
Biuletyn Parafialny św. Rocha – Nowy Sącz           Grudzień Nr 93/2022

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.

Odkrywania prawdziwego sensu Bożego Narodzenia, ponad komercją i modą, a przede wszystkim 
błogosławionych Świąt i wielu łask w nowym, 2023 roku wszystkim Parafi anom i przyjaciołom 

życzy Redakcja

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.”

(ks. Jan Twardowski)
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 KALENDARIUM  
· 25 czerwca – XI bieg św. Rocha 

· 20 lipca – Pielgrzymka Koła Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę i do Gidli

· 18 sierpnia – Odpust ku czci św. Rocha. Mszy przewodniczył i kazanie wygłosił neoprezbiter, 
sercanin, ks. Wojciech Olszewski

· 17 września – Autokarowa pielgrzymka LSO i DSM do Limanowej

· 17 września – Piesza pielgrzymka do Limanowej

· 26 września – Wykład ks. Sebastiana Śmiałka do Koła Nauczycieli i Wychowawców poświęcony 
tematyce poczucia winy

· 8 października – Wyjście ministrantów do LaserShoota

· 28 października – Przedstawienie w wykonaniu dzieci, przygotowane z okazji Dnia Papieskiego

· 3 listopada – Prelekcja ks. Sebastiana Śmiałka nt. agresji u dzieci

· 6 listopada – Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady Parafi alnej

· 11 listopada – Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Chóru św. Rocha, z okazji 104 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości

· 13 listopada – „Wypominki narodowe” przygotowane przez grupę młodzieżową Jana Pawła II 

· 17 listopada – Msza Święta w kościele Trójcy Świętej z okazji wspomnienia Patrona Ochronki, 
bł. Edmunda Bojanowskiego

· 19 listopada – W Nawojowej trzech ministrantów z naszej parafi i zostało włączonych do grona 
lektorów

· 27-29 listopada – Rekolekcje adwentowe, które wygłosił do nas sercanin, ks. Michał Olszewski

· 3 grudnia – Wizyta św. Mikołaja u dzieci i młodzieży z grup parafi alnych

· 8 grudnia – Akatyst ku czci Matki Bożej Niepokalanej w wykonaniu Chóru św. Rocha

· 9-10 grudnia – Wyjazd grupy młodzieżowej Jana Pawła II do Zakopanego

· 11 grudnia – Przedstawienie o św. Mikołaju w wykonaniu DSM i LSO
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Duma SąDecczyzny – 
o. Józef anDraSz SJ

Ogromna radość ogarnęła Sądecczyznę na wia-
domość o  rozpoczętym procesie beatyfikacyjnym je-
zuity – o. Józefa Andrasza. Pochodził on z  pobliskie-
go Wielopola. Ten wybitny kapłan jest wspomniany 
w  „Dzienniczku” św. s. Faustyny aż 59 razy. Pan Jezus 
powiedział jej, że jest on kapłanem według Bożego Serca. 
Był jej pierwszym i ostatnim kierownikiem duchowym. 
Kiedy święta przebywała w szpitalu na Prądniku poczuła 
ogromną potrzebę spowiedzi świętej. Pan Jezus spełnił 
jej marzenie i zjawił się pod postacią o. Andrasza. Po sa-
kramencie pokuty zorientowała się, że spowiadał ją sam 
Jezus Chrystus. Otrzymała wtedy naukę, że wszyscy ka-
płani w konfesjonałach zastępują Jego samego. Dlatego 
też trzeba wyznawać grzechy i żałować za nie za każdym 
razem tak, jakby to sam Pan Jezus spowiadał. Z kierow-
nictwem duchowym o. Andrasza bardzo liczył się i wie-
lokrotnie z nim się konsultował także inny błogosławio-
ny – ks. Michał Sopoćko. 

O. Andrasz jako spowiednik i kierownik duchowy 
odznaczał się niezwykłym charyzmatem. Umiał roze-
znać trudny problem przeżyć mistycznych i tak pokiero-
wać, żeby jeszcze większa świętość była udziałem peni-
tentki. Nic więc dziwnego, że do świętości doprowadził 
kilka świątobliwych kobiet, w tym m.in.: błogosławioną 
Anielę Salawę, m. Paulę Tajber, s. Kalikstę Piekarczyk 

oraz s. Emmanuelę Kalb. O. Andrasz przyczynił się 
w  dużym stopniu do rozsławienia kultu Miłosierdzia 
Bożego. Pod jego kierunkiem powstał obraz pędz-
la Adolfa Hyły, słynący dziś łaskami w  Sanktuarium 
w Łagiewnikach. On to pierwszy w Łagiewnikach zapo-
czątkował uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia 
Bożego (1943 r.) i  Święto Miłosierdzia po pierw-
szej niedzieli Wielkanocy (1944 r.). Jego książeczka 
„Miłosierdzie Boże… ufamy Tobie” popularyzująca na-
bożeństwo do Miłosierdzia Bożego według podania św. 
s. Faustyny została przetłumaczona na wiele języków 
świata. O. Andrasz był też autorem pierwszej biografii 
świętej.

Świętym przypisuje się patronat nad różnymi gru-
pami ludzi. Przyszły błogosławiony będzie doskonałym 
patronem spowiedników i  kierowników duchowych, 
którzy współcześnie są bardzo potrzebni. O. Józef 
Andrasz był mądry, posłuszny, a przede wszystkim od-
dany Kościołowi. Posiadał niezwykły dar rozeznawania 
potrzeb duchowych innych ludzi. Chciejmy dołączyć 
się do wspólnej modlitwy i wypraszać u miłosiernego 
Pana, aby Jego wierny syn został wkrótce wyniesiony 
do chwały ołtarzy.

ks. Józef Janas
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GrecKoKaTolIcKIe Boże naroDzenIe 
– SŁóW KIlKa



Modlitwa do Boga Ojca Miłosiernego
o wyniesienie do chwały ołtarzy o. Józefa Andrasza SJ
i udzielenie przez jego pośrednictwo potrzebnych łask

Boże, Ojcze Miłosierny!

Ty jesteś święty i pełen wiekuistej chwały. Powołujesz nas do doskonałej świętości. Powołałeś kapła-
nów, aby służąc Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, mocą Ducha Świętego, prowadzili nas do Ciebie, 
Ojcze Niebieski. Wyznaczyłeś ojcowską misję kapłanowi Towarzystwa Jezusowego, Józefowi Andraszowi. 
Wypełniając ją, stał się dla wielu dusz świetlanym znakiem na drodze do Ciebie, Ojcze. Prosimy Cię, o wszech-
mogący Boże, o dar włączenia ojca Józefa Andrasza w poczet błogosławionych Kościoła. Dopomagaj nam, 
abyśmy patrząc na jego ojcowską postawę, otwarli się na Ciebie jako Ojca. Niech Cię poznamy, pokochamy 
i szczególnie uwielbiamy.

Boże Ojcze, jeżeli to jest zgodne z Twoją wolą, przez wstawiennictwo ojca Józefa Andrasza, udziel mi 
łaski ……………….., której tak bardzo potrzebuję. Pragnę, aby ta otrzymana łaska przybliżyła mnie do 
Twojwj Ojcowskiej miłości i pozwoliła trwać w niej teraz i na wieki.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

do odmawiania prywatnego

IMPRIMATUR
Bp Stanisław Salaterski, wikariusz generalny
Tarnów, 7 października 2015
Znak: OW-2.2/74/15

28 listopada rozpoczynamy czas postu, 
który przygotowuje nas do Święta Bożego 
Narodzenia. To jest drugi co do ważności 
post w roku, który pomaga chrześcijanino-
wi przygotować swoją duszę i ciało do spo-
tkania z Nowonarodzonym Zbawicielem.

O ile aktualnie Kościół Greckokatolicki 
żyje zgodnie z  kalendarzem juliańskim, 
to jednak Święto Bożego Narodzenia ob-
chodzimy 7 stycznia. Jak wiadomo, dzień 
wcześniej, 6 stycznia mamy wigilię – to 
jest Święta Kolacja (Wieczerza) podczas 
której, zgodnie z dawną tradycją, spotyka-
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ją się członkowie całej rodziny, żeby wypatrywać razem 
pierwszej gwiazdy, jako symbolu Bożego Narodzenia.

Na stole musi być 12 potraw. Główną z  nich jest 
KUTJA (ugotowana pszenica, z różnymi słodkimi do-
datkami), jako symbol życia, a 12 potraw jako symbol 
12 miesięcy.

W sam dzień Święta przeżywamy uroczystą Mszę 
Świętą. Tradycją, jak i w innych narodach, jest kolęda, 
czyli pieśni o Narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem.

Ludzie organizują „wertepy”, trzech króli, szop-
ki, pojedynczo i  razem - żeby oddawać chwałę Panu 
Jezusowi i cieszyć się Objawieniem naszego Stwórcy.

ks. Petro Tsiviuk

ŚWIĘTy JozafaT KunceWIcz
– unicki arcybiskup połocki i jeden 

z patronów Polski
Jan Kunczyc – a dzisiaj znany jako św. Jozafat Kuncewicz 

– urodził się w  rodzinie mieszczańskiej w  1580 roku we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Rodzice planowali, aby w przyszło-
ści został kupcem i z tego powodu po ukończeniu szkoły cer-
kiewnej we Włodzimierzu wyjechał do Wilna, gdzie rozpoczął 
naukę handlu u tamtejszego kupca. 

Młodego Jana bardziej niż handel, pociągały jednak 
sprawy duchowe. Pewnego razu – jak sam wyznał – podczas 
wpatrywania się w  ikonę Ukrzyżowanego, od obrazu ode-
rwała się złota iskra i ugodziła go w serce. Miał wtedy pięć 
lat i  od tego czasu szczególnie miłe były mu nabożeństwa 
cerkiewne.

Podczas pobytu w Wilnie Jan Kunczyc po raz pierwszy ze-
tknął się z ideą unii Kościołów katolickiego i prawosławnego. 
W tamtym czasie w Wilnie trwał  poważny spór między uni-
tami – czyli Kościołem greckokatolickim, stanowiącym część 
Kościoła powszechnego – a prawosławnymi, niezadowolonymi 
ze zjednoczenia Cerkwi z Kościołem katolickim. Jan zadecydo-
wanie opowiadał się za Kościołem katolickim, którego częścią 
była jego ukochana Cerkiew unicka.

Przyszły Święty początkowo uczył się w prawosławnej szko-
le brackiej, gdzie jako wyróżniający się uczeń został zauważony 
przez ojców jezuitów. Zaczęli mu pomagać w dalszej nauce i to 
za ich radą w 1604 wstąpił do bazyliańskiego klasztoru Trójcy 
Świętej w Wilnie, przyjmując imię zakonne Jozafat.
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Jako bazylianin Jozafat podjął studia teologiczne. 
Na kapłana unickiego został wyświęcony w 1609 r. 
Swoim przykładem życia potrafi ł przyciągnąć do za-
konu wielu nowych kandydatów, dlatego w  krótkim 
czasie został kierownikiem nowicjatu. Pokora, ubó-
stwo i  umartwienie stały się „wizytówką” Jozafata. 
Z  wielką gorliwością oddawał się praktykom postu, 
samobiczowania, noszenia włosiennicy. Bardzo dużo 
czasu poświęcał na pielęgnację chorych i  niedołęż-
nych w  szpitalu. Był także cenionym kaznodzieją 
i zaufanym spowiednikiem. Nic dziwnego, że Kościół 
greckokatolicki zyskiwał za jego sprawą rzeszę no-
wych wiernych. Prawosławni obserwujący te zmia-
ny, w obawie przed coraz większą ich skalą, nazywali 
go „duszochwatem”, czyli łowcą dusz. Niestety, prze-
ciwnicy Unii Brzeskiej nie poprzestawali tylko na 
obawach, ale zaczęli dopuszczać się aktów przemo-
cy. W 1608 r. napadli na wileński klasztor św. Trójcy 
w celu przeciągnięcia Kuncewicza na swoją stronę. Na 
przemian używali próśb i gróźb, a nawet policzkowa-
nia zakonnika. 

W  1614 r. Jozafat został archimandrytą, czyli 
zwierzchnikiem klasztoru św. Trójcy.  Pomagał również 
w  zorganizowaniu klasztoru w  Byteniu i  Żyrowicach. 
Ten ostatni klasztor właśnie dzięki jego staraniom stał 
się jednym z największych ośrodków pielgrzymkowych 
we wschodniej Rzeczypospolitej. 

Jesienią 1617 r. przyszły święty został bisku-
pem pomocniczym. Miał pomagać staremu, ciężko 
choremu, arcybiskupowi Gedeonowi Brolnickiemu, 
zwierzchnikowi diecezji połockiej, witebskiej i mści-
sławskiej.   Po śmierci Brolnickiego, w  1618 roku, 
Kuncewicz został arcybiskupem połockim. W pałacu 
arcybiskupim mieszkał w najmniejszym z pokojów, 
resztę pomieszczeń oddając na potrzeby bezdom-
nych. Od razu także przystąpił do przeprowadze-
nia reform w diecezji. Wprowadził między innymi 
obowiązek odprawiania codziennie Świętej Liturgii. 
Dodatkowo wizytował parafi e.  Tam, gdzie znalazł 
nieporządek, pouczał proboszczów lub mianował 
gorliwych wikariuszy. Podejmował starania, aby każ-
da parafia miała uposażenie, które pozwalałoby na 
utrzymanie niezależnie od opiekującej się nią szlach-

ty. Zdarzało się, że osobiście zajmował się odbiera-
niem majątków kościelnych zawłaszczonych przez 
świeckich. Nie szczędził również środków na remont 
cerkwi. 

Przeciwnicy metropolity Kuncewicza oraz całej 
Unii Brzeskiej pracowali nad osłabieniem unitów. 
Dokonanie święceń nowych schizmatyckich biskupów 
wywołało dezorientację wśród wiernych i  wzmoc-
niło siły przeciwników Unii (dyzunitów), którzy zy-
skali naturalnych liderów. Coraz częściej dochodzi-
ło do napadów na unitów i  różnych awantur. Jozafat 
Kuncewicz „zyskał” na terenie diecezji połockiej 
konkurenta w postaci prawosławnego abpa Melecego 
Smotryckiego. Rozpoczął on intensywną działalność 
antyunijną i starał się zepchnąć Kuncewicza na mar-
gines społeczności rusińskiej. W pewnym momencie 
władze oskarżyły go nawet o zachowanie niechrześci-
jańskie i zawiązano spisek na życie prawowitego arcy-
biskupa Połocka. Wszystko to wkrótce doprowadziło 
do jego męczeństwa. 

W październiku 1623 arcybiskup Jozafat Kuncewicz 
udał się do Witebska, by po raz kolejny podjąć próbę 
odzyskania kontroli nad sytuacją religijną w  mieście. 
12 listopada 1623  dopadł go tam tłum rozwścieczo-
nych prawosławnych mieszczan. Jeden z nich uderzył 
męczennika w głowę pałką. Arcybiskup został zamor-
dowany, a jego ciało wrzucono do Dźwiny. Po sześciu 
dniach zostało wyłowione z rzeki i przewiezione do ka-
tedry unickiej w Połocku.

Śmierć Jozafata nie tylko wstrząsnęła społeczno-
ścią Rzeczypospolitej, ale przyniosła wielkie owoce. Na 
katolicyzm obrządku wschodniego zaczęły przechodzić 
ogromne ilości prawosławnych. Unię przyjęło nawet 20 
z 21 osób ukaranych śmiercią za ten mord.

Niemal natychmiast po pochowaniu ciała Jozafata 
Kuncewicza rozpoczęto proces beatyfikacyjny, który 
zakończył się w 1642 r. Jozafat został ogłoszony bło-
gosławionym przez papieża Urbana VIII  odbierając 
kult w Kościele rzymskim i unickim. Na kanonizację 
– przez bł. Piusa IX – arcybiskup Połocka czekał do 
roku 1867. Jego wspomnienie Kościół obchodzi 12 
listopada. 

Opracowa ła Dorota Bębenek 
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Jan PaWeŁ I – 
PaSTerz ŁaGoDny I PoKorny
„Pasterz łagodny i pokorny”. W  ten właśnie sposób 

określił go papież Franciszek w  swojej homilii podczas 
mszy beatyfikacyjnej 4 września 2022 r. Błogosławiony Jan 
Paweł I – co o Nim wiemy i czy jeszcze o Nim pamiętamy?

Był poprzednikiem Jana Pawła II, a  jego pontyfi-
kat trwał tylko 33 dni. Taka do tej pory była moja wie-
dza – zatrważająco duża. Myślę, że niestety większość 
Polaków wie tak samo mało jak ja. Warto więc przyj-
rzeć się bliżej jego życiu.

„Papież uśmiechu”, gdyż tak go również nazywano 
ze względu na łagodne i  pogodne usposobienie, uro-
dził się jako Albino Luciani 17 października 1912 r. 
w Forno di Canale we Włoszech. Obecnie ta miejsco-
wość nosi nazwę Canale d’Agordo. Był najstarszym 
z czwórki dzieci Giovanniego Luciani i Bortoli Tancon. 
W 1935 r. przyjął święcenia kapłańskie. Następnie zo-
stał skierowany jako wikariusz do rodzinnej miejsco-
wości, a potem do Agordo. Jesienią 1937 r. w wieku 25 
lat objął posadę wicerektora seminarium duchownego 
w  Belluno. Po zakończeniu II wojny światowej zrobił 
doktorat z  teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie. W latach 1958-1969 był biskupem Vittorio 
Veneto, a następnie patriarchą Wenecji. W 1973 r. zo-
stał włączony do Kolegium Kardynałów. Na konklawe 
26 sierpnia 1978 r., po śmierci Pawła VI, został wybra-
ny na Głowę Kościoła Katolickiego. 

Jan Paweł I był osobą niezwykle pokorną, pobożną 
i skromną. Nie miał aspiracji do wspinania się po szcze-
blach hierarchii kościelnej. Był przede wszystkim duszpa-
sterzem. Służył słowem i pomocą biednym oraz potrze-
bującym. Całe życie zakładał księżowskie sutanny, nawet 
wtedy, gdy został biskupem, a później kardynałem. Był 
bardzo inteligentny i  utalentowany literacko. Nigdy się 
nie wywyższał. Mimo, że znał biegle cztery języki obce 
(angielski, francuski, niemiecki i rosyjski), do wiernych 
zwracał się w prosty i zrozumiały sposób. W swoich wy-
powiedział korzystał z  porównań trafiających do wy-
obraźni. W swoim życiu na pierwszym miejscu stawiał 
Chrystusa. Sam powiedział kiedyś, że „Postać papieża 
jest zbyt wychwalana. Istnieje ryzyko popadnięcia w kult 
jednostki, czego ja absolutnie nie chcę. Centrum wszyst-
kiego jest i musi być Chrystus”. Był pierwszym w historii 
papieżem, który przyjął więcej niż jedno imię, co moż-
na powiązać z pontyfikatami dwóch swoich poprzedni-
ków – Jana XXIII, który udzielił mu sakry biskupiej oraz 

Pawła VI, który mianował go kardynałem. Po wyborze 
na Stolicę Apostolską powiedział: „Nie mam mądrości 
serca papieża Jana ani przygotowania i kultury papieża 
Pawła, ale jestem na ich miejscu, muszę więc starać się 
służyć Kościołowi”. Odmówił także papieskiej koronacji, 
zastępując ją mszą inaugurującą pontyfikat, co można 
odczytać jako zrzeczenie się władzy.

Papież Jan Paweł I  zmarł nagle na zawał serca 
28 września 1978 r. po 33 dniach pontyfikatu. Przed 
śmiercią wygłosił 11 przemówień i homilii, odbył czte-
ry audiencje generalne i pięć razy wspólnie z wierny-
mi odmówił Anioł Pański. Proces beatyfikacyjny Jana 
Pawła I został otwarty w 2003 r., jeszcze za pontyfikatu 
św. Jana Pawła II. 8 listopada 2017 r. papież Franciszek 
wydał dekret o  heroiczności jego cnót. Od tego mo-
mentu przysługiwał mu tytuł Czcigodnego Sługi 
Bożego. Zaś 13 października 2021 r. podpisał dekret 
uznający cud uzdrowienia za jego wstawiennictwem, 
który otworzył drogę do beatyfikacji. Zatwierdzony cud 
dotyczy uzdrowienia z encefalopatii 11-letniej Candeli, 
pochodzącej z Buenos Aires w Argentynie.

   Katarzyna Gomulec



8

nIe KraDnIJ – czylI InflacJa oKIem KaTolIKa

PraWo JazDy Po Bożemu

Wszyscy doskonale znamy siódme przykazanie 
z Dekalogu. Wiemy, że nie wolno zabierać innym ich 
własności. Czy jednak to Boże prawo dotyczy tylko ty-
powej kradzieży ze sklepu czy domu? Poniżej chciała-
bym się przyglądnąć szerzej temu zagadnieniu, szcze-
gólnie w kontekście szalejącej inflacji. 

Co na ten temat mówi nam Katechizm Kościoła 
Katolickiego? „Siódme przykazanie zabrania zabierania 
lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i  wy-
rządzania bliźniemu krzywdy w  jakikolwiek sposób 
dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość 
w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy 
ludzkiej. Z  uwagi na wspólne dobro wymaga ono po-
wszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa 
do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się 
dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość brater-
ską.”1 Widzimy zatem, że każdy ma prawo do własności 
prywatnej, której nikt nie może nam odebrać. Sam Jezus 
w przypowieści o talentach podkreślił, że dostajemy ja-
kiś majątek w konkretnym celu. Otrzymujemy coś w za-
rządzanie i mamy to pomnożyć. Bóg daje nam szansę, 
aby to dobrze wykorzystać, a nie zakopać w ziemi. Bycie 
katolikiem zobowiązuje nas do przedsiębiorczego życia. 

Katolicka Nauka Społeczna wskazuje nam na ko-
lejne aspekty siódmego przykazania. Dotyczą one m.in. 
niesprawiedliwego wstrzymywania wypłaty wynagro-
dzeń (kradzież zapracowanych pieniędzy), zatrudnia-
nia pracowników na nieludzkich warunkach (kradzież 
godności), nie przestrzegania umów pracowniczych, 
a  także sztucznego zawyżania, czy zaniżania cen. 
Obecnie chyba każdy widzi, że jest nas stać na coraz 
mniej rzeczy. Do sklepu trzeba zabrać więcej pienię-
dzy, a koszyk wcale nie wygląda jakoś okazale. Tysiące 
przedsiębiorców zostało zmuszonych do zawieszenia 
bądź zamknięcia swoich firm, co jest ogromną tragedią 

1 KKK 2402.

dla państwa, które przecież powinno wspierać swoich 
obywateli i rodzime biznesy. 

Nauczanie Kościoła potępia każdy przejaw niespra-
wiedliwości społecznej, w tym rozdawnictwo państwo-
we, czy nadmierny dodruk pieniądza. Ks. Jacek Gniadek 
(zakonnik werbista) w jednym ze swoich artykułów pi-
sze: „Negatywnymi konsekwencjami podaży pieniądza 
przez państwo jest inflacja, którą definiujemy jako nad-
wyżkę nominalnej ilości każdego środka wymiany po-
wyżej ilości, która zostałby wyprodukowana na wolnym 
rynku. Taka podaż pieniądza jest pogwałceniem praw 
własności. Przynosi ona korzyści niektórym ludziom 
kosztem innych, a przede wszystkim rządowi.”2

Niestety światowa polityka nie chce ludzi przedsię-
biorczych, mających swoje zdanie. Pragnie mieć nie-
wolników, którzy będą pracować na garstkę bogaczy, 
którzy nie mogą nic posiadać i których trzeba w pełni 
kontrolować. Jest to kradzież na skalę globalną. Na to 
nie ma zgody ludzi wolnych. Pan Bóg obdarzył nas wol-
nością i mamy prawo o nią walczyć.

Aneta Zaryczny

2 https://www.jacekgniadek.com/standard-zlota-z-perspektywy-
spolecznej-nauki-kosciola-2/

Dostosowanie się do przepisów prawa jest obo-
wiązkiem każdego obywatela, nie tylko chrześcijanina. 
Osobę łamiącą prawo czeka kara: zaboli po kieszeni, 
wywoła poczucie wstydu, w  ostateczności w  jakimś 
zakresie odebrana zostanie nam wolność. Ufam, że za-
chowywanie przepisów prawa wynika dla nas jednak 



nie ze strachu przed negatywnymi konsekwencjami, 
ale z  chęci życia w  odpowiedzialności, moralności, 
szacunku i  wrażliwości na drugiego człowieka. Życia, 
które cechuje dobrego chrześcijanina. Odnieśmy więc 
zagadnienie przestrzegania kodeksu drogowego wprost 
do nauczania Kościoła.
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Życie chrześcijańskie to nie tylko nakazy. To 
również szereg wartości, cnót, w których po elimina-
cji grzechów powinniśmy wzrastać. Przytoczę, więc 
w  tym miejscu cnoty kardynalne, jakże adekwatne 
do tematu. Roztropność – jestem świadomy zagro-
żeń, mam na uwadze zasadę ograniczonego zaufa-
nia do innych uczestników ruchu (w tym zwierząt), 
mam świadomość zmienności warunków atmosfe-
rycznych, czy nieprzewidzianych awarii samochodu. 
Wypadek może wydarzyć się w  każdej chwili a  sa-
mochód to równie niebezpieczne narzędzie jak broń. 
Sprawiedliwość – za kierownicą to w głównej mierze 
uznanie swoich faktycznych przewinień, wynagro-
dzenie szkód, ale też dbałość o  znajomość aktual-
nych przepisów i własnej sprawności psycho-fizycz-
nej. Umiarkowanie powinno objawiać się w głównej 
mierze w doborze odpowiedniej prędkości do aktu-
alnej sytuacji drogowej, a męstwo w pomocy uczest-
nikom wypadku czy zwyczajnie mniej „poradnym” 
kierowcom w sytuacji awaryjnej. 

Na drogach spotkać możemy wiele małych krzy-
ży. Przypominają nam one, że kierowanie pojazdem 
to niezwykła odpowiedzialność. Nikt nie spodziewa 
się śmierci, ale każdy bez względu na wszystko powi-
nien być na nią przygotowany. Nie dajmy się ponieść 
na drodze, bądźmy odpowiedzialni i  wrażliwi na 
innych. Może pomoże w  tym krótkie westchnienie 
do św. Krzysztofa, które przed rozpoczęciem drogi 
przypomni nam, jakimi wartościami kierujemy się 
w całym naszym chrześcijańskim życiu. Wzbudzenie 
szczególnej opieki świętego patrona kierowców też 
nie zaszkodzi. 

B i M Stal

Po pierwsze – Dekalog. Piąte przy-
kazanie „NIE ZABIJAJ” jest kwintesen-
cją istnienia przepisów ruchu drogowe-
go. Zdecydowana większość przepisów 
skonstruowana została, aby chronić życie 
i zdrowie człowieka. Nawet z pozoru bła-
he przewinienie, jak rozmowa przez tele-
fon w trakcie jazdy w sytuacji szczególnej 
staje się bezpośrednią przyczyna czyjejś 
śmierci lub utraty zdrowia, co oznacza, 
że samo świadome narażenie się na tego 
typu sytuację może nosić znamiona nawet 
grzechu ciężkiego. Utarło się, że łamanie 
niektórych przepisów, np. notoryczne 
przekraczanie prędkości, jest powszechne 
i  panuje w  tych kwestiach przyzwolenie 
społeczne (podobne do kradzieży mienia 
w  czasach komuny). Nie zmienia to jed-
nak obrazu takiego czy innego zachowania w stosun-
ku do przykazania piątego i w szczególności naszego 
sumienia, wymaga więc wyznania i  poprawy. Każdy 
przecież koniec końców odpowie za swoje czyny, 
a  wszystko, co spotyka nas w  ciągu życia to spraw-
dzian postawy przed wiecznością.

Po drugie – 7 grzechów głównych. Gdzie, jak nie 
na drodze, wychodzą z  nas najbardziej prymitywne 
zachowania będące ciemną strona człowieczeństwa? 
Pycha – jestem wyśmienitym kierowcą, mam świetny 
refleks, moje decyzje są zawsze słuszne i poparte roz-
sądkiem. Stad wynika bezpośrednio mnogość brawu-
rowych zachowań, ignorowanie znaków drogowych 
czy np. zajmowanie miejsc dla osób czy pojazdów 
uprzywilejowanych. Gniew – z jaką łatwością za kie-
rownicą przychodzi nam wyzywanie innych uczest-
ników ruchu, nieuprzejme gesty, złorzeczenia pod 
nosem. Mamy świadomość ulotności sytuacji i pew-
nej anonimowości, dlatego tym bardziej w sytuacjach 
drogowych pozwalamy sobie „ulżyć”, czasem pewnie 
stres niezwiązany bezpośrednio z  sytuacja drogową. 
Lenistwo – nie zapinanie pasów, bo jadę blisko, par-
kowanie w  miejscach niedozwolonych, utrudniają-
cych innym funkcjonowanie, bo nie chce mi się ko-
lejny raz objeżdżać parkingów, pozostawianie śniegu, 
lodu na karoserii i szybach, bo ręce marzną, a odpad-
nie samo. Wszystko to wynika z naszego wygodnictwa 
i egoizmu. Grzech staje się rutyną i umyka z umysłu 
nawet w  trakcie rachunku sumienia. Na marginesie, 
mówiąc o grzechach życia codziennego, warto sięgnąć 
do opracowanych dla dorosłych rachunków sumienia, 
aby w ten sposób zapoznać się z prawdziwymi zagro-
żeniami dojrzałego chrześcijanina, m.in. tymi doty-
czącymi życia społecznego.
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aGreSJa – chĘć nISzczenIa 
czy WoŁanIe o Pomoc?

Z tematem agresji spotykamy się dzisiaj niemal na 
każdym kroku. Co jakiś czas w mediach słyszymy o sy-
tuacjach, w których agresywne zachowanie różnych osób 
doprowadziło do mniejszych bądź większych tragedii. 
Dotyczy to zarówno ludzi dorosłych, jak i w coraz więk-
szym stopniu również młodzieży i  dzieci. Zagrożenie 
to dostrzegają przede wszystkim osoby pracujące na co 
dzień z młodym pokoleniem, a więc nauczyciele, wycho-
wawcy i katecheci. Również Członkinie Koła Nauczycieli 
i  Wychowawców naszej parafii oraz Panie pracujące 
w naszej „Ochronce”, w trosce zarówno o najmłodszych, 
jak i  o  ich opiekunów postanowiły przyjrzeć się bliżej 
temu zjawisku. Pragnęły również, aby z tematem tym za-
poznali się przede wszystkim rodzice. We wrześniu mia-
łem przyjemność przedstawić wykład nt. „Poczucie winy 
– jak sobie z nim radzić?” dla Koła Nauczycieli, dlatego 
i tym razem z radością odpowiedziałem na zaproszenie 
Księdza Prałata oraz Pań pracujących w „Ochronce”, aby 
dla wszystkich Parafian wygłosić prelekcję, dotyczącą 
agresji, szczególnie skupiając się na agresji u dzieci.

Na początku warto zdać sobie sprawę, że emocje 
tkwiące w  człowieku są czymś naturalnym. Również 
emocja złości, o  ile jest dobrze ukierunkowana, wcale 
nie jest niczym złym. Może być jednak tak, że osoba 
nie umie poradzić sobie z przykrymi emocjami w inny 
sposób, niż poprzez zachowania agresywne. Jest to 
charakterystyczne zwłaszcza dla małych dzieci, które 
nie mają jeszcze wypracowanych odpowiednich me-
chanizmów obronnych i wcale nie znaczy to, że może-
my o takim dziecku mówić, iż ma problemy z agresją. 
W przypadku dzieci agresja bywa chęcią zwrócenia na 
siebie uwagi, a nierzadko również wołaniem o wsparcie 
ze strony środowiska w sytuacji, z którą dziecko nie jest 
w stanie sobie samo poradzić.

Wśród wielu przyczyn agresji u dzieci prym wiodą 
głównie te natury środowiskowej. Może więc ona być 
konsekwencją negatywnych przeżyć we wczesnym dzie-
ciństwie, braku poczucia bezpieczeństwa ze strony rodzi-
ców i przyjętą przez nich postawą odtrącającą. Powodem 
agresji mogą być także sytuacje stresowe w przedszkolu 
czy szkole obniżające poczucie własnej wartości dziecka, 
a także choroby i traumatyczne przeżycia.

Pytanie zatem: Jak radzić sobie, kiedy zaobserwuję 
agresję u mojego dziecka? Oczywiście nie ma tutaj pro-
stych recept. W najtrudniejszych przypadkach niezbęd-
nym wydaje się podjęcie terapii. Kiedy jednak jako rodzic 
czy wychowawca zdarzy mi się spotkać z pojedynczymi 

przypadkami agresji u dziecka zawsze mogę na bieżąco 
starać się reagować. Dziecko, jak i każdy dorosły czło-
wiek, ma prawo do wyrażenia swoich emocji, również 
emocji złości. W niektórych przypadkach lepiej pozwo-
lić ujść jej na zewnątrz niż stłumić ją w taki sposób, aby 
została skierowana do wewnątrz i przyjęła formę myśli 
depresyjnych lub autoagresji. Tak czy inaczej, tym co po-
maga w poradzeniu sobie z agresją jest możliwość nazy-
wania tego, co akurat przeżywam. Dlatego kolejną rzeczą 
jest rozmowa z dzieckiem o  jego emocjach oraz wska-
zanie mu takich rozwiązań, których może w podobnych 
sytuacjach używać, zamiast zachowywać się agresywnie. 
Można także wskazać bezpieczne formy rozładowywa-
nia negatywnych emocji, jak choćby najprostsze bazgra-
nie po kartce. W końcu warto zadbać o to, by samoocena 
dziecka była na odpowiednio wysokim poziomie, ponie-
waż dziecko, które zna swoją wartość nie musi odwoły-
wać się do agresji, jako środka ekspresji.

Mam świadomość, że w krótkim artykule nie spo-
sób wyrazić wszystkiego, co kryje się pod zagadnieniem 
agresji. Cieszę się, że wielu rodziców, dziadków i nauczy-
cieli z naszej parafii uczestniczyło w prelekcji na ten te-
mat i mam nadzieję, że przynajmniej w części udało mi 
się przybliżyć to niełatwe zjawisko. W tym miejscu wy-
rażam wdzięczność Kołu Nauczycieli i  Wychowawców 
oraz pracownikom „Ochronki” na czele z  Księdzem 
Prałatem za tę możliwość. Jeśli tylko będzie taka okazja, 
to już dziś serdecznie zapraszam każdego i każdą z Was, 
drodzy Parafianie, na podobne spotkanie w przyszłości.

Bibliografia:
1. Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne. Wydawnic-
two Naukowe Scholar. 
2. Juul, J. (2013). Agresja – nowe tabu? Dlaczego jest potrzebna 
nam i naszym dzieciom. Wydawnictwo MiND.

Ks. Sebastian Śmiałek
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„SŁoDKo-GorzKI SmaK KaTaru”
Wyobraźmy sobie, że województwo śląskie sa-

modzielnie organizuje Mistrzostwa Świata w  piłce 
nożnej. Powiedzmy, że miastami-gospodarzami mają 
być Katowice, Gliwice, Chorzów, Jaworzno, Rybnik, 
Zabrze, Częstochowa i  Sosnowiec (ku cierpieniu ro-
dowitych Ślązaków). Skąd ten Śląsk i  mistrzostwa 
świata? Obecny gospodarz światowego, futbolowe-
go czempionatu to Katar, kraj wielkościowo porów-
nywalny do naszego województwa śląskiego. Po raz 
pierwszy mamy do czynienia z tak maleńkim krajem, 
jako organizatorem najważniejszej piłkarskiej impre-
zy czterolecia.

Wiemy, ten maleńki emirat to potentat w wydoby-
ciu ropy, właściwie kraj ten powstał dzięki jej złożom. 
No i  oczywiście petrodolary są tym, co pozwoliło na 
budowę ośmiu pięknych, nowoczesnych stadionów na 
tak małym terytorium. Wszystkie kontrowersje zwią-
zane z tym mundialem znamy: niewolnicza praca bu-
dujących obiekty, prawo koraniczne, które ogranicza 
„zabawowy” charakter przeżywania meczów, m.in. 
spożywanie alkoholu. 

Choć spodobała mi się niedawna wypowiedź pre-
zydenta FIFA Gianniego Infantino, który z  przeką-
sem stwierdził, że turyści przyjeżdżający wcześniej do 
Kataru nie zastanawiali się, jakim ludzkim kosztem 
powstawały hotele w  których mieszkali. Również wg 
jego słów nikt jeżdżący samochodem, zaopatrywa-
nym w  katarskie paliwo, nigdy nie zastanawiał się ile 
osób ginie, bądź traci zdrowie w katarskich rafineriach 
i platformach wiertniczych. Powiedział również, że tak 
naprawdę dopiero FIFA, nadzorując budowę stadio-
nów, zadbała o  standard pracy, a  także troszczyła się 
o bliskich tych, którzy doznali jakiegoś uszczerbku na 
zdrowiu podczas prac przy obiektach sportowej infra-
struktury. Te słowa zamknęły usta wielu krytykom.

Chcę jednak zwrócić uwagę na coś wg mnie o wie-
le istotniejszego, a  więc na sytuację chrześcijan na co 
dzień żyjących w tym arabskim kraju. Mamy do czynie-
nia z bardzo tradycyjnym islamskim państwem. Jednak 
w niektórych obszarach życia chrześcijan, w tym kato-
lików, widać pewną odwilż. 

W Katarze znajduje się jeden katolicki kościół pw. 
Matki Bożej Różańcowej (zdjęcie obok). Został odda-
ny do użytku w 2008 r., i znajduje się w specjalnie wy-
dzielonej strefie dla różnych wyznań chrześcijańskich, 
w stolicy Kataru, mieście Doha. Z zewnątrz nie przy-
pomina kościoła, jednak jego wnętrze jest naprawdę 
piękne i okazałe. Ów kościół podlega wikariatowi apo-

stolskiemu Arabii Północnej, który obejmuje również 
świątynie na terenie Jemenu, Omanu i  ZEA. Kościół 
ten na czas mundialu miał być dostępny codziennie, 
a niedzielne Eucharystie były sprawowane (po angiel-
sku) w niedziele o godzinie 5.30 rano oraz 17.00 i 19.00, 
a  także w  sobotni wieczór o  17.00 i  19.00. Daj Boże, 
że jak najwięcej katolików, którzy polecieli na mecze 
do Kataru zadbało również o należyte przeżycie Dnia 
Pańskiego, tym bardziej, że jest tam taka możliwość! To 
realia mundialowe. Jaka jest jednak codzienność chrze-
ścijan w tym muzułmańskim kraju?

Rzetelne dane na ten temat podaje organizacja 
Open Doors, która zajmuje się naświetlaniem świato-
wej opinii publicznej problemów, z jakimi zmagają się 
wyznawcy Chrystusa w  różnych krajach świata. I  na 
co dzień już tak „słodko” niestety nie jest. Katolicy 
stanowią około 5% ogółu ludności Kataru. W  więk-
szości są to zarobkowi imigranci pochodzący m.in. 
z Filipin. Liczną grupę chrześcijan stanowią także egip-
scy Koptowie i przedstawiciele kościoła malabarskiego 
i malankarskiego.

Przez miejscowych traktowani są przede wszyst-
kim jako tania siła robocza, niezależnie od wyznawanej 
religii. Jednak zdarza się, że chrześcijanie naciskani są 
na konwersję na islam. Kobiety (często chrześcijanki), 
które przyjeżdżają do pracy w Katarze, nierzadko pada-
ją ofiarą molestowania seksualnego lub są traktowane 
jak niewolnice. Chrześcijanie mają względną swobodę 
w praktykowaniu swojej wiary, jednak rząd monitoru-
je wszystkie ich działania. Kraj jest dobrze strzeżony, 
a przybysze muszą zachowywać się ostrożnie, gdyż ła-
two mogą zostać wydaleni z kraju.

Bardzo źle wygląda sytuacja rodowitych 
Katarczyków, którzy przyjmują chrzest. Jednak jest 
to typowe dla kraju muzułmańskiego. Mężczyzna-
konwertyta skazany jest na społeczny ostracyzm, rów-
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nież może paść ofiarą przemocy. Katarskie kobiety, sta-
jące się wyznawczyniami Chrystusa, często są dotkliwie 
bite i zmuszane do małżeństw z muzułmanami. 

Myślę, że ktoś z naszych rodaków, kto pojechał do 
Kataru, by przeżywać piłkarskie emocje nie jest świa-
dom, czego w  tym kraju doświadczają ci, którzy tak 
jak on wierzą w Chrystusa. Nie zamierzam krytyko-
wać tych, którzy polecieli tam, by dopingować naszą 
i inne reprezentacje. Sam bym chętnie poczuł atmos-
ferę takiej imprezy z perspektywy stadionu, a nie tyl-
ko sprzed telewizora. Jednak myślę, że powinniśmy 
pamiętać, że tam bycie chrześcijaninem to wyzwanie, 
niemal heroizm.

Organizacja Open Doors zachęca nas byśmy mo-
dlili się za katarskich wyznawców Pana Jezusa wg po-
niższego schematu:

Módl się za wierzących migrantów w  Katarze. 
Módl się, aby byli oni chronieni przed brutalnym i nie-
ludzkim traktowaniem, z  jakim spotyka się tak wielu 
zagranicznych pracowników w Katarze. Proś Boga, aby 
chronił i zachował swój lud.

Każdy rodowity Katarczyk, który nawrócił się na 
chrześcijaństwo, musi to robić w  wielkiej tajemnicy 
lub naraża się na poważne prześladowania ze strony 
rodziny i społeczeństwa. Módl się, aby chrześcijanie ci 
wiedzieli, że nie są sami. Proś Boga, aby przypominał 
im o tym, że jest tam razem z nimi i ma wszystko pod 
kontrolą.

Módl się za monarchię w  Katarze. Proś, aby Bóg 
zmiękczał serce emira i członków jego rządu oraz aby ich 
serca otworzyły się na prawdę o miłości i łasce Jezusa. 

ks. Maciej Dadał



oDWIeDzIny u maTKI BożeJ
Tradycją jest, że rokrocznie pielgrzymujemy do 

Matki Boskiej Częstochowskiej – Królowej Polski. Nasz 
autokar, pełen pielgrzymów i  ciężki od podziękowań 
i próśb, które wieźliśmy do Maryi. Z modlitewną opie-
ką ks. Macieja wyruszyliśmy z parafii o godzinie 5:00. 
Rozśpiewaliśmy się dzięki prowadzącej chór św. Rocha 
Pani Jolancie Nieć, która dobierała nam odpowiednie 
piosenki i pieśni. 

W naszej pielgrzymiej drodze towarzyszyły nam 
niespodzianki. W  Krakowie-Balicach zostaliśmy 
zatrzymani przez Inspekcję Transportu Drogowego 
i poddani dwugodzinnej kontroli. Obawialiśmy się 
odesłania do Nowego Sącza. Przekonywałam in-
spektorów, że Matka Boża na nas czeka, więc mu-
simy jechać.

To opóźnienie spowodowało zmianę naszych pla-
nów. Najpierw pojechaliśmy do Matki Bożej Gidelskiej. 
W pięknym gidelskim kościele ks. Maciej poprowadził 
modlitwę przed cudowną figurą Maryi. Ważnym punk-
tem pobytu w  tym miejscu było otrzymanie obrazka 
z  modlitwą i  poświęconego winka, które zawieźliśmy 
z  odpowiednią intencją do naszych chorych, cierpią-
cych i potrzebujących pomocy. Oczywiście był czas na 
zwiedzanie kościoła przy klasztorze dominikanów i za-
kup pamiątek. 

Humory nam dopisywały więc ze śpiewem i  ra-
dością dotarliśmy do Częstochowy. Przed Cudownym 
Obrazem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, któ-

rą w  naszej intencji koncelebrował ks. Maciej. 
Zawierzyliśmy Matce Bożej Częstochowskiej nas sa-
mych, nasze rodziny, parafię i  Ojczyznę. Mogliśmy 
pobyć z naszą Matką i porozmawiać o naszych spra-
wach i potrzebach.

Z modlitwą i śpiewem, o który dbała Pani Jolanta, 
wracaliśmy do Nowego Sącza. W  drodze powrotnej 
nikt nie chciał nam robić niespodzianek, więc szczęśli-
wie wróciliśmy do domów.

  Urszula Kościsz
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„maryJo, naPeŁnIaJ naSze Serce PoKoJem!”

„zŁożyć To, co W Sercu”
Z różnymi potrzebami serca, intencjami, nadzieja-

mi, pielgrzymowaliśmy do stóp Matki Bożek Bolesnej 
w Limanowej w sobotę, 17 września. Każdy pielgrzym 
niósł do Matki swoje prośby, podziękowania, swój cię-
żar. Na każdej twarzy pomimo trudu widniała radość 
i szczęście. Już od samego początku dało się poczuć 
ducha wspólnoty. Można było liczyć na pomoc brata 
czy siostry. Wszyscy w jednym tempie, równym kro-
ku, w zwartej grupie ze śpiewem i modlitwą na ustach 
przemierzaliśmy szlak pielgrzymiej drogi. 

Można powiedzieć, że Ci którym udało się wy-
ruszyć to prawdziwi szczęśliwcy. Niestety byli i tacy, 
którzy nie mieli tyle szczęścia. Bardzo chcieli iść ale 
niestety z różnych powodów się im nie udało. Nie 
uczestniczyli w pielgrzymce fizycznie ale duchowo łą-
czyli się z pielgrzymami i swoją modlitwą wspierali 
tych, którym szlak nie był łatwy. 

Pielgrzymka to nie tylko droga to szczególna forma 
rekolekcji. Pielgrzym musi podjąć pewne wyzwania, 
pozostawić swoje przyzwyczajenia, poświęcić wolny 
czas, swoją wygodę, przyjemności, oddając się łasce, 
opatrzności Bożej. Kiedy nadchodzi chwila zwątpienia 
czy dam radę, czy dojdę z pomocą przychodzą ciche 
anioły, zabierają na swoje skrzydła i niosą, droga staje 
się łatwa i przyjemna. 

Czas ten jest możliwością podziękowania za mi-
niony rok, za przeżyte dobro, otrzymane łaski, za każdy 
nowy dzień. To okazja aby na kolanach Matki złożyć to, 
co w sercu, prośby, troski i zmartwienia. A kiedy staje 
się u celu wędrówki, czuje się już tylko radość i spokój. 
To był dobrze wykorzystany czas. Pełen modlitwy, du-
chowej bliskości, serdeczności i poczucia jedności. I już 
nie pozostaje nic więcej, tylko Maryi paść do stóp.

Urszula Bodziony

„Maryjo, napełniaj nasze serce pokojem!” To hasło 
towarzyszyło tegorocznemu, limanowskiemu odpustowi. 
Jak wiemy wieloletnią tradycją jest to, że co roku, w so-
botę po 15 września, sądeczanie pieszo pielgrzymują do 
Matki Bożej Limanowskiej. Pośród tłumu pielgrzymów 
nie zabrakło również grupy osób z naszej parafii.

Przez cały pielgrzymi szlak towarzyszyła nam 
piękna pogoda. Jednak oczywiście nie to było naj-

ważniejsze. Myślę, że ani słoty, ani zimno nie po-
wstrzymałyby nas przed pójściem do Matki. Jestem 
przekonany, że ile było osób na trasie, tyle było 
modlitewnych intencji. Każdy niósł dwa plecaki: 
pierwszy z wodą, jedzeniem i innymi rzeczami, 
które potrzebne są na pielgrzymim szlaku; drugi 
był znacznie cięższy; to bagaż naszych życiowych 
doświadczeń. Ten plecak z prowiantem zabraliśmy 
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„ŚWIĘTy Jan PaWeŁ II I ŚWIĘcI”

z powrotem ze sobą, a ciężar spraw zostawiliśmy 
Jej, Pani Limanowskiej.

Jako ksiądz pozwolę sobie na jedną refleksję. 
W tym roku Mszy Świętej przewodniczył i kazanie 
wygłosił niemiecki kardynał Gerhard Ludwig Müller. 
Przed laty ten były prefekt Kongregacji Nauki Wiary 
w kontekście rozbiorów Polski powiedział piękne zda-
nie o polskiej „duszy”, które myślę, powinniśmy wy-
ryć sobie w pamięci: „Polska została podzielona, na-

stąpiły rozbiory, ale nie zaatakowano duszy Polskiej. 
Dzisiejszy atak na Polskę jest gorszy, bo wtedy roze-
rwano tylko ciało. Dzisiaj chodzi o śmiertelny cios, 
który ma być zadany polskiej duszy”.

Podziwiam go, że starał się powiedzieć kazanie po 
polsku, gdzie doskonale wiemy, jak trudnym dla obco-
krajowców jest nasz ojczysty język. Jednak o wiele bar-
dziej jestem mu wdzięczny za pewien gest, prosty, ale 
tkwiący do dzisiaj w mojej głowie. Kiedy po udziele-
niu Komunii Świętej oddawał puszkę z Najświętszym 
Sakramentem, przyklęknął. Niby nic nadzwyczajnego, 
lecz to nie było zwyczajne przyklęknięcie, ale kilka 
sekund osobistej adoracji człowieka, po którym widać 
jak zakochany jest w Jezusie obecnym w Świętych 
Postaciach. Od razu zrodziło ono we mnie refleksję na 
temat tego, jak ja adoruję Jezusa. 

Myślę, że ten gest pięknie współgra z jego sło-
wami sprzed lat, gdy mówił o walce o Polską duszę. 
Taka będzie nasza narodowa „dusza”, taka będzie 
nasza Ojczyzna, jaka będzie nasza wiara w to, że na 
ołtarzu po konsekracji mamy już do czynienia nie ze 
zwyczajnymi chlebem i winem, ale z Ciałem i Krwią 
Zbawiciela.
	 ks.	Maciej	Dadał



W  niedzielę 16 października 2022 r., dokład-
nie w  44. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową miał miejsce w  Polsce XXII Dzień Papieski 
obchodzony pod hasłem „Blask Prawdy”. Wybrane ha-
sło nawiązywało do słów encykliki św. Jana Pawła II 
pt. „Veritatis splendor” z 1993 r. Zamysłem organizo-
wanych i  przeżywanych Dni Papieskich jest budzenie 
wdzięcznej pamięci za pontyfikat św. Jana Pawła II, tj. 
za jego święte życie, nauczanie i  wszystko to, co było 
treścią tego niezwykłego pontyfikatu.

W  ten hymn wdzięczności Bogu za dar osoby 
śwętego Papieża włączyła się również Dziewczęca 
Służba Maryjna i grupa ministrantów działająca przy 
naszej parafii przygotowując m.in. przedstawienie 
pt. „Święty Jan Paweł II i Święci”. 

Zostało ono przedstawione 27 października przed 
Uroczystością Wszystkich Świętych w  sali teatralnej 
św. Józefa dla chętnych parafian i nie tylko. Mali ak-
torzy wcielając się w postać św. Jana Pawła II, a  tak-
że św. Stanisława Kostki, bł. Carla Acutisa oraz św. 
Tarsycjusza starali się przypomnieć wszystkim przepis 
na szczęście, który św. Jan Paweł II zmieścił w trzech 

słowach: Prawda, Miłość i  Wolność. Słowa, a  raczej 
wartości, którymi Papież żył, zdobywał na kolanach, 
adorując Boga. Z tych spotkań z Najwyższym Panem, 
czerpał siłę do życia Prawdą, Miłością i  Wolnością, 
jak również wybrani święci, tak bliscy dzieciom ze 
względu na wiek. Wszystko to dziewczęta i  chłopcy 
opowiedzieli w  nowy sposób tj. słowem, śpiewem, 
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pantomimą i  tańcem, po prostu tak, aby wszystkich 
zainspirować do świętego życia, bo dla tego celu, czy-
li nieba, żyjemy. Każdy, kto obejrzał przedstawienie, 
mam nadzieję, że wyszedł z  przekonaniem, że „nie 
możemy być szczęśliwi, kiedy żyjemy w kłamstwie, nie 
możemy być szczęśliwi, gdy nie kochamy i nie jeste-
śmy kochani, nie możemy być szczęśliwi, jeśli żyjemy 
w niewoli. Prawda, Miłość i Wolność, te trzy wartości 

nadają kolor naszemu życiu. Nie chodzi o to, żeby te 
wartości zdobyć i  nic więcej nie robić. Chodzi o  to, 
żeby nieustannie ich szukać. Troszczyć się o Prawdę, 
pielęgnować i  rozwijać naszą Miłość oraz walczyć 
o  Wolność.” Przedstawienie przygotowała s. Teofila 
Potoniec i  Wacław Żelasko, piosenki pani Marzena 
Foszczyńska.

s. Teofila Potoniec

Dzień 11 listopada to święto naszej narodowej ra-
dości, zadumy, a także pamięci o ludziach – bohaterach 
znanych i  tych zapomnianych – bezimiennych, na-
szych rodakach, których mogiły rozsiane są po całym 
świecie. Ogarniamy ich serdeczną pamięcią. Obchodząc 
Narodowe Święto Niepodległości, staramy się na różne 
sposoby wykorzystać wolny czas, spędzając go najczęściej 
w gronie rodzinnym. Jednak wśród obowiązków, czy też 
wypoczynku, nasze myśli biegną do wspomnień z historii, 
wydarzeń trudnych, bolesnych, ale i chwalebnych, dzięki 
którym możemy dzisiaj cieszyć się wolnością.

Ciągła troska naszych przodków o  zachowanie 
Polski niepodległej wymagała w  okresie dziejów wie-
lu czynów zbrojnych, jakim były powstania, wojny. 
Skutkiem tych działań były niezliczone ofiary zabitych, 
rannych, emigracja, więzienia, zesłania, czy inne repre-
sje, które dotykały zaangażowanych w sprawy wolno-
ściowe. 

W naszej parafii po raz kolejny chór wraz z mło-
dzieżą licealną, akademicką i  pracującą, przygotował 
okolicznościowy montaż poetycko-muzyczny. Wśród 

śpiewanych pieśni religijno-patriotycznych znalazły się 
zarówno te najstarsze jak i współczesne. Wybór pieśni 
nie był przypadkowy, bowiem każda z  nich odzwier-
ciedlała wydarzenia oraz potrzeby ludzi, którzy szu-
kali wsparcia, otuchy, zapomnienia, a  nade wszystko 
nadziei na powrót do dawnego życia pełnego miłości 
i osób najbliższych.

 Autorzy słów oraz melodii układali pieśni w róż-
nych okolicznościach, stosownie do dziejowej chwili. 
Śpiewali żołnierze maszerujący do walki, w  powsta-
niach, w  okopach, obozach, a  także ci których rozłą-
czyła wojna, wyrażali swój ból i oczekiwanie powrotu 
najbliższych. Pieśń towarzyszyła tym, którzy walczyli 
na różnych frontach świata. Przywoływała tęsknotę 
za Ojczyzną, rodziną, ale też dodawała sił i nadziei na 
zwycięstwo. 

Myślą przewodnią zawartą w  montażu poetycko-
-muzycznym był tekst pt. „Myśląc Ojczyzna”, napisany 
w 1974 r. przez Karola Wojtyłę (wówczas kardynała, me-
tropolitę krakowskiego). Poemat został opublikowany 
pod pseudonimem Stanisław Andrzej Gruda w 1979 r., 
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w miesięczniku „Znak”. Szczególny charakter tego utwo-
ru w całości obejmuje sprawy Ojczyzny, które od zawsze 
leżały na sercu naszego kochanego papieża Św. Jana 
Pawła II. Poruszone w  nim tematy są jak najbardziej 
aktualne i dzisiaj, w naszej rzeczywistości. Autor swoją 
miłość, przywiązanie i troskę o losy narodu, przedstawia 
w  poemacie, jako zespolenie ziemi, mowy oraz wiary 
zakorzenionej na tej ziemi. Wskazuje nam jak wielką 
wartością jest wolność – nieoceniony dar, o który należy 
ciągle dbać i zabiegać. Cyt.: „Całym sobą płacisz za wol-
ność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle 
na nowo siebie posiadać” Św. Jan Paweł II. 

O tym, jak wiele zawdzięczamy naszemu papieżo-
wi, mogliśmy nieraz doświadczyć podczas jego ponty-
fi katu, w którym sam za tę działalność został boleśnie 
zraniony. Cytując poemat, nasi młodzi ludzie wspania-
le i  ze zrozumieniem potrafi li przekazać słuchaczom 
treść, co może tylko cieszyć, bowiem nauczanie, auto-
rytet naszego Wielkiego Świętego Jana Pawła II jest dla 
nas niezwykle cenny i potrzebny.

Obchody 104-rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości zakończyła „Modlitwa za Ojczyznę” ks. 
Piotra Skargi, którą odmówił wraz z nami opiekun chó-
ru ks. Maciej Dadał.

„Modlitwa za Ojczyznę”

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość
ku braciom i namliszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym,
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Ks. Piotr Skarga SJ
       
    Jolanta Nieć



11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach za-
borów odzyskała niepodległość. Na pamiątkę tego 
ważnego wydarzenia w  naszej parafi i odbyły się dwie 
wieczornice patriotyczne. Ich uczestnicy utrwali-
li pamięć zarówno o  wspaniałych chwilach triumfu 
Rzeczypospolitej, ale też o tych trudnych okresach, ta-
kich jak okupacja niemiecka czy późniejsze rządy ko-
munistów. Pewnie wiele osób myślało, dzisiaj nikt o tym 
nie pamięta, że nikogo już to nie obchodzi. Można po-
wiedzieć, że patriotyzm jest domeną tylko i wyłącznie 
starego pokolenia, które przeżyło te straszne czasy i jest 
świadome zagrożeń związanych z brakiem suwerenno-
ści. Tymczasem po wejściu do kościoła okazało się, że 
w śpiew i recytacje narodowych wierszy zaangażowani 
byli… uczniowie szkół średnich, a  nawet podstawo-
wych. Jak to się stało? Czy to stare pojęcie, jakim jest 
patriotyzm jednak nie jest takie przestarzałe?

Młodzież z naszej parafi i zdziwiła wszystkich, gdy 
zamanifestowała swoją miłość do Ojczyzny. Dzisiaj, 
gdy żyjemy w  wolnym kraju i  nie musimy walczyć 
o  wolność, uczucia narodowe nie rzucają się aż tak 

w oczy. Z tego powodu starsi myślą, że „ta dzisiejsza 
młodzież w ogóle nie szanuje Ojczyzny”. Młodzież za 
to też nieśmiało określa się patriotami, bo do tego ko-
nieczne jest cierpienie i  walka zbrojna, a  my nic ta-
kiego nie robimy, nie? Otóż taka opinia jest błędem, 
a polska krew nadal bardzo żwawo płynie w każdym 
z nas. Potwierdzamy to swoim życiem, często nie bę-
dąc tego świadomymi.

Dzisiejszy świat jest zglobalizowany. Mieszkańcy 
wszystkich krajów mogą bez żadnych barier komuniko-
wać się ze sobą. Cały świat stał się globalną wioską, czyli 
tak jakby jedną wielką wspólnotą, ale to wcale nie spra-
wiło, że świadomość narodowa zniknęła. Dzięki otwar-
ciu na świat współczesny człowiek wie, z jakimi proble-
mami zmaga się ludzkość. Każdy młody Polak też jest 
zmartwiony postępującą zmianą klimatyczną czy nara-
stającym kryzysem. Widząc to, nie możemy pozosta-
wać biernymi, musimy działać, bo przecież te problemy 
dotykają również naszej Ojczyzny. Współczesna mło-
dzież nie chce, aby Polska upadła gospodarczo czy śro-
dowiskowo, a są to dla niej realne zagrożenia! Chcemy 
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Do takiego działania oczywiście nie potrzebujemy 
broni, tak jak nasi przodkowie sprzed 100 lat. Żyjemy 
w czasach pokoju, lecz pojawiło się coś, co sieje coraz 
większy lęk. Odkąd bowiem Rosja napadła na Ukrainę 
uświadomiliśmy sobie, jak bardzo suwerenność jest 
krucha. A przecież myśleliśmy, że świat na dobre za-
pomniał o wojnach i okrucieństwie… W takiej sytu-
acji odnajdujemy w  pieśniach patriotycznych pewną 
nową bliskość, której wcześniej być może nie czuliśmy 
w pełni. Czujemy pewne zrozumienie dla poległych na 
frontach I i II wojny światowej. Dlatego właśnie kulty-
wujemy pamięć o bohaterach narodowych, bo gdzieś 
głęboko w duszy każdemu zależy na wolnej i pięknej 
Polsce.

Dlatego właśnie nie możemy pozwolić, aby róż-
nica pokoleń nas dzieliła. Może i  starsze pokolenie 
ma inne doświadczenia niż młode, ale każdy problem 
jest zagrożeniem dla narodu. Wizja okupacji jest tak 
samo zła jak widmo suszy, klęski głodowej czy upad-
ku gospodarczego. Nowe, współczesne problemy nie 
eliminują starych, więc naprawdę ważne jest, abyśmy 
wszyscy trwali w jednej, spójnej wewnętrznie wspól-
nocie Polaków.

Adrian Pacyna

temu zapobiec dla lepszej przyszłości kraju, w którym 
żyjemy. To właśnie jest postawa patriotyczna, czyli za-
troskanie o los narodu.

Kim jest patriota w  dzisiejszych czasach? Można 
powiedzieć, że jest to ktoś, kto kocha swoją ojczyznę. 
Czym jest jednak miłość do ojczyzny? Dlaczego tak 
wiele osób narzeka, że dzisiejsza młodzież nie jest pa-
triotami? Czy nie kochają Polski? 

Miłość do ojczyzny może mieć różne oblicza. Dla 
niektórych oznacza ona szacunek i znajomość polskiej 
historii i kultury, a dla innych jest to pielęgnowanie ję-
zyka polskiego czy świętowanie polskich tradycji i zwy-
czajów. Patriotyzm może też mieć związek z wiarą ka-
tolicką, obecną w historii i kulturze Polski. 

Współczesna młodzież nie zawsze wpisuje się 
w taką definicję patriotyzmu. Dzisiejsze społeczeństwo 
zdaje się dążyć do coraz większej globalizacji. Polską 
kulturę i  zwyczaje zastępują amerykańskie, popular-
ne w  Internecie – drugim domu młodych. Widzimy 
Polaków świętujących Halloween czy używających an-
gielskich słów w  rozmowach. Najlepszym tego przy-
kładem jest slang młodzieżowy, który mocno czerpie 
z języka angielskiego. Młodzi są też często krytykowani 
przez starszych za brak szacunku do polskich symboli 

i polskiej historii oraz, jak pokazują badania, często od-
chodzą od wiary katolickiej.

13 listopada w  naszym kościele odbyły się 
„Wypominki Narodowe” – nabożeństwo patriotyczne, 
które wspominało w  modlitwie wszystkich zabitych 
w  walce o  niepodległość Polski. Członkowie Grupy 
Młodzieżowej im. Jana Pawła II recytowali teksty o pol-
skiej historii od czasów zaborów, przez powstania naro-
dowe, aż po dwie wojny światowe. Modlitwom towarzy-
szyły piękne, patriotyczne słowa polskich poetów oraz 
równie piękne pieśni w wykonaniu zespołu młodzieżo-
wego. Reżyserem tego spektaklu był Ksiądz Wojciech.

W  wydarzeniu tym uczestniczyło niestety bardzo 
niewielu parafian – zwłaszcza młodzieży. Czy to znaczy, 
że młodzi nie są patriotami? Nie sądzę. Być może ich 
nieobecność spowodowana była brakiem wiedzy o na-
bożeństwie, niewystarczającym zachęcaniem lub inny-
mi, ważnymi planami. Jest to dla nas lekcja i nauczka, 
aby w przyszłości się poprawić.

Uważam, że młodzi mogą być i  są patriotami. 
Myślę, że nauka o  historii w  szkole daje wystarczają-
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cą wiedzę o przeszłości naszego państwa. Szkoła oraz 
rodzice mówią też o naszej kulturze i tożsamości naro-
dowej. Sami młodzi ludzie – choć używają w swoim ję-
zyku zagranicznych zapożyczeń – nie robią tego z nie-
nawiści do Polski czy z braku szacunku do języka, ale 
z chęci odróżnienia się od rodziców, stworzenia własnej 
tożsamości nowego pokolenia. 

Współczesna młodzież okazuje swój patriotyzm 
inaczej niż kiedyś. Na szczęście nie musimy już walczyć 
z  bronią w  ręku o  naszą ojczyznę. Teraz patriotyzm 
wyrażamy poprzez np. należenie do harcerstwa, grup 

i  organizacji młodzieżowych oraz działanie na rzecz 
swojej społeczności. Wszystkie te zajęcia są popularne 
wśród młodych. Ci, którzy decydują się na opuszczenie 
naszego kraju, szerzą polską kulturę za granicą i  stają 
się aktywną częścią. Polonii. Młodzi ludzie mają wiele 
pomysłów i chcą robić wiele rzeczy po swojemu. Mają 
swoją wizję na naszą ojczyznę i myślę, że chcą dla niej 
jak najlepiej, bo ją kochają. To dlatego istnieją młodzie-
żowe projekty, strajki, petycje i  akcje. Jak powiedział 
Ojciec Święty Jan Paweł II – to młodzi są solą tej ziemi 
i światłem tego świata. 

Miłosz Załubski



reKoleKcJe aDWenToWe
W  pierwszą niedzielę Adwentu w  naszej parafii 

rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje adwentowe, które 
prowadził sercanin, ks. Michał Olszewski. Przyjechał 
on ponownie do naszej świątyni, aby dokończyć, co 
rozpoczął podczas rekolekcji wielkopostnych, a  mia-
nowicie trzy ostatnie z  sześciu zasad kerygmatu czyli 
Przyjęcie Zbawienia, Duch Święty, Wspólnota.

A  co to jest kerygmat? Kerygmat to publiczne 
i  uroczyste ogłaszanie dzieła zbawienia przez Boga 
i objawienia go w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym 
Chrystusie. Kerygmat to podstawa chrześcijaństwa, to 
co jest w nim najważniejsze.

Uczestnicząc w rekolekcjach adwentowych wyrazi-
łam osobistą wolę przemiany serca, stanięcia w praw-
dzie przed Bogiem, jedyną Miłością w pełnym zaufa-
niu Jego nieskończonemu Miłosierdziu, aby z pomocą 
Ducha Świętego przyjąć Jezusa jako jedynego Pana, po-
wierzając Mu ster swojego życia.

Dzięki słowom ks. Michała Olszewskiego i  jego 
przykładom z  życia przekonałam się, że Duch Święty 
działa niesamowite rzeczy w życiu każdego z nas. Bo: 
,,żyć w Duchu Świętym, to doświadczać Jego obecności 
dzięki widzialnym znakom, które On czyni”.

 Aleksandra Dzięgiel
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„PraWDzIWa hISTorIa 
o ŚWIĘTym mIKoŁaJu”

6 grudnia w kościele katolickim obchodzone jest 
wspomnienie św. Mikołaja biskupa. Z tej okazji DSM 
oraz Ministranci pod kierownictwem s. Teofili i  p. 
Wacława Żelazko przygotowali sztukę teatralną pod 
tytułem „PRAWDZIWA HISTORIA O  ŚWIĘTYM 
MIKOŁAJU”. 

Sztuka ta miała na celu ukazanie prawdziwej hi-
storii o  jednym z  najbardziej czczonych świętych 
na Zachodzie i  Wschodzie, który urodził się w  Azji 
Mniejszej (na terenie dzisiejszej Turcji) w  270 roku, 
a zmarł 6 grudnia 343 roku w mieście Myra. Jak podają 
historycy był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, 
którzy gorąco prosili Boga o potomstwo. Od najmłod-
szych lat Mikołaj wyróżniał się pobożnością. Był także 
bardzo wrażliwy na niedolę bliźnich. Ponadto okazał 
się bardzo pilnym i zdolnym uczniem. Kiedy Mikołaj 
został wybrany na biskupa Miry, zdobył serca wiernych 
nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także wielką 
troską o ich potrzeby materialne.

Bardzo smutny jest fakt, że współcześnie postać 
świętego Mikołaja wykorzystuje się w kulturze masowej 
przy okazji świąt Bożego Narodzenia. W  dzisiejszych 
czasach święty Mikołaj jest kojarzony z  rubasznym, 
czerwononosym krasnalem z zimnej Laponii. Zamiast 
pastorału, w  ręku dzierży worek pełen podarunków 
i  łakoci. Komercjalizacja stworzyła taki właśnie obraz 
jednego z najpopularniejszych i najbardziej czczonych 
niegdyś świętych. Nie jest to jednak obraz prawdziwy. 

Nasza sztuka teatralna, która została wystawio-
na w  Sali świętego Józefa, aż cztery razy, ukazuje ze-
stawienie tych dwóch postaci: bajkowego Mikołaja 
– Pompona i  prawdziwego świętego Mikołaja bisku-

pa. Przedstawienie w  pierwszej kolejności pokazuje 
postać Mikołaja – Pompona, która zostaje przerwana, 
aby zmotywować widza do zastanowienia się i  uwy-
puklić, że postać ta to nie święty Mikołaj. Właściwe 
przedstawienie rozpoczyna się w  domu babci, która 
opowiada swoim wnukom opowieść o  prawdziwym 
świętym Mikołaju. Dzieci w trakcie przedstawienia zo-
stają zabrane przez aniołów do czasów w  których żył 
św. Mikołaj i tam uczestniczą w różnych wydarzeniach 
z życia św. Mikołaja. 

Można zadać sobie pytanie: Skąd się w św. Mikołaju 
wzięło to, że był taki dobry i chciał pomagać także tym, 
którzy na to nie zasługują? Przecież Mikołaj wcześnie 
stracił rodziców, więc kto go tego nauczył? Na to pyta-
nie doskonale odpowiada abp Grzegorz Ryś. Tej dobro-
ci nauczył się od Pana Boga, bo jako mały chłopak bar-
dzo lubił chodzić do kościoła, a to, co miał bardzo pięk-
ne to,  to że przychodził do świątyni wcześniej niż inni. 
Przez to został biskupem. Przez słuchanie słowa Bożego 
i modlitwę, uczył się od Pana Boga, jak pełnić uczynki 
miłosierdzia. Pan Bóg jest dobrym Ojcem, Pan Bóg jest 
najlepszym Tatą. Tata ma to do siebie, że jak ma kilko-
ro dzieci, to zawsze troszczy się o to najmłodsze, o to 
najsłabsze. Nie o to, które jest najstarsze, najsilniejsze, 
najmądrzejsze – bo ono sobie poradzi. Jak jest w domu 
dziecko  słabe, a może chore, to tata najwięcej czasu ma 
właśnie dla tego dziecka. Nie dlatego, żeby nie kochał 
innych dzieci, ale dlatego, że to najsłabsze potrzebuje 
najwięcej jego troski. Taki jest Pan Bóg! Takiego Pana 
Boga Mikołaj poznał, i takim Mikołaj sam chciał być! 

s. Teofila Potoniec, p. Wacław Żelasko
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Wizyta św. Mikołaja Wyjazd grupy młodzieżowej do Zakopanego

Ustanowienie nowych lektorów

Odpust ku czci św. Rocha


