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KALENDARIUM 
· 26 grudnia – Kolędnicy misyjni. Ze względu na pandemię kolędowanie na rzecz 

dzieci z krajów misyjnych odbyło się w kościele

· Grudzień/styczeń – Wizyta duszpasterska w  związku z  pandemią nie odbyła 
się w tradycyjnej formie. Dla każdej części parafi i celebrowana była „kolędowa” 
Eucharystia

· 6 stycznia – Charytatywny koncert kolęd pt. „Kolędowanie z Janem Pawłem II” 
w wykonaniu Chóru św. Rocha i zespołów młodzieżowych

· 11 lutego – Światowy Dzień Chorego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. 
W naszej parafi i odbyły się Msze Święte z udzieleniem sakramentu namaszczenia 
chorych

· 18 marca – Akatyst ku czci św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 
w wykonaniu Chóru św. Rocha

· 21-24 marca – Rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Maciej Kucharzyk 
MS, proboszcz w Gdańsku – Sobieszewie

· 4 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

· 2 maja – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci z klas trzecich

· 19 maja – Włączenie do grona ministrantów siedmiu aspirantów

· 21 maja – Akatyst do Ducha Świętego, wykonany przez Chór św. Rocha

· 22 maja – Liturgiczne wspomnienie św. Rity. Ksiądz Prałat poświęcił i  rozdał 
wiernym świece, fi gi i róże – atrybuty Świętej 

· 30 maja – Odpust ku czci Trójcy Świętej. Kaznodzieją w tę Uroczystość był ks. 
Tomasz Franczak, były wikariusz w naszej parafi i, obecnie pracujący w Szczucinie

· 1 czerwca – Młodzież klas ósmych przyjęła sakrament bierzmowania z rąk bpa 
Leszka Leszkiewicza w kościele MB Niepokalanej w Nowym Sączu

· 6 czerwca – Koncert uwielbieniowy w  Oktawie Bożego Ciała poprowadzony 
przez młodzież naszej parafi i
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Kult św. Rity w naszej paRafii
Święta od róż coraz bardziej za-

domawia się w  naszej parafii, a  tak-
że wśród czcicieli pochodzących 
z  obrzeży Nowego Sączu oraz terenów 
Limanowej. Wierni, którzy uciekają się 
do Niej w  trudnych sytuacjach bardzo 
często otrzymują łaski przez Jej wsta-
wiennictwo. Przy naszym obrazie kilka 
rodzin wyprosiło już łaskę potomstwa, 
uleczenia z  choroby nowotworowej 
czy polepszenia wzroku po przejściu 
COVID-19. 

Obecne czasy są bardzo trudne. 
Wielu ludzi się izoluje, bojąc się pande-
mii. Nauczyciele alarmują, że u  dzieci 
oraz młodzieży coraz powszechniej wy-
stępują stany melancholii, zagubienia, 
a nawet depresji. Wśród wiernych z na-
szej parafii zrodziła się myśl założenia 
wspólnoty modlitewnej. Chcą bowiem 
poprzez codzienną modlitwę do św. 
Rity bezinteresownie pomagać innym 
w  trudnych i  często niemożliwych do 
rozwiązania wyłącznie ludzkimi siłami 
problemów. Wspomniana wyżej modli-
twa brzmi następująco:

Boże, Ty w  swej miłości i  dobroci 
pozwalasz Świętej Ricie wstawiać się za 
nami w najtrudniejszych sytuacjach na-
szego życia. Przed Tobą klękam, najlep-
szy Ojcze, będąc w takiej sytuacji i wraz 
ze Świętą Ritą proszę o Twoją łaskę.

Święta Rito, w  czasie ziemskiego życia poznałaś, 
co to cierpienie, trud i ciężar trosk. Wiesz, jak trudno 
jest nieść codzienny krzyż odpowiedzialności, obawy 
o  najbliższych, niezrozumienia i  samotności. Dlatego 
proś ze mną, Święta Rito, o  siłę w  dźwiganiu mojego 
krzyża z Chrystusem. A jeśli taka jest wola Boża, wy-
błagaj mi łaskę, o którą dzisiaj szczególnie proszę, abym 
Tobie dziękując i Ciebie chwaląc, wraz z Tobą wielbił 
nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

Wszyscy, którzy chcą należeć do tej wspaniałej 
inicjatywy parafialnej mogą zgłosić się do nastę-
pujących osób: opiekuna grupy – ks. Józefa Janasa 
lub Pani Katarzyny Gomulec oraz Pani Beaty Stal. 
Zostały już przygotowane z  tej okazji obrazki. Na 
pierwszym z nich został umieszczony wizerunek św. 

Rity znajdujący się w naszym kościele wraz z tekstem 
powyższej modlitwy. Zaś drugi zawiera tekst koron-
ki do św. Rity oraz zdjęcia róż –symbol świętej od 
spraw trudnych. 

Każda gorliwa i bezinteresowna modlitwa w in-
tencjach innych jest szczególnie miła Bogu i  św. 
Ricie, która nieustannie podnosi ręce wypraszając 
łaski, które po ludzku są nie do rozwiązania. Bardzo 
często niemożliwe staje się wtedy możliwe. Trzeba 
dziękować Bogu, ludziom, dzięki którym św. Rita za-
gościła w naszej świątyni. Widzimy, że było to wolą 
Bożą, bo Jej kult jest obecny w coraz szerszym gronie 
wiernych.

Ks. J. Janas



4

witRaŻe w naszyM KOśCiele

W ubiegłym roku w kościele p.w. Trójcy Świętej zo-
stały zamontowane przepiękne witraże autorstwa jed-
nego z sądeckich artystów. Witraże wypełniają wszyst-
kie okna kościoła, zarówno te widoczne ze środka, 
jak również i  te znajdujące się na wyższych częściach 
budynku świątyni. Przyjrzyjmy się zatem niektórym 
z nich nieco bliżej. 

Na głównych, wejściowych drzwiach zostały 
umieszczone kiście winogron. Nad nimi króluje wpi-
sany w  koło napis IHS, grecki skrót imienia Jezus 
(IHΣΟΥΣ). Od niego rozchodzą się na boki żółte 
i  pomarańczowe promienie. Na drzwiach bocznych 
widnieją natomiast kwiaty na błękitnym tle, wykona-
ne w  delikatnych pastelowych barwach. Przywołują 
one na myśl ogrody niebiańskie, które powinny być 
ostatecznym celem każdego wierzącego w  Chrystusa 
chrześcijanina. Okna zwieńczone zostały krzyżami 
i cierniami. One również zostały otoczone promienia-
mi. Mają nam przypominać o cierpieniu, ale i chwale 

zmartwychwstania naszego Pana. Okna z prawej strony 
kościoła przedstawiają symbol męki Pańskiej – krew 
spływająca do kielicha z ramion krzyża i okalające go 
ciernie, a także ustanowienia sakramentu Eucharystii – 
kłosy zboża i winogrona, czyli chleb i wino. Spoglądając 
nieco dalej zauważamy kolejny symbol religijny – ka-
mienne tablice z dziesięcioma przykazaniami Bożymi. 
Natomiast okna umieszczone najbliżej obrazu św. Rity 
przedstawiają krzewy szkarłatnych róż. To właśnie te 
kwiaty są łączone z naszą świętą. Jest bowiem Ona na-
zywana – Świętą od róż. Po przeciwnej stronie, w nawie 
z obrazem Jezusa Miłosiernego, witraże przedstawiają 
symbol Matki Bożej – lilie oraz wielką niebieską literę 
M otaczającą krzyż i stułę kapłańską, albowiem Maryja 
jest opiekunką kapłanów. Przy konfesjonale Księdza 
Prałata znajduje się natomiast witraż przedstawiający 
łódkę, kotwicę i ryby pływające w jeziorze, symbol sta-
rochrześcijański odnoszący się do Kościoła jako wspól-
noty ludzi wierzących w  Jezusa Chrystusa. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje witraż znajdujący się na oknach 
nad wejściem do zakrystii, z którego spogląda na naszą 
parafię i  błogosławi wszystkim parafianom Chrystus 
zmartwychwstały.

Oprócz symboli religijnych na witrażach znajdują się 
również motywy przyrodnicze, jak rośliny i  zwierzęta, 
np. ryby, ptaki, owady, pszczoła świętej Rity. Wszystkie 
witraże zawierają przesłanie. Odnoszą się do tradycji 
chrześcijańskiej lub do świata natury. Przypominają nam 
nieustannie o  Bożym miłosierdziu. Pokazują piękno 
otaczającego nas świata. Pokazują, że jesteśmy dziełem 
Boga. Są piękne i estetycznie wykonanie. Zachęcają do 
zadumy nad swoim życiem ziemskim i wiecznym. 

Katarzyna Gomulec
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święty józef – patROn KOśCiOła – 
patROn naszyCh Czasów

8 grudnia 2020r. papież Franciszek 
ogłosił kolejny rok liturgiczny „ Rokiem 
Świętego Józefa”. Skąd taka decyzja? 
Odpowiedzi zapewne jest tyle ilu pytają-
cych. Dla nas osobiście ma to duży zwią-
zek z  doświadczeniami z  okresu pan-
demii koronawirusa. Św. Józef to mil-
czący opiekun Jezusa - iluż takich nie-
mych opiekunów mogliśmy podziwiać 
w ostatnim trudnym czasie, jak ogromne 
było ich poświęcenie i  zaangażowanie. 
Niewątpliwie na decyzję papieża wpływ 
miała 150 rocznica ogłoszenia św. Józefa 
patronem Kościoła Powszechnego przez 
papieża bł. Piusa IX. 

W opublikowanym tego samego dnia 
liście apostolskim „Patris corde” papież 
Franciszek przybliżając nam postać świę-
tego na podstawie opisów biblijnych rów-
nież zauważa związek pokornej służby św. 
Józefa z  postawami wielu współczesnych 
osób. Przypomina, iż ci wszyscy, którzy są 
pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają 
wyjątkowy czynny udział w  historii zba-
wienia. Dodatkowo przybliża określone 
postawy świętego wobec misji i konkret-
nie ukształtowanej rodziny jaką powierzył 
mu Stwórca. Wymieniając takie cechy jak: 
pracowitość, posłuszeństwo woli Boga, 
ojcowska czułość, zwraca uwagę na kon-
kretne cechy każdego ojca, które w dzisiej-
szych czasach stały się towarem deficytowym lub zostały 
na przestrzeni czasu wypaczone.

W  odpowiedzi na list papieża Franciszka ar-
cybiskup Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji 
Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, podał 
propozycje duszpasterskie na Rok św. Józefa, które 
miałyby być proponowane i  realizowane na poziomie 
diecezji, a następnie parafii. 

Propozycje te określone zostały na trzech poziomach:
•	 Przepowiadanie - czyli ogólne nauczanie o  św. 

Józefie w  trakcie homilii, specjalnie zorganizowa-
nych katechez czy też propagowanie na stronach 
WWW i innych kanałach internetowych treści po-
święconych opiekunowi Jezusa.

•	 Liturgia - czyli min. odprawianie jednego dnia 

miesiąca (zaleca się 19) mszy wotywnych o  św. 
Józefie, odprawianie nabożeństwa ku czci święte-
go, zorganizowanie zasad uzyskiwania odpustów 
zupełnych, przekazanie nowych modlitw do Św. 
Józefa, podjęcie modlitw w  intencji dzieł, którym 
patronuje święty.

•	 Caritas - czyli min. ożywienie parafialnych grup 
charytatywnych, organizacja poradni życia rodzin-
nego, rozwijanie duszpasterstwa mężczyzn.
Dla każdego z nas, osób wierzących bardzo istot-

na jest możliwość uzyskiwania specjalnych odpustów 
związanym z obchodami roku św. Józefa. Poniżej wy-
mienione zostały sposoby uzyskiwania odpustów 
podane w  specjalnym dekrecie przez Penitencjarię 
Apostolską:
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1. Aby podkreślić uniwersalność patronatu św. Józefa 
w  Kościele, Penitencjaria Apostolska udziela 
Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek 
modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym 
akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy 
okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca 
i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę 
św. Józefa (według tradycji bizantyjskiej), 19 dnia 
każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień 
szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łaciń-
skiej. Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy 
przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację 
nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w reko-
lekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmu-
jącym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.

2. Dar Odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz na-
rzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową

3. Odpust zupełny będą też mogli otrzymać ci, którzy 
zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz 
wierny wzywający Cieśli z Nazaretu, aby każdy po-

szukujący pracy znalazł zajęcie oraz, 
aby praca wszystkich stawała się god-
niejsza.

4. Udziela się odpustu zupełnego wier-
nym, którzy odmówią Litanię do św. 
Józefa lub Akatyst ku jego czci (w ca-
łości lub przynajmniej w części), albo 
jakąkolwiek inną modlitwę do św. 
Józefa, według własnej tradycji litur-
gicznej w  intencji Kościoła prześla-
dowanego wewnątrz lub na zewnątrz 
oraz o umocnienie wszystkich chrze-
ścijan poddanych różnym formom 
prześladowania.
Dar Odpustu zupełnego można 

otrzymać pod zwykłymi warunkami. 
Należą do nich: spowiedź sakramental-
na, komunia eucharystyczna oraz modli-
twa w intencjach Ojca Świętego. Wierni 
powinni odrzucić wszelkie upodobanie 
do grzechu oraz uczestniczyć w  wy-
darzeniach związanych w  Rokiem św. 
Józefa przy okazjach i  w  sposób wska-
zany przez Penitencjarię Apostolską. 
W aktualnym kontekście zagrożenia sa-
nitarnego dar Odpustu zupełnego zosta-
je rozszerzony szczególnie na starszych, 
chorych, konających oraz tych, którzy 
z  uzasadnionych powodów nie mogą 
wychodzić z  domu, a  którzy odrzucą 
wszelkie upodobanie do grzechu oraz 
będą mieli intencję zadośćuczynienia, 

kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym 
zwykłym warunkom oraz we własnym domu, lub tam, 
gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku 
czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz niedogodno-
ści swojego życia.

Chciejmy wykorzystać ten szczególny czas roku 
Świętego Józefa, aby ponownie odkryć postać Opiekuna 
Zbawiciela. Niech kształtowanie naszych postaw na 
wzór patrona Kościoła będzie praktyczną odpowiedzią 
na trudy obecnych czasów.

Modlitwa do św. Józefa
Witaj, opiekunie Odkupiciela, i  oblubieńcze Maryi 

Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie za-
ufała Maryja; z  Tobą Chrystus stał się człowiekiem. 
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź 
nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie 
i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
  

B. i M. Stal
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100. ROCzniCa pOświęCenia naROdu pOlsKiegO
najświętszeMu seRCu pana jezusa

Wśród wielkich rocznic i świąt, które Polak i katolik 
powinien szczególnie czcić i obchodzić, właściwe sobie 
miejsce zajmuje rocznica oddania Polski Jezusowemu 
Sercu. W liturgii Kościoła katolickiego – uroczystość 
ku czci Serca Jezusa przypada zawsze w pierwszy pią-
tek po oktawie Bożego Ciała.

W  obecnym, 2021 roku, mija 100 lat, kiedy pol-
ski Episkopat pod przewodnictwem Prymasa Polski 
Edmunda Dalbora poświecił naród polski i  całą 
Ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Kolejno 
w latach 1951 i 1976 kardynał Stefan Wyszyński odno-
wił akt oddania się Sercu Jezusowemu. W 2011 r. tego 
samego dzieła dokonał Kardynał Józef Glemp.

Jaka jest geneza oddania się Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa? Sama idea oddania się Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa jest związana z  objawienia-
mi Świętej Małgorzaty Marii Alacoque - wizytki 
z Paray-le-Monial żyjącej w  latach 1647-1690. Kiedy 
Małgorzata miała zaledwie 4 lata, złożyła ślub do-

zgonnej czystości. W  wieku 8 lat osierocił ją ojciec, 
a  matka została z  siedmiorgiem dzieci. Oddano ją 
wtedy do kolegium klarysek w Charolles, jednak cięż-
ka choroba zmusiła ją do powrotu do domu. Już jako 
mała dziewczynka odczuła wielki głód Pana Boga. 
Pragnęła jak najprędzej poświęcić się służbie Bożej. 
W  wieku 24 lat wstąpiła do Sióstr Nawiedzenia (wi-
zytek) w Paray-le-Monial. Małgorzata otrzymała habit 
zakonny 25 sierpnia 1671 roku. Z pism Świętej została 
jako najcenniejsze jej autobiografia, napisana z pole-
cenia przełożonych. W  1864 roku Małgorzata Maria 
Alacoque została beatyfikowana przez papieża Piusa 
IX, a w 1920 roku została kanonizowana przez papie-
ża Benedykta XV. To właśnie Święta Małgorzata była 
mistyczką, której Chrystus ukazał swoje spragnione 
ludzkiej miłości Serce i  zażądał, by Mu się poświę-
ciła. Święta oraz jej spowiednik, Św. Klaudiusz de la 
Colombière, jako pierwsi ofiarowali się Bożemu Sercu 
oraz ułożyli modlitwy zawierzenia. W ten sposób jako 
pierwsi osobiście poświęcili się Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. Z biegiem czasu w Kościele zaczęto prak-
tykować poświęcenie wspólnot, rodzin, narodów 
i krajów, aż wreszcie ofiarowano Sercu Zbawiciela cały 
rodzaj ludzki. 

Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa, 
wraz ze Mszą św. i oficjum brewiarzowym, ustanowił 
w 1765 r. papież Klemens XIII. Był to przywilej tylko 
dla Polski, dla ówczesnego Królestwa Polskiego i  jed-
nej Konfraterni Najświętszego Serca w Rzymie. W ten 
sposób Stolica Apostolska odpowiedziała na memoriał 
biskupów polskich z 1764 r. Uroczystość tę rozszerzył 
na cały Kościół papież Pius IX w dniu 23 sierpnia 1856. 
To również on jest autorem tekstu Aktu oddania się 
Najświętszemu Sercu Jezusa:

O  Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkie-
go, wejrzyj na nas, korzących się u  stóp Twego ołta-
rza. Twoją jesteśmy własnością i  do Ciebie należeć 
chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowol-
nie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej 
zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu 
odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazania-
mi Twymi. Zlituj się nad jednymi i  drugimi, o  Jezu 
Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca 
Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, 
którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom mar-
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notrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu 
rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy 
i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania 
uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do 
przystani prawdy i  jedności wiary, aby rychło nasta-
ła jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi 
Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim naro-
dom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, 
od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź 
Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. 
Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

11 czerwca 1899 r., w  przededniu Roku Jubi-
leuszowego 1900, Leon XIII dokonał poświęcenia ca-
łego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa. Oznaczał on poddanie się władzy królewskiej 
Jezusa Chrystusa i uznanie Go za swojego Pana. Idea 
poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu szyb-
ko dotarła do Polski. Uroczyste poświęcenie Ojczyzny 
Sercu Bożemu miało miejsce 3 czerwca 1921 roku 
w  Krakowie. Było związane z  konsekracją świątyni 
Najświętszego Serca Jezusa, wybudowanej jako wotum 
wdzięczności za odzyskanie niepodległości.

11 czerwca 2021 roku, w  setną rocznicę poświę-
cenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa, przewodniczący Episkopatu Polski wraz z  bi-
skupami dokonał w  Krakowie ponowienia tego aktu. 
O godzinie 18.00, w łączności z Episkopatem, podczas 
mszy świętej w  krakowskiej Bazylice Najświętszego 
Serca Jezusa, aktu oddania się Sercu Jezusowego doko-
nały również wszystkie parafie w Polsce.

Arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział, 
że odnowienie oddania Narodu Polskiego Sercu 
Jezusowemu jest wyrazem wdzięczności za dar wolno-
ści i przemian, które dokonały się w naszej Ojczyźnie. 
Zwrócił także uwagę na potrzebę ożywienia kultu Serca 

Jezusowego w  kolejnych pokoleniach: 
„Ten akt jest odnowieniem wdzięczności 
za to, co wydarzyło się w tamtym czasie 
w Krakowie, za akt poświęcenia, dzisiaj 
także za dar wolności i  przemian, jakie 
w ostatnich latach dokonały się w naszej 
Ojczyźnie, wdzięczność za wiele łask 
otrzymanych od Serca Bożego, wdzięcz-
ność za tyle pokoleń, które modliły się 
w bazylice Serca Pana Jezusa”. Zaznaczył 
przy tym, że istnieje potrzeba wierno-
ści i  kontynuacji poświęcenia Sercu 
Jezusowemu. Potrzeba ponownego wy-
znania wiary, poświęcenia rodzin, mał-
żeństw, krajów, to wszystko przypomina 
nam Serce Jezusowe.

akt Osobistego poświęcenia się najświę-
tszemu sercu jezusowemu według świętej 
Małgorzaty Marii alacoque 

Ja N. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu 
Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa: moją osobę 
i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby 
odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. 

Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego 
i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się 
z całego serca wszystkiego, co by się mogło Mu nie 
podobać. Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako 
je-dyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego 
życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo 
na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów 
mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej 
śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim 
przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie 
Jego sprawiedliwe zagniewanie. 

O Serce Jezusa pełne miłości, w Tobie pokładam 
całą moją ufność, gdyż obawiam się wszystkiego ze 
strony mej skłonności do czynienia zła, natomiast 
spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. 
Wyniszcz we mnie wszystko, co może się Tobie nie 
podobać lub sprzeciwiać. Niech Twoja Boska miłość 
tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie 
zapomniał o Tobie ani nie odłączył się od Ciebie. 
Błagam Cię przez niezmierzoną Twą dobroć, niech 
moje imię będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, aby 
największym moim szczęściem i radością było żyć 
i umierać jako Twój wierny sługa. Amen. 

Niech słowa Małgorzaty Marii Alacoque towa-
rzyszą nam nie tylko w czasie świętowania wielkiej 
rocznicy, ale i na co dzień. 

 Opracowała Dorota Bębenek 
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szlaK świętegO jaKuba 
na sądeCCzyźnie

Piesze pielgrzymki od lat są formą wyrażania naszej 
wiary. Wielu katolików z pewnością chociaż raz uczest-
niczyło w jakiejś pielgrzymce, jedno lub wielodniowej. 
My sądeczanie, chyba szczególnie umiłowaliśmy Jasną 
Górę. Co roku w wakacje mnóstwo wiernych przez 9 
dni przemierza miasta, wsie, pola i  łąki, aby pokłonić 
się Matce Boskiej w Częstochowie i uprosić różne łaski. 
Jednak to nie jedyny kierunek pielgrzymek, ponieważ 
w Małopolsce i na samej ziemi sądeckiej jest poprowa-
dzony szlak św. Jakuba. 

Czym w ogóle jest ta droga? 
To jeden z  najważniejszych chrześcijańskich szla-

ków pielgrzymkowych, który prowadzi do katedry 
w  Santiago de Compostela, w  północno-zachodniej 
Hiszpanii. Według legend i  przekazów, tam znajduje 
się ciało św. Jakuba Apostoła. Tras jest bardzo dużo, 
a uczestnicy docierają do celu z różnych miejsc. Drogi 
są oznaczone muszlą i żółtymi strzałkami. Przez wieki 
tymi drogami podążali wierni, wśród nich nawet śre-
dniowieczni władcy. Dzisiaj są tworzone kolejne szlaki 
i drogi św. Jakuba, dzięki czemu możemy się wybrać na 
pielgrzymkę, także z naszych stron. 

W  okolicach Nowego Sącza istnieje Beskidzka 
Droga Świętego Jakuba. Prowadzi od Litmanowej na 
Słowacji do Ołomuńca w  Czechach. Składa się ona 
z ośmiu, samodzielnych odcinków. Każdy jest dokład-
nie opisany, jednak dla nas jest ważny pierwszy, który 
rozpoczyna się w Starym Sączu, a kończy w Myślenicach 
i mierzy 112 km. Na trasie w szczególny sposób pielgrzy-

mom towarzyszą cztery postacie. Są to: Matka Boska, 
św. Jakub, św. Kinga oraz św. Jan Paweł II. Ten spory 
odcinek można sobie podzielić na cztery fragmenty: 
I. Stary Sącz (rynek) ---> Łukowica - 15 km

II. Łukowica ---> Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
w Rozdzielu - 37 km

III. Schronisko w  Rozdzielu ---> Opactwo oo. 
Cystersów w Szczyrzycu - 28 km

IV. Szczyrzyc ---> Myślenice (Stradom) - 32 km 
Podczas pielgrzymki warto wesprzeć się przewod-

nikiem, gdyż jest w nim napisane, w którą stronę nale-
ży się kierować, a także opisuje ważne miejsca sakral-
ne. Szczególną rolę odgrywa kilka kościołów pw. św. 
Jakuba, które scalają trasę. 

Myślę, że zdecydowanie warto przejść choćby je-
den fragment z  pierwszego odcinka drogi. Będzie to 
wyprawa z pożytkiem zarówno dla duszy, jak i dla ciała. 

Aneta Zaryczny
Źródła: 

•	 https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_%C5%9Bw._
Jakuba

•	 http://bractwojakuboweszczyrk.pl/szlak-sw-jaku-
ba/beskidzka-droga-sw-jakuba

Przewodnik Beskidzkiej Drogi Świętego Jakuba: 
http://fram.home.pl/jakub2/pray/wp-content/

uploads/2014/04/Przewodnik-Beskidzka-Droga-
%C5%9Aw.-Jakuba-cz.-I.pdf
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tROsKa O MuzyKę i śpiew w lituRgii
„Kto śpiewa, dwa razy się mo-

dli” – tę słynną maksymę autorstwa św. 
Augustyna mogą bez przeszkód stosować 
i  uczynić ją swoim mottem ci, którym 
zależy na ubogaceniu swojej modlitwy, 
zwłaszcza przeżywanej we wspólnocie. 
Hasło to, bez wątpienia jest żywe w  na-
szej parafii, która przepełniona jest śpie-
wem i  muzyką na cześć Pana. Myślę, że 
doświadczeniem każdego z księży, którzy 
po raz pierwszy odwiedzą nasz kościół 
(w tym moim) jest spotkanie się z wielo-
ma osobami, którzy poprzez swój śpiew 
czy grę na różnych instrumentach czynią 
liturgię jeszcze piękniejszą. I  to zarówno 
w wykonaniu licznych zespołów muzycz-
nych, które nasza parafia posiada, jak 
i poprzez śpiew wiernych, którzy pięknie i głośno śpie-
wają na Mszy świętej. Bardzo ważne jest, aby tę troskę 
o muzykę i śpiew w Kościele podtrzymywać i starać się, 
aby były one jeszcze bardziej staranne, piękne i zgodne 
z duchem liturgii.

Muzyka w  liturgii obecna jest niemal od same-
go początku. Już Kościół czasów apostolskich zbierał 
się na modlitwie „przy hymnach i pieśniach pełnych 
ducha”, jak opisuje to w jednym ze swoich listów św. 
Paweł. Pełnię liturgicznego śpiewu odnaleźć można 
parę wieków później w chorale gregoriańskim, któ-
ry niezmiennie towarzyszy chrześcijańskim celebra-
cjom od VIII w. do tak naprawdę czasów współcze-
snych. Jeśli chodzi natomiast o instrumenty używane 
w liturgii to dobrze nam znane organy piszczałkowe, 
można było usłyszeć podczas liturgii dopiero od VII 
wieku. Wcześniej uchodziły za instrument świecki. 
Dziś nie wyobrażamy sobie kościoła i chóru bez obec-
ności organ, bardzo często z  misternie zdobionym 
prospektem i piszczałkami. Okres baroku i oświece-
nia to czas kiedy zaczynają powstawać liczne kompo-
zycje, różne formy wokalno-instrumentalne (msze, 
śpiewane części Liturgii Godzin) oraz tworzonych 
jest coraz więcej pieśni, tak do użytku podczas Mszy 
świętej, jak i  różnych nabożeństw (chociażby nasze 
polskie Gorzkie Żale).

Wśród wielu dokumentów kościelnych, które stoją 
na straży dbałości o muzykę w Kościele wyróżnić mo-
żemy konstytucję o  liturgii Sacrosanctum Concilium 
Soboru Watykańskiego II. W  pkt. 112 tejże konsty-
tucji możemy przeczytać, że celem muzyki kościelnej 

jest chwała Boża i uświęcenie wiernych. „Toteż muzy-
ka kościelna tym świętsza, im ściślej zwiąże się z czyn-
nością liturgiczną, już to serdeczniej wyrażając modli-
twę, już też przyczyniając się do jednomyślności, już 
wreszcie nadając uroczysty charakter obrzędom świę-
tym”. To właśnie dzięki naszemu śpiewowi możemy 
przyczyniać się do jeszcze większej chwały Bożej, kie-
dy uczcimy naszego Pana poprzez nasz wysiłek, nasze 
talenty oraz troskę o to, aby ten śpiew i muzyka, którą 
gramy płynęły prosto z naszego serca. Śpiew jest rów-
nież tym elementem, który jednoczy nas ludzi ze sobą 
i jeszcze mocniej wyraża komunię i jedność wiernych 
we wspólnocie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pielę-
gnowali zarówno śpiew, jak i muzykę podczas kościel-
nych celebracji.

Może być tak, że ktoś uważa, że nie ma talentu 
albo nie umie śpiewać. Tak naprawdę takich osób jest 
bardzo mało. Ze śpiewem, podobnie jak z wieloma in-
nymi rzeczami jest tak, że praktyka czyni mistrza. Im 
więcej śpiewamy, tym zwykle lepiej śpiewamy. Niech 
będzie to taka zachęta do tego, abyśmy nigdy nie pod-
dawali się i starali się wykrzesać z siebie to, co mamy 
najlepszego, zwłaszcza jeśli posłuży to na chwałę Panu 
Bogu i pożytek bliźnim. A kogo nie przekona ani moja 
zachęta, ani słowa św. Augustyna, które zacytowałem 
na początku, to może na koniec coś ze św. Jana Pawła 
II: „Nie trzeba mieć głosu, żeby śpiewać, ale trzeba 
śpiewać, żeby mieć głos”. I takiego podejścia wszyscy 
sobie życzmy!
        
 Ks. Sebastian Śmiałek
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gRzegORz pOpiela – 
wspOMnienie

Rok temu, z początkiem kwietnia, dotarła do nas 
bardzo smutna i  wstrząsająca wiadomość … Odszedł 
od nas nasz kolega Grzegorz Popiela. Odszedł zdecy-
dowanie przedwcześnie …Grzesiu od najmłodszych lat 
był blisko związany z naszą Parafią. Jako młody chło-
pak przychodził wraz z  rodzicami i  rodzeństwem do 
kościoła św. Rocha. Szybko zapisał się do grupy mi-
nistrantów i  przez długie lata służył do Mszy świętej 
jako ministrant a później lektor, najpierw w kościółku 
św. Rocha, a później w nowo wybudowanym kościele 
Trójcy Przenajświętszej.

Był bardzo muzykalny. Od najmłodszych lat ob-
serwował zespół młodzieżowy działający przy naszej 
Parafii, słuchał i  śpiewał młodzieżowe piosenki reli-
gijne. Wkrótce zaczął uczyć się grać na gitarze szybko 
robiąc duże postępy. Następnie stał się członkiem ze-
społu młodzieżowego oraz jego dużą podporą. Granie 
i śpiewanie dla Pana Boga sprawiało mu ogromną ra-
dość i satysfakcję. Na próby zespołu zawsze przychodził 
pierwszy z  głową pełną nowych pomysłów, piosenek 
i aranżacji, które wcześniej przygotowywał. 

Warto tu nadmienić, że na Grześka zawsze można 
było liczyć, np. gdy sprzęt muzyczny nie chciał dzia-
łać jak należy, brał go do domu, a na następną próbę 
przynosił naprawiony. Miał zdolności manualne i znał 
się na elektronice jak mało kto. Gdy zakupił gitarę i nie 
mógł dostać do niej profesjonalnego pokrowca, posta-
nowił … zrobić go sam (nikt by się nie zorientował, że 
to nie oryginalny ze sklepu muzycznego!)

Miał ogromne poczucie humoru i często wprowa-
dzał nas w  świetny nastrój. Zawsze był uśmiechnięty, 
sypał żartami jak z  rękawa. W  tamtym czasie w  wol-
nych chwilach wraz z naszym opiekunem zespołu ks. 
Prałatem Józefem Janasem często organizowaliśmy 
ogniska w  lesie na polanie. Graliśmy w  piłkę nożną, 
siatkówkę, a po zachodzie słońca siedząc przy ognisku 
i piekąc kiełbaski, graliśmy na gitarach śpiewając różne 
piosenki i mile spędzając czas.

Oprócz gry na gitarze (elektrycznej, akustycznej 
i  basowej) Grzesiek kochał grę na keyboardzie. Jako 
ciekawostkę można przytoczyć historię, w jakich oko-
licznościach postanowił grać na tym instrumencie. 
Pewnego razu, idąc w  zimie na próbę, niefortunnie 
poślizgnął się na lodzie i doznał urazu ręki. Ze złama-
ną ręką w gipsie nie mógł grać na gitarze, więc zaczął 
intensywnie uczyć się gry na keyboardzie, na począt-

ku tylko zdrową jedną ręką. Od tej chwili keyboard 
stał się jego podstawowym instrumentem. W  zespole 
parafialnym grał z  niewielkimi przerwami prawie 30 
lat Oprócz działalności w  zespole Grzesiek udzielał 
się często, pełniąc wiele ról w  posłudze liturgicznej. 
Służył do mszy świętej, pięknie śpiewał Pasję w czasie 
Triduum Paschalnego, brał udział w  adoracjach, na-
leżał do Straży Honorowej Grobu Pańskiego. Jednym 
słowem człowiek –orkiestra.

Bardzo kochał swoją rodzinę. Był wspaniałym mę-
żem i ojcem trzech synów, z których był bardzo dumny. 
Podczas spotkań pięknie opowiadał o  rodzinie, dzie-
ciach …

Jeszcze rok temu można było go usłyszeć na nie-
dzielnych mszach świętych, gdzie wraz ze swoimi przy-
jaciółmi nadal grał i śpiewał na chwałę Bogu.

Przykro nam było, że przez wybuch pandemii i ob-
ostrzenia sanitarne nie mogliśmy uczestniczyć osobi-
ście w ceremonii pogrzebowej. Odszedł od nas zdecy-
dowanie za wcześnie, ale my jego koledzy i przyjaciele 
z sąsiedztwa  zawsze będziemy o Nim pamiętać …

Jurek Sarota, Paweł Dobosz, Agnieszka Zaremba, 
Kasia Szarota-Krupa 
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ChóR iM. św. ROCha
Chór im. Św. Rocha – pierwsza na-

zwa Schola Cantate Domine (Śpiewajmy 
Panu) powstał dnia 20.01.2015 r. 
Początkowa działalność skierowana była 
na oprawę muzyczną Mszy Św. Z  bie-
giem czasu podjęliśmy szersze działania 
uczestnicząc w wielu inicjatywach, po-
szerzając ciągle repertuar pieśni kościel-
nej, religijnej, patriotycznej. Nasz Chór, 
tzw. mieszany, tworzą dorośli, młodzież 
oraz starsze dzieci, wykonujemy pieśni 
w układzie trzygłosowym.

Różnorodność opracowań pieśni 
wybitnych kompozytorów dawnych 
oraz współczesnych, pozwoliła nam 
przygotować szeroki repertuar pieśni, 
które wykonujemy na wielu Mszach Św., tj. Odpust 
Św. Trójcy, Odpust Św. Rocha, Zmartwychwstanie, 
Miłosierdzie, Boże Narodzenie, Chrystusa Króla, ku 
czci Matki Bożej I-sze soboty miesiąca, ku czci Św. Rity, 
Św. Jana Pawła II, Jubileusze kapłańskie, zakonne, z oka-
zji ślubu i inne. Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, 
które od 2017r. przygotowujemy wraz z zespołami mło-
dzieżowymi oraz dziećmi, weszło już na stałe do tra-
dycji. Droga Krzyżowa wg Kard. Stefana Wyszyńskiego 
(2017 r.) a  także Adoracje Wielkiego Piątku, udział 
w  Jasełkach (2020 r.), Wieczornica z  okazji 100-lecia 
odzyskania Niepodległości przez Polskę (10.11.2018 
r). Długo przygotowywaliśmy się do tej uroczystości, 
opracowując pieśni oraz tekst. Do współpracy zapro-
siliśmy młodzież Grupy JPII, która oprócz recytacji 
wykonała na zakończenie taniec - Polonez w pięknych 
narodowych strojach. Częste i długie próby odbywały 
się w  różnych porach dnia, świadczyły o  wielkim za-
angażowaniu wszystkich uczestników, co w  rezultacie 
przyniosło wspaniały końcowy efekt.

Wpisując się w  obchody 100-lecia urodzin Św. 
Jana Pawła II, udało nam się zorganizować 10.11.2019 
r. wieczór poetycko-muzyczny pt. „Są takie święte, 
jasne dni”. Było to jak dotychczas, największe nasze 
przedsięwzięcie, które zgromadziło wielu wykonaw-
ców: dorosłych, młodzież, dzieci szkolne i przedszkol-
ne. Założeniem było to, aby jeszcze bardziej poznać 
i przybliżyć osobę Karola Wojtyły - Św. Jana Pawła II, 
poprzez jego młodzieńczą twórczość poetycką, mało 
znaną, ale niezwykle dojrzałą, kształtowaną przez oso-
biste doświadczenia. Podczas tego spotkania przewi-
jała się oprócz poezji muzyka Stanisława Moniuszki 

(w 200-tną rocznicę urodzin) - piękne pieśni, które zo-
stały opatrzone humorystyczną inscenizacją teatralną. 
Wdzięcznie wykonany taniec najmłodszych przedszko-
laków, w  barwnych strojach, dopełnił całości. Poezja, 
pieśń, muzyka oraz taniec sprawiły, że wieczór ten stał 
się dla nas uczestników, ale i  licznie zgromadzonych 
gości, na długo miłym wspomnieniem. 11.11.2020 r. 
Chór miał swój udział w wykonaniu pieśni patriotycz-
nych wraz z zespołem młodzieżowym, w Wieczornicy 
organizowanej przez Grupę JPII.

Sięgając ciągle do najstarszych pieśni kościelnych, 
nie sposób było pominąć pieśni Akatystu, który stał 
się dla nas pewnym wyzwaniem, ze względu na wyjąt-
kowy charakter ujmujący swą treścią i melodyjnością. 
Akatyst jest hymnem liturgicznym, charakterystycz-
nym dla Kościołów Wschodu (V-VI w). To modlitwa 
składająca się z  pieśni pochwalnych, modlitw ku czci 
Chrystusa, Ducha Świętego, Najświętszej Maryi Panny 
i  Świętych. Akatyst zaczęto śpiewać także w  Kościele 
Zachodnim (VIII w). Św. Jan Paweł II przyczynił się do 
rozpowszechnienia Akatystu wskazując to nabożeń-
stwo, wspólne dla obu Kościołów jako drogę prowadzą-
cą do pełni jedności.

Bardzo się cieszymy, że udało nam się 8.12.2019r. 
po raz pierwszy przygotować i  wyśpiewać najstarszy 
Akatyst ku czci Bogurodzicy. Wraz z  nami śpiewały 
Siostry Zakonne, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.

W  roku bieżącym 2021, który jest ogłoszony 
przez Papieża Franciszka rokiem Św. Józefa, opra-
cowaliśmy kolejny Akatyst ku czci Św. Józefa, który 
został odśpiewany 18.03.2021 r. Na tą okazję został 
przeniesiony z  Kościoła Św. Rocha piękny obraz Św. 
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„OChROnKOwa” sChOlKa dzieCięCa

Józef z  Dzieciątkiem (1937 r.) autorstwa Bolesława 
Barbackiego (1891-1941). Dopełnieniem spotka-
nia z  modlitwą Akatystu był odśpiewany w  dniu 
21.05.2021 r., Akatyst ku czci Ducha Świętego. Było to 
dla nas wszystkich wielkie przeżycie i  radość, że mo-
gliśmy zaśpiewać tę bogatą zarówno co do treści jak 
i przesłania pieśń-modlitwę. 

W oczekiwaniu wyniesienia na ołtarze 12.09.2021 r.  
Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego, 
z  pewnością będziemy się starać uczcić tę ważną 
chwilę tak, jak możemy, a  więc pieśnią i  modlitwą. 
Uczestnictwo w  każdej Mszy Św. jest dla nas bardzo 

ważne i doniosłe, dlatego podkreślamy to również po-
przez odświętny strój. 

Nie tylko angażujemy się w  próby, ale tradycją 
poprzednich lat były wycieczki, pielgrzymki, ogniska, 
wspólne wyjścia do kina czy też inne okolicznościowe 
spotkania. Wszystko to zawsze dodaje nam nowego za-
pału oraz łączy grupę. Wspólny śpiew daje nie tylko ra-
dość, ale i nadzieję, dlatego tych z Państwa którzy chcą 
dołączyć do naszego grona, aby zasilić poszczególne 
głosy, serdecznie zapraszamy. 

J. Nieć



Scholka dziecięca „Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego” to wspólnota licząca obecnie 50 
dzieci.

Powstała w roku 2015 i w założeniu ma ubogacać 
modlitwę w czasie Mszy Świętych niedzielnych dla dzie-
ci, które odbywają się w naszej Parafii o godzinie 12.30. 
Nasza scholka śpiewa również podczas comiesięcznych 
Adoracji Pomocników Maryi o godzinie 15.45.

Dzieci należące do scholki są wychowankami 
Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „ Ochronka” 
działającego przy naszej parafii oraz uczniami SP 9 
w  Nowym Sączu. Obecnie spotykają się w  każdą so-

botę ćwicząc nowy repertuar pieśni dostosowanych do 
obchodzonego okresu liturgicznego i  przypadających 
uroczystości. 

Naszą dziecięcą rozśpiewaną wspólnotę zało-
żyły i  prowadziły od roku 2015 roku siostry zakon-
ne Służebniczki  Agnieszka Łuszczyńska i  Katarzyna 
Król. W  latach 2017-2019 scholkę przejęła s. Danuta 
Stanisławczyk, a obecnie zespołem opiekuje się s. Julita 
Skrzypek.

Od strony muzycznej wspólnotę prowadzi pani 
Marzena Foszczyńska wraz ze swoim tatą Adamem 
Królikiewiczem.

Marzena Foszczyńska
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sChOla MłOdzieŻOwa

zespół MłOdzieŻOwy

Schola młodzieżowa to grupa ludzi, którzy mocą 
Ducha Świętego i  muzyki wielbią Boga. Zespół 
kształtował się przez kilka lat. Obecni chórzyści i in-
strumentaliści dorastali tam muzycznie i  wiekowo 
od najmłodszych lat. Schola została stworzona przez 
s. Sylwinę i  dzieło to jest kontynuowane do dziś. 
Początkowo był to nieposkromiony śpiew dziecia-
ków przy akompaniamencie organ. Z czasem jednak 
wzbogaciliśmy się o nowe instrumenty. Dziś w skład 
sekcji muzycznej wchodzą gitara akustyczna (Michał 
Migacz), perkusja (Piotr Nieć) oraz okazjonalnie in-
strumenty klawiszowe (Szymon Łęczycki). Chórzyści 
swoje pierwsze muzyczne kroki stawiali właśnie 
w  naszym parafialnym kościele, śpiewając w  dzie-
cięcej scholi kilka lat temu. Obecny skład wokalny 
tworzą: Maria Radom, Aleksandra Wańczyk, Julia 
Stawiarska, Patrycja Stężowska, Jakub Stawiarski 
oraz Kinga Łęczycka. Służymy muzycznie podczas 

Mszy Świętej młodzieżowej w każdy pierwszy piątek 
miesiąca.

Kinga Łęczycka



Jesteśmy grupą młodych ludzi zakochanych w Panu 
Bogu, starających się żyć Dekalogiem i pragnących 
szerzyć Jego Święte Słowo wśród swoich rówieśni-
ków oraz w środowiskach, w których wzrastamy na co 
dzień. Właśnie tą myślą przewodnią kierowaliśmy się 
wstępując do działającej przy parafii Świętego Rocha 
w Nowym Sączu, grupy młodzieżowej pod patrona-
tem naszego wspaniałego świętego papieża Jana Pawła 
II.  Na cotygodniowych spotkaniach tej grupy mamy 
możliwość drobnymi krokami wchodzić w dojrzałość 
chrześcijańską i zgłębiać zakamarki naszej młodzień-
czej wiary. Daje nam ona również możliwość zawie-
rania licznych i miejmy nadzieję trwałych i owocnych  
przyjaźni na przyszłość. Angażując się w szereg wy-
darzeń religijnych odbywających się w naszej parafii, 
postanowiliśmy we wrześniu 2019 roku stworzyć, tu 
użyję może nazbyt wielkiego słowa „zespół wokalno- 
muzyczny”, którego powstaniu dopingował wówczas 
z wielkim zapałem ks. Piotr Zawiślak, ówczesny opie-
kun grupy Jana Pawła II, dając nam przy tym ogrom 
wsparcia i determinacji. 

W skład naszego zespołu wchodzi siedmioro człon-
ków: Vanessa Jarząbek, Maja Gagatek, Kaja Żelazko, 

Szymon Zając, Kacper Rolka, ja - Sara Sobczak 
oraz wybitny wirtuoz gitary Sebastian Konstanty . 
Systematycznie spotykamy się w tym składzie jeden 
raz w tygodniu, w każdy czwartek na próbach, które 
odbywają się w salce katechetycznej w „dolnym ko-
ściele” bądź na chórze, gdzie przygotowujemy nasz 
repertuar, dzielimy się tekstami, tworzymy własne in-
terpretacje dobrze wszystkim znanych piosenek, a przy 
tym świetnie się razem bawimy, spędzając wspólnie 
czas, który niejednokrotnie biegnie szybciej niż lot 
błyskawicy. A po powrocie z prób w czwartkowe wie-
czory, z drżeniem serca do późnych godzin nocnych 
siedzimy nad książkami, aby zdążyć przygotować się 
jeszcze na piątek do szkoły .

Wszyscy bardzo się lubimy, kochamy muzykę, ale 
nade wszystko kochamy Pana Boga, a jak głosi stare 
porzekadło: „kto śpiewa, dwa razy się modli”. Staramy 
się więc, może jeszcze w niezbyt profesjonalny spo-
sób, ale z wielkim zaangażowaniem i jeszcze więk-
szym sercem tworzyć oprawę Mszy Świętych mło-
dzieżowych odbywających się w trzecie piątki miesią-
ca o godzinie: 19:30. Mogliście również nas usłyszeć 
podczas rekolekcji parafialnych, Bożonarodzeniowego 
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sChOlKa glORia


koncertu kolęd i pastorałek,  w czasie młodzieżowej 
Drogi Krzyżowej oraz podczas Adoracji Uwielbienia 
w niedzielę oktawy Bożego Ciała, w czasie której 
śpiewaliśmy wspólnie z pozostałymi zespołami mu-
zycznymi działającymi przy naszej „rozśpiewanej pa-
rafii”. Mamy jednak ambitne plany, aby w przyszłości 
móc śpiewać i grać jeszcze częściej, tak aby mogli 
nas usłyszeć wszyscy parafianie na innych Mszach 
świętych, a nawet na dostojnych uroczystościach pa-
rafialnych. Jeśli chcecie nas usłyszeć i wraz z nami 
chwalić Pana śpiewem i muzyką, a tym bardziej jeśli 
czujecie w sobie tak jak my „nutę Bożą”, zapraszamy 
Was wszystkich bardzo serdecznie na przepiękne Msze 
święte młodzieżowe, na których modlimy się wraz 
z naszym wspaniałym przewodnikiem duchowym ks. 
Wojciechem Wolakiem. Ale przy tym prosimy Was 
o wielką wyrozumiałość dla naszych wszelkich poty-
czek wokalnych, niezamierzonych zejść z linii melo-
dycznej, zafałszowań tonacyjnych bądź ewentualnych 
luk pamięciowych w niechcący zapomnianym tekście 

 i pamiętajcie, że najważniejszy jest cel naszej mu-
zycznej przygody, czyli każde wyśpiewane przez nas 
słowo ma wybrzmiewać na chwałę Pana! 

Do zobaczenia na wspólnych nabożeństwach, po-
zdrawiam! 

Sara Sobczak

Scholka „Gloria” istnieje od 4 lat, 
a  nazwa, jak i  logo, na którym wi-
doczna jest Maryja, została stworzona 
przez Siostrę Annę i  Siostrę Edmundę. 
Poznaliśmy się w  innej scholi, a  póź-
niej zaczęłyśmy śpiewać samodzielnie 
psalmy, pieśni kościelne przy organach, 
jak i przy gitarze pod przewodnictwem 
Siostry Edmundy. Dwa lata temu prze-
jęła przewodnictwo Siostra Anna, dzię-
ki której się rozwinęłyśmy oraz zbudo-
wałyśmy pewność siebie, uwierzyliśmy 
we własne możliwości. Staramy się an-
gażować, dlatego śpiewamy na możli-
wie wielu okazjach, takich jak Pierwsza 
Komunia Święta, kolęda misyjna, czy 
Droga Krzyżowa. Do scholki należy 7 
dziewczyn, z  czego 2 to również gita-
rzystki. Próby są co sobotę na chórze 
w  kościele Trójcy Świętej. Oprócz tego 
bierzemy udział w  różnych wyjazdach, 
robimy rękodzieła. Wszystkie się przy-
jaźnimy i  nawzajem wspieramy, mamy 
ze sobą wiele wspólnego.
  Anna Kozak



16

OtwóRzMy seRCa, OtwóRzMy 
dłOnie na dzieCi CałegO świata…

Radujcie się bracia w Panu – Einczin kana-
po Tupa nape – pod takim hasłem przeżywaliśmy 
w tym wyjątkowym czasie – 26 grudnia 2020 roku 
- Kolędę Misyjną. Pomimo wielu ograniczeń wy-
nikających z pandemii dzieci i młodzież z naszej 
parafii – nie poddali się i jak co roku włączyli się 
w to piękne dzieło. 

Chociaż nie mogliśmy spotykać się z rodzinami 
naszej parafii w ich domach – poszczególne grupy 
pięknie przebrane - przygotowały scenkę misyjną 
i  zbierali ofiary na każdej Mszy świętej. Scholka 
„Gloria” wraz z s. Anną uświetniły ten dzień przy-
gotowanym i pięknie odśpiewanym hymnem misyj-
nym skomponowanym na ten rok. 

Ofiarność parafian jak zawsze była wyjątko-
wo hojna – z całego serca dziękujemy za włączenie 
się w dzieło misyjne Kościoła i wsparcie tak wielu 
wspaniałych dzieł prowadzonych w dalekich zakąt-
kach świata.
 s. Katarzyna Król



być seRdeCznie dObRyM CzłOwieKieM 
jaK bł. edMund bOjanOwsKi

Powoli wracamy 
do względnej nor-
malności żyjąc w  sy-
tuacji, która do nie-
dawna była dla nas 
wielką niewiadomą 
budzącą wiele lęków 
i  pytań. Pandemia 
wymusiła na nas od-
dalenie fizyczne także 
od naszych bliskich. 
W  takiej atmosferze 
trudno praktykować 
dobre uczynki wobec 
bliźnich – tak jak tego 
uczy Pan Jezus i przy-
kład świętych. 
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„nadzieja jest pOwietRzeM dla 
ChRześCijanina” – ReKOleKCje 

wielKOpOstne

Bł. Edmund Bojanowski  żył w  podobnym czasie, 
kiedy szalały epidemie różnych chorób zakaźnych – On 
chociaż sam był wątłego zdrowia – szedł w Imię Boże, 
by służyć zarażonym i potrzebującym pomocy zarówno 
materialnej, jak i duchowej. Cudem widocznym w Jego 
życiu było zachowanie Edmunda od zakażenia oraz ustę-
powanie zarazy w miejscach posługi Edmunda i Sióstr. 

W  naszej Ochronce działa Przedszkolne Koło 
„Caritas” prowadzone przez wychowawczynie i  sio-
stry, w którym dzieci uczą się praktycznego wprowa-
dzania w  życie przykazania Miłości – na wzór swo-
jego patrona bł. Edmunda Bojanowskiego. W  tym 
roku przedszkolnym zorganizowano dwie akcje po-

mocy bliźnim – Kiermasz Wielkanocny, oraz trwającą 
przez cały Maj zbiórkę rzeczy potrzebnych dla pod-
opiecznych Małopolskiego Hospicjum Dziecięcego 
w Krakowie.

Zaangażowanie Rodziców i  Dzieci – jak zawsze 
wzruszyło serca i  obudziło ogromną wdzięczność. 
Doświadczenie dawania dobra drugiemu człowieko-
wi na cale życie pozostanie w sercach naszych małych 
parafian – jako solidny fundament życia chrześcijań-
skiego. Dziękujemy rodzicom za ich przykład życia 
i nieoceniony wkład w działania wychowawcze naszej 
Ochronki.
 s. Katarzyna Król

W dniach 21-24.03. w parafii św. Rocha w Nowym 
Sączu odbyły się Parafialne Rekolekcje Wielkopostne 
pod hasłem ”Nadzieja jest powietrzem dla chrześcija-
nina, jeśli ją masz – nie zawiedziesz się nigdy”.

Rekolekcje poprowadził ks. Maciej Kucharzyk ze 
Zgromadzenia Księży Saletynów, proboszcz parafii 
Gdańsk – Sobieszewo. Znany kaznodzieja, wieloletni 
gospodarz Saletyńskich Spotkań Młodych w Dębowcu, 
swą charyzmą i entuzjazmem z jakim głosi Słowo Boże 
sprawił że w naukach rekolekcyjnych licznie uczestni-
czyli wierni. 

Wygłoszone słowo poparte licznymi przykładami 
z życia oraz wskazówki i rady okazały się być bardzo 
aktualne w trudnych czasach pandemii .

Nadzieja pokładana w Bogu jest najlepszą „recep-
tą” na dobre życie oraz powrót do Boga po długim cza-
sie domowej izolacji zarówno fizycznej jak i duchowej, 
spowodowanej pandemią.

To najlepszy drogowskaz dla wiernych, spragnio-
nych i głodnych Słowa Bożego oraz żywej obecności 
Chrystusa podczas Eucharystii.  

Wszyscy potrzebowaliśmy „przebudzenia”, na 
nowo odkrycia Boga we wspólnocie, potrzebowaliśmy 
otuchy, pocieszenia, umocnienia, a nade wszystko na-
dziei, że Bóg nas kocha, że Bóg jest z nami i w nas, że 
nas nie opuścił w tym doświadczeniu choroby, cierpie-
nia, izolacji. Rekolekcje pozwoliły na nowo spojrzeć 

w prawdzie na siebie oraz „lepiej smakować Boże na-
tchnienia”.      

Ks. Wojciech Wolak  
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nOwi MinistRanCi

Kapelan spORtOwy – KapRys, 
Czy Realna pOtRzeba?

Przed dwudziestu laty św. 
Jan Paweł II podczas audiencji 
generalnej na placu św. Piotra 
nazwał ministrantów „młody-
mi przyjaciółmi Chrystusa”. 
Jako wspólnota parafialna 19 
maja cieszyliśmy się nowymi 
siedmioma „młodymi przyja-
ciółmi Chrystusa”, którzy po 
rocznym przygotowaniu, do-
łączyli do grona ministrantów.

Dziękujemy chłopcom za 
to, że chcą być tak blisko ołta-
rza. Dziękujemy ich rodzicom, 
za wzór religijnego życia, któ-
ry przekazują swoim dzieciom 
w  rodzinach, czyniąc z  nich 
domowe Kościoły.

Podczas wspomnianej au-
diencji Jan Paweł II powiedział 
również o tym, że: „Ministrant 
zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw 
liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje pu-
blicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus 
Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicz-
nym. Jezus jest obecny, kiedy wspólnota się gromadzi, 
by modlić się i  sławić Boga. […]. Jezus jest obecny 
zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina”. (1 

Jesteśmy w trakcie Piłkarskich Mistrzostw Europy. 
Niedługo rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie w Tokio. 
Obydwa te wydarzenia, jak wiemy, odbywają się rok 
później niż planowano ze względu na zmaganie się 
całego świata z  koronawirusem. Nie będę podejmo-
wał rozważań na temat tego, co osiągnęli nasi piłkarze 
(piszę po pierwszym meczu ze Słowacją), ani na temat 
szans medalowych naszych reprezentantów podczas 
zmagań w kraju Kwitnącej Wiśni. Tym niech zajmu-
ją się specjaliści „Przeglądu sportowego”, czy innych 
sportowych mediów. I  tak dobrze wiemy, że sport 

sierpnia 2001 r.)
Nowym ministrantom życzymy, by zawsze cieszy-

li się tą bliskością Jezusa, który przychodzi do nas na 
ołtarzu. Również życzymy im, by byli tak sumienni 
w służbie, jak czynili to przez cały rok przygotowania 
do posługi ministranckiej.

Ks. Maciej Dadał



jest nieprzewidywalny i wiele z naszych typów to tak 
naprawdę „wróżenie z  fusów”. Choć sercem jesteśmy 
z naszymi!

Wiemy, że emocje, których dostarczają nam spor-
towcy podczas zawodów i które śledzimy na trybunach 
lub wygodnie z pozycji fotela lub kanapy, to tak napraw-
dę tylko mały wycinek z życia sportowca. Za sukcesem, 
ale też i porażką stoi to, co dzieje się poza stadionem, 
a więc godziny na treningach, stan zdrowia zawodnika, 
który drży, by w okresie przygotowawczym nie złapać 
urazu, który przekreśli plany. Oczywiście niezwykle 
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ważna, a kto wie, czy w dzisiejszym świecie, gdzie je-
steśmy tak emocjonalnie niestabilni, nie najważniejsza 
jest forma psychiczna i stan ducha.

Tutaj pojawią się właśnie ci, o  których napisa-
ne jest w tytule, a więc sportowi kapelani. Nie będę 
podawał konkretnych przykładów kapłanów, kon-
kretnych sportowców. To będzie tylko kilka reflek-
sji na temat zasadności posługi sportowego kape-
lana, które wyrażam jako kapłan i  kibic (właśnie 
w  takiej kolejności). Co bardzo pozytywne Polski 
Episkopat dostrzega potrzebę duchowej opieki 
dla sportowców. Na poziomie KEP funkcjonuje 
Krajowe Duszpasterstwo Sportowców, którego fila-
rami od lat jest tandem dwóch oddanych kapłanów: 
Krajowy Delegat, ks. bp Marian Florczyk, biskup 
pomocniczy diecezji kieleckiej i  krajowy dusz-
pasterz sportowców, salezjanin, ks. Edward Pleń. 
Towarzyszą naszym zawodnikom, a  zwłaszcza ka-
drom olimpijczyków, letnich i  zimowych, z  który-
mi od lat podróżują na igrzyska, sprawując sakra-
menty, spowiadając i omadlając. Ponadto na stronie 
Krajowego Duszpasterstwa Sportowców znajdują się 
dane diecezjalnych duszpasterzy z  wszystkich die-
cezji naszego kraju. Także pojedyncze kluby proszą 
księży o opiekę duchową. Taką rolę pełni chociaż-
by nasz rodak, ks. Stanisław Wąchała, proboszcz 
w  Niecieczy, a  jednocześnie kapelan miejscowej 
Termaliki Nieciecza, która jest jednym z najciekaw-
szych zjawisk na piłkarskiej mapie Polski. Na na-
szym nowosądeckim podwórku od wielu lat kapela-
nem Sandecji jest ks. Józef Wojnicki.

Czy sportowi kapelani są potrzebni? Zobaczmy 
z  jakimi kłopotami natury moralnej mogą zmagać się 

sportowcy. Wystarczy popatrzeć na katalog grzechów 
głównych i przykazania, by zobaczyć, że ten świat, któ-
ry wiąże się z blaskiem fleszy, popularnością, niesie ze 
sobą wiele duchowych zagrożeń. 

Spójrzmy na tę kwestię z  perspektywy grzechów 
głównych: pycha – za sukcesem może iść przekonanie, 
że jestem „naj” i Bóg nie jest mi do niczego potrzebny; 
chciwość – im bardziej popularny sport, tym więk-
sze stoją za nim pieniądze; nieczystość – nie każdej 
fance wystarczy autograf od idola, stąd ciągle słyszy 
się, że ten, czy inny sportowiec ma nową „partnerkę”; 
zazdrość – o  sukcesy rywali; nieumiarkowanie w  je-
dzeniu i piciu – bale i rausze, gdzie nie zaspokaja się 
pragnienia wodą; gniew – kiedy formy i  sukcesów 
brak, mimo starań; lenistwo – raczej to duchowe, bo 
najpierw troska o ciało, wizerunek, a praca nad sobą 
przestaje być priorytetem.

Także harmonogram zawodów, które zazwy-
czaj odbywają się w  soboty i  niedziele utrudnia 
pamięć o  tym, by „dzień święty święcić” i  „w  nie-
dzielę i  święta nakazane uczestniczyć we Mszy 
Świętej”. Myślę, że w wielu przypadkach to właśnie 
Eucharystia, spowiedź i  uporządkowanie pewnych 
rzeczy w  życiu wpłynęłoby bardzo pozytywnie na 
osiągane wyniki.

Jeszcze jedna kwestia. Dla wielu młodych lu-
dzi znane osoby, w tym także popularni sportowcy 
są punktem odniesienia i  wzorem postępowania. 
Papież Franciszek w  2016 r. powiedział do piłka-
rzy Juventusu i Milanu, by byli wzorem „nie tylko 
w sporcie, ale przede wszystkim w życiu”. Myślę, że 
w  tym względzie niezbędna jest rola przewodnika 
duchowego, kapelana, który gwieździe stadionów 

powie, że w  życiu nie 
liczy się tylko kolejny 
medal, sukces, intrat-
ny kontrakt reklamo-
wy, ale także należy żyć 
w  zgodzie z  Ewangelią, 
bo oczy młodych są na 
nich cały czas zwróco-
ne. Moją odpowiedzią 
na pytanie postawione 
w  tytule, czy kapelan 
sportowego środowiska 
jest kaprysem i  „cudo-
waniem”, czy jednak 
realną potrzebą, odpo-
wiem zdecydowanie, że 
jest bardzo potrzebny!

Ks. Maciej Dadał
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