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W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo
dzieląc z nami ziemskie życie. Człowiek jest wielki
nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Niech w te Święta w Waszych sercach
zagości pokój, radość i szczęście.
Niech maleńki Jezus Wam błogosławi
w każdym dniu Nowego Roku.
Kochani!
Z całego serca Życzymy Wam
spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze!

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku 2015 !
Życzy:
Redakcja
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RELIKWIE TO FIZYCZNA OBECNOŚĆ ŚWIĘTYCH –
wywiad z Ks. Proboszczem Prałatem Józefem Janasem

Dorota Bębenek:
To już kolejne niezwykłe, parafialne
dzieło – Relikwiarz
W i e l k i c h
Świętych Kościoła
Katolickiego. Dzieło
parafialne, ale jego
Ojcem jest Ksiądz
Prałat Józef Janas,
Proboszcz naszej
parafii. Zwracam się
zatem do Księdza
z pytaniem, jak narodziła się inicjatywa zgromadzenia
w naszej świątyni tylu cennych relikwii?
Ks. Prałat Józef Janas: Mam znajomego księdza,
którego wizytowałem jako wizytator religii w Kamionce
Wielkiej, jest to Jan Lorek, studiuje w Rzymie i posługuje Siostrom ze zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty.
One ofiarowały mu relikwie I klasy, czyli małą kosteczkę swojej założycielki – Misjonarki Miłości. Ksiądz Jan
przyjechał do mnie i zapytał czy chciałbym relikwie
błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Przystałem na
to bardzo chętnie. Mamy na plebani kaplicę domową,
więc pomyślałem, że będą one stać ze czcią w wyznaczonym miejscu, a w czasie modlitwy, nas – kapłanów,
wspomoże błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty.
Za jakiś czas znowu spotkałem się z Księdzem
Janem, który zaproponował, że może sprowadzić relikwie Świętego Rocha, ponieważ otwarto trumnę
z jego szczątkami. Ucieszyłem się bardzo, bo Roch jest
niezwykle lubianym patronem parafii. W napisaniu
odpowiedniego pisma w języku włoskim pomógł mi
ksiądz Jan, ale pod dokumentem konieczny był podpis
Biskupa Ordynariusza. O pośrednictwo poprosiłem
Ks. dr Jerzego Zonia. Ksiądz Jerzy wyszedł wówczas
z inicjatywą, iż mógłby wystarać się dla naszej parafii o relikwie Św. Ojca Pio. Taka wiadomość również
sprawiła mi ogromna radość, gdyż wśród wiernych
jest ogromny kult tego świętego. Nie musieliśmy długo czekać. Ksiądz Zoń przywiózł nie tylko relikwie św.
Ojca Pio, ale także Marii Goretti, Świętej. Można ją
porównać do naszej Błogosławionej Karoliny Kózki.
We wczesnym dzieciństwie spotkałem się z przychylnością ze strony dorosłych ludzi dla Karoliny, którą

uważano za bohaterską dziewczynę, zachowującą czystość ciała – godność dziewczyny i kobiety – za cenę
oddania życia.
Kiedy na katechezie dla dorosłych wyświetliłem
film o Marii Goretti, wszyscy zauważyli podobieństwo
między losem Marii a historią Karoliny.
W naszym relikwiarzu mamy także relikwie Dzieci
Fatimskich. Jaka była ich droga pojawienia się w kościele Trójcy Świętej? Otóż Ksiądz Jan Lorek, według mnie
kapłan o niezwykłej religijności, wiedział, że odprawiamy Procesje Fatimskie w pierwsze soboty miesiąca, wiedział również, że w naszej parafii działa dziecięca grupa
modlitewna „Pomocnicy Maryi”. Widział więc potrzebę
postarania się o relikwie Dzieci z Fatimy. List z prośbą
o przekazanie nam tych relikwii należało napisać w języku portugalskim. Nie miałem niestety wśród znajomych księży nikogo, kto by znał portugalski. O pomoc
ksiądz Jan poprosił swojego kolegę. Przygotowane pismo
Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi ponownie przedłożył Ksiądz Prałat Jerzy Zoń. I w ciągu niedługiego czasu
mogliśmy modlić się do relikwii Dzieci Fatimskich.
Muszę tu powiedzieć, że przez cały czas nurtowało mnie wewnętrznie, że mamy relikwie tylu świętych,
a brakuje nam relikwii naszego, polskiego, Wielkiego
Świętego – Jana Pawła II. Uczciwie przyznaję, że jedna
z parafianek zdopingowała mnie, by się o nie postarać.
Rzecz niełatwa do zrealizowania. Sam nie wierzyłem do
końca, że uda mi się je sprowadzić. Nie jest jednak sprawą przypadku, że był w naszej parafii przyjaciel kardynała Stanisława Dziwisza, widział „Ochronkę” – wotum
wdzięczności za obecność Jana Pawła II na ziemi sądeckiej – i powiedział wtedy, że właśnie o takie pomniki
chodziło papieżowi. Poprosiłem więc Ojca dr Janusza
Mółkę, by udał się do przyjaciela kardynała Dziwisza,
również Jezuity, z prośbą o pośredniczenie w staraniach.
Chyba sam Jan Paweł II zadziałał błyskawicznie, bo
w ciągu dwóch tygodni byliśmy w posiadaniu relikwii.
Chciałbym podkreślić, że relikwie to fizyczna obecność świętych i wierni powinni się do nich modlić.
Uznałem więc, by je przenieś z kaplicy domowej do kościoła Trójcy Świętej.
Dorota Bębenek: Jaka jest procedura starania się
o relikwie świętych?
Ks. Prałat Józef Janas: Jeżeli są to relikwie zagranicznych świętych, a w większości takie właśnie posiadamy, to wszelkie pisma muszą „przejść” przez Kurię
i pod wszystkimi musi się podpisać Biskup Ordynariusz.
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Następnie wysyła się je do właściwych władz,
które rozpatrują
podanie pozytywnie lub nie. Ja
miałem to szczęście, że nie spotkałem się nigdy
z odmową.
Dodam, że
wszystkie relikwie jakie mamy
są I stopnia. Na
przy kład koś ć
z ramienia Świętego Rocha czy fragment habitu Ojca Pio.
Ciało Ojca Pio się nie rozkłada – co jest niewątpliwe niezwykłym zjawiskiem – dlatego uznano, że habit tego świętego jest relikwią I klasy.
Dorota Bębenek: Gablota ma kształt wymowny
i bardzo symboliczny w naszej religii – kłosa zboża. Kto
był jej projektantem i wykonawcą?
Ks. Prałat Józef Janas: Poprosiłem artystę parafialnego, pana Pawła Ziaję, żeby pomyślał, jak poustawiać
w kościele te relikwie, by służyły do kultu, a nie przeszkadzały ogólnemu wystrojowi świątyni. Pan Paweł
Ziaja zaprojektował kłos zboża, bo można powiedzieć,
że najdorodniejszym ziarnem w kościele są święci i błogosławieni. Taką gablotę wkomponował koło
obrazu Miłosierdzia Bożego, bowiem i Święty Roch,
i Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, i Ojciec Pio
zakładali szpitale dla chorych, które wpisują się w ideę
miłosierdzia.
Dorota Bębenek: Dlaczego relikwie Świętego Jana
Pawła II zostały wprowadzone do kościoła w tak szczególnej oprawie?
Ks. Prałat Józef Janas: Taką uroczystą formę zaproponował Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. 16
października dokonano wniesienia relikwii Jana Pawła
II do kościoła. Po skończonym nabożeństwie zostały
umieszczone w gablocie najniżej, by każdy mógł się
w nie wpatrywać.
Wtedy też napisałem list do Kardynała Dziwisza,
w którym podziękowałem za ten cenny dar. Może nie
wszyscy wiedzą, że jest to kropla krwi Świętego Jana
Pawła II.
Niedawno byłem w „Księżówce” w Zakopanem,
w kaplicy, gdzie Mszę Świętą i Drogę Krzyżową odprawił Jan Paweł II. Są tam takie same relikwie jak
u nas, oczywiście różnią się oprawą samego relikwiarza. Nasz relikwiarz wybierał w Krakowie Ojciec Janusz

Mółka. Uważam, że wybór był niezwykle trafny, mnie
się bardzo podoba, a ponadto mówi o Łagiewnikach
i Miłosierdziu Bożym.
Dorota Bębenek: W ostatnim czasie w kościele
pojawiły się także dwa nowe obrazy – błogosławionego
Michała Sopoćki oraz Edmunda Bojanowskiego. Czy
był ku temu jakiś specjalny powód?
Ks. Prałat Józef Janas: Są to dwie bardzo ważne postaci. Po pierwsze Błogosławiony Michał Sopoćko. W kościele mamy kaplicę Miłosierdzia Bożego, w której jest
obraz „Jezu ufam Tobie” oraz figura św. Siostry Faustyny.
Właśnie dzięki Michałowi Sopoćce Św. Siostra Faustyna
mogła rozwijać się duchowo. On ją spowiadał, on nakazał jej pisać dzienniczek, on wreszcie znalazł odpowiedniego artystę, który miał namalować obraz Miłosiernego
Jezusa. Zatem Faustyna cały czas była pod jego duchowym wpływem. A niełatwo jest prowadzić osobę wybraną
przez Boga. Należy podkreślić, że sam Sopoćko był człowiekiem światłym, wykształconym. Wykładał na uniwersytecie. W Biblii i w biografiach Ojców Kościoła szukał
miłosierdzia. Kiedy zapoznał się z treścią dzienniczka św.
Faustyny dostrzegł, że nie ma w nim żadnych merytorycznych uchybień. Zatem nic dziwnego, iż jako czciciel
Miłosierdzia i powiernik Św. Siostry Faustyny Kowalskiej,
Bł. Michał Sopoćko „znalazł” się w takim otoczeniu.
Jeżeli zaś chodzi o drugi obraz – Edmunda
Bojanowskiego – to muszę przyznać, że mam duży szacunek i kult do tego świeckiego człowieka. On bowiem,
jako ziemianin, dostrzegł potrzebę opieki nad dziećmi
i chorymi. Niedawno zakończył się „Rok Edmunda
Bojanowskiego”, który głównie obchodzony był przez
zakony. Nie chciałem jednak, by w naszej parafii przeszedł on bez echa, ponieważ mamy Niepubliczne
Przedszkole Katolickie – „Ochronkę”, a Edmund zakładał właśnie ochronki czyli przedszkola dla dzieci.
Mam nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości Edmund
Bojanowski zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy.
Dorota Bębenek: Na koniec pozwolę sobie zapytać
o plany na przyszłość. Doświadczenie każe przypuszczać, że z pewnością myśli Ksiądz nad kolejnymi wielkimi projektami.
Ks. Prałat Józef Janas: (Śmiech) Czas sam niesie
pomysły…
Dorota Bębenek: Czego można życzyć Księdzu na
najbliższy czas?
Ks. Prałat Józef Janas: Zdrowia i Bożego błogosławieństwa.
Dorota Bębenek: Tego życzę i dziękuję za ciekawą
rozmowę.
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Święta w domu
W jednym z relikwiarzy, które
znajdują się w kłosie świętych i błogosławionych jest Maria Goretti. Miała
niecałe dwanaście lat, gdy stała się
ofiarą męskiej przemocy. Na co dzień
żyłą zwyczajnie, wykonując bardzo
proste zajęcia. Ścieliła łóżka, pomagała ubierać się i modlić młodszemu
rodzeństwu, udawała się po wodę do
studni, zbierała warzywa w ogrodzie,
prasowała, robiła porządki w izbach,
udawał się na zakupy, wieczorem kładła rodzeństwo do łóżek, itd. Pierwszy
jej biograf zaznaczył, że Marysia wstawała jako pierwsza i odmawiała modlitwy, a wieczorem różaniec. Stała się
łupem sąsiada Aleksandra Sernelli. Próbował zaczepiać
sąsiadkę Marysię, która się obroniła i od tego czasu nigdy nie zostawała sama w domu, bo zapamiętała sobie
groźbę: „Jeśli powiesz to twojej matce, zabiję Cię”.
5 lipca 1902 r. po południu siedziała na klatce
schodowej, na szczycie schodów i cerowała koszule.
Wówczas Aleksander chwycił przebijak i zachęcał ją,
aby zeszła do kuchni. Absolutnie odpowiedziała „nie”,
wówczas sam zawlókł ją do drzwi. Marysia broniła się
krzycząc: „Co robisz, Aleksandrze, pójdziesz do piekła!”.
Wzywała matki. Podczas uderzenia przebijak rozszarpywał jej brzuch. W szpitalu w Nettuno lekarze podjęli się przeprowadzenia operacji, ale stan dziewczynki

pogarszał się z godziny na godzinę.
Rankiem przybył proboszcz i zapytał:
„Czy wybaczasz swojemu oprawcy?”.
Odpowiedziała: „Tak, przebaczam mu
z miłości do Jezusa i chcę, aby razem
ze mną poszedł do raju.” Zmarła o godzinie 15:45 6 lipca 1902 r.
Aleksander ze względu na ówczesne prawo nie otrzymał dożywocia.
Miał wtedy 20 lat, a w tamtych czasach chłopcy osiągali pełnoletność
w wieku 21 lat. Został skazany na 30
lat więzienia, z czego odsiedział za
kratami 27 lat. Po wyjściu z więzienia
wyraził skruchę i poprosił o przebaczenie. Żył jako ogrodnik w klasztorze
Kapucynów w Maceracie. Zmarł 6 maja 1970 r. jako
pokutnik.
Maria została szybko otoczona kultem. W 1947 r.
Pius XII ogłosił Marię Goretti błogosławioną. Po trzech
latach została wyniesiona do chwały ołtarzy jako święta. Tłumy wiernych zgromadziły się przed Bazyliką
Watykańską na Placu Św. Piotra w czasie uroczystości kanonizacyjnych. Papież Pius XII określił wówczas
Marię Goretti „małą i łagodną męczennicą czystości”.
Choć żyła ponad 100 lat temu i prowadziła proste, zwyczajne, pracowite życie, jej heroiczne przebaczenie rozpowszechniło się na cały świat. Inspiruje twórców kina,
by ukazać, że można przeżyć tylko 12 lat i być Świętym.
Ks. Prałat Józef Janas

Jeśli Jezus daje zadanie, to nie poskąpi swych łask,
aby człowiek mógł je wykonać…
– wywiad z Księdzem Szymonem Ćwikiem

Dorota Bębenek: Zacznę od zapytania o Księdza rodzinną parafię. Proszę w kilku słowach nam ją przybliżyć.

liczne uczestnictwo w środowych nowennach ku czci
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Ks. Szymon Ćwik: Pochodzę z parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Dobrkowie, położonej niedaleko miasta Dębica.
Jest to parafia, w skład której wchodzi sześć wiosek.
W najmniejszej z nich mieszka nieco ponad 70 osób,
natomiast populacja największej oscyluje w granicach
tysiąca osób. Ludzie w parafii szczególną czcią otaczają Najświętszą Maryję Pannę, czego wyrazem jest ich

Dorota Bębenek: Po 6 latach seminaryjnej formacji,
jako młody neoprezbiter, przyszedł Ksiądz pracować do
naszej parafii. Czy towarzyszyły Księdzu jakieś obawy
w związku z objęciem swojej pierwszej placówki?
Ks. Szymon Ćwik: Kiedy otrzymałem od Jego
Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Jeża skierowanie
do parafii św. Rocha w Nowym Sączu, byłem lekko zanie-
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jakieś cele. Można powiedzieć wyznacza kierunek drogi. Jakie znaki i drogowskazy postawił Ksiądz na swoim szlaku nauczania?

pokojony tym czy sobie poradzę, czy będę potrafił dotrzeć
z Dobrą Nowiną do wszystkich ludzi, ale bardzo szybko
przypomniałem sobie usłyszane w przeszłości słowa: „jeśli
Jezus daje zadanie, to nie poskąpi swych łask, aby człowiek
mógł je wykonać”. Największym problemem, z którym
borykałem się od początku podjęcia pracy w pierwszej
parafii, było niewielkie doświadczenie duszpasterskie, ale
litościwy Pan postawił na mojej drodze bardzo dobrych
kapłanów: księdza Prałata Józefa i księdza Piotra, którzy
z wielką serdecznością wprowadzali mnie w tajniki zadań
duszpasterskich mojej pierwszej parafii.
Dorota Bębenek: Nauka w seminarium zajmuje na
pewno dużo czasu. Oprócz tego lektura duchowna, nabożeństwa. Czas wypełniony jest zatem dość intensywnie. Czy zostaje go jeszcze choć trochę na własne zainteresowania? Jakim pasjom poświęcał Ksiądz najwięcej
uwagi. I które z nich przetrwały do dzisiaj?
Ks. Szymon Ćwik: W centrum moich zainteresowań
od drugiej klasy szkoły podstawowej znajduje się księga niezwykła i pełna tajemnic, którą jest Pismo Święte. Dlaczego
od drugiej klasy? Bo wtedy otrzymałem w prezencie od mojego księdza katechety Pismo Święte Nowego Testamentu,
którym tak się zafascynowałem, że w ciągu dwóch dni
przeczytałem całą Ewangelię według św. Mateusza. Jak
się później okazało (na trzecim roku formacji seminaryjnej) nie był to przypadek, ponieważ wtedy organizowano
w Seminarium konkurs biblijny właśnie z Ewangelii św.
Mateusza, który - z pomocą Jezusa Chrystusa naszego Pana
i Nauczyciela oraz dzięki wstawiennictwu św. Mateusza
- udało mi się wygrać i wziąłem udział w najpiękniejszej
przygodzie mojego życia: pielgrzymce do Ziemi Świętej,
którą nazywamy Piątą Ewangelią.
Oprócz tego przez jakiś czas trenowałem sztuki
walki, a obecnie w wolnych chwilach lubię poćwiczyć
na siłowni, aby nie tylko duch, ale i ciało było utrzymywane w wysokiej kondycji.
Dorota Bębenek: Od kilku miesięcy pełni Ksiądz
także rolę katechety w szkole podstawowej. Nauczanie
dzieci jest trudną i odpowiedzialną pracą. Każdy wychowawca, na początku pracy zawodowej stawia sobie

Ks. Szymon Ćwik: Podstawowym moim celem jest doprowadzenie uczniów do spotkania z Jezusem Chrystusem,
najlepszym Przyjacielem człowieka, który na krzyżu szeroko rozłożył swoje ramiona, aby każdego przytulić do swojego serca i obmyć z grzechów drogocenną Krwią wypływającą z przebitego boku. Obecnie jestem na etapie szlifowania optymalnego zaplecza metodycznego, które pomoże
mi osiągnąć zamierzony cel. Jestem ogromnie wdzięczny
nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 9, którzy na czele
z panią Dyrektor służą mi pomocą i drogocenną radą.
Dorota Bębenek: Co w pracy z dziećmi sprawia
Księdzu najwięcej satysfakcji?
Ks. Szymon Ćwik: Przede wszystkim to, że podczas lekcji potrafią z odwagą i radością mówić o swojej
relacji z Jezusem Chrystusem. Jestem szczęśliwy, gdy
widzę, że coraz częściej starają się swoje problemy rozwiązywać podczas spotkania z Jezusem, bez popadania
w smutek czy rozpacz.
Dorota Bębenek: Dzisiejszy świat z całym postępem technicznym, cywilizacyjnym niesie ze sobą wiele
dobrodziejstw, ale także wiele zagrożeń. Które z nich
uważa Ksiądz za najbardziej niebezpieczne dla młodego pokolenia?
Ks. Szymon Ćwik: Moim zdaniem to Internet i gry
komputerowe mogą wywołać u młodego człowieka
najwięcej spustoszenia nie tylko w życiu duchowym,
ale także psychicznym. Jest to narzędzie, którym trzeba posługiwać się bardzo odpowiedzialnie i dojrzale,
a młodym ludziom tej dojrzałości i odpowiedzialności
niejednokrotnie brakuje. Ci, którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami w świecie realnym, uciekają
w świat wirtualny, gdzie w grze komputerowej są panami i władcami mogącymi dowolnie sterować dokonującymi się tam wydarzeniami, a gdy coś nie wychodzi zawsze można wpisać odpowiedni kod. Natomiast w życiu nie ma kodów, nie można zapisać pewnego odcinka
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życia jak w grze komputerowej i w razie problemów
do niego wrócić. Życie jest tylko jedno, a każda chwila
przeżywana bez Boga jest chwilą straconą.
Dorota Bębenek: Dorośli także często poszukują
w swoim życiu pewnych stałych wartości. Zwłaszcza
wtedy, gdy media próbują nazywać zło „tolerancją” lub
„zacofaniem”. Kogo ze świętych lub błogosławionych
postawiłby Ksiądz za inspirację do szlachetnego życia?
Ks. Szymon Ćwik: Bardzo cieszę się, że w naszej
rozmowie padło pytanie o świętych, ponieważ oni pokazują nam, jak w swoim życiu zaaplikować ewangeliczną nowinę głoszoną przez Chrystusa. To życie świętych
jest najwierniejszą interpretacją nauki Jezusa. Istnieje
tyle dróg prowadzących do świętości, ilu żyje ludzi na
ziemi i każdy człowiek powinien wybrać świętego, którego przykład i nauczanie pozwoli mu optymalnie rozwijać swoją duchowość. Spośród świętych i błogosławionych, których osobiście stawiam sobie za wzór są:
św. Jan Maria Vianney, niestrudzony i gorliwy kapłan,
którego życie pokazuje nam, jak prowadząc proste
i ubogie życie można innych zachwycić Bogiem; św. Jan
Paweł II - wybitny nauczyciel i przykład modlitwy; św.
siostra Faustyna, której dzieje duszy opisane na kartach
„Dzienniczka”, ukazuje jak ogromną moc i wartość ma

posłuszeństwo oraz św. Monika - niebywały przykład
wytrwałości na modlitwie, dzięki której nawróciła do
Boga swojego męża poganina i syna Augustyna, późniejszego świętego i doktora Kościoła.
Dorota Bębenek: Dziękuję za rozmowę i życzę błogosławieństwa Bożego oraz wszelkiej pomyślności.
Ks. Szymon Ćwik: Również składam gorące podziękowania i przesyłam najlepsze pozdrowienia dla
wszystkich Parafian, aby wzrastali w mądrości, łasce
u Boga i u ludziu.

Co wiemy o Błogosławionym Księdzu Michale Sopoćko?
K s i ą d z
Sopoćko to
wybitny popular yzator objawień Pana
Jezusa siostrze
Faustynie. On
pierwszy razem
z wiernymi modlił się w godzinie śmierci
Chr ystusa na
Krzyżu, dopilnował namalowania wizerunku Jezusa Miłosiernego i zapoczątkował kult, wystawiając obraz w Ostrej Bramie w drugą Niedzielę Wielkanocną (1935 r.). Wydrukował
Koronkę i Nowennę, podyktowane przez Pana
Jezusa Jego sekretarce; zabiegał o wprowadzenie
Święta Miłosierdzia Bożego w drugą Niedzielę po
Wielkanocy, pragnął wybudowania świątyni dla kul-

tu tegoż Miłosierdzia, najpierw w Wilnie, potem
w Białymstoku.
Po śmierci s. Faustyny w 1938 r. poczuł się głównym depozytariuszem idei Bożego Miłosierdzia.
Na apostoła swoich dzieł Pan Jezus sam wybrał księdza
Michała Sopoćkę. W jednym z objawień wyraził o nim
swoją opinię, którą s. Faustyna w Dzienniczku zapisała:
„...jest to kapłan według serca Mojego, miłe Mi są jego
wysiłki [...], przez niego spodobało Mi się rozgłaszać
cześć do Miłosierdzia Mojego, bo tak pracowałby tylko
do końca życia, a przez to dzieło pracować będzie do
końca świata”. Jezus tak daleko angażował go w rozpowszechnianie kultu Bożego Miłosierdzia, tak mu ufał,
że dał s. Faustynie takie polecenie: „...jeżeli masz wątpliwości w mowie Mojej, to wiesz, kogo masz zapytać,
udzielam mu światła, aby sądził sprawę Moją, strzeże
go oko Moje. Za jego staraniem nowe światło zajaśnieje
w Kościele Bożym” (Dz.895).
Zakres kultu Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo błogosławionego Ks. Michała Sopoćki jest
imponujący. Zadziwiające jest zjawisko „wybuchu”
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Miłosierdzia Bożego w formach propagowanych przez
niego. Co więcej, niezwykle szybko i na szeroką skalę parafie p.w. Miłosierdzia Bożego, a także inne parafie i osoby na całym świecie proszą o relikwie Błogosławionego
do publicznego kultu. Do obecnej chwili wydano ok. 600
relikwii. Obrazy Jezusa Miłosiernego z napisem ,,Jezu
ufam Tobie’’, św. s. Faustyny i bł. Ks. Michała Sopoćki trafiają do różnych miejsc. Sprawdzają się więc słowa Pana
Jezusa, skierowane do s. Faustyny: „Przez niego rozsiewam pociechy dla dusz cierpiących, udręczonych; przez
niego spodobało mi się rozgłosić cześć dla Miłosierdzia
Mojego… przez to dzieło miłosierdzia pracował będzie
do końca świata” (Dz. 1256.) Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Białymstoku jest materialnym urzeczywistnieniem wieloletnich starań, marzeń i pragnień ks.
Michała Sopoćki. Pan Jezus wybrał s. Faustynę na swoją
sekretarkę, a ks. Michała, którego nazwał „kapłanem według Serca Mego”, wskazał jako spowiednika i „pomoc
widzialną dla niej na ziemi, jako wiernego sługę, który
dopomoże spełnić Jego wolę tu na ziemi” (Dz. 261).

MODLiTwA O UPROSZeNie ŁASK
przez wstawiennictwo bł. ks. Michała Sopoćki
Miłosierny Boże,
Ty uczyniłeś sługę swego
bł. ks. Michała Sopoćkę
apostołem Twego
nieograniczonego Miłosierdzia
i żarliwym czcicielem Maryi,
Matki Miłosierdzia.
Spraw, abym dla rozsławienia
ufności w Twoją ojcowską dobroć
otrzymał(a) łaskę...
za jego wstawiennictwem,
o którą Cię proszę,
przez Chrystusa pana naszego.
Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Prawdziwe owoce synodu o rodzinie
W październiku w Watykanie miało miejsce III
Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów nt.
„Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. Owocem obrad są dwa teksty
stanowiące ich podsumowanie. Pierwszy z nich to orędzie skierowane do rodzin, drugi, zwany „Relatio synodi” to zamknięte w 62 punktach streszczenie zagadnień,
nad którymi pochylili się biskupi świata wraz z opisem
ich oficjalnego stanowiska (każdy z podpunktów, by
zostać przyjętym, musiał uzyskać co najmniej 2/3 głosów). Zdecydowana większość z nas dzieli codzienne
życie z najbliższa rodziną: mężem, dziećmi, rodzicami,
rodzeństwem. Warto więc poznać chociaż skrótowo
wstępne postanowienia synodalne, aby pełniej zrozumieć istotę Boskiego zamysłu instytucji rodzinnej oraz
rozwiać wszelkie wątpliwości na temat definicji rodziny oraz przysługującej jej praw. A takowe mogły nasunąć się ze względu na jednostronną relację medialną,
podsycająca ciekawość odbiorców fałszywą informacją
zmiany podejścia Kościoła do osób żyjących w związkach uznawanych dotychczas za grzeszne.
ORĘDZie SYNODU O RODZiNie
„My, ojcowie synodalni […] zwracamy się do
wszystkich rodzin na różnych kontynentach, szczególnie
zaś do tych, które idą za Chrystusem – Drogą, Prawdą

i Życiem. Okazujemy swój podziw i wdzięczność za codzienne świadectwo, jakie składacie nam i światu swoją
wiernością, swoją wiarą, nadzieją i miłością.” Już sam
początek dokumentu świadczy o tym, iż każdej rodzinie należy się wielki szacunek za poświęcenie wynikające z budowania tej najmniejszej komórki społecznej.
W pierwszej części biskupi podkreślają zagrożenia,
jakie stoją na drodze dobrym relacjom rodzinnym.
Mowa min. o wyzwaniu wierności małżeńskiej, wychowywaniu dzieci uzdolnionych inaczej, opieki nad osobami zniedołężniałymi i chorymi. Biskupi ogarniają
swą myślą bezrobotnych rodziców, uchodźców, osoby
wykorzystywane i doświadczające przemocy nawet ze
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strony najbliższych im ludzi:” Ciemność jeszcze bardziej
gęstnieje, przechodząc w mrok wtedy, gdy w samo serce
rodziny wkrada się zło i grzech.”.
Drugą część orędzia stanowi zachęta do trwania
w świetle miłości małżeńskiej, w której swą obecność
i szczególną łaskę objawia sam Bóg. Ta miłość, to również seksualność i płodność, której konsekwencją jest
nie tylko trud wychowawczy, ale i możliwość katechizacji dzieci. Chrześcijańskich małżonków zachęca się do
stawania się dla młodych par nauczycielami w wierze
i miłości. Jako inny wyraz braterskiej komunii wymienia się miłosierdzie i pomoc osobom z marginesu społecznego, biednym, chorym, samotnym oraz tym, którzy właśnie przeżywają swój rodzinny kryzys. Szczytem
tejże komunii powinna być coniedzielna, wspólna uczta
eucharystyczna.
„RELATIO SYNODI”
Wprowadzenie do dokumentu naznaczone jest
ideą papieża Franciszka do otwarcia się na innych ludzi
i odwagi w niesieniu ewangelii światu. Rodzina winna
odkryć siebie jako „niezbywalny podmiot dla ewangelizacji”. Przewodnie myśli hierarchów Kościoła zebrane
zostały w 3 częściach, które po krótce pragnę przybliżyć.
Część pierwsza, słuchanie, niezbędne do nowego
spojrzenia na rzeczywistość dzisiejszych rodzin. Do
szczególnych kontekstów kulturowo-społecznych, które stanowią wyzwanie dla jedności rodziny zaliczono:
samotność, niestabilność finansową, praktykę poligamii, konkubinat, praktykę współżycia przed ślubem.
Zaniepokojono się wzrostem liczby dzieci rodzących
się poza małżeństwem, wzrostem liczby rozwodów
oraz rozłąki między małżonkami powodowanej względami ekonomicznymi i emigracją zarobkową. Niepokoi
powszechność pornografii i komercjalizacji ciała.
Istotnym staje się problem życia w duchu egoistycznym, dlatego dzisiejszy Kościół musi szczególną uwagę
zwrócić na pomoc parom w dojrzewaniu emocjonalnym do sprawowanej w rodzinie funkcji, szczególnie
poprzez promowanie wzajemnego dialogu i wzmacniania ufności w miłosierną miłość Boga.
Część druga, spojrzenie na Chrystusa – ewangelia rodziny. Podkreślona zostaje tu nierozerwalność
małżeństwa, które należy pojmować jako dar, a nie narzucone jarzmo. Małżonkowie, poprzez zjednoczenie
w sakramencie z osobą Chrystusa „są jakby konsekrowani i poprzez właściwą łaskę budują Ciało Chrystusa
stanowiąc Kościół domowy.” Kościół uznaje niezmiennie jedynie małżeństwo sakramentalne. Ale świadomy
słabości ludzkiej podchodzi duszpastersko do osób,
które zawarły małżeństwo cywilne, rozwiedzionych
żyjących w nowych związkach lub osób jedynie razem

mieszkających. Związki te nie znajdują w dokumencie
usprawiedliwienia. Zwraca się jedynie uwagę na potrzebę ciągłego nauczania tychże osób o łaskach płynących z małżeństwa i zachęcania do nawrócenia.
Część trzecia, porównanie, przedstawia perspektywy duszpasterskie. Biskupi podkreślają, iż ewangelizacja jest obowiązkiem Ludu Bożego. W kontakcie
z drugim człowiekiem należy pamiętać nie tylko o teoretycznym przekazie wiary, ale również o realnych problemach ludzi. Wtedy też zbudujemy prawdziwie trwały fundament wiary, któremu nie zaszkodzą chwilowe
ideologie (np. gender). Proponuje się zmianę podejścia
do przygotowania przedmałżeńskiego, podkreślenia
cnoty czystości oraz stworzenia programów, które byłyby prawdziwym doświadczeniem uczestnictwa w życiu
kościelnym. Ponadto należy otoczyć małżeństwa szczególną opieką w pierwszych latach po zawarciu związku.
Duże znaczenie ma tu obecność i świadectwo doświadczonych rodzin. Szczególną formą apostolatu rodzinnego określono przyjęcie dzieci inaczej uzdolnionych
oraz adopcję dzieci, nie tylko w sytuacji niepłodności
małżonków.
W tym właśnie rozdziale możemy odczytać, jakie
jest faktyczne stanowisko Kościoła w stosunku do osób
żyjących w związkach nieformalnych, rozwiedzionych
oraz o skłonnościach homoseksualnych. Szczególna
opieką duszpasterską należy objąć osoby żyjące
w związkach cywilnych czy konkubinacie, z których
należy wydobywać elementy pozytywne: „W propozycji
kościelnej należy, potwierdzając jasno przesłanie chrześcijańskie, wskazać także konstruktywne elementy tych
sytuacji, które nie odpowiadają mu [małżeństwu] jeszcze albo już”. Sytuacje te powinno się próbować, z całą
delikatnością, przekształcać w pełnię małżeństwa i rodziny w świetle Ewangelii. W stosunku do rodzin będących w separacji bądź rozwiedzionych proponuje się
dialog pełen szacunku i miłości: „ Trzeba przede wszystkim wysłuchać i dowartościować cierpienie tych, którzy
doświadczyli niesprawiedliwie separacji, rozwodu lub
porzucenia lub zostali zmuszeni, wskutek maltretowania
przez współmałżonka, do zerwania pożycia”. Osoby roz-
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wiedzione, które nie zawarły nowego związku trzeba
zachęcać do znajdowania wsparcia w Eucharystii. Tych,
którzy żyją w nowych związkach należy otoczyć również tolerancją i popierać ich udział w życiu wspólnoty.
Trzeba jasno podkreślić, iż nie zezwolono na uczestnictwo tychże osób w sakramentach Pokuty i Eucharystii,
ze względu na więź łączącą sakramenty z nauczaniem
Kościoła o nierozerwalności małżeństwa.
W stosunku do osób ze skłonnościami homoseksualnymi przyjęto następujące stanowisko: „ nie istnieje
żadna podstawa porównania czy zakładania analogii,
nawet dalekiej, miedzy związkami homoseksualnymi
a planem Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny.
[…] Niemniej, według nauczania Kościoła, mężczyźni
i kobiety o skłonnościach homoseksualnych powinni być
traktowani z szacunkiem, współczuciem i delikatnością.
Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji”.

Postanowienia Synodu nie odbiegają więc w żadnej
mierze od przyjętej doktryny i dotychczasowego postępowania Kościoła. W nowych czasach zwrócono jedynie uwagę na potrzebę stosowania nowych form dialogu i wewnątrzwspólnotowej samopomocy osobom żyjącym w takim czy innym grzechu związanym z życiem
małżeńskim i rodzinnym. Zgodnie z duchem duszpasterstwa rodzin, potrzebna jest ciągła pomoc w rozpoznaniu sytuacji duchowej oraz we wzmacnianiu relacji
rodzinnych i małżeńskich jak i propagowanie przebaczenia bliskim na wzór Boskiego miłosierdzia.
Przez cały rok aż do października 2015r trwać będą
kolejne dyskusje w Kościołach lokalnych. Ich uwieńczeniem będzie wydana przez papieża adhortacja zbierająca wyniki rozważań hierarchów kościelnych z ostatecznym stanowiskiem Ojca Świętego.
B. Stal

Rekolekcje adwentowe 2014 – refleksja

W trakcie rekolekcji głoszonych przez ojca Mikołaja
mieliśmy okazję na dłuższą chwilę zatrzymać się i skupić swoje myśli na temacie modlitwy. Zostaliśmy zaproszeni do spojrzenia na samego Jezusa i Jego modlitwę. Jeśli uważnie prześledzimy historię naszego Pana
spisaną na kartach Ewangelii zauważymy, że modlitwa,
czyli rozmowa z Bogiem Ojcem, towarzyszy Mu niemal
na każdym kroku. Jezus modli się w samotności chcąc
mieć dystans do spraw ziemskich. Dlatego przeważnie
wychodzi na miejsce pustynne i tam się modli. Jezus
modli się w każdym ważnym, trudnym momencie życia. Niekiedy Jego modlitwa wieczorna przedłuża się do
późnych godzin nocnych, natomiast poranna zaczyna
się „gdy jeszcze było ciemno”. Przed wyborem apostołów Jezus modli się całą noc. Jakże musi nas zawstydzać
taka modlitwa, gdy nieraz po męczącym dniu nie chce

nam się w skupieniu poświęcić kilku minut na wieczorną modlitwę, czy też rano w pośpiechu zdarzy się rzucić
Bogu jedynie znak Krzyża. Oprócz postawy Jezusa na
modlitwie możemy również wsłuchać się w Jego pouczenia skierowane do uczniów na temat tego jak się
modlić. Jakie są zatem warunki dobrej modlitwy? Po
pierwsze modlitwa, która podoba się Bogu, musi być
przepełniona wiarą, że On nas widzi i słucha zawsze
gdy się modlimy. Niezwykle ważna jest również wytrwałość na modlitwie. Modlitwa nieustanna na pewno
będzie wysłuchana, chociaż czasem wydaje się nam, że
jest inaczej. Jeśli nie otrzymujemy tego o co prosiliśmy,
musimy się zastanowić, że może w oczach Boga nie
było to dla nas dobre. Mając świadomość, że Bóg nie
spełnia zachcianek tylko prowadzi nas do zbawienia,
łatwiej zauważymy łaskę, którą otrzymujemy na modlitwie. Gdy stajemy przed Bogiem na modlitwie powinniśmy również słuchać i mówić sercem, a nie tylko
ustami. Mamy być przepełnieni prawdą, pokorą, miłością. Musimy mieć świadomość naszej ułomności i małości wobec Boga Ojca. Jezus daje nam jeszcze jeden
szczególny sposób modlitwy. Jest jak dobry przyjaciel
i mówi: „O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje
Ja to spełnię”. W ostatnim dniu rekolekcji zagłębiliśmy
się w modlitwę, której Jezus nauczył swoich uczniów„Ojcze Nasz”. Znamy tę modlitwę od najmłodszych
lat, modlimy się jej słowami codziennie, ale czy do
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końca zdajemy sobie sprawę, co tak
naprawdę oznacza
tych siedem próśb
zawartych w modlitwie Pańskiej?
Czy zdajemy sobie
sprawę, że „święcimy Imię Boga” gdy wypełniamy jego wolę? Czy jesteśmy
świadomi, że Królestwo Boga o które prosimy to królestwo miłości, pokoju, jedności? Czy mamy świadomość,
że prosząc „Bądź wola Twoja” rezygnujemy z własnego
planu na nasze życie i zgadzamy się w pełni na boży
plan? Czy prosząc o „chleb powszedni” pamiętamy, że
Jezus zawsze, gdy brał do ręki chleb wpierw go błogo-

sławił a później dzielił się nim z innymi? Czy prosząc
o odpuszczenie grzechów nie ściszamy głosu dodając
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom? Czy wiemy, że upadamy właśnie wtedy gdy przestajemy się modlić? Czy prosząc o zbawienie od złego mamy świadomość, że do walki z szatanem jest nam potrzebna pomoc Jezusa? Modlitwa Pańska jest wyjątkowa spośród
wszystkich modlitw, które odmawiamy, gdyż sam Jezus
polecił tak się nam modlić. Warto zatem modlitwę tą
odmawiać świadomie, a nie traktować jak piętnastosekundowej, suchej formułki. Warto ponadto uczynić
z niej program naszego życia, tak jak uczynił to Jezus.
Warto aby kończące modlitwę „Amen” współbrzmiało
z Jezusowym „Wykonało się”, a wtedy Jezus uczyni nasze
życie świętym.
Mateusz Stal

„Mistrz i uczeń”
16 października obchodziliśmy rocznice wyboru na papieża,
naszego rodaka św. Jana Pawła II.
Wieczorem 16 października 1978
roku z Watykanu do świata dostała się sensacyjna wiadomość.
Po śmierci Jana Pawła I, którego
pontyfikat trwał tylko 33 dni, 111
kardynałów na konklawe wybrało arcybiskupa Karola Wojtyłę,
który przyjął imię Jan Paweł II.
Po 455 latach nowym papieżem
nie był Włoch. Z tej okazji do
naszej parafii przybyły relikwie
św. Jana Pawła II i zostało wykreowane przedstawienie pt. „Mistrz
i uczeń”. Odbyło się ono w sali
teatralno-kinowej im. Św. Józefa.
Opowiadało o codziennych problemach, żalach, tragediach,
gdzie ludzie zapominają o Bogu.
A przecież Bóg jest cały czas z nami i zawsze można się do niego zwrócić ze swoimi trudnościami, ale
również radościami, z każdą chodźmy najmniejszą
sprawą. Bóg ciągle na nas czeka i nigdy się od nas nie
odwróci. Mówił o tym również św. Jan Paweł II : „Gdy
będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przezywać
jakieś niepowodzenie, czy zawód, niech myśl wasza
biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest

wiernym towarzyszem i który
pomaga przetrwać każdą trudność.”
Na przedstawieniu mogliśmy wsłuchać się w piękne, jakże wartościowe słowa św. Jana
Pawła II , jak i również w wiersze
Wisławy Szymborskiej. W skład
aktorów wchodziły osoby należącego grupy młodzieżowej im.
Św. Jana Pawła II. Swoim śpiewem urozmaicała przedstawienie schola parafialna na czele
z Szymonem Łęczyckiem – studentem Akademii Muzycznej
w Katowicach. Reżyserem był ks.
Piotr Zawiślak. To on panował
nad wszystkim, poświęcał swój
wolny czas i włożył w organizację spektaklu dużo trudu i serca.
Wszystkich zebranych na
przedstawieniu przywitał serdecznie ks. Proboszcz
Józef Janas. Gdy się zaczęło każdy słuchał z uwagę.
Myślę, ze nie było osoby, która by po oglądnięciu nie
zatrzymała się na chwile i nie zreflektowałaby swojego
życia, na tle tego co ukazała młodzież. Po wystąpieniu
odbyła się uroczysta msza, po której można było ucałować relikwie św. Jana Pawła II.
Aleksandra Wańczyk
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„Mistrz i uczeń” od kuchni
W naszej parafii odbyły się aż cztery przedstawienia pt. „Mistrz i uczeń” organizowane przez młodzież
z Grupy Jana Pawła II i Scholę. Dwa przeznaczone były
dla parafian, jedno dla młodzieży z dekanatu, a kolejne
dla młodzieży z Gimnazjum nr 6. Nie spodziewałam
się, że na każdym z nich będziemy mieć aż tylu gościu,
ale ucieszyłam się, bo włożyliśmy dużo trudu w przygotowania. Poświęciliśmy sporo czasu na próby, na naukę
tekstu, na denerwowanie się. Tym bardziej miło było
widzieć, że nasza sztuka cieszy się zainteresowaniem,
a kiedy, będąc na scenie, zauważyło się, że to, co robimy, wzrusza widzów, że niektórym nawet łzy popłynęły
z oczu… To było uczucie bezcenne. I jeszcze świadomość, że być może ten jeden spektakl odmienił czyjeś

życie, że być może ktoś odkrył coś, czego nie odkrył do
tej pory, sprawia, że ma się ochotę zrobić to jeszcze raz.
Kosztowało nas to trochę stresu. Wydaje mi się,
że sporo z nas było zdenerwowanych, bo przecież nie
jesteśmy aktorami i występy publiczne nie są naszą codziennością. Było też nerwowo. Na próbach nie zawsze
wszystko wychodziło, jak należy: ktoś nie przyszedł na
próbę, ktoś zapomniał tekstu, ktoś się go jeszcze nie
nauczył… Ale było też zabawnie i tylko o tym trzeba
pamiętać .
Niestety nie byłam obecna przy wprowadzaniu relikwii św. Jana Pawła II do kościoła, ale jestem pewna,
że po obejrzanym przedstawieniu każdy przeżył to bardzo mocno.
Jestem szczęśliwa, że mogłam brać udział w tym
przedsięwzięciu.
Agata Wójsik

W Pieszej Pielgrzymce do Matki Bolesnej w Limanowej
Dnia 20.09.2014 roku młodzież z naszej parafii oraz inne chętne osoby wraz z ks.
Piotrem wyruszyli do Bazyliki Matki Bożej
Bolesnej w Limanowej, aby tam oddać cześć
i wypraszać łaski u tronu Limanowskiej Pani.
Hasłem pielgrzymki były słowa: „Bogurodzico,
Córo Twego Syna- módl się za nami”.
Nasza wędrówka zaczęła się o godzinie
7.30 spod kościoła św. Kazimierza, gdzie razem z grupą 20 szli pielgrzymi z innych parafii. Przez całą drogę śpiewaliśmy, modliliśmy
się, był czas na rozważanie Męki Pańskiej
podczas Drogi Krzyżowej, ale również na
rozmowę. Wszyscy byli uśmiechnięci, a atmosfera była bardzo rodzinna i przyjazna.
Na końcu naszej grupy szli księża udzielający
Sakramentu Pokuty. W czasie całej pielgrzymi były trzy
przystanki w Marcinkowicach, Męcinie i Mordarce,
gdzie przyjmowano pielgrzymów drożdżówkami, herbatą i bigosem. W połowie drogi złapała nas straszna
ulewa, ale nie poddaliśmy się i o godzinie 17 dotarliśmy
do bazyliki, gdzie przywitał nas ks. Proboszcz Wiesław
Piotrowski. Weszliśmy na chwilę do bazyliki, aby pokłonić się Matce Bożej, a później przeszliśmy na plac
sanktuaryjny, gdzie odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem księdza Artura Ważnego.
Kult Matki Bożej Bolesnej jest niezwykle żywy.
Codziennie bazylikę nawiedza wielu pielgrzymów

nie tylko z Polski, ale z całego świata. Za przyczyną
Bolesnej Matki Limanowskiej ludzie doświadczają wielu łask o czym świadczą liczne wpisy do Księgi Łask,
w której w przeciągu tylko 20 lat zapisano ponad 800
podziękowań za otrzymane łaski, gównie za przywrócone zdrowie.
Myślę, że te osoby, które udały się na pielgrzymkę
w tym roku na pewno pójdą również w przyszłym oraz
zachęcą do tego innych, bo naprawdę warto przeżyć to
jeszcze raz.
Katarzyna Bocheńska
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Szlakiem św. Kingi

W dniach od 26 do 28 września 2014 roku odbyła
się już XXV Górska Pielgrzymka Szlakiem św. Kingi.
Organizowana jest ona co roku przez Stowarzyszenie
Czcicieli św. Kingi i Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż uczestniczy w niej ponad 300 pątników
z różnych stron Polski, a nawet z zagranicy. Z naszej
parafii w pielgrzymce wzięło udział 20 osób. W ciągu trzech dni Pielgrzymi podążają pieszo śladami św.
Kingi dlatego warto tu przytoczyć kilka informacji.
Otóż Kinga, która urodziła się w 1234 r. na
Węgrzech i była córką króla Beli IV, została poślubiona
księciu sandomierskiemu Bolesławowi Wstydliwemu.
Mając zaledwie 5 lat sprowadzono ją do Polski. Bardzo
szybko zapisała się w pamięci Polaków jako „Święta
Matka Kinga”, gdyż jej serce było bardzo dobre i otwarte na Boga i drugiego człowieka. Ona to karmiła biedaków, opiekowała się kobietami, które spodziewały się
potomstwa, trędowatymi, fundowała kościoły, szpitale,
osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić
sierot, wdów i ubogich. Wspierała także męża w podejmowaniu trudnych decyzji, swój posag przeznaczyła na
odbudowę kraju (zniszczonego w wyniku najazdów tatarskich), a w nagrodę otrzymała na własność od męża
Bolesława Wstydliwego ziemię sądecką wraz z pełnią
książęcej władzy w 1257 r.. Kinga w swoim życiu przeżyła trzy najazdy Tatarów. Jednak ten trzeci w 1287 roku
księżna przetrwała wraz z siostrami zakonnymi dzięki
ucieczce, z ufundowanego przez nią klasztoru klarysek
w Starym Sączu, do zamku w Pieninach.
To z tym wydarzeniem związana jest Górska
Pielgrzymka Szlakiem św. Kingi, podczas której
Pielgrzymi mają do pokonania w ciągu trzech dni tę
samą trasę, którą kiedyś księżna Kinga uciekała przed
Tatarami, aby schronić się w Pienińskim Zamku.

Jak wyglądał ogólny program i plan Pielgrzymki?
W piątek 26.09 Pielgrzymi zgromadzili się rano
w Starym Sączu na dziedzińcu klasztornym. Po modlitwie w kościele św. Trójcy przy starosądeckim klasztorze
autobusami udali się do Gabonia, skąd pieszo podążali
w stronę Kamienia św. Kingi. Przy Kamieniu św. Kingi
znajduje się Ołtarz Polowy, gdzie wszyscy uczestniczyli
w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Piotrowskiego. Następnie przez
Dzwonkówkę Pielgrzymi wędrowali czerwonym szlakiem do Krościenka, gdzie udali się na nocleg. W sobotę 27.09 Pielgrzymi z Krościenka udają się na Górę
Zamkową, gdzie sprawowana była Msza Święta, a później na Sokolicę i do Szczawnicy. W niedzielę 28.09
wszyscy wyruszyli z uzdrowiska przez Sewerynówkę na
Przehybę, a stamtąd do Starego Sącza. Pielgrzymkę zakończyła Msza św. w klasztorze klarysek w Starym Sączu.
W czasie tej Pielgrzymki nie brakowało czasu na
modlitwę, śpiew i zabawę. Można było zbliżyć się do
Boga, poznać nowe, ciekawe osoby, a także podziwiać piękne krajobrazy górskich odcinków Beskidu
Sądeckiego i Pienin. Pomimo trudu i wyrzeczeń w sercu można było doświadczyć
radości i satysfakcji. O swoich przeżyciach więcej mogą
powiedzieć młodzi ludzie
z naszej parafii, którzy w tej
Pielgrzymce po raz pierwszy
uczestniczyli i mam nadzieję, że będą dalej kontynuować… Jak Pan Bóg pozwoli
to już dzisiaj zapraszam do
wspólnego pielgrzymowania
Szlakiem św. Kingi od 25 do
27 września 2015 roku :-)
ks. Piotr Zawiślak
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Jak przeżywa się Górską Pielgrzymkę?
Pielgrzymka Szlakiem św. Kingi którą w tym roku odbyłam była moją pierwszą tak długą pieszą pielgrzymką.
Obserwowałam małe dzieci, osoby starsze, chore, dzieci
upośledzone, które w strugach deszczu i w przemoczonych ubłoconych butach szli ze śpiewem i z uśmiechem
na ustach. Młodzież pomimo obdartych nóg, przemoczonych ubrań zawsze miała dobry humor. Pielgrzymi
dawali mi świadectwo wiary, nadziei, opieki przez
wstawiennictwo św. Kingi. Włożony wysiłek fizyczny
i przeżycia duchowe związane z modlitwą i nabożeństwami, które przeżyłam w czasie tej pielgrzymki dają
mi siłę na każdy dzień. Podziwiałam też wielkie oddanie Księży, którzy opiekowali się pielgrzymami i dbali,
aby każdy przeżył ten czas z Bogiem, byli zawsze gotowi do udzielenia posługi. Panowała atmosfera szczegól-

nej troski jeden
o drugiego co
łączyło niesamowicie wszystkich
pielgrzymów
i przypominało
nam o wielu rzeczach o których
niejednokrotnie
zapominamy
w życiu codziennym. Jedni drugim pożyczali
butów, w czasie deszczu okryć, dzielili się jedzeniem
i piciem. Przed wyjściem na pielgrzymkę każdy wzbudzał sobie intencję w jakiej odbyć miał trasę i myśl ta
towarzyszyła szczególnie w najtrudniejszych chwilach.
Dowiedziałam się wielu szczegółów z życia św. Kingi co
bardziej przybliżyło mnie do Tej Świętej. Dziadkowie
zabierają wnuki, rodzice dzieci i tak co roku zbiera się
coraz większa grupa pielgrzymów z Polski a nawet z zagranicy. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału we
wspaniale zorganizowanej pielgrzymce, tęsknię i chciałabym bardzo pójść w przyszłym roku.
Monika Zając

GOTOWI na ŚDM

„Nie możemy stać w progu Kościoła, dziś potrzeba
naszego zaangażowania – wejścia do środka i wspólnego
budowania wspólnoty wierzących” – powiedział Papież
Franciszek. Chcemy pomóc sobie nawzajem rozpalić
ducha modlitwy i apostolstwa, do czego zobowiązuje
nas przygotowanie do ŚDM KRAKÓW 2016. I właśnie takim przygotowaniem było pierwsze w tym roku
szkolnym diecezjalne spotkanie młodych w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Kościół ten wypełnił się entuzjastyczną modlitwą młodych ludzi, którzy dzielili się swoją wiarą. Mimo dość chłodnego
wieczoru, 2 tysiące zgromadzonych osób rozgrzało
Kościół. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnym zawiązaniem wspólnoty. O swoich przeżyciach opowiadała Agnieszka, która spotkała Jezusa w drugim
człowieku na zeszłorocznych ŚDM w Rio de Janeiro.
Po katechezie ewangelizacyjnej młodzież uczestniczyła
w modlitwie uwielbienia, każdy mógł podejść pod ołtarz, gdzie organizatorzy przygotowali kartki z cytata-

mi z Pisma Św., i w indywidualnej modlitwie uwielbić
Jezusa. Spotkanie zakończyło się Eucharystią. Widać
że młodzi ludzie chcą być żywym świadectwem wiary
i chcą ją przekazywać, widać że da się pogodzić wiarę z młodością. A czy Ty wchodzisz w To? Prócz jakże
ważnych przygotowań organizacyjnych i logistycznych
najważniejsze jest przygotowanie duchowe, odnalezienie osobistej drogi do Chrystusa. Bądź gotowy na ŚDM
w Krakowie poprzez:
- Apostolstwo modlitwy która jest świadomym
ofiarowaniem Bogu swojej codzienności, dzielenia się
swoją wiarą
- Posmakuj modlitwy poprzez Koronkę do Bożego
Miłosierdzia w każdy piątek o dowolnej godzinie
- Celebracje czyli uczestniczenie dowolnej formie
nabożeństwa w intencji ŚDM każdego 18. dnia miesiąca (lub w okolicach tego dnia).
Piotr Mrowca
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Jak dobrze przeżyć sobotni wieczór?
Dnia 06.12.2014r. pojechaliśmy z parafii Św. Rocha
z młodzieżą na spotkanie dekanalne do kościoła pod
wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanej. Spotkanie to
rozpoczęło się od Mszy św. natomiast później poszliśmy do salek katechetycznych w których czekało na nas
wiele ciekawych misji do wykonania. Było 5 sal, każda
z nich nosiła swą nazwę, była sala słuchu, oczu, słowa,
serca oraz smaku. W każdej coś było i wszyscy mogli
do nich wchodzić. W jednej z nich w sali słowa był Św.

Mikołaj, który miał ze sobą dwa worki a w nich znajdowały się cytaty, które losowaliśmy i braliśmy dwa, jeden
dla siebie, drugi dla swojego przyjaciela. Na koniec spotkania wszyscy poszliśmy na dół do sali w której był poczęstunek dla nas, a młodzież z tamtejszej parafii grała
oraz wszyscy zebrani śpiewali. Było niesamowicie, tyle
pracy w to włożyli naprawdę każdemu się podobało
i mamy nadzieje, że będzie więcej takich spotkań .
Oliwia i Izabela

Co robi młodzież na wakacjach? – wspomnienia…
Od 7 – 12 lipca 2014 roku trwały XXVII
Międzynarodowe Saletyńskie Spotkania Młodych
w Dębowcu. Wraz z grupą młodzieży pod opieką ks.
Piotra Zawiślaka oraz ss. Krystyny Stopki wybraliśmy
się na te niesamowite wydarzenie.
Wszyscy byliśmy na Dębowcu po raz pierwszy, ale
sądzę, że nikt z nas nie żałuje. Te sześć dni spędzone tutaj to coś wspaniałego. Spotkania odbywały się na świeżym powietrzu, na polanie, pod dużymi namiotami, bo
gdzie by się zmieściło, aż 2600 osób?! Dzień zawsze rozpoczynał się wspólną modlitwą – jutrznią. Codziennie
odprawiana była Msza Święta wraz z pięknymi kazaniami, po których zawsze były oklaski. W każdy dzień
mogliśmy spotkać się z Panem Jezusem w ciszy „sam
na sam” w pobliskim kościele. Cały czas panowała miła
atmosfera. W czasie przerw czy poczęstunków
mogliśmy grać w siatkówkę lub inne gry, a dzięki
temu zaprzyjaźniać się również z innymi uczestnikami. Można było usłyszeć wiele ciekawych,
wzruszających jak i radosnych świadectw oraz
konferencji m.in. od Mirka KOLI Kolczyka, ks.
Jakuba Bartczaka, ks. Piotra Pawlukiewicza, Jana
Meli wspólnie z jego rodzicami oraz od pana
Andrzeja Wronki, dające wiele do myślenia. Był
też wspólny czas na taniec i śpiew. Wieczorem
mogliśmy wyszaleć się z zespołami takimi
jak: Bethesda, słowacki zespół „eSPe”, zespół
Maleo Reggae Rockers czy SB Wodzirej Robert.
Wszyscy wspaniali. W jeden dzień można było
nawet posłuchać śpiewów i gry na instrumentach wszystkich zebranych sióstr zakonnych.
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To była wielka niespodzianka! Od razu można poczuć
obecność żywego Chrystusa wśród nas. Nawet deszcz
miał jakiś sens. Po każdym dniu udawaliśmy się do naszych noclegów, gdzie mogliśmy równie dobrze spędzać
czas przy rozmowie i wspólnych refleksjach. Niektórzy
nawet od razu „padali do łóżek” i zasypiali, ale cóż się
dziwić, codziennie mieliśmy tyle wspaniałych przeżyć.
Myślę, że pobyt w Dębowcu udowodnił mi, że Bóg
naprawdę mieszka w moim sercu. Zachęcam wszystkich, by nie marnowali czasu na „głupoty” tylko przyjeżdżali! Kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 6 –
11 lipca 2015 roku! Zarezerwujcie sobie tę datę w kalendarzu  Ja sama na pewno tam wrócę.
				

Marysia Radom

100 rocznica I wojny światowej
w Dąbrówce Polskiej 1914
Cmentarz wojenny nr 349 - Dąbrówka Polska austriacki cmentarz wojenny o powierzchni 190 metrów kwadratowych z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K.
Komendantury Wojskowej w Krakowie na terenie jego
okręgu X Limanowa. Znajduje się w Dąbrówce Polskiej,
obecnie osiedlu Nowego Sącza.
Zaprojektowany przez austriackiego architekta Gustawa Ludwiga jako cmentarz samodzielny.
Pochowano na nim 52 żołnierzy austro-węgierskich i 1
rosyjskiego w 53 grobach pojedynczych. Cmentarz jest
w bardzo dobrym stanie. Cmentarz znajduje się przy
ul. Dąbrówki przecznicy do ul. Węgierskiej przy drodze
z Nowego Sącza do Starego Sącza. Cmentarz został założony przy szpitaliku wojskowym, który znajdował się w Dąbrówce Polskiej podczas walk
we IX i X 1914 roku. Jak wynika z dokumentów, które otrzymałem z Wiednia z KRIEGS
ARCHIV VIEN (ARCHIWUM WOJENNE
W WIEDNIU) szpital ów znajdował się
w Szkole Podstawowej, która była jedynym
budynkiem murowanym w tej miejscowości.
Wójtem w Dąbrówce Polskiej w tym czasie był
Jan Witowski, który nadzorował prace przy jego
budowie w imieniu Gminy Dąbrówka Polska.
Zachowała się fotografia z tych czasów, która
była już publikowana w Gloria Tibi Trinitas
na okładce. Pieczę nad cmentarzem ma Szkoła
Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki przy

ul. Piramowicza, która dba o groby i w dniu 1 XI świeci lampiony nad zmarłymi. Obecnie jest eksponowana
wystawa cmentarzy z I wojny(w tym także z Dąbrówki
Polskiej) fotografika z Muzeum Okręgowego w Nowym
Sączu Piotra Drożdzika w Miasteczku Galicyjskim przy
ul. Lwowskiej. Ukazała się publikacja pt. „Galicja 1914”,
znanego pisarza węgierskiego Ferenca Molnara (autora lektury szkolnej pt. „Chłopcy z placu broni”) w tłumaczeniu na język polski, który był w tym czasie korespondentem wojennym Węgier, który opisuje walki na
terenie Nowego Sącza i Dąbrówki Polskiej.
Jan Michał Ruchał
Polskie Towarzystwo Historyczne Nowy Sącz

PRZYPOMNIENIA PARAFIALNE
Sala teatralno-kinowa im. św.
Józefa w czasie wakacji została
w pełni wyposażona.
***
W czasie wakacji od 7 do 12
lipca młodzież z naszej parafii
uczestniczyła w XVII Saletyńskim
Spotkaniu Młodzieży w Dębowcu.
***
Z dniem 27 sierpnia pracę w naszej parafii rozpoczął ks.
Szymon Ćwik.
***
Dnia 16 sierpnia przeżywaliśmy
Odpust ku czci św. Rocha. Po raz
pierwszy obecne były relikwie św.
Rocha. Kazanie głosił ks. Jerzy Bulsa.
***
Dnia 1 września rozpoczęliśmy
nowy rok szkolny i katechetyczny
oraz działanie grup przy parafii.
***
Dnia 21 września odbyła się autokarowa pielgrzymka DSM i ministrantów do Limanowej. Młodzież
i dorośli wzięli udział w pieszej piel-

grzymce do Bazyliki Matki Bożej
Bolesnej.
***
Dnia 13 września odbył
się Dzień Chorych, Rencistów
i Emerytów wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych
i błogosławieństwem.
***
W dniach 27-29 września
20 osób z parafii uczestniczyło
w Górskiej Pielgrzymce Szlakiem
św. Kingi.
***
Dnia 4 października w Dębicy odbyło się Rio dla młodzieży, w ramach
przygotowania do Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.
***
Dnia 16 października nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do parafii
przez Ojca dr. Janusza Mółkę. Ks.
Piotr wraz z młodzieżą z grupy Jana
Pawła II przygotowali sztukę pt.
„Mistrz i uczeń”, a śpiew wykonywała schola parafialna.

***
Dnia 24 października w naszej parafii odbyło się Dekanalne
Spotkanie Młodzieży.
***
Dnia 29 listopada w kościele
Matki Bożej Niepokalanej posługę
lektora przyjęło 10 chłopców z naszej parafii.
***
W dniach 30.11-2.12 odbyły się
Rekolekcje Adwentowe, które prowadził ks. Mikołaj pracujący obecnie na Ukrainie.
***
Dnia 18 listopada w Sali teatralno-kinowej gościliśmy Przedszkolaków z Przedszkola EdukacyjnoSportowego. Dzieci oglądały bajki
i wspólnie śpiewały piosenki.
***
Dnia 6 grudnia została podtrzymana w naszej parafii tradycja
św. Mikołaja, który odwiedził dzieci
i młodzież zaangażowane w parafii,
a także chorych.
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