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OCZEKUJEMY NOWEGO NIEBA
I NOWEJ ZIEMI
MARANA THA!
PRZYJDŹ PANIE JEZU

Nad mieszkańcami krainy mroków zabłysło światło…

„Znaki czasu są jednoznaczne: 
żyjemy na rozdrożu, balansu-
jemy na krawędzi, jesteśmy 
świadkami zmierzchu cywiliza-
cji. Jan Paweł II pisał wprost, 
że świat zaczynają ogarniać 
ciemności, wiele wskazuje na 
to, że rzeczywiście nadciąga 
apokalipsa, jeszcze niedostrze-
galnie dla wielu ludzi. Grozi 
nam katastrofa. To ostrzeżenie, 
że tak daleko odeszliśmy już 
od źródła światła, ciepła i życia, 
że świat robi się ciemny, zimny 
i martwy”. s. 3

Fot. T. Szydłowskiego z roku 1920. – kościół św. Rocha, widok od strony północnej 
– przed przebudową wieżyczki. Przed kościołem ówczesny wójt gminy – Witowski.
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DAR JERZEGO GIZY

Niedawno nasz drewniany za-
bytkowy  kościółek  św.  Rocha 
w  Nowym  Sączu  wzboga-
cił  się  o  obraz  przedstawiają-
cy  Sługę  Bożego  Jana  Pawła  II. 
To  dar  Jerzego  Gizy,  pedagoga, 
historyka,  autora  wielu  publi-
kacji  poświęconych  naszemu  re-
gionowi,  w  tym  m.in.  dwóch 
wydań  „Nowosądeckiej  Listy 
Katyńskiej”  oraz  biografi i  o  gen. 
Józefi e Gizie.

Jako wspólnota 
parafi alna pragniemy wyrazić 

gorące podziękowanie za to 
piękne dzieło i szlachetny gest 
w którym odbija się głęboka 

wiara naszych dziadów i ojców.

„Na chwałę Boża i ku pamięci mego
Dziada, gen. Józefa Gizy, obraz ten
ofi aruję do kościoła św. Rocha,

gdzie był on ministrantem i w którego
święto odszedł na obczyźnie do Pana 16 VIII 1965 r.”

– taka jest dedykacja wygrawerowana na odwrocie tego dzieła.

Obraz został umieszczony w świątyni na lewej ścianie koło 
chrzcielnicy. Autorką jest Anna Koszarska, wybitna konserwa-
torka dzieł sztuki z Krakowa, znana z licznych prac związanych 
ze sztuką sakralną w sądeckim skansenie.
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WIELKA NOWENNA FATIMSKA cd.
W zeszłym roku rozpoczęła się 9 – letnia Wielka Nowenna Fatim-
ska. O pierwszym roku pisałam w poprzednim roku. Drugi  rok 
Wielkiej Nowenny Fatimskiej rozpoczął się 13 maja 2010 r. i trwa 
do 13 maja 2011 r. jego hasłem jest „Bezpieczni na krawędzi czasu 
– zawsze przy Maryi”.

Co to znaczy włączyć się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej?
1.  Odmawiamy codziennie różaniec
2.  Odprawiamy  i  uczestniczymy w  nabożeństwach  pierwszych 
sobót miesiąca i innych nabożeństwach fatimskich, szczególnie 
13 dnia miesiąca.

3.  Poświęcamy się świadomie Niepokalanemu Sercu Maryi
4.  Odmawiamy przynajmniej raz w tygodniu modlitwę Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej ( poniżej )

5.  Poznajemy coraz lepiej Maryję przez lektury książek i uczymy 
się coraz bardziej miłować Ją na co dzień

Jan Paweł II wołał na progu nowego tysiąclecia, że „dzisiaj bardziej 
niż kiedykolwiek w przeszłości ludzkość stoi na rozdrożu”. Z jednej 
strony był świadom toczącej się na jego oczach bezprecedensowej 
walki między dobrem i złem, z drugiej ufał wstawienniczej mocy 
Niepokalanego Serca Maryi.

Zatroskanie Ojca Świętego o losy świata łączy się z niepokojem 
ludzkości. Modlimy się o los przyszłych pokoleń, jak będzie wyglą-
dał świat w którym przyjdzie im żyć?

Znaki czasu są jednoznaczne: żyjemy na rozdrożu, balansu-
jemy na krawędzi, jesteśmy świadkami zmierzchu cywiliza-
cji. Jan Paweł II pisał wprost, że świat zaczynają ogarniać 
ciemności, wiele wskazuje na to, że rzeczywiście nadciąga 
apokalipsa, jeszcze niedostrzegalnie dla wielu ludzi. Grozi 
nam katastrofa. To ostrzeżenie, że tak daleko odeszliśmy 
już od źródła światła, ciepła i życia, że świat robi się ciemny, 

zimny i martwy.  Ojciec  Święty  znał  zagrożenia  ludzkości 
lepiej niż ktokolwiek, znał ich źródło i niebezpieczną potęgę. 
Wiedział jednak coś jeszcze, że Bóg przygotował człowiekowi 
miejsce schronienia. Jest nim Fatima z jej orędziami. To „miasto 
ucieczki” które Bóg dał nam na współczesne czasy. Jego imię 
„Maryja” zaś bramą do tego miasta jest Jej Niepokalane Serce. 
Kara Boża,  która może dotknąć  świat, wiąże  się  z  ogromem 
cierpień, z męczeństwem, z niewinną śmiercią. Ale ta kara – czy 
pochodząca bezpośrednio od Boga czy wykonana rękami ludzi 
– ma moc oczyszczającą  i wynagradzającą za grzechy. Może 
okazać się lekarstwem dla świata i drogą zbawienia dla milionów 
dusz, jest przejawem Bożego Miłosierdzia. Myśląc o apokalip-
tycznych wydarzeniach, zachowujemy w sercu pokój oparty na 
wierze w miłość Boga i w obietnicę Matki Bożej Fatimskiej, że 
nigdy nas Ona nie opuści, że każda droga może zaprowadzić nas 
do nieba. Matka Boża zapewnia: jest piekło, są grzechy, które 
ściągają ludzi do piekła i są ludzie, którzy je popełniają. Dlatego 
liczy się dla Maryi to, żeby ratować dusze od wiecznego potę-
pienia. Czy przyłączymy się do orędzia z Fatimy?

Ula

Modlitwa Wielkiej Nowenny Fatimskiej.
... Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko 
naszych rodzin, Matko ludzi i narodów. Ty znasz wszyst-
kie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku 
wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy 
światłem i ciemnością, jakie wstrząsają naszym współcze-
snym światem. Prosimy, przyjmij nasze wołanie w Duchu 
Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij 
macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci 
zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas 
samych i wszystkich naszych sióstr i braci. ...

PROMOCJA KSIĄŻKI O GEN. JÓZEFIE GIZIE
- Jerzego Gizę, autora Nowosądeckiej Listy Katyńskiej, przed-
stawiać nie trzeba,  bo nie przedstawia się domownika w domu 
– zagaił spotkanie Leszek Migrała, red. naczelny „Almanachu 
Sądeckiego”. - Tomasz Podgórski jest doktorem nauk huma-
nistycznych, egiptologiem, nauczycielem języka angielskiego 
w LO im. Jan III Sobieskiego w Krakowie.

Kuzyni mieszkający pod Wawelem od dawna nosili się 
z zamiarem napisania solidnej monografii dziadka, wreszcie 
uporządkowali archiwum rodzinne i usiedli przy komputerze, 
każdy przy swoim.Po  śmierci dziadka moja mama pojechała 
do Anglii i udało jej się przywieźć do Polski archiwum generała 
– mówił Tomasz Podgórski – Pisząc książkę, stanęliśmy wobec 
bogactwa materiału. którego starczyłoby na trzy takie książki. 
To się historykom rzadko zdarza.

Gdy syn mówił te słowa, to Maria Giza-Podgórska, siedząca 
skromnie w tylnym rzędzie i kiwała potakująco głową. Ona kilka 
lat temu jako pierwsza napisała książkę wspomnieniową o ojcu. 
Na sali znajdował się także ojciec drugiego współautora książki - 
Tadeusz Giza. Było też wielu innych członków zasłużonej familii.

Zdaniem Tomasza Podgórskiego największą wartością tego 
wydawnictwa jest ikonografia, dziesiątki nigdzie dotąd niepu-
blikowanych zdjęć, rysunków i rycin, przedstawiających żoł-
nierskie życie dziadka, a potem jego tułaczy los na obczyźnie.

Dla Jerzego Gizy promocja stała się okazją do wygłoszenia wykładu 

o patriotyzmie, bo na życiorysie jego dziadka można się uczyć 
historii Polski XX wieku. Generał Józef Giza, absolwent Długoszo-
wego Gimnazjum, był uczestnikiem polskiej konspiracji w wojsku 
austriackim w 1918 roku, walczył z Ukraińcami o Lwów i Przemyśl, 
a z Czechami - o Spisz i Orawę. Potem była wojna z bolszewikami 
1920, wierna służba w II RP m.in. na Kresach Wschodnich przy 
granicy z Sowietami, wreszcie wojna obronna 1939, tułaczka przez 
pół Europy do Armii Andersa, a po wojnie - gorzki żywot emigranta  
w Anglii. Do kraju Józef Giza nigdy nie wrócił, choć z rodziną 
w Nowym Sączu utrzymywał stały kontakt do śmierci. W modlitew-
niku generała najbardziej wytarte stronice to Litania Loretańska…

– Pisząc książkę o dziadku, chcieliśmy oddać hołd polskiemu żoł-
nierzowi, jakie to było wspaniałe pokolenie, wychowane przez 
pokolenie wspaniałych nauczycieli, którzy żyli Polską  i umieli tę 
miłość przekazać swoim uczniom – mówił Jerzy Giza.

Sala klaskała, a za chwilę ustawiła się długa kolejka do autorów po 
autografy. W ogonku stanęli m.in.: wicemarszałek Małopolski Leszek 
Zegzda, wiceprezydent Bożena Jawor, dyrektor Muzeum Okręgowego 
Robert Ślusarek i wielu, wielu innych zacnych sądeczan. Wydanie tego 
dzieła  w znacznym stopniu sfinansował Urząd Miasta Nowego Sącza, 
dołożyło się Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, a staranny druk 
i piękna oprawa jest dziełem sądeckiej oficyny Flexergis sp. z o.o.

Przedmowę do książki wnuków o dziadku generale napisał śp. 
Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, który 
zginął w katastrofie smoleńskiej. I to już mówi wszystko.

Jan Ruchała
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Dorota Bębenek: Na początku pragnę zaznaczyć, że 
bardzo cieszymy się obecnością Siostry w naszej parafii. 
Chciałabym zapytać najpierw o rodzinne korzenie. Skąd 
Siostra pochodzi?

Siostra Przełożona: Pochodzę z Sobolowa, miejscowo-
ści położonej niedaleko Bochni.

Dorota Bębenek: W jakich placówkach pracowała 
Siostra wcześniej i z którą z nich łączą się wyjątkowe 
wspomnienia?

Siostra Przełożona: Wszystkie parafie, w jakich praco-
wałam zapisały się na trwałe w moich wspomnieniach. 
Mogę tutaj wymienić między innymi Dębicę, Ropczyce, 
Gostyń, Przyszową, Szczurową. Ostatnią moją placówką 
była parafia Świętego Józefa na Osiedlu Kalinowym 
w Krakowie. Muszę przyznać, że bardzo lubię Kraków. 
Jeszcze przed tym zanim zostałam skierowana do 
posługi zakonnej w krakowskich parafiach, wiele razy 
przyjeżdżałam do Krakowa, bo tam pracował mój tato, 
a później pracowała i mieszkała moja siostra.

Dorota Bębenek: Czym urzekły Siostrę Służebniczki 
Dębickie, skoro właśnie ten zakon wybrała sobie Siostra 
na swój „Drugi Dom”?

Siostra Przełożona: W mojej rodzinnej parafii praco-
wały Siostry z tego zgromadzenia. Lubiłam z nimi prze-
bywać, rozmawiać. I tak się zaczęło.

Dorota Bębenek: Wielu ludzi, także świeckich, ma 
swojego ulubionego Świętego, wybranego Patrona, 

do którego najczęściej modli się i czerpie z przykładu 
Jego życia. Kto jest dla Siostry szczególną inspiracją 
w codziennym życiu?

Siostra Przełożona: Do wszystkich świętych lubię się 
modlić, a szczególnie do Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych. Kiedy patrzę na Jej wizerunek to nieraz się 
do mnie uśmiecha, a innym razem jest smutna.

Dorota Bębenek: Pełnienie funkcji Przełożonej to nie-
wątpliwie trudne zadanie. Jakie cechy, według Siostry, 
powinna mieć osoba, która jest odpowiedzialna za innych, 
która musi podejmować różnego rodzaju decyzje?

Siostra Przełożona: Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, 
że taka osoba powinna spajać wspólnotę, rozmawiać, 
wprowadzać miłą atmosferę.

Dorota Bębenek: Duży zachwyt wywołują piękne kwia-
towe kompozycje, jakie co tydzień „wyczarowuje” 
Siostra dla Pana Boga. Jak długo trzeba nabywać taką 
umiejętność?

Siostra Przełożona: Wcale nie trzeba się długo uczyć. 
Po jakimś czasie dochodzi się do wprawy. Wszystko 
zależy od tego, jakie kwiaty ma się do dyspozycji. Kom-
pozycje same układają się w głowie.

Dorota Bębenek: Bóg zapłać za poświęcony czas 
i uwagę. Myślę, że czas, jaki powierzył Pan Bóg Sio-
strze kierując Ja do naszej parafii będzie dla wszystkich 
bardzo owocny.

Siostra Przełożona: Bóg zapłać i szczęść Boże.

Matko Boża Wspomożenie Wiernych módl się za nami – 
rozmowa z Siostrą Przełożoną Donatyllą Trybułą

Dorota Bębenek: Skąd Siostra pochodzi i jakie pla-
cówki przed przyjazdem do naszej parafii wyznaczył 
Pan Bóg Siostrze na drodze zakonnego powołania?

Siostra Krystyna: Pochodzę ze Starego Sącza, a moja 
droga życia zakonnego przemierzała: Bochnię, Kro-
ścienko, Dębicę i obecnie Dąbrówkę.

Dorota Bębenek: Dlaczego akurat taka droga życiowa, 
dlaczego zakon?

Siostra Krystyna: Na to pytanie nie umiem do końca 
odpowiedzieć. „Cóż nie masz, czego byś nie otrzy-

MIŁOŚĆ dyktuje sposoby –
rozmowa z Siostrą Krystyną Jojczyk

mał” /1.Kor.4,7/ . Powołanie to wielka tajemnica, 
a zarazem wielkie obdarowanie. Czuję się ukochanym 
dzieckiem Boga obdarowanym Jego absolutną, bezinte-
resowną MIŁOŚCIĄ. I na tę MIŁOŚĆ, jak dziecko pragnę 
każdego dnia odpowiadać, darem z siebie wyrażonym 
zgodnie z naszym charyzmatem – w służbie. W wyborze 
drogi zakonnej, czy drogi w małżeństwie istotniejsze jest 
to, by swoje życie złożyć w dobre dłonie... Jak kiedyś 
powiedział ktoś:

Piłka do koszykówki w moich dłoniach jest warta 19 
Euro. W dłoniach Michaela Jordana jest warta 33 
miliony Euro, zależy czyje są dłonie...
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Kij w moich dłoniach co najwyżej może wystraszyć 
dzikie zwierzę, w dłoniach Mojżesza rozdzielił morskie 
wody, zależy czyje są dłonie...

Kilka gwoździ w moich dłoniach może posłużyć 
do zbicia kilku desek. W dłoniach Jezusa przynio-
sły zbawienie dla całego świata, zależy czyje są 
dłonie...

Jak widać, zależy czyje są dłonie, a więc warto swoje 
życie, czy to zakonne, czy małżeńskie, troski, zmar-
twienia, pragnienia najbliższych, relacje osobiste 
złożyć w dłoniach samego Boga, bo pamiętać należy, 
że zależy czyje są dłonie.

Dorota Bębenek: To, co Siostra powiedziała jest zara-
zem piękne i prawdziwe. Myślę, że warto to sobie 
zapamiętać. Wiem, że w pracę z dziećmi wkłada Sio-
stra dużo serca i zaangażowania. Praca w Ochronce 
jest trudna i bardzo odpowiedzialna. Czy ma Siostra 
zasadę, a może zasady, według których kieruje się 
w wychowaniu dzieci?

Siostra Krystyna: Tak, zasadę MIŁOŚCI. Nasz Założyciel 
BŁ. Edmund Bojanowski nazywał dziecko „najdroższym 
skarbem Pana Jezusa”. Dziecko to WIELKI DAR, to jak 
„Żywa Księga” napisana i podarowana przez Boga. 
U Niego nie ma dwóch takich samych, każda jest inna, 
niesamowita, niepowtarzalna. Bo takie jest dziecko. 
Moje zdanie to uczyć się ICH codziennie i umiejętnie 
czytać, by znaleźć indywidualną drogę do każdego 
z nich. Najlepiej pomaga w tym codzienne przypro-
wadzanie małych wychowanków do tego jedynego 
Wychowawcy – Boga, który zna pełną prawdę o czło-
wieku i który bardzo kocha każdego. To jest droga 
SERCA, a MIŁOŚĆ dyktuje sposoby.

Dorota Bębenek: Czy dzieci według Siostry mogą być 
inspiracją w tym, co się robi, czy od nich można się 
czegoś nauczyć?

Siostra Krystyna: Tak, każdego dnia jest mi dane 
zachwycać i uczyć się od nich prostoty, otwartości 
i prawdziwości, cech, których często brak w naszym 
dorosłym życiu. Dzieci mają w sobie piękno i moc, 
przebywanie w ich obecności pozwala odetchnąć 
świeżym duchem, koi troski i zmartwienia, przywraca 
radość. To, co cenię u nich najbardziej, to bezgra-
niczną ufność i zawierzenie.

Dorota Bębenek: Czego życzyłaby sobie Siostra na 
kolejne dni pięknego zakonnego powołania oraz powo-
łania nauczycielskiego i pedagogicznego?

Siostra Krystyna: Każde powołanie to ciągły wysiłek, 
który można porównać do wspinaczki w góry, by osią-
gnąć wyznaczony szczyt. Niech w kolejnych dniach 
towarzyszą nam słowa tej modlitwy w kroczeniu do 
wspólnego CELU, choć przecież różnymi drogami:

„Gdy idziemy w góry”

„Boże Gór”

I panie wszystkich szczytów!
W Twoich górach, które są rękami

Wzniesionymi w modlitwie do Ciebie
Pokonując skałę i wysokość,
Siebie samego i swoją niemoc
Pragnę idąc Twoimi śladami

Któryś wychodził na górę, aby się modlić
Wznosić się z moimi braćmi ku Tobie!

I wszystko uczynić modlitwą.
Dlatego uwielbiam Ciebie każdym

krokiem i każdym oddechem
Każdym uderzeniem serca i każdą myślą,

Każdym słowem
I każdym spojrzeniem,

Szumem wiatru i śpiewem ptaków,
Przytłumionym gwarem schronisk
I uroczystym wołaniem pasterzy.

Uwielbiam Ciebie Panie,
Samym sobą i każdym szczytem,

Moim bratem na linie
I braćmi, którzy się wznoszą

ku innym szczytom.
I uwielbiam ciebie także tymi,

Którzy musieli pozostać w dolinach
Gdyż Twoja wola pozostawiła ich tam

na dole
Gdy mnie wezwałeś na szczyt gór.

Dziękuję Ci za to gdyż
Góry są łaską!

I modlę się za tych, którzy odeszli
ze szlaku

W Góry Niebieskie, w Twoje ramiona
Napełnij nas żywych i wspinających się

po Twoich górach
WIELKĄ NADZIEJĄ,
Że wejdziemy na szczyty

ziemi
Że i my kiedyś wejdziemy w świat

GÓR NIEBIESKICH,
W Twoje KRÓLESTWO,
W góry „NIEBA NOWEGO

I ZIEMI NOWEJ.
Amen.

Niech się tak, Panie stanie.

Dorota Bębenek: Bóg zapłać za piękne i budujące 
słowa, za słowa modlitwy. Szczęść Boże.
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„(...) abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci 
w nadzieję” – rozmowa z Księdzem Pawłem Pająkiem
Dorota Bębenek: Bardzo dziękuję i cieszę się, że zgo-
dził się Ksiądz na wywiad do naszego biuletynu parafial-
nego. Na  początek  standardowe  pytanie  –  skąd Ksiądz 
pochodzi?

Ks. Paweł Pająk:  Moją  rodzinną  parafią  jest  Łososina 
Górna koło Limanowej.

Dorota Bębenek:  Łososina  jest  dość malowniczą miej-
scowością, zresztą tak jak i cała limanowszczyzna. A w ja-
kich  parafiach  pracował Ksiądz  zanim  przyszedł  do  św. 
Rocha?

Ks. Paweł Pająk: Przez 17 lat kapłaństwa trochę tych pa-
rafii było, m. in. Mielec, Jurków koło Limanowej, Krynica 
Zdrój.

Dorota Bębenek: Poproszę  teraz, by sięgnął Ksiądz pa-
mięcią  do  lat  dziecięcych,  młodzieńczych  i  powiedział 
nam, czym się wtedy interesował i czy to hobby przetrwa-
ło próbę czasu, a może się jakoś „zmodyfikowało”?

Ks. Paweł Pająk: Trudne pytanie. Moje zainteresowania 
– techniczne – miały wpływ na wybór przeze mnie szko-
ły  średniej. Teraz  też  się  czasem przydają.  Seminarium, 
a  później  kapłaństwo  skoncentrowały mnie  na doświad-
czeniu wiary.

Dorota Bębenek: Czy potrafi Ksiądz powiedzieć, w któ-
rym  momencie  życia  to  doświadczanie  wiary  zaczęło 
wypierać wszystko  inne, kiedy  tak naprawdę Bóg stanął 
w centrum?

Ks. Paweł Pająk: Było to w szkole średniej. Osoba kapła-
na, który pracował  z młodzieżą,  jego  świadectwo życia, 
postawa, podejście do człowieka, a w zasadzie otwartość 
na ludzi wpłynęły na moją decyzję. Postanowiłem wtedy, 
jeśli Pan Bóg dopuści i poprowadzi, iść drogą Chrystusa.

Dorota Bębenek: Przyznam się, że moją uwagę zwróciły 
w sposób szczególny Księdza homilie, które nazwałabym 
„homiliami  z  pasją”. Według mnie  są  one  bardzo  suge-
stywne,  obrazowe,  skłaniające do przemyśleń,  które po-
równałabym nawet do swego rodzaju rachunku sumienia.

Ks. Paweł Pająk: Pan Bóg dał mi szczególną łaskę wy-
rażania w prosty sposób tego co czuję, w oparciu o Słowo 
Boże i własne doświadczenie. To on formuje naszą świa-
domość i każdemu daje określone charyzmaty, celem bu-
dowania Mistycznego  Ciała  Chrystusa.  Tego  się  nie  da 
nauczyć,  tylko jest  to szczególny dar Jego łaski – zatem 
nie ma tu żadnej mojej zasługi... Przez wiele lat dzieliłem 
się swoim doświadczeniem wiary z wiernymi w Krynicy 
Zdroju, gdzie codziennie głoszone jest Słowo Boże, a te-
raz mogę to samo czynić w naszej parafii, z czego bardzo 
się cieszę. Wiara rodzi się ze słuchania, a umacnia się, gdy 
jest przekazywana.

Dorota Bębenek: Wydaje się to bardzo oczywiste, a jed-
nak często brakuje nam tej świadomości. Trzeba to ciągle 
i na nowo sobie uzmysławiać. Zapytam teraz o posługę 
kapłańską  –  która  z  nich  jest  dla  Księdza  szczególnie 
ważna?

Ks. Paweł Pająk:  Ks.  Jan  Białobok mawiał  kiedyś,  że 
w posłudze kapłańskiej  najważniejsza  jest  zasada –  trzy 
razy „K”: konfesjonał, kazanie – czyli Słowo Boże i kate-
cheza – wprowadzanie dzieci w doświadczenie obecności 
Jezusa. Zgadzam się z nim zupełnie, bo w kapłaństwie, tak 
jak w każdym innym powołaniu najważniejsza jest wier-
ność codziennym obowiązkom.

Dorota Bębenek: Jak przyjął Ksiądz wiadomość, że na-
sza parafia będzie kolejnym „przystankiem” na drodze ka-
płańskiego powołania?

Ks. Paweł Pająk: Ucieszyłem się. Wcześniej nie znałem 
tej  parafii.  Kościół  jest  trochę  schowany,  nie  widać  go 
z drogi głównej. Usłyszałem  też na  temat parafii bardzo 
dobre opinie od mojego kolegi, Ks. Jurka Zonia. Poza tym 
Dąbrówka leży niedaleko Krynicy, a zależało mi na tym, 
by móc  nadal modlić  się  z Grupą Modlitwy Wstawien-
niczej Św. Łukasza, która działa przy kościele, w którym 
poprzednio pracowałem. Mam też blisko do domu rodzin-
nego. Po wielu latach posługi doświadczam osobiście, że 
każda decyzja personalna ks. biskupa związana ze zmianą 
miejsca pracy kapłana, stanowi część tajemniczego planu 
Pana Boga, który troszczy się o zbawienie jego oraz tych, 
do których go pośle. On ma w  tym jakiś cel, a do mnie 
należy rozeznawać i wypełniać Jego wolę.

Dorota Bębenek: Miałam zapytać o plany na przyszłość, 
ale widzę, że to pytanie raczej nie ma sensu.

Ks. Paweł Pająk: No tak. Nie mam planów na przyszłość. 
Pan Bóg planuje, mnie pozostaje Mu zaufać. Ja się daję 
Mu do dyspozycji.

Dorota Bębenek:  Czy  takie  właśnie  przesłanie  miałby 
Ksiądz dla współczesnego człowieka?

Ks. Paweł Pająk: Myślę, że tak. Bóg jest dawcą nadziei. 
On daje nadzieję i nikogo nie potępia, jest bogaty w mi-
łosierdzie.  Jest  to  moje  hasło  z  obrazka  prymicyjnego, 
z Listu do Rzymian, rozdział 15, wers 13: „A Bóg, dawca 
nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wie-
rze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w na-
dzieję”. Bóg nikogo nie straszy, ale zawsze daje nadzieję. 
Jezus mówi – nie lękajcie się, zaufajcie Panu.

Dorota Bębenek:  Czego można  by  Księdzu  życzyć  na 
czas pracy w naszej parafii i na dalsze lata kapłaństwa?

Ks. Paweł Pająk: Żebym do końca wypełnił to, czego Pan 
ode mnie oczekuje. Tylko  i wyłącznie  tego, abym umiał 
rozeznawać, co jest Jego wolą.

Dorota Bębenek: Tego zatem życzę.
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W ostatnim czasie wszelkiego rodzaju me-
dia poruszyły ważną sprawę dostępności na 
rynku polskim substancji zwanych dopalacza-
mi. Stało się tak na skutek coraz liczniejszych 
hospitalizacji młodych osób po zażyciu tychże 
substancji, a w kilku przypadkach nawet ich 
śmierci. Boli z pewnością fakt, że dopiero sze-
reg ludzkich tragedii doprowadził do zajęcia się 
tą sprawą przez organy administracji państwo-
wej. Temat dopalaczy nie jest przecież świeży. 
Stosowanie substancji o działaniu psychotro-
powym jest stare jak świat. Natomiast legalna 
sprzedaż w Polsce samych dopalaczy jako pro-
duktów kolekcjonerskich rozpoczęta została 
w Łodzi w roku 2008. Cieszy w tym świetle sytu-
acja zbliżających się wyborów samorządowych, 
gdyż każdy zdaje sobie sprawę, że stały się one 
głównym zapalnikiem do zajęcia się tą frapującą 
a jednocześnie gorszącą społeczeństwo sprawą.

Stwierdzenie, że dopalacze to narkotyki, jest 
bardzo ryzykowne. Ilość składników o tym cha-
rakterze jest tu ograniczona ze względu na ob-
warowania prawne. To coś znacznie bardziej nie-
bezpiecznego, nierozpoznane jeszcze zagrożenie 
o zmiennej naturze. Dopalacze to zbiór środków 
syntetycznych oraz roślinnych, wyselekcjonowa-
nych z grupy tych, które przynajmniej w począt-
kowej fazie po spożyciu dają efekt pożądanego 
odurzenia. Jak donoszą media bardzo często są 
to również kleje, rozpuszczalniki, trujące grzyby 
a nawet rtęć. Dopalacze sprzedawane są jako 
produkty kolekcjonerskie, a więc nie podlegają 
kontroli żadnej z instytucji. Owe kolekcjoner-
stwo wynika jedynie z informacji w języku pol-
skim, opis produktu w języku angielskim jasno 
określa prawdziwy jego cel, spożycie.

Dopalacze są poważnym problemem nie tylko 
w sensie medycznym, ale również i wiary. Po-
dobnie jak narkotyki, stoją one w sprzeczno-
ści z 5 przykazaniem Dekalogu nakazujące-
mu chronić nam własne zdrowie i życie, któ-
re z racji otrzymania od Boga jest święte. 
Z tego tytułu tylko Bóg może decydować kie-
dy i z jakich przyczyn zostanie ono przerwa-
ne. Substancje odurzające niszczą owo prawo, 
przyczyniając się bezpośrednio do wyniszcze-
nia organizmu zwłaszcza młodych osób, czyli 
w pewnym sensie do samobójstwa. Dotyczy to 

oczywiście nie tylko zażywających. W znacznej 
mierze bardziej obciążone jest sumienie samych 
sprzedawców, świadomych realnego zagrożenia. 
Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi w tej 
sprawie jasno: „Używanie narkotyków wyrzą-
dza bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu 
ludzkiemu. Jest ciężkim wykroczeniem, chyba 
że wynika ze wskazań ściśle lekarskich. Nie-
legalna produkcja i przemyt narkotyków są 
działaniami gorszącymi; stanowią one bez-
pośredni współudział w działaniach głęboko 
sprzecznych z prawem moralnym, ponieważ 
skłaniają do nich. KKK 2291”. Każdy zatem 
wierzący człowiek powinien dbać w tym wzglę-
dzie o czystość sumienia nie tylko własnego, ale 
też innych. Najważniejszą rolę odgrywa oczywi-
ście zainteresowanie rodziców i ich interwencja 
w przypadku bezmyślnego niszczenia zdrowia 
substancjami psychotropowymi przez ich dzieci.

Należy żywić nadzieję, iż praca polityków bę-
dzie na tyle skuteczna, aby zapewnić minimum 
bezpieczeństwa publicznego i zaprzestać legal-
nej sprzedaży dopalaczy. Póki co pozostaje nam 
zastosować się do słów abp Kazimierza Nycza 
skierowanych do proboszczów i rektorów archi-
diecezji warszawskiej: „Trzeba wraz z rodzi-
cami i wychowawcami wypracować program 
i działanie, które pozwolą młodym ludziom 
odnaleźć sens życia, doświadczyć miłości i ak-
ceptacji, która jest najcenniejszym doświad-
czeniem w procesie wzrastania. Niech wasze 
oczy i serca będą gotowe dostrzec zagubionego 
i poranionego wewnętrznie człowieka. W świe-
cie wielu napięć i trudności trzeba ukazywać 
drogę wartości życia i czystego sumienia”.

B. i M. Stal

PO PIĄTE: NIE DOPALAJ!
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Umyślne zabójstwo
Jednym z czterech grzechów przeciwko 

bliźniemu, wołających o pomstę do nieba, 
oprócz grzechu sodomskiego (współżycie sek-
sualne z osobami tej samej płci), uciemięże-
nia ubogich oraz wdów i sierot, zatrzymania 
zapłaty robotnikom jest umyślne zabójstwo. 
W poprzednim biuletynie starałem się przy-
bliżyć problem grzechu zatrzymania zapłaty 
robotnikom, w aktualnym spróbuję omówić 
grzech umyślnego zabójstwa.
Przypomnijmy sobie dlaczego mówi się, że te 
cztery grzechy wołają o pomstę do nieba? Dlate-
go, ponieważ przed innymi grzechami mają w so-
bie nadzwyczajną i jawną niegodziwość i ściągają 
gniew i zemstę Bożą na tych, którzy je popełniają 
– niegodziwość jest widoczna i krzycząca.
Rozważanie grzechu umyślnego zabójstwa na-
leży rozpocząć od pierwszego w dziejach świata 
i ludzkości zabójstwa opisanego w Księdze Ro-
dzaju. Bóg mówi do Kaina wkrótce po tym, jak 
ten zamordował swego brata Abla: „Krew twe-
go brata głośno woła do mnie z ziemi!” (Rodz. 
4,10). Morderstwo zatem w sposób szczególny 
woła z ziemi do nieba, domaga się kary Bożej. 
Bóg nie może pozostać na to wołanie obojętny, 
stąd „przeklina” On Kaina: „Bądź więc teraz 
przeklęty na tej roli, która rozwarła swą pasz-
czę, aby wchłonąć krew twego brata, przelaną 
przez ciebie (Rodz. 4,11). Bóg jednak zawsze 
jawi się jako obrońca życia, nawet życia Ka-
ina po dokonanym zabójstwie brata Abla, krwi 
z jego krwi, obrazu każdego zabójstwa. Nikt 
nie powinien brać sprawiedliwości we własne 
ręce i nikt nie może uchylić prawa do dyspono-
wania życiem bliźniego (por. Rodz.4, 13-15).
„Życie ludzkie jest święte, ponieważ od same-
go początku domaga się „stwórczego działania 
Boga” i pozostaje na zawsze w specjalnym od-
niesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu (...). 
Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie 
prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej 
istoty ludzkiej” (patrz Katechizm, 2258).
Człowiek jest kimś szczególnym. Jest jedynym 
stworzeniem na tym świecie, które Bóg mi-
łuje dla niego samego. Jest przeznaczony do 
poznania i wiecznego miłowania Boga, a jego 
życie jest święte. Został stworzony na obraz 
i podobieństwo Boga (por. Rdz. 1, 26-27) i to 
jest ostateczną podstawą ludzkiej godności 

i piątego przykazania „Nie zabijaj”.
Papież Jan Paweł II w encyklice Evangelium 
vitae (Ewangelia życia, 1995r.) przypomina, 
co jest dobrem a co złem odnośnie życia ludz-
kiego. Szczególnie podkreśla zagrożenie życia 
w dzisiejszej cywilizacji zachodniej. Na pierw-
szy miejscu stoi tu aborcja.
Zło aborcji, zabójstwa dziecka, przypomina pod 
pewnym względem bratobójstwo Kainowe. Ude-
rza ono w ludzkie życie, gdy jest ono najsłabsze 
i najbardziej od innych zależne. Człowiek, który 
samą swoją obecnością zagraża choćby czyimś 
życiowym przyzwyczajeniom, jest eliminowa-
ny. Zarazem to przestępstwo dość powszechnie 
jest zalegalizowane, a nawet wspierane przez 
państwo, bo dokonywane przez pracowników 
„służby zdrowia”. „nie zabijaj” dotyczy też 
aborcji. Biblia widzi dzieci nienarodzone jako 
istoty ludzkie, liczy życie człowieka od poczę-
cia. Tradycja Kościoła odrzuca przerywanie 
ciąży gdyż jest to dzieciobójstwo. Dopuszcze-
nie się takiego czynu automatycznie wyklucza 
z Kościoła (ekskomunika), co ma uświadomić 
winnym ciężar tego grzechu; powrót wymaga 
należytej pokuty. Przedmiotem zróżnicowania 
może być co najwyżej rozmiar subiektywnej 
winy matek działających pod wpływem lęku, 
błędów i nacisków.
Papież stwierdza: bezpośrednie i umyślne za-
bójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze 
aktem głęboko niemoralnym (p. 57). Oświad-
czam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to 
znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, 
jest zawsze poważnym nieładem moralnym, 
gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej 
istoty ludzkiej (p.62).
Obu tym zdaniom towarzyszą formuły: „Mocą 
władzy, której Chrystus udzielił Piotrowi 
i jego Następcom, w komunii z Biskupami”; 
oraz: „Doktryna ta, oparta na prawie natural-
nym i prawie Bożym spisanym jest przekazana 
przez Tradycję Kościoła i nauczana przez Ma-
gisterium zwyczajne i powszechne”. Oznacza-
ją one, iż Ojciec Święty oficjalnie potwierdził 
i ogłosił, że wykluczenie aborcji jako zabójstwa 
niewinnej istoty ludzkiej jest DOGMATEM.
Zatem nikt, kto dopuszcza aborcję, nie może 
uważać się za prawowiernego katolika. Oznacza 
to może, że katolicy są w Polsce mniejszością, 
ale też Kościół o poparcie większości się nie 
ubiega, przedkładając wierność zasadom nad 
doczesny sukces. Jeśli chodzi o zagadnienia po-
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krewne, encyklika potępia techniki medyczne 
połączone z zabijaniem zarodków ludzkich.
Jak to się ma do prawa państwowego? (w ter-
minologii kościelnej „cywilnego”). Zasada jest 
jednoznaczna: ustawa łamiąca naturalne pra-
wo niewinnego człowieka do życia jest niespra-
wiedliwa i jako taka nie może mieć mocy praw-
nej (p.90). Decyzja demokratycznej większości 
przyzwalająca na niszczenie nie narodzonego 
życia jest nazwana „tyrańską”. Przy okazji pa-
pież poddaje krytyce rozpowszechniony demo-
kratyczny pogląd, że porządek prawny powinien 
być oparty na woli większości. Zatem demo-
kracja wcale nie zapewnia najlepszych praw. 
Dodajmy, że wcale nie musi zapewniać wybo-
ru najlepszych władz, o czy mówił już, żyjący 
w XIII wieku św. Tomasz z Akwinu (1225-1274):
„Jeśli lud jest zrównoważony, poważny, pil-
nie stoi na straży dobra powszechnego, wpro-
wadzenie prawa pozwalającego mu wybierać 
sobie urzędników do administracji spraw pu-

blicznych jest rzeczą słuszną, lecz o ile lud 
ten, deprawując się powoli, z wyboru czyni 
przedmiot handlu i powierza administrację 
ludziom złym i zbrodniczym, wówczas spra-
wiedliwą rzeczą jest odebrać mu władzę 
wybierania swych urzędników.” (Suma teolo-
giczna, I,II,97,2).
Wracając do encykliki: obrona życia jest zada-
niem i jednostek i instytucji. Życie dzieci nie 
narodzonych zależy od zdrowia rodziny, sprzy-
ja mu także opieka charytatywna nad osobami 
w sytuacji trudnej. Co do złych praw, katolik 
– także funkcjonariusz państwowy – nie ma pra-
wa zawieszać swojego sumienia pod pretek-
stem posłuszeństwa przepisom: to znaczy powi-
nien je zwalczać. W parlamencie – jeśli nie ma  
innej możliwości – wolno jednak poprzeć ustawę  
niewystarczającą pod tym względem, jeśli przy-
nosi ona jakąś poprawę.

Tadeusz Hajduk

Pobożny pielgrzym – turysta, który pragnie 
iść śladami JANA PAWŁA II powinien odwiedzić 
w pierwszej kolejności trzy miasta: WADOWI-
CE, KALWARIĘ ZEBRZYDOWSKĄ i KRAKÓW. Są to 
miejscowości w Polsce, z którymi Karol Wojty-
ła był związany najbliżej – od urodzenia, przez 
sakrament kapłaństwa aż do dnia wyboru na 
Stolicę Piotrową i które to miasta za życia umi-
łował, czemu dał wyraz w swoich pielgrzym-
kach do Ojczyzny.

Ale nie tylko te trzy miasta mają bliski 
związek z osobą Karola Wojtyły jako biskupa 
i kardynała a następnie papieża Jana Pawła II. 
Z naszym wielkim Polakiem łączą się też inne 
licznie rozsiane na polskiej ziemi miejsca, tak 
bliskie sercu Papieża Polaka Święte Sanktuaria 
Maryjne i do Bożego Miłosierdzia.

Oprócz wspomnianego już umiłowanego 
Sanktuarium Ojca Świętego w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej jako sanktuarium też bliskie sercu 
Jana Pawła II możemy wskazać nasze narodowe 
Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na 
Jasnej Górze i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach oraz Sanktuarium Matki Bożej 
Licheńskiej.

Dlatego każdy Polak turysta – pielgrzym 
przemierzający szlak papieskich pielgrzymek 
po Polsce – nie może ominąć Klasztoru Ojców 
Paulinów i wałów obronnych Jasnej Góry, gdzie 
znajduje się cudowny Wizerunek łaskami słyną-
cy Obraz Czarnej Madonny.

Przypomnijmy, że wg tradycji Obraz Mat-
ki Bożej został namalowany przez Św. Łukasza 
Ewangelistę na desce stołu, przy którym Naj-
świętsza Rodzina modliła się i spożywała posił-
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ki. Najnowsze badania naukowe wskazują na-
tomiast, że obraz był pierwotnie ikoną bizan-
tyjską, typu „Hodegetria”, pochodzącą z VI-IX 
wieku. Rosnąca sława Cudownego Wizerunku 
Bogurodzicy sprawiła, że w krótkim czasie Klasz-
tor Jasnogórski stał się miejscem licznych piel-
grzymek i skarbcem niezwykle cennych wotów. 
Obraz Matki Bożej jest koloru brązu (miodu), 
co jest związane ze sposobem malowania ikon. 
Twarz jest ciemna również, dlatego, że ma dużo 
warstw werniksu, który z czasem ciemnieje. 
Dzwony jasnogórskie codziennie o godzinie 
21.00 wzywają na Apel, modlitwę za Kościół 
i Ojczyznę. Składa się on m.in. ze śpiewu „Bo-
gurodzica”, antyfony apelowej „Maryjo Kró-
lowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, 
czuwam” (śpiewanej trzy razy), oraz antyfo-
ny „Pod Twoją obronę”. Zgodnie z życzeniem 
i prośbą ostatnich papieży, począwszy od Jana 
XXIII, dołącza się „Zdrowaś Maryjo” w intencji 
Ojca Świętego. Na zakończenie udzielane jest 
błogosławieństwo. Celebracja modlitwy Apelu 
rozpoczyna się uroczystym odsłonięciem Iko-
ny Jasnogórskiej, przy uroczystych fanfarach. 
Do tradycji sanktuarium należy pielgrzymo-
wanie. W pieszych pielgrzymkach uczestniczy 
rocznie około 200-250 tys. pielgrzymów. Wśród 
nich są wielkie pielgrzymki stanowe: robotni-
ków, rolników, maturzystów, nauczycieli i wy-
chowawców, kolejarzy, pocztowców, służby 
zdrowia i innych.

Bliski sercu Papieża Jana Pawła II był także 
Klasztor Bożego Miłosierdzia na łagiewnickim 
wzgórzu w Krakowie, który był dobrze znany 
papieżowi.
 Już w czasie okupacji idąc do pracy w Solvayu 
Karol Wojtyła wstępował do zakonnej kaplicy na 
krótką chwile modlitwy. Kroniki zakonne notują 
wydarzenia, w których uczestniczył jako młody 
kapłan, a potem Pasterz diecezji krakowskiej za-
interesowany dziełem apostolskim Zgromadzenia 
i rozwijającym się kultem Miłosierdzia Bożego 
w formach przekazanych przez s. Faustynę.
 W okresie międzywojennym w klasztorze żyła 
i zmarła s. Faustyna Kowalska (1905 – 1938), 
przez którą Chrystus Pan przekazał Kościołowi 
i światu orędzie o Bożym Miłosierdziu. Posłan-
nictwo s. Faustyny zostało zapisane w jej Dzien-
niczku, który prowadziła na życzenie Pana Jezu-
sa oraz spowiedników. Zanotowała w nim wier-

nie wszystkie słowa Pana Jezusa, a także opisała 
zetknięcia swej duszy z Nim. Dzieło to w spo-
sób niezwykły przybliża tajemnice Miłosierdzia 
Bożego. Dzienniczek został przetłumaczony na 
wiele języków m. in. na angielski, niemiecki, 
włoski, hiszpański, francuski, portugalski, arab-
ski, rosyjski, węgierski, czeski i słowacki.
7 czerwca 1997 roku przybył Jan Paweł II do tego 
miejsca – jak sam wyznał – z potrzeby serca, aby 
przed łaskami słynącym Obrazem Jezusa Miło-
siernego i przy relikwiach s. Faustyny Miłosier-
dziu Bożemu zawierzyć losy ludzkości, Kościoła 
i swój pontyfikat.
W sierpniu 2002 roku, podczas swojej ostatniej 
wizyty w Polsce Ojciec Święty dokonał uroczy-
stego aktu zawierzenia świata Bożemu Miło-
sierdziu. Mówiąc o dramatach współczesnego 
świata Papież powiedział: „Potrzeba miłosier-
dzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie 
znalazła kres w blasku prawdy”.

Wśród sanktuariów bliskich sercu Jana Paw-
ła II warto też wymienić Sanktuarium Maryjne 
w Licheniu, które Ojciec Święty odwiedził 7 
czerwca 1999 roku.
Licheń Stary to niewielka miejscowość w woje-
wództwie wielkopolskim, w środkowej Polsce. 
Dzięki staraniom Księży Marianów rozrosło się 
miejscowe Sanktuarium Maryjne.
W ciągu 10 lat wybudowano tu największą świąty-
nię w kraju. Rocznie Licheń odwiedza około 1,5 mln 
osób. Przybywają tutaj szukając pomocy w cierpie-
niach, kryzysach, zniewoleniach i uzależnieniach. 
Słynący z cudów wizerunek Matki Bożej Licheń-
skiej znajduje się w głównym ołtarzu bazyliki 
mniejszej. Pochodzi z drugiej połowy XVIII w. 
Nieznany malarz na cienkiej, modrzewiowej de-
sce przedstawił pełną smutku Najświętszą Ma-
ryję Pannę, spoglądającą na rozpostartego na 
Jej piersiach orła białego koronie. Obraz prze-
znaczony był najpierw do prywatnych modlitw, 
szybko stał się jednak obiektem kultu.
Decyzją Episkopatu Polski został koronowany 15 
sierpnia 1967 r. Za przyczyną Maryi dokonują się 
cudowne uzdrowienia nie tylko ciała, ale przede 
wszystkim duszy. Wota i wotywne tabliczki za-
wieszone na ścianach kościoła Św. Doroty są 
świadectwem wysłuchanych modlitw i próśb. 
W centralnej części Sanktuarium wznosi się wy-
soka na 25m kamienna góra. To, wybudowane 
z betonu i kamieni wzniesienie, nazwane Gol-



gotą, posiada labirynt przejść, grot, kapliczek, 
fi gur i płaskorzeźb. Nad całością góruje krzyż 
oraz postacie Matki Bożej i Św. Jana. Góra po-
wstała jako dzieło pokuty i przebłagania.

Pielgrzymując na papieskim 
szlaku śladami Jana Pawła II po 
miastach i sanktuariach bliskich 
Ojcu Świętemu i zwiedzając cu-
downe miejsca nie zapominajmy 
co one dla Polski i Polaków zna-
czą i z jakim trudem i pietyzmem 
oraz wiarą w Boga Jezusa i Ma-
ryję były wznoszone i pielęgno-
wane przez pokolenia naszych 
rodaków.
Kultywując w miłości pamięć 
o Ojcu Świętym otoczmy religij-
nym kultem i troską nasze święte 
miejsca, do których tak chętnie 
pielgrzymujemy i powracamy.

Uszanujmy te święte miejsca modlitwą i należ-
ną powagą i zadumą tak jak na to zasługują i tak 
jak umiłował je w swoim sercu Jan Paweł II.

 Józef Lasyk
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 Jednym z warunków, które człowiek winien 
spełnić, aby spotkać Boga, poznać Go, i z Nim się 
zjednoczyć jest czystość serca. Czym ona jest? Czy 
mieć serce czyste to; wewnętrzny spokój sumienia?, 
czyste intencje?, zadowolenie z rezultatów dobrych 
czynów? Czy czyste serce można mieć robiąc coś 
dobrego, ale na oczach wszystkich, tylko na poklask? 
Wyciągam do kogoś rękę na zgodę, ale tak naprawdę, 
to w głębi serca chodzi mi tylko o pokazanie swojej 
wyższości – zobacz jak jestem dobry. I czy samo 
nierobienie zła wystarczy? Przecież można mieć 
wyrzuty w wyniku zaniechania dobra. Widzę, ale nie 
reaguję. Czy moje serce pozostaje czyste?
Najlepszym doradcą jest tu nasze sumienie. Jeśli 
mamy wątpliwości – to znaczy, że nie wszystko jest 
w porządku. Nie szukajmy więc usprawiedliwień, 
okoliczności łagodzących. Róbmy to co najprostsze 

– nie walczmy ze złem – tylko róbmy to co dobre. 
W życiu wszystko do nas wraca – im więcej dobra 
damy innym – tym więcej do nas wróci. Przy okazji 
jeszcze być może „zarażając” innych. A wówczas 
nasze serca będą czyste i kiedyś będziemy oglądać 
Boga.
Miarą czystości serca jest miara miłości. Zaproszenie 
do czystości serca jest zaproszeniem do oglądania 
Boga. Kiedy człowiek doświadcza wielkiej miłości 
Boga, jego czystość serca staje się tak oczywista, że 
nie potrzebuje o niej mówić. Troska o czystość ma 
nas prowadzić do wewnętrznego wzrostu miłości. 
Czystość serca byłaby „próżną cnotą”, gdybyśmy nie 
szukali miłości i nie dążyli do niej. Byłaby wyrazem 
wyniosłości i pychy, znakiem zamknięcia na innych 
i próbą ucieczki od życia. Jeżeli się szuka miłości 
Boga, czystość serca jest stanem oczywistym. Nie 
można bowiem kochać Boga, nie będąc czystym. 
Czystość serca jest zadaniem długotrwałym. Nigdy 
nie należy uważać, że zdobyło się ją raz na zawsze. 
Zakłada ona wysiłek podejmowany we wszystkich 
okresach życia.
Wyrażamy szczere pragnienie życia w czystości 
serca, byśmy mogli coraz pełniej oglądać Boga 
oraz doświadczać Jego miłości. Prośmy o siłę 
i odwagę do dawania jasnego świadectwa o tym 
błogosławieństwie.

Halina F

Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą.
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  16 sierpnia przeżyliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Rocha 
kazanie wygłosił ks. kan. Stanisław Janas – em. proboszcz Paszyna.

  W naszej parafi i nastąpiły personalne zmiany. Pożegnaliśmy siostrę 
Grażynę i przełożoną siostrę Rozelinę a także ks. Rafała Jagodę. 
Na ich miejscu powitaliśmy s. Krystynę i przełożoną siostrę Dona-
tyllę oraz ks. Pawła Pająka. Wszystkich otaczamy gorącą modlitwą 
by Bóg obdarzył ich potrzebną mocą na nowych miejscach posługi.   W październiku w ramach 

Tygodnia Kultury Chrześci-
jańskiej miała miejsce promo-
cja książki T. Podgórskiego 
i J. Gizy – „Generał Józef 
Giza”.

 Msze Św. w naszej parafi i.

• Aktualności parafialne • Aktualności parafialne •

• Aktualności parafialne • Aktualności parafialne •

Aktualności parafialne 

Dni powszednie: 6.30, 17.00

Nieszpory w każdy czwartek o 17.45

Msza Św. dla młodzieży w I i III piątek miesiąca o 18.30

Niedziela: 7.30, 9.30, 11.00, 12.15 – dla dzieci 
(w 3 niedzielę miesiąca chrzty)

16.30 – nieszpory, 17.00

 Spowiedź w pierwszy czwartek i piątek od godz. 16.00

Kancelaria parafi alna:
w dni powszednie od 7.30 do 8.00

oraz w środę i w piątek od 16.00 do 17.00
ks. Paweł Pająk

Siostra Przełożona
Donatylla Trybuła

Siostra Krystyna Jojczyk

> czytaj str. 4 > czytaj str. 6

> czytaj str. 4-5

> czytaj str. 3
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