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Błogosławiony i święty
czas Bożego Narodzenia
napawa nas, wierzących,
wdzięcznością wobec
Boga za dar przyjścia
na ziemię Jego Syna
Jezusa Chrystusa. Świąt
wypełnionych radością
i miłością, niosących
obfitość łask Bożych,
spokój i odpoczynek
oraz Nowego Roku
spełniającego wszelkie
marzenia, pełnego
optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia
życzy Redakcja
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ROK 2014

- Rokiem Bł. Edmunda Bojanowskiego
w Kościele i Państwie
Rok bł. Edmunda wiąże się z przypadającą w 2014 roku dwusetną rocznicą jego urodzin. Episkopat chce w ten sposób uczcić,
wspomnieć i promować postać bł. Edmunda Bojanowskiego jako
świadka wiary. Zasłynął jako założyciel zgromadzenia zakonnego, pedagog, twórca ochronek wiejskich, działacz społeczny.
Bp Wojciech Polak, sekretarz KEP, poinformował, że rok bł. Edmunda
Bojanowskiego został ogłoszony na prośbę założonej przez niego rodziny zakonnej. Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814
roku w Grabonogu w woj. wielkopolskim, zmarł 7 sierpnia 1871 r.
w Górce Duchownej. Założył Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Marii Panny. Jako osoba świecka otworzył 3 maja 1850
roku ochronkę w Podrzeczu. Zakładał „Domy miłosierdzia”, apteki dla biednych a także wypożyczalnie książek i czytelnie. Stworzył
koncepcję wychowania integralnego – by dać odpowiedź na pytanie
kogo, dlaczego i w jakim celu chcę wychowywać.
Rok bł. Edmunda Bojanowskiego będzie trwał od listopada
2013 do listopada 2014 roku.
opr. ks. Piotr

TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy,
niepowtarzalny, chciałoby się powiedzieć – magiczny.
Przychodzący na świat Bóg – Człowiek wyzwala w ludziach to, co jak najlepsze. To czas, w którym – jak
mówi jedna z piosenek – gasną wszystkie spory, bo jesteśmy wszyscy razem. Świąteczną, magiczną atmosferę odczuwamy już w Wigilię, kiedy zasiadamy do stołu wraz z pierwszą gwiazdką. W ten wieczór dbamy
o piękną oprawę - ubieramy choinkę, nakrywamy stół
białym obrusem i elegancką zastawą. Ale czy pamiętamy o dawnych tradycjach Bożego Narodzenia?
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W początkach
chrześcijaństwa
Boże Narodzenie
nie miało stałej daty. Dopiero
później ustalono
je na 25 grudnia.
Wybór tego dnia
nie był bez znaczenia, gdyż pokrywał
się w ważnymi pogańskimi wydarzeniami, jak na przykład początek cyklu
w e g e t a t y w n e g o.
Do Polski tradycje
Bożego Narodzenia
dotarły we wczesnym średniowieczu i splotły się dawnymi słowiańskimi obrzędami.
Celebrowanie Bożego Narodzenia rozpoczynała wigilijna kolacja. Jednak cały dzień miał duże znaczenie - do
tej pory przetrwało powiedzenie „jaka Wigilia taki cały
rok”. Zatem w wigilijny dzień nie można było się sprzeczać ani okazywać negatywnych uczuć. Zachowywano
również ścisły post, aby zasiąść do wieczerzy wigilijnej kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazda. Na wigilijnym

stole powinno znajdować się dwanaście potraw, które
symbolizują apostołów. Na stole nie mogło zabraknąć
ziemniaków, kapusty, grochu, grzybów oraz suszonych
owoców. Każde z dań miało również swoją symbolikę, ich duża ilość wróżyła urodzaj i obfitość w kolejnym roku. Jedną z najważniejszych tradycji Bożego
Narodzenia jest dzielenie się opłatkiem. Zwyczaj pojawił się w XVIII wieku i szybko stał się najważniejszą
chwilą podczas Wigilii.
Jednak nie
wszystkie zwyczaje bożonarodzeniowe, bez których
nie wyobrażamy
sobie Świąt są tak
st are. Tradyc j a
ubierania choinki
rozpowszechniła się w Polsce dopiero w dziewiętnastym wieku. Wcześniej przystrajano obejścia ozdobami
ze słomy, kolorowej bibuły oraz pojedynczych gałązek
świerkowych.
Podtrzymujmy tradycje Bożego Narodzenia, śpiewajmy kolędy, ale nie zapominajmy o tym, co jest najważniejsze – duchowym i godnym przygotowaniu się
na przyjście na świat Jezusa.
D. Bębenek

MOŻNA ŻYCIE PRZEŻYĆ PIĘKNIE, UCZCIWIE,
BLISKO BOGA I DRUGIEGO CZŁOWIEKA
- wywiad z Ks. Piotrem Zawiślakiem

D. Bębenek: Minęło już trochę czasu od pierwszych dni Księdza w naszej parafii. Mamy nadzieje,
że przez ten okres zdążył się Ksiądz u nas już zadomowić. Ale to nie pierwsza parafia, w której Ksiądz
pełni swoją posługę kapłańską. Proszę nam powiedzieć, z jakiej parafii Ksiądz pochodzi i gdzie wcześniej Ksiądz pracował.
Ks. Piotr: To prawda. Czas nieubłagalnie płynie
. Nowy Sącz i św. Roch to moja druga parafia. Przez
ostatnie, a zarazem pierwsze trzy lata mojego kapłaństwa pracowałem w parafii Iwkowa, koło Czchowa.
Pochodzę natomiast z parafii Jodłowa. Jest to wioska

położona w województwie podkarpackim, w powiecie
dębickim. Parafia Jodłowa znajduje się na obrzeżach
diecezji tarnowskiej i graniczy z diecezją rzeszowską.
Choć sama parafia Jodłowa jest pw. Św. Stanisława
BM, to jednak szczyci się obecnością i kultem figurki Dzieciątka Jezus. W Jodłowej znajduje się jedyne
w Polsce Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Obecnie ku
czci Dzieciątka Jezus obchodzony jest tygodniowy odpust, który rozpoczyna się Pasterką, a kończy w Nowy
Rok, ponadto w kościele jodłowskim odprawia się specjalne nabożeństwo zwane ‘Drogą Betlejemską’, rozważające 12 tajemnic - zdarzeń z życia Dzieciątka Jezus,
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pozwala. Ja nie mam ściśle określonego jednego zainteresowania. Zawsze lubiłem podejmować samodzielne
drobne prace remontowe (udawało się to, gdy byłem
w domu na wakacjach), a w wolnym czasie, jak wielu młodych ludzi, uprawiać sport: siatkówkę, wyprawy
górskie, jazdę na nartach i rowerze. Myślę, że jest to potrzebne i z pewnością przydaje się w pracy z młodzieżą.

a 25 dnia każdego miesiąca jest specjalne nabożeństwo
Bractwa Dzieciątka Jezus.
D. Bębenek: Powołanie kapłańskie jest niewątpliwie tajemnicą. Na wybór określonej drogi życia wpływają nieraz pewne zdarzenia lub osoby. Jak Ksiądz odczytał swoje powołanie kapłańskie?
Ks. Piotr: Zgodzę się, że powołanie to tajemnica
i każdy je nieco inaczej rozpoznaje. Ja pamiętam, że jako
ministrant zawsze z podziwem patrzyłem na posługę
kapłanów i już wtedy marzyłem, aby kiedyś móc stanąć po drugiej stronie ołtarza i odprawić Mszę Świętą.
Później jednak, choć nadal byłem blisko kościoła służąc
jako lektor, nie myślałem już o tym, by zostać księdzem.
Raczej chciałem zdobyć zawód, z tego też powodu zamiast do liceum poszedłem do technikum. Jednak to
wewnętrzne pragnienie bycia kapłanem w ostatniej
klasie technikum na nowo pojawiło się w moim życiu.
I tak po wielu zmaganiach i przemyśleniach postanowiłem wstąpić do naszego tarnowskiego seminarium, aby
rozeznać swoje powołanie, a po 6 latach, 29 maja 2010
roku, zostałem wyświęcony na kapłana przez Księdza
Biskupa Wiktora Skworca w Katedrze Tarnowskiej.
D. Bębenek: Seminaryjne życie to przestawianie
się pomału na „inne tory”. Nie oznacza ono jednak
rezygnacji z wszystkich wcześniejszych pasji. Jakie zainteresowania udało się Księdzu pielęgnować w stanie
kleryckim? Czy któreś z nich przetrwały?
Ks. Piotr: Z pewnych pasji człowiek sam rezygnuje, choćby z tego powodu, że czas na wiele z nich nie

D. Bębenek: Każdy człowiek, katolik w szczególności, kieruje się w życiu wartościami chrześcijańskimi,
zawartymi choćby w dekalogu. Wielu z nas stawia jednak na czołowym miejscu niektóre z nich. Jakie wartości są dla Księdza najważniejsze? A może na co dzień
kieruje się Ksiądz w swoim postepowaniu przykładem
życia któregoś ze świętych czy błogosławionych?
Ks. Piotr: Trudne pytanie, by odpowiedzieć na nie
w kilku zdaniach . Nie chciałbym tu konkretnie pisać,
które wartości są najważniejsze, bo wszystkie są ważne,
choć nie jest łatwo nimi żyć na co dzień. Jest wielu Świętych,
których w jakimś stopniu staram się naśladować lub brać
z Nich przykład. Jednak dużą rolę odegrała w moim przygotowaniu do kapłaństwa i w kapłaństwie św. Kinga, o której to pisałem pracę magisterską. Ponadto wpatruję się w życie mojego patrona św. Piotra, w przykład bł. Jana Pawła II,
bł. Karoliny, czy św. Jana Marii Vianneya i wielu innych.
D. Bębenek: Wiem, że uczy Ksiądz w gimnazjum
oraz prowadzi w parafii grupę młodzieżową. W dzisiejszym świecie nie są to proste zadania. Na młodego
człowieka czyha bowiem wiele „pułapek”. Co, według
Księdza, jest „kluczem”, który otwiera serca młodych
ludzi na prawdę, dobro, uczciwość…
Ks. Piotr: Nie chcę wypowiadać się jako specjalista
od serc młodych, ale myślę, że dla młodych trzeba mieć
przede wszystkim czas i cierpliwość . Warto ukazywać młodym, że można życie przeżyć pięknie, uczciwie, blisko Boga i drugiego człowieka – bo ma się je
jedno i nie będzie powtórki.
D. Bębenek: Myślę, że przez tych kilka miesięcy dał
się Ksiądz poznać parafianom jako niezmiernie życzliwy człowiek, ale także kapłan o wielkiej duchowości.
Czego możemy życzyć Księdzu na kolejne dni budowania w naszej parafii niewidzialnej świątyni Boga?
Ks. Piotr: Aby wspólnie przeżyty czas był dla każdego z nas czasem wzajemnego ubogacania się swoją
osobą oraz pogłębiania i umacniania swojej wiary i miłości do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
D. Bębenek: Tego właśnie życzymy. Niech się tak
stanie. Dziękuję za rozmowę.
Ks. Piotr: Również dziękuję.
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– Jezu, ufam Tobie –
Pan Jezus Św. Siostrze
Faustynie poleciał założyć nowe Zgromadzenie.
W Dzienniczku Sekretarka
Jezusa napisała:
„Dziś dał mi Pan poznać klasztor Miłosierdzia
Bożego i widziałam w nim
wielkiego ducha, ale wszystko ubogie i bardzo skromne. O mój Jezu dajesz mi
duchowo obcować z tymi
duszami, a może stopa moja tam nie stanie, ale niech
Imię Twoje będzie błogosławione i niech się stanie to,
coś zamierzył”.
Pan Jezus nie pozwolił opuścić Św. Siostrze
Faustynie swojego Zgromadzenia, ale przez jej kierownika duchowego Bł. Michała Sopoćkę doprowadził do
powstania Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego
(popularnie zwane Faustynki).

Zbawiciela i założyć nowe zgromadzenie w celu uwielbienia Boga w Jego nieskończonym miłosierdziu oraz
pragnie złożyć śluby prywatne. Po śmierci Św. Siostry
Faustyny przyjęła imię FAUSTYNA.
Po zakończeniu wojny w 1945 roku Litwa została
włączona do ZSRR. W związku z tym 24 sierpnia 1946
r. siostry złożyły ostatnią wizytę ks. Sopoćce i wyjechały do Polski. W Polsce po wielu staraniach (czasy komunistyczne) zamieszkały w Myśliborzu w placówce,
którą widziała za życia Św. Siostra Faustyna.

W 1939 roku wybuchła II wojna światowa. W tym
okrutnym czasie ksiądz Sopoćko robił co mógł, by mówić o miłosierdziu Bożym. W jego domu odbywały się
spotkania Związku Inteligencji Katolickiej i Sodalicji
Mariańskiej Akademiczek. Absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Batorego w Wilnie Jadwiga
Osińska wyznała księdzu Sopoćce, że zamierza poświęcić się wyłącznej służbie Bożej, ale nie może znaleźć odpowiedniego dla siebie zgromadzenia. Dodała, że ma
parę koleżanek podobnie myślących.

W 1940 roku po wakacjach przekazała ks. Sopoćce,
że postanawia poświęcić się służbie Najmiłosierniejszego

W naszej tarnowskiej diecezji Siostry „Faustynki”
pracują na dwóch placówkach w Tarnowie Mościcach
i w Jamnej w ośrodku rekolekcyjnym założonym przez
Ojca Jana Górę. W całym Zgromadzeniu jest ich ponad
100 i wypraszają miłosierdzie dla świata i Polski.
Ks. Józef Janas
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MAŁOPOLSKA – ZIEMIA ŚWIĘTYCH
MAŁOPOLSKA – pradawna ziemia Wiślan – ziemia Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Tarnowskiej
przez wieki dała nam tysiące wielkich osobowości, w tym
tych największych, którzy zostali uznani za Świętych
i Błogosławionych. Wśród tych wielkich postaci, którzy
umarli w opinii świętości – ludzi Bożych – są duchowni i świeccy, są członkowie rodziny królewskiej, ale i cisi
pustelnicy. Kobiety i mężczyźni – ludzie na stanowiskach
i z prostego ludu. Wiemy o nich już z najstarszych legend
i przekazów, jak z tej, że na Rynku Głównym w Krakowie
płomienne kazania wygłaszał biskup Wojciech – późniejszy pierwszy polski męczennik i patron Polski.
Obok świętego Wojciecha głównym patronem naszej Ojczyzny – patronem jedności narodowej jest także
święty Stanisław ze Szczepanowa – żyjący w latach 1030
– 1079 biskup krakowski, któremu przyszło żyć i posługiwać w niełatwych czasach. Przekazy ludowe wskazują,
że biskup Stanisław miał zginąć z rąk siepaczy króla i na
jego polecenie został podczas odprawiania mszy świętej
zabity na stopniach ołtarza kościoła pod wezwaniem św.
Michała Archanioła, gdzie został też pochowany.
Tragiczna śmierć biskupa ze Szczepanowa otworzyła nową kartę w rozwoju duchowości małopolskiej.
To wówczas zaczęło się pielgrzymowanie na Skałkę, na
Wawel i do Szczepanowa – rodzinnej wioski biskupa
męczennika. I dlatego święty Stanisław ma szczególne
miejsce w sercach wszystkich Polaków jako męczennik
i opiekun całej naszej Ojczyzny.
A Skałka – narodowa nekropolia wielkich Polaków
(spoczywają tu Kraszewski, Wyspiański, Malczewski,
Szymanowski, Solski i Miłosz) pozostaje miejscem
męki i modlitwy na cześć męczennika biskupa, a mitra, którą nosił św. Stanisław do dziś znajduje się na
Wawelu.
Z Małopolską przez wieki swoje życie i działalność
związali też inni Święci i Błogosławieni, którzy zapisali
piękne karty w historii Polski i Kościoła. Do nich należą
czczeni przez nas:
- św. Jacek Odrowąż (1183-1257) – dominikanin,
uważany za jednego z najwybitniejszych mężów
XIII-wiecznej Europy, beatyfikowany w 1527 r.
przez papieża Klemensa VII, a zaliczony w poczet
świętych w 1594 r. przez papieża Klemensa VIII
- bł. Bronisława (1200-1259) – przełożona zakonu
Norbertanek, w czasie zarazy z wielkim zaangażowaniem służyła chorym, beatyfikowana w 1840 r.
przez papieża Grzegorza XVI
- św. Kinga (1234-1292) – córka króla Węgier Beli IV,
żona księcia Bolesława Wstydliwego, założycielka klasztoru Klarysek w Starym Sączu, beatyfikowana w 1690

roku przez papieża Aleksandra VIII i kanonizowana 16
czerwca 1999 roku przez Jana Pawła II w Starym Sączu
- św. Jadwiga Andegaweńska (1374-1399) – córka króla
Ludwika Węgierskiego, żona króla Władysława Jagiełły, patronka Polski, poświęciła cześć swojego krótkiego
życia na chrystianizację Litwy, kanonizowana 8 czerwca
1997 roku przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach
- św. Jan z Kęt (1390-1473) – Jan Kanty, profesor, wykładowca Akademii Krakowskiej i kapłan, ceniony
i podziwiany, ogłoszony świętym 16 lipca 1767 r.
przez papieża Klemensa VIII
- św. Szymon z Lipnicy (1435/1440-1482) – bernardyn, filozof, teolog i kaznodzieja, spowiednik
królewski, rodem z nieodległej Lipnicy Murowanej,
zaliczony do grona błogosławionych w 1685 r. przez
papieża Innocentego IX, a kanonizowany 3 czerwca
2007 roku przez papieża Benedykta XVI
- św. Kazimierz Jagiellończyk (1458-1484) – królewicz – syn Kazimierza Jagiellończyka, łączący działalność polityczną z życiem religijnym, który od
dzieciństwa żywił gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej.
Przejdźmy teraz do wieku XIX – bardzo dla
Polaków bolesnego, gdy Polska była pod zaborami
i wykrwawiała się w narodowych powstaniach – i do
wieku XX – okresu najbardziej tragicznego w dziejach
świata, przez który przetoczyły się dwie wojny światowe i zginęło miliony ludzi. Czas ten zapisał się nowymi
świętymi i błogosławionymi, wśród których najwięcej
było męczenników, także z Małopolski.
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Wśród tych świętych, który swoje życie i działalność
związali z naszą ziemią warto wspomnieć i wymienić:
- św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907) – założyciela klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu i przeora klasztoru w Czernej koło Krakowa, który zmarł w opinii świętości. Beatyfikował go w 1983
roku w Krakowie na Błoniach i kanonizował w Rzymie w 1991 roku Jan Paweł II
- św. brata Alberta – Adama Chmielowskiego (18451916) – malarza, który porzucił malarstwo i wstąpił
do zakonu św. Franciszka, zakładając przytuliska
i opiekując się nędzarzami i bezdomnymi. Jan Paweł
II beatyfikował go w 1983 r. na Błoniach, a kanonizował 12 listopada 1989 r. w Watykanie.
- bł. Urszulę Ledóchowską (1865-1939) – Urszulankę od
N. Serca Jezusa Konającego, która pisała książki i organizowała wydawnictwa dla dzieci i młodzieży, tworzyła
ośrodki pracy wychowawczej. Ojciec Święty Jan Paweł II
wyświęcił Urszulę 20 czerwca1983 r. w Poznaniu.

rej rozwinął się kult do Bożego Miłosierdzia na cały
świat. Beatyfikowaną przez Jana Pawła II na Placu
Świętego Piotra w Rzymie w 1993 r. i kanonizowaną
30 kwietnia 2000 r.
Tak wielu świadków naszej historii, tej wielkiej
i tej tragicznej, tak wielu patronów i orędowników
ma Małopolska ziemia. Świadków, którzy się z niej
wywodzą, lub którzy na niej żyli i zostali za swoje życie, postawę i działalność uznani i ogłoszeni Świętymi
i Błogosławionym, czyniąc tę ziemię świętą.
Ale ostatni wiek to nie tylko ten tragiczny okres
w dziejach naszego narodu i naszej Ojczyzny. To także
czas naszej chwały i dumy narodowej z pierwszego papieża Polaka kardynała Karola Wojtyły – Krakowianina
na stolicy Piotrowej. Zajmuje on w naszych sercach
szczególne miejsce. To przecież na naszej małopolskiej
ziemi urodził się i wychował największy Polak – człowiek wielkiego serca i wielkiej wiary, podziwiany i kochany przez wiernych na całym świecie.

- bł. Anielę Salawę (1881-1922) – pracującą jako
służąca, w czasie wojny opiekującą się rannymi
żołnierzami, zmarłą w biedzie i w opinii świętości
(cudowne uzdrowienia). 13 sierpnia 1991 r. Ojciec
Święty wyniósł na ołtarze ubogą służącą na Rynku
Głównym w Krakowie.
- św. Maksymiliana Marie Kolbe (1894-1941) – rycerza
Niepokalanej, założyciela Niepokalanowa – klasztoru,
który oddał w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu
życie za drugiego człowieka. Beatyfikowany w 1971 r.
przez papieża Pawła VI, a kanonizowany 10 października 1982 roku przez Jana Pawła II.
- bł. Karolinę Kózkówną (1898-1914) – męczennicę,
która jako16-letnia dziewczyna zginęła broniąc swej
czystości i oddała życie za wiarę. Patronkę Ruchu
Czystych Serc i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Beatyfikowaną przez Ojca Świętego w 1987
roku w Tarnowie.
- św. Faustynę Kowalską (1905-1938) – siostrę Faustynę, zakonnicę Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, orędowniczkę Bożego Miłosierdzia, od któ-

Osiem lat temu, gdy umierał Jan Paweł II – odchodząc 2 kwietnia 2005 roku do domu Ojca – cały świat
zatrzymał się w zadumie przy jego łożu śmierci pochylając się nad tajemnicą jego życia i służby Bogu i posługi ludziom, dziękując mu za Jego wielki twórczy wkład
we współczesne dzieje naszego narodu i całego świata.
Beatyfikacja Jana Pawła II odsłoniła przed Kościołem
i światem sekret jego życia i służby Bogu, jego świętość
– życie z Bogiem i dla Boga.
Dzięki bł. Janowi Pawłowi II i wszystkim innym
Świętym i Błogosławionym wymienionym na szlaku
świętości nasz region zajmuje godne miejsce. Nasza
piękna Małopolska, ziemia gór i dolin Tatr, Beskidów
i Gorców, po których wędrował ksiądz i biskup krakowski Karol Wojtyła może się teraz szczycić, że wydała na świat myśliciela i filozofa tysiąclecia i wielkiego
Papieża Polaka, który po kanonizacji dołączy do grona
Świętych z Krakowa – z Małopolski. I z tego powodu
bardzo się radujemy i gorąco modlimy, dziękując Panu
Bogu za naszych świętych i błogosławionych.
					
Józef Lasyk
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PANI SĄDECKA
Święta Kinga, zwana też Kunegundą (ur.
5 marca 1234 w Ostrzyhomiu, zm. 24 lipca 1292
w Starym Sączu) była córką króla Węgier Beli IV
i Marii Laskariny, żona polskiego władcy, Bolesława
V Wstydliwego, Czysta Pani Sądecczyzny, święta Kościoła katolickiego. Należy zaznaczyć, iż jej
mąż spoczywa w kościele u Ojców franciszkanów
w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej, a Kinga w ossarium klasztoru klarysek w Starym Sączu.
Kinga była siostrą św.
Małgorzaty Węgierskiej,
Konstancji, księżnej ruskiej, oraz bł. Jolenty.
W Wojniczu królewna
została zaręczona z księciem s andomierskim
B olesławem, synem
Leszka Białego, a następnie jemu poślubiona.
Przyniosła mu w posagu
4 tysiące grzywien, a według podania również
sól węgierską, którą zaObraz w klasztorze klarysek w Staczęto wówczas w Bochni
rym Sączu
i Wieliczce wydobywać
na większą skalę. Chociaż sól bocheńską i wielicką
znano w Polsce już wcześniej, to jednak pewne jest, że
właśnie za czasów Kingi rozwinęło się jej wydobywanie, prawdopodobnie za sprawą sprowadzonych przez
nią górników węgierskich. W 1257 roku otrzymała od
męża ziemię sądecką i Pieniny.

W grocie Kingi pod ruinami pienińskiego Zamku

Wykorzystując stan anarchii na Węgrzech księżniczka Kinga, dążąca do zacieśnienia związków Spisza
z Polską, obsadziła ten teren swoimi wojskami, które
stacjonowały tam aż do śmierci księżniczki w 1292 r.
Po śmierci męża (1279) założyła w Sączu klasztor klarysek i uposażyła go przywilejem w roku 1280. Odtąd
zamieszkiwała w tym klasztorze, choć musiała go opuścić pod koniec 1287 roku, kiedy wraz z dwiema siostrami (Jolentą i Konstancją) oraz innymi siedemdziesięcioma zakonnicami uciekła na Zamek Pieniński bronić się przed najazdem tatarskim. Powróciwszy zimą
1288 r. do klasztoru w Starym Sączu mieszkała w nim
aż do śmierci 24 lipca 1292 roku.

Opłatek u Panien Klarysek

W Nowym Sączu działa Stowarzyszenie św.
Kingi, jego siedzibą jest Diecezjalne Centrum
Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, a kapelanem jest ks.
dr Marcin Kokoszka. Stowarzyszenie jest kanonicznie
zarejestrowane w Kurii tarnowskiej. W Nowym Sączu
Stowarzyszenie jest znane z organizacji Pielgrzymki
szlakiem św. Kingi, którym uciekała wraz z mniszkami 700 lat temu z klasztoru w Starym Sączu do pienińskiego Zamku. Wyjście odbywa się zawsze w ostatni
weekend września. W przyszłym roku będzie to już po
raz XXV. Bierze w nim udział młodzież z całej Polski,
a szczególnie ze szkół niosących jej imię. Jako członek Stowarzyszenia zapraszam młodzież z Dąbrówki
Polskiej do wzięcia udziału w pielgrzymce. Innym znanym przedsięwzięciem Stowarzyszenia jest Opłatek
z klaryskami w refektarzu klasztoru. Odbywa się zawsze
w ostatnią niedzielę stycznia. Rozpoczyna się Mszą św.
w kościele św. Trójcy w klasztorze po czym pielgrzymi
przechodzą do refektarza klasztornego.
Jan M. Ruchała, PTH
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Papież Jan XXIII – dobry → błogosławiony → święty
Niezbadane są wyroki Boskie - sentencja ta wiąże
się z postacią Angelo Giuseppe Roncallio, późniejszego papieża Jana XXIII, w sposób niezwykle adekwatny.
Człowiek, którego kanonizację wyznaczono na dzień
27 kwietnia 2014r., w żadnej z powierzonych mu życiowych ról nie startował z pozycji lidera.
Urodzony u podnóża Alp włoskich w wielodzietnej rodzinie chłopskiej, z braku przygotowania oraz
ciągłego przemęczenia był uczniem raczej miernym.
Mimo to, jako 11-letni chłopiec, podjął naukę w najnowocześniejszym jak na owe czasy włoskim seminarium
w Bergamo. Po niezwykle bogatym w zadania i obowiązki okresie wczesno-kapłańskim został mianowany
wizytatorem apostolskim w Bułgarii. I tu rozpoczęła się
30-letnia dyplomatyczna kariera przyszłego papieża,
w której sukcesów, ze względu na brak przygotowania
oraz łagodne usposobienie, ks. Roncalliemu nie wróżono. Przełamywanie rutyny dyplomatycznej, zdrowy
rozsądek, poszanowanie dla poglądów drugiego człowieka, a nade wszystko umiłowanie pokoju sprawiły,
że zarówno Bułgarzy, Grecy, Turcy jak i Francuzi żegnali go z należytym dla sprawowanego urzędu szacunkiem i szczerym żalem. Również wybór kardynała
Roncalliego na nowego papieża w 1958r. z założenia
konklawistów miał mieć charakter przejściowy, pozwalający na ustabilizowanie się poglądów kolegium
kardynalskiego na temat drogi, jaką miał obrać Kościół
w czasach wielkiego przełomu po II Wojnie Światowej.
Z pewnością w 77-letnim kardynale nie upatrywano
człowieka, który jak się niebawem okazało, zwoławszy
Sobór Watykański II, podjął tym samym decyzję zmieniającą diametralnie oblicze Kościoła XX wieku.
Cel i znaczenie soboru sprecyzowane zostało w ogłoszonej w 1959 roku encyklice Jana XXIII
„At Perti Cathedram”: „Zasadniczym celem soboru
będzie wytyczenie dróg rozwoju Kościoła katolickiego,
odnowienie życia chrześcijańskiego, dostosowanie dyscypliny kościelnej do wymogów naszych dni. Będzie to
niewątpliwie - wierzymy w to mocno - wspaniały obraz
jedności, prawdy i miłości bliźniego dla wszystkich oddzielonych od Stolicy Apostolskiej i bodziec do odnalezienia przez nich tej jedności, o którą tak gorąco modlił się
Jezus Chrystus do swojego Ojca w niebiosach”. Moment
w jakim zwołano Sobór Watykański II był dla Kościoła
niezwykle trudny. Zachód Europy wchodził właśnie
w okres tworzenia społeczeństwa konsumpcyjnego,
sprzeciwiającego się dotychczasowym formom życia
religijnego, a w końcu nawet samej wierze. W komu-

nistycznej części Europy miliony katolików zmuszone
zostały do ukrywania swojej wiary i tworzenia tzw.
„Kociołów milczenia”. Na uwagę zasługiwała także sytuacja w tzw. Trzecim Świecie, w którym to zbliżał się
zmierzch kolonializmu, a tym samym rozwojowy charakter nabrało tworzenie nowych wspólnot chrześcijańskich, związanych w sposób ścisły z lokalnymi tradycjami i kulturą. Pośród wielu postanowień soborowych widoczną zmianą w życiu Kościoła była reforma
liturgii, mająca na celu umożliwienie wiernym świadomego i czynnego przeżywania wiary. Stąd też wprowadzenie języków narodowych oraz ucieczka od mocno
sformalizowanych tekstów liturgicznych. Spełnieniem
natchnionej woli Jana XXIII było zapoczątkowanie nowego ruchu ekumenicznego, którego podstawą nie było
podejście do dogmatów wiary, ale wspólne dążenie do
celów wyznaczonych przez Stwórcę na drodze wzajemnego poszanowania i pokoju.
Wobec powyższych inicjatyw Jana
XXII jawi się nam
jako człowiek odw a ż ny, p r a c o w i t y
i szanujący ponad
wszystko drugiego
człowieka. Jego sławę oraz przychylność całego świata zaskarbił sobie
niewątpliwie dzięki
prostolinijności oraz
ogromnemu poczuciu humoru. Zwany „papieżem dobroci” rezygnował często z papieskiego ceremoniału. Jako pierwszy odbywał oficjalne spotkania poza Watykanem,
spotykając się min. z więźniami oraz chorymi. Był
otwarty na kontakt z prasą, potrafił prowadzić zajmujące rozmowy z każdym, bez względu na poziom
intelektualny rozmówcy. Na co dzień palił fajkę oraz
nie unikał żartów, nawet na temat swojej tuszy. Jako
członek Trzeciego Zakonu Św. Franciszka ponad
wszystko cenił sobie w życiu ubóstwo, czego wyraz
dał w swoim testamencie: „Pozory dostatku często
zasłaniały ukryte ciernie dotkliwego ubóstwa i uniemożliwiały mi dawanie zawsze z taką hojnością, jakiej byłbym pragnął. Dziękuję Bogu za tę łaskę ubóstwa, które ślubowałem w młodości, ubóstwa ducha,
jako kapłan Serca Bożego, i ubóstwa rzeczywistego,
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co mi dopomogło, by nigdy o nic nie prosić, ani o stanowiska, ani o pieniądze, ani o względy, nigdy, ani
dla siebie, ani dla mojej rodziny czy przyjaciół. Mojej
ukochanej rodzinie „wedle ciała” – od której zresztą
nie otrzymałem żadnego dobra materialnego – mogę
zostawić jedynie wielkie i specjalne błogosławieństwo wraz z zachętą do trwania w tej bojaźni Bożej,
dzięki której moja rodzina, prosta i skromna, była mi
zawsze tak droga i ukochana i nigdy nie musiałem jej
się wstydzić: to bowiem stanowi prawdziwy tytuł jej
szlachectwa”(...).
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że pontyfikat
„papieża dobroci” był ogromną inspiracją dla kardynała Karola Wojtyły. Tym bardziej, że Jan XXIII

przez cały swój pontyfikat wspierał wysiłki obrony
wiary czynione w sercach Polaków przez Prymasa
Tysiąclecia i cały Kościół w naszej Ojczyźnie w trudnych czasach komunizmu. Jan Paweł II podobnie
jak swój poprzednik, bardzo silnie kładł nacisk na
pojednanie kościołów, dialog z innowiercami oraz
osobisty kontakt z dziećmi Kościoła. Natchnieniem
Bożym dla obecnego papieża Franciszka wydaje się
więc wybór jednego dnia kanonizacji bł. Jana XXIII
oraz bł. Jana Pawła II, aby życiowymi postawami
obu papieży zaakcentować tym silniej i przypomnieć światu wartości prowadzące do realnej świętości.
oprac. B. M. STAL

„PIETA POLSKA”
Marianna Popiełuszko urodziła się 7 listopada
1920 roku w miejscowości Grodzisko na Podlasiu.
Jednak według informacji z systemu PESEL miała urodzić się 1 czerwca 1910 roku. W czasie wojny, w 1942 roku wyszła za mąż za Władysława
Popiełuszkę, który zmarł w 2002 roku. Doczekali się
pięciorga dzieci: Teresy, Józefa, Jadwigi, Stanisława
i Jerzego.
Przez niemal całe życie pani Marianna związana
była z gminą Suchowola. Do śmierci mieszkała we
wsi Okopy z rodziną jednego z synów. Co tydzień
w niedzielę można ją było zobaczyć na Mszy Świętej
w miejscowym kościele.
W pamięci wszystkich zapisała się jako ciepła i bardzo skromna kobieta. Nigdy się na nic nie
skarżyła. Zawsze podkreślała, że co Bóg dał, to widocznie tak musi być. I chociaż wylała dużo łez,
nigdy nie okazywała na zewnątrz swojego cierpienia. Modlitwa dawała jej siłę. Zawsze podkreślała,
że modli się za wszystkich ludzi. Po tym, jak odnalezione zostały zwłoki jej syna – ks. Jerzego, ona
podczas modlitwy „Ojcze nasz…” w kościele św.
Stanisława Kostki na Żoliborzu ze smutkiem wstała
i powiedziała znamienne słowa, że wybacza mordercom swojego syna.
W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński
odznaczył Mariannę Popiełuszko Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia

Polski. W 2013 roku została honorową obywatelką województwa kujawsko-pomorskiego, a także
Człowiekiem Roku 2011 Tygodnika Solidarność.
W 2012 roku Krajowy Zjazd Delegatów obradujący w Kielcach nadał jej tytuł Zasłużony dla NSZZ
„Solidarność”.
Marianna Popiełuszko zmarła 19 listopada 2013
w Szpitalu Miejskim w Białymstoku, a 23 listopada
2013 została pochowana w rodzinnym grobowcu na
cmentarzu w Suchowoli.
oprac. ks. Piotr
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Śp. Piotr Kosal

- zacny mieszkaniec Osiedla Dąbrówka Polska w Nowym Sączu
Piotr Kosal urodził się 11 maja
1898 r. za c.k. Austrii w Nowym
Sączu przy ul. Węgierskiej (dom
vis a vis przy zjeździe w stronę ul.
Dąbrówki w kierunku świątyni
św. Rocha). Jako młody młodzieniec służbę odbywał w 3 Pułku
Szwoleżerów Mazowieckich im.
Pułkownika Jana Kozietulskiego
(3.pszwol.) – oddział kawalerii
Wojska Polskiego II RP stacjonujący w garnizonie Suwałki, w koszarach ros. 2 Pułku Huzarów. Na
załączonej fotografii jest Piotr Kosal
podczas 2 letniej służby w tej jednostce wojskowej.
W Rzeczypospolitej były
3 szwoleżerskie pułki, były to naj-

bardziej elitarne jednostki
wojskowe. Rekrutów pobierano z najbardziej dorodnej młodzieży polskiej,
wysokiego wzrostu, o nienagannej opinii. W tej jednostce służyli Sądeczanie
z tej racji, iż jego Dowódcą
był Sądeczanin z rodziny
honorowej Obywatelki
Miasta Nowego Sącza śp.
Ireny Styczyńskiej. Po odbyciu służby wojskowej Piotr Kosal
ożenił się z mieszkanką Dąbrówki
Polskiej Antoniną Janisz z domu
Ruchała (córka Anny). Miał jednego syna Antoniego, który niedawno w naszej parafii obchodził

50-lecie ślubu z Barbarą Pacyna.
Piotr Kosal zmarł 3 VIII 1972. Grób
znajduje się po lewej przy wejściu
na Stary cmentarz z 1890 roku.
Jan M. Ruchała, PTH

bierzmowanie

Jak wygląda przygotowanie do bierzmowania?

Wolą Księdza Biskupa od 2009 roku
przygotowanie do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania obejmuje trzy lata nauki w gimnazjum i przebiega w dwóch etapach: przygotowanie dalsze i przygotowanie bliższe.
Przygotowanie dalsze obejmuje dwa
pierwsze lata nauki w gimnazjum, zakończone
egzaminem przed bierzmowaniem. Obejmuje ono treści przewidziane w programie klasy pierwszej i drugiej,
oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych.
Miejscem tego przygotowania jest szkoła. W szkole
i w parafii podejmuje się formację religijno – moralną
uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie.
Przygotowanie to realizuje się w trakcie nauki religii
w szkole oraz w czasie spotkań przy parafii.
Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów z klasy
trzeciej. Obejmuje ono głównie formację religijno - moralną, ascetyczną, wprowadzenie do życia w Kościele.
Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania
kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie to realizuje się w formie comiesięcznych spotkań i nabożeństw formacyjnych przy parafii.

Kryteria dopuszczenia do bierzmowania:

Bierzmowanie jest sakramentem wiary,
stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara
ta wyraża się:
– w deklaracji przyjęcia sakramentu,
– w systematycznym uczestnictwie w lekcjach
religii w szkole i spotkaniach formacyjnych
przy parafii,
– w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo
w niedzielnej i świątecznej Mszy św., przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
– w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,
– w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem
– w nienagannej postawie religijno – moralnej,
– w pozytywnie zdanym egzaminie.
Bardzo ważne, aby w to przygotowanie włączyli się
rodzice kandydatów do bierzmowani, którzy są pierwszymi przekazicielami wiary swoim dzieciom i powinni towarzyszyć im na tym etapie dojrzewania chrześcijańskiego. Cała zaś wspólnota parafialna powinna otoczyć modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.
ks. Piotr
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PRZYPOMNIENIA
PARAFIALNE
***

Homilię w czasie Odpustu Parafialnego ku
czci Św. Rocha głosił Ks. Prałat Franciszek Olczak.
W czasie sumy odpustowej Jubileusz 25-lecia
święceń kapłańskich przeżywali Ks. Dr Jerzy Zoń
i Ks. Paweł Pająk, natomiast Ojciec dr Janusz
Mółka obchodził Jubileusz 20-lecia kapłaństwa.
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***

„Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie było
Prymasa Stefana Wyszyńskiego” – na Placu
Zabaw nr 2 umieszczono ciekawa kompozycję
Drogo Krzyżowej inspirowanej słowami Prymasa
Tysiąclecia, zapisanymi w czasie jego pobytu
w Komańczy. Zachęcamy do osobistej modlitwy
na Drodze Krzyżowej.

***

Przy parafii zaczęła działać grupa młodzieżowa, którą prowadzi Ks. Piotr Zawiślak.

***

Kościół Trójcy Świętej upiększyła płaskorzeźba Św. Kingi. Autorem dzieła jest pan Józef
Ruchała, poświęcenia dokonał Ks. Prałat Józef
Janas.

***

Mija 10 rocznica od pierwszego wejścia dzieci do Niepublicznego Przedszkola Parafialnego –
Ochronki – pierwszego na sądeckiej ziemi wotum
wdzięczności za wizytę Jana Pawła II w Starym
Sączu.

***

Zakończono prace związane z monitoringiem. Parafia posiada sprzęt najnowszej generacji.
Prace prowadziła firma Techalit Technologie IT.

***

Sfinalizowano prace dociepleniowe kościoła.
Ociepleniem i odnowieniem elewacji świątyni zajęła się firma Budeko.
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