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Odpust ku czci św. Jana Pawła II
20 października parafia św. 

Jana Pawła II przeżywała odpust ku 
czci swojego Patrona. Odpustowej 
Sumie przewodniczył oraz kaza-
nia na wszystkich Mszach głosił ks. 
profesor Mirosław Łanoszka. 

Piękna pogoda sprzyjała świę-
towaniu. Po Mszy i procesji wokół 
kościoła parafianie zebrali się przy 
grillu i domowych ciastach. W tym 
roku dochód ze słodkich specjałów 
przeznaczony został na  nowe ławki. 
Tej niedzieli mogliśmy cieszyć się 
kolejnymi 80 metrami ławek z opar-
ciem. W sumie mamy już w kościele 
550-600 miejsc siedzących. 

A.S. 
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W dniach 11-13 października 2019 roku w naszej 
parafii odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne. Była 
to nowa forma ćwiczeń duchowych, która pierwszy 
raz odbyła się w naszej parafii, dlatego dla wielu ich 
uczestników były czymś, z czym zetknęli się pierwszy 
raz w życiu. 

Na czym polegała inność tych rekolekcji? Przede 
wszystkim na sposobie, w jaki się odbywały. Trwały 
praktycznie 3 dni od piątku wieczorem do niedzieli do 
godzin popołudniowych. Prowadził je ks. Jan Kobak. 
Uczestniczyło w nich 90 osób.

oraz członkowie Domowego Kościoła. Składało się 
na nie rozważanie 4 tematów:

1 - Bóg miłuje Cię i ma wobec Ciebie wspaniały 
plan.

2 - Człowiek jest grzeszny, oddzielony od Boga 
i o własnych siłach nie może poznać Boga i Jego miłości 
ani realizować w życiu jego planu.

3 - Jedynie Jezus Chrystus może usunąć te prze-
szkodę, którą jest grzech, tylko przez Niego możemy po-
znać i przeżyć miłość Bożą.

4 - Tylko kiedy przyjmiemy Jezusa Chrystusa jako 
naszego Pana i Zbawiciela, możemy poznać i doświadczyć 
miłości Bożej i przyjąć Jego plan wobec każdego z nas.

Każde rozważanie tych zagadnień rozpoczynała na-
uka rekolekcyjna ks. Jana a następnie uczestnicy podzie-

Rekolekcje Ewangelizacyjne 
za nami

leni na grupy 10-11 osobowe dzielili się swoimi odczu-
ciami kierowani słowami Pisma Świętego. Oczywiście 
każdego dnia była Msza święta połączona z jedną z nauk 
rekolekcyjnych. Na zakończenie całych rekolekcji był 
czas na dzielenie się uczestników przeżyciami i doświad-
czyli doświadczeniami.

Tak wyglądała strona organizacyjna, a wrażenia po 
udziale w tego typu rekolekcjach pozostają na długo. 
Wielu uczestników to członkowie Domowego Kościoła 
i nie pierwszy raz brali udział w takich wydarzeniach, ale 
dla licznej grupy były to pierwsze tego typu rekolekcje 
w życiu. Takie wydarzenie można nazwać głębokim od-
dechem duchowym, takim dużym haustem świeżego po-
wietrza, który daje nam energię i siłę, podnosi na duchu. 
Po prostu trzeba je przeżyć samemu, zobaczyć na wła-
sne oczy, usłyszeć na własne uszy, a przede wszystkim 
otworzyć się na miłość Bożą, a Bóg zadba o resztę. Było 
wiele mocnych akcentów od indywidualnych świadectw 
poprzez modlitwę wstawienniczą do godziny świadectw, 
wywoływały one bardzo głębokie i silne emocje, co spra-
wiło, że zapadały w serce i na długo pozostaną w pamięci. 
Poświęcenie Bogu tych kilkunastu godzin pozwalało na 
spojrzenie na swoje życie duchowe z innej perspektywy. 
Można było usłyszeć, jak rozmawiać z Bogiem, jak mu 
można zaufać, gdzie ja jestem w swoim życiu i jak dalej 
iść, aby przybliżyć się do zbawienia.

Grzegorz Klatka
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W dniach od 26 września do 
8 października parafianie z pa-
rafii św. Jana Pawła II w Nowym 
Sączu pod duchowym przewod-
nictwem ks. Zbigniewa Biernata , 
proboszcza parafii, pielgrzymowali 
szlakami sanktuariów maryjnych 
w Europie. 

Dzień 27.09.2019 r. rozpoczęli-
śmy od zwiedzania Lizbony – stolicy 
i największego miasta w Portugalii. 
Udaliśmy się pod wieżę betlejem-
ską. Nieopodal zwiedziliśmy pomnik 
odkrywców, aby następnie przejść 
do pięknej Katedry Najświętszej 
Maryi Panny w Lizbonie. Katedra 
została wybudowana w stylu romań-
skim i w tym samym czasie w kate-
drze zostały umieszczone relikwie 
św. Wincentego z Saragossy, który 
jest patronem Lizbony. Przechodząc 
przez stare miasto Lizbony ( w 80% 
odbudowane po ogromnym trzęsie-
niu ziemi ) dotarliśmy do Kościoła 
Św. Antoniego – do miejsca narodze-
nia Św. Antoniego. Następnie udali-
śmy się do Fatimy, aby wieczorem 
uczestniczyć w procesji różańcowej. 
Prowadzenie piątej tajemnicy, części 
bolesnej różańca powierzono naszej 

Parafialna pielgrzymka 
do sanktuariów maryjnych – część I

grupie, którą reprezentował ksiądz 
proboszcz Zbigniew Biernat oraz 
Barbara Rębilas.

Dzień 28.09.2019 r. to pobyt 
w Fatimie, gdzie w godzinach rannych 
uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawo-
wanej w kaplicy objawień, a następnie 
w drodze krzyżowej wijącej się wśród 
gajów oliwnych i zagajników eukalip-
tusowych. Następnie udaliśmy się do 
małej portugalskiej wioski Aljustrel, 
w której mieszkała trójka dzieci, a któ-
rym 13 maja 1917 r. w dolinie Cova da 
Iria, ukazała się Matka Boża, która po-
prosiła je o modlitwę i powrót do Cova 
da Iria trzynastego dnia każdego na-
stępnego miesiąca. Dzisiaj w Aljustrel 
można zobaczyć, jak mieszkało ro-
dzeństwo Hiacynta i Franciszek Marto 
z rodziną oraz dom Łucji Santos i jej 
rodziny. Mieliśmy także możliwość 
spotkania się z ponad dziewięćdzie-
sięcioletnią siostrzenicą siostry Łucji. 
Dalsze modlitewne spotkanie z Maryją 
to spotkanie w Bazylice Matki Boskiej 
Różańcowej z grobami siostry Łucji 
oraz błogosławionych Franciszka 
i Hiacynty. Wieczorem uczestniczyli-
śmy ponownie w Modlitwie różańco-
wej i procesji.

Dnia 29.09.2019 r. po polskiej 
Mszy św. w Fatimie udaliśmy się do 
Coimbry. Coimbra związana jest 
z siostrą Łucją, która wstąpiła do 
karmelitanek bosych w Coimbrze. 
Przyjęła imię siostry Marii Łucji 
od Jezusa i Niepokalanego Serca 
Maryi. W klasztorze tym spędziła 
57 lat i tu zmarła. Przy drzwiach 
prowadzących do karmelu stoi po-
mnik siostry Łucji.

W Coimbrze mieści się najstar-
szy uniwersytet w kraju, najważniej-
szy ośrodek życia akademickiego 
w tym państwie, wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 
Głównym symbolem uczelni jest wi-
doczna praktycznie z każdego pun-
ku miasta barokowa Kozia Wieża. 
Przepiękna biblioteka uniwersytecka 
posiada świątynny wystrój, gdyż jest 
traktowana jako świątynia wiedzy.

Dalszym celem naszej wędrów-
ki po mieście był klasztor Krzyża 
Świętego. To tu mieszkał Fernando 
Martins de Bulhões, przyszły św. 
Antoni z Lizbony, jak mówi się 
konsekwentnie w Portugalii, albo 
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28 września 2019 r. w parafii 
Miłosierdzia Bożego w Tarnowie 
odbyło się spotkanie Apostolatu 
Pomocy Duszom Czyśćcowym z po-
szczególnych parafii. Była obec-
na także nasza wspólnota, która 
aktualnie liczy ponad 100 osób. 
Apostolat spotyka się w parafii św. 
Jana Pawła II w każdy drugi ponie-
działek miesiąca, odmawia różaniec 
i uczestniczy w Mszy świętej w in-
tencji zmarłych.

Ks. Proboszcz parafii Miłosierdzia 
Bożego serdecznie powitał przybyłe 
grupy wraz z kapłanami. Towarzyszyło 
nam wypisana na tablicy prośba Pana 
Jezusa, skierowana do św. Siostry 
Faustyny: „Wstępujmy często do czyść-
ca, bo tam cię czekają”. Adorowaliśmy 
Najświętszy Sakrament i wraz z or-

Diecezjalny dzień skupienia 
Apostolatu Dusz Czyśćcowych

ganistą śpiewaliśmy brewiarz za du-
sze zmarłych, odmówiliśmy różaniec.  
Bp. Stanisław Salaterski i wraz ka-
płanami sprawował Msze świętą, 
wygłosił homilię o wielkiej potrze-
bie niesienia pomocy duszom czyść-
cowym, które się odwzajemniają, 
zachęcał do częstego rozważania 
drogi krzyżowej Pana Jezusa. Po 
Mszy świętej zabrała głos siostra 
Anna, która wprowadza ludzi mło-
dych do apostolatu, podała przykłady 
wdzięczności od dusz czyśćcowych.  
Po Mszy Świętej ks. proboszcz za-
prosił na poczęstunek do dolnego ko-
ścioła. Wysłuchaliśmy konferencji, 
przygotowanej przez diecezjalnego 
ks. koordynatora Apostolatu, który 
podkreślił wielką potrzebę wrażliwo-
ści na życie wieczne, bo obecny świat 

oddala ten problem, choć wszyscy 
mają świadomość, że kto się urodzi, 
musi umrzeć. Winniśmy też pamiętać, 
że nic z materialnych dóbr nie weź-
miemy na życie wieczne, tylko dobre 
uczynki. Odwoływał się do wypowie-
dzi św. proboszcza Jana Vianneya, 
który miał kontakty z duszami czyść-
cowymi. Zachęcał do uzyskiwania 
odpustów, omówił dokładnie jeden 
z warunków, mianowicie wyklucze-
nie przywiązania do wszelkiego grze-
chu, nawet lekkiego. Otrzymaliśmy 
dokładną informację o odpustach.  
Na zakończenie konferencji odmó-
wiliśmy koronkę do Miłosierdzia 
Bożego i ubogaceni głębokimi prze-
życiami, refleksjami wróciliśmy do 
Nowego Sącza.

M. Krok

z Padwy jak mówi się w innych krajach. Stąd ruszyliśmy 
do Santiago De Compostela.

 Dzień 30.09.2019 r. poświęciliśmy na pobyt 
w Santiago De Compostela, miasto w północno-zachod-
niej Hiszpanii. Miejsce spoczynku św. Jakuba jednego 
z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa. Od 
średniowiecza jest to znany ośrodek kultu i cel pielgrzy-
mek. Katedra w Santiago De Compostela jest jedną z naj-
większych dzieł architektury romańskiej w Hiszpanii. 

Osobliwością katedry jest wielka kadzielnica o ponad 
700-letniej historii, zawieszona na sklepieniu, na skrzy-
żowaniu naw.

W obrębie placu katedry można podziwiać wiele pięk-
nych budynków instytucji państwowych i kościelnych: 
zakon klauzurowy dla sióstr, obiekt kościelno-klasztorny 
Św. Marcina, Ratusz, Rektorat Uniwersytetu. Po Mszy 
św. udaliśmy w dalszą drogę, tym razem do Burgos.

Dnia 01.10.2019 r. zwiedzamy Burgos i wpisaną na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO gotycką Katedrę 
Świętej Marii. Imponująco prezentuje się sam gmach 
Katedry jak również jej wnętrze. Znajduje się tam wiele 
wspaniałych zabytków i dzieł sztuki. W centralnej czę-
ści ołtarza znajduje się scena przedstawiająca fragment 
Zmartwychwstania Pańskiego, któremu towarzyszą posta-
ci Marii i Świętego Jana. We wnętrzu także m.in. bogato 
zdobiony ołtarz przedstawiający drzewo genealogiczne 
Pana Jezusa, obok figura Matki Bożej objawiająca się św. 
Jakubowi, przepiękne stalle, sala z portretami biskupów, 
obraz Marii Magdalen namalowany przez Leonarda da 
Vinci. Po Mszy świętej celebrowanej w Katedrze wyrusza-
my do Lourdes, aby w godzinach wieczornych uczestni-
czyć w procesji różańcowej z lampionami. Przedstawicielki 
naszej grupy uczestniczyły w oprawie muzycznej nabożeń-
stwa różańcowego.

Opracowała: Barbara Rębilas
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Vivat Iesus! Totus Tuus!
27 października na Mszy 

Świętej o godz. 12:30 w obecności 
księdza infułata Adama Kokoszki 
ośmiu mężczyzn z naszej para-
fii złożyło uroczyste ślubowanie, 
tworząc tym samym Chorągiew 
Zakonu Rycerzy Świętego Jana 
Pawła II. Zobowiązali się szczegól-
nie do umacniania wiary i rozwija-
nia katolickiej duchowości osób 
świeckich w tym zwłaszcza ducho-
wości męskiej, rozwijania wrażli-
wości i dzieł miłosierdzia w tym 
w szczególności w zakresie godno-
ści i pełnej ochrony życia ludzkie-
go, rozwijania wzajemnej pomocy 
bratniej Rycerzy, wspierania ducho-
wieństwa w każdej dziedzinie ich 
kapłańskiej posługi, dbania o roz-
wój patriotyzmu i miłości ojczy-
zny. Uroczystość swoją obecnością 
uświetnił generał zakonu Krzysztof 
Wąsowski. Uroczystość była tyleż 
podniosła, co wzruszająca. Mamy 
nadzieję, że do chorągwi wkrótce 
dołączą kolejni panowie.                                                         

(jp)
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22 października 2019 r. Klub 
Seniora działający przy naszej pa-
rafii wraz z sympatykami wyruszył 
do Szczyrzyca, aby w gotyckiej 
świątyni oddać hołd Matce Bożej 
Szczyrzyckiej i poznać bliżej zakon 
cystersów.

Opactwo Cystersów w Szczyrzycu, 
z obrazem Matki Boskiej Szczy-
rzyckiej jest jednym z sanktuariów 
maryjnych w Polsce. Jest zarazem 
jedynym nieprzerwanie istniejącym 
klasztorem cystersów na ziemiach 
polskich. Historia opactwa cyster-
sów w Szczyrzycu liczy ponad 750 
lat. Jego fundatorem był wojewoda 
krakowski Teodor Cedro herbu Gryf, 
który cystersom z Jędrzejowa ofia-
rował rozległe tereny na Podtatrzu 
w celu ich skolonizowania. Cystersi 
założyli w 1234 r. swój klasztor 
w Ludźmierzu. Nie jest znany do-
kładnie powód, dla którego zakon-
nicy przenieśli (najprawdopodob-
niej w 1243 r.) siedzibę opactwa 
z Ludźmierza do Szczyrzyca. Kult 
Matki Bożej, charakterystycz-
ny dla cystersów, stał się przy-
czyną rozpowszechnienia go naj-
pierw w Ludźmierzu, gdzie jego 
symbolem stała się figurka Matki 
Boskiej Ludźmierskiej, a następ-
nie w Szczyrzycu, w obrazie Matki 
Boskiej Szczyrzyckiej.

W okresie zaborów cystersi 
ze Szczyrzyca utracili ziemię, za-
kazane było przyjmowanie do no-
wicjatu, ale pozwolono im założyć 
elementarną czteroklasową szkołę 
dla dzieci wiejskich. Jej wycho-
wankiem był Władysław Orkan. 
Podczas okupacji hitlerowskiej 
w opactwie znalazło schronienie 
wielu uchodźców z różnych zakąt-
ków Polski. Prowadzono w nim tajne 
nauczanie, którego kontynuacją od 
1945 r. było Prywatne Gimnazjum 
OO. Cystersów Szczyrzycu, za-

Seniorzy u Matki Bożej Szczyrzyckiej 
i Pocieszenia

mknięte przez władze w 1955 r.  
Po przemianach ustrojowych 
w Polsce cystersi odkupili część zie-
mi, zamierzając kontynuować trady-
cje agrarne zakonu. Za szczególne 
męstwo w czasie II wojny świato-
wej opactwo szczyrzyckie zosta-
ło odznaczone Krzyżem Virtuti 
Militari.

Do klasztoru przylega murowa-
ny kościół z 1620 roku, przebudo-
wany w XVIII i XIX wieku. Jest to 
zarazem kościół parafialny Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej 
Maryi Panny Wniebowziętej i św. 
Stanisława Biskupa. 

W ołtarzu głównym tej świą-
tyni umieszczony jest cudowny 
obraz Matki Bożej Szczyrzyckiej. 
Ważnymi w dziejach opactwa data-
mi są rok 1983, kiedy to Jan Paweł II 
poświęcił na Jasnej Górze korony dla 
Matki Boskiej Szczyrzyckiej oraz 
1984 r. - uroczystość nałożenia ko-
ron Matce Bożej. Właśnie w tym 
kościele nasz ks. Proboszcz odprawił 
Mszę świętą w intencji pielgrzymów, 
ich rodzin oraz parafii. Po Mszy św. 

spotkał się z nami o. cysters, któ-
ry w szczegółach wprowadził nas 
w życie zakonu, historii klasztoru 
i obrazu Matki Bożej Szczyrzyckiej. 
Następnie udaliśmy się do klasztor-
nego muzeum, w którym podziwia-
liśmy zebrane eksponaty w salach 
na dwóch piętrach. Wśród cennych 
zbiorów są przede wszystkim mi-
litaria i dzieła sztuki sakralnej. 
Historia cystersów nierozerwal-
nie wiąże się z historią piwa pro-
dukowanego w klasztorach. Stare 
kroniki opactwa podają, że cy-
stersi w Szczyrzycu produkowa-
li napój z ziarna palonego, cy-
korii i chmielu kojący w posta-
ci, która miała nazwę cerewizji. 
Niskoprocentowe piwo warzone było 
w oparciu o specjalną recepturę.

Po wojnie browar znacjonali-
zowano. W 1997 browar zamknięto. 
Budynek miał być wystawiony na li-
cytację. Decyzją ministerstwa Kultury 
i Sztuki, który uznał browar szczyrzyc-
ki za zabytek, licytacja została wstrzy-
mana. Budynek pozostał własnością 
opactwa, ale do produkcji nie powró-
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cono. W marcu 2003 jeden ze znanych 
browarów europejskich uruchamiają-
cy swój zakład w Polsce, zwrócił się 
do opactwa o udostępnienie receptu-
ry. Odszukano ją w starych zapiskach 
klasztornych i w oparciu o nią piwo 
cystersów znów powróciło na rynek. 
Dzieje warzenia piwa przedstawiono 
w jednej z sal muzeum klasztornego.  
Po zwiedzeniu muzeum udaliśmy 
się pod klasztorną wiatę grillową, 
gdzie Gieniu Świerad serwował pysz-
ne kiełbaski i boczek z grilla. Czas 
umilał nam grą na akordeonie Kaziu 
Borkowski, a biesiadnicy - pielgrzymi 
wtórowali głosem piosenki biesiad-
ne. Po zakończonym grillu obraliśmy 
kurs na Pasierbiec do Matki Bożej 
Pocieszenia.

W Pasierbcu przed Matką 
Bożą Pocieszenia

Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Pasierbcu – jest sank-

tuarium maryjnym w którym otoczo-
ny jest kultem łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Pocieszenia. Kult ma-
ryjny na Pasierbieckiej Górze zwią-
zany jest z łaskami słynącym obra-
zem, ufundowanym w 1822 przez 
Jana Matrasa, który w ten sposób 
spełniał śluby złożone Niepokalanie 
Poczętej Maryi po swym cudownym 
ocaleniu po bitwie pod Ramstatt. 
W centrum kultu jest górujący nad 
okolicą murowany kościół pw. Matki 
Bożej Pocieszenia. Świątynia wznie-
siona została w latach 70. XX wieku 
dla potrzeb rozwijającego się sanktu-
arium. Przeniesienia obrazu ze starej 
kapliczki dokonano 28 sierpnia 1983. 

Droga Krzyżowa
Charakterystyczna Droga Krzy-

żowa na Pasierbcu prowadzi od 
schodów wejściowych, potem wokół 
kościoła na szczyt pobliskiego wzgó-
rza, na szczycie którego znajduje 

się Golgota. Poniżej umieszczono 
duży grób, nad którym góruje po-
sąg Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Całość prac przygotowawczych wy-
konali i sfinansowali parafianie.

Każdą ze stacji zdobią wielkie 
wykonane z brązu figury, zaprojek-
towane przez Wincentego Kućmę. 
Przy czwartej stacji 30 czerwca 2001 
wmurowano symboliczną urnę z pro-
chami Polaków poległych na Syberii, 
przywieziona i poświęcona przez bi-
skupa Jerzego Mazura z Irkucka.

Po odmówieniu w kościele przed 
obrazem Matki Bożej Pocieszenia 
różańca, odbyliśmy drogę krzyżową 
przy stacjach o wielkich symbolach 
narodowych , pięknie wykonanych, 
w majestacie otaczającej nas przy-
rody, krajobrazu i w promieniach 
słońca. Pielgrzymi wracali do parafii 
zadowoleni, uśmiechnięci i spełnieni 
duchowo. 
  Adam Misiewicz
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Odeszli po nagrodę do Pana
(01.10 – 31.10.2019 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

Daria Bochenek, Milena Piętoń, Artur Kuchnia, Monika 
Mróz, Zofi a Śmierciak, Hanna Wójcik, Eryk Michalik, 
Santiago Barwiński, Zuzanna Szczerba

Jan Bartkiewicz l. 70, Helena Obrzut l. 95, Władysław 
Szafraniec l. 79, Władysław Słowik l. 85, Katarzyna Frączek 
l. 94, Anna Kurzeja l. 77.

Rafał Dmitruk – Maria Gądkowska, Antoni Kalandyk – 
Krystyna Rekowska – Kuna, Sebastian Adamczyk – Anna 
Marcisz, Witold Pach – Grażyna Wańczyk

 
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

W PAŹDZIERNIKU RÓŻANIEC 
– w dni powszednie o 17.00, w niedzielę o 16.00.

Witamy w rodzinie parafi alnej
(01.10 – 31.10.2019 r.)

Zawarli sakrament małżeństwa
(01.10 – 31.10.2019 r.)

Synaj w telegraficznym skrócie
5 października grupa młodzieżowa wraz z ks. 

Marcinem wybrała się na Synaj, który tym razem miał 
miejsce w Nowym Sączu i miał nas wprowadzić do Taize 
(w tym roku będzie ono we Wrocławiu). Gdy dotarliśmy 
na miejsce, otrzymaliśmy krzyżyki i śpiewniki. Pierwsza 

część odbywała się na hali MOSiR, gdzie mogliśmy wspól-
nie pośpiewać, potańczyć i posłuchać kilku przejmujących 
świadectw. Następnie po wspólnym posiłku blisko czte-
rotysięczną grupą wyruszyliśmy w stronę kościoła MBN 
na drugą część spotkania. Na początku mieliśmy okazję 

pomodlić się, po-
śpiewać i wyciszyć 
podczas czuwa-
nia w duchu Taize. 
Później odbyła się 
Msza święta odpra-
wiona przez biskupa 
Andrzeja Jeża, po 
której udaliśmy się 
do swoich domów. 

A.Kalisz


