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Decyzją księdza biskupa Andrzeja Jeża ksiądz 
Dariusz Mytych, posługujący w naszej parafii, 
przeniesiony został do Nowego Rybia. 30 lipca po 
Mszy świętej miała miejsce uroczystość pożegnania 
księdza Dariusza. Popłynęło wiele miłych słów ze 
strony grup, nad którymi sprawował opiekę dusz-
pasterską. Wszyscy podkreślili wdzięczność za ser-
deczność, uśmiech i życzliwość, jakiej doświadczyli 
ze strony księdza Dariusza. Wielu zakręciła się łez-
ka wzruszenia. Ksiądz Mytych, dziękując za lata 
współpracy, zapewnił o swojej pamięci i modlitwie. 
Bóg zapłać, księże Dariuszu! Szczęść Boże w no-
wej parafii.           

J. Papaj 

Podziękowania dla księdza Dariusza

Jan Paweł II: 
Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest 

z Wami na zawsze.

   Homilia, Manilia, 15.01.1995
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27 czerwca
Niby nic trudnego to pakowa-

nie... ale jak do jednej małej wa-
lizki zmieścić nastolatkę? No tak, 
ksiądz proboszcz nie widzi proble-
mu - strój do kościoła i drugi w góry 
- tyle, i jeszcze ksiądz - dodaje „ nie 
brać walizek tylko małe torby, bo 
łatwiej zapakować do autobusu”. 
Oczywiście 95% dzieciaków ma ... 
walizki.

Pakowanie. Jaka będzie pogoda 
- z proboszczem podobno nie pada... 
ale peleryny kazali zabrać... i na słoń-
ce czapki..coś na komary. Pani Ela 
po kryjomu kazała zabrać stroje ką-
pielowe... może się uda ich użyć..:) 
- nie udało. Pakowanie. Różaniec, 
książeczka do modlitwy, śpiewnik ze 
scholi.

28 czerwca
Wyjazd spod Harnasia. Pogoda 

idealna. Śpiewamy piosenki.
Pierwszy przystanek w Dębowcu 

u Matki Bożej Saletyńskiej. Śnia-
danie, herbatka, kawa, lody!

Drugi przystanek w Dukli w pu-
stelni św. Jana.

Trzeci przystanek to Połonina 
Wetlińska – a niej cel wyprawy 
Chatka Puchatka. Pogoda cudna, cie-
pło, słonecznie, a na połoninie wia-
terek. Dzieciaki wracają zadowolone 
i uśmiechnięte.

Po południu docieramy do 
Myczkowców zmęczeni i głodni, ale 
czeka na nas pyszna obiadokolacja. 
W naszym budynku nie ma wi-fi. Na 
terenie ośrodka z Internetem jest kiep-
sko. Pozostaje bitwa na poduszki i za-
bawa na terenie ośrodka, a przed spa-
niem nabożeństwo wieczorne. Bardzo 
ładna Kaplica Rzymskokatolicka pw. 
N.M.P. Królowej i Matki Pięknej 
Miłości otwarta całą dobę. Dzieci za-
sypiają szybko.

29 czerwca
Rano Msza św. a po niej śniada-

nie i tak już będzie do końca oazy.

Wyjazd do Ustrzyk Górnych 
przez Ustrzyki Dolne, gdzie dzie-
ci uzupełniły swoje zapasy w wodę 
i słodycze. Bus wysadził grupę 
w Wołosatem (około 4km od gra-
nicy z Ukrainą) i Duszki ruszyły na 
Tarnicę, a wg niektórych „Tarczycę”. 
Pogoda również spisała się w tym 
dniu znakomicie- słońce i chłodniej-
szy wiatr.

30 czerwca
Niedziela. Plan dnia spokoj-

niejszy. Msza św., śniadanie. Czas 
wolny, a po nim spacer po Ośrodku 
Caritas w Myczkowcach. Dzieci zo-
baczyły Ogród Biblijny i posłuchały 
opowieści z muzyką w tle. Następnie 
zwiedziliśmy Park Miniatur Centrum 
Kultury Ekumenicznej- piękne minia-
tury misternie wykonanych obiektów 
sakralnych. Na koniec spacer do mini 
zoo na terenie ośrodka - szczególna 
atrakcja dla najmłodszych uczest-
ników - sarenki, kury, kaczki, dziki, 
lamy, papugi i paw oraz konie.

Po obiedzie wybraliśmy się do 
odległych o 5km Uherców, gdzie 
stację początkową ma drezyna ro-
werowa, czyli metalowa platforma 
napędzana siłą nóg. Uczciwie muszę 
stwierdzić, że pomimo najkrótszej 
trasy było ciężko. Dodać mogę tylko, 
iż tempo nadawane było z pierwszej 

drezyny, w której głównym kierują-
cym był nie kto inny jak ks. Zbigniew. 
Człowiek ledwie dyszał, ledwo ducha 
nie wyzionął, a i tak z tyłu słyszał: 
szybciej, szybciej! 

Na szczęście wszyscy cali i zdro-
wi wróciliśmy do Myczkowców 
i wtedy się zaczęło. Młodzież zamiast 
paść z wyczerpania podładowała 
swoje akumlatory i dalej rozrabiać:)

Ukoronowaniem zamieszania 
była akcja śmingus-dyngus, której 
głównym celem był ks. Proboszcz. 
Wspomnę tylko, że akcja zakończy-
ła się sukcesem. Reszta dnia minęła 
spokojnie. 

Kolacja i wieczorne modlitwy. 

Noc
Pierwsze kryzysy towarzyskie, 

pierwszy płacz za rodzicami.

1 lipca
Pobudka, Msza św., śniadanie. 

Wyjazd do Cisnej. Po drodze zwie-
dzamy mini ZOO. Docieramy do 
stacji kolejki. Ulokowani i zadowo-
leni jedziemy kolejką wąskotorową 
przez las, bardzo przyjemny relaks, 
o ile człowiek potrafi się wyłączyć 
i nie słuchać świergolenia dwudzie-
stu dzieciaków. Cały wagon nasz. 
Dużo śpiewu. Na stacji docelowej 
lody, frytki, kawa, lunch. I powrót. 

Oaza widziana oczyma mamy
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Stukot pociągu uśpił jak zwykle dwie 
dyżurne „śpiące” dziewczęta. W dro-
dze powrotnej zajeżdżamy do zagro-
dy żubrów w Mucznem. Niestety nie 
podeszły do nas, obserwowaliśmy je 
z daleka. Po powrocie czas wolny.

Kolacja i wieczorne modlitwy. 

2 lipca
Pobudka, Msza św., śniadanie. 

Wyprawa nad zaporę. Ogrom budow-
li zapiera dech. Spacer po koronie 
zapory. Rejs statkiem z kapitanem po 
Jeziorze Solińskim i śpiewy. Pogoda 
znowu dopisuje. Zdjęcia. Po rejsie 
dzieciaki dostały lody i czas wolny na 
pamiątki. Krotki pobyt na wieży wi-
dokowej w Polańczyku, podziwianie 
panoramy Jeziora Solińskiego.

Po powrocie do ośrodka czas 
wolny, ale nie dla wszystkich. Starsze 
stażem dziewczyny ze scholi przy-
gotowały grę francuską - świetna 
zabawa. Następnie zabawa w „świr-
ka”- fantastyczna..i urodziny kilku 
jubilatów.

Kolacja i wieczorne modlitwy. 

ZIELONA NOC
Noc należała do nas trzech. Pasta 

do zębów? Troszkę strach, żeby ko-
muś jakieś uczulenie nie wyszło. 
Decyzja - kremy. Ok, gdzie posmaro-
wać, żeby dzieciaki oczu nie zatarły? 
Po nogach!! Smarujemy. Śmiechu 
co niemiara, zapomniałam, że może 
być tak wesoło. Oczywiście ks. pro-

No i klops, Gabryśka się obudzi-
ła i nic, tylko ona też będzie smaro-
wać. 

3 lipca
Powrót. Troszkę żal, że to ko-

niec i trzeba opuścić Bieszczady. 
Powrót i wizyta w Sanktuarium Św. 
Michała Archanioła i bł. Bronisława 
Markiewicza w Miejscu Piastowym 
u Michalitów. Bardzo zapadające 
w pamięć miejsce. Czas na toaletę 
i powrót do Nowego Sącza.

Wspaniałe wrażenia.
Podziękowania dla księdza pro-

boszcza Zbigniewa Biernata za to, że 
nas zabrał, pani Eli Zygmunt za kli-
mat, a w szczególności za „Jaki był 
ten dzień”.

Dziewczyny i chłopaki super.

Czekam na powtórkę za rok.

Kinga Zmarzły-Jarek

boszcz śpi. My chodzimy na pal-
cach... Czekamy aż minie pierwsza 
godzina. Sowy na polu latają lotami 
patrolowymi. Pohukują przerażająco. 
A my czekamy aż młodzież uśnie. 
Zaczynamy.
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Tak na wstępie
Myślałem, że mnie to ominie. 

Jednak przekonuję się, że życie jest 
dużo bogatsze. O czym mówię? O pi-
saniu „kilku” słów o sobie. Sądzę, iż 
łatwiej się pisze o czymś lub na ja-
kiś dany temat, a nie o swojej osobie. 
Skoro jednak się zgodziłem, to chcę 
się niejako „przedstawić” wspólnocie 
parafialnej i wszystkim czytelnikom 
Naszych Spotkań. 

Skąd jestem? 
Pochodzę z Mielca z para-

fii Trójcy Przenajświętszej. Moja 
rodzinna parafia jest dość dużą 
wspólnotą. Liczy ok. 11 tys. wier-
nych. To właśnie w Mielcu, na tzw. 
„Smoczce” (tak nazywa się ulica, 
na której mieszkam, osiedle i tak też 
jest nazywana parafia) rozpoznałem 
swoje powołanie. W rodzinie, gdzie 
mama uczyła mnie serdeczności, 
delikatności i ofiarności, a tato na-
uczył pracowitości. W Liturgicznej 

Słów o sobie kilka…
Służbie Ołtarza, gdzie poznawa-
łem rytm liturgii. W Apostolskiej 
Wspólnocie Młodych, która poka-
zała mi, że młody człowiek może 
być wierzący i praktykujący! Jeśli 
chodzi o rodzeństwo to mam młod-
szego brata, z którym, jak to w ro-
dzeństwie, nie zawsze się dogady-
waliśmy. To właśnie w rodzinie, na 
terenie parafii i miasta zdobywałem 
wiedzę, tam też kształtował się 
mój charakter i światopogląd oraz 
co najważniejsze odkryłem swoje 
powołanie. Co lubię robić? Lubię 
wycieczki w góry i na rowerze. 
Uwielbiam podróżować. Bardzo 
lubię rozmowy i różne spotkania 
z drugim człowiekiem. Lubię po-
magać (na tyle ile jestem w stanie 
pomóc). 

Powołanie – nie zawsze po 
drodze

Do seminarium poszedłem sto-
sunkowo późno. Po trzech latach 
pracy fizycznej zdecydowałem 
się wstąpić w progi seminarium. 
Dlaczego tak późno? Wiele czyn-
ników się na to złożyło. Dużo by 
mówić. Jednak wierzę, że każ-
dy z nas ma swój konkretny czas 
dany mu przez Stwórcę. I gdybym 
nawet mógł go cofnąć, to nie zro-
biłbym tego za żadne skarby świa-
ta. Dlaczego? Ponieważ to Bóg 
z perspektywy wieczności wie, 
co jest dla mnie najlepsze. Kiedy 
powiedziałem o tym w domu, był 
płacz pomieszany z ciszą. Mój 
dziadek powiedział mi wtedy tylko 
jedno zdanie: „Marcin pamiętaj! 
Najpierw masz być człowiekiem 
dopiero później księdzem”. Sześć 
lat w seminarium to kawał czasu. 
Jak je wspominam? W skali 1 do 
5 oceniam ten czas na 4,5. Jestem 
wdzięczny Bogu za różne doświad-
czenia, przez które mnie przepro-
wadził w tym miejscu i dziękuję 

Mu przede wszystkim za to, że 
niejako seminarium „dało mi” ka-
płaństwo. Moim zawołaniem ka-
płańskim są słowa z Ps 23, 4 „Bo 
Ty jesteś ze mną”. 

Wszystko zaczyna się na „N”. 
Przypadek?

Nowa parafia. Nowy Sącz. 
Neoprezbiter. Nowa ewangelizacja. 
Nowe miejsce. Wszystkim, którym 
mówiłem, gdzie będę posługiwał 
mówili: „To ta nowa parafia”. Tak! 
Wszystko jest dla mnie nowe. Jestem 
tu dopiero kilka dni. Poniekąd uczę 
się „chodzić” na nowo po nowym 
miejscu. Dlatego śmieje się sam do 
siebie, że wiele rzeczy w tym miej-
scu zaczyna się na „N”. Pamiętam 
moment niepewności i oczekiwania 
na nową parafię. Podczas wręczania 
nominacji przez Księdza biskupa 
Andrzeja Jeża serce biło mi bardzo 
mocno. Ogromnie się ucieszyłem 
z tego, że to parafia św. Jana Pawła II 
w Nowym Sączu będzie pierwszym 
miejscem mojej posługi. Oczywiście 
radość była pomieszana z niepewno-
ścią, ale chyba tak jest zawsze. Jak 
sobie z nią radzę? Słowami, które 
powiedział bp. Stanisław Salaterski 
podczas tegorocznej pieszej piel-
grzymki. Mniej więcej tak mówił: 
„Bóg przez ręce biskupa posyła ka-
płana, który w tym czasie jest po-
trzebny danej parafii. Takiego a nie 
innego”. 

Zakończenie
To było „kilka” słów o sobie. 

Wszystkiego nie da się napisać, gdyż 
wiele nosi się na dnie swojego serca. 
Życzę wszystkim czytelnikom po-
myślności i Bożej opieki. Otaczam 
Was wszystkich, szczególnie wier-
nych z parafii św. Jana Pawła II, 
swoją kapłańską modlitwą. Szczęść 
Boże!

Ks. Marcin Kurmaniak
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Udział w PPT był zawsze moim 
marzeniem, ale byłam za mała, 
żeby pójść tak całkiem bez rodzi-
ców. W tym roku w końcu przeko-
nałam mamę, zgodziła się, żebym 
poszła sama.

 Oczywiście miałam mnóstwo 
obaw, czy znajdę przyjazne dusze 
(żadna koleżanka nie chciała mi to-
warzyszyć, mimo namów), czy sobie 
poradzę, za nic nie chciałam zadzwo-
nić z trasy do rodziców, żeby mnie 
zabrali wcześniej. Z dumą mogę teraz 
powiedzieć: udało się! Dałam radę! 

Pielgrzymka rozpoczęła się 17 
sierpnia Mszą o 6.30 w Tarnowie. W na-
szej 22 grupie św. Małgorzata znalazło 
się około 300 osób. Przewodnikiem 
był ksiądz Zbigniew Biernat. 

Najtrudniejszy, bo najdłuższy był 
drugi dzień, ale z każdym kolejnym 
dniem pielgrzymowało się łatwiej. 
Każdy dzień miał swój rytm wyzna-
czany przez nabożeństwa, modlitwę, 
śpiew, Eucharystię. Wyjątkowe wra-
żenie zrobiły na mnie śluby i chrzest 
osób, które pielgrzymowały pierwszy 
raz. Nawet nie wiem, kiedy nadszedł 
dziewiąty dzień pielgrzymki i mo-
ment wejścia naszej grupy na Jasną 
Górę. Przeżycia były cudowne, nie-
zapomniane, może dlatego, że przy-
jechała moja mama, bardzo ze mnie 
dumna i wzruszona, że dałam radę. 

Debiutantka na 37. Pieszej 
Pielgrzymce Tarnowskiej

Każdy pielgrzym niósł na Jasną Górę do 
Najlepszej Matki intencje swoje i swoich bli-
skich. Niektórzy szukali wsparcia, pociechy, 
inni rady, a jeszcze inni prosili o uzdrowienie. 

Bardzo cenne dla mnie było spotkanie 
z młodymi pochodzącymi z innych parafii, od 
każdego z nich mogłam się czegoś nauczyć. 
Miłym akcentem były odwiedziny księdza pro-
boszcza bazyliki świętej Małgorzaty z pysznym 
obiadem. 

Trudno mi coś więcej napisać, emocje są 
zbyt silne, ale jedno wiem na pewno. Jak Bóg 
pozwoli, w przyszłym roku znowu wyruszę na 
pielgrzymi szlak, może uda mi się kogoś namó-
wić? Bo warto! 

 Agnieszka
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Lepsze jutro dla albinosów 
w Afryce jest możliwe, o czym 
przekonałam się w czasie moje-
go wakacyjnego pobytu na misji 
w Tanzanii. Powróciłam tam po 
dwóch latach i z radością patrzy-
łam jak z każdym dniem rosną 
mury nowego domu dla albinosów 
w Mwanzie. Mówi się o nim „Dom 
na skałach”, ponieważ, praktycz-
nie powstaje na skałach, otulają-
cych jezioro Wiktoria. Roztacza 
się z niego piękny widok na jezio-
ro i wierzę, że dzieci znajdą tam 
dobro, miłość i nadzieję na lepszą 
przyszłość.

Albinizm (bielactwo) to cho-
roba genetyczna, objawiająca się 

Lepsze jutro dla Albinosów 
w Tanzanii

brakiem pigmentacji skóry, włosów 
oraz tęczówki oka. Chorzy wykazu-
ją nadmierną wrażliwość na promie-
niowanie słoneczne, przejawiające 
się światłowstrętem, utratą wzro-
ku, poparzeniami skóry i wzrostem 
występowania nowotworów skóry. 
Dodatkowo w Tanzanii dzieci cho-
re na albinizm są marginalizowane, 
prześladowane. Panuje tam okrut-
na ideologia głęboko zakorzenio-
na u niektórych Tanzańczyków, że 
część ciała albinosa użyta do rytów 
szamańskich może uczynić kogoś 
bogatym albo pomóc mu wygrać 
wybory. W ideologię tę wierzą nie 
tylko niepiśmienni i biedni rolnicy, 
lecz także wykształceni i bardzo do-

brze sytuowani ludzie. Ocenia się, że 
jedna część ciała albinosa kosztuje 
nawet kilka tysięcy dolarów. Dwa 
lata temu podczas pobytu w Tanzanii 
Pan Bóg postawił na mojej drodze 
Kabulę, dziewczynkę albinoskę, 
która przebywała w tanzanijskim 
specjalnym ośrodku w Buhanngija, 
który pierwotnie miał być przezna-
czony wyłącznie dla dzieci niewido-
mych i głuchoniemych, ale wkrótce 
zaczęto do niego przywozić dzieci 
albinoskie – od najmłodszych po pra-
wie dorosłe – aby zapewnić im bez-
pieczeństwo. Jak bardzo było to waż-
ne, świadczy o tym przykład Kabuli. 
Pewnej nocy bandyci, działający na 
zlecenie szamana, wtargnęli do jej 
małego domu w wiosce, gdzie miesz-
kała ze swoją mamą i rodzeństwem 
i meczetą odrąbali jej rękę. Cudem 
udało się ją uratować a po wyjściu 
ze szpitala została umieszczona we 
wspomnianym ośrodku, gdzie dołą-
czyła do innych dzieci o podobnym 
losie. Sytuacja dzieci w ośrodku 
Buhangigia jest bardzo trudna, dzieci 
mieszkają w okropnych warunkach, 
muszą się troszczyć same za siebie, 
gdyż jest ich ok. trzysta dwadzieścia 
a opiekunów zaledwie kilku. Racje 
żywieniowe są bardzo skromne i czę-
sto niewystarczające, aby zaspokoić 
głód, mieszkają w dużych przepeł-
nionych salach i śpią na piętrowych 
metalowych łóżkach a cały ich świat 
zamknęty jest w jednej malutkiej 
walizeczce, którą przywożą ze sobą 
i trakują, jak najcenniejszy skarb, bo 
poza nią nic do nich nie należy. Ich 
oczy i serce są przepełnione tęsknątą 
za miłością, bliskością rodziców i aż 
trudno uwierzyć, że w takiej sytuacji 
nie tacą nadziei i mają marzenia. I to 
takich właśnie miejsc Pan posyła 
swoich apostołów: kapłanów, mi-
sjonarzy świeckich, wolontariuszy, 
którzy dzięki łasce Bożej usłyszeli 
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słowa „Posłał mnie Pan, aby ubo-
gim niósł dobrą nowinę” (Łk4,18) 
odczytują te pragnienia i niosą dobrą 
nowinę, która cudownie realizuje się 
w ich życiu. Od kilku lat opieką mi-
syjną otacza dzieci Stowarzyszenie 
Misji Afrykańskich (SMA) a dla mi-
sjonarza SMA ks. Janusza Machoty, 
przełożonego regionu Tanzanii – 
Albinosi, to ukochane dzieci Boga. 
Dzięki wsparciu finansowemu i po-

domu, ktorego pragną a równocze-
śnie dzięki edukacji mogliby integro-
wać się z lokalnymi społecznościami. 
Marzeniem nas wszystkich jest, aby 
kiedyś wychowankowie tego „Domu 
na skałach”, po ukończeniu studiów, 
przejeli pałeczkę i sami opiekowali 
się swoimi młodszymi siostrami i bra-
ciszkami. Ponieważ projekt nie otrzy-
mał dofinansowania z MSZ „Polska 
pomoc”, jest realizowany dzięki 
wsparciu ludziom dobrej woli. Każdy 
z nas może dołożyć swoją cegiełkę 
do budowy tego pięknego przedsię-
wzięcia, swoją modlitwą czy pomocą 
finansową do czego z całego serca za-
chęcam a kończąc pragnę zacytować 
słowa ks. Janusza „ Wierzę, że jest to 
projekt Pana Boga, a zatem z Jego po-
mocą i ze wsparcie ludzi, uda nam się 
go zrealizować. Wiem, że czeka nas 
nie lada wyzwanie, ale przecież Bóg 
”posyła nas, abyśmy ubogim nieśli 
dobrą nowinę”. A skoro Bóg z nami, 
to któż przeciwko nam?!

 Bożena Sułkowska 
 Misjonarka Świecka SMA

Więcej informacji można zna-
leźć w prezentacji pt.” Lepsze jutro 
albinosów” na stronie: www.solidar-
ni.sma.pl

słudze misyjnej Kabula ukończyła 
Szkołę Podstawową i obecnie uczęsz-
cza do dobrego prywatnego liceum. 
Chcąc pomóc większej liczbie dzieci, 
z początkiem 2019 r. rozpoczęto bu-
dowę specjalnego domu dla dzieci, 
w którym przebywałoby kilkanaście 
dziewczynek i chłopców, mogliby 
oni uczęszczać do okolicznych szkół 
i być objęci specjalistyczną opie-
ką medyczną. Byłaby to namiastka 
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Odeszli po nagrodę do Pana
(1.07. - 31.08.2019 r.)

Telefon parafi alny: 515 022 018
Strona parafi alna: https://jp2nowysacz.pl/

Kancelaria paraf. w dni powszednie – pół godz. po Mszy św.
W pierwszy piątek i święta – KANCELARIA NIECZYNNA

Biblioteka parafi alna: wtorek – 18.15-19.00

Konto paraf.: 56 1050 1722 1000 0090 3022 9067

BIULETYN PARAFII ŚW. JANA PAWŁA II 
REDAGUJE ZESPÓŁ:

 KS. ZBIGNIEW BIERNAT, JADWIGA PAPAJ, AGATA SEKUŁA 
WSPÓŁPRACA – ADAM MISIEWICZ

Korekta własna

KRONIKA PARAFIALNA

Adrian Świętoń-Basiaga, Lena Bodziony, Miłosz Potok, Konstanty 
Baruch, Dominik Boruch, Bruno Połeć, Nela Mikulec, Maja 
Najduch, Nadia Kwaśniowska, Magdalena Poremba, Jan Chudy, 
Lilianna Fiut.

Kazimierz Król l. 90, Jerzy Pajor l. 71, Wanda Węglowska l. 80, Józef 
Kmak l. 64, Teresa Strojny l. 76, Wiesław Grabowski l. 84, Danuta 
Liro l. 72, Czesław Wilk l. 68, Helena Popiół l. 63, Maria Nurek l. 68, 
Zbigniew Ogiński l. 70, Maria Wiśniewska l. 80, Barbara Oracz l. 66, 
Kazimierz Kościółek l. 74, Bolesław Bacia l. 69, Anna Turska l. 69, 
Wojciech Pacholarz l. 55.

Andrzej Duda i Iwona Świderska, Jarosław Zieliński i Natalia 
Połomska, Rafał Mikulec i Wioletta Tobiasz, Tomasz Pabisz 
i Beata Zięba, Mateusz Baran i Aleksandra Długa, Ariel Wieliczko 
i Katarzyna Nowak.

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
W PARAFII ŚW. JANA PAWŁA II

DNI POWSZEDNIE:
Msza św. – 6.30 i 17.30 (w piątek – 6.30, 15.15)
Nowenna do św. Jana Pawła II – wtorek – 17.00
Koronka do miłosierdzia Bożego – piątek – 15.00
Godzinki – codziennie o godz. 6.00 (niedziela – 7.30)

NIEDZIELA I ŚWIĘTA OBOWIĄZKOWE:
Msza św. – 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 (z udziałem dzieci), 12.30 (chrzcielna), 
16.30 
Sobota – 17.30 – Msza św. niedzielna 
Januszowa – 10.15
Spowiedź św. codziennie przed nabożeństwami i w czasie ich trwania.

PIERWSZY PIĄTEK:
Msza św. – 6.30, 15.15, 17.30

Spowiedź – w środę dla dzieci ze szkoły podstawowej: 17.00-18.00; 
dla gimnazjum – czwartek: 16.30-18.00; w piątek: 6.00-7.00; 14.30-15.30; 
17.00-18.00
Januszowa – 17.00

NABOŻEŃSTWO PIERWSZOSOBOTNIE – 6.30 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 
– czwartek – 7.00 -17.30

Witamy w rodzinie parafi alnej
(1.07. - 31.08.2019 r.)

Zawarli sakrament małżeństwa
(1.07. - 31.08.2019 r.)

Serdecznie zapraszamy na spotkania poszczególnych grup 
parafi alnych:

� chłopców ze szkoły podstawowej pragnących zostać  ministrantami  
w sobotę –  godz.  1000

� ministrantów w sobotę –  godz. 1100

� lektorów – w poniedziałek –  godz. 1800

� scholi „Radosne Duszki”  – w sobotę 1100

� młodzież – w czwartek – 1800

� DSM  – w sobotę – 1230


