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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński – módl się za nami!
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 KALENDARIUM  
· 26 grudnia – Kolędnicy misyjni. Ze względu na pandemię kolędowanie na rzecz dzieci z krajów 

misyjnych odbyło się w kościele

· 6 stycznia – Koncert kolęd w wykonaniu zespołów młodzieżowych

· 5 marca – Turniej piłkarski LSO w Nawojowej dla dekanatu Nowy Sącz-Wschód

· 19 marca – Akatyst ku czci św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w wykonaniu Chóru 
św. Rocha

· 20-23 marca – Rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Michał Olszewski SCJ, założyciel 
portalu i radia Profeto

· 20 marca – Wprowadzenie do naszej świątyni relikwii bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

· 27 marca – 22 dziewczynki zostają włączone przez księdza Prałata do wspólnoty DSM 

· 5 kwietnia – 70 młodych osób w naszej parafi i przyjęło sakrament bierzmowania z rąk bpa 
Stanisława Salaterskiego

· 6 kwietnia – Włączenie w Nawojowej dwóch naszych ministrantów do grona lektorów przez 
bpa Leszka Leszkiewicza  

· 17 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

· 1 maja – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci z klas trzecich

· 10 maja – Włączenie do grona ministrantów trzech aspirantów

· 21 maja – Wspomnienie św. Rity. Ksiądz Prałat poświęcił i rozdał wiernym świece, fi gi i róże – 
atrybuty Świętej 

· 22 maja – Tryptyk Rzymski w wykonaniu chóru św. Rocha z okazji 102 rocznicy urodzin Papieża 
Polaka

· 27 maja – W naszej parafi i rozpoczyna się sądecka nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

· 5 czerwca – Chór św. Rocha przygotował Akatyst do Ducha Świętego

· 5 czerwca – Koncert uwielbieniowy w Parku Strzeleckim w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

· 12 czerwca – Odpust ku czci Trójcy Świętej. Kaznodzieją był ks. Andrzej Fik, proboszcz z Łabowej. 
Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Kanonika Józefa Nalepy

· 16 czerwca – Wyjazd do Rzeszowa na koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha”

· 18 czerwca – Wyjazd ministrantów na ognisko do Ptaszkowej

· 19 czerwca  – „Tydzień Edmundowy” – czyli spotkanie z bł. Edmundem i dziećmi
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SĄDECKIE GETSEMANI
Bardzo wzruszająca jest scena biblij-

na, która przedstawia Jezusa modlącego się 
w  Getsemani. Cierpienie Chrystusa poru-
sza do głębi tych, którzy je rozważają. Jezus 
w  Ogrójcu w  chwili konania przeżywał 
ogromne cierpienie z  powodu odrzucenia 
Go w godzinie śmierci przez umierających. 
Rozumiał to o. Jan Lyonard, który w 1848 r. 
we Francji założył Arcybractwo Konającego 
Serca Pana Jezusa i  Matki Bożej Bolesnej 
jako dzieło duchowej pomocy osobom 
cierpiącym i umierającym. 

Współcześnie wielu ludzi bagatelizuje 
wartość własnego życia duchowego. Nie 
obawiają się również śmierci – najważniej-
szego momentu swojego życia, przejścia 
na stronę wieczności i stawienia się na Sąd 
Boży. Godzina konania decyduje często 
o  pośmiertnym losie człowieka. Dlatego 
też zadaniem członków Arcybractwa jest 
pomoc umierającym poprzez ufną i usilną 
modlitwę, aby ta ostania na ziemi walka 
znanych nami nieznanych osób zakończy-
ła się zwycięstwem Miłosiernego Zbawcy 
oraz konających. 

Do obowiązków członków Arcybractwa 
należy przede wszystkim codzienne odma-
wianie modlitwy „O  Najłaskawszy Jezu” 
albo „Ojcze nasz” i  „Zdrowaś Maryjo”. 
Oprócz tego, także raz w  miesiącu, w  do-
browolnie wybranym przez siebie dniu, 
powinni wykonać pobożną praktykę i ofia-
rować ją w  intencji cierpiących oraz konających. 
Zachęca się również i zaleca, aby w tym dniu uczest-
niczyć we Mszy Świętej i  przystąpić do Komunii 
Świętej. W  naszej parafii obecnie przynależy do tej 
pięknej inicjatywy 160 osób. Od jej założenia w roku 
1991 odeszły 32 osoby. 

Niektórzy w swej gorliwości religijnej należą po-
nadto do nocnej adoracji w  rodzinie. W  Biblii noc 
obrazuje ciemność ducha i zwiększa możliwość po-
pełnienia grzechów śmiertelnych. Dostrzegamy to 
także współcześnie. To właśnie po zmroku ludzie ła-
twiej ulegają pokusom i  upadają. To wtedy działają 
domy publiczne i  sprowadzają innych na złą drogę. 
Aby wierni nie szli na zatracenie wieczne i  nie po-
pełniali grzechów ciężkich nocą, inni wierzący zo-
bowiązują się do adorowania Pana Jezusa w  domu 

w  swojej rodzinie. Na pewno taka forma modlitwy 
bardzo podoba się Jezusowi, który odczuwał samot-
ność w Ogrójcu, gdyż nie było z Nim nikogo, aby Mu 
ulżyć w cierpieniu i pocieszyć Go. Taką modlitwę za-
licza się do tzw. „zamkniętej izdebki”, która jest zakry-
ta przed światem, ale wielka w oczach Boga. Do tego 
rodzaju sposobu modlitwy należą obecnie 44 osoby. 
Od 1991 r. odeszły do Pana 3 osoby. W naszej parafii 
w Wielki Czwartek spotykają się wszyscy członkowie 
Arcybractwa Konającego Serca Pana Jezusa i  Matki 
Bożej Bolesnej na adoracji w godzinach od 21 do 24. 
Można zapisać się na tę formę apostolstwa przez ad-
orowanie Pana Jezusa w Getsemani u Księdza Prałata 
Józefa Janasa oraz u Pani Janiny Kościsz.

Ks. Józef Janas
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KOŁO NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

HONOROWA STRAŻ GROBU PAŃSKIEGO

W  naszej parafii już od roku 1990 działa Koło 
Nauczycieli i Wychowawców, do którego należą nauczy-
cielki pracujące w różnych szkołach na terenie Nowego 
Sącza, w  Niepublicznym Katolickim Przedszkolu 
„Ochronka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego oraz na-
uczycielki – emerytki. Koło zostało powołane z inicja-
tywy Księdza Prałata Józefa Janasa. Głównym powo-
dem jego utworzenia było ponowne wprowadzenie re-
ligii do polskich szkół. W ramach Koła powstała pierw-
sza i  jedyna wówczas Róża Żywego Różańca Świętego 
Nauczycieli w naszym mieście. 

Obecnie Koło liczy 30 osób. Spotkania odbywają się 
kilka razy w roku. Rozpoczynają się udziałem w uroczy-
stej Mszy Świętej z homilią, po czym wybrana osoba pre-
zentuje swój referat, wokół którego toczy się następnie 
dyskusja. Do tej pory poruszane tematy dotyczyły m.in.: 
•	 „Historii różańca świętego” (Pani Stanisława 

Gomulec);

•	 „Zagrożeń duchowych dzieci w czasopismach, fil-
mach i bajkach” (Pani Wioletta Pasek);

•	 „Problemów związanych z  rozwojem nauk biolo-
gicznych i medycznych” (Pani Agata Tomaszek);

•	 „Matki Urszuli Ledóchowskiej” (Pani Agnieszka 
Zaremba);

•	 „Duchowości życia św. Kingi przejawiającej się 
w konkretnych postawach i pielęgnowanych przez 
nią cnotach” (ks. Piotr Zawiślak);

•	 „Rysu eschatologicznego w encyklice Deus Caritas 
Est” (s. Jozuela Zima);
W  czasie trwania pandemii spotkania zostały za-

wieszone. Natomiast w  latach wcześniejszych w  ra-
mach formacji duchowej były zapraszane różne osoby, 
które w formie wykładu prezentowały wybrane zagad-
nienia – ks. dr hab. Janusz Królikowski („Rok Świętego 
Pawła”), ks. dr Marcin Kokoszka („Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu”) oraz Pani Agata Piwowar, która 
przez kilka lat pracowała w Afryce jako świecka misjo-
narka. Ponadto były również wyświetlane filmy religij-
ne, np. „Prymas, trzy lata z tysiąca” czy „Złodziej w su-
tannie”. Oprócz tego, co pewien czas były organizowane 
przez Księdza Prałata Józefa Janasa dla naszej grupy wy-
jazdy do m.in. Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego 
Diecezji Tarnowskiej ARKA w Gródku nad Dunajcem, 
Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana 
Pawła II OPOKA w  Starym Sączu oraz Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu.

Członkowie Koła troszczą się bardzo o własny roz-
wój duchowy i swoją modlitwą otaczają współpracow-
ników oraz podopiecznych.

K. i S. Gomulec

Upływający czas przypomina że minioną prze-
szłość zapisujemy jako historię. Wiele lat temu taką 
historię rozpoczęła grupa młodych mężczyzn two-
rząc przy Parafii Św. Rocha stowarzyszenie miłośni-
ków Grobu Pańskiego. Może te słowa dzisiaj brzmią 
wzniośle, ale na przełomie lat 50-tych pomysł ado-
rowania w czasie Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty 
Najświętszego Sakramentu umieszczonego w  grobie 
był potrzebą serca. 

W  dziejach straży znacznie zapisała się postać 
Ludwika, Stefana Kościsza, który przez długie lata był 
komendantem straży Grobu Pańskiego. Dokładnie pa-
miętam słowa śp. Ludwika Kościsza, który wspomniał 
że w  czasach komunizmu lat 50-tych organizujących 
formy modlitewnego spotkania nazywano „polityczny-
mi wywrotowcami”. 

Obecną nazwę Honorowa Straż Grobu Pańskiego 
zawdzięczamy Ks. Prałatowi Józefowi Janasowi który 
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poprzez swoją wielką życzliwość i  dar jednania osób 
umożliwił dalsze trwanie straży przed Najświętszym 
Sakramentem. Tajemnica trwania Honorowej Straży 
Grobu Pańskiego to Boże błogosławieństwo oraz wielo-
pokoleniowość trwania przy Jezusie. Adorowanie Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez Honorową 
Straż Grobu Pańskiego jest jak nowe zaproszenie kie-
rowane do każdego z  nas, które mocno wybrzmiewa 
- zatrzymaj się przez chwilę, popatrz Ja tam jestem. 
Stojąc przed Najświętszym Sakramentem w  symbo-
licznym grobie można usłyszeć w sercu niejeden szept 
Chrystusa. 

Myślę że adorowany Jezus cieszy się że gromadzi wo-
kół siebie tylu młodych mężczyzn, którzy trwając przy 
Nim mają czas na modlitwę, przemyślenia, może wybór 
drogi życiowej. Ja ze swej strony cieszę się, że nigdy nie 
brakuje chętnych do trwania przy Chrystusie, że mamy 
taką możliwość być blisko Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie przy Grobie Pańskim, podczas Rezurekcji, 
gdy serce raduje się ze Zmartwychwstania Pańskiego. 
Oby ten entuzjazm trwał i  przyciągał młodych do tej 
pięknej służby Honorowej Straży Grobu Pańskiego.

Piotr Konstanty

POMOCNICY MARYI
W  naszej parafii od wielu lat działają Pomocnicy 

Maryi. Większość z nich już jako małe dzieci w ochron-
ce czy też w  szkole podstawowej poprosiła księdza 
proboszcza, księdza Prałata Józefa Janasa, o  oficjalne 
przyjęcie do Pomocników Maryi. To są ci, którzy dys-
kretnie i  „po cichu” towarzyszą Maryi, modlą się za 
Jej wstawiennictwem za siebie, swoje rodziny, a może 
przede wszystkim za tych, którzy się nie modlą i żyją 
tak, jakby Boga nie było. Otaczają swoją modlitwą 
wszystkie potrzeby ludzi w  kościele i  świecie. Takie 
bowiem było życzenie Maryi. To właśnie Ona popro-
siła małe dzieci w Fatimie: Łucję, Franciszka i Hiacyntę 
o to, by codziennie modliły się na różańcu i pokutowa-
ły za grzechy wielu ludzi. Dlatego właśnie w  naszym 
kościele podczas nabożeństwa wystawione są relikwie 
świętych Franciszka i Hiacynty oraz obraz Matki Bożej 

Fatimskiej z  dziećmi. Wiele osób podaje swoje inten-
cje modlitewne przez internetową skrzynkę parafii św. 
Rocha, które co miesiąc odczytujemy podczas adoracji. 

 W  tym czasie, kiedy Maryja przyszła do dzieci 
(1917 r.) trwała I wojna światowa. Gdy nad nami obec-
nie „wisi” zagrożenie wojną światową, przekonujemy 
się, jak orędzie Maryi jest ciągle aktualne! Małe dzieci 
posłuchały Maryi. Tą drogą poszło wielu świętych i bło-
gosławionych, także ci, którzy patronują Pomocnikom 
Maryi. Łączy ich to, że kochali w  sposób szczególny 
Maryję, jej zawierzali swój los, a dzisiaj wskazują nam 
kierunek do nieba – przez różaniec, modlitwę i  wy-
rzeczenie -dla ratowania dusz ludzkich od potępienia 
i świata od zagłady.

Jan Paweł II podczas mszy 13 maja 2000 r. wyniósł 
do chwały ołtarzy Franciszka i Hiacyntę. Pragnął, aby 
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wszystkie dzieci pamiętały w codzienności o dzieciach 
z Fatimy i naśladowały ich przykład. Wówczas skiero-
wał do dzieci następujące słowa: „Matka Boża bardzo 
was potrzebuje, aby pocieszać Jezusa, który jest smutny 
z powodu wyrządzanych Mu zniewag; potrzebuje wa-
szych modlitw i ofiar za grzeszników. Poproście swoich 
rodziców i wychowawców, aby oddali was do «szkoły» 
Matki Bożej, aby nauczyła was być takimi, jak pastusz-
kowie, którzy starali się czynić wszystko, czego Ona od 
nich żądała”. 

Niedawno beatyfikowany błogosławiony kard. 
Stefan Wyszyński jest założycielem Ruchu Pomocników 
Maryi w kościele, do którego oprócz dorosłych zaprosił 
również dzieci. W jego życiu wyjątkowe miejsce mia-
ła Maryja, jej powierzył bez zastrzeżeń swoją służbę 
Kościołowi i ojczyźnie. Kiedy był w więzieniu (1953-56), 
jego oddanie Maryi pogłębiało się z każdym dniem. To 
właśnie wtedy powstała modlitwa, którą Pomocnicy 
Maryi odmawiają codziennie (Akt oddania Matce 
Bożej). Ksiądz Prymas, nazwany „Patronem trudnych 
czasów”, podczas pobytu w  więzieniu coraz bardziej 
uświadamiał sobie, że oddanie Maryi musi dokonać 
się najpierw osobiście, indywidualnie, by następnie 
obejmować całe rodziny, a  potem rozprzestrzeniać 
się na całe narody. Z  tej więzi wewnętrznej Prymasa 
z Maryją powstał cały Maryjny program obrony du-
cha narodu. Warto przypomnieć, że 3 maja 1966r. na 
Jasnej Górze ks. Prymas dokonał Aktu całkowitego 
oddania Polski w niewolę Matce Chrystusowej za wol-
ność Kościoła. Powiedział:  ,,Oglądałem się za pomo-
cą, szukałem, gdzie mam ubezpieczyć prześladowany 
Kościół i zmagający się Naród. I znalazłem Jej dłonie. 
Nie bójcie się oddać Matce Najświętszej. Pomóżcie 
mi wszystko złożyć Jej, aż w  świętą niewolę miłości. 
Ona pomoże nam uratować Kościół i Ojczyznę naszą”. 
26 sierpnia 1969r. na Jasnej Górze ks. Prymas powo-
łał do życia ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła. 
,,Jeżeli w każdej parafii będzie po dziesięciu pomoc-
ników Maryi, jestem spokojny o losy mojej Ojczyzny 
i Kościoła w Polsce”; ,,Pomocnicy żyją tym, czym żyje 
Kościół”. 

Drugim patronem jest bł. Edmund Bojanowski, 
który dla dzieci zakładał ochronki i mówił, że „od dzie-
ci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości”.

W  naszej parafii ruch Pomocników Maryi zapo-
czątkował ks. Paweł Pająk. Wtedy to powstała schola 
dziecięca. Kolejni kapłani pięknie kontynuują to dzieło 
modlitewne skupiające wokół Eucharystycznego Jezusa 
i Bożej Matki wiele rodzin z naszej parafii, ze środowi-
ska ochronki, jak i spoza Nowego Sącza. Podczas każ-
dej adoracji uwielbiamy Pana Jezusa w  Najświętszym 
Sakramencie, wypowiadamy razem modlitwę do 

Ducha Świętego, po odczytaniu intencji odmawiamy 
dziesiątek różańca, następnie akt oddania Matce Bożej 
i  na końcu indywidualne błogosławieństwo dzieci 
i wszystkich uczestników adoracji.

Zadania, które wypełniają Pomocnicy Maryi to: 
1. Noszą medalik Matki Bożej;
2. Odmawiają codziennie modlitwę „Akt oddania” 

ułożoną przez Kardynała Wyszyńskiego
3. Biorą udział w jednej mszy św. w dzień powszedni 

i ofiarują komunię św. w intencjach, o które pro-
siła Maryja; (dzieci, które nie przystąpiły do I Ko-
munii św. biorą udział we mszy św. lub z rodzica-
mi odmawiają dziesiątek różańca)

4. W pierwszą sobotę miesiąca odmawiają dziesiątek 
różańca. 

5. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 15.45 
nasza grupa spotyka się na adoracji Najświętszego 
Sakramentu w parafii św. Rocha w Nowym Sączu. 

 
Zachęcamy te dzieci, które „kochają bardziej”, chcą 

modlić się więcej, aby dołączyły do tej grupy. Tu jest 
miejsce dla każdego, kto pragnie ucieszyć Maryję i ad-
orować Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie. 

s. Julita Skrzypek
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RÓŻE RÓŻAŃCOWE – 
O CO TAK WŁAŚCIWIE CHODZI?

Róże Różańcowe, czy jak je czasem 
nazywamy - Koła Żywego Różańca, są 
powszechne i  liczne w  naszej parafii. 
Przyzwyczailiśmy się do nich na tyle, że 
może czasem zapominamy, po co one 
w  ogóle funkcjonują. Idea codziennego 
odmawiania modlitwy różańcowej jest 
bardzo szlachetna i  może służyć jako 
umocnienie w wierze. Ale skąd powstała 
sama forma obecnie 20 osobowych grup, 
które dzielą się poszczególnymi tajemni-
cami, aby w  sumie rozważyć wszystkie 
istotne momenty z  życia Jezusa i  Jego 
Matki?

Autorką tej formy modlitwy jest 
Francuzka, Paulina Jaricot. W maju prze-
żywaliśmy jej uroczystości beatyfikacyj-
ne. Paulina Jaricot, wywodząca się z  za-
możnej rodziny, już jako 17- latka złożyła 
osobiste śluby Bogu i  rozpoczęła swoją 
działalność charytatywną wśród biedoty 
Lyonu, skąd pochodziła. Kiedy usłyszała 
o trudnej sytuacji finansowej misjonarzy, 
a  w  szczególności o  tragicznej sytuacji 
umierających z  głodu chińskich dzieci, zmobilizo-
wała cały swój zmysł organizacyjny. Utworzyła koła, 
głównie wśród robotnic zakładów przemysłowych, 
które zbierały drobne datki na cele misyjne. Fundusz 
ten po 6 latach przeszedł pod zarząd Specjalnej Rady, 
sama Paulina podjęła wówczas duchowa formę wspie-
rania dzieła w  postaci Żywego Różańca. Poświęciła 
całe życie dla ubogich, natomiast na skutek pewnego 
oszustwa związanego z jej działaniami, do końca życia 
spłacała długi, odchodząc w końcu w chorobie i cał-
kowitym osamotnieniu.

Czy należąc więc do Żywej Róży Różańcowej 
pamiętamy wśród własnych intencji modlitewnych, 
że idea ta służy w  głównej mierze modlitewnemu 
wsparciu dzieł misyjnych? Że powinna być skupiona 
też na comiesięcznych intencjach ewangelizacyjnych 
wyznaczanych przez papieża na każdy rok? Że nie 
chodzi w  niej tylko o  rozważenie jednej tajemnicy 
różańcowej w połączeniu z dziesiątkiem różańca, ale 
o  codzienne życie w  zgodzie z  ewangelią i  naucza-
niem Kościoła, tak aby całe nasze życie stawało się 

różańcem? W tym kontekście jest to misja niełatwa, 
ale podejmowana chętnie przez wielu ludzi na świe-
cie. Wystarczy przyjść do naszej parafii na tzw. zmia-
nę tajemnic, szczególnie wśród pań, trudno znaleźć 
miejsce siedzące, taka to liczna grupa. Sami razem 
z  mężem należymy do Róż Różańcowych i  wiemy, 
że jest w  grupach sporo „niezagospodarowanych” 
miejsc (czysto teoretycznie, bo gdy grupa traci 
członka, tajemnicę przejmuje tymczasowo zwykle 
zelator grupy). Potrzeba ciągłego odnawiania, czy 
tez wypełniania kółek jest bardzo duża. Serdecznie 
zapraszam wszystkich, którzy szukają jakiejś formy 
poszerzenia życia chrześcijańskiego do uzupełnie-
nia szeregów Róż Różańcowych. „Najważniejszą... 
rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modli-
twą wszystkich”- pisała bł. Paulina Jaricot powołując 
swoje dzieło w 1826 r. Czy niespełna 200 lat później 
podejmiemy na nowo to misyjno-ewangelizacyjne 
wyzwanie?

B. i M. Stal
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DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
Duchowa Adopcja, czyli: „Duchowa Adopcja 

Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą” jest mo-
dlitwą w  intencji jednego konkretnego jeszcze nie 
narodzonego dziecka, które Bóg Stwórca zechce wy-
brać, a którego życie w  łonie matki jest zagrożone 
aborcją. 

Bóg to jedno dziecko wybiera, byśmy je adoptowali 
dla ocalenia życia  i On jedynie zna jego imię, pocho-
dzenie i  narodowość. Celem dodatkowym Duchowej 
Adopcji jest ochrona zdrowia psychicznego matki oraz 
sprawców i nakłaniających do aborcji, a ponadto ochrona  
i wspomaganie rozwoju rodziny. 

Duchowa Adopcja trwa 9 miesięcy i polega na co-
dziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej 
- radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze 
nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz spe-
cjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.  
Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybra-
ne dodatkowe postanowienia jak np. częstą spo-
wiedź i  Komunię święta, adorację Najświętszego 
Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o  chle-
bie i wodzie, walkę z nałogami, pomoc osobom po-
trzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, koronki, 
nowenny...). Należy jednak podejmować postano-
wienia realne, które będą możliwe do wypełnienia, 
pamiętając, że dodatkowe postanowienia nie są obo-
wiązkowe.

Duchowa Adopcja powstała po objawieniach 
w  Fatimie. Jest jedną z  odpowiedzi na wezwanie 
Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i  za-
dośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią 
Jej Niepokalane Serce. Została przeniesiona do Polski 
w roku 1987. 

Pierwszym i  najważniejszym owocem Duchowej 
Adopcji jest wyproszenie u  Pana Jezusa łaski ocale-
nia dziecka od aborcyjnej śmierci. Ponadto Duchowa 
Adopcja leczy zranienia wewnętrzne, które niesie za 
sobą grzech aborcji. Pozwala matkom odzyskać wia-
rę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. 
Posługa Duchowej Adopcji uświęca też podejmują-
cego ją- pogłębia jego kontakt z Bogiem, uczy syste-
matycznej modlitwy oraz formuje duchowo. Praktyka 
adopcyjna kształtuje w  ludziach postawy prorodzin-
ne, wzbudza pragnienie wzajemnej  opiekuńczej tro-
ski i  miłości wśród członków rodziny. Może się stać 
czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości 
w rodzinie.

Duchową Adopcję może podjąć każdy chrześcija-
nin: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobie-
ty, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją 
za zgodą i pod opieką rodziców. 

Nie mogą podejmować Duchowej Adopcji lu-
dzie zwalczający Kościół i jego nauki, niechrześcija-
nie i ludzie obłożeni ekskomuniką, homoseksualiści 
itp., ponieważ podstawą Duchowej Adopcji jest na-
wracanie rodziców dziecka, aby z miłością przyjęli 
poczęte życie, bronili je, pielęgnowali i kształtowali 
moralne wychowanie; a nawracać modlitwą chrze-
ścijańską i ku sprawiedliwemu życiu nie mogą ludzie 
z  nieuporządkowanym ku wierze chrześcijańskiej 
sumieniem.

Duchową adopcję można podejmować wielo-
krotnie pod warunkiem wypełnienia poprzednich 
zobowiązań i gdy podejmujemy koleją adopcję trze-
ba zawsze składać przyrzeczenia. W  jednym czasie 
można otoczyć opieką Duchowej Adopcji tylko jed-
no dziecko.

Naszą pewność w  wysłuchanie naszych modlitw 
adopcyjnych opieramy na wierze we wszechmoc i nie-
ograniczone miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia 
i  Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było 
otoczone miłością rodziców. Pan Jezus powiedział:  
„O  cokolwiek prosić mnie będziecie w  imię moje, Ja to 
spełnię” (J 14, 14).

Sporadyczne zapomnienie modlitw adopcyjnych 
nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobro-
wolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzecze-
nia. Jednak długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa 
Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrze-
czenie i starać się je dotrzymać. W przypadku krótkiej 
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przerwy należy duchową adopcję kontynuować, prze-
dłużając modlitwę o opuszczone dni.

Przyrzeczenia Duchowej Adopcji mogą składać 
osoby, które nie uczestniczyły w  przygotowaniach. 
Zasadą jest, składanie przyrzeczenia w kościele, z peł-
nym ceremoniałem, na ręce kapłana, w obecności i na 
oczach wielu wiernych, by uwrażliwiać ludzi. Najlepiej  
w któreś święto Matki Bożej. Gdy brak jest takich moż-
liwości można je złożyć także prywatnie lub podjąć 
Duchową Adopcję w czasie nabożeństwa transmitowa-
nego przez radio, telewizję.

Wskazane jest, aby osoba podejmująca Duchową 
Adopcję była w stanie łaski uświęcającej. Aby złożyć 
przyrzeczenia należy odczytać jego formułę (najlepiej 
pod krzyżem lub obrazem Matki Bożej) i od tego mo-
mentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać 
jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz mo-
dlitwę w  intencji dziecka i  rodziców. Dla zapamięta-
nia dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia 
modlitwy.

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY 
„PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,  
która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem 
świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, 
który opiekował się Tobą po urodzeniu,  
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka  
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady 
i które duchowo adoptowałem.  
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,  
aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu 
przeznaczyłeś. Amen.

W naszej parafii w każdą ostatnią sobotę miesiąca, 
godzinę przed Mszą Św. wieczorną adorację prowadzi 
grupa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Grażyna Wojcieszczak



GRUPA „APOSTOLSTWO MODLITWY”
„Apostolstwo Modlitwy” już od wielu lat modli się 

przed Najświętszym Sakramentem w  intencjach po-
wierzonych przez Ojca Świętego, za parafię, Ojczyznę 
i  świat. Pierwsze Adoracje prowadziła śp. Kazimiera 
Rams, następnie Pani Urszula Kościsz. Członkami 
Grupy w większości są Panie z Parafialnego Oddziału 
Caritas oraz osoby z naszej wspólnoty, które modlą się 
w intencjach Grupy oraz chorych i strapionych. 

Spotykamy się w  pierwszy poniedziałek miesiąca 
na Adoracji o godz. 17 w okresie letnim i o godz. 16 
w  okresie zimowym, trwając w  godzinnej Adoracji 
przed Najświętszym Sakramentem. Celem Adoracji jest 
wynagrodzenie za grzechy nasze oraz grzechy całego 
świata. Każda prowadzona Adoracja dostosowana jest 
do kalendarza liturgicznego i  jest przyporządkowana 
do danego okresu kościelnego. Przykładowo w  stycz-
niu modlimy się ze św. Rodziną za rodziny, w lutym pa-
tronuje Matka Boża z Lourdes jako patronka chorych 
itd. Przynosimy modlitwy i  ofiary jako zadośćuczy-
nienie i wynagrodzenie za wszystkie grzechy, zniewa-
gi niewierności i zaniedbania. Przepraszamy za lekce-
ważenie Przykazań, za obojętność religijną i  za brak 
posłuszeństwa względem Boga, naszego najlepszego 
Ojca. Polecamy ludzi chorych, potrzebujących pomo-
cy materialnej i duchowej. Szczególną troską otaczamy 

w modlitwie naszą parafię, kapłanów pracujących i po-
chodzących z naszej parafii, oraz siostry zakonne.

Spełniając i podejmując powyższe modlitwy, czer-
piemy wzór ze stowarzyszenia katolickiego Apostolstwa 
Modlitwy. 

Apostolstwo Modlitwy zostało założone w  1844 
roku w  południowej Francji w  Vals. Inspiratorem był 
ojciec duchowny młodzieży studiującej w kolegium je-
zuickim ks. Franciszek Gautrelet SJ, a kontynuatorem 
tej prostej idei apostolskiej był młody zakonnik, Henryk 
Ramiere SJ. Podkreślał on ścisłą łączność pomiędzy na-
bożeństwem do Serca Jezusa i Apostolstwem Modlitwy. 
Pisał: „…modlitwa jest dziełem Boskim a źródłem, z któ-
rego wypływa, jest Serce Słowa Wcielonego”. Apostolstwo 
Modlitwy, w pierwszych stu latach swego istnienia, roz-
wijało się bardzo intensywnie i to na wszystkich konty-
nentach. W Polsce pierwsze ogniska powstały w latach 
sześćdziesiątych XIX wieku. Zachował się dokument 
z  1867 roku, który jest przechowywany w  katedrze 
przemyskiej. W 1871 r. w Krakowie poświęcono kapli-
cę Serca Jezusowego, przy której powstał główny ośro-
dek Apostolstwa Modlitwy. W  1921 r. konsekrowano 
Bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa, która została 
wybudowana dzięki ofiarności członków Apostolstwa 
Modlitwy oraz innych Polaków z  kraju i  z  zagranicy, 
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jako wotum Narodu za odzyska-
nie niepodległości. Od roku 1872 
zaczęło się ukazywać pisemko, 
które od 1904 r. jest miesięcz-
nikiem i  nosi nazwę „Posłaniec 
Serca Jezusowego”. Pod koniec 
XX wieku wspólnoty modlitew-
ne – tak zwane ogniska – istniały 
już przy 15 domach zakonnych 
i  parafiach. W  kolejnych latach 
wspólnoty modlitewne najbar-
dziej dynamicznie rozwijały się 
w  Galicji. Największy rozwój 
osiągnęły w okresie międzywojen-
nym, kiedy to liczba ognisk wzro-
sła do 2.500, a  liczba członków 
sięgnęła 750.000. W 1938 r. liczba 
ognisk Apostolstwa wynosiła oko-
ło 2,5 tys. i  obejmowała 750 tys. 
członków. W 1949 r. zostało „rozwiązane” przez komu-
nistyczne władze, mimo to nadal istniało w  parafiach. 
Odrodzenie stowarzyszenia nastąpiło po 1980 r. 

Apostolstwo Modlitwy dzisiaj
Apostolstwo Modlitwy w trosce o rozwój Królestwa 

Bożego wciąż powtarza słowa naszego Pana:  Pr z y j d ź 
Królestwo Twoje.

Ogniska Apostolstwa Modlitwy są rozsiane po ca-
łym świecie - prawie w  stu krajach: w  Europie w  27; 
w  obu Amerykach w  26; w  Afryce w  17; oraz w  Azji 
i Oceanii 15. Mają łącznie ponad 40 milionów człon-
ków. Ponadto, w 60 krajach świata, setki tysięcy dzie-
ci i  młodzieży należy do Ruchu Eucharystycznego 
Młodych, którego duchowość złączona jest z tym dzie-
łem apostolskim.

Aktualnie w Polsce Krajowy Sekretariat Apostolstwa 
Modlitwy utrzymuje stały kontakt z  56 ogniskami. 
W sumie skupia się w nich około 1.200 osób. Ponadto 
jest liczna grupa osób, które indywidualnie należą do 
tego stowarzyszenia.

Patronami Apostolstwa Modlitwy są: Św. 
Franciszek Ksawery SJ, Św. Klaudiusz La Colombiere 
SJ, Św. Małgorzata Maria Alacoque oraz Św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus.

Każdego miesiąca Ojciec Święty powierza 
Apostolstwu Modlitwy intencje,  które wyrażają Jego 
troskę o ludzkość i Kościół. Modlimy się w tych inten-
cjach i rozpowszechniamy je, aby jak najwięcej osób to-
warzyszyło Papieżowi w Jego modlitwie. 

Św. Teresa z Lisieux zachęcała słowami: 
„…Pragnę być córką Kościoła i modlić się w in-

tencjach
Ojca Świętego, oto główny cel mojego życia...”

Apostolstwo Modlitwy jest 
światową siecią modlitwy odpo-
wiadającą na wyzwania stawia-
ne ludzkości oraz misji Kościoła, 
co wyrażają comiesięczne inten-
cje Papieża. 

Modląc się w tych inten-
cjach, rozszerzamy nasze spoj-
rzenie na cały świat, wchodząc 
osobiście w radości i nadzieje, 
w ból i cierpienie naszych braci 
i sióstr na świecie.

Podczas Adoracji od-
mawiamy następujący Akt 
Wynagrodzenia: 

Jezu miłujący nas całym ser-
cem, godny najgłębszej miłości 
i najwyższej chwały, a mimo to tak 
mało kochany a  nawet znienawi-

dzony i w swych wyznawcach prześladowany, pragniemy 
na wszelki dostępny nam sposób współpracować w dzie-
le zbawienia i dążyć do przemiany umiłowanego przez 
Ciebie świata.

Aby wynagrodzić za obojętność, zniewagi, nienawiść 
do Ciebie brak miłości i  krzywdy wyrządzone bliźnim, 
które równocześnie godzą w  Ciebie, kochającego ludzi, 
chcemy odtąd gorliwiej i doskonałej służyć Tobie i speł-
niać dokładniej Twoją wolę.

W tym celu składamy w ofierze wszystko, co mamy 
lub posiadać możemy, nasze zdolności i całych siebie, abyś 
tym wszystkim rozporządzał według swego upodobania.

Chcemy służyć Bogu w  Kościele świętym według 
wzoru jaki nam zostawiłeś i  naśladować Twoją miłość 
Ku Ojcu Twemu i Naszemu oraz ku wszystkim ludziom, 
Twoim i naszym braciom.

Aby to wynagrodzenie i ofiarowanie było doskonal-
sze, włączamy je w ofiarę Twoją na krzyżu uobecnioną 
codziennie na ołtarzach całego świata. Przez pośred-
nictwo Maryi, Matki Twej Niepokalanej, prosimy Cię 
o miłosierdzie dla świata oraz o łaskę, której wszyscy po-
trzebujemy. Niech dobroć ludzka przezwycięży zło, aby 
jak najprędzej nastąpiło Królestwo Twego Najświętszego 
Serca. Amen.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Adoracji 
Grupy Apostolstwa Modlitwy w  naszej Parafii. Wiele 
osób przenosi nas na noszach modlitwy nad przepa-
ściami życia. Może dzięki Twojej modlitwie, jakiś du-
chowy paralityk doświadczy cudu... Może na noszach 
Twojej modlitwy ktoś znów odzyska wiarę…

Barbara Korona 

Źródło: Apostolstwo Modlitwy Krajowy Sekretariat w Polsce
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PIELGRZYMUJĄCA MATKA BOŻA 
TRZYKROĆ PRZEDZIWNA

W PARAFII ŚW. ROCHA W NOWYM SĄCZU
Od kilku lat rodziny z naszej parafii witają w pro-

gach swoich domów niezwykłego gościa, jakim jest 
Matka Boża Trzykroć Przedziwna. Co miesiąc na kilka 
dni przychodzi Ona do osób, które wyraziły taką chęć 
i przystąpiły do Apostolatu Matki Bożej. Maryja piel-
grzymuje w obrazie w kształcie kapliczki, nie jest sama, 
przychodzi bowiem ze swoim Synkiem na ręku i uczest-
niczy w życiu rodziny, w  jej obowiązkach, radościach 
i smutkach. Jest to szczególny czas, aby dziękować ko-
chanej Matce za wszelkie łaski, które stale wyprasza 
nam u  swojego Syna i  żarliwie prosić we wszystkich 
intencjach, zwłaszcza o głęboką wiarę i miłość. Kiedy 
Maryja przychodzi do naszego domu, staramy się za-
trzymać w pośpiechu codziennego życia i wygospoda-
rować chwilę czasu, by po prostu usiąść przy Maryi, po-
być z Nią, patrzeć na Nią i Jej Syna – Jezusa, poddawać 
się oddziaływaniu Jej obrazu i miłości. Pozwalamy, by 
Ona patrzyła na nas, spoglądała głęboko w nasze serca 
i kształtowała je na swoje podobieństwo.

Jest to wielka łaska, że w naszej parafii narodził się 
kult Maryi Trzykroć Przedziwnej i że może Ona przyjść 
do każdego. Poprzez przyjęcie Maryi i spotkanie z Nią 
uczymy się nieustannego zawierzania Jej.

Pierwszy raz Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska 
Królowa z Szensztatu nawiedziła rodzinę z naszej parafii 
w dniach 11-13 lipca 2014 r. Kapliczka należała do para-
fii św. Małgorzaty w  Nowym Sączu. Pierwsza kapliczka 
przypisana do naszej parafii przyjechała z  Sanktuarium 
w Świdrze/Otwocku pod koniec kwietnia 2015 r. Wówczas 
to dwie siostry zakonne, pierwsze opiekunki, po dwudnio-
wych rekolekcjach - dniach skupienia, podczas uroczystej 
Mszy św. przyjęły na siebie obowiązki wynikające z opie-
ki nad Matka Bożą i kręgiem oraz przywiozły Maryję na 
Dąbrówkę. Od tej pory Matka Boża działa w naszej pa-
rafii, w naszych domach i pragnie, aby każdy powierzył 
się Jej opiece, aby każdy był szczęśliwym. Obecnie mamy 
sześć kapliczek, czyli sześć kręgów, każdy składający się 
z około 15 rodzin i osób samotnych, gdzie Matka Boża 
odwiedza każdego systematycznie dwa dni w  miesią-
cu. Osiemnastego dnia każdego miesiąca wspominamy 
Przymierze Miłości zawarte z Matką Bożą przez założy-
ciela o. Józefa Kentenicha w  Szensztacie. Zamawiane są 
wtedy Msze święte w intencji wszystkich rodzin przyjmu-

jących kapliczkę Matki Bożej. Kapliczki wystawiamy na 
stoliku przy ołtarzu, a pod nim znajduje się stągiew z napi-
sem “NIC BEZ CIEBIE, NIC BEZ NAS”, do której wrzuca-
my zapisane na karteczkach nasze modlitwy, troski, rado-
ści, smutki, wyrzeczenia, które chcemy ofiarować Matce 
Najświętszej. Opiekunem kapliczek jest siostra Damiana, 
a  koordynatorem w  naszej parafii jest Pani Władysława 
Ada Lupa.

Skąd pochodzi kult Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej?

Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej wywodzi 
się z  Ruchu Szensztackiego, którego założycielem był 
ojciec Józef Kentenich. W  październiku 1914 roku o. 
Józef Kentenich zgromadził w  kapliczce św. Michała 
Archanioła w  Szensztacie (Niemcy) młodych ludzi 
przygotowujących się do kapłaństwa, którzy zawarli 
tam przymierze miłości z  Matką Bożą. Prosili wów-
czas, by Maryja, w zamian za ich dążenia do świętości, 
uczyniła kapliczkę miejscem swojej szczególnej obec-
ności, z  którego będzie objawiała światu swoją wspa-
niałość i  moc wstawienniczej potęgi. Zawarty w  tym 
dniu akt przymierza miłości dał początek Ruchowi 
Szensztackiemu, który powoli zaczął rozwijać się na 
całym świecie. Ojciec Józef Kentenich był przekona-
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ny, że Maryja jest zawsze aktualnym wzorem osobo-
wości chrześcijańskiej i że każdy z nas, poświęcając się 
Jej, może wyjść zwycięsko ze współczesnych kryzysów 
religijnych i  egzystencjalnych. Kapliczka św. Michała 
Archanioła stała się Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej, a każde nowe sanktuarium budowane jest 
na wzór pierwszego. Na całym świecie powstało ok. 200 
sanktuariów szensztackich, także i w Polsce jest kilka, 
m. in.: Sanktuarium Wierności w Świdrze, Sanktuarium 
Syjonu w  Józefowie, Sanktuarium Wieczernika 
w  Winowie k. Opola. W  sanktuariach szensztackich 
Maryja udziela wielu łask, m. in. łaski zadomowienia, 
która pozwala doświadczyć, że jest się przez Boga przy-
jętym i kochanym, łaski wewnętrznej przemiany, która 
jest owocem ciągłej pracy nad sobą i kształtowania sie-
bie na wzór Chrystusa i wreszcie łaski gorliwości apo-
stolskiej, która pobudza do bycia świadkiem Chrystusa 
i do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie.

Jan Pozzobon – w służbie Pielgrzymującej Matki.
W latach 1947 – 1952, o. Józef Kentenich odwiedzał 

kraje Ameryki Łacińskiej, dokąd wcześniej wysyłał siostry 
zakonne z misją szerzenia Dzieła Szensztackiego. W róż-
nych miejscowościach dokonywał poświęcenia nowych 
sanktuariów szensztackich. W kwietniu 1948 roku uczest-
niczył w poświęceniu sanktuarium „Tabor” w Santa Maria 
w Brazylii. Wtedy też napisał list do swoich rodaków, któ-
rzy przeżywali rekolekcje w Szensztacie i zachęcił ich do 
zabierania obrazu Matki Bożej do domów, tak by mogła 
w nich działać, wstawiać się za nimi i okazywać im wycho-
wawczą moc, prowadząc ku świętości życia:

„Przyjmijcie obraz Matki Bożej i  przygotujcie 
dla niego godne miejsce w  waszych mieszkaniach. 
W  ten sposób stanął się one małymi sanktuariami, 
w których ten cudowny obraz będzie promieniował 
łaskami i sprawi, że świętym stanie się dom rodzinny 
i świętymi członkowie rodziny” (o. Kentenich, Santa 
Maria, Brazylia, 1948 r.).

Podróż do Brazylii zaowocowała w  postaci pierw-
szego „narzędzia” Maryi w  służbie peregrynacji – Jana 
Pozzobona. Był to brazylijski kupiec, ojciec wielodzietnej 
rodziny, który poznał bliżej Ruch Szensztacki, żył przy-
mierzem miłości, a wszelką pracę nad sobą ofiarowywał 
Matce Bożej. Jego pielgrzymowanie z  obrazem Matki 
Bożej Trzykroć Przedziwnej rozpoczęło się we wrześniu 
1950 roku, kiedy to został poproszony, aby przez pewien 
czas wędrować z dużym obrazem Matki Bożej w kształcie 
kapliczki. W ten sposób Jan Pozzobon odkrył swoje po-
wołanie: „Być narzędziem Matki Trzykroć Przedziwnej 
i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu”. Od tego momentu 
mężczyzna każdego dnia, bez względu na to jaka była 
pogoda, niósł ciężką kapliczkę do rodzin, do dzieci, mło-
dzieży, starszych, biednych, bogatych, cierpiących, umie-

rających i więźniów. Modlił się z tymi ludźmi, niejedno-
krotnie uczył ich modlitw, a w szczególności zachęcał do 
modlitwy na różańcu. Jan przez 35 lat swojej działalności 
apostolskiej przeszedł 140 000 km, założył krąg 30 ro-
dzin i powierzył im małą, pielgrzymującą kapliczkę, by 
Matka Boża raz w miesiącu mogła odwiedzać te rodziny. 
Jan Pozzobon był wiernym uczniem nauczania o. Józefa 
Kentenicha, starał się w codziennym życiu rozeznawać 
wolę Boga i tak jak Maryja, wypełniać ją. W 1972 roku 
Jan otrzymał święcenia diakonatu a w 1994 roku rozpo-
czął się jego proces beatyfikacyjny.

Kto namalował obraz Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej i co znaczy ten tytuł nadany Maryi?

Obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 
i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu został namalowa-
ny przez włoskiego malarza Luigi Crosio w 1898 roku 
i pierwotnie zatytułowany był „Refugium peccatorum” 
(Ucieczka grzeszników). W  1915 roku umieszczo-
no go w  kaplicy św. Michała Archanioła, dzisiejszym 
Sanktuarium pod nazwą „Mater Ter Admirabilis” 
(MTA – Matka Trzykroć Przedziwna z  Szensztatu). 
Dlaczego o. Kentenich i  jego wychowankowie w  ten 
sposób zwracali się do Maryi? Tytuł ten wskazuje na 
relację Matki Bożej do Trzech osób Boskich: Maryja 
to córka Boga Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica 
Ducha Świętego. Już w XVI wieku taki tytuł przypisy-
wano Matce Bożej w Bawarii, a jej kult przyczynił się do 
obrony katolicyzmy przed wpływami reformacji.

Karol Wojtyła czcicielem Matki Trzykroć 
Przedziwnej.

Jan Paweł II był od dzieciństwa czcicielem obrazu 
Matki Trzykroć Przedziwnej, bowiem jego rodzinny 
dom znajdował się na terenie parafii gdzie pracowali 
księża Pallotyni, którzy szerzyli nabożeństwo do Matki 
z  Szensztatu. W  1987 roku Ojciec Święty odwiedził 
Chile. Podczas uroczystej Mszy Świętej , w  proce-
sji z  darami przyniesiono do ołtarza obraz Trzykroć 
Przedziwnej Matki aby papież go pobłogosławił. Papież 
pełen radości powiedział: „ Ten obraz towarzyszy mi od 
mojego dzieciństwa”. Kilka lat później, podczas spotka-
nia z o. kard. Franciszkiem Ksawerym papież na widok 
tego obrazu dodał: ”Ten obraz Matki Bożej z Szensztatu 
czciliśmy w domu moich rodziców w Wadowicach”.

Jak założyć krąg?
Osoby, które chciałyby założyć krąg, powinny po-

rozmawiać o  tej inicjatywie z księdzem proboszczem, 
a on zapewne skieruje zainteresowanych do koordyna-
tora z naszej parafii.

Bibliografia:
S. M. Katarzyna Antolak ISSM, Pielgrzymująca Matka, Otwock 
2015
 Krystyna Załubska
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ŚWIADECTWO OPIEKUNKI KRĘGU, 
KTÓRA ZOSTAŁA NIĄ „MIMO WOLI”;-) 

DEDYKOWANE MATCE NIEBIESKIEJ 
Z OKAZJI DNIA MATKI

Tak się składa, że początki Apostolatu w  naszej 
parafii, są związane z moją osobą. Było to 9 lat temu, 
w 2013 r. byłam w stanie błogosławionym, niestety życie 
mojego dziecka było zagrożone. Musiałam natychmiast 
przerwać prace, lekarz nakazał mi leżenie. Każdy ruch, 
wysiłek mógł spowodować poronienie. W  takim cza-
sie zadzwoniła moja znajoma z pytaniem czy chciała-
bym przyjmować w domu obraz Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej z  Szensztatu. Od razu się zgodziłam, ale 
miałam pewne wątpliwości. Nigdy nie słyszałam tej 
nazwy „dziwna Matka Boża, na dodatek nie z Polski:)”. 
Wyszperałam w  Internecie, ze Trzykroć Przedziwna 
znaczy trzykroć szczęśliwa, błogosławiona bo jako je-
dyna jest jednocześnie Córką Boga Ojca, Matką Syna 
Bożego i  Oblubienicą Ducha Świętego. Ta informacja 
całkowicie mnie uspokoiła, wręcz wydało mi się czymś 
pięknym takie określenie, gdyż nigdy nie myślałam tak 
o Maryi. 

To co działo się później było czasem niezwykłym. 
Myślę, że Matka Boża chciała w  ten sposób dać nam 
znać, umocnić nas, że to Ona jedyna prawdziwa, aby-
śmy nie zwątpili. W  tamtym czasie w  roku 2014 nie 
było w  Nowym Sączu zbyt wielu kręgów, a  istnieją-
ce były bardzo liczne. Dopisano mnie do kręgu Pani 
Marty przy parafii św. Małgorzaty. Na pierwsze odwie-
dziny, czekałam prawie rok, a obraz docierał do mnie 
raz na 3 miesiące. W  międzyczasie zaczęłam pytać 
osoby z rodziny i osiedla czy także chciałyby przyjmo-
wać w swoich domach Matkę Bożą. Zebrałam sześć ta-
kich osób, zrobiłam listę, którą miałam przekazać Pani 
Wandzie Bańkowskiej, głównej sądeckiej koordynator-
ce, podczas Mszy św. z okazji 100-lecia założenia Ruchu 
Szensztackiego. Byłam już przygotowana, schyliłam się 
do szuflady aby wyciągnąć ubranka dla mojego synka, 
który kilka miesięcy wcześniej, szczęśliwie przyszedł na 
świat. Nagle z powodu tzw. postrzału w plecy padłam 
na ziemię z  tak ogromnym bólem, że nie mogłam się 
ruszać. Przez długi czas walczyłam o powrót do spraw-
ności. 

Nadszedł wreszcie dzień odwiedzin Matki Bożej 
w naszym domu, był to piątek 11 lipca 2014 r. 

Przywitaliśmy Maryję całą rodziną z radością, od-
mówiliśmy przewidziane modlitwy. Było pięknie. W so-
botę rano dopadł mnie niczym nieuzasadniony smutek, 
z którym nie mogłam sobie poradzić. Pomyślałam, że 
albo Bóg z jakiegoś powodu dopuścił go do mnie, albo 
co gorsze, są to początki choroby psychicznej. Było na 
tyle źle, że poprosiłam mojego męża i dzieci aby razem 
ze mną się pomodlili, aby ten smutek mnie opuścił. 
Nie mogąc już tego znieść usiadłam przy stole, twarzą 
w twarz z Maryją i pytam: “Maryjo co złego uczyniłam? 
Dlaczego mnie to spotyka. przecież nie mam powodu 
by się smucić, wręcz przeciwnie bardzo cieszyłam się 
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na Twoje odwiedziny.” Wtedy przyszły mi na myśl te 
osoby, które przez moją opieszałość nie mogły jeszcze 
cieszyć się odwiedzinami Matki Bożej. Postanowiłam 
od razu działać. Wysłałam smsa do koleżanki Beaty, od 
której miałam kapliczkę o przesłanie numeru telefonu 
do osoby, która może mi pomóc w  tej sprawie. W tej 
samej minucie otrzymałam odpowiedź. “Gdybyście 
wiedzieli jak bardzo Was kocham, płakalibyście z  ra-
dości” - pozdrowienia z Medjugorje od Moniki - jed-
nej z osób, która była na liście. Słyszałam już ten cytat, 
wiedziałam, ze są to słowa Maryi. W  tym momencie 
zrozumiałam o co chodziło Matce Bożej, płakałam jak 
dziecko, a po smutku nie było śladu. Zrozumiałam, jak 
bardzo, Maryja pragnie przyjść do tych osób, zresztą 
tak jak do każdego z nas. Na szczęście dość szybko uda-
ło mi się naprawić tę sytuację i dopisać osoby do kręgu. 

W styczniu 2015 r., akurat w dniu czwartych uro-
dzin naszej córki Anny Marii, na prośbę Siostry Krysi, 
występowaliśmy jako św. Rodzina w  Jasełkach przed-
stawianych przez jej grupę w Ochronce. Nasz synek był 
Jezuskiem. Kiedy byłam już przebrana w szaty Maryi, 
zadzwoniła nasza opiekunka Pani Marta z propozycją 
odłączenia się i założenia własnego kręgu w naszej pa-
rafii. Byłam bardzo zdziwiona, gdyż czas i okoliczno-
ści tej rozmowy były bardzo nietypowe, a  sama Pani 
Marta jeszcze jakiś czas wcześniej zapewniała nas, że 
potrzebuje młodszych osób w kręgu do pomocy i nigdy 
nas nie puści. Zadzwoniłam do mojej Siostry mówiąc: 
“mamy problem”, ku mojemu zaskoczeniu usłyszałam 
w słuchawce: “jestem gotowa”.

Po kapliczkę Małgosia miała jechać do sanktu-
arium w  Otwocku/Świdrze, gdyż Siostra Kasia - ów-
czesna opiekunka, kategorycznie stwierdziła, że Matki 
Bożej nie wysyła się pocztą. Mówiłam, że nie wiem 
po co, ale wiem, że muszę z nią jechać. Wyjechałyśmy 
w piątek wieczorem samochodem do Krakowa, później 
pociągiem do Warszawy i rano znalazłyśmy autobus do 
Otwocka. Początkowo podróż przebiegała bez zakłó-
ceń, jednak w  pewnym momencie pewna Pani, którą 
wcześniej na dworcu w Warszawie spytałyśmy o odpo-
wiedni autobus, na cały głos powiedziała: “tutaj Panie 
musicie wysiąść”. Tak też zrobiłyśmy. Niestety okazało 
się, że to jeszcze dużo za wcześnie. Chciałyśmy wsiąść 
do następnego autobusu, ale w tym miejscu można tyl-
ko było wysiąść na żądanie. Musiałyśmy cofnąć się na 
piechotę o jeden przystanek. Kiedy podeszłam do wia-
ty przystanku i zobaczyłam adres, niemal ścięło mnie 
z  nóg. Był to adres firmy, z  którą miałam podpisaną 
umowę, która niestety nie wywiązała się z jej warunków 
i nie wypłaciła mi całości przewidzianego wynagrodze-
nia. Była to równowartość kilku miesięcznych pensji. 
Byłam w  szoku, gdyż jeszcze w  czwartek rozmawia-

łam w tej sprawie z  jedną z osób współzatrudnionych 
od której dowiedziałam się, ze część pokrzywdzonych 
wniosła sprawy do sądu, ale na razie tylko ponoszą 
dodatkowe koszty i nie wiadomo jak ta sprawa się za-
kończy, gdyż druga strona zatrudnia dobrych praw-
ników. Moja siostra namawiała mnie, żebyśmy weszły 
i spróbowały z kimś porozmawiać. Ja upierałam się, że 
przecież nie po to tutaj przyjechałam. Jeżeli pójdziemy, 
mocno spóźnimy się do Sanktuarium. Cały czas pyta-
łam: Maryjo, po co mnie tu przyprowadziłaś? Przecież 
w  W-wie musi być tysiące przystanków, a  ja wylądo-
wałam właśnie na tym. Stojąc i patrząc na rozlegle bu-
dynki tej firmy, zamiast mieć żal do właścicieli, zrobiło 
mi się ich żal, poczułam ich nędzę. Pomyślałam o tych 
wszystkich oszukanych osobach, które próbują odzy-
skać swoje pieniądze, o złych emocjach, które temu to-
warzyszą. Nie wiem ile takich osób było w całej Polsce. 
Jedyne co przychodziło mi na myśl, to modlitwa za 
nich. Postanowiłam, ze odpuszczę im ten dług, nie będę 
rościć do nich pretensji. Choć nasza sytuacja w tamtym 
czasie była bardzo nieciekawa, mnie skończył się zasi-
łek macierzyński, a mąż miał niepewną pracę, ponadto 
mieliśmy na utrzymaniu czworo dzieci. Z mojej ksią-
żeczki do rachunku sumienia wiedziałam, ze wstrzy-
mywanie komuś wynagrodzenia, jest pierwszym grze-
chem wołającym o pomstę do nieba, dlatego nie chcia-
łam aby ten grzech ich obciążał. Moją modlitwę w ich 
intencji ofiarowałam jako wkład do kapitału łask. Na 
miejscu opowiedziałam tą przygodę ks. Romualdowi 
naiwnie licząc, że powie mi po co Matka Boża mnie tam 
zaprowadziła. Niestety, po powrocie do Nowego Sącza, 
dwa dni później, od spotkanej znajomej dowiedzia-
łam się, że jedyny syn właściciela, mąż i ojciec dwójki 
małych dzieci, ten sam który podpisał ze mną umowę, 
miał wypadek samochodowy. Po kilku dniach pobytu 
w  śpiączce, odszedł. Zadzwoniłam do ks. Romualda 
i poprosiłam o modlitwę za niego i odprawienie Mszy 
św. Wysłałam intencje do Sióstr i  napisałam do na-
szego kręgu prośbę o objęcie zmarłego i  jego rodzinę 
modlitwą. Do niedawna myślałam, że być może wtedy 
w Sanktuarium za słabo się modliłam, za mało gorliwie, 
że może moja modlitwa mogła go uratować. Teraz po 
tych siedmiu latach, myślę, że Maryja zrobiła to z miło-
ści do mnie i do niego. 

Nie rozumiem tego, ale nie mogę w  tym miejscu 
nie wspomnieć, że w tym samym dniu, dokładnie pięć 
lat później, półtora miesiąca przed czasem, w krakow-
skim szpitalu przyszła na świat moja córeczka Marysia.

W  niedzielę na zakończenie rekolekcji odbywała 
się Msza św. z rozesłaniem naszej kapliczki. Usiadłam 
w drugiej ławce, a moja siostra zapadła się pod ziemię. 
Bardzo się denerwowałam. A  ta jak gdyby nigdy nic 
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WAKACYJNE PIELGRZYMOWANIE

wchodzi i daje mi karteczkę mówiąc: rozmawiam z sio-
strą Katarzyną i  masz podejść ze mną jak nas ksiądz 
zaprosi, to jest tekst, który mamy za księdzem powta-
rzać, do czego się zobowiązujemy. Zbuntowałam się, 
przecież ja nie będę opiekunką, nie muszę się do nicze-
go zobowiązywać. Nie chciałam brać na siebie żadnych 
obowiązków. Przyjechałam tylko aby jej towarzyszyć. 
Rozpoczęła się Msza św, a ja ze zdenerwowania, wciąż 
nie mogłam ochłonąć i nagle zerknęłam na karteczkę. 
moją uwagę przykuły słowa: “macie być rodziną na 
wzór św. rodziny z Nazaretu, która niesie Jezusa innym”.

Od razu przypomniałam sobie naszą 13. rocznicę 
ślubu obchodzoną w czerwcu 2014 r., podczas adora-
cji Pomocników Maryi, ksiądz odczytał prośbę naszych 
znajomych: za Danutę i  Roberta, aby byli rodziną na 
wzór św. Rodziny z Nazaretu. Myślałam, że ta prośba 
spełniła się już podczas Jasełek :) A  tu taka niespo-
dzianka.:)

Zmiękłam, zrobiło mi się wstyd, uroniłam kilka 
łez, przeprosiłam Boga, powiedziałam, nie moja, lecz 
Twoja wola niech się stanie. I tak, po mniej więcej roku 
moja Siostra i inne osoby z naszego kręgu przeszły do 
swoich parafii i stały się tam zalążkami nowych kręgów 
m.in. w parafii Matki Bożej Niepokalanej i Kolejowej. 
A  ja zostałam opiekunką “mimo woli”. Następne pięć 
kręgów powstało błyskawicznie, około 80. - 100. rodzin 
i osób samotnych z naszej parafii przyjmuje raz w mie-
siącu Matkę Bożą w swoich domach.

Jako krąg i  członkowie Apostolatu, zbieramy co 
miesiąc wolne datki, które staramy się jak najlepiej 
wykorzystać. Wspieramy prześladowanych chrze-
ścijan poprzez akcję Pomoc Kościołowi w  Potrzebie, 
przekazaliśmy datki: na klasztory albertynek i  alber-
tynów, służące najbardziej potrzebującym, dla Sióstr 

w  Staniątkach, które w  czasie pandemii straciły moż-
liwość zarobkowania, przekazujemy pewną kwotę na 
Siostry Szensztackie, które niestrudzenie niosą Jezusa 
i Maryję innym. W tym roku 11 lutego przygotowaliśmy 
111 małych kapliczek, które Księża poświęcili i rozda-
li chorym z naszej parafii, podczas specjalnej Mszy św. 
Prenumerujemy dla parafian czasopisma Tak Rodzinie, 
Anioł Stróż dla dzieci i Różaniec oraz Szlachetne zdro-
wie, a dochód z nich przeznaczony jest na środki czy-
stości dla naszego kościoła. We wrześniu 2021 r. rodzi-
ny z naszej parafii niosły figurkę Matki Bożej podczas 
Nabożeństwa Fatimskiego, a  dzieci kapliczki z  wize-
runkiem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Od lutego 2021 r. z okazji roku św Józefa, po Mszy 
św. każdego 18. dnia danego miesiąca na pamiątkę 
Przymierza zawartego z  Maryją adorujemy św. Józefa 
i Jego świętą rodzinę, wypraszając miłość, zgodę i jed-
ność w naszych rodzinach. Jesteśmy prawdopodobnie 
jedynymi z tysięcy kręgów na świecie, którym przypadł 
ten zaszczyt.

W  ostatniej gazetce Apostolatu jest świadectwo 
pewnego mężczyzny, który opowiada, że przy pierw-
szych odwiedzinach Matki Bożej, jego żona wcześniej 
niechętna, dołączyła do wspólnej modlitwy, a nawet co 
wieczór zaczęła modlić się sama na różańcu. Później 
powiedziała do męża: “Wiesz odkąd przyszła do nas 
Maryja w tym “drewienku” wszystko zaczęło się zmie-
niać.”

Ja też doświadczyłam działania Maryi w tym “dre-
wienku”, Wy także możecie. Wystarczy zaprosić Ją do 
swojego domu i przyjąć jako osobę, wyjątkowego go-
ścia. A Ona będzie już wiedziała co robić.

 
  Danuta Szczypkowska



WOJNA SPRAWIEDLIWA
Odkąd człowiek zgrzeszył agresja i  konflikty 

zbrojne nie przestają męczyć ludności naszej ziemi. 
Już w  Biblii dowiadujemy się o  podbojach Izraela, 
a  także o  jego niewolach i  ucisku. Poznajemy dzia-
łalność Jezusa podczas okupacji rzymskiej. Wiemy 
doskonale z historii jak wiele wojen toczono w róż-
nych zakątkach globu. Chyba wszyscy mieli nadzieję 
że w  XXI wieku po tak straszliwej pierwszej i  dru-
giej wojnie światowej ludzkość wreszcie odetchnie 
i  wszystko będzie „załatwiane” pokojowo. Oj jak 
bardzo się myliliśmy. Myślę, że w  czasie okupacji 

niemieckiej, czy później radzieckiej, Polacy również 
nie dopuszczali do siebie myśli, jak człowiek może 
stworzyć obozy koncentracyjne, gazownie, getta, ka-
townie więzienne, czy po prostu mordować bez skru-
pułów niewinnych cywilów. 

Trwająca już cztery miesiące wojna na Ukrainie 
uświadomiła nam, że człowiek nadal może zabijać 
w imię idei wielkich ludzi tego świata. Zapewne w gło-
wach wielu wierzących znowu pojawiają się pytania: 
Czy mógłbym walczyć? Czy mogę posiadać broń? Czy 
w razie agresji rosyjskiej mogę bronić swojej rodziny 
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i  swojego kraju? Jak to pogodzić z  naszą wiarą, mi-
łością i miłosierdziem? Poniżej przyjrzymy się temu, 
czym jest wojna sprawiedliwa i jak do tego odnosi się 
Kościół. 

Twórcą teorii wojny sprawiedliwej jest św. Augustyn, 
który uważał, że wojna sama w sobie nie jest ani dobra 
ani zła. To motyw, którym kierują się walczący, de-
cyduje o  jej ocenie moralnej. Według św. Augustyna 
Jezus nie potępił każdej wojny. Istnieją bowiem walki 
prowadzone w  słusznej sprawie. Mimo to nie wolno 
toczyć wojen z umiłowaniem okrucieństwa i nienawi-
ści. Wojna sprawiedliwa może być prowadzona jedy-
nie w celu obrony lub naprawienia krzywd. Oczywiście 
chrześcijanin musi najpierw dołożyć wszelkich starań, 
aby porozumieć się drogą pokojową. Konflikt zbrojny 
jest ostatecznością.1 

Co dzisiaj mówi nam na ten temat Katechizm 
Kościoła Katolickiego? Na początku wzywa wszyst-
kich chrześcijan do modlitwy i działań zmierzających 
do unikania wojen. Podkreśla, że należy wykorzystać 
wszystkie środki pokojowych rokowań. Katechizm wy-
mienia także elementy teorii tzw. wojny sprawiedliwej. 
Potrzeba wtedy: 

„- aby szkoda wyrządzana przez napastnika naro-
dowi lub wspólnocie narodów była długotrwała, po-
ważna i niezaprzeczalna;

- aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do po-
łożenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne;

1 suski.dlawas.info/edukacja/czy-wojna-moze-byc-sprawiedliwa-
skad-sie-biora-wojny-i-skad-klotnie-miedzy-wami-nie-skadinad-
tylko-z-waszych-zadz-ktore-walcza-w-czlonkach-waszych-
-jk-4-1-bp-robert-chrzaszcz/cid,29146,a

- aby były uzasadnione warunki po-
wodzenia;

- aby użycie broni nie pociągnęło za 
sobą jeszcze poważniejszego zła i  zamę-
tu niż zło, które należy usunąć. W ocenie 
tego warunku należy uwzględnić potęgę 
współczesnych środków niszczenia”.

Jak widać rolą katolika jest przede 
wszystkim dążenie do pokoju, ale wiemy, 
iż są przypadki w których musi on stanąć 
do walki. Właśnie w takiej sytuacji są dzi-
siaj Ukraińcy. Kiedyś słuchałam bardzo 
ciekawego wywiadu z  chrześcijańskim 
pastorem na temat broni. Mężczyzna ten 
poza służbą w  Kościele pracował rów-
nież jako policjant. Zapytany o  to, czy 
walka bronią nie kłóci się z chrześcijań-
skim światopoglądem, odpowiedział, że 
w  czasach Jezusa normalne było nosze-
nie broni. Sam święty Piotr miał cały 

czas przy sobie miecz i nasz Mistrz nigdy nie kazał 
mu go gdzieś zostawić, czy wyrzucić. Podczas prze-
słuchania u wyższych kapłanów Jezus zapytał sługę, 
dlaczego go uderzył, skoro mówi prawdę. Do tego 
podczas wizyty w  Kafarnaum, gdy Chrystus uzdro-
wił sługę setnika, stwierdził, że nie spotkał w Izraelu 
tak silnej wiary, jak tego rzymskiego żołnierza. Nasz 
Pan wskazywał nam drogę miłości i pokoju, ale nie 
za wszelką cenę. Chrześcijanin nie powinien dać się 
sprowokować, musi starać się być opanowanym i od-
ważnym człowiekiem. 

Katolicka Nauka Społeczna także odnosi się do 
naszego tematu. Możemy przeczytać, że gdy wy-
buchnie wojna, rządzący zaatakowanego kraju mają 
prawo i  obowiązek zorganizować obronę, również 
przy użyciu broni. Zatem państwa mogą posiadać 
broń, ale tylko po to, aby chronić swoich obywateli. 
Chrześcijanie mogą pełnić służbę wojską z  tego sa-
mego powodu.2

Podsumowując wojna jest czymś straszliwym i nie 
powinna istnieć. Niestety patrząc realistycznie wie-
my, że ona będzie obecna na tym grzesznym świecie. 
W  wielu przypadkach różne kraje muszą bronić się 
przed najeźdźcą i  wtedy katolik ma prawo walczyć. 
Jednak musimy pamiętać, aby się nie zatracić w tej nie-
nawiści i odwecie, ponieważ jak powiedział Mahatma 
Gandhi: „Oko za oko i cały świat oślepnie.”

Aneta Zaryczny 

2  „DOCAT. Co robić? Nauka społeczna Kościoła Katolickiego”, 
wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła 
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BŁOGOSŁAWIONA NATALIA TUŁASIEWICZ 
– DZIEWCZYNA, KTÓRA ODWAŻYŁA SIĘ BYĆ ŚWIĘTĄ

Dzisiejszy świat często po-
strzega świętość jako coś nad-
zwyczajnego, zastrzeżonego 
tylko dla nielicznego „wybra-
nego” kręgu ludzi. Czy tak jest 
w  istocie? Gdybyśmy przestu-
diowali życiorysy ŚWIĘTYCH 
I  BŁOGOSŁAWIONYCH, 
okazałoby się, że wielu z  nich 
było zwykłymi, podobnymi do 
nas ludźmi. Na czym polegała 
zatem ich wyjątkowość i czym 
„zasłużyli” sobie na „świę-
tość”? Może po prostu odwagą 
trwania przy Bogu i Jego przy-
kazaniach. Tylko tyle i AŻ tyle.

Do takich wyjątkowych osób należała Natalia 
Tułasiewicz, 39-letnia nauczycielka i konspiratorka. 
Natalia urodziła się 9 kwietnia 1906 r. w Rzeszowie 
w  wielodzietnej rodzinie urzędnika skarbowego. 
Jako dziewczynka, a później panienka wielokrotnie 
zmieniała miejsce zamieszkania. W 1912 r. z rodziną 
przeniosła się na Śląsk, aby po dwóch latach osiąść 
w  Krakowie. Od 1921 r. zamieszkała w  Poznaniu. 
Maturę zdała w  Gimnazjum Sióstr Urszulanek 
w  1926 r. i  w  tym samym roku rozpoczęła studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Miała 
wszechstronne zainteresowania, między inny-
mi: filozofia, estetyka, psychologia, muzykologia. 
Aktywnie działała także w Kole Polonistów. W cza-
sie studiów zakochała się i związała z Jankiem, ate-
istą i  sympatykiem komunizmu. Ich ponad ośmio-
letni związek był trudnym czasem w życiu Natalii, 
która pragnęła skierować Janka na myśl o Bogu, aby 
mógł się do Niego zbliżyć. Niestety, wysiłek, jaki 
podjęła w  tym kierunku był daremny. I  chociaż ta 
decyzja wiele ją kosztowała, w  1934 roku zerwała 
z narzeczonym. 

Po ukończeniu studiów Natalia rozpoczęła pra-
cę nauczycielską, najpierw w  szkole powszechnej, 
a  po zdaniu egzaminu państwowego w  Gimnazjum 
Prywatnym Sióstr Urszulanek w  Poznaniu. We 
wszystkim, co robiła, na pierwszym miejscu stawia-
ła Pana Boga. To On dawał jej siłę do przezwycięża-
nia przeciwności. Po rozstaniu z  narzeczonym wy-

raźnie zobaczyła, że Stwórca 
ma wobec niej inne plany. 
Dziewczyna wyznała wtedy: 
Chcę nieść Chrystusa, który 
obrał serce moje za mieszkanie 
dla siebie, chcę Go nieść wszyst-
kim ludziom spotkanym na uli-
cach, w tramwaju, w urzędach, 
w sklepach, w restauracjach, ki-
nach, teatrach, wszędzie!

Nie jest jej jednak pisa-
ne życie zakonne, do którego 
– pomimo rozważania takiej 
ewentualności – nie zdecydo-
wała się wstąpić. Z  oddaniem 
i pasją poświęciła się natomiast 

profesji nauczycielskiej. Rozumiała ją jako posłannic-
two, dodajmy bezkompromisowe i twórcze. Z zaanga-
żowaniem udzielała się w  Towarzystwie Nauczycieli 
Szkół Średnich i Wyższych, gdzie wygłaszała odczyty. 
W nawale swojej pracy coraz częściej jednak zaczyna-
ła rozumieć, że tylko Bóg może wypełnić jej życie.

W  Poznaniu, w  1939 roku zastała ją II wojna 
światowa. 10 listopada 1939 roku, wraz z całą rodzi-
ną, zostaje wysiedlona do obozu przejściowego, a po 
3 tygodniach wywieziona w bydlęcych wagonach do 
Ostrowca Świętokrzyskiego. Młoda dziewczyna, po-
dobnie jak miliony Polaków, zostaje „wciągnięta” 
w  niewyobrażalną machinę wojennej rzeczywisto-
ści. Stara się z  nią codziennie mierzyć. Udaje się do 
Krakowa, by poszukać tam lokum i  środków do ży-
cia. I tak na początku 1940 roku sprowadziła najbliż-
szą rodzinę do Krakowa. Starała się utrzymać siebie 
i bliskich pracą nauczycielską na tajnych kompletach 
oraz ucząc dzieci z różnych podkrakowskich miejsco-
wości. Przez cały wojenny czas, we wszystkim, czego 
doświadczała, również w  śmierci ojca, dostrzegała 
wolę Bożą. Codzienność staje się dla niej pracą, mo-
dlitwą oraz refleksją nad swoją drogą życiową, taką, 
jakiej Bóg od niej pragnie. Szybko dojrzała duchowo. 
Jej jedyną miłością był Jezus, którego pragnęła zanosić 
innym. Jak twierdzi: Nie negatywna asceza, nie »pory-
wanie« Chrystusa ze środowisk prawie pogańskich ku 
zaciszom domowym serca, ale przeciwnie (…) – prze-
noszenie Chrystusa w zaciszu swojego serca ku środo-
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PAN BÓG CIĘ KOCHA!

wiskom i  ludziom odwróconym od Niego. Z  odwagą 
oświadcza: Trawi mnie w  życiu głód podwójny. Głód 
świętości i piękna.

W  czasie II wojny światowej Natalia bardzo ak-
tywnie włączyła się w  działalność konspiracyjną. 
Codziennie ocierała się o niebezpieczeństwo łapanek 
czy przyłapanie na tajnym nauczaniu. Nikomu z naj-
bliższych nie zdradzała, czym się zajmuje. W  1943 
roku została przeszkolona jako wolontariuszka do mi-
sji przez organizację „Zachód”. Założeniem tej orga-
nizacji było niesienie pomocy Polakom wywożonym 
na roboty do Niemiec. Do zadań wolontariuszy nale-
żało podnosić na duchu więźniów w  obozach pracy, 
pobudzać ich religijność, a po wojnie przyprowadzić 
do kraju.

Przed wyjazdem do Niemiec Tułasiewicz prze-
prowadziła do krewnych w Warszawie swoją matkę, 
aby zapewnić jej opiekę. W sierpniu Natalia została 
przyłączona do transportu przymusowych robotni-
ków i  wywieziona do Hanoweru. W  ostatnich no-
tatkach na polskiej ziemi pisała: Mam odwagę chcieć 
być świętą.

W Niemczech zakwalifikowano ją jako robotni-
cę fizyczną i skierowano do fabryki Günther-Wagner 
„Pelican”. Przydzielono jej 6-osobowy pokój z  mło-

dymi niewykształconymi i  moralnie zagubionymi 
dziewczynami. Dlatego mogła oddać się pracy na-
uczycielskiej i  ewangelizacyjnej. Bardzo szybko zy-
skała sympatię otoczenia, co zaowocowało wprowa-
dzeniem tradycji wspólnego pacierza czy głośnego 
czytaniem polskich książek. Z czasem zorganizowała 
śpiewanie kolęd, jasełka hanowerskie, kółka różań-
cowe i katechezy. 

W roku 1945 Natalia ciężko zachorowała. Powróciła 
wcześniej zaleczona gruźlica. W Wielki Piątek, 30 mar-
ca, komendant dokonał gruntownej selekcji najsłab-
szych więźniarek. Koleżanki starały się podtrzymywać 
chorą Natalię, ale została zauważona i odesłana do ko-
mory gazowej. Następnego dnia wojska amerykańskie 
wyzwoliły obóz w Ravensbrück.

W 1999 roku Natalia Tułasiewicz została wyniesio-
na na ołtarze przez Jana Pawła II. Znalazła się w gronie 
108 męczenników za wiarę w czasie II wojny światowej. 
Jako nauczycielka, polonistka i poetka 30 marca 2022 
roku została ogłoszona patronką polskich nauczycieli. 

Natalia Tułasiewicz miała odwagę być świętą i swo-
im życiem udowodniła, że w  życiu świeckim także 
można być świadkiem Chrystusa. 

Opracowała Dorota Bębenek



Droga Siostro, Drogi Bracie - Pan Bóg Cię kocha!
A najważniejsze w Twoim życiu to odwzajemnić tę 

miłość!
W dniach 20-23 marca 2022 r. głosił w naszej parafii 

Rekolekcje Wielkopostne ks. Michał Olszewski SCJ. Miał 
przyjechać do nas już w 2014 r., ale wtedy musiał pilnie 
udać się do Stanów Zjednoczonych, a  do nas przysłał 
w zastępstwie ks. Piotra. Pan Bóg wie co robi. Wydaje mi 
się, że takie rekolekcje są nam dużo bardziej potrzebne 
teraz niż wtedy. Pandemiczno - wojenna rzeczywistość 
trochę nas pogubiła, a kerygmat, który ten Ksiądz gło-
si jest wezwaniem do nawrócenia. Swego rodzaju kom-
pasem, który ma za zadanie skierować nas na właściwą 
drogę, tak, abyśmy nie zabłądzili i bezpiecznie dotarli do 
celu. Wiadomo, jest jeden warunek. Trzeba te rekolekcje 
przeżyć (czyt. uczestniczyć w nich duszą i ciałem). 

Słuchałam kazań Księdza Michała i  czytałam jego 
książki prawie dekadę temu. Później gdzieś mi się za-
wieruszył. Dlatego wiadomość o jego odwiedzinach była 
miłą niespodzianką. Już podczas pierwszego kazania, 
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bardzo ucieszyło mnie, że oprócz długiej, siwej brody 
i braku włosów na głowie, nic się w nim nie zmieniło. :)

Jako rekolekcjonista i  ewangelizator ma duże do-
świadczenie, ciekawe spojrzenie na Ewangelię oraz nie-
samowitą łatwość przekazywania myśli, w które zgrab-
nie wplata liczne przykłady ze swego posługiwania. 
Jedni to lubią, inni nie.

W jednej z książek, nazwał siebie księdzem niewie-
rzącym, gdyż już nie musi wierzyć - On ma pewność!!! 
Spotkał i doświadczył miłości Boga żywego i tym chce się 
z nami podzielić. Podczas posługi egzorcysty, w młodym 
wieku, odczuł też, niestety na własnej skórze, działanie 
złego. A  przecież negowanie tej rzeczywistości ducho-
wej jest dla wielu, jeszcze większą tragedią niż niewiara 
w  Boga. Przy tym wszystkim pozostaje sobą - skrom-
ną osobą z  ogromnym poczuciem humoru. Ksiądz 

Olszewski obiecał wrócić do naszej parafii, aby dokoń-
czyć głoszenie kerygmatu. Skorzystajmy z tej okazji. 

Myślę, że Pan Jezus darzy mieszkańców Dąbrówki 
specjalnymi względami, wysyłając nam jednego ze 
swoich najbardziej zapracowanych Apostołów z Dobrą 
Nowiną i to aż dwukrotnie!!

PS. Mój pięcioletni syn na widok księdza Michała 
na Mszy św. dla dzieci o 12:30, aż podskoczył: - Mamo, 
dlaczego ten Ksiądz, taki super, super stary a  żyje??? 
Próbowałam tłumaczyć, że wcale nie jest stary, tylko 
ma taką brodę. Dopiero gdy powiedziałam: - Dlatego, 
że Pan Bóg go tak bardzo kocha (pierwszy dzień był 
właśnie o miłości Boga), usłyszałam: - Aha. ;-). 

 
Danuta Szczypkowska

Wspomnienie 102 rocznicy urodzin (18.05.1920 r.) 
naszego Wielkiego Świętego Jana Pawła II stało się oka-
zją, do uczczenia tego wydarzenia, realizacją scenicz-
ną utworu poetyckiego pt. „Tryptyk Rzymski”. Poemat 
ten jest jedynym, który papież napisał będąc głową 
Kościoła katolickiego. W naszej parafii został przedsta-
wiony na scenie teatralnej Kościoła św. Trójcy, w dniu 
22.05.2022 r.

Jan Paweł II, od wczesnych lat młodzieńczych 
interesował się literaturą i  teatrem. Brał udział jako 
aktor - najpierw w przedstawieniach szkolnych, póź-
niej w  czasie studiów występował w  spektaklach te-
atralnych „Studia 39” przy Krakowskiej Konfraterni 
Teatralnej. W  okresie okupacji, był współtwórcą 
Teatru Słowa (nazwanego Teatrem Rapsodycznym). 
W Jego młodzieńczej twórczości znalazły się kolejno 
wiersze, liryki: sonety, symfonie i  hymny. Pisał w  li-
ście: „Ja się w  tych wierszach po prostu uczę mówić, 
zanim zacznę rozmawiać”.

Z okresu okupacyjnego pochodzą dramaty, wiersze 
oraz artykuły poświęcone Teatrowi Rapsodycznemu. 
Kiedy został księdzem, nie włączył się już nigdy tak jak 
we wczesnej młodości w życie artystyczne. Publikował 
wybrane utwory, podpisując je pseudonimami. 
Ostatnim utworem, który napisał przed wyborem na 
Stolicę Piotrową był poemat „Stanisław”.

Cyt.: „W mojej lekturze i studium zawsze starałem 
się harmonijnie łączyć sprawy wiary, sprawy myślenia 
i  sprawy serca. To nie są osobne obszary. Każdy prze-
nika i ożywia pozostałe. W tym przenikaniu się wiary, 
myśli i  serca szczególną rolę odgrywa zdumienie nad 
cudem osoby - nad podobieństwem człowieka do Boga 
Jedynego w Trójcy, nad najgłębszym związkiem Miłości 
i Prawdy, daru wzajemnego życia, które z niego się ro-
dzi, nad przemijaniem i przychodzeniem ludzkich po-
koleń.” Jan Paweł II

Realizując poemat „Tryptyk Rzymski”, mo-
gliśmy bardzo blisko przybliżyć się do osoby Jana 
Pawła II, podążając za Jego rozważaniem, medytacją 
- dotykając jego osobistych przeżyć oraz wzruszeń. 
Piękna i szczególna w przesłaniu religijnym - poezja, 
dzieła złożonego z  trzech części (I  - Strumień, II - 
Medytacje nad „Księgą Rodzaju” na progu Kaplicy 
Sykstyńskiej, III - Wzgórze w krainie Moria) - prze-
platana była utworami muzycznymi oraz chóralny-
mi. Tłem scenicznym były kolejno odsłaniane te-
matycznie - obrazy, które współgrały z przekazywa-
ną treścią. Centralnym punktem był obraz papieża 
Polaka na tle Bazyliki watykańskiej, przystrojony 
kwiatami białego bzu. Niezapomniany i poruszający 
występ naszych rodzimych aktorów, dostarczył wiele 
radości i wzruszeń.
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Udział w tym przedsięwzięciu wzięło grono wspa-
niałych osób starszych i młodszych, a byli to: Marcin 
Migacz, Piotr Konstanty, Adrian Pacyna, Adam 
Radom, Anna Cebula, Julia Radziejewska, Wioletta 
Pacyna, Nikola Gagatek, Wiktoria Porębska, Jakub 
Bodziony, Karolina Świerkula, Szymon Pacyna, Beata 
i Mateusz Stal oraz Chór im św. Rocha. Dekorację drzwi 
Kaplicy Sykstyńskiej wykonał dla nas Pan Paweł Ziaja 
(DZIĘKUJEMY).

Liczne próby oraz różnorakie prace związane 
z  przedstawieniem, bardzo zjednoczyły pracującą ze 
sobą grupę ludzi. Okazało się, że ta forma zaangażo-
wania może być też wspaniałą przygodą i doświadcze-
niem wewnętrznym czegoś, co nie jest osiągalne na co 
dzień.

Poniżej zostały przytoczone wypowiedzi mło-
dzieży, która po raz pierwszy zetknęła się z  tekstem 
Tryptyku Jana Pawła II, świadczące o ogromnym wra-
żeniu jaki na nich wywarła:

Julia Radziejewska: „Tryptyk Rzymski bardzo mi 
się podobał. Dzięki niemu mogłam zrozumieć lepiej 
dzieła Boga.”

Adrian Pacyna: „Nigdy nie miałem okazji recyto-
wać żadnego wiersza. Ten był moim pierwszym w życiu. 
Szczerze, nawet nie wiedziałem, że Jan Paweł II pisał po-
ezje. Gdy zapoznałem się z  jego wierszami, zaskoczyło 
mnie to, jakie one są głębokie. Recytując, miałem duże 
pole do pokazania opisanych uczuć, a  na dodatek od-
nalazłem w  tym dziele pewien ukryty sens, przesłanie. 

Dlatego uważam, że twórczość papieża jest naprawdę 
dobra.”

Wiktoria Porębska: „Spotkanie z  Tryptykiem 
Rzymskim autorstwa Jana Pawła II było dla mnie nie-
samowitym przeżyciem. Dzieło, wprawiło mnie w  głę-
boką zadumę, a interpretacja tekstu przez recytujących 
sprawiła, że czułam, jakbym była naocznym świadkiem 
minionych wydarzeń.”

Marcin Migacz: „Czytając ten wiersz po raz pierw-
szy, nie wiedziałem, co on przedstawia. Dopiero po kil-
kukrotnym przeczytaniu, zacząłem rozumieć, co autor 
miał na myśli, że świat jest piękny i trzeba go doceniać. 
Nawet takie najprostsze, najbardziej oczywiste dla nas 
zjawiska, jak ten zstępujący potok.”

Karolina Świerkula: „Tryptyk bardzo mi się podobał. 
Na początku mało go rozumiałam, ale po wsłuchaniu się 
w  całą treść tego utworu zrozumiałam bardzo dobrze 
o czym opowiada.”

Opracowanie Tryptyku uświadomiło nam, jak 
wielki dar otrzymaliśmy od Boga w  osobie Jana 
Pawła II. Winniśmy też dziękować za świadectwo 
jego ofiarnego życia w  swoim powołaniu oraz za 
kształtowanie naszych sumień, poprzez wiele form 
naukowych, literackich, teatralnych, z  których mo-
żemy czerpać i stale pogłębiać swoją wiarę. Oby lek-
tura poematu, zachęciła do dalszego wczytywania się 
w kolejne dzieła literackie Jana Pawła II oraz ich re-
alizacji scenicznych.
     J. Nieć
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BIERZMOWANIE

PORUSZENIE. 
W DUCHU, W PRAWDZIE, W SĄCZU

4 kwietnia uczniowie klas ósmych 
przystąpili w  naszej parafii do sakramen-
tu bierzmowania. Do tego długo wycze-
kiwanego dnia przygotowywał nas ksiądz 
Wojciech Wolak, a  bierzmował biskup 
Stanisław Salaterski. Mimo lekkiego stresu 
każdy z nas bardzo się cieszył, że naresz-
cie nadszedł czas, aby dopełnić sakrament 
chrztu świętego, ale również stać się peł-
noprawnym, odpowiedzialnym członkiem 
Kościoła Katolickiego. Podczas sakra-
mentu dojrzałości chrześcijańskiej otrzy-
maliśmy 7 darów Ducha Świętego oraz 
potwierdziliśmy tym samym swą wiarę 
i  przynależność do Kościoła. Mamy na-



Poruszenie. W Duchu, w Prawdzie, w Sączu – wy-
jątkowy cykl wydarzeń poprzedzających niedzielę 
Zesłania Ducha Świętego rozpoczął się 27 maja 2022 
r. w  naszej Parafii Św. Rocha. W  piątkowy wieczór 
w  pierwszej części mieliśmy okazję wysłuchać kon-
ferencji księdza Łukasza Matuszyka oraz świadectwa 
Pani Anety Zaryczny. Tematem przewodnim była 
miłość – miłość, której uczy nas sam Jezus Chrystus, 
doświadczanie prawdziwej miłości Pana Boga w  co-
dziennym życiu oraz miłość do siebie i bliźniego. Część 
druga miała charakter adoracji – przed Najświętszym 
Sakramentem uwielbialiśmy Ducha Świętego, dzię-
kując za dar miłości. Adorację prowadziła Grupa 
Młodzieżowa Jana Pawła II wraz z muzycznym zespo-
łem młodzieżowym posługującym w  naszej Parafii. 
Wieczór zakończył się Apelem Jasnogórskim, pod-
czas którego oddaliśmy w  opiekę Matce Bożej naszą 
Parafię oraz wypraszaliśmy, za Jej wstawiennictwem, 
łaskę miłości. 

Kinga Łęczycka

dzieję, że mimo upadków oraz różnych niepowodzeń, 
które czasami się zdarzają będziemy wciąż dążyć do 
świętości i osiągnięcia w przyszłości życia wiecznego. 

Codziennie staramy się umacniać swoją wiarę i  być 
lepszymi chrześcijanami.

Magdalena Krupa
    Julia Rams
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„O PANI MOJA, O MATKO MOJA – 
CAŁA SIĘ TOBIE ODDAJĘ...”

„O Pani moja, o Matko moja - cała się Tobie od-
daję...” - tymi słowami 27 marca w Niedzielę podczas 
Mszy świętej grupa 22 dziewcząt powierzyła swoją 
codzienność kochającemu Sercu Niepokalanej Matki 
i w ten sposób zostały uroczyście przyjęte do parafial-
nej grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej. Po przerwie 
spowodowanej pandemią mogłyśmy się ucieszyć pracą 
formacyjną i przebywaniem we wspólnocie. 

Dziecięce oddanie się w  opiekę Maryi wpisuje 
się w  praktykę zaufania Matce Bożej na wzór święte-
go Jana Pawła II, Błogosławionego kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, czy tak wielu świętych dzieci - wśród 
których jako wzór do naśladowania w  DSM mamy 
święte Dzieci Fatimskie czy Błogosławioną Karolinę 
Kózkę. Przez Maryję do Jezusa! To przecież najprostsza 
droga do świętości.

Codzienność każdej DSM-ki powinna być nazna-
czona 5 zadaniami, które każda na siebie dobrowolnie 
przyjmuje:

- modlitwą, szczególnie w bliskości z Maryją;
- ofiarą - w duchu wynagrodzenia i pomocy innym;
- posłuszeństwem Panu Bogu i rodzicom;
- budowaniem wspólnoty pomiędzy sobą w grupie 

DSM;
- radością, która wypływa z serca czystego i pełne-

go łaski na podobieństwo naszej Niepokalanej Mamy. 

Dziękujemy Kochanym Rodzicom, duszpasterzom, 
szczególnie Księdzu Prałatowi za wieloraką pomoc we 
wzrastaniu w miłości i dobroci. 

DSM i s. Katarzyna Król



23

„W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH”

NON MINISTRARI, SED MINISTRARE

Dobrze znana jest nam ta łacińska sentencja: Anima sana 
in corpore sano: „w  zdrowym ciele, zdrowy duch” (skądinąd 
wykorzystana nawet przez jedną ze znanych marek produku-
jących odzież sportową; znajduje się w  jej nazwie). Taki też 
cel przyświecał piłkarskiemu turniejowi Liturgicznej Służby 
Ołtarza dekanatu Nowy Sącz-Wschód, który odbył się 5 marca 
w Nawojowej. 

W  zawodach udział wzięli nasi ministranci i  lektorzy ze 
starszej grupy wiekowej. Nim zaczęły się sportowe zmagania 
uczestniczyliśmy w Eucharystii w nawojowskim kościele, mo-
dląc się o to, by rywalizacja przebiegała w radosnej atmosferze.

Lektorzy z naszej parafii wywalczyli III miejsce, czego im ser-
decznie gratulujemy, a królem strzelców został Marcin Radom. 
Ministrantom bardzo niewiele zabrakło, by wejść do strefy me-
dalowej (pech w meczu otwarcia). Ostatecznie zostali sklasyfiko-
wani na piątej pozycji. Wszystkim zespołom serdecznie gratulu-
jemy i mamy nadzieję, że również w przyszłym roku będzie nam 
dane uczestniczyć w kolejnym turnieju dedykowanym LSO.

 ks. Maciej Dadał

Non ministrari, sed ministrare – „nie przyszedłem, aby 
Mi służono, lecz żeby służyć” (por. Mk 10,45; Mt 20,28). To 
zdanie wypowiedział Pan Jezus wobec swoich Apostołów, 
gdy kłócili się o to, który z nich jest najważniejszy i powi-
nien przewodzić ich wspólnocie.

Myślę, że to zdanie powinno szczególnie towarzyszyć 
nowo przyjętym ministrantom. 10 maja Ksiądz Prałat 
włączył do grona ministrantów trzech aspirantów: Jakuba 
Ziębę, Filipa Ziębę i Kacpra Jarzębaka. 

Mamy nadzieję, że chłopcom w posłudze przy ołtarzu 
nie braknie entuzjazmu, który wyróżniał ich podczas niemal 
rocznego przygotowania do tej służby. Oby zawsze pamiętali, 
że jako ministranci służą Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu 
i Wiecznemu Kapłanowi. Chłopców i ich rodziny polecamy 
opiece i wstawiennictwu Maryi, Królowej Rodzin.

Oczywiście zachęcamy rodziców, by w przyszłym roku 
szkolnym z chęcią posłali swoich synów na spotkania przy-
gotowujące do posługi ministranta. Jestem przekonany, że 
jest to doskonała forma kształtowania młodych charakte-
rów, solidności, sumienności, a przede wszystkim bardzo 
dobra droga do jeszcze mocniejszego pokochania Pana 
Jezusa. Zapraszamy.

ks. Maciej Dadał
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