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W Uroczystość Wszystkich Świętych miejmy, świadomość, że życie nasze jest
błyskiem wieczności w doczesności. To od nas zależy jak świecimy światłem
wiary spalając się w codziennych życiowych zmaganiach.
Życie często jest też dla nas zaskoczeniem, okamgnieniem. Jest to chwila, którą Bóg nam daje tu
na ziemi.
W tym okamgnieniu jednak możemy nieraz dostrzec przebłysk dobra, w którego blasku widzimy
promień światła wieczności.
Ten Boży promień dobra dane nam było jako
wspólnocie parafii oglądać w czasie życia śp. Księdza Prałata Dra Henryka Kościsza – naszego rodaka. Jemu poświęcamy naszą refleksję w tym numerze Glori. Przywołując wspomnienia z Jego życia
pomyślmy i o swoim.
„….Parafia to wspólnota ludzi wiary żyjąca
w czasie tu na ziemi i podążająca ku nowej Ojczyźnie. Ta Ojczyzna jest domem naszego wyjścia i powrotu. Dom to miejsce przygotowane dla rodziny.
Twoje życie Drogi Księże Henryku stało się tym błyskiem dobra, który pozostawił w naszych duszach
obraz nieustannie przypominający nam, że w przestrzeni wiary wszyscy tworzymy jedną rodzinę.
Dziś, kiedy widzimy granicę Twego życia, z wdzięcznością myślimy o Twej bezgranicznej więzi z rodziną
całej parafii. Dzięki tej więzi czujemy się mocniejsi.
Przed Bogiem nasze życie jest otwartą księgą, na
której stronach codzienności zapisujemy nasze myśli,
słowa i czyny.

„W TOBIE PANIE ZAUFAŁEM, NIE ZAWSTYDZĘ SIĘ NA WIEKI”
– wspomnienia o śp. Ks. dr Henryku Kościsku
W wielkim skrócie…

Ks. dr Henryk Kościsz urodził się
12 maja 1955 roku w Nowym
Sączu. Po ukończeniu szkoły
średniej wstąpił do WSD
w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa
Jerzego Ablewicza w dniu
25 maja 1980 roku. Jako
wikariusz pracował w parafii
Gorlice - Glinik Mariampolski. W latach 1982 - 1987 odbył
studia specjalistyczne z zakresu
prawa kanonicznego na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone
doktoratem. Od roku 1987 pracował w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie, najpierw jako obrońca węzła małżeńskiego, a następnie sędzia
diecezjalny i audytor. Ponadto w latach 1987 - 1992 sprawował obowiązki notariusza Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Pełnił również
obowiązki delegata Biskupa Diecezjalnego do oceny ksiąg treści religijnej, diecezjalnego referenta duszpasterstwa trzeźwości, kierownika
Studium Apostolstwa Trzeźwości dla Świeckich oraz członka Rady
Kapłańskiej, Diecezjalnej Rady do spraw Ekonomicznych, Komisji Artystyczno - Budowlanej i Komisji Sztuki Kościelnej. W roku
2005 został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły
Kolegiackiej w Nowym Sączu. Ks. dr H. Kościsz zmarł 14 września
2009r. w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego.

Wciąż żyjesz…

Ciepłe spojrzenie, łagodny głos, ale przede wszystkim odpowiedzialne człowieczeństwo i wielkie kapłaństwo – to pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą mi na myśl, gdy przywołuję w pamięci
postać Ks. dr Henryka Kościsza. A przywołać ją wcale nie jest trudno.
Jeszcze nie tak dawno, chciałoby się powiedzieć „wczoraj”, można
było spotkać Ks. Henia w kościele Trójcy Świętej lub jej okolicach.
Chociaż pracował w Tarnowie, to wiernie i aktywnie towarzyszył

wydarzeniom rodzinnej parafii. Był stale obecny, nie tylko odprawiając niedzielne Msze Święte, ale także z zaangażowaniem włączając się w liturgię najważniejszych świąt i uroczystości kościelnych.
Przypuszczam, że wielu parafianom pobrzmiewają w uszach słowa:
„Oto drzewo krzyża” i wysoko uniesione ręce Ks. Henryka wchodzącego do świątyni w czasie obrzędów Wielkiego Piątku. Zresztą tych
sytuacji, jakie nieodparcie łączą się z osobą śp. Ks. Henia jest znacznie więcej. Każdy zapamiętał Go inaczej, ale sądzę, że wspólnym,
wykładnikiem wszystkich tych wspomnień jest duchowość, dobroć,
życzliwość, pogodny wyraz twarzy, które towarzyszyły Ks. Henrykowi w relacjach z innymi ludźmi oraz Jego rozmodlenie i mądrość.
Dziś nie ma już wśród nas Ks. Henryka. Bóg miał względem
Niego swój plan. Myślę jednak, że Ks. Heniu wciąż żyje w sercach
wielu spośród nas. Był przecież „naszym” Księdzem.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

We wspomnieniach parafian:

Ksiądz Prał Józef Janas:
Śp. Ksiądz Henryk pracował jako wikariusz w parafii GorliceGlinik w latach 1980-1982. Była to Jego jedyna placówka duszpasterska. Ja do Gorlic zostałem skierowany w 1981 roku, zatem przez
jeden rok pracowaliśmy w tej samej parafii, która wówczas nazywała
się „misyjną”. Ksiądz Henryk uczył w Zespole Szkół Zawodowych,
trzyletnim Technikum Mechanicznym oraz dzieci z drugich klas szkoły
podstawowej. Warunki, w jakich pracowaliśmy były dosyć trudne.
Msze Święte i wszelkie nabożeństwa odprawiano od kwietnia do
listopada na ganku kaplicy mieszczącej się przy ulicy Chopina. Sale
katechetyczne zaś zbudowane zostały z płyt tekturowych, były pokryte
papą. Dodam, że i ja i Ksiądz Henryk Kościsz uczyliśmy wtedy po 35
godzin tygodniowo. Nie trzeba więc dużej wyobraźni, by potwierdzić,
że nazwa parafii była właściwa. Z Księdzem Henrykiem mieszkaliśmy razem w domu państwa Nagrodzkich, przy ulicy Waryńskiego.
Zaś budowę kościoła, plebanii i domu zakonnego w tamtejszej parafii
prowadzono przy ulicy Michalusa.
Pamiętam, że młodzież bardzo sympatyzowała z Ks. Heniem.
Niektórzy często go odwiedzali. Część grupy oazowej z Gorlic spo-

Księga Twojego życia, której Stwórca
przewrócił ostatnią kartę, zapisana jest
także w pamięci naszego serca. Tej
pamięci nie osłabi nagłe zaproszenie
Pana Życia. On wezwał Ciebie a Ty
nas uprzedziłeś. My także do Niego
idziemy. Drogi Księże Henryku, całe Twe
życie i kapłaństwo stało się dla naszej
wspólnoty mostem budowanym między
niebem a ziemią. I chodź po tym moście
już sam przeszedłeś na brzeg wieczności,
wierzymy, że to rozstanie jeszcze bardziej
nas umocni” - (fragment z pożegnania
wygłoszonego po Mszy Św. w dniu
pogrzebu).

tkałem na pogrzebie śp. Księdza Kościsza. To dowodzi o wielkim szacunku dla Jego osoby.
W pracy duszpasterskiej Ksiądz Henryk odznaczał się dużą gorliwością. Bardzo chciał jak najlepiej przygotować dzieci do Pierwszej
Komunii Świętej. Pod koniec przygotowań prosił doświadczonego
kapłana z sąsiedniej parafii, aby stwierdził gotowość dzieci do tej
ważnej i pięknej chwili w życiu. Świadczy to o dojrzałości i odpowiedzialności Księdza Henia za swoją pracę.
Ksiądz Henryk angażował się także bardzo w Kościół Domowy.
Miał naprawdę serdeczne podejście do wiernych, dzięki czemu darzono
go zaufaniem i przyjaźnią. Młodzi ludzie, których uczył, często przychodzili do niego z prośbą o poradę. Śp. Ksiądz Henryk Kościsz był
gorliwym katechetą, sumiennym kapłanem i dobrym człowiekiem.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

P. Antoni Ruchała
- ODSZEDŁ OD NAS KSIĄDZ CICHY
I POKORNEGO SERCA
Informacja o nagłej śmierci Ks. Henryka Kościsza dla wielu
z nas była porażająca.
„To niemożliwe…”, „To chyba pomyłka, zbieżność nazwisk…”.
Tak najczęściej reagowaliśmy podejmując tą smutną wiadomość,
która szybko rozniosła się po naszej parafii i napełniła bólem wszystkich, którzy znali Ks. Henryka.
Reakcja była naturalna i szczera, bo któż przypuszczał, że kapłan
którego kilkadziesiąt godzin wcześniej widzieliśmy w konfesjonale i przy
ołtarzu sprawującego ofiarę Mszy Świętej zostanie tak szybko zaproszony do nowej Ojczyzny przygotowanej przez kochającego Boga.
Księdza Henryka znałem od dzieciństwa. Na początku lat
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia spotkaliśmy się w kółku ministranckim prowadzonym przez ks. Kanonika Adama Stachonia.
Przez kilkanaście lat spotykaliśmy się przy ołtarzu na zbiórkach ministranckich a także przy okazji wspólnego kolędowania, uczestnicząc
w spływach, grach na boisku oraz wycieczkach.
W tym czasie koło ministranckie było bardzo liczne a to dzięki naszemu
charyzmatycznemu opiekunowi ks. Kanonikowi Adamowi Stachoniowi, który zawsze troszczył się o nas jak dobry ojciec.

Przywołując w pamięci sceny i obrazy z tych pięknych a odległych już
lat zawsze mam przed oczyma ks. Henryka. Wyróżniał się on bowiem
spośród nas nie tylko wielką gorliwością w służeniu Bogu ale także
ogromną inteligencją, wspaniałym poczuciem humoru a także wyjątkową pamięcią. Kochał i szanował swoich rodziców i siostry.
Z wielka radością przyjęliśmy informację, że po zdaniu matury
Heniu Kościsz zdecydował się wstąpić do Seminarium Duchownego
w Tarnowie. Mówiło się wówczas, że podejmując tę decyzję zrezygnował ze studiów medycznych. Tak też został z wyboru wspaniałym
lekarzem a nawet doktorem dusz ludzkich.

Pamiętam jak po święceniach kapłańskich przyjechał do naszej
parafii aby odprawić Mszę Świętą Prymicyjną.
W piękne sobotnie popołudnie parafia przyjęła Go bardzo uroczyście. Mowę powitalną wygłosił wówczas ks. Kanonik Adam Stachoń
zaproszony przez ks. Proboszcza Michała Smolika. Wygłaszając
bardzo wzruszającą mowę płakał z radości. Wszyscy wiedzieliśmy,
że spełniło się Jego marzenie aby ten umiłowany uczeń i ministrant
został księdzem. Następnego dnia w wielkim skupieniu odprawił
Mszę Prymicyjną i udzielił nam błogosławieństwa.

Wszędzie gdzie potem Bóg Go posłał był sługą wiernym
i dobrym. Był serdecznym i życzliwym wobec każdego napotkanego
człowieka, pokornym, skromnym, zatroskanym o przyszłość naszej
Ojczyzny.
Wszyscy przyzwyczailiśmy się, że przy końcu każdego tygodnia jest pośród nas. Było to takie normalne i oczywiste. Zawsze
rozmodlony, uśmiechnięty, niosący pociechę i radę, życzliwy wobec
parafii, posługujący w konfesjonale.
Skupienie z jakim sprawował ofiarę Mszy Świętej w niczym nie
odbiegało od tego jakie zapamiętałem ze Mszy Świętej Prymicyjnej.
Wiele by można było jeszcze mówić i pisać o tym dobrym człowieku.
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Reszta pozostaje w życzliwej modlitewnej pamięci wielu z nas.
Dzisiaj dziękujemy Dobremu Bogu za to, że na drogach
naszego życia postawił Ś/p ks. Henryka Kościsza, który swoim zaangażowaniem w sprawy wiary, talentem przymiotami serca i charakteru umacniał naszą kruchą wiarę.
WIERZĘ, ŻE KSIĄDZ HENRYK OGLĄDA DOBRA PAŃSKIE
W KRAINIE ŻYJĄCYCH.
P. Adam Kulig:
Razem z śp. Ks. Henrykiem Kościszem pełniliśmy posługę ministrancką. Był wzorowym ministrantem. Miał mocne religijne podstawy, wyniesione z domu rodzinnego, od rodziców czerpał wzorce
chrześcijańskie.
Uczyliśmy się ministrantury po łacinie. Muszę przyznać, że Jemu wyuczenie się łacińskich formułek przychodziło z dużą łatwością. Zresztą śp. Ks.
Henryk miał wrodzone zdolności do nauki. Lubił ją. Wolał czytać książki
niż łobuzować z kolegami, raczej nie udzielał się w chłopięcych zabawach. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że od młodych lat przeznaczenie śp. Ks. Henryka do służby Bożej było widoczne.
Mimo różnicy wieku razem przystąpiliśmy do I Komunii Świętej.
Przygotowywał nas ks. Cebula pod przewodnictwem ks. proboszcza
Adama Stachonia. Pamiętam, że Ks. Heniu przychodził na katechezę,
która odbywała się na plebanii, zawsze przygotowany. W przeciwieństwie do pozostałych uczniów, Ks. katecheta nigdy nie denerwował
się na małego Henia.
Wspólnym religijnym wydarzeniem, w którym braliśmy jeszcze
udział jako ministranci, był wyjazd na rekolekcje zamknięte do Ciężkowic. Wraz z nami pojechał wtedy śp. Józek Ruchała, który utopił się
pod koniec podstawówki.
Od IV klasy szkoły podstawowej rzadko się widywaliśmy. Mnie
rodzice zapisali do szkoły muzycznej, żebym się nie nudził, więc na
zabawy i spotkania z kolegami pozostało mniej czasu. Miałem też
inne zainteresowania niż Ks. Henryk. Ale wiadomość o wstąpieniu

GLORIA TIBI TRINITAS
do seminarium Ks. Henia wcale mnie nie zaskoczyła. Na pewno była
przemyślana i przemodlona. Zresztą jak całe Jego życie.
P. Antoni Smaga:
Urodziliśmy się w tę samą majową noc roku 1955. Z Heniem
byliśmy kuzynami, nasze mamy były siostrami. Od samego początku
mieliśmy ze sobą bardzo dobry kontakt, często spotykaliśmy się na
uroczystościach rodzinnych.
Heniu należał do bardzo utalentowanych uczniów. Kolegom
z sąsiedztwa czy z rodziny zawsze służył dobrą radą i pomocą. Był
niezawodnym przyjacielem. Dzięki zdolnościom i wzorowemu zachowaniu o rok wcześniej przystąpił do I Komunii Świętej.
W latach szkolnych Heniu służył Panu Bogu jako ministrant
w kościele św. Rocha. Czynnie uczestniczył w spotkaniach ministranckich i był ulubieńcem Ks. Adama Stachonia. Posługiwanie do
Mszy Świętej stawiał na pierwszym miejscu, rezygnując tym samym
ze spotkań z kolegami.
W pamięci zapisały mi się także nasze wspólne wyjazdy w góry,
które w czasie wakacji organizował Ks. proboszcz A. Stachoń. Obcowanie z przyrodą i z chłopakami z parafii było wtedy dla nas dużą
atrakcją, a dzisiaj jest miłym wspomnieniem.
Kiedy po skończeniu szkoły średniej Heniu wyjechał z Dąbrówki
do Tarnowa, do seminarium, nasze relacje trochę się rozluźniły. Mieliśmy mniej czasu, by się spotykać. Ważnym wydarzeniem w życiu
naszej rodziny stały się prymicje Henia w 1980r. Było to święto całej
wspólnoty parafialnej.
Dla mnie Heniu to nie tylko kuzyn, na którego zawsze można
było liczyć, ale także wzór do naśladowania, a przede wszystkim
autentyczny Ksiądz służący Bogu i ludziom. Uważam, że Heniu od
początku wyróżniał się spośród nas. Ta inność zadatkowała na wybór
kapłańskiej drogi życia. Jego niespodziewana śmierć zaskoczyła
każdego, całą rodzinę i wielu parafian. Z wdzięczności za wszelki
przejaw dobra, jakie otrzymaliśmy od Niego, możemy odpłacić się
modlitwą w Jego intencji i żywymi wspomnieniami, głęboko wyrytymi
w naszych sercach.
P. Antoni Kurowski
Postać śp. Księdza Henryka Kościsza na zawsze pozostanie
w mojej pamięci. To był bardzo dobry człowiek, kapłan o wielkim
sercu. Moje wspomnienia z księdzem Heniem wiążą się z bardzo
ważnym wydarzeniem dla naszej parafii. Myślę tu o budowie, a raczej
o staraniach, jakie czyniła Rada Parafialna w sprawie pozwolenia na
budowę nowego kościoła. W latach 1984-1987 byłem przewodniczącym Rady Parafialnej. Jeżeli chodzi o formalności w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza, to wszystko od pewnego czasu było już zatwierdzone.
Czekaliśmy tylko na ostateczną decyzję z Kurii Diecezjalnej. Niestety, w związku z budową kościoła na Millenium budowa świątyni
w naszej parafii została przełożona o 10-15 lat. Bardzo nas ta wiadomość zasmuciła. Nie pozostaliśmy jednak bierni. Udało się nam
doprowadzić do spotkania z ówczesnym wojewodą nowosądeckim,
który zadeklarował swoją gotowość na zezwolenie budowy kościoła
w parafii świętego Rocha, dodając jednocześnie, że warunkiem
wydania takiej zgody jest wystąpienia o nią Biskupa Ordynariusza.
Mówię o tym nie bez powodu, ponieważ o spotkanie z Ks. Biskupem
Jerzym Ablewiczem trzeba było się starać bardzo długo, a my czasu
nie mieliśmy. Chcieliśmy, aby na początku roku 1987 decyzja była
zatwierdzona. I w tych działaniach bardzo pomógł nam śp. Ks. Heniu.
Zresztą i On i Jego ojciec, który też aktywnie działał w Radzie Parafialnej, byli sprawie budowy bardzo oddani. Dzięki Ks. Henrykowi
w krótkim czasie udało nam się spotkać z Biskupem Ordynariuszem.
Po rozmowach, jakie wtedy odbyliśmy, Ksiądz Biskup wyraził zgodę
na rozpoczęcie prac budowlanych. I tak około 20 stycznia 1987 r.
przyszła decyzja o zezwoleniu na budowę kościoła.

GLORIA TIBI TRINITAS

(zdjęcie z uroczystości wmurowania kamienia węgielnego przez ks.
bpa Ordynariusz Józefa Życińskiego – 30 V 1993r.)
Trudno dzisiaj pogodzić się z odejściem śp. Ks. Henryka Kościsza. Mógł zrobić jeszcze tyle dobrego. To był naprawdę człowiek
o wysokiej kulturze osobistej, zawsze wiedział, co powiedzieć, jak
pocieszyć. Często można było Go spotkać modlącego się na cmentarzu. Dzisiaj my będziemy modlić się za Niego.
P. Piotr Konstanty:
Osoba śp. Ks. Henryka Kościsza mieści w sobie wiele bogactwa, treści, wartości. Ciężko mówić o Ks. Heniu w czasie przeszłym,
bo trudno do dziś uwierzyć, że Go wśród nas nie ma.
Ks. Henryk niewątpliwie był tradycjonalistą, przywiązanym do
Kościoła i do domu. Solidny fundament wychowania katolickiego dała
Mu rodzina, a resztę, swoim życiem, kapłaństwem, dobudował sobie sam.
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W życiu Ks. Henia modlitwa przeplatała się z pracą. Często
widywałem Go pomagającego ojcu w gospodarstwie. Można zatem
powiedzieć – i Pasterz i Robotnik.
Wśród ludzi potrafił się znaleźć w każdej sytuacji, żył i był
blisko drugiego człowieka. Czuł się jednym z nas. Ale spośród nas
wyróżniała Go choćby spostrzegawczość. Dyskretnie wskazywał
drogę postępowania. Uczył dzieci szacunku i miłości do rodziców,
z których powinno się czerpać wzorce. Z cech osobowości Ks. Henia
mógłbym wskazać jeszcze Jego skromność, dobroć, wyrozumiałość,
zrozumienie dla drugiej osoby, no i Jego mądrość – teologiczną
i życiową. Homilie, jakie kierował do wiernych, często tłumaczyły
istotę i przyczyny grzechu. Były głęboko przemyślane, przemodlone,
duchowo spokojne, były dla ludu.
Bliski kontakt z Ks. Henrykiem miałem przy okazji pełnienia obowiązków komendanta Honorowej Straży Grobu Pańskiego, które objąłem po śp. ojcu Ks. Henia, Ludwiku Kościszu. Bardzo często podczas
wspólnej tradycyjnej kolacji odbywającej się po uroczystościach rezurekcyjnych, odwoływał się Ks. Heniu do tego, co mówił i czynił Jego tata.
Widać, że był on dla Ks. Henryka dużym autorytetem. Odczytywaliśmy
to jako dobry znak. Utwierdzaliśmy się w przekonaniu, że robimy właściwie. Zresztą od chwili, gdy zabrakło śp. Ludwika, Ks. Heniu podpowiadał, duchowo wspierał i wyjaśniał wszelkie wątpliwości, jakie pojawiały
się wokół trzymania straży przy Grobie Pana Jezusa. A co budujące,
cały czas kojarzył nas, „żołnierzy”, z młodzieżą, która poprzez oddanie
Kościołowi angażowała się w tradycje parafialne naszej „małej Ojczyzny”. Stale powtarzał, że będzie się za nas modlił. Zresztą tę obietnicę
z ust śp. Ks. Henia słyszało się przy wielu sposobnościach, podczas spowiedzi świętej czy nawet przypadkowych spotkań.
Dla mnie śp. Ks. Henryk Kościsz jest prawdziwym wzorem
kapłaństwa. Piękne epitafium o życiu i posłudze dla Boga i ludzi Ks.
Henia napisał Jego pogrzeb, w którym wzięła udział cała parafia.
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”
/Ks. Jan Twardowski/

Zebrała Dorota Bębenek

„BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY PŁACZĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI.”
W dzisiejszym artykule chcę przybliżyć trzecie błogosławieństwo; błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Jezus ukazuje w nim wartości zmagania się o poszanowanie zasad
moralnych i sprzeciwianie się złu. Ludzie wrażliwi łatwo dostrzegają
każde zło, zarówno w sobie, jak i w innych, doznaną i wyrządzoną
krzywdę, chorobę, kruchość psychiczną i moralną. W takich sytuacjach rodzi się pokusa zamknięcia się w sobie lub też nieprzyjaznego
czy nawet agresywnego nastawania do otoczenia.
Każdy człowiek cierpi, łatwo budzą się w nim odruchy gniewu i żalu.
Bywamy wówczas kuszeni, by gorsząc się złem bliźnich nieustannie
wszystkim o nim opowiadać. Aby zapobiec pokusie zniechęcenia
i rozpaczy Jezus obiecuje nam, że nasz smutek spowodowany złem
własnym i cudzym nie będzie zmarnowany, ale zaowocuje pociechą
i radością. Jezus pragnie nam powiedzieć, że jesteśmy błogosławieni, kiedy dostrzegając zło, nie zamykamy się w sobie, nie ulegamy
lękowi, agresji, ale powierzając je miłosiernemu Bogu, spodziewamy
się od Niego umocnienia, pokoju i radości.
W tym błogosławieństwie Jezus zaprasza nas, abyśmy Mu towarzyszyli w Jego bólu z powodu niewierności każdego człowieka. I choć
zło ze swej natury rodzi smutek i cierpienie, to jednak postrzegane
z Jezusem i powierzane Jemu nie przygniata nas i nie załamuje.
Jezus bowiem razem z nami dźwiga je, by razem z nami powierzyć
mocy i dobroci Ojca. Pocieszenie i radość cierpiących z powodu

zła przyjdzie od Ducha Pocieszyciela, którego Ojciec nam pośle na
prośbę Jezusa.
To błogosławieństwo jest dziś dla nas szczególnym darem. Współczesna kultura, szczególnie zaś media bowiem zbyt często obnażają
i pokazują  zło tylko w tym celu, aby się nim napawać i delektować.
Wielu wydaje się, że   chyba roztropniej budować społeczeństwo,
wychodząc z założenia, że człowiek jest zły, niż wychodząc od jego
dobroci. Informacja o złu stała się cennym towarem, który dobrze się
sprzedaje. Takie ukazywanie zła bywa bezcelowe i bezsensowne
i dlatego u wielu rodzi  poczucie zagrożenia i smutku. Wielu ludzi boi
się żyć w świecie, jaki kreowany jest przez media. Jezusowe Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni może być więc
dla nas źródłem wsparcia, nadziei i pocieszenia.
Rozważając to błogosławieństwo prośmy gorąco, byśmy widząc zło
własne i cudze ustrzegli się pokusy lękowego i gniewnego osądzania
siebie i innych. Prośmy też o głęboką świadomość, że każde oglądanie zła i opowiadanie o nim winno być głęboko umotywowane, winno
mieć swój cel. Jezus nie chce, by Jego uczniowie byli ślepi na zło,
jakie w świecie istnieje. Widzenie zła, doznawanie cierpienia i smutku
z Jego powodu winno być dla nas zaproszeniem, by z większą ofiarnością, hojnością i wytrwałością szukać miłosierdzia Boga Ojca dla
wszystkich, którzy czynią zło. Najpierw jednak dla nas  samych.
Halina F.
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Rok Kapłański (II)
„Kto was słucha, mnie słucha” (Łk 10,16)
Z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI
w uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa, 19 czerwca 2009r., Kościół rozpoczął Rok Kapłański. Dla samych duchownych to szansa pogłębienia tożsamości
kapłańskiej, a dla wiernych – zachęta do
większej modlitwy za kapłanów. Tematem
Roku Kapłańskiego są słowa: „Wierność
Chrystusa, wierność kapłana” i jest on
związany ze 150. rocznicą śmierci św.
Jana Marii Vianneya. W poprzednim biuletynie przedstawiono krótki życiorys tego
Świętego, teraz przypomnimy tylko, że Jan
Maria Vianney urodził się 8 maja 1786 r.
w Dardilly koło Lyonu (Francja) w rodzinie ubogich wieśniaków Mateusza i Marii
Beluze. Dorastał w czasach rewolucji francuskiej, podczas której Kościół podlegał
ostrym prześladowaniom. W 1815 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Jan nie był
księdzem pokazowym - głosił schematyczne kazania, jąkał się i często gubił wątki,
ubierał się nędznie. Jednak dotkliwy brak kapłanów sprawił, że wkrótce został proboszczem w parafii Ars. Ars była to wieś licząca w tym okresie 270 mieszkańców,
ludzi biednych i niereligijnych. Jan Vianney odnalazł jednak wspólny język z tymi
ludźmi, gdyż sam znał biedę z domu rodzinnego. Powoli liczba osób chodzących
do kościoła i przystępujących do sakramentów zaczęła rosnąć. W tym też okresie zaczęła szerzyć się sława Vianneya jako niezwykłego spowiednika, który ma
dar czytania w ludzkich sumieniach i przepowiadania przyszłości. Spowodowało
to masowe wizyty w jego parafii tłumów penitentów. Vianney spędzał w konfesjonale od 13 do 17 godzin dziennie. Cierpiąc zmęczenie, głód i choroby nie zwalniał
tempa swojej pracy. Wyniszczony chorobami i ascezą zmarł 4 VIII 1859 r. po 41
latach pobytu w Ars. Został beatyfikowany w roku 1905 przez papieża Piusa X,
natomiast Pius XI kanonizował go w roku 1925 i w cztery lata później ogłosił św.
Jana Marię Vianney’a patronem wszystkich proboszczów Kościoła katolickiego.
Odpusty.
W związku z Rokiem Kapłańskim Penitencjaria Apostolska ogłosiła specjalny
dekret o odpustach. Dotyczą one w pierwszym rzędzie kapłanów, którzy kiedykolwiek „w skrusze serca” odmówią pobożnie przynajmniej jutrznię i nieszpory
przed wystawionym publicznie Najświętszym Sakramentem oraz sprawować będą
sakramenty, zwłaszcza spowiadać. Odpusty obejmują także pozostałe grupy wiernych: każdy ochrzczony może w tym czasie uzyskać odpust zupełny, jeśli „w skrusze serca” weźmie udział we Mszy św., ofiarując tego dnia modlitwy i dobre

WIELKA NOWENNA FATIMSKA 2009r. – 2017r.
W 2017r. przypada setna rocznica objawień fatimskich. Za kilka lat czekają nas uroczystości, które
będą czasem wylania szczególnych łask. Przygotowania do tego wydarzenia będą trwały dziesięć
lat, poprzez Wielką Nowennę, która rozpoczęła się
13 maja 2009r., a skończy się 13 maja 20017r.
Na każdy rok zostały wyznaczone następujące hasła:
1. PEWNI ZWYCIĘSTWA (2009)
Konfrontacja z cywilizacją śmierci.
2. BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU (2010)
Zawsze przy Maryi.
3. WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ (2011)
Jest niebo, jest piekło, jest czyściec.
4. NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE (2012)
Wynagradzanie za grzechy świata.
5. EUCHARYSTYCZNY KLUCZ (2013).
Cud nad cudami, który zmienia wszystko.
6. ZAPRASZANI DO NIEBA (2014)
Jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny.
7. POTĘGA RODZINY (2015)
Domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła.
8. BÓG JEST MIŁOSIERNY (2016)
Ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością.
9. DROGA PRZEZ SERCE (2017)
Przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych.

uczynki w intencji kapłanów, „aby Pan Jezus kształtował ich według swego
Serca”. Odpust ten związany jest z warunkiem spowiedzi sakramentalnej i modlitwy według intencji Ojca Świętego, a także z konkretnymi datami: dniem otwarcia
i zamknięcia Roku Kapłaństwa (19 czerwca 2009 i 2010 r.), 150. rocznicą śmierci
św. Jana Vianneya (4 sierpnia 2009 r.), każdym pierwszym czwartkiem miesiąca
oraz innymi dniami wyznaczonymi przez poszczególnych biskupów.
W czasie trwania Roku Kapłańskiego św. Jan Maria Vianney zostanie
ogłoszony patronem wszystkich kapłanów. Znamienne, że w roku 1986 Jan
Paweł II zatytułował swój List do kapłanów na Wielki Czwartek „Św. Jan Maria
Vianney - wzór dla wszystkich kapłanów”. Pisał w nim: „Proboszcz z Ars jest
wzorem gorliwości kapłańskiej dla wszystkich pasterzy. Sekret jego wielkoduszności kryje się bez wątpienia w miłości do Boga, przeżywanej bez miary,
w stałym odpowiadaniu na miłość objawioną w Chrystusie ukrzyżowanym”.
Warto w tym miejscu przypomnieć o istniejącej od Wielkiego Czwartku 2009 r.
stronie internetowej www.kaplani.com.pl. Jest to wspólna inicjatywa duchownych i świeckich z Trójmiasta. Za pośrednictwem portalu kapłani mogą wpisywać intencje, w których pragną, by ktoś się za nich modlił. Każda z osób, która
chce objąć troską duchową księdza otrzymuje imię kapłana, rok jego święceń
oraz intencję, w której on lub jemu bliskie osoby chcą, aby się modlono.
Paweł VI
Modlitwa za kapłanów
O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowanie i przygotowanie. Niech będzie świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich życiu, wyryła się w ich duszy. Serce, które byłoby zdolne
do nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, by byli sługami Twego Ciała Eucharystycznego i Twego Ciała Mistycznego Kościoła.
O Panie, daj im serce czyste, zdolne kochać tylko Ciebie taką pełnią, taką
radością, taką głębokością, jakie wyłącznie ty potrafisz ofiarować, kiedy
staniesz się wyłącznym, całkowitym przedmiotem ludzkiego serca. Serce
czyste, które by nie znało zła, chyba tylko po to, by je rozpoznać, zwalczać i unikać, serce czyste jak dziecka, zdolne do zachwytu i do bojaźni.
O Panie, daj im serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na wszelkie ciasne
ambicje, na wszelkie małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce wielkie,
zdolne równać się z Twoim i zdolne pomieścić w sobie rozpiętość Kościoła, rozpiętość
światła, zdolne wszystkich kochać, wszystkim służyć, być rzecznikiem wszystkich.
Ponadto, o Panie, daj im serce mocne, chętne i gotowe stawić czoła wszelkim
trudnościom, wszelkim pokusom, wszelkim słabościom, wszelkiemu znudzeniu,
wszelkiemu zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko służyć
tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś z sobą.
W końcu, o Panie, serce zdolne do prawdziwej miłości, to znaczy zdolne rozumieć,
akceptować, służyć i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym Twoimi
uczuciami i Twoimi myślami.

Tadeusz Hajduk
Wielka Nowenna Fatimska to zaproszenie dla ludzi oddanych Matce Najświętszej świadomych, że żyjemy w dniach, w których wypełniają się wielkie zapowiedzi Fatimy, mówiące o triumfie Niepokalanego Serca Maryi. Znaki czasu
przemawiają za tym, że znajdujemy się w orbicie wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy potwierdzeniem a zaprzeczeniem Boga.
W naszych czasach rozprzestrzenia się wyraźnie zło, grzech jest tolerowany w życiu
wielu chrześcijan, szerzy się cywilizacja śmierci, dlatego wiele zależy od nas. Czas
nagli, czy jest dla nas nadzieja? Jest nadzieja w Maryi Niepokalanej, w zapowiedzianym Jej zwycięstwie. Lekarstwem na zwycięstwo cywilizacji miłości jest przylgnięcie
do Maryi, odtrucie swojej duszy ze skłonności do zła. Maryja zachęca wszystkich do
modlitwy, do ofiarowania Jej swych trudów i cierpień oraz swojego życia, do naśladowania Jej cnót, do poznawania prawdy i apostołowania o Jej Niepokalanym Sercu..
Najważniejsze przesłanie orędzia fatimskiego to wezwanie do wynagradzania za grzechy świata. To od nas zależą losy świata. Aby uratować ludzkość
Bóg chce, aby rozpowszechniać nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
i Komunię Św. wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca.
W naszej parafii w pierwsze soboty odbywają się nabożeństwa wynagradzające i różaniec do Niepokalanego Serca Maryi, a w pierwsze poniedziałki
godzinna adoracja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i Maryi.
Matka Najświętsza oczekuje, abyśmy przyjęli Jej wezwanie, szczególnie
w czasie Wielkiej Nowenny Fatimskiej.
Małe dzieci z Fatima prosi o modlitwy i ofiary.
Czy dzieci z naszej parafii posłuchają Matki Bożej i będą uczestniczyć w nabożeństwie?
Czy dorośli odczytają znaki czasu i odpowiedzą na wezwanie Niepokalanego
Serca Maryi?  				            
Urszula K.
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CMENTARZE WOJENNE W DIECEZJI I W PARAFII
„Śmierć żołnierska jest święta i wszelki nakaz nienawiści maże.
Czy bratem był czy też wrogiem niech nikt nie pamięta.
Jednakże cześć i miłość winniśmy im w darze.”
Wojny światowe – pierwsza i druga, które nie ominęły ziem diecezji tarnowskiej, pozostawiły w wyniku działań wojennych zburzone miasta i wsie, pobojowiska zryte okopami
i poległych żołnierzy oraz cmentarze. Te ostatnie, tak liczne na ziemi gorlickiej, limanowskiej
i sądeckiej, napotykamy w dużych miastach, małych wsiach, wśród pól i lasów. Często są
to małe kryjące kilku poległych albo duże nekropolie liczące setki żołnierskich mogił. Bezpośrednio po walkach bywało, że wielu poległych nie zostało pochowanych na cmentarzach,
lecz byli pogrzebani pośpiesznie na polach i lasach w zbiorowych lub pojedynczych mogiłach. Na cmentarzach wojennych z terenu Galicji zachodniej, których mamy aż około 400
zostało pochowanych blisko 70 000 żołnierzy poległych na polach wojennych bitew i zmarłych
w wyniku odniesionych ran w szpitalach polowych. Spoczywają na nich żołnierze różnych
narodowości: Polacy, Niemcy, Austriacy, Rosjanie, Czesi, Słowacy, Węgrzy, Rumuni i Włosi.
Podczas I wojny światowej Polacy walczyli
i ginęli w armiach trzech państw zaborczych AustroWęgier, Niemiec i Rosji. Cmentarze z tego okresu
przypominają nam o krwawych walkach toczonych
pod obcymi zaborczymi sztandarami, gdy Polak
ginął z ręki Polaka wbrew swojej woli. Wielką tragedią narodową było to, że polscy żołnierze wcieleni
do obcych armii walczyli przeciwko sobie. Około 18
procent nazwisk na mogiłach cmentarnych z okresu
I wojny światowej ma polsko brzmiące nazwiska.
Na wielu cmentarnych żołnierskich grobach znajdują się inskrypcje podnoszące sławę
poległych bohaterów, zaszczytną ich śmierć i nawołujące do modlitwy za zmarłych:
„Pomnij przechodniu wchodząc w to obejście,
że ziemia setki poległych tu grzebie,
co młode życie oddali w potrzebie,
by mam zapewnić dziś wolność i szczęście.”
Przez wiele lat cmentarze wojenne niszczały i prowadzone do nich drogi pozarastały,
a nagrobki zostały unicestwione przez siły natury. Dobrze zachowały się jedynie te nekropolie i małe cmentarze, które były pod opieką szkól, parafii i lokalnych społeczności.
Takim pozytywnym przykładem jest cmentarz wojenny przy Kościele Św. Rocha
w Dąbrówce, na którym spoczywają żołnierze austriaccy z lat I wojny światowej. Dzięki
opiece parafii i starań ks. Proboszcza cmentarz ten ma godny i zadbany wygląd.
Bo cmentarze wojenne to nie tylko dla nas potomnych interesujące zabytki historyczne,
architektoniczne i turystyczne, ale to przede wszystkim zobowiązanie wobec tych, co oddali
duszę Bogu, a ciało ziemi obcej.
Dzień Wszystkich Świętych jest wspomnieniem wszystkich zmarłych, również tych,
który walczyli i zginęli na wolność naszą i waszą i polegli z dala od swojej małej ojczyzny.
Wspomnijmy ich dobrym słowem i modlitwą:
„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
Cmentarz nr 349
a światłość wiekuista niechaj im świeci...”
wg projektu Gustawa Ludwiga
(pow. 190 m ²)
Józef Lasyk
╬ 52 Austriaków z 20 i 55 pułku piechoty,
2 pułku piechoty landwery,
3 pułku haubic polowych,
10 oddziału sanitarnego; 1 Rosjanin.
53 mogiły pojedyncze.
Daty śmierci 4 -15 X 1914r.
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A po co ten pomnik?...
Od wakacji otoczenie naszego kościoła zdobi pomnik – fontanna. Nie sposób przejść obok niego
obojętnie. Z różnych względów, nie tylko ozdobnych. W czasach, gdy na wiele sposobów nagłaśniany jest kryzys gospodarczy tego typu dzieło
wielu może razić. Po cóż taki zbytek? Czy tych pieniędzy nie należało przeznaczyć na potrzeby biednych? Jeśli przesłaniem tego pomnika miałyby być
jedynie doznania estetyczne to słowa krytyki byłyby
jak najbardziej na miejscu. Wystarczy nam wszak
już pomników. Dziś potrzebny pomnik życia. Jednak każdy chyba zgodzi się, że „piękno na to jest
by zachwycało”. Piękno ludzkiej intencji, przez którą
wyraża się wiara ofiarodawcy jest obecne od stuleci
w naszej cywilizacji. Zachwycamy się dziś pięknem
średniowiecznych katedr. Nie możemy jednak zapominać, iż są one dziełem i owocem wielkiej wiary
ludzi, którzy na cześć Stwórcy chcieli oddać wszystkie talenty, pracę i wysiłek. W tej trosce o piękno
świątyń dali świadectwo swej wiary dla nas. Wszak
nie zawsze trzeba umierać na arenie by być świadkiem. Nasz pomnik – fontanna to świadectwo wiary
nie tylko ofiarodawców-inicjatorów tego dzieła, ale
może być także świadectwem całej naszej wspólnoty dziś żyjących dla potomnych. W tym pomniku
opływająca woda ma nam przypominać o zadaniu,
jakie wypływa z sakramentu chrztu - dawania świadectwa swej wiary całemu światu. Ale też wskazuje,
iż Stwórca jest Miłosierny dla wszystkich. Każdy
obmyty wodą chrztu, w sakramencie pokuty może
przyjść do Chrystusa i wyrzec „Jezu ufam Tobie”.
Patrząc na postać Sługi Bożego Jana Pawła II i św.
Krzysztofa (imię to znaczy tyle co niosący Chrystusa) mamy pamiętać, iż naszym zadaniem jest nieść
Chrystusa na wszystkich drogach życia, utrudzonym, wątpiącym, cierpiącym chorym i opuszczonym. I choć często nam to nie wychodzi tak jakbyśmy chcieli, to jednak dobrze się stanie jeśli w tym
znaku dostrzeżemy impuls do dobrego działania,
właśnie na rzecz tych którym chcielibyśmy pomóc
zadając słuszne pytanie: „Czy tych pieniędzy nie
należało przeznaczyć na potrzeby biednych?” Jeśli
jednak wątpliwości nadal nas będą nurtować, nie
martwmy się, nie jesteśmy pierwsi. Przed dwoma tysiącami lat uczniowie Chrystusa zadawali podobne
pytania „… gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu
Szymona Trędowatego, podeszła do Niego kobieta
z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała Mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole.
Widząc to uczniowie oburzali się mówiąc: << Na co
to marnotrawstwo? Przecież można było drogo to
sprzedać i rozdać ubogim>>. Lecz Jezus zauważył
to i rzekł do nich: << Czemu sprawiacie przykrość tej
kobiecie? Dobry uczynek spełniła względem Mnie.
Albowiem ubogich zawsze macie u siebie, lecz Mnie
nie zawsze macie. (…) Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła”. (Mt 26, 6 – 13).
Ks. Józef Janas

8

GLORIA TIBI TRINITAS

Aktualności parafialne

Wspólne zdjęcie sióstr po Mszy Św. Jubileuszowej

30 sierpnia nasza wspólnota parafialna przeżywała Jubileusz 50 - lecia posługi Sióstr Służebniczek. Przybyła matka generalna, prowincjalna i siostry
z sąsiedztwa.
Była to okazja nie tylko ku dziękczynieniu Bogu ale i czas wspomnienia tych sióstr,
które pełniły posługę w naszej wspólnocie. A było ich wiele:
u 1959-1960 S.M. Wiktoria Cesarz- pierwsza przełożona (zm.13.11.1992),
S.M Almeda Boduch
u 1960-1967 S.M. Noemi Regulska - przeł. (zm.11.06.1984), S.M Almeda
Boduch (zm.18.02.1993)
u 1962
S.M. Olimpia Midura (zm. 03.03.2006), S.M. Mauryliusza Babiak
-katechetka
u 1967-1974  S.M. Lojola Mytnik - przeł. (zm. 28.06.1990), S.M. Mechtylda
Stafińska - pielęgniarka
S.M. Amata Wilk - katechetka
u 1968-1970 S.M. Bernarda Bator - katechetka (zm. 21.05. 2007)
u 1970 -1974 S.M. Benigna Krzyżanowska - pielęgniarka
u 1974 - 1979 S.M. Andrzeja Jelak - przeł. zakrystianka i katechetka, czas
budowy domu zakonnego, S.M. Benigna Krzyżanowska(zm.19.01.1989), S.M Mechtylda Stafińska, S.M. Wincenta
Prusicka- kucharka (zm. 12.10.2003)
u 1976-1978 S.M. Gerwazja Jacoszek - kucharka przy budowie (zm.
10.06.1996)
u 1979-1981 S.M. Remigiusza Drajewicz - przeł. i zakrystianka, S.M Mechtylda Stafińska, S.M. Andrzeja Jelak
u 1981
S.M. Remigiusza Drajewicz - przeł., S.M Mechtylda Stafińska,
S.M. Andrzeja Jelak, S.M. Joachima Koziara - kucharka (zm.
15.01.1983), S.M. Gerwina Stępień
u 1981-1990 S.M. Pelagiusza Badowska - przeł., S.M Mechtylda Stafińska,
S.M. Andrzeja Jelak, S.M. Wilhelma Wzorek - katechetka
u 1985
S.M. Pelagiusza Badowska - przeł., S.M Mechtylda Stafińska
30.01.1963-1987 (zm. w Dąbrówce 10.12. 1987), S.M. Andrzeja
Jelak (zm. w Dąbrówce 06.05.1990), S.M. Teofania Kościańska katechetka
u 1990-1996 S.M. Jeremia Liszka - przeł., S.M. Teofania Kościańska,
S.M. Urszulina Cichońska - katechetka (zm. 17.06.1994)
u 1992
S.M. Jeremia Liszka - przeł., S.M. Teofania Kościańska (zm.
w Dąbrówce 28.07.1993), S.M. Teobalda Wilk - kucharka (zm.
07.09.2006), S.M. Genowefa Kuźnar - katechetka
u 1993
S.M. Kolbena Niewiadomska - katechetka i pierwsza organistka
u 1997-2001 S.M. Pelagiusza Badowska - przeł., S.M. Kolbena Niewiadomska, S.M. Donata Janik - kucharka
u 1999-2001 S.M. Renata Rozalia Lachman - katechetka
u 2001-2004 S.M. Sylwina Kiełbasa - przeł., katechetka i organistka, S.M. Zygmunta Mataczyńska - kucharka, S.M. Dąbrówka Bycio - zakrystianka
u 2003
S.M. Grażyna Lupa - ochroniarka
u

u

u

2004-2007 S
 .M. Jozuela Zima - przeł. katechetka i organistka, S.M. Zygmunta Mataczyńska, S.M. Roberta Mrowca - zakrystianka, S.M.
Grażyna Lupa
2007-2009 S
 .M. Rozelina Majcher - przeł., Władysława Kościsz - dobrodziejka (zm. 25.02.2008), S.M. Saula Merchut, S.M. Sylwina Kiełbasa,
S.M. Grażyna Lupa
2009-Obecnie S.M. Rozelina Majcher - przeł. i zakrystianka, S.M. Jeremia Liszka
- kucharka wspólnoty, S.M. Sylwina Kiełbasa - katechetka i organistka, S.M. Grażyna Lupa - ochroniarka
Opracowała S.M. Rozelina Majcher

v	16 sierpnia przeżyliśmy Uroczystość

Odpustową ku czci św. Rocha. Mszy
Św. o godz.11 przewodniczył i kazanie
wygłosił neoprezbiter z Laskowej ks.
Michał Olszewski – sercanin który także poświęcił pomnik – fontannę.

v	1 września wspólną Eucharystią wraz

z dziećmi ze szkoły podstawowej
i młodzieżą gimnazjalną rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny.
Katechezy w naszej parafii uczą: s.
Sylwina w oddziałach przedszkolnych
oraz 1 i 3 klasy szkoły podstawowej;
ks. Rafał Jagoda – pozostałe klasy podstawówki; ks. Tomasz Szewczyk –
gimnazjum.

v	16 padziernika nauczyciele, młodzież gimnazjum i dzieci ze szkoły pod-

stawowej uczciły 31 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową
poprzez udział w montażu słowno – muzycznym pt. „Wujek Karol – na
ścieżkach wolności”. Wspólne spotkanie zakończyło się modlitwą w intencji beatyfikacji.

v	14 września w Święto Podwyższenia Krzyża w godzinach nocnych naszą wspólnotę parafialną przeszyła bolesna wiadomość o nagłej śmierci drogiego naszemu sercu ks.Prałata Henryka Kościsza. Wg relacji
pierwszego świadka tego momentu ks. Janusza Stachonia, który był
przy ks. Henryku o godz.8.05 mimo
szybko udzielonej pomocy nastąpiło
Jego przejście do Pana. Był to czas,
w którym przeżyliśmy doświadczenie Krzyża Chrystusowego. Słowa
wszystkiego nie oddadzą….

v	Uroczyste pożegnanie w obecności

Księży Biskupów, licznie zgromadzonych księży z całej diecezji i Polski
– sprawujących Eucharystię, uczestniczących w niej parafian z Dąbrówki
i wielu wiernych którzy wiele zawdzięczali śp. ks. Henrykowi miało miejsce
17 września o godz.14.30 w parafii
MB Fatimskiej i 18 września o godz.
14.00 w rodzinnej parafii św. Rocha.
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