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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Para� anie i Przyjaciele naszej para� i

Koniec 2019 roku jest szczególną okazją, aby podziękować Panu Bogu za wszelkie łaski, 
które otrzymaliśmy w tym czasie. Za kilka dni rozpoczniemy w Imię Boże rok 2020, będzie 
on Rokiem Świętego Jana Pawła II, naszego patrona, ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej 
z okazji 100. rocznicy jego urodzin, które wypadają 18 maja. Szczególnym czasem w tym 
roku w naszej para� i  będą misje św., które odbędą się w dniach 9.05 - 17.05.2020 roku. 
Ostatnie misje odbyły się jeszcze w bazylice św. Małgorzaty w 2010r., na zakończenie których 
postawiliśmy krzyż misyjny na placu, gdzie wybudowaliśmy nasz kościół. Zapraszamy 
wszystkich para� an, na ten szczególny czas łaski, przemiany i uświęcenia.  W  tym roku 
również każdego 18. dnia miesiąca zapraszamy na wieczorny apel  ze św. Janem Pawłem II.  

Pragniemy również podziękować za wszelką modlitewną i materialną pomoc  na budowę 
i wystrój naszego kościoła.  W minionym roku spłacaliśmy zaległości  związane z budową 
naszego kościoła. Ufam, że w przeciągu kilku miesięcy tego roku zostaną spłacone wszystkie 
zaległości. W minionym roku wykonaliśmy prawie 190 metrów solidnych, dębowych ławek. 
W  bieżącym roku planujemy przede wszystkim wymalować zewnętrzne ściany kościoła, 
zaimpregnować fugi i cegłę klinkierową oraz wykonać  konfesjonały.  Projektowane są też 
witraże, z  których przynajmniej jeden będziemy chcieli zamontować przed para� alnym 
odpustem. W  dalszej kolejności myślimy o  projekcie i  wykonaniu ołtarza głównego oraz 
ołtarzy bocznych.

Niech Nowy Rok będzie dla każdego z  Was, Drodzy Para� anie i  Przyjaciele naszej 
para� i, szczególnym spotkaniem z Panem Jezusem, który „daje nam nowe życie” i „wchodzi 
w nasz świat”, nadając wszystkiemu właściwy sens i wymiar. Szczęść Boże.

                                                                                                     Proboszcz
                                                                                           ks. Zbigniew Biernat

                                                                                               
                                                                                              Współpracownicy

ks. Mirosław Tragarz, ks. Wiesław Wysowski,
ks. Marcin Kurmaniak, ks. Grzegorz Kiełbasa 
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Rekolekcje adwentowe Rycerzy Zakonu 

W dniach 6-8 grudnia br. 
w  Krakowie  w  Sanktuarium  św. 
Jana  Pawła  II  przy  ulicy  Totus 
Tuus 32 odbyły  się  rekolekcje ad-
wentowe  dla  rycerzy  Zakonu  św. 
Jana  Pawła  II.  W  rekolekcjach 
uczestniczyli rycerze z całej Polski 
wraz  z  żonami  i  dziećmi. Dlatego 
też  równolegle  do  nauk  dla  doro-
słych odbywały się specjalne reko-
lekcje dla dzieci.

Rekolekcje rozpoczęły się w pią-
tek mszą świętą o godz. 17.00, w trak-
cie której przyjęto do grona rycerzy 5 
kandydatów, w tym jednego do na-
szej chorągwi, zacnego brata Jacka 
z parafii Matki Bożej Niepokalanej. 

Następny dzień obfitował w bar-
dzo wiele wydarzeń. Spotkania rozpo-
częły się od godziny 10.00 omówie-
niem spraw wewnętrznych zakonu. 
Następnie była modlitwa wraz z na-
uką rekolekcyjną i po obiedzie róża-
niec i kolejna nauka rekolekcyjna. 
Dzień kończyła Msza Święta o go-
dzinie 17.00, w trakcie której zostało 
mianowanych ponad 20 rycerzy z ca-
łej Polski na czwarty stopień, którego 
znakiem jest przyjęcie Matki Bożej 
w wybranym przez siebie wizerunku 
za swoją hetmankę, o czym świadczy 
ryngraf noszony na piersi przez każde-
go rycerza czwartego stopnia. Odbyła 
się również uroczystość wręczenia 
obecnym na rekolekcjach kapelanom 
poszczególnych chorągwi pektorału 
wraz z ryngrafem z wizerunkiem św. 
Jana Pawła II. Między innymi taki 
pektorał otrzymał nasz proboszcz ks. 
Zbigniew jako kapelan Chorągwi św. 
Jana Pawła II w naszej parafii. 

W ostatnim dniu odbyło się 
spotkanie dotyczące spraw zakonu 
i całość rekolekcji zakończyła Msza 
Święta o godzinie 12.00. 

Wszystkie nauki głosił mi-
sjonarz z Ukrainy, ks. dr Ryszard 
Federczyk, nawiązując w nich do 
słów św. Pawła z listu do Efezjan 
(Ef 5, 21-33). Całość rozważań sku-
piała się więc na obrazie małżeń-
stwa ukazanym przez Chrystusa. 
Głównym przesłaniem było to, że 
małżeństwo było pomyślane przez 
Boga już w samym akcie stworzenia 
człowieka jako mężczyznę i kobietę. 
Sam sakrament zaś jest połączeniem 
mężczyzny i kobiety nierozerwal-
nym węzłem małżeńskim w obecno-
ści Boga. Bóg w tym sakramencie 
obdarza małżonków wszelkimi ła-
skami i darami, a przede wszystkim 
darem powołania do życia potom-
stwa, które Bóg obdarza nieśmiertel-
ną duszą. Bóg daje też łaski małżon-
kom opuszczonym i samotnym, aby 
wytrwali w wierności przysiędze 
małżeńskiej w każdej sytuacji ży-
ciowej, będąc porzuconym lub zmu-
szonym do życia w pojedynkę. Ks. 
Federczyk szczególnie podkreślał 
słowa „Bądźcie sobie wzajemnie 
poddani w bojaźni Chrystusowej!” 

Grzegorz Klatka

Z życia grupy młodzieżowej 
28 listopada 2019 roku, na na-

szym spotkaniu poruszyliśmy ważny 
temat jakie są różnice, a jakie podo-
bieństwa pomiędzy kobietą a męż-
czyzną. Na początku podzieliliśmy 
się na grupy – dziewczyn i chłopców. 
Przedstawicielami grupy chłopców 
był Adam, a grupy dziewczyn – Ania. 
Zrobiliśmy plakaty dotyczące cech 
charakteru obu płci, lecz nie przedsta-
wialiśmy ich od razu. Najpierw ksiądz 
przedstawił nam prezentację o różni-
cach i podobieństwach pomiędzy ko-
bietą a mężczyzną. Później przedstawi-
liśmy nasze plakaty przed całą grupą, a 
spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

7 grudnia 2019 roku,  nasza gru-
pa spotkała się na pieczeniu pierni-
ków u pani Agnieszki Popardowskiej. 
Zaczęliśmy od godz. 14:00 wyrabia-
jąc dużą ilość ciasta. Zaczęło się od 
małej ilości pierników, jednak póź-
niej ta ilość zwiększała się z każdą 
godziną. Gdy część pierników zo-
stało upieczonych zaczęliśmy je de-
korować.  Nie dość, że włożyliśmy 
dużo pracy w przygotowanie ciastek, 
to jeszcze świetnie się przy tym ba-
wiliśmy. Nie zabrakło śpiewu oraz 
świetnej zabawy. Pomimo 7 godzin 
ciężkiej pracy, nasze starania zakoń-
czyliśmy sukcesem, oraz wspólną 

modlitwą. Pierniki były sprzedawane 
15 grudnia od godziny 6:30-12:30. 
Pieniądze przeznaczone będą na dzia-
łania duszpasterskie naszej grupy  
Dziękujemy za każdą złożoną ofiarę!
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Bo jak śmierć potężna jest mi-
łość! - Myślę, że te słowa najlepiej 
oddają  to,  kim  była  i  co  zrobiła 
bł.  Karolina  Kózka.  W  niedzielę 
17  listopada  wspólnota  wiernych 
z Januszowej przeżywała w swojej 
kaplicy  odpust  ku  czci  tej młodej 
błogosławionej. 

Uroczysta Msza święta odpu-
stowa była sprawowana o godzinie 
12.00. Cała liturgia została pięknie 
przygotowana przez Liturgiczną 
Służbę Ołtarza. Wystrój kaplicy 
i licznie zgromadzeni wierni two-
rzyły razem wspaniały klimat do 
modlitwy. A to wszystko po to, by 
wypraszać u dobrego Boga wszel-
kie potrzebne łaski za wstawiennic-
twem bł. Karoliny. Głównym cele-
bransem, a zarazem kaznodzieją był ks. Marcin 
Kurmaniak, który w homilii zaznaczył, że dosko-
nała miłość usuwa wszelki lęk, czego wzorem była 
bł. Karolina. Eucharystię koncelebrowało jeszcze 
dwóch kapłanów. Ksiądz Wiesław Wysowski, 
który na co dzień sprawuje opiekę nad kaplicą 
w Januszowej oraz ksiądz Grzegorz Kiełbasa. 
Liturgia zakończyła się wspólnym odmówie-
niem litanii do bł. Karoliny przed Najświętszym 
Sakramentem. Uroczystość uświetnili Rycerze 
św. Jana Pawła II z pierwszej w Nowym Sączu 
chorągwi Rycerzy św. Jana Pawła II.  

Ks. M.K.

 Odpust w Januszowej
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Dzień 02.10.2019  r. spędza-
my w Lourdes, ośrodku piel-
grzymkowym poświęconym Matce 
Bożej z Lourdes, która objawiła się 
Bernadecie Soubirous. Ten desz-
czowy dzień rozpoczynamy od 
Mszy świętej sprawowanej w gro-
cie Massabiell (grocie objawienia). 
Grota jest bardzo prosta i surowa. 
Ponad główną wnęką jest nisza, 
gdzie miały miejsce objawienia i na 
którą od 4 kwietnia 1864 umieszczo-
na jest figura Matki Bożej z Lourdes, 
dłuta rzeźbiarza polskiego pocho-
dzenia Josepha Fabischa. Na piede-
stale wyryty jest napis: (pol. „Jestem 
Niepokalane Poczęcie”). 

Pierwszym z kościołów, ja-
kie zostały zbudowane na terenie 
Domeny, była Krypta i należy dziś 
do najmniejszych spośród nich. 
Przy budowie Krypty pracował 
też ojciec Bernadetty Soubirous.  
Nad kryptą została zbudowana 
Bazylika Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny, zwa-
na potocznie bazyliką górną, 
a w niej umieszczony relikwiarz św. 
Bernadetty. Z Bazyliki wyruszyli-
śmy na drogę krzyżową, zbudowaną 
z pięknych dużych rozmiarów figur. 
Po odprawieniu drogi krzyżowej 
mieliśmy możliwość odwiedzenia 
miejsca narodzenia i zamieszkania 
rodziny Soubirous oraz pamiątek ro-
dzinnych. Dalszy czas wolny to moż-
liwość modlitwy w kolejnych miej-
scach ośrodka. 

Bazylika Różańcowa to trzeci 
kościół zbudowany na terenie sank-
tuarium. Jego nazwa nawiązuje do 
objawień Bernadetty Soubirous, 
która widziała Matkę Bożą z ró-
żańcem w ręku. Nawa Bazyliki 
jest otwarta i okrągła, przykry-
ta kopułą. Zewnętrzną część ko-
puły wieńczy pozłacana korona 
i krzyż. Po lewej stronie od wejścia 

Parafialna pielgrzymka  
do sanktuariów maryjnych – część II

na plac rozciąga się ogromny traw-
nik, a pod nim Bazylika św. Piusa 
X zwana też bazyliką podziemną. 
W Bazylice znajduje się jedyna kapli-
ca Najświętszego Sakramentu z reli-
kwiami Piusa X oraz Jana Pawła II.  
Po prywatnej modlitwie wyruszamy 
do Hiszpanii – do Saragossy. 

Dnia 03.10.2019 r. znajduje-
my się w Saragossie aby nawiedzić 
Sanktuarium Matki Bożej Pilar, zwa-
ne Bazyliką Katedralną Matki Bożej 
na Kolumnie. Historia sanktuarium 
mówi, że gdy zniechęcony niepowo-

dzeniem ewangelizacyjnym Jakub 
planował powrót do Palestyny, wte-
dy ukazali się aniołowie, którzy nie-
śli kolumnę (pilar) z Matką Bożą. 
Aniołowie postawili kolumnę na 
ziemi, a Maryja poprosiła św. Jakuba 
o wzniesienie kościoła. W tym miej-
scu, przez moją modlitwę i wsta-
wiennictwo, moc Najwyższego 
dokonywać będzie niezwykłych 
znaków i cudów. W Bazylice zobra-
zowane zostały 2 cudy, jakie miały 
miejsce za wstawiennictwem Matki 
Bożej na Kolumnie. Jeden z cudów 
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z najsłynniejszych ośrodków kultu 
maryjnego w Europie Środkowej. 
Sanktuarium położone jest w Alpach 
Wschodnich, gdzie króluje Matka 
Boża Narodów Słowiańskich zwana 
także Wielką Matką Łaskawą Austrii 
i Możną Panią Węgier. 

Cudowne Sanktuaria Maryjne, 
możliwość modlitwy w tych cudow-
nych miejscach na zawsze pozostaną 
w naszych sercach.

Opracowała: Barbara Rębilas

(odzyskania amputowanej nogi 
przez chłopca) nazywa się cudem 
cudów. We wnętrzu można zobaczyć 
obrazy Goi oraz piękny ołtarz alaba-
strowy.

Po Mszy św. przejechaliśmy do 
Montserrat – do położonego w gó-
rach Sanktuarium Czarnej Madonny. 
Sczerniała od palonych przez setki 
lat świec figura Matki Boskiej znaj-
duje się w niszy, nad ołtarzem głów-
nym bazyliki. 

Dnia 04.10.2019 r. zwiedzamy 
Barcelonę, rozpoczynając od kościo-
ła Sagrada Familia, którego budowa 
nadal trwa. Portal przedni przed-
stawia Narodzenie, a tylny Mękę 
Pańską. Po Mszy św. w Krypcie 
zwiedzamy słynne ulice Barcelony, 
aby się udać do Katedry św. Eulalii. 
Świątynia poświęcona jest św. Eulalii 
- dziewicy, męczennicy, która według 
tradycji zginęła w Barcelonie w cza-
sie ostatnich prześladowań chrześci-
jan w wieku 13 lat. Pochowana jest 
w katedrze w bardzo bogato zdobio-
nym nagrobku wykonanym z alaba-
stru. Na dziedzińcu jest staw, w któ-
rym pływa trzynaście gęsi, co ma 
symbolizować wiek patronki. 

Dnia 05.10.2019 r. przybywa-
my do La  Salette do Sanktuarium 
Płaczącej Madonny, która przemó-
wiła do świata zbrukanego prze-
kleństwami. W Bazylice modlimy 
się w czasie Mszy Św., a wieczorem 
uczestniczymy w procesji światła 
z figurą Matki Bożej Płaczącej.

Dnia 06.10.2019 r. w godzinach 
rannych uczestniczymy we Mszy św. 
w Bazylice w La Salette, idziemy 
drogą krzyżową, po czym udajemy 
się do Sacra  Di  San Michele. Jest 
to imponujące opactwo w północ-
nych Włoszech, położone na terenie 
Piemontu. Michał jest czczony przez 
tradycję chrześcijańską jako obroń-
ca wiary oraz wojownik w obronie 
Kościoła. Na górę z klasztorem pro-
wadzą wykute w skale schody nazy-
wane „schodami śmierci” od znaj-
dujących się w skale nisz, w których 
niegdyś składano ciała mnichów.

Dnia 07.10.2019 r. w dro-
dze do Austrii zatrzymujmy się 
w Padwie, aby pomodlić się i uczest-
niczyć we Mszy św. w Bazylice 
Świętego Antoniego. Tu możemy 
zobaczyć m.in. przepiękną kaplicę 
Najświętszego Sakramentu oraz grób 
św. Antoniego. Wokół grobu pła-
skorzeźby na ścianie przedstawiają 
najważniejsze z cudów dokonanych 
za wstawiennictwem św. Antoniego. 
Bazylika urzeka swoim pięknem.

Ostatni dzień naszej pielgrzym-
ki 08.10.2019 r. zatrzymujemy się 
w Austrii w Mariazell. Jest tu jeden 
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30 listopada 2019 r. z okazji św. Mikołaja 
odbył się wspólny wyjazd scholi Radosne 
Duszki, aspirantów i ministrantów naszej para-
fii do Krakowa. Pod wodzą ks. Marcina, Pani 
Elżbiety, Agnieszki i Eweliny pięćdziesiąt tro-
je dzieci spędziło sobotni dzień na zabawie 
i modlitwie. Najpierw udaliśmy się do parku 
rozrywki Gojump i Goair. Był to czas niesa-
mowitej radości, wspólnych wygłupów i za-
bawy. Park rozrywki stworzył nam okazję do 
współpracy jak również radosnej rywalizacji. 
Trochę zmęczeni, ale szczęśliwi pojechaliśmy 
do Sanktuarium św. Jana Pawła II. W trakcie 
zwiedzania sanktuarium modliliśmy się ko-
ronką do Bożego Miłosierdzia, wypraszając 
wszelkie potrzebne łaski dla naszych wspólnot, 
śpiewaliśmy ulubioną pieśń papieża – Barkę - 
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Listopadowe wspominki
 17  listopada  2019  r.  w  kinie 

„Sokół”  w  Starym  Sączu  odbył 
się wieczór wspomnień o św. Janie 
Pawle  II.   Przygotowała go grupa 
teatralna,  działająca  przy  parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego w Starym 
Sączu.  Na  ten  wieczór  również 
i My, wspólnota parafialna parafii 
pw.  św.  Jana  Pawła  II  w  Nowym 
Sączu,  zostaliśmy  zaproszeni. 

 Dla nas, parafian, był to wieczór 
wspomnień o naszym patronie, któ-
ry wkomponował się w listopadowy 
czas modlitw  wypominkowych za 
zmarłych.

W ten wieczór pięknie wy-
brzmiał fragment modlitwy Credo 
„wierzę w Świętych obcowanie” mó-
wiący o tym, że oni są już w chwa-
le nieba, zjednoczeni z Bogiem, 

a jednocześnie są wśród nas. 
 Występujący na scenie przypomnie-
li życiorys i cały pontyfikat św. Jana 
Pawła II. Gospodarzem spotkania był 
ks. Janusz Ryba, proboszcz parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego w Starym 
Sączu, autorką scenariusza i reżyse-
rem przedstawienia była pani Danuta 
Hejmej. 
  Adam Misiewicz 

Czas wspólnej modlitwy i zabawy

oraz oddaliśmy cześć jego 
relikwiom. Po zwiedzeniu 
budynku kościoła odwie-
dziliśmy muzeum poświę-
cone naszemu rodakowi. 
Po wizycie w muzeum 
wysłuchaliśmy prelekcji 
o Całunie Turyńskim. Na 
zakończenie naszego wy-
jazdu w drodze powrotnej 
wstąpiliśmy do restaura-
cji McDonaldʾs. Był to 
bardzo radośnie spędzo-
ny czas, który pozostanie 
długo w naszej pamięci. 

 M.K 
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 Na dróżkach Matki Bożej 
 Kalwaria Zebrzydowska -  to miejsce   na szlakach 

pielgrzymki,  które  weszło  na  stałe  do  kalendarza  wy-
darzeń  w  naszej  parafii. W  sobotę  9  listopada  2019  r. 
wyruszyły  2  autokary  pielgrzymów    z  Nowego  Sącza. 
O godz. 9.00 w Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej 
rozpoczęła  się Msza  św.,  którą ks.  proboszcz Zbigniew 
Biernat  sprawował  w intencji pielgrzymów i parafian. 
  

Niemal tradycją się stało, że naszej pielgrzymce prze-
wodził senior Jan Biernat (długoletni przewodnik kalwaryj-
ski), a prywatnie ojciec naszego księdza proboszcza, który 
modlitwą rozpoczął wędrówkę po dróżkach. Wspomagał 
go nie tylko syn -  nasz proboszcz, ale również drugi syn 
ks. Ryszard  Biernat – proboszcz Parafii pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Czchowie, a brat naszego pro-
boszcza, który w tym samym czasie połączył swoich piel-
grzymów z Czchowa z naszą kompanią (przybyli w sile 
dwóch autokarów). Prowadzący po dróżkach  przewodnik  
w rozmyślaniach i modlitwie wprowadzał pątników  w zadu-
mę. Bowiem trzeba powiedzieć, iż słowa „Rozmyślań” i mo-
dlitw na dróżkach Matki Bożej były piękne. Wielu pielgrzy-
mów  bardzo przeżywało to „dróżkowe” spotkanie z Matką. 
W modlitwach  polecano dusze zmarłych, którzy już weszli 
do chwały niebieskiej. A my przypominaliśmy sobie  prawdę 
o naszej wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką.  
W modlitwach wspomnieliśmy zmarłych, pokutujących za 
grzechy w czyśćcu, którzy mają pewne długi do spłacenia 
Bożej sprawiedliwości. Nasi przewodnicy wprowadzili 
kompanię w stan rozśpiewania i rozmodlenia, a pieśni kal-
waryjskie oddały treść, czas i atmosferę Kalwarii. 

 Króluj nam Chryste!
Wielką radością naszej parafii było przy-

jęcie do grona kandydatów na ministrantów 11 
chłopców. Uroczystość odbyła się 15 grudnia 
2019 roku podczas Mszy Świętej o godzinie 
11.15. Obrzęd ustanowienia kandydatów miał 
miejsce po homilii. Po krótkim komentarzu 
wyjaśniającym kandydaci zostali przedstawie-
ni wspólnocie parafialnej oraz wyrazili chęć 
szczerego służenia Jezusowi. Uroczystego bło-
gosławieństwa udzielił ks. Proboszcz Zbigniew 
Biernat, który zachęcał młodzieńców do odważ-
nego i gorliwego przygotowania się do posługi 
ministranta. Po zakończonej Eucharystii aspi-
ranci wraz z rodzicami udali się do budynku ple-
bani na wspólne świętowanie.

M.K.

Było to piękne doznanie duchowe. Wymodleni 
i rozśpiewani wróciliśmy szczęśliwie do domów.     
       

Adam Misiewicz
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Odeszli po nagrodę do Pana
(01.11 – 15.12.2019 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

Oliwia Krupka, Maksymilian Wańczyk, Karol 
Piszczyński, Rafał Respekta, Rozalia Lachor, 
Magdalena Poręba, Jan Job

Jerzy Malicki l. 76, Patrycja Grygiel l. 34

 
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

RÓŻANIEC Z WYPOMINKAMI LISTOPADOWYMI 
– pół godziny przed wieczornym nabożeństwem

Witamy w rodzinie parafi alnej
(01.11 – 15.12.2019 r.)

Patriotyczne spotkanie 
w Klubie Seniora

Tradycyjnie  w  listopa-
dzie  zebraliśmy  się,  aby  słowem 
i  pieśnią  zaakcentować  Święto 
Niepodległości. Gościliśmy również 
przedstawiciela Instytutu Państwa 
Prawa - Pana Tomasza Króla, któ-
ry  przedstawił  seniorom  tematy 
związane  z  prawami konsumenta. 
Zwrócił szczególną uwagę na pro-
blem  komunikacji interpersonalnej 
przy wyłudzaniu kredytów i wszel-

kiego rodzaju pożyczek. Uczulił 
zgromadzonych  na formy oszustw, 
ostrzegał przed kredytami hipo-
tetycznymi, parabankami i tzw. 
„chwilówkami”. Mówił o dokony-
waniu przez oszustów rzekomych 
zmian w usługach telefonicznych, 
zmianach w zakresie taryfy za 
prąd, z czym związana jest zmiana 
umów.  Uczulił przed prezentami na 
pokazach, które mają w sobie duży 

czynnik ryzyka wplątania się w za-
wiłości fi nansowe.  Ostrzegał rów-
nież przed wpuszczaniem nieznajo-
mych do mieszkań, domów. Radził, 
aby  w razie sytuacji niejasnych po-
rozmawiać  z rodziną, bądź powia-
domić Policję. 

Spotkanie zakończyliśmy jak 
zwykle radośnie i patriotycznie  

Adam Misiewicz 


