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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe. W związku z 100. rocznicą 
odzyskania przez Polskę Niepodległości mamy możliwość poczuć pełniej swobodę jaką 

posiadamy w sensie politycznym, wyznaniowym czy światopoglądowym. 

Niech ta wolność, osnuta nutą tolerancji, będzie wyznacznikiem serdecznych rozmów jakie 
czekają nas przy świątecznym stole. Postarajmy się w gronie najbliższych uczcić ten 

wyjątkowy czas w dziejach naszego narodu wyśpiewując uroczyście słowa kolędy:

Spokojnych Świat Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa na nadchodzący 2019 rok 
życzy Redakcja

„[…] Podnieś rękę, 
boże Dziecię

Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, 

w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą

Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami

A Słowo Ciałem się stało

I mieszkało między nami.”

Spokojnych Świat Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa na nadchodzący 2019 rok Spokojnych Świat Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa na nadchodzący 2019 rok 
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220. rocznica urodzin Adama Mickiewicza



24 grudnia 1798 r. na Litwie 
urodził się jeden z  najwybitniej-
szych twórców polskiego roman-
tyzmu. Autor takich dzieł jak 
epopeja narodowa „Pan Tadeusz”, 
poemat „Konrad Wallenrod” oraz 
dramat romantyczny „Dziady”. 
W  tym roku mija 220. rocznica 
jego urodzin. Nie możemy pomi-
nąć naszego wieszcza narodowe-
go – niesamowicie wykształcone-
go i utalentowanego człowieka. 

Twórczość Adama Mickiewicza na trwałe zapisała 
się w kulturze i historii naszego narodu oraz wywarła 
znaczący wpływ na świadomość zbiorową. Przez dwa 
stulecia gości już na kartach podręczników szkolnych. 
Jego poezja oddziaływała na wyobraźnię oraz język oj-
czysty. O czym świadczą liczne aluzje, cytaty i metafo-
ry pojawiające się w  utworach późniejszych twórców, 

w  tym również i  nam współczesnych. Inspirował nie 
tylko pisarzy i  poetów. Wyraźne nawiązania do jego 
utworów można odnaleźć również wśród wielu dzieł 
malarzy, grafików czy kompozytorów. Często są to 
także próby zilustrowania lub interpretacji jego dzieł. 
Mickiewicz był niezaprzeczalnie wybitną jednostką. 
Jego utwory w całości bądź we fragmentach były wielo-
krotnie przekładane na różne języki. Mickiewicz często 
jako wieszcz narodowy stawał się tematem portretów 
i medalionów. Uwiecznili go na swoich obrazach m.in. 
Walenty Wańkowicz i  Józef Oleszkiewicz. Natomiast 
najsłynniejsze pomniki poety znajdują się obecnie 
w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu oraz w Paryżu. 

Jego twórczość miała wejść pod chaty oraz wzbu-
dzić wśród polskiego narodu poczucie przynależności 
i miłości do Ojczyzny, którą tak jak Matkę należy nosić 
w swoim sercu. 

ks. Józef Janas

Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu 
pastuszkom – Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji – 
powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie 
nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją 
lepiej poznali i pokochali.

To nabożeństwo ma mieć charakter wynagradzający 
Jej Niepokalanemu Ser cu za zniewagi wyrządzone 
przez ludzi. 

Kto będzie z wiarą praktykował to nabożeństwo ma 
obiecane przez Maryję zbawienie, a także przyczyni się 
do ocalenia wielu ludzi od potępienia i zapowiadanych 
przez Maryję katastrof cywilizacyjnych. 

Nabożeństwo I sobót miesiąca uzyskało aprobatę 
kościelną i od tej pory rozwija się na całym świecie. 
Obejmuje ono 5 sobót miesiąca. Dlaczego 5 a nie np. 
9 albo 7?

Łucja otrzymała na to pytanie odpowiedź: 
ponieważ jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi: 
1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu. 
2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej. 

POTRZEBA ZAWIERZENIA MARYI  
I PRAKTYKOWANIA 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

3. Przeciw Jej boskiemu macierzyństwu, przy równo-
czesnym sprzeciwie uznania Jej za Matkę rodzaju 
ludzkiego. 

4. Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca 
dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej 
Matki Niepokalanej. 

5. Czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświęt-
szej Panny.
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MATKA chORYch

Co składa się na nabożeństwo I sobót miesiąca? 
Są to 4 elementy:
A. Spowiedź wynagradzająca - należy do niej przystą-

pić w intencji wynagradzającej w pierw szą sobotę 
miesiąca, przed nią lub nawet po niej, byleby tylko 
w I sobotę przyjąć Komunię świętą w stanie łaski 
uświęcającej.

 Gdy podczas jednego z objawień siostra Łucja zapy-
tała Pana Jezusa, co mają uczynić osoby, które zapo-
mną powiedzieć przed wyznaniem swoich grzechów 
o intencji wynagradzającej, otrzy mała odpowiedź: – 
Mogą to uczynić przy następnej spowiedzi, wykorzy-
stując w tym celu pierwszą nadarzającą się okazję. 

 Następne trzy elementy tego nabo żeństwa - we dług 
wyjaśnienia siostry Łucji - powinny być spełnione 
w pierwszą sobotę miesiąca, choć dla słusznych po-
wodów, spowiednik może udzielić pozwolenia na 
wypełnienie ich w następującą po pierwszej sobocie 
niedzielę. Są to:

B. Komunia święta wynagradzająca.
C. Część Różańca świętego – tutaj należy odmówić 

pięć tajemnic różańca w intencji wynagradzającej. 
Można rozważać którąkolwiek z części Różańca.

D. Rozważanie – ostatnim elementem tego nabożeń-
stwa jest rozważanie jednej lub wielu tajemnic ró-
żańcowych w ciągu przynajmniej 15 minut. Matka 
Najświętsza nazwała ten rodzaj modlitwy „dotrzy-
mywaniem Jej towarzystwa”, co można zrozumieć 
w ten spo sób, iż mamy rozmyślać wspólnie z Matką 
Najświętszą. Można w tym celu, jako pomoce do 
rozmyślania, przeczytać uważnie odpowiadają-
cy danej tajemnicy fragment Pisma Świę tego albo 
książki, wysłuchać konferencji lub kazania. Wiele 

pomocy znajdziemy w Internecie. Ważne by temu 
rozważaniu także towarzyszyła intencja wynagra-
dzająca. 
Jakie są obietnice Matki Najświętszej dla tych, którzy 

odprawiać będą nabożeństwo Pięciu Pierwszych 
Sobót:
1. Tym, którzy będą praktykować to nabożeństwo, 

obiecuję ratunek. Przybędę w godzinę śmierci z całą 
łaską, jaka dla ich wiecznej szczęśliwości będzie po-
trzebna. 

2. Te dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą; 
przed tronem Bożym jako kwiaty je postawię. 
W praktyce pięciu sobót należy przede wszystkim 

położyć nacisk na intencję wynagrodzenia, a nie 
osobiste zabezpiecze nie na godzinę śmierci. 

Jak w praktyce pierwszych piątków, tak i pierwszych 
sobót nie można poprzestać tylko na dosłownym 
potraktowaniu obietnicy, na zasadzie „odprawię 
pięć sobót i mam zapewnione zbawienie wieczne”. Do 
końca życia będzie my musieli stawiać czoła pokusom 
i słabościom, które spychają nas z właściwej drogi, ale 
nabożeństwo to stanowi wielką pomoc w osiągnięciu 
wiecznej szczęśliwości. 

Aby je dobrze wypełnić i odnieść stałą korzyść 
duchową, trzeba, aby tym praktykom towarzyszyło 
szczere pragnienie codziennego życia w łasce uświę-
cającej pod opieką Matki Najświętszej. 

Zawierzenia Maryi dokonaliśmy w październiku na 
nabożeństwie „Zawierzony Maryi” zorganizowanym 
wraz z naszą młodzieżą. Pamiętajmy, że zawierzając 
się Maryi oraz praktykując nabożeństwa ku Jej 
czci pragniemy z miłością dziecka ukoić ból w sercu 
ukochanej Matki, ból zadany obojętnością i wzgardą 
tych, którzy nie kochają. 

Ks. Piotr Zawiślak

W 2018 roku mija 160 lat od objawień Matki Bożej 
w  Lourdes. Sanktuarium to od samego początku sły-
nęło jako miejsce, gdzie wiele osób doznało uzdrowie-
nia na duszy i na ciele. W ciągu tego czasu do Lourdes 
przybyły blisko trzy miliony chorych, a ich liczba wciąż 
rośnie dzięki nowoczesnym możliwościom komunika-
cyjnym. Według oficjalnych danych co roku przyjeż-
dża tu 80 tys. ludzi z problemami zdrowotnymi i wielu 
innych, których cierpienia nie są zauważalne gołym 
okiem. Każdy z nas zna kogoś, kto potrzebuje pomocy, 
w związku z chorobą, niepełnosprawnością czy staro-
ścią. Kościół zwracając uwagę na Lourdes przypomina 
o  nieustannej trosce o  osoby przygniecione ciężarem 

choroby i kalectwa. Jest to też dobra okazja do refleksji 
na temat jednego z  sakramentów, mianowicie sakra-
mentu namaszczenia chorych.

Namaszczenie chorych to sakrament uzupełniający, 
zwłaszcza pokutę i Eucharystię. W Starym Testamencie 
pojawia się kwestia choroby, ale nie ma prawie w ogóle 
mowy o lekarzach. Dopiero Chrystus rzuca światło na 
tę kwestię, gdyż sam uzdrawia i posyła uczniów, aby na-
maszczali chorych. List św. Jakuba w piątym rozdziale 
mówi o namaszczeniu przez kapłanów Kościoła. Kiedy 
sięgniemy do historii, zauważymy, że błogosławieństwo 
oleju chorych w  Wielki Czwartek jest potwierdzone 
w  najstarszych sakramentarzach (księgach z  obrzęda-
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I CO Z TĄ ABORCJĄ?


mi liturgicznymi). Już Ojcowie Kościoła odnosili się 
do Chrystusa jako Boskiego Lekarza, w sensie nie tyl-
ko Zbawiciela, ale lekarza od chorób ciała. Określenie 
„ostatnie namaszczenie” oznaczało ostatnie z  namasz-
czeń, jakie człowiek w ciągu życia może przyjąć. Dopiero 
w średniowieczu uczyniono z niego sakrament w chwili 
śmierci, co niestety pokutuje do dzisiaj w powszechnym 
rozumieniu u  wielu osób. Tymczasem sakrament ten 
może przyjąć każdy człowiek, jeśli tylko jest w stanie po-
ważnej choroby lub w podeszłym wieku. 

Skutkiem namaszczenia chorych jest łaska Ducha 
Świętego, która usuwa winy (jeśli są jeszcze do odpo-

kutowania) oraz pozostałości grzechu. Sakrament ten 
przynosi pociechę choremu i umacnia do duchowej wal-
ki w obliczu śmierci. Niekiedy chory odzyskuje zdrowie 
ciała, jeśli jest to przydatne dla zbawienia jego duszy. 
Sakrament chorych nie zastępuje jednak spowiedzi, tak 
więc należy przyjmować go w stanie łaski uświęcającej. 
Żaden z  tekstów obrzędu namaszczenia nie ma cha-
rakteru odpuszczenia grzechów, dlatego uwolnienie od 
grzechów ciężkich ma miejsce tylko w sytuacji zupełnej 
niemożności spowiedzi i to o ile chory miał wcześniej 
wolę uzyskania łaski pojednania z Bogiem.

Nasza troska o ludzi chorych powinna wyrażać się 
m.in. w zadbaniu o  to, by mogli oni jeszcze za życia 
skorzystać z  sakramentu namaszczenia. Nie zapomi-
najmy, że sakramenty są dla żywych i tylko żywi mogą 
z  nich skorzystać! Zatroszczmy się również o  to, by 
Chrystus, który nawiedza mieszkanie naszego chore-
go i jego samego, mógł zostać godnie przyjęty. Dlatego 
pamiętajmy o przygotowaniu stołu nakrytego białym 
obrusem, na którym stawiamy krzyż i świece. Można 
również przygotować naczynie z  wodą święconą do 
pokropienia oraz kawałek waty do otarcia palców 
kapłana ze świętych olejów. Przede wszystkim jed-
nak przygotujmy nas samych na spotkanie z Boskim 
Lekarzem poprzez godne zachowanie, strój, postawę 
przyklęknięcia przed kapłanem niosącym Komunię 
św. oraz modlitewne towarzyszenie choremu w czasie 
obrzędu namaszczenia.

Niech Maryja, która od 160 lat czczona jest w lo-
urdzkim sanktuarium, będzie dla nas wszystkich wzo-
rem właściwego przeżywania czasu choroby i cierpie-
nia. Uzdrowienie Chorych, módl się za nami!

 
ks. Sebastian Śmiałek

Pod koniec 2017 roku do Sejmu złożony został pro-
jekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Zakładał on całkowity 
zakaz wykonywania aborcji eugenicznej, czyli uwarun-
kowanej chorobą płodu. Jest to jeden z trzech przypad-
ków, jakie dopuszcza polskie prawo w regulującej tą kwe-
stię ustawie wypracowanej kompromisowo na początku 
lat 90-tych. Jak doskonale wiemy projekt, pod którym 
podpisało się 830 tys. Polaków, został odłożony na bocz-
ny tor. Co prawda w styczniu tego roku Sejm skierował 
projekt do dalszych prac Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny, gdzie w marcu tego roku został pozytywnie za-
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„Sumienie środowiska pielęgniarskiego”
- działalność błogosławionej Hanny Chrzanowskiej



opiniowany, nie włączono go jednak do porządku obrad. 
Oznacza to, że inicjatywa stanęła w martwym punkcie 
i nie wiadomo, jaka siła polityczna mogłaby zmienić tą 
sytuację. Tematyka jest trudna i na tyle kontrowersyjna, 
iż spotyka się ze skrajnie różnymi postawami ludzkimi, 
a tym samym stała się przysłowiową solą w oku dla po-
lityków w roku wyborów samorządowych. Miejmy jed-
nak nadzieję, iż presja środowisk pro-life doprowadzi do 
wznowienia prac nad projektem w  najbliższym czasie. 
Zwłaszcza, że wciąż z  powodu czasem domniemanych 
tylko chorób giną w polskich szpitalach niewinne dzieci. 
Jak podaje strona zatrzymajaborcje.pl od czasu złożenia 
w Sejmie projektu ustawy w polskich szpitalach lekarze 
zabili oficjalnie 1120 dzieci, czyli średnio 3 dzieci dzien-
nie! Warto dodać, że z  wszystkich trzech przypadków 
dopuszczonej przez prawo legalnej aborcji, tj. gdy ciąża 
stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy 
jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i  nieodwra-
calnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu, a także gdy ciąża powstała w wy-
niku czynu zabronionego, aborcje eugeniczne stanowią 
aż 95% wszystkich przypadków przerwania ciąży.

Postacią, która dla wielu może okazać się sku-
teczną orędowniczką w tej sprawie jest błogosławiona 
Marianna Biernacka. Oficjalnie jest patronką teścio-
wych, ale również życia poczętego oraz rodzin. Jej god-
na podziwu postawa została uwypuklona przez Jana 
Pawła II i doprowadziła do beatyfikacji dokonanej 13 
czerwca 1999 roku wraz z  innymi męczennikami II 
wojny światowej.

Bł. Marianna Biernacka urodziła się w Lipsku nad 
Biebrzą w diecezji ełckiej. Wraz z mężem Ludwikiem 
miała sześcioro dzieci. Po śmierci męża zamieszkała 
u swego syna Stanisława i synowej Anny. Na przełomie 
czerwca i  lipca 1943 roku doszło do masowych aresz-
towań mieszkańców Lipska i okolic. Były one odwetem 

hit lerowców 
za zabicie nie-
mieckiego po-
licjanta przez 
partyzantów. 
Na liście osób, 
które miały 
być aresztowa-
ne, znalazł się 
również syn 
bł. Marianny i  jego żona. Aresztowanie Biernackich 
nastąpiło rankiem 1 lipca. Bł. Marianna padła do stóp 
niemieckiego żołnierza i błagała, aby oszczędził jej sy-
nową, która była wówczas w dziewiątym miesiącu cią-
ży. „Panie, a gdzież ona pójdzie? Zostawcie ją, ja pójdę 
sama za nią”. Niemiecki żołnierz się zgodził. Po dwuty-
godniowym pobycie w więzieniu w Grodnie, Mariannę, 
jej syna i innych aresztowanych wywieziono do fortów 
w  pobliskiej miejscowości Naumowicze i  tam 13 lip-
ca 1943 roku zostali rozstrzelani. Synowa Anna do tej 
pory mieszka w Lipsku.

 Heroiczna postawa błogosławionej pokazuje, jak 
wielką wartość ma życie kształtujące się w łonie matki. 
Warte jest ono poświęcenia nie tylko samej ciężarnej 
(znane są liczne przykłady matek rezygnujących z wła-
snego leczenia dla zdrowia i życia płodu), ale i innych 
osób. Podobną postawę reprezentuje współcześnie 
więziona wielokrotnie kanadyjska działaczka pro-life, 
Mary Wagner. Pamiętajmy więc o  dzieciach nienaro-
dzonych w naszych codziennych modlitwach. Być może 
wstawiennictwo bł. Marianny Biernackiej doprowadzi 
do zmiany ustawodawczej i da szansę części poczętych 
chorych dzieci na życie w polskim społeczeństwie co-
raz bardziej przychylnemu i wspierającemu osoby nie-
pełnosprawne i ich opiekunów.

B. i M. Stal

Błogosławiona Hanna Chrzanowska (1902-1973) 
od wczesnych lat myślała o aktywnym wspieraniu cho-
rych i potrzebujących. Zaraz po maturze uczestniczy-
ła w  krótkim kursie pielęgniarskim, organizowanym 
przez Amerykański Czerwony Krzyż, z zamiarem nie-
sienia pomocy rannym w wyniku wojny polsko-bolsze-
wickiej oraz w zbiórkach odzieży i żywności w domach 
krakowskich na potrzeby wojny w 1920 r.

Zasłużona dla Polski pielęgniarka i  błogosławio-
na, początkowo jednak obrała inną drogę życiową. 
Zdecydowała się bowiem na podjęcie studiów poloni-
stycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
które po pewnym czasie postanowiła przerwać, aby 
w pełni poświęcić się pielęgniarstwu. Chęć pomagania 
przeplatała się z ogromną potrzebą pogłębiania wiedzy, 
co zaowocowała wyjazdami na stypendia zagraniczne, 
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m.in. do Francji, Belgii, 
USA. Podczas swoich po-
dróży zdobywała doświad-
czenie i rozwijała umiejęt-
ności z zakresu pielęgniar-
stwa społecznego oraz do-
mowego, które następnie 
wykorzystywała po zakoń-
czeniu wojny, organizując 
pielęgniarstwo przyszpi-
talne oraz domowe.

Całe swoje życie po-
święciła chorym, cier-
piącym i  potrzebującym. 

Sama również przeżyła wiele trudnych chwil. II woj-
na światowa odebrała jej najbliższych. Ukochana 
ciotka umarła podczas bombardowania Warszawy, 
ojciec w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, 
a  jedyny brat w  Katyniu. Owe wydarzenia wywarły 
ogromny wpływ na jej dalsze życie. Hanna była oso-
bą bardzo uduchowioną i  pobożną, dlatego mimo 
osobistych tragedii zawsze szukała pomocy i wspar-
cia w  Bogu oraz pokładała w  Nim wszelką ufność. 
Świadectwem jej niezachwianej wiary i heroiczności 
było zgłoszenie się podczas wojny na ochotnika do 
Polskiego Komitetu Opiekuńczego, aby opiekować 
się uchodźcami, więźniami, a także przesiedlonymi. 
Szczególną uwagą otoczyła wówczas dzieci, rów-
nież żydowskie. Szukała dla nich rodzin zastępczych 
i  bezpiecznych miejsc. Organizowała kolonie letnie 
oraz prowadziła akcje dożywiania.

Miłość do Boga i  ludzi starała się zaszczepić nie 
tylko swoim podopiecznym, ale także przyszłym pie-
lęgniarkom, dla których organizowała okresowe kon-
ferencje oraz doroczne rekolekcje. Dbając o ich rozwój 

moralny i duchowy stworzyła również „Rachunek su-
mienia pielęgniarki”. Upowszechniła także zwyczaj od-
prawiania Mszy Świętej w domu chorego oraz odwie-
dzin w ramach wizyt duszpasterskich.

Błogosławiona współpracowała również z księdzem 
Karolem Wojtyłą. Organizowała liczne placówki pielę-
gniarstwa parafialnego, nie tylko w samym Krakowie, 
ale także na terenie całej archidiecezji. Skupiała wokół 
siebie szerokie grono wolontariuszy. Byli wśród nich: 
pielęgniarki, siostry zakonne, klerycy, księża, lekarze, 
profesorowie i studenci. Z ich pomocą mogła wysyłać 
swoich podopiecznych na rekolekcje wyjazdowe.

W  ciągu całego swojego życia Hanna pełniła 
wiele znaczących funkcji, w  tym m.in.: była redak-
torką naczelną „Pielęgniarki Polskiej”, autorką publi-
kacji naukowych (np. „Zabiegi pielęgniarskie”) oraz 
utworów literackich (np. powieść „Klucz Niebieski”, 
„Krzyż na piasku”, wiersze), wykładowczynią i  in-
struktorką, wicedyrektorką Państwowej Szkoły 
Pielęgniarstwa w  Krakowie oraz dyrektorką Szkoły 
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w  Kobierzynie. 
Uczestniczyła także podczas prac nad ustawą o pie-
lęgniarstwie oraz pracowała w  Zarządzie Głównym 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W uznaniu 
swojej pracy i ofiarności otrzymała w 1965 r. order 
„Pro Ecclesia et Pontyfice” od papieża Pawła VI, 
a w 1971 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Na swojej drodze spotkała wielu ludzi o  różnym 
statusie społecznym. Nigdy jednak nie wstydziła się 
swojej wiary, ani nie ukrywała swoich przekonań re-
ligijnych i  wyznawanych wartości chrześcijańskich. 
Jej postawa wzbudzała u  innych szacunek i uznanie, 
zwłaszcza wśród uczennic oraz osób, z którymi współ-
pracowała. Niestety, pojawiali się również ludzie nie-

chętni jej działalności. Dotyczyło 
to w szczególności władz komuni-
stycznych.

Sarkofag, w  którym spoczy-
wają szczątki błogosławionej, znaj-
duje się w  kościele św. Mikołaja 
w  Krakowie przy ulicy Kopernika 
9. Co tydzień w czwartek o godzinie 
17.00 wierni mają okazję adorować 
Najświętszy Sakrament wraz z bło-
gosławioną, zaś każdego 28. dnia 
miesiąca uczestniczyć w  wieczor-
nej Mszy Świętej w intencjach cho-
rych połączonej z  odmawianiem 
litanii do błogosławionej Hanny 
Chrzanowskiej.

Katarzyna Gomulec
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PATRIOTYZM W ROdZINIE
Nie można pominąć tematu patriotyzmu w  ju-

bileuszowym roku – 100-rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. I  choć, mówiąc kolokwialnie, 
temat wszystkim się już trochę „przejadł”, to jeszcze 
w tym wydaniu parafialnego pisma kilka słów a pro-
pos się pojawi. 

Czym jest patriotyzm, każdy Polak mniejszy i więk-
szy, wytłumaczyć potrafi. Różne słowniki podają bardzo 
zbliżoną definicję patriotyzmu jako postawy szacunku, 
umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć po-
noszenia za nią ofiar i  pełną gotowość do jej obrony, 
w każdej chwili. Cieszyć się należy, że dzisiejsze czasy 
nie wymagają od nas walki w obronie czy przywracaniu 
wolności ojczyźnie. Dlatego trudno nam wyobrazić so-
bie sytuacje z wielkich powstań narodowych czy zma-
gań wojennych, w  których uczestniczyli nasi rodacy. 
Tamten patriotyzm był bardzo trudny, ale jednocześnie 
bardzo prosty do zdefiniowania. Każdy patriota stawał 
do walki na śmierć i życie. Tamten „oczywisty” patrio-
tyzm krwawił i  bolał, ale wszyscy przyjmowali go ze 
zrozumieniem. Wszyscy wiedzieli, że tak trzeba, że nie 
ma z nim żadnej polemiki. Tracili życie, by innym – a ci 
inni to my – mogli żyć w wolnej Polsce.

Dzisiejszy patriotyzm trudniej ująć w  jedną „re-
gułkę”. Sądzę, że dla każdego może on różnić się nieco 
i wyrażać w różnych postawach. Nieraz „silimy” się na 
górnolotne słowa, starannie dobierając struktury skła-
dniowe, bo i  wyraz też taki jakiś „encyklopedyczny”. 
A życie w prozaiczny sposób weryfikuje czy mamy coś 
w sobie z prawdziwego patrioty, tego, kto autentycznie 
kocha swoją ojczyznę i dla kogo Polska nie jest abstrak-
cyjną wartością.

Leitmotiv artykułu – patriotyzm w rodzinie – został 
precyzyjnie wyartykułowany w temacie i do niego po-
staram się w dalszej części odnieść, ale pozwolę sobie 

najpierw przywołać jedno zdarzenie, o jakim słyszałam 
kilka lat temu, a które dość mocno wyryło się w mo-
jej pamięci. Rzecz działa się w  sądeckim gimnazjum. 
Uczeń, który stanął przed komisją klasyfikacyjną na 
egzaminie z  muzyki miał niemałe trudności w  uzy-
skaniu pozytywnej oceny. Bardzo przyjaźnie nastawio-
ne panie egzaminujące delikwenta, chciałoby się rzec 
w akcie ratowania chłopaka z opresji, rzuciły mu „koło 
ratunkowe” i poprosiły o zaśpiewanie hymnu narodo-
wego. „Trafiły”, uczeń wyszedł z sali z pozytywną notą. 
Zdumienie nauczycielek uczestniczących w egzaminie 
nie wynikało z faktu, że delikwent zna hymn, ale że – 
nie proszony o to – zaśpiewał go w postawie na bacz-
ność. Na baczność stały także egzaminatorki. Dla mnie 
postawa tego ucznia jest piękną definicją patriotyzmu.

W  tym miejscu należałoby zadać pytanie, a  przy-
puszczam, że wielu czytających ten artykuł już to zrobi-
ło – jakie oblicze przybiera patriotyzm w mojej osobie, 
w mojej rodzinie, w moich dzieciach czy moich bliskich? 
I  nie chodzi wyłącznie o  zewnętrzny aspekt, choć na 
pewno jest rzeczą ważną, czy wywieszamy na domach 
flagi, czy bierzemy udział w  uroczystościach państwo-
wych i czy potrafimy wymienić nasze symbole narodo-
we. Jak dzisiaj, kiedy mamy wolny kraj i kiedy my sami 
jesteśmy wolni, możemy uczyć innych, młodszych, mi-
łości do Polski. Czy w ogóle da się tego nauczyć…? Czy 
raczej w tej miłości trzeba wzrastać, dojrzewać.  

Kiedy Polska jest na wyciągnięcie ręki, tak jak dla 
małych dzieci, które nie sięgają daleko poza horyzonty, 
łatwo ją kochać. Trudniej, kiedy ta Polska wraz z wie-
kiem człowieka się oddala i przybiera postać różnych 
problemów, spraw bardziej lub mniej kontrowersyj-
nych i  trudnych do zaakceptowania. Jeżeli przywiąza-
nie do ojczyzny będzie silne a  miłość prawdziwa, nie 
będziemy się na nią „obrażać” i  złorzeczyć w  rozmo-
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wach ze znajomymi i członkami rodziny. Nie staniemy 
się częścią spirali, w  której obywatele Polski krytykują 
wszystkich i wszystko, co polskie, co o naszej polskości 
stanowi. Nasze dzieci zaś nie nabiorą przekonania, że 
Polska jest do niczego i  szczęścia trzeba szukać daleko 
poza jej granicami. My, dorośli, bardzo często wielotoro-
wo i nieświadomie, sami wpływamy na postawy naszych 
dzieci przez to, jak się zachowujemy i jak wypowiadamy. 
Nie ma w tym nic odkrywczego. Ale nierzadko brakuje 
nam autorefleksji na ten temat i potem jesteśmy zdziwie-
ni, że nasze dzieci są takie a nie inne. Jeżeli my z pełną 
surowością oceniamy polityków, sąsiadów, nauczycieli 

i w zasadzie wszystkich dookoła, nie zdziwmy się, kie-
dy nasza mała Zosia czy Amelka powie, że jej koleżanka 
jest głupia, bo ma ładniejszą spódniczkę. Przykład ten 
można odnieść do każdej sfery życia, tej prozaicznej, co-
dziennej, ale także tej ogólnej, np. do szeroko rozumianej 
polskości i patriotyzmu. Ważmy więc słowa, niech one 
pełnią służebną funkcję wobec postaw, także tych pa-
triotycznych. Ośmielę się na koniec przywołać senten-
cję starożytnego rzymskiego historyka Tytusa Liwiusza: 
„Verba docent, exempla trahunt” - Słowa uczą, przykłady 
pociągają.

Dorota Bębenek

123 lata pod butem zaborców, po wielu powsta-
niach i  represjach wreszcie wolność. Ogromna ra-
dość, ale i  ogromna determinacja do dalszej obrony 
wolności, gdyż nie wszystkim państwom była na rękę 
niepodległa Polska. Bohaterstwo i duch walki naszych 
przodków sprawił, że dziś możemy w spokoju święto-
wać 11 listopada. Dzięki polskim patriotom co chwilę 
powstają nowe inicjatywy, związane z  świętowaniem 
rocznicy odzyskania niepodległości. 

W tym roku jest ona wyjątkowa, bo już setna. Z tej 
okazji w  wielu miastach odbywają się biegi, uroczy-
ste koncerty, konkursy, czy wspólne śpiewanie hym-
nu. Jedną z  najbardziej znanych inicjatyw jest Marsz 
Niepodległości. Jego historia sięga 2010 roku, gdy wśród 
organizacji narodowych pojawił się pomysł wspólnego, 
ogólnopolskiego świętowania. Siły połączyły Młodzież 
Wszechpolska i  Obóz Narodowo-Radykalny, czego 
wynikiem było powstanie w  2011 r. Stowarzyszenia 
Marsz Niepodległości, oficjalnego organizatora mar-
szu. Oczywiście początki nie były łatwe. Wiele mediów 
określa manifestację, jako marsz faszystów, a uczestni-
ków bandytami, prowokującymi zamieszki i bójki. To 
uczestnikom marszu przypisywano podpalenie budki 
strażnika przy rosyjskiej ambasadzie, czy wszczynanie 
walk z policją. Rzeczywiście jeszcze 4 lata temu docho-
dziło do zamieszek, gdyż władze nie pozwalały demon-
strantom przejść w spokoju (np. nagłe rozwiązywanie 
marszu, czy różnego rodzaju prowokacje). Oprócz tego 
inne organizacje próbowały zakłócić przebieg marszu 
(np. próba zatrzymania marszu przez grupy prowoka-
torów, które stawały na jego trasie). Co ciekawe, od 3 lat 
marsz idzie spokojnie, a Straż Marszu Niepodległości 
dobrze współdziała z  policją. Na szczęście dzięki za-

angażowaniu tak wielu osób i  wsparciu uczestników 
marsz wciąż zrzesza masę ludzi w jednym celu. 

A  jak to wygląda od środka, okiem uczestnika? 
O  marszu słyszałam od dawna bardzo różne opinie 
i w końcu w 2016 roku z grupą przyjaciół postanowi-
liśmy sprawdzić, co tam się dzieje. Pierwszy raz szcze-
gólnie zapadł mi w  pamięć, bo towarzyszyło mu naj-
więcej emocji. Gdy tylko wyszliśmy z budynku Dworca 
Centralnego w  Warszawie od razu poruszył nas huk 
petard i widok wielu uśmiechniętych ludzi z polskimi 
flagami, kierujących się na Rondo Dmowskiego. Tam 
były rozłożone sceny, na których przemawiali mówcy 
i występowali muzycy. Pamiętam, jak ogromne wraże-
nie wywarła na mnie piosenka „Modlitwa Żołnierzy 
Wyklętych”. Co roku organizatorzy marszu proszą 
o  spokojną manifestację, opanowanie i  nie uleganie 
prowokacjom. Wśród uczestników można zobaczyć 
całe rodziny, młodzież, ludzi starszych, księży, kibiców 
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przeróżnych drużyn piłkarskich, członków organizacji 
narodowych, niosących swoje symbole (np. flagi z  fa-
langą), jak również przedstawicieli organizacji skraj-
nie nacjonalistycznych (jest to jednak mały procent 
wszystkich uczestników). Wspaniałe jest to, że tam 
można z  każdym porozmawiać, co tworzy rodzinną 
atmosferę. Najpiękniejszym momentem było dla mnie 
wspólne śpiewanie hymnu. Centrum Warszawy na 
chwilę zapłonęło. W tym momencie tysiące ludzi odpa-
liło race, co stworzyło tak niesamowity klimat i widok. 
Podczas przemarszu przez Aleje Jerozolimskie, Most 
Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, aż na Błonia 
Stadionu Narodowego można usłyszeć różne hasła 
i  pieśni patriotyczne. Wykrzykiwane hasła odnosiły 
się do polskich bohaterów, honoru, Boga, ojczyzny, ale 
również do komunistów, wrogów ojczyzny i  nieprzy-
chylnych mediów. Na marszu pojawiły się również hasła 
rasistowskie, od których organizatorzy się odcinają, po-
nieważ dla nich najważniejsze jest wspólne świętowa-
nie rocznicy niepodległości i zapewnienie bezpieczeń-
stwa uczestnikom, a nie wszczynanie awantur. Przykrą 
sprawą, którą również zauważyłam i nad którą należa-
łoby popracować jest to, że część uczestników zostawia 
po sobie bałagan w postaci wypalonych rac i pustych 
butelek. Zdarzają się również osoby, będące pod wpły-
wem alkoholu. Mimo to na marszu nie spotkałam się 
z chuligańskimi wybrykami, czy innymi zachowaniami 

godzącymi w porządek społeczny. Czułam się napraw-
dę bezpiecznie i jestem dumna z uczestnictwa w takim 
wydarzeniu. Za każdym razem po powrocie do domu 
oglądam różne filmiki i  relacje w  Internecie. Widząc 
to, aż chce się tam wracać, mimo długiej podróży (aż 
7 godzin autobusem w jedną stronę, ale za to w bardzo 
miłym towarzystwie ;-)). 

Podsumowując, zachęcam wszystkich do wzięcia 
udziału w  inicjatywie jaką jest Marsz Niepodległości. 
Zdecydowanie warto poświęcić ten jeden dzień, żeby 
spędzić go z  innymi, którzy też kochają Polskę, cieszą 
się z odzyskania niepodległości i chcą to wyrazić wła-
śnie w tym marszu. Zapraszam już za rok 11 listopada. 
Ruszamy z Ronda Dmowskiego w Warszawie. 

Aneta Gruca 

„O  ziemio polska! Ziemio trudna i  doświadczona! 
Ziemio piękna! Ziemio moja! Bądź pozdrowiona”. Tymi 
słowami naszego kochanego Papieża, Świętego Jana Pawła 
II uczciliśmy w Parafii Świętego Rocha 100 rocznicę odzy-
skania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, naszą 
Ojczyznę. Chór parafialny im. Świętego Rocha oraz mło-
dzież z grupy JP II przygotowali z tej okazji „Wieczornicę”, 
która odbyła się w  Sali Świętego Józefa 10.11.2018 r. 

o  godzinie 18:00. Podczas spotkania wspólnie śpiewali-
śmy pieśni patriotyczne, oddając cześć i  pokłon żołnie-
rzom walczącym, poległym za nasz kraj podczas wojny. 
Obchody te zgromadziły wiele pokoleń „od przedszkola-
ka do starszaka”. Był to czas szczególny, w niejednym oku 
zakręciła się łza wzruszenia. Dzieci oraz młodzież uczyły 
się od starszych pokoleń szacunku do pamięci narodowej, 
historii naszego kraju, patriotyzmu.
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„U KRALICY MIRA”

Przed 100 laty otrzymaliśmy wielki dar, dar wolno-
ści, niepodległości. Polski naród wygrał bo był wspól-
notą, walczył razem ponad podziałami. Pragniemy aby 
takie okazje do wspólnej modlitwy i śpiewu łączyły na-

szą parafialną społeczność. Dlatego już dziś zapraszamy 
na wspólne kolędowanie przy żłóbku Jezuska, które od-
będzie się 06.01.2018 o godzinie 16:00. 

Urszula Bodziony

„Gospa, Majka moja
Kralica Mira ...”

Tę pieśń do dziś słyszę i  nucę, gdy wspominam 
wakacyjne pielgrzymowanie do miejsca między góra-
mi Kriżevac i Podbrdo-Górą Objawień, gdzie mieszka 
Królowa Pokoju. Do Niej, od 29 lat, w pierwszym tygo-
dniu sierpnia, przybywają tysiące ludzi młodych ciałem 
i duchem na Mladi Fest. Gromadzą się, by w pokoju, 
radości, z modlitwą, adoracją, śpiewem i tańcem, mimo 
trudu upału czy wędrówki na szczyt, ładować akumula-
tory wiary i bardziej naśladować Chrystusa.

W tym roku i z naszej parafii wyruszyła grupa piel-
grzymująca na Festiwal Młodych do Medżugoria. „Żyć 
Słowem Bożym – Wtedy oświecił ich umysły, aby rozu-
mieli Pisma” - takie hasło przyświecało  tegorocznemu 
festiwalowi, a  uczestnicy przybyli z  72 krajów. Jak co 
roku festiwal przyciągnął swoją atrakcyjnością tysią-
ce młodych i  setki opiekujących się nimi kapłanów. 
Inauguracyjną Mszę św. koncelebrował m.in. wizyta-
tor apostolski JE abp Henryk Hoser, celebrowało ją 472 
kapłanów (z naszym ks. Piotrem), a liczby te z każdym 
dniem wzrastały. Codziennie odwiedzaliśmy Maryję 
– Gospę gromadząc się na placu plenerowym przy 
kościele pw. św. Jakuba, gdzie, dopołudniową część 
mladifestu prowadził, głosząc katechezy, franciszka-

nin – ojciec Ante Vućković, słuchaliśmy też licznych 
świadectw, przeplatanych radosnymi kanonami, któ-
re można było nie tylko wyśpiewać ale też wytańczyć. 
Popołudniowe spotkania u  Kralicy Mira rozpoczynał 
Różaniec św. potem Eucharystia, po niej przeżywali-
śmy w kolejne dni adorację Najświętszego Sakramentu 
z nabożeństwem światła, procesję z figurą Matki Bożej, 
przedstawienie-musical przygotowane przez wspólnotę 
Cenacolo opiekującą się ludźmi po przejściach.

Zgodnie z tradycją, Maldi Fest uświetniony został 
międzynarodowym chórem składającym się w  tym 
roku z osób pochodzących z 22 krajów, w czasie całego 
wydarzenia zaś modlono się i śpiewano w 29 językach.

Podczas Eucharystii zamykającej Festiwal, od-
prawionej 5 sierpnia pod przewodnictwem abpa H. 
Hosera, złożono na ołtarzu stumetrowe płótno z zapi-
sanymi przez wiernych w czasie trwania tego festiwa-
lu podziękowaniami i prośbami do Pana Boga i Maryi 
(my również dołączyliśmy swój wpis: o błogosławień-
stwo Boże dla Polski - pielgrzymi z Dąbrówki).
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PIEsZO dO MATKI

PO GÓRACH ZA ŚW. KINGĄ DO BOGA

Ogromnym przeżyciem było dla nas przejście, bar-
dzo wczesnym rankiem, Drogą Krzyżową na Kriżevac 
a  w  kolejnym dniu wyjście od Podbrdo na Górę 
Objawień – górę na którą Maria ciągle przychodzi.

Każdy dzień był niezwykle obdarowany przez 
Maryję przeróżnymi łaskami: sakramentów świętych, 
modlitwą, adoracją, procesją, śpiewem, słuchaniem, 
spotkaniami i wędrowaniem, ale też rozmowami i nie-

zwykle radosnym i pełnym pokoju byciem we wspólno-
cie pielgrzymkowej.

Opatrzności Bożej chcę podziękować za cały ten 
czas pielgrzymki do Kralicy Mira, która między dwie-
ma Górami rozdaje Pokój, bo jak powiedziała w swo-
im pierwszym przesłaniu: „Pokój, pokój, pokój i tylko 
pokój. Pokój musi zapanować pomiędzy Bogiem i czło-
wiekiem, ale i pomiędzy ludźmi”.

Anna Radom

Dnia 22.09.2018 roku młodzież z  naszej parafii 
oraz inne chętne osoby wraz z ks. Piotrem wyruszyli do 
Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, aby tam 
oddać cześć i  wypraszać łaski u  tronu Limanowskiej 
Pani. Nasza wędrówka rozpoczęła się o godzinie 7:30 
spod kościoła św. Kazimierza, gdzie razem z grupą 20. 
szli pielgrzymi z innych parafii. Przez całą drogę śpie-
waliśmy, modliliśmy się, był czas na rozważanie Męki 
Pańskiej podczas Drogi Krzyżowej, ale również na roz-
mowę. Wszyscy byli uśmiechnięci, a  atmosfera była 
bardzo rodzinna i przyjazna. Na końcu naszej grupy szli 
księża posługujący Sakramentem Pokuty. W czasie ca-
łej pielgrzymi były trzy przystanki w Marcinkowicach, 
Męcinie i Mordarce, gdzie przyjmowano pielgrzymów 
drożdżówkami, herbatą i bigosem. Gdy już doszliśmy 
do Limanowej, odbyła się uroczysta Msza Święta, po 

której wróciliśmy do domu. Mam nadzieję, że za rok 
również wyruszymy do Pani Limanowskiej i podejmie-
my ten piękny trud pielgrzymi.
     Marysia Radom

XXIX Górska Pielgrzymka Szlakiem Św. Kingi była 
niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza dla osoby, która 
tak jak ja, nigdy nie uczestniczyła w  tego typu wyda-
rzeniu. Nie pochodzę z  rejonów Sądecczyzny, dlatego 
wyjątkowość tych dni uderzyła mnie w jeszcze wyraź-
niejszy sposób. 

Pielgrzymka wywołała u  mnie wiele pozytywnych 
myśli i odczuć. Dzięki bliskości przyrody i wysiłkowi fi-
zycznemu, mogłem przede wszystkim odnaleźć swój spo-
sób na kontakt z Bogiem. Był to czas zarówno własnych, 
wewnętrznych kontemplacji, jak i  dzielenia się prze-
myśleniami z  innymi. Podczas podróży uderzyła mnie 
wielka otwartość i  zapał ludzi w  różnym wieku. Dzięki 
nim odczuwałem silną motywację do tego, aby pogłę-
biać własną wiarę. Uświadomiło mi to, jak korzystne jest 
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angażowanie się w większej społeczności, aby wspól-
nie wyznawać Chrystusa. Nie odbywało się to jednak 
wyłącznie poprzez modlitwę i rozważania, ale głównie 
przez śpiewanie pieśni religijnych i wspólne rozmowy 
w przyjaznej atmosferze.  Nie mógłbym również nie 
wspomnieć o  życzliwości, jaką obdarzali nas ludzie 
przyjmujący na nocleg pielgrzymów. Ciepły posiłek 
i dach nad głową były miłym zaskoczeniem po wie-
logodzinnej wędrówce. Nieocenieni byli także księża, 
którzy oprócz wsparcia duchowego, służyli dobrą radą 
i  zwykłą pogawędką, stanowiąc trzon organizacyjny, 
spajający parafie z różnych krańców Polski.

Droga, jaką przeszliśmy, nie była długa, lecz wy-
magająca. Zaplanowana była tak, aby była możliwa 
do przejścia zarówno przez starszych i  młodszych 
uczestników. Sprzyjały nam również warunki atmos-
feryczne, więc widoki pozwalały w  pełni dostrzec 
walory krajobrazowe regionu. Według mnie, naj-
piękniejszym i  najbardziej satysfakcjonującym był 
odcinek trasy na Sokolicę oraz późniejsza przeprawa 
z flisakami przez Dunajec. 

Podsumowując, bardzo polecam udział w  tej 
przygodzie, ze względu na możliwość odcięcia się od 
cywilizacji i spędzenia trochę czasu z Bogiem, naturą 
oraz drugim człowiekiem, o  którym tak często za-
pominamy w codziennym życiu. Ta pielgrzymka na 
długo pozostanie w moim sercu i  jestem pewny, że 
nie będzie ostatnią. 
  Wojciech Golnik
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ZAWIERZONY MARYI
Jako, że październik 

jest miesiącem Maryi, a my 
jesteśmy grupą św. Jana 
Pawła II to należało połą-
czyć te dwa fakty i stworzyć 
coś co chwyci za serce. 

19 października w  na-
szej parafii miało miejsce 
niecodzienne wydarzenie. 
ZAWIERZENIE. Ale nie 
zawierzenie byle komu, 
tylko samej MATCE! Jak 
to mówią: przez Maryje do 
Jezusa.

Inicjatywa stworzenia  
czegoś tak niezwykłego 
zrodziła się po powrocie 
z  Medjugorie, ale samo 
przygotowanie Zawierzenia 
rozpoczęło się niecały 

miesiąc przed owym wydarzeniem. po-
mimo krótkiego czasu, razem daliśmy 
radę. Scenariusz, muzyka, animacja, 
dekoracja, wszystkie te elementy two-
rzyły JEDNĄ CAŁOŚĆ. Mogę śmiało 
powiedzieć, że każdy zaangażował się 
w 100%, włączył piąty bieg! Jednak my-
ślę, że nie udałoby nam się gdyby nie 
ON – Duch Święty. To on napędzał nas 
do działania.

Wydaje mi się, że każdy obecny, 
przeżył ten wieczór na swój sposób. 
Symbolem całkowitego oddania się 
Matce były medaliki znajdujące się przed 
ołtarzem. Można było podejść i  zabrać 
wizerunek Maryi ze sobą. Pięknym do-
świadczeniem był widok małżeństw pod-
chodzących pod ołtarz. Małżonkowie 
szli RAZEM, aby RAZEM oddać Matce 
swoje życie, siebie nawzajem, swoją ro-
dzinę i prosić o błogosławieństwo.

Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda 
nam się stworzyć coś podobnego! Na co 
wszystkich serdecznie ZAPRASZAMY!

Karolina Bocheńska
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WIECZÓR ZE ŚWIęTYMI 
Dnia 31 października cała nasza grupa wy-

brała się na Trzeci wieczór uwielbienia pod ty-
tułem ,,Świętymi bądźcie”' do Iwkowej. Z  okazji 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości był także wpleciony motyw patriotyzmu. 
Podczas tego wydarzenia mogliśmy poznać ży-
ciorys św. Stanisława Kostki, św. Wojciecha, św. 
Maksymiliana oraz błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki. Swoim przykładem pokazali 
nam, że ,,JAKO SYNOWIE BOGA NIE MOŻEMY 
BYĆ NIEWOLNIKAMI”. Podczas odbytej tam ad-
oracji śpiewaliśmy i prosiliśmy o wstawiennictwo 
świętych za nami. Myślę, że ten wieczór przygoto-
wał nas do lepszego przeżycia dnia Uroczystości 
Wszystkich Świętych.

Kasia Konstanty

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.
Święty Benedykcie – módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.
Błogosławiona Hanno Chrzanowska – módl się za nami.
Boga za Jego wielkie dzieła wysławiająca,
Jezusa Chrystusa w tajemnicy Krzyża odnajdująca,
Słowo Boże gorliwie zgłębiająca,
W Eucharystii z Chrystusem się jednocząca,
Z duchowości benedyktyńskiej obficie czerpiąca,
W modlitwie siłę wiary, nadziei i miłości umacniająca,
Z Maryją na pomoc będącym w potrzebie śpiesząca,
Z Matką Bolesną udręczonym współczująca,
W chorych samemu Chrystusowi służąca,
W Kościele świętym oparcia szukająca,
Z pasterzami Kościoła w opiece nad chorymi 
współpracująca,
Żarem miłości Bożej promieniująca,
Ośmiu błogosławieństw wcieleniem będąca,
Uczynki miłosierdzia ofiarnie spełniająca,
Świętości życia od poczęcia do śmierci broniąca,
Sztuki pielęgniarskiej mądrze nauczająca,
Sumienia pielęgniarek formująca,
Najprostsze posługi względem chorych podejmująca,
O godność stanu pielęgniarskiego zabiegająca,
Chorych i opuszczonych wytrwale szukająca,
Wygnańców i sieroty przygarniająca,

Niepełnosprawnym nadzieję i radość życia przywracająca,
O ciał i dusze podopiecznych dbająca,
W jednaniu chorych z Bogiem pośrednicząca,
Zwyczaj Mszy Świętej w domu chorego wprowadzająca,
Godności chorego z wielkim taktem strzegąca,
Wobec ludzkiej niedoli współczucie budząca,
Do samarytańskiej służby chorym wielu zapalająca,
Do spotkania z chorym i cierpiącym wychowująca,
Boga w pięknie świata dla siebie i innych odkrywająca,
Pogodą ducha smutki rozpraszająca,
Przeciwności mężnie i z ufnością znosząca,
Wszystko, co własne, dla chorych poświęcająca,
Powołanie pielęgniarskie chwalebnie wypełniająca,
Bogu i człowiekowi całym sercem się oddająca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść 
nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzech świata – wysłuchaj 
nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się 
nad nami.

K. Módl się za nami błogosławiona Hanno.
W. Abyśmy całym życiem dawali świadectwo miłosierdzia.

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby 
chorym, biednym, opuszczonym, daj aby ta, która 
całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, swoim 
przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy 
bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEJ HANNY CHRZANOWSKIEJ
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Przypomnienie 
 

• 30.07-7.08.2018 – wyjazd z młodzieżą na Festiwal Młodych w Medjugorie

• 16.08.2018 – odpust ku czci św. Rocha, kazania głosił ks. Antoni Koterla, a Mszę Świę-
tą odpustową odprawił ks. Jerzy Zoń – przeżywający 25-lecie święceń kapłańskich

• 22.09.2018 – Pielgrzymki do Limanowej: autokarowa i piesza

• 18.09.2018 – Msza Święta z  udziałem Straży Granicznej, parafi anie mogli oglądać 
„musztrę” Straży Granicznej

• 28-30.09.2018 – Pielgrzymka Górska Szlakiem Św. Kingi

• 29.09.2018 – Msza Święta z sakramentem namaszczenia chorych

• 19.10.2018 – „Wieczór Zawierzenia Maryi” przygotowany dla całej parafi i przez ks. 
Piotra z młodzieżą grupy JP2 i zespołem młodzieżowym

• 31.10.2018 – młodzież z  naszej parafi i uczestniczyła w  „Uwielbienia ze Świętymi” 
w parafi i Iwkowa

• 8.11.2018 – Akademia dzieci z Ochronki

• 10.11.2018 – Wieczornica Patriotyczna w wykonaniu Chóru św. Rocha i młodzieży 
z grupy JP2

• 7.12.2018 – spotkanie św. Mikołaja ze wszystkimi grupami działającymi w parafi i

• 15.12.2018 – Dekanalny Dzień Skupienia dla Liturgicznej Służby Ołtarza w Nawojo-
wej, podczas którego rozegrano turniej piłki siatkowej dla lektorów o „Puchar Dzie-
kana” 

• 16-19.12.2018 – Rekolekcje Adwentowe, które przeprowadził ks. Wacław Barnaś

• 26.12.2018 – Kolęda Misyjna, w  tym roku zaangażowało się bardzo dużo dzieci 
i młodzieży

• Lektorzy: Robert Gruca, Sebastian Konstanty, Szymon Konstanty, Bartłomiej Pacyna, 
i Łukasz Mrowca wraz z ks. Piotrem Zawiślakiem wywalczyli w Nawojowej I miejsce 
w piłce siatkowej i zdobyli „Puchar Dziekana”. Gratulujemy!!!
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Po górach za św. Kingą do Boga

Zewierzeni Maryi ze św. Janem Pawłem II


