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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
KOCHANI PARAFIANIE I PRZYJACIELE NASZEJ PARAFII!
„Posłani w pokoju Chrystusa” – to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok 

liturgiczny, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu. Jest on finałem trzyletniego programu po-
święconego Eucharystii. Chodzi o ukazanie konsekwencji naszego przyjmowania Pana Jezusa w komunii 
świętej. Jesteśmy zobowiązani, by Nim żyć i dzielić się naszą wiarą z innymi. Konieczna jest potrzeba 
kształtowania eucharystycznego stylu życia, w tym zwłaszcza zwrócenia uwagi na świętowanie niedzieli. 
Coraz częściej w naszym chrześcijańskim życiu ograniczamy niedzielę do jednej godziny. Dzień Pański 
staje się godziną Pańską. Niech nasze domy będą wspólnotą i szkołą komunii. Dbajmy by była w nich 

obecna modlitwa domowników.
Święta Bożego Narodzenia są szczególnym czasem, kiedy jeszcze bardziej przeżywamy świętą 

prawdę wiary, że Chrystus, odwieczna miłość Boga Ojca, objawiony w rodzinie Maryi i Józefa jest 
z nami i chce być zawsze obecny w naszym życiu.

Niech czas Bożego Narodzenia obfituje we wspólnocie Kościoła, a także w nas samych i na-
szych rodzinach Bożą miłością, nadzieją, zdrowiem i pokojem.

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

Nasi duszpasterze
W  po  remoncie  plebania  zyskała  do-

mową  kaplicę  oraz  kancelarię  parafialną. 
Obecnie mieszka tu trzech wikarych oraz 
proboszcz. 

Ksiądz  proboszcz  Zbigniew  Biernat 
jest opiekunem parafialnej gazetki, bibliote-
ki, scholi Radosne Duszki, Caritasu, Rycerzy 
św. Jana Pawła II, Róż Różańcowych, 
Apostolatu Po-mocy Duszom Czyśćcowym, 
chóru parafialnego, Żywej Drogi Krzyżowej, 
Rodzin Szensztadzkich, Klubu Seniora, dzie-
ci przygotowujących się do pierwszej komunii. Spotyka 
się z parami załatwiającymi formalności przedślubne. 

Ks. Marcin Kurmaniak jest seniorem, czyli za-
stępcą proboszcza oraz opiekuje się scholą młodzieżo-
wą, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, aspiran-
tami, apostolatem Margaretek. Prowadzi stronę inter-
netową parafii. 

Ks. Dariusz Dziedziak opiekuje się grupą biblijną, 
Liturgiczną Służbą Ołtarza w Januszowej oraz przygoto-
wuje młodzież do bierzmowania.

Ks. Rafał Gakan opiekuje się lektorami, Kręgami 
Rodzin, Przygotowuje młodzież do bierzmowania. 

Wszyscy księża pełnią dyżury w kancelarii parafial-
nej oraz odwiedzają chorych z sakramentami. 

Wasz proboszcz ks. Zbigniew Biernat 
wraz z księżmi współpracownikami:

 ks. Marcinem Kurmaniakiem, 
ks. Dariuszem Dziedziakiem i ks. Rafałem Gakanem
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Ewangelia dzieciństwa Jezusa
Droga  ciężarnej  Matki  i  jej 

męża  na  spis  ludności,  narodzenie 
w betlejemskiej grocie w otoczeniu 
zwierząt, pierwszy pokłon pasterzy 
i ofiarowanie w świątyni – to wyda-
rzenia, które poruszają wyobraźnię 
i stanowią osnowę naszego przeży-
wania  Świąt  Bożego  Narodzenia. 
Wiedzę  o  nich  zawdzięczamy  jed-
nemu człowiekowi – św. Łukaszowi, 
który  jest  autorem  „Ewangelii 
dzieciństwa  Jezusa”.  To  jego  opis 
czytamy  przed  wigilijną  wiecze-
rzą. Możemy powiedzieć, że razem 
z Łukaszem wchodzimy w tajemni-
cę tego święta.

Co wiemy o świętym Łukaszu? 
Dlaczego akurat on pozostawił nam 
te bezcenne pamiątki z dzieciństwa 
Jezusa? Z pewnością nie był Żydem 
i raczej nie znał Jezusa osobiście. 
Pochodził z Antiochii Syryjskiej i stał 
się wyznawcą Jezusa ok. siedmiu lat po 
Jego śmierci. Był jednak towarzyszem 
podróży św. Pawła, jednym z najwier-
niejszych jego uczniów. Przybył z nim 
do Jerozolimy, gdzie zapewne spotykał 
świadków życia i zmartwychwstania 
Chrystusa. Nie możemy też zapomi-
nać, że rodzinne miasto Łukasza było 
pierwszą poza Palestyną gminą chrze-
ścijańską, założyli ją około 40. roku 
helleniści, którzy uciekli z Jerozolimy 
po zamordowaniu Szczepana. Dlatego 
Łukasz miał wiele okazji, by z pierw-

szej ręki poznać relacje o życiu Jezusa 
i jego matki. 

Jezus w historii świata
Łukasz opowiada, że Jezus naro-

dził się w czasie, gdy spisywano lud-
ność „całego świata” z rozkazu ceza-
ra Augusta, a namiestnikiem Syrii był 
Kwiryniusz. Spisuje swoją Ewangelię 
po grecku i jego proza dowodzi do-
skonałego wykształcenia jej autora. 
Łukasz wie, że Grecy znają wiele 
mitycznych opowieści o narodzinach 
greckich bogów. Dlatego stara się 
umiejscowić narodziny Jezusa w re-
alnym świecie, zakorzenić w historii. 
Pokazać, że Chrystus jest postacią 
historyczną, realnie żyjącą w świe-
cie. Jezus narodził się w Betlejem 
- małym miasteczku w dalekiej pro-
wincji rzymskiej, gdy światem rzą-
dzili despotyczni władcy. Rodzina 
z Nazaretu musiała podporządkować 
się rozporządzeniom cezara Augusta 
o spisie ludności, później ucieka 
przed okrucieństwem Heroda. Jednak 
nawet w tych warunkach dokonu-
je się wola Boża. Bóg nie wybiera 
lepszych czasów i bardziej sprzyja-
jących okoliczności, bo przecież na-
rodzenie Jezusa ma przynieść ocale-
nie znękanemu złem światu. Dlatego 
Jezus rodzi się w samym centrum 
ludzkiego życia, pośród problemów, 
niedostatków i dramatów. Jezus naro-
dził się w stajni, a Maryja owinęła Go 
w pieluszki i położyła w żłobie, zapi-
sał Łukasz. Była to opowieść trudna 
do przyjęcia dla Żydów, który mieli 
obraz Boga świętego a więc całkiem 
innego, oddzielonego od ludzkiej rze-
czywistości. 

Położony w żłobie
Ojcowie Kościoła już w pierw-

szych wiekach chrześcijaństwa wska-
zywali, że Jezus narodził się w staj-
ni, ponieważ miał pewność, że tam 
z całą pewnością spotka człowieka. 
Żłób był dla nich symbolem pokusy 
i grzechu. Grzechu do którego czę-

sto się wraca, tak jak bydlęta wraca-
ją do żłobu, by skubnąć siana, które 
ich kusi i nęci. Pierwszymi, którzy 
adorują Nowonarodzonego byli pa-
sterze. Można by powiedzieć- ludzie 
gorszego sortu. W żydowskiej trady-
cji tak nieważni, że nawet nie mogli 
zeznawać w sądzie, uznawano ich za 
niegodnych świadków. Jednak to im 
anioł mówi- nie bójcie się, zwiastu-
ję wam wielką radość. Mały Jezus 
jest królem, który przynosi ludziom 
radość i pokój. Pokój inny, głębszy 
i bardziej trwały niż Pax Romana za-
prowadzany przez rzymskich cesarzy.  

Cud nawrócenia
Święty Łukasz będzie w swo-

jej Ewangelii częściej niż pozosta-
li ewangeliści powracał do tematu 
Bożego miłosierdzia i pojednania 
z Bogiem. To właśnie ten Ewangelista 
pozostawił nam poruszającą historię 
porzucenia ojca przez marnotrawne-
go syna. W tej opowieści w Ewangelii 
Łukasza powróci znów motyw staj-
ni, koryta i zwierząt, które stają się 
świadkami cudu. Bohater przypowie-
ści doświadcza upokarzającego upad-
ku. Roztrwonił, przehulał wszystko 
i sięgnął dna. Karmi się strąkami 
przeznaczonymi dla świń. Wtedy po-
jawia się pierwsza myśl o powrocie 
do domu ojca. Łukasz pozostawia 
nam wstrząsającą prawdę o tym, że 
Jezus często rodzi się w stajni ludz-
kiego życia. Cud Bożego Narodzenia 
rozgrywa się w przestrzeni ludzkiego 
serca zawsze wtedy, gdy skłania się 
ku nawróceniu. 

Agata Sekuła 
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Rodzinne spotkanie

Mikołaj nie zapomniał o nas

Pod koniec listopada 
odbyło się spotkanie z ro-
dzicami naszych ministran-
tów. Omawialiśmy kwestie 
dotyczące duszpasterstwa 
Liturgicznej Służby Ołtarza. 
Dziękujemy Rodzicom za 
obecność, poświęcony czas 
i współpracę w tym ważnym 
dziele, jakim jest formacja 
ich synów.

(x M.K.)

Mimo pandemii 
święty Mikołaj zna-
lazł czas, aby pojawić 
się w naszym kościele. 
Pojawił się, jak zwy-
kle na mszy świętej 
o godz.11:15 i pouczył 
dzieci, jak należy żyć 
i zachowywać się, aby 
zasłużyć na nagrodę. 
Święty Mikołaj idzie 
z duchem czasu i bar-
dzo chętnie pozował do 
zdjęć: z małymi, więk-
szymi i całkiem dużymi.

(J.P.)
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Klub seniora wznowił spotkania
Żyjemy  w  czasie  pandemii 

i obostrzeń sanitarnych, które zna-
cząco  ograniczają  obszar  naszego 
życia  i  działania.  Czas  ten  wywo-
łuje u wielu  ludzi niepokój,  strach 
i zniechęcenie. Ten stan grozi nam 
popadnięciem  w  pesymizm,  za-
mknięciem  i  apatią. Pragniemy  za 
wszelką  cenę  temu  się  przeciwsta-
wić  poprzez  aktywizację  różnych 
form naszego życia.

W działalności Klubu Seniora 
„Jutrzenka” nastąpiła wymuszona 
obostrzeniami sanitarnymi przerwa 
w spotkaniach klubowych. Trwała 
wiele miesięcy – od marca 2020 r. 
do czerwca 2021r. Naszą działalność 
wznowiliśmy we wrześniu wyjazdem 
do Medjugorie. Ten wyjazd, planowa-
ny wcześniej, dwukrotnie był przekła-
dany z uwagi na trwające obostrzenia-
mi. Pielgrzymkę przeżyliśmy duchowo, 
o czym była już wzmianka w poprzed-
nich wydaniach Naszych Spotkań.

Spotkanie październikowe w Klu- 
bie dotyczyło spraw organizacyjnych 
związanych z planowaniem działal-
ności na następne miesiące i przyję-
cie propozycji wyjazdów. 

 15 listopada 2021 r. członkowie 
parafialnego  Klubu  Seniora  spo-

tkali się na „patriotycznym śpiewa-
niu”,  aby  słowem  i  pieśnią  uczcić 
Narodowe Święto Niepodległości. 

To już 103. rocznica uzyskania 
przez Polskę niepodległości, rocznica, 
która ciągle i na nowo wyzwala w nas 
pamięć o wydarzeniach tamtych lat. Ze 
śpiewnikiem w rękach, ale też i przy 
pomocy rzutnika, przypomnieliśmy so-
bie słowa i melodie znanych pieśni żoł-
nierskich i legionowych, które powstały 
w różnych okolicznościach na drodze 
ku niepodległości; w marszu i bitwie, 
w okopach i przy ogniskach leśnych 
– oddając najlepiej klimat wydarzeń, 
których świadkami i twórcami byli żoł-
nierze Józefa Piłsudskiego, a później 

ich następcy w walce o suwerenność. 
Spotkanie było bardzo udane, a gospo-
darze wieczoru zadbali o narodowy wy-
strój. Wszędzie dominowały elementy 
barw narodowych, a z „werwą” wła-
ściwą dla tych żołnierskich pieśni przy-
grywał – Kaziu Borkowski (harmonia) 
Rozpoczęliśmy hymnem narodowym, 
a zakończyli odśpiewaniem Roty. Na 
spotkaniu obecny był opiekun Klubu ks. 
proboszcz Zbigniew Biernat.

Grudzień planujemy spotkanie 
opłatkowe. Mamy wielka nadzieję, że 
to spotkanie się odbędzie, a obostrze-
nia bezpośrednio nas nie dotkną. 

Adam Misiewicz

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
– oficjalnie w naszej parafii

W niedzielę 21 listopada ksiądz 
Marcin Kurmaniak  wraz z animato-
rami naszej grupy młodzieżowej  udali 
się na święto patronalne Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodych w Tarnowie. 
Pojechaliśmy tam, aby odebrać decy-
zję powołania oddziału Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodych w na-
szej parafii. Uroczystość odbyła się  
w Bazylice Katedralnej Narodzenia 
NMP w Tarnowie, w której  po Mszy 
świętej pod przewodnictwem bp.  
Andrzeja Jeża do stowarzyszenia zo-
stali dołączeni nowi członkowie. 

Po nabożeństwie miały miej-
sce wybory nowych władz KSM, 
po którym ksiądz biskup uroczyście 
wręczył nam dekret. Dzięki niemu 
zostaliśmy oficjalnie włączeni do 
wspólnoty. Na koniec absolwenci 
Młodzieżowej Szkoły Animatora 
otrzymali krzyże. 

„Przez cnotę, naukę i pracę słu-
żyć Bogu i Ojczyźnie. GOTÓW!”

Spotkania  KSM  odbywają  się 
w każdy piątek na plebanii o godz. 
19:30.                                                                                           

Józef Czelusta
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Młodzi na Synaju

Nowe 
konfesjonały

Na początku grudnia w naszej 
świątyni pojawiły się trzy nowe 
konfesjonały. Dziękujemy wszyst-
kim ofiarodawcom i polecamy 
Was w modlitwie  Wszystkich za-
praszamy do spowiedzi świętej! 

W  Święto  Chrystusa  Króla 
młodzież  diecezji  tarnowskiej 
przeżywała  Światowy  Dzień 
Młodzieży  na  szczeblu  diece-
zjalnym. 20 listopada w kościele 
Matki Bożej Niepokalanej odbył 
się już XVI Synaj, na który, tak 
samo jak dwa lata temu, wybra-
liśmy się z naszą grupą młodzie-
żową.  W  tym  roku  przebiegał 
wyjątkowo,  bo  spotkaliśmy  się 
w  11  okręgach  naszej  diecezji.  
O godz. 19.00 było zaplanowa-
ne wspólne spotkanie on – line, 
w którym, mimo problemów tech-
nicznych, wszyscy mieli przy-
jemność uczestniczyć. Zaraz po 

krótkim wstępie ks. biskupa skie-
rowanym do nas, przedstawicie-
le okręgów kolejno opowiedzieli 
nam o nich w kilku zdaniach. Po 
zakończonym spotkaniu rozpo-
częła się konferencja prowadzo-
na przez ks. Jakuba Piekielnego, 
która pobudziła nas do głębo-
kich refleksji nad swoim życiem.  
Następnie nadeszła pora na adora-
cję, podczas której mogliśmy god-
nie przygotować się do sakramentu 
pokuty. Po szczerym wyspowiada-
niu się byliśmy zdolni do przystą-
pienia do komunii św. połączonej 
z krótkim błogosławieństwem. Na 
koniec wszyscy razem odśpiewa-

liśmy Apel Jasnogórski i udaliśmy 
się na agapę, na której mogliśmy 
spędzić wspólnie czas z młody-
mi z naszego okręgu, zjeść pyszne 
drożdżówki bądź wypić herbatę. 

Zachęcamy wszystkich - mło-
dych i tych starszych też do uczest-
nictwa w kolejnym Synaju. Ale nie 
tylko! W ciągu roku w naszych regio-
nach jest wiele innych wydarzeń, na 
które warto się wybrać. 

 Daniel Bałuszyński, Karol 
Repetowski  
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„W  perspektywie  wiary  po-
trzebujemy  świadków,  bez  nich 
wiara staje się tylko teorią” – takie 
słowa  padły  w  czasie  kazania  ks. 
Pawła Bogaczyka, który przewod-
niczył Eucharystii na czwartym już 
Diecezjalnym  Spotkaniu  Młodych 
–  „Znak  którego  szukacie”. 
Wydarzenie odbyło się w niedzielę 
12  grudnia  w  parafii  pod  wezwa-
niem św. Jana Pawła II w Nowym 
Sączu we współpracy z okręgowym 
Duszpasterstwem  Młodzieży  Sącz 
Boga. 

Spotkanie składało się z dwóch 
części – uroczystej Mszy świętej 
oraz adoracji połączonej z czuwa-
niem, które poprowadzili członko-
wie kleryckiego zespołu Bethesda. 
Na adwentowe czuwanie przybyła 
młodzież z okręgu oraz kandyda-
ci do bierzmowania z klas ósmych. 
Zgromadzeni rozważali temat zna-

Znak, którego szukamy

12  grudnia.  Niedziela.  Do 
kościoła  pw.  św.  Jana  Pawła  II 
przybyła  młodzież  z  Nowego 

ków, które we współczesnym świecie 
wskazują nam drogę do Boga, ale ła-
two zatracają się w naszej codzienno-
ści. Idąc za wzorem Jana Chrzciciela, 
każdy z nas powinien stać się zna-
kiem Chrystusa, który nadchodzi, da-
jąc przykład swoim życiem i postę-

Czułam się spełniona
Pomimo  późnej  godziny  wszy-
scy  wykazywali  zainteresowanie, 
chociaż  nie  dla  wszystkich  Słowo 
Boże  było  od  razu  zrozumiałe. 
Niespodziewane dla mnie wyjaśnie-
nie sensu słowa „znak” pozwoliło 
mi pojąc je w perspektywie świata. 
Okazało się, że słowo i Eucharystia 
dostarczają nam wiedzy, jak ten znak 
odczytać, prowadzi nas do tego, 
czego szukamy. Znaki powinniśmy 
odczytywać sercem. Dowiadując 
się, że Jan Chrzciciel jest takim zna-
kiem, zrozumiałam, o jaką ludzką 
sprawiedliwość mu chodziło. Dużo 
się mówi o tym, że ludzie, zwłasz-
cza młodzi, odchodzą z Kościoła. 
Wielu zastanawia się, dlaczego tak 
się dzieje. Ważniejszym pytaniem 
jednak jest, dlaczego ludzie są wier-
ni Kościołowi. Może z przyzwy-
czajenia, może z przymusu, a może 
właśnie rozumieją, jak wielkim 
skarbem jest Eucharystia? Było mi 
to wszystko trudno zrozumieć, lecz 
takie momenty też są potrzebne. 

powaniem, bo być może dla kogoś 
nasze życie będzie piątą Ewangelią – 
jedyną po jaką sięgną. Na zakończe-
nie każdy otrzymał zadanie: „Nadal 
mamy szukać znaków i być znakiem 
dla innych”.                                          

  Joanna Zielińska

Sącza  i  okolic,  aby  się  wspól-
nie  modlić  i  wielbić  Pana  Jezusa 
w  Najświętszym  Sakramencie. 
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 Często  słyszę  pytanie: 
„Dlaczego jesteś rycerzem Zakonu 
Świętego Jana Pawła II”? Ja wtedy 
ma dwie odpowiedzi – po pierwsze 
-  bo  tak  trzeba. A po  drugie  –  bo 
chcę iść do nieba.

 Po pierwsze - tak trzeba. 
Gdy sięgniemy pamięcią do dnia 
2. kwietnia 2005 roku, gdy umierał 
nasz święty Patron, wielu z nas przy-
pomina sobie atmosferę tamtych dni. 
W mojej pamięci pozostaje między 
innymi to, że prawie wszyscy wtedy 
płakali. Zdawaliśmy sobie sprawę, 
że umierał, bez wątpienia, najwy-
bitniejszy Polak w historii świata – 
Jan Paweł II. Minęło raptem 16 lat. 
Słyszymy w przestrzeni publicznej 
coraz bardziej haniebne ataki na Jego 
osobę. Co się w tym czasie zmieniło? 
Ojciec Święty już nic nowego nie po-
wie, nic nowego nie zrobi – bo od 16 
lat jest w niebie. Co się w nas zmie-
niło, jak myśmy zatem się zmienili? 
Jesteśmy ostatnim pokoleniem, któ-
re miało szczęście na żywo słuchać 
i podziwiać Jego słowa. Jeśli my 
o Nim zapomnimy, to co zostawimy 
swoim dzieciom?

 A po drugie - chcę być świę-
tym. Wiem, że takie słowa dzisiaj, 
zwłaszcza w ustach mężczyzny są 
rzadkością. Ale musimy je głośno 
wypowiadać. To właśnie pragnienie 
świętości, pragnienie nieba, moty-
wuje mnie do codziennej walki, do 
codziennej poprawy. Jestem przeko-
nany, że podobnie myślą moi bracia 
z Zakonu Rycerzy Świętego Jana 
Pawła II.

 Niedawno, 19 grudnia tego 
roku erygowaliśmy w Bochni 6. 
chorągiew naszego Zakonu w die-

 Młodość to stan ducha

cezji tarnowskiej - chorągiew pod 
wezwaniem św. Jana Nepomucena 
w Bochni. Z Bożą pomocą ten mi-
jający Rok Pański 2021 roku zakoń-
czymy liczbą 65. Tylu mężczyzn 
w naszej diecezji postanowiło iść 
przez życie u boku świętego Jana 
Pawła II jako Jego rycerze.

 Ostatnie dni i tygodnie mi-
jającego roku były także bardzo 
owocne dla naszej wspólnoty rycer-
skiej. Bracia rycerze zorganizowali 
nocne czuwanie modlitewne przez 
Najświętszym Sakramentem w in-
tencji naszej umiłowanej ojczyzny 
i naszych rodzin. Bardzo się cieszy-
liśmy, że podczas ostatnich rekolek-
cji adwentowych, które odbyły się 
w sanktuarium świętego Jana Pawła 
II w Krakowie nasz Wielki Rycerz, 
Zacny Brat Dariusz Biel został awan-
sowany na najwyższy, IV stopień 
rycerski i obrał sobie za hetmankę 
Matkę Bożą Bolesną z Limanowej. 
Cieszymy się też przeogromnie, że 

nasza komandoria doczekała się swo-
jego pierwszego kadeta. Jest nim 6- 
letni Błażej z Krynicy. Rzadko widzi 
się u dorosłych taki entuzjazm, ra-
dość i zaangażowanie jakie pokazuje 
na co dzień Błażej. Warto dodać że 
Rycerzem Świętego Jan Pawła II jest 
nie tylko tata ale i stryj Błażeja.

 Rycerze Świętego Jana 
Pawła II to młoda wspólnota. Nie 
tylko stażem w naszej parafii ale 
i wiekiem swoich członków. I nie 
ma tu na myśli pesel wpisany w do-
wodzie. Młodość to stan ducha. Jeśli 
zatem któryś z mężczyzn z naszej 
parafii chce przeżyć swoją przygodę 
życia – tak jak ja ją codziennie prze-
żywam – to zapraszamy. Każdy jest 
tutaj oczekiwany i każdy jest dla nas 
najważniejszy, Tak jak każdy z nas 
jest najważniejszy dla Jezusa. Jezusa 
w niebie – to tam być chcemy. Vivat 
Iesus! Totus Tuus!

Br. Jacek Skoczeń OMSIPII

Przez  całą Mszę  świętą  z  na-
pięciem  czekaliśmy  na  początek 
czuwania.  Nagle  zgasło  świa-
tło  i  patrząc  na  Najświętszy 
Sakrament  poczułam  ciepło 
i  uczucie,  którego  nie  da  się  opi-

sać – miłość. Klęcząc słuchaliśmy 
pieśni i rozważań – refleksji, przy-
kładów  miłości  Boga.  Czuwanie 
trwało  dosyć  długo,  lecz  wyda-
wało  mi  się,  że  minęły  minuty. 
Czułam  się  spełniona  i  wiem,  że 

wiele  osób  zmieniło  nastawienie 
i  głęboko  przeżyło  to  wspaniałe 
wydarzenie.  Potrzebujemy  ta-
kich przeżyć! 
                                                                             

Marcelina Pietruszka
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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
(1.11 – 19.12.2021 r.)

KRONIKA PARAFIALNA

Julia Bielak, Aleksander Prusak, Stanisław Góra, Bruno Wlazło, 
Jagoda Michalik, Piotr Baran, Maja Orzeł, Anna Zielińska.

Józef Ciągło l. 74, Ryszard Wojciechowski l. 60, Bogdan Skoczylas 
l. 65, Maria Żak l. 73, Maria Łęczycka l. 81, Paweł Starczewski
l. 37, Maria Figuła l. 63, Helena Borkowska l. 99, Maria Popiela
l. 86, Bronisław Olesiak l. 87, Józef Drożdż l. 70, Józef Potok l. 80.

Rafał Bajerski  i Agnieszka Kornaś, Jerzy Bużniak i Paulina Piwowar

Witamy w rodzinie parafi alnej
(1.11 – 19.12.2021 r.)

Zawarli sakrament małżeństwa
(1.11 – 19.12.2021 r.)

Msze św. „kolędowe” w parafi i św. Jana Pawła II
2021/2022 r.
1. Januszowa w kaplicy bł. Karoliny – 28.12. godz. 1730

     kościół św. Jana Pawła II
2. Naściszowa, ul. Grabowa, ul. Librantowska – 29.12. godz. 1730

3. ul. Barska od numerów 8 i 63 do granicy miasta 
– 30.12. godz. 1730

4. ul. Sucharskiego numery parzyste – 03.01. godz. 1730

5. ul. Sucharskiego numery nieparzyste – 05.01. godz. 1730

6. ul. Batalionów Chłopskich od numeru 2 do 15 
(domy i bloki)  – 10.01. godz. 1730

7. ul. Batalionów Chłopskich od numeru 16 do 43 
(domy i bloki) – 12.01. godz. 1730

8. ul. Partyzantów – 13.01. godz. 1730

9. ul. Hubala numery parzyste – 14.01. godz. 1730

10. ul. Hubala numery nieparzyste – 17.01. godz. 1730

11. ul. Leśna, ul. Norwida, ul. Chruślicka, ul. Samotna, 
ul. Beskidzka – 24.01. godz. 1730

12. ul. Westerplatte, ul. Teligi, ul. Andersa, ul. Okulickiego 
– 26.01. godz. 1730

Gdyby ktoś nie mógł przyjść w wyznaczonym terminie,  zapraszamy 
na Mszę św. w dowolnym dniu.


