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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

„O każdym dziecku, które przychodzi na świat, znajomi mogą powiedzieć, że przypomina swą matkę.
W Betlejem miał miejsce pierwszy przypadek w historii, w którym można by powiedzieć, że Matka 
przypomina Dziecko. Oto piękny paradoks Dziecięcia, które stworzyło swą Matkę; dlatego Matka jest jedynie 
dzieckiem – stworzeniem Boga. Był to również pierwszy przypadek w historii naszej ziemi, w którym można 
by pomyśleć, że Niebo było gdzieś indziej niż <<gdzieś tam, w górze>>; Maryja piastująca w ramionach 
Dziecię Boże spoglądała w dół, ku Niebu”.

(Prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia, abp Fulton J. Sheen)

Drodzy Parafianie i czytelnicy naszej gazety, na czas wpatrywania się w oblicze Bożej Dzieciny, 
naszego Pana i Zbawiciela, który przychodzi na świat jako Mały Chłopiec, życzymy Wam Bożego 
błogosławieństwa  i wielu łask na cały zbliżający się 2022 rok. Niech Chrystus, niepojęty dar Boga,  
błogosławi nam i naszym rodzinom z betlejemskiej groty!

Redakcja
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KALENDARIUM 
· 28 czerwca – zwiedzanie klasztoru sióstr klarysek i  wspólne grillowanie ministrantów 

i DSM w Starym Sączu na zakończenie roku szkolnego

· 22 lipca – włączenie pierwszych członków do Bractwa Modlitewnego św. Rity

· 30 lipca – pielgrzymka Koła Nauczycieli na Jasną Górę, do Przeprośnej Górki i Leśniowa

· sierpień – posługę zakrystianki w naszej parafi i rozpoczęła s. Loretta Dziura 

· 17 sierpnia – odpust ku czci św. Rocha. Kaznodzieją w tym dniu był ks. Prałat Stanisław 
Ruchała, emerytowany proboszcz parafi i Kamionka Wielka

· 21 sierpnia – „X Bieg Św. Rocha”

· 11 września – wycieczka ministrantów na Rusinową Polanę i do Zakopanego

· 18 września – pielgrzymka autokarowa LSO i DSM do Limanowej

· 18 września – piesza pielgrzymka do Limanowej

· październik – renowacja elewacji starego kościółka

· 31 października – świadectwo Sióstr Służebniczek o  bł. Edmundzie Bojanowskim 
i wystawa poświęcona jego osobie z okazji 150 rocznicy jego śmierci

· 11 listopada – Święto Niepodległości. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru 
św. Rocha

· 6 grudnia – wizyta św. Mikołaja u dzieci i młodzieży z grup parafi alnych

· 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Akatyst ku czci NMP w wykonaniu 
Chóru św. Rocha

· 12-14 grudnia – rekolekcje adwentowe wygłoszone przez ks. Mateusza Odziomka, 
wikariusza z Jazowska

· grudzień – jasełka w wykonaniu grupy młodzieżowej św. Jana Pawła II
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TRACĄC WZROK
ZACZęłA WIdZIEĆ WIęCEj

Matka Elżbieta Róża Czacka urodziła się 22 paź-
dziernika 1876 roku w Białej Cerkwi, w mieście obec-
nie należącym do Ukrainy. Zmarła 15 maja 1961 roku 
w  opinii świętości. Jej ciało zostało złożone do grobu 
na cmentarzu zlokalizowanym na terenie Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Laskach. 

Matka Elżbieta już od najmłodszych lat zmagała 
się z licznymi problemami ze wzrokiem. Przeszła wiele 
operacji, które jednak nie dały trwałej poprawy zdro-
wia. W  wieku 22 lat straciła całkowicie dar widzenia. 
Bardzo przeżyła wiadomość o tym, że nigdy już nie bę-
dzie widzieć otaczającego ją świata, którą otrzymała od 
lekarza. Ogarnął ją smutek, tak wielki, że zamknęła się 
w swoim mieszkaniu. Jednak wśród smutku i gorących 
modlitw odnalazła cel swojego nowego, trudnego życia. 
Zorientowała się bowiem, że w  przedwojennej Polsce 
niewidomi i  słabowidzący są pozostawieni bez opieki 
edukacyjnej. Wtedy to postanowiła organizować pomoc 
dla innych osób ociemniałych. Nauczyła się alfabetu 
Braille’a, dokształcała się z zakresu nauki o osobach nie-
widomych oraz podróżowała po całej Europie. W 1911 

roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. 
Za sprawą tej instytucji powstał patronat pomagający 
dorosłym niewidomym mieszkających w  Warszawie. 
Głównym miejscem działania Matki Elżbiety były Laski 
i zbudowany przez nią zakład dla niewidomych. Wszyscy 
zapewne o nim  słyszeliśmy. Do dnia dzisiejszego wycho-
wuje, kształci i prowadzi przez wszystkie etapy eduka-
cyjne dzieci oraz młodzież. Z Laskami przez jakiś czas 
związany był również błogosławiony Kardynał Stefan 
Wyszyński, który w  czasie wojny był kapelanem. Aby 
prężniej działać Róża Czacka przyjęła habit i imię zakon-
ne – Elżbieta, złożyła śluby oraz założyła Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Matka Elżbieta 
prowadziła bardzo bogate życie duchowe. Wśród róż-
nych jej myśli zachowanych po niej jest taka: „Jednym 
z  największych nieszczęść ludzkości jest pycha. Pycha 
sprawia, że człowiek jest mniej lub więcej ślepy”.

Osoba nowej orędowniczki przed Bogiem przypo-
mina, że trzeba mieć otwarte oczy serca na Boga, a to 
już pomoże mieć otwarte oczy na potrzeby bliźnich, 
a zwłaszcza niewidomych. 

MODLITWA:
Boże, źródło wszelkiej świętości, który powołałeś błogosławioną Matkę Elżbietę do służenia Tobie w nie-

widomych na duszy i na ciele i obdarzyłeś ją męstwem w dźwiganiu krzyża dla zadośćuczynienia za duchową 
ślepotę ludzi, za jej wstawiennictwem udziel nam łaski…, o którą z pokorą i ufnością Cię prosimy, dla większej 
chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

ks. J. Janas
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NOWE TABERNAKULUM
W NASZYM KOŚCIELE PARAFIALNYM

Dla nas katolików, Kościół jest domem Boga, a naj-
ważniejszym miejscem w jego wnętrzu jest niewątpli-
wie tabernakulum. To właśnie tam przechowuje się 
Najświętszy Sakrament. 

Samo słowo wywodzi się z  języka łacińskiego – 
„tabernaculum” i  oznacza „szałas”. W  ciągu wieków 
zmieniał się jego wygląd i umiejscowienie – od „do-
mus ecclesiae”, czyli prywatnych domów, które były 
przeznaczone do sprawowania Eucharystii na po-
czątku istnienia chrześcijaństwa, przez „sacrarium” 
– niewielką rotundę przykrytą kopułą przyległą do 
prezbiterium, aż do znanego dzisiaj tabernakulum. 
Od XII wieku pojawił się również zwyczaj umieszcza-
nia przed nim tzw. „wiecznej lampki”. Jej niegasnące 

światło ma przypominać wiernym o stałej obecności 
Najświętszego Sakramentu. Współcześnie taberna-
kulum może być umieszczone w prezbiterium za oł-
tarzem lub w  kaplicy bocznej. To najczęściej mała, 
nieprzeźroczysta i zdobiona szafka. Ze względów bez-
pieczeństwa jest zamykana na klucz i trwale przymo-
cowana do ściany, wnęki lub podłoża.

W  kościele Trójcy Świętej możemy adorować 
Jezusa Chrystusa przed nowym tabernakulum. Zostało 
ono zaprojektowane przez artystę specjalnie dla naszej 
parafii. Rzeczywiście jest ono inne od standardowo 
spotykanych w innych kościołach katolickich. 

Na ozdobnych drzwiczkach umieszczona zosta-
ła przepołowiona biała hostia, a  na niej drukowane 

litery IHS, które od razu przywołują na 
myśl – „Jestem tu”. Serce znajdujące się 
w  drugiej części hostii to Miłosierne 
Serce Jezusowe. Znów cisną się na usta 
słowa – „Do końca cię umiłowałem” i ta 
spadająca krew – zaproszenie, abyśmy 
jak najczęściej korzystali z Najświętszego 
Sakramentu oraz Bożego Miłosierdzia. 
Zagięte w  okręgi linie sprawiają nato-
miast wrażenie, że Jezus swoją miłością 
obejmuje cały świat. Za tabernakulum 
znajduje się podświetlany witraż, zaś po 
obu stronach na ścianach widnieje kom-
pozycja winogron, cierni i małych krzyży.

Tabernakulum, jak również otacza-
jące go ozdoby podkreślają i  równocze-
śnie przypominają nam, że Najświętszy 
Sakrament został ustanowiony przez 
Chrystusa. W Wielki Czwartek w czasie 
Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus przemie-
nił chleb w Swoje Ciała, a wino w Swoją 
Krew. Wszyscy wierni doświadczają 
tego cudu podczas trwania każdej mszy 
świętej. Jezus zaprasza nas słowami – 
„Przyjdźcie do mnie wszyscy…” 

Każde tabernakulum ułatwia pry-
watną adorację. Chodzi o  to, by każdy 
mógł tutaj z pożytkiem dla duszy odda-
wać cześć Panu poprzez indywidualną 
modlitwę. 

K. Gomulec
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ŚWIęTA RITO
– MódL SIę ZA NAMI!

Kult Św. Rity w naszej wspólnocie 
parafialnej rozwijał się już od dłuższe-
go czasu. Każdego 22-go dnia miesią-
ca na nabożeństwie popołudniowym 
gromadzą się ludzie często nie zwią-
zani na co dzień z parafią. W gablocie 
przed obrazem Świętej przybywają 
kolejne wota. Można więc pomyśleć, 
że „sława” Św. Rity rozwija się samo-
istnie i tak samo jak przybywa w na-
szym życiu spraw trudnych lub wręcz 
beznadziejnych, przybywa również 
wiernych szukających pomocy pod 
obrazem pachnącym różami. 

W  jakim więc celu powstała 
wspólnota modlitewna Św. Rity, ja-
kie były intencje jej założyciela - Ks. 
Prałata, w czym tkwić miała jej mi-
sja? Podstawowym jej celem jest 
oddawanie czci Świętej i  rozwijanie jej kultu w szer-
szym kręgu rodzinnym, w pracy, w szkole, wszędzie 
tam gdzie przebywając na co dzień spotykamy się 
z  ludzkimi problemami, wręcz dramatami osobisty-
mi. W moim osobistym odczuciu jest to przedłuże-
nie modlitw dziękczynno-błagalnych z nabożeństwa 
na każdy dzień naszego życia. Sprawy powierzane 
Świętej są poważne, nabożeństwo trwa ok. godziny, 
część dziękczynno-błagalna kilkanaście minut. Co 
dzieje się potem? Czy Święta oręduje u Boga w na-
szych sprawach nieustannie? Tego nie wiemy. Ale 
mamy tę świadomość, że dramaty ludzkie trwają, 
choroby nie odchodzą tak szybko, małżeństwa prze-
bywają w kryzysie, ludzie tkwią w grzechach śmier-
telnych - to wszystko prosi się o zmasowaną modlitwę 
i codzienny szturm do Nieba. A nie potrzeba wcale tak 
wiele. Siła tkwi w „liczności wojska” (jest nas we wspól-
nocie już ponad osiemdziesiąt osób!) oraz w systema-
tyczności. Każdy członek Wspólnoty Modlitewnej 
Św. Rity zobowiązuje się do codziennego odmawiania 
„Modlitwy do Św. Rity w spawach trudnych i niemoż-
liwych”, jednak niespełnienie tego zobowiązania nie 
pociąga za sobą sankcji grzechu. Członkowie wspól-
noty uczestniczą w  ciągu roku liturgicznego w  waż-
nych uroczystościach kościelnych, w  szczególno-

ści w  Nabożeństwach do św. Rity. Przynależność do 
wspólnoty ustępuje w  wyniku śmierci, dobrowolne-
go wystąpienia, rozwiązania Wspólnoty lub trwania 
w gorszącej postawie moralnej.

Widocznym znakiem przynależności do Wspólnoty 
są broszki – czerwona róża dla kobiet i  litera „R” dla 
mężczyzn. Noszone z  okazji nabożeństwa, ale też na 
co dzień, przypięte do kurtki czy torebki, są również 
okazją do rozmowy na temat Świętej. Sama spotykam 
się z sytuacjami gdy rozmowa na temat ozdoby kurtki 
staje się możliwością opowiedzenia o Św. Ricie, jej po-
mocy w sprawach, które zwyczajnie uważane są za nie-
rozwiązywalne i znalezieniu osób, które takiej pomocy 
potrzebują.

Aby stać się członkiem wspólnoty niezbędne jest 
wypełnienie i  dostarczenie Proboszczowi parafii de-
klaracji przynależności. Deklarację taką można pobrać 
w kancelarii, ale również u Pań wspomagających dzia-
łalność wspólnoty, są to: Katarzyna Gomulec, Sylwia 
Pietrzak, Beata Stal. Zapraszamy wszystkich, którzy 
czują potrzebę serca pomocy modlitewnej bliskim so-
bie osobom, ale również i  tym anonimowym, składa-
jącym w ludzkiej bezsilności swoje prośby na ręce Św. 
Rity przy Parafii Św. Rocha.

B i M Stal
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ŚWIAdECTWA łASK
za wstawiennictwem św. Rity

Odkąd doświadczyłam łask uproszonych przez św. 
Ritę, przyjeżdżam na nabożeństwa z ogromną wdzięcz-
nością. W tym roku będziemy świętować czwarte uro-
dziny naszej córki Hani, 22.11.2021 r. podczas Mszy 
świętej. Nieustannie czułam, że powinnam dać świa-
dectwo, ale znając siebie i  swoją porywczość, powie-
działam do Pana Boga tak „Panie Boże, ja świadectwo 
mogę dać, ale wiesz jaka ja jestem, jeżeli chcesz tego 
świadectwa niech mi je księża zaproponują”. Jakież było 
moje zdziwienie, kiedy po Mszy usłyszałam „możemy 
liczyć na świadectwo?”. 

Zacząć trzeba od tego, że ślub wzięliśmy 15.08, 
odkąd data ślubu została wyznaczona, cieszyło mnie 
to, że opiekę nad naszym małżeństwem będzie spra-
wować Maryja, ale do jej czcicieli było nam naprawdę 
daleko. Czas po ślubie szybko mijał, a my chociaż po-
chodzimy z wierzących rodzin i w Boga wierzyliśmy, 
to bardziej był On Bogiem „na chmurkach”, aniżeli 
naszym Życiem. Z  tygodnia na tydzień oddalaliśmy 
się od kościoła, był czas, że przy kościele trzymał nas 
tylko wstyd przed samymi sobą, że my tam już sen-
su i miejsca dla siebie nie widzimy. Bardzo szybko po 
ślubie zaczęliśmy się starać o dziecko, mijały miesiące, 
a  owoców było brak. Pewnego dnia w  żalu opowie-
działam wszystko mamie. Usłyszałam wtedy słowa, 
z których śmiejemy się do dzisiaj „Ja się będę modlić, 
a wy róbcie dziecko - zobaczysz nie ma takich rzeczy, 
których nie da się uprosić”. Zamiast nadziei bardziej 
czułam gniew, ja też już się modliłam, odprawiliśmy 
też nowennę wspólnie, a  czułam że Bóg nas „olał” 
(w tamtym czasie nowennę traktowaliśmy jako walutę 
za to, co chcemy otrzymać). 

Rok po ślubie wiedzieliśmy już, że mamy duży 
problem z  poczęciem dziecka, ale wydawało się da-
lej, że badania i leki pomogą. Udaliśmy się do kliniki 
z wielką nadzieją. Zlecono nam ogromną ilość badań. 
Okazało się, że łatwo nie będzie, gdyż wszystkie nasze 
wyniki są idealne! Mimo wszystko, bardzo szybko le-
karze zaproponowali nam ścieżkę do bycia rodzicami. 
Wyglądała ona tak: 3 cykle stymulacja hormonalna, 
3 cykle inseminacja, 3 cykle In vitro. Wstępnie pod-
jęliśmy się tej ścieżki licząc, że skończy się ona za-
nim będzie mowa o inseminacji czy In vitro. Niestety 
nie udało się, możecie sobie wyobrazić jakie emocje 
nami targały i jakie rozdarcie czuje człowiek w środ-

ku. W tamtym czasie myśleliśmy, że wybór to nadzieja 
na nasze szczęście, albo czyste sumienie. Wybraliśmy 
to drugie. Teraz już wiemy, że Bóg postawił nas przed 
większą decyzją. Musieliśmy całymi sobą powiedzieć 
Bogu TAK i  zrezygnować z  tego czego my chce-
my, na rzecz Bycia z  Bogiem. Cały ten trudny czas 
wchodząc na YouTube, ku mojej złości i  wyrzutowi 
sumienia, wyświetlały się filmiki promujące zawie-
rzenie się Jezusowi przez ręce Maryi według traktatu 
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Na domiar 
tego, co przyjechałam do domu z wizytą słyszeliśmy, 
że oprócz nabożeństw do św. Rity, rodzice odmawiają 
też nowennę Pompejańska w naszej intencji (najpierw 
jedną, później drugą, trzecią…). 

Po rezygnacji ze starań w klinice, w bólu odsta-
wiłam wszystkie leki, nawet te, które są mi potrzebne 
do codziennego funkcjonowania. Tak, żyliśmy dwa 
miesiące, aż któregoś dnia trafiłam na artykuł, su-
gerował on problem, który mógł być przyczyną na-
szych niepowodzeń. Po raz pierwszy pomyślałam, 
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że Bóg jednak działa w moim życiu. Szybko udałam 
się na badania i do lekarza, okazało się, że wyniki są 
złe, a  lekarz od razu zlecił leczenie. Jeszcze na ko-
niec dopowiedział, że żeby w  organizmie wszystko 
się unormowało potrzebujemy co najmniej pół roku. 
Dla mnie to nie było już ważne, wiedziałam że to 
łaska, że Bóg jednak się nami interesuje. Wróciłam 
też do moich podstawowych leków i  zaczęło się! 
Rodzice kończyli właśnie 3 nowennę pompejańską. 
Mój szczęśliwy cykl zaczął się 22.03 2017 roku - 
równy rok odkąd moja mama zaczęła jeździć na 
nabożeństwa do św. Rity. W dn. 16 kwietnia (Dzień 
Zmartwychwstania Pańskiego), zaraz z samego rana 
otrzymałam pierwszy test pozytywny. Na Mszę po-
szłam już jako wdzięczna Bogu przyszła mama. Już 
nie wątpiłam, choć było tak wcześnie i  cały rozum 
mówił, zbyt wczesny etap, żeby się cieszyć. Do leka-
rza ginekologa udało mi się zapisać 22.04 - mama na 
nabożeństwie jest po raz 13 i po raz pierwszy już 
nie prosi, a dziękuje (z powodu leków które przyj-
muję chciałam szybko skonsultować się z lekarzem). 
Na wizycie pan doktor powiedział, że jeszcze nic nie 
będzie widać, hormony są tak malutkie, że nie ma 
co sobie robić nadziei na obraz w USG. Ja też byłam 
tego świadoma. Jakie było zdziwienie Pana doktora 
i  moje, kiedy na obrazie pokazała się mały pęche-
rzyk! Zadzwoniłam do mamy z wieściami i usłysza-
łam „patrz Karolina, to zasługa św. Rity”. Ja dopie-
ro co uwierzyłam w działanie Boga, więc trudno mi 
było dopuścić działanie „osób trzecich”, ale św. Rita 
miała dla nas kolejne niespodzianki. 22.05 (znowu 
jedyny wolny termin wizyty) usłyszałam pierwsze 
bicie serca naszej Hani. Nie pomijając, że wyniki ba-
dań prenatalnych poświadczające o  zdrowiu dziec-
ka też otrzymałam 22 kolejnego miesiąca. Chcąc nie 
chcąc musiałam przyjąć, że maleństwo, które mam 
pod sercem, jest owocem działania św. Rity. Ciąża 
przebiegała zachwycająco poprawnie. Co w  świetle 
tego, co wiem dzisiaj na temat własnego zdrowia jest 
niewiarygodne! Dzisiaj byłaby to ciąża wysokiego 
ryzyka. 

W 29 tygodniu ciąży, wracając z niewielkich zaku-
pów usłyszałam w głowie wyraźny głos „Nie wchodź 
na jezdnię, to auto cię potrąci”. Właśnie drogą osie-
dlową, przez którą chciałam przejść, jechało auto. 
Pomyślałam, intuicja (to mój anioł stróż próbował 
mnie uchronić). Auto jechało wolno, przejechało 
obok mnie i  wrzuciło kierunkowskaz. Rozum wy-
grał, logiczne było, że auto pojedzie dalej. Weszłam 
na jezdnię i  w  tym momencie coś mocno uderzyło 
w mój bok, a  ja upadłam pod auto. Kierowca posta-
nowił, wycofać i zaparkować niedaleko miejsca w któ-

rym przechodziłam. Pani wybiegła z auta, nie wiedząc 
co się stało, powiedziała że gdyby nie czujniki, nic by 
nie wiedziała. Popatrzyłam na moje nogi, które leżały 
10 cm od kół samochodu… W szpitalu okazało się, że 
z ciążą wszystko dobrze. Całe szczęście, łożysko było 
po przeciwnej stronie od uderzenia. Końcem listopa-
da 2017 roku zaczęłam krwawić. Trafiłam do szpitala. 
Ze względu na wcześniejsze potrącenie i cały czas lek-
kie krwawienie lekarze zdecydowali zatrzymać mnie 
do końca ciąży w szpitalu. Był to piękny czas, bo pełen 
modlitwy, ale bardzo ciężki ponieważ spotykałam się 
z  kobietami, które wiedziały, że ich dzieci są ciężko 
chore, a po porodzie zacznie się walka o życie nowo-
narodzonych. Ogromną wdzięczność czułam za tak 
spokojną i zdrową ciążę. 

W szpitalu po raz pierwszy przeżyłam godzinę ła-
ski 8 grudnia, którą całą spędziłam na klęczkach w ka-
plicy szpitalnej. Dziękowałam Bogu za łaskę nawróce-
nia, za cud poczęcia dziecka. Hanię oddałam w  ręce 
Maryi, a sama postanowiłam zaraz po porodzie oddać 
się jej jako niewolnik, według traktatu. Jak każda mat-
ka, prosiłam też o łatwy poród, a zwłaszcza o brak kom-
plikacji. W duchu śmiałam się, że jak Św. Rita postawi 
kropkę nad „i” to córka urodzi się 22 grudnia. Hanna 
Rita urodziła się 16.12 jako zdrowe niespełna 3 kg nie-
mowlę. Była silna od samego początku, a ja prawie do 
końca porodu nie czułam bólu. Urodziłam bez nacięć 
i szwów, a dwie godziny po porodzie piłam kawę z mę-
żem w szpitalnej kawiarni. Nie wiedzieliśmy, że kawa 
wkrótce będzie nie tylko przyjemnością, ale także ko-
niecznością. 

Po 33 dniach przygotowań, dnia 25 marca 2018 
roku w dniu Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, 
oddałam całe swoje życie i  wszystko co posiadam 
Jezusowi przez Maryję jako Jej niewolnik. Na dowód, że 
było to dobrą decyzją mąż, rodzice, a później znajomi 
też zrobili ten sam krok. Dzisiaj razem z mężem każdy 
nasz dzień i nasze decyzje oddajemy Bogu. To właśnie 
On kieruje i żyje razem z nami i mimo, że w naszym 
życiu pojawiają się dalej trudne chwile, to wiemy, że nie 
jesteśmy sami. Św. Rita w całej swojej cichości i poko-
rze w naszym życiu nie chciała zająć pierwszego miej-
sca, oddała je Bogu. Łaski które uprosiła dały piękne 
owoce, wyprosiła o wiele więcej niż to, o co modlili się 
moi rodzice i czego oczekiwaliśmy my. Dzisiaj wiemy, 
że gdyby ciąża pojawiła się bezproblemowo albo bardzo 
szybko po nowennie, nasze życie byłoby jałowe, bez 
żadnej wartości. Z  drugiej strony jako rodzice wiemy 
teraz jak wielka jest moc modlitwy rodziców za dzieci. 
Dlatego tez nasze róże pod obrazem są i pozostaną ró-
żami wdzięczności.

Karolina
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***
Jak w  każdej rodzinie nie brakuje zmartwień 

i  trosk, tak w moim życiu również ich nie brakowało. 
Od wielu lat żyję pod jednym dachem z ludźmi, którzy 
nadużywają alkoholu. Trudno znosić taki widok na co 
dzień, zwłaszcza jeśli jest to bliska rodzina. W pierw-
szych chwilach jest złość, niemoc i wstyd przed sąsia-
dami i  ludźmi, z którymi spotykam się każdego dnia. 
Wewnętrzny żal do całego świata: dlaczego ja?

Od kilku lat do naszej parafii na wakacyjne zastęp-
stwo za Księdza Proboszcza przyjeżdża ks. Sebastian 
Śmiałek. Rozmowa z nim dała mi dużo spokoju i na-
dziei. To on opowiedział mi m.in. o nabożeństwie do 
św. Rity, jakie miał w swojej pierwszej parafii w Nowym 
Sączu. Wcześniej mało wiedziałam o tej Świętej. Ksiądz 
zapoznał mnie z  Jej życiem i o  tym, że jest świętą od 
spraw beznadziejnych. Można powiedzieć, że moja 
sytuacja taka była. Postanowiłam zawierzyć moją ro-
dzinę św. Ricie, pomimo że moi bliscy staczali się co-
raz bardziej. Modliłam się do Rity, uczestnicząc w na-
bożeństwie przez transmisję internetową. W  lipcu 
ks. Sebastian zabrał mnie i  kilkoro innych parafian 
z Wielkiej Wsi na to nabożeństwo, gdzie wszyscy mo-
gliśmy wpisać się do Grupy Modlitewnej Św. Rity.

Dziś czuję się otoczona opieką św. Rity i jest mi ła-
twiej znosić wszystkie trudy i kłopoty z moimi bliskimi. 
Modlę się i ufam, że wszystko będzie dobrze, bo już dziś 
zauważam, jak wiele zmieniło się na plus w tej sprawie 
– jestem pewna, że to wszystko dzięki św. Ricie.

Ewa



100 LAT PIęKNEgO żYCIA
WANdY PółTAWSKIEj

Wanda Wiktoria Wojtasik urodziła się 2 listopada 
1921 r. w Lublinie, w rodzinie urzędnika pocztowego. 
Uczęszczała do szkoły sióstr urszulanek w  Lublinie. 
W  szkole średniej Duśka - bo tak wszyscy nazywa-
li Wandę od dzieciństwa - zaangażowała się w  dzia-
łalność IV Lubelskiej Drużyny Harcerskiej im. Orląt 
Lwowskich. Gdy miała 15 lat, została drużynową. 
W czasie II wojny światowej podjęła działalność konspi-
racyjną. Jako łączniczka, razem ze swoimi koleżankami 
rozwoziła pocztę, a  nawet broń i  pieniądze. Niestety, 
działalność ta zaskutkowała aresztowaniem Wandy 

na początku 1941 roku. Po torturach i kilkumiesięcz-
nym pobycie w lubelskim więzieniu „Pod Zegarem”, 21 
września 1941 roku została przewieziona do niemiec-
kiego obozu kobiecego Ravensbrück. 

Wanda wierzyła, że dzięki przyjazdowi do obozu 
uniknie kary śmierci. Nie wiedziała jednak, co ją cze-
ka i  nie wiedziała także, że właśnie z  tym wyrokiem 
śmierci wyrusza. Chociaż była bardzo zmęczona, nie 
spała podczas podróży, podświadomie obawiała się, co 
przyniesie nieznana przyszłość. Po przybyciu do obozu, 
23 września 1941 roku, zetknęła się ze strażniczkami 
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obozowymi. W swoich wspomnieniach tak je opisała: 
„Olbrzymie blondyny o bezmyślnych twardych oczach 
i zaciętych wargach, w czarnych pelerynach z kaptura-
mi, ostre, drażniące ucho głosy i u boku ogromne wil-
czury”. W obozie otrzymała numer 7709.

W  1942 roku zaczęła się gehenna więźniarek 
z  Lublina. Wandę Wojtasik oraz zdrowe i  młode ko-
biety wezwano do obozowego szpitala w celu przepro-
wadzania na nich eksperymentów medycznych. Ich 
celem było zminimalizowanie śmiertelności żołnierzy 
niemieckich na frontach. U  kobiet poddanych ekspe-
rymentom wywoływano zakażenie, wprowadzając do 
ran drobnoustroje zbliżone do tych, które mogą wy-
stępować na placu boju. Wypróbowywano bakterie 
ropotwórcze – najczęściej gronkowca złocistego – oraz 
zgorzeli gazowej i tężca. Po „zabiegach” kobiety leżały 
z wysoką gorączką, w potwornym bólu. Jak wspomina 
Wanda, tamten czas był przepełniony bezgranicznym 
bólem, rozpaczą, a  jednocześnie niesłychaną tęsknotą 
dwudziestoletniej kobiety za życiem, wolnością i  mi-
łością. Innym rodzajem eksperymentów były operacje 
kostne polegające na łamaniu kości oraz ich przeszcze-
pianiu. Łamano kości podudzia dłutem lub młotkiem, 
a następnie scalano je klamrami, rany zszywano i  za-
kładano gips, zaś operacje na układzie nerwowym po-
legały na wycinaniu nerwów na podudziu. W ten spo-
sób chciano zbadać zdolność tkanek do regeneracji. 
W wyniku takich eksperymentów wiele kobiet umiera-
ło. Ciężko chorym przydzielano im lżejsze zadania, np. 
robienie pończoch na drutach.

Między „królikami” (tak same się określały ofiary 
eksperymentów medycznych) wytworzyła się szcze-
gólna więź. Jednym ze sposobów przeciwstawiania się 
reżimowi obozowemu było tworzenie wspólnot, w któ-
rych obowiązywały określone zasady, m. in. nie wolno 
było kraść współwięźniarkom chleba, należało poma-
gać słabszym. Więźniarki zakładały także kółka modli-
tewne, m.in. żywy różaniec. Dużą rolę w obozie ode-
grały nauczycielki, które organizowały tajne wykłady. 
Do nauki zgłosiła się m.in. Wanda Wojtasik. Chciała 
w ten sposób zająć umysł czymś innym niż pleceniem 
słomy. Była łączniczką między nauczycielką a pozosta-
łymi „królikami”, dostarczała papier na skrypty z litera-
tury oraz ołówki. 

Wyzwolenie obozu dla Wandy w pierwszej chwili 
nie miało żadnego znaczenia. Po latach wspomina-
ła: „Pewnego dnia przyszedł jakiś mężczyzna, rozciął 
wielkimi nożycami kolczaste druty, jakimi był otoczo-
ny ten mały obozik, i zawołał: »Dziewczęta, jesteście 
wolne!«. Na co towarzyszący mu drugi człowiek po-
wiedział: »Ty głupi, czego się drzesz? To trupiarnia!«. 
A ja właśnie żyłam i myślałam. I leżąc tam z zimnym 

trupem Cyganki, postanowiłam, że skończę medycy-
nę. Brzmi to paradoksalnie: w chwili gdy umierałam 
z głodu, a śmierć była kwestią dni czy może nawet go-
dzin, planowałam życie”.

Obóz w Ravensbrück ukształtował postawę życio-
wą Wandy Półtawskiej. Będąc świadkiem wrzucenia 
przez esesmana noworodka do pieca, przyrzekła so-
bie, że nie dopuści do śmierci żadnego dziecka. I temu 
przyrzeczeniu pozostała wierna całe życie.

Po wyjściu z  obozu wróciła do Lublina, ale szyb-
ko zdecydowała o  wyjeździe do Krakowa, gdzie roz-
poczęła studia na kilku fakultetach: medycyna, psy-
chologia, nauki polityczne. Po wojnie Wanda anga-
żowała się też w  spotkania duszpasterstwa akade-
mickiego. Na trzecim roku studiów wyszła za mąż za 
Andrzeja Półtawskiego, studenta filozofii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. „Andrzej był pięknym chłopakiem, 
ale przede wszystkim imponowała mi jego mądrość” 
– mówi Wanda Półtawska o mężu. Zanim się poznali, 
nie myślała o małżeństwie. Po wyjściu z niemieckiego 
kacetu myślała, że może będzie zakonnicą. W  lipcu 
1945 roku w Żułowie u sióstr żartobliwie włożyła we-
lon i  pobiegła do ks. Tadeusza, którego tam poznała. 
„Ładnie mi?” – zapytała. „Bardzo ładnie” – odpowie-
dział kapłan, ale dodał: „Ty jesteś do działania w świe-
cie. Poczekaj, skończ medycynę”. Wanda i Andrzej sa-
krament małżeństwa przyjęli w sylwestrowy dzień 1947 
roku. Po trzech latach na świat przyszła Kasia, potem 
Ania i wreszcie bliźniaczki Basia i Marysia.

Życie w Krakowie, mąż, rodzina, praca. Wydawałoby 
się, że niczego więcej do szczęścia nie trzeba. Jednak 
Wanda czuła, że czegoś jej brakuje. Kościół Mariacki 
był jej parafią. Mieszkała z  mężem tuż obok - przy 
Szpitalnej. Poszła do Kościoła Mariackiego (prawdopo-
dobnie w 1953 r.). Ksiądz w zielonym płaszczu (Karol 
Wojtyła) po krótkiej modlitwie zasiadł w konfesjonale 
w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Wanda udał się 
do spowiedzi, o której później napisała „Nie stało się 
nic nadzwyczajnego, ale sposób podejścia, ton i treść 
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tego, co mówił. Były takim trafie niem w to, o co mi 
chodziło! I od razu miałam pewność: wrócę do tego 
księdza, bo on rozumie”. Wracała przez ponad 50 
lat. Więź między Wandą a Karolem Wojtyłą opisuje jej 
mąż Andrzej Półtawski: „Obóz, ciągłe obcowanie z per-
spektywą śmierci, zmienił jej widzenie świata, ukazał 
nicość tego, o co zazwyczaj najbardziej się troszczymy 
w  codziennym, „zwyczajnym”, mieszczańskim życiu. 
Toteż jak wielu byłych więźniów, nie mogła znaleźć so-
bie spokojnego miejsca w pozaobozowym świecie – do-
mowe i zawodowe życie jej nie wystarczało, nie mogła 
ukoić niepokoju i poczucia wyobcowania. Szukała ko-
goś, kto by ją zrozumiał i pomógł – i natrafiła na spo-
wiednika, księdza Karola Wojtyłę”. Karol Wojtyła stał 
się jej kierownikiem duchowym. Po liberalizacji ustawy 
aborcyjnej w 1956 r. płaszczyzną ich porozumienia sta-
ła się obrona życia nienarodzonych.

Życie zawodowe Wandy Półtawskiej było bar-
dzo bogate. Pracowała w  poradni dla trudnej mło-
dzieży, potem w  poradni rodzinnej przy krakow-
skiej kurii, działała w  Komisji Badania Zbrodni 
Niemieckich w  Polsce. Wykładała medycynę pasto-
ralną na Wydziale Teologicznym. W  1967 r. zorga-
nizowała Instytut Teologii Rodziny przy Papieskiej 
Akademii Teologicznej w  Krakowie i  kierowała nim 
przez 33 lata, piastując stanowisko profesora. W  la-
tach 1981-84 była wykładowcą w  Instytucie Studiów 
nad Małżeństwem i  Rodziną im. Jana Pawła II przy 
Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w  Rzymie, od 
1983 r. - członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny, a od 
1994r. - członkiem Papieskiej Akademii Życia.

Wanda Półtawska, na co dzień bardzo zajęta, 
więcej czasu poświęcała czterem córkom w  waka-
cje. W  górskich wędrówkach Półtawskim towarzyszył 
Karol Wojtyła. Wspomnienia ze wspólnych wędró-
wek po górach można znaleźć w  książce „Rekolekcje 
beskidzkie”, opublikowanej przez Półtawską w 2009 r. 
Zdarzało się, że podczas tych wypraw przyszły papież 
odprawiał dla siebie i  swoich przyjaciół mszę świętą 
pod gołym niebem. Powtarzał, że Pan Bóg przemawia 
w  ciszy. „Godzinami wędrowaliśmy po pięknych gó-
rach - on obcował z Bogiem, a my czuliśmy to samo” 
- wspominała Półtawska. Po kilku wędrówkach znaleźli 
„swoje miejsce”, gdzie wracali co roku - na górę Spalony 
Horbek nad Wisłokiem, gdzie do dziś rośnie pięcio-
ramienny buk, nazwany przez Półtawską Drzewem 
Przemienienia.

W 1962 r. wykryto u Wandy Półtawskiej złośli-
wy nowotwór. Bp Karol Wojtyła napisał wówczas 
list do kapucyna Ojca Pio: „Wielebny Ojcze, proszę 
cię o  modlitwę za pewną matkę czterech dziewczy-
nek, mieszkającą w  Krakowie, w  Polsce (w  czasie 

wojny pięć lat spędziła w  obozie koncentracyjnym 
w  Niemczech); jej zdrowie i  również jej życie jest 
teraz zagrożone”. Następny list napisał po miesiącu: 
„Wielebny Ojcze, kobieta mieszkająca w  Krakowie, 
w Polsce, matka czterech dziewczynek, dnia 21 listo-
pada, przed operacją chirurgiczną, nagle wyzdrowia-
ła. Składajmy dzięki Bogu”.

Wanda Półtawska nie chciała wierzyć w  swoje 
uzdrowienie, przypuszczała, że to lekarze pomylili się 
w  diagnozie. Jednak, gdy pojechała w  San Giovanni 
Rotondo, aby spotkać się z  Ojcem Pio, zmieniła zda-
nie. Po latach wspominała: „Po Mszy świętej Ojciec Pio 
przechodził koło mnie do zakrystii. Zatrzymał się przez 
chwilę, wodził oczami po obecnych, a potem skierował 
się wprost do mnie. Podszedł, uśmiechnął się pogłaskał 
mnie po głowie i powiedział: Allora, va bene? (A więc 
w porządku?) i popatrzył mi w oczy. To spojrzenie mam 
w sobie - i tego spojrzenia nie da się opisać”.

Kiedy Karol Wojtyła został Papieżem, napisał do 
Dusi: „Szukając odpowiedzi na pytanie o zasadę (pod-
stawę) dalszych kontaktów, należy ją po prostu sfor-
mułować tak: byłaś i nadal pozostajesz moim eksper-
tem osobistym od dziedziny Humanae vitae. Tak było 
od dwudziestu z górą lat, i  to należy nadal utrzymać. 
W  kontekst owego eksperta wchodzą różne sprawy, 
którymi de facto się zajmowałaś i na których się znasz, 
problem etyczny regulacji poczęć, wychowanie mło-
dzieży do miłości, medycyna pastoralna”.

Wprowadzenie w 1993 r. prawnego zakazu aborcji 
było pewnym sensie zwieńczeniem walki, która w  la-
tach 50. połączyła Półtawską z Wojtyłą. Jednak ustawa 
dopuszczająca przerwanie ciąży w  trzech przypad-
kach nie satysfakcjonowała jej. Półtawska była „matką 
chrzestną” kolejnych projektów ustawy antyaborcyjnej, 
odcinając się jednak od propozycji, aby za aborcję ka-
rać kobiety.

Przyjaźń Wandy i Karola trwała ponad pół wieku. 
W lutym 2005 roku Wanda Półtawska przyjechała 
do Rzymu na zebranie akademii Pro Vita i została 
przy Papieżu aż do końca. do końca też czytała mu 
książki. Była obecną przy jego śmierci. 

3 maja 2016 roku doktor Wanda Półtawska ode-
brała z rąk prezydenta Andrzeja Dudy najwyższe pol-
skie odznaczenie – Order Orła Białego. Otrzymała je 
między innymi za propagowanie wartości i  znacze-
nia rodziny we współczesnym społeczeństwie, a także 
za „chrześcijańskie świadectwo humanizmu i  wkład 
w rozwój katolickiej nauki społecznej”.

2 listopada 2021r. Wanda Półtawska skończyła 
100 lat. 100 lat pięknego życia!

Opracowała Dorota Bębenek
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CO Z TYMI IMIgRANTAMI – 
MĄdRA MIłOŚĆ

Obserwując dzisiejszy świat można zauważyć, iż 
słowo miłość często jest wypaczane. Miłością nazywa 
się zakochanie, pożądanie, bezstresowe wychowywanie 
dzieci, czy przyjmowanie uchodźców/imigrantów bez 
jakiejkolwiek weryfikacji. Czy jednak te działania wobec 
przybyszów są rzeczywiście mądrą miłością, czy mądrą 
pomocą wobec bliźniego? Czy dzięki temu zmniejszymy 
ubóstwo na świecie albo zakończymy trwające lata kon-
flikty w innych krajach? Z pewnością nie. 

Amerykański dziennikarz Roy Beck, specjalizu-
jący się w  zagadnieniach imigracji w  świetny sposób 
wytłumaczył dlaczego masowe przyjmowanie imigran-
tów jest bezcelowe. W  swoim wykładzie zobrazował 
sytuację słoikami wypełnionymi kolorowymi kulka-
mi. Te naczynia symbolizowały miliony ludzi, którzy 
żyją w ubóstwie na całym świecie (głównie w krajach 
afrykańskich, Ameryki Południowej czy Indiach). Gdy 
ułożył wszystkie słoiki na stole okazało się, że ilość ubo-
gich wynosi około 3 miliardów. Ta liczba jest tak przy-
tłaczająca, że nawet gdyby Stany Zjednoczone przyj-
mowały co roku milion imigrantów, to niestety bieda 
się nie zmniejszy. Nie jesteśmy w  stanie wszystkim 
pomóc. Wyobraźmy sobie co by się działo w Europie, 
którą zamieszkuje około 750 milionów ludzi, gdyby-
śmy przyjęli 3 miliardy imigrantów. Z pewnością ubó-
stwo i wiele konfliktów tylko by się pogłębiło. Poza tym 
Beck stwierdził, że uciekają głównie ludzie wykształ-
ceni, albo ci, którzy mają możliwości np. pieniądze. 
Najbiedniejsi nie mają środków lub są zbyt chorzy żeby 
się przemieszczać. Co ciekawe uciekający zamiast przy-
służyć się swojej ojczyźnie, pomóc w jej rozwoju, wolą 
uciec, aby prowadzić lepsze życie za granicą. Polecam 
oczywiście obejrzeć cały wykład. Liczby, jak i zobrazo-
wanie wywodu robią wrażenie. 

PIERWSZA POMOC 
Każdy podczas szkolenia z  pierwszej pomocy 

dowiaduje się, że w  czasie ratowania kogoś innego, 
w  pierwszej kolejności należy zadbać o  swoje bezpie-
czeństwo. Martwy, czy poszkodowany ratownik niko-
mu już nie pomoże. Następnie trzeba rozpoznać sy-
tuację, wezwać właściwe służby i dopiero wtedy przy-
stąpić do działania. To wszystko można przełożyć na 
sytuację z imigrantami. Z telewizji, czy portali społecz-
nościowych  dobiegają do nas głosy, żeby wpuszczać 

wszystkich, znajdujących się przy granicy, próbujących 
przedrzeć się siłowo do Polski. Nie ważne kim są, bo 
przecież trzeba pomagać, a później się zweryfikuje ich 
tożsamość. Czy takie podejście nie kłóci się z zasada-
mi pierwszej pomocy i zdrowym rozsądkiem? Państwo 
musi najpierw zagwarantować bezpieczeństwo swoim 
obywatelom, a dopiero później obcym. Jeśli nie zadba-
my najpierw o  swoją obronność, to niestety później 
możemy się borykać z wieloma nowymi problemami. 

Po pierwsze wpuszczając grupę imigrantów, spra-
wimy że w najbliższym czasie do naszego kraju przy-
będą kolejne setki, a nawet tysiące osób z innych kra-
jów. Często ich kultura jest dla nas obca, a  niestety 
większość z nich nie będzie się asymilować, co pokazał 
napływ imigrantów do Europy w 2015 roku. Kraje ta-
kie jak Niemcy, Anglia, Szwecja, czy Francja długo nie 
mogły sobie poradzić z ogarnięciem większości przy-
byszów. Wielu obywateli tych krajów wprost mówi, że 
czują się zagrożeni mieszkając przy osiedlu imigran-
tów, czy wybierając się na masową imprezę1. Znacząco 
wzrosła liczba gwałtów i przemocy.2 3 Przybywający to 
głównie mężczyźni w sile wieku i wielu z nich nie za-
mierza pracować, tylko liczy na wysoki zasiłek socjalny 
danego kraju. Tylko część z nich rzeczywiście pracuje. 

Po drugie imigranci to często muzułmanie, wśród 
których mogą ukrywać się przestępcy, czy terroryści, 

1 https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art10002921-dwa-lata-po-
sylwestrze-w-kolonii-kobiety-sie-boja
2 https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8281704,szwe-
cja-imigranci.html
3  h t t p s : / / w w w . p o l i t y k a . p l / t y g o d n i k p o l i t y k a /
swiat/1735114,1,przestepczosc-imigrantow-w-niemczech-fakty-i-
mity.read
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nastawieni wrogo do chrześcijan. Kto nam zagwaran-
tuje, że po wpuszczeniu setek uciekinierów podczas 
imprez masowych nie będą u nas wybuchać bomby, jak 
w innych europejskich krajach? Poza tym już dzisiaj na 
wielu filmach z pogranicza możemy dostrzec agresyw-
ne zachowanie imigrantów, którym oczywiście sterują 
służby białoruskie. Przybysze jednego dnia rzucają ka-
mieniami w stronę polskich mundurowych, a drugie-
go dnia stoją z  tabliczkami „Poland help”. Katechizm 
Kościoła Katolickiego mówi nam, że „uprawniona 
obrona jest poważnym obowiązkiem tego, kto jest od-
powiedzialny za życie drugiego człowieka lub za dobro 

wspólne”4. Dlatego powinniśmy wspierać polskie służ-
by, które dzień i noc dbają o nasze bezpieczeństwo. 

Zatem jak mądrze pomagać? Jak mądrze kochać 
przybyszów? 

Jako katolicy możemy się modlić. Możemy prosić 
Boga i  Maryję o  opiekę nad ubogimi, o  zaprzestanie 
wojen i przemianę ludzkich serc. Do tego obecnie dzia-
ła wiele organizacji pozarządowych, które robią zbiórki 
dla ludzi poszkodowanych w danym miejscu, bo wła-
śnie biednym potrzebna jest pomoc w ich kraju, a nie 
ucieczka w  nieznane. Oprócz wsparcia finansowego, 
w miarę możliwości można wybrać się na misje i oso-
biście pomagać mieszkańcom w krajach mniej rozwi-
niętych. 

Pomoc bliźnim jest bardzo ważna. Tego uczy nas 
Pan Jezus. Jako wierzący jesteśmy wezwani do miłości, 
ale musimy przy tym pamiętać o zdrowym rozsądku. 
Pomaganie nie może polegać na wpieraniu jednych np. 
imigrantów i  krzywdzeniu drugich np. swoich roda-
ków. Dlatego kochajmy bliźnich, ale mądrze. 

Aneta Zaryczny 

4 http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm, pkt. 2321



Ojciec Święty Papież Franciszek ogłosił rok 2021 
Rokiem św. Józefa. Papież uczcił w ten sposób 150 rocz-
nicę ogłoszenia przez błogosławionego Piusa IX św. 
Józefa Patronem Kościoła katolickiego. Ojciec Święty 
Franciszek wydał z tej okazji List Apostolski Patris corde 
(Ojcowskim sercem). Tytuł Listu jest bardzo znamien-
ny, ponieważ Józef ojcowskim sercem umiłował Jezusa. 
Papież Franciszek wyjaśnia, że lud chrześcijański kocha 
św. Józefa właśnie z  tego powodu, że jest on miłują-
cym ojcem Świętej Rodziny – że miłuje Maryję jako Jej 
Oblubieniec i  Jezusa jako ojciec. Miłość wiernych do 
św. Józefa wyraża się w różny sposób: przez modlitwę, 
odmawianie Litanii do św. Józefa, zawierzenie jemu 
osobistego życia, powołania, poświęcenie jemu wspól-
not, klasztorów, dedykowanie parafii kościołów. 

Św. Józef jest ojcem pełnym czułości. Papież 
Franciszek pisze, cytując teksty Pisma Świętego, że 
Jezus wzrastał przy Józefie „w mądrości, w latach i w ła-
sce u Boga i u  ludzi” (Łk 2, 52). Józef „uczył Go cho-
dzić, biorąc Go za rękę: był dla Niego, jak ojciec, który 

podnosi dziecko do policzka, pochyla się nad nim, aby 
go nakarmić” (por. Oz 11, 3-4). W ten sposób Józef za-
stępował na ziemi małemu Jezusowi pełnego czułości 
Boga Ojca. Spojrzyjmy na św. Józefa. On nam podpo-
wiada, jak dbać o wiarę, która jest warunkiem tego, żeby 
korzystać z Bożej łaski, Bożej prawdy. Podpowiada, jak 
wiarę pielęgnować, jak ją rozwijać, a  przez to jak na-
prawdę dbać o rozwój naszego Kościoła, naszej parafii 
jako wspólnoty serc.

Józef jest dyspozycyjny wobec woli bożej
Jako ojciec wyjątkowego dziecka, święty Józef by-

najmniej nie uważał się za zwolnionego z zadania, które 
mu przypadło – zadania wychowania Jezusa. Józef jest 
dyspozycyjny wobec woli Bożej, zarówno jeśli chodzi 
o wzięcie do siebie Maryi, swojej żony w stanie błogo-
sławionym, jak i zmierzenie się z narodzinami Jezusa, 
które miały miejsce w  okolicznościach co najmniej 
niekomfortowych. I wreszcie – gdy trzeba uciekać do 
Egiptu, by wymknąć się morderczym zapędom Heroda. 
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Święty Józef przyjmuje to, co niespodziewane, a nawet 
niezrozumiałe, z sercem pełnym spokoju.

Przypomina przy tym wszystkim ojcom, że choć 
ważne jest przewidywanie, organizacja, zarządzanie róż-
nymi sprawami z należytą starannością, należy też umieć 
zrezygnować ze wszystkich pięknych projektów, by pójść 
za wolą Bożą. Jakkolwiek wywracająca wszystko do góry 
nogami by ona nie była. Nie należy się też nigdy niepo-
koić, ponieważ Bóg, lepiej niż ktokolwiek inny wie, cze-
go potrzebuje każda rodzina. Jan Paweł II nazwał Józefa 
„pierwszym obrońcą życia”, bo przecież uciekając do 
Egiptu, ocalił dziecko przed oprawcami Heroda. 

Józef pokazuje, że praca jest wyrazem miłości
Józef jest robotnikiem. Pokazuje nam, że praca 

jest (lub powinna być) wyrazem miłości. Spośród tego 
wszystkiego, czego Józef nauczył Jezusa, „ważną rolę 
(…) odgrywała cnota pracowitości” – wyjaśnia św. Jan 
Paweł II. Święty Józef, bardziej niż ktokolwiek inny, 
uświęcił pracę. Uświadamia nam on, że wartości pracy 
nie mierzy się pieniędzmi, które przynosi, ale miłością, 
którą wkładamy w jej wykonanie.

Nie ma też żadnych wątpliwości co do tego, że 
on, który doświadczył radości wykonywania swojego 
zawodu i dumy z tego, że mógł tego nauczyć swojego 
Syna, jest szczególnie bliski zmartwieniom ojców po-
zbawionych pracy, którzy dotkliwie odczuwają upoko-
rzenie bezrobocia i lęk o niepewną przyszłość.

Józef przypomina, że wystarczy wykonywać, co 
do nas należy, opierając się na bogu

Józef jest pokorny. Nie chełpi się tym, że został 
wybrany na ojca Syna Bożego, ale też nie chowa się za 
domniemaną „niegodnością”. Miałby prawo czuć się 
przygnieciony zadaniem, jakie na niego spadło, od-
mówić go, mówiąc: „Nie potrafię tego zrobić”. Józef 
jednak nie jest ukierunkowany na samego siebie, nie 
opiera się na własnych siłach, ale oczekuje wszystkiego 
od Boga. Robi to, o  co prosi go Bóg, z  całkowitą uf-
nością. Zajmuje miejsce, które mu przypada jako ojcu, 
z całym należnym mu autorytetem. Przypomina nam, 
że wystarczy wykonywać to, co do nas należy, bardzo 
pokornie, bardzo zwyczajnie, każdego dnia, nie niepo-
kojąc się naszymi własnymi ograniczeniami, ale całko-
wicie opierając się na Bogu. Zaprasza ojców do tego, 
by zajmowali przypisane im w  rodzinie miejsce, bez 
nieśmiałości czy kompleksów, ponieważ to właśnie jest 
zadanie, które Bóg im powierzył.

Aby nie zmarnować roku św. Józefa
 - Msza święta 19. dnia każdego miesiąca
Pierwsza i  najważniejsza wskazówka to złożenie 

intencji podczas Mszy św. w dniu, w którym szczegól-
nie czczony jest św. Józef – 19. dnia każdego miesiąca. 
Jeśli w  twojej okolicy znajduje się kościół lub sanktu-
arium pod wezwaniem świętego, warto udać się tam 
na Eucharystię i prosić Boga, za przyczyną Opiekuna 
Niepokalanej, by zechciał nam udzielić łaski, o  którą 
prosimy. Comiesięczna Msza św. może stać się tradycją 
dla osób poszukujących np. dobrego męża czy żony lub 
dla małżeństw marzących o przeprowadzce.

- Lektura książki „Cień ojca”
Książka zapada w  pamięć i  serce. Polecał ją 

kard. Stefan Wyszyński, a  później papież Franciszek. 
Dziś ponownie odkrywa ją Kościół. „Cień ojca” Jana 
Dobraczyńskiego to opowieść o mężczyźnie, który ko-
cha bez granic i ufa Bogu we wszystkich trudach życia. 
Zachwycająca historia rodziny, którą warto naśladować.

- Nowenna do świętego Józefa w pilnych sprawach
Dostępna w Internecie lub wydana w formie mini-

-książeczki nowenna do św. Józefa stała się pomocą dla 
wielu osób przeżywających trudności. Świadectwa łask 
wyproszonych poprzez wstawiennictwo świętego po 
odmówieniu tej nowenny są niezliczone. 

- Obdarowywanie ojcowską miłością osób opusz-
czonych i potrzebujących

Święty Józef uczy nas pracy nad sobą i otwarcia serc 
wobec osób, które najbardziej tego potrzebują. W roku 
św. Józefa… Przytulmy dzieci z  rozbitych rodzin. 
Pomóżmy w ogrodzie niedołężnemu małżeństwu. Jeśli 
w  naszym otoczeniu są ludzie samotni, zwróćmy na 
nich szczególną uwagę, ofiarujmy im swój czas i środki. 
Nie odwracajmy wzroku od osób ubogich. Często bar-
dziej niż złotówki czy kanapki, utrudzeni życiem ludzie 
potrzebują naszej rozmowy i  obecności. Oddajmy się 
temu działaniu bez hamulców.

- Codzienny akt ofiarowania się św. Józefowi
Codzienny akt zawierzenia to wejście na drogę bu-

dowania bliskiej relacji ze świętym:
„Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie 

i  Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powie-
rzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn 
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i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziec-
ko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, 
Obrońcę i  Przewodnika mej duszy. O  mój najlepszy 
Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do 
Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą 
miłością i  być gotowym do poświęceń dla bliźnich. 
Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i zno-
sić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz po-
kory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty 
Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią 
Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka 
Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite 
posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem 
będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości 

Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opie-
kę. Amen.”

Patrząc na życie św. Józefa zapewne odnosimy wra-
żenie, że jest on dla nas kimś bardzo bliskim. W jego 
życiorysie odnajdujemy bowiem echa własnych histo-
rii, w których pobrzmiewają podobne rozterki, wątpli-
wości i dylematy. Historia życia Józefa jest – podobnie, 
jak nasze historie – historią miło ści Boga do człowieka. 
Miłości, która wymaga i prowadzi. Józef odkrył i zro-
zumiał, że Bóg pragnie dokonać w jego życiu wielkich 
dzieł, które jednak poprowadzą go rów nież na drogi 
bólu i cierpienia. Święty Józef – wielki patron i orędow-
nik w wielu potrzebach – dobrze rozumie ludzkie serca, 
szczególnie te dotknięte cierpieniami i udręką. 

Danuta Szczypkowska



Rokrocznie ministranci z naszej parafii wyjeżdżają 
na różne wycieczki. Tak też było i w tym roku, z tym, 
że do wyjazdu dołączyła również Dziewczęca Służba 
Maryjna. Pod opieką księdza Macieja oraz siostry 
Katarzyny wszyscy z uśmiechem na twarzy wyruszyli 
do Starego Sącza.

Na mapie wyjazdu pierwszym przystankiem był 
Klasztor Sióstr Klarysek. Każdą sprawę warto zawie-
rzyć Panu Bogu, więc jak przystało na wiernych chrze-
ścijan  najpierw udaliśmy się do klasztoru, aby ofia-

rować siebie i  swoje sprawy świętej Kindze. Później 
zwiedzaliśmy przyklasztorne muzeum. Siostra 
Katarzyna, człowiek, który nie lubi nudy, przygotowa-
ła dla wszystkich uczestników konkurs. Podzieleni na 
grupy chłopcy oraz dziewczęta mieli za zadanie odpo-
wiadać na pytania, gdzie odpowiedzi znajdowały się 
począwszy od klasztoru, a  zakończywszy na Ołtarzu 
Papieskim. Była to tak zwana gra terenowa, która 
przyniosła wiele emocji. 

Po wizycie w  Muzeum Św. Kingi udaliśmy się 
w stronę Ołtarza Papieskiego  odnajdując przy 
tym odpowiedzi na pytania konkursowe. Po 
przybyciu na miejsce zajadaliśmy się pysznymi 
kiełbaskami, aby później nabrać siły do wspól-
nej zabawy. Chłopcy rozegrali mecz piłki noż-
nej, a dziewczyny szalały na placu zabaw. Pod 
koniec naszego wyjazdu zostały ogłoszone wy-
niki konkursu i rozdane nagrody. Z uśmiecha-
mi na twarzy i z rozradowanymi serduszkami 
powróciliśmy do Nowego Sącza. 

W  imieniu Rodziców dziękujemy za zor-
ganizowanie kolejnego wartościowego wyjaz-
du podczas którego młodzież znalazła czas i na 
modlitwę i na rekreację.

Aleksandra Dzięgiel
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WAKACYjNE PIELgRZYMOWANIE
W  związku z  pande-

mią, i  nie tylko, przez 2 
lata nie pielgrzymowa-
liśmy do Matki Boskiej 
Częstochowskiej. W  tym 
roku 30 lipca udało się 
zorganizować  spotka-
nie z  Matką Bożą. Wraz 
z  księdzem Maciejem 
uczestniczyło w  niej 50 
osób w  różnym wieku, od 
dzieci do osób starszych. 
Rozpoczęliśmy nasz wyjazd 
o  godz. 500, spod Kościoła 
Trójcy Przenajświętszej. 
W  autokarze nastrój mo-
dlitwy wprowadził ksiądz 
wraz z uczestnikami. Naszą 
rozśpiewaną atmosferę, 
przez całą podróż, utrzy-
mywał chór Św. Rocha, pod 
wspaniałym przewodnic-
twem pani Jolanty Nieć, 
która wyczerpała pełny re-
pertuar pielgrzymkowy. Przy okazji dowiedzieliśmy się 
jak piękny głos ma ksiądz Maciej, którego zachęcaliśmy 
do udziału w szeregach chóru parafialnego. 

Pierwszym i  podstawowym etapem pielgrzym-
ki było nawiedzenie Matki Bożej Jasnogórskiej, do 
której przywieźliśmy nasze podziękowania i  prośby 
oraz tych, którzy nas o to prosili. Ks. Maciej odprawił 
Mszę Świętą, przy Cudownym Obrazie Maryi w  in-
tencjach pielgrzymów. Potem był czas na pogłębia-
nie modlitwy do Królowej Polski oraz na zwiedzanie 
Jasnej Góry. Na zakończenie pobytu w Częstochowie 
odprawiliśmy Drogę Krzyżową na wałach i pożegna-
liśmy Matkę Bożą.

Umocnieni wiarą, rozmodleni i  rozśpiewani uda-
liśmy się do Matki Bożej Leśniowskiej w Żarkach. Jest 
to Sanktuarium rodzinnych błogosławieństw, którego 
opiekunami są ojcowie Paulini. W ołtarzu kościoła, pod 
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 
znajduje się figura Matki Bożej, przy której modliliśmy 
się za nasze rodziny i rodzinę parafialną na czele z na-
szymi kapłanami. Skorzystaliśmy też z cudownego źró-
dełka w parku przy Sanktuarium, które wytrysnęło za 
przyczyną Matki Bożej. 2 lipca odbywa się tutaj odpust, 
z wielką ilością wiernych i błogosławieństwem rodzin. 

Wyjeżdżając z Leśniowa smakowaliśmy słynne „krówki 
Leśniowskie”, o  które postarał się i  częstował nas pan 
Adam Radom.

Następnym przystankiem naszego pielgrzymo-
wania było Sanktuarium Św. Ojca Pio w Przeprośnej 
Górce, pięknie usytuowane, na dużym trawiastym 
obszarze. Św. Ojca Pio uczciliśmy modląc się, całując 
relikwie i  Jego dużą figurę oraz złożyliśmy Mu nasze 
intencje.

14 sierpnia przed świętem Wniebowzięcia Matki 
Bożej, corocznie odbywa się na terenie Sanktuarium 
pielgrzymka służb mundurowych z  Polski i  zagra-
nicy. W  niej uczestniczy Karpacki Oddział Straży 
Granicznej z Nowego Sącza, wraz z naszą uczestnicz-
ką panią Anną Wolak.

Ale czas ucieka i  musieliśmy wracać. Mieliśmy 
dłuższy powrót do domu ze względu na przebudowy 
dróg, ale nie odczuliśmy tego, ponieważ pani Jolanta 
zapewniała nam radość śpiewania, a  „kto śpiewa, ten 
się dwa razy modli”. Szczęśliwie wróciliśmy do Nowego 
Sącza i  postanowiliśmy w  przyszłym roku wrócić na 
szlak pielgrzymkowy.

Urszula Kościsz  
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MARYjO, NIEWIASTO EUChARYSTII, 
PROWAdź NAS dO jEZUSA!

Zdanie, umieszczone w  tytule niniejszego tekstu, 
było hasłem tegorocznego Limanowskiego Odpustu. Po 
roku pandemicznych ograniczeń, gdy zobowiązani by-
liśmy do skrupulatnego wyliczenia pątników, wreszcie 
mogliśmy poczuć względną normalność. Tradycyjnie, 
nasz marsz ku Pani Limanowskiej, rozpoczęliśmy 
u drzwi kościoła św. Kazimierza. 

Nie chcąc popełnić grzechu Dawida, nie odwa-
żyłem się dokonać liczenia pielgrzymów, ale tak „na 
oko” miałem wrażenie, że nasza grupa w porównaniu 
do słusznie minionego roku 2020, powiększyła się o co 
najmniej kilkudziesięciu pątników, a  z  każdym poko-
nywanym kilometrem było nas coraz więcej. Nie jestem 
zwolennikiem Kościoła „ilościowego”, dlatego ten fakt 
pozostawię bez komentarza. Jednak wartym ujęcia jest 
towarzyszący nam ogromny entuzjazm, radość i spon-
taniczność, której tak brakowało nam w 2020 r.

Gdy już mowa o „brakach”. Nie sposób zapomnieć 
o  tych pielgrzymach, lub sympatykach pielgrzymki, 
którzy jak wierzymy, swoje ziemskie pielgrzymowa-
nie zakończyli po Bożej prawicy. Szczególnie chcę 
wspomnieć śp. księdza Antoniego Pisia, proboszcza 
z  Męciny, który co roku mobilizował swoich parafian 

do tego, by sądeccy pielgrzymi jak najlepiej wspomi-
nali postój w Męcinie. W ubiegłym roku, mimo, że był 
nieobecny w parafii, to poprzez wikariuszy pilnował, by 
nasza grupa nie wyszła spod plebanii głodna lub spra-
gniona. W  tym roku już go z  nami nie było. Zabrała 
go ta choroba, przez którą w  ostatnich dwóch latach 
straciliśmy już wielu bliskich. Jednak jestem przekona-
ny, że on i wszyscy zmarli pielgrzymi mieli nas w swej 
wstawienniczej opiece. Stąd nie mogliśmy narzekać na 
pogodę. Niebo tylko przez chwilę uroniło łzę nad zmar-
łymi pielgrzymami. Przez większość trasy towarzyszyło 
nam piękne słońce.

Eucharystii, kończącej nasz marsz do Matki Bożej 
Limanowskiej, przewodniczył nowy Opat cystersów ze 
Szczyrzyca, o. Szymon Warciak. W homilii podkreślił 
jak niezwykłym, nacechowanym wieloma znaczeniami 
i emocjami jest słowo „Matka”. 

Chcemy, by hasło tegorocznego pielgrzymowa-
nia: „Maryjo, Niewiasto Eucharystii, prowadź nas 
do Jezusa!” stawało się naszym życiowym mottem. 
Dobremu Bogu niech będą dzięki za tegoroczne piel-
grzymowanie!

ks. Maciej Dadał
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PIELgRZYMKA dO LIMANOWEj 
dZIEWCZęCEj SłUżBY MARYjNEj I LITURgICZNEj 

SłUżBY OłTARZA
Jak co roku - korzystając 

z zaproszenia do modlitwy pod-
czas trwającego odpustu w dniu 
18 września 2021 roku grupa 32 
dzieci pod opieką 5 opiekunów 
wyjechała na pielgrzymkę DSM 
i  LSO do Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej w  Limanowej. 
Było to dla nas piękne wyda-
rzenie i  okazja  do budowania 
wspólnoty modlitwy i  radości. 
Wielu z nas skorzystało z sakra-
mentu pokuty, by jak najpełniej 
otworzyć serca na dary płynące 
z łaski odpustu. 

Podczas Mszy świętej ho-
milię wygłosił ksiądz Daniel 
Świątek – diecezjalny duszpa-
sterz DSM. Motywem przewod-
nim słów, które do nas skierował 
– było zaproszenie do prawdzi-
wej przyjaźni z Panem Jezusem. 
Przestrzegał chłopców i  dziew-
częta przed byciem takim złotym 
pudełkiem, które z zewnątrz wy-
gląda pięknie, ale w  środku jest 
puste. Z bólem zauważył, że cza-
sem aktywność liturgiczna mini-
strantów i lektorów, czy też pięk-
ny śpiew scholi nie idzie w parze 
z osobistą modlitwą, skupieniem, 
czy przyjmowaniem Komunii 
Świętej. To właśnie młodzież 
zaangażowana w grupy parafial-
ne powinna być dla wszystkich 
światłem i  przykładem. - nie powinno więc być takich 
sytuacji, że my będący najbliżej ołtarza jesteśmy daleko 
od Pana Jezusa. Wręcz przeciwnie - przynależność do 
grup parafialnych daje nam szansę na pogłębioną re-
lację i przyjaźń z Synem Bożym - to jednak zależy od 
osobistego pragnienia i zaangażowania każdego z nas. 

Przy tej okazji pragniemy podziękować rodzi-
com i  rodzinom chłopców i  dziewcząt zaangażowa-

nych w  parafialne grupy apostolskie. Dziękujemy za 
dobry przykład, wsparcie i  motywacje udzielane na 
co dzień młodym na ich drodze wiary. Dziękujemy 
Księdzu Proboszczowi za wszelką pomoc i  wsparcie 
inicjatyw duszpasterskich a także Kapłanom, Siostrom 
i Wychowawcom zatroskanym o rozwój duchowy mło-
dego pokolenia.

s. Katarzyna Król
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U KRóLOWEj TATR
11 września grupa ministrantów z ks. Maciejem 

i ks. Sebastianem wyruszyła rano na południe - cel to 
Rusinowa Polana – kultowe miejsce w Tatrach. Wiele 
osób właśnie tutaj zaczyna swoją tatrzańską przygodę 
i dla większości naszych ministrantów również było to 
pierwsze spotkanie z Tatrami Wysokimi. Dotrzeć tutaj 
można dość łatwo i szybko, szlak co jakiś czas zapusz-
cza się w leśną gęstwinę, by znów zauroczyć turystów 
widokami majestatycznych gór, a ścieżka doprowadza 
na przepiękną halę, z której, jak krecie kopce, wystają 
skaliste szczyty. Chłopcy pokonali szlak bez zadysz-
ki. Sama Rusinowa Polana to spora, prawie 20 hek-
tarowa polana reglowa położona w polskich Tatrach 
Wysokich, która ukrywa się pomiędzy Gęsią Szyją 
(1489 m) a Gołym Wierchem (1205 m), na wysoko-
ści około 1180-1300 m n.p.m. W bacówce  oczywiście 
skosztować pysznych oscypków!

Po krótkim pikniku, z uroczą panoramą Tatr w tle 
(drugiej takiej w Tatrach nie znajdziecie!), zeszliśmy do 
pięknego, drewnianego kościółka - Sanktuarium Matki 

Boskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach -  miejsca, 
w którym około roku 1860, Marysi Murzańskiej, 14 
letniej wówczas pasterce, ukazała się Matka Boska 
– pokłoniliśmy się Królowej Tatr w tym przepięknym 
zakątku. Przy świątyni, na murze, znajdują się tablice 
upamiętniające osoby, które zginęły w górach.

Wróciliśmy do busa, który zawiózł nas do 
Zakopanego do Kamilandu – Galerii trofeów Kamila 
Stocha – wybitnego naszego skoczka narciarskie-
go. W galerii znajdują się wszystkie sportowe trofea 
Kamila, liczne pamiątki i fotografie. Z bliska podzi-
wiać można prawie pół tysiąca eksponatów, w tym 
między innymi medale olimpijskie, Złote Orły 
czy Kryształowe Kule. Kolekcja trofeów to siedem 
sal ekspozycyjnych o odmiennym charakterze, 
chronologicznie pokazujących jego drogę na szczyt. 
Chłopcy mogli poznać ten sport od kuchni - niebo-
tycznie długie narty, narzędzia do ich serwisowania, 
kombinezony, a nawet igielit – wszystko na wycią-
gnięcie ręki.
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Odwiedziliśmy też Sanktuarium Narodowe 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach wybu-
dowane jako votum za ocalenie życia papieża Jana 
Pawła II po zamachu z 13 maja 1981 roku. Pod 
opiekuńczym okiem Królowej Tatr podziwialiśmy 
piękno naszych gór, cieszyliśmy się piękną pogodą, 

wspólną wyprawą i swoim towarzystwem, nie zabra-
kło oscypków i  Mc Donaldowego „poczęstunku”, 
a wszystko to początek tatrzańskiej przygody mło-
dych ministrantów, życzymy im  zdobycia wszyst-
kich szczytów!

Anna Radom

150 ROCZNICA ŚMIERCI Bł. EdMUNdA
Niedziela 30 października, dzięki życzliwości 

Księdza Proboszcza była wyjątkowym dniem w naszej 
parafii, szczególnym dla nas sióstr służebniczek Maryi. 
Pierwszym powodem naszej radości było to, że mogły-
śmy tego dnia przeżyć wraz z parafianami wspomnie-
nie bł. Edmunda Bojanowskiego, podjąć refleksję nad 
jego życiem oraz dziełami, które Edmund zapocząt-

kował na polskiej ziemi. Jego charyzmat bowiem jest 
ciągle aktualny w  dzisiejszym świecie. Tą radość po-
dzieliłyśmy z naszymi siostrami, które przyjechały do 
nas z Krakowa: s. Karoliną, s. Klaudią i z s. Magdaleną. 
Siostry bardzo chętnie włączyły się w  przygotowanie 
liturgii mszy i  nabożeństw niedzielnych oraz skiero-
wały słowo o błogosławionym Edmundzie do parafian. 
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W ramach „Edmundowej niedzieli” siostry udostępniły 
na kilka dni wystawę poświęconą osobie i życiu błogo-
sławionego Edmunda – przygotowaną  z okazji 150 - 
tej rocznicy od śmierci bł. Edmunda (7 sierpnia 1871 
roku). Choć minęło tyle lat bł. Edmund ciągle na nowo 
zdumiewa nas swoja prostotą w relacjach, „dostępno-
ścią” dla najuboższych, cierpliwością i  wnikliwością 
w odnajdywaniu dróg Opatrzności Bożej,  postawą za-
wierzenia Bogu i Jego Miłosierdziu, a wreszcie miłowa-
niem – Pana Boga, człowieka, Ojczyzny. Również dzi-

siaj tego wszystkiego nam tak bardzo potrzeba. W na-
szej parafii „owocują” dzieła bł. Edmunda, od wielu 
lat posługują tu siostry w  kościele, ochronce i  szkole. 
Również ochronka parafialna – dzieło ks. Prałata nosi 
imię bł. Edmunda Bojanowskiego, a dzieci wychowy-
wane są po katolicku, zgodnie z  coraz popularniejszą 
koncepcją pedagogiczną bł. Edmunda. 

Innym dziełem zrzeszającym ludzi świeckich, tak-
że rodzin wokół dobra są Rodziny bł. Edmunda, które 
już powstały i  ciągle powstają w  wielu zakątkach na-

szego kraju i poza jego granicami. 
Mamy nadzieję, że i  tutaj będzie 
„dobra gleba”, by takie dzieła mo-
gły nadal i coraz lepiej się rozwi-
jać, jednoczyć wielu szlachetnych 
ludzi wokół tego, co Boże, co do-
bre, co piękne. Edmund bowiem 
całe swoje życie pozostał czło-
wiekiem świeckim, stąd może 
być niezastąpionym wzorem dla 
większości naszych parafian, jak 
stawiać Pana Boga na pierwszym 
miejscu pośród rozlicznych zajęć 
i  prac, w  relacjach z  ludźmi, jak 
wykorzystywać zdolności zgod-
nie z planem Pana Boga, by słu-
żyć nimi innym chętnie, bezinte-
resownie i  ofiarnie, jak dostrze-
gać tych, którzy rzeczywiście nas 
potrzebują, choć może nawet nie 
proszą o pomoc. I wreszcie, kiedy 
żył Edmund, wybuchła epidemia 
bardzo groźnej choroby, cholery, 
która dosłownie dziesiątkowała 
ludzi. Edmund sam słabego zdro-
wia, chodził do domów oznaczo-
nych czarnym krzyżem, gdzie 
prawie nikt nie chciał wejść, by 
nieść pomoc bardziej chorym od 
niego…. i  nigdy się nie zaraził. 
Nie bał się chodzić do kościo-
ła w  czasie ówczesnej epidemii, 
a  czynił to niemal codziennie, 
bo modlitwa oraz bliskość Maryi 
dawała mu siłę do pokonywa-
nia trudności życiowych. Bł. 
Edmund wciąż inspiruje i  jest 
przykładem, jak należy postępo-
wać, a obok św. Rocha może stać 
się patronem na czas epidemii.

s. Julita Skrzypek
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NIEPOdLEgłA
\W  dniu 11 listopada 2021 r. 

obchodziliśmy 103. rocznicę odzy-
skania niepodległości przez Polskę. 
Dla nas Polaków jest to świę-
to radości i  dumy. W  tym czasie 
wspominamy też wszystkich tych, 
którzy w  ciągu trwania niebytu 
państwowego nieustannie czynili 
starania, aż wreszcie wywalczyli 
odrodzoną Polskę. Często odda-
wali zdrowie, życie, poświęcając 
swoje rodziny, majętności. Wielu 
żyło w  ciągłej rozłące i  tęsknocie, 
ale nigdy nie tracili nadziei, że na-
dejdzie chwila, gdy zostanie przy-
wrócona na mapy świata niepod-
legła Polska. Wierzyli i  świadczyli 
zarówno w  tradycji kulturowej 
jak i czynnie, zbrojnie, w walce, że 
naród polski żyje i nie traci ducha 
wolności i jedności. 

W naszej Parafii zgodnie z tradycją uczciliśmy ten 
dzień okolicznościowym spotkaniem patriotyczno - re-
ligijnym. Udział w nim wzięli: dzieci, młodzież, doro-
śli oraz nasz parafialny Chór im. Św. Rocha. Program 
został wypełniony treścią historyczną, pieśnią patrio-
tyczną oraz poezją. Przytaczane były fragmenty wypo-
wiedzi Św. Jana Pawła II, podczas drugiej pielgrzym-
ki do Polski, w  1983r., dotyczące miłości i  odpowie-
dzialności względem Ojczyzny, m.in. cytat „Polska jest 
matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką która wiele prze-
cierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo 
do miłości szczególnej. Pax vobis! Pokój Tobie, Polsko! 
Ojczyzno moja! Pokój Tobie!”

Słowami Św. Jana Pawła II oraz pieśnią „Solideo” 
dziękowaliśmy za posługę Wielkiego i  Niezłomnego 
Polaka - Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sam Bł. 
Kardynał pisał: „Jedna jest Polska - wspólna Matka! Jej 
ramiona - dla wszystkich dzieci. Jedno ma serce i wszy-
scy znajdują w nim miejsce. Powiedzcie młodzieży, że ta 
Polska wyciąga do nich ramiona, przyzywa ich i pociąga, 
aby nigdy nie zapomnieli o Ojczyźnie, aby wszędzie, gdzie-
kolwiek rzucą ich obowiązki i zadania życiowe, pamiętali, 
iż należą do wspólnej Ojczyzny.” (Komańcza 1956)

Wyrazem wdzięczności i  pamięci - tego dnia, 
była przygotowana wiązanka pieśni patriotycznej oraz 
pięknej polskiej poezji dawnej i  współczesnej. Soliści 

wraz z  chórem starali się, aby pieśni wybrzmiały jak 
najpiękniej. Wspólny śpiew z  osobami znajdującymi 
się w kościele potwierdził potrzebę takiego spotkania. 
Podobnie, poruszający przekaz wierszy oraz treści hi-
storycznych, w wykonaniu dorosłych, młodzieży liceal-
nej i akademickiej - głęboko poruszył nasze serca. 

„Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć”(O. 
Kolberg). Polacy w każdym pokoleniu, na szczęście nie 
przestali śpiewać. Pieśni tworzone na potrzebę chwili 
budziły świadomość, opisywały ważne dla narodu wy-
darzenia, przekazywały wiarę, obyczaje, miłość, tęskno-
tę i przywiązanie do ziemi rodzinnej, a także zagrzewa-
ły do walki. Chór opracował pieśni wybrane z pośród 
wielu najpiękniejszych, aby nie zostały zapomniane, 
a  śpiewane we wspólnocie dawały poczucie jedności, 
wdzięczności i  szacunku dla ogromu dziedzictwa jaki 
zostawili nam nasi przodkowie.

Cześć Polskiej ziemi, cześć!
Ojczyźnie naszej cześć!
Cześć Polskiej ziemi, cześć!
Cześć Polsce, cześć!
Kto się jej synem zwie,
w kim polska dusza wre,
niech stanie w gronie tym
pieśń chwały wznieść.  

(pieśń z okresu Powstania Listopadowego)

   J. Nieć
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KOChAĆ jAK ŚWIęTA ROdZINA
Niedawno w  na-

szym Kościele, w sali św. 
Józefa odbyły się jasełka, 
które zostały przygo-
towane oraz poprowa-
dzone przez młodzież 
z  grupy św. Jana Pawła 
II przy wsparciu księ-
dza Wojciecha Wolaka. 
Wielu parafian zgroma-
dziło się na tym spekta-
klu, aby wielbić Boga po-
przez najlepszy możliwy 
sposób, tzn. śpiew - kto 
bowiem śpiewa, dwa razy 
się modli. 

Gdy kurtyna odsu-
nęła się, zobaczyliśmy 
piękną scenę, którą 
każdy z  nas doskonale 
zna - były to narodziny 
naszego Pana Boga i  Zbawcy. Mogliśmy powrócić 
wspomnieniami do czasów, kiedy rodzice, dziadko-
wie i krewni opowiadali nam o historii, która miała 
miejsce ponad 2000 lat temu w  Betlejem, gdy Józef 
z Maryją szukali dla siebie miejsca w gospodzie, lecz 
nikt nie chciał ich przyjąć. Drogę wskazała im gwiaz-
da i  znaleźli swoje miejsce, gdzie wśród Aniołów, 
zwierząt domowych i w małym żłóbeczku,  w stajen-
ce na świat przyszedł nasz Zbawiciel. 

Kolejne sceny przeniosły nas do czasów współ-
czesnych. Znaleźliśmy się w  domu u  pewnej rodziny 
w której święta, modlitwa i Bóg odeszły na drugi plan. 
Do tej rodziny przyszedł  ksiądz po kolędzie. W humo-
rystyczny sposób  młodzież ukazała to, co niesie za sobą 
nasze oddalanie się od Boga i Kościoła. Niestety, ale co-
raz częściej  zapominamy o tym, co jest najważniejsze 
i czym powinniśmy się kierować. 

Następna scena przedstawiała spotkanie dwóch 
mieszkających po sąsiedzku rodzin. Familie te już od 
dawnych czasów robiły wszystko, by pokazać światu, 
że są najlepsze, przez co często między nimi dochodzi-
ło do kłótni i sprzeczek. Nie potrafiły się zjednoczyć 
i  porozmawiać. Gdy nadszedł czas wigilii, spotkali 
się w domu i zakończyli swój konflikt. Aktorzy z hu-
morem ukazali to, czego często w  relacjach między-
ludzkich nie potrafimy zrobić: podać ręki drugiemu 

w potrzebie, być życzliwymi i pomagać, gdy nadejdzie 
taka możliwość. Powinniśmy bardziej starać się o na-
prawę więzi rodzinnych, kochać ludzi, samych siebie, 
a przede wszystkim Boga .

Chcieliśmy, aby to przedstawienie otworzyło oczy 
osobom, które nie traktują już Kościoła  poważnie, jak 
i osobom, które oddaliły się od Pana przez to, co dzieje 
się teraz na świecie. Niekiedy zapominamy, że w każ-
dym z nas jest Boży pierwiastek i tylko Jemu powinni-
śmy ufać. Bóg nakazał nam kochać bliźniego, jak siebie 
samego. 

Zadajemy sobie pytanie: gdzie znaleźć tak prawdzi-
wą miłość jaką daje nam Bóg? Odpowiedź jest prosta: 
nie odwracajmy się od bliskich, nawet gdy nas skrzyw-
dzą i ufajmy naszemu Panu. Bóg ma dla nas właściwy 
plan i  drogę, którą nas poprowadzi. Każdy z  nas po-
winien uświadomić sobie dzisiaj, czego tak naprawdę 
chce w swoim życiu i jak ważna jest w nim codzienna 
modlitwa. 

Dziękujemy młodzieży naszej parafii za dzielenie 
się swoimi artystycznymi talentami Jako członkowie 
grupy św. Jana Pawła II dziękujemy Państwu za obec-
ność i  życzymy Błogosławionych Świat spędzonych 
w gronie rodzinnym. 

Anna Liquori i Mateusz Basta
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„COŚ SIę KOńCZY, COŚ ZACZYNA”
Coś się kończy, coś zaczyna… Bardzo często przy-

wołujemy te słowa, kiedy kończymy pewien etap w na-
szym życiu – czy to okres szkolny lub studencki, bądź 
gdy przechodzimy z jednej pracy do drugiej. Podobnie 
rzecz ma się z  rokiem liturgicznym. Nie tak dawno 
przeżywaliśmy pierwszą niedzielę adwentu, która roz-
poczyna nowy rok kościelny, a zarazem nowy rok dusz-
pasterski. W Kościele w Polsce wpisuje się on w trzy-
letni program duszpasterski poświęcony Eucharystii. 
Pierwszy rok programu (2019/2020) realizowany był 
pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Hasło drugiego 
roku (2020/2021) brzmiało „Zgromadzeni na świętej 
wieczerzy”. Rozpoczynający się właśnie trzeci rok tej 
formacji (2021/2022) przebiegać będzie pod hasłem 
„Posłani w pokoju Chrystusa”.

To, że Eucharystia jest źródłem i  szczytem życia 
chrześcijańskiego, wydaje się być oczywistością dla 
prawdziwie wierzących katolików. Szczególnie czas 
pandemii mógł nam przypomnieć, jak cenny jest to 
dar, chociaż może nie zawsze byliśmy tego w  pełni 
świadomi. Tęsknota za Jezusem Eucharystycznym, czas 
jedynie Komunii duchowej, ograniczenia w uczestnic-
twie we Mszy św., szczególnie bolesne w tak ważnych 
i rodzinnych momentach, jak śluby czy pogrzeby – to 
tylko niektóre z „Eucharystycznych dylematów”, jakich 
doświadczaliśmy w najtrudniejszym okresie pandemii. 
Czy jednak wyszliśmy z tego okresu duchowo mocniej-
si? Czy ten niełatwy etap, bądź co bądź, nie tylko dla 
naszej fizyczności, ale i dla naszej wiary i  religijności, 
uczynił nas bardziej świadomymi i kochającymi Boga 
i człowieka chrześcijanami?

Na te i  inne pytania każdy musi sam odpowie-
dzieć w swoim sercu. Odpowiedzi na nie warto znaleźć 
w  tym roku duszpasterskim, który już rozpoczęliśmy, 
a  dopomóc nam w  tym może jego temat przewodni: 
„Posłani w  pokoju Chrystusa”. Realizacja tego progra-
mu polegać ma na szukaniu odpowiedzi, jak żyć życiem 
Chrystusowym w codzienności, jak się nim dzielić i jak 
rozwijać eucharystyczny styl życia na co dzień. Tak wie-
lu ludzi odchodzi od Jezusa i  Jego Kościoła, a  tym sa-
mym odcina się od życiodajnego źródła, jakim jest Ciało 
i Krew Pańskie. Negatywne tendencje, jakie od pewnego 
czasu obserwujemy w Kościele na Zachodzie, zaczyna-
ją przenikać powoli także do naszych wspólnot i para-
fii. Chociażby wspomniana wcześniej pandemia bardzo 
mocno przyczyniła się do wzrostu tych niepokojących 
trendów, objawiających się m.in. w  osłabieniu więzi 
z Chrystusem Eucharystycznym oraz spadkiem praktyk 

religijnych (zwłaszcza u  młodzieży i  osób dorosłych). 
Tymczasem każdy z  nas, od momentu bierzmowania, 
został posłany, aby głosić Ewangelię nie tylko słowem, 
ale przede wszystkim przykładem życia, wszędzie tam, 
gdzie Pan Bóg go postawił. Niezależnie czy jest to po-
wołanie kapłańskie, zakonne, czy też powołanie małżeń-
skie lub do życia w samotności. To od nas, od naszego 
zaangażowania i naszej żywej wiary w Boga zależy, jaki 
będzie świat, w którym żyjemy. Chciejmy kontynuować 
dzieło naszego Mistrza i niczym prawdziwi apostołowie 
przemieniajmy go miłością według Jego nauki.

„Coś się kończy, coś zaczyna”… Na zakończe-
nie każdej Mszy św. słyszymy słowa kapłana: „Idźcie 
w  pokoju Chrystusa”. Kończą one liturgię mszal-
ną, ale nie kończą tego, do czego jesteśmy wezwani. 
Błogosławieństwo i  słowa posłania zapraszają nas do 
tego, aby po wyjściu z kościoła nieść orędzie Ewangelii 
do naszych domów, miejsc pracy i szkół. Bóg daje nam 
kolejny rok liturgiczny, rok kalendarzowy, kolejny rok 
naszego życia. Chciejmy wykorzystać go jak najlepiej, 
mając świadomość, że nie wchodzimy w ten czas sami. 
Jest z nami kochający Ojciec, który posyła nas w poko-
ju Chrystusa.
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