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Boże Narodzenie 2022 r.
Tej nocy odnawia się zdarzenie, które zawsze nas zadziwia i zaskakuje. 

Jezus narodzony z Maryi Dziewicy, prawdziwy człowiek i prawdziwy 
Bóg, wszedł w naszą historię, przyszedł, aby nas wyzwolić z ciemności 
i dać nam światło.  

Tajemnica wcielenia to akt nieskończonej Bożej Miłości, która 
sprawia, że Jezus Chrystus żyje w Kościele. Niech więc wiara 
ożywia w nas tę prawdę i pozwala nam dawać świadectwo we 
wspólnocie Kościoła, który wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa 
jako swojego Pana i Odkupiciela.

Na radosny czas Świąt Bożego Narodzenia oraz dni 
zbliżającego się Nowego Roku życzymy, by to spotkanie 
z Bożą miłością przemieniało codzienność oraz prowadziło do człowieka żyjącego obok nas, 

umacniało w służbie oraz pozwalało coraz głębiej wspólnie uwierzyć w ewangeliczną prawdę – 
,,Bóg rozbił wśród nas namiot, bo nas tak mocno umiłował”.

Niech nigdy nie zabraknie Bożego błogosławieństwa, zdrowia i potrzebnych łask.

Z modlitwą 

ks. Zbigniew Biernat – proboszcz
oraz współpracownicy

ks. Dariusz Dziedziak, ks. Rafał Gakan, ks. Rafał Orzech

Peregrynacja obrazu i relikwii świętego Jana Pawła II
Do naszych domów pielgrzymuje św. Jan Paweł II w swoim 

obrazie i relikwiach. Każdego dnia na Mszy św. wieczornej osoby 
przyjmujące obraz i relikwie uczestniczą we wspólnej modlitwie, aby 
później przenieść jej klimat do swojego domu i trwać przez dobę przy 
św. Janie Pawle II. Razem z obrazem i relikwiami wędruje również 
księga łask, próśb i podziękowań, w której rodziny dziękują za wsta-
wiennictwo św. Jana Pawła II. Są też wpisy mówiące o odzyskanym 
zdrowiu. Peregrynacja obrazu i relikwii św. Jana Pawła II wpisuje się 
w duchowe przygotowanie całej naszej parafi i do uroczystej dedyka-
cji naszego kościoła, która planowana jest w 10. rocznicę kanonizacji 
papieża 27 kwietnia 2024 roku, Można wciąż zgłosić chęć przyjęcia 
w kancelarii lub zakrystii.
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A.S.

Nasi duszpasterze
W tym roku nastąpiły zmiany personalne na plebanii. Księdza Marcina Kurmaniaka zastąpił ksiądz 

Rafał Orzech. Obecnie w parafii św. Jana Pawła II pracuje proboszcz i trzech wikarych. 

Ksiądz  proboszcz Zbigniew 
Biernat przyjmuje w kancelarii 
narzeczonych i spisuje przedślub-
ne dokumenty, przygotowuje dzie-
ci do pierwszej komunii, przewod-
niczy Radzie Parafialnej. Sprawuje 
również opiekę duszpasterską nad 
grupami formacyjnymi – scho-
lą Radosne Duszki, Caritasem, 
Żywą Drogą Krzyżową, Różami 
Różańcowymi, Apostolstwem 
Pomocy Duszom Czyśćcowym, 
Klubem Seniora oraz parafialnym 
chórem. Jest także kapelanem 
Rycerzy Jana Pawła II, redak-
torem parafialnego dodatku do 
„Naszych Spotkań” oraz sprawuje 
opiekę nad biblioteką. 

Ksiądz Rafał Gakan prowa-
dzi aspirantów, ministrantów i lek-
torów. Jest duszpasterzem Kręgów 
Rodzin i Margaretek, czyli grup 
modlitewnych, które wspierają ka-
płanów. 

Ksiądz  Dariusz  Dziedziak jest 
seniorem czyli zastępcą proboszcza. 
Jest członkiem Rady Parafialnej, 
opiekuje się Liturgiczną Służbą 
Ołtarza w Januszowej. Prowadzi gru-
pę biblijną i formuje kobiety w dusz-
pasterstwie „Perły Maryi”. 

Ksiądz Rafał Orzech przy-
gotowuje młodzież do bierz-
mowania. Opiekuje się scho-
lą „Veritas” oraz Katolickim 
Stowarzyszeniem Młodzieży. 
Jest także rejonowym, czy-
li obejmującym kilka para-
fii, duszpasterzem Domowego 
Kościoła, który formuje rodziny.  
Wszyscy księża poza sprawowa-
niem liturgii w kościele, dyżurują 
w kancelarii parafialnej oraz od-
wiedzają chorych w domach. 
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Znak Emmanuela
Żyjemy w świecie znaków, któ-

re nieustannie nam coś komuniku-
ją. Mijamy szyldy sklepowe, zachę-
cające do promocyjnych zakupów, 
obdarowujemy  bliskich  prezenta-
mi, które  są  znakiem naszej miło-
ści,  w  znaku  krzyża  odnajdujemy 
Boże miłosierdzie podczas spowie-
dzi. Całemu Adwentowi przyświe-
ca  znak  świecy,  odnoszący  się  do 
Maryi.  Zresztą  sama  Maryja  też 
jest znakiem, zapowiadającym na-
sze  zbawienie.  Wiele  jest  znaków 
w  naszych  ludzkich  relacjach,  ale 
również w przeżywaniu wiary. Jak 
odczytywać te najważniejsze? 

W liturgicznych czytaniach, 
przygotowujących nas do Bożego 
Narodzenia, pojawia się postać króla 
Achaza, który znalazł się w poważ-
nych tarapatach, zagrożony wojną ze 
strony swoich sąsiadów. Bóg przez 
proroka Izajasza mówi mu wtedy – 
proś o znak. Wydaje się, że król jest 
pokorny i bogobojny, dlatego nie 
chce Bogu zawracać głowy . W rze-
czywistości jednak Achaz boi się 
tego, co Bóg mógłby mu powiedzieć. 
Dlaczego? Ponieważ on ma już swój 
plan. Szuka przymierza z Asyrią. 
Wysyła poselstwo z dużą ilością złota 
i obietnicą poddaństwa. Bóg jest da-
leko, wrogowie u bram, a Asyria jest 
potężna. Postawa króla Achaza ujaw-
nia uniwersalne w każdym czasie lęki 
człowieka i skłonność do polegania 
na własnych zasobach. Jest to chyba 
również postawa bardzo znamien-
na w dzisiejszym świecie. Niewiara 
Achaza została srodze ukarana. 
Jednak Bóg wykorzystał tę okazję, 
aby dać narodowi wybranemu nową 
nadzieję poprzez zapowiedź kolejne-
go znaku. Prorok Izajasz zapowiada: 
„Oto panna pocznie i porodzi Syna, 
i nada m imię Emanuel” ( Iz, 7, 14). 

Siedemset lat później Józef 
z Nazaretu będzie miał problem z od-
czytaniem tego znaku. Będzie miał 
obok siebie brzemienną kobietę i nie 
będzie umiał rozpoznać w niej me-
sjańskiej zapowiedzi, chociaż z całą 
pewnością znał Księgę Izajasza. 
Niedowierzanie Józefa ma inne 
przyczyny niż niewierność Achaza. 
Józefowi trudno jest uwierzyć, że to 

co się dzieje w jego życiu, jest Bożym 
działaniem. Uwierzy dopiero po inter-
wencji Boga, który we śnie przysyła 
mu anioła. Można by powiedzieć, że 
dopiero kiedy rozum zostaje wyłą-
czony we śnie, Bóg może się objawić 
Józefowi. Ewangelista Mateusz, który 
opisuje tę historię, wyraźnie nawiązuje 
do proroka Izajasza. Mówi, że aby się 
wypełniło słowo proroka ”Dziewica 
pocznie i porodzi Syna, któremu nada-
dzą imię Emmanuel”. Emmanuel, czy-
li „z – nami- Bóg ”. To jedno z imion 
Jezusa, które niesie przesłanie na całe 
Boże Narodzenie. Jest to czas blisko-
ści Boga w Kościele, ale również bli-
skości Boga w naszym życiu. To imię 

jest znakiem, który każdy odczytuje 
w odniesieniu do osobistej sytuacji - 
do własnych dramatów, trosk, nadziei 
i planów. Co przynosi nam w tym 
roku Boże Narodzenie? Podobnie jak 
Achaz mamy wojnę u granic, podob-
nie jak Józef zmagamy się z rodzin-
nymi trudnościami, które zmieniają 
nasze plany i naszą wizję przyszłości. 
Prośmy więc Ducha Świętego, aby 
pomagał nam odnajdywać duchowy 
sens naszego życia i wyjaśniał znaki 
dane nam przez Boga. Prośmy anio-
ła Gabriela, aby objawiał nam Bożą 
wolę wobec naszego życia. Bóg jest 
blisko. 

Agata Sekuła 
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Pod płaszczem Maryi

Pierwszy rok formacji płynie 
pod hasłem: Jezus – źródło wszelkiej 
świętości. W przyszłym roku będzie 
z Nami szczególnie Maryja – skarbni-
ca wszelkiej świętości, a za dwa lata 
towarzyszyć nam będzie św. Józef – 
cicha i pokorna świętość. 

Spotkania  formacyjne  odbywają 
się każdego miesiąca – w trzecią śro-
dę miesiąca – Rozpoczynają się Mszą 
świętą o 17.30 z kazaniem tematycz-
nym, po której  jest  30-40 minutowa 
adoracja  Najświętszego  Sakramentu 
a następnie spotkanie w salkach para-
fialnych. Każdego miesiąca organizo-
wane jest też spotkanie integracyjne: 
„Kawa na mieście”, podczas którego 
kobiety  mogą  się  spotkać,  budować 
bliższe relacje, rozmawiając na tema-
ty zarówno dotyczące duchowości, jak 
i  codzienności.  Jest  to  przestrzeń  do 
bycia  razem  i  budowania  kobiecego 
wzajemnego wsparcia. Takie spotka-
nia to też świetna okazja do dawania 
świadectwa wiary w miejscu publicz-
nym, niejako mimochodem. 

Wspólnota ta jest dla kobiet prze-
strzenią pełną życzliwości, wsparcia, 
wzajemnego zaufania i ubogacania się. 
Mogą w niej rozwijać swoje życie du-
chowe, formować się, budować żywą 
wiarę, wspierać się na drodze do świę-
tości oraz czerpać siłę by na co dzień, 
naśladując Chrystusa, dźwigać swój 
krzyż i coraz bardziej kochać. A tę siłę 
daje sam Jezus obecny w Eucharystii. 
Bardzo ważnym elementem formacyj-
nym jest właśnie adoracja Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie, wpa-
trywanie się w Jego święte oblicze, by 

to On umacniał, uświęcał, uzdrawiał, 
oczyszczał, przemieniał serca, napeł-
niał swoją miłością. 

Każdego roku w ramach dzia-
łania duszpasterstwa przewidziane 
jest jeszcze wiele innych inicjatyw. 
Oprócz spotkań formacyjnych i „kaw 
na mieście”, kobiety modlą się za 
siebie nawzajem i za całą wspólno-
tę, organizując sztafetę różańcową. 
Organizowane są również pielgrzym-
ki, jednodniowe dni skupienia przed 
świętami i 3- dniowe rekolekcje.

Początkiem grudnia kobiety miały 
okazję uczestniczyć w Dniu Skupienia, 
korzystając z gościny i wsparcia sióstr 
Niepokalanego Poczęcia NMP. Był to 
czas zatrzymania się przed świętami 
Bożego Narodzenia i skupieniu się na 
Jezusie wg słów: „Marto, Marto, trosz-
czysz się i niepokoisz o wiele, a potrze-
ba mało albo tylko jednego” (Łk 10,41). 

W maju przyszłego roku przewi-
dziany jest udział w Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Kobiet na Jasnej Górze, 
podczas której planowane jest odnowie-
nia zawierzenia wspólnoty Matce Bożej. 

Perły  Maryi  mają  charakter 
otwarty i mogą do nich dołączyć ko-
biety w dowolnym czasie i w każdym 
wieku. Każda kobieta, jest zaproszo-
na i mile widziana. 

Od  tego  roku przy parafii  Jana 
Pawła  II  w  Nowym  Sączu  dzia-
ła  Duszpasterstwo  Kobiet  Perły 
Maryi. Objęte jest ono patronatem 
Duszpasterstwa  Kobiet  Diecezji 
Tarnowskiej,  a  jego  opiekunem 
duchowym  jest  ksiądz  Dariusz 
Dziedziak.  Jest  to  wspólnota  ko-
biet,  która  by  nie  powstała,  gdy-
by  nie  Matka  Boża,  Duch  Święty 
i przychylność proboszcza tej parafii, 
księdza Prałata Zbigniewa Biernata. 
Inicjatywa  ta  ma  charakter  oddol-
ny i zrzesza kobiety z Nowego Sącza 
i  okolic,  których  pragnieniem  serca 
jest życie w pełni powołaniem do ko-
biecości, ale nie takiej jaką proponu-
je  świat,  lecz  tą prawdziwą, według 
zamysłu Bożego.  Ich wrażliwość  na 
otaczający  świat  i  rosnący  zamęt 
i niepokój w wielu sferach życia spo-
wodowały,  że  zaczęły  szukać  bez-
piecznej przestrzeni, w której mogły-
by  się  rozwijać  duchowo w  zgodzie 
z nauką Kościoła katolickiego.

„Naszą przewodniczką, nauczy-
cielką i wzorem kobiecości jest 
Najpiękniejsza z Kobiet – Maryja. 
Staramy się naśladować Jej cnoty. 
To pod jej płaszczem się chronimy 
i pozwalamy, by to Ona nas kształ-
towała, prowadziła i uczyła wszyst-
kiego, co jest Wolą Bożą. Wspólnota 
jest powierzona Maryi uroczystym 
aktem zawierzenia dnia 21 maja 2022 
roku w Częstochowie na Jasnej Górze. 
Wiele kobiet jest tzw. Niewolnikami 
Maryi – inaczej mówiąc jest to oddanie 
się w niewolę miłości Jezusowi przez 
ręce Maryi wg św. Ludwika Maria 
Grignion de Monfort. Nie da się ukryć, 
że to duszpasterstwo jest przesiąknięte 
obecnością Matki Bożej – to jest jej 
dzieło i Ona prowadzi go jak chce.” – 
mówi jedna z liderek wspólnoty. 

We wrześniu rozpoczął się 3- let-
ni program formacyjny: Perły Maryi 
w drodze do Świętości. Jego głów-
nym założeniem jest budowanie bli-
skiej relacji z Jezusem, Maryją i św. 
Józefem, by to Oni prowadzili ko-
biety w drodze do świętości i uczy-
li życia w codzienności na większą 
chwałę Bożą i pożytek dla ludzi.
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Kobiety  potrzebują  swojego 
miejsca w Kościele

Kobiety  potrzebują  swojego 
miejsca w Kościele. Potrzebują spo-
tkań z Bogiem, Maryją oraz z inny-
mi kobietami. Potrzebują rozwijać 
swoją wiarę, przyjaźnie, dojrzewać 

do świętości. W zaciszu domowym, 
w pracy, codziennych obowiązkach 
i zabieganiu musimy się zatrzymać, 
spotkać  i naładować akumulatory. 
Nasze animatorki szukały przysta-
ni dla  spotkań kobiet, które mimo 
ciągłego biegu, chcą zrobić coś wię-
cej przy Maryi i Panu Bogu. 

Nasza parafia JPII otworzyła 
drzwi, dała opiekuna w postaci ks. 
Dariusz Dziedziaka. I się zaczęło. 
I to jak. Spotykamy się każdego mie-
siąca w trzecią środę na Mszy św. , 
adoracji Najświętszego Sakramentu 
i spotkaniu formacyjnym. Każde 
spotkanie przygotowane jest wręcz 
idealnie. Praca dziewczyn, żeby 
adoracja dotknęła nas, uduchowiła 
i dodała skrzydeł. Spotkanie for-
macyjne utrzymane w domowym 
cieple, z nastrojem do pracy nad 
sobą, budowania relacji, a nawet 
delektowania się przygotowanymi 
smakołykami. Po Mszy św., adora-
cji, spotkanie formacyjne – praca 
w grupach, gdzie skupiamy się na 
fragmencie Pisma św. , cytacie do 

danego tematu i kilku pytaniach po-
mocniczych. W małych grupach po 
3-4 osoby łatwiej się otworzyć, po-
dzielić tym, co mamy na dany temat 
w sercu. To co jest tam powiedziane, 
nieraz bardzo osobiste, zostaje tam. 
Mamy do siebie zaufanie. Po rozmo-
wach w małych grupach dzielimy się 
naszymi doświadczeniami pod okien 
naszego opiekuna. Ksiądz Dariusz 
czuwa, żeby rozwijając przedysku-
towane problemy, cytaty z Pisma 
świętego na dany temat, iść dobrą 
drogą. Każde spotkanie jest budują-
ce i piękne. 

W maju tego roku pojechałyśmy 
do  Matki  Bożej  Częstochowskiej 
z  Aktem  Zawierzenia  Wspólnoty 
Najświętszej Maryi Pannie. Ten czas 
był niesamowity. Do dnia dzisiejsze-
go ciepło robi mi się na sercu i łezka 
kręci w oku. Być blisko Matki Bożej, 
spoglądać jej w oczy i mówić do niej 
słowami  zawierzenia. Cieszę  się  ,że 
trafiłam do Perełek. Znalazłam swo-
je miejsce. 

Ania

Mikołajki grzecznych dzieci 
Jest taki święty, na imię ma 

Mikołaj, którego znają wszyscy 
i na dzień jego wspomnienia czeka-
ją z niecierpliwością, W tym roku 
nie zawiódł ani scholii „Radosne 
Duszki”, ani LSO. Już 3 grudnia 
z parkingu koło „Harnasia” wy-
jechał w stronę Krakowa wesoły 
autobus pełen młodych parafian.  
Na początek zwiedziliśmy Centrum 
św. JP II, gdzie mogliśmy podzi-
wiać dzieło ludzi dobrej woli, któ-
rym była bliska osoba św. Jana 
Pawła II. Szczególne wrażenie 

zrobiły na wszystkich ekspona-
ty muzeum, przedmioty, których 
za swojego życia używał papież: 
meble, książki, stroje liturgiczne, 
a także dary otrzymywane od wier-
nych z całego świata. Zwiedzanie 
nowoczesnego centrum przybli-
żyło nam postać Jana Pawła II, 
a wielką atrakcją była gra plene-
rowa o naszym świętym patronie.  
Kolejnym punktem programu był 
największy w Małopolsce park 
trampolin. Trudno opisać, ile atrak-

cji czekało na nas w tym niezwy-
kłym miejscu. Trampoliny, baseny 
z gąbkami, zjeżdżalnie pontonowe, 
drabinki i mostki – każdy znalazł 
coś dla siebie. Nad naszym bezpie-
czeństwem czuwali trenerzy, a tak-
że pani Elżbieta Zygmunt, ksiądz 
Dariusz Dziedziak, ksiądz Rafał 
Gakan i rodzice. Pełnomocnikiem 
świętego Mikołaja był jak co roku 
ksiądz proboszcz Zbigniew Biernat. 
Wszystkim Bóg zapłać!

 Julia Racoń  
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Rycerze podbijają świat
Rycerze  Świętego  Jana  Pawła 

II  to  odpowiedź  współczesnych 
mężczyzn  na  znaki  czasu.  Gdyby 
nas nie było to trzeba by było bas 
wymyślić. Ta opinia jest coraz bar-
dziej  powszechna  we  wszystkich 
parafiach,  w  których  posługują 
Rycerze  Świętego  Jana  Pawła  II. 
Obecnie w  całej  Polsce mamy  już 
122  chorągwie  zrzeszające  ponad 
1300 braci w 25 diecezjach. Oprócz 
tego na Ukrainie posługuje 70 bra-
ci w 7 chorągwiach, na Filipinach 
60 braci w 2  chorągwiach. Bracia 
posługują  ponadto  we  Francji, 
Hiszpanii  i  Kanadzie.  Łącznie  na 
trzech  kontynentach  służy  swoim 
czasem,  swoimi  umiejętnościami 
dzieląc  się  sobą  z  bliźnimi  ponad 
1500 mężczyzn.

W naszej diecezji Rycerzy Św. 
Jana Pawła II można spotkać w 11 
parafiach. Chorągiew działająca przy 
parafii św. Jana Pawła II jest chorą-
gwią – matką całej komandorii tar-
nowskiej (komandoria to jednostka 
organizacyjna Zakonu odpowiadająca 
diecezji). W ostatnim czasie do na-
szej chorągwi przystąpiło trzech braci 
z Ptaszkowej. Tym samym chorągiew 
św. Jana Pawła II w Nowym Sączu 
stała się jedną z największych cho-
rągwi w zakonie i liczy 21 braci.

Bracia formują się nie tylko 
pomagając na miejscu, ale i uczest-
nicząc w spotkaniach ogólnozakon-
nych. Braliśmy udział wraz ze swo-
im kapelanem ks. prał. Zbigniewem 
Biernatem w Radzie Kapłańskiej 

Zakonu, która odbywała się w sank-
tuarium w Licheniu. Podczas tego 
spotkania nasi kapelani wybrali dla 
nas lekturę patronalną. To właśnie 
przez najbliższy rok formacyjny 
będziemy rozważać List Apostolski 
o Eucharystii św. Jana Pawła II 
Mane nobiscum Domini. Nasi 
Bracia brali tez udział w Rycerskich 
Rekolekcjach Adwentowych, któ-
re prowadził w Krakowie ks. dr 

Tomasz Kostecki. Podczas tych re-
kolekcji zacny brat Stanisław Mężyk 
został awansowany na najwyższy 
stopień rycerski – patriotyzm i od tej 
pory przysługuje mu tytuł Rycerza 
Matki Bożej Jasnogórskiej.

Należy dodać, że bracia z naszej 
chorągwi pełnią też wiele odpowie-
dzianych funkcji na forum ogólnoza-
konnym. Zacny brat Grzegorz Klatka 
jest Wielkim Szafarzem Zakonu, 
zacny brat Jacek Skoczeń Wielkim 
Ceremoniarzem Zakonu – I wice-
prowincjałem Prowincji Polski, zaś 
zacny brat Bogusław Kotarba mia-
nowany został Pełnomocnikiem 
Prowincjała Polski ds. Misji.  
Panowie, czekamy naw was. Jan 
Paweł II czeka. W każdy I wtorek 
miesiąca odbywa się nasze spotkanie 
formacyjne. Przyjdź, zobacz, zostań.

Jacek Skoczeń
Rycerz Matki Bożej Miłosierdzia 

z Ostrej Bramy
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Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działa
Mimo  że  od  września  nie  mi-

nęło dużo czasu, to jako Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży z parafii 
Jana Pawła II w Nowym Sączu mie-
liśmy  dużo  okazji  do  reprezento-
wania naszej parafii  i do głoszenia 
Ewangelii w różny sposób. Oprócz 
cotygodniowych  piątkowych  spo-
tkań formacyjnych mamy pierwszo 
piątkowe  adoracje  Najświętszego 
Sakramentu,  które  sami  prowa-
dzimy.  Dodatkowo  jako  grupa 
apostolska bierzemy udział w  róż-
nego  rodzaju  wydarzeniach  kato-
lickich - ostatnio był to 17. SYNAJ 
w Tarnowie a na początku września 
w pielgrzymka do Limanowej. 

W tym roku właśnie z KSM-u zo-
stało wybranych aż dziewięć osób, by 
przygotować młodzież z klas ósmych 
do sakramentu bierzmowania. W cią-
gu tych czterech miesięcy przeprowa-
dzili kilka spotkań, a wcześniej szko-
lili się w Tarnowie czy przeżywali 
rekolekcje w Brzesku. 

Członkowie KSM-u chcą głosić 
Dobrą Nowinę nawet w Internecie 
poprzez prowadzenie KSM-owych 
kont w mediach społecznościowych, 
takich jak- fanpage na Facebooku 
i Tik Toku, na którym w czasie ad-
wentu codziennie pojawiają się roz-
ważania pt. „Zaskocz mnie i przyjdź 
jak chcesz”. 

Ale to nie wszystko, duża grupa 
naszych członków udostępnia treści 
katolickie na swoich własnych, pry-
watnych kontach w mediach społecz-
nościowych. Każde spotkanie forma-
cyjne przygotowane i prowadzone 
przez animatorów i księdza Rafała 
Orzecha uczy nas czegoś nowego, co 
może pomóc nam w dalszej drodze 
do wieczności. Nie jest więc dziwne, 
że ze spotkania na spotkanie przyby-
wa coraz więcej nowych osób. Nie 
ma też wątpliwości, że w tym wszyst-
kim i przez to wszystko uwielbiony 
jest Pan.

Z dumą reprezentowaliśmy nasz 
parafialny KSM podczas rozgrywek 
piłki nożnej, Tym razem okazało się, 
że udział był najważniejszy

Jako że planujemy w czasie ferii 
wyjazd na rekolekcje, przygotowa-
liśmy dla parafian kartki świąteczne 
i ozdoby choinkowe. Bardzo dzięku-
jemy za wsparcie. 

 Dominika Wójcik 
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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

Stanęli na Bożym Sądzie 
(24.10.2022 r. – 18.12.2022 r.)

KRONIKA PARAFIALNA

Mia Koza, Aleksander Kamiński, Tymon Nowak, 
Nikodem Kulpa

+ Jerzy Michalik l. 71, Adam Fecko l. 65, Maria 
Zegańska l. 73, Weronika Wańczyk l. 79, Anna 
Kamińska l. 89, Stanislaw  Wańczyk l. 75, Józefa 
Wylazłowska l. 74, Urszula Kurzeja l. 65, Maria 
Świderska l. 92, Arkadiusz Halulko l. 45, Kamila 
Majka l. 70.

Witamy w rodzinie parafi alnej
(24.10.2022 r. – 18.12.2022 r.)

 

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


