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Jubileusz kapłaństwa
ks. proboszcza Zbigniewa Biernata 

W  Uroczystość  Wniebowstą-
pienia  Pańskiego  (29.05.22)  odbyła 
się  uroczysta  Eucharystia,  w  której 
dziękowaliśmy za  trzydzieści  lat ka-
płaństwa  naszego  pasterza.  Mszy 
Świętej przewodniczył ks. Proboszcz 
Zbigniew, a okolicznościowe kazanie 
wygłosił ks. Prałat Ryszard Biernat – 
brat  naszego  proboszcza.  Obecni  na 
Mszy byli rodzice oraz siostra a także 
licznie zgromadzeni parafianie i gru-
py parafialne!

Na wieczną rzeczy pamiątkę pu-
blikujemy życzenia od parafian. 

Drogi Księże Jubilacie, nasz 
drogi Księże Proboszczu!

W  tym  wyjątkowym  dniu  30- 
lecia  kapłaństwa  mam  zaszczyt  – 
w imieniu wszystkich grup modlitew-
nych i parafialnych, których przedsta-
wiciele są dzisiaj tutaj tak licznie zgro-
madzeni  oraz  w  imieniu  wszystkich 
parafian –  złożyć Ci,  drogi  Jubilacie, 
najserdeczniejsze  życzenia  i  wyrazy 
wdzięczności za Twoje kapłaństwo, za 
Twoją posługę dla nas.

nurzenie w Bogu, które promieniuje na 
całą wspólnotę parafialną. Dziękujemy 
Ci za Twoją nieustanną obecność w na-
szej świątyni i za Twoją stałą obecność 
w  konfesjonale.  Za  Twoją  dbałość 
o Eucharystię i za przykład kapłaństwa 
na miarę naszych czasów. 

Nie  może  tu  zabraknąć  podzię-
kowań dla Twoich bliskich, szczegól-
nie  dla  Rodziców,  którym  jesteśmy 
szczególnie wdzięczni za to, że może-
my się cieszyć Twoim kapłaństwem.

W  tym  uroczystym  dniu  życzy-
my  Ci,  drogi  Jubilacie:  niech  dobry 
Bóg  błogosławi  Ci  każdego  dnia. 
Niech  spełniają  się  w  Twoim  życiu 
słowa  naszego  Patrona,  które  wy-
powiedział  do  kapłanów  w  Wielki 
Czwartek 1998 roku:

„Niech  nas  wspomaga  Maryja, 
abyśmy  umieli  jak  Ona  poddać  się 
kierownictwu  Ducha  Świętego  i  iść 
za Jezusem aż do kresu naszej ziem-
skiej misji.”

Jesteśmy  ogromnie  wdzięczni 
Tobie jako świadkowi wiary, nadziei 
i miłości.

Jesteś  dla  nas  kapłanem,  któ-
ry gromadzi nas w  tym kościele  i dla 
nas  sprawuje  sakramenty  święte. 
Dziękujemy Ci  za  to,  że  jesteś  paste-
rzem  prowadzącym  naszą  owczarnię 
do  nieba,  za Twoje  rozmodlenie  i  za-
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Pierwsza parafia jest pierwszą miłością
Zawsze w życiu przychodzi 

czas pożegnań czy też rozstań. 
I tak jest w moim przypadku. Trzy 
wspaniałe lata w parafii św. Jana 
Pawła II w Nowym Sączu były dla 
mnie doświadczaniem Bożej łaski 
i ludzkiej życzliwości. Był to czas 
niezwykle dynamiczny, który po-
zwolił mi zobaczyć, iż głoszenie 
Jezusa nie zamyka się tylko i wy-
łącznie do obrębu świątyni, ale 
jest przede wszystkim spotkaniem. 
  Spotkaniem  i  budowaniem  relacji 
przez człowieczeństwo. Ono  jest za-
wsze nośnikiem całego dzieła ewan-
gelizacji. Tak też starałem się czynić 
–  być  kapłanem  przez  człowieczeń-
stwo.  Nie  zawsze  rozumiałem  to 
„wychodzenie  Kościoła”,  o  którym 
dziś się tak dużo mówi. Bardziej jest 
mi  bliski  model  parafii,  która  jest 
wspólnotą  przyciągającą,  w  której 
każdy może odnaleźć swoje miejsce, 
nie  zawsze będąc w  jakiejś konkret-
nej grupie parafialnej. Jak zaglądnie-
my do Ewangelii, widać właśnie  też 
ten model – „ktoś” usłyszał o Jezusie 
i  przyszedł  do  Niego.  Taka  ma  być 
parafia  –  „wspólnotą  przyciągającą” 
–  takiej  wspólnoty  doświadczyłem 
przez te trzy lata, o których – bardzo 
karkołomnie – postaram się napisać. 

Wdzięczność Bogu
Przed samymi święceniami każdy 

diakon wybiera na całe kapłaństwo ha-
sło, które ma być motywem przewod-
nim jego posługi lub jest po prostu mu 
bliskie. Zazwyczaj są to słowa z Pisma 
Świętego  albo  cytat  jakiegoś  święte-
go. Moim zawołaniem kapłańskim są 
słowa  z  psalmu 23: „Bo Ty jesteś ze 
mną” (Ps 23,4). Dlaczego o tym mó-
wię? Właśnie czas mojej posługi w pa-
rafii  był  ogarnięty  Bożą  obecnością 
i opieką. Wierzę w to bardzo głęboko! 
Dostrzegałem  palec  Boży  w  niemal-
że  wszystkich  wydarzeniach,  spo-
tkaniach  i  różnego  rodzaju  podejmo-
wanych działaniach,  ale  także wtedy, 
kiedy było bardzo ciężko i trudno. Tę 

Bożą obecność  i działanie widziałem 
w celebrowanej Eucharystii. W wielu 
intencjach:  o  zdrowie,  błogosławień-
stwo, radość wieczną. Towarzyszyłem 
swoim  parafianom,  kiedy  przynosili 
swoje  pociechy  do  kościoła,  aby  je 
ochrzcić. Byłem wtedy, gdy zawiera-
li  przed  Bogiem  małżeństwo  i  także 
wtedy,  gdy  przeżywali  swoje  jubile-
usze małżeńskie. Nie mogę zapomnieć 
wspólnych pożegnań, gdy celebrowa-
łem Msze pogrzebowe (ważne jest by-
cie z człowiekiem do końca). W żywej 
pamięci  mam  te  chwile,  w  których 
udzielałem  sakramentu namaszczenia 
chorych, szczególnie tym, do których 
przyjeżdżałem  co  miesiąc  z  posłu-
gą  sakramentalną.  Dziękuję  wam 
za  życzliwość!  I  te  spotkania  przy 
spowiedzi.  Bardzo  lubię  spowiadać! 
Kiedy wchodziłem  do  zakrystii,  czę-
sto ministrantom i lektorom mówiłem: 
„pamiętajcie młodzi, spowiedź niko-
mu nie szkodzi” i goniłem ich do niej. 
Dzięki Bogu byłem świadkiem wielu 
nawróceń,  uzdrowień  i  otrzymanych 
łask.  Niesamowitym  wydarzeniem 
wiary  i  obcowania  świętych  była  dla 
mnie wtorkowa nowenna do św. Jana 
Pawła II. Tyle łask, tyle próśb i podzię-
kowań  dało mi  przeżyć  „namacalne” 

działanie  Boga.  Jeśli  miałbym  o  coś 
zaapelować,  to  proszę,  przychodźcie 
na nowenny do św. Jana Pawła II! On 
wam pomoże! Dziękuję Bogu za ado-
racje  i czuwania przed Najświętszym 
Sakramentem.  Nie  sposób  opisać, 
ile sam na nich otrzymałem i jak one 
mnie zmieniały. Bóg w swojej opatrz-
ności  pozwolił  mi  też  zakosztować 
cudu modlitwy wstawienniczej  i  siły 
błogosławieństwa. Prosta modlitwa za 
kogoś w potrzebie i dar kapłańskiego 
błogosławieństwa działały wielkie rze-
czy. Nie mogę nie powiedzieć jeszcze 
o jednej sprawie. Czasami wydaje się 
nam, że ksiądz ma być od wszystkie-
go. Tak być nie powinno. My kapłani, 
mamy dawać Boga innym przez nasze 
człowieczeństwo,  na  którym  buduje 
się duchowy gmach relacji z Bogiem. 
Największą moją radością było to, że 
dzieci, młodzież, osoby dorosłe i star-
sze (szczególnie z różnych wspólnot) 
modlą  się,  spowiadają  i  przyjmują 
Jezusa w Komunii Świętej. Lepszego 
prezentu nie można dostać jak ten, że 
Lud Boży jest bliżej Boga! Uwielbiam 
dziś  Boga  i  Jemu  chwałę  oddaję  za 
to, że postawił mnie w tej konkretnej 
wspólnocie  parafialnej.  Było  wiele 
wyzwań,  ale  wiem,  że  mogę  odejść 
z taką „Bożą satysfakcją”, bo nie zmar-
nowałem tego czasu. Wiem, że dobry 
Bóg jest ze mną i prowadzi każdy mój 
kapłański krok. On zawsze się o mnie 
troszczył, szczególnie w czasie ciem-
nych kapłańskich nocy i „Piotrowych 
ucieczek”. Niech Bóg za wszystko bę-
dzie uwielbiony! 

Wdzięczność ludziom
Słowo DZIĘKUJĘ(!),  nigdy  nie 

odda tego, co się nosi w sercu, ale jest 
ono najbardziej adekwatnym słowem 
wyrażającym  bardzo  wiele  uczuć 
i  myśli. Wiedział  o  tym  św.  Paweł, 
pisząc: „Dziękuję Bogu mojemu, ile-
kroć was wspominam – zawsze w każ-
dej modlitwie, zanosząc ją z radością 
za was wszystkich (…) Słusznie prze-
cież mogę tak o was myśleć, bo no-
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szę was wszystkich w sercu jako tych, 
którzy mają udział w mojej łasce (…) 
(Flp 1, 3-4.7). Będę  Was,  Drogich 
Parafian,  nosił  w  swoim  sercu,  bo 
po  Chrystusie  pierwsza  parafia  jest 
„pierwszą miłością”.  Przez  trzy  lata 
posługi w naszej wspólnocie dozna-
łem wiele życzliwości, wsparcia, po-
mocy i szacunku. Jeśli kapłan potrafi 
być dla Jezusa i swoich parafian (nie 
jest to łatwe), to otrzyma wiele, wie-
le  łask.  Tych  Bożych,  jak  również, 
tych ludzkich. Dobroć i serdeczność, 
a  przede  wszystkim  modlitwa,  któ-
rą  odczuwałem przez  ten  czas,  były 
doświadczeniem  obecności  cichych 
„aniołów  stróżów”,  niemalże  nama-
calnie. Wbrew temu, bardzo niespra-
wiedliwemu  nurtowi  medialnej  na-
gonki  na  kapłanów,  których wrzuca 
się  do  jednego worka, mogę  śmiało 
powiedzieć:  „ludzi  dobrej  woli  jest 
więcej”!  Tak,  jest  więcej!  I  Bogu 
dziękuję  za  takie  doświadczenie 
ludzkiej dobroci, która wypływa z łą-
czącej  nas wiary. Nie  połączyły  nas 
tylko ludzkie więzy, ale połączył nas 
Chrystus! Jeśli dziś chce się nas po-
dzielić i poróżnić, przeciwstawić jed-
nych  przeciwko  drugim  (wiernych 
przeciw  kapłanom)  to  tylko  dlate-
go, że tak naprawdę chce się usunąć 
Jezusa. Jeśli się Go usunie, podważy 
Jego  istnienie  i  to,  że  żyje,  wszyst-
ko  rozpadnie  się  w  pył.  Rozpadną 

się wtedy więzi łączące pasterzy i ich 
owce. Dziękuję Jezusowi, że połączył 
nas ludzkimi więzami w parafii i poza 
nią. W czasie mojej  służby otrzyma-
łem wiele przejawów ludzkiej dobroci 
i wsparcia. Dlatego chcę dziękować! 
Z  serca  dziękuję  ks.  proboszczowi 
Zbigniewowi  Biernatowi  za  tworze-
nie prawdziwych kapłańskich relacji. 
Dzięki  tym  relacjom  oraz  współpra-
cy mogłem  czynić  dobro  dla  parafii. 
Dziękuję  za  wszelką  troskę  i  przy-
kład gorliwości kapłańskiej! Dziękuję 
ks.  Mirosławowi  Tragarzowi  i  ks. 
Wiesławowi Wysowskiemu za pierw-
szy rok wspólnej pracy. Dziękuję rów-
nież  ks. Wojciechowi  Knutelskiemu. 
Gorąco  dziękuję  ks.  Dariuszowi 
Dziedziakowi  i  ks.  Rafałowi 
Gakanowi  za  bardzo  dobrą  współ-
pracę,  pomoc  i  kapłańskie  wsparcie. 
Dziękuję innym kapłanom, z którymi 
współpracowałem w dekanacie i poza 
nim. Niech Bóg wam za wszystko wy-
nagrodzi! Dziękuję radzie duszpaster-
skiej,  pracownikom  parafii,  wszyst-
kim wspólnotom  parafialnym. Niech 
Bóg nagrodzi Wam wasze poświęce-
nie, zaangażowanie i wszelką pomoc 
mi  okazaną.  Dziękuję  także  wielu 
indywidualnym  osobom,  których 
nie  sposób  tu  wymienić,  za  wasze 
życzliwe  gesty,  a  było  ich  tak  dużo! 
Dziękuję  wszystkim  parafianom  za 
duchową  i materialną  troskę o mnie. 

Śmiało mogę  powiedzieć: dobrze mi 
u Was było! Kiedy pracuje się z ludź-
mi, zawsze może coś nie wyjść. Jeśli 
kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób 
kogoś  skrzywdziłem,  proszę  o  wy-
baczenie i modlitwę za mnie. Trochę 
błędów  popełniłem,  jednak  nie  po-
pełnia  ich ten, co nic nie robi. Niech 
wyrazem mojej  wdzięczności  będzie 
modlitwa za Was! Z serca dziękuję za 
wszystko! 

Podsumowując
Dziękuję  Bogu  za  doświadcze-

nie wiary, w której pozwolił mi zoba-
czyć, jak bardzo kapłani są potrzebni. 
Dziś idę dalej drogą kapłaństwa wraz 
ze  świętymi.  Podczas Mszy  Świętej 
jest  taki  moment,  że  wymienia  się 
świętych  patronów  parafii  i  danego 
dnia.  Przez  trzy  lata  wspominałem 
w  kanonie  bł. Karolinę Kózkę,  któ-
ra  patronuje  kaplicy  w  Januszowej. 
Pan  przez  Kościół  skierował  mnie 
właśnie  do  niej,  młodziutkiej  mę-
czennicy,  która  ma  swoje  sanktu-
arium w  Zabawie.  I  za  to  też  dzię-
kuję  Bogu  i  Kościołowi.  Odchodzę 
od  św.  Jana  Pawła  II  i  idę  do  bł. 
Karoliny. Wierzę,  że  będzie  to  czas 
błogosławiony, tak jak ten, który mi-
nął. Ogarniam wszystkich modlitwą 
i serca za wszystko błogosławię (+). 

 Ks. Marcin Kurmaniak

Pierwsza procesja Bożego Ciała na Barskim
Jezus  Eucharystyczny  wszedł 

16  czerwca  w  naszą  codzienność, 
przechodząc  przez  miejsca,  gdzie 
toczy  się  zwyczajne  codzienne 
życie.  Niech  to  wydarzenie,  któ-
re zgromadziło nas  tak  licznie, nie 
będzie  jednorazowym  aktem,  ale 
niech  ożywi  w  nas  głęboką  wiarę 
w  obecność  Boga  w  Eucharystii. 
Czasami  szukamy  tu  i  ówdzie  cu-
dów,  ale  największy  cud  wydarza 
się podczas Mszy Świętej. Bóg sta-
je się pokarmem. Bóg staje się bli-
ski nam, bo jest Bogiem, który umi-
łował  nas  do  końca!  Niech  wyra-
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zem naszej wiary i czci będą zawsze 
zgięte  kolana  w  geście  adoracji 
przed Najświętszym Sakramentem. 
Nie  zginajmy  kolan  przed  pseudo 
wartościami;  przed  ułudą  pozor-
nego  szczęścia;  przed  chwilową 
przyjemnością  oraz  przed  nurtem 
tego świata, który stawia człowieka 
w  centrum.  Zginajmy  kolana  tylko 

przed  prawdziwym  Bogiem!  On 
„został  z  nami,  aż  do  skończenia 
świata”. Niech ten cud – bycia Boga 
przy nas – przynagla nasze serca do 
adoracji Jego Cudownej Obecności 
w Eucharystii!

Uroczysta procesja eu-
charystyczna przeszła ulicami 
Batalionów Chłopskich, Suchar-

Seniorzy w poszukiwaniu Madonn polskich 
12 maja 2022 r. seniorzy 

Klubu Seniora „Jutrzenka” przy 
naszej parafii postanowili odbyć 
majową pielgrzymkę do sanktu-
ariów Maryjnych w podsądeckich 
miejscowościach. Trasa wiodła 
z Nowego Sącza do Przydonicy, 
Krużlowej, Grybowa i Ptaszkowej.

Inspiracja do tego wyjazdu 
był tom wierszy „Madonny pol-
skie” polskiego poety Jerzego 
Harasymowicza (1933-1999).

Jerzy Harasymowicz  jako 
uczeń  Szkoły  Leśnej  w  Limanowej 
na  początku  lat  50.  został  skiero-
wany  na  praktykę  do  Nadleśnictwa 
Muszyna.  To  było  pierwsze  zauro-
czenie  Doliną  Popradu,  tutejszą 
przyrodą.  Potem  nastąpiły  podróże 
po  regionie, m.in. w okresie pisania 
wierszy  o  kapliczkach  przydroż-
nych  (Madonny  polskie),  podróże 
do Łącka,  Podegrodzia,  Przydonicy, 
Krużlowej i innych miejscowości. 

I  tutaj  właśnie  szczególną  in-
spirację  do  tomu  „Madonny  pol-
skie”  znalazł  Harasymowicz  na 
Sądecczyźnie.

skiego, Partyzantów oraz Samotną. 
Kolejne Ołtarze zostały przy 
przygotowane przez Rycerzy św. 
Jana Pawła, Róże Różańcowe, 
Apostolstwo Pomocy Duszom 
Czyśćcowym oraz Żywą Drogę 
Krzyżową.

M.K.

Ci,  którzy  zwiedzają  drewniane 
kościółki,  łemkowskie  cerkwie,  za-
trzymują się przed stojącymi przy dro-
gach, miedzach i domach kapliczkach, 
znajdują  w  nich  różne  formy  przed-
stawienia Matki Boskiej  – Madonny. 
Słowo to wywodzące się z języka wło-
skiego: Mia Donna – znaczy – Moja 
Pani i jest określeniem Matki Boskiej. 
Jest  w  nim  pewna  słodycz  i  wspo-
mnienie  tych  czasów,  gdy  rycerze 
ślubowali Matce Boskiej jako jedynej 
ich Pani. Trwający wiele wieków kult 
znalazł  wyraz  w  malarstwie  i  rzeź-
bie. W  okolicy  Nowego  Sącza  moż-
na  spotkać  prawdziwe  dzieła  sztuki: 
Madonny w Przydonicy, Krużlowej  , 
Przyszowej, Ptaszkowej czy też w są-
deckim kościele św. Ducha. 

Maj  nastroił  nas,  seniorów,  aby 
spotkać  Madonny  polskie w obra-
zach,  rzeźbie  i  oddać  Matce  Bożej 
cześć  poprzez  modlitwę,  śpiew 
i wiersze. Tak też było w przypadku 
odwiedzanych miejscowości, w  któ-
rych  poznaliśmy  historię  starych 
i  nowych  kościołów  w  Przydonicy, 
Krużlowej i Ptaszkowej oraz historię 
rzeźb i obrazów Matki Bożej. W śpie-

wie pieśni maryjnych, tych szczegól-
nie śpiewanych w maju. Towarzyszył 
nam  akompaniament  akordeonu 
Kazia  Borkowskiego.  Chętni  senio-
rzy  podjęli  się  recytacji  wierszy  w 
Przydonicy, Krużlowej  i  Ptaszkowej 
z tomiku „Madonny polskie” Jerzego 
Harasymowicza.

Przydonica
W  sanktuarium  Matki  Bożej 

Różańcowej  w  Przydonicy  stoi  po-
chodzący  z  początków  XVI  wieku 
modrzewiowy  kościółek,  wyciosa-
ny  toporem bez użycia piły,  słynący 
z  namalowanego  na  płótnie  obrazu 
Madonny z Dzieciątkiem w gaju  ró-
żanym.  Obraz  pozostawił  powraca-
jący  spod Wiednia  w  grudniu  1683 
r.  król  Jan  III  Sobieski  w  dowód 
wdzięczności za udział mieszkańców 
w wojnie z Turkami.

Poeta  Jerzy  Harasymowicz 
zachwycony  wyjątkową  urodą 
dzieła  napisał  wiersz  o  Madonnie 
z  Przydonicy,  która  stanowi  zaby-
tek  piętnastowiecznego  malarstwa 
cechowego  z  regionu  nowosądec-
czyzny. 
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XV wieku, podaje się 1420 rok, lata 
1420  –  1430,  lecz  najczęściej  rok 
1410.  Nie  znamy  też  imienia  rzeź-
biarza, twórcy rzeźby. Nic o nim nie 
wiemy. Musiał być  jednym z wielu 
snycerzy tak zwanego „stylu piękne-
go”. W figurze Madonny jest rozma-
itość  i  bogactwo  kształtów. Trudno 
w  tym  artykule  opisać  burzliwe 
losy  rzeźby Madonny  z Krużlowej. 
Figura Madonny z Dzieciątkiem jest 
wykonana  z  drewna  lipowego,  jej 
wysokość  wynosi  119  cm.  Rzeźba 
nie  ma  pełnoplastycznego  charak-
teru,  przeznaczona  jest  do  ogląda-
nia  od  strony  przedniej  i  z  boków, 
natomiast  drewno  z  tyłu  jest  głę-
boko  wydrążone.  Proporcja  wyso-
kości do głębi  (18 cm) wynosi 1:7. 
Krużlowieckie dzieło ukazuje Marię 
trzymającą na lewej ręce Dzieciątko 
Jezus, które jest nagie i trzyma jabł-
ko. Uwagę zwraca umieszczenie na 
podobnej  wysokości  twarzy  Marii 
i Dzieciątka, jak i pewne podobień-
stwa między nimi, takie jak wysokie 
czoła,  pełne  policzki,  delikatny  rys 
brwi,  sposób  osadzenia  oczu,  usta 
i uśmiech.

W  1958  roku  była  Madonna 
w Gandawie  (Belgia)  na  EXPO  58, 
gdzie zdobyła złoty medal na wysta-
wie „Złoty wiek miast średniowiecz-
nej  Europy. W  1961  roku  wyjecha-
ła  do  Bordeaux  (Francja).  W  1986 
roku była eksponowana na wystawie 
„Polska Jagiellonów” w Schallaburgu 
(Austria). Rok później  od  lutego do 
marca mogli Ją oglądać warszawiacy 
w Zamku Królewskim w Warszawie. 
O powyższych wyjazdach Madonny 
informuje dokument muzealny, który 
słowem  nie  wspomina  o  podróżach 
do Londynu, Paryża  i Ameryki, a  te 
miejsca widnieją na tablicy informa-
cyjnej kościoła krużlowskiego.

Madonna  z  Krużlowej,  Naj-
piękniejsza z Pięknych gościła w jed-
nej  z  komnat  na Wawelu wśród  in-
nych  zabytków  średniowiecznych 
zgromadzonych na wystawie „Sztuka 
cenniejsza niż złoto”. Obecnie  rzeź-
ba  Madonny  z  Krużlowej  znaj-
duje  sie  w  Muzeum  Narodowym 
w Krakowie.

W 1963  r.,  na  40.  lecie  kapłań-
stwa  ks.  proboszcza  Franciszka 
Janika, parafianie ufundowali wierną 
kopię  Madonny,  która  została  skra-

dziona  w  2000  r.  Obecna  pochodzi 
z 2002 r. i znajduje się w nowym ko-
ściele.

Któż  znałby  nazwę  Krużlowa, 
gdyby nie Ona?

Madonna ze słonecznikiem 
w Ptaszkowej

Świątynia w Ptaszkowej to wię-
cej niż zwykły kościół. Wybudowana 
staraniem  sołtysa  i  mieszkańców 
miejscowości w 1555  roku  jest  per-
łą  lokalnej  architektury  drewnianej, 
mimo  przebudów  dokonywanych 
w XIX i XX wieku. Jej wnętrze jest 
pełne  innych  zabytków  najwyższej 
klasy.  Wymienią  tylko  dwa,  naj-
bardziej  znane:  drewnianą  rzeźbę 
Madonny  z  Dzieciątkiem  datowa-
ną  ok.  1420  roku,  zwaną  potocznie 
Matką Boską ze Słonecznikiem oraz 
datowaną ok. 1490 roku płaskorzeź-
bę  dłuta  Wita  Stwosza  „Modlitwa 
w Ogrójcu”. Ale  to  tylko  dwie  naj-
większe perły wśród  innych,  równie 
godnych uwagi.

Zabytkowy,  450-letni  drewnia-
ny  kościół  w  Ptaszkowej  jest  pełen 
prawdziwych skarbów sztuki, a jego 
niepowtarzalne,  „radosne”  wnętrze 
na długo pozostaje w pamięci.

Madonna ze słonecznikiem uka-
zana jest w lekkim przegięciu korpusu 
ciała,  podkreślającym  gest  podtrzy-
mywania  Dzieciątka.  Przedstawiona 
została jako Królowa Świata – w ko-
ronie  na  głowie  i  z  berłem w  lewej 
ręce  (zastąpionym  później  słonecz-
nikiem);  królewskie  jabłko  trzyma 
w  dłoniach  Dzieciątko  usadowione 
na  prawym  ramieniu  Matki,  samo 
w  sobie  symbolizujące  władzę  nad 
światem.  Jabłko – owoc w dłoniach 
Jezusa i kwiat trzymany przez Marię 
mają dodatkowe znaczenia. W trady-
cji  chrześcijańskiej  jabłko –  symbo-
lizuje wieczność,  odkupienie,  poko-
nanie grzechu; słonecznik- miłość do 
Boga,  modlitwę,  pobożność,  uwiel-
bienie  Boga,  dobroć,  subtelność 
i szlachetność.

Obecnie  Madonna  ze  słonecz-
nikiem  znajduje  sie  w  Muzeum 
Parafialnym w nowym kościele.

W Muzeum Grybowskim
Na  odcinku  drogi  pomiędzy 

Krużlową  a  Ptaszkową  ulokowana 
jest  miejscowość  Grybów.  Również 

Madonnę z Przydonicy nieznany 
autor  wykonał  wyraźnie  jako malo-
widło  przeznaczone  do  publicznego 
kultu, na co wskazuje sposób przed-
stawienia  postaci.  Obraz  ten  zawie-
ra  w  sobie  większą  liczbę  znaczeń. 
Madonna  z  Przydonicy  stanowi  wi-
zerunek  Matki  Boskiej  Królowej 
Niebios  (stąd  korona  na  jej  głowie, 
królewski  płaszcz,  roślinność  sym-
bolizująca  raj  niebieski),  ale  jest 
też  przykładem  „Matki  Boskiej 
Apokaliptycznej”  –  umieszczenie 
pod jej stopami sierpa księżyca oraz 
‘obleczenie’ postaci Marii w słonecz-
ną aureolę jest nawiązaniem do frag-
mentu Apokalipsy według  Świętego 
Jana. Ukazana wśród tych atrybutów 
Bogurodzica uosabiać ma Kościół – 
Wspólnotę  wierzących  „przyodzia-
nych w światło Chrystusa”.

Piękna Madonna z Krużlowej
Nie  można  precyzyjnie  od-

powiedzieć  na  pytanie,  kiedy  po-
wstała  rzeźba  Pięknej  Madonny 
z  Krużlowej. Mówi  się  o  początku 
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i  tam  zatrzymaliśmy  się,  aby  zwie-
dzić  Filię  Muzeum  Diecezjalnego 
w Tarnowie. Znajduje się tu kolekcja 
dawnego malarstwa i rzeźby, zbiór za-
bytków rzemiosła artystycznego i pi-
śmiennictwa,  nie  tylko  z  kościołów 
katolickich,  ale  również  z  obiektów 
greckokatolickich  i  judaistycznych. 
Znaczną część zbiorów stanowią iko-
ny z łemkowskich cerkwi, najstarsze 

z  XVIII  w.  (św.  Jerzy,  św.  Michał 
Archanioł,  Chrystus  Pantokrator, 
Matka  Boska  z  Dzieciątkiem),  inne 
z następnego stulecia (fragmenty iko-
nostasu).  Największą  część  kolekcji 
stanowią  dzieła  pochodzące  z  gry-
bowskich kościołów: późnobarokowe 
obrazy  św. Katarzyny  i Męczeństwo 
św.  Andrzeja,  figurka  św.  Jana 
Nepomucena z 2 poł. XVIII w..

Po  zwiedzeniu  kościoła 
w Ptaszkowej  udaliśmy  sie  na miej-
skie  grilowisko,  gdzie  nasz  kolega 
klubowicz  Gieniu  Świerad  przygo-
tował pyszne kiełbaski  z grilla  i  nas 
częstował  przy  akompaniamencie 
akordeonu Kazia Borkowskiego. Był 
to czas majowego relaksu i śpiewu.

 Adam Misiewicz 

Parafialna oaza w Łukęcinie 
Jeszcze  tusz  na  szklonych  świa-

dectwach dobrze nie wysechł, a już nasi 
młodzi  parafianie  wyruszyli  nad  mo-
rze  na  oazę,  podczas  której  rozważali 
owoce  Ducha  Świętego.  Pierwszym 
z nich jest miłość. Miłość, to pragnie-
nie dobra dla innych. Przeciwieństwem 
miłości  jest  egoizm.  Miłość  w  co-
dzienności  zaczyna  się  od  małych 
rzeczy!  Kolejnym  owocem  Ducha 
Świętego,  jest  radość.  Prawdziwa 
chrześcijańska  radość,  to  spotka-
nie  z Chrystusem,  tak  jak mówi  św. 
Paweł: „Radujcie się zawsze w Panu. 
Jeszcze raz powtarzam: radujcie się” 
(Flp  4,4).  Radość  w  Biblii  pojawia 
się  aż  454  razy! Tylko w  Panu mo-
żemy  być  radośni,  pomimo  trudno-
ści.  Trzeci  owoc  Ducha  Świętego 
to  POKÓJ!  Pokój,  jak  mówi  św. 
Augustyn,  to  porządek  Boży.  Pokój 
bierze się przede wszystkim z porząd-
ku w sercu, który zaprowadzamy przez 
spowiedź świętą i walkę ze swoimi wa-
dami. Żyjąc z Jezusem, który powinien 

być na pierwszym miejscu w naszym 
życiu,  będziemy  ludźmi prawdziwego 
pokoju. Następnie poznali kolejne dary, 
a mianowicie: cierpliwość, uprzejmość, 
dobroć,  wierność,  łagodność  i  opano-
wanie. Duchową drogą nasze dzieciaki 
prowadził ks. Marcin.

Pogoda dopisywała, więc oazowi-
cze korzystali ze słońca, piasku i mor-

skich kąpieli. Nie zabrakło innych atrak-
cji,  była  wycieczka  do  Świnoujścia, 
a  tam:  latarnia  morska,  Muzeum 
Obrony  Wybrzeża  –  Fort  Gerhada, 
oceanarium w Międzyzdrojach, „Dziki 
Zachód” w parku rozrywki. Pizza, lody, 
grillowanie,  rozgrywki  sportowe,  za-
chody słońca nad Bałtykiem dopełnia-
ją obrazu wypoczynku. Tydzień minął 
szybko  i  wszyscy  szczęśliwie  wrócili 
do domu. 

Na  koniec  podziękowania 
dla  dorosłych  opiekunów  wypo-
czynku.  Nisko  kłaniamy  się  pani 
Elżbiecie  Zygmunt,  pani  Agnieszce 
Popardowskiej, panu Przemysławowi 
Wojnarowskiemu  i  kierowni-
kowi  oazy  księdzu  Marcinowi 
Kurmaniakowi.  Dzieci  mogły  sko-
rzystać  z  tylu  atrakcji  dzięki  hoj-
ności  parafian  i  księdza  proboszcza 
Zbigniewa  Biernata  oraz  dofinanso-
waniu Caritas Diecezji Tarnowskiej. 

red



37biuletyn parafii św. jana pawła ii

I Komunia Święta w naszej parafii

W kaplicy pod wezwa-
niem bł. Karoliny Kózkówny 
w Januszowej 1 maja do sa-
krament  I Komunii  Świętej 
przyjęło  dziesięcioro  dzieci 
przygotowanych  do  tego 
sakramentu  przez  księdza 
Dariusza Dziedziaka. 3 maja 
w  kościele  parafialnym  do 
Stołu  Pańskiego  przystąpi-
ło  sześćdziesięcioro  dwoje 
trzecioklasistów  ze  Szkoły 
Podstawowej  nr  18. Do  sa-
kramentu  przygotowywa-
li  się  podczas  katechezy 
w szkole prowadzonej przez 
księdza  Rafała  Główczyka 
i  podczas  spotkań  i  nabo-
żeństw  w  kościele,  które 
prowadził ksiądz proboszcz 
Zbigniew  Biernat.  7  maja 
grupa dzieci wraz z rodzica-
mi wybrała się do Wadowic, 
aby poznać miejsce, w któ-
rym „wszystko się zaczęło”, 
czyli dom rodzinny św. Jana 
Pawła II. 

J.P.

Januszowa
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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
(4.04.2022 r. – 17.07.2022 r.)

KRONIKA PARAFIALNA

Maja  Bogaczyk,  Antoni  Włodarczyk,  Matylda  Klimek,  Laura 
Oleksy, Jagoda Kopczyńska, Aurelia Mężyk, Antoni Mróz, Gabriela 
Pajor, Lena Bulmer, Kajetan Gawlikowski, Melania Uryga, Joanna 
Bajerska, Nela Haśkiewicz, Hanna Majerczyk, Antoni Śmierciak, 
Filip Śmierciak, Antoni Laskowski, Alicja Kania, Szymon Puskarz, 
Sandra  Goryca,  Maciej  Twardosz,  Nikodem  Zarzeka,  William 
Nickolls, Rafał Mółka.

Bolesław Czubek, Stanisław Murlak, Anna Pyka, Maria Gumińska, 
Maria  Niedzielska,  Czesława  Pisar,  Adam  Filipowicz,  Maciej 
Robak, Agata Habińska, Barbara Ciuła, Danuta Cisowska, Barbara 
Świdrak, Renata Iwańska-Nosal, Czesław Bochniarz.

Władysław  Minovsky  i  Paulina  Lelito,  Łukasz  Grajewski  i  Maria 
Grajewska, Daniel Olszowski i Magdalena Wielgus, Marcin Żuchowicz 
i Wioletta Smajdor.

Witamy w rodzinie parafi alnej
(4.04.2022 r. – 17.07.2022 r.)

Zawarli sakrament małżeństwa
(4.04.2022 r. – 17.07.2022 r.)

W sobotę 14 maja, w świę-
to św. Macieja Apostoła, odbył 
się pierwszy dzień skupienia 
Komandorii Tarnowskiej Rycerzy 
Świętego Jana Pawła II. W spo-
tkaniu wzięło udział ponad 60 
braci z dziewięciu chorągwi na-
szej diecezji.  Konferencje  wygło-
sił  i  Mszy  św.  przewodniczył  kra-
jowy duszpasterz Rycerzy św. Jana 
Pawła II ks. kan. Jarosław Glonek. 
Obok  gospodarza  miejsca  obec-
ny był  także kapelan  chorągwi  św. 
Marcina w Mogilnie  ks.  prał  Emil 
Myszkowski.  Tematem  rozważań 
rekolekcyjnych  była  świętość  poj-

Dzień skupienia Rycerzy Jana Pawła II 
Komandorii Tarnowskiej Rycerzy Świętego Jana Pawła II

mowana jako realna droga każdego 
człowieka,  która  zaczyna  się w  ro-
dzinie. Rycerze św. Jana Pawła II to 
zwykli  mężczyźni,  których  porwał 
Chrystus, aby u boku patrona stawa-

li się lepszymi mężami, ojcami, pa-
rafi anami, Polakami. Rycerze nie są 
święci,  oni  świętymi  chcą  się  stać.
(tarnowgosc.pl)

 

20 lipca 2022 r. podczas Mszy św. pogrzebowej o 12.30 z wielkim żalem pożegnaliśmy 

śp. CZESŁAWA BOCHNIARZA
członka Rady Para� alnej para� i św. Jana Pawła II, Apostolatu Pomocy 

Duszom Czyśćcowym oraz Róży Różańcowej św. Małgorzaty.

Śp. Czesław Bochniarz był zaangażowanym wolontariuszem podczas budowy naszej 
świątyni, zawsze służył swoją wiedzą i umiejętnościami technicznymi w różnych 

potrzebach para� i. Zmarł w wieku 75 lat w otoczeniu rodziny. Uroczystościom 
pogrzebowym w kościele i na Cmentarzu Gołąbkowickim przewodniczył 

ks. proboszcz Zbigniew Biernat.


