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Jezus Chrystus zwyciężył śmierć,
to On nas odkupił.
Bez odgłosu fanfar,
bez okrzyków triumfu,
w ciszy poranka zwyciężył grzech
i śmierć zmartwychwstając
dnia trzeciego.
Przeżywając pamiątkę
tego wydarzenia pragniemy złożyć
wszystkim najserdeczniejsze życzenia.
Niech Tajemnica Zmartwychwstania
odnawia nas wewnętrznie,
umacnia w trudnościach, wyzwala
z niepewności oraz zbliża
do poznania i doświadczenia
miłości Boga.
Redakcja
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JEZU UFAM TOBIE

PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
w parafii Św. Rocha

8-9 marca 2014 r.
„O Jezu, Boże Wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech
krąży dla Ciebie, Panie, dusza moja – to jeden hymn
uwielbienia Miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże,
dla Ciebie samego”. (Dz. 1794).
Rozdzwoniły się kościelne dzwony. Ich echo rozbrzmiało na całą parafię i najbliższą okolicę. Przed
świątynię wyszła procesja Liturgicznej Służby Ołtarza,
Księży, Sióstr Zakonnych i Dziewczęcej Służby Maryjnej.
Czołowe miejsca zajęli Ks. Biskup Jan Piotrowski oraz
Włodarz naszej parafii Ks. Prałat Józef Janas. Skupienie,
ale i wewnętrzna radość towarzyszyły zebranym oczekującym na przyjazd samochodu – Kaplicy z Obrazem
Jezusa Miłosiernego.

Była sobota, 8 marca 2014 roku, godzina 16:30.
Dzień długo oczekiwany i utęskniony – dzień
Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego. Na ten wyjątkowy czas cała parafia przygotowywała się nie tylko
poprzez zewnętrzne oznaki przywiązania do Boga – dekorując świątynię, plac kościelny i plebanię czy domostwa. Także licznie i z entuzjazmem w sercach wierni
wzięli udział w tygodniowych rekolekcjach, które poprowadził wybitny kaznodzieja – ks. Piotr Chmielewski
ze Zgromadzenia Zakonnego Księży Sercanów. Bogaty
program świętych ćwiczeń duchowych stworzył możliwość każdemu parafianinowi uczestniczenia w naukach i nabożeństwach rekolekcyjnych. Można było
budować się postawą dzieci i młodzieży, którzy z zaangażowaniem przychodzili do kościoła dając wyraz swojej postawy apostolskiej i gotowości wypełniania Słowa
Bożego. Rekolekcyjne nauki – przygotowujące także do
wydarzeń Wielkiego Postu i Świąt Zmartwychwstania –
opierały się na słowach Św. Siostry Faustyny Kowalskiej,
Bł. Jana Pawła II oraz prawdzie zawartej w Miłosierdziu
Bożym. Nieustannie w umysłach, sercach i na ustach
mieliśmy te najbogatsze w treści słowa: „Jezu Ufam
Tobie.”
Wniesienia do świątyni relikwii św. Siostry
Faustyny oraz bł. Jana Pawła II dokonali przedstawiciele młodzieży i Rady Parafialnej. Członkowie Rady
Parafialnej wprowadzili także do kościoła pw. Trójcy
Św. Obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Kiedy nareszcie
nadszedł ten długo oczekiwany moment wpatrzenia
się w postać Jezusa Miłosiernego, wydawało się, że cała
parafia wstrzymała na kilka chwil oddech. Szczególnej
mocy nabrały słowa pieśni zaintonowanej przez Siostrę
Edmundę – Organistkę „Chwała niech będzie, zawsze
i wszędzie, Twemu Sercu, o mój Jezu”. Po chwili Ksiądz
Proboszcz, zwrócił się do Pana Jezusa tymi słowami:
„Z Twojego przebitego boku, Miłosierny Zbawicielu,
wypłynęła Krew i Woda, Twe Boskie Serce jest niewyczerpanym źródłem miłości, która wyrywa człowieka
z mocy zła i wprowadza w świat Boga. W Swej nieskończonej miłości zechciałeś, o Panie, aby nasza epoka była
w szczególny sposób naznaczona tajemnicą Twojego
miłosierdzia. Ten odwieczny dar, którym obdarzyłeś
wszystkie pokolenia, zajaśniał teraz nowym blaskiem.
Przez Św. Siostrę Faustynę przypomniałeś światu wielkość Twego Miłosierdzia i nauczyłeś nas jeszcze gorliwiej
zanurzać się w Twej miłosiernej miłości. (…) Pragniemy
miłosierny Jezu, aby święty czas nawiedzenia, który rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej był czasem
rozpalania zapału modlitewnego i apostolskiego w każ-
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dym z nas. Niech spełnia się, o Panie, Twoje pragnienie,
aby ogień, który płonie w Twoim Sercu rozprzestrzeniał
się szeroko i przemieniał nasze codzienne życie.”
Po wspólnie odśpiewanej suplikacji „Święty Boże”
rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego. Najświętsza
Eucharystia sprawowana w intencji całej parafii połączyła wszystkich we wspólnym hymnie dziękczynienia
i uwielbienia samego Boga we wspaniałych Jego przymiotach. W homilii, Ks. Biskup zwrócił szczególną uwagę na aspekt miłości, która objawia się nam w Jezusie
Zmartwychwstałym, Przemienionym i Miłosiernym.
Nawiązał do wielkopostnego orędzia Ojca Świętego
Franciszka, gdzie można między innymi odnaleźć myśl,
która mówi, że kiedy Bóg w Chrystusie podaje człowiekowi rękę, a on twierdzi, że jest samowystarczalny
i jej nie potrzebuje, to wchodzi na drogę klęski. W tym
kontekście budujące dla nas, parafian, były słowa Ks.
Biskupa: „Moi kochani, wasza liczna obecność w czasie
drogi przygotowania do tej doby nawiedzenia i ta wasza
wieczorna obecność w tej świątyni ukazuje zgoła inną
prawdę, ze przychodzicie tu, aby przyjąć ten dar, jaki Bóg
wam daje w Jezusie Miłosiernym, i aby w zaufaniu stanąć u stóp tego Źródła Łaski.” Ksiądz Biskup podkreślił
również w swoim słowie pasterskim, że Jezus nikomu
nie wyznacza miejsca w kolejce po swoje miłosierdzie
ani nikomu nie każe na nie długo czekać. Nie ma nic
piękniejszego i wspanialszego nad obietnicę dostąpienia Bożego Miłosierdzia. Na koniec homilii usłyszeliśmy życzenia: „aby pomnożyły się w nas stokrotnie owoce tego Bożego zasiewu, a pierwszymi owocami tej peregrynacji niech będą odnowione zaufanie Bogu i czyny
miłosierne, te niewielkie, ale zawsze wielkie, kiedy są
ubogacone miłością do Boga i do bliźniego”.			

				
Po Mszy Świętej uformowała się „pielgrzymka” wiernych do ucałowania relikwii Świętej Siostry
Faustyny i błogosławionego Jana Pawła II. O tym, że
trwała ona nieprzerwanie całą noc, mogli się przekonać wszyscy, którzy czuwali przy obrazie Pana Jezusa
do niedzielnej porannej Eucharystii.
W sobotę o godzinie 22:00 Msze Św. sprawowali kapłani – Rodacy. Modlili się o nowe powołania do

służby kapłańskiej i zakonnej. Wśród obecnych byli:
Ks. Stanisław Majewski, O. Kazimierz Michulec, O.
Janusz Mółka, Ks. Bogdan Ruchała, Ks. Jacek Sarota
i Ks. Tomasz Gomulec.
Przez całą noc w modlitewnym czuwaniu i zadumie trwali przy wizerunku Miłosiernego Jezusa parafianie z poszczególnych ulic. Starali się zaczerpnąć łask,
radości i siły spływających z promieniami Krwi i Wody
z Chrystusowego boku. W modlitewną zadumę i refleksję wprowadziła młodzież. „Błogosławiony Jesteś,
Błogosławiony Jesteś, Błogosławiony Jesteś – Stwórco
nasz i Panie (…), bogaty w łaskę i przebaczenie, okaż
nam miłosierdzie…” – liryczna piosenka, jaką wyśpiewali młodzi głęboko wryła się w pamięć czuwających.
W niedzielę, 9 marca, o godzinie 15:00 została odprawiona Msza Święta na zakończenie Peregrynacji.
Sprawowali ją wspólnie Ks. Proboszcz Józef Janas
oraz Ks. Prałat Stanisław Majewski. Na wstępie Ks.
Proboszcz odczytał Akt Ofiarowania Miłosierdziu
Bożemu. Przed ceremonią pożegnania Pana Jezusa
w Obrazie Miłosierdzia Ks. Proboszcz podsumował
okres przygotowania do Peregrynacji oraz samą uroczystość. „O Polsko, ziemio nasza, krakowska ziemio,
po tej ziemi chodził nasz Zbawiciel Jezus Chrystus
i rozmawiał o tym, że każdy – bez wyjątku – może podejść i powiedzieć: „Jezu ufam Tobie”, że każdy, bez wyjątku, może przejść przez most miłosierdzia.” Żegnając
Jezusa w Obrazie Miłosierdzia parafianie odśpiewali dziękczynne Te Deum oraz odmówili koronkę do
Miłosierdzia Bożego.
O godzinie
16:30 historia na
krótki czas wstrzymała swój bieg…
Obraz odjechał
do parafii Matki
B oż e j B ol e s ne j
w Zawadzie.
Pa n i e Je z u ,
nasz Boże, jesteśmy przepełnieni
wdzięcznością za
dar Twojej obecności pośród
n a s . B ę d z i e my
dążyć do tego,
by obmywać się
w Twojej Miłości
Miłosiernej w każdym dniu życia.
Zawierzamy Twojemu Miłosierdziu nasze rodziny
i samych nas prosząc o najwspanialszy dar dostąpienia udziału w Twoim nieskończonym Miłosierdziu.
Chcemy zapewnić, że po wieczne czasy zostaniemy
Jego czcicielami i apostołami. Niech Twoje imię Jezu
Miłosierny będzie wielbione na całym świecie po
wieczne czasy.
Dorota Bębenek
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Moje przeżycie po spotkaniu
z Jezusem Miłosiernym, św. Faustyną
i bł. Janem Pawłem II

Przypadł mi wielki zaszczyt, aby być w asyście przy
relikwiach św. Siostry Faustyny – osoby, która widziała Jezusa, rozmawiała z Nim. Teraz Jej relikwie były
w zasięgu ręki, tuż obok mnie. Było to przeżycie nie
do opisania, które już na pewno nigdy się nie powtórzy.
Na początku lekko się bałam, czy wszystko wyjdzie
dobrze, ale później dotarło do mnie, że nie to jest najważniejsze. Ważne jest to, żeby dobrze przeżyć czas
peregrynacji. Kiedy wchodziliśmy do kościoła po głowie chodziły mi myśli: Ona jest w niebie, rozmawiała
z Jezusem, a teraz ty idziesz można powiedzieć koło
Niej. Trudno wyrazić słowami co wtedy czułam. W niedzielę, kiedy żegnaliśmy Relikwie i Obraz Jezu Ufam
Tobie poczułam lekką pustkę. Ogarnął mnie smutek,
kiedy samochód – kaplica odjechał. Pomyślałam sobie
co teraz? To już koniec? Jednak to wcale nie jest koniec. Przecież Jezus, św. Siostra Faustyna jak i błogosławiony, a już niedługo święty Jan Paweł II są wśród
nas w codziennym życiu i wstawiają się za nami u Boga.
Bierzmy z Nich przykład w naszym życiu i tak jak Oni
zawierzmy się Bożemu Miłosierdziu.
Kasia Bocheńska
Od peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego
i relikwii św. siostry Faustyny oraz błogosławionego
Wielkiego papieża Jana Pawła II minęło już kilka tygodni i z tej nieodległej perspektywy mogę popatrzeć
na ten czas. Czas wydawać by się mogło, w którym dni
przebiegały tak samo jak przed rzeczonym wydarzeniem. Tak to należy rozumieć, jako wydarzenie w dziejach naszej parafii jak i całego kościoła jest to spotkanie

bez precedensu. Same przygotowania do peregrynacji
poprzedzone rekolekcjami parafialnymi, modlitwami,
wzmożoną aktywnością duszpasterską, jak i uroczystym powitaniem obrazu wraz z relikwiami przez biskupa, księży i parafian odbywały się ze starannością
i godnością przyjęcia szczególnego gościa. Podczas
tych uroczystości miało też miejsce osobiste moje spotkanie z Jezusem Miłosiernym. Wtedy wydawało mi
się takie doniosłe, takie inne jak wiele mszy i adoracji
w których brałem udział z większym czy mniejszym
zaangażowaniem. Szczególne myśli miały miejsce nie
w czasie mszy świętej, ale w momencie osobistej wieczornej adoracji, kiedy opadły emocje i niemal przywykłem do obecności szczególnego gościa stojącego,
a raczej wychodzącego mi na przeciw, jak gdyby opuszczającego ramy obrazu. W tym czasie adoracji jak to
zwykle bywało setki myśli, słów niewypowiedzianych,
próśb, życzeń i oczekiwań wybaczenia złego. Myślę, że
nie dałem Jezusowi szansy na odpowiedź. Cały czas
był mój. Jak zwykle przegadałem ten moment. Po powrocie do domu, myślami wracając do tego spotkania
utwierdziłem się, że moje spotkanie z Jezusem podobne
było do tego jakie jest opisane w jednej z pieśni wielkopostnych „...Piłat ciekawy cudu Boga pyta hardo,
Jezus milczy a Herod odprawia go z pogardą”. Ja też byłem ciekawy cudu, albo chociaż szybkiego spełnienia
moich próśb i w miarę bezbolesnego osiągnięcia celu,
nie pracy, wytrwałości i sumienności, nie nauki i poszukiwania, ale odpowiedzi tu i teraz na pytania o sens
i znaczenia mojego życia. Myślę że Jezus tak na prawdę
ze swoją miłością i miłosierdziem przyszedł i jest obec-
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ny od dawna, tylko ja go po prostu nie zauważam. On
jest cały czas w moim życiu, jest obecny w mojej żonie
która cierpliwie znosi moje sarkastyczne usposobienie,
jest w moich córkach, które pięknie znoszą moje wybujałe egoistyczne zachowanie. Powinienem go również
widzieć w każdym z kim spotykam się w codziennym
życiu. On jest, tylko ja Go po prostu nie zawsze widzę.
Oczekuję spełnienia moich potrzeb, realizowania mojej
wizji świata, świata który mnie otacza i ma swoje a nie
moje pragnienia. Muszę zrozumieć prawdę o tym, że
Bóg każdemu dał prawo do własnej drogi, a jeżeli On
pozwala mi iść taką drogą i kierować się takimi myśla-

mi to pozwala na to i innym. Tak więc im więcej czasu
upływa od peregrynacji tym więcej spotykam Jezusa
Miłosiernego. On jest obecny w moim życiu, nie musi
przychodzić w obrazie, jest stale w kościele i tylko ja go
nie zauważałem, wystarczy wejść i dać mu szansę wypowiedzi. Ciężko jest pozwolić sobie na myśl a może
uwierzyć, tak uwierzyć, że idąc za cichym słowem można zacząć głośno krzyczeć i z radością wypełniać swoje
powołanie do codziennego życia. Ja jednak spróbuję
i do najkrótszej modlitwy Jezu ufam Tobie, dodam trzy
słowa, Jezu ufam Tobie na wieki amen.
Paweł Ziaja

„Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości”
Ks. Biskup Andrzej
w Liście pasterskim
w związku z kanonizacją
bł. Jana Pawła II przypomniał, że wielkim
zadaniem dla całego
Kościoła jest zmierzenie
się z ogromną spuścizną nauczania bł. Jana
Pawła II. „Ojciec Święty
zostawił nam skarb swego nauczania. Skarb ten
jest dla Kościoła, a chyba w szczególny sposób
dla Polaków, bardzo wielkim wyzwaniem i zachętą do
refleksji oraz do rachunku sumienia. Jesteśmy to winni
naszemu wielkiemu Rodakowi, zwłaszcza, że – jak zauważono wielokrotnie podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny
– Polacy chętniej oklaskiwali Papieża, niż brali sobie do
serca, tak na poważnie, Jego słowa”.
Biskup zachęca wiernych, by sięgnęli do papieskiego nauczania: „Waszej uwadze polecam szczególnie treści wypowiedziane podczas pobytu w Tarnowie
i Starym Sączu…”.
fragmenty Homilii Jana Pawła II wygłoszonej
w czasie mszy św. beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny
w Tarnowie w 1987 r.
…Raduję się, że mogę być dzisiaj z wami. Ta ziemia od lat była mi bliska. (…) Ewangelia, orędzie ośmiu
błogosławieństw, czyż nie jest ono od początku wpisane w dzieje waszego Kościoła? Czyż nie głosili tego
zbawczego orędzia już ci pierwsi święci pustelnicy znad

Dunajca, a potem znad słowackiego Wagu - Świerad
i Benedykt u samego początku naszych dziejów? A potem Stanisław ze Szczepanowa, biskup, męczennik na
stolicy krakowskiej, z którym wiąże się wspólne dziedzictwo wszystkich Polaków. A potem jeszcze Kinga,
księżna, matka narodu i mniszka w starosądeckim
klasztorze św. Klary. (…) Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest
taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej
prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na
nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam
wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka
córka Kościoła tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi
przede wszystkim do młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności
kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci,
jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze
strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało zapis
nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu
wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa. Tak
więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym „dla nas i dla naszego zbawienia”,
to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką
człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu,
jakie człowiek ma w Chrystusie.
Karolina Kózkówna była świadoma tej godności.
Świadoma tego powołania. Żyła z tą świadomością
i dojrzewała w niej. Z tą świadomością oddała wreszcie
swoje młode życie, kiedy trzeba było je oddać, aby obronić swą kobiecą godność. Aby obronić godność polskiej,
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chłopskiej dziewczyny.
„Błogosławieni czystego
serca, albowiem oni Boga
oglądają” (por. Mt 5, 8).
(…) W Chrystusie bowiem, wraz z sakramentem chrztu, który otrzymała w kościele parafialnym w Radłowie, zaczęło
się jej nowe życie.
I oto, padając pod ręką
napastnika, Karolina daje
ostatnie na tej ziemi świadectwo temu życiu, które
jest w niej. Śmierć cielesna
go nie zniszczy. Śmierć
oznacza nowy początek tego życia, które jest z Boga, które staje się naszym udziałem przez Chrystusa, za sprawą
Jego śmierci i zmartwychwstania. Ginie więc Karolina.
Jej martwe ciało dziewczęce pozostaje wśród leśnego poszycia. A śmierć niewinnej zdaje się odtąd głosić ze szczególną mocą tę prawdę, którą wypowiada Psalmista: „Pan
jest moim dziedzictwem, Pan jest moim przeznaczeniem.
To On mój los zabezpiecza” (por. Ps 16, 5).
Tak. Karolina porzucona wśród lasu rudziańskiego jest
bezpieczna. Jest w rękach Boga, który jest Bogiem życia.
I męczennica woła wraz z Psalmistą: „Błogosławię Pana”… .
fragmenty Homilii Jana Pawła II wygłoszonej
podczas mszy św. kanonizacyjnej bł. Kingi w starym
sączu w 1999 r.
«Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną
świętości». (…) Kinga oparła się przemijaniu. Minęły
stulecia, a blask jej świętości nie tylko nie przygasa, ale
wciąż rozpala kolejne pokolenia. Nie uszła z ich pamięci
ta Królewna węgierska, Księżna małopolska, Fundatorka
i Mniszka sądeckiego klasztoru. A dzisiejszy dzień jej kanonizacji jest tego najwspanialszym dowodem. Niech
będzie Bóg uwielbiony w swoich świętych! (…). «Święci

żyją świętymi». (…) W przedziwny sposób tego zbawiennego promieniowania świętości zaznała w swoim życiu święta Kinga począwszy od dnia narodzin.
Przyszła bowiem na świat w węgierskiej, królewskiej
rodzinie Beli IV z dynastii Arpadów. Królewski ten ród
z wielką troską pielęgnował życie wiary i wydał wielkich
świętych. Z niego pochodził święty Stefan, główny patron Węgier i jego syn, święty Emeryk. Szczególne zaś
miejsce pośród świętych z rodziny Arpadów zajmują
kobiety: święta Władysława, święta Elżbieta Turyńska,
święta Jadwiga Śląska, święta Agnieszka z Pragi i wreszcie siostry Kingi — święta Małgorzata i błogosławiona
Jolanta. Czyż nie jest oczywiste, że światło świętości tej
rodziny prowadziło Kingę do świętego imienia Bożego?
Czy przykład świętych rodziców, rodzeństwa i krewnych
mógł pozostać bez śladu w jej duszy? Ziarno świętości
posiane w sercu Kingi w rodzinnym domu, znalazło
w Polsce dobrą glebę do rozwoju. (…)
Napisałem w Liście do
Rodzin, że «poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka,
dzieje zbawienia ludzkości.
Rodzina znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania
pomiędzy dobrem a złem,
między życiem a śmiercią,
między miłością a wszystkim,
co jest jej przeciwieństwem.
Rodzinom powierzone jest zadanie walki przede wszystkim
o to, ażeby wyzwolić siły dobra, których źródło znajduje
się w Chrystusie Odkupicielu człowieka, aby te siły uczynić własnością wszystkich rodzin, ażeby — jak to powiedziano w polskim milenium chrześcijaństwa — rodzina
była „Bogiem silna”» (n. 23). Dziś, opierając się na ponadczasowym doświadczeniu świętej Kingi, powtarzam
te słowa tu, pośród mieszkańców Sądeckiej Ziemi, którzy przez wieki, często za cenę wyrzeczeń i ofiar, dawali
dowody troski o rodzinę i wielkiego umiłowania życia
rodzinnego. Wraz z Patronką tej ziemi proszę wszystkich
moich Rodaków: niech polska rodzina dochowa wiary
Chrystusowi! Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On
trwał w was! Nie pozwólcie, aby w waszych sercach,
w sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło
Jego świętości. Niech blask tego światła kształtuje przyszłe pokolenia świętych, na chwałę imienia Bożego! (…)
Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek
i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych! (…) «Święci nie
przemijają». Święci wołają o świętość. Święta Kingo, Pani
tej ziemi, uproś nam łaskę świętości!
oprac. ks. Piotr
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Siostra z zakrętu historii parafii
W życiu każdej parafii są trudniejsze wyzwania do
realizacji. Na pewno takim wyzwaniem była budowa
kościoła Trójcy Przenajświętszej. Wtedy Bóg stawia
wyjątkowe osoby, by ten, kto odpowiada za parafię,
czyli Proboszcz, miał wsparcie. Taką osobą była już Śp.
Siostra M. Jeremia Liszka. Jej chrzcielne imię to Józefa.
Pochodziła ze Stronia – parafia Przyszowa z powiatu limanowskiego. Władze zakonne skierowały ją do pracy
w naszej parafii jako zakrystiankę 23 lipca 1990 r., a pozwoliły pracować do 12 sierpnia 1996 r. Był to bardzo
intensywny okres budowy kościoła Trójcy Św. i plebanii. Przez 5 lat posługiwała w kościele Św. Rocha, w ciasnej zakrystii, ale zawsze życzliwa dla ministrantów,
lektorów i każdego człowieka. Nic dziwnego, że wielu
młodszych i starszych parafian nazywało ją „Dobrą
Siostrą”. Szczególnym szacunkiem darzyła kapłanów.
Wiele razy mówiła o godności kapłańskiej i potrzebie
modlitwy, zwłaszcza dla księdza, który zajmuje się budową kościoła. Była zapleczem modlitewnym, ale też
chętnie dzieliła się tym, co urosło w ogródku zakonnym. W tych czasach prawie wszyscy mieli przydomowe ogródki.
Współpraca
z Siostrą Jeremią,
która już odeszła
do wieczności, należała do wspaniałych i podnoszących na duchu. Jej
pracowitość była
odbiciem świętego
Józefa Robotnika,
bo w tym dniu
Zakon polecił jej
obchodzić imieniny, tj. 1 maja. Rzeczywiście była odblaskiem pracowitości św. Józefa – Opiekuna robotników.
Zima w 1995 r. była dość surowa, bowiem
w Wielkim Tygodniu spadł metrowy śnieg. Razem
z siostrą Jeremią w Wielki Czwartek przenosiliśmy
wszystkie przedmioty z zakrystii starego kościółka do
nowego kościoła – alby księży, lektorów. Komże ministrantów w drodze zasypywał śnieg. Dzięki niezłomnej
pracowitości Siostry Jeremii mogła się odbyć uroczysta
Msza Święta w nowym kościele Trójcy Przenajświętszej
i całe Triduum Paschalne. Na szczęście słońce zaświeciło mocno, śnieg stopniał i przy pięknej słonecznej
pogodzie odbyła się Procesja Rezurekcyjna. Wszyscy
radośni zaśpiewali Alleluja, a Honorowa Straż Grobu

Pańskiego pod przewodnictwem Śp. Stefana Kościsza
asystowała w czasie Liturgii Wielkanocnej. Od tego
Wielkiego Czwartku systematycznie odbywały się już
Msze Św. niedzielne i świąteczne w nowym kościele.
Siostra Jeremia w swojej skromności składała życzenia i razem dziękowaliśmy Bogu, że prawie ukończona została budowa kościoła. Ta „Dobra Siostra”
uczestniczyła czynnie w przygotowaniu poświęcenia kościoła i konsekracji ołtarza. Miało to miejsce
18 czerwca 1995 r. Uroczystościom przewodniczył wtedy też już Śp. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Józef Życiński.
Nadmieniam, że Wikariuszem wtedy był Ks. Prałat dr
Jerzy Zoń, a za organami zasiadała Siostra M. Kolbena
Niewiadomska. Od tej historycznej chwili wyrosło już
nowe pokolenie, które powinno mieć w pamięci, że
w naszej parafii pracowały wyjątkowe osoby. Na pewno
taką była Śp. M. Jeremia. Pan Bóg sprawił, że przebywała Ona wśród nas po raz drugi od 6 sierpnia 2008 r. do
29 lipca 2013 r. już jako Siostra emerytowana.
Imieniny Siostry Jeremi, 1 maja, będziemy już czcić
w łączności z niebem. Jej doczesne szczątki spoczywają
w Krakowie na Salwadorze.
Nasuwają się słowa poety Ks. Jana Twardowskiego:
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.”
My, żyjący, winniśmy mieć w sercach żywą,
wdzięczną pamięć i modlitwę.
Ks. Prałat Józef Janas
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10 LAT OCHRONKI!

Wywiad z Księdzem Proboszczem Prałatem Józefem Janasem
Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola „Ochronki” im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

D. Bębenek:
Jednym z pierwszych uczuć, które
rodzą się, gdy przywołujemy dzieło powstania w naszej parafii Ochronki, jest
dla nas – rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym – duma
połączona z wdzięcznością za możliwość
powierzenia swoich
pociech godnej zaufania instytucji. No właśnie – instytucji, bo chociaż placówka nosi zdrobniałą
nazwę „Ochronki”, to rozrosła się nam ona do rozmiarów dużego przedszkola. Mówię „nam”, myśląc – parafianom. Stąd nie przesadzone jest chyba stwierdzenie,
że możemy być i czuć się dumni. Tak dzisiaj, po dziesięciu latach od założenia przedszkola, powinien czuć
się Inicjator i Twórca tego dzieła – Ksiądz Józef Janas,
z którym mam przyjemność rozmawiać. Cofnijmy się
jednak do początku. Jak, a może w jakich okolicznościach zrodziła się myśl budowy Ochronki?
Ks. Prałat J. Janas: Wszystko zaczęło się od przyjazdu Papieża Jana Pawła II w 1999 r. do Starego Sącza.
Nasz Ojciec Święty zawsze podkreślał, że najważniejsze
są żywe pomniki, które mają służyć ludziom. Myślę, że
wszyscy chcieliśmy wyrazić Papieżowi wdzięczność za
jego pobyt na ziemi sądeckiej i kanonizację św. Kingi,
która z pewnością przejeżdżała przez naszą parafię.
D. Bębenek: Każde dzieło wymaga poświęceń
i wyrzeczeń. I choć budowa przedszkola nie była pierwszą tego rodzaju inwestycją, jakiej się Ksiądz podjął, na
pewno wiązały się z nią dodatkowe troski, czy wszystko
przebiegnie tak, jak się planuje.
Ks. Prałat J. Janas: Każda budowa budzi niepokój czy w środowisku stanie się użyteczna i będzie służyć
parafii. Istniejące zakłady pracy i dzielnica robotnicza
nasuwały mi myśl o pomocy dla rodziny. Żyjemy w takim środowisku, że obydwoje rodziców musi zarabiać na
utrzymanie rodziny. Wychowanie przedszkolne ma decy-

dujący wpływ na jakość życia każdego człowieka. Wiem,
że Wychowawcy w Ochronce wracają do wartości katolickich. Już wchodząc do Ochronki każdy może zobaczyć,
że jesteśmy przedszkolem katolickim, czyli wychowujemy
według wartości chrześcijańskich.
D. Bębenek: Przywołajmy teraz rok 2004. Otwarcie
„Ochronki”. Wielka radość. Pamiętam, że poświecenia
budynku dokonał ówczesny biskup Ordynariusz diecezji tarnowskiej Jego Ekscelencja Ks. Wiktor Skworc.
Kto, oczywiście na czele z Księdzem Dyrektorem,
wchodził wtedy w skład „załogi” przedszkola?
Ks. Prałat J. Janas: Ówczesny biskup Ordynariusz
ogromnie zachęcał do wychowania katolickiego dzieci
przedszkolnych. Przy różnych spotkaniach zawsze pytał
mnie czy już działa Ochronka. Również obecny biskup
Ordynariusz Ks. Andrzej Jeż na wizytacji w Paszynie,
na której byłem, wyraził ogromne zainteresowanie działalnością Ochronki. Pierwszymi nauczycielkami ochronki były Siostra Grażyna Lupa oraz pani Joanna Majka.
W kuchni pracowały panie Kazimiera Giza i Urszula
Pietrzak. Nad porządkiem czuwała pani Wiesława
Gomulec a pozostałe prace administracyjno-organizacyjne były wykonywane przeze mnie.
D. Bębenek: I tak przez kolejne lata przedszkole
się przeobrażało, rozrastało. Musiała nastąpić rozbudowa budynku. Przybywało maluchów, potrzebna była
dodatkowa kadra. Może w tym miejscu przybliży nam
Ksiądz trochę statystyki. Ile dzieci zaczynało, a ile jest
obecnie oraz do jakich rozmiarów powiększył się personel placówki?
Ks. Prałat J. Janas: Zaczynało 22 dzieci, bowiem
we wrześniu 2004 r. spóźniliśmy się z wyposażeniem.
Czekali najbardziej wytrwali. Po roku powstały już 2,
a w następnych latach 3 oddziały. Wielu rodzicom, ze
względu na ograniczoną ilość miejsc, musiałem odmawiać przyjęcia. Podjąłem decyzję rozbudowy przedszkola do 5 oddziałów. Obecnie do Ochronki uczęszcza
ponad 140 dzieci. Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki z wyższym wykształceniem. Nas grupą I czuwają nawet trzy wychowawczynie oraz jedna pani, która jest pomocą nauczyciela. Jest to podyktowane szczególną opiekę nad małym dzieckiem. W przedszkolu są
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do mojego gabinetu, dziękują i chwalą Boga. Za anegdotę można także
uznać, że niektóre dzieci 60-letniemu
księdzu mówią tata. Wspomnę w tym
miejscu, że arcybiskup Wiktor Skworc,
podczas poświęcenia przedszkola,
mnie nakazał być ojcem w Ochronce
a Siostrze Grażynie mamą.

także zatrudnieni nauczyciele specjaliści: logopeda, nauczyciel rytmiki, nauczyciel języka angielskiego, a zajęcia z religii, które są obowiązkowe, prowadzi Siostra
katechetka. Od września w Ochronce będzie pracował
także pedagog przedszkolny.
D. Bębenek: Czy posiada Ksiądz także dane dotyczące liczby absolwentów?
Ks. Prałat J. Janas: Wszystkie dzienniki i arkusze
obserwacyjne są zachowane i zarchiwizowane. Ochronka
działa już ponad 10 lat, dokładnie nie obliczałem liczby
absolwentów ale sądzę, że może ich już być ok. 1000.
D. Bębenek: To naprawdę imponujące. A wiem
z własnych doświadczeń, że za ilością idzie także jakość
oferty wychowawczo-edukacyjnej dzieci. Na jakie priorytety stawia kadra pedagogiczna w swojej pracy?
Ks. Prałat J. Janas: Przede wszystkim jest to wychowanie, uspołecznienie, samoobsługa, odnalezienie
się w społeczeństwie. Dzieci uczą się samodzielnie występować na scenie. Najważniejsza jest jednak modlitwa
i wiara. O rozwoju dziecka przedszkolnego mówił i nauczał sam założyciel ochronek Edmund Bojanowski.
D. Bębenek: A co Ksiądz uważa za najbardziej
istotne w wychowaniu młodego człowieka i co w pracy
z dziećmi daje Księdzu najwięcej satysfakcji?
Ks. Prałat J. Janas: Wychowanie do wartości, naturalnie na pierwszym miejscu Bóg i – użyję słowa –
chwalenie się, że jest się Polakiem i Polką. 11 listopada
obchodzimy w naszym przedszkolu Dzień Polaka i Polki.
Dzieci przychodzą ubrane na biało-czerwono, organizuje się stosowne akademie, można powiedzieć, że wszędzie
widać wtedy w Ochronkę Polskę. Wiele dzieci przychodzi

D. Bębenek: Nie chciałabym być
gołosłowna, wysuwając tezę, że nasze przedszkole należy do najlepiej
zarządzanych i najbardziej konkurencyjnych na terenie Nowego Sącza,
a pewnie i daleko poza jego granicami. Dlatego, w myśl zasad dobrze pojętego marketingu, proszę o ogólną
charakterystykę bazy lokalowej oraz
wyposażenia „Ochronki”.
Ks. Prałat J. Janas: Nowy budynek z każdej strony
jest odpowiednio naświetlony. Posiada przestronne sale.
Najkrócej mówiąc został odebrany przez wszystkie Inspekcje.
Dzieci mają możliwość odczuwania smaków i zapachów
kuchni domowej. Wiadomo, że do każdego człowieka i dziecka mówi się także przez zmysły: wzroku, smaku, węchu.
Mowa nie jest jedynym źródłem informacji. Ochronka dysponuje ponadto dwoma placami zabaw, ma kino oraz salę
teatralną. Nauczyciele będą zatem mieli możliwość wyjść
z dziećmi do kina czy teatru, oczywiście po wcześniejszej cenzurze. Chcemy dać dzieciom to, co najlepsze.
Dodam może jeszcze, że plac zabaw nr 2 jest przyozdobiony myślami z Drogi Krzyżowej Sługi Bożego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego starsi kojarzą
z niemianowanym królem Polski.
D. Bębenek: Wybiegnijmy jeszcze nieco w przyszłość. Co planuje „Ochronka” w najbliższym czasie?
Ks. Prałat J. Janas: Już nie długo Ochronka będzie
miała profesjonalną stronę internetową. Do tego czasu
był tylko link o przedszkolu na stronie parafialnej. Od
września będzie możliwość wymiany informacji między
nauczycielami a rodzicami. Ułatwi to w dużym stopniu
pracę wychowawców a rodzicom zapewni online’ową
wiedzę na temat ogłoszeń, aktualności, kalendarza imprez, a nawet codziennego jadłospisu swoich pociech.
D. Bębenek: Na koniec chciałabym życzyć Księdzu,
aby te wszystkie zamierzenia i plany udało się jak najlepiej zrealizować, by „Ochronka” mogła nadal służyć
rodzinom i dzieciom. W Imię Boże i ku Jego Chwale.
Dziękuję za rozmowę.
Ks. Prałat J. Janas: Dziękuję.
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RIO w BRZESKU
Nie takie Rio odległe... Światowe Dni Młodzieży
są bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła.
Od lat młodzi ludzie z całego świata gromadzą się
na wspólnej modlitwie z papieżem, by razem z nim
zgłębiać tajemnice wiary. Kolejne ŚDM są dla nas
nie tylko wielką radością i zaszczytem, ale przede
wszystkim wielkim wyzwaniem, gdyż ŚDM 2016
odbędą się w Krakowie. Musimy zatem dobrze
przygotować się na ten czas, aby godnie przyjąć
u siebie papieża oraz młodych ludzi z całego świata. Na terenie naszej diecezji powstała niezwykła
inicjatywa – przygotowanie młodych do ŚDM 2016
poprzez spotkania i wspominanie oraz rozważanie
poprzednich spotkań z papieżem w RIO. ostatnie
takie wydarzenie miało miejsce w Brzesku 22 marca. Młodzież naszej parafii, pod opieką ks. Piotra
również wzięła w nim udział. Tematem przewodnim spotkania był krzyż. Wszystkie kazania oraz
nauki nawiązywały w swojej treści do męki Jezusa,
do istoty krzyża, do znaczenia naszych grzechów.
Jednym z głównych punktów spotkania była droga
krzyżowa, przygotowana przez młodzież z Brzeska,
która bardzo mocno i dobitnie przemawia do zgromadzonych w bardziej zrozumiały dla niej sposób

... Jedną z najważniejszych części tych spotkań jest
wspólny śpiew. Od początku organizowania takich
spotkań chór stworzony z młodzieży z wielu parafii towarzyszy tym spotkaniom i ubogaca wspólną modlitwę dając jej jeszcze bardziej chwalebny
wydźwięk. Skupiając i włączając się w modlitwę
oraz śpiew mamy szansę na doznanie mocnych duchowych przeżyć.Każdy odbiera to na swój sposób.
Pewne jest jedno – wszyscy są w jakiś sposób odmienieni po takim spotkaniu.
Magdalena Ziaja

NOWe OBLICzA GRzeCHóW
WOŁAJĄCYCH O POmsTĘ DO NIeBA
Wydawać by się mogło, że człowiek przewrotny
w swej naturze, zdążył zbuntować się już przeciwko
wszystkiemu, co tworzy szeroko pojęty byt ludzki.
Przesadna tolerancja, nakazująca akceptować każdą
odmienność w imię dobrego samopoczucia danej
osoby, doprowadziła ludzkość na skraj absurdu. Bo
dzisiejszy cywilizowany człowiek musi aprobować
nie tylko odmienne poglądy, ekscentryczny wygląd
czy sprzeczne z naturą upodobania seksualne. Musi
wykazać ogromną wyrozumiałość dla tych, którzy
w oderwaniu od własnej cielesności, zaczęli sami
określać swoją płciowość pod nazwą ideologii gender
(innymi słowy określać płeć w kontekście społecznokulturowym, a nie biologicznym). Co ma na celu nowa

ideologia, dlaczego powinna budzić sprzeciw ludzi
zwyczajnie przyzwoitych? Przecież samo uznanie
np. mężczyzny, że jest kobietą, wpływa w gruncie
rzeczy jedynie na niego samego. Zmiana garderoby
czy chociażby wymuszenie na bliskich odmiennego
sposobu zwracania się do siebie nie są same w sobie
niczym demoralizującym. Otóż bać należy się ukrytych intencji nowego światopoglądu. Pod przykrywką wyzwolenia płciowego kryją się możliwości legalizacji związków jednopłciowych, przyznania im praw
przysługujących dotychczas rodzinom tradycyjnym,
a w dalszej kolejności adopcji dzieci przez osoby
homoseksualne. To, czego w krajach uważanych za
postępowe, nie udało się wprowadzić drzwiami, pró-
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buje się przepchnąć oknem. Faktem jest również,
że zmianami w dotychczasowym funkcjonowaniu
społeczeństw zajmuje się głównie Unia Europejska
oraz Stany Zjednoczone (w których to właśnie
w latach 80-tych powstał pierwszy w świecie kierunek na studiach wyższych badający społeczno-kulturową tożsamością płciową). Czy oznacza to, że
wszechobecny konsumpcjonizm osiągnął już swój
szczyt i dążenia ludzi do posiadania oraz kontroli
nad życiem sięgnęły już po rzeczy pierwotne, podstawowe, dotykające samej natury i aktu stworzenia
człowieka?
Jaki związek ideologia gender ma z grzechami
wołającymi o pomstę do nieba? Należy rozpatrywać ją
w odniesieniu do grzechu sodomskiego. Z grzechem
tym mamy do czynienia wówczas, gdy do współżycia dochodzi między osobami tej samej płci, albo też
z osobami płci odmiennej, lecz w sposób przeciwny naturze. Stąd też zachodzi obawa, iż osoby homoseksualne powołując się na świadomy wybór
płci, usprawiedliwiać będą swoje postępowanie
psychicznym ukształtowaniem płci w ramach danej kultury na drodze takiej a nie innej socjalizacji. Grzech przestanie być traktowany jako sprawa
sumienia, ale obarczone zostanie nią anonimowe
skądinąd społeczeństwo i panujące w nim stosunki
międzyludzkie.
Obecnie ideologia gender zaczyna działać u podstaw kształtowania ludzkich sumień i charakterów.
Wprowadza się ją w wybranych polskich przedszkolach. Nie należy obawiać się tu przesadnie przebierania maluchów czy nakłaniania do zabawy w sposób utożsamiany do tej pory z przeciwną płcią.
Największe spustoszenie w umysłach dzieci spowoduje prowokowanie ich do zaspokojenia seksualnego na drodze stymulacji okolic intymnych.
A to w przyszłości może doprowadzić do przełamania
naturalnego wstydu i niewłaściwych praktyk seksualnych w dorosłym życiu, w tym czynów określanych
jako grzech sodomski.
Kolejnym z grzechów wołających o pomstę
do nieba, przedefiniowanym dziś w „legalne” pod
względem prawnym praktyki medyczne tj: metoda
in vitro, aborcja i eutanazja, jest umyślne zabójstwo.
Słowo „legalne” ujęto w cudzysłów, ponieważ dla
chrześcijan żyjących Dekalogiem, każda ingerencja
w życie ludzkie jest grzechem przeciwko samemu
Stwórcy. Stwórcy, którego działanie jest niezbędne
dla zaistnienia istoty ludzkiej, który nadaje przez to
istocie ludzkiej wymiar świętości i pozostaje z nią
na zawsze w specjalnym odniesieniu. Należy pamiętać, że żadne prawo ustanowione przez ludzi,

nawet w systemie demokratycznym, czyli zgodnym jedynie z wolą większości, nie stoi ponad
prawem Boskim. Każdy więc czyn ludzki zgodny
z obowiązującymi przepisami powinien być rozsadzony w pierwszej kolejności sumieniu katolika
względem nauczania Kościoła. Bez znaczenia jest
zgrabna definicja danego zabiegu medycznego, czy
też ustalone kryteria pozwalające zabić człowieka
w takim lub innym stadium choroby lub z takimi
czy innymi wadami genetycznymi. Jeszcze kilka
dekad temu natura sama regulowała przyrost naturalny, każdą śmierć czy chorobę przyjmowano
z pokorą jako wolę Bożą i godzono się z nią bez obciążania sumień grzechem ciężkim. Paradoksalnie
przy obecnym postępie medycyny, chcąc ulżyć
w bólu i cierpieniu chorych, nie próbujemy otoczyć
ich większą opieką, ale niejako pozbyć się problemu
z którym często to my, a nie sami chorzy, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić.
Niedawno w Belgii zalegalizowano prawo zezwalające nieuleczalnie chorym dzieciom (a ściślej mającym
co najmniej 12 lat) na eutanazję. Sprawa być może niektórych bulwersuje, dla niektórych jest zbyt marginalna
lub odległa. Niemniej jednak w sumieniu każdego katolika jak i w międzyludzkich dyskusjach powinniśmy
wyrażać zdecydowany sprzeciw praktykom świadomie
niszczącym ludzkie życie. Praktykom jednoznacznie
sprzecznym z piątym przykazaniem Dekalogu, określanym wprost jako umyślne zabójstwo. Nie pozwólmy
przyzwyczaić naszych sumień do demoralizujących
praktyk i uśpić ich czujności na przyszłość. Absurdalna
ideologia gender również powstała kilkadziesiąt lat
temu w jakże odległych wtedy fizycznie i kulturowo
Stanach Zjednoczonych.
B. i M. Stal
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„Kapliczki przydrożne w Parafii św. Rocha
w Nowym sączu-Dąbrówce Polskiej”
Na początku opiszę Kapliczkę, która kilkaset
lat znajdowała się na pobliskim wzniesieniu tzw.
Stróżnicy, który pełnił geodezyjną rolę punktu triangulacyjnego. Według dwutomowego Schematyzmu
Diecezji Tarnowskiej z 1983 roku była fundowana
przez Stanisława Gizę w 1860 roku na miejscu starego krzyża jako wotum za ochronę mieszkańców
wsi przed nieszczęściami, remontowana w 1967 r.
staraniem właściciela. Wykonana z cegły, tynkowana, kryta blachą. Na rzucie prostokąta, z półkolistą
absydą. Daszek dwuspadowy z iglicą i krzyżem na kalenicy. Elewacje zwieńczone gzymsem, we frontowej
prostokątne wejście i wnęka na figurkę w szczycie,

Kapliczka na ul. Zakole ze Stróżnicy

w bocznych prostokątne okienka. Wewnątrz ołtarzyk
z gipsową figurką NMP Niepokalanie Poczętej.
Ze względu na czynną Kopalnię gliny „Dąbrówka”
była konieczność przeniesienia jej w inne spokojne miejsce. Zgodę na przeniesienia wyraziła Rodzina
Państwa Kościszów (w pobliżu ul. Łącznik, która spaja
ul. Zakole z ul. Dąbrówki). Dawniej jak pamiętam z lat
dziecinnych w okresie maja, miesiąca Matki Boskiej po
Nabożeństwach majowych tzw. Majówkach dzieci i młodzież miejscowej Parafii szli z kościoła św. Rocha (pod
przewodnictwem kuzyna Michała Ruchały, potocznie
zwanego zdrobniale „Misiem”) ze śpiewem na ustach
ul. Dąbrówki, ul. Łącznik, ul. Zakole na pobliskie
wzniesienie, aby pomodlić się wspólnie przy Kapliczce.
Dodam, iż pierwszy proboszcz Parafii „niezłomny”
(gdyż nie ugiął się władzy komunistycznej walczącej
z kościołem) ks. Michał Kuc często spacerował ze starej Plebani na pobliskie wzgórze, siadał obok Kapliczki,
modlił się i kontemplował piękno otaczającej przyrody
Beskidu Sądeckiego i w oddali Beskidu Wyspowego,
w którym się urodził (Miejscowość Podłopień-Jasna
koło Tymbarku). Pamiętam także z dzieciństwa, iż po
poświęceniu witek w Niedzielę Palmową, był bardzo
mocno zakorzeniony zwyczaj, gdy szedłem z śp. Ojcem
z patykami brzezin w kształcie Krzyża i zawieszoną
wstążką poświęconej różnokolorowej bibuły, aby wetknąć obok Kapliczki i na sąsiadującej działce co miało
zapewnić obfitość plonów. Dodam na koniec woli prawdy historycznej, iż w Dąbrówce przy ul. B. Chrobrego
mieszka męski potomek Fundatora Kapliczki także
Stanisław Giza. W parafialnej Kronice znajduje się zapis ponownego poświęcenia kapliczki, czego wymagają przepisy prawa kanonicznego jako miejsce kultu
Bożego.
Jan M. Ruchała, PTH
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Stanisław Kulig – Patriota z Dąbrówki
– Członek Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej

Postacią śp. Stanisława
Kuliga z Dąbrówki Polskiej
na IV Edycję konkursu posła A. Romanka pt.
„Żołnierze Wyklęci” zainteresowałem licealistę
I LO w Nowym Sączu ze
względu na to, że opisywane wydarzenia odbywały się na Plebani u ks. M.
Kuca i miejscowym starym
cmentarzu, gdzie S. Kulig przysięgał na Boga, iż będzie
walczył o wolną Polskę, w której będzie szanowana
wiara katolicka. S. Kulig w momencie aresztowania był
uczniem I LO na ul. Długosza. Jest w jakimś sensie wzorem dla młodego pokolenia mieszkańców Dąbrówki, iż
w czasie próby, zagrożenia wiary i wolności byli młodzi,
którzy pod dużym wpływem i autorytetem ks. Michała
Kuca umieli dokonywać właściwych wyborów w trudnych powojennych, komunistycznych czasach.
Jan M. Ruchała, PTH
Wstęp
Po II wojnie światowej w społeczeństwie polskim
występowały różne postawy wobec nowej, komunistycznej rzeczywistości. Powszechne były z jednej strony postawy przystosowania, z drugiej strony duża część
Polaków była przeciwna komunistycznym rządom.
NKWD, wkraczając za Armią Czerwoną na ziemie
polskie, rozpoczęło realizację stalinowskich planów jej
zniewolenia. Polacy przygotowywali się więc do oporu.
Rozwiązanie przez gen. Leopolda Okulickiego AK nie
przyniosło ocalenia polskich żołnierzy przed komunistycznymi prześladowaniami, dlatego wielu spośród
nich pozostało w konspiracji. Organizacje takie jak:
„Niepodległość” – „NiE”, mająca prowadzić działania
antyradzieckie, zostały szybko rozpracowane przez radziecki wywiad.
Płk Jan Rzepecki powołał 7 maja 1945 r. konspiracyjną Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, która została
rozwiązana już 6 sierpnia, gdy wykryły ją komunistyczne służby bezpieczeństwa. Z jego inicjatywy 2 września
1945 r. powołano Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.
Zadaniem organizacji było przekształcić konspirację
wojskową w cywilny ruch społeczno-polityczny. WiN

miał unikać działań zbrojnych, a organizować akcję
propagandowe uderzające w komunistów, ujawniać ich
zbrodnie, a także dostarczać prawdziwych informacji.
Jednak płk Rzepecki został aresztowany już w listopadzie 1945 r., a sama WiN rozbita jesienią 1947 r.
Do zwalczania opozycji komuniści posługiwali
się funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji
Obywatelskiej, oddziałami Korpusu Bezpieczeństwa
Publicznego, Wojska Polskiego oraz NKWD. Duża
część byłych żołnierzy AK nie pogodziła się z nową sytuacją i kontynuowała walkę zbrojną. W latach 19461947 z bronią w ręku walczyło jeszcze ok. 20 tysięcy
Polaków chroniąc ludność przed komunistycznym terrorem, a przede wszystkim czekając na wybuch III wojny światowej między krajami Zachodu a ZSRR. Były
to m.in.: oddziały Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”,
Józefa Kurasia „Ognia”, Kazimierza Kamieńskiego
„Huzara”, Romualda Rajsa „Burego”, Zdzisława
Brońskiego „Uskoka” i wielu innych. Walkę z komunistycznym aparatem państwowym prowadziły także oddziały partyzanckie powiązane z ruchem narodowym,
np.: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które powstało z połączenia NSZ i NOW. Na przełomie lat 40. i 50.
XX w. żołnierze wymienionych organizacji zginęli albo
z bronią w ręku, albo zostali aresztowani i w wyniku
sfingowanych procesów, w najlepszym przypadku, skazani na długoletnie więzienie, a często też na śmierć za
swoją działalność niepodległościową. Przez cały okres
PRL określano ich jako „bandytów”, o których wszelka
pamięć powinna zniknąć. Dopiero po roku 1989 można było głośno i publicznie mówić o dokonaniach, walce i męstwie tych, których dziś nazywamy Żołnierzami
Wyklętymi.
Niepodległościowe, konspiracyjne organizacje
działały też na Sądecczyźnie.
Jedną z tych organizacji antykomunistycznych
była Polska Podziemna Armia Niepodległościowa.
Powstała ona w połowie lutego 1947 r. z inicjatywy
Stanisława Pióro ps. „Emir”. W pierwszej grupie znajdowali się m.in.: Henryk Ferenc, Jan Matejak, Stanisław
Szajna. Urządzili oni bazę wojskową między Halą
Łabowską a Halą Pisaną. Kapelanem PPAN był ks.
Władysław Gurgacz, jezuita. Celem PPAN była walka o Niepodległą Polskę, przygotowanie ludzi, którzy
przejmą władzę w wyniku ewentualnego konfliktu między państwami demokratycznymi a ZSRR. Struktury tej
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organizacji to obwody, które podlegały bezpośrednio
dowódcy. Te zaś podzielone zostały na placówki, które składały się z sekcji. W 1947 r. działało 6 placówek:
miasto Nowy Sącz, wsie Jelna, Miłkowa, Rytro, Wróblik
Królewski i Młodów. Organizację finansowano z prywatnych datków, a w późniejszym okresie także z rekwizycji w państwowych majątkach, ale nigdy od osób
prywatnych. Organizacja karała m.in. chłostą nadgorliwych urzędników, aktywistów partyjnych i konfidentów. Przeprowadziła kilka akcji bojowych, zaś rozbita
została latem 1949 r. Przez organizację przewinęło się
ponad 80 osób. Większość członków PPAN została
skazana albo na śmierć, albo na długoletnie więzienie. Informację o PPAN funkcjonariusze Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego uzyskali przypadkowo, przy rozpracowywaniu środowiska związanego
z WiN, a dostarczył je tajny współpracownik. „Wicher”,
kobieta, która przeniknęła w szeregi 25.04.1948 r.1
Jednym z członków Polskiej Podziemnej Armii
Niepodległościowej był Stanisław Kulig.
Dzieciństwo i lata szkolne

w pracy na 8-morgowym gospodarstwie. Szkoła im.
Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce, do której uczęszczał mały Stanisław, kształtowała postawy patriotyczne dzieci i młodzieży, szczególnie za sprawą zaangażowanych nauczycieli i wybitnego katechety, ks.
Michała Kuca, rektora kościoła św. Rocha. Ksiądz ten
odgrywał dużą rolę w życiu mieszkańców Dąbrówki.
Wiele czasu poświęcał dzieciom i młodzieży, rozwijał
ich zdolności i zainteresowania, pomagał w zorganizowaniu koła Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej,
prowadził ich na wycieczki do sanktuariów i w pobliskie góry.2
W kształtowaniu charakteru, przyszłego członka niepodległościowej organizacji niewątpliwe zasługi mieli szlachetni i pobożni rodzice oraz brat matki
Stanisława, późniejszy generał WP, Józef Giza. Stanisław
chętnie słuchał wspomnień wuja z walk w I wojnie światowej, opanowania garnizonu w Tarnowie w 1918 r.,
z okresu wyprawy kijowskiej, z ofensywy znad Wieprza,
walk z bolszewikami pod Grodnem… Potwierdza to
bratanica generała, pani Władysława Giza, z którą rozmawialiśmy w domu rodzinnym Gizów.

Stanisław Kulig urodził się 26 II 1922 r. w Dąbrówce
Polskiej, jako syn Jana i Zofii Giza, w domu, przy ulicy
Dąbrówki 26. Ochrzczony został w tamtejszym kościele
św. Rocha, pięknej świątyni z drzewa modrzewiowego,
którą zbudowali norbertanie w XVI wieku.
Ukończył szkołę podstawową w Dąbrówce w 1936
roku, a w następnych latach pomagał rodzicom

Czas wojny
We wrześniu 1939 roku Stanisław Kulig, wraz
z innymi młodymi chłopcami, uciekł do Rumunii
z zamiarem przedostania się do Francji, do wojska
polskiego, lecz został zatrzymany w obozie dla internowanych. Przenoszono go do różnych miejsc,
gdzie pracował m.in.: przy regulacji rzek, naprawie
torów kolejowych, linii telegraficznych. W latach
wojny ukończył kurs kierowców samochodowych,
elektrotechniczny, przez rok uczęszczał do wie-
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czorowego gimnazjum. Po zajęciu Rumunii przez
Armię Radziecką, wstąpił do organizacji Polskie
Zjednoczenie Demokratyczne i w VII 1945 roku powrócił do kraju. Poświadczył o tym sam Stanisław
podczas przesłuchania 3.XI.1948 r.

Przystąpienie do Polskiej Podziemnej Armii
Niepodległościowej
Po powrocie do kraju Stanisław Kulig mieszkał
u rodziców, ukończył 4 klasy I Gimnazjum im. Jana
Długosza w Nowym Sączu, uzyskując tzw. małą maturę
w lutym 1948 roku.
Szkolny kolega Jan Witowski poinformował go
o tym, że należy do tajnej organizacji niepodległościowej, której celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, religijnych, walka z narzuconą ideologią
i ustrojem, zaś przystąpienie do niej, czyli do Polskiej
Podziemnej Armii Niepodległościowej, wiąże się z złożeniem przysięgi. Po namyśle Stanisław Kulig złożył
przysięgę w następujących okolicznościach. Udał się
wraz z Janem Witowskim na cmentarz w Dąbrówce
i tam Jan Witowski ps. ,,Szlifibruk’’ wyjął z kieszeni
krzyżyk, kazał położyć na nim dwa palce prawej ręki
i Stanisław powtarzał na głos słowa przysięgi, które
wypowiadał Jan Witowski: „Przysięgam Panu Bogu
Wszechmogącemu, że będę walczył w obronie wiary
i dochowam tajemnic.’’. Tyle przypomina sobie w zeznaniach S. Kulig. J. Witowski nie polecił mu obrać sobie pseudonimu i nie opisał jakie funkcje będzie pełnił
w organizacji.

W Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej
większość członków żyła normalnie, pracowała, uczyła się – wykonując określone zadania na rzecz organizacji. Obowiązywały jednak zasady konspiracji. Był to,
wg relacji Henryka Ferenca, członka tej organizacji,
m.in.: system ,,trójkowy’’, to znaczy, że znały się osoby
należące do ,,trójki’’, zaś kierujący nią otrzymywał polecenia przez łącznika3. Stąd w organizacji Stanisław
Kulig znał tylko Jana Witowskiego ps. ,,Szlifibruk’’,
Alojzego Legutkę ps. ,,Barbara’’ i Adolfa Cecura ps.
,,Żbik’’.
Opracował Stanisław Frączek
cdn.
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PRZYPOMNIENIA
PARAFIALNE
***

W okresie Świąt Bożego Narodzenia nasze
domy nawiedziła Grupa Kolędników Misyjnych.
Program kolędniczy przygotował ks. Paweł Pająk,
w akcję zaangażowali się także rodzice.

***

Wszystkie grupy Ochronkowe wystawiły
jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka.

***

Rekolekcje przygotowujące do Peregrynacji
Obrazu Miłosierdzia Bożego prowadził ks. Piotr
Chmielewski – Sercanin.

***

Peregrynacja Obrazu Miłosiernego Pana
Jezusa miała miejsce w naszej parafii w dniach
8-9 marca.

***

Trwałą pamiątką Peregrynacji jest Księga
Podziękowań i Próśb, w której można było dokonywać wpisu do zakończenia Wielkiego Postu.

***

Liczna grupa młodzieży (ponad 30 osób) wraz
ze swym opiekunem – ks. Piotrem Zawiślakiem
– trzykrotnie wzięła udział w tzw. RIO – czyli
spotkaniach przygotowujących do Światowego
Dnia Młodzieży. Pierwsze dwa spotkania przeprowadzono w Nowym Sączu: w kościele pw.
Św. Kazimierza oraz w kościele pw. Matki Bożej
Niepokalanej. Ostatnie spotkanie miało miejsce
w Brzesku.

***

8 kwietnia do Sakramentu Bierzmowania
przystąpiło 50 osób z naszej parafii. Uroczystość
odbyła się w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej.
Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej udzielił
młodym ks. Biskup Jan Piotrowski.

***

W ostatnim czasie wyremontowany został
dolny kościół, gdzie powstała sala kinowoteatralna. Prace wykonywała firma TECHALIT.
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