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Drodzy Parafianie i Przyjaciele naszej parafii!

Zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus, obecny pośród 
nas w Najświętszym Sakramencie, niech obdarza 
swoimi łaskami, a czas Świąt Wielkiejnocy, które niosą 
nadzieję na lepsze jutro, niech obfituje pokojem i miłością 
płynącymi od Chrystusa, zwycięzcy  śmierci.

Niech nadzieja i pokój, które wypełniły serca Apostołów 
w obecności Zmartwychwstałego Pana, stają się naszym 
udziałem – uczestników każdej Eucharystii. 

Z darem serdecznych życzeń
Ks. Zbigniew Biernat -  proboszcz

oraz wikariusze: ks. Marcin Kurmaniak, 
ks. Dariusz Dziedziak,

ks. Rafał Gakan

Po dwóch latach powróci-
ła w naszej parafii droga krzy-
żowa z ul. Leśnej do kaplicy 
w Januszowej. W tym roku była 
ona wyjątkowa z kilku powodów. 
Przede wszystkim odbyła się po 
dwuletniej przerwie, ale nie to było 
najważniejszą rzeczą, która czy-
niła ją wyjątkową. Najważniejszą 
rzeczą była jej tematyka związa-
na z naszym patronem św. Janem 
Pawłem II. 

Na jej wyjątkowość składała się 
zbieżność dat - 2.04 czyli 17. rocznica 
śmierci Papieża. Dzień śmierci Jana 
Pawła II to również była pierwsza 

Plenerowa droga krzyżowa
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sobota miesiąca. Z tego też względu 
rozważania drogi krzyżowej opar-
te zostały na życiu i nauczaniu na-
szego patrona. Najbardziej uderzało 
w nich podkreślenie, że życie Karola 
Wojtyły, a szczególnie jego papie-
stwo naznaczone było cierpieniem, 
co pokazały poszczególne rozważa-
nia przy stacjach drogi krzyżowej. 
Był Plac św. Piotra skorpiony krwią 
papieża w dniu zamachu, było całe 
jego cierpienie związane z powrotem 
do zdrowia. Był czas, kiedy jego cier-
pienia mogły dostrzec miliony ludzi. 
Kiedy był już schorowanym starym 
człowiekiem i kiedy pokazywał nam, 
jak z godnością i Bożą siłą trwać 
w chorobie, niemocy i cierpieniu. 
Najbardziej wzruszało wspomnienie 
momentu, kiedy nasz papież już nie 
mógł przemówić do nas słowa a my 
patrzyliśmy na wielkiego człowieka 
ogarniętego niemocą choroby, przy-
tulonego do Krzyża, potwierdzające-
go swoją postawą wszystko, co gło-
sił, że najważniejsze jest przylgnięcie 
do Jezusa i Ewangelii, co pozwala 
przetrwać wszystko. 

Jeszcze jedna rzecz była ude-
rzająca. Jak życie Jana Pawła II było 

przeniknięte Maryją i jak najważniej-
sze wydarzenia jego życia są z Nią 
związane. Od chrztu w kościele pw. 
Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny, poprzez zamach w rocznicę 
pierwszych objawień fatimskich do 
śmierci w pierwszą sobotę miesią-
ca czyli w dzień maryjny, dzień za-
dośćuczynienia za zniewagi wobec 
Niepokalanego Serca Maryi. 

Można powiedzieć, że była do 
droga krzyżowa papieża, cierpiącego 
papieża i człowieka, który w całym 
swoim życiu nie przechodził obojęt-
nie obok cierpienia.

I takie wspomnienia pozostaną 
po III Drodze Krzyżowej w parafii 
św. Jana Pawła II od kapliczki przy 
ul. Leśnej do kaplicy w Januszowej. 

Grzegorz Klatka 
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Obdarzeni Darami Ducha Świętego

Biskup Stanisław Salaterski  
22 marca w kościele św. Jana Pawła II 
w Nowym Sączu udzielił sakramentu 
bierzmowania 125 młodym osobom 
z naszej parafii oraz z parafii pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej z  Zabełcza.

Ksiądz biskup w homilii dzięko-
wał bierzmowanym za cały trud, jaki 
włożyli w to, by dobrze przygotować 
się do przyjęcia sakramentu. - Niech 
wasze dotychczasowe działania nie 
skończą się bierzmowaniem, ale spo-
tęgowane mocą Ducha Świętego roz-
wijają was, wypełniają wasze serca 
radością, pokojem i wnoszą praw-
dziwą wiosnę życia według zasad 
Ewangelii w ten poraniony na różny 
sposób świat - życzył bp Stanisław 
Salaterski. - Zapraszam, abyście włą-
czali się w dzieła prowadzone przez 
dorosłych, uczynili swoją parafię, 
Nowy Sącz, świat jeszcze lepszym niż 
jest dzisiaj - dodał.(GN)

Sara: 
22 marca był niby zwyczajnym 

dniem. W szkole lekcje, rozmowy, 
jednak wyczuwalna była aura do-
brego stresu i podekscytowania. 
Był to dla osób silnie związanych  
z Kościołem bardzo ważny dzień – 
przyjęcie sakramentu bierzmowania. 
Jak się okazało po rozmowach, jakie 
prowadziliśmy następnego dnia, każ-
dy z nas czuł ciepło w sercu. Nie spo-
dziewałam się, że czas od I Komunii 

Świętej tak szybko minie. Jednak te-
raz nie ma co patrzeć w tył, bo wła-
śnie otworzyliśmy nowy rozdział 
w naszym życiu. Mam nadzieję, że 
będzie on dla nas wszystkich jeszcze 
lepszy, pełen nadziei i miłości. 

Kamil: 
Bierzmowanie, w którym uczest-

niczyłem, odbyło się 22 marca w pa-
rafii pw. świętego Jana Pawła II 
w Nowym Sączu. Do tego wydarzenia 
ósme klasy przygotowywały się nie-
mal dwa lata, uczestnicząc w wielu na-
bożeństwach i spotkaniach. Osobiście 
byłem bardzo podekscytowany tym 
wydarzeniem. Pięknie wystrojony ko-
ściół był pełen młodzieży, świadków 
oraz ich rodzin. Bierzmowania udzie-
lał nam biskup Stanisław Salaterski. 
Wywarł on na mnie bardzo pozytyw-
ne wrażenie, szczególnie gdy rozluź-
nił napiętą atmosferę opowiadając 
o przypadkowo złamanym pastorale. 
Kilkoro z bierzmowanych, w tym 
ja, zostaliśmy wcześniej wybrani 
przez księdza do złożenia podzięko-
wań i wręczenia kwiatów biskupowi 
oraz kapłanom sprawującym mszę. 
Wszystko ćwiczyliśmy wcześniej, 
dzięki czemu nabożeństwo trwało 
niewiele ponad godzinę. Pomimo 
lekkiego stresu sam moment bierz-
mowania był dla mnie niesamowitym 
przeżyciem. Jestem pewny, iż będę go 
pamiętał do końca życia.

Marcelina: 
 Dzień bierzmowania był niewąt-

pliwie pełen napięcia, które skutecznie 
rozładował ksiądz biskup Salaterski 
anegdotą o pastorale. Szczególne wra-
żenie na mnie zrobiło kazanie szafa-
rza sakramentu, o przebaczaniu bliź-
niemu i miłosierdziu Boga. Następnie 
miał miejsce dialog biskupa z mło-
dzieżą, która ochoczo odpowiadała 
na pytania. Kiedy nadszedł moment 
przyjęcia Darów Ducha Świętego, 
poczułam skupienie oraz spokój. Cały 
kościół otoczony miłością, zamilkł, 
po czym wszyscy z radością przyję-
liśmy Najświętszy Sakrament. Kiedy 
msza się skończyła, przyjęta młodzież 
otrzymała pamiątki tego pięknego 
wydarzenia. Czuję, że Duch Święty 
mnie napełnił i rozpoczęłam nowy 
rozdział w życiu. 

Krystian:
Starałem się godnie przygoto-

wać do sakramentu bierzmowania, 
uczestnicząc w spotkaniach i in-
nych formach organizowanych przez 
duszpasterzy. Dary Ducha Świętego, 
wierzę w to, umocniły nas do męż-
nego wyznawania wiary w Jezusa 
Chrystusa. Przed samym obrzę-
dem czułem lekki niepokój, zupeł-
nie niepotrzebnie. Po namaszczeniu 
Krzyżmem Świętym poczułem, jak-
by wypełniła się wewnętrzna pustka. 
Tak zadziałał Duch Święty. 
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Chorągiew rośnie w siłę

Błogosławieństwo lektorów

Dzięki Łasce Bożej Zakon 
Rycerzy Świętego Jana Pawła II 
w naszej diecezji ciągle się rozwi-
ja. Ostatnią chorągwią, która zo-
stała erygowana w komandorii 
tarnowskiej jest chorągiew Matki 
Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku. 
13. marca siedmiu mężczyzn złożyło 
swoje pierwsze ślubowanie. Jest to 
tym samym siódma chorągiew naszej 
komandorii, a liczba braci w diecezji 
tarnowskiej przekroczyła już 70 osób. 

Formacja Rycerzy św. Jana Pawła 
ma wiele wymiarów. Przede wszyst-
kim formują się podczas comiesięcz-
nych spotkań, gdzie wysłuchują prze-
pisanej na dany miesiąc lektury patro-
nalnej. Ale Rycerze spotykają się tak-
że na swoich Rekolekcjach. W pierw-
szym tygodniu wielkiego postu odbyły 
się rekolekcje rycerskie w Płocku – 
miejscu gdzie rozpoczęły się objawie-
nia Pana Jezusa Miłosiernego. Dlatego 
też Prowincjał Zakonu Zacny Brat 
Janusz Paczkowski wybrał to miejsce, 
aby w sposób uroczysty poświęcić 
Prowincję Polską Zakonu Rycerzy św. 
Jana Pawła II Jezusowi Miłosiernemu. 

Na rekolekcje przybyło prawie 
500 braci z Polski, Ukrainy i Francji. 

czyć o rodzinę, o parafię, o ojczyznę. 
Szukamy prawdziwych mężczyzn 
i ciągle takich znajdujemy. W wy-
braną niedzielę przeprowadziliśmy 
także w naszej parafii prezentację. 
Owocem tego są mężczyźni, którzy 
chcą być rycerzami. Mamy nadzieję, 
że już 14 maja nasza chorągiew bę-
dzie liczyła 20 braci rycerzy. 

Vivat Iesus!

Br. Jacek Skoczeń, Rycerz Matki 
Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy

Oczywiście nie zabrakło też Braci 
Rycerzy z naszej chorągwi wraz z księ-
dzem kapelanem ks. prał Zbigniewem 
Biernatem. Ogromne wrażenie na 
mieszkańcach Płocka zrobiła wspólna 
Droga Krzyżowa - kilkuset mężczyzn 
padających na kolana i modlących się 
w intencji naszych rodzin, naszych pa-
rafii i naszej ojczyzny. 

Nasza sądecka wspólnota ciągle 
jest otwarta na nowych braci – męż-
czyzn, których porwał Chrystus, aby 
u boku świętego Jana Pawła II wal-

W naszej parafii ks. Rafał Gakan 
zorganizował kurs lektorski, który 
ukończyło dwunastu młodzieńców. 
Zajęcia odbywały się przez kilka 
kolejnych sobót. Zajęcia prowadził 
ksiądz Rafał Gakan, nad przygoto-
waniem strony technicznej czytania 
czuwał pan Wojciech Papaj. 

Uroczyste błogosławieństwo 
miało miejsce 13 marca 2022 r pod-
czas Mszy Świętej o godzinie 9:30. Do 
grona lektorów dołączyli: Bartłomiej 
Dudziński, Karol Jasiński, Szymon 
Jeż, Nikodem Kocemba, Szymon 
Mółka, Łukasz Orsaczek, Kacper 
Uryga, Piotr Uryga, Filip Puskarz, 
Krzysztof Seruga, Patryk Śliwa.   JP
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Droga Krzyżowa inna niż wszystkie 

Sukcesik naszych ministrantów 

Grupa młodzieży skupiona w pa-
rafialnym KSM przygotowała drogę 
krzyżową w formie teatru cieni. Jak 
wspomniał ich opiekun ks. Marcin 
Kurmaniak, sami wystąpili z taką 
inicjatywą, przygotowali przedsta-
wienie i rozważania. Widać było, że 
głęboko przemyśleli przekaz. W ko-
lejnych stacjach mówili o tym, co 
ich boli, więzi, jakie odczuwają lęki. 
Mówili o swojej walce ze zniewole-
niami i światem, w którym wierność 
Chrystusowi nie jest modna, w któ-
rym wierność Chrystusowi jest wy-
śmiewana. Tak jak On był wyszydzo-
ny, obnażony i osamotniony w trak-
cie swojej drogi na Golgotę. 

Wierni licznie zgromadzeni na 
nabożeństwie w skupieniu modlili się 
prowadzeni przez młodzież. Myślę, że 
niejednego zawstydziły stawiane pyta-
nia. Zawstydza odwaga młodych i ich 
trwanie przy Chrystusie, ich troska 
o rozwój duchowy. Chyba powinniśmy 
brać z nich przykład. Wyjść ze swojej 
strefy komfortu i odważnie przyzna-
wać się do Tego, który nas zbawił. 

Na koniec podziękowania dla 
księdza Marcina, który zaraził mło-
dych swoim entuzjazmem i pokazał, że 
warto. Warto pracować nad sobą, war-
to trwać przy Chrystusie. Serdeczne 
Bóg zapłać! I księdzu Marcinowi 
i grupie KSM. 

 Jadwiga Papaj 

5 marca w dekanalnym turnieju 
piłki nożnej ministranci pod facho-
wą opieką księdza Marcina zaję-
li drugie miejsce, lektorzy młodsi 
również miejsce drugie. Lektorzy 
starsi trochę gorzej, ale liczy się 
duch walki. Wszystkim gratuluje-
my!
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Do Jezusa przez Maryję 
– nowy witraż nad chórem

12 października 2021 r. do 
dwóch poprzednich witraży 
„maryjnych” dołączył trzeci, 
zdobiący okienną rozetę w fasa-
dzie naszej świątyni – w niespeł-
na rok domknęła się ta szczegól-
na katecheza papieska… 

Witraże wcześniejsze, ukazu-
jące Limanowską Pietę oraz Matkę 
Bożą Kalwaryjską, przypomina-
ją „tajemnicę zjednoczenia Matki 
z Synem i Syna z Matką”, zjedno-
czenia o charakterze pasyjnym; 
najnowsze dzieło wskazuje na 
Częstochowską Madonnę i w ten 
sposób podsumowuje charaktery-
styczną cechę duchowości św. Jana 
Pawła II, jaką było szczególne na-
bożeństwo do Najświętszej Maryi 
Panny.” 

Również w przypadku nowego 
witraża istotną rolę odgrywa syme-
tria wpisana w tradycyjny porządek 
architektoniczny katolickiej świą-
tyni: podczas gdy pasyjna opowieść 
dwóch starszych witraży organi-
zuje oś północ-południe naszego 
kościoła, rozeta Czarnej Madonny 
domyka kluczową dla architek-
tury sakralnej oś zachód-wschód. 
Kościoły chrześcijańskie są orien-
towane, tj. prezbiterium skierowa-
ne jest na wschód, skąd przychodzi 
Chrystus – Światłość świata, lux 
mundi. I w tej właśnie osi prowa-
dzącej od wejścia ku ołtarzowi i ta-
bernakulum pojawił się wizerunek 
Matki Boskiej Częstochowskiej, 
Królowej Polski, przed którą Karol 
Wojtyła, a później Jan Paweł II tyle 
razy uklękał, powierzając się całko-
wicie Jej wstawiennictwu:

Matko Jasnogórska, przybyłem 
tutaj, aby Ci jeszcze raz po-
wiedzieć Totus Tuus: Jestem, 
o Matko, cały Twój i wszystko 
moje jest Twoim! Wszystko 

moje: a więc także — moja 
Ojczyzna, mój naród.

Rozważanie w czasie Apelu 
Jasnogórskiego – Częstochowa, r. 1983

Jak wiadomo, papieska dewiza 
Totus Tuus (et omnia mea Tua sunt) 
nawiązuje do doktryny św. Ludwika 
de Montfort zawartej w „Traktacie 
o prawdziwym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny” – książ-
ce, o której sam Papież mówił, że 
wywarła wielki wpływ także i na 
jego życie. W specjalnym liście ogło-

szonym z okazji 160. rocznicy wyda-
nia „Traktatu…” podkreśla chrysto-
centryczny charakter pobożności ma-
ryjnej i cytuje św. Ludwika: Jeśli po-
wiesz „Maryja”, Ona powie „Bóg”. 
Maryja wskazuje nam Chrystusa i do 
Niego prowadzi. 

I tak działa w przestrzeni ko-
ścioła symbolika nowego witraża: 
Ad Iesum per Mariam („Do Jezusa 
przez Maryję”). Od „niech Mi się 
stanie według twego słowa” poprzez 
„zróbcie, cokolwiek wam powie” aż 
do „to czyńcie na moją pamiątkę”, od 
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Powstało duszpasterstwo kobiet 

Nazaretu przez Kanę do Jerozolimy, 
drogą pierwszego Różańca odmierzo-
nego życiem Matki Boga.

W swej ostatniej encyklice 
„Ecclesia de Eucharistia” (2003) Jan 
Paweł II nazywa przecież Maryję 
„pierwszym tabernakulum w histo-
rii, w którym Syn Boży pozwala się 
adorować Elżbiecie, niejako pro-
mieniując swoim światłem poprzez 
oczy i głos Maryi”. Ojciec Święty 
wskazuje na ścisły związek tajemni-
cy Wcielenia („w fizycznej prawdzie 
ciała i krwi”) z tajemnicą Eucharystii, 
w której Ciało i Krew zostaje utajone 
pod postaciami chleba i wina, a któ-

rą sprawujemy posłuszni nakazowi 
Wielkiego Czwartku, ale i w zaufa-
niu wobec maryjnego zaproszenia na 
weselu w Kanie.

Przeżywanie w Eucharystii pa-
miątki śmierci Chrystusa zakła-
da także nieustanne przyjmo-
wanie tego daru. Oznacza to, 
że – na wzór Jana – przyjmie-
my do siebie Tę, która za każ-
dym razem jest nam dawana za 
Matkę. Oznacza jednocześnie 
podjęcie zadania upodabniania 
się do Chrystusa w szkole Matki 
i zgodę na to, aby nam towarzy-
szyła. Z Kościołem i jako Matka 

Kościoła, Maryja jest obecna 
w każdej z naszych celebracji 
eucharystycznych.

Ecclesia de Eucharistia (57) – r. 2003

Przejście zatem drogi od ko-
ścielnych wrót do ołtarza symboli-
zuje właśnie tę deklarację woli upo-
dabniania się do Chrystusa – „po-
znawania, kochania i naśladowa-
nia” Go, podążania za Nim u boku 
Jego Matki jako „najdoskonalszego 
wzorca wiary i miłości” (Lumen 
Gentium, 53).

Wojciech Papaj

W środę 16 marca Mszą świętą 
pod przewodnictwem ks. dra Piotra 
Cebuli, dyrektora Duszpasterstwa 
Małżeństw i Rodzin w naszej die-
cezji, zawiązano przy naszej pa-
rafii grupę kobiet z Nowego Sącza 
i okolic, które chcą formować swo-
je chrześcijaństwo. Tak o wyda-
rzeniu mówi jedna z parafianek: 
Spotkanie poprzedziła Eucharystia, 
podczas której ks. proboszcz Zbig-
niew Biernat podkreślał rolę kobie-
ty i uznanie dla funkcji, jakie pełni 
w życiu i wspólnocie Kościoła. Jak 
mówił św. Jan Paweł II „trzeba pa-
miętać o nieustannej wdzięczności 
za ten dar, jakim dla człowieka jest 
drugi człowiek”. 

Po Mszy świętej nastąpiła ad-
oracja Najświętszego Sakramentu. 
Pięknie prowadzona, wzbogacona 
akompaniamentem gitary i śpiewem, 
pełna refleksji. Wizyta ks. dr Piotra 
Cebuli i wspólna modlitwa to świa-
dectwo naszej wiary. Można było 
poczuć spokój i zabrać go ze sobą 
do naszej codzienności. Napełnieni 
siłą Ducha św. wróciliśmy do swo-
ich domów. Bogu niech będą dzię-
ki za ten czas wspólnej modlitwy.  
Po nabożeństwie na plebanii od-
było się spotkanie grupy, której 
opiekunem będzie ks. Dariusz 
Dziedziak. Panie będą spotykać się 

w trzecią środę miesiąca o 17:30. 
Poniżej o szczegółach opowiadają 
panie animatorki: Angelika i Anna.

Kochana Kobieto! 
Jeżeli czujesz w sercu pragnie-

nie, by wzrastać w duchu katolickich 
wartości, odkrywając piękno swo-
jej kobiecości zgodnie z zamysłem 
Pana Boga, to zapraszamy do do-
łączenia do grupy Duszpasterstwa 
Kobiet Diecezji Tarnowskiej, która 
zawiązała się przy parafii św. Jana 
Pawła II w Nowym Sączu! Spotykając 
się na comiesięcznej Mszy świętej, 
Adoracji Najświętszego Sakramentu 
oraz spotkaniu formacyjnym, chce-
my, uwielbiając Pana Boga, umac-
niać się w Jego Przenajświętszej 

Obecności. W życiu codziennym 
staramy się naśladować cnoty tej, 
która jest ARCYDZIEŁEM Stwórcy - 
Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy, 
by to właśnie Ona prowadziła nas do 
Jezusa!

Oczywiście nie zabraknie rów-
nież regularnych spotkań integra-
cyjnych, na których będziemy mogły 
ubogacić siebie nawzajem swoją 
obecnością.

Każda z nas w oczach Boga jest 
inna i wyjątkowa!

Przyjdź i podziel się tym Skarbem 
z innymi!

Zapraszamy serdecznie.

Ks. Dariusz Dziedziak 
wraz ze wspólnotą
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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
(20.12.2021 r. – 03.04.2022 r.)

KRONIKA PARAFIALNA

Arkadiusz Kowalski, Amelia Matusik, Józef Dobrowolski, Jan 
Smoroński, Jakub Odważny, Ignacy Kwapniewski, Amelia Klimek, 
Krzysztof Borkowski, Blanka Kuchta, Julia Ślipek, Adam Respekta.

Bronisława Biel l. 85, Stanisława Mółka l. 77, Barbara Franczyk 
l. 70, Krzysztof Typa l. 66, Maria Kolowca l. 85, Józef Leśniak
l. 69, Maria Półtorak l. 82, Stanisław Gliński l. 84, Edward Kurzeja 
l. 81, Aleksander Ptaczek l. 58, Janina Kociakowska l. 92, Zbigniew 
Niechajewicz l. 79, Teresa Szymańska l. 74, Grzegorz Janik l. 73, 
Anna Morawczyńska l. 63, Michał Kociołek l. 35, Lidia Ryniewicz 
l. 84, Ignacy Zieliński l. 90, Tadeusz Janik l. 67, Władysław Tobiasz 
l. 70, Jerzy Kaleta l. 73,  Jolanta Jurkowska l. 48,  Helena Fyda l. 89, 
Tadeusz Fudalej l. 87, Zdzisław Kotlarz l. 63, Bronisław Zwolenik 
l. 87, Karolina Stefaniak l. 96, Tadeusz Gadzina l. 62.

Daniel Popiela i Dominika Bodziony

Witamy w rodzinie parafi alnej
(20.12.2021 r. – 03.04.2022 r.)

Zawarli sakrament małżeństwa
(20.12.2021 r. – 03.04.2022 r.)

  „Jutrzenka” działa!
Po styczniowym wspól-

nym kolędowaniu w Klubie, któ-
re upłynęło w miłej atmosferze, 
w lutym spotkaliśmy się zgodnie 
z planem, aby rozeznać propozycje 
wspólnych wyjazdów. Na spotkaniu 
Zarząd Klubu Seniora podsumo-
wał również pięcioletnią działalność 
Klubu, wykazując liczne ciekawe 
spotkania, wydarzenia i wyjazdy. 
Oj! Uzbierało się tego. Jest nas obec-
nie 49. członków zadeklarowanych.

Następnie oglądnęliśmy fi lm 
„Świadectwo”, który przypomniało 
nam pontyfi kat Jana Pawła II – patro-
na naszej parafi i. Było to spotkanie 
ostatnie karnawałowe, a więc na sto-
łach królowały pączki.

W marcu spotkaliśmy się już 
w okresie Wielkiego Postu. Na spo-
tkaniu przyjęliśmy plan wyjazdów. 
W maju zaplanowaliśmy wyjazd 
„Szlakiem pierwowzorów Madonn 
Polskich Jerzego Harasymowicza” - 
odwiedzimy kilka ciekawych sanktu-
ariów Sądecczyzny, a w czerwcu wy-
jedziemy na pielgrzymkę do Kalwarii 
Pacławskiej i Sanktuarium św. 
Andrzeja Boboli w Strachocinie. Po 
części organizacyjnej i wspólnym po-
siłku oglądnęliśmy fi lm „Dobry Łotr” 
- epicką opowieść, która rozpoczy-
na się podróżą Trzech Mędrców i ich 
przypadkowym spotkaniem z mło-
dym Dyzmą przy betlejemskim żłób-
ku. W swoim pełnym dramatycznych 

zwrotów życiu, młodzieniec napotyka 
Jezusa i inne znane z kart Ewangelii 
postacie, w tym drugiego łotra, z któ-
rym niechybnie zmierza na Golgotę. 
Można tutaj zadać sobie pytanie, kim 
był człowiek, któremu Jezus obiecał 
na krzyżu: „Dziś będziesz ze mną 
w raju”. Zwykłym nieszczęśnikiem, 
który zmarnował swoje życie? Czy 
wybrańcem, który miał szczęście, że 
został ukrzyżowany obok Zbawiciela? 
Bez wątpienia dla potomnych był 
świadkiem wielkiego miłosierdzia 
Boga, który zbawia grzeszników na-
wet w ich ostatnich chwilach. 

Film ten prowokuje do bardzo 
osobistych przemyśleń nie tylko temat 
wiary, ale też natury człowieka. To 
piękny i wartościowy fi lm dla grzesz-
ników. Czyli dla nas wszystkich.

 Adam Misiewicz


