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Rodzina Bogiem silna

W dniu 18 czerwca 2015 r. został poświęcony obraz
Św. Józefa w sali teatralno-kinowej. Świety Jan Paweł II
mając drugie imię Św. Józefa był wielkim jego czcicielem.
W każdą środę odmawiał litanię Jemu poświęconą. Ten
Wielki Patron, chyba Największy po Maryi, został wybrany na Opiekuna Maryi i Jezusa. Bóg sam chciał, aby
Jezus „wzrastał w łasce u Boga i ludzi” w rodzinie. Nic
dziwnego, że Św. Józef jest Patronem Rodzin a przede
wszystkim ojców. W tradycji polskiej ojcowie często modlili się do Niego aby sprostać zadaniom ojcowskim i zawodowym. Każdy ojciec w swojej duszy nosi odpowiedzialność za materialną i duchową troską swojej rodziny.

z dziećmi poszczególni nauczyciele grup. Wszyscy, którzy uczestniczyli z łatwością zauważyli, że oprócz radosnego występu przeróżnych tańców a nawet układów
choreograficznych były elementy religijne.

Nauczycielki uczą dzieci religijnych życzeń i szacunku do własnych rodziców. Wszystkie wystąpienia
w roku szkolnym 2014/2015 zgromadziły najważniejsze
osoby dla siebie, tj. mamusia i tatuś. Wystąpieniom tym
towarzyszyła obopólna radość, a pracownicy też mieli
z tego satysfakcję. Podkreślanie ważności rodziny okazało się w naszych czasach „strzałem w dziesiątkę”.
Od samego założenia „Ochronki” w programie wychowawczym była obecna rodzina. Kiedy przychodził
maj i zbliżał się „Dzień Matki” i „Dzień Ojca” dzieci
„ochronkowe” w bardzo uroczysty sposób czciły swoich rodziców. Chętnie przygotowywały się do tego dnia
przez akademie dedykowane Rodzicom, którzy są dla
nich niezastąpieni.
„Ochronka” pragnie wspomagać zapracowanych
rodziców w wychowaniu swoich pociech na wartościach katolickich. Każda grupa przygotowywała swój
własny program artystyczny. Trzeba stwierdzić, że
obycie ze sceną bardzo dodatnio wypływa na odwagę dzieci. Każdy też występ jest inny bo przygotowują

Składamy Rodzinom „ochronkowym” wszelkiego
błogosławieństwa i opieki Bożej. Święta Rodzina niech
opiekuje się każdą rodziną.
ks. Józef Janas
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Rodzinnie przeżywamy Niedzielę Palmową
- tradycje i zwyczaje, konkurs palm
Obchody Niedzieli Palmowej mają swoje biblijne
korzenie, tzn. opierają się na wydarzeniu, które zaszło
w historii i zostało zanotowane we wszystkich czterech
Ewangeliach. Tego dnia miał miejsce uroczysty wjazd
Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Wówczas witały
Go tłumy wymachując świeżymi zielonymi gałązkami
palm, ewentualnie kładąc płaszcze na ziemi, jak to bywało na triumfalnych wjazdach wielkich osobistości.
Stąd pochodzi też nazwa: „palmowa”. Jezus wjeżdżał do
Jerozolimy jako Król i Mesjasz, by w niej dokonać już
wkrótce dzieła zbawczego na krzyżu, stąd niedziela ta
nazywana jest także Niedzielą Męki Pańskiej i rozpoczyna Wielki Tydzień.
Palma jest również symbolem męczeństwa i często
święci, którzy ponieśli śmierć za wiarę, przedstawiani
są na obrazach z gałązką palmy w ręku.

Dekorowanie obrazów – poświęcone wierzbowe
gałązki wkłada się za ramy obrazów, a także w innych
miejscach mieszkania, wierząc, że przyniosą dobrobyt
i radosne chwile.
Ochrona urodzaju – na wsi gospodarze wychodzą z palmami w rękach na pola i wtykają je w ziemię,
aby chronić plony od zepsucia i niszczycielskich żywiołów. Zwyczaj ten spotyka się do dziś zwłaszcza na
Podkarpaciu.
Popiół – palmy poświęcone podczas Niedzieli
Palmowej wykorzystuje się przed Środą Popielcową,
ponieważ spala się je na popiół, którym posypuje się
głowy wiernych.
Konkurs palm – w związku z Niedzielą Palmową
organizuje się wiele konkursów, na największą i najbardziej oryginalną palmę. W dekorowanie i przygotowywanie palm angażują się wówczas całe rodziny i jest
to początek najważniejszych przygotowań do okresu
Świąt Wielkiej Nocy.

Zwyczaje związane z Niedzielą Palmową,
które można jeszcze dzisiaj spotkać:
Poświęcenie palm – w świadomości katolików
Niedziela Palmowa wiąże się głównie z symboliką palm,
które przynoszono do kościoła, by je poświęcić. Dzisiaj
nie mamy możliwości święcenia prawdziwym palmowych liści i gałązek, dlatego zastępujemy je m.in. wierzbowymi gałązkami, które mają szczególne znaczenie.
Wierzba uznawana jest za drzewo, które wiecznie się odradza i nigdy nie ginie, stąd oczywista analogia do życia
i śmierci, zmartwychwstania i szczęścia wiecznego.
Ochrona przed piorunami – w czasie burzy wystawiano palmy do okna, aby piorun ominął dom i nie
wyrządził żadnych szkód. Wiara w siłę święconych
wielkanocnych palm przetrwała do dziś.

Również w naszej parafii, jak co roku, organizowany był konkurs na najładniejszą i najdłuższą palmę
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pod Patronatem Księdza Prałata. Jury w składzie: Pani Stanisława
Gomulec, Pan Antoni Ruchała i Ksiądz Piotr Zawiślak przyznało
nagrody i miejsca:
I miejsce: Paweł Stawiarski; Piotr, Krzysztof i Paweł Konstanty;
Martyna i Kamil Gwiżdż.
II miejsce: Dominik Piksa; Klaudia Dziedzic; Julia i Arkadiusz
Bargiel.
III miejsce: Jan, Dawid i Maksymilian Plata; Karolina Kosal;
Nadia Kowalik; Nikodem Pres.
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i pamiątki.
Wszystkim zaangażowanym w dzieło tworzenia i dekorowania
palm, a szczególnie całym rodzinom, składamy Bóg zapłać i zachęcamy do pielęgnowania tej pięknej tradycji.
Poza wszelkimi zwyczajami i obrzędami, które dotyczą zarówno Niedzieli Palmowej, jak i Wielkiego Tygodnia, trzeba pamiętać, że jest to przede wszystkim czas wyciszenia, pogłębionej
refleksji i zastanowienia nad własnym życiem. Najważniejsze jest
bowiem to, by dobrze przygotować się na nadejście Świąt Wielkiej
Nocy pod względem duchowym i przeżyć je rozumnie, z poszanowaniem tradycji.
ks. Piotr Zawiślak

Myśleli, że da się utopić Ewangelię w odmętach Wisły…
- kilka słów o Błogosławionym Księdzu Jerzym Popiełuszce

Kiedy myślę: Ksiądz
Jerzy Popiełuszko – widzę
drobnego uśmiechniętego człowieka o łagodnym, a zarazem zamyślonym i przenikliwym
spojrzeniu. Człowieka
skromnego, ale o jakże
szlachetnym charakterze i sile ducha. Tej siły,
przez wiele lat obawiały
się mundurowe służby
komunistycznej Polski.
To właśnie strach przed
niezłomną postawą kapłana był główną przyczyną wydarzeń z 19 października 1984 roku.
Słowa św. Pawła z Listu do Rzymian: „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” stały się mottem życia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Do tego zdania wielokrotnie odwoływał się w swoich
kazaniach. To Ewangelia była bronią ks. Jerzego, poza
nią nigdy w swym nauczaniu nie wychodził. A szły za

nim rzesze Polaków z różnych środowisk i grup społecznych.
Jaka była droga, która przeszło 30 lat temu zaprowadziła księdza Jerzego aż do tamy na Wiśle we
Włocławku?
Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września
1947 roku we wsi Okopy na ziemi podlaskiej jako trzecie dziecko Marianny i Władysława Popiełuszków. Na
chrzcie świętym otrzymał imię Alfons. Miał czworo
rodzeństwa: dwóch braci – Józefa i Stanisława – i dwie
siostry – Teresę i Jadwigę (Jadwiga zmarła przed
ukończeniem drugiego roku życia). Popiełuszkowie
żyli bardzo skromnie, ale pobożnie. Mama uczyła
modlitw, posyłała na lekcje religii, a synów zachęcała do służby ministranckiej. Mały Alek po przyjęciu
Komunii Świętej codziennie pełnił posługę ministranta w oddalonym o cztery kilometry kościele parafialnym w Suchowoli.
Po zdaniu matury – we wrześniu 1965 roku – wstąpił do warszawskiego seminarium. Jako kleryk cieszył
się sympatią kolegów i wykładowców. Był pracowity
i chętny do pomocy. Szybko zaaklimatyzował się w nowym środowisku.
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W czasie formacji kapłańskiej spotykał się wielokrotnie z przejawami brutalności
władz komunistycznej Polski.
Szczególnie dotkliwie odczuł
komunistyczny reżim w wojsku, do którego został przymusowo wcielony na drugim
roku seminarium. Trafił do
jednostki w Bartoszycach.
Praktyka wojskowa młodych kleryków miała jeden
zasadniczy cel – zniechęcić ich do powrotu na drogę
kapłaństwa. Służyły temu m.in. polityczne szkolenia,
na których krytykowano Kościół, a w szczególności księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Klerycy,
którzy odbywali swoją służbę z Alkiem Popiełuszką
wspominają jego heroiczną postawę i odwagę w przeciwstawianiu się zasadom panującym w koszarach. To
on był inicjatorem głośnego odmawiania różańca, drogi krzyżowej czy gorzkich żali. Nie dał się zastraszać.
Nie wykonał polecenia ściągnięcia z palca różańca. Za
swoje „przewinienia” spotykał się z surowymi karami:
dodatkową musztrą, nocnymi alarmami, wielokilometrowymi marszobiegami w maskach przeciwgazowych,
staniu boso na baczność na zimnej posadzce w pełnym
rynsztunku. Popiełuszko nie dał się jednak nigdy złamać, z godnością wyznawał swoją wiarę, wzbudzając
szacunek u kolegów, dla których stał się prawdziwym
autorytetem.
Doświadczenia z Bartoszyc upewniły Popiełuszkę
we właściwym obraniu życiowej drogi, a jednocześnie
pokazały mu, że ma w sobie siłę do przeciwstawiania się
złu bez względu na czas i okoliczności. W Bartoszycach
utwierdził się w przekonaniu, iż zło należy nazywać po
imieniu i nie wolno zawierać z nim żadnych kompromisów.
30 października 1968 r. Alek Popiełuszko zakończył służbę wojskową i rozpoczął trzeci rok studiów.
Na ostatnim roku formacji kapłańskiej podjął decyzję
o zmianie swojego imienia, które często było obiektem
kpin i niewybrednych żartów. Za nowego patrona obrał
sobie św. Jerzego.
Wiosną 1972 r. Jerzy Popiełuszko rozpoczął ostatni etap do przyjęcia święceń kapłańskich. Uroczystość
odbyła się 28 maja w archikatedrze warszawskiej na
Starym Mieście. Święceń udzielił mu osobiście Prymas
Stefan Wyszyński.
Pełnienie posługi kapłańskiej ks. Jerzy rozpoczął w parafii pw. Świętej Trójcy w podwarszawskich
Ząbkach. Kolejną placówką była parafia Matki Bożej
Królowej Polski w Aninie. W maju 1978 r. został skie-

rowany do parafii Dzieciątka Jezus na warszawskim
Żoliborzu, a po dwóch latach przeniesiony w charakterze rezydenta do parafii Św. Stanisława Kostki na
Żoliborzu. O przeniesieniu zadecydowały względy
zdrowotne. Ksiądz Jerzy nigdy nie był okazem zdrowia,
a służba wojskowa dodatkowo pogłębiła jego dolegliwości. W pierwszych latach kapłaństwa ks. Jerzy często
skarżył się na gardło i bóle wątroby. Miał problemy głosowe, które znacznie utrudniały prowadzenie lekcji religii i pracę duszpasterską. Funkcja rezydenta nie angażowała bardzo chorowitego kapłana w pracę nowej parafii.
Mógł zatem wraz z powstaniem „Solidarności” „wsiąknąć” w duszpasterstwo ludzi pracy, którego centrum
stał się właśnie kościół Św. Stanisława. Przełomowym
wydarzeniem w życiu ks. Jerzego było powierzenie mu
przez swojego proboszcza, ks. Teofila Boguckiego, odprawienia Mszy Św. na terenie Huty Warszawa w czasie
strajku. Ks. Jerzy bez wahania zgodził się na spotkanie ze strajkującymi robotnikami. Jego entuzjazm zaowocował stałą współpracą z robotnikami i zaszczytnym tytułem kapłana „Solidarności”. W kazaniu, jakie
skierował wtedy do kilku tysięcy strajkujących, mówił
o słuszności strajku i walce o swoje prawa. Przyjaźnie
jakie zawiązywał z hutnikami przynosiły wymierne
owoce: pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów,
wzajemne odwiedziny, udzielanie sakramentów czy
organizowanie wycieczek autokarowych. W każdą niedzielę o godzinie 10.00 ks. Jerzy Popiełuszko odprawiał
także Mszę Św. dla hutników i ich rodzin w kościele Św.
Stanisława Kostki. Tak narodziło się duszpasterstwo ludzi pracy.
Kiedy 13 gru-dnia 1981 roku
został wprowadzony „stan wojenny” ks. Jerzy
pomagał represjonowanym oraz
ich ro dzinom.
Często chodził
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do sądów na procesy znajomych hutników, organizował
również konkretną pomoc materialną dla rodzin internowanych robotników. Podczas stanu wojennego szczególnie żarliwie odprawiano w kościele Św. Stanisława
Kostki Msze Św. za Ojczyznę, zapoczątkowane już
w październiku 1980 r. przez ks. Teofila Boguckiego.
Od lutego 1982 r. ks. Bogucki celebrację tych Mszy
Św. powierzył ks. Jerzemu Popiełuszce. Przybywało
na nie coraz więcej ludzi. Tłumy wypełniały nie tylko
kościół, ale także cały teren przykościelny. Ks. Jerzy
niezwykle starannie dobierał wątki i słowa do swoich kazań, trzymając się ewangelicznego przesłania.
Dbał również o oprawę artystyczną, głównie wiersze
religijno-patriotyczne recytowane przez wybitnych
aktorów. Te dwugodzinne spotkania kończono pieśnią
„Boże coś Polskę”.
Msze Św. za Ojczyznę miały jednak swoich przeciwników. Grupy operacyjne SB przystąpiły do działań mających na celu zastraszenie Ks. Jerzego. Ksiądz
Popiełuszko był śledzony, nękany dziwnymi telefonami, dostawał listy z pogróżkami. W grudniu 1982 r.
do jego pokoju została wrzucona cegła z materiałem
wybuchowym. Jednak wszelkie próby „uciszenia”
„niepokornego księdza” nie przynosiły oczekiwanych
rezultatów. 12 grudnia 1983 r. Ksiądz Jerzy został wezwany do prokuratury. Zarzucono mu kształtowanie
antypaństwowych postaw oraz podrywanie autorytetu
i wiarygodności organów władzy państwowej. Jako materiał dowodowy esbecy podrzucili do kawalerki przy
ulicy Chłodnej (było to mieszkanie ks. Jerzego, które
otrzymał jako prezent od mieszkającej w USA ciotki,
Mary Kalinowski) prasę podziemną, materiał drukarski, 3 granaty łzawiące, ładunki dynamitu oraz naboje
pistoletowe. Po rewizji zatrzymano Ks. Jerzego w areszcie w Pałacu Mostowskich. Na kolejne przesłuchania
Ks. Popiełuszkę wzywano kilkakrotnie w styczniu 1984
r. Zdecydowanie odmawiał składania zeznań. W akcie
oskarżenia sporządzonym 12 lipca 1984 r. zarzucono
Ks. Popiełuszce nielegalne posiadanie amunicji, materiałów wybuchowych i nielegalnych wydawnictw. Do
procesu jednak nie doszło, ponieważ Ks. Jerzy został
objęty procedurą amnestyjną ogłoszoną 22 lipca z okazji 40-lecia PRLu.
Amnestia
nie rozwiązywała
jednak problemu.
Słusznie obawiano się o bezpieczeństwo Ks.
Jerzego. 13 października nastąpiła pierwsza

próba zabicia go. W drodze powrotnej z gdańskiego
kościoła Św. Brygidy doszło do zamachu. Jeden z zamachowców próbował rozbić przednią szybę samochodu księdza, na szczęście chybił. Mimo narastającego zagrożenia Ks. Jerzy nie dał się zastraszyć. 19 października udał się do kościoła Św. Braci Męczenników
w Bydgoszczy, by tam odprawić nabożeństwo różańcowe. Było to ostatnie nabożeństwo w życiu kapłana. Na
drodze z Bydgoszczy do Torunia jego samochód został
zatrzymany, a Ks. Jerzy zmuszony do wyjścia z samochodu. Esbecy bili swoją ofiarę aż do utraty przytomności kilkakrotnie. Związanego i zakneblowanego
wrzucili do bagażnika i ruszyli w kierunku Włocławka.
W drodze do Włocławka odzyskiwał dwukrotnie przytomność, ale za każdym razem był okrutnie bity. Po
kolejnej utracie przytomności przywiązano mu do nóg
10 kg worek kamieni i zawieziono na zaporę na Wiśle
koło Włocławka. Tam wrzucono księdza do wody. Nie
wiadomo czy w chwili wrzucania do wody ks. Jerzy
Popiełuszko jeszcze żył.
Ta k a j e s t
wersja sprawców.
Nie ma jednak
pewności, że jest
prawdziwa. W tej
sprawie pojawiło
się wiele uzasadnionych wątpliwości i trudno
powiedzieć, czy
zostaną one wyjaśnione kiedykolwiek.
Cieszmy się, że nasz parafialny relikwiarz wzbogacił
się o relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Będą nam one nieustannie przypominać nauki, którym
do końca pozostał wierny ten młody, drobny kapłan
o zamyślonym i przenikliwym spojrzeniu. Uklęknijmy
przed relikwiami, polecajmy Bogu za pośrednictwem
bł. Jerzego swoje sprawy i wołajmy jednym głosem:
W Ojczyźnie
– łodzi wypełnionej lękiem i buntem Był.
Leczył serca zatrute kłamstwem,
Cucił Polskę z letargu niemocy.
Walczył miłością, zło dobrem zwyciężał,
Lecz syk szatanów wypluwał oszczerstwa.
Wytrwał do końca, by się wykonało w krzyżowej drodze,
Na wiślanej tamie.
Pamiętamy księże Jerzy, czuwamy Sługo Boży.
Walczymy nasz kapłanie.
Dorota Bębenek
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Wojna i pokój oczami papieża Franciszka

Odprawiona początkiem czerwca pielgrzymka papieża Franciszka do Sarajewa, stolicy Bośni
i Hercegowiny, przebiegała pod hasłem „Niech pokój
będzie z wami”. Homilia, jaką wygłosił na uroczystej
Mszy Św. papież Franciszek uwypukliła problem wojny
i konfliktów, które mocniej niż kiedykolwiek rozogniane są niemal na każdym z kontynentów. Mówił: „[…]
Pokój jest planem Boga dla ludzkości, dla historii. Jest
to projekt, który zawsze napotyka sprzeciw człowieka,
a także sprzeciw ze strony złego. Również w naszych czasach pragnienie pokoju i trud, aby go budować, konfrontują się z faktem, że na świecie ma miejsce wiele konfliktów zbrojnych. Jest to rodzaj trzeciej wojny światowej,
prowadzonej „w kawałkach”. W kontekście globalnej
komunikacji odczuwa się klimat wojny.” Mówiąc o skutkach wojny, takich jak: przymusowe wysiedlenia, zniszczenia infrastruktury, ofiary, odniósł się bezpośrednio
do niechlubnej historii konfliktu w byłej Jugosławii. Dla
umocnienia ludzi i namawiając do ostatecznego pojednania wołał: „Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, ponownie
wznosi się z tego miasta wołanie ludu Bożego i wszystkich ludzi dobrej woli: nigdy więcej wojny!”.
Można by się zastanowić, do jakich konfliktów
zbrojnych odnosił się papież Franciszek. W mediach
panuje względny spokój, przebrzmiały stał się temat
sp or u na l i n i i
Ukraina - Rosja.
Eu rop a skupi a
się obecnie na
problemie imigrantów z państw
Afr ykańskich,
bez pokazywania
przyczyn ich desperackich ucieczek. Tymczasem

krwawe walki toczą się obecnie m.in. w Strefie Gazy,
Afganistanie, Somalii, Nigerii, Sudanie, Syrii, Libii,
Republice Środkowoafrykańskiej, Kolumbii. Powody
bywają różne, niemniej jednak dużą grupę konfliktów i prześladowań stanowią te oparte na motywach
religijnych. Organizacja Open Doors monitorująca prześladowania chrześcijan szacuje, że aktualnie
na świecie 100 milionów chrześcijan doświadcza przesłuchań, uwięzienia, tortur i często śmierci z powodu swojej wiary. Do tych ostatnich co roku zaliczanych jest ok. 100 tysięcy osób. Do krajów najbardziej
wrogich w stosunku do chrześcijan zalicza się: Koreę
Południową, Afganistan, Arabię Saudyjską, Somalię,
Iran, Malediwy, Uzbekistan, Jemen, Irak, Pakistan,
Erytreę, Laos, Nigerię, Mauretanię, Egipt, Sudan, Butan,
Turkmenistan, Wietnam, Czeczenię, Chiny, Katar,
Algierie, Komory, Azerbejdżan. Niemniej jednak do
morderstw katolików doszło w ostatnim czasie również
w państwach na wskroś chrześcijańskich tj. Kolumbii czy
Meksyku. Dwóch czołowych demografów religii David
B. Barrett oraz Todd Johnson dokonało pełnej analizy prześladowań chrześcijan na przestrzeni wieków.
Doszli oni do wniosku, że do tej pory śmierć za wiarę
w Chrystusa poniosło 70 milionów ludzi. Ponad połowa
z nich, 45 milionów, zginęła w XX wieku. Większość
to ofiary komunizmu lub faszyzmu. W XX wieku zamordowano za wiarę więcej chrześcijan niż we wszystkich wcześniejszych epokach.
Doskonałą publikacją opisującą sytuację chrześcijan na świecie
jest książka Johna
Allena „Globalna
wojna z chrześcijanami: dep esze
z linii frontu antychrześcijańskich
prześladowań”. Allen przez wiele lat pracował jako korespondent z Watykanu dla „National Catholic Reporter”
i starszy analityk ds. Watykanu dla CNN. Bogate doświadczenie zebrane na całej kuli ziemskiej i kontakty
z każdym, kto ma jakąś pozycję w dziedzinie obrony
wolności religijnej, uczyniło go idealnym świadkiem
tego, co sam nazywa bez cienia przesady globalną wojną przeciw chrześcijanom. W swojej książce daje świadectwo wszystkich antychrześcijańskich prześladowań
na każdym kontynencie. Demaskuje różne mity doty-
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czące antychrześcijańskich prześladowań. Radzi też, co
można zrobić, aby wesprzeć tych, którzy dosłownie ryzykują życie dla Jezusa. Nie trzeba być chrześcijaninem,
aby podnieść głos w obronie prześladowanych wyznawców Chrystusa. Tym niemniej dla nas, wierzących
w Niego, przejęcie się losem naszych dręczonych sióstr
i braci jest moralnym obowiązkiem. Potrzebne są modlitwa, nagłaśnianie faktów, bardziej globalne myślenie
o Kościele, pomoc charytatywna, nacisk na polityków,
wspieranie imigrantów, utrwalanie pamięci o współczesnych męczennikach.
„Krew męczenników posiewem chrześcijan” – powiedział żyjący na przełomie II i III wieku Tertulian,
afrykański teolog, najwybitniejszy pisarz starochrześcijański. Sentencja ta ma również zastosowanie w cza-

sach współczesnych.
Zechciejmy
wspierać naszych uciemiężonych współbraci choćby
codzienną
modlitwą, bo jak podaje organizacja Open Doors,
o to zazwyczaj proszą nasi prześladowani bracia i siostry. Doceńmy i podziękujmy również Bogu za miejsce
i czas, w którym nam samym przyszło przeżywać swoją
wiarę. Bez fizycznej przemocy, dyskryminacji, w bezpiecznych kręgach wspólnot parafialnych.
B.M. Stal

Św. Maksymilian Kolbe patronem trzeźwości
Urodził się 8 stycznia 1894 w Zduńskiej
Woli w miejscowości należącej wówczas
do zaboru rosyjskiego, jako drugi syn
Juliusza i Marianny
z domu Dąbrowskiej
w rodzinie wielodzietnej (jego brat Józef,
późniejszy o. Alfons
został również franciszkaninem). Ojciec
Rajmunda był z pochodzenia Niemcem, a matka była
Polką. Jest moim ulubionym świętym, gdyż w 1972 r.
gdy przystępowałem do sakramentu Bierzmowania
w Świątyni św. Rocha, jego wybrałem sobie na swojego patrona. Św. Maksymilian Maria Kolbe trzeźwość
propagował przez różne dzieła, szczególnie na łamach
„Rycerza Niepokalanej”.
Św. Maksymilian Maria Kolbe jest Patronem trzeźwości i osób uzależnionych. Jego stosunek do ludzi
pijących alkohol charakteryzuje dobrze notatka z jego
pamiętnika z czasu podróży do Rzymu w 1930 r.: „Pijak
w rowie; zbawić duszę pijaka, który wstał z łóżka i poszedł do rowu”.
Jako człowiek światły wiedział, że walka z piciem alkoholu to nie zmaganie się z jakąś substancją materialną, lecz że jest to walka w wymiarze duchowym. Dlatego
dążenie do całkowitej wolności od przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu – na wzór Maryi – uważał za

fundament pracy
nad otrzeźwieniem Narodu.
„ Ni e p o k a l a n a
– uczył więc Św.
Maksy milian
– oto nasz ideał. (...) Niećcie
wszędzie miłość
i ufność ku Maryi
Ni e p o k a l a n e j ,
a ujrzycie, że nawet z oczu najzatwardzialszych
grzeszników popłyną łzy, opróżnią się więzienia,
zwiększy się zastęp trzeźwych pracowników, a ogniska
domowe zabłysną cnotą, pokój i szczęście wyniszczy
niezgodę i ból”. W ostatnim czasie ks. dr Stanisław
Kowalik sprezentował mi bardzo cenną publikację –
swoją pracę doktorską pt. „Świętość chrześcijanina
w nauczaniu św. Maksymiliana Kolbego”. Gorąco polecam. Ks. Kowalik pochodzi z Łącka, jest teraz proboszczem w Parafii Wszystkich Świętych w Łososinie
Górnej. Także jego praca magisterska pt. „Prawda
o Niepokalanym Poczęciu i jej implikacje teologiczne w mariologii św. Maksymiliana Kolbego” jest także
poświęcona temu świętemu.
Jan M. Ruchała
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50 rocznica śmierci gen Józefa Gizy
w Londynie 16 VIII 1965
Urodził się w Dąbrówce Polskiej (obecnie Nowy Sącz) jako
syn Michała Gizy
i Małgorzaty Szkaradek.
Miał 3 braci: Piotr (18831950), Jakub (18921960), Błażej(1904-1975)
i 3 siostry: Anna Pacyna,
Zofia Kulig, Franciszka
Smaga. Dom rodzinny zachowany do dziś
(obecnie nr 14) znajJózef Giza jako sądecki gimnazjalista
dował się na pagórku
w centrum wsi nieopodal modrzewiowego kościółka tzw. Jagiellońskiego (bo fundowany przez króla W.
Jagiełłę; takiej nazwy używa się w Kronice szkolnej
Szkoły w Dąbrówce). Naukę rozpoczął, gdy miał lat
osiem. Uczęszczał do dwóch szkół w Nowym Sączu.
Najpierw przez dwa lata do szkoły męskiej przy ul.
Długosza 5 (budynek dzisiejszego I Liceum), a potem
do świeżo wybudowanej szkoły w tzw. dzielnicy kolejowej w latach 1895-1900.
W 1909 ukończył I Gimnazjum w Nowym Sączu.
W czasie nauki należał do Polskich Drużyn Strzeleckich.
Po maturze nie został przyjęty do Seminarium
Diecezjalnego i do końca września 1910 r. pracował
w cegielni w Biegonicach. Od października 1910 r.
służył w Cesarskiej
i Królewskiej Armii
Austro-Węgier, odbył
roczne przeszkolenie
dla ochotników w 20
Pułku Piechoty AustroWęgier. Przechodził
szkolenie w Krakowie,
Wadowicach, od 20
kwietnia 1911 r. w Bielinie (Bośnia), gdzie był
dowódcą sekcji i plutonu w 16 kompanii 20
pułku w stopniu kaprala, a następnie sierżanta podchorążego. 30
września 1911 r. został
przeniesiony do rezerFotografia ślubna

wy. Od 12 lutego 1912 r. pracował na stanowisku oficjała pocztowego w Urzędzie Pocztowym w Nowym
Sączu. Od maja do czerwca 1913 r. odbywał ćwiczenia
wojskowe ponownie w Bośni, od października 1912
r. do końca marca 1913 r. ukończył sześciomiesięczny kurs pocztowo-telegraficzny. Od 1912 r. ponownie
działał w Polskich Drużynach Strzeleckich.
Po wybuchu I wojny światowej 1 sierpnia 1914 r. został wcielony do 15 kompanii macierzystego 20 pułku,
4 sierpnia awansowany do stopnia chorążego piechoty
i mianowany dowódcą plutonu. Brał udział w walkach
na froncie serbskim i włoskim. 1 listopada 1915 r. został awansowany do stopnia podporucznika. Od lipca
1916 r. uczestniczył w walkach na froncie rosyjskim.
Następnie z powodu choroby był leczony w szpitalu.
Od 30 czerwca 1917 r. był instruktorem w 20 pułku,
ukończył kurs techniczny. 1 sierpnia 1917 r. został
awansowany do stopnia porucznika i po raz drugi brał
udział w walkach na froncie włoskim. Od 16 kwietnia
do 23 maja 1918 r. ponownie przebywał w szpitalu, po
czym był instruktorem w kompanii zapasowej 20 pułku
w Tarnowie. W międzyczasie był członkiem konspiracyjnej organizacji „Wolność” (1917-1918, współpracował m. in. z Leopoldem Gebelem. Od 30 października
1918 był dowódcą 1 kompanii zapasowej 20 pułku piechoty. Współautor antyaustriackiego zamachu wojskowego z 30 na 31 października 1918 r. w Tarnowie.

Zdjęcie klasowe przed budynkiem gimnazjum

Został przyjęty do Wojska Polskiego w listopadzie 1918
r. U schyłku wojny uczestniczył w przekształceniu 20 pułku piechoty w 1 Pułk Strzelców Podhalańskich. W pułku
stacjonującym w Nowym Sączu pełnił funkcję adiutanta.
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. na sta-
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nowisku dowódcy kompanii. Walczył w szeregach I brygady Górskiej, brał udział w wyprawie kijowskiej. 1 kwietnia
1920 r. został awansowany do stopnia kapitana. Następnie
walczył w rejonie Pińska, obronie Brześcia. Po zakończeniu wojny w grudniu 1920 r. wraz z 1 pułkiem wrócił do
Nowego Sącza. Odbył kurs przy dywizyjnym Centrum
Szkolenia w Krakowie, po czym nadal służył w pułku
na stanowisku adiutanta. W 1920 r. został awansowany
do stopnia majora ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r.
W maju 1922 r. został mianowany na stanowisko dowódcy
batalionu. Od kwietnia 1926 do 1927 roku pełnił funkcję
komendanta obwodowego Przysposobienia Wojskowego
i Wychowania Fizycznego przy 1 pułku. Od czerwca do
września 1928 r. był dowódcą III batalionu pułku. W roku
1927 r. kończy się sądecki okres generała, który opuszczając Nowy Sącz przekazał parafii św. Rocha obraz św. Józefa
pędzla B. Barbackiego, który do dzisiaj tam się znajduje.
Zmarł 16 sierpnia 1965 r. w Londynie (dokładnie w dniu
św. Rocha gdzie w Dąbrówce obchodzono parafialny odpust). Ostatnie tygodnie życia spędził w szpitalu pod opieką syna Kazimierza i synowej i ich dzieci. Wiele lat później
jego syn Kazimierz indagowany później w sprawie ostatnich lat emigracyjnego życia Ojca napisał „W jego tęsknocie
na pierwszym miejscu była zawsze POLSKA, na drugim też
POLSKA i na trzecim POLSKA”.

Został pochowany na londyńskim Cmentarzu
Gunnersbury. Jego
żoną była Wiktora,
z domu Szkaradek
(1899-1986). Mieli
czworo dzieci: córkę Marię (ur. 1921,
łączniczka Armii
Krajowej) oraz sy- Tablica przed budynkiem szkoły
nów Mieczysława (1920-1939, absolwenta Korpusu
Kadetów nr 1 we Lwowie, poległego w kampanii wrześniowej pod Radłowem), Kazimierza (ur. 1924, emigrant) i Tadeusza (ur. 1929). Córka Maria Podgórska
poświęciła ojcu książkę pt. Z Sącza rodem, Wspomnienia
córki generała Józefa Gizy.
Ordery i odznaczenia:
• Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti
Militari (1921)
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• Krzyż Walecznych – trzykrotnie
• Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (październik 1945)
• Medal Niepodległości
Jan M. Ruchała

Wspólnie uczcić Serce Jezusa

Spotkanie Młodzieżowe w parafii św. Rocha

W naszej parafii 19 czerwca odbyło się modlitewne spotkanie dla młodzieży z Nowego Sącza
i okolic, w czasie którego wspólnie uczciliśmy Serce
Jezusa. Program tego spotkania był następujący: zawiązanie wspólnoty, Msza Św., świadectwo „Arkadio”
i Adoracja Uwielbienia Serca Jezusowego. W śpiewie

przewodniczyła nasza parafialna schola młodzieżowa,
a młodzi z grupy JP2 dla każdego uczestnika przygotowali piernikowe serce ze Słowem Bożym. Inicjatywa
zorganizowania takiego spotkania zrodziła się spontanicznie, ale w organizacji i przygotowaniu można było
dostrzec Boże działanie, a także doświadczyć wielkiej
mobilizacji i wspólnoty ludzi młodych oraz życzliwości ich rodziców, za co niech Pan Bóg hojnie wynagrodzi. Serdeczne podziękowanie należą się również
Księdzu Prałatowi, który jako gospodarz parafii, czuwa nad całością i ostatecznie wyraża zgodę oraz daje
wsparcie dla tego typu działań.
Nasze wspólne uwielbienie Serca Jezusowego
i wynagrodzenie za zniewagi pięknie wpisało się
w miesiąc czerwiec - poświęcony Najświętszemu
Sercu Jezusa oraz stało się nieplanowaną odpowiedzią na List Pasterski Ks. Biskupa Andrzeja Jeża
z okazji zakończenie peregrynacji obrazu Jezusa
Miłosiernego w Diecezji Tarnowskiej. W liście tym
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Biskup pisał, że „pięknym owocem peregrynacji,
o który się modlimy, powinien być powrót do praktyki I piątków miesiąca oraz nabożeństw wynagradzających Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy
osobiste i całej ludzkości. W tym roku, wraz z całym
Kościołem obchodzimy 250. rocznicę ustanowienia liturgicznego święta Najświętszego Serca Jezusowego”,
a następnie stwierdził, że „pobożność zwracająca się
do Najświętszego Serca Jezusa jest jednym z podstawowych doświadczeń, z których czerpie i w których
wyraża się nasza wiara”.

Chyba nic bardziej nie może przekonać młodego człowieka
o Bożej miłości do niego, jak przebite włócznią Serce Jezusa. Jak
pisze Ksiądz Biskup, to
„otwarte Serce Jezusa
jawi się jako swoiste
„okno” pozwalające wejrzeć w świat Boga, by
zobaczyć w nim ogrom
gorejącej miłości, a także
gotowość Boga do nieustannego wkraczania
w historię człowieka. Poprzez Serce Zbawiciela Bóg napełnia ją sensem, celowością, a przede wszystkim swoją
świętą i uświęcającą obecnością”.
Mam żywą nadzieję, że to spotkanie z Jezusem i Jego
otwartym dla każdego Sercem zaowocuje w życiu każdego
uczestnika rozwojem duchowym oraz zawiązaniem jeszcze bliższej relacji z samą Miłością.
ks. Piotr Zawiślak
							

Przebieg młodzieżowego spotkania w oczach młodych
W ramach przygotowań do przyszłorocznych ŚDM
w naszej parafii odbył się w piątek 19 czerwca wyjątkowy wieczór uwielbienia Serca Jezusa dla młodzieży
z Nowego Sącza i okolic. Koncepcji na plan Spotkania
Młodzieży było wiele, lecz ostatecznie po krótkim
wstępie nastąpiło zawiązanie wspólnoty, czyli kilka piosenek na ,,rozruszanie”. Wszyscy włączyli się w śpiew
wspólnotowy i taniec – oczywiście wszystko na chwałę
Bożą. Świetnie spisali się chłopcy, którzy pokazywali
ruchy taneczne do danych piosenek.

Następnie animator
okręgowy Jarek Baziak powiedział kilka słów, aby zachęcić młodzież do udziału
w ŚDM w Krakowie w 2016
roku. Później zwolniliśmy
trochę tempo piosenek, aby
duchowo przygotować się
do Mszy Św. Ksiądz Prałat
przywitał młodzież, księży
oraz siostry zakonne dzięki którym tyle młodych
serc mogło zebrać się w naszym kościele. W liturgię włączyliśmy się jako grupa
młodzieżowa, czytanie przeczytał nasz gość – Arkadio
(sądecki raper i freestyler), a po Mszy Św. usłyszeliśmy jego świadectwo. Opowiedział nam historię swojego życia oraz pokazał z jakich problemów Pan Bóg
go wyciągnął. Wszyscy słuchaliśmy go z zaciekawieniem. Najważniejszym punktem spotkania – oczywiście oprócz Mszy Św. – była adoracja uwielbienia Serca
Jezusowego. Poprowadził ją Ksiądz Piotr wraz ze śpiewem scholii parafialnej pod przewodnictwem Szymona
Łęczyckiego.
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Następnie Pan Jezus przeszedł między nami, a po
błogosławieństwie zaśpiewaliśmy Hymn ŚDM, w który
włączyła się wszystka młodzież. Dla naszych gości przygotowaliśmy małą niespodziankę. Były to własnoręcznie
robione serca z piernika, które miały przyklejone cytaty
z Pisma Świętego. Szał zrobiła projekcja obrazu Jezusa
na zewnętrznej ścianie kościoła przy głównym wejściu.
Wszyscy włożyliśmy całe serce w urządzenie tego
spotkania. Najpiękniejsze były próby i przygotowania,
kiedy bardzo się staraliśmy, aby wszystko wyszło jak

najlepiej. W sumie przygotowaliśmy 1000 pierników, było przy
tym mnóstwo śmiechu i zabawy.
Mamy nadzieję, że wszystkim podobało się to wspaniałe spotkanie
z Jezusem. Bardzo cieszymy się, że
mogliśmy zrobić coś dla młodzieży – świetnie się przy tym bawiąc.
Angelika Zając i Piotr Mrowca

Z życia młodzieży
Światowy Dzień Młodzieży i Diecezjalne Forum Młodzieży

Co roku w Niedzielę Palmową młodzież z całej diecezji spotyka się z biskupem, aby razem świętować Światowy
Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. W tym roku,
w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży,
które odbędą się w 2016 r. w Krakowie, dzień ten poprzedziło Diecezjalne Forum Młodzieży, w którym wzięli
udział animatorzy dekanalni oraz parafialni ŚDM.
Można powiedzieć, że całe Forum było takim
mini ŚDM. My, jako animatorzy mogliśmy po części
zobaczyć jak będzie to wyglądało podczas Tygodnia
Misyjnego.
Podczas
pierwszego dnia, czyli
w piątek 27.03
przyjechaliśmy
wraz z innymi
animatorami
z okręgu nowosądeckiego

do Tarnowa. Zostaliśmy przydzieleni do parafii pw.
Świętego Krzyża i św. Filipa Neri, do księży Filipinów.
Tam spędziliśmy trochę czasu z młodzieżą z Oratorium,
czyli takiej naszej Grupy Młodzieżowej, po czym udaliśmy się do kościoła na krótką adorację, na której rozważaliśmy Pismo Święte. Po adoracji zostaliśmy przydzieleni do rodzin, które przyjęły nas z wielką radością
i otwartością. Mogliśmy się poczuć jak młodzież, którą
będziemy gościć w naszych domach za rok.
W Sobotę
28.03 odbywały się warsztaty uwielbieniowe w auli
Wyższego
Seminarium
Duchownego.
Podczas nich
uczyliśmy
się, jak powinna wyglądać modlitwa uwielbienia, która często mylona jest z modlitwą dziękczynienia. Razem
z Leopoldem Twardowskim uwielbialiśmy Boga. Mieliśmy
również okazję wysłuchać świadectwa Efraima, który od
dziecka chciał zostać rycerzem Boga, oraz osób, które już
w poprzednich latach miały do czynienia ze Światowymi
Dniami Młodzieży. Oprócz czegoś dla ducha były również
zabawy integracyjne dla ciała. Po chwili wytchnienia przeszliśmy wspólnie do Bazyliki Katedralnej, gdzie obyła się
Msza Święta pod przewodnictwem ks. Artura Ważnego.
Po mszy, wraz ze wszystkimi uczestnikami forum przeszliśmy uroczystym orszakiem do Hali Gumniska, gdzie
miała odbyć się dalsza część spotkania. Podczas pochodu towarzyszyły nam symbole ŚDM – Krzyż oraz Ikona.
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Na hali czekali na nas „Stróże Poranka”, którzy prowadzili
spotkanie ewangelizacyjne. Na zakończenie dnia wspólnie
uwielbialiśmy Boga.
W niedzielę odbyły się główne uroczystości pod
przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Jeża. W hali
zgromadziło się kilka tysięcy młodych ludzi, którzy
przyjechali, by wspólnie wyznać wiarę. Wysłuchaliśmy
świadectwa i śpiewając adorowaliśmy Pana. Drogą
Krzyżową ulicami Tarnowa, podczas której towarzyszyli nam św. Jan Paweł II i bł. Karolina, przeszliśmy
do kościoła bł. Karoliny Kózkówny. Tam odbyła się
Eucharystia. Na twarzach uczestników było widać radość. Można było poczuć działanie Ducha Świętego.
Atmosfera była niesamowita.

Światowe Dni Młodzieży zbliżają się wielkimi krokami. Ważne
jest, aby dobrze się
do nich przygotować.
Pomagają nam w tym
Synaje – diecezjalne
spotkania młodych.
Zróbmy wszystko, abyśmy przez czas, który
nam został, bardziej
otworzyli się na Boga.
Katarzyna Bocheńska

***

Wieczór Uwielbienia w Krynicy
Dnia 8 maja 2015 r. młodzież naszej parafii wzięła
udział w I Krynickim Wieczorze Uwielbienia. Miał on
miejsce w kościele św. Antoniego w Krynicy-Zdroju.
Spotkanie było przeznaczone dla młodych i starszych –
tych, którzy śpiewem i modlitwą pragną chwalić Boga.
Około godz. 20.00 przybyliśmy na miejsce. Kościół
był pełen wiernych. W programie wieczoru był koncert i świadectwo nawróconego rapera Dobromira
Makowskiego, a następnie adoracja Chrystusa obecnego pod postacią chleba. W tym samym czasie w konfesjonałach posługiwali księża, a więc każdy mógł pojednać się z Bogiem.

W celu uzyskania lepszego widoku na przebieg
wydarzeń, nasza grupa udała się jak najbliżej ołtarza.
Po wysłuchaniu poruszającego świadectwa nastał czas
śpiewu i modlitwy. Chwyciliśmy się za ręce i razem
z chórem wielbiliśmy Boga wyśpiewując. W przerwach

między pieśniami rozważaliśmy kilka fragmentów
Pisma Świętego. Na zakończenie tego niesamowitego
wieczoru każdy wierny mógł podejść do wielkiej monstrancji i dotknąć jej.

Obok ołtarza w koszyczkach leżały karteczki ze
skrótami rozważanych fragmentów Pisma Świętego.
Każdy mógł sobie jedną zabrać i w domu jeszcze raz
wrócić do rozmyślania nad tymi fragmentami. Po zakończeniu adoracji i całego uwielbienia około godz.
23.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Szymon Konstanty
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Aktywna młodzież – wycieczka w góry
Młodzież naszej parafii z całą pewnością nie jest
leniwa. Na dowód wybraliśmy się w góry dnia 9 maja.
Tym razem wchodziliśmy na Mogielicę z Jurkowa.
Pogoda nam dopisała. Jak to ksiądz Piotr zawsze powtarza, była idealna dla nas. Jak wyjeżdżaliśmy z Nowego
Sącza – padało. Jednak nikt z nas nie tracił wiary, że się
wypogodzi, a już na pewno nie chłopcy, którzy zabrali ze sobą nawet okulary przeciwsłoneczne! Przestało
padać, ale na nasze szczęście, nie było też za gorąco.
No idealna pogoda.

Kiedy doszliśmy na szczyt, chętni mogli wspiąć się
na wieżę widokową i podziwiać krajobraz, a naprawdę
było co! A jako że był to maj, odśpiewaliśmy majówkę wspólnie z inną wycieczką. Następnie, po zejściu
z Mogielicy, nadszedł czas na nadrobienie spalonych
kalorii – ognisko.

Wszyscy byliśmy bardzo głodni po takim wysiłku,
więc spałaszowaliśmy dużo kiełbasek. Mieliśmy nawet
czas na zabawę na placu zabaw – znowu staliśmy się
dziećmi :).
Było naprawdę miło. Jak widać, nic nie jest nam
straszne. Oby więcej takich wypadów :).
Agata Wójsik

***

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha
Dnia 4 czerwca młodzież naszej parafii wybrała
się do Rzeszowa na koncert „Jednego Serca Jednego
Ducha”. Rozpoczął się on o godz. 19.00 i trwał do godz.
23.00.

Było to naprawdę niesamowite przeżycie. Zebrał
się tłum ludzi, cały wielki plac był zapełniony! Był to
koncert bezgranicznego uwielbienia Boga. Robiliśmy
to poprzez taniec, śpiew i modlitwę. Świetnie się bawi-

liśmy przy rytmach afrykańskich, a także wzruszaliśmy
się na wolniejszych piosenkach. Można było też posłuchać nawet regionalnych utworów. Słowem: dla każdego coś dobrego!
Czuło się tam niezwykłą wspólnotę. Każdy człowiek dokoła, nawet obcy, stawał się bratem lub sio-
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strą. Kiedy zrobiło się ciemno, rozdano nam świeczki
i naprawdę wzruszyłam się, kiedy popatrzyłam na ten
tłum ludzi, kołyszący się w jednym rytmie i machający
świeczkami. To było coś pięknego. Tak naprawdę nikt
nie chciał stamtąd odjeżdżać!

Jestem pewna, że za rok będę chciała pojechać tam
jeszcze raz. Myślę, że każdy chrześcijanin powinien to
przeżyć. We wszystkich stron otaczała nas wszechobecna miłość: miłość bliźnich i miłość Boga. Naprawdę
było warto. Nigdy tego nie zapomnę.
Agata Wójsik

***

III Diecezjalne Spotkanie Bierzmowanych
W sobotę 06.06.2015 r. w Starym Sączu odbyło się III Diecezjalne Spotkanie Bierzmowanych.
Uroczystość, jak co roku, organizowana była przez
Wydział Katechetyczny, któremu patronuje biskup
tarnowski Andrzej Jeż oraz burmistrz gminy i miasta
Starego Sącza Jacek Lelek. W spotkaniu uczestniczyło
blisko 2,5 tys. młodych ludzi. Wśród nich była również młodzież z naszej parafii pod opieką ks. Piotra
Zawiślaka.

śmy, przywitał nas koncert ewangelizacyjny zespołu
„Genezaret”.
Klerycy porwali publiczność, rozbudzili tych rozespanych i obdarowali wszystkich niesamowicie pozytywną energią. Następnym punktem spotkania była
Msza Święta. Na papieskim ołtarzu celebrowali ją ks.
bp. Stanisław Salaterski, ks. Bogusław Połeć, ks. Tomasz
Lelito oraz księża, którzy przyjechali z młodzieżą.
Po Mszy Świętej każdy uczestnik miał zapewniony posiłek. Na samym końcu odbyła się wspólna zabawa połączona z tańcami „lednickimi”.

Nasza grupa zebrała się pod plebanią o godz. 8.00.
Gdy wszyscy dotarli, wyruszyliśmy pielgrzymką do
Starego Sącza. Jak zwykle w czasie marszu było bardzo wesoło, śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Gdy doszliMyślę, że takie spotkanie po
sakramencie bierzmowania jest darem, którego nie wyobrażam sobie
nie przyjąć.
– Wyjazd trzeba zorganizować,
ale młodzi przyjeżdżają z własnej
woli. Są już wybierzmowani. Tu
nikt nie sprawdza obecności, nic
nie grozi za opuszczenie pielgrzymki. Młodzież przyjeżdża, bo chce –
mówił ks. dr Bogusław Połeć
Aleksandra Wańczyk
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Synaj w Bochni

W sobotę 20 czerwca około tysiąc młodych ludzi wzięło udział w spotkaniu, w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Nie
brakło młodzieży z naszej parafii. Mimo kapryśnej
i chwilami deszczowej pogody, uczestnicy tryskali
optymizmem.

Kościoła, wyrażający się w tylu odmiennych stylach, językach i kulturach. A to wszystko zlewa się w jednym nurcie umiłowania Chrystusa i Jego Kościoła. Światowe Dni
Młodzieży, a także rekolekcje oazowe, które będziecie przeżywać w czasie wakacji, są drogą pełnej entuzjazmu i radości ewangelizacji” – dodał Biskup Tarnowski.

W programie Synaju były świadectwa, katechezy
i wspólna modlitwa. Mszy św. w bazylice św. Mikołaja
przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż, który w czasie homilii powiedział, że zbliżające się Światowe Dni
Młodzieży są wielkim świętem wiary ludzi młodych, ludzi
przeżywających radość z faktu wyznawania swojej wiary.
„Urzekający i bardzo budujący jest ów entuzjazm młodego

Podczas Synaju nie zabrakło również rozrywki w postaci występów oraz koncertu zespołu „Deus
Meus”, a całość spotkania zakończył apel jasnogórski
i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
W diecezji tarnowskiej odbyły się dotychczas dwa
Synaje, kolejne są już w planie.
ks. Piotr Zawiślak
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Co młodzieży na czas wakacji proponuje
Diecezja Tarnowska?
Oazy, obozy, piesza pielgrzymka, Strefa Chwały,
SMS i Miasteczko Modlitewne – to tylko niektóre z wakacyjnych propozycji przygotowanych przez Kurię
Diecezjalną w Tarnowie oraz ruchy i stowarzyszenia.
Każdego roku cieszą się one dużym zainteresowaniem,
dlatego na niektóre turnusy miejsca skończyły się już
w maju.
Młodzi z całej Polski są zaproszeni w wakacje do
Zabawy. Od 28 lipca do 3 sierpnia przy Sanktuarium Bł.
Karoliny powstanie Miasteczko Modlitewne. To sied-

miodniowa szkoła modlitwy – dziękczynienia, prośby,
uwielbienia, modlitwy wstawienniczej. Hasłem tegorocznego spotkania, które przypada w setną rocznicę
męczeńskiej śmierci bł. Karoliny – są słowa ks. Jana
Twardowskiego „Miłość na śmierć nie umiera”. Oprócz
szkoły modlitwy przewidzianych jest wiele wydarzeń
towarzyszących: dyskusje, spotkania w grupach, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, czuwania modlitewne,
koncerty zespołów oraz dobra zabawa.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.miasteczkomodlitewne.pl/

***

Ciekawą inicjatywą jest też Strefa Chwały, która
odbędzie się od 4-8 lipca w Starym Sączu. Chętni mogą
się zgłaszać. W jednym miejscu zgromadzą się ludzie
świata kultury, mediów, sportu, ale także polityki i biznesu. Wyjątkowość tego wydarzenia podkreśla fakt, iż
uczestnikami będą dorośli, młodzież, a także dzieci, co

gwarantuje ciepłą, rodzinną atmosferę podczas trwania tego spotkania. W trakcie wydarzenia będzie czas
muzycznego uwielbienia, ale nie zabraknie także konferencji, spotkań w grupach, ciekawych gości i… ciszy.
Szczegółowe informacje i możliwość rejestracji dostępne są na:

www.strefachwalyfestiwal.pl

***

Młodzi są też zaproszeni na SMS – czyli Strefę
Młodych Serc. Będzie to ewangelizacyjno–powołaniowe
spotkanie młodzieży, którego organizatorami są: Wyższe
Seminarium Duchowne w Tarnowie oraz Sanktuarium

Matki Bożej w Okulicach. Konferencje, świadectwa, radosny taniec i koncerty to niektóre z punktów w programie spotkania. Odbędzie się ono od 24 do 25 lipca.
W sprawie zapisów można pisać na adres:

e-mail: strefa@wsd.tarnow.pl

***

Kuria Diecezjalna w Tarnowie, ruchy i stowarzyszenia też organizują wakacyjny wypoczynek. Będą
to m.in. oazy Ruchu Światło – Życie, Dziewczęcej
Służby Maryjnej, Liturgicznej Służby Ołtarza. Dzieci
i młodzież wezmą też udział w Misyjnych Wakacjach
z Bogiem, obozach przygotowanych przez Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży i Katolickie Centrum
Edukacji Młodzieży Kana w Tarnowie.

Dzieci, młodzież i starszych zgromadzi Piesza
Pielgrzymka Tarnowska, która wyruszy 17 sierpnia
z Tarnowa. Przez 9 dni pątnicy przeżyją rekolekcje
w drodze. Zapisy prowadzą parafie.
Wakacyjne propozycje organizowane przez Kościół
tarnowski można znaleźć na specjalnej stronie:

http://www.wartosciowewakacje.pl/

***

Także Siostry Służebniczki Dębickie organizują w wakacje kilka turnusów rekolekcyjnych dla
dziewcząt ze szkół podstawowych, gimnazjalnych,

ponadgimnazjalnych i studentek. Odbędą się one
w Krościenku nad Dunajcem, Ciężkowicach i Dębicy.
Szczegóły na:

http://www.mlodziez.bdnp.pl/

ks. Szymon Ćwik
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Nowy Święty w naszym kościele
24 czerwca w Uroczystość
Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
nasza parafia doznała kolejnego zaszczytu. W tym dniu do Kościoła
Trójcy Świętej uroczyście zostały wprowadzone relikwie bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Na tę uroczystość wybrano właśnie ten dzień,
gdyż dokładnie 50 lat temu –
24.06.1965 roku – po zdanej maturze Jerzy Popiełuszko został przyjęty
do Metropolitarnego Seminarium
Duchownego w Warszawie.

Cała uroczystość rozpoczęła
się o godzinie 17:00 w dolnym koście w sali św. Józefa. Po przywitaniu i przemowie ks. Prałata Józefa
Janasa zebranym został zaprezentowany film dokumentalny o życiu i działalności Księdza Jerzego.
Następnie ks. dr Jerzy Zoń poświęcił obraz ks. Jerzego i relikwiarz
w którym zainstalowano relikwie
Błogosławionego w postaci małej
kosteczki. Po krótkiej modlitwie
wszyscy zebrani procesyjnie udali
się do kościoła. Zaszczytu niesienia relikwii dostąpił Pan Michałowi
Izworskiemu – jako przedstawiciel
ludzi pracy, których patronem jest
właśnie bł. ks. Popiełuszko.

szą Ojczyznę, Rodziny naszej parafii, a także każdego z nas odmawiając Litanię do Najświętszego Serca
Jezusowego.
Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem każdy miał
możliwość ucałować relikwie bł.
Jerzego Popiełuszki i zaśpiewać:
„Boże coś Polskę…”.
Ks. Piotr Zawiślak

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Prałat Józef Janas,
koncelebrowali: ks. Jerzy Żoń, ks.
Piotr Zawiślak i ks. Szymon Ćwik.
Okolicznościowe kazanie o bł.
Księdzu Jerzym Popiełuszce wygłosił imiennik ks. dr Jerzy Zoń.
W czasie Mszy Świętej grał i śpiewał „starszy” zespół muzyczny,
który przygotował piękną piosenkę
o bł. Jerzym, a także śpiewał dawne
pieśni patriotyczne i współczesny
hymn na Światowe Dni Młodzieży.
Po Eucharystii – przed Jezusem
w Najświętszym Sakramencie – oddaliśmy pod opiekę bł. Jerzego na-

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem błogosławionego
ks. Jerzego Popiełuszki
Boże nieskończenie dobry,
który obdarzyłeś błogosławionego
księdza Jerzego Popiełuszkę łaską
wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci,
prosimy Cię słowami Papieża Jana
Pawła II: „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”. Miłosierny Boże,
udziel mi, za wstawiennictwem
błogosławionego księdza Jerzego
tej łaski, o którą Cię gorąco proszę.
Niech ofiara życia i jego wstawiennictwo u Ciebie przyczynią się do
wzrostu chrześcijańskiej wiary,
jedności i pokoju w świecie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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PRZYPOMNIENIA PaRAFIALNE
29 marca w Niedzielę Palmową
w parafii odbył się konkurs na najładniejszą i najdłuższą palmę, a na
szczeblu diecezji Światowy Dzień
Młodzieży i Diecezjalne Forum
Młodzieży, w którym uczestniczyła
młodzież naszej parafii.
***
Po raz pierwszy odbyła się Pielgrzymka Seniorów do
Łagiewnik i Centrum Jana Pawła II.
Organizatorom – Zarządowi Osiedla
Dąbrówka dziękujemy.
***
Do
Pierwszej
Komunii
Świętej przystąpiło 54 dzieci, a do
Sakramentu Bierzmowania 32 młodych ludzi.
***
Uczniowie klas III szkoły podstawowej przeżywali I Rocznicę
Komunii Świętej, a klasy II gimnazjum pozytywnie zdały egzamin
do bierzmowania na ocenę: bardzo
dobry.
***
Dzieci Komunijne udały się na
wycieczkę do Łagiewnik, Wadowic
i Inwałdu.
***
Młodzież miała zorganizowany
wyjazd w góry na Mogielicę, uczestniczyła w Wieczorze Uwielbienia
w Krynicy, a także w największym
w Europie koncercie religijnym
„Jednego Ducha Jednego Serca”
w Rzeszowie.
***
Lektorzy udali się rowerami
pod Ołtarz Papieski do Starego
Sącza, tam rozgrywany był mecz
piłki nożnej i zorganizowany grill.
***
Parafia wzbogaciła się o 6 nowych ministrantów.

23 maja nasz alumn Wojciech
Cabak przyjął Święcenia Diakonatu
w kościele św. Antoniego w Męcinie z rąk Ks. bpa Stanisława
Salaterskiego.
***
30 maja dyplomy otrzymało 30
uczniów z grup religijno-językowych i 4 osoby z nauki gry na gitarze.
***
4 pełnoletnich chłopców
z grupy młodzieżowej pozytywnie ukończyło Kurs Kierowania
Ruchem w Miejskim Ośrodku
Ruchu Drogowego w Nowym
Sączu. Po raz pierwszy zaprezentowali się podczas procesji Bożego
Ciała.
***
31
maja
przeżywaliśmy
Odpust Parafialny ku czci Trójcy
Przenajświętszej. Kaznodzieją był
Profesor Tarnowskiego Wyższego
Seminarium – ks. dr Jan Lorek.
***
4 czerwca odbyła się Procesja
Eucharystyczna
do
Czterech
Ołtarzy. Składamy Bóg zapłać rodzinom, które przygotowały tegoroczne ołtarze.
***
6 czerwca uczniowie klas III
gimnazjum i klas I ponadgimnazjalnych pieszo udali się do
Starego Sącza, by przy Ołtarzu
Papieskim we wspólnocie Kościoła,
pod przewodnictwem Ks. biskupa
Stanisława Salaterskiego, dziękować
za Sakrament Bierzmowania.
***
12-14 czerwca dzieci uczestniczyły w III Saletyńskim Spotkaniu
Dzieci w Kobylance.

W „Ochronce” po raz kolejny
obchodzony był Dzień Rodziny.
Dzieci dla swoich Rodziców występowały na scenie w Sali św. Józefa.
***
19 czerwca w naszej parafii odbył się wyjątkowy wieczór uwielbienia Serca Jezusowego zorganizowany
przez naszą młodzież (schola parafialna i grupa JPII) dla młodzieży
z Nowego Sącza i okolic oraz przyjaciół młodzieży.
***
20 czerwca młodzież z parafii pojechała do Bochni na
Synaj – Diecezjalne Spotkanie
Młodzieży przygotowujące do ŚDM
w Krakowie w 2016 roku.
***
21 czerwca młodzież z Grupa
JPII rozprowadzała przy kościele własnoręcznie przygotowane piernikowe
serca ze Słowem Bożym. Za złożone
ofiary składamy Bóg zapałać.
***
24 czerwca w Uroczystość
Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
w naszej parafii nastąpiło uroczyste wprowadzenie do Kościoła
Trójcy Świętej relikwii bł. Jerzego
Popiełuszki. W tym dniu – dokładnie 50 lat temu – Jerzy Popiełuszko
został przyjęty do Metropolitarnego
Seminarium Duchownego w Warszawie. Uroczystości przewodniczył
ks. Prałat, a kazanie wygłosił ks. dr
Jerzy Zoń, który przyczynił się do
pozyskania relikwii.
***
26 czerwca uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w Mszy Świętej na zakończenie roku szkolnego.
***
27 czerwca odbył się V bieg
św. Rocha, a po nim festyn.
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