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Ojciec Zenon Burdak święci krzyż misyjny

Ks. proboszcz Zbigniew Biernat w akcie pokutnym

Pierwsze misje w parafii św. Jana Pawła II
Od 2-8 października w na-

szej parafii przeżywaliśmy Misje 
Święte. Nauki głosił ojciec Zenon 
Burdak OFM.

Osiem dni Misji Świętych mi-
nęło bardzo szybko. Co nam zostało 
z tych pełnych modlitwy i nauki dni?

Nasza parafia tętniła życiem 
od wczesnych godzin porannych do 
późnego wieczoru. Dzwon pokutny 
przez cztery dni słyszeliśmy kilka 
razy dziennie. Było wiadomo, że jest 
to czas wyjątkowy.

Ojciec Zenon zaczął od pierw-
szego z sakramentów, który długo 
przed narodzeniem Jezusa został 
ustanowiony. To sakrament małżeń-
stwa. Jest on tak ważny, że atak na 
małżeństwo i rodzinę trwa obecnie 
ze wzmożoną siłą. To w rodzinie 
wyrasta człowiek i to w niej buduje 
fundament na swoje przyszłe życie. 
Rekolekcjonista podkreślał, że musi-
my dbać o siebie nawzajem i przypo-
mnieć sobie czas z początku małżeń-
stwa. Te romantyczne chwile ponow-
nie przywrócić naszemu życiu. 

Drugi dzień poświęcony był 
ważności chrztu świętego. To on jest 
początkiem budowania naszej wia-
ry. Ojciec Zenon pytał, czy wierzy-
my w Boga, czy wierzymy Bogu? 
Dostaliśmy wspaniały przepis na 
„ciasto wiary”: codzienna modli-
twa, życie sakramentami, Msza św. 
I świadectwo swojego życia, życia 
z Bogiem. 

Kolejnym tematem była wiara 
i ufność w naszego Pana. Mocne po-
wiedzenie: bądź wola Twoja. Czasem 
bardzo trudne.

W środę nasz misjonarz pochwa-
lił nas, że pięknie umiemy prosić 
Pana Jezusa. Ale zaraz padło pytanie, 

czy umiemy dziękować, przepraszać 
i jak często to robimy?

Dzięki misyjnym kazaniom do-
wiedzieliśmy się , że upadek jest 
rzeczą ludzką. Każdy upada i to nie-
jeden raz. Te upadki są nam potrzeb-
ne. Jednak ważniejsze od upadku jest 
powstawanie. Musimy również pa-

miętać , że troska o sprawy doczesne 
nie może nas pochłonąć i doprowa-
dzić do usunięcia Boga z naszego ży-
cia. Bo Pan Jezus jest miłosierny, ale 
jest również Bogiem sprawiedliwym. 
Tego dnia byliśmy również świadka-
mi przejmującej pokuty księdza pro-
boszcza. 
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Wizytacja kanoniczna i odpust parafialny

Codziennie o godzinie 20:40 
zbieraliśmy się na wieczorny apel, 
który zaczynał się pieśniami ma-
ryjnymi. O 21:00 śpiewaliśmy Apel 
jasnogórski. Ostatnie codzienne roz-
ważania poświęcone były Maryi. 
Przypomnieliśmy sobie, że Matka 
Boża w historii naszego narodu za-
wsze była obecna. Dzięki jej wsta-
wiennictwu działy się rzeczy, które po 
ludzku były niemożliwe. W najtrud-
niejszych chwilach była z nami. Apel 
kończyliśmy dziesiątkiem różańca 
i najważniejszą modlitwą Aniele Boży 
prowadzoną przez 5-letniego Stasia. 
„Zapada zmrok”, „Barka”… i tak 
kończył się dzień.

Chciałam wspomnieć jeszcze 
o sobotnim spotkaniu rodzin i mał-
żeństw, podczas którego było indy-
widualne błogosławieństwo rodzin. 
Było to jedno z najbardziej uśmiech-
niętych spotkań. Ojciec Zenon doko-
nał niezwykłego porównania. Jego 
zdaniem kapłaństwo to Góra Tabor, 
a małżeństwo to Golgota.

Anna Kalisz

W dniach 16.10 -17-10 w naszej 
parafii odbywała się druga w historii 
wizytacja kanoniczna. Ksiądz biskup 
Artur Ważny z uwagą przyglądał się 
temu, co w naszej parafii się dzieje. 
A wiemy, że dzieje się sporo. Działają 
różne grupy apostolskie, z przedsta-
wicielami których ksiądz biskup spo-
tkał się w niedzielę po Mszy świętej 
o 9:30. Podkreślił, jak ważne jest 
wspólne działanie na rzecz parafii 
tak, aby była ona sprawnie działa-
jącym organizmem. Cieszymy się 
nową, piękną świątynią, której drzwi 
zawsze są otwarte. Opiekę ducho-
wa sprawują kapłani, zawsze gotowi 
nieść pomoc duchową, otaczający 
nasz nieustanną modlitwą. 

W czasie nieustannych ataków 
na Kościół, kapłanów i ludzi wierzą-
cych nieustannie dziękujemy świę-

temu Janowi Pawłowi II za opiekę 
i wstawiennictwo. Modlić się nam 
trzeba, aby kolejna wizytacja kano-

niczna za pięć lat pokazała, że wciąż 
wierni jesteśmy Bogu i Kościołowi. 

 Jadwiga Papaj 

Ks. bp Artur Ważny wizytuje parafię św. Jana Pawła II
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Poświęcenie kaplicy na plebanii

Spotkanie z psycholog Bogną Białecką

Nowy wikary 
u Jana Pawła

W wigilię uroczystości Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, głównej patron-
ki naszej diecezji, ksiądz biskup ordynariusz 
Andrzej Jeż, dokonał poświęcenia kaplicy pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w budynku 
plebanii. W tej kaplicy – jak powiedział ks. pro-
boszcz na zakończenie Mszy świętej – chcemy 
wypraszać łaski dla parafian i świętość dla sie-
bie. Ksiądz Biskup ogłosił również nominację 
dla księdza Proboszcza, który został Asystentem 
Kościelnym Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II 
w diecezji tarnowskiej.

Ks. Rafał Gakan urodził się 4.03.1992 roku w Dąbrowie 
Tarnowskiej. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu. 
Studiował Zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej. W 2012 
r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 
W 2018 r. w tarnowskiej katedrze przyjął święcenia kapłańskie. 
Podjął pracę w parafii św. Bartłomieja w Łękach Górnych. 

Dnia 26 sierpnia rozpoczął posługę w parafii św. Jana 
Pawła II w Nowym Sączu.

21 września w naszym koście-
le rodzice mieli okazję spotkać się 
z panią Bogną Białecką psycholo-
giem zajmującym się na co dzień 
problemami młodzieży – zwłasz-
cza zagrożonej fonoholizmem. 
Wskazała zagrożenia płynące ze 
zbyt długiego przebywania dziecka 
przed ekranem smartfona oraz za-
proponowała rodzicom kilka zasad 
prawidłowego korzystania z urzą-
dzeń elektronicznych.
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Jacek Skoczeń wieli ceremoniarz  zakonu

Krzysztof Wąsowski generał zakonu

Mijają już dwa lata od czasu, 
gdy Rycerze Świętego Jana Pawła 
II zagościli w naszej parafii. Gdy 
erygowano chorągiew pod wezwa-
niem św. Jana Pawła II w nowym 
Sączu, była to pierwsza chorą-
giew rycerska w naszej diecezji, 
a Braćmi Założycielami było ośmiu 
rycerzy. Dzisiaj, w naszej diecezji, 
po rycersku zwanej komandorią, 
działa już pięć chorągwi. Obok są-
deckiej jest jeszcze chorągiew pw. 
nawiedzenia nMP w nawojowej, 
Wniebowzięcia nMP królowej 
krynickich Zdrojów w krynicy, 
św. andrzeja Boboli w Gawłowie 
oraz najmłodsza pod wezwaniem 
Matki Bożej nieustającej Pomocy 
w Jurkowie. a w kolejce czekają już 
następne parafie. ks. bp andrzej 
Jeż mianował ks. prał. Zbigniewa 
Biernata asystentem kościelnym 
dla Rycerzy Świętego Jana Pawła 
II na terenie diecezji tarnowskiej.

Przez dwa lata dwukrotnie po-
większył się stan naszej chorągwi 
- dzisiaj już 16 mężczyzn nosi dum-
nie nazwę Rycerzy Chorągwi św. 
Jan Pawła II w Nowym Sączu. Przez 
te lata, obok wielu działań w na-
szej parafii, bracia zaangażowali się 
także w centrum Opoka w Starym 
Sączu. Co wtorek prowadzą róża-

Rycerze rozwijają sztandary
transmitować Mszę świętą rycerską. 
Bracia bardzo zaangażowali się tak-
że w adopcję na odległość – rodziny 
rycerskie adoptowały dzieci z Afryki 
i Azji, cała zaś chorągiew adoptowa-
ła dwoje dzieci filipińskich. Rycerze 
spieszą też z bardzo konkretną, ma-
terialną pomocą dla Domu Samotnej 
Matki w Tarnowie i Domu Opieki 
Caritas w Grybowie.

Bracia dbają o formację du-
chową. Poprzez lekturę patronal-
ną, comiesięczny różaniec z Janem 
Pawłem II, modlitwę i sakramenty, 
codziennie wzrastają w miłości do 
Boga i bliskich. Chcemy być coraz 
lepszymi ludźmi.

Ostatnie miesiące to także waż-
ny czas dla całego Zakonu. W pierw-
szych dniach października odbyła 
się w Warszawie X Rada Kapłańska 
Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II. 
Oprócz wyboru nowej lektury du-
chowej, zebrani bracia wraz z księż-
mi kapelanami dokonali wyboru 
Generała Zakonu. Został nim po-
nownie wybrany, tym razem na nie-
ograniczoną kadencję, Zacny Brat 
krzysztof Wąsowski Rycerz Matki 
Bożej Zwycięskiej z Kamionka. Jest 
dla nas wielką radością i zaszczy-
tem, że Brat Generał powołał w skład 
nowej Wielkiej Rady Generalnej 
braci z naszej chorągwi. Zacny 
Brat Grzegorz klatka, dotychcza-
sowy Wielki Rycerz naszej chorą-
gwi, został mianowany Wielkim 
Szafarzem Zakonu. Zaś Zacny 
Brat Jacek Skoczeń, Rycerz Matki 
Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy 
– Wielkim Ceremoniarzem naszego 
Zakonu.

Zwyczajem Brata Generała jest 
honorowanie naszych Bratowych 
(czyli żon braci) za wyjątko-
we zaangażowanie w działanie 
Zakonu. Radością dla nas było, że 
wśród siedmiu uhonorowanych 
Bratowych Roku znalazła się też 
Małgorzata Skoczeń – żona brata 
Jacka. Widomym znakiem zaszczy-

niec na antenie naszego radia RDN. 
Od grudnia w pierwszy wtorek mie-
siąca nasze diecezjalne radio będzie 
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Międzyparafialny turniej piłki nożnej LSO

tu jest medalion, fundowany przez 
Generała, który zawieszają na szyi 
wyróżnionych Bratowych wyłącznie 
ich mężowie.

Dopełnieniem naszej radości był 
także awans na najwyższy IV stopień 
– Patriotyzm dwóch braci z sądec-
kiej chorągwi: Zacny Brat Bogusław 

kotarba obrał sobie za Patronkę 
Matkę Bożą Ludźmierską – Gaździnę 
Podhala, a Zacny Brat Grzegorz 
klatka – Matkę Bożą Całującą 
Oblicze Boga.

Podsumowaniem dwóch lat na-
szej działalności były wybory nowe-
go Wielkiego Rycerza. Wolą Braci 

został nim Zacny Brat Dariusz Biel. 
To on poprowadzi nas w nowy, mamy 
nadzieję, jeszcze bardziej bogaty rok 
naszej działalności.

Vivat Iesus!!! Totus Tuus!!!
Br. Jacek Skoczeń OMSIPII

Rycerz Matki Bożej Miłosierdzia
z Ostrej Bramy

23 października w nowym 
Sączu odbył się międzyparafialny 
turniej piłki nożnej dla Liturgicznej 
Służby Ołtarza. W turnieju wzięli 
udział młodzieńcy z trzech para-
fii: św. Jana Pawła II w nowym 
Sączu, św. Jana Chrzciciela 
w Mikluszowicach i narodzenia 
najświętszej Maryi Panny 
w królowej Górnej. każda z pa-
rafii wystawiła po trzy drużyny 
w różnych kategoriach wiekowych. 
Zawody odbyły się w Centrum 
Rekreacji Olimp w nowym Sączu.

Czas wspólnej rywalizacji i emo-
cje towarzyszące meczom pozwalają 

budować wspólnotę młodzieńców 
zaangażowanych na co dzień w ży-
cie parafialne. Jest to także okazja 
do budowania pozytywnych postaw 
zdrowej konkurencji. Dzięki takim 
wydarzeniom łączy się to, co jest 
duchowe, z tym, co jest codzienne. 
Każdy mecz wyzwala dużo radości, 
uśmiechu, a czasami łez. Ministranci 
czy lektorzy uczą się wygrywać, ale 
również ponosić porażki, przyjmo-
wać przegrane. Jest to niesamowicie 
ważne w świecie, który jest przepeł-
niony egoizmem, a przecież każdy 
mecz to gra drużynowa - relacjonu-
je jeden z księży.

Inicjatywa zrodziła się u czterech 
kapłanów, którzy współpracując ze 
sobą, przygotowali całe wydarzenie. Są 
nimi opiekunowie LSO we wspomnia-
nych parafiach: ks. Mateusz Migacz, 
ks. Rafał Gakan, ks. Wojciech 
Węglowski i ks. Marcin kurmaniak. 
Dobrze wyposażona hala sportowa, 
sędzia z uprawnieniami oraz dyplomy, 
medale i puchary sprawiły, że były to 
rozgrywki na najwyższym poziomie. 
Oby więcej takich wydarzeń, które łą-
czą i pokazują, że możemy wspólnie 
tworzyć rzeczy piękne i wartościowe 
- podkreślają kapłani.

Z Bogiem, ks. Marcin Kurmaniak
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Nasi parafianie w Medziugorije
W dniach 19.09.2021 do 

26.09.2021 – parafianie parafii Św. 
Jana Pawła II pod przewodnictwem 
księdza proboszcza Zbigniewa 
Biernata oraz parafianie z Bobowej 
pod przewodnictwem księdza pro-
boszcza Mariana Chełmeckiego 
pielgrzymowali do Matki Bożej 
w Medziugorie.

Medziugorie to miasto położo-
ne w Bośni i Hercegowinie, na po-
łudniowy zachód od Mostaru, znane 
przede wszystkim dzięki objawie-
niom maryjnym. Według szóstki tzw. 
„widzących”, Matka Boża zaczęła 
się im ukazywać 24 czerwca 1981, 
w miejscu zwanym Podbrdo i obja-
wia się do dnia dzisiejszego. Trójce 
z nich (Ivan, Vicka, Marija) – pra-
wie codziennie, pozostałej trójce 
(Mirjana, Ivanka, Jakov) z różną czę-
stotliwością. Matka Boża objawia się 
widzącym tam, gdzie aktualnie prze-
bywają. Wzywa cały świat do modli-
twy i nawrócenia, przekazuje liczne 
orędzia, w których zachęca do pogłę-
bienia życia wiary i życia sakramen-
talnego, do lektury Pisma Świętego 
oraz wszelkiej pobożnej praktyki, do 

pokuty oraz oddania swojego życia 
Jezusowi. Przekazuje widzącym ta-
jemnice dotyczące przyszłych losów 
Kościoła i świata.

Dnia 19.09. po Mszy świę-
tej sprawowanej w parafii św. Jana 
Pawła II, wyruszyliśmy do miejsca 
pielgrzymowania. W pierwszym 
dniu pobytu tj. 20.09. odwiedziliśmy 
kościół parafialny pod wezwaniem 
św. Jakuba, modliliśmy się przy figu-
rze Matki Bożej stojącej na placu ko-
ścielnym, następnie przeszliśmy do 
wykonanego z metalu krzyża usta-
wionego na tyłach kościoła. Na no-
dze Pana Jezusa wiszącego na krzyżu 
powstało pęknięcie, z którego – jak 
potwierdzają badania - wypływa oso-
cze. Wieczorem od godziny 17.oo 
uczestniczyliśmy w modlitwie różań-
cowej oraz Mszy św. 

Następnego dnia tj. 21.09. uda-
liśmy się na górę objawień, miejsce 
pierwszych objawień. Zbocza góry 
są kamieniste. W miejscach obja-
wień ustawiono krzyże. W drodze 
na górę umieszczono płaskorzeźby 
z brązu, przedstawiające tajemni-
ce różańca i tam odmówiliśmy ró-

żaniec. Po zejściu z góry udaliśmy 
się do wspólnoty Cenacolo założo-
nej w 1983 r. przez siostrę Elwirę 
z Włoch. Wspólnota pomaga uza-
leżnionym od nałogów mężczyznom 
poprzez: modlitwę, pracę i wypo-
czynek. Odwiedziliśmy także Oazę 
Królowej Pokoju założoną przez 
siostry z Francji. W kaplicy umiesz-
czony jest charakterystyczny krzyż 
z figurą Pana Jezusa. Od godziny 
17.00 uczestniczyliśmy w modli-
twie różańcowej, Mszy św. oraz ad-
oracji Najświętszego Sakramentu.

Dnia 22.09. udaliśmy się do 
Tihaljiny, miejscowości, która sły-
nie z przepięknej figury Matki Bożej. 
Widzący mówią, że twarz na figurze 
jest najbardziej podobna do wyglądu 
Matki Bożej choć nikt nie potrafi jej 
zrobić tak pięknej, jaką w rzeczywi-
stości jest nasza Matka. Tu uczest-
niczyliśmy we mszy św. Parafia zo-
stała utworzona w 1889 r. i jest pod 
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 
Matki Bożej. Drugi tytuł kościoła 
w Tihaljinie to św. Eljasza. W roku 
1983 o. Jozo Zovko został tutaj pro-
boszczem. W związku z tym, że jest 
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Powrót na dróżki kalwaryjskie 
23 października w sobo-

tę 6.30 jedziemy do Matki Bożej 
Kalwaryjskiej. Czułam, jakby to 
było przedłużenie ostatnich wyda-
rzeń w naszej parafi i. Misje Święte, 
wizytacja, odpust, a teraz do Maryi. 
Matki, którą tak bardzo ukochał nasz 
patron.

Zaczęliśmy dróżki Mszą św. za 
papieża Franciszka w klasztorze o.o. 
Bernardynów. Wyruszyliśmy ze śpie-
wem, z modlitwą, a każdy ze swoją 
intencją. Grupa była duża, bo oprócz 
przedstawicieli naszej parafi i szli 
z nami pielgrzymi z Okulic I Mielca 
pod przewodnictwem ks. Ryszarda 
Biernata.

Dróżki Matki Bożej to 24 stacje 
podzielone na trzy części. Ukazują ból 
Matki pod krzyżem, pogrzeb Jezusa 
I triumf po Zmartwychwstaniu. 

Jak mówił Jan Paweł II : “ 
Kalwaria ma w sobie coś takiego, 
że człowieka wciąga. Co się do tego 
przyczynia? Może I to naturalne 
piękno krajobrazu, który się stąd roz-
tacza u progu polskich Beskidów…” 

on od samego początku świadkiem 
objawień, pielgrzymi przybywali do 
Tihaljiny na spotkania z nim, aby słu-
chać jego świadectwa. Następnie wy-
jechaliśmy do Mostaru, zabytkowego 
miasta w Bośni i Hercegowinie, poło-
żonego nad Neretwą. Stanowi jeden 
z największych ośrodków miejskich 
w kraju. Najważniejszym zabytkiem 
Mostaru jest położony w centrum 
XVI-wieczny kamienny Stary Most. 
Most i jego najbliższe otoczenie zo-
stały wpisane na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

Dnia 23.09. udaliśmy się ka-
miennym zboczem na górę krzyża. 
16 marca 1934, z okazji jubileuszu 
1900 lat odkupienia, na pobliskiej 
górze Kriżevac ustawiono betono-
wy krzyż, zawierający cząstkę reli-
kwii drzewa Krzyża Świętego. Przy 
drodze ustawione są płaskorzeź-
by z brązu przedstawiające drogę 
krzyżową, przy których odprawi-
liśmy drogę krzyżową. Po zejściu 
z góry udaliśmy nad wodospady 
w Kravicy, na krótki odpoczynek, 
a po powrocie do Medziugorije 

od godz. 17.00 uczestniczyliśmy 
w modlitwie różańcowej, Mszy 
św. oraz adoracji Najświętszego 
Sakramentu.

Dzień 24.09. spędziliśmy na in-
dywidualnej modlitwie, zaś od 17.00 
w modlitwie różańcowej, Mszy św. 
oraz adoracji Krzyża.

Dnia 25.09. po rannej Mszy św. 
oraz po śniadaniu pożegnaliśmy to 
urocze miejsce i udaliśmy się w dro-
gę powrotną do Nowego Sącza.

 
 Barbara Rębilas

Papież od najmłodszych lat 
ukochał to miejsce. W trakcie pon-
tyfi katu odwiedził je dwa razy. a my 
szliśmy tą drogą, tak jak on kiedyś 
i zawierzaliśmy nasze sprawy, na-
sze rodziny, bliskich, ten trud piel-
grzymowania ofi arowaliśmy na ręce 
Maryi . Ten czas tam na ścieżkach, 
ta modlitwa daje ogromną siłę. Daje 
moc. Wszystkie części różańca, któ-
re dane nam były odmówić pomogły 
nam w lepszym przeżyciu tego cza-

su. Rozważania uderzały w nas głę-
boko, zawierały pytania, to od nas 
zależy, jak na nie odpowiemy. Czuło 
się podniosłość tego dnia. 

Nie był to mój pierwszy wyjazd 
na Kalwarię i głęboko wierzę, że po-
jadę jeszcze do Matki Bożej. Potrzeba 
nam tej mocy z nieba, aby mieć siłę 
do patrzenia na świat z miłością, do 
przemiany każdego dnia, by przybli-
żać się do nieba .

 Anna Kalisz

Mniej wiernych w kościele
Po dwóch latach pandemii w kościołach całej Polski, miało miejsce liczenie wiernych. W naszej parafi i we 

Mszach świętych niedzielnych w kościele i w kaplicy w Januszowej uczestniczyło 2.643 osoby – w tym 1549 ko-
biet i 1094 mężczyzn. Nieco ponad 40 procent z tej liczby przyjęło komunię świętą. Liczenie wiernych wykazało 
o 557 osób mniej niż przed dwoma laty. Stanowi to około 17 procent wiernych. Na wynik może mieć wpływ fakt, 
że liczenie w tym roku miało miejsce 26 września, a nie podczas odpustu jak przed dwoma laty. 
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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

????

????????????

?????????????????/

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

Zawarli sakrament małżeństwa
(1.06. – 18.07.2021 r.)

3.09.2021 – Tego dnia odbyło się pierw-
sze tegoroczne spotkanie Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży w naszej pa-
rafi i, na którym mogliśmy trochę lepiej 
się poznać i wspólnie pobawić.
10.09.2021 – Postaraliśmy sobie odpowie-
dzieć na to, jakie są najlepsze sposoby na 
smutek i przygnębienie. W tym celu zaczerp-
nęliśmy z  nauki św. Tomasza z Akwinu 
i jego  pięciu sposobów na smutek.
13.09.2021 – Odbył się montaż słow-
no-muzyczny poświęcony życiu bł. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego  pt. 
„Czas to miłość” przygotowany przez 
młodzież z naszej parafi i.
17.09.2021 – Przeprowadziliśmy spo-
tkanie w grupach, a pierwszym tematem, 
jaki postanowiliśmy ugryźć, było zagad-
nienie: „Czy ja naprawdę wierzę?” 
18.09.2021 – Odbyła się piesza piel-
grzymka do Limanowej, na której oczy-

Działo się! KSM – w telegraficznym skrócie
wiście nie mogło zabraknąć osób 
z grupy młodzieżowej.
24.09.2021 – Przyjazd grupy 
desantowej KSM, która pokaza-
ła nam funkcjonowanie stowa-
rzyszenia i zaprezentowała nam 
różne wydarzenia organizowane 
w diecezji.
25.09.2021 – Pierwsza wycieczka na-
szej grupy w tym roku. Wyruszyliśmy 
wspólnie na Turbacz, a potem na szczy-
cie uczestniczyliśmy we Mszy  świętej 
pod przewodnictwem ks. Marcina. 
1.10.2021 – Impreza niespodzianka, 
z okazji urodzin dla naszego kapłana, 
na której nie zabrakło tańca i wspólnych 
zabaw. 
8.10.2021 – Omawialiśmy różnego ro-
dzaju typy osobowości. Powiedzieliśmy 
o ich plusach i minusach oraz rozpozna-
waliśmy swoje typy osobowości.

10.10.2021
XXI Dzień Papieski. Z tej okazji w para-
fi i odbyła się zbiórka na Fundację Dzieło 
Nowego Tysiąclecia, którą przeprowadzi-
ła młodzież.
15.10.2021 – Na tym spotkaniu spojrzeli-
śmy prawdzie w oczy i sami postaraliśmy 
się ocenić jakość naszej relacji z Jezusem. 
Zadaliśmy pytanie: Kim ON jest dla nas.
22.10.2021 – Wyjazdowe spotkanie KSMu 
na dekanalny dzień skupienia w Rajbrocie. 
Adoracja i Msza Święta z homilią pod 
przewodnictwem ks. Marcina.

Jan Pulit
 


