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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Wyrażając wdzięczność Bogu Ojcu 
za dar przyjścia na ziemię Jego Syna

 Jezusa Chrystusa 
życzymy Państwu, 

aby Święta Bożego Narodzenia 
wypełnione były radością i miłością, 
niech Boże łaski spływają na Was 

w obfitości, a Maryja 
tuli do swojego Serca. 

Życzymy także dużo optymizmu, 
pokoju serca, wiary, szczęścia 

i powodzenia 
na cały 2020 rok
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Niedawno przeżywaliśmy wprowadzenie relikwii Świętego 
Andrzeja Boboli do naszej parafialnej świątyni Trójcy Świętej. 
Obecnie jest współpatronem Polski, za którą poniósł męczeńską 
śmierć i jest zaliczany do największych świętych w całej historii pol-
skiego narodu. W czasie napadu Kozaków na wieś Mohilno został 
ujęty, pobity, związany powrozem i przywiązany do wozu. Święty 
był wleczony do Janowca. W  czasie wleczenia napastnicy bili go 
nahajami i  lancami. Na rynku w Janowcu w czasie przesłuchania 
otwarcie i  zdecydowanie odpowiedział: „Tak, jestem katolickim 
księdzem, w  katolickiej wierze się urodziłem, w  niej też umrzeć 
pragnę. Moja wiara jest prawdziwa, ona prowadzi do zbawienia”. Po 
wypowiedzeniu tych słów ucięto mu trzy palce, pogruchotano lewą 
nogę. Święty Andrzej wołał: „Wierzę, i wyznaję, że jest tylko jeden 
Bóg i  jeden prawdziwy Kościół, jedna prawdziwa wiara katolicka 
objawiona przez Boga i podana przez Apostołów i Męczenników. 
Dobrowolnie umieram za wiarę”. Wtedy męczeństwo sięgało zenitu 
i było najokrutniejszym w historii męczenników polskich. Odarto 
mu skórę z głowy, wycinano skórę z rąk, którymi odprawiał mszę 

św., z  pleców 
i  piersi, bo no-
sił ornat. Jedno 
z  podań mówi, 
że dla większe-
go bólu posypy-
wali go sieczką 
(pocięta słoma). 
Mimo okrucieństwa sprawców modlił się: „Zastanówcie się 
co robicie”, „O Panie oświeć mych prześladowców zaślepio-
nych”, „Zastanówcie się co czynicie”. Żeby wytrwać w cier-
pieniu modlił się za siebie: „Jezu, Maryjo, Józefie Święty nie 
opuszczaj mnie”, „Panie, niech się dzieje wola Twoja”. Mimo 
bohaterskiej postawy Świętego Andrzeja Boboli Kozacy pa-
stwili się nad zakonnikiem, wydarli mu język, którym prze-
powiadał Słowo Boże.

Święty Andrzej Bobola mówił, że jest Małopolaninem 
i  nie wiedziano gdzie jest miejsce jego urodzenia. 
W Strachocinie słychać było głos człowieka. Ksiądz Ryszard 
Mucha w 1970 r. nie mógł wytrzymać głosu zza świata i od-
szedł z parafii. Na jego miejsce zgłosił się w 1983 r. ks. Józef 
Niźniak. On miał odwagę i w 1987 r. w maju zadał osobie „zza 
światów” pytanie: „Kim jesteś i  czego oczekujesz stracho-
cimska zjawo?” Wtedy usłyszał odpowiedź: „Jestem Andrzej 
Bobola, zacznijcie mnie czcić w Strachocinie”. Proboszcz ów 
w  porozumieniu z  biskupem przemyskim zaczął budować 
sanktuarium ku czci św. Andrzeja Boboli. Obecnie bardzo 
dużo wiernych odwiedza to miejsce i otrzymuje łaski za jego 
przyczyną.

ks. Józef Janas

Mówiący Święty
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Bóg Żywy który działa
„Bóg Żywy który działa” to główny temat nasze-

go tegorocznego Wieczoru Uwielbienia. Dobrze kore-
sponduje on z programem duszpasterskim dla Kościoła 
w  Polsce na lata 2019-2022, którego hasłem jest 
„Eucharystia daje życie”. Celem programu jest pogłę-
bienie wiedzy o Eucharystii i świadomości jej wpływu 
na rozwój chrześcijańskiego życia oraz ożywienie wiary 
w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

Niestety dzisiaj coraz częściej można usłyszeć tego 
typu słowa: „po co mam chodzić do kościoła. Bóg jest 
wszędzie i wszędzie mogę się pomodlić”. To jest prawda - 
Bóg jest wszędzie i mogę się wszędzie pomodlić, ale tylko 
w kościele mogę otrzymać „COŚ” nieprawdopodobnego. 
Mogę fizycznie zjednoczyć się z  Bogiem. I  tego nie do-
stanę ani w domu, ani na działce, ani w lesie na spacerze. 
Tylko tu, w Kościele, dokonuje się największy cud Boga. 
Nieskończony Bóg „zamyka się jak więzień” w białym ka-
wałku chleba. To jest nieprawdopodobne. W Eucharystii 
dostaliśmy samego Boga, fizycznie. Dlatego każda przy-
jęta przez nas Komunia Święta to pocałunek dany Bogu.

Słowo Boże mówi wyraźnie: Jeśli ktoś nie będzie pił 
mojej Krwi i nie będzie spożywał mojego Ciała, nie bę-
dzie miał w sobie życia Boga. Mogę pomodlić się wszę-
dzie, ale tylko przychodząc na Eucharystię i przyjmując 
Ciało i Krew Boga - Bóg zaczyna we mnie żyć!

I co więcej! Słowo Boże mówi: Jeśli ktoś nie będzie 
pił mojej Krwi i nie będzie spożywał mojego Ciała – nie 
wskrzeszę go w dniu ostatecznym. I to są słowa skiero-
wane do chrześcijan. Nie do ludzi niewierzących czy 
aborygenów, ale do chrześcijan. My – jako chrześcija-
nie, katolicy będziemy naprawdę inaczej sądzeni niż 
wszyscy inni. Ponieważ dostaliśmy coś nieprawdopo-
dobnie pięknego, a wielokrotnie to zlekceważyliśmy.

Nie tak dawno można było przeczytać w prasie historię 
młodej Afrykanki z Mozambiku imieniem Olivia. Otóż ta 
25-letnia kobieta, nie mając nóg, czołgała się co niedzielę 
4 kilometry do najbliższego kościoła. Dla człowieka zdro-
wego to jest ok. 40 minut spacerkiem, a ona, co ciekawe 
mimo że nie była jeszcze katoliczką, pokonywała spieczo-
ną słońcem wiejską drogę. Przemierzała 4 km po gorącym 

piasku, który nie-
mal spalił jej dło-
nie. Zauważona 
i  zapytana przez 
s i o s t r y  d l a -
czego to robi? 
Odpowiedziała, 
że chciała tylko 

przyjrzeć się, spojrzeć na Jezusa. Jaką ona miała wiarę? 
To w głowie nie mogło się pomieścić siostrom, że ktoś 
jest gotowy do takiego poświęcenia. Cała ta historia ma 
szczęśliwe zakończenie. Olivia weszła na drogę przy-
gotowania do chrztu. Potem przyjęła ten sakrament, 
a jeden z dobroczyńców ofiarował jej wózek inwalidzki. 
Drogi czytelniku! Pomyśl! 4 km bez nóg, czołgając się 
w palącym słońcu, aby być na Mszy Świętej. Czy byłbyś 
zdolny aż do takiej ofiary, jak ta bohaterska kobieta?

My mamy kościoły na wyciągnięcie ręki, ale zo-
baczmy jak łatwo rezygnujemy z  prostych powodów: 
a  to za daleko, a  to zimno, a  zimny kościół, a  ksiądz 
będzie długo gadał. Olivia miała jeden cel – spotkać 
Jezusa, który jest obecny w Najświętszym Sakramencie. 
Mogła mieć wymówkę, mogła narzekać. Mogła obwi-
niać Boga za to czego nie ma, ale ona wolała dziękować 
Bogu za to co ma.

Pomyśl! Czy wierzysz w  realną obecność Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie? Nieskończony Bóg „mie-
ści się” w białym kawałku chleba. Bo „dla Boga nie ma 
rzeczy nie możliwych”. Wielką tajemnicą jest pokora 
i prostota Pana Boga, który obecny jest w Najświętszym 
Sakramencie. Papież Benedykt XVI w książce „Duch li-
turgii” pisze: „Ten, kto z wiarą i modlitwą bierze udział 
w Eucharystii, musi być dogłębnie wstrząśnięty w mo-
mencie, w  którym Pan zstępuje i  przemienia chleb 
i wino”. To jest niesamowite, że Pan Nieba i Ziemi po-
wierza się ludzkim dłoniom i  sercom, które są słabe, 
niedoskonałe i grzeszne. Ta biel i cisza hostii, wchłania 
wszelkie zło świata. Wszystkie ciemności, czerń, brud, 
niegodziwość stają się bezradne wobec Baranka, który 
jest naszym Zbawicielem. 

Patrząc na dzisiejszy świat aktualne staje się pyta-
nie zawarte w Ewangelii: Czy Syn Człowieczy znajdzie 
wiarę na Ziemi, kiedy przyjdzie”?

ks. Piotr Zawiślak
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Mój przyjaciel – Anioł Stróż
Dobrze mieć przyjaciela, takiego prawdziwego, na 

którego można liczyć, który cieszy się z naszych powo-
dzeń i smuci się z nami w trudnych momentach. Z któ-
rym się znamy, jak łyse konie. Dzięki naszemu Bogu 
każdy z nas ma przyjaciela, choć nie zawsze o tym pa-
miętamy. Jest to anioł stróż, który zawsze jest przy nas. 
Dlatego myślę, że warto wiedzieć coś więcej o tych na-
szych duchach. Oto kilka informacji:

1. Oni na prawdę istnieją i  każdy go ma obok, 
nawet osoba niewierząca. Aniołowie pojawiają się 
w Piśmie Świętym, gdzie często Bóg objawia ich rolę 
w  życiu człowieka. Stąd mamy pewność, że one są 
wśród nas. Towarzyszą nam całe życie, od poczęcia do 
śmierci. 

2. Anioł Stróż ma imię, ale nadane tylko przez 
Boga. Znamy imiona trzech aniołów Michała, Gabriela 
i Rafała. Te zostały nam objawione i widocznie Stwórca 
uznał, że to wystarczy, dlatego nie musimy znać imion 
swoich aniołów, ani im ich nadawać. 

3. Anioły cały czas komunikują się z Bogiem. One 
żyją w świecie duchowym, w którym nie ma czasu, więc 
na nic nie czekają, nie nudzą się. Mogą być w  niebie 
i  równocześnie nam pomagać, ponieważ Stwórca ob-
darzył ich wieloma mocami i zdolnościami. 

4. Aniołowie myślą i  mają wolną wolę. Dlatego 
Lucyfer, korzystając ze swojej wolności,  mógł odejść 
od Boga. 

5. Są silne i  piękne. Nasi stróżowie są stworze-
ni na obraz Pana Boga, więc ich piękno na pewno 
zachwyca. Nikt nie potrafi namalować anioła, takim 

jakim jest na prawdę. 
Poza tym są potężne, 
ponieważ nieustannie 
walczą o  naszą duszę, 
o  nasze zbawienie. To 
jest ich cel.

6. Możemy nasze-
go anioła gdzieś wysłać. 
Jeśli martwimy się o ko-
goś, lub o coś, co nas cze-
ka, stresujemy się przed 
jakimś spotkaniem to 
możemy poprosić nasze-
go przyjaciela o  pomoc. 
Możemy go poprosić, 
żeby pomógł komuś na 
drugim końcu świata, bo 
dla niego to żaden pro-
blem.

7. Podczas Mszy Świętej nasz anioł zanosi do 
Boga nasze dary i intencje. Mistyczka Catalina Rivas 
opisała w  swoich książkach przebieg Najświętszej 
Ofiary, ale taki duchowy, którego my nie widzimy. 
Pan Bóg pozwolił jej zobaczyć, jak podczas ofiaro-
wania, nasi aniołowie idą przed Tron Boży. Jedni ra-
dośni, ponieważ ich podopieczni uczestniczą i prze-
żywają Mszę, a  inni smutni, nie mają co zanieść 
Najwyższemu, gdyż ich ludzie są w  kościele z  obo-
wiązku, przymusu, lub po prostu myślami są zupeł-
nie gdzie indziej. 

To cudowne, że Bóg oprócz życia dał nam taki 
wspaniały dar - przyjaciela. Stwórca chce nas otoczyć 
opieką, ale również dać pomoc w  zbawieniu. Dlatego 
dbajmy o  naszą przyjaźń i  nie bójmy się zwracać do 
naszego anioła stróża, nie bójmy się go prosić o  po-
moc. On tylko na to czeka. Sama doświadczyłam tego 
wiele razy. Chyba brakło by mi kartki, żeby opisać, jak 
wiele spraw mi załatwił. Mogę liczyć na niego w pracy, 
w domu, na studiach. Codziennie go proszę o pomoc 
w zbawieniu. Gdy pomodlę się za jego pośrednictwem 
przed trudną rozmową, to zawsze idzie ona lepiej, ła-
godniej. Pamiętajmy, że przyjaźń to skarb, o który trze-
ba dbać. 

Aneta Zaryczny 
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Czy z dzisiejszego punktu widzenia postacie Kard. 
Stefana Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II miałyby szansę 
zaistnieć, dokonać tak wielkich dzieł w aspekcie religii 
chrześcijańskiej, gdyby nie dane im było w kluczowych 
momentach ich życia dzielić ze sobą posługi wysokich 
rangą patriarchów Kościoła katolickiego? Z pewnością 
nie. I trudno nam dzisiaj w obliczu znanych nam faktów 
historycznych określić jednoznacznie kto komu więcej 
zawdzięcza. Podczas dyskusji jaka miała  miejsce na 
XI Zjeździe Gnieźnieńskim przeprowadzono fachową 
dyskusję poświęconą obydwom postaciom. Wszyscy 
uczestnicy panelu zgodzili się co do różnic pokolenio-
wych, formacyjnych i  kulturowych między papieżem 
a prymasem tysiąclecia, różnili się jednak w stawianiu 
akcentów i ocenie stosunków między nimi. Kardynała 
Wyszyńskiego określono mianem wodza a  także my-
śliciela religijnego, natomiast Karola Wojtyłę wielkim 
filozofem i autorytetem dla osób o większych wymaga-
niach intelektualnych. 

Kardynał Stefan Wyszyński uważany był za oso-
bę szczególnie wrażliwą na los drugiego człowieka. 
Potrafił z szacunkiem wysłuchać, był  elastyczny i prze-
widujący w swych działaniach. Prowadził nienaganne 
życie moralne, był charyzmatyczny w  przewodzeniu 
Kościołem katolickim. Był mocny w swojej prymasow-
skiej służbie pośród dziejowych prób i doświadczeń na-
rodu. Swoją postawą i niezłomnym charakterem zyskał 
nie tylko ogromny autorytet wśród społeczeństwa ale 
również rządzących w czasach PRL. Mówiąc wprost był 
dobrym negocjatorem i znał dobrze wartość kompro-
misu. Ówczesne władze odwdzięczyły się Kardynałowi 
możliwością przeprowadzenia w  miarę spokojnie 
Obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski z  poprzedzającą 
je 9-letnią Wielką Nowenną Tysiąclecia.

Kardynał Stefan Wyszyński spotkał się z Karolem 
Wojtyłą w sierpniu 
1958 w Warszawie,  
przekazał mu wów-
czas nominację na 
biskupa pomocni-
czego w Krakowie. 
Nie utrzymywali 
wtedy ze sobą bliż-
szych kontaktów. 
Kardynał określił 
Wojtyłę mianem 
poety. Początkowa 
n i e u f n o ś ć 
Wyszyńskiego do 

Tytani ducha na ciężkie czasy

młodego kapłana z  czasem zamieniła się w  szacunek. 
Prymas dostrzegał i  doceniał walory Wojtyły. Gdy 
Karol Wojtyła został metropolitą krakowskim między 
nimi nie powstał żaden poważny konflikt. Łączyła ich 
głęboka pobożność Maryjna i przekonanie o szczegól-
nym znaczeniu Matki Bożej w losach narodu polskiego 
i Kościoła w Polsce. Efektem tych dobrych relacji była 
min. nominacja bp. Wojtyły na krajowego duszpasterza 
środowisk twórczych i inteligencji. Współcześni histo-
rycy jednoznacznie twierdzą, że to Stefan Wyszyński 
bezpośrednio utorował Wojtyle drogę na Tron 
Piotrowy. Na podstawie faktów historycznych oraz pro-
wadzonego przez Kardynała pamiętnika dowiedziono, 
że przed i podczas konklawe prymas Wyszyński praco-
wał nad koalicją, która wybrała kardynała Wojtyłę na 
papieża. Dotyczy to głównie uzyskania poparcia przez 
Kardynała wśród przedstawicieli krajów niemieckoję-
zycznych, którzy w ostatecznym głosowaniu mieli prze-
chylić szalę zwycięstwa na korzyść Wojtyły. Kardynał 
Wyszyński dbał podczas konklawe o  właściwe wybo-
ry Wojtyły. W  dniu 16 października miał powiedzieć 
do przyszłego Papieża: „Jeśli wybiorą, proszę nie odma-
wiać”. Doradził również wybór imienia, które miało 
być swoistym ukłonem w stronę społeczności włoskiej, 
a jednocześnie miało nawiązywać do kontynuacji jakże 
krótkiego pontyfikatu Jan Pawła I. 

Sam Jan Paweł II potwierdził znaczenie osoby 
Wyszyńskiego w wyborze na papieża podczas audiencji 
dla Polaków w 1978r.: „Czcigodny i Umiłowany Księże 
Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie 
byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który 
dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna 
nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofają-
cej się przez więzieniem, cierpieniem, Twojej heroicznej 
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Amulet czy CUDOWNY MEDALIK?

nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, 
gdyby nie było Jasnej Góry - i tego całego okresu dziejów 
Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim 
biskupim i  prymasowskim posługiwaniem”. Z  kolei 
Kardynał Wyszyński zanotował w  swoich notatkach: 
„Jesteśmy obydwaj zażenowani tym tytułem, który nagle 
w ciągu 2 godzin stanął między nami. Ja straciłem wiel-
kiego Przyjaciela i  bliskiego współpracownika. Ale za-
razem zyskałem, gdyż nie będę musiał długo tłumaczyć 
sytuacji Kościoła w Polsce, gdyż tak dobrze zna ją nowy 
Papież”. Czuł, że jego misja dobiegła końca. Ostatnie 
dwa lata życia Kardynała to czas wielkich napięć po-
litycznych związanych min. z  powstaniem niezależ-
nych związków zawodowych. Po pierwszej pielgrzymce 
Jana Pawła II do Ojczyzny wyraźnie jednak stwierdził: 
„Teraz naprawdę mogę umierać!”.

Każdy z nich odczytał swoje powołanie  i odegrał 
swoją życiową rolę jak umiał najlepiej. Wynikiem tego 
już u schyłku 2019 roku, mając za orędownika  Św. Jana 
Pawła II, cieszymy się wiadomością, iż w czerwcu 2020 

roku do rangi błogosławionego Kościoła katolickiego 
zostanie podniesiony drugi z tytanów ducha XX wieku, 
Prymas Tysiąclecia Kard. Stefan Wyszyński. Chciejmy 
jak najlepiej skorzystać z tego szczególnego daru łaski 
w naszych codziennych modlitwach.

B. i M. Stal

Dzisiejszy świat ma wiele do zaoferowania człowie-
kowi na każdym etapie rozwoju. My, dorośli, wyposa-
żeni już w  odpowiedni system wartości, wiedzę i  do-
świadczenie, wiemy, co z tej bogatej oferty wybierać, co 
jest właściwe i dla nas dobre. I ze względu na tę naszą 
życiową i chrześcijańską mądrość, powinniśmy zadbać 
szczególnie o młode pokolenie, które często stoi na roz-
drożu i nie wie, jaką drogą podążyć.

Oczywiście, tych dróg i tych zagrożeń jest cała pa-
leta, a ich odcienie wabią i przeciągają na swoją stronę 
w jedynym, znanym sobie stylu. W tym miejscu chcia-
łabym się jednak skupić na różnego rodzaju talizma-
nach, które są obecne w wisiorkach, łańcuszkach, kol-
czykach, bransoletkach czy innych wątpliwego rodzaju 
ozdobach. Można je nabyć na wakacyjnych kramikach, 
budkach z pamiątkami czy w Internecie, w którym jest 
wszystko! 

Jako mama i  nauczyciel z  wieloletnim stażem, 
szczególnie zwracam uwagę na to, co „moje” dzieci 
noszą, czym się ozdabiają lub „zabezpieczają” na tzw. 
„szczęście”. Przyznam, że fantazja, jaką w to wkładają, 
jest rzeczywiście dość szeroka. Uważam, że naszym ka-
tolickim obowiązkiem jest nie tylko dyskretne obser-
wowanie, ale przede wszystkim naprowadzanie na wła-
ściwe tory. Takie ciche przyzwolenie i  obojętność na, 
wcale niemałe i  nie bez znaczenia, fanaberie naszych 
dzieci, może kiedyś skutkować negatywnymi konse-
kwencjami. 

Często nie zdajemy sobie sprawy, że Kościół zaka-
zuje! swoim wiernym korzystania z wielu symboli, któ-
re sprzeczne są z wiarą katolicką. Których nie powinien 
mieć przy sobie przykładny katolik, i jakie zdaniem ko-
ścioła jest ich znaczenie? Oto kilka przykładów:
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Te, czy inne talizmany nie przypadkiem zostały 
nazwane plagą XX wieku – stały się tak powszechne, 
że nie budzą już zdziwienia u osób, które je noszą. 
Amulety i talizmany często odróżniane są ze wzglę-
du na funkcje, jakie pełnią: u pierwszych ważniejsza 
jest ich rola obronna, polegająca na odstraszaniu 
złych duchów i wrogich mocy, a u drugich – zdol-
ność zapewnienia szeroko pojętego szczęścia oraz 
powodzenia we wszelkiego rodzaju przedsięwzię-
ciach. Zwłaszcza ci drudzy przypisują im ogromne 
znaczenia, a Pan Bóg mówi wyraźnie: „Jam jest Pan 
Bóg twój, który cię wyprowadził z  niewoli egip-
skiej, z  domu niewoli. nie będziesz miał bogów 
innych oprócz mnie. nie uczynisz sobie posągu 
ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko 
albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. 
nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo 
Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny; karzący 
nieprawość ojców na synach w  trzecim i  czwar-
tym pokoleniu – tych, którzy mnie nienawidzą, 
a  który okazuje łaskę w  tysięcznym pokoleniu 
tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przyka-
zań” (Pwt 5,6-10).

a co z medalikami? Czy to nie rodzaj talizmanu? 
NIE! Istota talizmanu jest ich działanie niezależne od 
nikogo, konieczne jest jednak ich stałe noszenie przy 
sobie. Natomiast medaliki czy krzyżyki, które nosimy, 
są wyrazem naszej wiary. Istotne jest Źródło mocy. 
W medaliku płynie ono z wiary w Boga, natomiast za 
talizmanami stoi moc demonów. I  to jest zasadnicza 
różnica.

I tu kilka słów o cudownym medaliku.
Cudowny medalik nie jest talizmanem, którego 

magiczne działanie ma chronić przed jakimś nieszczę-
ściem. Jest natomiast sakramentalium, objawionym 
bezpośrednio przez Matkę Bożą, które pomaga nam 
zaznać szczęścia. 

Dlaczego więc warto nosić Cudowny Medalik? 

Prawie 200 lat temu nasza 
Błogosławiona Matka poleciła 
św. Katarzynie Laboure: „trzeba 
przygotować medalik według 
tego wzoru. Wszyscy, którzy 
go nosić będą, otrzymają wiele 
łask. Medalik ten powinni no-
sić na szyi. Ci, którzy go nosić 
będą z ufnością, doznają więk-

szej obfi tości łaski”. Nasza Błogosławiona Matka powie-
działa również Katarzynie: „Teraz musi być dany całe-
mu światu i każdemu człowiekowi”. 

Cudowny Medalik stanowi więc pokłosie obja-
wień Najświętszej Panny, jakie miały miejsce w  lip-
cu, listopadzie i grudniu 1830 roku w kaplicy Sióstr 
Miłosierdzia przy rue du Bac w Paryżu. Pierwsze me-
daliki ukazały się w czerwcu 1832 roku i w krótkim 
czasie stały się narzędziem szczególnego Bożego działa-
nia, wielu uzdrowień i nawróceń – stąd zaczęto je nazy-
wać cudownymi. Objawienie, zwłaszcza umieszczona 
na awersie inwokacja: „O Maryjo bez grzechu poczęta, 
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, przy-
czyniło się bezpośrednio do ogłoszenia w 1854 roku 
przez Papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Panny.

Katarzyna nie uczyniła ze swego objawienia sprawy 
publicznej – zwierzyła się jedynie swojemu spowiedni-
kowi, księdzu Aladel, który zajął się upowszechnieniem 
sprawy Medalika. Ona sama zaś pracowała w przytułku 
w Paryżu jako kucharka i praczka, zajmowała się ho-
dowlą krów, wreszcie była furtianką. Dopiero po jej 
śmierci odczytano – spisaną na polecenie spowiednika 
– relację o objawieniach i od tej pory Medalik, wkrótce 
nazwany Cudownym, zaczął być coraz częściej noszony 
jako źródło łaski. Katarzyna Laboure została kanonizo-
wana przez Papieża Piusa XII 27 lipca 1947 r.

W  Polsce, w  Zakopanem-Olczy, możemy modlić 
się w Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny 
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Medalik. Historia powstania Sanktuarium sięga 
pierwszych lat XX wieku. Zgromadzenie Księży św. 
Wincentego a’ Paulo podjęło starania o wybudowanie 
w okolicach Zakopanego Domu Zdrowia dla księży za-
grożonych gruźlicą. W 1912 roku Zgromadzenie Księży 
Misjonarzy podjęło decyzję o  utworzeniu zakopiań-
skiego domu zakonnego, wyrażając także zgodę na roz-
poczęcie wstępnych prac przy budowie kościoła i domu 
dla księży na Olczy. Kościół, podobnie jak wcześniej 
kaplica przy Domu Zgromadzenia, został wzniesiony 
pod opieką i  wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej 
Objawiającej Cudowny Medalik. Konsekracja nowego 

kościoła odbyła się 30 lipca 1988 r. Kościół poświęcił 
metropolita krakowski kard. F. Macharski. 

Zatem, drogi Rodzicu, Babciu, Ciociu, starsza 
Siostro… - wskaż odpowiednią drogę młodemu czło-
wiekowi, bo wybór może być tylko jeden. Krzyżyk 
czy medalik, które nosimy, są wyrazem naszej wiary 
i mają być znakiem naszego pragnienia życia zgodnego 
z Ewangelią. Niech nasze życie potwierdza więc prawdę 
wyrażoną przez krzyż czy medalik, prawdę, że naszym 
Panem jest Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam 
również na wieki (por. Hbr 13,5).

Dorota Bębenek



Sługa Boży Ksiądz Jan Macha urodził się 18 stycz-
nia 1914 r. w Chorzowie Starym jako pierwsze z  sze-
ściorga dzieci Pawła i  Anny z  domu Cofała. Niestety 
dwoje z nich zmarło. Ksiądz Jan wywodził się z szano-
wanej robotniczo-chłopskiej rodziny, która kultywo-
wała śląskie zwyczaje, tradycje i  religijność. Najbliżsi 
wołali na niego Hanik. Było to zdrobnienie od imienia 
Hanys, które jeszcze dziś używa się regionalnie na okre-
ślenie Jana. Jego rodzice byli bardzo religijni. Często 
przystępowali do sakramentów świętych i  należeli do 
stowarzyszeń kościelnych. 

Ksiądz Jan uczęszczał do szkoły ludowej, a  na-
stępnie do Państwowego Gimnazjum Klasycznego 
w  Królewskiej Hucie. Podczas lat szklonych aktyw-
nie uczestniczył w  różnych kołach zainteresowań, np. 
literackim czy historycznym. Ponadto przynależał 
do Żywego Różańca oraz Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej, działających w  jego rodzinnej parafii. Brał 
udział również w amatorskich przedstawieniach teatral-
nych oraz udzielał się w prowadzeniu pogadanek reli-
gijnych. Należał także do klubu sportowego „Chorzów”, 
w którym trenował piłkę ręczną. Po zdaniu matury pla-
nował wstąpić do diecezjalnego seminarium duchow-
nego, które wówczas znajdowało się w Krakowie. Nie 
został jednak przyjęty z powodu braku wolnych miejsc. 
Podjął wtedy studia na Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po roku ponownie 
zgłosił się do seminarium. Tym razem jego podanie zo-
stało rozpatrzone pozytywnie. Podczas swojej ducho-
wej formacji również wykazywał się ogromnym zaan-

„Bez jednego drzewa las lasem zostanie” –
Sługa Boży Ksiądz Jan Macha nowym polskim 

błogosławionym

gażowaniem w różne projekty, np. należał do studenc-
kiego „Bratniaka” oraz był członkiem Arcybractwa 
Straży Honorowej i Akcji Katolickiej. 

Od wczesnych lat dał się poznać jako wspaniały 
mówca oraz osoba bardzo wyczulona na sprawy spo-
łeczne. W seminarium kilkakrotnie wygłaszał referaty, 
np. „Kwestia robotnicza w encyklice Rerum Novarum” 
czy „Wyższe szkolnictwo misyjne w  krajach pogań-
skich”. Postrzegany był jako niezwykle pracowity oraz 
ambitny człowiek. Do dnia dzisiejszego zachowały się 
praca magisterska „Monografia Starego Chorzowa pa-
rafii św. Marii Magdaleny” oraz własnoręcznie napisana 
Konika Parafii, która obecnie znajduje się w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Katowicach.

Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 
r. z rąk biskupa Stanisława Adamskiego w kościele św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Zaś z począt-
kiem września tegoż roku podjął posługę kapłańską 
w  parafii św. Józefa w  Rudzie. Ówczesnym probosz-
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czem był ks. Jan Skrzypczyk, który stał się wzorem 
duszpasterza dla młodego wikariusza.

Ksiądz Jan bardzo silnie przeżywał sytuację swoje-
go kraju podczas okupacji niemieckiej, wszelkie próby 
zniszczenia polskiej kultury i  prześladowania byłych 
powstańców śląskich oraz ich rodzin. Z tego też powo-
du podjął decyzję o organizowaniu pomocy duchowej, 
a także materialnej. Udzielał ślubów w języku polskim, 
nauczał religii, krzepił Słowem Bożym, ale również po-
zyskiwał środki materialne od zamożnych Polaków oraz 
znajomych księży. Zachowały się teksty jego homilii 
z  tego okresu zapisane po polsku, bądź po niemiecku. 
Czytając je można dostrzec jego ogromne zaangażowa-
nie w formowanie postawy chrześcijańskiej swoich para-
fian. Ksiądz Jan nieustannie kształtował również własną 
pobożność poprzez codzienną modlitwę i odmawianie 
brewiarza. Włączał się także w działalność patriotyczną 
na terenie Rudy Śląskiej. Został wybrany na komendan-
ta grupy akademickiej o kryptonimie „Konwalia”, która 
pełniła funkcję: wywiadowczą, propagandową, sanitarną 
oraz charytatywną. Priorytetem dla księdza Jana było pro-
wadzenie tzw. Opieki Społecznej. Najprawdopodobniej 
dekonspirację organizacji spowodowało przeniknięcie 
w jej szeregi ludzi będących w układach z Gestapo. 

Od początku 1941 r. ksiądz Jan był śledzo-
ny przez policję oraz dwukrotnie wzywany przez 
Gestapo, a  5 września tegoż roku został aresztowany 
i  osadzony w  Tymczasowym Więzieniu Policyjnym 
w  Mysłowicach, które przez więźniów określane było 
jako „przedpiekło Oświęcimia”. W trakcie przesłuchań 
był poddawany licznym torturom, m.in. był kopany 
i  bity tzw. „bykowcem” (nawet do 120 razy), a  także 
wielokrotnie drwiono z Boga, religii oraz kapłaństwa. 
Ksiądz Jan nie załamywał się jednak, wręcz przeciw-
nie pocieszał współwięźniów i  prosił Boga, aby prze-
baczył jego prześladowcom. 13 listopada 1941 r. został 
przewieziony do więzienia w  Mysłowicach. Tam miał 
prawo raz w miesiącu wysyłać list do rodziny. Bardzo 
często prosił w nich o modlitwę. To właśnie z niej czer-
pał siłę do życia. Jego najbliżsi robili wszystko, aby do-
prowadzić do jego uwolnienia. Jednak w  marcu 1942 
r. ksiądz Jan otrzymał akt oskarżenia. W liście do ro-
dziny napisał: „Jestem oskarżony o to, że działając jako 
Polak, powagę i dobro niemieckiego narodu i Państwa 
poniżyłem i szkodziłem im, podejmując działanie, ode-
rwania części do Państwa Niemieckiego należącego, 
co kwalifikuje się jako zdrada stanu”. Wkrótce potem 
został przewieziony do więzienia w  Katowicach przy 
ul. Mikołowskiej. Rozprawa sądowa została wyzna-
czona na 17 lipca. Poprosił najbliższych, aby tego dnia 
szczególnie się za niego modlili. Jego rodzice zamówili 
Mszę św. Ksiądz Jan miał nadzieję, że podczas proce-

su zostanie udowodniona jego niewinność, zwłaszcza, 
że miała się odbyć w piątek, czyli w dzień poświęcony 
Sercu Jezusowemu, które wielokrotnie mu pomaga-
ło. Ksiądz Jan samodzielnie wygłosił półtoragodzinną 
mowę obronną, ponieważ jego adwokatowi odebrano 
prawo głosu. Wieczorem został ogłoszony wyrok – kara 
śmierci przez ścięcie. Egzekucja odbyła się po półno-
cy, czyli już 3 grudnia 1942 r. Był to czwartek, a więc 
dzień kapłański. Ksiądz Jan wiedział, że władze oku-
pacyjne nie zezwolą na pogrzeb, dlatego też w swoim 
ostatnim liście do rodziców napisał: „Pogrzebu mieć 
nie mogę, ale urządźcie mi na cmentarzu cichy zakątek, 
żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmó-
wił za mnie ‘Ojcze nasz’!” Ciało Księdza Jana zostało 
wywiezione w nieznane miejsce. Podejrzewa się, że naj-
prawdopodobniej ciała skazańców były palone w kre-
matorium w Auschwitz. 10 grudnia została odprawiona 
cicha Msza św. za zamordowanego księdza Jana.

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha jest znaną i szanowa-
ną postacią na terenie Śląska. Na jego temat powstało 
wiele publikacji, np. artykuły zamieszczone w  Gościu 
Niedzielnym, film dokumentalny w reżyserii Dagmary 
Drzazgi pt. „Bez jednego drzewa las lasem zostanie”, 
wystawa w Muzeum w Chorzowie pt. „Życiem moim 
było pracować dla Niego…” czy sesja naukowa w auli 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach pt. „Wiek XX – czas męczenników” zor-
ganizowana z  okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana 
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Machy. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z zacho-
wanymi homiliami oraz listami do rodziny. Można je 
znaleźć i  przeczytać na stronie internetowej: https://
ksmacha.katowicka.pl.

Katarzyna Gomulec

Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem sługi 
Bożego

Wszechmogący Boże, Ty w  szczególny sposób 
zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa 
kapłana Jana, który z  natchnienia Ducha Świętego 
pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliź-
nich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o któ-
rą pokornie Cię proszę…, Który żyjesz i  królujesz 
w  Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.



W  czwartek 20 czerwca 2019 r. trady-
cyjnie w  Uroczystość Bożego Ciała mło-
dzież z  naszej parafii (ta starsza i  ta młod-
sza) pojechała do Rzeszowa na koncert 
„Jednego Serca Jednego Ducha”, który odbył 
się w  Parku Sybiraków. Jest to największy 
w Europie koncert muzyki chrześcijańskiej, 
który odbył się po raz 17. Na scenie pojawia-
ją się znakomici artyści, wspaniała orkiestra, 
a także cudowny chór składający się z kilku-
dziesięciu osób. 

Atmosfera była niesamowita. Na kon-
cert przyszło mnóstwo ludzi w każdym wie-

Kolejny raz na koncercie

ku. Tańczyli, śpiewali i  zarażali radością oraz 
uśmiechem. Nie ma osoby, która nie śpiewała 
i  nie tańczyła wielbiąc Boga za Jego obecność 
wśród nas. 

Najbardziej wzruszającym i  pięknym mo-
mentem koncertu było zapalenie (około godz. 
21.00) świeczek przez wszystkich zgromadzo-
nych w  parku, które rozdawali wolontariusze. 
Wyobraźcie sobie 40 tyś. osób, z których każda 
trzyma w rękach świecę i się modli. Coś pięknego. 

Jedno jest pewne, jeżeli pojechałeś na ten 
koncert raz, będziesz jeździł co roku. 

Patrycja i Kinga Stężowskie 
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W  okresie wa-
kacyjnym młodzież 
z  naszej parafii oraz 
z  parafii Iwkowa wraz 
z  księżmi i  opiekuna-
mi wyruszyła na wy-
cieczkę-pielgrzymkę do 
Bośni i  Harcegowiny, 
Czarnogóry i Serbii.

P i e r w s z e  d n i 
były niezwykle istot-
ne ,  gdyż  sp ę dza l i -
śmy je w  Medjugorie. 
Mo g l i ś my  s i ę  w e -
wnętrznie wyciszyć 
i  skupić na modlitwie. 
Mieliśmy również moż-
liwość wyjść na Górę 
Objawień oraz Križevac, co było niesamowitym prze-
życiem. W Medjugorie odwiedziliśmy także wspólno-
tę Cenacolo. Tam mogliśmy usłyszeć dwa niezwykle 
wzruszające świadectwa młodych osób, uzależnionych 
m.in. od alkoholu i narkotyków oraz poznaliśmy histo-
rię stworzenia ich wspólnoty. 

W następnych dniach zwiedzaliśmy Czarnogórę. 
Udaliśmy się do ciekawych miejsc, tj.: Budva, 
Kotor, Tara Canyon oraz Durmitor National Park. 

Wakacyjna wyprawa

Podziwialiśmy, zarówno autokarem, pieszo, jak i ko-
leją, piękne uroki tego kraju. 

W  ostatnich dniach pobytu mogliśmy wypocząć 
na basenach w  Serbii tj. Aquapark Jagodina, czy też 
Petroland. Po takich atrakcjach, jak co dzień odprawili-
śmy mszę św. i udaliśmy się w drogę powrotną.

Tegoroczne wakacje będziemy wspominać na pew-
no z uśmiechem i dużym sentymentem. Z pewnością 
powtórzylibyśmy tę przygodę jeszcze raz.    

Maria Radom
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XXX Jubileuszowa Pielgrzymka 
Szlakiem Świętej Kingi to jedna z najpopu-
larniejszych górskich wędrówek po szlakach 
Beskidu Sądeckiego i  Pienin. W  tym roku 
wyruszyło na górską wędrówkę blisko 400 
osób niemal z całej Polski, nie zabrakło na 
niej pielgrzymów z naszej parafii wraz z księ-
dzem Piotrem oraz siostrami zakonnymi: 
Anną i Katarzyną. Hasłem  tegorocznej piel-
grzymki były słowa: „Dziękujemy Ci Święta 
Kingo”. Byliśmy niezwykle dumni, że na tym 
pięknym szlaku pielgrzymki towarzyszą 
nam osoby duchowne. Pielgrzymka to nie 
tylko wędrówka, nowe znajomości, ale du-
chowne ubogacenie, modlitwa, zatrzymanie 
się i rozmyślanie nad sensem życia. W roz-
wikłaniu wszelkich wątpliwości życiowych 
oraz duchownych bardzo pomocne były 
rozmowy z osobami świeckimi oraz świadectwa naszej 
wiary. Ksiądz Piotr oraz inni kapłani zawsze służyli nam 
udzielając Sakramentów. Za tę posługę także dziękujemy 
Bogu i Św. Kindze bo wiemy, że były takie lata w których 
pielgrzymom nie towarzyszył ani jeden kapłan.

Teraz trochę powtórki z  geografii jak to mawiał  
św. Jan Paweł II  i   przybliżenie tego co doświadczy-
liśmy na górskiej pielgrzymce. Po błogosławieństwie 
w  Klasztorze przejazd do Gabonia, rozpoczęcie wę-
drówki szlakiem pielgrzymim w  kierunku Kamienia 
Świętej Kingi i cudowna Msza Święta, której przewod-
niczył Biskup Andrzej Jeż, by uwielbić Jezusa. Dalszy 

Dlaczego warto pielgrzymować po górach?

szlak pielgrzymi to Dzwonkówka ze stromym podej-
ściem, które pomaga w  głębszym przeżywaniu Drogi 
Krzyżowej. Pielgrzymka jubileuszowa dociera do 
Krościenka kończąc pierwszy dzień pielgrzymowania.

Chwaląc Boga stwórcę rozpoczynamy II dzień 
wędrówki na Górę Zamkową do Groty Św. Kingi, aby 
spotkać Jezusa pod postacią Eucharystii. Po ubogace-
niu duchowym podziwiamy piękno widoków Trzech 
Koron i Sokolicy. Schodząc z górskich szczytów napo-
tykamy na swej drodze Dunajec przez który przepra-
wiają nas flisacy do Szczawnicy, a tu miła niespodzian-
ka – jesteśmy witani i błogosławieni przez proboszcza 
parafii Św. Wojciecha.
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W III  dniu pielgrzymowania ze Szczawnicy 
zmierzamy na Sewerynówkę, a  następnie na 
Prehybe z krótkim odpoczynkiem, by z jej szczy-
tu ubogacać się pięknem Stwórcy podziwiając 
dzieło stworzenia. Nasza dalsza trasa wiedzie do 
Przysietnicy, by autokarami dotrzeć pod Ołtarz 
Papieski w Starym Sączu a następnie zmierzamy 
jako radosna grupa do Klasztoru Św. Kingi na 
uroczystą Mszę Świętą.

Wdzięczności nigdy za dużo i dlatego Bogu 
niech będą dzięki za możliwość uczestnictwa 
w jubileuszowej XXX Pielgrzymce Pieszej ślada-
mi Św. Kingi, za piękną pogodę, za każdą napo-
tkaną siostrę i brata na szlaku pielgrzymowania.

Ewa Konstanty



Dnia 31.10.2019 r. młodzież ra-
zem z  księdzem Piotrem wybrała się 
do Iwkowej, na IV wieczór Uwielbienia 
pt.: „Świętymi bądźcie”, którego or-
ganizatorem była parafialna Grupa 
Młodzieżowa. Odbyło się to w  ko-
ściele pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Był to cudowny czas 
spędzony z  Jezusem w  Najświętszym 
Sakramencie oraz Świętymi, takimi 
jak: Ojciec Pio, Jan Paweł II, Siostra 
Faustyna oraz bł. Maria Luiza Merkert. 
Wzywaliśmy ich wstawiennictwa, aby 
wypraszali nam potrzebne łaski u Boga. 
Wychwalaliśmy również Naszego Pana 
Jezusa Chrystusa poprzez pieśni uwiel-
bienia. Nabożeństwo w  Iwkowej nie 
przypadkowo odbywa się 31 paździer-
nika. Jest to sposób na spędzenie czasu 
z żywymi świętymi, a nie martwymi po-
tworami, czy kościotrupami. Myślę, że 
nasza młodzież nie mogła spędzić lepiej 
tego wieczoru. Cieszyliśmy się razem ze 
Świętymi tym, że mamy tak potężnego 
Ojca, który przygotował nam mieszka-
nia w niebie. 

Kuba Dudek 

Wieczór ze świętymi
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Jestem emerytowaną pielęgniarką, która przez 35 lat pracowała 
w szpitalu na sali operacyjnej jako instrumentariuszka. Przeżyłam nie 
jeden zabieg i operację. Jestem matką, która urodziła i wychowała pię-
cioro dzieci. 

Byłam na filmie „Nieplanowane”, który wprowadził mnie 
w ogromny szok, nie ze względu na brutalnie pokazaną aborcję, lecz 
z ogromu tych zabiegów, które zostały wykonane, jak też z ogromnej 
ilości dziewczyn, które przychodziły do kliniki po tabletki „poronne” 
jak po cukierki. 

Nie było pokazane co dzieje się z dziewczętami, które zostały bez 
opieki – może się wykrwawiły lub powstały różne powikłania. Nie 
mówi się też ile dziewczyn po tym wszystkim nie może mieć nigdy 
dzieci, a ile kobiet leczy się psychiatrycznie. Pokazana była jedna kli-
nika, a  ile takich klinik, szpitali jest w  świecie? – skala tragedii jest 
ogromna.

Bohaterka filmu, która postępowała źle w  pewnym momencie 
oprzytomniała i zdała sobie sprawę z ogromu zła, które wyrządziła so-
bie – bo przecież miała dwie aborcje za sobą, jak też z tego, że nama-
wiała do niej inne kobiety.

Miała poparcie rodziny, zaczęła się modlić, przeszła na religię ka-
tolicką, zmieniła swoje życie. Dlatego musimy mieć nadzieję, że mimo jakiegoś zła, które popełnimy, a będziemy 
ufać Maryi i Trójcy Świętej, modlić się, odmawiać różaniec oraz mieć głęboką wiarę, nadzieję i miłość – wytrwa-
my i zwyciężymy wszystko. 

Maria Szkaradek

 Film „Nieplanowane” 

Od 1. listopada w polskich kinach można oglądać 
film pt. „Nieplanowane”. W  krajach, gdzie odbyły się 
już jego premiery, poruszył wielu ludzi. Film opowia-
da historię jednej z  najmłodszych dyrektorek kliniki 
aborcyjnej, której życie zmieniło się na zawsze Dnia 
9.11.2019 r. wraz z  grupą młodzieżowa oraz innymi 
osobami z  parafii Św. Rocha wybraliśmy się do Kina 
Sokół w  Nowym Sączu na film pt. ,,Nieplanowane”. 
Abby Johnson miała cudowne życie, wspaniałego męża 
i  przepiękną córkę. Sama w  życiu w  tajemnicy przed 
rodzicami dokonała dwóch aborcji, lecz nie czuła się 
winna śmierci tych dzieci, ponieważ sama nie zdawa-
ła sobie sprawy z  sytuacji. Pracowała w  klinice abor-
cyjnej, jej zamiarem było (tak sama myślała) zmniej-
szenie ilości takich zabiegów. Zdała sobie sprawę jak 
strasznych dokonuje rzeczy dopiero po 10 latach, kiedy 
poproszono ja, aby asystowała przy usuwaniu dziecka. 
Tę scenę widzimy już na początku filmu, pokazuje ona 

w jaki sposób dokonuje się aborcja. Wielu z nas nie wie, 
że podczas dokonywania zabiegu lekarze nie pokazują 
USG kobietom, by nie poczuły one nigdy więzi z tym 
dzieckiem i aby nie zrezygnowały z zabiegu. To właśnie 
zobaczyła Abby i  to zmieniło jej całe dotychczasowe 
myślenie i życie. Ten film bardzo poruszył nie tylko oso-
by starsze, ale również młodzież na którą coraz bardziej 
wpływa złe towarzystwo i życie tzw. ,,chwilą”, która czę-
sto nie kończy się po naszej myśli. Każdy ma prawo do 
własnych wyborów i decyzji i to od nas zależy co z nimi 
zrobimy, lecz nie możemy zapominać przy tym o Bogu, 
który jest zawsze z nami nawet w najtrudniejszych mo-
mentach naszego życia Co można wynieść z tego filmu? 
Na pewno to jak cenne jest ludzkie życie i że każdy ma 
do niego prawo, więc jeśli my dostaliśmy tą szansę, by 
żyć – to nie zabieramy tej możliwości innym.

Anna Liquori

okiem Pielęgniaki

okiem nastolatki
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Ostatnio dużo się mówi i pisze o na-
wróconej Abby Johnson, która z  kie-
rowniczki kliniki aborcyjnej stała się 
działaczką pro-life. Abby, jeszcze jako 
manager kliniki aborcyjnej, należała do 
kościoła episkopalnego (wspólnoty pro-
testanckiej). Kościół ten, choć nie popie-
rał jawnie jej zaangażowania, to jednak 
tolerował to, czym się zajmowała. A, 
jak sama przyznaje, jako szefowa kli-
niki dopuszczała się rzeczy strasznych. 
„Podpisałam 22 tysiące zgód na aborcję. 
Sama wykonałam aborcję dwukrotnie na 
swoich dzieciach” – wyznaje. 

Odejście z  kliniki aborcyjnej, które przypisu-
je interwencji Bożej, skłoniło ją do głębszego zasta-

Od protestantki do katoliczki

nowienia się nad swoją relacją z  Panem Bogiem. 
Szczególnie, że zanim poznała obecnego męża, jako 

protestantka, związała się z  rozwiedzionym 
mężczyzną, wzięła z  nim ślub a  później roz-
wiodła się. Dlatego potrzeba zmiany stała się 
u niej bardzo głęboka.

„Szybko zrozumiałam, że samo odejście 
z  kliniki nie wystarczy. I  wtedy zaczęłam my-
śleć o  tym, by wstąpić do Kościoła katolickie-
go”. Wraz z mężem podjęli decyzję, że zostaną 
katolikami. Abby stwierdziła, że była to decy-
zja, która wiele zmieniła w jej życiu na lepsze. 
„Zaczęłam modlić się na różańcu, to bardzo mi 
pomogło. Każdego dnia modlę się za tych, któ-
rych skrzywdziłam. Za te wszystkie kobiety i za 
ich dzieci, których dotknęła aborcja, na którą ja 
wyraziłam zgodę”.

W życiu Abby ciekawe jest też to, że kiedy 
wyszła za mąż i urodziła dziecko, pomyślała, że 
już nie chce więcej dzieci. Jednak po swoim na-
wróceniu zmieniło się jej myślenie i nastawie-
nie. Kiedy pojawiła się na jednej z konferencji 
związanych z  filmem Nieplanowane, stało się 
jasne, że nie poprzestała na jednym dziecku. 
Była w ósmej ciąży! 

Abby Johnson mocno wierzy, że film o jej 
historii pt. Nieplanowane, pomoże wielu lu-
dziom w  zmianie myślenia na temat aborcji. 
Ma szczególną nadzieję, że obraz zobaczą zwo-
lennicy przerywania ciąży, a także osoby zwią-
zane z aborcyjnym przemysłem i będzie on dla 
nich „ukłuciem sumienia” i skłoni do zadawa-
nia pytań o to, co robią.

ks. Piotr Zawiślak
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Ta myśl stała się mottem wieczoru poetycko-mu-
zycznego, na który Chór Parafialny im. Św. Rocha, do-
rośli, młodzież i dzieci, zaprosili, by wspólnie uczcić 
i posłuchać: młodzieńczej poezji, lat 1938-1946, na-
szego Wielkiego Rodaka Karola Wojtyły; św. Jana 
Pawła II, w  roku 80-tej rocznicy wybuchu II wojny 
światowej; pieśni i kompozycji kolejnego Wielkiego 
Polaka – Stanisława Moniuszki, w 200 rocznicę jego 
urodzin; a wszystko to odbyło się w przeddzień 101 
rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.   

Było to dość duże przedsięwzięcie, zainicjowane 
przez Panią Jolantę Nieć, które zgromadziło prawie 
60 wykonawców, jednocząc we wspólnym, doniosłym 
i  radosnym świętowaniu. Program był bardzo boga-
ty: przeplatały się wiersze, czytane przez licealistki 
przygotowane pod okiem polonistki Pani mgr Anny 
Iżyk z pieśniami śpiewanymi przez Chór, podczas któ-
rych wykonywane były krótkie inscenizacje teatralne, 
w  wykonaniu naszych parafialnych artystów (mamy 

„Są takie święte, jasne dni…”
prawdziwe talenty!). Przepięknie i licznie zaprezento-
wało się nasze najmłodsze pokolenie. W Sali zgroma-
dziło się wielu widzów (brakowało miejsc siedzących) 
a  wpisy do kroniki Chóru pozwalają sądzić, że dali-
śmy wielu „wspaniałą ucztę dla serca, uszu i  duszy”, 
„piękny wieczór pełen artystycznych uniesień”, „gra-
tuluję i podziwiam sztuki i artyzmu, miłości Kościoła 
i Ojczyzny”. Te i wiele innych bardzo serdecznych słów 
dodały nam skrzydeł.

Cieszymy się i bardzo dziękujemy wszystkim, któ-
rzy nie odmówili nam wsparcia i z radością współpra-
cowali z nami w tym dziele. 

Są takie święte jasne dni
– dusza na gody idzie jasne
w szczęścia opłotach śni
i zdaje jej się, że po życia kres ostatni
nie wyjdzie już ze szczęścia złotej matni
– bo w szczęścia opłotach jasnych śni.
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A potem …
Przyjdą takie czarne chwile męki,
trwogi, przyjdą na życia rozstaje, rozłogi
i staną słupem i szronią jesienią
i dręczą duszę…
- lecz i te się zmienią…

(Karol Wojtyła, 25 V 1938 r.)

Życzymy wszystkim prawdziwej jed-
ności i  tego, byśmy umieli cieszyć się 
i  czerpać ze wspólnoty, którą jesteśmy 
i którą tworzymy.

 
Anna Radom
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KALENDARIUM 
· 20 czerwca – wyjazd do Rzeszowa na koncert „Jednego Serca – Jednego Ducha”

· 28 lipca-5 sierpnia – wakacyjny wyjazd młodzieży z naszej parafi i i Iwkowej do 
Medjugorie, Czarnogóry i Serbii

· 21 września – Pielgrzymki do Limanowej autokarem dla LSO i DSM oraz piesza 
dla wszystkich parafi an

· 27-29 września – Piesza Pielgrzymka Szlakiem Św. Kingi dla młodzieży i starszych

· 6 października – ulicami Nowego Sącza odbył się ponad 10-tysięczny „Marsz dla 
Życia i Rodziny” 

· 14 października – wyjście lektorów na „Laser Shot”

· 18 października – w  ramach nadzwyczajnego miesiąca misyjnego na mszy  
młodzieżowej gościliśmy misjonarkę z  Boliwii i  modliliśmy się na różańcu za 
misje w różnych językach

· 31 października – wyjazd młodzieży do Iwkowej na „Wieczór ze Świętymi”

· 9 listopada – wspólne wyjście do kina „Sokół” dla młodzieży i starszych na fi lm 
pt. „Nieplanowane”

· 10 listopada – z  racji przypadającego Święta Niepodległości w sali teatralnej odbył 
się wieczór poetycko-muzyczny pt. „Są takie Święte, jasne dni” w  wykonaniu 
Chóru Św. Rocha oraz dorosłych, dzieci i młodzieży

· 10 listopada – wprowadzenie do parafi i relikwii św. Andrzeja Boboli – kazania 
wygłaszał ks. dr Janusz Mółka

· 23 listopada – Dekanalny Dzień Skupienia dla LSO w  Nawojowej połączony 
z rozgrywkami piłki halowej

· 21 listopada – włączenie Aspirantów do grona Ministrantów

· 5 i 6 grudnia – spotkanie grup w parafi i ze św. Mikołajem

· 8 grudnia – „Godzina łaski” – śpiew Akatystu i przyjęcie 19. dziewczynek do DSM

· 15-17 grudnia – Rekolekcje Adwentowe prowadzone przez ks. Sebastiana 
Śmiałka, studenta KUL

· 20 grudnia – Wieczór Uwielbienia pt. „Bóg Żywy który działa” dla rodzin z naszej 
parafi i i nie tylko z modlitwą przebaczenia i uzdrowienia 
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Modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinie 
Duchu Święty, potrzebuję Twojej pomocy.
Przyjdź do mnie i oświeć mnie.
Proszę Cię o uzdrowienie naszego życia rodzinnego.
Pomóż nam przebaczyć sobie wszystko, co nas zabolało.
Zobacz nasze rany i ulecz je.
Uwolnij nas od przykrych uczuć i niedobrych doświadczeń.
Pomóż nam, Duchu Święty, otwierać się na siebie nawzajem.
Naucz nas akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy.
Przytul całą moją rodzinę do Bożego Serca.
Przynieś nam wszystkim wewnętrzne ukojenie.
Ogarnij nas swoją nieskończoną miłością.
Prowadź nas drogą zgody, zrozumienia i przebaczenia. 
Amen.

Zmiany personalne w parafi i!

Odeszli:
1) Ksiądz Sebastian Śmiałek - skierowany na studia z psychologii na KUL. 
2) Siostra Joanna, przełożona i pracująca w Ochronce – skierowana do pracy w Szczurowie.
3) Siostra Danuta, pracująca w Ochronce – skierowana do pracy w Zaborowie.
4) Siostra Ewa, katechetka - skierowana do pracy w Okulicach.
5) Siostra Antonina, zakrystianka – skierowana do pracy w Skoczowie.

Przybyli:
1) Ksiądz Mariusz Semla - pełni posługę wikariusza w naszej parafi i.
2) Siostra Katarzyna  - pełni posługę katechetki i przełożonej domu zakonnego.
3) Siostra Julita - pełni posługę w Ochronce.
4) Siostra Anna - pełni posługę zakrystianki.
5) Siostra Jakubina - pełni posługę w domu zakonnym.
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Wakacje w Czarnogórze

Z Pasterzem na górskim szlaku

Wieczór poetycko-muzyczny


