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V Synod diecezji TarnowSkiej 
rozpoczęty!



Św. rita naszą parafianką

V Synod Diecezji Tarnowskiej rozpoczęty! 
Inauguracja odbyła się 21 kwietnia 2018r w Tarnowie. 
Naszą Parafię reprezentowała 5-osobowa delegacja: 
ks. Piotr, ks. Sebastian, Aneta Gruca, Kinga Łęczycka 
oraz Krzysztof Bocheński. Uroczystość rozpoczęła się 
w  Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, gdzie zosta-
ły odczytane słowa Papieża Franciszka skierowane do 
wiernych kościoła tarnowskiego. Następnie odbyła się 
adoracja Najświętszego Sakramentu i  uroczysta pro-
cesja, podczas której wielbiono Wszystkich Świętych 
śpiewem Litanii. Msza Święta odbyła się w  Bazylice 
Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
pod przewodnictwem metropolity krakowskiego 
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który również 
wygłosił homilię. Ważnym elementem Mszy Świętej 
było złożenie przysięgi wierności przez osoby powo-
łane Dekretem Biskupa Andrzeja Jeża na V Synod 
Diecezji Tarnowskiej. Zwieńczeniem inauguracji było 
uroczyste błogosławieństwo. Towarzyszący od począt-
ku chór wzbogacał to wydarzenie pięknym śpiewem. 

Napełnieni Bożym błogosławieństwem i  światłem 
Ducha Świętego powróciliśmy kontynuować dzieło V 
Synodu, z głęboką wiarą i nadzieją, że wyda on oczeki-
wane owoce w naszej Parafii.

Kinga Łęczycka
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naSz rodak diakonem

Miał rację św. Jan Paweł II, który powiedział, że 
„święci nie przemijają”. Mimo upływu lat święta Rita 
z  Cascii pozostaje postacią żywą i  bliską dla bardzo 
wielu wiernych. Nabożeństwa ku Jej czci pojawiają 
się w różnych kościołach i wierni chętnie przychodzą.  
W naszej parafii jest ono odprawiane 22 dnia każde-
go miesiąca. Czciciele św. Rity przynoszą na nie troski 
osobiste, małżeńskie, rodzinne, zawodowe. Doznają 
od niej pokoju serca, zawsze nadzieję, pojednanie 
i przebaczenie. Pomaga w sytuacjach beznadziejnych 
i  trudnych. Zyskała pięknych tytuł „świętej od róż” 
bowiem w  środku zimy, w  czasie choroby poprosiła 

kuzynkę, która ją odwiedziła, aby przyniosła jej różę 
z przydomowego ogródka. Kuzynka mimo wewnętrz-
nego sprzeciwu poszła do jej domu i zobaczyła wśród 
śniegu rozkwitającą, piękną różę. Znani święci, tacy 
jak św. Ojciec Pio, czy św. Jan Paweł II zachwycali się 
wiernością Chrystusowi. Wpatrywali się w  stygmat 
ciernia, który w czasie modlitwy spadł z korony cier-
niowej i pozostał aż do jej śmierci. Znikł tylko na czas 
pielgrzymowania do Rzymu. Św. Jan Paweł II nazwał 
ją „drogocenną perłą Umbrii”.     

ks. Józef Janas

W  sobotę 19 maja Diecezja Tarnowska wzboga-
ciła się o 23 nowych diakonów. W tym roku, decyzją 
ks. bpa Andrzeja Jeża, święcenia te odbyły się w para-
fii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu, w któ-
rej zostało wyświęconych dziesięciu alumnów oraz 
w  Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w  Tarnowie, 
w której wyświęcono trzynastu alumnów. Nasz rodak 
- alumn Grzegorz Wolak przyjął święcenia diakonatu 
z rąk Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego w para-
fii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. 

Do święceń diakonatu alumni przygotowywali się 
przez pięć lat formacji w seminarium oraz bezpośred-
niego podczas tygodniowych rekolekcji, które prowa-
dził ojciec duchowny piątego roku - ks. Adam Sroka.

Początki urzędu diakona w Kościele Katolickim
Powstanie instytucji diakonatu opisują Dzieje 

Apostolskie. Autor księgi, św. Łukasz, nie użył tu jed-
nak słowa „diakon”, ale mówi o wyborze „siedmiu mę-
żów cieszących się dobrą sławą”, którym powierzono 
zadanie rozdzielania jałmużny wśród wdów. Później 
nazywano ich po prostu „Siedmioma” (Dz 21,8). 
Zadaniem Siedmiu miała być przede wszystkim troska 
o ubogich i potrzebujących, ale niektórzy - na przy-
kład Szczepan i Filip - pełnili także funkcję apostolską, 
która polegała na modlitwie i posłudze słowa. Z kolei 
św. Paweł Apostoł, zarówno w liście do Filipian, gdzie 
pozdrawia nie tylko biskupów, ale również i diakonów 
(por. Flp 1,1), jak i w liście do Tymoteusza, w którym 
omawia przymioty i  cnoty, wymagane do godnego 
sprawowania przez nich posługi diakońskiej (por. 1 
Tm 3,8-13) wskazuje na powagę posługi diakonów 
i na ich wsparcie posługi apostolskiej. Dlatego faktem 

jest, że święcenia diakonatu już od prastarych czasów 
apostolskich miały w tradycji i praktyce Kościoła na-
leżne sobie miejsce.

Rola diakona w Kościele Katolickim
Diakon (gr. diakonos = sługa) to najniższy stopień 

sakramentu święceń (dwa wyższe stopnie to prezbiter - 
czyli „zwykły ksiądz” - oraz biskup). Diakonat jest za-
zwyczaj przygotowaniem do przyjęcia następnego stop-
nia święceń. Diakoni nie są powoływani, by zastępować 
kapłanów, ale po to, aby ich wspierać. Dlatego też nie 
wykonują funkcji typowo kapłańskich, jak celebrowanie 
mszy świętej, rozgrzeszanie i namaszczanie chorych. 

Zadania diakona w Kościele Katolickim
Do głównych zadań diakona zalicza się: asystowa-

nie biskupowi i  kapłanowi w  czasie funkcji liturgicz-
nych, sprawowanie chrztu, rozdawanie Komunii Świę-
tej (diakon w przeciwieństwie do akolitów i świeckich 
szafarzy, jest już zwyczajnym szafarzem Komunii Świętej). 
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V Synod Diecezji tarnowskiej

Diakon czyta Ewangelię, głosi Słowo Boże, podaje in-
tencje modlitwy wiernych, przewodniczy nabożeń-
stwom (ale nie Eucharystii), sprawuje sakramentalia 
(czyli np. błogosławi i dokonuje poświęceń), przewod-
niczy obrzędom pogrzebu, za zgodą błogosławi mał-
żeństwa, a  także w  imieniu Kościoła zajmowanie się 
dziełami miłosierdzia.

Zobowiązania diakona w Kościele Katolickim
Każdy diakon, który przygotowuje się do kapłań-

stwa, ślubuje swojemu biskupowi cześć i  posłuszeń-
stwo, a także celibat, czyli zobowiązanie do życia w bez-
żeństwie i czystości. Jest również zobowiązany do mo-
dlitwy brewiarzowej.

Strój diakona w Kościele Katolickim
Diakonów można rozpoznać po stroju przez nich 

noszonym podczas odprawianej liturgii - zamiast orna-

tu mogą nosić dalmatykę (jest nieco krótsza od ornatu 
i ma rękawy) albo albę ze stułą przewieszoną przez lewe 
ramię i spiętą u dołu.

Diakon stały w Kościele Katolickim
Zazwyczaj urząd diakona jest stopniem przejścio-

wym do przyjęcia święceń kapłańskich. Wtedy wymaga 
się, aby diakon zachował celibat. Sobór Watykański II 
- po ponad tysiącu latach nieobecności - przywrócił 
jednak posługę diakonatu stałego, którym może być - 
po odpowiednim przygotowaniu - żonaty mężczyzna, 
żyjący w sposób dojrzały i chrześcijański. W czerwcu 
2001 r. Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała 
o  wprowadzeniu diakonatu stałego także w  naszym 
kraju, nie dla zastąpienia kapłanów, ale dla ubogacenia 
posług w Kościele. 

ks. Piotr Zawiślak


Synod jest zebraniem kapłanów i wiernych, którzy 
dla dobra Kościoła lokalnego, czyli diecezji świadczą 
pomoc biskupowi diecezjalnemu. Wszyscy chrześcija-
nie, nie tylko duchowni, ale przede wszystkim świeccy 
powinni angażować się w dzieła, które służą rozwojo-
wi naszej wspólnoty. I niezależnie czy tą wspólnotą jest 
diecezja, parafia czy nawet konkretna rodzina, naszym 
obowiązkiem jako ludzi wierzących jest troska o to, by 
była ona silna, wierna Chrystusowi i  Ewangelii oraz 
umiejąca reagować na współczesne zagrożenia, ale 
i korzystać z dobrodziejstw, jakie niosą dzisiejsze czasy. 
Temu właśnie służy synod.

W przeciągu ponad dwustu lat historii naszej die-
cezji odbyły się cztery synody. Obecny, który zainaugu-
rowaliśmy w sobotę, 21 kwietnia, jest piątym synodem 
diecezji tarnowskiej. Pierwszy odbył się w 1927 r. i był 
odpowiedzią na wydany w 1917 r. nowy Kodeks Prawa 
Kanonicznego. Zwołał go bp Leon Wałęga. Drugi zo-
stał zwołany dekadę później przez bpa Franciszka 
Lisowskiego. Trzeci synod ogłosił bp Jan Stepa w 1948 
r. Przypadł on na czas po II wojnie światowej, kiedy 
Polska pogrążona była w  okresie stalinizmu. W  koń-
cu IV synod zwołał abp Jerzy Ablewicz w 1981 r. Od 
30 lat dokumenty i  statuty owego synodu obowiązują 
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we wszystkich aspektach duszpa-
sterstwa naszej diecezji. Wiele rzeczy 
jednak od tamtego czasu się zmieniło 
i nie chodzi tu tylko o zmianę ustro-
ju. Kwestie duszpasterskie, prawne, 
administracyjne, takie jak chociażby 
powrót religii do szkół czy rozwija-
jące się media to tylko niektóre z za-
gadnień, których nie uwzględnił IV 
synod, a  którymi zajmie się rozpo-
częty w tym roku przez bpa Andrzeja 
Jeża V synod diecezjalny.

  O  wadze i  znaczeniu jakiegoś 
wydarzenia świadczą między innymi 
czas i praca, jakie pochłonęły w jego 
przygotowaniu. I  tak zanim doszło 
do V synodu potrzeba było ponad 
roku, aby przygotować zakres prac synodalnych oraz po-
dać sposób ich praktycznej realizacji. Powołana została 
Komisja Przygotowawcza i odpowiednie zespoły, tak na 
szczeblu diecezjalnym, jak i parafialnym (tzw. Parafialne 
Zespoły Synodalne). W ciągu tego czasu wierni świeccy 
zgłaszali swoje postulaty, propozycje i uwagi. Oczywiście, 
cały ten szereg działań wspierany był modlitwą w inten-
cji synodu, a kapłani podczas tzw. Niedziel Synodalnych 
starali się wyjaśniać wiernym jego znaczenie.

 V Synod Diecezji Tarnowskiej ma trwać trzy lata. 
Każdy rok będzie poświęcony innej tematyce. Pierwszy 
rok skupi się na temacie rodziny, drugi na parafii, 
a  tematem trzeciego będzie ewangelizacja. Do każdej 
parafii dotrą materiały i  ankiety, w  których członko-
wie Parafialnych Komitetów Synodalnych będą mogli 
wyrazić swoje opinie oraz przedstawić propozycje na 
konkretne tematy. To właśnie praca parafialnych ze-
społów będzie stanowiła podłoże do rozważań i dysku-
sji każdej z komisji na szczeblu diecezjalnym. Dlatego 

tym bardziej warto zaangażować się w  dzieło synodu 
i podjąć troskę o duchowe i widzialne piękno naszego 
Tarnowskiego Kościoła.

 Może się nam wydawać, że nie mamy wpływu na 
to, co zostanie ustalone na synodzie. Gdy spojrzymy na 
mapę naszej diecezji to nawet odległość w kilometrach 
Nowego Sącza od Tarnowa może w  pewien sposób 
odzwierciedlać mentalność niektórych z nas. Musimy 
jednak zdać sobie sprawę, że wszyscy jako chrześcija-
nie podążamy za Chrystusem, który stanowi najpięk-
niejszy wzór dla każdego wierzącego człowieka. Wzór 
modlitwy, postępowania, a  nade wszystko miłości do 
Boga i bliźniego. I nie ma tutaj znaczenia nasze miejsce 
zamieszkania, stan społeczny czy pełnione przez nas 
powołanie. Każdy z nas, wiernych diecezji tarnowskiej, 
może i  powinien włączyć się w  dzieło synodu w  taki 
sposób, w  jaki tylko da radę. Jedni w  sposób czynny, 
poprzez udział w Parafialnych Zespołach Synodalnych, 
inni poprzez uczestnictwo w Komisjach Diecezjalnych, 

jeszcze inni przez życzliwe po-
dejście do całej sprawy oraz 
ogarnięcie jej swoją modlitwą. 
Pamiętajmy, że nad wszystkim 
czuwa Duch Święty, który na-
pełnia cały Kościół i  każdego, 
kto tylko otwiera się na Jego 
działanie. Tylko poddając się 
natchnieniom Ducha Świętego 
oraz w  miłości do Boga Ojca 
możemy uczynić, że nasz 
Kościół diecezjalny (a  więc 
każdy z  nas) będzie na wzór 
Chrystusa.

ks. Sebastian Śmiałek
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tymczasowość we współczesnym świecie

Życie człowieka, jeden z  najwspanialszych darów, 
jakie otrzymaliśmy, podlega ciągłej ewolucji. Zmieniają 
się realia i warunki, w jakich żyjemy, wartości, którym 
hołdujemy, a co za tym idzie – zmieniamy się i my – 
ludzie, nasz sposób patrzenia na rzeczywistości i tych, 
którzy ją z nami współtworzą. I tak można by pochylić 
się tutaj nad analizą poszczególnych epok historycz-
noliterackich pod kątem przyjmowanych autorytetów 
i dominant, ale nie o to tym razem chodzi. Chodzi ra-
czej o refleksję nad teraźniejszością, nad wartościami, 
które dla nas są obecnie ważne lub których zabrakło, bo 
zostały zastąpione pseudowartościami.

Spróbuj sobie zatem, Drogi Czytelniku, odpo-
wiedzieć na pytanie: Co dla mnie jest wartością stałą? 
Niewątpliwie wśród niezmiennych wartości znajdą się: 
rodzina, miłość, przyjaźń, prawda, wiara. Jeśli tak jest, 
możesz sobie pogratulować. Na szczęście dzięki takim 
ludziom jak Ty, nie traci się wiary w drugiego człowieka. 
Niestety, jeśli patrzysz na świat szeroko otwartymi oczy-
ma, na pewno dostrzegasz pewien dysonans miedzy tym 
jak powinno być, a jak jest naprawdę. A jak jest…?

Chciałabym, abyś Drogi Czytelniku przez chwi-
lę zastanowił się nad jednym z  problemów, jaki dziś 
wdziera się do umysłów ludzi, także i  tych najmłod-
szych. Nazwijmy go „tymczasowością”. Bardziej popu-
larne i częściej stosowane synonimiczne słowo do tym-
czasowości to – „na razie”. „Na razie jestem zadowolony 
ze swojego sąsiedztwa”,  „Na razie nie widzę przeszkód, 
aby twój syn pracował w  mojej firmie”, „Na razie nie 
mam ochoty na dodatkowy kawałek ciasta”. Podobnych 
wypowiedzi można by zacytować więcej, a  wszystkie 
one zawierają w sobie pewnego rodzaju bufor bezpie-

czeństwa. „Na razie” czyli „obecnie”, co oczywiście nie 
oznacza zawsze. Zatem wypowiadając takie słowa, nie-
jako się ubezpieczamy, asekurujemy, że w razie jakichś 
komplikacji czy innych czynników możemy zmienić 
zdanie. Gorzej, jeżeli pod naszym adresem pada stwier-
dzenie „na razie”. Na przykład: „Na razie możesz ko-
rzystać z mojego laptopa”, „Na razie nie będę ci zabra-
niał parkowania na mojej działce”, „Na razie nie będę 
ci utrudniała kontaktu z dzieckiem”. Wtedy wkrada się 
w nasze życie niepewność, brak stabilizacji, owa „tym-
czasowość”.

Przyczyn tego, że zaczyna się w  naszym życiu ja-
kiś niepokój bytu, niepokój „bycia”, może być kilka. Do 
jednej z  nich trzeba chyba zaliczyć próbę osiągnięcia 
szczęścia poprzez zaspakajanie swoich potrzeb posia-
dania. Często pragniemy posiadać najnowszy model 
telefonu, samochodu, najładniejszy ogród, najnowo-
cześniejszy dom z inteligentnymi systemami i rozwią-
zaniami. I  kiedy jesteśmy przekonani, że to wszystko 
osiągnęliśmy, okazuje się, że sąsiad ma coś lepszego 
albo na rynku ukazał się nowszy model czegoś tam… 
I  tak zaczyna się pogoń za nabywaniem coraz to no-
wych produktów, bo te, które mamy, są dobre „na ra-
zie”, na chwilę. 

Zjawisko „tymczasowości” obserwuje się również 
w jakże ważnej przestrzeni zawodowej, w której miewa 
się coraz częściej znajomych, a nie przyjaciół, w której 
bierze się udział w tzw. „wyścigu szczurów”, ponieważ 
– „na razie” ja jestem najlepszy, ale nigdy nic nie wia-
domo… Nie mówiąc już o różnego rodzaju umowach 
„śmieciowych”, jakie już z definicji utrzymują pracow-
ników w niepewności i braku poczucia stabilizacji.
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WęDrująca Matka Boża

Wreszcie dotknijmy ostatniej sfery „tymczasowo-
ści” – życia rodzinnego. „Na razie dogaduję się z żoną”, 
„Na razie nam się układa”, „Na razie się nie kłócimy”, 
a w razie czego… Jeśli nie będę dogadywał się z żoną, 
jeśli nie będzie się nam układać lub będziemy się kłócić, 
to zawsze można zakończyć małżeństwo. Takie założe-
nie w momencie zakładania rodziny nie prowadzi do 

niczego dobrego i niejako już na samym początku ska-
zuje ją na niepowodzenie. Nic więc dziwnego, że coraz 
więcej młodych ludzi niechętnie zawiera małżeństwo 
albo decyduje się na wspólne życie bez ślubu.

Zauważ więc, Drogi Czytelniku, że dotyka nas 
pewnego rodzaju paradoks – z jednej strony budujemy 
sobie bezpieczny azyl z: „na razie to ja pozwolę, zga-
dzam się, umożliwię…”, a  z  drugiej strony boimy się 
o swoją przyszłość, gdy inni: „na razie są z nami, dają 
nam wolną rękę, pozwalają nam…”, bo jeśli robią to „na 
razie”, to niekoniecznie „na wieczność, na stałe”. Czy 
zatem dzisiaj jest możliwe budowanie stałych relacji 
z  drugim człowiekiem opartych na prawdziwej miło-
ści, przyjaźni, na prawdziwym zaufaniu? Sądzę, że tak. 
W jaki sposób? Odpowiedź jest jedna i nie oryginalna. 
Tylko z Bogiem i w oparciu o Jego wartości uda się zbu-
dować w życiu coś trwałego, niepowtarzalnego. To On 
jest zaprzeczeniem wszelkiej „tymczasowości”, bo był, 
jest i będzie. Zawsze.

Dorota Bębenek



Z  pewnością każdy z  nas słyszał o  pielgrzym-
kach do Maryi. Niektórzy może nawet byli na jednej 
z nich. W naszym kraju głównie zmierzamy na Jasną 
Górę, gdyż jest to dla nas, Polaków miejsce niezwy-
kle ważne i  święte. Matkę Boską Częstochowską od-
wiedza wiele  grup, m.in.: Rodzina „Radia Maryja”, 
Rolnicy, Anonimowi Alkoholicy, Kibice, Motocykliści, 
Nauczyciele, Służba Zdrowia, Pszczelarze. Oczywiście 
docierają one różnymi sposobami: autokarami, pieszo, 
na rowerze, na rolkach, czy na koniach. Jednak Maryja, 
nie jest tylko Damą czekającą na odwiedziny. Ona rów-
nież pielgrzymuje do nas i przychodzi do naszych do-
mów i do naszej codzienności. W jaki sposób?

Żeby się tego dowiedzieć musimy się cofnąć w cza-
sie do października 1914 roku, kiedy to z inicjatywy ojca 
Józefa Kentenicha, koło Koblencji (zachodnie Niemcy), 
powstaje tzw. „Ruch Szensztacki”. W  nim szczególną 
rolę odgrywa Maryja, jako uosobienie cnót i droga do 
Boga. Członkowie Ruchu mają dążyć małymi krokami 
do wzorca Królowej nieba i  ziemi. Po latach działań 
ojca Kentenicha, na miejscu małej kapliczki powsta-
ło Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. 
W  Ruchu działa ponad 20 różnych wspólnot, złożo-
nych z dzieci, młodzieży, samotnych, duchownych, czy 
starszych osób. 
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„DzIEŃ roDzINy” – ŚWIęto MaMy, 
TaTy i dzieci 



 Jedną z  inicjatyw Ruchu Szensztackiego jest, 
rozwijający się również w  naszej parafii, Apostolat 
Pielgrzymującej Matki Bożej. Maryja wyrusza, przez 
piękny i cudowny obraz, z Sanktuariów Szensztackich 
do naszych domów. W założonych kręgach portret na-
szej Pani trafia do rodzin w ustalonej kolejności, na kil-
ka dni. Dla każdej z tych rodzin jest to szczególny czas, 
kiedy mogą się wyciszyć, zatrzymać w  codziennym 
pędzie, być milszym dla innych, poświęcić więcej cza-
su Bogu i innym. Domownicy mogą po prostu stawać 
się lepszymi ludźmi. Przeżywają „domowe rekolekcje”. 
Maryja ma w tych domach specjalnie dla niej przezna-

czone i ozdobione miejsce, ale można ją również zabrać 
w podróż, gdyż obraz jest małych rozmiarów.  

„Z  peregrynacją obrazu Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej łączą się łaski związane z  Szensztackim 
sanktuarium:
* łaska zadomowienia pomaga czuć się przez Boga 

przyjętym i kochanym.
* łaska wewnętrznej przemiany mobilizuje do nie-

ustannej pracy nad sobą i  do kształtowania siebie 
według wzoru Jezusa.

* łaska gorliwości apostolskiej pobudza do stawania 
się świadkiem Chrystusa oraz do głoszenia z zaan-
gażowaniem Ewangelii we współczesnym świecie”.

Jan Paweł II mówił, że Matka nie czeka tylko na 
dzieci w  domu, ponieważ chce być z  nimi wszędzie, 
w  ich domach, w  ich bólach, problemach, w  ich co-
dzienności. Obecnie Apostolat jest znany w 95 krajach 
świata. Matka Boża „odwiedza” w każdym miesiącu ok. 
9 milionów rodzin. 

Każdy z nas może przyjąć Maryję pod swój dach. 
Jak założyć nowy krąg? Zapraszam na stronę: http://
www.szensztat.pl/inicjatywa,apostolat_pielgrzymuj-
cej_matki_boej,1.html, z  której wszystkiego się do-
wiecie. 

Aneta Gruca

Maj jest wyjątkowo pięknym 
miesiącem. Sady, ogrody oraz łąki 
zachwycają, zarówno fiołkami, sto-
krotkami czy tulipanami, jak również 
wieloma innymi równie barwnymi 
i  urokliwymi kwiatami. Dla katoli-
ków jest to czas, podczas którego uda-
ją się do kościoła lub przydrożnych 
kapliczek, aby w  szczególny sposób 
wielbić Matkę Najświętszą w „Litanii 
Loretańskiej” oraz pieśniach maryj-
nych. Jest to również miesiąc, w któ-
rym wszyscy pamiętamy o  swoich 
ukochanych mamach, zwłaszcza 26 
maja. Dotyczy to także naszej para-
fialnej „Ochronki”.

Wychowankowie przedszkola, 
z  każdej grupy wiekowej, od malusz-



9

ków aż do najstarszych dzieci z  „zerówki”, zapraszają 
swoich rodziców na wspólne spędzenie „Dnia Rodziny” 
– święta mamy, taty i dzieci. Już miesiąc wcześniej roz-
poczynają się pierwsze przygotowania. Panie nauczyciel-
ki wybierają scenariusze bajek, rozdają role, a następnie 
wszystkie wspólnie wymyślają i  tworzą dekoracje oraz 
stroje. Jest to niewątpliwie uroczystość łącząca całe przed-
szkole, gdyż w jego realizację zaangażowani są wszyscy 
pracownicy „Ochronki”. Każde z przedstawień odbywa 
się w okolicach Dnia Matki w Sali teatralno-multimedial-
nej im. św. Józefa w dolnej części kościoła. W tym roku 
na scenie mali aktorzy zaprezentowali na bardzo wyso-
kim poziomie następujące inscenizacje – „Pomaluj mój 
świat” (gr. I – „Stokrotki”), „Kwiat dobroci” (gr. II A – 
„Fiołki”), „Brzydkie Kaczątko” (gr. II B – „Konwalijki”), 
„Jaś i  Małgosia” (gr. II C – „Pierwiosnki”), „Śpiąca 
królewna” (gr. III – „Bławatki”) oraz „Smerfny świat” 
(gr. IV – „Różyczki”). Dzieci własnoręcznie, a czasami 
z niewielką pomocą wychowawczyń, wykonują zapro-
szenia, a  także prezenty, które zawsze zaskakują i  za-
chwycają starannością oraz pomysłowością. Po tego-
rocznych występach nasi podopieczni wręczyli swoim 
opiekunom następujące podarunki: laurki, zdjęcia na 
podstawkach korkowych, papierowe kwiaty w donicz-
kach, papierowe serduszka do zawieszenia, pomalowa-
ne gipsowe ramki ze zdjęciami, styropianowe serduszka 
z cekinów nabijane szpilkami. Jest to niesamowite prze-
życie, nie tylko dla dzieci i ich rodziców, ale również dla 
wszystkich pracowników „Ochronki”. Maj, to jednak 
nie jedyny miesiąc, w którym przedszkolaki uczestni-
czą w ważnych uroczystościach. W czerwcu całe przed-
szkole weźmie udział w akademii dwóch „zerówek” – 
„Bławatków” oraz „Różyczek”, które we wrześniu roz-
poczną naukę w szkole podstawowej. Zaś „Ochronka” 
po wakacjach powita dwie grupy maluszków.

Patron „Ochronki”, bł. Edmund Bojanowski, od 
1850 roku zakładał ochrony wiejskie, w  których pro-
wadził działalność opiekuńczo-wychowawczą ukie-

runkowaną na wszechstronny rozwój dzieci i  zgodny 
z chrześcijańskim systemem wartości. Nie jest to jednak 
możliwe bez ścisłej oraz stałej współpracy z  rodzicami 
naszych podopiecznych, gdyż to właśnie rodzina jest „na-
turalnym i  niezastąpionym środowiskiem wychowaw-
czym, w  którym rozwija się osobowość dziecka, gdzie 
nabywa ono podstawowych nawyków i otrzymuje wzory 
zachowań”. Z tego powodu współpraca dwóch środowisk 
– „Ochronki” oraz rodziny została oparta na solidnych 
fundamentach, które stanowią szereg zasad, a należą do 
nich m.in. jasne udzielanie informacji o regułach panują-
cych w przedszkolu, indywidualne podejście do każdego 

dziecka; „rzetelne i  dyskretne informo-
wanie rodziców o postępach dziecka, jego 
problemach i  potrzebach dostrzeganych 
w  trakcie zadań wychowawczo-dydak-
tycznych i  opiekuńczych” oraz wspólne 
organizowanie uroczystości religijnych, 
patriotycznych oraz okolicznościowych. 
Zatem „Ochronka”, opierając się właśnie 
na koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda 
Bojanowskiego, wychowuje Małego 
Polaka do miłości matki i  ojca, bowiem 
każde dziecko ma prawo do miłości oboj-
ga rodziców.

Katarzyna Gomulec
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100-lEcIE oDzySkaNIa NIEpoDlEgłoŚcI

Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, 
gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru 
Polski. Dopiero I wojna światowa dała ojczyźnie szan-
sę na walkę o  niepodległość. 11 listopada 1918 r., po 
123 latach od rozbiorów Polska odzyskała pełną suwe-
renność. „[…] dla Narodu Polskiego własne, suwerenne 
państwo było wartością najwyższą. Walka o  niepodle-
głość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi 
przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach 
niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i stycz-
niowym, oraz na polach bitewnych I  wojny światowej. 
Historia odzyskania niepodległości to w  równym stop-
niu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach 
byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany 
w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budo-
wania polskiej myśli politycznej. Bohaterowie tamtego 
okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze 
strony zaborców, byli w  stanie uchronić i  rozwinąć na-
rodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym 
pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce”- czytamy 
na oficjalnej stronie prezydenta Polski, Andrzeja Dudy. 
Pomimo, iż kraj nasz powtórnie zniszczono i zniewolo-
no w trakcie II wojny światowej, a następnie poddano 
ścisłej komunistycznej kontroli praktycznie aż do koń-
ca lat 80-tych, to nigdy później po I wojnie światowej 
nie spotkaliśmy się z sytuacją całkowitej likwidacji pań-
stwa jako takiego.

 100. rocznica odzyskania niepodległości obfituje 
w liczne wydarzenia nawiązujące do jubileuszu zarów-
no w sferze politycznej, kulturalnej, duchowej, spor-
towej, edukacyjnej jak i  wielu innych inicjatywach 
lokalnych mniejszego formatu. Powinna natomiast 
przede wszystkim być pretekstem do oceny kondycji 
naszego narodowego patriotyzmu. Patriotyzmu ro-
zumianego dzisiaj jako szeregu działań pojedynczych 
jednostek zmierzających do poprawy życia całego 
społeczeństwa. Dbałość o nasz kraj powinna wyrażać 
się w postaci poszanowania historii, kultury, symboli 
państwowych i całego, wypracowanego poświęceniem 
minionych pokoleń, dziedzictwa narodowego. Dla nas 
chrześcijan sprawa patriotyzmu nie jest jedynie przy-
pisywana do sfery poglądów politycznych. Katechizm 
Kościoła Katolickiego nie pozostawia nam żadnych 
wątpliwości: „Miłość ojczyzny i służba dla niej wynika-
ją z obowiązku wdzięczności i porządku miłości” (KKK 
2239). W  tym samym punkcie czytamy, że obywate-
le mają obowiązek przyczyniać się wraz z  władzami 
cywilnymi do dobra społeczeństwa w  duchu praw-
dy, sprawiedliwości, solidarności i  wolności. Myśląc 
przewrotnie, można stwierdzić, że przeciwieństwem 
patriotyzmu jest egoizm, a ten niewątpliwie grzechem 
jest. W  nowych wydaniach książeczek do modlitwy 
dla dorosłych miłość do ojczyzny stanowi fragment 
rachunku sumienia przed spowiedzią. Znajdziemy 
tam takie pytania jak: Czy pragnąłem szczerze dobra 
mojego kraju? Czy wiernie wypełniałem swoje obywa-
telskie obowiązki? Czy w  polityce dbałem o  wolność, 
sprawiedliwość i postęp społeczny? Czy byłem w stanie 
unikać zacietrzewienia, złości, opowiadać się za tym, 
co łączy, nie za tym, co dzieli? Czy bardziej od dobra 
kraju lub dobra lokalnej społeczności nie leżała mi na 
sercu własna sława i zysk?

W roku jubileuszowym warto poddać refleksji ten 
jakże aktualny temat w  kontekście naszego codzien-
nego życia. Czy potrafimy okazać troskę o  nasz kraj 
w  powszednich czynnościach min: zakupach w  pol-
skich sklepach, szacunku do symboli narodowych, 
uczestnictwie w wyborach państwowych czy samorzą-
dowych, trosce o  poziom kultury, edukacji, czystości 
języka w  naszych prywatnych domach czy zakładach 
pracy? Zwłaszcza, że obecnie nie ryzykujemy życia 
w sprawie ojczyzny a  jedynie swoje dobre imię i  spo-
sób postrzegania nas przez innych ludzi. Być może 
paradoksalnie jest tak, że aby docenić wartość własnej 
ojczyzny trzeba skosztować niedoli emigracji lub 
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„WrÓĆ, czyli wielkie rzeczy umiłowanym czyni Bóg”

posłuchać opinii obcokrajowców, jak miało to miejsce 
chociażby podczas wizyty w  naszym kraju prezyden-
ta USA Donalda Trumpa: „Przez dwa stulecia Polska 
padała ofiarą ciągłych, brutalnych ataków. Ale mimo 
że jej ziemie była najeżdżane i  okupowane, a  państwo 

zniknęło nawet z  mapy, nigdy nie udało się wymazać 
Polski z historii czy też z Waszych serc. W tych mrocz-
nych czasach nie mieliście wprawdzie swojego kraju, ale 
nigdy nie straciliście swojej dumy. Dlatego mówię dziś 
z prawdziwym podziwem: od pól i wsi, aż po wspaniałe 
katedry i miejskie place Polska żyje, Polska rozwija się, 
Polska zwycięża. Mimo wszelkich działań, które miały 
zmienić czy zniszczyć Wasz kraj, mimo opresji, trwaliście 
i zwyciężaliście. Jesteście dumnym narodem Kopernika, 
Chopina i Św. Jana Pawła II. Polska jest krajem bohate-
rów. Jesteście narodem, który naprawdę wie, czego bro-
ni. Tryumf polskiego ducha na przestrzeni stuleci, które 
ciężko doświadczyły kraj, daje nam wszystkim nadzieję 
na przyszłość, w której dobro zwycięża zło, a pokój odno-
si zwycięstwo nad wojną. […] System naszych wartości 
zwycięży. Nasze narody rozkwitną. A nasza cywilizacja 
zatriumfuje. Więc walczmy wszyscy jak Polacy – o rodzi-
nę, o wolność, o ojczyznę i o Boga”.

B.M. Stal

Dnia 10 lutego 2018 r. w  Pustkowiu 
Osiedlu odbyła się 5 edycja  ‚Walentynka dla 
Jezusa’ - Święto miłości, odnawiania relacji 
z Bogiem i drugim człowiekiem. Na począt-
ku spotkania uczestniczyliśmy w  przedsta-
wieniu wzbogaconym w koronkę do Bożego 
Miłosierdzia. Jezus przemawia do każdego 
człowieka, który czuje, że jego dusza ‚umiera’. 
‚Talitha   Kum’. Panie, kto upadł i  usłyszał te 
słowa, ten wie jak wielka jest twoja miłość.

Po wzruszającym wstępie odbyła się 
Eucharystia, odprawiona przez ks. bisku-
pa Leszka Leszkiewicza. Miała charakter 

terapii dla serc zagubionych, poszukujących miłości. 
Albowiem człowiek najbardziej cierpi, gdy nie jest ko-
chany. 

Następnie udaliśmy się do pobliskiej szkoły, gdzie 
wysłuchaliśmy świadectwa ‚Wyrwanych z  Niewoli’. 
Uświadomili nam, że dostajemy w życiu to o co mamy 
odwagę prosić Boga. Zafundowali uczestnikom niesa-
mowity przekaz żywej wiary.

Na zakończenie adorowaliśmy Pana. Wieczór pe-
łen refleksji. Potwierdził przekonanie, że miłowanie 
Boga nie może odbywać się bez miłowania człowieka. 
Miłość ponad wszystko.

                                               Julia Popiela
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turniej piłki Halowej dla lSo

Nowi ministranci

Nowi lektorzy

3 lutego odbył się dla lektorów i ministrantów turniej pił-
ki halowej. Wzięły w nim udział drużyny z naszego dekanatu 
Nowy Sącz Wschód, w tym również drużyna ministrantów 
i lektorów starszych i młodszych z naszej parafii. Rozgrywki 
odbywały się w  tym samym czasie dla ministrantów i  lek-
torów na dwóch salach gimnastycznych w  Nawojowej. Po 
wielkich zmaganiach, zdrowej rywalizacji i  sportowych 
emocjach drużyna ministrantów z  naszej parafii zdobyła 
I miejsce w dekanacie, a II miejsce w okręgu sądeckim. 

ks. Piotr Zawiślak

16 maja 2018 r. na Mszy św. wieczornej odbyło 
się uroczyste przyjęcie do grona ministrantów ośmiu 
chłopców z  naszej parafii. Po roku przygotowań, za-
poznawania się z liturgią oraz nauki służenia do Mszy 
i nabożeństw, aspiranci zostali dopuszczeni do posługi 
przy ołtarzu. Gratulujemy rodzicom, a  chłopcom ży-
czymy gorliwości i wytrwałości w pełnionej przez nich 
posłudze. 

ks. Sebastian Śmiałek

W środę, 16 maja w parafii Nawojowa ks. bp Leszek 
Leszkiewicz przyjął 20 nowych aspirantów do grona mi-
nistrantów z tamtejszej parafii, a także udzielił błogosła-
wieństwa 80 nowym lektorom z  dekanatu Nowy Sącz 
Wchód, w  tym 6 z naszej parafii. W homilii skierowa-
nej w sposób szczególny do nowych ministrantów i lek-

torów biskup Leszek poprosił, by zawsze troszczyli się 
o Kościół, piękno liturgii, by starali się zawsze być blisko 
ołtarza, służąc i czytając słowo Boże w swoich parafiach. 
Cała uroczystość zakończyła się wspólną agapą – grillo-
waniem przy szkole podstawowej w Nawojowej.

ks. Piotr Zawiślak
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Dzień pełen wrażeń

otwarci na
niepełnosprawnych

W minione ferie odbył się jednodniowy wyjazd 
młodzieży wraz z ks. Piotrem do Krynicy. Pierwszym 
punktem naszej wycieczki była jazda na lodowisku. 
Spędziliśmy tam dwie godziny świetnie się bawiąc. 
Następnie udaliśmy się do Szczawnika spragnieni ko-
lejnych wrażeń, których dostarczył nam kulig. Po go-

dzinnej przejażdżce, dotarliśmy do schroniska, gdzie 
mogliśmy podziwiać zapierające dech w piersiach wi-
doki. Chcąc uwiecznić ten piękny, zimowy krajobraz 
porobiliśmy kilka zdjęć. Po zjedzeniu posiłku ruszyli-
śmy w drogę powrotną. W ten sposób zakończyliśmy 
pełen atrakcji dzień. Kasia Konstanty

Dnia 28.04.2018 r. Katolickie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych CYRE-
NEJCZYK zorganizowało warsztaty szkolenio-
we dla wolontariuszy chcących zaangażować się 
w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych rucho-
wo. Spotkanie zaczęliśmy od Mszy św., po czym 
rozpoczęły się zajęcia integracyjne, które pomogła 
nam w lepszym poznaniu się. Następnie wysłu-
chaliśmy prezentacji o przeprowadzaniu pierwszej 
pomocy w różnych sytuacjach. Kolejnym punk-
tem szkolenia było pokazanie nam, jak opiekować 
się osobą niepełnosprawną w teorii i praktyce. Po 
wykonaniu kilku ćwiczeń wysłuchaliśmy kilku 
świadectw,,oazowiczów”. Były one bardzo poru-
szające, a jednocześnie zawierały wiele zabaw-
nych anegdot.

Kasia Konstanty
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chór św. rocha w jamnej

koncert jednego Serca - jednego Ducha


Jak co roku z  naszym Chórem św. 
Rocha wyruszyliśmy na pielgrzymkę. Tym 
razem, 26 maja w Dzień Mamy, wybrali-
śmy Sanktuarium w Jamnej. Pojechaliśmy 
spotkać się z  naszą Niebieską Mamą, 
czczoną tam w  ikonie Matki Bożej 
Niezawodnej Nadziei. Ojciec Święty Jan 
Paweł II 3 czerwca 1998 roku ukoro-
nował obraz nakładając na Matkę Bożą 
i Dzieciątko złote korony.

Na samym początku przywitał nas o. 
Wojciech (dominikanin), który opowie-
dział nam historię tego miejsca. Rozmaite 
opowieści przeplatał grą na skrzypcach. 
Wspominał m.in. o. Jana Górę - założyciela ośrodka 
rekolekcyjnego w  Jamnej, a  także organizatora naj-
większego Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży 
w Lednicy (w tym roku odbyło się po raz dwudziesty 
drugi). Po wysłuchaniu o. Wojciecha zaczęły się gry, 
zabawa z  żywymi zwierzętami, odbijanie piłki oraz 
grill. Nasz wyjazd, oprócz możliwości spędzenia czasu 
na zabawie, był przede wszystkim pielgrzymką, dlate-
go nie mogło zabraknąć Eucharystii. Podczas Mszy św. 
psalm śpiewały nasze najmłodsze chórzystki – Emilia, 
Sara, Emilia i Martina. Na kazaniu ks. Sebastian mówił 
m.in., że Maryja zawsze wskazuje i prowadzi do Jezusa, 

a my jako matki, wpatrując się w Nią powinnyśmy swo-
je dzieci też podprowadzać do Niego. Modliliśmy się 
również za nasze zmarłe mamy. Po Eucharystii odmó-
wiliśmy różaniec i  Litanię Loretańską w  ogrodzie św. 
Ojca Pio pod przewodnictwem kustosza sanktuarium 
o. Andrzeja Chlewickiego. Pożegnał nas zachód słoń-
ca zachwycający kolorami na niebie. Z  Jamnej zabra-
liśmy nadzieję na każdy dzień naszego życia, która 
promieniowała z  tamtego niezwykłego Sanktuarium. 
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tego miejsca - 
to tylko około 30 km od Nowego Sącza. Matko Boża 
Niezawodnej Nadziei, módl się za nami.

Monika Zając

Już 4 rok z  rzędu, w  Boże Ciało, 
40-osobowa grupa z  naszej parafii 
wyruszyła na wielki koncert uwielbie-
nia do Rzeszowa, żeby znowu spotkać 
się z rodziną Jednego Serca - Jednego 
Ducha i  z  nią wspólnie wielbić Boga. 
Piosenkami i  tańcem wysławiamy 
naszego Stwórcę, dziękując Mu, że 
po prostu jest, kocha nas, a  my mo-
żemy nazywać się dziećmi bożymi. 
Gdy dotarliśmy do Parku Sybiraków, 
koło 18.00, nie było jeszcze wielkich 
tłumów, więc zajęliśmy sobie dobre 
miejsca, blisko sceny. Gdy zapada 
zmrok, plac jest wypełniony po brzegi. 
Na koncerty przyjeżdża 40 tys. osób. 
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LaSer TaG


Są to różne grupy katolickie, ale także duchowni, ro-
dziny, starsi i młodsi. Każdy jest członkiem tego pięk-
nego wydarzenia. W  tym roku koncert zaczynał ze-
spół raperów Full Power Spirit, którzy swoimi talenta-
mi np. beatboxem rozgrzali publiczność. Po nich wy-
stąpiła niezwykle muzykalna grupa Kana z  Ukrainy. 
Wreszcie o  20.00 na scenie pojawiła się Orkiestra 
i  Chór Jednego Serca - Jednego Ducha. W  rolę pro-
wadzącego, jak zwykle wcielił się Jan Budziaszek, 
który zawsze rozśmiesza ludzi swoją błyskotliwością, 
ale również skłania do refleksji głębokimi przemyśle-
niami. Koncert rozpoczęła pieśń „Rota”, jako hołd dla 
naszej ojczyzny, w setną rocznicę odzyskania niepod-
ległości. Jeszcze jednym patriotycznym akcentem była 

Jak ciekawie i  nietypowo spędzić czas? Nasza 
grupa młodzieżowa z ks. Piotrem na czele to wie! Już 
dwa razy przeżyliśmy świetną zabawę na Arenie-X 
w Popardowej, koło Nawojowej.

Drugiego, a  potem dziewiątego czerwca pojecha-
liśmy samochodami na Laser Tag, aby wziąć udział 
w bitwie. Arena robi niezwykłe wrażenie. Jest położona 
w połowie na otwartej przestrzeni i w połowie w lesie. 
Jest wypełniona drewnianymi przeszkodami, workami 
i dwoma bazami. Stoi na niej również czołg i helikopter. 
Cała nasza grupa została podzielona na drużyny, które 
grały przeciwko sobie. Każdy otrzymał opaskę na czoło 
i broń. Na hasło prowadzącego rozgrywkę ruszyliśmy 
do boju. Drużyna na drużynę. Trzeba się było skradać 
i  mieć oczy dookoła głowy, bo w  każdym krzaku, za 
każdą przeszkodą mógł czaić się wróg. Po zakończonej 
grze wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością, jakie będą 
statystyki. Kto zastrzelił najwięcej osób, kogo najczę-
ściej trafialiśmy, ile razy sami zginęliśmy itp. Zabawę 
umilił grill, przy którym wspominaliśmy nasze akcje 
w  grze. Wszyscy z  pewnością długo będziemy wspo-
minać te przeżycia i  piękne widoki, rozciągające się 
z Areny-X w Popardowej.

Laser Tag to świetna zabawa dla najróżniejszych 
grup. Młodzież parafii św. Rocha poleca wszystkim :)  

Aneta Gruca

cudownie wykonana „Bogurodzica”. Wszystkie pio-
senki były niesamowite, rytmiczne, starannie przygo-
towane i przećwiczone. Oczywiście wystąpili również 
wspaniali goście m.in.: Beata Bednarz, Darek „Maleo” 
Malejonek, czy Krzysztof Antkowiak, którzy uczyli 
nas pięknych modlitw. Bo kto śpiewa dwa razy się mo-
dli prawda? Jak co roku przed zakończeniem, biskupi 
udzielili nam uroczystego błogosławieństwa. O 22.00 
nasza grupa ruszyła do Nowego Sącza.        

Jestem dumna z tego, że mogę być członkiem tak 
wspaniałej rodziny i z niecierpliwością czekam już na 
kolejny koncert, który będzie już w 2019 roku .

Aneta Gruca 
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Spotkanie dzieci w kobylance
W dniach 8-10 czerwca 2018 r. w Kobylance 

koło Gorlic odbyło się VI Saletyńskie Spotkanie 
Dzieci. Tegorocznym motywem przewodnim była 
Osoba Ducha Świętego, o czym informowało hasło, 
mianowicie „W rytmie Ducha”. Na miejsce przybyło 
wiele grup z licznych parafii z całej Polski, głównie 
z diecezji tarnowskiej i rzeszowskiej. Z naszej pa-
rafii na spotkanie pojechała grupa 27 dzieci oraz 3 
opiekunów. Program spotkania dostosowany był do 
wieku uczestników, co powodowało bardzo pozy-
tywny odbiór. Zabawy połączone były ze śpiewem 
i pomyślane w taki sposób, by dzieci mogły aktyw-
nie w nich uczestniczyć. Msze święte oraz nabo-
żeństwa, które odbywały się podczas trzydniowego 
spotkania, były ubogacane muzyką zespołu ADHD 
z ks. Maciejem Kucharzykiem na czele oraz Turbo 
Aniołów. Wspaniała atmosfera spotkania spowodo-
wała, że te trzy dni minęły wszystkim bardzo szybko. 
Kolejne spotkanie już za rok, serdecznie zachęcam 
wszystkie dzieci do wzięcia w nim udziału.

Anna Uchman
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Dziękczynienie przy ołtarzu papieskim

procesja Bożego ciała: to coś więcej 
niż przemarsz

14 czerwca uczniowie klas trzecich gimnazjum 
i  pierwszych ponadgimnazjalnych wraz ze swoimi ka-
płanami, katechetami, nauczycielami i  wychowawcami 
licznie zgromadzili się przy Ołtarzu Papieskim w Starym 
Sączu, aby podziękować za przyjęty sakrament bierzmo-
wania. Pomimo padającego deszczu młodzież zebrała 
się pod sceną, by przez tańce i śpiewy dobrze się bawić 
i  wzajemnie integrować. Następnie wszyscy udali się 
pod ołtarz na modlitwę, świadectwa i Uwielbienie, któ-
re pomogło przygotować się do Eucharystii. Mszy św. 
przewodniczył ksiądz Biskup andrzej jeż, który na 
koniec spotkania podarował młodym specjalny list pa-
sterski „Mapa serca”. Po zakończonej Eucharystii, każdy 
uczestnik mógł pokrzepić swoje ciało przygotowanym 
bigosem i powrócić szczęśliwie do domów.

ks. Piotr Zawiślak

Co roku we czwartek po niedzieli Trójcy Świętej, 
Kościół obchodzi Uroczystość Najświętszego Ciała 
i  Krwi Chrystusa, zwaną też Świętem Bożego Ciała. 
W tym dniu wychodzimy z Najświętszym Sakramentem 
nie tylko wokół kościoła, ale na ulice i między domy. 
Czynimy to nie dlatego by pokazywać białą Hostię 
w ozdobnych monstrancjach, ale przede wszystkim, by 
umocnić wiarę przez jej pokazywanie. Zgodnie z tym 
co śpiewamy: co dla zmysłów jest doprawdy niepoję-
te, niech dopełni wiara w nas, bo inaczej ta procesja 
niczym nie będzie się różnić od jakiekolwiek innego 
przemarszu, czy pochodu. 

Natomiast zwyczaj czterech ołtarzy, przy której za-
trzymuje się procesja Boże Ciała, przyszedł do  nas 
z  Niemiec, gdzieś w  XVI w. Jedni odnoszą te cztery 
ołtarze do  żywiołów, inni do  czterech stron świata. 
Logiczniejszy i oczywistszy wydaje się być ich zwią-
zek z czterema Ewangeliami. 

Przy pierwszym ołtarzu słyszymy: Gdzie chcesz, 
żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? To powin-
no sprowokować do  pytania o  własne przygotowanie 
do niedzielnej Eucharystii – czy w niej uczestniczę i jak 
w niej uczestniczę?

Przy drugim 
ołtarzu słyszymy: 
Jedli do  sytości. 
I  nas Chrystus 
chce nakarmić 
duchowo byśmy 
nie ustali w  dro-
dze do wieczno-
ści, ale czy z tego 
korzystamy?

Przy trzecim 
ołtarzu jesteśmy 
świadkami pytania: czy serce nie pałało w nas, kiedy roz-
mawiał z nami w drodze? I stwierdzenie: jak Go poznali 
przy łamaniu chleba. Jak często rozmawiamy z Jezusem 
na modlitwie, czytając Słowo Boże oraz czy z  wiarą 
przyjmujemy Go i poznajemy w Komunii Świętej? 

No i  przy czwartym ołtarzu słyszymy deklarację: 
przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno 
stanowimy. Czy z Eucharystii czerpiemy siłę o tego, by 
żyć w jedności z Bogiem i drugim człowiekiem?

ks. Piotr Zawiślak
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kalendarium 
 

• 26 grudnia rodziny naszej parafi i odwiedzili po raz kolejny Kolędnicy Misyjni, a  w  styczniu 
wzięli udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Kolędników Misyjnych w Tylmanowej.

• 2 lutego uroczyście wprowadzono do kultu relikwie Św. Maksymiliana Maria Kolbego.

• 3 lutego w Nawojowej odbył się Turniej Piłki Halowej dla ministrantów i lektorów z dekanatu 
Nowy Sącz Wschód.

• W dniach 19-21 marca przeżywaliśmy wspólnie rekolekcje wielkopostne wygłaszane przez ka-
płana ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

• 10 lutego młodzież z ks. Piotrem udała się do Pustkowia Osiedle na spotkanie pt. „Walentynki 
z Jezusem”.

• 19 lutego, w ramach ferii, został zorganizowany dla młodzieży wyjazd na łyżwy i kulig.

• W Niedzielę Palmową odbył się konkurs palm wielkanocnych, a delegacja młodzieży z naszej 
parafi i uczestniczyła w Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży w Tarnowie. 

• 6 kwietnia w parafi i Najświętszego Serca Pana Jezusa 30 osób z naszej parafi i przyjęło sakrament 
bierzmowania. Sakramentu udzielił Bp Stanisław Salaterski.

• 21 kwietnia w  Tarnowie odbyła się uroczysta inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej 
z udziałem przedstawicieli naszej parafi i.

• 28 kwietnia młodzież z  naszej parafi i uczestniczyła w  spotkaniu integracyjno-szkoleniowym 
w Limanowej, pozwalającym wziąć udział jako wolontariusz w oazie dla niepełnosprawnych. 

• 6 maja do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło w naszej parafi i 58 dzieci.

• 16 maja ksiądz proboszcz Józef Janas przyjął do grona ministrantów 8 chłopców, natomiast 
w nawojowej Biskup Leszek Leszkiewicz ustanowił lektorami 6 kandydatów z naszej parafi i.

• 19 maja nasz rodak alumn Grzegorz Wolak przyjął święcenia diakonatu.

• 22 maja uroczyście wprowadzono do kultu relikwie Św. Rity. zawiązana została przy tej okazji  
Róża Różańca Rodziców, której zelatorką została p. Beata Stal.

• 26 maja do Jamnej udał się chór św. Rocha wraz z ks. Sebastianem.

• 27 maja w parafi alny Odpust Trójcy Świętej 25 rocznicę kapłaństwa obchodził ks. Janusz Mółka. 
kazanie wygłosił ks. prof. Zbigniew Marek.

• 30 maja w Boże Ciało młodzież i starsi z ks. Piotrem uczestniczyli w koncercie Jednego Serca – 
Jednego Ducha w Rzeszowie.

• 2 i 8 czerwca dla lektorów i młodzieży Grupy JP2 został zorganizowany wyjazd na paintballa do 
Popardowej Niżnej.   

• W dniach 8-10 czerwca ks. Sebastian wraz z dziećmi uczestniczył Saletyńskim Spotkaniu Dzieci 
w Kobylance.

• 14 czerwca nasza młodzież z trzecich klas gimnazjum uczestniczyła w Diecezjalnym Dziękczy-
nieniu Bierzmowanych.
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