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Dzisiejszy dzień to tradycyj-
nie czas podziękowania i pod-
sumowania mijającego roku. 
Gromadzimy się na Eucharystii, 
która w naturalny sposób kieru-
je nasze myśli ku dziękczynieniu, 
bowiem słowo „Eucharystia” 
znaczy dziękczynienie. 

Pragnę podziękować kapłanom 
współpracownikom za dotychcza-
sową posługę i pracę w naszej pa-
rafi i. Dziękujemy, że w organizacji 
życia parafi alnego pomaga Rada 
Duszpasterska. Dziękujemy grupie 
synodalnej, która włącza się w pra-
ce nad budowaniem Kościoła i na-
szej parafi i na wzór Chrystusa.

Dziękujemy Różom Różań-
cowym, Żywej Drodze Krzyżowej, 
Apostolatowi Pomocy Duszom Czyść- 

Podsumowanie 2019 roku
 z kazania ks. proboszcza Zbigniewa Biernata

cowym, Margaretkom, które są niejako 
zapleczem duchowym naszej rodziny 
parafi alnej. Dziękujemy wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób angażują 
się w przygotowywanie uroczystości 
religijnych i wystroju naszego kościoła, 
szczególnie grupie panów, którzy są na 
każde zawołanie, aby poświęcić swój 
czas dla kościoła i parafi i. Również 
wszystkim zaangażowanym w prace 
gospodarcze, szczególnie pani kuchar-
ce i pani sprzątającej kościół i dom 
parafi alny. Dziękujemy Parafi alnemu 
Klubowi Seniora „Jutrzenka” za wszel-
ką działalność, pielgrzymki i tworzenie 
wspólnoty. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
trwają w adoracji w każdy czwar-
tek, jak również tym, którzy wybrali 
jedną godzinę czuwania modlitew-
nego w ciągu tygodnia. Dziękujemy Kościoł św. Jana Pawła II oświetlony nocą

Grupa młodzieżowa z ks. Marcinem Kurmaniakiem w akcji charytatywnej
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nadzwyczajnym szafarzom Komunii 
Świętej. Dziękujemy panu organi-
ście, który razem z chórem upięk-
sza uroczystości i nabożeństwa. 
Dziękujemy, panom kościelnym, – 
ministrantom i lektorom, Radosnym 
Duszkom i Dziewczęcej Służbie 
Maryjnej, grupie i scholi młodzieżo-
wej, Kręgom Domowego Kościoła, 
wszystkim stowarzyszeniom i wspól-
notom naszej parafii. Dziękujemy 

Ministranci i schola Radosne Duszki na oazie nad Soliną

Pielgrzymka parafialna do sanktuariów Europy

także za prowadzenie strony interne-
towej, facebookowej i troszczącym 
się o transmisje w Internecie. Bardzo 
dziękujemy Wam, Siostry i Bracia, 
za wspieranie akcji charytatywnych 
i ofiary składne na cele parafialne, 
a także różne cele kościelne. Bardzo 
dziękujemy za życzliwość, modlitwę 
i dobro okazywane nam – kapłanom. 

Wymiernym, czyli policzalnym 
świadectwem żywotności każdej 

parafii jest jej życie sakramental-
ne. W kończącym się roku przyję-
ło chrzest: 61 dzieci, chłopców 33 
dziewczynek 28. 

27 dzieci z klas trzecich 
Szkoły Podstawowej oraz kilka 
z SOSW przyjęło Komunię Świętą. 
Sakrament bierzmowania – sakra-
ment Ducha Świętego – przyjęło 135 
naszych młodych parafian. Do ołta-
rza przyszło w tym roku 21 par, aby 
przyjąć s. małżeństwa. 

W naszym kościele udzielono 
około 150 tyś. Komunii Świętych. 
W parafii mamy osoby starsze, 
samotne, chore, niepełnospraw-
ne. Do nich przychodzą kapłani 
i nadzwyczajni szafarze Komunii 
Świętej. Co miesiąc sakramenty 
św. w domu przyjmuje 50 chorych.  
Jako proboszcz a zarazem kapelan 
bardzo cieszę się z powstałej 27 
października 2019r. chorągwi braci 
Rycerzy św. Jana Pawła II, którzy 
poprzez formację duchową w każdy 
I wtorek miesiąca i zaangażowanie 
ewangelizacyjne promują nauczanie 
naszego św. patrona. Zapraszamy 
nowych chętnych panów, aby wstą-
pili w szeregi Rycerzy św. Jana 
Pawła II.

W kończącym się roku z naszej 
wspólnoty parafialnej stanęło na są-
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Powstanie chorągwi Jana Pawłą II

Swięcenia kapłańskie ks. Wojciecha Węglowskiego- pierwsze prymicje w parafii

dzie Bożym, szczegółowym, 32 męż-
czyzn i 24 kobiety w różnym wieku. 
Razem 56 parafian. Część z nich 
umarło bez sakramentów św., czasa-
mi nagle, ale również z zaniedbania 
samych chorych i rodziny. Nie ma 
prostszej drogi zbawienia jak droga 
sakramentów św. Bardzo proszę, aby 
nie odkładać zaproszenia kapłana 
z posługą sakramentalną na ostatnią 
chwilę, bo kapłan może nie zdążyć 
przyjechać. Sakramenty św. udzie-
lane są tylko i wyłącznie ludziom 
żywym, nigdy zmarłym.

Pragniemy również podzięko-
wać za wszelką modlitewną i mate-
rialną 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 one wszystkie spłaco-
ne. W minionym roku zostało wy-
konane też 190 metrów solidnych, 
dębowych ławek. W bieżącym roku 
planujemy przede wszystkim wy-
malować zewnętrzne ściany ko-
ścioła, zaimpregnować fugi i cegłę 
klinkierową. Projektowane są też 
witraże, z których przynajmniej je-
den będziemy chcieli zamontować 
przed parafialnym odpustem. W dal-
szej kolejności myślimy o projekcie 
i wykonaniu ołtarza głównego, ołta-
rzy bocznych i konfesjonałów.

Jako proboszcz jestem wdzięcz-
ny za każdy gest życzliwości i wspar-
cia tego wielkiego dzieła, które chce-
my zostawić przyszłym pokoleniom.

Co nas czeka w nowym roku? 
Będziemy w sposób szczególny 

zgłębiać nauczanie św. Jana Pawła II 
w 100.rocznicę jego urodzin. Okazją 
do tego będzie cotygodniowa no-
wenna do naszego św. patrona we 
wtorek o godz. 1700 oraz comiesięcz-
ne apele ze św. Janem Pawłem II - 
wieczorem każdego 18. dnia miesią-
ca. Szczególnym czasem będą misje 
św., które po raz pierwszy odbędą się 
w naszej parafii w dniach od 9 maja 
do 17 maja 2020roku. Ostatnie misje 
odbyły się w bazylice św. Małgorzaty 
w 2010 roku. W dniu ich zakończenia 
postawiliśmy krzyż misyjny na pla-

cu, na którym wybudowaliśmy nasz 
kościół. Zapraszamy wszystkich pa-
rafian, na ten szczególny czas łaski, 
przemiany i uświęcenia. 

Niech nowy rok 2020 będzie dla 
każdego z Was, drodzy Parafianie 

oraz Przyjaciele naszej parafii, 
szczególnym spotkaniem z Panem 
Jezusem, który „daje nam nowe ży-
cie” i „wchodzi w nasz świat”, nada-
jąc wszystkiemu właściwy sens i wy-
miar. Szczęść Boże.
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Nasza parafia przeżywa w sposób 
szczególny rok 2020. Został on ogłoszo-
nym rokiem św. Jana Pawła II z okazji 
jego setnych urodzin. Powstał pomysł, 
aby tę rocznicę przeżyć w sposób wyjąt-
kowy. Dlatego też zbieramy się na wspól-
ną modlitwę 18. dnia każdego miesiąca na 
wieczorny apel ze św. Janem Pawłem II 
(inna nazwa tego wydarzenia modlitewne-
go to: Wieczory ze św. Janem Pawłem II). 
 Dlaczego 18. dnia każdego miesiąca? Karol 
Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku. 
Przyjęliśmy zatem taki dzień, jako najbardziej 
odpowiedni, by uczcić tę rocznicę. Wspólna ce-
lebracja nabożeństwa rozpoczyna się o godzi-
nie 20.00. Jest zbudowana z kilku części: proce-
sja wejścia z relikwiami i ewangeliarzem; słu-
chanie słowa Bożego; homilia św. Jana Pawła 
II o dekalogu; ukazanie rysu duchowości papie-
ża (jest to część ulegająca comiesięcznej zmia-
nie, np. na rozpoczęcie była litania do naszego 
Patrona, w lutym planujemy modlitwę różańco-
wą, chcąc podkreślić umiłowanie tej modlitwy 
przez naszego papieża itd.); Komunia Święta; 
Apel Jasnogórski; Oddanie czci relikwiom. 
Takie celebracje łączą w sobie dwie ważne rze-
czy: modlitwę i przypomnienie sobie nauczania 
naszego Patrona. Pozwalają również odkryć na 
nowo jego potężnego ducha modlitwy i wiary. 
Zapraszamy wszystkich parafian i mieszkań-
ców Nowego Sącza na comiesięczne Wieczory 
ze św. Janem Pawłem II. 

Ks. Marcin

Wieczory z  Janem Pawłem II
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Refleksje po modlitwie 
Elżbieta Sobczyk: To był piękny wieczór z Janem Pawłem II. 

Uczestnictwo w tej liturgii pozwoliło mi się wyciszyć oraz pomogło 
zastanowić nad istotną treścią pierwszego przykazania dekalogu. 
 Nie obyło się bez wzruszenia, szczególnie gdy usłyszałam słowa 
homilii wygłaszanej przez samego papieża. Spotkanie to przybli-
żyło mnie do Boga i za wstawiennictwem świętego Jana Pawła 
mogłam wypraszać łaski. Uczestnictwo we wspólnej modlitwie 
to świadectwo naszej wiary. Już się cieszę na myśl o kolejnym 
wieczorze z Janem Pawłem II, patronem mojej parafii. Jak miło 
było usłyszeć ten głos. Głos Naszego Papieża, naszego Patrona. 
Po prostu cieplej na sercu. Słowa, które tego dnia do nas ponow-
nie skierował były takie proste.

 Anna Kalisz: Recepta na szczęśliwe życie. Na dobro wo-
kół nas. Przestrzegajcie Przykazań Bożych i Przykazań miłości. 
Proste. Ale czy do zrealizowania w dzisiejszym świecie? Początek 
dostał każdy z nas. Sakrament chrztu. W dzieciństwie uczyliśmy 
się tych przykazań na pamięć. Teraz tylko wprowadzać je w życie 
i jesteśmy szczęśliwi. Dziękujmy za ten czas, który mamy i idźmy 
drogą przykazań. Będzie nam łatwiej w życiu. Kochajmy innych 
i siebie. Słysząc naszego patrona, wierzymy, że to jest do zrealizo-
wania. Przyjdź na następne spotkanie i na nowo usłysz jego głos. 
Bez Boga nie ma życia. Z Bogiem możemy wszystko. 

 Barbara Repetowska: W sobotni wieczór ze św. Janem 
Pawłem II odczułam, jak brakowało mi spotkań duchowych z na-

Hej kolęda, kolęda…
Drodzy Czytelnicy Naszych Spotkań! Chciałbym się z Wami podzie-

lić pierwszymi wrażeniami z czasu, który potocznie nazywamy kolędą. 
Niewątpliwe ten czas rodzi w społeczeństwie mieszane uczucia. Nawet same 
media przez koniec grudnia i cały styczeń roztrząsają tę kwestię na wszystkie 
sposoby. Tak czy owak, napiszę o tym, jak wglądała kolęda z mojej strony – 
ze strony młodego kapłana, który stawia pierwsze kroki w życiu kapłańskim. 
Początki bywają trudne. Wiedzą to doskonale wierni z naszej parafii. Zawsze 
trzeba jakoś zacząć. Mój początek zostanie zapamiętany przeze mnie i miesz-
kańców Januszowej na długo. Miałem odwiedzić tam kilkadziesiąt domów. 
Niestety ten rozległy teren i moja nieroztropność sprawiły, że byłem opóź-
niony o cztery godziny, a przy tym dwa razy się zgubiłem. Dzięki pomocy ks. 
Proboszcza udało mi się zakończyć w tym dniu kolędowanie. W kolejnych 
dniach było już dużo lepiej. Z jednej strony wizyta duszpasterska była dla 
mnie dość wymagającym doświadczeniem. Musiałem połączyć przez miesiąc 
obowiązki parafialne, szkolne, wizytę duszpasterską i życie duchowe w jed-
ną całość. Z drugiej jednak strony mogłem bliżej poznać swoich parafian. 
Posłuchać ich, porozmawiać i wspólnie z nimi szukać odpowiedzi na nurtują-
ce pytania. Czas pierwszej kolędy mam już za sobą. Mam wiele przemyśleń 
z tego czasu i wiele jeszcze będzie się rodziło. Wszystkich, których odwiedzi-
łem polecam w modlitwie. Szczęść Boże! 

Ks. Marcin  

szym patronem (nie mogę uczest-
niczyć w cotygodniowych nowen-
nach ku czci świętego ze względów 
zawodowych). Była to wielka uczta 
duchowa. Ojciec Święty Jan Paweł 
II chce w tym roku przemawiać do 
nas na nowo, przypominać o de-
kalogu, o modlitwie i ofierze na co 
dzień. Zaś jego słowa: „Musicie 
wymagać od siebie, choćby inni 
od Was nie wymagali” są nadal 
tak samo aktualne jak 20,30 lat 
temu i skierowane są do wszyst-
kich i młodych i starszych pokoleń. 
Dzień 18. każdego miesiąca jest mi 
osobiście bliski; do naszej rodziny 
przychodzi M.B. Pielgrzymująca, 
jest to również dzień śmierci mo-
jej mamy, a w tym roku poświęco-
ny szczególnie Janowi Pawłowi ze 
względu na 100. rocznicę jego uro-
dzin. Będziemy całą rodziną uczest-
niczyć w spotkaniach, a może staną 
się one nowa tradycją naszej młodej 
parafii - parafii pw. Św. Jana Pawła II.

Św. Janie Pawle oręduj za nami 
w niebie.
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To był niezwykły koncert. 
Niezwykły z wielu powodów. Po 
pierwsze inaugurował Rok św. Jana 
Pawła II w naszej parafii, dalej wy-
stąpili wspaniali artyści: Promyczki 
Dobra wraz a Orkiestrą Dętą im. 
Tadeusza Moryto z Łącka pod dyrek-
cją pana Stanisława Strączka, grupa 
śpiewacza Zespołu Regionalnego 

Z kolędą u Jana Pawła II
„Sądeczoki”, a także soliści Katarzyna 
Rogal, Anna Gromala i Zbigniew 
Żdżarski. Niezwykła była atmosfe-
ra tego koncertu, gdyż wybrzmiały 
najpiękniejsze polskie kolędy i pa-
storałki , zarówno te znane wszyst-
kim, jaki i te napisane specjalnie 
dla „Promyczków” przez Joachima 
Mencla. Koncert rozpoczęła uko-

chana kolęda św. Jana Pawła II „ Oj 
Maluśki…”. Ksiądz Andrzej Mulka, 
dyrektor Wydawnictwa Promyczek 
złożył wszystkim zebranym serdecz-
ne życzenia, ich żarliwość daje na-
dzieję, że się spełnią, więc możemy 
przypuszczać, iż ten rok będzie uda-
ny. Spektakl wyreżyserowała pani 
Milenia Małecka – Rogal.  (JP)

„Za wstawiennictwem św. 
Szarbela proszę o siłę dla mojej 
mamy w walce z rakiem trzustki, aby 
doczekała Bożego Narodzenia, na-
stępnego roku, matury wnuka. Aby 
jeszcze do mnie przyjechała, bo two-
rzy mi dom” – to jedna z próśb, któ-
ra trafiła do skrzynki pod obrazem 
świętego uzdrowiciela z Libanu, 
którego kult rozwija się bardzo 

Święty Szarbel uzdrawia
dynamicznie w parafii Ducha 
Świętego w Nowym Sączu. 

Takich próśb zbiera się na co 
miesiąc ponad 350. Tłumy wiernych 
w każdy trzeci piątek miesiąca modlą 
się o zdrowie fizyczne i duchowe. Na 
obrazie skupiona twarz milczącego 
świętego wsłuchuje się w błagania 
ludzi, którzy proszą: święty Szarbelu, 
wstawiaj się za naszą córeczką, któ-

ra urodziła się przedwcześnie. Żeby 
syn uwolnił się z nałogu komputero-
wego i otwarł się na świat. O łaskę 
uzdrowienia mojego małżeństwa. 
O zdrowie dla męża. O uzdrowie-
nie z choroby Parkinsona dla żony. 
Z raka tarczycy, z raka płuc, z alko-
holizmu, depresji, z nerwicy lękowej, 
z psychozy i natręctw. Daj siły dalej 
żyć. - Na comiesięczne nabożeństwa 
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Z kolędą u Jana Pawła II

kli ludzie, którzy trwają ekstatycz-
nej modlitwie, adorują Najświętszy 
Sakrament, przyklękają w osobistej 
modlitwie przed ikoną św. Szarbela. 
Ma się wrażenie, że na tym nabożeń-
stwie człowiek dotyka samego Boga.  
Relikwie z kości św. Szarbela (tzw. 
ex ossibus) trafiły do Nowego Sącza 
20 stycznia 2019 roku za sprawą 
o. proboszcza Józefa Polaka, któ-
ry je wyprosił u swojego współ-
brata, jezuity, o. Józefa Maja.  
Już w dniu ich przekazania 
w Krakowie miało miejsce uzdrowie-
nie Barbary Koral, która opowiedziała 
o cudownym wstawiennictwu świę-
tego 26 maja podczas nabożeństwa 
w Kościele Jezuitów. Pojawiają się 
już świadectwa uzdrowień i uzyska-

nych łask za sprawą tego świętego 
w Nowym Sączu. Jedna z osób pro-
siła o pomoc w szybkiej diagnozie 
podejrzanej zmiany nowotworowej. 
Tydzień po nabożeństwie trafia do 
chirurga onkologa, który cztery dni 
później bezpiecznie usunął nowotwór. 
Po namaszczaniu olejem świętego 
Szarbela chora poczuła piękny aromat, 
mimo że olej używany przy pomaza-
niu jest bezwonny. I chociaż o to nie 
prosiła, otrzymała łaskę przebaczenia 
osobom, które ją dotkliwie zraniły.  
Kim jest ten święty, który zdobył 
w serca sądeczan tak spektakularnie, 
że tłumy wiernych szczelnie wypeł-
niają kościół Jezuitów w Rynku na 
comiesięcznym nabożeństwie? To po-
korny zakonnik maronicki z Libanu. 
Żył w XIX wieku a kanonizowany 
został w 1977r. Był pustelnikiem, pro-
wadził bardzo proste i surowe życie. 
Dużo pościł i modlił się. Po śmierci 
nad jego grobem pojawiło się świa-
tło, które zaczęło gromadzić chrze-
ścijan na modlitwie. Przez 60 lat za 
jego wstawiennictwem miało miejsce 
6 tysięcy potwierdzonych medycznie 
cudów. Ten prosty pustelnik z Libanu 
stał się znakiem obecności Chrystusa 
we współczesnym świecie. Tej obec-
ności, która od dwóch tysięcy lat ma 
moc uzdrawiania ludzkich schorzeń 
duchowych i cielesnych. 

Agata Sekuła

przychodzą schorowani seniorzy, któ-
rzy modlą się za siebie „o jakie takie 
zdrowie i radość życia”, a dla swo-
ich dzieci o łaskę wiary, nawrócenie 
i pojednanie w rodzinie. Przychodzą 
młodzi ludzie i kładą na ołtarzu proś-
by „o znalezienie pobożnej i war-
tościowej dziewczyny, o zdanie 
egzaminów, o odnalezienie sensu 
życia”. Przychodzą małe dzieci i pi-
szą: „Panie Jezu, proszę Cię o same 
szóstki”. Pojawiają się też kartki 
z samym imieniem. Zofia. Marcin. 
Ewa. Bo są i tacy, którzy do skar-
bony jak uboga wdowa z Ewangelii, 
wrzucają całe życie zamknięte 
w kilku literach swojego imienia.  
W tych wszystkich intencjach odpra-
wiana jest Msza św. W czasie Mszy 
Szarebelowej udzielana jest komunia 
św. pod dwiema postaciami a póź-
niej trwa adoracja Najświętszego 
Sakramentu i modlitwa o uzdrowie-
nie. Wezwania oparte na duchowości 
świętego z Libanu wzywają do prze-
baczenia, prowadzą do uwolnienia 
z chorób i uzależnień. Nabożeństwo 
kończy obrzęd namaszczenia ole-
jem św. Szarbela (sprowadzanym 
z Libanu) oraz uczczeniem relikwii 
świętego. Znakiem szczególnym tych 
nabożeństw jest niezwykła, mistycz-
na wręcz aura. Tworzą ją sami jezu-
ici, korzy spowiadają w konfesjona-
łach i namaszczają tłum. Tworzy ją 
o. proboszcz Józef Polak swoją ser-
decznością, ciepłem, kazaniem nio-
sącym pocieszenie. Tworzy ją zespół, 
który animuje pieśni pełne ducha. 
Ale tworzą ją przede wszystkim zwy-
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Odeszli po nagrodę do Pana
(16.12.2019 – 26.01.2020 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

Bogumiła Matras, Katarzyna Duszka, Artur 
Antkiewicz, Emilia Więcek, Laura Gancarczyk, 
Bartosz Chamioło

Ryszard Węgrzyk l. 83, Wojciech Morawczyński l. 63, 
Marian Ruchała l. 70, Jerzy Wiktorowski l. 73, Łukasz 
Chlipała l. 39, Zdzisława Ćwikła l. 72.

 

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
(16.12.2019 – 26.01.2020 r.)

Z prac Parafialnego Zespoły Synodalnego – 
o parafii jako wspólnocie 

Coraz częściej zdarza się, że parafi a traktowana jest nie jako wspólnota, ale jako 
miejsce, w którym „załatwia” się sprawy związane z sakramentami – z wyjątkiem po-
grzebu. Młodzi rodzice, wynajmujący mieszkania, nie czują związku z parafi ą zamiesz-
kania, dlatego też organizują chrzest swojego dziecka np. w parafi i swoich rodziców, 
z kolei pierwsza spowiedź i komunia święta stają się bardzie „imprezą klasową”, niż 
sakramentem przyjmowanym we wspólnocie parafi alnej. Podobnie, chociaż w mniejszej 
skali, rzecz się ma z sakramentem bierzmowania. Ze swoistą „deskaralizacją” sakramen-
tu mamy do czynienia w przypadku ślubów. Młodzi wybierają świątynię ze względów 
estetyczno - praktycznych. Niewystarczająca jest też świadomość, do jakiej parafi i należ-
my w momencie wyjazdu do pracy czy na studia. Członkowie PZS zgodzili się, że sakra-
menty powinny być przyjmowane w parafi i zamieszkania, która nie jest tylko jednostką 

administracyjną, ale przede wszystkim wspólnotą, która powinna wspierać się w dążeniu do Zbawienia. Analiza ma-
teriałów synodalnych jasno wskazuje, jak powinny wyglądać procedury związanie z sakramentami.

Członkowie Parafi alnego Zespołu Synodalnego wskazują, jak trudne w praktyce jest stosowanie w każdym przy-
padku zapisów prawa. Niewątpliwe ważna jest w tej kwestii edukacja, uświadamianie, jak stanowią przepisy prawa, 
a przede wszystkim, czym w istocie jest parafi a w jej wymiarze wspólnotowym.

 Ja dwiga Papaj 


