenie tego dobrego dzieła w Waszej parafii /…/”.

Ks. Biskup Leszek Leszkiewicz
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Następna wizytacja kanoniczna odbędzie się za 
około 10 lat. Wierzę, że parafi a w  oczach Księdza 
Biskupa Wizytatora będzie dobrze oceniona, że będzie 
jeszcze więcej wspaniałych dzieł, dobrych, religijnych 
ludzi, jeszcze więcej modlitwy i wiary. O to dzisiaj się 
staramy, gdyż po obecnej wizytacji nie poprzestajemy 
na tworzeniu nowych inicjatyw, a pomysłów jest jesz-

cze wiele. I o to się módlmy, zawierzając siebie i parafi ę 
Trójcy Świętej i Maryi – przez Świętych, przez Adoracje 
Najświętszego Sakramentu, Komunię, przez codzienne, 
dobre życie w pracy, szkole, w Rodzinach i parafi i. 

ks. Józef Janas



Wywiad z Księdzem Sebastianem

Skąd Ksiądz pochodzi?
Pochodzę z  parafi i pw. Św. Joachima 

w  Krzyżanowicach k. Bochni. Moja rodzinna miej-
scowość to Proszówki, które jeszcze należą do para-
fi i Krzyżanowice, ale obecnie trwa budowa kościoła 
i prawdopodobnie za kilka lat moja miejscowość stanie 
się osobną parafi ą.

Jakiej rady udzieliłby Ksiądz młodym ludziom, 
którzy są zagubieni i  nie potra� ą odnaleźć swojego 
powołania?

Powiedziałbym im, że nie mogą się lękać, bo ty-
siące młodych ludzi przed nimi stawało już przed ta-
kim wyborem i  odpowiedziało Bogu odważne „tak”. 
Oczywiście, każda epoka stawia przed kandydatem do 
kapłaństwa inne wymagania czy też charakteryzuje się 
różnymi trudnościami, ale rzeczą wspólną w podjęciu 
decyzji jest zaufanie Jezusowi. To nie my wybieramy 
kapłaństwo, ale to Chrystus wybiera do kapłaństwa 
tych, których chce. Nie trzeba obawiać się swojej słabo-
ści czy niedoskonałości, ale powtarzać za św. Pawłem: 
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

Jak zrodziło się i w jaki sposób kształtowało się po-
wołanie u Księdza?

Moje powołanie miało ścisły związek z  pełnioną 
przeze mnie posługą przy ołtarzu. Jako ministrant, 

lektor, później ceremoniarz, mogłem poznawać Jezusa 
oraz być blisko najważniejszych tajemnic naszej wiary. 
Wielką rolę spełnili także kapłani, których Pan Bóg po-
stawił na mojej drodze życia, a których przykład i po-
stępowanie jeszcze mocniej ugruntowało we mnie to 
ziarno powołania. W  końcu, tym, co upewniło mnie 
o  słuszności wybranej przeze mnie drogi był udział 
w różnego rodzaju rekolekcjach czy dniach młodzieży, 
w których mogłem uczestniczyć począwszy od gimna-
zjum poprzez szkołę średnią. Można powiedzieć, że tak 
na serio swoje „tak” powiedziałem Jezusowi pod koniec 
szkoły średniej.

Czy na drodze do kapłaństwa spotkał Ksiądz oso-
by, które znacząco wpłynęły na księdza decyzję o by-
ciu kapłanem?

Wspominałem już o kapłanach. Mam tu na myśli 
przede wszystkim byłego i obecnego proboszcza mojej 
rodzinnej parafi i oraz kilku wikariuszy, którzy praco-
wali oraz nadal pracują w Krzyżanowicach.

Czy zastanawiał się Ksiądz nad inną drogą życio-
wą, np. zostanie zakonnikiem lub wstąpienie w zwią-
zek małżeński?

Cały czas się zastanawiałem. Również okres forma-
cji seminaryjnej to czas rozeznawania czy rzeczywiście 
tego chce ode mnie Bóg. Ale także wcześniej myśla-
łem o  podjęciu innej drogi życiowej. Interesowałem 
się przedmiotami humanistycznymi, więc początkowo 
myślałem o pójściu w kierunku historii lub psycholo-
gii. W moim sercu zaiskrzyła też myśl o wstąpieniu do 
zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, gdyż mam roda-
ka saletyna, a także związany byłem z ich placówkami 
w Dębowcu czy Zakopanem, ale jednak Jezus zaprosił 
mnie do seminarium diecezjalnego.

Jakie są Księdza zainteresowania? W jaki sposób 
kapłaństwo może pomóc w ich realizowaniu? Czy swo-
je pasje wykorzystuje Ksiądz w pracy kapłana? 

Interesuję się historią i  religią. Lubię dobry fi lm 
i dobrą książkę. W wolnym czasie lubię jeździć na ro-
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werze, grać w siatkówkę i tenisa stołowego. Przyznam 
szczerze, że na początku mojej drogi w kapłaństwie, kie-
dy przed wieloma rzeczami trzeba stanąć po raz pierw-
szy (choćby praca w szkole czy z różnorakimi grupami 
parafi alnymi), to niestety brakuje czasu na rozwijanie 
swoich pasji i zainteresowań. Myślę jednak, że niektóre 
z nich są na tyle popularne, że śmiało można wpleść je 
w pracę duszpasterską czy spędzić wspólnie z dziećmi 
i młodzieżą.

Jakie trudności musi pokonać współcześnie ksiądz, 
aby jak najlepiej wypełnić swoje powołanie?

Moim zdaniem potrzeba dziś księży oddanych 
i  życzliwych, którzy nie traktują swojego powołania 
jako zawodu czy urzędu, ale jako bycie z  ludźmi i dla 
ludzi. We współczesnym świecie, ukierunkowanym na 
samospełnienie i  karierę, również my księża możemy 
dać się wplątać w takie myślenie. Inną trudnością jest 
zmierzenie się z masą złych informacji, plotek czy po-
mówień, których masa pojawia się w dzisiejszych me-
diach, a niestety nie jest też obca naszym środowiskom 
domowym.

Jaką wartość uważa Ksiądz za najważniejszą? 
Dlaczego Ksiądz tak uważa?

Myślę, że w  dalszym ciągu najważniejszą warto-
ścią jest przyjaźń i  miłość. Przecież sam Bóg powie-
dział o  sobie, że jest Miłością, a  Jezus jest każdego 
z  nas Przyjacielem. Kiedy ma się w  sercu te wartości 
to wszystko inne jest poukładane, tak w  stosunku do 
Boga, jak i  człowieka. Z  tymi zaletami nieodłącznie 
związany jest uśmiech, którego, moim zdaniem, dzisiaj 
tak bardzo ludziom brakuje.

Jakie słowa zamieścił Ksiądz na obrazku prymi-
cyjnym? Dlaczego?

Moje hasło prymicyjne to „Pan mój i Bóg mój”. To 
wyznanie apostoła Tomasza jest najprostszym aktem 

wiary, nadziei i miłości, jakie może wyrzec Bogu czło-
wiek. Ciągle potrzeba nam wzbudzania sobie tej wiary 
w naszych sercach, bo prawdziwa wiara nie może stać 
w miejscu, ale ma nieustannie wzrastać. I o to też sta-
ram się dla siebie modlić.

Jaką rolę spełnia Maryja w Księdza życiu?
Maryja spełnia niezwykle ważne miejsce w moim 

życiu kapłańskim. Ze wszystkich świętych to Ona była 
zawsze mi najbliższa. Rozważając jej przymioty i  roz-
maite tytuły można wiele od niej zaczerpnąć i nieustan-
nie uczyć się tego, jak być blisko Jezusa. Matka Boża 
jest dla mnie o tyle istotna, że również pracę magister-
ską pisałem z mariologii na temat genezy i interpretacji 
maryjnego tytułu Niewiasty Eucharystii. Tylko przez 
Maryję możemy dojść do Chrystusa.

Czego życzyć Księdzu na zbliżające się święta 
i Nowy Rok?

W imieniu swoim, a także moich kolegów z rocz-
nika, proszę o  modlitwę za nas, młodych księży. To 
przede wszystkim modlitwa i życzliwość parafi an spra-
wia, że możemy pełnić nasze powołanie z zapałem, wy-
trwałością i prawdziwą radością. Ze swej strony dzię-
kuję wszystkim Parafi anom za miłe przyjęcie do parafi i 
św. Rocha i wszelkie wyrazy sympatii, a niekiedy może 
i wyrozumiałości. Cieszę się, że to Wy jesteście pierw-
szymi, do których Pan Bóg posłał mnie, abym głosił 
Dobrą Nowinę i udzielał sakramentów świętych. Mam 
nadzieję, że ten czas, który jest przed nami wszystkimi, 
przyniesie nam wiele dobra, radości i duchowych owo-
ców.

Rozmowę z ks. Sebastianem przeprowadziła 
Katarzyna Gomulec
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Relikwie: Św. Maksymilian Maria Kolbe

Dla przypomnienia Jego świeckie imię to Rajmund. 
Zawsze był niezwykły, gdyż jako chłopiec szkol-
ny prowadził kolegów i  koleżanki na Nawiedzenie 
Najświętszego Sakramentu. Jako uczeń uzdolniony był 
do nauk ścisłych. Maryja podała mu do wyboru dwie 
korony, aby jedną wybrał: białą – jako symbol czysto-
ści i  czerwoną – jako symbol męczeństwa. „Mundek” 
– bo tak mu mówiono – wybrał obydwie. Odczuwając 
powołanie zakonne wstąpił do Ojców Franciszkanów, 
popularnie zwanych „czarnych” (nazwa od habitu). 
Rozkochał się w  Matce Bożej Niepokalanie Poczętej. 
Wyznawał zasadę, że kapłan może kochać dwie ko-
biety: swoją matkę i Matkę Bożą. Ze względu na duże 
zdolności intelektualne przełożeni wysłali go na studia 
do Rzymu. Tam zobaczył ogromną walkę z kościołem 
katolickim i postanowił z grupą kapłanów, studentów 
założyć „milicję Niepokalanej”. Zobowiązali się być 
Rycerzami Niepokalanej. W tym roku, 8 grudnia, minę-
ła setna rocznica od założenia Rycerstwa Niepokalanej. 

Kilka dni wcześniej parafi a Św. Rocha otrzyma-
ła relikwie pierwszej klasy wraz z  dokumentacją Św. 
Maksymiliana Marii Kolbego. Skąd relikwie świętego? 
Przecież Jego ciało, jak wiemy, zostało spalone pod-
czas kremacji w obozie oświęcimskim. Przez szczęśli-
wy przypadek? Kiedy o. Maksymilian był w Japonii na 
misjach w  okresie międzywojennym (do roku 1941), 
fryzjer zakonny przechował na strychu włosy dzisiej-

szego świętego. Czy to jednak był przypadek? Czy wola 
Boga? Dla pewności wiernych, włosy te poddano ba-
daniom DNA i  uzyskano pozytywny wynik. Dzisiaj 
są one przedmiotem relikwii. Ojciec Grzegorz Maria 
Szymanik - Gwardian z Niepokalanowa, przekazał nam 
relikwie, które uzewnętrzniają obecność Świętego po-
śród nas. 

Od 8 grudnia, Święta Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, znajdują się one w naszym 
kościele. Ten dzień nie był przypadkowy. O. Kolbe, jako 
Rycerz Niepokalanej, przyszedł do naszej parafi i w Jej 
Święto i  jako szczególny orędownik Maryi może wy-
praszać nam łaski u Matki Bożej. W tym dniu (8 grud-
nia 2017 r.) wierni mogli oddać szacunek Świętemu 
Maksymilianowi przez ucałowanie Jego relikwii. Od tej 
pory, 14 sierpnia każdego roku, w dniu Jego męczeń-
skiej śmierci, będziemy mogli ponownie ucałować reli-
kwie. Zachęcamy do modlitwy i pamiętajmy o przesła-
niach, które głosił Św. Makymilian, a w szczególności 
o przekazie:

„Niepokalana musi zawładnąć naprawdę całą 
Polską. Ona musi być w Sejmie i Senacie. 

Chcemy, by rządziła w Polsce i poza Polską. Ona – 
Niepokalana”.

Św. Maksymilan Maria Kolbe.

ks. Józef Janas
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NOWY ROK DUSZPASTERSKI 
Z DUCHEM ŚWIĘTYM

W  I  Niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy nowy 
rok duszpasterski pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni 
Duchem Świętym” (por. Dz 2,4). Warto, abyśmy w tym 
roku postarali się odkryć Osobę i dary Ducha Świętego, 
by na nowo otworzyć nasze serca na Jego działanie.

Dzisiaj wielu z nas ma poważny problem z określe-
niem – Kim tak naprawdę jest Duch Święty i jakie jest 
Jego znaczenie w naszym codziennym życiu?

Duch Święty nie jest – jak to niektórzy mówią – 
gołębiem czy aniołem. Duch Święty, podobnie jak Bóg 
Ojciec i Syn Boży jest Bogiem – trzecią Osobą Trójcy 
Świętej, choć niewątpliwie najbardziej tajemniczą.

Pismo Święte na określenie Ducha Świętego używa 
nazw: Pocieszyciel, Duch Prawdy, Duch Obietnicy, 
Duch przybrania dla synów, Duch Chrystusa, Duch 
Pana, Duch Boży czy Duch chwały.

Pisarze Starego Testamentu na określenie Ducha 
Bożego używali terminu ruah, czyli tchnienie, powie-
trze, wiatr. Nikt z  nas nie widzi wiatru, ale działanie 
wiatru można poznać po skutkach, jakie on sprawia. 
Wiatr przesuwa chmury, porusza drzewami, spiętrza 
fale (por. Ps 107,25).

Duch Święty, tak jak wiatr, jest niewidoczny, nie 
można go zamknąć w  żadnym pomieszczeniu ani 
zmierzyć, a jednak działa.  

Duch Święty jest prawdziwą Osobą, pod każdym 
względem równą Bogu Ojcu i  Synowi Bożemu, która 
przyszła na świat, by mieszkać w autentycznych naśla-
dowcach Jezusa Chrystusa po Jego zmartwychwsta-
niu i  wstąpieniu do nieba (Dz 2). Jezus powiedział 
swoim apostołom: „Ja zaś będę prosił Ojca, a  innego 
Pocieszyciela da wam, aby z  wami był na zawsze - 
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, po-
nieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 
ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię 
was sierotami: Przyjdę do was” (J 14,16-18).

Podstawową rolą 
Ducha Świętego jest 
składanie „świadectwa” 
o  Jezusie Chrystusie 
(J 15,26; 16,14). Duch 
przekonuje ludzkie ser-
ca o  prawdzie Jezusa 
Chrystusa. Jest również 
nauczycielem chrześci-
janina (1 Kor 2,9-14). 
Objawia mu Bożą wolę 
i  prawdę. Jezus powie-
dział swoim uczniom: 
„Gdy zaś przyjdzie On, 
Duch Prawdy, doprowa-
dzi was do całej prawdy” 
(J 16,13).

Duch Święty buduje 
w  naszym życiu miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wier-
ność, łagodność, opanowanie (Ga  5,22-23), realizu-
jąc to zadanie w taki sposób, którego nie moglibyśmy 
osiągnąć o własnych siłach. Bóg nie chce, byśmy samo-
dzielnie próbowali być kochający, cierpliwi i uprzejmi, 
ale pragnie, byśmy polegali na Nim, wierząc, że On sam 
ukształtuje w nas te cechy.

Duch Święty wpływa również na tych, którzy nie są 
chrześcijanami. Przekonuje ludzkie serca o Bożej praw-
dzie, iż zgrzeszyliśmy i potrzebujemy Bożego przebacze-
nia. Przekonuje o sprawiedliwości Jezusa, który umarł za 
nas, za nasze grzechy. Przekonuje także o Bożym sądzie 
nad światem i nad tymi, którzy Go nie znają (J 16,8-11). 
Duch Święty porusza nasze serca i umysły, wzywając nas 
do żalu za grzechy i zwrócenia się ku Bogu w celu uzy-
skania przebaczenia i nowego życia.

V Synod Diecezji Tarnowskiej zwołany przez księ-
dza biskupa Andrzeja Jeża to okazja do pobudzenia 
wiary, pobożności i  gorliwości apostolskiej, a  także 
wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi 
tarnowskiemu. 

Niech nowy rok duszpasterski skłoni nas do refl ek-
sji nad naszą relacją z Duchem Świętym i pomoże nam 
otwierać się na Jego natchnienia.

ks. Piotr Zawiślak
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Co z Pierwszymi Piątkami?
Trwamy w  okresie Adwentu. Ten szczególny czas 

dany każdemu z nas od Boga jest doskonałą okazją do 
zastanowienia się nad swoim życiem, zwłaszcza w kon-
tekście naszej relacji z  Chrystusem. Bliskość świąt 
Bożego Narodzenia – świąt tak bliskich sercu każdemu 
z nas, przepełnionych ciepłem i niezwykłym klimatem 
– sprawia, że jeszcze mocniej możemy odczuć bliskość 
Pana Boga względem nas samych i  członków naszej 
rodziny. Zanim jednak zasiądziemy do wigilijnego sto-
łu potrzeba nam się odpowiednio przygotować. Temu 
właśnie służy Adwent – obudzeniu w  sobie postawy 
czujności oraz przygotowania na spotkanie Zbawiciela. 
Zbawiciela, który jak dobrze wiemy, kryje się także 
w drugim człowieku. 

Dla nas, ludzi wierzących to przygotowanie winno 
być niezwykle ważne. I nie chodzi tu tylko o zewnętrz-
ne porządki czy odświętny strój. Przede wszystkim, aby 
móc przyjąć Jezusa, potrzeba przygotować swoje serce. 
Co to znaczy? 

Oznacza to, iż trzeba nasze słabe ludzkie serce zjed-
noczyć z Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym 
Sercem Jego Matki. Doskonałą praktyką, służącą wyro-
bieniu w sobie takiej właśnie postawy ciągłego przygo-
towania, jest nabożeństwo pierwszych piątków miesią-
ca. Doskonale znamy obietnicę, jaką Chrystus pozosta-
wił św. Małgorzacie Marii Alacoque: „Przystępującym 
przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do 
Komunii św. dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą 
w stanie niełaski ani bez sakramentów św., a  to Serce 
moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę 

śmierci”. Regularna comiesięczna spowiedź oraz przy-
jęta komunia święta sprawia, że w każdej chwili jeste-
śmy gotowi na przyjście Jezusa. Pozwala nam ożywić 
naszą pobożność, uwrażliwia nasze sumienie, a  także 
zwraca naszą uwagę na potrzeby bliźnich. Trzeba jed-
nak nieustannie ożywiać tę pierwotną gorliwość, która 
towarzyszyła nam, gdy po raz pierwszy przyjmowali-
śmy do naszych serc Pana Jezusa w I komunii świętej 
i prosić Go, abyśmy każdą naszą spowiedź i Eucharystię 
traktowali z wielkim szacunkiem i miłością. 

Troszczmy się o to, aby praktyka pierwszych piąt-
ków miesiąca nie zagasła nie tylko w naszych sercach, 
ale przede wszystkim w sercach dzieci i młodzieży. To 
wielkie wyzwanie stoi na pierwszym miejscu przed 
rodzicami, którzy nie tylko powinni zadbać o  to, aby 
ich dziecko poszło w pierwszy piątek do kościoła, ale 
sami, w  miarę możliwości, dać przykład ze swoje-

go życia. Niech nasza miłość do 
Zbawiciela, którego narodzenia 
wszyscy oczekujemy, sprawi, że sło-
wa: „Czuwajcie, bo nie znacie dnia 
ani godziny” będą przez nas każde-
go dnia realizowane. Niech nasze 
roratnie czuwanie z  lampionami 
w  ręku przypomina gorliwe ocze-
kiwanie na oblubieńca owych pię-
ciu roztropnych panien z Jezusowej 
przypowieści. Tak przeżyty litur-
giczny Adwent, wsparty naszą 
pierwszopiątkową pobożnością, na 
pewno sprawi, iż nie przegapimy 
przyjścia Jezusa i z wielką radością 
wejdziemy na jego weselną ucztę 
w niebie.

ks. Sebastian Śmiałek
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Odpowiedzialne rodzicielstwo
 – zagrożenia duchowe dla dzieci

Chyba większość osób mających dzieci stara się być 
najlepszymi rodzicami na świecie. Chcą się nimi do-
brze opiekować i wychować na porządnych ludzi. Chcą 
im wpoić dobre wartości i zapewnić dobrobyt. Dobrze 
wiemy, że rodzicielstwo to jedno z  najtrudniejszych 
zadań w naszym życiu, ponieważ dzieci są darami od 
Boga i to On później nas rozliczy z tego, jak wychowa-
liśmy Jego pociechy. Nie jest to łatwe zadanie, ponie-
waż na dzieci czyha dzisiaj sporo zagrożeń, a my żyjąc 
w nieustannym pędzie czasem nie jesteśmy w stanie ich 
wszystkich wyłapać. Dlatego w tym tekście chciałabym 
pokazać, że warto zwrócić uwagę na to, co dzieci czyta-
ją, oglądają, słuchają i czym się bawią. 

Bajki

Telewizja dzisiaj zasypuje nas ogromem kolorowych 
obrazów. Każda stacja walczy o widza i robi co może, 
aby go pozyskać. Niestety ten wyścig i chęć dorównania 
światowym trendom wprowadza często do naszej tele-
wizji demoralizujące fi lmy i demoniczne bajki. Jednym 
z przykładów może być bajka Monster High, pokazują-
ca przygody grupki przyjaciół w Straszyceum. Od razu 
w oczy rzucają się wszechobecne trumny, trupie czasz-
ki i skąpo ubrane, przerysowane postacie, a piosenka, 
która zapowiada bajkę zaczyna się od słów: „Jesteśmy 
potworami, jesteśmy dumni, jesteśmy potworami, za-
śpiewaj to głośno…”. Chyba nie brzmi to zachęcająco. 
To sprawia, że dzieci od małego są wprowadzane do 
świata brzydoty i wampiryzmu. Bajka z pewnością wpi-
suje się w kult ciemności i śmierci, a my chrześcijanie 
przecież jesteśmy za światłem i  życiem tak? ;) Drugą 
bajką, o której warto wspomnieć jest „Witch”, która tak, 
jak Harry Potter może otwierać dzieci na magię i okul-

tyzm. W tym przypadku szczególnie niebezpieczny jest 
magazyn „Witch”, który ukazuje młodym dziewczyn-
kom gadżety niezbędne do zabawy w czary np. przed-
mioty do wróżenia, karty, kule, czy amulety.

MUZYKA
Dzisiaj na rynku muzycznym codziennie pojawia 

się masa piosenek w najróżniejszych językach. Z wielu 
stylów muzycznych każdy może znaleźć coś dla siebie. 
Dzieci i młodzież również mają swoje hity. Jako opie-
kunowie młodych chrześcijan powinniśmy poznać 
również te ich zainteresowania. Obcy język w  tym 
przypadku nie jest problemem, ponieważ w  świecie 
nieograniczonego wręcz dostępu do Internetu bardzo 
łatwo przetłumaczyć teksty piosenek. Często można się 
przerazić, tym co przeczytamy. Sporo utworów jest to-
talnie bez sensu (zawierają np. tylko kilka słów), albo 
jest naszpikowane treściami wulgarnymi, erotycznymi, 
czy satanistycznymi. W  tym momencie trzeba wspo-
mnieć o tym, że w przemyśle muzycznym działają loże 
masońskie, które pod płaszczykiem fajnej piosenki 
przenoszą swoje treści, przekazy kompletnie przeciw-
stawne Panu Bogu. Wplatają na przykład do utworów 
imię demona, w teledyskach pojawiają się znaki satani-
styczne. Muzyków i zespoły, które się temu wszystkie-
mu poddają można znaleźć w Internecie. Na youtubie 
jest kilka odcinków o masońskich teledyskach i piosen-
kach, które są rozpracowywane. Zachęcam do zapozna-
nia się z nimi. Może nam się wydawać, że przecież mu-
zyka nie może być wielkim zagrożeniem dla dzieci, ale 
niestety może, bo jesteśmy tym, czym się karmimy. Jeśli 
karmimy się Bogiem, wartościowymi fi lmami, progra-
mami i słuchamy dobrej muzyki to wzrastamy, rozwi-

Telewizja dzisiaj zasypuje nas ogromem kolorowych 
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OBJAWIENIA W GIETRZWAŁDZIE

jamy się, wznosimy się ku górze. Jeśli jednak karmimy 
naszą głowę wulgarnymi tekstami, czy erotycznymi 
teledyskami, to siłą rzeczy to w nas pozostaje i niszczy 
w nas wstyd, niewinność, kulturę osobistą oraz izoluje 
od Boga i Kościoła.   

zaBaWki
Chyba każdy z  nas szukając zabawki na prezent 

i wchodząc do odpowiedniego sklepu ma poważny dy-
lemat. W dzisiejszych czasach półki sklepowe uginają 
się od ogromu najróżniejszych zabawek i nowości ryn-
kowych. Niestety i tutaj czekają na nasze dzieci niebez-
pieczeństwa. W  sklepach możemy dostrzec paskudne 
lalki z  wspomnianej już wyżej bajki „Monster High”. 
Również z tej serii można znaleźć cukierki w plastiko-
wych trumnach. Oczywiście sprzęty do magii, czy stro-
je na halloween są już corocznym standardem. A  jest 
tak wiele wspaniałych zabawek, np. gry edukacyjne, 
gry planszowe dla całej rodziny, klocki, normalne lalki. 
Czemu akurat takie straszydła są w modzie? Przypadek? 
Z pewnością nie. Rynek zabawek i bajek jest sterowany 
odgórnie. Reklamy pokazują to, co mamy kupować. 
Nie dajmy się i wybierzmy te zabawki, które my chce-
my, a nie te, które są nam wciskane. 

Podsumowując jeszcze raz zachęcam do tego, 
żeby obserwować zainteresowania naszych dzie-
ci. Oczywiście nie można wszystkiego demonizować 
i bać się każdej nowości, bo można przesadzić w każdą 
stronę. Wystarczy mieć otwarte oczy i umysł, a przede 
wszystkim polecać swoją rodzinę opiece Boga i Maryi. 
Warto być świadomym i odpowiedzialnym rodzicem. 

Aneta Gruca



Gietrzwałd – mała miejscowość położona na Warmii. 
To tam 137 lat temu, prawie dwadzieścia lat po objawieniach 
w  Lourdes, Matka Boża objawiła się dwóm wizjonerkom - 
trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej oraz dwunastoletniej 
Barbarze Samulewskiej. Są to jedyne objawienia na ziemiach 
polskich zaakceptowane ofi cjalnie przez Kościół. Objawienia 
w Gietrzwałdzie trwały prawie trzy miesiące: od 27 czerwca 
do 16 września 1877 roku.

Przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii św. Justyna 
miała egzamin. Był 27 czerwca. Wracając ze swoją mamą do 
domu, na drzewie, w ogrodzie przy plebanii ujrzała świetlistą 
Postać - siedzącą młodą kobietę z  rozpuszczonymi włosami. 
Następnie z obłoków zeszło do niej Dziecko, które się jej ukło-
niło, a Niewiasta wstała, wzięła Go za rękę i -wstępując do nieba 
- znikła. W trakcie tego objawienia pojawił się miejscowy pro-
boszcz, ks. Augustyn Weichsel, u którego Justyna zdawała eg-
zamin. Po zakończeniu widzenia proboszcz dokładnie wypytał 
dziewczynkę o to, co się wydarzyło. Następnego dnia, w trakcie 
odmawiania Różańca pod drzewem, na którym była widoczna 
Postać, 12-letnia Barbara Samulewska miała również objawie-
nie. W trakcie kolejnych widzeń, dziewczynki zadały pytanie: 
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Kto Ty Jesteś? Usłyszały wypowiedziane po polsku słowa: 
„Jestem Najświętsza Maryja Niepokalanie Poczęta”. Na 
pytanie: „Czego żądasz Matko Boża?” – padła odpowiedź: 
„Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec!”

I  rzeczywiście w  gietrzwałdzkich domach ludzie 
powszechnie zaczęli odmawiać Różaniec. Proboszcz 
Gietrzwałdu, ks. A. Weichsel, napisał do biskupa war-
mińskiego Filipa Krementza: „W całej polskiej Warmii, 
prawie we wszystkich domach Różaniec jest wspólnie 
odmawiany.(…) Miliony modlą się na Różańcu, przez 
co utwierdzają się w wierze katolickiej i  ogromna ilość 
wyrwana została z  doczesnej i  wiecznej zguby. W  tym 
widzę najlepszy dowód autentyczności objawień”.

Biskup Warmiński, po zapoznaniu się ze sprawoz-
daniem proboszcza ks. Augustyna Weichsla, wydelego-
wał do Gietrzwałdu swoich przedstawicieli, aby uczest-
niczyli w  nabożeństwach różańcowych. Mieli oni ob-
serwować stan i zachowanie wizjonerek w trakcie ob-
jawień oraz zachowanie zgromadzonych pielgrzymów 
i  wiernych. Relacje biskupich delegatów potwierdziły, 
że nie może tu być mowy o oszustwie czy kłamstwie, 
a widzące zachowują się normalnie, nie ma w nich żad-
nej bigoterii, chęci zysku czy też pragnienia zdobycia 
uznania lub wzbudzenia sensacji. Dziewczęta wyróż-
niały się skromnością, szczerością i prostotą.

 Pytania do Matki Bożej dotyczyły przede wszyst-
kim zdrowia i  zbawienia różnych osób. Dziewczynki 

zadały także pytania o  przyszłość polskiego Kościoła: 
„Czy Kościół w  Królestwie Polskim będzie oswobodzo-
ny?”, „Czy osierocone parafie w  południowej Warmii 
wkrótce otrzymają kapłanów?” Odpowiedź Matki Bożej 
była bardzo krzepiąca: „Tak, jeśli ludzie gorliwie będą 
się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, 
a osierocone parafie otrzymają kapłanów!”

Rok 1877 to dla Polaków czas zaborów. W tamtym 
czasie Gietrzwałd leżał w  zaborze pruskim. Fakt, że 
Matka Boża przemawia do dziewczynek w języku pol-
skim był dla narodu wielką pociechą i pokrzepieniem. 
Znaczyło to, że Maryja bardzo kocha Polskę. Wieść 
o  objawieniach błyskawicznie dotarła do Polaków 
mieszkających w  trzech zaborach. W  dosyć krótkim 
czasie zaczęły napływać do Gietrzwałdu pielgrzymki 
ze wszystkich dzielnic rozbiorowych. Oprócz Polaków 
przybywali Czesi, Węgrzy oraz Holendrzy.

Widocznymi efektami objawień było odmawia-
nie Różańca w Sanktuarium oraz w życiu codziennym 
napływających pielgrzymów. Objawienia przyniosły 
i przynoszą nadal owoce w postaci: przystępowanie do 
sakramentu pokuty z  mocnym postanowieniem po-
prawy, życie w  czystości młodzieży warmińskiej, po-
wstawanie i rozwój stowarzyszeń abstynenckich, liczne 
przypadki nawróceń i przejść na religię katolicką.

W roku 1967, w 90.lecie objawień, kardynał Stefan 
Wyszyński prymas Polski koronował obraz Matki Bożej 
z Sanktuarium w Gietrzwałdzie.

Ordynariusz warmiński bp Józef Drzazga 11 wrze-
śnia 1977 roku wydal dekret zatwierdzający „kult obja-
wień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, jako nie sprzeciwia-
jący się wierze i moralności chrześcijańskiej, oparty na 
faktach wiarygodnych, których charakteru nadprzyro-
dzonego i Bożego nie da się wykluczyć”.

 Matko Boża Gietrzwałdzka oręduj za nami 
u  swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wypraszaj nam po-
trzebne łaski, abyśmy nigdy nie ustali w żarliwym odma-
wianiu Różańca Świętego.

oprac. Dorota Bębenek



ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
Światowy Dzień Ubogich  jest to nowe święto 

obchodzone w  Kościele katolickim   w  33 Niedzielę 
Zwykłą, wypadające pomiędzy 13 a  19 listopada. 
Zostało ustanowione w listopadzie 2016 roku przez pa-
pieża Franciszka w Liście Apostolskim „Misericordia et 
Misera”, napisanym na zakończenie  Nadzwyczajnego 
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Po raz pierwszy obchodziliśmy ten dzień 19 li-
stopada 2017 roku  pod hasłem „Nie miłujmy słowem, 
ale czynem”. W  swoim posłaniu na ten dzień, Papież 
Franciszek podkreślał m.in., że „Ojcze nasz” to modli-
twa ubogich. Organizowano w tym dniu uroczyste msze 
święte i liczne akcje pomocy (np. bezpłatne posiłki lub 
pomoc medyczną) dla osób bezdomnych i ubogich, za-



11

równo w Watykanie, jak i w innych krajach. W Indiach 
np. arcybiskup  Bombaju, kardynał  Oswald Gracias, 
uruchomił projekt Actively Called to Serve (ACTS), 
który polegał na przekazaniu do każdej  parafi i  tore-
bek papierowych, aby parafi anie mogli ofi arować żyw-
ność  (produkty  zbożowe,  cukier  itp.) oraz przybory 
toaletowe dla ubogich. Zauważył, że „Nasz Pan dał 
nam uderzający przykład prostoty i ubóstwa w Jego wła-
snym życiu. Nauczał swoich uczniów, aby cenili biedę”. 
W Polsce ta ogólnopolska akcja zyskała nazwę „ Tyka 
charytatywna”. W  niektórych miastach dzień ten był 
poprzedzony Tygodniem Ubogich, podczas którego 
prowadzono modlitwy w intencji osób potrzebujących 
i organizowano różne inicjatywy. W Krakowie ubodzy 
mogli np. skorzystać z usług kosmetyczki i fryzjera lub 
wziąć udział w  warsztatach kulinarnych, teatralnych 
albo muzycznych. W  Poznaniu zorganizowano m.in. 
pokazy fi lmowe oraz spotkania w ośrodkach dla osób 
ubogich lub bezdomnych, a  w  „Autobusie pomocy” 
potrzebujący mogli otrzymać ciepły posiłek, pomoc 
materialną, skorzystać z pomocy pielęgniarki itp. 

„Światowy Dzień Ubogich ma wymiar symboliczny. 
Przypomina nam o tym, co powinniśmy robić nie tylko 
od święta, ale każdego dnia” – mówił ks. abp Salvatore 
Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Nie chodzi 
tu bynajmniej o  zapewnienie ubogim jedynie dóbr 
materialnych  i pożywienia. Głównym celem jest stwo-
rzenie atmosfery, w której człowiek ubogi nabierze sił 
i chęci do zmiany swojego życia, do walki o lepszą przy-
szłość przy pomocy drugiego człowieka. Zapoznając 
się z orędziem Ojca Świętego wygłoszonym 13 czerw-
ca 2017r. poznajemy konkretne powody, dla których 
ustanowione zostało to szczególne wydarzenie: „Nie 
powinniśmy myśleć o  biednych jako o  benefi cjentach 
dobrych działań wolontariuszy, którzy czynią to raz na 
tydzień, czy też o doraźnych gestach dobrej woli z naszej 
strony, które mają na celu uspokojenie naszego sumienia. 
Takie doświadczenia, choć nieraz ważne i pożyteczne dla 
uwrażliwienia na potrzeby braci oraz dla ukazania nie-
sprawiedliwości, które leżą u  ich podstaw, powinny nas 
jednak prowadzić do prawdziwego spotkania z  ubogi-
mi, a także do dzielenia się, które powinno stać się sty-
lem naszego życia. […] Jeśli chcemy naprawdę spotkać 
Chrystusa, to konieczne jest, abyśmy dotknęli Jego Ciała 
w ranach ubogich, w odpowiedzi na Komunię sakramen-
talną otrzymaną w Eucharystii. Ciało Chrystusa łamane 
podczas Świętej Liturgii pozwala nam się odnaleźć przez 
miłość wspólną w obliczach oraz w osobach najbiedniej-
szych braci i  sióstr. Zawsze aktualne są słowa św. Jana 
Chryzostoma: «Chcesz czcić Ciało Chrystusa? Nie do-
puść, aby było nagie. Uczciwszy je jedwabnymi szatami 
[w świątyni], nie pozwól, by na zewnątrz umierało z zim-

na z  powodu nagości» 
(Homilie na Ewangelię 
według św. Mateusza, 50, 
3-4,  PG  58).Dlatego też 
jesteśmy wezwani do 
wyciągnięcia ręki do 
biednych, do spotkania 
się z nimi, popatrzenia im 
w oczy, przytulenia, aby 
poczuli ciepło miłości, 
która przełamuje krąg 
samotności. Ich ręka 
wyciągnięta w  naszą 
stronę jest również 
zaproszeniem do 
wyjścia z  naszych przekonań i  wygód, i  do rozpozna-
nia wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie[…] Życie 
św. Franciszka niech stanie się dla nas przykładem, 
świadectwem autentycznego ubóstwa. On to właśnie, 
ponieważ miał wzrok utkwiony w Chrystusie, potrafi ł 
rozpoznać Go w  biednych. Jeśli wiec pragniemy 
ofi arować nasz udział w skutecznej przemianie historii, 
przyczyniając się do prawdziwego rozwoju, to konieczne 
jest, abyśmy wsłuchali się w  wołanie ubogich i  zajęli 
się podnoszeniem ich z  marginesu. Przypominam 
jednocześnie ubogim, którzy żyją w naszych miastach 
i w naszych wspólnotach, aby nie stracili sensu ubóstwa 
ewangelicznego, którym naznaczone jest ich życie. 
Znamy ogromne trudności współczesnego świata, któ-
re utrudniają zidentyfi kowanie ubóstwa w  jasny spo-
sób. A  jednak ono staje nam codziennie przed oczami, 
widoczne w  obliczach tysięcy osób naznaczonych bó-
lem, wykluczeniem, nadużyciem, przemocą, torturami 
i więzieniem, wojną, pozbawieniem wolności i godności, 
ignorancją i analfabetyzmem, brudem i chorobami, bra-
kiem pracy, handlem ludźmi i  niewolnictwem, wygna-
niem i biedą, przymusowymi przesiedleniami. Ubóstwo 
ma oblicze kobiet, mężczyzn oraz dzieci wykorzystywa-
nych do podłych interesów, podeptanych przez przewrot-
ną logikę władzy i  pieniądza. Jakąż to bezlitosną listę, 
a przecież nigdy niekompletną, form ubóstwa jesteśmy tu 
zmuszeni przedstawić! Są one owocem niesprawiedliwo-
ści społecznej, biedy moralnej oraz chciwości nielicznych, 
a  także ogólnej obojętności![...]  Dzień  ten powinien 
zwrócić uwagę wierzących, aby przeciwstawili się 
kulturze odrzucenia i  marnotrawstwa, a  uczynili 
kulturę spotkania swoim stylem życia.„.

 Według danych z  Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w Polsce ponad 33 tys. osób nie 
ma domu, z  czego 83,5% to mężczyźni. Caritas pro-
wadzi w  Polsce 96 placówek dla osób bezdomnych, 
w  tym schroniska, noclegownie i  ogrzewalnie w  nor-
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malnym trybie mogące udzielić pomocy ponad 2600 
osób. Działalność Caritas opiera się w ogromnej mie-
rze na pracy wolontariuszy pracujących w kołach przy 
poszczególnych parafi ach. Również i  w  naszej parafi i 
posiadamy oddział  Caritas, do „odmłodzenia” które-
go wzywał nas niedawno podczas swojej wizyty dusz-

pasterskiej biskup pomocniczy tarnowski ks. Leszek 
Leszkiewicz. Warto zauważyć, że praca pań  z naszej pa-
rafi i to nie tylko przygotowanie okolicznościowych pa-
czek żywnościowych czy sprzedaż m.in. świec wigilij-
nych czy paschalików na cele charytatywne, ale przede 
wszystkim spotkania i rozmowa z osobami samotnymi 
i chorymi mieszkającymi w naszej parafi i. To okazanie 
zainteresowania i pocieszenie dobrym słowem, rozwi-
nięcie osobistej empatii czyli główny cel ustanowione-
go przez papieża Franciszka światowego dnia ubogich, 
także tych ubogich duchem. To również okazja na 
nasz osobisty rozwój duchowy. Warto wspomnieć sło-
wa Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych bra-
ci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). 
Wysiłek podejmowany ze względu na Jezusa dla kon-
kretnej osoby pozwala nam  zaskarbić sobie łaski Pana 
na życie wieczne. Stad też nawiązanie do słów Jezusa 
bardzo dobitnie ukazane zostało w plakacie reklamu-
jącym program obchodów Światowego Dnia Ubogich 
w archidiecezji krakowskiej.

B.M. Stal



Różaniec do granic
Maryja podczas swoich objawień w  Fatimie prosiła: 

„Odmawiajcie różaniec”. Nie od dziś wiadomo, że modlitwa 
różańcowa ma wielką moc i  może odmienić niejedno życie. 
Z  tego powodu zrodził się wśród Polaków pomysł odmówie-
nia wspólnie różańca przy granicach naszego kraju w  inten-
cjach Ojczyzny oraz jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za 
wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu 
Maryi.

Dnia 7 października 2017 roku, w  święto Matki Boskiej 
Różańcowej wielu Polaków zgromadziło się w przygranicznych 
parafi ach na wspólnej modlitwie i  Mszy Świętej, aby później 
udać się na granice kraju i wspólnie odmawiać wszystkie części 
różańca świętego.

Grupa ok. 100 osób z naszej parafi i pojechała do Piwnicznej. 
Wbrew stereotypowemu określaniu modlitwy różańcowej jako 
modlitwy nudnej i typowej „dla babć”, dużą część uczestników 
stanowiła młodzież. Po Mszy Świętej każda osoba mogła zde-
cydować gdzie będzie się modlić. Osoby starsze, lub te które 
nie miały wystarczająco sił aby wyjść w góry, mogły zostać na 
placu przy kościele lub pójść na most i  w  ten sposób łączyć 
się modlitwą. Mimo kapryśnej pogody na granicę górską ze 
Słowacją udała się zdecydowana większość. Podczas wędrów-
ki w górę można było zaobserwować wzajemną pomoc, dobre 
słowo. Panowała niesamowita atmosfera wspólnoty i jedności. 
Gdy wszyscy zdobyli szczyt, zaczęła się wspólna modlitwa, któ-
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rej towarzyszyli członkowie zespołu regionalnego oraz 
osoby ze Słowacji. Nadało to międzynarodowy wymiar 
modlitwy i pokazało że nieważne skąd jesteś, jesteśmy 
wszyscy jednością i  łączy nas wspólna wiara. Podczas 
odmawiania różańca czuć było obecność Maryi, a Pan 
Bóg pokazał nam znak swojego przymierza tak samo 
jak pokazał go za czasów Noego-powstała tęcza. Z do-
stępnych wiadomości i  zdjęć wynika, że była ona wi-
doczna w każdym miejscu, gdzie odbywała się modli-
twa. Dla niektórych może to być czystym przypadkiem, 

ale ja nie wierzę w przypadki, to na pewno był znak, że 
Bóg nad nami czuwa. 

Modlitwa różańcowa na granicy nie była taka sama 
jak zazwyczaj. Nikt nie „klepał zdrowasiek”. Ta modli-
twa płynęła z serca, była w pełni świadoma, taka jaka 
powinna być zawsze. Myślę, że nikt kto wziął udział 
w tym wydarzeniu, nie żałuje swojej decyzji i czasu po-
święconego na modlitwę. Wierzę że niejedno ludzkie 
serce zostało odmienione.

Katarzyna Bocheńska

Niezapomniany koncert religijny
W  dniu 15 czerwca 

2017 r. odbył się koncert 
Jednego Serca Jednego 
Ducha. Jest to jeden z naj-
większych chrześcijań-
skich koncertów o  cha-
rakterze uwielbienia. Co 
roku do Rzeszowa przy-
bywa ok. 30-40 tys. ludzi. 
Tegoroczny koncert rozpo-
czął się o godz. 19 w Parku 
Sybiraków, a  zakończył 
około godz. 23. Każdego 
roku w  Boże Ciało wszy-
scy zgromadzeni śpiewa-
jąc chwalą swego Stwórcę! 
Wydarzenie to pokazuje 
nam jak piękna może być 
muzyka religijna, oraz jak 
świetnie można się przy 
niej bawić. 

Katarzyna Konstanty
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XXX Międzynarodowe 
Saletyńskie Spotkania Młodych

„DIETA CUD” to hasło 
XXX Międzynarodowego 
Saletyńskiego Spotkania 
Młodych, które odbyło się 
w  dniach od 10 do 14 lip-
ca 2017r., w  Sanktuarium 
Matki Bożej Saletyńskiej 
w Dębowcu koło Jasła. 

W tym roku nie zabra-
kło dużej dawki energicz-
nej i  żywiołowej muzyki 
chrześcijańskiej, modlitwy, 

refl eksji, konferencji, a także Eucharystii.  Wśród pre-
legentów oraz artystów świadczących o Bogu usłyszeli-
śmy m. in. Dariusza Kowalskiego (polski aktor fi lmo-
wy), ks. Krystiana Sacharczuka (polski aktor, wokali-
sta), Rafała Wilka (sportowiec), zespół „Daj Spokój” , 
„NIEMAGOTU” i wiele innych. Młodzież z naszej pa-
rafi i wybrała się na spotkanie pod opieką  ks. Wojciecha 
Cabaka wraz z parafi ą Iwkowa. Mogliśmy poznać dużo 
pozytywnych i sympatycznych ludzi. Codziennie prze-
żywaliśmy Mszę Św.- Eucharystia stanowiła serce każ-
dego dnia. Ważnym momentem MSSM była również 
możliwość skorzystania z  sakramentu pokuty i  po-
jednania, wpisanego mocno w  charyzmat saletyński. 
Każde spotkanie kończyło się wieczornym odśpiewa-

niem Apelu Jasnogórskiego, w  trakcie którego mogli-
śmy chwycić się za ręce. Wieczorem każdy rozchodził 
się do swoich noclegów, gdzie wypoczywaliśmy i  ku-
mulowaliśmy energie na następne dni. Można było 
również wtedy spędzić czas ze znajomymi przy różnych 
grach, śpiewach czy tańcach. 

MSSM są wielkim przeżyciem i  mocno zostają 
zapamiętywane. Każde spotkanie jest pełne wzruszeń 
i  głębokich refl eksji, dzięki którym poznajemy sa-
mych siebie, a  co najważniejsze Boga.  XXXI MSSM 
już od 9 do 13 lipca 2018r. pod hasłem: „(BEZ)SILNI 
W MIŁOŚCI”. Nie może was tam zabraknąć!

Marysia Radom 



WYJAZD WYPOCZYNKOWO-
-OAZOWY DO SŁOWENII

W momencie zapisywania się na wyjazd nie sądzi-
łem, że przeżyje go w tak ciekawy sposób. Długo się do 
niego przygotowywałem nie tylko pod względem baga-
ży, ale także duchowo. 

W dniu wyjazdu była piękna pogoda. Pod kościo-
łem zebrali się uczestnicy wycieczki. Wszyscy mieli do-
bre nastroje. Podróż trwała długo, aczkolwiek miło, po-
nieważ wokół byli sami znajomi. Po dotarciu na miej-
sce od razu zaczęliśmy zwiedzać, a  było co: skocznia 
w Planicy, wąwóz, zamek, oraz wiele ciekawych rzeczy... 
W ostatnich dniach udaliśmy się na baseny. Były tam 
wielkie zjeżdżalnie od których na sam widok przeszy-
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PIELGRZYMKA GÓRSKA 
SZLAKIEM ŚWIĘTEJ KINGI

wały nas ciarki. W gorących źródłach można się było 
zrelaksować, lub zmęczyć grając w siatkówkę na boisku 
obok. Każdy dzień rozpoczynaliśmy od Mszy Świętej. 
Codziennie działo się coś ciekawego, co pozostawiało 
ślad w naszej pamięci. Czas spędzaliśmy całą grupą roz-
dzielając się tylko by kupić pamiątki. Wieczorami także 
wspólnie się modliliśmy. Słowenia pożegnała nas wido-
kiem pięknych gór i zachodzącego słońca. Wracając do 
Polski byliśmy wypoczęci i szczęśliwi. 

Był to wyjazd którego celem nie był tylko wypo-
czynek, ale także wzmocnienie więzi z  przyjaciółmi, 
a przede wszystkim z Bogiem, z którego łaski bezpiecz-
nie przeżyliśmy tę podróż. Mogę więc stwierdzić, że te 

wakacje spędziłem dobrze z pożytkiem dla mnie i mo-
jej wiary. Nie da się tego dokładnie opisać, to trzeba 
przeżyć.

Szymon Nicpoński

Już kolejny raz nasi parafi anie ruszyli w  góry 
na pielgrzymi szlak śladami św. Kingi – Pani Ziemi 
Sądeckiej. Co roku pielgrzymka gromadzi ludzi z wielu 
zakątków Polski. W tym roku odbyła się w dniach: od 
22 do 24 września i wzięło w niej udział około 400 osób 
z 10 województw.  

Tak jak w  tamtym roku, w  piątkowy poranek 
zgromadziliśmy się na przystanku autobusowym przy 
Barze Węgierskim, skąd autobusem MPK dotarliśmy 
do Starego Sącza. Tam załadowaliśmy bagaże i uczest-
niczyliśmy w  Mszy Świętej. Następnie podjechaliśmy, 
również autobusami, do Gabonia i  rozpoczęliśmy na-
szą wędrówkę. Pogoda zapowiadała się nieciekawie, bo 
według wielu prognoz praktycznie cały weekend miało 
padać. Na szczęście Pan Bóg pokazał, że guzik Go ob-
chodzą ludzkie przepowiednie i  poważniejszy deszcz 
spadł na nas jedynie w sobotę. W niedzielę nawet za-
świeciło nam słońce, to było cudowne!

Wszystkim udało się przejść górską trasę z  do-
brym nastrojem. Nie zraziła nas pogoda, ani wczesna, 
niedzielna pobudka (około 5 rano), bo wiedzieliśmy 
po co tam byliśmy. Dzięki wspaniałym mieszkańcom 
Krościenka i  Szczawnicy mieliśmy w  nocy dach nad 
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głową, a niektórzy również pyszne kolacje. Codziennie 
odwiedzaliśmy miejsca, będące świadkami uciecz-
ki Kingi przed Tatarami, uczestniczyliśmy w  Mszy 
Świętej, odmawialiśmy różaniec, koronkę do Bożego 
Miłosierdzia i  rozważaliśmy Drogę Krzyżową. Ten 
pielgrzymkowy czas był dla mnie bardzo cenny, bo 
pozwolił nie tylko wzmocnić relację z Panem Bogiem, 
ale również z drugim człowiekiem. Niesamowite roz-
ważania i rozmowy na zawsze pozostaną w mojej pa-

głową, a niektórzy również pyszne kolacje. Codziennie mięci. Takie rekolekcje w drodze zawsze uświadamia-
ją mi, że każdy człowiek jest ważny w oczach Bożych 
i  każdy z  nas nosi w  sobie niezwykłą historię, którą 
codziennie dopisujemy.

Bardzo gorącą zachęcam wszystkich do udziału 
w tym cudownym przedsięwzięciu. To tylko i aż jeden 
weekend. Szybko mija, ale zostawia wiele owoców. 

Aneta Gruca



SIŁA ŚWIĘTOŚCI
Osiem krótkich wskazówek. Ośmioro osób, które 

dały przykład. Ubóstwo to Królestwo, płacz jest pocie-
szeniem, cichość, sprawiedliwość, miłosierdzie, czy-
stość i pokój są miarą wielkości, a prześladowanie daje 
największą nagrodę. Proste. W prostocie tkwi siła świę-
tości! Te słowa wybrzmiały w przeddzień uroczystości 
Wszystkich Świętych w  naszym parafi alnym kościele 
pw. Trójcy Świętej.

Przez Wieczór Uwielbienia ze Świętymi prze-
prowadzili nas św. Siostra Faustyna, Matka Teresa 
z Kalkuty, św. Maria Goretti, Dzieci Fatimskie, św. Jan 
Paweł II, bł. Jerzy Popiełuszko, św. Roch, św. Ojciec Pio, 
a ziemską posługę spełnili ks. Piotr wraz z grupą mło-
dzieżową. O  godzinie 19:30 punktualnie wybrzmiały 
błogosławieństwa, w wykonaniu zespołu młodzieżowe-

go. Unaocznieniem świętości były relikwie oraz mło-
dzież która wcieliła się w role poszczególnych świętych. 
Profesjonalne kostiumy oraz postawa młodych aktorów 
z grupy św. Jana Pawła były godne podziwu. Krótkie ży-
ciorysy pozwoliły poznać drogę jaką musieli pokonać 
nasze siostry i  bracia w  Chrystusie. Wspólna modli-
twa i śpiew, ucałowanie relikwii, uwielbienie Boga. Nie 
był to przypadkowy czas i  miejsce. Świętość to życie, 
przeciwieństwo zła, które czai się za każdym rogiem. 
Świętość to nagroda, którą możemy otrzymać tu i teraz 
na wyciągnięcie ręki! Wieczór uwielbienia ze Świętymi 
na pewno nas do tego celu przybliżył i pokazał w  jak 
prosty sposób można otrzymać moc do bycia świętym!

Kinga Łęczycka
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Anioły na Dąbrówce

KULT W MEDJUGORIE 
jest ofi cjalnie dozwolony

W tym roku młodzież z naszej parafi i podjęła się 
pracy nad malowaniem gipsowych aniołków, jako 
ozdób świątecznych na choinkę.

Anioł - symbol opieki, troski i ochrony, może być 
idealnym prezentem dla bliskich i  znajomych. Choć 
często o nim zapominamy, jest zawsze obok nas. Mówi 
nam, do czego powinniśmy dążyć, a  czego unikać. 
Pismo Święte wspomina o  tym wprost: „Oto Ja posy-
łam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twej dro-
gi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. 
Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj 
się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewi-
nień, bo imię moje jest w  nim. Jeśli będziesz wiernie 
słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci pole-
cam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę 
odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie” 
(Wj 23,20-23).

Aniołki rozprowadzone były w  niedzielę, tydzień 
przed świętami. Wszelkie datki zostaną przekazane na 
wyjazd młodzieży do Medjugorie. Wszystkim składa-
my serdeczne Bóg zapłać!

    
Marysia Radom

We wakacje 2018 roku z naszej para-
fi i wraz z  młodzieżą i  opiekunami uda-
my się do Medjugorie, by wziąć udział 
w Festiwalu Młodych, na który przyjedzie 
młodzież z  różnych stron świata. Nasza 
pielgrzymka idealnie wpisuje się w  rado-
sną wiadomość o  uznaniu publicznego 
kultu w  Medjugorie, o  czym powiado-
mił w wywiadzie abp Henryk Hoser spe-
cjalny wysłannik Stolicy Apostolskiej do 
Medjugorie.

Oto niektóre wypowiedzi Księdza 
Arcybiskupa Hosera z grudnia 2017 r.:

- „Kult w Medjugorie jest dozwolony. 
Nie jest już objęty zakazem i  nie ma po-
trzeby realizować go potajemnie. Zlecona 
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mi misja polega właśnie na tym, by zbadać stan dzia-
łalności duszpasterskiej i zgłosić ewentualne poprawki”.

 -  „Teraz diecezje oraz inne instytucje mogą orga-
nizować ofi cjalne pielgrzymki. Przestanie to stanowić 
problem”.

- „Papież Franciszek niedawno poprosił albańskie-
go kardynała o  udzielenie błogosławieństwa wiernym 
przebywającym w Medjugorie”.

- „Jestem pełen podziwu dla posługujących tam 
franciszkanów. Każdego lata organizują festiwal dla 
młodzieży. W tym roku zgromadził on 50 000 młodych 
z całego świata oraz ponad 700 duszpasterzy”.

- „Odwiedzający Medjugorie spowiadają się maso-
wo. Znajduje się tam pięćdziesiąt konfesjonałów, a  to 
i tak nie wystarcza. Spowiedzi te są bardzo głębokie”.

- „Medjugorie jest fenomenem. Tym, co utwier-
dza autentyczność tego miejsca jest duża liczba or-
ganizacji charytatywnych działających wokół sank-
tuarium. A  także jeszcze inny wymiar: ogromny 
wysiłek widoczny na poziomie formacji chrześcijań-
skiej. Corocznie organizowane są tam kongresy na 
różnych szczeblach adresowane do przedstawicieli 
różnorodnych grup (księży, lekarzy, rodziców, mło-
dych, małżeństw itp.)”.

Warto podkreślić, że mowa jest tu o autentyczności 
kultu maryjnego, a nie o autentyczności samych obja-
wień. 

oprac. ks. Piotr Zawiślak
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Kalendarium 
 

• Od kwietnia do listopada odbywała się wizytacja kanoniczna biskupa Leszka Leszkiewicza w de-
kanacie Nowy Sącz Wschód. W naszej parafi i przeżywaliśmy spotkanie z biskupem podczas od-
pustu ku czci Trójcy Świętej. Wtedy też biskup udzielił bierzmowania, uczestniczył w odpuście, 
wygłosił pouczające kazania, spotkał się z grupami parafi alnymi, a przede wszystkim zachęcał 
do poznawania Pana Jezusa.

• 16 sierpnia odbył się parafi alny odpust ku czci św. Rocha. Sumie odpustowej przewodniczył ks. 
Stanisław Wąchała, który obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa (25-lecie), Słowo Boże wygło-
sił ks. Tomasz Gomulec, który razem z ks. Jackiem Sarotą  przeżywał 10-lecie posługi kapłań-
skiej. 

• Od 1 września pracę w parafi i podjęli: ks. Sebastian Śmiałek i s. Danuta Stanisławczyk. Życzymy 
im życzliwości ludzi i wielu łask Bożych. 

• W dniach 29.07–3.08 odbył się młodzieżowy wyjazd wypoczynkowo-oazowy na Słowenię. 
• We wrześniu parafi anie wzięli udział w pielgrzymkach: do Limanowej i  trzydniowej górskiej 

Szlakiem Świętej Kingi. Również ministranci i aspiranci udali się do Limanowej, ale pielgrzym-
ką autokarową.

• W październiku została zawiązana Młodzieżowa Róża Różańcowa, jako owoc setnej rocznicy 
objawień w Fatimie.

• 7 października dwa autokary pełne ludzi z naszej parafi i i okolic pojechały do Piwnicznej na 
ogólnopolską akcję „Różaniec do granic”. 

• Na październikowym nabożeństwie ku czci św. Ojca Pio została przygotowana prezentacja i ró-
żaniec z Ojcem Pio.

• 2 listopada przeżywaliśmy 15-lecie Ochronki. Uroczyste obchody były połączone z konkursem 
„Piosenki Patriotycznej”. 

• Obchodziliśmy też święto patrona Ochronki – bł. Edmunda Bojanowskiego; odbyła się uroczy-
sta Msza Święta i ucałowanie relikwii.

• 11 listopada mogliśmy posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu najstarszego zespołu pa-
rafi i. 

• 26 listopada podczas adoracji Pomocników Maryi wystąpił zespół parafi alny z Krzyżanowic. 
• 28 listopada w kościele Trójcy Świętej odbył się Wieczór Uwielbienia ze Świętymi, który przygo-

towała młodzież z grupy JP2.
• Na początku grudnia grupy parafi alne spotkały się ze Świętym Mikołajem, a w Ochronce odbyła 

się akademia, przygotowana przez s. Ewę Miśtak.
• 6 grudnia w sali św. Józefa mogliśmy oglądać przedstawienie „Dziady”, który przygotowała gru-

pa teatralna ze Starego Sącza.
• 8 grudnia Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Fran-

ciszkanie) przekazał naszej parafi i relikwie Św. Maksymiliana Marii Kolbego.
• Od 17 do 20 grudnia odbyły się rekolekcje adwentowe, prowadzone przez kapłana ze Zgroma-

dzenia Księży Misjonarzy.

Ruszyła nowa strona internetowa parafi i: http://parafi arocha.pl/
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