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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Niech Jezus Chrystus rozpala nas swoją miłością, 
aby wiara w Jego zmartwychwstanie umacniała naszą nadzieję, 

a wielka radość wielkanocna niech zagości na zawsze 
w naszych sercach i domach. Wesołych Świąt!

Redakcja
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Módlmy się za kapłanów



Nasza parafia zbliża się do wielkiej i radosnej uro-
czystości, a  mianowicie do prymicji księdza diakona 
Grzegorza Wolaka, który już niedługo ukończy szósty 
rok studiów w  Wyższym Seminarium Duchownym 
w  Tarnowie. Oznacza to, że jest on już na ostatnim 
etapie przygotowywania się do przyjęcia sakramentu 
kapłaństwa. Uświadamia to nam, że nasza wspólno-
ta pozostanie bez alumna i  z  tego powodu ogarnie ją 
samotność. W  Wielki Czwartek cały świat modli się, 
aby nie zabrakło bożych żniwiarzy. Nie jest to jednak 
jedyny dzień w  całym roku liturgicznym, w  którym 
w sposób szczególny obejmujemy modlitwą kapłanów. 
Otóż, w Kościele Katolickim każdy czwartek miesiąca, 
a zwłaszcza każdy pierwszy czwartek miesiąca, poświę-
cony jest modlitwie w tej właśnie intencji, jak również 
o nowe powołania do służby bożej. Wydaje się jednak, 
że za mało wiernych przychodzi w tych dniach na na-

Współczesny świat oferuje wiele udogodnień. 
Dzięki rozwojowi technologii można wykonywać 
wiele czynności bez opuszczania własnego domu, np. 
robić zakupy, płacić rachunki oraz rozmawiać z bli-
skimi mieszkającymi na drugim końcu globu. Każdy 
może znaleźć „coś” dla siebie, ponieważ Internet to 
przede wszystkim źródło rozrywki – informacji, fil-
mów, seriali czy gier. Wydawać by się mogło, że nasze 

Porozmawiajmy o emocjach
życie stało się przez to łatwiejsze i  przyjemniejsze. 
Jest to jednak tylko iluzja. Rzeczywistość wygląda 
inaczej. Jesteśmy coraz bardziej zapracowani, a przez 
to zmęczeni i drażliwi. Coraz częściej zaczyna brako-
wać nam wolnego czasu. Jednak, gdy uda się nam go 
jakoś odnaleźć pomiędzy pracą a  obowiązkami do-
mowymi, to wielokrotnie nie potrafimy go właściwie 
zagospodarować i  wykorzystać, a  to niestety może 

bożeństwo oraz stosowne modlitwy. Każdy kapłan po-
trzebuje bowiem wsparcia duchowego, a  Ewangelista 
wprost mówi: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotni-

ków mało; proście więc Pana żniwa, żeby wy-
prawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2)  
Nasza parafia błogosławiona była powołaniami 
kapłańskimi, które świadczą o gorliwości oraz 
o  życiu religijnym całej wspólnoty. Chciejmy 
więc wrócić do czcigodnej tradycji przycho-
dzenia na pierwsze czwartki miesiąca, prosząc 
aby żyjący duchowni byli kapłanami na wzór 
Jezusowego serca, a młodzi ludzie mieli odwa-
gę w  świecie promującym konsumpcjonizm 
i  propagowanie łatwego życia odpowiedzieć 
pozytywnie na Chrystusowe słowa - „Pójdź za 
mną”. Uczmy się od świętego Ojca Pio, który 
w XX w. najbardziej upodobnił się do naszego 
Zbawiciela i uczył, że świat prędzej mógłby żyć 
bez słońca niż bez mszy świętej.

ks. Józef Janas
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wpływać negatywnie na relacje rodzic-dziecko oraz 
dziecko-rodzic.

Rodzice, a  często również i  nauczyciele, stają 
się bezradni w  obliczu trudnych zachowań małe-
go dziecka. Zdarza się, że przedszkolaki popycha-
ją się wzajemnie, wydzierają sobie zabawki lub biją 
się o  nie. Wbrew pozorom mieści się to w  normie 
rozwojowej dziecka i  świadczy o  jego inteligencji. 
Przedszkolak wie, że jeśli ugryzie kolegę, ten się roz-
płacze i  upuści zabawkę, którą się dotąd bawił. Nie 
oznacza to jednak, że należy tolerować takie zacho-
wania. Wręcz przeciwnie. Powinno się natychmiast 
na nie zareagować i uczyć już bardzo małe dziecko, 
że agresją oraz przemocą nie można rozwiązywać 
konfliktów. Następny krok, który winien podjąć roz-
ważny rodzic to z  całą pewnością przeciwdziałanie 
takim niewłaściwym poczynaniom. Warto w  tym 
momencie na chwilę zatrzymać się oraz spojrzeć                     
z  dystansu na własną postawę w  stosunku do syna 
lub córki, ponieważ podczas rozmowy z przedszko-
lakiem często zapominamy, że ma on zaledwie 3 lata 
i patrzy na świat inaczej niż my. Dlatego też powin-
niśmy przyjrzeć się zaistniałej sytuacji właśnie jego 
oczami, następnie wczuć się w emocje, które odczu-
wa i  nazwać je. Oczywiście nie trzeba postępować 
w  ten sposób za każdym razem. Wiele rozmów jest 
przecież tylko zwykłą wymianą zdań, podczas której 
nie uzewnętrzniamy naszych uczuć. Empatię należy 
natomiast okazać wówczas, gdy dziecko chce powie-
dzieć nam o tym, co samo odczuwa i  jest dla niego 
ważne, abyśmy o tym wiedzieli. Bardzo łatwo jest za-

reagować na pozytywne emocje, np. „Mamo patrz! 
Dostałem naklejkę, bo dobrze odpowiedziałem na 
pytanie”. Od razu na myśl przychodzi odpowiedź: 
„To wspaniale! Jestem z  ciebie dumna!” Trudność 
natomiast sprawia właściwe postępowanie z  nega-
tywnymi odczuciami. Niejednokrotnie sami nie po-
trafimy sobie z nimi poradzić. Zatem, jak ogromny 
problem ma z tym dziecko 3-letnie. Z tego powodu 
stopniowe poznawanie emocji, oswajanie się z nimi, 
a  ostatecznie przeżywanie ich są zdaniami, których 
powinni nauczyć dziecko rodzice wraz z  pomocą 
nauczycieli. Jest to istotne, ponieważ współczesne 
dzieci wykazują coraz mniejszą zdolność do samo-
dzielnego radzenia sobie z sytuacjami wywołującymi 
stres, z przeżywaniem porażek i wstydu.  

Każdy rodzic wie, że wychowanie małego dziec-
ka nie jest łatwym zadaniem. Wymaga bowiem wie-
le czasu i  poświęcenia. Często okupione jest łzami, 
zmęczeniem i nieprzespanymi nocami. Z całą pew-
nością jest to jednak trud, który warto podjąć, aby 
w przyszłości dzieci wyrosły na dobre kobiety i żony 
oraz dobrych mężczyzn oraz mężów, którzy myślą 
samodzielnie, nie boją się podejmować trudnych 
decyzji, a przede wszystkim potrafią budować pozy-
tywne relacje z kolegami w pracy, ze swoimi sąsiada-
mi i każdym przypadkowo poznanym człowiekiem. 
Wszystko jednak zaczyna się od stworzenia więzi 
oraz stopniowego rozumienia swoich potrzeb i nauki 
dialogu między rodzicem a  dzieckiem i  dzieckiem 
a rodzicem.

Katarzyna Gomulec
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W  związku z  wprowadzeniem karty LGBT+ 
w Warszawie, w całym kraju rozgorzała dyskusja na ten 
temat. Społeczeństwo podzieliło się na tych za, przeciw 
i takich, których to nie obchodzi lub jeszcze nie przyj-
rzeli się bliżej powyższemu tematowi. Dlatego, żeby 
rzetelnie ocenić sytuację, w dalszej części dowiemy się, 
czym w ogóle jest społeczność LGBT i o co walczy.

 
• Skrótowiec 
Rozwinięcie tego skrótowca brzmi: Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transgender, czyli termin LGBT odnosi się do 
homoseksualistów (mających pociąg do osób tej samej 
płci), biseksualistów (mających pociąg do osób obu płci) 
i do ludzi transpłciowych (osób, które same identyfi kują 
się z daną płcią). W społeczności znajdują się również 
transwestyci, czyli osoby, które na co dzień funkcjonu-
ją, jako kobieta bądź mężczyzna i w określonych sytu-
acjach upodobniają się do płci przeciwnej poprzez ubiór, 
sposób zachowania, a także ci, którzy swoim wyglądem, 
zachowaniem odbiegają od tego, co przypisuje się kul-
turowo, stereotypowo przedstawicielom ich płci biolo-
gicznej (osoby trangenderowe, transseksualne, drag qu-
een i drag king). Z bie giem lat do pierwotnej nazwy są 
dodawane kolejne litery. Często w różnych publikacjach 
możemy zauważyć nazwy takie jak LGBTQ, LGBTQI, 
a  także LGBTQIA. Co oznaczają te litery? Q, czyli qu-
eer, odnosi się do osób, które nie chcą w żaden sposób 
defi niować swojej orientacji, czy tożsamości płciowej. I, 
oznacza osoby interseksualne, czyli te, urodzone z cecha-
mi płciowymi, których nie można określić, jako typowo 
męskie ani typowo kobiece. Natomiast A, odnosi się do 
osób aseksualnych, ludzi niezainteresowanych seksem 
lub rezygnujących z  określenia swojej orientacji bądź 
jej niepewne. Zamiast dodawania kolejnych liter, często 
przy nazwie LGBT pojawia się po prostu znak +. 

• Historia LGBT na świe-
cie 

W 1946 roku w Holandii 
powstała pierwsza na świecie 
organizacja zrzeszająca spo-
łeczność LGBT, jednak po-
wstanie ruchu LGBT datuje 
się na rok 1969. Właśnie wte-
dy w Stanach Zjednoczonych 
policja wykonywała naloty 
na kluby, w których np. męż-
czyźni tańczyli ze sobą, ko-
biety lub mężczyźni posiada-
li mniej niż 3 części gardero-

O co chodzi z tym LGBT? 
by właściwych ich płci. W tamtym czasie gejom nie moż-
na było podawać alkoholu. Pod koniec czerwca 1969 roku 
podczas interwencji policji w klubie gejowskim Stonewall 
w Nowym Jorku, doszło do zamieszek, w których uczest-
niczyło tysiące osób homoseksualnych. Po tych wydarze-
niach zaczęto organizować wiece osób LGBT i zakładać 
stowarzyszenia. W 1978 roku Gilbert Baker zaprojektował 
tęczową, sześciokolorową fl agę, która stała się symbolem 
LGBT. 

• Historia LGBT w Polsce
W  latach 1974-1987, z  polecenia ministra spraw 

wewnętrznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, odby-
ła się ogólnopolska akcja „Hiacynt”, wymierzona prze-
ciwko homoseksualistom. Osoby podejrzewane o kon-
takty homoseksualne były aresztowane przez Milicję 
Obywatelską, a następnie szczegółowo przesłuchiwane. 
Akcja dotyczyła tylko mężczyzn. W kartotece służb bez-
pieczeństwa zarejestrowanych zostało ponad 11 000 ge-
jów. Nierzadko mężczyźni ci byli szantażowani przez wła-
dzę. W 1984 w polskiej telewizji odbyła się pierwsza dys-
kusja na temat homoseksualizmu. W 1985 roku Dariusz 
Prorok, pod pseudonimem Krzysztof Darski opubliko-
wał w Polityce (nr 47) tekst Jesteśmy inni. Był to pierw-
szy publiczny głos geja opisującego życie w negatywnie 
nastawionym społeczeństwie. Pierwszą organizacją les-
bijek i gejów był „Warszawski Ruch Homoseksualnych” 
(WRH), utworzony w 1987 roku. Z biegiem lat społecz-
ność LGBT rozrastała się i zaczęła organizować wiele wy-
darzeń, związanych z promocją ruchu oraz walką o jego 
prawa. W 2016 roku Polska została skrytykowana przez 
Komitet Praw Człowieka ONZ za brak ochrony społecz-
ności LGBT przed przestępstwami i  mową nienawiści, 
brakiem prawnych regulacji w  kwestii par jednopłcio-
wych i tęczowych rodzin, czy edukacji seksualnej. 

• Wybrane pojęcia związane ze środowiskiem 
LGBT

TĘCZOWE RODZINY
Takie rodziny tworzą osoby homoseksualne, które 

wychowują dzieci. Najczęściej są to dwie mamy, tata 
i  dziecko, ale też są sytuacje, kiedy dziecko ma dwie 
mamy, albo dwóch ojców.

TĘCZOWY LAUR
Ogólnopolska nagroda przyznawana w latach 1998-

2001 za głoszenie postaw tolerancyjnych i walkę o pra-
wa mniejszości. Następczynią tej nagrody jest Hiacynt, 
przyznawany od 2007 roku przez Fundację Równości.
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w  taki sposób również można 
przegłosować, że ślimak to ryba. 
Jeszcze w  latach 50-tych i  60-
tych homoseksualizm klasyfi ko-
wano, jako dewiację seksualną. 
W latach 70-tych aktywiści ho-
moseksualni zaczęli utrudniać 
spotkania APA i  obrażać tam-
tejszych psychiatrów oraz wy-
głaszać swoje tezy. Głosowanie 
w  sprawie homoseksualizmu 
opierało się na badaniach, które 
od strony metodologicznej nie 
spełniało podstawowych wy-
mogów naukowości. Dlaczego? 
Po pierwsze homoseksualiści biorący udział w badaniu 
zostali celowo dobrani (wyłącznie osoby nie wykazujące 
cech psychopatologii i znające cel badania), zatem pró-
ba ta była kompletnie niereprezentatywna dla populacji 
homoseksualistów. Osoby mające wyraźnie symptomy 
psychopatologii zostawały odrzucane z grupy osób ba-
danych. Dlatego 30 starannie wyselekcjonowanych, ba-
danych homoseksualistów nie różniło się od 30 hetero-
seksualistów (również ilość badanych była za mała, co 
podkreśla brak wiarygodności). Po drugie testy projek-
cyjne do badań przeprowadzały osoby, które nie miały 
doświadczenia w tym zakresie. Testy te miały charakter 
otwarty i wypowiedzi badanych wymagały interpretacji 
osób przeprowadzających badania. Argumentów jest 
znacznie więcej, dlatego zachęcam do przyjrzenia się te-
matowi (https://www.homoseksualizm.edu.pl/co-mowi-
nauka/34-psychologia/181-dlaczego-homoseksualizm-
zosta-wykrelony-z-listy-chorob-psychicznych). Podczas 
głosowania APA dochodziło do wielu nacisków ze stro-
ny homoseksualnych aktywistów - manifestowali, wpa-
dali na spotkania i je przerywali. Homoseksualizm wy-
kreślono z listy chorób przy 5816 głosach za i 3817 gło-
sach przeciw. Co ciekawe wielu psychiatrów głosujących 
za, było przekonanych, że dzięki usunięciu społecznego 
stygmatu z homoseksualistów - będzie można skutecz-
niej pomóc tym, którzy potrzebują i poszukują pomocy 
psychiatrycznej. 

Temat LGBT jest bardzo szeroki, dlatego zachęcam 
żeby jednak samemu zgłębić swoją wiedzę w  tym te-
macie. 

Aneta Gruca 
Źródła:
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/rozwoj-oso-

bisty/lgbt-co-oznacza-ten-skrot-srodowisko-lgbt-w-polsce-aa-
twdU-BWjU-SXyz.html

https://ligadlatolerancji.wordpress.com/o-historii-lgbt-w-
-polsce/

https://portal.abczdrowie.pl/zdrowie-a-lgbt
https://www.homoseksualizm.edu.pl/co-mowi-nauka/34-

psychologia/181-dlaczego-homoseksualizm-zosta-wykrelony-z-li
sty-chorob-psychicznych

NIECH NAS ZOBACZĄ
Pierwsza w  Polsce  społeczno-artystyczna kampa-

nia mająca przeciwdziałać  homofobii  i  dyskrymina-
cji  ze względu na  orientację seksualną, która została 
zorganizowana przez  Kampanię Przeciw Homofobii. 
Akcja odbyła się w  2003  roku, prezentując trzydzie-
ści par gejów i lesbijek na fotografi ach pokazywanych 
na billboardach i w galeriach. 

• O co walczy społeczność LGBT?
Członkowie LGBT nieustannie organizują różne 

wydarzenia, festiwale, parady i  marsze równości oraz 
różnego rodzaju manifestacje pod wieloma hasłami. 
W ten sposób uczestnicy chcą dotrzeć do świadomości 
wszystkich ludzi, pokazać, że istnieją. Walczą o akcepta-
cję ich życia i sprzeciwiają się homofobii oraz dyskrymi-
nacji. Chcą równości prawnej i wprowadzenia związków, 
a nawet małżeństw partnerskich. Pojawiają się również 
głosy w sprawie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. 

• Zdrowie a LGBT
Kwestie zdrowotne społeczności LGBT są od-

mienne, w porównaniu do populacji heteroseksualnej. 
Statystyki pokazują, że wśród społeczności homoseksu-
alnej, do zmiany partnera seksualnego dochodzi śred-
nio 50 razy w ciągu roku. Właśnie przez kontakty sek-
sualne, pozbawione więzi uczuciowych z  przypadko-
wymi partnerami, w  środowiskach homoseksualnych 
występuje wiele chorób przenoszonych droga płciową, 
w  szczególności HIV/AIDS, nowotwory piersi, szyj-
ki macicy, czy odbytu, syfi lis, kiła, rzeżączka, żółtacz-
ka typu B i C. Powszechne wśród społeczności LGBT 
nienaturalne praktyki seksualne prowadzą również do 
wielu chorób wewnętrznych takich jak: czerwonka peł-
zakowa, mononukleoza zakaźna, salmonelloza, wsza-
wica, świerzb, zapalenie żołądka i jelit. Dochodzi także 
do okaleczeń dróg rodnych, pęknięcia i urazów odbytu. 

Dla grupy LGBT charakterystyczny jest wysoki 
wskaźnik zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, 
zaburzenia lękowe, myśli samobójcze, czy samookale-
czenia. Ludzie są również narażeni w  dużym stopniu 
na uzależnienia (alkohol, nikotyna) i nadużywanie sub-
stancji psychoaktywnych (zwłaszcza wśród homosek-
sualistek i biseksualistek).

• Ciekawostka - dlaczego homoseksualizm zo-
stał wykreślony z listy chorób?

W  1973 roku homoseksualizm został wykreślo-
ny ze spisu chorób przez Amerykańskie Towarzystwo 
Psychiatryczne (APA), a  w  konsekwencji też przez 
Światową Organizację Zdrowia. Jak do tego doszło? 
Najważniejszą informacją w  tej sprawie jest to, że wy-
kreślenie dokonało się przez głosowanie. Czyli mieliśmy 
do czynienia z  zastosowaniem zasad demokracji więc 
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Światowe Dni Młodzieży 
w  Panamie już za nami. Jak 
zwykle mieliśmy okazję oglądać 
w środkach masowego przekazu 
barwne relacje z  tego wydarze-
nia. Młodzi ludzie mieli w sobie 
mnóstwo entuzjazmu, wszyscy 
chwalili panującą atmosferę 
oraz tworzącą się wspólnoto-
wość i  wzajemne zrozumienie. 
A wszystko to miało miejsce po-
mimo różnic językowych, kul-
turowych, rasowych czy jakich-
kolwiek innych. Po raz kolejny 
młodzi ludzie udowodnili, że 
nie są tylko zblazowaną warstwą społeczną, uciekają-
cą jedynie w świat multimediów, czy też egoistyczną, 
sfochowaną grupą, chowającą się w dobrze znanym 
tylko sobie środowisku. Ale co dla nas oznaczają 
Światowe Dni Młodzieży Panama 2019. Czy znamy 
chociażby motto tegorocznego spotkania? Czy za-
daliśmy sobie trud, aby wniknąć w  przesłanie dla 
młodych przekazane przez papieża Franciszka? Nie 
chodzi o  studiowanie każdego słowa, ale czy zapa-
miętaliśmy choć jedno zdanie? 

Myślę, że nie ma osoby, która nie kojarzyłaby 
poprzednich ŚDM odbywających się w  Krakowie 
w  2016r. ze słynnym zadaniem papieża do młodzie-
ży, którego sens stanowiło powstanie z  KANAPY. 
Kanapy w  sensie symbolicznym, oznaczającym apa-
tię, bierność, otumanienie, lenistwo, wygodnictwo: 

34 ŚDM W Panamie – i co dalej?

„Pytam was: czy chce być ospali, ogłupiali, otumanieni? 
Czy chcecie, żeby inni decydowali o waszej przyszłości? 
Czy chcecie być wolni? Rozbudzeni. Walczyć o  waszą 
przyszłość? Nie jesteście zbyt przekonani, co?” – taki 
oto przekaz odbił się w sercach młodych ludzi i wielu 
pewnie wybudził z letargu poukładanego, a może do-
bitniej jak to określił papież „sparaliżowanego” życia. 
Jaki zatem przekaz płynie do nas z Panamy? Czy tylu 
młodych ludzi trudziłoby się na tak daleką i poniekąd 
egzotyczną podróż jedynie dla rozrywki i walorów tu-
rystycznych? 

Akceptacja tego, co niedoskonałe – uważam oso-
biście, że to jedno słowo oddaje papieski zamysł na 
tegoroczne spotkanie młodych. Papież znając realia 
obecnego życia głosił zgromadzonej młodzieży: „(…) 
świat jest nie tylko dla silnych! Powiedzenie Panu „tak” 

to odwaga, by przyjąć życie takim, 
jakim jest, wraz z  całą jego kru-
chością i  małością, a  często nawet 
ze wszystkimi jego sprzecznościami 
i  brakiem sensu (…). Przyjęcie ży-
cia ukazuje się także, kiedy akcep-
tujemy to wszystko, co nie jest do-
skonałe, czyste lub przefiltrowane, 
ale tym niemniej warte jest miłości. 
Czy ktoś z tego powodu, że jest nie-
pełnosprawny lub wrażliwy, nie jest 
godny miłości? Czy ktoś, kto jest cu-
dzoziemcem, jest chory czy w  wię-
zieniu, nie jest godny miłości? Tak 
czynił Jezus: wziął w  ramiona trę-
dowatego, ślepca i paralityka, objął 
faryzeusza i  grzesznika. Objął ło-
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tra na krzyżu, a  nawet uściskał i  przebaczył tym, któ-
rzy Go krzyżowali”. Jednocześnie papież nie zapomina 
o tym, że rozwój młodego człowieka oparty powinien 
zostać na solidnej podstawie, która dają mu osoby star-
sze, opiekunowie, rodzice: „Jakże łatwo jest krytyko-
wać ludzi młodych i marnować czas na szemranie, jeśli 
pozbawiamy ich szans na pracę, edukację i budowanie 
wspólnoty, których można się uchwycić i marzyć o przy-
szłości. Bez wykształcenia trudno marzyć o przyszłości; 
bez pracy bardzo trudno marzyć o przyszłości; bez rodzi-
ny i wspólnoty niemal nie można marzyć o przyszłości. 
Marzenie o przyszłości oznacza bowiem uczenie się od-
powiadania nie tylko na pytanie dlaczego żyję, ale także 
dla kogo żyję, ale także dla kogo warto poświęcić życie”.

Na koniec przytoczę garść faktów z  tegorocznego 
spotkania. Hasło ŚDM to cytat z Ewangelii św. Łukasza 

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 
twego słowa”. W  Mszy Św. posłania uczestniczyło ok. 
700 tys. młodych ludzi, m.in. również Pierwsza Dama, 
Agata Kornhauser-Duda. Po raz pierwszy przesłanie 
zostało zaprezentowane w  postaci teledysku udostęp-
nionego na popularnym kanale YouTube. Statystyka 
liczebności powinna budzić w naszym narodzie dumę. 
Odległość od Polski do państwa Środkowej Ameryki to 
ok 10 tys. km. Nie przeszkodziło to nam tworzyć naj-
liczniejszą europejską grupę stanowiąca ponad 3,5 tys. 
osób. Myślę, że młodzi ludzie udowodnili, że niespełna 
3 lata wcześniej porzucili swoje KANAPY i realnie za-
częli tworzyć żywą tkankę wspólnoty chrześcijańskiej. 
Kolejne spotkanie odbędzie się w 2022 roku w Lizbonie 
– droga młodzieży, zwierajcie szyki!

B.M. Stal



Gdyby chcieć jednym słowem określić kim jest 
nadzwyczajny szafarz, najkrócej można by powiedzieć: 
świecki (czyli nie duchowny) pomocnik w  służbie 
Komunii świętej. Cała jego posługa jest bowiem po-
mocą zwyczajnym szafarzom w  niezwykłym zadaniu 
rozdawania wiernym Ciała Pańskiego. Nadzwyczajni 
szafarze nie mają bowiem zastępować kapłanów, a tyl-
ko wspierać ich i  uzupełniać w  wybranych zadaniach 
duszpasterskich.

Warto zacząć od tego, że zwyczajnymi szafarzami 
Komunii świętej są biskupi, prezbiterzy oraz diakoni. 
To oni podczas Mszy mogą rozdawać Komunię wier-
nym, a  także zanosić ją chorym. I  w  zasadzie, gdyby 
liczba zwyczajnych szafarzy była odpowiednia, to po-
sługa nadzwyczajnych szafarzy nie byłaby konieczna. 
Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy podczas Eucharystii 
liczba kapłanów jest niewystarczająca do tego, aby ob-
rzęd Komunii przebiegł sprawnie i  nie przeciągał się 
niepotrzebnie. Wtedy właśnie z pomocą mogą przyjść 
specjalnie do tej posługi przygotowani nadzwyczajni 
szafarze Komunii świętej.

Już czterdzieści lat temu, papież Paweł VI w  in-
strukcji „Immensae caritatis” wydał zgodę, aby świec-
cy mogli podczas Mszy św. udzielać Komunii Świętej. 
W Polsce taka możliwość istnieje od 1990 roku, kiedy to 
Episkopat przyjął uchwałę wprowadzającą funkcję nad-
zwyczajnych szafarzy na terenie Polski. Na jej mocy bi-

Posługa nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii świętej

skupi diecezjalni mogą powoływać do tej funkcji osoby 
w wieku od 25 do 65 lat, rekomendowane przez probosz-
czów. Nadzwyczajnym szafarzem może zostać nie tylko 
mężczyzna, ale też siostra zakonna lub niewiasta życia 
konsekrowanego. Kandydaci powinni odznaczać się 
właściwym życiem moralnym i pobożnością oraz znać 
podstawowe prawdy teologiczne. W praktyce każdy kan-
dydat musi ukończyć specjalny kurs przygotowawczy do 
pełnienia tej posługi. Funkcja nie jest powierzana na całe 
życie, a tylko na rok, z możliwością jej przedłużania.

Oprócz rozdawania Ciała Chrystusa podczas 
liturgii, zadaniem szafarzy (w  zasadzie pierwszym 
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i  najważniejszym) jest zanoszenie jej do osób do-
świadczonych krzyżem choroby, kalectwa lub sta-
rości. Księża nie są w  stanie co tydzień odwiedzać 
wszystkich chorych w parafii tak, aby w każdą nie-
dzielę osoba chora mogła przyjąć Komunię świętą. 
I  tutaj posługa nadzwyczajnych szafarzy świetnie 
uzupełnia zadania duszpasterskie kapłanów. Jeżeli 
tylko chory wyrazi wolę, nadzwyczajny szafarz może 
co niedzielę przynieść Komunię świętą, a  więc do-
pomóc w przeżyciu przez taką osobę dnia świętego. 
Ludzie starsi czy niepełnosprawni, chociaż fizycznie 
nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, to 
mogą dzięki temu poczuć się w pełni członkiem pa-
rafialnej wspólnoty.

Nadzwyczajny szafarz niosąc Komunię świętą do 
chorego stara się pozostawać w modlitewnym skupie-
niu. Trzeba przypomnieć, że mijając szafarza (zwy-

czajnego lub nadzwyczajnego) z  widoczną bursą na 
piersi powinniśmy oddać hołd Chrystusowi obecnemu 
w Najświętszym Sakramencie.

Warto podkreślić, że pełnienie tej posługi jest 
z  jednej strony zaszczytem i  wyróżnieniem, a  z  dru-
giej ogromną odpowiedzialnością i  służbą wobec 
Kościoła, co z  kolei zobowiązuje do ciągłego rozwoju 
duchowego, udziału w  specjalnych rekolekcjach dla 
szafarzy itp. W  naszej parafii posługę nadzwyczajne-
go szafarza Komunii św. pełnią panowie Józef Korona 
i  Marek Tomaszek. Dziękujemy za ich gorliwą służbę 
oraz świadectwo wyznawanej przez nich wiary. Niech 
Chrystus, którego bliskość czują za każdym razem, gdy 
biorą w dłonie Jego Najświętsze Ciało, nieustannie bło-
gosławi im i ich rodzinom, a przez ich posługę również 
i całej naszej parafii.

ks. Sebastian Śmiałek



W okresie Wielkiego Postu mogliśmy brać udział 
w rekolekcjach parafialnych, które prowadził Proboszcz 
z sąsiedniej Poręby, Ksiądz Janusz Michalik. Przez kilka 
dni wspólnie zastanawialiśmy się nad kilkoma aspek-
tami naszej wiary. Ksiądz Rekolekcjonista przeprowa-
dził nas po najtajniejszych zakamarkach serca i duszy. 
Pomógł wniknąć w  głębię myśli, przekonań i  postaw. 
Uświadomił, nad czy jeszcze trzeba pracować, ćwiczyć 
się, aby w pełni czerpać z Bożych darów i łask. Czy było 
nam to potrzebne? Czy rzeczywiście co roku, a może 
nawet dwa razy w roku, trzeba brać udział w tej formie 
parafialnego, religijnego życia? Na te pytania już każ-

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
kilka myśli zasłyszanych i zapamiętanych

dy sam musi odpowiedzieć.  W  tym miejscu chciała-
bym jeszcze raz powrócić do kilku myśli, które zapadły 
gdzieś głęboko w pamięć, także i moją.

Czym dla mnie jest krzyż? Znakiem, symbo-
lem, drogowskazem? Czy z godnością niosę ten krzyż 
w swoim życiu, przez swoje życie? Jak się wobec nie-
go zachowuję, czy jest dla mnie błogosławieństwem? 
Czy swój krzyż traktuję z  godnością? Czy nie złorze-
czę na niego? Symbolika krzyża jest ogromna, choć tak 
naprawdę mieści się w jednym – w krzyżu Chrystusa. 
I wtedy ma sens. Jeśli swój krzyż zjednoczę z Krzyżem 
swego Zbawcy. Krzyż należy definiować także przez 

inną wielką wartość – przez miłość. Miłość 
Boga do człowieka i człowieka do Boga.

Kontemplacja tej niezmierzonej Bożej 
miłości powinna się odbywać w  czasie 
każdej Mszy Świętej. Eucharystia jest cu-
dem jedności. Czymś niesamowitym, cze-
go mógł dokonać tylko Pan Bóg. Ksiądz 
Rekolekcjonista porównał Boga do prostej, 
która nie ma ani początku ani końca. My 
jesteśmy jak odcinek, mamy początek i ko-
niec. Prosta nie zmieści się w odcinku. My 
nie poznamy Boga w  całości. Próbujemy 
go poznawać kawałek po kawałku. Bóg 
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– NIESKOŃCZONOŚĆ, usta-
nawiając Eucharystię, dokonał 
właśnie czegoś niesamowi-
tego. On, który jest nieskoń-
czony zamknął się w  małym 
opłatku. Zrobił naprawdę pro-
stą rzecz, bo chciał się z  nami 
zjednoczyć, aby być dostępnym 
dla każdego z  nas. I  w  cudzie 
EUCHARYSTYII sprawia, że 
my jesteśmy świętymi, bo Bóg 
jest w  nas. Czy sobie to uświa-
damiamy? Bóg jest tak łatwo 
dostępny. Dlaczego więc nie 
korzystamy z tego? Może dlate-
go, że człowiekowi się wydaje, 
iż sobie sam da radę ze wszystkim. Jeśli  przyjmujemy 
komunię świętą, to jesteśmy połączeni niewidzialną ni-
cią, która pochodzi od samego Boga, jesteśmy jedno-
ścią. Nie możemy więc występować przeciwko innym. 
Przyjmowanie Boga samego do czegoś zobowiązuje. 
Bóg jest żebrakiem miłości i chce w człowieku, w tym 
wyjątkowym domu, mieszkać cały czas. Przychodząc na 
Eucharystię powinniśmy wcześniej pojednać się z dru-
gim człowiekiem. Sam Jezus mówi, że najpierw musimy 
pogodzić się z bratem, a dopiero później wrócić przed 
ołtarz. Takie proste, a  jednocześnie takie trudne. Ale 
nie niemożliwe. Wymaga wysiłku, ale nasza wiara jest 
wymagająca i sam Bóg też jest wymagający.

Wielki Post to czas, kiedy szukamy Jezusa. Jezus 
jest zawsze pełen miłości, dobroci, troski o  najmłod-
szych i najsłabszych. Jezus jest także pełen cierpliwości. 
On zawsze na nas czeka.

Wielki Post jest także czasem łaski, jest czasem, 
kiedy częściej i  z  większą intensywnością zwracamy 
swoją twarz w stronę Boga. Również tego Boga, który 
czeka na nas w konfesjonale. W jednej z rekolekcyjnych 
nauk mogliśmy wgłębić się w historię kobiety przyła-
panej na cudzołóstwie,  przywiedzionej przed oblicze 
Chrystusa przez uczonych i  faryzeuszy. Była to nieja-
ko próba dla Jezusa, któremu jako przeciwwagę poda-
no przykład Mojżesza skazującego takie niewiasty na 
ukamienowanie. Odpowiedź Jezusa jest jednak sporym 
zaskoczeniem dla zebranych: Kto z was jest bez grzechu 
niech pierwszy rzuci na nią kamień. Wszyscy odchodzą. 
Gdyby cały pozostały tłum przyznał się do grzechu, też 
by miał przebaczone. Natomiast cały tłum uważał, że to 
ona – kobieta – jest winna, bo ją przyłapali na grzechu. 
Czy nasze myślenie nie jest czasem podobne? To ona 
jest okropna, oni są okropni, a nie ja. To tamten zrobił 
coś strasznego, nie ja. A tamci do dopiero…  Z taką po-
stawą się często spotykamy. Czy ja nie stoję po stronie 

tych, którzy krzyczą? Tak jak w obecności Jezusa krzy-
czeli na kobietę, by ją ukamienować. Żydzi domagali 
się wyroku. Było w nich pełno złych emocji. Oni ode-
szli niepojednani z Bogiem. My możemy stanąć przed 
Bożym obliczem tak, jak ta kobieta. Może z przeraże-
niem, trwogą, ale możemy prosić Jezusa, by podał nam 
swoją dłoń.  Jezus podał kobiecie swoją dłoń i obdarzył 
ją w  tym geście swoim pokojem. Ten pokój jest bez-
cenny, bo pochodzi od Boga. W spowiedzi Bóg dotyka 
naszego serca i  je oczyszcza. To jest coś niezwykłego. 
Kiedy klękamy przy konfesjonale musimy pomyśleć, 
kto tak naprawdę dotyka naszego serca, kto do niego 
wchodzi. Jezus powiedział do kobiety: Idź i nie grzesz 
więcej. To jest dla nas nauka, kolejne przykazanie.  
Na tym polega życie chrześcijanina.

I  jeszcze jedna  refleksja. Na temat wiary. Jak jest 
nasza wiara? Jezus jest poszukiwaczem wiary, bardziej 
zapalonym niż najbardziej zapalony poszukiwacz złota. 
Ma specjalny termometr, którym sprawdza naszą wiarę. 
A modlitwa jest częścią wiary, bardzo istotną.  Czasem 
nam się wydaje, że nasze modlitwy są niewysłuchane. 
To rodzi frustracje, niezadowolenie, a nawet cierpienie. 
Czasem modlimy się przez dzień, tydzień, lata. A Pan 
Bóg pozostaje głuchy. Ale Pan Bóg czeka, abyśmy się 
stali diamentem. On przychodzi do nas i mówi: Z ciebie 
może być przepiękny diament, ale musisz mi tak napraw-
dę zaufać, musisz swoje życie prowadzić po Bożemu. 
Musimy chcieć powierzyć się Bogu, bez względu na 
wszystko. To musi być modlitwa „zrzucenia się” na 
Pana Boga. Jeśli się idzie w stronę Boga, to można być 
pewnym, że podąża się we właściwym kierunku, z po-
kojem w sercu. To nie jest ani łatwe ani lekkie, ale dzięki 
Bogu możliwe. 

Na koniec przytoczę, za Księdzem Rekolekcjonistą, 
słowa pięknej modlitwy, która dotyka istoty naszej 
wiary:
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Prosiłem Cię Panie o siłę, abym osiągnął powodzenie
 – uczyniłeś mnie słabym, abym nauczył się posłu-

szeństwa. 
Prosiłem Cię o zdrowie, żebym mógł dokonać wiel-

kich rzeczy 
– uczyniłeś mnie kaleką, abym mógł czynić rzeczy 

lepsze.
 Prosiłem Cię o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy 

i ubóstwo, 
aby być mądrym. 

Prosiłem Cię o  władzę, by uzyskać poszanowanie 
wśród ludzi 

– uczyniłeś mnie słabym, abym potrzebował Ciebie. 
Prosiłem, Cię o przyjaźń, abym nie był sam 
– dałeś mi serce do kochania wszystkich braci. 
Nie otrzymałem nic z tego o co prosiłem, 
otrzymałem jednak wszystko to, czego oczekiwałem. 
Dzięki Ci Panie.

Poprośmy Boga o  to, aby On zadziałał w naszym 
życiu. Nie zostawiajmy żadnej przestrzeni 
wyłącznie dla siebie. Zaufajmy Mu bez reszty 
i dajmy się Jemu prowadzić.

D. Bębenek

W tym roku rekolekcje szkolne dla mło-
dzieży z klas 5-8 szkoły podstawowej i klas 3 
gimnazjum głosili ks. Janusz Michalik, nato-
miast dla dzieci przedszkolnych i wczesnosz-
kolnych s. Terezjana. Składamy im serdeczne 
Bóg zapłać!

W dniach 30 i 31 marca oraz 1 kwietnia br. mło-
dzież z naszej parafi i, z grupy JP2 przedstawiła na wy-
sokim poziomie spektakl teatralny pt. „Jacques Fesch – 

Nawrócony zabójca może być świętym?


święty czy bandyta?”. Kim był Jacques Fesch? W czym 
zasłużył sobie, aby go wspominać i wystawiać sztuki 
teatralne na jego temat? 
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„Niech się ksiądz nie wysila, jestem niewierzący” 
– usłyszał od Jacques’a kapelan więzienny, gdy zaczął 
mówić o Bogu, odwiedzając go w celi. Skazaniec jed-
nak zauważył, że rozmowy z duchownym przynoszą 
mu ulgę, więc z  czasem sam zaczyna prosić o  spo-
tkania. 

Drugim „zapalnikiem” na drodze do wiary jest 
przyjaciel rodziny porzuconej żony, z którym Jacques 
miał kontakt. Ten również porzucił katolicyzm, by póź-
niej przeżyć nawrócenie i  wstąpić do benedyktynów. 
Zakonnik, znany jako o. Thomas, często wysyła listy do 
więzienia.

Niezwykłe jest to, że również matka jego żony, 
choć po ludzku nie miała powodów, by utrzymywać 
z Feschem kontakt, prowadziła z nim korespondencję, 
która pomagała mu odkrywać wiarę.

Z  zapisków więziennych wynika, że ten pro-
ces nawrócenia w różnych etapach trwał niemal od 
momentu uwięzienia. Również jego rodzona matka, 
która z  powodu ciężkiej choroby nie mogła odwie-
dzać syna, wysyłała mu książki, a  wśród nich zna-
lazła się pozycja dotycząca objawień fatimskich. 

Po ponad 3 latach od osadzenia 
w  więzieniu, 20 dni przed śmier-
cią, Jacques zapisał w  swoim 
dzienniku: „Moje serce wciąż jest 
przepełnione miłością, zwłaszcza 
gdy myślę o Najświętszej Dziewicy. 
Z  Nią nie obawiam się niczego, 
choćbym miał tysiąc razy umierać. 
Ona nieustannie mnie ochrania 
i nie ma nawet kwadransa, bym nie 
kierował do Niej moich modlitw 
czy słów pełnych miłości”. 

Kilka dni przed śmiercią za-
warł sakramentalny związek ze 
swoją „cywilną żoną”. Umierał spo-
kojnie, z prostotą i dziecięcą wiarą. 

Jacques Fesch urodził się 6 kwietnia 1930 r. we 
francuskim Saint-Germain-en-Laye, pochodził z  bo-
gatej rodziny arystokratycznej. Był ateistą i prowadził 
życie cynika, choć cała rodzina należała do Kościoła 
katolickiego. Sam Jacques do 17. roku życia prowa-
dził ograniczone życie sakramentalne, później poszedł 
w ślady sporej części rówieśników z bogatych francu-
skich domów. Sam o tym mówił: „Urobiłem sobie prze-
konanie, że nie ma Boga. Nie znałem Go zupełnie. Kiedy 
mówiono mi o  Bogu, odpowiadałem: Piękna legenda, 
pocieszenie dla cierpiących. Religia – dobra dla niewol-
ników i uciśnionych…”.

Wzrastał w  kulcie pieniądza i  używania życia, 
uchodził za chłopaka, który może wszystko, łącznie 
z opuszczaniem zajęć w szkole. Podczas służby wojsko-
wej, mając 21 lat, zawiera związek cywilny z Pierrette 
Polack, która spodziewała się jego dziecka. Po powrocie 
z wojska pod wpływem matki rozwodzi się. Matka pró-
buje mu pomóc i ofiarowuje milion franków na urucho-
mienie firmy. Jacques jednak za połowę tej sumy kupuje 
samochód sportowy, a resztę trwoni na karty i hulanki. 
25 lutego 1954 r. wspólnie z kolegami próbuje dokonać 
napadu z bronią w ręku na właściciela kantoru. Kiedy 
właściciel wszczyna alarm, wspólnicy Jacquesa ucie-
kają i zostawiają go samego. Ścigany, zabija policjanta 
i rani przechodnia, który chciał go zatrzymać. W koń-
cu Fesch zostaje schwytany i  osadzony w  więzieniu, 
gdzie czeka na wyrok trzy i pół roku. Odrzucone zo-
stają prośby o ułaskawienie, kierowane do prezydenta 
Francji. W dniu swoich 27. urodzin zostaje skazany na 
śmierć. Wyrok wykonano 1 października 1957 r. przez 
ścięcie gilotyną. 

Co takiego wydarzyło się między aresztowaniem 
a wykonaniem wyroku? Kto stanął na drodze nawró-
cenia do Boga?
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Dlaczego spektakl o francuskim kryminaliście?

Pozostawił po sobie duchowy dziennik „Za pięć godzin zobaczę Jezusa”, 
spisywany przez 2 miesiące, poprzedzające egzekucję. Dedykował go 
swej małej córce Weronice. Zachęcam do przeczytania.

Noc przed egzekucją spędził z  oczyma zwróconymi na krucyfiks, 
uczestniczył we Mszy świętej i przyjął Komunię świętą, odmówił różaniec. 

Ostatnie słowa jakie pozostał Jacques Fesch to: „Jezus przyrzekł, że 
zaprowadzi mnie wprost do raju i że umrę jak chrześcijanin... Czuję się 
lekki, lekki, i wszelki lęk został na razie oddalony. Nie jestem sam, lecz 
jest ze mną mój Ojciec. Tylko pięć godzin życia! Za pięć godzin zoba-
czę Jezusa... Obym wytrwał! Panno Święta, na pomoc! Żegnajcie wszyscy 
i niech Pan was błogosławi”. 

30 lat później kard. Jean-Marie Lustiger, ówczesny arcybiskup Paryża, 
zainicjował badanie świętości zabójcy policjanta i  otworzył diecezjalny 
etap informacyjny procesu beatyfikacyjnego. Perspektywa beatyfikacji 
Fescha może budzić sprzeciw, ale przecież pierwszym złoczyńcą, który 
odbiera cześć jako święty, jest ów skruszony łotr ukrzyżowany u  boku 
Jezusa. Sam Chrystus dokonał swoistej kanonizacji, obiecując mu, że jesz-
cze tego dnia znajdzie się w raju. Tradycja nadała Dobremu Łotrowi imię 
– św. Dyzmas. A o tym czy Jacques Fesch trafi na ołtarze zadecyduje teraz 
Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych.

ks. Piotr Zawiślak



W dniach 30 i 31 marca oraz 1 kwietnia w sali św. 
Józefa był wystawiany spektakl teatralny pt. „Jacques 
Fesch – święty czy bandyta?”. Czynny udział w tym 
przedstawieniu brała młodzież z Grupy Jana Pawła II. 
Sztuka miała za zadanie przybliżyć życiorys tytułowe-
go Jacquesa-francuskiego mordercę policjanta, który 
w celi więziennej przeżył nawrócenie. Przedstawienie 
było jednym z aspektów wejścia w okres wielkopost-
nych rekolekcji dla naszej parafii. Każdy mógł choćby 
na chwilę się wyciszyć i interpretować spektakl na swój 
sposób, mając swoje osobiste przeżycia. Były i momen-
ty, w których nie mogło zabraknąć szczerego uśmiechu 
i humorystycznych anegdot. Na pewno czas spędzony 

na przedstawieniu nie był stracony. Mogliśmy na żywo 
zobaczyć cudowną przemianę człowieka i niezwykłą 
drogę łaski. 

„Wszyscy są powołani do świętości, wszyscy! Nie 
należy nigdy mówić: Ja się do tego nie nadaję. Istnieje 
wielka różnorodność łask. Jedni powołani są do uświę-
cania się w klasztorze, inni czynią to wychowując dzieci, 
jeszcze inni opiekując się braćmi. Każdy jednak w swej 
dziedzinie może zdobywać najwyższe szczyty miłości” 
– fragment tekstu z więziennego dziennika Fescha.

Marysia Radom
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Walczcie o czas dla Pana Boga – 
nowi lektorzy

W  tym roku w  naszym dekana-
cie po raz pierwszy został zorgani-
zowany wyjazdowy kurs lektorski 
w  domu rekolekcyjnym sióstr kano-
sjanek w Gosławicach. Kurs odbywał 
się od 1 do 3 lutego. Kandydaci na 
lektorów mieli zajęcia biblijne, litur-
giczne i  z  poprawnej wymowy. Było 
też sporo czasu na modlitwę, adorację 
Najświętszego Sakramentu, spowiedź 
i codzienną Mszę św. Taka forma kur-
su lektorskiego to nowość w dekana-
cie, ale chłopcy, którzy wzięli w  nim 
udział, są zadowoleni, dla nich sam 
wyjazd miał również charakter inte-
gracyjny, wielu z  nich się nie znało. 
Niektórzy też pierwszy raz uczestni-
czyli w rekolekcjach zamkniętych. „Wyjazd sprzyjał, by 
skupić się przez trzy dni bardzo intensywnie nad tym, 
co jest istotą kursu lektorskiego, a więc przede wszyst-
kim na czytaniu Słowa Bożego” - zauważa ks. Marcin 
Pikul – dekanalny duszpasterz LSO. 9 lutego chłopcy 

zdali egzamin teoretyczny i  praktyczny, który zakoń-
czył się 13 lutego w nawojowskim kościele udzieleniem 
im błogosławieństwa przez bp. Leszka Leszkiewicza.

ks. Piotr Zawiślak
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Ku dojrzałości chrześcijańskiej – 
Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania jest już czwartym, 
który przyjęłam. Uroczystość bierzmowania dla 
kandydatów z  naszej parafii odbyła się 2 kwietnia 
w kościele Matki Bożej Niepokalanej. Towarzyszyła 
jej podniosła atmosfera. Wszyscy byli pięknie ubra-
ni, dziewczyny postarały się nawet o eleganckie fry-
zury. Po przestąpieniu progu kościoła oraz zajęciu 
wyznaczonego miejsca przestałam jednak zwracać 
uwagę na wygląd. Trudno jest mi opisać uczucia to-
warzyszące mi w  tamtym momencie. Poczułam się 
trochę tak, jakbym była w  kościele zupełnie sama. 
Uświadomiłam sobie, że w  tym dniu najważniejszy 
jest Duch Święty, którego wraz z  darami przyjmę. 
Pamiętam doskonale moment podejścia do Biskupa. 
Po tym, jak namaścił moje czoło krzyżmem świę-
tym, wydawało mi się, że stałam się silniejszą, doj-
rzalszą i  pewniejszą siebie osobą, gotową na dalszą 
drogę mojego życia. To uczucie towarzyszy mi do 
dzisiaj. Zrozumiałam także, że jestem odpowiedzial-
na za Kościół i swoją wiarę. Krzyż, który miałam na 

sobie w  chwili przyjęcia bierzmowaniu, powiesiłam 
w pokoju, aby za każdym razem, gdy spojrzę w jego 
stronę, przypomnieć sobie o  tym wspaniałym dniu, 
który już na zawsze zostanie mi w pamięci.  

Ola Bębenek 
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Przypomnienie 
 

• 6 stycznia – Pokłon Trzech Króli w wykonaniu Chóru św. Rocha i dzieci przedszkolnych

• 22-27 stycznia – Światowe Dni Młodzieży w Panamie

• styczeń – Dzień Babi i Dziadka w wykonaniu dzieci z Ochronki

• 26 stycznia – Dzień Seniora dla osiedla „Dąbrówka”

• 27 stycznia – Dzień Seniora dla osiedla „Kaduk”

• Luty – Turniej Piłki Halowej dla LSO

• 9 luty – dekanalny wyjazd młodzieży do par. Pustków Osiedle i udział w „Walentynka 
dla Jezusa”.

• 13 luty – błogosławieństwo nowych lektorów przez ks. bpa Leszka Leszkiewicza 
w Nawojowej 

• 9 marca – Kurs Animatorów Młodzieżowych

• 30 i  31 marca – przedstawienie teatralne „Jacques Fesch – święty czy bandyta?” 
w wykonaniu młodzieży z grupy JP2

• 31 marca do 3 kwietnia – rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Janusza 
Michalika i s. Terezjanę

• 2 kwietnia – Bierzmowanie 84 parafi an w kościele MB Niepokalanej przez ks. bpa 
Leszka Leszkiewicza

• 14 kwietnia – Niedziela Palmowa i Konkurs Palm

• 14 kwietnia – młodzież z  grupy JP2 rozprowadza „babki wielkanocne” i  udaje się 
z życzeniami do chorych

• 21 kwietnia – Święta Wielkanocne
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