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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

W blasku betlejemskiej gwiazdy, 

przy wtórze anielskich melodii, 

wraz z zapachem choinki i wigilijnych potraw 

posyłamy do Państwa, wszystkich Parafian i Czytelników 

najserdeczniejsze życzenia świąteczne. 

Życzymy najwspanialszych darów i łask od Bożej Dzieciny 

oraz dobra i miłości od ludzi. 

Niech światło Bożego Narodzenia 

rozjaśnia nas wewnętrznie i napełnia nadzieją, 

a wszystkie dni, także i nadchodzącego Nowego Roku, 

upływają każdemu w zdrowiu, w radości i szczęściu.

Redakcja
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KALENDARIUM 
· 3 stycznia – Charytatywny event w Ratuszu z udziałem młodzieży z naszej parafi i

· 5 stycznia – Jasełka w wykonaniu dorosłych, młodzieży, dzieci i Chóru św. Rocha

· 25 marca – z powodu epidemii koronawirusa zostały wprowadzone ograniczenia 
w zgromadzeniach publicznych w tym, w Mszach Świętych i nabożeństwach

· 21 kwietnia – Święta Wielkanocne bez udziału wiernych z  powodu obostrzeń 
epidemicznych 

· 7 czerwca – odpust ku czci Trójcy Świętej oraz wprowadzenie relikwii św. 
Charbela. Kaznodzieją w tym dniu był nasz rodak o. dr Janusz Mółka 

· 11 czerwca – koncert ewangelizacyjny w  naszym kościele „W  jedności serca, 
w jedności ducha”

· 16 sierpnia – odpust ku czci św. Rocha. Kaznodzieją był nasz rodak ks. Grzegorz 
Wolak

· 27 sierpnia – zmiany księży wikariuszy: ks. Piotr Zawiślak został skierowany do 
parafi i św. Józefa w Muszynie, a posługę w naszej parafi i rozpoczęli: ks. Wojciech 
Wolak i ks. Maciej Dadał

· 18 września – błogosławieństwo trzech nowych ceremoniarzy z  naszej parafi i 
w Bazylice św. Małgorzaty 

· 19 września – Piesza i autokarowa pielgrzymka do Limanowej

· 26 września – jesienny Dzień Chorego – Msza Święta z namaszczeniem chorych

· 7-24 października – z powodu koronawirusa księża z naszej parafi i przebywali 
w  kwarantannie. Zamówione Msze św. odprawiane były w  kaplicy pw. Św. 
Rodziny na plebanii

· 11 listopada – Wieczornica Patriotyczna przygotowana przez młodzież z grupy 
JPII i Chór św. Rocha

· 4 grudnia – spotkanie ze św. Mikołajem

· 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Akatyst ku czci NMP 
w wykonaniu Chóru św. Rocha
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Pandemia – dobro czy zło?
Dobrze wiemy, że 

koronawirus zawład-
nął całym światem. 
Strach wśród ludzi jest 
tak wielki, że często 
trzeba sięgać po radę 
psychologów, aby nie 
doszło do nerwic, de-
presji i innych zaburzeń 
psychicznych w  społe-
czeństwie. Na pewno 
covid-19 jest choro-
bą szczególnie trudną, 
a  nawet czasem śmier-
telną. Trzeba spojrzeć 
podwójnie na ten pro-
blem. Z całą pewnością 
jest to choroba bardzo uciążliwa, atakująca różne 
narządy w  ciele człowieka i  powodująca różne do-
legliwości, jak na przykład trudności w  oddycha-
niu czy utratę sił fizycznych (a  w  tym m.in.: utratę 
smaku i węchu, niesamowite osłabienie, bóle głowy, 
wymioty, biegunki). Łączy się z  tą chorobą również 
absolutna izolacja domowa lub szpitalna, a  wtedy 
pacjenci pozostawieni są bez kontaktu ze światem, 
z  rodziną i  ze znajomymi. Można powiedzieć, że 
jest się zamkniętym pod kluczem jak w  więzieniu. 
Odzyskiwanie sił fizycznych okazało się być długim 
procesem. Chodzenie w  maseczkach i  przyłbicach 
nie należy do przyjemności. Wszyscy jednak rozu-
miemy, że jest to wymóg sanitarny i musimy się na 
to zgodzić. 

Niektórzy ludzie panicznie boją się zakażenia. Są 
bardziej nerwowi i zestresowani, odwracają się od sie-
bie. Czasem nawet robią wobec siebie niemiłe uwagi. 
Ale spójrzmy na pozytywne strony tej choroby. Można 
przeanalizować całe swoje życie. Znika wtedy wyraże-
nie „nie mam czasu”, bo przed każdym „covidowcem” 
zostaje postawiony znak stopu. 

Jeszcze rok temu nikt nie myślał o  nauczaniu 
zdalnym, które jest uciążliwe tak samo dla nauczycie-
li, jak i uczniów oraz bardzo dla ich rodziców, którzy 
chcąc, aby dziecko robiło postępy w nauce muszą im 
poświęcić wiele czasu. Nauczyciele zostali zmuszeni, 
aby dostosować się do nowej formy nauczania, która 

dla doświadczonych pedagogów wcale nie jest łatwa. 
Walka rodziców i nauczycieli, żeby ograniczyć kon-
takt z komputerem stała się już nieaktualna. Problem 
pozostał ten sam – troska o oczy i kręgosłup dziecka. 
Wszyscy wiemy, że gorzej poszły matury, okrojony 
z treści będzie również w tym roku egzamin dojrza-
łości. Przerwa zimowa będzie dla wszystkich w tym 
samym czasie. Mówiliśmy dzieciomi młodzieży, aby 
ich wypoczynek podczas ferii był na świeżym po-
wietrzu oraz przy zabawach zimowych zachowując 
bezpieczeństwo. Rodzice na pewno zorientowali się 
już, że praca nauczycieli, wychowawców, kateche-
tów jest trudna, stresująca i wymaga zorganizowania 
całej grupy, aby jak najwięcej treści dydaktycznych 
oraz wychowawczych uczniowie wynieśli ze szkoły. 
Wielu rodziców mówi, i  słusznie, że nauczyciel jest 
nieodzowny w  życiu ucznia. Zauważył to już św. 
Jan Paweł II, który powiedział w  kościele św. Anny 
w Krakowie, że każdemu potrzebny jest mistrz, czy-
li przewodnik po drogach studiowania, zdobywania 
wiedzy i wychowania. 

Życzmy sobie, aby covid-19 zniknął jak najszybciej 
z  kuli ziemskiej. Wszyscy tęsknimy za normalnością. 
Przy tej okazji pragniemy z całego serca podziękować 
wszystkim, którzy modlili się i  zamawiali msze świę-
te w intencji swoich duszpasterzy. Składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”.

Ks. Józef Janas



4

Żyć eucharystią
do naszej Parafii od sierpnia 2020 roku zosta-

li posłani nowi duszpasterze – ks. Wojciech Wolak 
oraz ks. maciej dadał. serdecznie ich witamy. z tej 
okazji postanowiliśmy przeprowadzić z nimi krótki 
wywiad. zapraszamy do lektury!

Skąd Ksiądz pochodzi?
Ks. Wojciech Wolak: Pochodzę z Mielca, z parafii 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Ks. Maciej Dadał: Pochodzę z parafii Nawiedzenia 

NMP w Długołęce-Świerkli. Jest to parafia w sąsied-
nim dekanacie do naszego, a więc bardzo blisko.

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

Ks. Wojciech Wolak: Późno zrodziło się u mnie po-
wołanie. Nie byłem ani ministrantem ani lektorem. Do 
kościoła chodziłem (jak rodzice kazali). Dorastałem 
w środowisku „blokersów”, młodzi, gniewni, „walczą-
cy o wolność”. Były to czasy komunistyczne. Młodzi 
nie za bardzo garnęli się do Kościoła. Pamiętam jak 
w szkole średniej, zachęcony przez kolegę, posze-
dłem na spotkanie Grupy Apostolskiej – to był chyba 
początek – mojej drogi powołania. Spodobało mi się 
i zacząłem chodzić na Grupę, potem na Pielgrzymki 
piesze do Częstochowy. Byłem na studiach rolniczych, 
przerwałem je i na ochotnika poszedłem do wojska. 
W armii (za komuny) służyłem 2 lata. I tu zaczęło się 
to „właściwe powołanie”, w różnych kościołach garni-
zonowych (czy to w Oleśnicy czy we Wrocławiu czy 
w Radomiu) odnajdywałem pomocną dłoń ze strony 
kapelanów wojskowych, gdzie mnie uczyli, prowadzili 
– życia z Bogiem. Po wojsku pierwsze kroki skierowa-
łem do Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Ks. Maciej Dadał: Nie byłem typem człowieka, 
o którym mówiłoby się: „ten, to urodził się w sutannie, 
urodził się kapłanem”. Raczej dojrzewałem do tej de-
cyzji. Właściwie to aż do klasy maturalnej. Choć i tak 
po maturze zrobiłem sobie jeszcze rok na namysł, bo 
powołanie w pewien sposób „zburzyło” moje plany, 
którymi było studiowanie geografii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Nawet już dostałem się na ten kierunek. 
Jednak nie podjąłem świeckich studiów, bo powołanie 
okazało się silniejsze. Ten rok przerwy poświęciłem 
na pracę fizyczną, która, patrząc z perspektywy czasu, 
ukształtowała mój charakter. Dzięki temu doświadcze-
niu o wiele łatwiej było mi wejść w „rytm” najpierw 
kleryckiego, a teraz już kapłańskiego życia, które łą-

czy się z codziennym, 
wczesnym wstawa-
niem.

Wracając do po-
wołania. W swoim 
życiu dostrzegam 
kilka szczególnych 
momentów, które po-
kazały mi, że moją 
drogą jest bycie księ-
dzem. Będąc w piątej 
klasie szkoły pod-
stawowej trafiłem do 
szpitala z zapaleniem 
wyrostka. Czułem, że 
przyjęta tam Komunia 
Święta z rąk szpitalne-
go kapelana uzdrawia 
mnie, nie tylko fizycz-
nie, ale przede wszyst-
kim wewnętrznie. 
W tym samym roku po 
raz pierwszy „od de-
ski do deski” przeczy-
tałem Pismo Święte. 
Wtedy jeszcze bez 
zrozumienia, ale samo 
pragnienie na pewno było natchnieniem „z Góry”. Od 
pierwszej klasy gimnazjum, z własnej woli, codzien-
nie zacząłem odmawiać Różaniec. To może takie małe 
rzeczy, ale z perspektywy czasu widzę, że w ten sposób 
prowadził mnie Pan Bóg.

Czy na drodze do kapłaństwa spotkał Ksiądz oso-
by, które znacząco wpłynęły na decyzję o byciu kapła-
nem?

Ks. Wojciech Wolak: Tak, to byli kapłani – mój ks. 
Proboszcz z parafii oraz księża kapelani wojskowi. 

Ks. Maciej Dadał: Tak. Za taki kluczowy „zapal-
nik” mojego powołania uważam swojego księdza kate-
chetę z nowosądeckiego II Liceum. W podjęciu osta-
tecznej decyzji potrzebny mi był taki przykład. Do dzi-
siaj jestem mu wdzięczny za piękny wzór przeżywania 
swojego kapłaństwa. 

Do jakiego Świętego ma Ksiądz szczególne nabo-
żeństwo? Czy jego życiorys wpłynął na formowanie się 
u Księdza powołania kapłańskiego?

ks. Wojciech Wolak

ks. maciej dadał
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Ks. Wojciech Wolak: Wielu mam ulubionych 
świętych, ale szczególny kult mam do św. Franciszka 
z  Asyżu. Mniejsi Bracia Kapucyni zawsze mnie fa-
scynowali. Jeździłem często w  szkole średniej do 
Nich do Sędziszowa Małopolskiego. Pokora, cichość, 
skromność, praca, modlitwa, ich postawa i  pomoc-
niczość, „być dla innych” – zawsze mnie to inspiro-
wało, pociągało. 

Moi ulubieni Świeci to: o. Pio, Jan Paweł II i s. 
Faustyna Kowalska – to moje wzorce. Chciałbym ich 
choć trochę naśladować w swoim życiu kapłańskim. 
Trudne to, ale nie mówię, że niemożliwe… 

Ks. Maciej Dadał: Na początku formacji semi-
naryjnej czytywałem dzieła hiszpańskiego świętego 
– księdza Josemarii Escrivy. Bardzo ciekawa postać. 
Pragnął zostać księdzem, ale pod wpływem swego 
ojca oprócz seminarium duchownego ukończył tak-
że studia prawnicze. Później okazało się, że to wy-
kształcenie bardzo mu się przydało. W trakcie wojny 
domowej w Hiszpanii za dnia pracował jako praw-
nik by utrzymać swoją matkę i rodzeństwo, zaś no-
cami z pełnym oddaniem pełnił kapłańską posługę. 
Zastanawiało mnie skąd miał na to wszystko siłę. Po 
sobie pozostawił piękne dzieła Opus Dei i Katolicki 
Uniwersytet Nawarry w Pampelunie. Z jego ksią-
żek bardzo cenię wydaną w jednej części – Drogę, 
Bruzdę i Kuźnię. Jest to zbiór jego przemyśleń (łącz-
nie ponad 3 tys. punktów!) na różne duchowe tema-
ty, bardzo przesiąkniętych słowem Bożym. Gorąco 
polecam!

Mniej więcej jako diakon przeczytałem pierwszą 
książkę Sługi Bożego, amerykańskiego abpa Fultona 
J. Sheena, zatytułowaną – Warto żyć! Był to zbiór ka-
techez, które co tydzień, przez kilkadziesiąt lat prowa-
dził na antenie amerykańskiej stacji telewizyjnej NBC. 
Sheen był tak popularny, że gdy w tym samym czasie 
transmitowano koncert Franka Sinatry, to i  tak on, 
zwyczajny, katolicki biskup, zgromadził większą pu-
bliczność. 

Dlaczego go polubiłem? Z  jego rozważań pły-
nie niesamowite umiłowanie Chrystusa, Eucharystii, 
Kościoła, Matki Najświętszej. Mimo świetnego wy-
kształcenia miał dar przemawiania i  pisania tak, że 
rozumieli go i  chcieli słuchać nie tylko prości ludzie, 
ale także intelektualiści. Bardzo dobrze znał ame-
rykańskich prezydentów Eisenhowera i  Roosevelta. 
Fascynujące jest jak umiał korzystać z  nowoczesnych 
środków przekazu, którymi wtedy były radio i „raczku-
jąca” telewizja. No i przede wszystkim, jako kapłan, jest 
dla mnie wielkim wzorem i na ile potrafię, staram się 
na nim wzorować. Również, gdy chodzi o kaznodziej-
stwo, pozostawił wiele, ciągle aktualnych wskazówek.

Co według Księdza jest najważniejsze w posłudze 
kapłańskiej?

Ks. Wojciech Wolak: Bycie dla Boga, bycie dla 
ludzi. Mam być pośrednikiem Boga z ludźmi. Mam 
prowadzić ludzi do Boga, mam być dla…. Dla nich za-
wsze dyspozycyjny i dostępny. Chciałbym tak jak mó-
wił św. Jan Paweł II – „spalać się dla Boga i dla bliź-
nich”. Kapłan ma mieć zawsze czas dla bliźnich…., 
z ludzi jest wzięty i do ludzi posłany… Mam świad-
czyć o Chrystusie swoim życiem, postępowaniem, sło-
wem… Konfesjonał, kazania, katecheza – to wzorce 
w posłudze kapłańskiej.

Ks. Maciej Dadał: Cóż mogę powiedzieć na tak 
ważne pytanie będąc dopiero w czwartym roku kapłań-
stwa? Wydaje mi się, że najważniejsze dla kapłana jest 
to, by z wiarą i przejęciem przeżywał każdą celebrowa-
ną przez siebie Eucharystię. Jeśli to się posypie i w tej 
materii wkradnie się rutyna, to prędzej czy później po-
sypie się całe kapłaństwo.

Jakie są Księdza zainteresowania? W jaki sposób 
kapłaństwo może pomóc w ich realizacji?

Ks. Wojciech Wolak: Moje zainteresowania są 
różne. Dawniej miałem swój zespół. Graliśmy muzykę 
alternatywną. Gram na gitarze i śpiewam. Lubię pro-
wadzić rekolekcje i  mówić kazania (kaznodziejstwo 
– to moja pasja). Dużo czytałem poezji, grałem i śpie-
wałem. Poezja, ogólnie muzyka – to moje zaintereso-
wania (muzyka lat 80., 90. – alternatywna, rock, punk 
rock). Interesuję się także śpiewem ludowym i tańcem. 
Należałem do Zespołu: „Pieśni i Tańca Rzeszowiacy” 
(tańczyłem i śpiewałem też później w chórze). Czytam 
książki psychologiczne, mistyczne. Lubię podróżować 
i zwiedzać. Interesuje mnie również historia II wojny 
światowej.

Sport – już nie – od wypadków – nie mogę czynnie 
uprawiać sportu. Pozostało mi tylko z czynnych spor-
tów pływanie oraz rower. Pożegnałem się z wędrów-
kami po górach, z bieganiem, z piłką nożną, nartami, 
itd. Choroba i wypadki spowodowały, że nie mogę 
już czynnie uprawiać sportu. Interesuję się wojskiem 
(gdyż sam byłem w armii, służyłem w lotnictwie), 
głównie lotnictwem (samoloty ponaddźwiękowe – to 
moja pasja).

Jestem bardzo wrażliwy i uczuciowy – pisałem 
dawniej poezję i coś tam próbowałem pisać… ale to 
historia, a dziś już wspomnienia. Mam wiele zaintere-
sowań. Nie sposób ich wyliczyć i bardzo często wyko-
rzystuję to w kapłaństwie.

Wojsko – dużo mnie nauczyło – bycia obowiązko-
wym, profesjonalnym, perfekcyjnym, odpowiedzial-
nym…
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Ks. Maciej Dadał: Myślę, że niczym się nie wy-
różnię, gdy powiem, że bardzo lubię sport, a zwłaszcza 
piłkę nożną. Od 7 roku życia jestem wiernym kibicem 
Realu Madryt. W poprzedniej parafii w każdą sobotę 
wieczorem z ministrantami i lektorami graliśmy w pił-
kę nożną, w jej halowej odmianie. Ponadto bardzo lubię 
lekkoatletykę i żużel. Jak to już wcześniej wybrzmiało, 
interesuję się geografią. Zwłaszcza w czasach szkolnych 
bliska mi była geografia polityczna, hydrologia, klima-
tologia i tak mógłbym jeszcze wymieniać, ale nie ma co 
zanudzać czytelników. Lubię górskie wędrówki, ale nie-
stety pandemia spowodowała, że trzeba będzie mocno 
popracować nad kondycją. Poza tym lubię czytać książ-
ki i staram się codziennie znaleźć na to chociaż chwilkę. 

Jakie trudności musi pokonać współcześnie ka-
płan, aby jak najlepiej wypełnić swoje powołanie, 
a zwłaszcza teraz, w czasie pandemii?

Ks. Wojciech Wolak: 
Zaakceptować siebie i obecną sytuację w jakiej ży-

jemy,
 Wiedzieć Kim jestem…
Świadczyć o  Chrystusie, swoją postawą, słowem, 

zachowaniem…
Odnaleźć siebie, wiedzieć, co do mnie należy.. 
 Niech dzieje się Twoja wola Boża, a nie moja …
Nie być egoistą, walczyć ze swoją Pychą…
 Umieć słuchać Boga i ludzi…..
Ciągłe – „być dla…..”
„Spalać się…”
Ks. Maciej Dadał: Uważam, co będzie dziwne, że 

pandemia może spowodować wiele dobrego. Chodzi 
mi o to, że może oczyścić wspólnotę Kościoła z kato-
licyzmu „zwyczajowego”, bo jak to się mówi „wypada 
chodzić do Kościoła”, a pozostawi we wspólnocie oso-
by chcące budować autentyczną relację z Chrystusem; 
a nie tylko na pokaz, bo mama, sąsiad czy ciocia patrzą.

Jakiej rady udzieliłby Ksiądz młodym ludziom, 
którzy są zagubieni i nie potrafią albo boją się odpo-
wiedzieć na głos powołania?

Ks. Wojciech Wolak: Jeden kapłan powiedział 
mi zasadę życiową. Zgłasza się do seminarium mło-
dy chłopak, po maturze, który nie zna życia nic a nic 
i mówi, że chce być księdzem. Odpowiada mu kapłan: 
Byłeś kiedyś zakochany? – Jeśli nie, to idź zakochaj 
się. Jeśli stwierdzisz, że to nie to, to przyjdź i zakochaj 
się w Chrystusie. Wówczas będę pewny, że jesteś po-
wołany, i że nie rzucisz kapłaństwa. Każdy powołany 
musi wiedzieć z czego rezygnuje idąc za Chrystusem. 
A to nie jest łatwe, to boli. O co tu chodzi? Młody 
człowiek musi po pierwsze odpowiedzieć na głos 

Chrystusa, musi rozeznać powołanie i  musi wiedzieć 
z czego rezygnuje na całe życie, bo ma być do końca 
tylko i wyłącznie dla Chrystusa…

Ks. Maciej Dadał: Odwagi, bo to Chrystus prowa-
dzi! Zresztą trzeba o tym pamiętać, że nawet jeśli już 
ktoś pójdzie do seminarium to nie musi zostać księ-
dzem. Po to jest czas formacji, aż do święceń diakona-
tu, by rozeznać czy Twoją drogą jest kapłaństwo czy 
małżeństwo. Tym bardziej, że dzisiaj już się nie styg-
matyzuje i nie wytyka palcem tych, którzy po roku czy 
dwóch rezygnują z seminarium. 

Znam kolegów z czasów seminaryjnych, którzy 
zrezygnowali z przygotowania do kapłaństwa i są 
wspaniałymi mężami i ojcami. Bynajmniej nie uważa-
ją tego czasu pobytu w seminarium za czas zmarnowa-
ny. Na pewno ten czas formacji dobrze, na ewangelicz-
nych wartościach, ukształtował ich osobowość.

Czy mógłby Ksiądz udzielić nam kilku wskazó-
wek, jak w czasie pandemii i we współczesnym świecie 
wzmacniać swoją wiarę i dzielić się nią z innymi?

Ks. Wojciech Wolak: Modlitwa, dobra lektura du-
chowa i filmy religijne, rozwijanie talentu (jeśli ktoś gra 
i śpiewa), wspólnie spędzony czas z domownikami, ro-
dziną, bliskimi, słuchanie audiobooków, np. z rekolek-
cjami, filmiki religijne z Youtube’a.

Jest ogrom czasu i możliwości – od nas samych 
zależy jak je właściwie wykorzystać, a potrzeba tyl-
ko chcieć, mieć dobrą wolę i odrobinę chęci. Trzeba 
pokonać również lenistwo. Nie bądźmy „kanapowca-
mi”! Życzę sukcesów w pracy nad sobą. Pozdrawiam! 
Szczęść Boże! 

Ks. Maciej Dadał: W pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa to rodzina była tzw. Kościołem domo-
wym, czyli miejscem ewangelizacji. Tym bardziej, że 
Kościół był prześladowany, a modlitwy wspólnotowe 
były rzadkie, właściwie tylko w dzień Pański. Dlatego 
na rodzicach spoczywał obowiązek bycia świadka-
mi wiary. Do tych słów, że rodzina jest „domowym 
Kościołem” chętnie nawiązywał św. Jan Paweł II. 

Uważam, że ten czas pandemii, izolacji, ograniczo-
nego dostępu do sakramentów, jest egzaminem dla na-
szych rodzin, rodziców, czy będą przykładem dla swoich 
dzieci. Jestem przekonany, że nawet tysiąc najpiękniej-
szych kazań, wypowiedzianych przez najbardziej lotne-
go kaznodzieję, nie da tyle w rozwoju wiary młodego 
człowieka, co przykład modlitwy i wiary jego rodziców. 

Na koniec serdecznie pozdrawiam wszystkich 
Parafian i dziękuję za życzliwe przyjęcie do waszej 
wspólnoty.

 Wywiady przeprowadziła Katarzyna Gomulec
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Przemyślenia W czasach Pandemii
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą” (Mt 10, 28)  
Wszyscy doskonale pamiętamy wydarzenia z marca 

tego roku. Wszechogarniający strach, niepewność, nie-
zliczone pytania. Cały nasz świat się zatrzymał. W telewi-
zorach, na czerwonych paskach wciąż wzrastająca liczba 
zakażonych i zmarłych. Pojawiają się zdjęcia ogromnych 
ilości trumien. W wiadomościach filmy pokazujące cha-
os w  szpitalach i  bezradność personelu. Wciąż powta-
rzane objawy choroby COVID - 19 sprawiały, że każdy 
kaszlący od razu myślał, że jest zakażony. Naraz prawie 
wszystko zostaje zamknięte, włącznie z kościołami. Co 
o tym myśleć? Czy to już zbliża się koniec świata? Ścisk 
w żołądku, płytki oddech, drżenie rąk. Wpadliśmy w pu-
łapkę paniki. Sama tego doświadczyłam. W głowie peł-
no myśli. Czy my jesteśmy gotowi na ponowne przyjście 
Jezusa? Świat jeszcze się nie nawrócił...

Musiałam z  kimś porozmawiać. Całe szczęście, że 
mam fantastycznych ludzi wokół. Jedna z bliskich osób 
powiedziała: «Spokojnie, Pan Jezus jest z nami i nigdy 
nas nie zostawi». Takie proste słowa, a tak wiele mi dały. 
Potem włączyłam losowo wybrane kazanie niezastąpio-
nego ś. p. ks. Piotra Pawlukiewicza. I znowu jedno zda-
nie : «Moc w słabości się doskonali». Znowu popłynęły 
łzy. Warszawski ksiądz na nowo uświadomił mi, jak mała 
jest moja wiara w Boga. Na nowo pokazał mi, że aby wy-
grać musisz osłabnąć. Na nowo zobaczyłam, jaka jestem 
mała, ale właśnie taką małą, ze swoją niemocą, jestem 
umiłowaną córką Boga. On właśnie taką mnie chce, sła-
bą i emocjonalną, bo w tym może działać. W tym może 
pokazać swoją siłę. Myślę, że Pan Bóg pozwala na wie-
le rzeczy, na wiele doświadczeń, nieraz bolesnych, aby 
pokazać nam, że bez Niego sobie nie poradzimy. Chce, 
żebyśmy w końcu zawołali: Panie ja już nie mogę, Ty się 
tym zajmij! No i wtedy może działać, często cuda. 

Od marca minęło już dziewięć miesięcy. Okazało 
się, że bardzo wielu ludzi przeszło chorobę COVID - 19. 
Jedni lepiej, inni gorzej, niektórzy nawet zmarli. Dzisiaj 
uczymy się żyć w nowych warunkach. Jesteśmy zmęcze-
ni sianiem paniki i manipulacją z odbiorników telewi-
zyjnych, czy radiowych. Polecam wyłączenie ich, wyjście 
na spacer, do kościoła, czy rozmowę z bliskimi. Strach 
nie jest od Boga. Jezus często powtarza «nie lękajcie się». 
Skoro nasz Mistrz i najlepszy przyjaciel tak mówi, to rze-
czywiście nie możemy być niewolnikami lęków. 

Dobrobyt rodzi słabych ludzi. Trudne czasy po-
kazują nam jacy jesteśmy na prawdę. Tak się stało. Co 
chwilę słyszymy o tym, że ludzie nie potrafią się ze sobą 
porozumieć, małżeństwa nie umieją ze sobą żyć, ludzie 

wpadają w  depresję z  obaw i  samotności. Stajemy się 
dla siebie wrogami. Narastające napięcia, liczne strajki 
napędziły falę nienawiści, a  także wprowadziło w na-
szą kulturę wulgarny język. Czuję, że nasza cywiliza-
cja upada. Nieraz dyskusje sprowadzają się do zakrzy-
czenia drugiej strony. Czy ten świat ma tak wyglądać? 
Marazm, złość, niechęć, lenistwo duchowe?

NIE! 
Te wszystkie wydarzenia powinny nas skłonić do 

refleksji nad swoim życiem. Nad pytaniami:
 - Co ja mogę zrobić dla moich bliźnich? 
- Jak trwać w  relacji z  Bogiem, mimo utrudnień 

w postaci obostrzeń? 
- Jak mogę bardziej kochać moją rodzinę?
Obserwując ludzi wokół, myślę że wielu zwolnie-

nie z obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej jest na 
rękę. Przykro się patrzy na to, że często starsze osoby 
mają większą motywację, żeby odwiedzić Boga, niż ludzie 
młodzi, którzy są mniej narażeni na chorobę. Oczywiście 
rozumiem realny strach przed chorobą, przed zgroma-
dzeniami, ale podczas gdy chodzimy do sklepów, odwie-
dzamy rodziny, chodzimy do pracy, strach przed pójściem 
na Mszę, choćby w tygodniu staje się marną wymówką. 
Zaniedbywanie regularnej spowiedzi, przyjmowania 
Jezusa w Komunii Świętej, brak udziału w nabożeństwach, 
odrzucenie Pisma Świętego, pogłębia nasze duchowe le-
nistwo. Dużo osób mówi, że Bóg jest wszędzie i można 
się modlić, gdzie się chce. Jednak to w kościele jest realne 
spotkanie z prawdziwym Bogiem i tam budujemy naszą 
wiarę. Bardzo łatwo zapomnieć o Bogu, jeśli odrzucimy 
kościół. To Jezus mówi nam, abyśmy się nie bali. On przy-
nosi pokój. Wszystko inne natomiast zdaje się krzyczeć do 
nas, że tylko strach przed wirusem nas uratuje. A co nam 
ze zdrowego ciała, jeśli zatracimy duszę?

Aneta Zaryczny 
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Godność Kobiety

Czy łatwo dzisiaj pisać o  godności kobiety? O  jej 
wrażliwości, pięknie i życiowym powołaniu? Czy łatwo 
dziś pisać o czymkolwiek? Chyba nie. Świat wokół nie 
jest przyjazny, raczej pełen sprzeczności. Trudny do 
zrozumienia i  zdefiniowania. Z  pewnością nie jest to 
rzeczywistość, w której wyrastało się trzydzieści, czter-
dzieści lat temu. Wtedy wszystko lub prawie wszyst-
ko wydawało się prostsze, bardziej oczywiste. Ludzie 
o  ugruntowanym światopoglądzie, wychowani w  ka-
tolickich rodzinach nie mieli wątpliwości, nie dywago-
wali o sprawach oczywistych, w ogóle się nad nimi nie 
zastanawiali. Obecny świat zbudowany jest na zasadzie 
różnego rodzaju alternatyw i wyborów. Oczywiście wy-
bór jest wpisany w człowieczeństwo, pochodzi przecież 
od samego Pana Boga, który zagwarantował nam wol-
ną wolę. Jednak ten wybór, jak każdy, którego dokonu-
jemy, osadzony jest w konkretnych „przepisach”, szcze-
gólnie w  dekalogu. Można się z  tym zgadzać lub nie. 
Można się przeciw temu buntować lub temu poddawać. 
Kwestia (choć słowo „kwestia” nie jest tu zbyt trafio-
nym) wiary też poddaje się pewnego rodzaju wybo-
rowi. W tym miejscu kapitalną maksymą są słowa Św. 
Augustyna: „Raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę”. 

Mówiąc o godności kobiety, należałoby powiedzieć 
na początku o godności człowieka w ogóle. Poszukując 
autorytetów poruszających ten temat, natknęłam się na 
wypowiedź Jana Pawła II w  jednej z  encyklik: „W grę 
wchodzi godność osoby ludzkiej, której obrona i rozwój 
zostały nam powierzone przez Stwórcę i  której dłużni-
kami w  sposób ścisły i  odpowiedzialny są  mężczyźni 
i kobiety w każdym układzie dziejowym”. Trudno o mą-
drzejsze stanowisko. Jesteśmy dłużnikami godności, która 
została wpisana w ludzką naturę, godności, którą należy 
chronić i rozwijać. A wykładnikami tej godności, zwłasz-
cza kobiecej są: poczucie świadomość własnej wartości, 
szacunek dla samego siebie, honor, duma, wrażliwość. 

Źródeł kobiecej godności można szukać w stosunku 
samego Pana Jezusa do kobiet, w  szacunku, jaki Jezus 
okazywał kobietom. Syn Boży, podczas wędrówki po zie-
mi, podchodził do każdej z niewiast z niezwykłą otwarto-
ścią, troszczył się o jej potrzeby. Odwołując się do nauki 
świętego Jana Pawła II należy wskazać, że Papież w kon-
tekście tego tematu odnosi się do pierwszego rozdziału 
Księgi Rodzaju i opisu stworzenia – mężczyzny i niewiasty. 
Oboje zostali ukształtowani na „obraz i podobieństwo” sa-
mego Boga, oboje są potrzebni i wspólnie tworzą rodzinę. 
I wreszcie oboje mają za zadanie czynić sobie ziemię pod-
daną i wpływać na dzieje świata. Niby oczywiste, a ciągle 
musimy sobie o tym przypominać. Nasza godność bierze 
się właśnie stąd – jesteśmy dziełem Boga, z wpisaną w na-
turę ludzką godnością i powinnością wobec tej godności.

Ojciec Święty w swoich rozważaniach nie pomija też 
faktu, że kobieta od zawsze pełniła i nadal pełni ważną 
rolę w społeczeństwie, w tworzeniu kultury, w życiu poli-
tycznym i ekonomicznym, wnosząc w te zaangażowania 
bogactwo swojej wrażliwości i mądrości. Św. Jan Paweł II 
podkreśla rolę kobiet w tworzeniu niezastąpionych dzieł 
społecznych i  kulturalnych. Dzięki swojemu wyczuciu 
i intuicji kobiety mają szczególną umiejętność widzenia 
tego, co trudno dostrzegalne. Jeśli ten swój dar wykorzy-
stują we właściwym kierunku, mogą przynieść innym 
wiele dobra. Na tym polega duchowe piękno kobiet, by 
być tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, aby wypo-
wiedzieć się tak, jakby nagle otwarła się nowa, a jednak 
stała w  swej niezmienności, perspektywa patrzenia na 
świat i jego sprawy oraz by czynić wszystko w celu zapo-
biegania nieszczęściom, krzywdom i niesprawiedliwości. 

Najpełniejszym wzorem geniuszu kobiety jest Matka 
Boża. Pani i Królowa. Piękno Jej geniuszu, jej królowa-
nie przybiera postać miłości i służby. Trzeba nam dzisiaj, 
kobietom i  matkom, nieustannie wpatrywać się w  Jej 
świetlaną postać. Z Niej czerpać inspirację do podejmo-
wania decyzji i działań. Może brzmi to zbyt górnolotnie 
i  idealistycznie, ale tylko takie postępowanie zapewnia 
osiągnięcie sukcesu, oczywiście tego w wymiarze ducho-
wym. Maryja, jako kobieta, wywarła i wywiera ogromny 
wpływa na losy ludzkości. To poprzez Maryję każda ko-
bieta może odkrywać piękno swojego powołania.

Na koniec trzeba by jeszcze odpowiedzieć na jedno 
pytanie. Co może usprawiedliwić sytuację, że kobie-
ta odsuwa w cień swoją wyjątkowość? Że sama siebie 
pozbawia wewnętrznego piękna i  wyjątkowości? Czy 
w ogóle jest coś takiego?

Dorota Bębenek
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PaPiesKie aPele JasnoGórsKie
Słowo, to jedna z  najbardziej ulotnych rzeczy na 

świecie. Wypowiadamy ich dziennie tysiące, większość 
to błahe komunikaty, polecenia, opisy. Wypowiedziane 
słowa nabierają większego znaczenia w związku z ma-
jestatem wypowiadającego lub w szczególnym kontek-
ście historycznym. Sytuacja ta dotyczy również homilii 
głoszonych przez Jana Pawła II w trakcie pontyfikatu. 
Obecnie są to nauki głoszone przez osobę podniesioną 
do rangi ołtarzy, być może jedynego świętego, z którym 
było nam dane „obcować”. Spróbujmy więc pochylić 
się w takim znaczeniu nad słowami głoszonymi przez 
papieża podczas Apeli Jasnogórskich, w  których brał 
udział w  trakcie swoich 4 pielgrzymek do kraju w  la-
tach: 1979, 1983, 1987, 1991. W 1987 roku Papież Jan 
Paweł II wygłosił jedynie krótkie przemówienie do 
zgromadzonych w  Kaplicy Cudownego Obrazu osób. 
Niemniej jednak analiza całości nauki jest trudna do 
interpretacji dla laika, dlatego też po krótce omówione 
zostaną główne myśli każdej z jasnogórskich nauk.

 
1979 r. - Czuwajcie i strzeżcie rodziny
Czuwać, według Wojtyły, to strzec wielkiego do-

bra. Dobrem tym jest też min. całe dziedzictwo du-
cha i  chrześcijańskich wartości. Czuwać to pamię-
tać o  stworzeniu i  całym dziele odkupienia, pamiętać 
za siebie, ale też za bliźnich. Papież widzi zagrożenie 
„czuwania” w naszej ludzkiej słabości, słabej woli, po-
wierzchownym stosunku do życia. Grzmi pod obra-
zem Najświętszej Panny: „ Nie ulegajcie słabościom! Nie 
dajcie się zwyciężyć złu”. Zachęca gorąco do ratowania 
drugiego człowieka, który tkwi w upadku. Przestrzega 
jednak, aby nie brać na siebie winy cudzych grzechów. 
Nakłania do refleksji, czy nasze poczynanie nie jest 
przyczyna czyjegoś zgorszenia, czy lekkomyślnie nie 
bierzemy na swoje sumienie wad lub nałogów, które 
przez nas zaciągają inni- w szczególności własne dzieci. 
Dodatkowo papież zwraca uwagę na najwyższą wartość 
rodziny i apeluje, aby czynić wszystko co możliwe, by 
rodziny miały możliwość być trwałym środowiskiem 
miłości. Chodzi min. o pomoc co do warunków pracy, 
mieszkania, utrzymania, poczęcia i wychowania dzieci.

1983 r. - Wewnętrzny program miłości
Słowa Apelu Jasnogórskiego wypowiadane były 

w  szczególności do towarzyszącej papieżowi wówczas 
młodzieży. Miłość opisuje się jako czuwanie przy dru-
giej osobie. Papież pragnie, aby młodzi wchodzący 
w  okres dojrzewania mieli już w  sobie ukształtowany 

dojrzały wewnętrzny program miłości, o  jakim mówi 
sam Apel Jasnogórski. Zaznacza, iż nasza odpowiedź 
na miłość samego Boga oraz Bogarodzicy jest swoistą 
nauką tej miłości. Odnosi się również, jak poprzednio, 
do słowa „czuwam”. W tych okolicznościach określa je 
jako bycie człowiekiem sumienia. Sumienia, którego 
nie zniekształcam ani też nie zagłuszam. Prosi o brak 
tolerancji i akceptacji dla zła, szczególnie jeżeli tak po-
stępują też inni. Prosi również o położenie zdecydowa-
nej zapory dla demoralizacji i stawianiu sobie samemu 
wymogów, nawet jeżeli nie będą tego od nas oczekiwali 
współtowarzysze.

 1991 r. - Jestem- Pamiętam- Czuwam
Jestem, to według Starego Testamentu imię Boga. 

Słowo to jest fundamentem Starego Przymierza ale 
również i Nowego Przymierza: „Gdy wywyższycie Syna 
Człowieczego, wtedy poznacie, że ja JESTEM”. Papież 
poucza, iż nowożytna cywilizacja odsuwa od świa-
domości człowieka to Boże „Jestem”. Jan Paweł II sta-
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„całe nasze Życie tyle Jest 
Warte, ile Jest W nim miłości”

wia więc pytanie do refleksji wewnętrznej: „Jeżeli jed-
nak Boga nie ma, czy ty, człowieku, naprawdę jesteś?”. 
Pamiętam, to zachęta do czytania Pisma Świętego. 
Człowiek trwa przy Bogu poprzez zachowanie Słowa 
Bożego i  wszystkich spraw bożych oraz rozważaniu 
ich na nowo w swoim sercu tak, jak to czyniła Maryja. 
Święty zachęca do poszukiwania natchnienia w  Biblii 
oraz odkrywania w niej na nowo i coraz pełniej tajem-
nicy Boskiego „JESTEM”, a tym samym naszej natury 
i  naszego własnego powołania. Czuwanie Jan Paweł 
II odniósł do bezpośrednio do postawy matki. Jest to 
czuwanie od pierwszych dni życia dziecka połączone 
zawsze z ogromną radością, ale też licznymi troskami. 
Papież w  odniesieniu do panującej w  1991 roku wol-
ności politycznej przypomniał również kontekst swojej 
wypowiedzi pochodzącej z  1983 roku i  przytoczonej 
również i w tym rozważaniu.

Główne akcenty nauczania papieskiego położo-
ne zostały na sprawy realizacji chrześcijańskich zasad, 
wartości społecznych, zasad moralnych, filozofii wol-
ności, idei cywilizacji miłości. Wszystko to osadzone 



zostało i omówione przez papieża w nawiązaniu do ak-
tualnej sytuacji społeczno-politycznej. Szczególne uza-
sadnienie wizyt na Jasnej Górze papież wytłumaczył 
podczas pielgrzymki w  1987 roku. Przed przybyciem 
do Częstochowy powiedział: „ Pragnę zanieść do Matki 
Bożej, Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej to wszystko, 
co jest przedmiotem wspólnych naszych dążeń, naszych 
pragnień, naszych cierpień...”. Natomiast przed rozpo-
częciem apelu mówił: „ Przybywam tutaj, aby przynieść 
Matce Najświętszej wszystko to dobro, które składa się 
na całość Kongresu Eucharystycznego w  naszym kra-
ju (…). Przybywam tu jako człowiek zawierzenia, żeby 
to wszystko, te wszystkie wielkie sprawy naszego pol-
skiego życia (…) tutaj zawierzyć Tej, która jest naszą 
Matką”. Nie sposób nie dopatrzyć się w słowach świę-
tego działań promujących postać Czarnej Madonny 
z Częstochowy. Nie powinno budzić to w nas zdziwie-
nia, gdyż cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II i jego 
zawołanie „ Totus Tuus” zdawało się opierać na barkach 
Najświętszej Panienki, szczególnie Tej częstochowskiej 
o surowym dość wizerunku.

B.M.Stal

Autorem powyższych słów jest Czcigodny Sługa 
Boży Stefan Wyszyński, Prymas Polski, głos naszego 
narodu, a  już wkrótce również nowy polski błogosła-
wiony. Polacy zawdzięczają mu bardzo dużo. Jednak 
nie każdy z nas wie, że pośród Jego licznych zasług dla 
Polski i mądrych słów, można odnaleźć także tzw. „ABC 
Społecznej Krucjaty Miłości”. Jest to program, który zo-
stał ogłoszony przez kardynała Wyszyńskiego w  roku 
1967 w liście pasterskim na Wielki Post. Stanowi zapro-
szenie dla każdego z nas do odnowy życia codzienne-
go. Składa się z dziesięciu punktów, w których jesteśmy 
zachęcani do prawdziwego życia miłością i dzielenia się 
nią z własną rodziną, znajomymi, innymi ludźmi, ale 
także z osobami nam nieżyczliwymi. 

Już w  pierwszym punkcie czytamy o  wyrażaniu 
szacunku oraz miłości do wszystkich ludzi, a co waż-
niejsze, nie tylko względem najbliższych, ale przede 
wszystkich - osób spoza naszej rodziny, a  więc sąsia-
dów, współpracowników czy ludzi przypadkiem spo-
tkanych na ulicy. Aby tego dokonać należy uświadomić 
sobie, że Chrystus żyje w absolutnie każdym człowieku, 

bez względu na to kim jest i  co robi. Z  tego również 
powodu winniśmy zawsze myśleć o  innych dobrze, 
a w szczególności o osobach, które postępują źle, nawet 
w  stosunku do nas samych. Myśli prowadzą do słów, 
a  te z kolei mogą wyrządzić ogromną krzywdę, a na-
wet podzielić ludzi między sobą. Dlatego też mówmy 
zawsze życzliwie i  dobrze o  innych. Zacznijmy także 
w taki sposób rozmawiać, w sposób przepełniony miło-
ścią. Jak jednak tego dokonać? Zacznijmy od tego, aby 
nie podnosić głosu na naszego rozmówce. Unikajmy 
również wszelkich przekleństw, które nigdy nie były, 
nie są i nie będą ozdobą naszego języka ojczystego. Nie 
sprawiajmy także innym przykrości, a tym samym nie 
doprowadzajmy ich do łez. Uspokajajmy i  okazujmy 
dobroć w każdej sytuacji. 

Kolejny krok w  naszej wewnętrznej przemianie 
to nauka przebaczenia wszystkiego i  wszystkim. Jest 
to jedno z najtrudniejszych zadań, które stawia przed 
nami sam Chrystus, a do czego namawiał również kar-
dynał Wyszyński. Nie chowajmy w  naszych sercach 
urazy. Pierwsi wyciągajmy rękę do zgody. Niech nasze 
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carlo acutis – eucharystyczna 
młodość



działania względem innych będą zawsze szczere, dobre 
i czyste. Żyjmy w taki sposób, w jaki sami chcemy być 
traktowani. Pamiętajmy, że uczynione dobro zawsze 
do nas powróci. Nie możemy myśleć tylko o tym, kto 
i co jest nam winien. Powinnyśmy raczej rozmyślać nad 

tym, co my sami zrobiliśmy lub jeszcze nie – dla in-
nych. A zatem, czy współczujemy innym w cierpieniu, 
czy chętnie pomagamy w potrzebie innym, czy umie-
my pocieszać innych i udzielać rad. Pracujmy rzetelnie 
i nie oszukujmy. Wszystko, czego dokonujemy powin-
no być robione z myślą o innych, gdyż z naszego trudu 
korzystamy nie tylko my sami. Otwórzmy nasze serca 
na innych ludzi i nieśmy im pomoc. Nie zapominajmy 
o  chorych i  ubogich. Nie myślmy tylko o  potrzebach 
materialnych, módlmy się za nas samych, nasze rodzi-
ny, potrzebujących, nawet za naszych nieprzyjaciół. 

Wśród powszechnego przyzwolenia na demora-
lizację młodzieży, na indywidualizację społeczeństwa 
i  odchodzenie od wiary, miejmy odwagę powiedzieć 
głośno NIE! Zatrzymajmy się nad słowami kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, przeczytajmy je uważnie, roz-
ważmy, a następnie zróbmy dziesięć kroków w kierun-
ku drugiego człowieka, bo w każdym z nas mieszka sam 
Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel.

Katarzyna Gomulec

Wiemy, że nastolatkowie bardzo nie lubią, gdy do-
rośli, zwłaszcza rodzice mówią im: „zobacz, jaki jest 
ten twój kolega, czy koleżanka? Może wziąłbyś z nich 
przykład?” I  o  przykładzie, ani tym bardziej o  naśla-
downictwie nie będzie tutaj mowy. Raczej o  wyborze 
pewnej życiowej drogi, stylu życia, który wydaje się, że 
nie przystoi do dzisiejszych czasów, a  kształtował ży-
cie chłopaka, który, gdyby żył, miałby dopiero 29 lat, 
a zmarł jako piętnastolatek.

Młodzi zawsze potrzebowali emancypacji. 
Widzimy to, obserwując protesty przetaczające się przez 
nasz kraj, gdzie gołym okiem można dostrzec około 15-
16 letnie osoby. Jednak czymś, co według mnie zawsze 
charakteryzowało, albo powinno charakteryzować 
„zbuntowaną” młodzież (w  pozytywnym znaczeniu 
tego słowa), jest pójście pod prąd powszechnie obo-
wiązującym trendom. Niestety protestujący nie widzą, 
lub nie chcą widzieć, że płyną z prądem autodestrukcji, 
jakim jest popieranie zabijania nienarodzonego życia.

Nie o tym jednak miała być mowa. Młodzieńcem, 
który za swego życia szedł pod prąd panującym mo-
dom na pewno był nowy błogosławiony Kościoła ka-
tolickiego, Carlo Acutis. Ten młody Włoch, urodzony 

3 maja 1991 r., w Londynie (później, wraz z rodzicami 
powrócił do Italii) pokazał, że żyjąc na przełomie XX 
i XXI w., można żyć na przekór źle rozumianej „nowo-
czesności”.

Sam był chłopakiem swoich czasów. Geniusz 
komputerowy, zapalony programista, z  marzeniami 
o  karierze inżynierskiej. Jednak te wszystkie pasje od 
dziecka realizował zgodnie z odczytywaną przez siebie 
wolą Bożą. Co ciekawe, jego rodzice nie byli bigotami, 
„fanatykami” religijnymi. Zwyczajna włoska, kato-
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śWięty szarbel – eremita 
z Gór libanu

licka rodzina. Carlo bardzo wcześnie, z  własnej woli, 
postanowił codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej. 
Wszelkie swoje plany oddawał Panu Bogu podczas ad-
oracji eucharystycznej i z Różańcem w ręku. Z miłości 
do Eucharystii postanowił stworzyć multimedialną en-
cyklopedię cudów eucharystycznych z całego świata.

W  rozmowie ze swoimi przyjaciółmi często opo-
wiadał o swojej wierze. Również nie krył się ze swoimi 
poglądami na temat czystości przedmałżeńskiej, a także 
mówił, że życia należy bronić od poczęcia. Bynajmniej 
znajomi nie uważali go za dziwaka, czy wariata, ale jego 
sposób argumentowania wielu z nich przekonał do ta-
kiego stanowiska. 

Carlo pochodził z majętnej rodziny, o czym świad-
czy to, że w  domu Acutisów pracowali: osobisty ku-
charz (Hindus, który dzięki Carlowi przyjął chrzest), 
sprzątaczka, a sam Carlo miał kilka opiekunek. Jednak 
nigdy wobec rówieśników nie obnosił się ze swoim bo-
gactwem. Wśród jego opiekunek były także Polki i jed-

na z nich pozostawiła o nim piękne świadectwo: „kiedy 
zobaczyłam Carla po raz pierwszy, byłam zaskoczo-
na, że jest tak podobny do malutkich aniołków. Oczy 
Carla zdawały się być rozświetlone jakimś wewnętrz-
nym światłem. Z całą pewnością duchowość Carla, była 
duchowością świętego, ponieważ dziecka, które jak on 
codziennie uczestniczy we Mszy Świętej i  odmawia 
Różaniec nie jest łatwo znaleźć!”

Życie Carla zakończyło się bardzo młodo, w paź-
dzierniku 2006 r., w  wieku zaledwie piętnastu lat. 
Zmarł kilka dni po zdiagnozowaniu u niego złośliwego 
nowotworu. Jak mówił, swoje cierpienia ofiarował za 
Kościół, a tuż przed śmiercią miał powiedzieć: „umie-
ram spokojnie, bo ani minuty swojego życia nie zmar-
nowałem na rzeczy, które nie byłyby miłe Panu Bogu”. 
10 października 2020 r., w Asyżu ogłoszono go błogo-
sławionym. Carlo Acutis wytyczył piękną drogę życia 
współczesnym nastolatkom.

Ks. Maciej Dadał



W  uroczystość Trójcy Prze-
najświętszej (7 czerwca 2020 r.) 
w  naszej parafii odbyła się instala-
cja relikwii św. Szarbela Makhloufa, 
a właściwie Jusufa Antuna Machlufa. 
Mówi się o nim, że jest mocnym cu-
dotwórcą. Słynie z wielu cudów. Do 
miejsca, do Annaya w Libanie, gdzie 
znajdują się jego relikwie, odbywają 
się liczne pielgrzymki, a uzdrowie-
nia za jego przyczyną są czytelnym 
znakiem Bożej miłości. 

Św. Szarbel żył w  XIX wieku 
w  górach Libanu. Był Maronitą, 
wiernym Kościoła maronickie-
go w  jedności z  Kościołem po-
wszechnym. Wstąpił do Zakonu 
Libańskiego Maronitów z  wielki-
mi tradycjami życia pustelniczego. 
Szedł drogą codziennego i  konsekwentnego kształ-
towania relacji z  Panem Bogiem. Uczył się miłości 
Boga i  bliźniego, dzień po dniu, w  ukryciu i  rado-
snym milczeniu. Pracował i modlił się w odosobnie-
niu, choć pracował dla innych i modlił się za innych, 

gdyż wiedział, że chrześcija-
nin pozostaje we wspólnocie 
Kościoła i  w  społeczności, do 
której należy. Zmarł 24 grudnia 
w 1898 r. Został beatyfikowany 
przez Pawła VI na zakończe-
nie Soboru Watykańskiego II 
w dniu 5 grudnia 1965 r., a ka-
nonizowany 9 października 
1977 r.

Papież podczas beatyfika-
cji powiedział: „Eremita z  gór 
Libanu… to pierwszy wyznaw-
ca pochodzący ze Wschodu... 
Symbol jedności Wschodu 
i  Zachodu. Znak zjednoczenia, 
jakie istnieje między chrześcija-
nami całego świata. Jego przy-
kład i wstawiennictwo są dzisiaj 

bardziej konieczne, niż były kiedykolwiek... Właśnie 
ten błogosławiony zakonnik z  Annaya powinien słu-
żyć nam za wzór, ukazując nam absolutną konieczność 
modlitwy oraz praktykowania cnót ukrytych i  umar-
twiania siebie”. 
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raduJ się ziemio!


Sławnym stał się właśnie po śmierci i może na-
wet wbrew samemu sobie. Dlaczego Bóg wybrał maro-
nickiego mnicha z Libanu, aby przez niego dokonywać 
niesamowitych cudów uzdrowień? Który przychodzi 
w  snach, w  wizjach, przeprowadza operacje, poucza 
wątpiących i zagubionych we współczesnym świecie? 

Mnich i pustelnik, duchowny maronicki z Libanu, 
jest świętym na dzisiejsze czasy. Żyjąc z dala od zgieł-
ku i  hałasu cywilizacyjnego, niejako zniknął z  tego 
świata, ale dzięki Bożej łasce, prowadzi innych do 
Chrystusa. Zachęca do wytrwałej modlitwy oraz po-
stępowania według wartości i zasad chrześcijańskich. 
Zwykł powtarzać: „Nie zaczynaj na ziemi niczego, 
co nie będzie miało końca w niebie”. To zobowiązuje 
i wzywa do refleksji. Być jak święty Szarbel. Mam pa-
miętać, że jestem powołany do tego, aby być świętym, 
już tu na ziemi. Aby to, co podejmuję i czynię tu i te-
raz dopełniło się w wieczności. Mam być świadkiem 
Bożej miłości i jedności. Zdaniem św. Szarbela, by tak 
mogło się stać, konieczne są dwie rzeczy: znajomość 
Pisma Świętego i  Jezusa Chrystusa. Czytając zatem 
Pismo Święte i postępując według jego wskazań oraz 
żyjąc Eucharystią staję się coraz bardziej podobnym 
do niebieskiego wzoru. 

Może dlatego właśnie Bóg pozwolił tak aktywnie 
działać św. Szarbelowi, bo świat i współczesny człowiek, 
jak nigdy wcześniej, potrzebuje kogoś, kto wskaże, co 
w życiu jest najważniejsze; wskaże na wiarę i  tę wiarę 
w sercach umocni. Kto będzie orędował u Boga i upro-
si oraz pomoże uleczyć rany i  choroby. Wszystko po 

to, aby imię Boże było poznane i uwielbione a człowiek 
mógł osiągnąć dobro, szczęście, pokój i pełnię życia. 

Liturgiczne wspomnienie Świętego jest obchodzo-
ne 28 lipca.

Ks. Janusz Mółka SJ

Święta Bożego Narodzenia to czas radości z przyj-
ścia na świat Bożej Dzieciny. Wyrażamy ją na różne 

sposoby chcąc jeszcze bardziej przybliżyć się do nie-
zgłębionej Tajemnicy Boga Wcielonego. W tę tradycję 

wpisują się wspólne śpiewy kolęd i pastorałek 
a także Jasełka. W naszej Parafii również pod-
trzymywana jest ta piękna tradycja.

Chór Św. Rocha wraz z młodzieżą dzieć-
mi i  rodzicami organizował od roku 2017 
coroczne spotkania pt. „Wspólne śpiewanie 
kolęd i  pastorałek”. Śpiew przeplatany był 
utworami poetyckimi największych polskich 
wieszczów oraz świąteczną refleksją. Za każ-
dym razem przypominane były też najstarsze 
kolędy i pastorałki, które z czasem zostały już 
niestety zapomniane, po to, aby mogli je po-
znać najmłodsi. Jedną z nich jest pieśń „Raduj 
się ziemio” - „(…) Raduj się ziemio śpiewaj 
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„cel Jutra dla KacPra basty”

z Aniołami, wychwalaj Boga ciesz się z Niebianami. Już 
nie podnóżkiem jesteś Najwyższego, lecz Tronem Jego” 
(1841).

W bieżącym roku, 5 stycznia w sali teatralnej Św. 
Józefa odbyły się jasełka, które przygotowali rodzice 
wraz z  dziećmi uczęszczającymi do „Ochronki” oraz 
młodzieżą. Całą organizacją zajęła się P. Beata Stal wraz 
z  mężem. Ciekawy scenariusz i  piękne stroje, a  nade 

wszystko aktorzy - sprawili, 
że jasełka bardzo się podo-
bały licznie zgromadzonej 
publiczności, która gromki-
mi brawami nagrodziła wy-
konawców. Nasz Chór swoją 
muzyczną oprawą uświetnił 
tę miłą uroczystość.

Jasełka to nie tylko tra-
dycja - to osobiste dogłęb-
ne przeżywanie wydarzenia 
Narodzenia Pana Jezusa, 
a przy tym współpraca w gru-
pie, która daje wiele radości 
i  zacieśnia wzajemne więzi. 
Piękny przykład zaangażo-

wania rodziców na zawsze pozostanie w serdecznej pa-
mięci dzieci i młodzieży. Z całą pewnością zaowocuje 
w ubogacanie i pielęgnowanie tego dziedzictwa chrze-
ścijańskiego, kulturowego i narodowego.

„W  sercach chrześcijan każdy dzień jest Bożym 
Narodzeniem”             Św. Jan Paweł II

J. Nieć


Młodzi, aktywnie działający sądeczanie na po-
czątku roku zaprosili Nas na wydarzenie „Cel Jutra dla 
Kacpra Basty”, które odbyło się 03.01. w Sądeckim ra-
tuszu. Celem eventu było zebranie funduszy dla piętna-
stoletniego Kacpra, który ponownie zmaga się z choro-
bą. Na leczenie wciąż potrzebne są duże kwoty, dlatego 
młodzi wspólnymi siłami chcieli pomóc. W realizację 
tego wydarzenia włączył 
się Prezydent Ludomir 
Handzel, który objął nad 
nim patronat jak i lokalne, 
znane sądeckie firmy, któ-
re przekazały bony poda-
runkowe do swoich firm. 
Zbiórka realizowana była 
przez Sursum Corda. Całe 
wydarzenie nie miałoby 
miejsca bez wspaniałych 
artystów. Usłyszeliśmy 
kolędy i  piosenki świą-
teczne w wykonaniu zna-

nych i  cenionych wokalistów. Swoje umiejętności za-
prezentowały baletnice, a  kiermasz prac plastycznych 
nie odbyłby się bez zaangażowania artystów. Całe wy-
darzenie wspierała młodzież Naszej Parafii, która chęt-
nie włączyła się w organizację wydarzenia. Dziękujemy 
wszystkim za ich zaangażowanie w wydarzenie jak i za 
uczestnictwo oraz pomoc!
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PielGrzymKa lso i dsm 
do limanoWeJ

Każde dziecko wie, że 
miesiąc wrzesień wiąże się 
rozmaitymi wydarzenia-
mi i  rocznicami, w  których 
co roku uczestniczymy i  je 
przeżywamy. Gdyby popro-
sić kogoś o  ich wymienienie 
to z  pewnością wspomniałby 
o  rozpoczęciu nowego roku 
szkolnego albo o  rocznicy 
wybuchu II wojny świato-
wej. Jeśli jednak spytaliby-
śmy dziewczęta z  DSM lub 
ministrantów z  naszej pa-
rafii, to bez wahania odpo-
wiedzieliby również: Odpust 
w Limanowej.

Otóż, jak co roku, kilku-
nastoosobowa grupa dziew-
czynek z  Dziewczęcej Służby 
Maryjnej, ministrantów i aspi-
rantów wybrała się końcem 
września do Limanowej, aby 
odpowiedzieć na zaprosze-
nie Matki Bożej Bolesnej. 
Wraz z  nimi pojechały sio-
stry Katarzyna i  Anna oraz 
księża Wojciech i  Sebastian. 
Pomimo pandemii korona-
wirusa przy ołtarzu polowym 
w  Limanowej zgromadziła 
się liczna rzesza członków 
Liturgicznej Służby Ołtarza 
i Dziewczęcej Służby Maryjnej 
z  całego rejonu limanowskie-
go i  sądeckiego. W  tym roku 
Msza św. dla tych grup zbiegła się z niecodzienną uro-
czystością, w której większość z naszych młodych piel-
grzymów uczestniczyła po raz pierwszy. Mianowicie, 
podczas Eucharystii pod przewodnictwem ks. dzie-
kana Wiesława Piotrowskiego do grona ceremonia-
rzy zostało włączonych kilkunastu lektorów dekanatu 
Limanowa. Pewnie niektórzy z  naszych ministrantów 
wyobrażali sobie jak to oni, za kilka lat też dołączą do 
lektorów, a może i ceremoniarzy.

Po uroczystościach oraz „spacerze” wśród kramów 
na limanowskim rynku nasza grupa udała się w  dro-
gę powrotną do Nowego Sącza. Ufamy, że Matka Boża 
Bolesna będzie miała w opiece całą służbę ołtarza na-
szej parafii.

Ks. Sebastian Śmiałek
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PielGrzymKa W czasie Pandemii
Iść? Nie iść? Zostać w domu i żałować – bo przecież 

coś może się stać. A może zaryzykować i nie żałować – 
bo równie dobrze może stać się NIC. Jedni byli za, dru-
dzy byli przeciw. Jeszcze inni byli smutni, bo nie mogli 
pójść, inni że mogli a nie poszli, z kolei znaczna ilość 
mówiła, że jesteśmy szaleni, no bo jak to może być… 
pielgrzymka w czasie pandemii??? A my? My po prostu 
poszliśmy!

19 września 2020r. poszliśmy RAZEM, tak jak 
KIEDYŚ, do Pani Limanowskiej. Było inaczej niż zwy-
kle, ale i  to miało swój urok. Pogoda? Piękna! Cel? 
Coraz bliżej! Strefa? Zielona! Maseczki? Na wolnym 
powietrzu, przy zachowaniu odległości (po trzy osoby 
w rzędzie) NIEPOTRZEBNE! 

Wyszliśmy rano, ok 7.30, z  Kościoła p.w. św. 
Kazimierza, przewodnik przed nami, słońce za nami, 
a wśród nas… nasz nowy wikariusz ks. Maciej. Idziemy 
i  idziemy, towarzyszy nam modlitwa, śpiew, rozmo-
wy z  kapłanami, braćmi i  siostrami, i  mimo iż jest 
nas znacznie mniej niż zwykle, idziemy z nadzieją, że 
w przyszłym roku spotkamy się na szlaku wszyscy ra-

zem. Miłą niespodzianką był poczęstunek przygotowa-
ny przez mieszkańców miejscowości w  których mie-
liśmy postoje. Pomimo, że nie mieli możliwości dołą-
czenia do pielgrzymki fizycznie, dołożyli swoją cegieł-
kę ciepło nas przyjmując. Była to oznaka solidarności 
z nami, pielgrzymami.

I tak szliśmy, aż doszliśmy do celu. Jak zwykle zosta-
liśmy uroczyście przywitani. A teraz… teraz nastał czas 
kiedy możemy powierzyć wszystkie nasze prośby, tro-
ski i radości naszej Matce. Wchodząc do Bazyliki moż-
na było zobaczyć wiele skierowanych ku Maryi twarzy 
pełnych nadziei, wdzięczności, ale przede wszystkim 
pełnych zaufania i  oddania się Pani Limanowskiej. 
Nadszedł kulminacyjny punkt dnia – Msza Święta, któ-
rej przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Jeż. Po Mszy 
Świętej wróciliśmy do Nowego Sącza. Wróciliśmy z na-
dzieją, że w  przyszłym roku zobaczymy się na szlaku 
pielgrzymkowym WSZYSCY, bez ograniczeń na które 
nie mamy wpływu. 

Karolina Bocheńska
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noWi ceremoniarze W naszeJ Parafii 
– Kamil basta, sebastian Konstanty 

i dominiK rams

W ubiegłym roku nasz ksiądz proboszcz wraz z księ-
dzem Piotrem zaproponowali mi i  mojemu koledze – 
lektorowi Sebastianowi wyjazd na Kurs Ceremoniarza.

Pamiętam, że z początku nie bardzo to widziałem. 
Choć muszę przyznać, że  wiele myślałem o  tym, jak 
to jest być tą osobą, która ma najwyższy i zarazem ostat-
ni stopień w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Wahałem się 
jednak, bo uczestnictwo w takim kursie to kolejny obo-
wiązek. Nie byłem do końca prze-
konany, ale  ostatecznie powie-
działem – „Tak, wezmę udział” 
i… poszło.

W  październiku wraz 
z  kolegą zaczęliśmy Kurs 
Ceremoniarza, który odbywał 
się w  Domu Rekolekcyjnym 
w Ciężkowicach. Zaplanowanych 
było sześć sesji. Odbyły się jed-
nak tylko trzy z nich, a pozostałe 
ze względu na pandemię zostały 
przeprowadzone zdalnie. Kurs 
miał za  zadanie przygotować 
nas do  bardzo godnej i  odpo-
wiedzialnej funkcji. Na  każdej 
sesji były omawiane ważne te-
maty z  życia Kościoła i  liturgii. 

W  Kursie wzięło udział wiele 
różnych osób z  całej diecezji 
i  właśnie to wpłynęło na  nad-
zwyczajną atmosferę, która tam 
panowała. Wraz z kolejnymi se-
sjami poznawałem nowe osoby, 
które podobnie jak ja również 
od wielu lat służą przy ołtarzu, 
ale  i  jak to na  młodzież przy-
stało, potrafią się także dobrze 
bawić. Po  każdej weekendowej 
sesji mieliśmy egzamin z  wia-
domości i  ćwiczenia praktycz-
ne. Pisaliśmy konspekty, usta-
laliśmy asysty, poznawaliśmy 
najważniejszą księgę liturgicz-
ną, czyli  Mszał oraz  dokładny 
przebieg zwyczajnej i uroczystej 

liturgii. Zdawaliśmy na oceny, tak jak w szkole. Wielu 
osobom nie udawało się od razu zdać. Poprawa była 
na następnej sesji i  to niestety była już podwójna na-
uka, gdyż trzeba było się uczyć zarówno na poprawę, 
jak i na nową sesję. Wszyscy, którzy zaliczali egzamin 
z danej sesji mogli świętować mały sukces – oczywiście 
z umiarem, ze względu na  innych gości i  tych, którzy 
nas tam przyjmowali. Sukcesy te wpływały na  rado-



18

aKathistos

sną atmosferę podczas Kursu. Nadeszła ostatnia se-
sja w  czerwcu, na której odbył się końcowy egzamin. 
Spotkanie odbyło się w Nowym Sączu w Bazylice Św. 
Małgorzaty. Zdenerwowanie było duże, ale udało się 
zdać za pierwszym razem.

Osiemnastego września w Bazylice Św. Małgorzaty 
odbyła się uroczystość, podczas której otrzymaliśmy bło-
gosławieństwo do posługi ceremoniarza. Uroczystości 
przewodniczył ksiądz prałat Jerzy Jurkiewicz. Kazanie 
wygłosił ksiądz Sylwester Brzeźny, który przypomniał 
nam piękną dewizę św. Stanisława Kostki – „Do więk-
szych rzeczy zostałem stworzony”. Oznacza to, że mamy 
być wierni w tym, co robimy, a przez tę wierność swoim 
zadaniom, obowiązkom, codziennym czynnościom bę-
dziemy oddawać chwałę Panu Bogu. Wszystko, co robi-
my, mamy wykonywać najlepiej na świecie. Po kazaniu 
odbyło się błogosławieństwo i  otrzymaliśmy specjalne 
krzyże, będące znakiem naszej posługi. Dla mnie było 
to bardzo duże przeżycie. Ogarniała mnie wielka radość. 
Byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem tego doświadczyć. 

Na zakończenie, w  imieniu kolegi Sebastiana oraz 
moim własnym, chciałbym gorąco podziękować księdzu 
prałatowi oraz księżom – Piotrowi i Sebastianowi za wy-
różnienie nas, wspieranie oraz obecność na uroczystości.

Kamil Basta 



Dzień 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny jest dla wielu osób czasem uwielbienia Boga i  wypra-
szania łask za wstawiennictwem niepokalanej – Służebnicy Pańskiej. 
Z woli Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego – dzień ten jest świę-
tem patronalnym Zgromadzenia naszych sióstr Służebniczek BDNP. 
Tajemnica Niepokalanego Poczęcia Maryi wciąż zdumiewa i inspiruje 
wiele osób, także dziewczęta z DSM. W naszej parafii już po raz drugi 
chór parafialny św. Rocha, siostry Służebniczki, DSM i inni parafianie 
po wieczornej Mszy świętej modlili się śpiewając Akatyst – wspaniały 
starożytny hymn ku czci Maryi.

Modlitwa ta jest jednym z najwspanialszych zabytków chrześci-
jańskiej poezji wplecionej w  kult Matki Bożej. Akathistos powstał 
najprawdopodobniej w  V-VI wieku. Został przetłumaczony na ję-
zyk łaciński, przyjęty przez Kościół Zachodni i odtąd zaczął wywie-
rać ogromny wpływ na poezję maryjną Średniowiecza. Treść hymnu 
koncentruje się wokół tematu obecności Maryi w  Tajemnicy Słowa 
Wcielonego i Jego Kościoła. Akathistos składa się z 24 zwrotek zaczy-
nających się od kolejnych liter alfabetu. Na przemian przeplatają się 
teksty maryjne i chrystologiczne. Każda strofa zaczyna się od zapo-

wiedzi wydarzenia lub tematu, który kieruje naszą myśl ku wnętrzu tajemnicy. Pozdrowienia, wezwania litanijne, 
rozpoczynają się od słowa “chaire” (witaj, bądź pozdrowiona, raduj się). Hymn ten najczęściej śpiewa się do przed 
ikoną Bogurodzicy.

Dziękujemy ks. Prałatowi, kapłanom i wszystkim wiernym, którzy modlili się razem z nami. Niech Niepokalana 
wyprasza wiele łask i przytula do swego Przeczystego Serca.

Siostry i chórzyści
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,,być zWycięŻonym i nie ulec 
to zWycięstWo”

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone co-
rocznie 11 listopada w celu upamiętnienia odzyskania 
niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach 
zaborów. W dniu tym przywołujemy do naszej pamięci 
osoby, które dla naszej ojczyzny poświęciły swoje wła-
sne życie. Celebrowanie tego święta uświadamia nam 
jak ważna i  cenna jest wolność, o której nieraz w co-
dziennym życiu zapominamy i nie doceniamy jej war-
tości. Co roku święto to jest obchodzone w sposób bar-
dzo uroczysty, lecz ze względu na sytuację epidemiczną 
w naszym kraju, w tym roku miało ono charakter sym-
boliczny. Również niezwykle ważne w  życiu każdego 
Polaka powinny być symbole narodowe, w  związku 
z  tym w  tym dniu na wielu polskich domach zawisły 
biało-czerwone flagi. 

W  naszej parafii święto to zostało uczczone 
w sposób szczególny, poprzez odbycie się Wieczornicy 
przygotowanej przez księdza Wojciecha Wolaka i wy-
konanej przez młodzież z  grupy Apostolskiej Jana 
Pawła II i chór Św. Rocha. To patriotyczne wydarzenie 
miało charakter refleksyjny. Młodzież poprzez recyta-

cje wierszy zwracała nasze myśli na ważną, lecz trud-
ną przeszłość naszego narodu. Również obecni nar-
ratorzy przybliżali nam istotne fakty i znaczenie na-
szej ojczyzny, wolności i  patriotyzmu. Wieczornicę 
uświetniał śpiew naszego chóru, który odśpiewywał 
patriotyczne pieśni i  piosenki. Nasze wspólne śpie-
wanie było hołdem, jaki chcieliśmy złożyć tym, któ-
rzy walczyli o  niepodległość Polski. W  utworach 
brzmiało ważne przesłanie, że nasz kraj jest obecnie 
wolny, niepodległy. Pieśni i wiersze nie tylko wzru-
szały, ale i  uświadamiały, jaka ważna jest pamięć 
o  przodkach. Każdy mógł choćby na chwile wyci-
szyć się i na swój własny sposób interpretować wier-
sze i  pieśni. Pomimo obostrzeń i  ograniczeń, wiele 
osób łączyło się z nami duchowo poprzez transmisję 
internetową i  radiową. Na środku naszego kościoła 
stanął krzyż przepasany flagą narodową, pod któ-
rym młodzież po recytacji składała palące się świece, 
jako hołd. Na zakończenie wspólnie odmówiliśmy 
,,Modlitwę za Ojczyznę” ks. Piotra Skargi. 

To wydarzenie i  praca nad jego przygotowaniem 
p ozwol i ła  nam 
wszystkim przy-
wołać w  pamięci 
s łowa świętego 
Jana Pawła II, pa-
trona naszej pa-
raf ia lnej  grupy 
młodzieżowej, iż 
wolność jest nam 
dana, ale i  zada-
na. Równie trafny 
jest cytat Józefa 
P i ł s u d s k i e g o 
,,Naród, który nie 
s z anuj e  s woj e j 
przeszłości, nie za-
sługuje na szacu-
nek teraźniejszości 
i nie ma prawa do 
przyszłości.’’

Magdalena Pacyna, 
Klaudia Kozak
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