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Pierwszym i najpotrzebniejszym 
sakramentem, który obdarza nas łaską 
uświecającą, gładzi grzech pierworod-
ny, wyciska niezatarte znamię Dziecka 
Bożego i włącza do Kościoła, o który 
z wiarą proszą rodzice, jest sakrament 
chrztu św. Chrzest św. jest uroczysto-
ścią całej rodziny parafialnej dlatego 
udzielamy go na Mszy św. w niedzie-
lę o godz.12.30. W tym roku chrzest 
przyjęło pięćdziesięcioro dwoje 
dzieci (30 dziewczynek i 22 chłop-
ców) o 9 mniej niż rok temu. Rodzice 
prosząc o chrzest św. zobowiązują się 
wychować dziecko w wierze katolic-
kiej, a w tym wychowaniu pomagają 
im rodzice chrzestni, którzy zgodnie 
z KPK muszą być ludźmi wierzący-
mi i praktykującymi, a więc systema-
tycznie przystępującymi do s. pokuty 
i Eucharystii, żyjącymi zgodnie z mo-
ralnością katolicką. Kościół dopuszcza 
możliwość tylko jednego chrzestnego. 
Nie można natomiast stosować tzw. 
zastępczych chrzestnych. Chrzestni 
musi być realnie obecny przy chrzcie. 
W każdą sobotę po wieczornej Mszy 
św. rodziców i chrzestnych zaprasza-
my na katechezę chrzcielną.

I spowiedź i komunia św. odbyła 
się w tym roku wyjątkowo w czerw-
cu. Przez kilka niedziel czterdzieści 
troje dzieci przyjęło po raz pierwszy 
do swego serca Pana Jezusa. Niech 
ten radosny dzień, dzięki postawie 
rodziców, będzie dla nich początkiem 
mocnego zjednoczenia z Bogiem.

Rozwój życia duchowego wy-
maga pomocy Ducha Świętego, 
którego Dary otrzymujemy w sa-
kramencie bierzmowania. W sa-
kramencie bierzmowania w marcu 

Ks. Biernat: Mijający rok został boleśnie 
naznaczony przez pandemię

siedemdziesięciu siedmiu młodych 
zostało umocnionych Jego Darami, 
dzięki posłudze ks. bpa Stanisława 
Salaterskiego. Modlę się każdego 
dnia za nich, aby nie zmarnowali tego 
daru, ale by postępowali jako dojrzali 
apostołowie Chrystusa.

Ważnym momentem życia jest 
decyzja założenia rodziny i przyjęcia 
s. małżeństwa. W naszej parafii do s. 
małżeństwa przystąpiło 19 par (o 2 
mniej niż rok temu) i zostało wygło-
szonych 34 zapowiedzi a więc 34 oso-
by z naszej parafii zawarło sakramen-
talny związek małżeński. Niech trwa-
ją w wierności złożonej przysiędze aż 
do ostatnich chwil życia. Módlmy się, 
aby osoby żyjące w związkach niesa-
kramentalnych /a jest w naszej parafii 
kilkadziesiąt takich związków/ jak 
najszybciej przyjęły sakrament mał-
żeństwa żyjąc w przyjaźni z Bogiem 
bez grzechu ciężkiego. 

Mijający rok został boleśnie na-
znaczony przez pandemię. Wielu lu-
dzi zachorowało na COVID-19, wielu 
zmarło nie tylko z powodu tej choro-
by, ale także z powodu paraliżu służby 
zdrowia. W ubiegłym roku w naszej 
parafii zmarło 101 osób. 58 męż-
czyzn i 43 kobiety, w tym czworo 
dzieci nienarodzonych. W porówna-
niu z ubiegłym rokiem kiedy zmarło 
57 parafian to duży wzrost. Wielkim 
smutkiem napawa fakt, że aż 28 
osób zmarło bez sakramentów św. 
Zwracam się z prośbą jako proboszcz, 
aby prosić kapłana z posługą sakra-
mentalną w pierwszej fazie choroby, 
aby chory mógł się wyspowiadać, 
przyjąć sakrament chorych i komunię 
św. jako pokarm na chorobę i wiecz-

ność. Jeszcze bardziej zachęcam do 
zaproszenia kapłana do domu z okazji 
I piątku czy I soboty. W ubiegłym 
roku około 40 starszych i chorych 
osób z różną częstotliwością odwie-
dzaliśmy z posługą kapłańską, sa-
kramentalną Dzięki temu chory jest 
przygotowany na spotkanie z Bogiem 
w każdej porze dnia i nocy. Kiedy na-
tomiast śmierć przyjdzie nagle i nie-
spodziewanie po kapłana przybądźmy 
natychmiast, równocześnie z karetką, 
bo sakramenty św. są dla żywych a nie 
dla zmarłych. 

Pandemia zabrała nam bardzo 
dużo, ale jednocześnie dała moż-
liwość uczenia się i zrozumienia 
tego, co w życiu jest najważniej-
sze” Można więc powiedzieć, że 
pandemia jest dla nas swoistym ra-
chunkiem sumienia. Być może nie 
ustąpi dopóty, dopóki nie postawi-
my w centrum swojego życia tego, 
co najważniejsze. To Eucharystia – 
wielka tajemnica naszej wiary. 

Jednym z najboleśniejszych 
skutków pandemii jest bowiem dla 
nas ograniczony dostęp do uczestnic-
twa w Najświętszej Ofierze, wynika-
jący z rozporządzeń państwowych. 
Lęk o utratę życia doczesnego staje 
się przy tym większy niż lęk o utra-
tę życia wiecznego, co jest z gruntu 
nieewangeliczne. Jezus mówi bo-
wiem: „Kto chce zachować swoje 
życie, straci je, a kto straci swe życie 
z mego powodu, ten je zachowa. Bo 
cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały 
świat zyska, a siebie zatraci lub szko-
dę poniesie?” (Łk 9,24-25). Widać 
wyraźnie, że nie wszyscy rozumieją 
i wierzą w to, że uczestnictwo we 
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Mszy świętej i karmienie się Ciałem 
Pańskim jest konieczne, gdyż wpisuje 
się w najgłębsze potrzeby człowieka, 
i dlatego właśnie zostało obwarowane 
Bożym i kościelnym przykazaniem. 
Jezus mówi: „jeżeli nie będziecie spo-
żywali Ciała Syna Człowieczego i nie 
będziecie pili Krwi Jego, nie będzie-
cie mieli życia w sobie” (J 6,53). 

Siostry i Bracia. Dziękuję Wam 
za świadectwo życia chrześcijańskie-
go, dziękuję za zaangażowanie w życie 
parafialne, szczególnie poprzez udział 
w grupach modlitewnych i apostol-
skich naszej parafii. Dziękuję dzieciom, 
młodzieży, starszym i chorym za miłość 
do Boga i Kościoła. Dziękuję kapłanom 
współpracownikom za piękna współ-

pracę ze mną dla dobra i zbawienia lu-
dzi. Dziękuję wszystkim pracownikom 
parafialnym i wolontariuszom, zawsze 
chętnych do pracy na rzecz naszej świą-
tyni i parafii. Minęło 7 lat od założenia 
parafii. Wiele zrobiliśmy w tym czasie, 
wiele dobra duchowego ale również na 
płaszczyźnie materialnej. Dziękuję za 
waszą hojność i składane ofiary. Przed 
nami przygotowanie kościoła do kon-
sekracji, która planowana jest w 2024 
roku w 10 rocznice kanonizacji nasze-
go patrona.

W tym roku planujemy wyko-
nać 2 witraże od strony południo-
wej i zachodniej. 4 konfesjonały. 
Jeden duży zamykany i 3 zwykłe. 
Zostały również zamówione oł-

tarze: 1 główny w formie tryptyku 
oraz 4 boczne. Na Wielkanoc za-
planowane jest postawienie Ołtarza 
Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy a później część 
głównego ołtarza z Matka Bożą 
Fatimską i św., Józefem, którego Rok 
ogłoszony przez papieża obchodzi-
my. Główny Ołtarz będzie wysoki 
na 10 metrów i będzie sięgał witra-
ża z Duchem św. a w centrum będzie 
miał obraz św. Jana Pawła i figury 4 
ewangelistów. Będą to ołtarze drew-
niane, pozłacane nawiązujące do neo-
gotyku.

Fragmenty kazania ks. probosz-
cza Zbigniewa Biernata na zakończe-
nie Starego Roku 202O.

Schola młodzieżowa w naszej parafii działa już po-
nad dwa lata, a dokładniej od 12.01.2019 roku! Grupa ta 
składa się z sześciu osób. Wśród nich wyróżniamy:

Agnieszkę – gitarzystkę, keyboardzistkę, Natalię –
skrzypaczkę, wokalistkę, Natalię – wokalistkę, Jakuba – 
wokalistę, gitarzystę, Ulę – wokalistkę i saksofonistkę. 

Zespół „Veritas” w nowej odsłonie 
Łączy nas ta sama pasja, jaką jest muzyka. Śpiew, 

gra na instrumentach, które zbliżają nas do Pana, są 
dokładnie tym punktem, w którym znaleźliśmy nasze 
miejsce. Właśnie dlatego realizujemy się jak tylko 
możemy. 

Próby zespołu odbywają się co tydzień, w każdą 
sobotę o godzinie 12:30. Naszym śpie-
wem oraz grą na instrumentach uboga-
camy Mszę świętą o godzinie 9:30 przy-
najmniej raz w miesiącu, drogi krzyżowe 
o 18:30 oraz adoracje pierwszopiątkowe 
o 18:15. Oprócz tego od ponad roku 
działamy również jako Zespół Veritas 
– oprawa muzyczna ślubu i innych uro-
czystości. Oferujemy szeroki repertuar 
o tematyce religijnej. Dbamy, aby ten 
najważniejszy dzień w życiu nowożeń-
ców był momentem wyjątkowym, nieza-
pomnianym, a przede wszystkim dobrze 
wspominaną chwilą, która rozpoczyna 
nowy etap. 

Obecnym opiekunem naszej scholi 
jest Ks. Marcin Kurmaniak, który poma-
ga nam w dalszym kształceniu, rozwoju 
i wspiera nas całym sercem. Dzięki Jego 
zaangażowaniu i pomocy zespół bardzo 
szybko się rozwija. Ostatnio został zaku-
piony profesjonalny sprzęt do nagłośnienia 
wokalu oraz instrumentów. Dzięki temu 
możemy poszerzać horyzonty. 

 Natalia Kaleta 
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Natalia Marzec – in memoriam
15 grudnia 2021 roku. Bóg wezwał 

do siebie Natalię Marzec. Nagle ode-
szła dziewczyna, która żyła Bogiem i dla 
bliźnich, która w październiku postano-
wiła pójść za głosem powołania i wstą-
piła do ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. 
DOMINIKA. 

Natalię znali pielgrzymi z 22. Grupy 
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, znały 
osoby skupione we wspólnocie Wesołe 
Aniołki, znali turyści spotykani na gór-
skich szlakach…

Natalię poznałem… No właśnie – 
nie pamiętam kiedy. Zwróciła moja uwa-
gę w bazylice św. Małgorzaty, gdy nie 
było jeszcze parafi i pw. św. Jana Pawła II. Wyróżniała się 
wśród młodzieży dwoma rzeczami - uśmiechem i wyra-
zem twarzy. Wyrazem innym, niespotykanym. Dziś gdy 
zadaję sobie pytanie, jaka ta twarz była, pierwsze co przy-
chodzi mi na myśl to słowo „uduchowiona”. Może brzmi 
to górnolotnie, ale widać było na niej prawdziwe, auten-
tyczne przeżycia spotkania z Przyjacielem.

Potem przyszły czasy wspólnego pielgrzymowania na 
Jasna Górę. Po wielu latach przerwy powróciłem kilkanaście 
lat temu na pielgrzymi szlak i wtedy poznałem Natalię osobi-
ście. I znów patrzyłem na Jej uśmiech i znów obserwowałem 
Jej spotkania z panem Jezusem. Zauważyłem u Niej jeszcze 
niespotykaną chęć pomocy drugiemu. Natalia przez wiele 
lat pracowała w sekretariacie grupy. Dla niewtajemniczo-
nych ta posługa może wydawać się łatwą i nic nieznaczącą.
To nieprawda. Wiele godzin przygotowań, pracy, która jest 
konieczna, ale która jest czasami bardzo niewidoczna i nie-
doceniana. Wielkość Natalii można było dostrzec zwłaszcza 
na postojach. My, zmęczeni, po przejściu kolejnego odcinka 
tylko marzyliśmy, aby usiąść, położyć się na chwilę na kari-
macie i odpocząć. Natalia z innymi siostrami często wtedy 
przystępowały do dodatkowej pracy – a to trzeba zapisać na 
autobus, a to ktoś chce koszulkę. Ile trzeba samozaparcia, 
by robić to z uśmiechem, nie skarżyć się, wie tylko ten, kto 
choć raz przeszedł do Częstochowy. I ja tę radość pomagania 
u Natalii widziałem.

Wiele razy spotykałem Natalię na ulicy. Zawsze 
obdarzała mnie swoim promiennym uśmiechem. Takim 
zwykłym, serdecznym, ludzkim.

Pamiętam Jej pasję do wędrówek górskich, do pracy 
nad swoją kondycją na siłowni. Oddawała się tej drugiej, 
gdy tylko nadarzyła się okazja. Wspominam takie zdarzenie. 
Drugi dzień naszej pielgrzymki kończy się w miejscowości 
Kościelec. Jest to najtrudniejszy dzień. Przechodzimy wtedy 
ok. 50 km. Ja wtedy posługiwałem jako kwatermistrz. Jak 
co dzień szukaliśmy noclegów dla pielgrzymów, w tym dla 
pracujących w sekretariacie. Bardzo życzliwy ksiądz pro-
boszcz zaproponował pomieszczenie na plebanii. Krygował 

się przy tym, że niestety jest w tym pokoju 
siłownia. Nie przypuszczał ile radości tym 
sprawi Natalii – nawet na pielgrzymce mo-
gła uprawiać swoją pasję.

Ostatni raz tutaj, na ziemi, widzia-
łem Natalię 25 sierpnia 2020 roku. Tak 
pod wieczór. Siedzieliśmy na błoniach 
jasnogórskich, czekając na Mszę Świętą 
na zakończenie naszej pieszej pielgrzym-
ki. Umawialiśmy się na pielgrzymkę do 
Limanowej. I wtedy Natalia powiedziała 
mi, że jej nie będzie, bo wstępuje do zako-
nu. Poczułem wtedy w sercu radość, taką 
radość, gdy się wie, że ktoś robi dobrze, gdy 
się wie że ktoś jest na właściwym miejscu. 
Powiedziałem Jej to. Cieszyłem się z Jej de-

cyzji, tak po prostu po ludzku, po przyjacielsku. A słońce 
tak pięknie zachodziło nad klasztorem jasnogórskim.

Taką ją pamiętam. I taką, szczęśliwą Ją kiedyś znowu 
spotkam…

(Jacek Skoczeń)

Natalko, trudno mi napisać wszystko, co otrzymałam 
od Ciebie, nie jestem w stanie ubrać tego w słowa. Stałaś 
się dla mnie najbliższą osobą, przyjaciółką. Z całego ser-
ca dziękuję Bogu, że miałam tę ogromna przyjemność żyć 
w Twojej obecności. Jesteś i będziesz dla mnie zawsze 
Skarbem. Dziękuję Ci za wszystko. Marzena 

Jest dla mnie zupełnie niezasłużonym Zaszczytem 
i ogromną Łaską, że przez ostatnie trzy miesiące mogłam 
poznawać piękno Twojego Świata. Dziękuję! Bogu i Tobie.

Chyba każdy z nas kto znał Natalkę nie może się 
otrząsnąć.... Dla wszystkich to ogromna strata bo od-
szedł od nas DOBRY CZŁOWIEK, ANIOŁ!!!! Ale na za-
wsze zostanie w naszych sercach i pięknych wspomnie-
niach!!! I na pewno będzie nam pomagać tam z góry!!!

15 grudnia 2020 r. zmarła nasza kochana aspirantka 
Natalia Marzec. Do Zgromadzenia została przyjęta 11 wrze-
śnia bieżącego roku. Przez te trzy miesiące mogłyśmy poznać 
i doświadczyć, jak piękną osobą była Natalia. Każda z nas 
mogłaby podzielić się świadectwem, ile dobra, ciepła, rado-
ści i żywej wiary wniosła do naszej wspólnoty. Jej pragnienie 
oddania się Chrystusowi w życiu zakonnym widoczne było we 
wszystkim co robi: w codziennej modlitwie, w pracy, w byciu 
z siostrami. Mamy wielką nadzieję, a nawet głębokie prze-
świadczenie, że dla Natalii Adwent zakończył się już najpięk-
niejszym spotkaniem Ukochanego Pana! Bądź radosna z Nim!
Obejmujemy modlitwą, serdeczną miłością i współczu-
ciem rodzinę Natalii, dziękując za dar Jej życia w naszym 
Zgromadzeniu. (dominikanki.pl)
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Przez różaniec lud chrześcijański niejako 
„wstępuje do szkoły Maryi”, 

dając się wprowadzić w kontemplację 
piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie głębi 

Jego miłości. 

Jan Paweł II, Rosarium Virgnis Mariae

Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana 
Pawła II jest formacja mężczyzn, katolików świec-
kich, poprzez wzór osoby świętego Patrona. Od grud-
nia 2020 r. do innych aktywności bracia rycerze z na-
szej parafii dołączyli spotkania Męskiego Różańca. 
Ta szczególna forma życia religijnego i społecznego 

Męski Różaniec 
ze św. Janem Pawłem II

służy umacnianiu męskiej duchowości poprzez mo-
dlitewne skupienie na sprawach tak bliskich sercu 
i myśli Karola Wojtyły: świętości życia i rodziny oraz 
trosce o pokój i dobro ojczyzny ziemskiej. Właśnie 
te sprawy zawierzył Papież skuteczności modlitwy 
różańcowej w swym liście apostolskim „Rosarium 
Virgnis Mariae” (2002 r.).

Przypominając, że różaniec jest „streszczeniem 
Ewangelii”, Św. Jan Paweł II zachęca wiernych do roz-
ważania życia i nauczania Zbawiciela wraz z Maryją 
i poprzez Maryję – „wnikając w jej spojrzenie i żyjąc 
jej wspomnieniami”. Modlitwa różańcowa – zwłasz-
cza modlitwa mężczyzn – nie może jednak ograniczać 
się do sentymentalnych wspominków i „bezmyśl-

nego powtarzania formuł”. Pójście za 
Chrystusem drogą Jego Matki ozna-
cza przecież rozważanie Jego spraw 
w swoim sercu – rozważanie w sku-
pieniu i z należną uwagą. W praktyce 
Męskiego Różańca ułatwiają to zapo-
wiedzi poszczególnych Tajemnic opar-
te na lekturze fragmentów pism Jana 
Pawła II. Dzięki nim możemy rzeczywi-
ście zagłębić się w życiu Odkupiciela, 
kontemplując historię zbawienia jako 
dokonującą się tu i teraz. „Przechodzić 
z Maryją przez sceny różańca to jakby 
[…] czytać Chrystusa, by […] zrozu-
mieć Jego przesłanie”.

W ten sposób, próbując na miarę wła-
snych, ludzkich możliwości „upodabniać 
się do Chrystusa z Maryją”, uczestnicy 
Męskiego Różańca ze św. Janem Pawłem 
II nie tylko pozyskują „matczyne wsta-
wiennictwo” Maryi w określonej intencji 
i poznają nauczanie swego Patrona, ale co 
najważniejsze, wypełniają je w codzien-
nym dążeniu do świętości.

Spotkania Męskiego Różańca ze św. 
Janem Pawłem II odbywają się w naszym 
kościele parafialnym 16. dnia każdego 
miesiąca (na pamiątkę wezwania kardy-
nała Wojtyły na Stolicę Piotrową), zawsze 
o godz. 20.00. Zapraszamy! 

Wojciech Papaj 
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Pismo święte poświęca św. 
Józefowi 26 wierszy. Chociaż pocho-
dził z królewskiego rodu, był prze-
cież potomkiem Dawida, na chleb 
zarabiał własnymi rękami i żył 
bardzo biednie. Kiedy urodził mu 
się Syn, złożył w świątyni ofiarę bie-
daków - dwie synogarlice. Bogatsi 
Izraelczycy składali przy takiej oka-
zji baranka. Milczący, sprawiedli-
wy, rozmodlony, ufający Bogu. Tak 
można by podsumować życie Józefa 
na podstawie tych wzmianek, jakie 
pozostawiły Ewangelie. 

Milczący, bo na kartach Pisma 
św. nie wypowiedział ani jednego zda-
nia. Znamy jednak jego wahanie, gdy 
zauważył, że poślubiona mu Maria 
jest w ciąży, zanim jeszcze zamiesz-
kali razem. Chce porzucić kobietę 
w ciąży, więc może nas trochę zdu-
miewać, że Ewangelista, komentując 
ten fakt, nazywa go sprawiedliwym. 
Jednak zgodnie z żydowskim prawem 
powinien był zgłosić problem żydow-
skiej gminie, a wtedy los Marii byłby 
straszny. Prawo przewidywało nawet 
ukamienowanie niewiernej małżon-
ki. Gdyby Józef potajemnie ją opu-
ścił i nie oskarżył, dałby podstawę do 
przypuszczenia, że dziecko jest jego. 
Widzimy więc człowieka, który czuje 
się zdradzony, ale nie chce skrzyw-
dzić ukochanej, a nawet bierze winę 
na siebie. Zgodnie z semickim zwy-
czajem, małżonkowie w pierwszym 

Józef – święty od wszystkich bolączek
roku po podpisaniu kontraktu małżeń-
skiego nie mieli prawa do małżeńskie-
go pożycia. Co powiedzieliby o nim 
sąsiedzi, gdyby odprawił bez słowa 
Maryję? - Zawarł małżeństwo, uwiódł 
młodą dziewczynę i uciekł. - Dopiero 
bliższe przyjrzenie się tej nieznanej 
nam semickiej tradycji daje prawdzi-
wy obraz Józefa. Ale Józef z Nazaretu 
miewa sny. I są to sny, w których ob-
jawia mu się Bóg. W pierwszym śnie 
zapewnia go, że dziecko Marii naro-
dzi się za sprawą Ducha Świętego. 
Ilu mężczyzn uwierzyłoby w praw-
dziwość takiego snu? Chyba żaden. 
Widzimy więc, że Józef musiał być 
mistykiem, rozmodlonym, ufającym 
Bogu bezgranicznie i być może świa-
domym, że posiada taki dar komuni-
kowania się z Bogiem. Być może takie 
prorocze sny miewał już wcześniej. 
Józef godzi się na tę nieoczekiwaną in-
terwencje Boga, pomimo że przewró-
ci to jego życie do góry nogami. Nie 
wiemy, czy miał w planie dziewicze 
małżeństwo. Raczej nie. Było to obce 
żydowskiej tradycji. Wynika z tego, 
że oboje z Maryją mieli poczucie, że 
Bóg mocno dotyka ich łaską i dzieją 
się rzeczy tak wielkie, że wymagają 
wyjątkowej odpowiedzi. Józef podej-
muje się więc żyć w dziewiczym mał-
żeństwie i wychować nieswoje dziec-
ko. Kolejny sen ma dwa lata później. 
I znów widzimy otwartość Józefa na 
działanie Boga. Pod wpływem sen-
nej wizji ucieka z rodziną do Egiptu.  
Czy może nas dziwić, że Józef stał 
się orędownikiem osób, które potrze-
bują zabezpieczenia materialnego? 
Przecież nie mając niemal nic, wycho-
wywał żonę i dziecko. Poradził sobie 
w obcym kraju, szczęśliwie wrócił 
i zamieszkał w rodzinnym Nazarecie. 
To do niego modlą się dziewczęta, pro-
sząc o dobrego męża, bo jest przykła-
dem mężczyzny bez skazy, który po-
trafi zatroszczyć się o kobietę i dziec-
ko. Jest wreszcie patronem dobrej 
śmierci, bo kiedy umierał, miał przy 
sobie Jezusa i Maryję. Któż nie chciał-
by tak umierać? W moim rodzinnym 

domu odmawiało się takie proste we-
zwanie: O, Józefie, ratuj nas, w życiu, 
w śmierci, w każdy czas. Niech więc 
św. Józef wspiera nas we wszystkich 
okolicznościach życia. 

Agata Sekuła

Św. Józef znalazł mi 
pracę

Pragnę podzielić się moim za-
uroczeniem św. Józefem. Pewnego 
dnia prosiłam św. Józefa, aby był 
moim orędownikiem u Boga. Prośba 
moja dotyczyła konkretnej sprawy 
– ważyło się moje być, albo nie być 
w życiu zawodowym. Miałam pracę, 
ale nie przynosiła mi ona satysfakcji, 
a znacznie obciążała moje zdrowie. 
Tak jak św. Józef zaufał Bogu, tak 
i ja prosiłam Boga, z ufnością i wia-
rą, a orędownictwo świętego w mo-
jej sprawie było dla mnie bezcenne. 
Praca, o którą prosiłam, miała być dla 
mnie satysfakcjonująca, wśród ludzi 
Bożych, a najważniejszy był czas 
jej podjęcia. Nie miałam oszczędno-
ści, nie miałam prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych. Aby przeżyć, musia-
łam znaleźć pracę w ciągu miesiąca. 
Napisałam list do św. Józefa, w któ-
rym opisałam Mu, jak widzę swoją 
sprawę. Prosiłam, by posłał mnie tam, 
gdzie będę mogła być narzędziem 
w ręku Boga. Pojechałam z moim li-
stem do kościoła pod wezwaniem św. 
Józefa w Krakowie.

Zarejestrowałam się w urzędzie 
pracy się 3 stycznia 2017 r. Z duszą na 
ramieniu przeszłam ten etap. W dniu re-
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Modlitwa o dobrego męża
Święty Józefi e, Oblubieńcze Bogarodzicy! 
Na progu dojrzałego i samodzielnego ży-
cia zwracam się do Ciebie o pomoc w pod-
jęciu trudnej decyzji małżeństwa i wybo-
ru odpowiedniego męża. Świadomość, że 
sama Najświętsza Maryja Panna - Matka 
Boża, znalazła w Tobie najlepszego towa-
rzysza życia i wiernego Oblubieńca, spro-
wadza mnie dziś w tej sprawie do Ciebie. 
Proszę Cię o łaskę dobrego męża, wierne-
go towarzysza życia, z którym mogłabym 
związać się węzłami sakramentalnej łaski, 
założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy 
w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym 
zrozumieniu, szacunku, miłości i poświę-
ceniu się oraz budować szczęście życia ro-
dzinnego na zasadach Ewangelii. Amen.
 

Modlitwa o dobrą żonę
Święty Józefi e, przeczysty Oblubieńcze 
Bogarodzicy Maryi! Bóg uczynił Cię 
najszczęśliwszym małżonkiem, dając 
Ci za towarzyszkę życia Najświętszą 
i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego 
Boga. Przez piękno i świętość Twojego 
życia stałeś się Patronem wszystkich 
małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy 
wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztrop-
nej i świętej żony, której mógłbym po-
wierzyć moje serce i złączyć się z nią 
mocą łaski sakramentu małżeństwa. 
Uproś jej mądrość życia, szerokość ser-
ca, pobożność, aby promieniowała do-
brocią i kształtowała życie rodziny we-
dług zamysłów Przedwiecznego. Amen.

jestracji dostałam skierowanie do pra-
cy, która napawała nieprawdopodobną 
radością moje serce. 4 stycznia zgło-
siłam się do dyrekcji z otrzymanym 
skierowaniem do pracy, a 15 stycznia 
miałam pozytywną decyzję. Pracę roz-
poczynałam 4 lutego. Pracuję z malu-
chami. Zawsze tęskniłam za dziećmi . 
Teraz mam je codziennie obok siebie, 
a one zaciekawione kim jestem, co 
robię, same nawiązują ze mną dialog. 
Święta Teresa od Jezusa nazywa Józefa 
patronem powszechnym, który jest 
niezawodnym orędownikiem u Boga 
w sprawach duchowych i doczesnych. 
Przekonana własnym doświadczeniem 
mówiła, że świętym Bóg daje łaskę 
pomocy w niektórych sprawach, św. 
Józefowi zaś daje ją we wszystkich.

Elżbieta

Po Maryi, Matce Bożej, żaden 
święty nie zajmuje w Magisterium 
papieskim tyle miejsca, co Józef, 
Jej oblubieniec. Moi poprzednicy 
pogłębili orędzie zawarte w kil-
ku danych przekazanych przez 
Ewangelię, aby wyraźniej podkre-
ślić jego centralną rolę w historii 
zbawienia: błogosławiony Pius 
IX ogłosił go «Patronem Kościoła 
katolickiego», czcigodny Pius XII 
przedstawił go jako «Patrona ro-
botników» a święty Jan Paweł 
II jako «Opiekuna Zbawiciela». 
Ludzie przyzywają go jako «patro-
na dobrej śmierci».

Dlatego też, w 150. rocznicę 
ogłoszenia go przez bł. Piusa IX, 8 
grudnia 1870 r., Patronem Kościoła 
Katolickiego, chciałbym podzie-
lić się z wami kilkoma osobistymi 
refl eksjami na temat tej niezwy-
kłej postaci, tak bliskiej ludzkiej 
kondycji każdego z nas, aby – jak 
mówi Jezus – „usta wyrażały to, co 
obfi tuje w sercu” (por. Mt 12, 34). 
Pragnienie to narastało w ciągu mi-
nionych miesięcy pandemii, w któ-
rych możemy doświadczyć, pośród 
dotykającego nas kryzysu, że „nasze 
życia są tkane i wpierane przez zwy-
kłe osoby – zazwyczaj zapominane 

Rok świętego Józefa

– które nie występują w tytułach 
gazet i magazynów, ani na wielkiej 
scenie ostatniego show, lecz nie-
wątpliwie dziś zapisują decydujące 
wydarzenia na kartach naszej histo-
rii – są nimi lekarze, pielęgniarki 
i pielęgniarze, pracownicy super-
marketów, sprzątacze, opiekunowie 
i opiekunki, kierowcy samochodów 
dostawczych, siły porządkowe, 
wolontariusze, kapłani, zakonnice 
i wielu innych, którzy zrozumieli, 
że nikt nie ratuje się sam. […] Ileż 
osób codziennie praktykuje cier-
pliwość i napełnia innych nadzie-
ją, starając się nie siać paniki, ale 
współodpowiedzialność. Iluż ojców, 
matek, dziadków i babć, nauczycieli 
pokazuje naszym dzieciom, poprzez 
małe, codzienne gesty, jak stawiać 
czoło kryzysowi i go pokonywać, 
dostosowując zwyczaje, podno-
sząc wzrok i zachęcając do modli-
twy. Ileż osób modli się, ofi arowuje 
i wstawia w intencji dobra wszyst-
kich” . Wszyscy mogą znaleźć w św. 
Józefi e, mężu, który przechodzi nie-
zauważony, człowieku codziennej 
obecności, dyskretnej i ukrytej, orę-
downika, pomocnika i przewodnika 
w chwilach trudnych. Święty Józef 
przypomina nam, że ci wszyscy, 
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Czasami mamy takie wrażenie, że pandemia zabrała nam wszystko 
i zamknęła wszelkie możliwości. Jednak, jeśli pandemia zamknęła nam 
drzwi do wielu inicjatyw, to w perspektywie wiary widzimy, jak Bóg 
otwiera nam okna. Wystarczy tylko chcieć, a chcieć to móc. I tę chęć 
można zobaczyć w siedmiu nowych kandydatach do posługi ministranta 
w naszej parafii. 

Nie zniechęcili się, nie przestraszyli i odpowiedzieli całym sercem na zapro-
szenie Jezusa do służby przy ołtarzu. Bogu za to niech będą dzięki! Dziękuję rów-
nież rodzicom, dziadkom, którzy zmobilizowali synów i wnuków oraz wspierają 
dobrym słowem młodych adeptów służby liturgicznej. Przy tej okazji ośmielam się 
prosić o kolejnych kandydatów, aby włączyli się we wspólnotę ministrantów naszej 
parafii. Zapraszam 
w każdą sobotę 
o 10.00 (oprócz 
pierwszej mie-
siąca) na zbiórki 
oraz do kontaktu 
ze mną, aby do-
wiedzieć się cze-
goś więcej o na-
szej wspólnocie. 
W tym miejscu 
proszę Drogich 
Parafian o modli-
twę za Liturgiczną 
Służbę Ołtarza na-
szej parafii. Oni są 
wspaniałymi mło-
dymi ludźmi, któ-
rzy potrzebują na-
szej opieki i troski, 
aby nie utracili ni-
gdy entuzjazmu 
wiary i miłości do 
tego, co robią.

Ks. Marcin 
Kurmaniak

Przygotowania do służby!którzy są pozornie ukryci lub na 
„drugiej linii”, mają wyjątkowy 
czynny udział w historii zbawie-
nia. Im wszystkim należy się sło-
wo uznania i wdzięczności. […] 
Wiele razy, czytając „Ewangelie 
dzieciństwa”, zastanawiamy się, 
dlaczego Bóg nie zadziałał bezpo-
średnio i wyraźnie. Ale Bóg inter-
weniuje poprzez wydarzenia i lu-
dzi. Józef jest człowiekiem, przez 
którego Bóg troszczy się o początki 
historii odkupienia. Jest on praw-
dziwym „cudem”, dzięki któremu 
Bóg ocala Dziecię i Jego Matkę. 
Bóg działa ufając w twórczą odwagę 
tego człowieka, który przybywając 
do Betlejem i nie znajdując miejsca, 
gdzie Maryja mogłaby porodzić, 
przystosowuje stajnię i urządza tak, 
aby stała się jak najbardziej gościn-
nym miejscem dla przychodzącego 
na świat Syna Bożego (por. Łk 2, 
6-7). W obliczu zagrożenia ze strony 
Heroda, który chce zabić Dziecko, 
po raz kolejny we śnie Józef zosta-
je ostrzeżony, by bronić Dziecięcia, 
i w środku nocy organizuje ucieczkę 
do Egiptu (por. Mt 2, 13-14).

Czytając powierzchownie te opi-
sy, zawsze odnosimy wrażenie, że 
świat jest na łasce silnych i możnych, 
ale „dobra nowina” Ewangelii polega 
na ukazaniu, iż pomimo despotyzmu 
i przemocy władców ziemskich, Bóg 
zawsze znajduje sposób, by zrealizo-
wać swój plan zbawienia. Także na-
sze życie czasem zdaje się być zdane 
na łaskę silnych, ale Ewangelia mówi 
nam, że Bóg zawsze potrafi ocalić to, 
co się liczy, pod warunkiem, że uży-
jemy tej samej twórczej odwagi, co 
cieśla z Nazaretu, który potrafi prze-
kształcić problem w szansę, pokłada-
jąc zawsze ufność w Opatrzności.

Jeśli czasami Bóg zdaje się 
nam nie pomagać, nie oznacza to, 
że nas opuścił, ale że pokłada w nas 
ufność i w tym, co możemy zapla-
nować, wymyślić, znaleźć. […]

Fragmenty Patris corde (Ojcowskim sercem), 
listu apostolskiego papieża Franciszka, który 
został opublikowany 8 grudnia 2020 roku.
2021 został ogłoszony przez Watykan Rokiem 
św. Józefa.
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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
(15.12.2020 r. – 22.02.2021 r.)

KRONIKA PARAFIALNA

Bianka Łysikowska, Tymon Zieliński, Andrzej Zięba, 
Liliana Janur, Tymon Roguz, Tymon Uryga, Adam 
Leśniak, Tymon Tota, Marietta Rundstuk.

Łukasz Faltyn i Kinga Rzońca. 

Natalia Marzec  l. 34, Mirosław Biel  l. 40, Robert 
Dunikowski l. 51, Zenon Leśniak l. 88, Tadeusz 
Citak l. 63, Ludwik Sierota l. 77, Mieczysław Kustra 
l. 65, Teresa Nieć l. 69, Edward Karwala l. 72, Józef 
Bodziony l. 80, Tomasz Obrzut l. 50.

Witamy w rodzinie parafi alnej
(1.01.2021 r. – 28.02.2021 r.)

Zawarli sakrament małżeństwa
(1.01.2021 r. – 28.02.2021 r.)

Kółko Misyjne – reaktywacja
Kółko Misyjne po przerwie wznawia swoją działalność. Dlatego opiekunki pani Bożena Sułkowska i pani 

Agnieszka Szczurek (tel. 606620856) zapraszają do współpracy. 
Pierwsze owoce pracy dzieci mogliśmy oglądać 6 stycznia, kiedy to Kolędnicy Misyjni przedstawiali krótki pro-

gram i zbierali datki na cele misyjne.                                                                                                                         (JP.) 


