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Kolejny raz wierni naszej pa-
rafii mogli uczestniczyć w procesji 
Bożego Ciała wokół swojego kościo-
ła, aby uczcić Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie, oddać Mu należny hołd, 
zamanifestować wiarę i prosić o opie-
kę nad parafią i wiernymi, bo tej opieki 
nam trzeba, tak jak trzeba nam ciągłe-
go zaspokajania głodu Eucharystii. 
Bo jak powiedział ksiądz Marcin 
Kurmaniak w kazaniu, w komunii 
świętej - przyjmujemy Boga żywego. 

Uroczystość dostarczyła wszyst-
kim wielu głębokich przeżyć, tym 
bardziej, że w związku z poluzowa-
niem obostrzeń mogło w niej wziąć 

Boże Ciało 2021
udział więcej wiernych. Ołtarze zo-
stały przygotowane przez Rycerzy 
Świętego Jana Pawła II, Róże 
Różańcowe, Apostolstwo Pomocy 
Duszom Czyścowym, Żywa Droga 
Krzyżowa. 

JP
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Młodzi przyjęli znamię darów 
Ducha Świętego

Ponad siedemdziesięciu mło-
dych ludzi z parafii św. Jana 
Pawła II 21 czerwca przyjęło sa-
krament bierzmowania z rąk bpa 
Artura Ważnego. Podobnie jak 
w wielu parafiach w całej Polsce 
uroczystość ta była przesunięta 
w czasie z powodu rygorów sani-
tarnych związanych z pandemią 
Covid 19. 

WIKTORIA FILIPOWICZ: 
Jako piętnastoletnia młoda dziew-
czyna nie spodziewałam się, że 
dzień ten stanie się jednym z naj-
ważniejszych w moim życiu. Już od 
pierwszego kontaktu wzrokowego 
z biskupem poczułam szczęście, że 
mogę być tak blisko ołtarza. Czynny 
udział poprzez niesienie darów dał 
mi możliwość głębszego przeżycia 
liturgii. Kiedy biskup Artur Ważny 
skierował do nas słowa homilii, 
miałam wrażenie, że mówi tylko do 
mnie. Zrozumiałam, że to właśnie ja 
sama jestem odpowiedzialna za swo-
je czyny i życie religijne. Co więcej 

czułam się wyróżniona i dumna, że 
mogę stać w <<moim>> kościele, 
z krzyżem na piersi oraz zostać ob-
darowana łaskami Ducha Świętego, 
który jeszcze bardziej umocni moją 
wiarę. Przesłanie zwarte w słowach 
księdza biskupa uświadomiło mi 
także, że jeśli do tej pory nie mia-
łam problemów z uleganiem poku-
som, oznacz to, że Duch Święty już 
od dawna kieruje mną i chroni przed 
złymi wyborami. Wiem, że moim za-
daniem jest to pielęgnować i modlić 
się. Jestem przekonana, że sakrament 
bierzmowania i pobożność pomogą 
mi w szczęśliwym życiu w zgodzie 
z Bogiem i ludźmi, dlatego czuję się 
bezpieczna. 

 
ADAM SOBCZYK: Dzień, 

w którym przyjmowałem sakrament 
bierzmowania rozpoczął się zwyczaj-
nie. Wróciłem ze szkoły jak co dzień. 
Odświętnie ubrani całą rodziną poszli-
śmy do kościoła. Przed Mszą świętą 
czułem się bardzo podekscytowany, 
a gdy zobaczyłem wystrojone wnętrze 
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kościoła i w nim moich kolegów, po-
czułem zdenerwowanie i dumę. 

Ksiądz biskup Artur Ważny wy-
warł na mnie niesamowite wrażenie. 
Słowa, które wygłosił na kazaniu, 
zapadną mi w pamięć. Mówił do 
nas prostym, zrozumiałym, młodzie-
żowym językiem. Myślę, że warto 
iść tą drogą, o której mówił biskup. 
Bierzmowanie było dla mnie bardzo 
ważnym duchowym przeżyciem, 
które mogłem dzielić z najbliższy-
mi. Naprawdę poczułem obecność 
Ducha Świętego. 

 
KRZYSZTOF JASIŃSKI: 

Bierzmowanie jest trzecim najważ-
niejszym sakramentem Kościoła 
Bożego, ważniejszy jest tylko 
chrzest, bez którego nie możemy 
być włączeni do wspólnoty Kościoła 
i Eucharystia, bez której nie możemy 
przyjąć ciała Chrystusa do swojego 
serca. Uczucia, które towarzyszy-
ły mi w czasie namaszczenia moje-
go czoła krzyżmem świętym przez 
Biskupa Artura Ważnego to stres 
przed tym, co będzie później, a tak-
że radość, bo zostałem namaszczony 
Duchem Świętym, który pozwoli mi 
określić dalszą drogę na przyszłość. 
Poprzez dar mądrości pomoże mi 
wybrać jedną z pośród dwóch ście-
żek: ludzką, a więc założenie rodziny 
lub kapłańską.

 
AGNIESZKA KALISZ: Na ten 

dzień czekałam długo. Pamiętam, że 
wreszcie nastąpi?”. Wydawało się, 
że samo oczekiwanie trwa wiecz-
ność, a minęło szybciej niż się 
spodziewałam. I nastał wreszcie 
ten dzień. Hymn „O Stworzycielu 
Duchu przyjdź” w dniu bierzmowa-
nia wybrzmiewa potężniej i prze-
mawia bardziej. Przed udzieleniem 
sakramentu czytałam dużo o patron-
ce, którą wybrałam, świętej Cecylii. 
Decyzje o wybraniu właśnie jej imie-
nia podjęłam już dużo wcześniej; od 
razu gdy o niej usłyszałam, wiedzia-
łam, że to będzie właśnie ona. Sam 
moment nałożenia krzyżma, mimo 
tego iż trwał tak krótko, pamiętam 
doskonale. Słowa, które wypowiadał 
biskup trafiły do mnie mocno, zrozu-
miałam, że to już teraz, to czas, żeby 
zacząć żyć na sto procent. 

 

już ponad rok temu w mojej gło-
wie pojawiały się myśli: „Kiedy to 
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Pielgrzymka do Matki Bożej 
Królowej Pokoju – Gospy
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W dniach 13-20 czerwca gru-
pa parafian uczestniczyła w piel-
grzymce do Medjugorie. Opiekę 
duchową sprawowali ks. Marcin 
Kurmaniak i ks. Mateusz Dziedzic 
– misjonarz. 

Nasze pielgrzymowanie do Matki 
Bożej w Medjugorje rozpoczęliśmy 
od Eucharystii w kościele pw. świę-
tego Jana Pawła II. Potrzebowaliśmy 
błogosławieństwa na drogę i pobyt 
w tym świętym miejscu. Zaraz po 
przybyciu do Mediugorje pospieszy-
liśmy do kościoła pokłonić się naszej 
królowej i Panu Jezusowi. Urzekła 
nas panująca wszędzie cisza i spokój, 
co dla mnie jest wielkim darem, po-
nieważ odwiedzałam już wcześniej 
inne sanktuaria i wiem, jak trudno 
w takich miejscach o skupienie i wy-
ciszenie. Na placu przed kościołem 
była codziennie odprawiana Msza 
św., którą sprawowali m.in. nasi ka-
płani, ks. Marcin Kurmaniak i ks. 
Mateusz Dziedzic. 

W pierwszych dniach w progra-
mie naszej pielgrzymki znalazły się 
modlitwa różańcowa na górze obja-
wień Podbrdo i droga krzyżowa na 
górę Krirzewac. Były to niezapo-

Codziennie po powrocie z wyjazdu 
wieczorem była msza św. - tłuma-
czona na j. polski. W czwartym dniu 
wyjechaliśmy do Tihaliny. Dopiero tu 
poczuliśmy, jak wielkim darem jest 
msza św. w ojczystym języku spra-
wowana przez naszych kapłanów. 
Figura Matki Bożej znajdująca się 
w tej świątyni jest równie niesamo-
wita co piękna. Matka Boża patrzy na 
nas przenikliwymi oczami, pełnymi 
troski i miłości. Patrząc na nią, moż-
na poczuć spokój i zabrać go ze sobą 
w naszą codzienność.

Tradycją pielgrzymki sta-
ły się również odwiedziny figury 
Pana Jezusa „Ukrzyżowanego ale 
i Zmartwychwstałego w jednym ...”. 
To tam można było pogrążyć się w mo-
dlitwie o każdej porze dnia i nocy.

Wróciliśmy do swoich domów, 
rodzin i obowiązków, ale nasze ser-
ca wciąż będą wracać w to miejsce, 
gdzie odkrywaliśmy na nowo relację 
z Bogiem, siłę modlitwy i ciszy, odkry-
waliśmy miłość Ojca i naszej Matki.

 Barbara Repetowska 

mniane chwile z Maryją i naszym 
Panem Jezusem - w skwarze dnia, ale 
napełniające nas niewiarygodną siłą 
ducha.

Dla zrównoważenia duchowych 
uniesień mieliśmy też czas relaksu 
nad wodospadami Krawice i na base-
nach. Zwiedzilismy również Mostar- 
miasto ze słynnym mostem, który po-
dzielił miasto na dwie części podczas 
wojny domowej w byłej Jugosławii. 
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Radosne Duszki i ministranci 
zaślubieni z morzem 

W piątek 25 czerwca 2021 
roku wraz z ministrantami oraz 
scholą Radosne Duszki miałam 
okazję wybrać się na parafialną 
oazę nad morze do Jarosławca. 
Podróż była dosyć męcząca, gdyż 
jechaliśmy aż 15 godzin. Nudno 
rzecz jasna nie było.

 Oczywiście schola jak to schola 
pod dyrekcją cioci Eli śpiewała mnó-
stwo piosenek. Większość drogi prze-
spałam, ponieważ, jak już wspomi-
nałam wcześniej, droga była bardzo 
długa. W końcu jednak dotarliśmy.  
Kiedy wypoczęliśmy po przyjeź-
dzie, wybraliśmy się na plażę, 
aby przywitać morze. Było super! 
Mieliśmy zamoczyć tylko nogi, 
a większość osób wskoczyła od 
razu w ubraniach. Ja również nie 
mogłam się powstrzymać i wraz 
z moimi współlokatorkami weszłam 
do wody. Pod koniec tego pełnego 
wrażeń dnia ksiądz Marcin odpra-
wił Mszę, na której dziękowaliśmy 
za szczęśliwą i bezpieczną podróż. 
Następny dzień cały spędziliśmy 

na plaży. Było pięknie! Wszyscy 
cieszyliśmy się jak małe dzieci, 
szczególnie ksiądz Marcin i opie-
kunowie, którzy zostali wrzuceni do 
morza przez scholkę i ministrantów.  
Opiekunowie zapewnili nam mnó-
stwo atrakcji. Odwiedziliśmy park 
rozrywki w Łebie. Byliśmy w zamku 
strachów, labiryncie luster, ,,kopal-
ni złota” oraz w parku dinozaurów. 

Najlepszą atrakcją były zjeżdżalnie 
wodne. Nawet ciocia Ela zaszala-
ła i zjeżdżała z nami. Kolejnego 
dnia odwiedziliśmy Gdańsk Oliwę. 
Wysłuchaliśmy koncertu organo-
wego. Potem pod opieką przewod-
nika zwiedziliśmy Westerplatte, to 
tam 1 września 1939 roku zaczęła 
się II Wojna Światowa. Następnie 
pojechaliśmy do Doliny Charlotty, 
gdzie odwiedziliśmy mini ZOO oraz 
fokarium. Na końcu dnia wstąpi-
liśmy oczywiście do McDonalda 
i na lody ufundowane przez na-
szego ks. Proboszcza, za które 
jeszcze raz bardzo dziękujemy! 
Kolejne atrakcje to wizyta w mo-
tylarni i papugarni w Jarosławcu. 
Mogliśmy brać papugi na ręce i kar-
mić je owocami, które dostaliśmy, 
na szczęście wszystkie przeżyły.  
Ostatni dzień naszej oazy był po-
święcony pakowaniu i sprzątaniu 
naszych pokoi. Potem na zakończe-
nie całego pobytu nad morzem prze-
żywaliśmy ostatnie chwile radości, 
tańcząc, bawiąc się oraz śpiewając. 
W nocy nasi opiekunowie zrobili 
nam zieloną noc. Gdy wszyscy spa-
li, wysmarowali nas pastą do zębów. 
Rano okazało się, że nie tylko my je-
steśmy z pasty ale także nasze drzwi.
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Przed wyjazdem ostatni raz całą 
grupą udaliśmy się na pożegnanie 
morza. Potem ks. Marcin odprawił 
Mszę dziękczynną za szczęśliwy 
pobyt nad morzem i prosił o szczę-
śliwą podróż dla nas. Każdy szczę-
śliwie dotarł do domu, za co bardzo 
dziękujemy Panu Bogu.

 Jolanta Szczurek

Podziękowania dla sponsorów

Dziękujemy Bogu, że wszyscy 
wróciliśmy bezpiecznie do domów. 
Czuliśmy się prowadzeni przez 
Bożą Opatrzność i przytuleni ojcow-
ską ręką naszego św. Jana Pawła II. 
Podczas tych dni, na Eucharystii, 
staraliśmy się rozważać o modlitwie 
w naszym życiu. Ona jest istotnym 
i podstawowym elementem naszej 
relacji z Bogiem.

Po Bogu dziękujemy także 
i ludziom, bez których nie udałoby 
nam się tyle zobaczyć i zwiedzić. 
Dziękujemy rodzicom za zaufanie 
i współpracę. Dziękujemy parafia-
nom za wsparcie nas podczas kier-
maszów. Podziękowania kierujemy 
w stronę anonimowych darczyńców 
oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej. 
Wielkie Bóg zapłać, kierujemy 
w stronę naszego Księdza Proboszcza, 
który wspierał nas na każdym etapie 
przygotowań i podczas oazy. Nie mo-
żemy zapomnieć o wspaniałej kadrze 
opiekunów, bez których nie byłby 
możliwy ten wyjazd. Serdeczne po-
dziękowania składamy pani Elżbiecie 
Zygmunt, państwu Agnieszce 
i Grzegorzowi Popardowskim oraz 
państwu Katarzynie i Grzegorzowi 
Młynarczykom. Dziękujemy tak-
że klerykowi Dawidowi Tokarzowi 
z Paszyna za jego obecność, modli-
twę i świadectwo wiary. Najlepszą 
gratyfikacją za wszystko jest 
uśmiech i radość naszych dzieci!

Niech Bóg będzie we wszystkim 
uwielbiony!

Ks. Marcin
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Jedną z najbardziej charak-
terystycznych i najistotniejszych 
cech duchowości Św. Jana Pawła 
II była wyniesiona z rodzinnego 
domu cześć dla Najświętszej Maryi 
Panny. Do niej to nawiązują swą 
treścią nowe witraże, które w cią-
gu ostatnich miesięcy ozdobiły 
główne okna bocznych ścian na-
szego kościoła. Witraż południowy 
(od listopada 2020 r.) przypomi-
na wiernym kult Karola Wojtyły 
dla Limanowskiej Pani, Matki 
Boskiej Bolesnej. Ścianę północną 
natomiast zdobi od kilku tygodni 
(czerwiec 2021 r.) witraż stanowią-
cy wspomnienie – tak ważnej dla 
formacji naszego świętego Patrona 
– Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Starszy z witraży ukazuje sce-
nę koronacji słynącej łaskami fi-
gury Matki Bolesnej z bazyliki 
w Limanowej. Koronacji dokonał 
ówczesny metropolita krakowski, 
arcybiskup Karol Wojtyła, przed 55 
laty – 11 września 1966 r. (pierwsza 
z umieszczonych w tle dat), w ramach 

Maryjne witraże w naszym kościele
uroczystych obchodów roku milenij-
nego w Kościele polskim. Niestety, 
kilkanaście lat później miała miej-
sce fala kradzieży koron z sanktu-
ariów maryjnych (m.in. z Ludźmierza 
i Myślenic – 1981 r.). Świętokradcza 
ręka sięgnęła również po koronę 
Limanowskiej Pani. Dopiero w 1983 
r., podczas swej drugiej pielgrzymki 
do ojczyzny, mógł Ojciec Święty do-
konać rekoronacji Piety z Limanowej. 
Stało się to pod koniec Mszy św. na 
krakowskich Błoniach (beatyfikacja 
Brata Alberta Chmielowskiego oraz 
Rafała Kalinowskiego – druga data na 
witrażu). Raz jeszcze znalazł się Jan 
Paweł II wobec Matki Bolesnej, gdy 
podczas przejazdu do Starego Sącza 
(trzecia, pamiętna dla nas data – 16 
czerwca 1999 r.), zatrzymał się na li-
manowskim rynku, tuż obok bazyliki.

Dokonując rekoronacji Piety, 
Ojciec Święty powiedział: „[…] 
wkładam te korony na głowy 
Odkupiciela świata i Jego Matki nie-
jako w momencie największego bólu 
i równocześnie najpełniejszej współ- pracy i udziału w opiekuńczym dziele 

Syna”. Wskazał w ten sposób na ta-
jemnicę współcierpienia jako na swo-
isty dar i łaskę limanowskiego sank-
tuarium, widoczne nie tylko w liczbie 
świadectw mówiących o łasce uzdro-
wienia za wstawiennictwem Matki 
Boskiej Bolesnej, ale przede wszyst-
kim poprzez rosnącą cześć oddawaną 
Tej, która współcierpiała. 

To zjednoczenie Matki i Syna 
w bólu i męce konania oddane jest 
w samej formie piety (Maryja trzy-
mająca w objęciach martwe ciało 
zdjętego z Krzyża Chrystusa) a bar-
dziej jeszcze w zbawiennej roli 
Matki Kościoła i wszystkich ludzi 
(„Oto syn Twój, oto Matka two-
ja”) – Orędowniczki, Pośredniczki 
i Pocieszycielki.

Pasyjno-maryjny charakter sank-
tuarium w Limanowej sprawia, że 
symetria naszych witraży – symetria 
w przestrzeni – nabiera głębszego 
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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
(1.06. – 18.07.2021 r.)

KRONIKA PARAFIALNA

Ignacy Sikora, Alicja Chmielnicka, Oskar Jurkowski, Kacper 
Górowski, Franciszek Drej, Pola Janusz, Filip Pasiut, Adam Janik, 
Hubert Bobak, Lena Czop.

Marek Ruman i Wioletta Wajda, Kamil Pogwizd i Aleksandra 
Zygmunt, Krzysztof Gawron i Aleksandra Matiaszek, Damian 
Kulpa i Anna Siedlarz, Adrian Śmierciak i Dominika Kopacz, 
Damian Mróz i Dorota Klag, Piotr Zander i Karolina Smoroń, 
Sebastian Sekuła i Barbara Sekuła.

Izabela Bochenek l. 52, Kazimierz Popiela l.76, Jacek Pietruszka 
l. 48, Salomea Wysowska l. 83, Grzegorz Zygmunt l. 45, Jerzy 
Fiałek l. 77, Andrzej Majca l. 52, Jan Oleksy l. 77, Jan Lelito l. 80, 
Stanisław Roman l. 68, Mieczysław Kołodziej l. 65, Zofi a Habas
l. 92, Leszek Bałuszyński l. 76, Mieczysław Jahn l. 79.

Witamy w rodzinie parafi alnej
(1.06. – 18.07.2021 r.)

Zawarli sakrament małżeństwa
(1.06. – 18.07.2021 r.)

sensu. Oto bowiem na przeciwle-
głej ścianie świątyni oglądamy wi-
traż przywołujący pamięć „dróżek” 
kalwaryjskich będących przecież 
również rozważaniem „tajemnicy 
zjednoczenia Matki z Synem i Syna 
z Matką” (tymi słowy opisał religijny 
fenomen Kalwarii Zebrzydowskiej 
Jan Paweł II podczas pierwszej 
swej podróży apostolskiej do Polski 
7 czerwca 1979 r. – data uwidocz-
niona w tle witraża); zawsze ma-
jąc na względzie przyszłość naro-
du i Kościoła, Ojciec Święty prosił 
wówczas: „Módlcie się i kształtujcie 
poprzez modlitwę swoje życie. Nie 
samym chlebem żyje człowiek (Mt 4, 
4) i nie samą doczesnością, i nie tylko 
poprzez zaspokajanie doczesnych — 
materialnych potrzeb, ambicji, pożą-
dań, człowiek jest człowiekiem”.

Papież zawsze podkreślał szcze-
gólne znaczenie kalwaryjskiego 
sanktuarium dla jego duchowej bio-
grafi i – jednak nie dla swojej chwa-
ły przecież, lecz dla rozwoju naszej 
wiary, a zwłaszcza ze względu na 
cześć, jaką darzył Maryję. Druga data 
uwidoczniona na witrażu północnym 
tworzy z poprzednią swoistą klam-
rę: oto po pierwszej pielgrzymce do 
ojczyzny wspominamy ostatnie spo-
tkanie, ostatnią Mszę świętą Jana 
Pawła II na rodzinnej ziemi i ostatnie 
kazanie zakończone niezwykłą mo-
dlitwą niejako domykającą dla nas, 
Polaków, ten pontyfi kat:

„Matko Kalwaryjska, spraw, by-
śmy byli między sobą jedno, i z Tobą 
[…] Tobie oddaję wszystkie owoce 
mego życia i posługi; Tobie zawie-
rzam losy Kościoła; Tobie polecam 

mój naród; Tobie ufam i Tobie raz 
jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! 
Totus Tuus. Amen.”

Jednak w istocie witraż ten za-
wiera jeszcze jedną datę, wspomnie-
nie jeszcze jednego wydarzenia tego 
wielkiego pontyfi katu: widzimy tu 
wszakże św. Jana Pawła II wznoszą-
cego ku wizerunkowi Matki Boskiej 
Kalwaryjskiej szczególny dar papie-
ski, Złotą Różę. Obraz ten upamiętnia 
hołd złożony przez następcę św. Piotra 
Tej, która „od najmłodszych lat wy-
chowywała jego serce […] jako wyraz 
wdzięczności za wszystkie łaski, które 
przez Nią stają się udziałem pielgrzy-
mów, i za to, czym była […] w jego 
życiu”. A zdarzyło się to 10 czerwca 
1987 r. podczas spotkania z wiernymi 
na krakowskich Błoniach…

 Wojciech Papaj 


