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Wprowadzenie relikwii 
błogosławionych męczenników z paricoto 
– Zbigniewa Strzałkowskiego i michała tomaszka

Relikwie  błogosławionych  zo-
stały uroczyście wprowadzone do na-
szego kościoła w niedzielę 18 wrze-
śnia  2022  r.,  podczas  konsekracji 
kościoła  zostaną  umieszczone  w  oł-
tarzu.  W  uroczystości  wzięli  udział 
franciszkanie  –  promotor  kultu  bło-
gosławionych  br.  Jan  Hruszowiec 
OFMConv oraz o. Dariusz Gaczyński 
OFMConv  z  sekretariatu  ds.  misji 
krakowskiej  prowincji  franciszka-

nów, który przekazał na ręce probosz-
cza  ks.  Zbigniewa Biernata  relikwie 
i  wygłosił  okolicznościowe  kazanie, 
przybliżył  w  nim  postać  błogosła-
wionych męczenników, którzy mimo 
świadomości  ryzyka  nie  opuścili 
miejsca, gdzie zostali posłani. Ojciec 
Dariusz Gaczyński w czasie kazania 
mówił także o tym, że i dzisiaj każdy 
z  nas  staje  przed  tego  rodzaju  dyle-
matem,  stawiając  chociażby  troskę 

o swoje zdrowie ponad troskę o życie 
wieczne.  –  To  jest  ważne,  ale  życie 
przemija,  a w chwili  śmierci nie ma 
najmniejszego znaczenia, czy jestem 
bogaty czy biedny, zdrowy czy chory, 
silny czy słaby – przypominał, pyta-
jąc, co robimy, by siebie zbawić. Czy 
na co dzień zabiegamy o nasz cel, ja-
kim jest niebo, świętość i zbawienie? 

	(źródło:	Gość	Tarnowski)	
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Seniorzy spacerkiem po Starym Sączu
 tropem św. Kingi i św. Jana pawła ii

W poniedziałek 19 września 2022 
seniorzy Klubu Seniora „Jutrzenka”, 
działającego  przy  naszej  parafii, 
udali  się  wraz  z  opiekunem  klu-
bu  ks.  proboszczem  Zbigniewem 
Biernatem  do  Starego  Sącza,  aby 
odwiedzić  miejsca  związane  ze  św. 
Kingą i św. Janem Pawłem II – pa-
tronem naszej parafii.

Z  urokliwego  Starosądeckiego 
Rynku, który zachował średniowiecz-
ny, bardzo prosty układ miejski, roz-
poczęliśmy  nasz  spacer,  mijając 
zabytkowy  Dom  na  Dołkach  –  dziś 
Muzeum  Regionalne.  Kierowaliśmy 
się na Pl. św. Kingi, na którym usado-
wiony  jest  Klasztor  Sióstr  Klarysek 
założony  przez  świętą  w  1280  roku 
i funkcjonuje do dziś. W 2018r. wraz 
z  zespołem  staromiejskim  wpisa-
ny  został  na  listę  pomników  histo-
rii  w  ramach  akcji  „100  Pomników 
Historii  na  stulecie  odzyskania  nie-
podległości”. Kościół sióstr klarysek 
to gotycka budowla, która kryje pięk-
ne barokowe wnętrze.

W klasztorze
Po dotarciu na miejsce – w przy-

klasztornym  kościele  pw.  Świętej 
Trójcy i św. Klary powitał nas kape-
lan  sióstr  klarysek  ks.  dr  Mirosław 
Łanoszka,  który  opowiedział  nam 
o  bogatej  historii  tego  miejsca  oraz 
o  zakonie  żeńskim  pozostającym 
w klauzurze papieskiej.

W  tym  pięknym miejscu  zabyt-
kowego  kościoła,  w  którym  można 
poczuć  oddech  św. Kingi,  nasz  pro-
boszcz celebrował mszę świętą w in-
tencji  członków  Klubu  Seniora  ora 
w  intencji  naszych  rodzin,  wspomi-
nając  również  w  modlitwach  zmar-
łych klubowiczów. Po mszy św. wielu 
klubowiczów  składało  intencje  mo-
dlitewne  polecane  modlitwie  sióstr 
przed Najświętszym Sakramentem za 
wstawiennictwem św. Kingi.

Na ołtarzu
Z  Placu  św.  Kingi  wyruszyli-

śmy Traktem św. Kingi przez Bramę 
Seklerską  wzdłuż  baszty  klasztornej 
na  Ołtarz  Papieski.  Wyszliśmy  na 
miejsce,  gdzie  16  czerwca  1999  r. 
papież Jan Paweł II celebrował mszę 
świętą. Wielu z nas wspominało po-
byt w  tym dniu, wskazując miejsca, 
na których staliśmy. Następnie zwie-
dziliśmy  Muzeum  Papieskie,  które 
mieści  się  pod  ołtarzem  i  w  swoich 

zasobach  ma  wiele  cennych  pamią-
tek  osobistych  papieża.  Po  zwie-
dzeniu  tego miejsca udaliśmy sie do 
Centrum Pielgrzymowania „Opoka”, 
gdzie w  kaplicy  odmówiliśmy  róża-
niec,  a  następnie  przystąpiliśmy  do 
konsumpcji obiadu, który nam bardzo 
smakował. Po obiedzie wyjechaliśmy 
w drogę powrotną. Atmosfera mimo 
mżawki była wspaniała.
     
	 	 Adam	Misiewicz
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pielgrzymujemy do Sokółki oraz do wilna
22-23 września 2022 r. 35 oso-

bowa  grupa  parafian  pod  ducho-
wym  przewodnictwem  księdza 
proboszcza  Zbigniewa  Biernata 
pielgrzymowała  do  polskich  i  li-
tewskich miejsc świętych.

Głównym  celem  pielgrzymki 
było  miejsce  cudu  eucharystyczne-
go  w  Sokółce  oraz  wizyta  u  Matki 
Bożej  Ostrobramskiej.  Na  naszej 
pielgrzymiej  drodze  zatrzymaliśmy 
się w wielu innych miejscach.

 Po kilkugodzinnej podróży przy-
byliśmy do prawosławnego  sanktu-
arium w Świętej Górze Grabarce. 
Cerkiew  jest  celem  pielgrzymów 
z całej Polski, którzy niosą ze sobą 
krzyże wotywne. Na wzgórzu, tuż za 
cerkwią znajduje się żeński klasztor 
św.  Marty  i  Marii.  Jest  to  jedyny 
w Polsce żeński monastyr. 

W tym samym dniu przybyliśmy 
do  sanktuarium  pw.  Matki  Boskiej 
Bolesnej w Świętej Wodzie. Zespół 
sanktuaryjny  składa  się  z  kościoła, 
wzgórza krzyży, cudownego źródeł-
ka i kaplic Dróżek Siedmiu Boleści 
Matki Bożej. 

Naszym  następnym  miejscem 
modlitwy  była  kolegiata  pw.  św. 
Antoniego  w  Sokółce  i  Sanktuarium 
Cudu  Eucharystycznego  w  Sokółce. 
To  tu  2  października  2008  r.  podczas 
udzielania Komunii ks. wikariusz Jacek 
Ingielewicz  podniósł  z  posadzki  lek-
ko  ubrudzoną  hostię,  którą  wskazała 
mu  kobieta,  oczekująca  na  Komunię 
Świętą. Zgodnie z ustalonymi przepisa-
mi  liturgicznymi,  komunikant  umiesz-
czono w wypełnionym wodą vasculum, 
w którym miał się rozpuścić. Naczynie 
zamknięto w sejfie w zakrystii. Po  ty-
godniu w naczyniu na zanurzonej hostii 
znaleziono plamę sprawiającą wrażenie 
krwi. 30 października 2008 r. hostię wy-
jęto i położono na korporale, na którym 
pozostał  czerwony  ślad. Przysłany do 
oceny przez patomorfologów materiał 
(...) wskazał na tkankę mięśnia serco-
wego, a przynajmniej, ze wszystkich 
tkanek żywych organizmu najbardziej 

ją przypominającą”. 2.10.2011  roku 
w kościele w Sokółce odbyły  się uro-
czystości przeniesienia cudownej Hostii 
z plebanii do przygotowanego specjal-
nie miejsca w kościele. Od tego czasu, 
przed  cudownie  objawioną  Cząstką 
Ciała  Pańskiego  w  hostii  modli  się 
wielu pielgrzymów, nie tylko z Polski. 
W tym wspaniałym miejscu uczestni-
czyliśmy we Mszy swiętej.

Na  koniec  dnia  odwiedzili-
śmy  jeszcze  sanktuarium  Maryjne 
w  Różanymstoku  pod  wezwaniem 
Ofiarowania  Matki  Boskiej  znajdu-
je  się  w  małej,  wsi  zwanej  niegdyś 
Krzywym Stokiem. W 1987  roku pa-
pież  Jan  Paweł  II  nadał  kościołowi 
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 
tytuł bazyliki mniejszej. 23 września 
zwiedzaliśmy  sanktuaria  na  Litwie.  
Pierwszym  przystankiem  były  Troki 
niewielkie,  wielokulturowe  miasto 
na  Litwie,  słynące  z  wielu  zabyt-
ków.  Główną  świątynią  prawosławną 
w Trokach jest pochodząca z 1863 roku 
cerkiew  Narodzenia  Przenajświętszej 
Bogurodzicy.  Najważniejszą  świąty-
nią  katolicką w mieście  jest  bazylika 
pw.  Nawiedzenia  Najświętszej Maryi 
Panny  z  cudownym  obrazem  Matki 

Boskiej  Trockiej  –  Patronki  Litwy. 
Obraz  Matki  Boskiej  Trockiej  czczą 
nie  tylko  katolicy,  ale  także  przedsta-
wiciele prawosławia oraz muzułmanie. 
Podziwialiśmy  też  drewniane  domki 
Karaimów charakteryzujące się trzema 
oknami  zwróconymi  w  stronę  ulicy. 
Według  tradycji  jedno  jest  dla  Boga, 
drugie  dla  księcia  Witolda,  a  trzecie 
dla  gospodarza.  Historia  Trok  nieod-
łącznie  związana  jest  ze  zwiedzanym 
przez  nas  zamkiem  zbudowanym  na 
półwyspie. W  jego  wnętrzach  mieści 
się Muzeum Historii Trok posiadające 
ponad 300 000 eksponatów. 

Z Trok  udaliśmy  się  do Wilna, 
stolicy i największego miasta Litwy. 
Już  wieczorem  poszliśmy  pokłonić 
się Matce Bożej w Ostrej Bramie oraz 
do sanktuarium Jezusa Miłosiernego. 
Dnia  24  września  zwiedzaliśmy 
Wilno,  wielki  ośrodek  religijny. 
Znajduje  się  tu ponad 40 kościołów 
rzymskokatolickich,  z  których  naj-
bardziej okazały, to:

Kościół Świętych Piotra i Pawła
Ten  obecny  ufundował  hetman 

wielki litewski Michał Kazimierz Pac, 
jako wotum dziękczynne za zakończe-
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nie wojny z Moskwą i wyswobodzenie 
Wilna  spod  okupacji. W  kościele  św. 
Piotra i Pawła nie ma zwykłego ołtarza. 
Ołtarz właściwy zatonął podczas trans-
portu.  Pamiątką  po  tym  wydarzeniu 
jest  zawieszony  na  linie  kryształowy 
żyrandol w kształcie  okrętu. Fundator 
Pac zmarł przed ukończeniem budowy 
kościoła i zgodnie z własną wolą został 
pochowany u progu kościoła z napisem 
„Tu leży grzesznik”. Największą ozdo-
bą  kościoła  jest  ponad  2  000  białych 
stiukowych rzeźb, które wypełniają do-
słownie całe wnętrze.

Katedra Wileńska
Bazylika archikatedralna św. Sta-

nisława  i  św. Władysława w Wilnie 
–  katolicka bazylika w Wilnie,  ka-
tedra archidiecezji  wileńskiej,  miej-
sce  pochówku  wielkich  książąt  li-
tewskich  i  króla  Polski Aleksandra 
Jagiellończyka.  W  podziemiach  ka-
tedry  wileńskiej  spoczywają  prochy 
św.  Kazimierza,  patrona  Litwy  oraz 
młodzieży.  Przy  katedrze  wznosi 
się  57-metrowa  dzwonnica,  główny 
symboli stolicy.

Ostra Brama
Brama  miejska  na  Starym 

Mieście w Wilnie.  Od  wewnętrznej 
strony  bramy  znajduje  się wzniesio-
na  w  1829,  kaplica  Ostrobramska 
z cudownym obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej  Królowej  Korony 
Polskiej (Matki Boskiej Miłosierdzia). 
Charakterystyczną  ozdobę  obrazu 
stanowi  sierp  srebrnego  półksiężyca 

z wygrawerowanym napisem wotyw-
nym  „Dzięki	 Tobie	 składam	 Matko	
Boska	 za	 wysłuchanie	 próśb	 moich,	
a	proszę	Cię	Matko	Miłosierdzia	za-
chowaj	mnie	 nadal	w	 łasce	 i	 opiece	
Swojej	 Przenajświętszej	 W.I.J.	 1849	
roku”.  Dopełnieniem  wizerunku 
Matki  Miłosierdzia  są  dwie  korony 
nałożone jedna na drugą. 

Tu  uczestniczyliśmy  we  Mszy 
świętej  sprawowanej  przez  księdza 
proboszcza.

Cerkiew Św. Ducha
Największa  cerkiew  prawo-

sławna  w  kompleksie  budynków 
monasteru  w  pobliżu  Ostrej  Bramy. 
Cerkiew  jest  sanktuarium męczenni-
ków  Antoniego,  Jana  i  Eustachego, 
których  szczątki  już  wcześniej  były 
przechowywane w cerkwi. Ich święto 
po dziś dzień odbywa się 27 kwietnia. 

Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego

W którym znajduje się pierwszy 
obraz Miłosierdzia Bożego,  namalo-
wany  w  1934  r.  według  osobistych 
wskazówek św. Faustyny,  za  sprawą 
której wyszło z Wilna w świat prze-
słanie Miłosierdzia Bożego. 

Kościół Świętej Anny
Wybudowany  w  stylu  późnego 

gotyku gdańskiego.  Świątynia  po-
siada  efektowną,  koronkową  fasadę, 
dekorowaną 33 rodzajami ceglanych 
kształtek. W  ołtarzu  głównym  znaj-
duje się obraz św. Anny Samotrzeć. 

Na  koniec  dnia  zwiedziliśmy 
Wzgórze  Giedymina  skąd  roztacza 
się piękny widok na całe Wilno oraz 
Basztę Giedymina, a także Cmentarz 
na Rossie, zabytkowy  zespół  cmen-
tarny w Wilnie. Cmentarz Na Rossie 
jest  jedną  z  czterech  polskich  ne-
kropolii  narodowych.  Tu  spoczywa 
Matka i Serce Piłsudskiego.

Dnia  25.09.  przyjechaliśmy  do 
Augustowa  i  udaliśmy  się  w  rejs 
statkiem  do  Studzienicznej  szla-
kiem  Św.  Jana  Pawła  II.  Rejs  do 
Studzienicznej  prowadzi  przez  je-
zioro Necko,  jezioro Białe oraz  jez. 
Studzieniczne połączone ze sobą za-
bytkowym Kanałem Augustowskim. 
W  programie  rejsu  jest  śluzowa-
nie  w  Przewięzi.  Rejs  zakończony 
został  w  Sanktuarium  Maryjnym 
w Studzienicznej, gdzie odprawiona 
została  Msza  Święta  pod  przewod-
nictwem księdza proboszcza.

9  czerwca  1999  roku  na  pokła-
dzie  statku  Serwy  podróżował  gość 
niezwykły  –  Ojciec  Święty  Papież 
Jan  Paweł  II.  Papież  odbył  rejs 
z przystani przy Ośrodku Pacyfik do 
Studzienicznej. Na tej trasie wytyczo-
no Szlak Papieski, który do dziś przy-
pomina  o  wizycie  czcigodnego  go-
ścia. Dla  upamiętnienia wizyty  Jana 
Pawła II postawiony został także po-
mnik w Studzienicznej, przy którym 
na  zakończenie  naszej  pielgrzymki 
odśpiewaliśmy „Barkę”.

opracowała:	Barbara	Rębilas
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odpust parafialny

nowe elementy wystroju

16  października  w  naszej  para-
fii  obchodzony  był  uroczyście  od-
pust ku czci świętego Jana Pawła II. 
Kazania  w  ciągu  całego  dnia  głosił 
ksiądz Marcin  Kurmaniak  i  podkre-
ślał „że św. Jan Paweł II był aposto-
łem Prawdy i tę Prawdę głosił całym 
swoim życiem. Nie był on zakłama-
ny – jak niektórzy zakłamani ludzie, 
szkalują dziś jego imię, ale był czło-
wiekiem  prawdziwym.  Głosił,  że 
jedyna  prawda  jest  w  Bogu;  mówił 

o godności człowieka; a także o tym, 
by  samemu  stawać  w  prawdzie.” 
Zwrócił  również  uwagę,  jak  trudne 
jest wyznawanie Chrystusa w świecie 
półprawd  i  rozmycia wszelkich war-
tości, kiedy niełatwo jest przyznawać 
się do wiary i tą wiarą żyć. 

Ksiądz  proboszcz  poświęcił  ob-
razy, które wraz z relikwiami św. Jana 
Pawła  II  będą  peregrynować  wśród 
rodzin naszej parafii, dzięki temu wy-
darzeniu  lepiej  przygotujemy  się  do 

konsekracji naszej świątyni zaplano-
wanej na kwiecień 2024 roku. 

Uroczystą sumę zakończyła pro-
cesja wokół kościoła, w której licznie 
wzięli  udział  parafianie.  Jak  zwy-
kle  stawiła  się  Liturgiczna  Służba 
Ołtarza,  Radosne  Duszki,  Rycerze 
Świętego Jana Pawła II, dzieci pierw-
szokomunijne i sypiące kwiaty, a chór 
wzbogacił śpiewem liturgię. 

	J.P	

W  naszej  świątyni  pojawiła  się 
nowa  chrzcielnica  oraz  podstawy 
pod ewangeliarz, paschał oraz krzyż. 
Wpisują  się  one  pięknie  w  wystrój 
naszego kościoła.

Dziękujemy  wszystkim  ofiaro-
dawcom, bez których nie byłoby  ta-
kich  arcydzieł. Modlimy  się  za  was 
każdego dnia, a szczególnie podczas 
wtorkowej  nowenny  do  św.  Jana 
Pawła II!
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Bóg mnie do siebie pociągnął
W  ostatnim  czasie,  gdy  ktoś 

mnie  pyta,  kim  jestem,  lubię  od-
powiadać:  dzieckiem!  By  po 
dłuższej  chwili  dodać  –  Bożym. 
Dzieckiem,  które  otrzymało  od 
Ojca  niesamowity  prezent  i  sta-
ra  się  go  codziennie  odpako-
wywać.  Ale  może  od  początku.  
Mały  Rafał  urodził  się  11  grudnia 
1997 r. w Gorlicach. Od zawsze pa-
miętam,  że  chciałem  być ministran-
tem. To pragnienie,  było  prawie  tak 
samo  mocne,  jak  występowania  na 
scenie.  I  tak  te  dwie  drogi: muzyka 
i  liturgia  towarzyszyły  mi  od  naj-
młodszych  lat,  przechylając  akcen-
ty raz na jedną, raz na drugą stronę. 
Będąc ministrantem, zacząłem naukę 
w szkole muzycznej w klasie akorde-
onu. Sam nie wiem, dlaczego akurat 
ten instrument, ale nauka i gra dawa-
ły mi wiele radości. W międzyczasie, 
zacząłem  grać  na  gitarze  i  dołączy-
łem to zespołu metalowego. Miał być 
to krótki  epizod,  a  skończyło  się na 
niesamowitej przygodzie, która trwa-
ła 5 lat. Udało mi się zwiedzić z ze-
społem  kilkanaście  miast  w  Polsce 
i Europie. Nigdy  jednak nie miałem 
długich włosów, ani nie nosiłem gla-
nów – nie  dlatego,  że  nie  chciałem. 
Po  prostu  nie  pozwoliła  mi  na  to 
moja mama – argumentując – źle byś 
wyglądał przy ołtarzu. Pamiętam, jak 
pierwszy  raz  zwierzyłem  się  moje-
mu  katechecie,  że  myślę  o  semina-
rium, ale nie chciałbym rezygnować 
z  muzyki.  Odpowiedział  mi  wtedy: 
„zobaczysz,  że  Pan  Bóg  pozwoli  ci 
realizować  tę  pasję  w  sposób,  któ-
rego  się  nawet  nie  spodziewasz”. 
Oczywiście  zlekceważyłem  jego 
słowa – jak mogę grać ciężki metal, 
będąc  księdzem?  Muzyka  była  dla 
mnie  ważniejsza.  Bóg  jednak,  jak 
dobry Ojciec, pozwolił mi się wysza-
leć, a gdy już byłem przekonany, że 
do końca życia chcę grać w zespole, 
stopniowo  doprowadził  do  rozpadu 
zespołu,  w  to  miejsce  wszczepiając 
w moje serce miłość do liturgii. I  to 

ona  zaczęła  przeważać.  Niezliczone 
godziny  słuchania  katechez  o  tym, 
czym jest liturgia, jak ją sprawować, 
stopniowo rodziły w moim sercu pra-
gnienie „też tak chcę!”. Gdy w 2015 
roku zacząłem klasę maturalną, wie-
działem  już,  że muzyka  to nie moja 
droga do przyszłości. Byłem na pro-
filu mat – fiz – inf. Ale wtedy, żadna 
z  tych  dziedzin  nie  pociągała  mnie 
na  tyle,  żeby  pójść  w  tę  stronę.  Co 
więc  innego? I wtedy Bóg podsunął 
mi  książkę ks.  Jana Kaczkowskiego 
„Życie  na  pełnej  petardzie”.  I  tam 
przeczytałem, że  jeśli masz w  sobie 
jakieś pragnienie piękna, ciągnie cię 
do  liturgii,  to  musisz  spróbować, 
czy  kapłaństwo  nie  jest  dla  ciebie. 
I  te  słowa  rezonowały w moim  ser-
cu w październikowe wieczory,  gdy 
z  wielką  uwagą  śledziłem  zmaga-
nia  w  konkursie  chopinowskim,  by 
w okolicach finału być już właściwie 
pewnym  –  zostanę  księdzem.  I  już 
w  seminarium  spełniły  się  słowa 
mojego  katechety  –  odkryłem  drogi 
szukania Boga w muzyce, których do 
tej pory nie  znałem. W chorale gre-
goriańskim, śpiewie chóralnym, mu-
zyce organowej odnalazłem miejsce, 
które  zaprowadziło mnie do  spotka-
nia z żywym Bogiem. Bóg posłużył 
się  talentami  i  pragnieniami,  które 
wszczepił w moje serce, by mnie do 
siebie  pociągnąć  i  pomóc  doświad-

czyć  Jego  Miłości  właśnie  w  taki 
sposób.  I  pięknym  epilogiem  mojej 
drogi ku kapłaństwu był czas pisania 
pracy magisterskiej, który – podobnie 
jak moment decyzji o wstąpieniu do 
seminarium – przebiegał przy dźwię-
kach konkursu chopinowskiego. 

I tak, 28 maja 2022 r., przyją-
łem  święcenia  kapłańskie.  Jest  to 
dla mnie obietnica ze strony Boga – 
tak ukształtuję Twoje serce, że bę-
dziesz w stanie kochać tylko mnie. 
A ja ze swej strony, staram się wy-
konywać to, co zapisałem na swoim 
obrazku  prymicyjnym  –  każdego 
dnia,  szukać  Jego  oblicza(por.  Ps 
27, 9) – każdego dnia szukać Boga 
w Nowym Sączu. 

 
ks.	Rafał	Orzech 

totus tuus 1 
Oficjalnie  możemy  ogłosić, 

że  nasz Kościół  św.  Jana Pawła  II 
i plebania znajdują się na ul. Totus 
Tuus 1.
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LSo na sportowo

Dzień skupienia apostolstwa pomocy 
Duszom Czyśćcowym 

W czwartą sobotę września zwy-
czajowo  odbywa  się  Diecezjalna 
Pielgrzymka  Apostolstwa  Pomocy 
Duszom  Czyśćcowym.  W  tym 
roku  członkowie  apostolstwa  z  na-
szej  parafii  modlili  się  w  katedrze 

w  Tarnowie.  Z  uczestnikami  modlił 
się  bp  Stanisław  Salaterski,  który 
w homilii  zauważył,  że dzisiaj pięk-
ne  i  zadbane  cmentarze  niekoniecz-
nie  są  świadectwem  naszego  zatro-
skania  o  dusze  bliskich  zmarłych.  

W naszej parafii comiesięczny róża-
niec i msza święta za dusze w czyść-
cu cierpiące z  intencji APDCZ od-
prawiane  są w każdy drugi ponie-
działek miesiąca. 

Ministranci  i  lektorzy  wzięli 
udział w  turnieju między  parafiami: 
naszą,  Pleśną  oraz  Królową  Górną. 

Ministranci  zajęli  I  miejsce,  a  lek-
torzy III miejsce. Później odbył się 
wspólny grill. Nad całością czuwał 

ks. Rafał Gakan, który  jako opie-
kun  LSO  zaprasza  ministrantów 
na  spotkania  w  soboty  o  godz. 
10.00,  a  lektorów  w  poniedziałki 
o 18.00.
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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

Stanęli na Bożym Sądzie 
(18.07.2022 r. – 23.10.2022 r.)

KRONIKA PARAFIALNA

Maciej Twardosz, Alicja Piętoń, Liliana Obrzut, Nadia Peciak, Nela Kuchta, 
Alicja Mucha, Liliana Brzęk, Ignacy Rolka, Nikola Mółka, Zuzanna Szumal, 
Kacper  Halulko,  Mikołaj  Nowacki,  Marcel  Krzanowski,  Rozalia  Barud, 
Maria Łatka, Nikodem Mateja, Laura Mateja.

Danuta  Michalik  l.  93,  Józef  Paluch  l.  88,  Mieczysław  Kmiołek  l.  62, 
Stanisław Kotlarz  l. 65,  Jan Karpiel  l. 64, Stefan Cabała  l. 73, Dala Koral 
l. 27, Czesława Płachta  l. 97,  Janina Cieplik  l. 74, Maciej Kałamarz  l. 69, 
Mirosław Radoń l. 49, Bogumiła Zielińska l. 83, Józef Klóska l. 57, Edward 
Lizoń l. 78, Ewa Porębska l. 72, Dariusz Rolka l. 20, Lesław Polakowski l. 73, 
Zdzisław Nurek l. 66, Jan Majoch l. 70. .

Dawid  Łukasik  i  Urszula  Kornaś,  Bartosz  Zając  i  Monika  Milnerowicz, 
Jarosław  Smyda  i  Anna  Oczkowicz,  Mariusz  Król  i  Klaudia  Zygmunt, 
Cezary Pałka i Renata Najduch, Krzysztof Bobak i Dominika Szczepka, Piotr 
Młynarczyk  i Urszula Kaim,  Piotr Kustra  i  Izabela  Żurek, Artur  Śmiertka 
i  Angelika  Ciuła,  Piotr  Czop  i  Kamila  Pawlik,  Michał  Dudek  i  Sabina 
Janc, Mateusz Grucela  i Dominika Pawlak, Pasoń Patryk i Maria Najduch, 
Adrian Migacz i Sylwia Jasińska, Piotr Bodziony i Paulina Wańczyk, Paweł 
Sosnowski i Joanna Cebeńko.

Witamy w rodzinie parafi alnej
(18.07.2022 r. – 23.10.2022 r.)

Przyjęli  sakrament małżeństwa
(30.07.2022 r. – 23.10.2022 r.)

Z urzędu
 
1.  Ks. Zbigniew Biernat 

– proboszcz

2.  Ks. Dariusz  Dziedziak 
– przedstawiciel kapłanów

3.  Kazimierz Kosoń 
– przedstawiciel pracowników kościelnych

4.  Barbara Rębilas 
– przedstawiciel Ruchów i Stowarzyszeń Parafi alnych

Z wyboru
1.  Świerad Eugeniusz
2.  Borkowski Kazimierz
3.  Klatka Grzegorz
4.  Majerczyk Teresa
5.  Papaj Jadwiga
6.  Lis Krzysztof

Z mianowania
1.  Czop Halina
2.  Kwoka Maria
3.  Łukasik Władysław
4.  Kołodziej Anna
5.  Najduch Wioletta 

Rada Parafi alna wybrana – 23.10.2023 r. 


