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CZY ZNASZ 
SWOJE MIASTO?

biuletyn parafii Św. jana pawła ii – nr 67

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

KOCHANI PARAFIANIE I PRZYJACIELE 
NASZEJ PARAFII!

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” – to tytuł programu duszpasterskiego Ko-
ścioła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpoczął  się w pierwszą niedzielę 
Adwentu. Jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 
6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod 
hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród 
wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, 
rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Święta Bożego Narodzenia są szczególnym czasem, kiedy jeszcze bardziej 
przeżywamy świętą prawdę wiary, że Jezus, który narodził się w Betlejem obecny 
jest realnie w Eucharystii, gromadząc nas na Świętej Wieczerzy.

Łącząc się w przeżywaniu tych zbawczych tajemnic, życzymy Wam doświad-
czenia tej bezkresnej miłości Boga, Jego łaski i pokoju. Niech Chrystus, który przy-
chodzi w tę Świętą Noc oraz w każdej Eucharystii, przebywając w sercach napeł-
nia je dobrem i radością. Niech przez wstawiennictwo Maryi, która << w Betlejem 
porodziła Chrystusa>> i św. Józefa, który << przeżył niezwykłe zdumienie, trzy-
mając Go po raz pierwszy w swych dłoniach>> Bóg uszczęśliwia swoją obecnością 
Wasz Stół Wigilijny, kolejne dni zbliżającego się 2021 roku oraz całe Wasze życie. 

Święty Janie Pawle II, nasz orędowniku w niebie, módl się za nami.

Wasz proboszcz ks. Zbigniew Biernat
wraz z księżmi współpracownikami

ks. Marcinem, ks. Dariuszem i ks. Wojciechem
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Papież Franciszek: Żłóbek 
jest jakby żywą Ewangelią 

Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrze-
ścijanom, zawsze budzi zadziwienie i zdumienie. 
Przedstawienie wydarzenia narodzin Jezusa oznacza 
zwiastowanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z pro-
stotą i radością. Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, 
która wypływa z kart Pisma Świętego. Kontemplując 
scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do 
duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą 
Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego 
człowieka. I odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo, 
że jednoczy się z nami, abyśmy i my mogli się z Nim 
zjednoczyć.[…]

Dlaczego żłóbek wzbudza tyle zadziwienia i nas 
wzrusza? Przede wszystkim dlatego, że ukazuje czułość 
Boga. On, Stwórca wszechświata, uniża się do naszej 
małości. Dar życia, sam już za każdym razem dla nas ta-
jemniczy, fascynuje nas jeszcze bardziej, gdy widzimy, że 
Ten, który narodził się z Maryi, jest źródłem i wsparciem 
każdego życia. W Jezusie Ojciec dał nam brata, który wy-
chodzi, by nas szukać, kiedy jesteśmy zdezorientowani 
i zatracamy kierunek; wiernego przyjaciela, który jest za-
wsze blisko nas; dał nam swego Syna, który nam przeba-
cza i podnosi nas z grzechu.[…]

 Chciałbym teraz dokonać przeglądu różnych 
znaków żłóbka, aby pojąć znaczenie, jakie w sobie 
niosą. Po pierwsze, opisujemy kontekst gwiaździ-
stego nieba w ciemności i w ciszy nocy. Czynimy 
to nie tylko z powodu wierności opisom ewangelij-
nym, ale także ze względu na znaczenie, jakie posia-

da. Pomyślmy, ile razy nasze życie otacza noc. Otóż, 
nawet w tych chwilach Bóg nie zostawia nas samymi, 
ale staje się obecny, aby odpowiedzieć na decydujące 
pytania dotyczące sensu naszego istnienia: kim jestem? 
Skąd pochodzę? Dlaczego urodziłem się w tym czasie? 
Dlaczego kocham? Dlaczego cierpię? Dlaczego umrę? 
Aby odpowiedzieć na te pytania, Bóg stał się człowie-
kiem. Jego bliskość niesie światło tam, gdzie jest mrok 
i oświeca tych, którzy przechodzą przez ciemności 
cierpienia (por. Łk 1, 79).

Warto też zwrócić uwagę na krajobrazy, będą-
ce częścią żłóbka. Często przedstawiają one ruiny 
starożytnych domów i budynków, które w pewnych 
przypadkach zastępują Grotę Betlejemską i stają 
się domem Świętej Rodziny. Wydaje się, że ruiny te 
zostały zainspirowane Złotą Legendą dominikanina, 
Jakuba da Voragine (XIII wiek), gdzie czytamy o pew-
nym pogańskim przekonaniu, że Świątynia Pokoju 
w Rzymie upadnie, gdy porodzi Dziewica. Te ruiny są 
przede wszystkim widzialnym znakiem upadłej ludz-
kości, tego wszystkiego, co popada w ruinę, co jest ze-
psute i zasmucone. Ta sceneria mówi, że Jezus jest no-
wością pośród starego świata i przyszedł, aby uleczyć 
i odbudowywać, żeby przywrócić nasze życie i świat 
do pierwotnej wspaniałości.

 Ileż wzruszenia powinno nam towarzyszyć, gdy 
umieszczamy w żłóbku góry, strumienie, owce i pasterzy! 
W ten sposób pamiętamy, że – jak zapowiadali prorocy – 
całe stworzenie uczestniczy w święcie przyjścia Mesjasza. 

Aniołowie i gwiazdy-ko-
mety są znakiem, że my 
również jesteśmy powoła-
ni, by wyruszyć, dotrzeć 
do groty i adorować Pana.

„Pójdźmy do Betlejem 
i zobaczmy, co się tam zda-
rzyło i o czym nam Pan 
oznajmił” (Łk 2, 15): tak 
mówią pasterze po tym, 
co zwiastowali aniołowie. 
To bardzo piękne naucza-
nie, które do nas dociera 
w prostocie opisu. W prze-
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ciwieństwie do wielu ludzi, którzy mają zamiar zrobić 
tysiące innych rzeczy, pasterze stają się pierwszymi 
świadkami tego, co istotne, to znaczy zbawienia, któ-
re jest dane. To najbardziej pokorni i najubożsi potrafią 
przyjąć wydarzenie Wcielenia. Bogu, który przychodzi 
spotkać się z nami w Dzieciątku Jezus, pasterze odpo-
wiadają, wyruszając ku Niemu, na spotkanie miłości 
i wdzięcznego zdumienia. To właśnie spotkanie między 
Bogiem a Jego dziećmi, dzięki Jezusowi, rodzi naszą reli-
gię, stanowiąc jej wyjątkowe piękno […]

Ubodzy i ludzie prości w żłóbku przypomina-
ją, że Bóg staje się człowiekiem dla tych, którzy 
bardziej odczuwają potrzebę Jego miłości i pro-
szą o Jego bliskość. Jezus, „cichy i pokorny sercem” 
(Mt 11, 29), urodził się ubogi, prowadził proste życie, 
aby nas nauczyć uchwycenia tego, co istotne i tym żyć. 
Ze żłóbka wyraźnie wyłania się przesłanie, że nie mo-
żemy dać się zwieść bogactwu i wielu ulotnym propo-
zycjom szczęścia. Pałac Heroda jest w tle, zamknięty, 
głuchy na zwiastowanie radości. Rodząc się w żło-
bie, sam Bóg rozpoczyna jedyną prawdziwą rewolu-
cję, która daje nadzieję i godność wydziedziczonym, 
usuniętym na margines: rewolucję miłości, rewolucję 
czułości. Ze żłóbka Jezus, z łagodną mocą wygłasza 
apel o dzielenie się z ostatnimi, jako drogę do bardziej 

ludzkiego i braterskiego świata, w którym nikt nie jest 
wykluczony i usuwany na margines. […]

 Serce żłóbka zaczyna bić, kiedy w Boże Narodzenie 
składamy w nim figurkę Dzieciątka Jezus. Bóg przed-
stawia się w ten sposób w dziecku, aby powierzyć się 
objęciu naszych ramion. W słabości i kruchości ukrywa 
swoją moc, która wszystko stwarza i przekształca. Wydaje 
się to niemożliwe, a jednak tak jest: w Jezusie Bóg był 
dzieckiem i jako takie chciał objawić wspaniałość swojej 
miłości, która przejawia się w uśmiechu i w wyciągnięciu 
rąk ku każdemu.

Narodziny dziecka budzą radość i zadziwienie, po-
nieważ stawiają przed wielką tajemnicą życia. Widząc 
jaśniejące oczy młodych małżonków, gdy stają przed ich 
nowo narodzonym synem, rozumiemy uczucia Maryi 
i Józefa, którzy obserwując Dzieciątko Jezus, dostrzegli 
obecność Boga w swoim życiu.

„Bo życie objawiło się” (1 J 1, 2): w ten sposób 
apostoł Jan podsumowuje tajemnicę Wcielenia. Żłóbek 
ukazuje nam, pozwala nam dotknąć tego wyjątkowego 
i niezwykłego wydarzenia, które zmieniło bieg historii, 
a od którego również liczymy lata przed i po narodzeniu 
Chrystusa.

Sposób działania Boga niemal oszałamia, ponie-
waż wydaje się niemożliwe, aby wyrzekł się swojej 
chwały, żeby stać się człowiekiem, takim jak my. Cóż 
za niespodzianka, że   Bóg przyjmuje nasze własne za-
chowania: śpi, karmi się mlekiem matki, płacze i bawi 
się jak wszystkie dzieci! Jak zawsze, Bóg wprawia 
w zakłopotanie, jest nieprzewidywalny, nieustannie 
poza naszymi schematami. Zatem żłóbek ukazując nam 
Boga wkraczającego w świat, pobudza nas do myśle-
nia o naszym życiu wpisanym w życie Boga; zachęca, 
abyśmy stali się Jego uczniami, jeśli chcemy osiągnąć 
ostateczny sens życia. […]

Drodzy bracia i siostry, żłóbek należy do miłego i wy-
magającego procesu przekazywania wiary. Począwszy od 
dzieciństwa, a następnie w każdym okresie życia, uczy 
nas kontemplować Jezusa, odczuwać miłość Boga do 
nas, odczuwać i wierzyć, że Bóg jest z nami, a my je-
steśmy z Nim, wszyscy jako dzieci i bracia dzięki temu 
Dzieciątku, Synowi Boga i Dziewicy Maryi. I odczuwać, 
że na tym polega szczęście. […]

W Greccio, w Sanktuarium Żłóbka, 1 grudnia 2019 r., 
w siódmym roku mego pontyfikatu.

FRANCISZEK 

LIST APOSTOLSKI Admirabile signum OJCA 
ŚWIĘTEGO FRANCISZKA O ZNACZENIU 
I WARTOŚCI ŻŁÓBKA
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Zapach choinki, skrzypiący śnieg pod butami, 
wigilijne potrawy na stole, kolędy, Pasterka - tworzą 
atmosferę Bożego Narodzenia. Pamiętamy ją z dzie-
ciństwa, przeżywamy ciągle na nowo z naszymi 
dziećmi a później z wnukami. Tak buduje się trady-
cja, którą przekazujemy z pokolenia na pokolenie. 
 Wiele z naszych kolęd ma blisko 300lat, tradycje wi-
gilijne sięgają czasów słowiańskich, przedpolskich na-
wet. Wolny talerz przy stole pierwotnie pozostawiano 
dla duchów przodków, które w tę noc mogły pojawić 
się wśród nas. W czasach zaborów, narodowych po-
wstań i zsyłek na Syberię to puste nakrycie symbolizo-
wało pamięć o nieobecnych krewnych, których los roz-
rzucił po świecie. Zachowując przeszłość, dopisujemy 
nowe gesty do świątecznych zwyczajów. Bo historia 
jest ważna. Nie tylko ta wielka, zapisana w podręcz-
nikach i encyklopediach, ale również ta przekazywana 
w zwyczajach i obrzędach. 

Tradycja szopki
W Zachodniej Europie pojawiają się dziś pomysły, by 

usuwać z przestrzeni publicznej a także z ludzkiej świado-
mości religijne symbole nawet tak niewinne jak bożona-
rodzeniowa szopka. Tymczasem historia szopki sięga VI 
wieku. W 330 roku cesarzowa Helena poleciła zbudować 
marmurowy żłóbek w betlejemskiej grocie. Grotę prze-
budowano w stajenkę, wstawiono figury Świętej Rodziny 
i pasterzy. Na pomysł inscenizacji narodzin Jezusa wpadł 
święty Hieronim (autor tłumaczenia Biblii na łacinę, któ-

Świąteczna radość
re obowiązywało w Kościele tysiąc lat). Odwiedzający 
Ziemię Świętą pielgrzymi przenieśli zwyczaj budowania 
szopki z Betlejem do Europy. Spore zasługi miał tu świę-
ty Franciszek z Asyżu. To właśnie on zbudował pierw-
szą szopkę w Europie 24 grudnia 1223 roku. W pustel-
ni Greccio zainscenizował scenę narodzenia Pańskiego. 
Z okolicznych miejscowości przybyli ludzie oraz bracia 
zakonni ze świecami i pochodniami. Przyprowadzono tak-
że osły i woły, a samą grotę wyłożono sianem. Mieszkańcy 
wcielili się w role Świętej Rodziny, Franciszek zaś odpra-
wił Mszę. 

Betlejem wybrane przez Boga
Tradycja szopki ma więc imponujące dzieje, ale i tak 

stosunkowo krótkie w porównaniu z historią samego 
Betlejem, które zostało założone przez Kananejczyków 
pięć tysięcy lat temu. To miejsce nieopodal Jerozolimy 
wybrał Bóg na narodziny swojego Syna. Do tego mia-
steczka zagubionego w wielkim imperium rzymskim za-
prowadził cesarski nakaz Maryję i Józefa. Rzymski im-
perator chciał policzyć ludność w całym podległym mu 
świecie. Małżeństwo, spodziewające się dziecka, musia-
ło przebyć 150 kilometrów z Nazaretu do miejscowości, 
z której pochodził Józef. Józef bowiem wywodził się 
z rodu dawnych królów Izraela, był dalekim potomkiem 
Dawida, który narodził się właśnie z Betlejem. Rozkaz 
rzymskiego imperatora, który uważał się nie tylko za 
władcę całego ówczesnego świata, ale także za boga, 
mocno skomplikował życie Świętej Rodzinie. Po uciąż-

liwej podróży ich Dziecko naro-
dziło się w stajni dla zwierząt. 
 Ta historia uczy jednak, że Bóg 
realizuje swoje plany niezależnie 
od okoliczności. Betlejem zosta-
ło wybrane na miejsce narodzin 
Zbawiciela, co zapowiedział pro-
rok Micheasz siedemset lat przed 
narodzeniem Chrystusa. 

A ty, Betlejem Efrata, naj-
mniejsze jesteś wśród plemion 
judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, 
który będzie władał w Izraelu, 
a pochodzenie Jego od początku, 
od dni wieczności. Przeto [Pan] 
wyda ich aż do czasu, kiedy poro-
dzi mająca porodzić. Wtedy resz-
ta braci Jego powróci do synów 
Izraela. Powstanie On i paść bę-
dzie mocą Pańską, w majestacie 
imienia Pana Boga swego. Osiądą 
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Bracia z Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II mają 
w swoim charyzmacie zapisane szczególne dbanie o ży-
cie - zarówno życie poczęte, jak i to, które już przyszło 
na świat i wymaga opieki. Dlatego też od lat angażuje-
my się w pomoc dla domów samotnych matek. Także 
bracia z naszej diecezji w tym roku po raz pierw-
szy zorganizowali pomoc dla Diecezjalnego Domu 
Samotnej Matki w Tarnowie.

Jesteśmy młodą komandorią, bo gdy nasz zakon ist-
nieje już od dziewięciu lat, nasze chorągwie działają krót-
ko - chorągiew sądecka od roku, a chorągiew nawojow-
ska od sześciu miesięcy. Pomoc zorganizowali bracia z 
chorągwi św. Jana Pawła II w Nowym Sączu - z dużym 
wsparciem kapelana ks. Zbigniewa Biernata oraz braci 
z chorągwi Nawiedzenia NMP w Nawojowej. Wspierali 
nas też bracia z chorągwi krakowskiej. 

W naszej parafii zorganizowana została również ak-
cja „Paczuszka dla Maluszka”, która spotkała się z ser-
decznym odzewem wiernych. 

(źródło: Gość Niedzileny, br. Jacek Skoczeń) 

Rycerze pomagają 

wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce zie-
mi (Mi 5, 1-3).

Triumf chrześcijaństwa
Obecne próby wykorzeniania wiary i zacierania pa-

mięci o narodzeniu Chrystusa nie są bynajmniej nowe 
i oryginalne. Pierwsi chrześcijanie zachowywali pa-
mięć o miejscu narodzin Jezusa, ale od czasów cesarza 
Hadriana do Konstantyna przez 180 lat usilnie usiłowano 

spoganizować miejsca święte. W Betlejem 
posadzono święty gaj poświęcony pogań-
skiemu Adonisowi. Potem chrześcijaństwo 
zatriumfowało. W czwartym wieku zbu-
dowano tu Bazylikę Narodzenia. Burzona 
i przebudowywana przetrwała wiele wo-
jen i najazdów. Ale dziś to miejsce ciągle 
przyciąga tłumy pielgrzymów i dostarcza 
religijnych wzruszeń. Wielu ludzi podziela 
przekonanie św. Hieronima, który napisał: 
Betlejem, najwspanialsze miejsce świa-
ta, o którym śpiewa Psalmista: „Prawda 
z ziemi wyrosła” (Ps 84, 12),

Bóg obecny w historii
Cechą historii świętej jest nie tylko 

ciągłość ale i powtarzalność. Co roku prze-
żywamy na nowo przyjście naszego Pana na ten świat. 
I podobnie jak dwa tysiące lat temu przynosi ono radość 
i pokój ludziom Jego upodobania. Radość pasterzy, radość 
aniołów, radość Świętej Rodziny dana jest również nam, 
pomimo trudów, lęku i poczucia niepewności. Bóg staje 
pośród naszego świata, ciągle na nowo przypominając, że 
jest obecny w naszej historii i historii całego świata. On 
jest alfą i omegą, początkiem i końcem. 

Agata Sekuła
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Wieczór Chwały – 
Wieczór Uwielbienia

Wieczór Chwały to nowe nabożeństwo sprawowane 
w kościele pw. św. Jana Pawła II w każdy pierwszy piątek 
miesiąca po wieczornej Mszy świętej (w godzinach 18:15 
- 19:15) przez ks. Marcina Kurmaniaka wraz z młodzie-
żą z parafii. Jest to pewien sposób uwielbienia i rozmo-
wy z Jezusem w formie adoracji połączonej ze śpiewem 
piosenek religijnych prowadzonym przez parafialny ze-
spół. Do udziału w nabożeństwie zapraszamy wszystkich 
a w szczególności młodzież, która w tych trudnych cza-
sach musi pielęgnować swoją więź i relacje z Bogiem.

 Adoracja to przede wszystkim osobista rozmowa 
z Bogiem. Ma ona na celu nie tylko przełamanie barier 
między nami a Panem, ale także poprawę naszych relacji 

z innymi ludźmi oraz rozwiązanie naszych nawet najcięż-
szych problemów. Aby lepiej zrozumieć Boga podczas 
tego nabożeństwa, nadajemy naszym spotkaniom tematy. 
Dobieramy pod nie piosenki, ich treść oraz cytaty z Pisma 
świętego, aby jak najlepiej ukazać, co Bóg chce do nas 
powiedzieć. Dobrze przeżyte i zrozumiane wydarzenie 
potrafi wzruszyć i zbudować lepsze relacje z Jezusem oraz 
bliźnimi. 

 Serdecznie zachęcamy wszystkich do uczestnictwa 
w Wieczorach Chwały, osobiście lub za pośrednictwem 
transmisji internetowych. 

ZAPRASZAMY!
                                                                                                                                 

Dominika Stabrawa 

Męski Różaniec 
Z inicjatywy chorągwi Rycerzy Świętego Jana Pawła II każdego 

16.  dnia miesiąca o godz. 20:00 odbywał się będzie Męski Różaniec 
dla wszystkich mężczyzn i młodzieńców naszego miasta. Będziemy 
się modlić za rodzinę, w intencji dziecka poczętego oraz za mężczyzn 
aby sprostali wyzwaniom czasów. Teksty rozważań będą pochodzić 
z nauczania św. Jana Pawła II. Różaniec będą prowadzić rycerze z na-
szej chorągwi pod przewodnictwem proboszcza księdza Zbigniewa 
Biernata. 

Grzegorz Klatka 
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Mikołaj i w tym roku nie zawiódł najmłod-
szych. Mimo pandemii na „jedenastce” poja-
wiło się sporo dzieci z nadzieją, że gdzie jak 
gdzie, ale w parafii św. Jana Pawła II święty 
Mikołaj się pojawi. Świąteczny nastrój podkre-
śliły dzieci ze scholi Radosne Duszki, bo przyszły 
w czerwonych elfowych czapeczkach. Już pod-
czas kazania ksiądz Dariusz Dziedziak wyjaśnił, 
że Święty to poważny biskup, a nie żaden ame-
rykański gwiazdor. Czego jednak wcale nie trze-
ba było tłumaczyć dzieciakom ze scholi, które po 
Mszy przywitały św. Mikołaja pełną atencji pieśnią.  
Święty Mikołaj bardzo się ucieszył, widząc całą 
gromadkę dzieci na Mszy. Pochwalił ich zaanga-
żowanie w parafii, liczny udział w scholi i w mi-
nistranckich grupach. Zachęcił gorąco chłopców 
z klas trzecich, by zgłosili się do ministrantury 
i uczyli się służby przy ołtarzu. Po czym rozdał 
prezenty chórzystkom ze scholi, a ministranci 
wsparli go w pracy i obdarowali słodkimi łako-
ciami wszystkie dzieci wychodzące z kościoła.  
Święty Mikołaj zaznaczył, że przybył do parafii na 
zaproszenie naszych księży. 

AS

Mikołaj nie zawiódł
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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

 

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

Odeszli po nagrodę do Pana
(1.03 do 15.12.2020 r.)

KRONIKA PARAFIALNA

Zuzanna Dąbowska, Gabriela Mikulska, Szymon Zając, Emilia Łatka, Klara Wielgus, Viktor Starzomski, Liliana Lorek, Zuzanna Gąska, 
Zuzanna Zwolenik, Zuzanna Bogaczyk, Martyna Kocemba, Klara Tomaszek, Wiktor Biel, Karol Janik, Franciszek Chmielnicki, Nela 
Ferenc, Julia Lipińska, Adam Obrzut, Alicja Sikora, Nikola Nowak, Leon Wygoda, Jakub Mordarski, Patrycja Sadkiewicz, Alan Potoniec, 
Adam Węglowski – Król, Laura Zięba, Hanna Laskowska, Paweł Borkowski, Jan Konstanty, Blanka Poręba, Leon Bodziony, Igor Bodziony, 
Maja Ogorzałek, Wiktor Różalski, Matylda Jeż, Maja Bednarska, Vincent Singh, Weronika Michalik, Gabriel Pach, Oliwier Abram

Piotr Kochański  i Małgorzata Mężyk; Stanisław Boruch i Anna Wiktor; Łukasz Siedlarz i Lucyna Łomako; Jarosław Jurczak i Aleksandra 
Żelazko; Maciej Stachoń i Monika Paździurkiewicz; Szczepan Małek i Patrycja Kwiatkowska; Piotr Słaby i Klaudia Cisowska; Dawid 
Gediga i Gabriela Kumor; Sylwester Kościółek i Justyna Jasińska; Piotr Nowakowski i Marcelina Basta; Kamil Kunicki i Arleta Łucarz; 
Kamil Łękawski i Ewelina Baran; Tymon Klimek i Magdalena Dudzik – Klimek; Daniel Kmak i Agata Zielińska; Jakub Sokalski i Marta 
Skowrońska; Andrzej Płachta i Anita Bałuszyńska; Mateusz Dominik i Joanna Jeleńska; Paweł Kuchta i Aleksandra Winiarska

Zofi a Zubała 69, Marek Mendelowski 71, Zofi a Tworzydło 68, Janina Sobczak 74,  Barbara Zofi a Basta 71, Krystyna Śmiałek 73, Krystyna 
Ziaja 61, Magdalena Szarata 68, Jerzy Kuźma 72, Franciszek Piekarz 83, Wiesław Kuchta 62, Stanisław Bulanda 64, Adam Szabla 80, Józef 

Witamy w rodzinie parafi alnej
(1.03 do 31.12.2020 r.)

Zawarli sakrament małżeństwa
(1.03 do 31.12.2020 r.)

Dziadosz 86, ks. Marcin Zahuta 43, Grzegorz Popiela 44, 
Maria Migacz 73, Irena Migacz 77, Maria Kolat 74, Andrzej 
Bednarek 69, Krzysztof Olesiak 59, Jan Cebula 70, Eugenia 
Piecuch 88, Tadeusz Ziaja 80, Franciszek Oracz 71, Alicja 
Rosiek 61, Józef Kurzeja 72, Anna Salomon 89, Andrzej 
Nowak 76, Władysława Jarząb 90, Dawid Antoni Biel 5, 
Maria Barbara Chlipała 57, Irena Zawiła 86, Stanisław Kalisz 
88, Paweł Ogorzałek 50, Adela Waśko 63, Jan Kowakowski 
68, Krzysztof Poręba 55, Krystyna Łabaj 64, Edmund Zając 
88, Stanisław Ociepka 67, Elżbieta Jurkowlaniec 77, Elżbieta 
Józefa Steżowska 94, Antoni Ślipek 71, Ewa Korzeń 86, Jan 
Szoldrowski 73, Krystyna Filip 77, Anna Paulina Górowska 
72, Franciszek Majewski 75, Bronisław Malik 69, Władysław 
Biernacki 82, Ludwik Kamiński 89, Maria Małek 73, Józef 
Pazgan 82, Maria Rola 74, Andrzej Borkowski 72, Bronisław 
Pawlak 81, Maria Popiela 81, Stanisław Żuchowicz 62, Jerzy 
Grzegorz Fedyna 84, Józef Boruch 68, Jan Rembiasz 71, Ewa 
Bodziony Oleksy 76, Julian Kościółek 91, Helena Lulek, 
Mieczysław Marczyk 86, Andrzej Pałka 68, Maria Smoroń 
81, Małgorzata Fedyna 84, Zofi a Góra 91, Zygmunt Hajduga 
64, Stanisław Mrzygłód 69, Krzysztof Pycha 70, Ludwika 
Zawada 95, Józef Smoleń 96, Janusz Wańczyk 37, Józefa 
Smoleń 91, Roman Kolat 76, Władysława Mazurkiewicz 80, 
Maria Wolińska 71.


