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Z notatnika proboszcza

Kiedy przez ostatnie tygodnie zastanawiałem
się nad tym, żeby wznowić wydawanie naszej pa−
rafialnej gazety „Głos Serca”, pomyślałem, że
może warto by było zmienić jej tytuł na „Głos
Serc”. Dlaczego? Rozumiem, że tytuł „Głos Ser−
ca” nawiązuje do naszego trwania przy Bożym
Sercu i wsłuchiwania się w Jego głos miłości,
ale żeby ten głos łatwiej usłyszeć, trzeba trwać
przy innym sercu − naszej Niepokalanej Matki.
Stąd myśl o zmianie tytułu. Niech jednak zosta−
nie ten co był, chodziło mi tylko o zasygnalizo−
wanie, jak ważna jest w naszym życiu Matka
Boża. To nasza droga do Boga, do Bożego Serca.
Jako wasz nowy proboszcz, zastanawiam się
razem z Wami nad naszymi inicjatywami dusz−
pasterskimi w naszej parafii. Nie mam wątpliwo−
ści, że właśnie z Maryją, zawierzając się jej cał−
kowicie, powinniśmy tak jak Ona, słuchać Boże−
go słowa, rozważać je, zachowywać i przez to
umacniać swoją wiarę i ożywić miłość. Piszę te
słowa, kiedy w naszym kościele trwa nowenna
przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia,
które jest patronalnym świętem Rycerstwa Nie−
pokalanej, które tak prężnie działa w naszej pa−
rafii.
Cieszę się z każdej ich inicjatywy, cieszę się,
że rozwija się kult Niepokalanego Serca Matki
Bożej, cieszę się, że coraz więcej naszych para−
fian rozumie, jak ważne dla losów świata, Ko−
ścioła i każdego z nas, jest Nabożeństwo pierw−
szych sobót miesiąca. W kierunku tej właśnie
pobożności chciałbym skierować nasze serca.
W najbliższym czasie będę wiele o tym mówił i
pisał, bo pierwsze soboty, o które tak wyraźnie
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upominała się Matka Boża w Orędziu fatimskim,
są czymś, myślę najważniejszym dla nas − ludzi
XXI wieku. Nie zrozumiemy Serca Bożego bez
odniesienia do serca Maryi. Stąd, żeby ożywić
kult Najświętszego Serca Pana Jezusa (do czego
nasza parafia szczególnie jest powołana), trzeba
trwać przy Niepokalanym Sercu Maryi.
Nabożeństwo pierwszych sobót jest Nabożeń−
stwem, które w Kościele z trudem się przyjmuje.
Jan Paweł II nie mógł zrozumieć, dlaczego tylko
trzy Episkopaty: Portugalii, Hiszpanii i Polski po−
święciły swoje kraje Niepokalanemu Sercu Ma−
ryi. Szatan doskonale rozumie, że Matka Boża
ma dla świata i Kościoła zwycięską moc, dlatego
z taką determinacją uderza w to Nabożeństwo.
A w tym Nabożeństwie i Orędziu fatimskim naj−
ważniejsze są i najmocniej brzmią słowa Maryi:
„W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje ! ”
Czy rozumiecie? Szatan chce opóźnić ten triumf.
Od Nas, od naszego zaangażowania zależy, kie−
dy ten triumf nastąpi.
Ks. Proboszcz Antoni Bielak
Wszystkim Parafianom i Gościom składa−
my najszczersze i najserdeczniejsze życzenia
świąteczne. Niech dobry Bóg darzy Was po−
kojem, zdrowiem i swoją wszechogarniającą
opieką.
Niech Boże Miłosierdzie i Boża dobroć oka−
że się zwłaszcza nad tymi, którzy są chorzy,
samotni, uciemiężeni ubóstwem, niesprawiedli−
wością, nienawiścią, niepewnością jutra, bez−
robociem, nałogami najbliższych i lękiem o ich
los.
Niech Miłosierny i Wszechmocny Bóg od−
mieni ku dobru życie ich wszystkich, całej
wspólnoty parafialnej i całej naszej Ojczyzny.
Redakcja
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GDZIE MIESZKA BÓG
kto może się z tego serdecznie ucieszyć.
To wielka sztuka umieć dawać,
a jeszcze większą sztuką jest umieć przyjmować.
Może dostaniesz coś kosztownego,
a może tylko drobnostkę.
Bądź jednak świadom tego,
że ukochany człowiek myślał nad tym,
że starannie coś wyszukał i zapakował
w nadziei, że cię tym zaskoczy
i sprawi radość. Nie zapomniał o tobie.

Boże Narodzenie jest objawieniem Boga,
objawieniem Miłości w świecie,
który jest taki ponury i zimny, aż do twojego
serca.
To coś potężnego.
Podczas tych bożonarodzeniowych dni każdy
może przyjąć dobro i miłość. Również ty.
Także jeśli jesteś jeszcze taki ubogi, pusty i
zimny.
Taki był przecież żłób.
Miał tylko jedną zaletę: był otwarty.
I to jest wszystko czego żąda się także od ciebie
w tych bożonarodzeniowych dniach: bycia
otwartym.
Bóg mieszka wyłącznie
w dobroci człowieka dla człowieka
w przebaczeniu i pojednaniu
we wzajemnym zrozumieniu
w uprzejmości i pobłażliwości.
Bóg jest miłością. Czy Bóg mieszka w tobie?
Powiedz "dziękuję" młody człowieku, za
strumień miłości,
który w całkowitej ciszy przepływa przez świat.
Dziękować, to zauważyć, ile dobra się dla ciebie
czyni.
Sam sobie dałeś wzrok?
Sam przyprawiłeś sobie palce u rąk?
Gdzieś tu tkwi tajemnica miłości.
Gdzieś jest ktoś, kto cię niewiarygodnie lubi.
Boże Narodzenie, to czas, w którym,
składamy sobie nawzajem najlepsze życzenia.
Wiesz, jak dobrze robi
podarowanie czegoś komuś,
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Boże Narodzenie: Uwolnij się spod płaszcza
egoizmu.
Poszukaj pokoju w dobroci i miłości do innych −
a znajdziesz pokój.
Niech miłość uwidoczni się w twoim sercu
i całym twoim życiu.
Boże Narodzenie: tylko pokój, jedynie dobroć i
miłość.
Dla wszystkich ludzi na świecie!
Czy ostatni rok był dla ciebie dobry?
Stałeś się bardziej człowiekiem, lepszym
człowiekiem?
Miałeś na to 365 dni!
Spójrz wstecz, co zrobiłeś w tym celu?
Przyniosłeś słońce i radość, czy smutek i ból?
Troszczyłeś się o innych, czy rozbiłeś ich
szczęście.
Twoje życie w ostatnim roku jest teraz niezbitym
faktem,
dokumentem dla wieczności, ale znaczy się
nowy rok, nowa szansa.
365 dni, aby być dobrym, miłym i skorym do
pomocy.
365 dni, aby kochać, by zanieść szczęście dla
innych.
We wszystkie strony wysyła się życzenia
noworoczne.
Gdyby można było specjalnymi promieniami
prześwietlić myśli wielu ludzi,
wysnułoby się prawdopodobnie taki wniosek:
"Nowy Rok − pełnia sezonu na przesadną
hipokryzję!"
Jedynie miłość potrafi w tych dniach wszystko
uwiarygodnić i odnowić.
Nie kryj się zatem za swoimi małymi,
powszednimi, egoistycznymi potrzebami.
Uczyń nowy rok rokiem pełnym szans,
pełnym szczęścia dla wszystkich bliźnich i życz
im: Szczęśliwego Nowego Roku!
Opracował Ks. Marek Kita
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PISMO ŚW.
List Boga do ludzi
Nieznajomość Pisma Świętego jest
nieznajomością Chrystusa.
Św. Hieronim

Drodzy czytelnicy!
Pontyfikat Jana Pawła II
wydał w polskim społeczeństwie
wiele owoców. Jednym z nich
jest powstanie Dzieła Biblijnego
im. Jana Pawła II. Zadaniem
Dzieła jest pobudzenie i pogłę−
bienie znajomości Pisma Św.
wśród wszystkich wierzących. Dlaczego postawio−
no taki cel? Otóż Pismo Św. jest jedyną Księgą, któ−
ra posiada nadprzyrodzony charakter nadany po−
przez natchnienie Ducha Świętego. Tymczasem, Jej
znajomość jest, delikatnie ujmując, nikła. Przecięt−
ny wierzący, a zatem i członek naszej parafii, po−
święca (jeśli w ogóle to robi!) bardzo mało czasu
na lekturę Pisma Św. Przyczyny tego są różne, ale
na pierwszym miejscu znajduje się wymówka: „nie
mam czasu, mam wiele innych zajęć”. Rzeczywi−
ście jest tak, ale często za takim stwierdzeniem znaj−
duje się zwyczajne lenistwo. W praktyce bowiem
znajdujemy ogromne ilości czasu na oglądanie róż−
nego rodzaju (zazwyczaj pseudorozrywkowych!)
programów telewizyjnych, a ich znajomość, nawet
u małych dzieci jest, niestety, imponująca. Jest to
problem i to ogromny, gdyż to właśnie telewizja,
(a u młodych dołącza do niej Internet) zajmują czas,
który powinien być przeznaczony na lekturę dobrej
książki, na czele której bezapelacyjnie znajduje się
Pismo Św.
Zdaję sobie sprawę, że takie postawienie spra−
wy nie uzdrowi natychmiast sytuacji − tym niemniej
zdiagnozowanie właściwe choroby, jest początkiem
wyzdrowienia. Powstaje zatem pytanie: Dlaczego
warto i jak zmobilizować się do częstego sięgania
do Pismo Święte? Odpowiedź jest złożona, tak jak
niejednakowe są ludzkie osobowości, doświadcze−
nia życiowe, czy nawet wykonywane zajęcia; każ−
dy musi odnaleźć swoją osobistą motywację i nikt
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w tym go nie zastąpi. Oczywiście istnieją tzw. kry−
teria obiektywne dotyczące konieczności czytania i
medytowania nad kartami Pisma Św. Najważniej−
sze z nich zostało pięknie wyartykułowane przez
siedmioletniego Pawełka na katechezie. Otóż na
pytanie ks. katechety: „co to jest Pismo Święte?” −
tenże chłopiec odpowiedział: „Jest to list Pana Boga
do nas”.
No właśnie! List Pana Boga do każdego czło−
wieka! To właśnie jest Pismo Święte! Jakże zatem
można twierdzić, że się Kogoś zna, jeśli nie czyta
się Listu, który On napisał? Jak można twierdzić,
że kocha się Tę Osobę, jeśli nie chce się poznać Jej
spraw, Jej życia, Jej oczekiwań, Jej dzieła, a w koń−
cu, jeśli się nie chce znać i poczuć Miłości, którą
ten List jest przesiąknięty? Czy można miłować
Kogoś nie znając Go? A Bóg objawił Siebie na kar−
tach Pisma Św. w sposób jedyny i wyjątkowy i do−
stępny dla każdego, kto tylko chce; stąd wypływa
niezastąpiona Jego wartość.
Jakże Boża Mądrość jest cudowna, że Pismo Św.
ma postać tekstu, który można czytać, nad którym
można rozmyślać, który zawsze może być. Oby był!
W zasięgu ręki. Dlaczego zatem tak niełatwo przy−
chodzi nam pochylanie się nad kartami Pisma Św.?
A może oziębła nasza miłość? Zabiegaliśmy się za
innymi sprawami, pokusami ziemskiej egzystencji?
Deklarujemy miłość do Boga, ale serce nasze, tak
naprawdę, daleko jest od Serca Bożego. Niewiele
już wzrusza nas patronat Serca Jezusowego nad
naszą parafią, a zatem i nad naszymi rodzinami, nad
każdym z nas osobiście. A przecież serce jest sym−
bolem miłości, także tej Miłości, która tak umiło−
wała świat, że Syna Swego wydała na okrutną mękę
i śmierć dla jego zbawienia.
Bierzmy, moi drodzy, czytajmy, rozmyślajmy,
módlmy się tekstem Pisma Św. Ileż w nim wspa−
niałych modlitw, niezwykłych wydarzeń obrazują−
cych moc Bożą, ileż w nim prawdy o ludzkim życiu,
ludzkich dramatach, trudach, cierpieniach, ileż w
nim chwil radości, miłości, ileż w nim Boga!
Można dokonać żywota bez znajomości Pisma
Św., ale jakież niewykorzystane i smutne to życie!
Ks. Marek Jawor
5

ŚLADAMI OJCA PIO ...
Przeszło rok
temu, w naszej
parafii, powołana
została do istnie−
nia Grupa Św.
Ojca Pio, której
celem jest rozmo−
dlenie parafian i
umocnienie ich
życia duchowego.
Grupa ta została
przyjęta z wiel−
kim zadowole−
niem i z po−
wszechną apro−
batą, co świad−
czy, iż parafianie mieli zapotrzebowanie na ten ro−
dzaj modlitwy.
Kim był św. Ojciec Pio? Był prostym, włoskim
kapłanem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów,
odznaczającym się pokorą i rozmodleniem. Ojciec
Pio żył w latach 1887−1968. Urodził się 25 maja
1887 roku w Pietrelcinie, w prowincji Benevento,
w regionie Campania, w południowych Włoszech.
Na chrzcie św. nadano mu imię Franciszek. Rodzi−
ce, Grazio Forgione i Maria Giuseppa De Nunzio,
posiadali mały skrawek ziemi. W rodzinie i w miej−
scowej parafii Franciszek otrzymał wychowanie
nadzwyczaj religijne. Mając dziesięć lat, wyraził
życzenie wstąpienia do zakonu. Aby umożliwić mu
realizację jego powołania i prywatne studia, ojciec
wyjechał na zarobek do Ameryki. 6 stycznia 1903
roku Franciszek rozpoczął nowicjat u Kapucynów
w Morcone. Przybrał wtedy imię brata Pio. Sześcio−
letnie studia odbył w różnych klasztorach. W tym
czasie wielokrotnie powracał do domu rodzinnego
ze względu na zły stan zdrowia. W końcu, 10 sierp−
nia 1910 roku otrzymał święcenia kapłańskie w ka−
tedrze w Benevento.
Po wielu różnych przeżyciach, które głównie
wiązały się z jego słabym zdrowiem, w roku 1916
został wysłany do San Giovanni Rotondo, miejsco−
wości w prowincji Foggia, na przylądku Gargano,
w regionie Puglia. 20 września 1918 roku otrzymał
łaskę stygmatów, które ukazały się na dłoniach, na
stopach i w boku. To niezwykle wydarzenie zaczę−
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ło przyciągać tłumy ludzi ze wszystkich zakątków
Włoch i z zagranicy.
Niezwykły spowiednik i wychowawca dusz mo−
dlił się wiele i zachęcał do modlitwy. Dzięki jego
kierownictwu duchowemu powstały Grupy Modli−
tewne, które rozpowszechniły się we Włoszech i w
innych krajach. W tym samym czasie urzeczywist−
nił swoje odwieczne pragnienie niesienia pomocy
cierpiącym, budując z pomocą wiernych szpital, któ−
ry nazwał Domem Ulgi w Cierpieniu (Casa Sollie−
vo della Sofferenza). Z czasem stał się on prawdzi−
wie „szpitalem − miastem”, mającym decydujący
wpływ na rozwój całej okolicy, niegdyś opustosza−
łej.
Spotkania z Ojcem Pio były dla ludzi wielkim
przeżyciem. Wiele osób niewierzących i prowadzą−
cych życie niemoralne nawróciło się. Przez jego
wstawiennictwo wiele osób otrzymało nadzwyczaj−
ne łaski i uzdrowienia. Jednym takim przypadkiem
powszechnie znanym jest cudowne wyleczenia Pani
Doktor Pułtawskiej.
Zmarł w opinii świętości 23 września 1968 roku.
W poczet beatyfikowanych został włączony 2 maja
1999 r. a kanonizowany został 22 czerwca 2002 r.
przez Papieża Jana Pawła II.
Nabożeństwo do św. Ojca Pio odbywa się w
każdą ostatnią sobotę miesiąca i zrzesza coraz
większą ilość parafian i wiernych spoza parafii.
Składa się z czterech części:
− Różańca lub Koronki do Miłosierdzia Bożego
− Nowenny do św. Ojca Pio
− Mszy świętej
− Adoracji
Nabożeństwu przewodniczy ks. dr Józef Młyń−
ski, który równocześnie był też inicjatorem powsta−
nia Grupy.
Wszystkich parafian, którzy chcą pogłębić swo−
je życie duchowe i skorzystać z bogatego czasu mo−
dlitwy, jak też wyprosić przez wstawiennictwo św.
Ojca Pio łaski, serdecznie zapraszamy. Pamiętaj−
my, że Ojciec Pio zawsze dbał o duchowe, swoje
dzieci i zawsze w życiu im pomagał. Jeśli zatem
potrzebujesz pomocy duchowej, fizycznej, emocjo−
nalnej, uzdrowienia, wyrwania z nałogu i moralnej
odnowy to, to nabożeństwo jest dla Ciebie.
Zapraszamy!
J.M.
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ORLĘTA LWOWSKIE
Przyśniła się dzieciom Polska ...
„Przyśniła się dzieciom Polska
Czekana przez tyle lat.
Do której modlił się ojciec,
Za którą umierał dziad.
Przyśniła się dzieciom Polska
W purpurze żołnierskiej krwi −
Szła z pola bitym gościńcem
Szła i pukała do drzwi ...”

Spojrzenie w karty historii
Jest rok 1918. Kończy się I wojna światowa. Pań−
stwa zaborcze tracą władzę na terenach polskich.
Powstańcy rozbrajają garnizony wojskowe w więk−
szych miastach polskich. Józef Piłsudski wraca do
Warszawy z uwięzienia w Magdeburgu. Powoli or−
ganizuje się polska administracja.
W tej sytuacji, we Lwowie, wojska ukraińskie
za pomocą władz austriackich zajmują urzędy i ob−
sadzają swymi oddziałami strategiczne miejsca w
mieście. Ogłaszają Lwów niezależnym miastem
ukraińskim. Pierwszego listopada Polacy ze zdu−
mieniem czytają rozwieszone afisze o tej decyzji.
W tej dramatycznej chwili egzamin z patrioty−
zmu zdaje młode pokolenie Polaków wychowane
w głębokiej wierze i mocnej nadziei na niepodle−
głość Ojczyzny.
Podczas dziesiątków lat utraty niepodległości,
ostoją wolności i patriotycznego wychowania były
polskie rodziny. W rodzinach uczono i śpiewano
pieśni patriotyczne, przepisywana ręcznie i czyta−
na była poezja i książki historyczne o wielkich pa−
triotach.
Tak wychowana młodzież lwowska w odpowie−
dzi na posunięcie wojsk ukraińskich samorzutnie
organizuje ruch oporu. Nikt ich nie wysyła na nie−
równą walkę, sami czują, że nadeszła dla nich chwila
dziejowa, by prawdziwie, osobiście bronić Ojczy−
zny.
Młodzi zapaleńcy zdecydowani na wszystko, nie
spoczywają. Są zabici i ranni, ale Orlęta Lwowskie
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stopniowo zdobywają urzędy, placówki wojskowe,
magazyny z bronią i amunicją, nawet zabierają do
niewoli zdezorientowanych żołnierzy ukraińskich.
Przybywają wreszcie posiłki z Małopolski i Wiel−
kopolski.
Dnia 22 listopada 1918 roku Królewskie Miasto
Lwów jest wolne. Flaga biało − czerwona powie−
wana ratuszu i zamku.

Bohaterskie Dzieci Lwowa
Tragiczną pamiątką po boju o Lwów pozostały
mogiły małych bohaterów...

fot. GNU Free Documentation License
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Zacznę od Ciebie Antosiu, jednego z najmłod−
szych pacholąt między lwowskimi bohaterami.
Miałeś 13 lat i byłeś uczniem drugiej klasy gim−
nazjalnej. Wtedy, w tej klasie nie uczono jeszcze
oficjalnie historii polskiej, tylko mówiono Ci o bo−
haterach greckich i rzymskich. Ale o bohaterach pol−
skich także wiedziałeś. Nawet dużo! Wiedziałeś o
naszych walkach o niepodległość i jak wszyscy
Twoi koledzy zawsze marzyłeś o powstaniu, aby w
nim wziąć udział. Tak bowiem jakoś dziwnie ta
„austriacka” szkoła wychowywała, że nie potrafiła
wychować dobrego, lojalnego Austriaka, tylko bun−
townika. Taka już była atmosfera, z której nawet
Twoi nauczyciele nie mogli się otrząsnąć... Albo
nie chcieli... Gdy patrzę na Twą twarzyczkę, wy−
glądającą z kołnierzyka mundurka gimnazjalnego,
prawie razi mnie na Twojej głowie wojskowa fura−
żerka. Gdybyś śmiercią swą nie wykazał, że byłeś
nie gorszym żołnierzem od setek innych, którzy
walczyli i umierali na Persenkówce, można by po−
dejrzewać, że sfotografowano Cię w Parku Stryj−
skim podczas zabawy w żołnierzy z innymi dzieć−
mi.
Jurek Bitschan. Miał 14 lat i zginął od dwóch
eksplodujących ruskich pocisków 21 listopada na
cmentarzu Łyczakowskim. Jego ówczesny dowód−
ca zapewnia, że Jurek począwszy od wieczora 20
listopada aż do 21 listopada i jeszcze później, stał
bez przerwy na posterunku, a ostatnie godziny swe−
go życia strzelał, ostrzeliwany przez nieprzyjacie−
la. Gdy padł, jego matka nie mogła zamknąć mu
powiek i być przy umierającym, bo jako komen−
dantka Ochotniczej Legii Kobiet walczyła na innym
odcinku.
Zadziwia zbieżność dat w życiorysie małego
bohatera − 20 listopada ucieka z domu do wojska,
21 listopada ginie od kuli, 22 listopada następuje
wyzwolenie Lwowa, którego już nie ogląda, a któ−
rego tak bardzo pragnął.
Jaś Eufrat lat 12, Adaś Michalewski lat 14, ...lat
10, ...lat 12, ... lat 13, ...

Cmentarz Orląt Lwowskich
Cmentarz ten nie jest miejscem smutku i rozpa−
czy, lecz raczej otuchy i zadowolenia wewnętrzne−
go. Nie tylko ci, którzy polegli, ale żywi, którzy
wraz z poległymi patrzyli śmierci w oczy, wypełni−
li to, czego wymagały: honor, ojczyzna i obowią−
zek Polaka.
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Niechże te mogiły uczą teraźniejsze i przyszłe
pokolenie, że naszą wolność zdobyliśmy ciężkim
trudem i krwią ofiarną, a pamięć o tym i wdzięcz−
ność za to, niech opanuje serce i duszę Polaka i niech
trwa.

Święto Patrona
Szkoły Podstawowej nr 9
im. Orląt Lwowskich
Imię Orląt Lwowskich Szkoła Podstawowa nr 9
w Tarnowie nosi od 10 lat. W listopadzie obcho−
dzimy Święto Patrona. Każdego roku bardzo uro−
czyście i każdego roku inaczej. Staramy się odcho−
dzić od standardowych uroczystości typu „akade−
mia” na rzecz innych form bardziej zapadających
w pamięć, pozostawiających ślad w umysłach i ser−
cach nie tylko uczniów. I tak kilka lat wstecz otwie−
raliśmy Izbę Pamięci − szczególne miejsce w na−
szej szkole. W zeszłym roku społeczność szkolna i
zaproszeni goście spotkali się przy Starym Cmen−
tarzu, aby wmurować tablicę pamiątkową poświę−
coną Orlętom. W tym roku była to wieczornica po−
święcona pamięci małych bohaterów. Może nie
byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że
wiersze czytali obok swoich uczniów i nauczycie−
le.
Każde Święto Patrona zaczyna się lub kończy
zawsze na Mszy św., w której uczestniczą ucznio−
wie, nauczyciele, rodzice i członkowie Towarzy−
stwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo−
Wschodnich. Jest obecny Poczet Sztandarowy.
W tym roku uroczysta Msza Św. została odprawio−
naw kościele pod wezwaniem Św. Maksymiliana
Kolbe. Piękną homilię o głębokiej treści patriotycz−
nej wygłosił − wspominając bohaterskie Dzieci Lwo−
wa − ks. Marek Kita.
Grażyna Hońdo
Głos Serca nr 6/2007

Z POGRANICZA SOCJOLOGII
Obraz rzeczywistości religijnej chrześcijanina
można rozpatrywać w sensie społecznym jak też in−
dywidualnym. Ponadto religijność obejmuje we−
wnętrzne i zewnętrzne akty człowieka oraz Jego
praktyki zewnętrzne. Obejmuje zarówno sferę in−
telektualną, emocjonalną i wolitywną. Religijność
człowieka wynika przede wszystkim z Jego natury
i wskazuje na poszukiwanie przez niego osobowe−
go, transcendentnego i immanentnego Boga, do któ−
rego odwołuje się w czasie swojej egzystencji re−
alizując i wypełniając prawa, normy i obowiązki.
Religia to system wierzeń i praktyk, określający
relację jednostki do różnie pojmowanej sfery sa−
crum, czyli świętości i sfery boskiej. Manifestuje
się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wia−
ra), jak też w czynnościach religijnych (np. kult).
Manifestuje się także w sferze społeczno − organi−
zacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) oraz w
sferze duchowości indywidualnej (mistyka).
W Kościele Katolickim wyróżnia się praktyki
jednorazowe, powtarzane, nadobowiązkowe i pry−
watne (J. Mariański). Socjologowie od wielu już lat
dokonując badań empirycznych rzeczywistości re−
ligijnej ludzi, w sposób szczególny zwracają uwa−
gę na częstotliwość wypełniania praktyk religijnych,
rzadziej natomiast na ich motywację i sens realizo−
wanych rytuałów w świadomości statystycznego
katolika.
Nie ulega wątpliwości, iż do najbardziej podsta−
wowych obowiązków każdego katolika należy sys−
tematyczna obecność na niedzielnej Mszy św.
Prawdą jest, iż z jednej strony częstotliwość uczest−
nictwa we Mszy św. nie zawsze wskazuje na ade−
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kwatność znaku religijności, udziału ludzi w życiu
Kościoła, to jednak z drugiej strony stała absencja
wskazuje na brak zainteresowania się religią, Ko−
ściołem, życiem parafialnym i jest wskaźnikiem
osłabienia, czy wręcz alienacji, a dość często ze−
rwania więzi z grupą religijna.
Pierwsze takie badanie przeprowadzono w 1979
roku i od tego czasu poddawane są systematycznie
we wszystkich parafiach w Polsce. Badania te przy−
jęto pod nazwą Dominicantes i Communicantes.
Wskaźnik dominicantes oblicza się dla każdej
parafii jako odsetek wiernych uczęszczających na
niedzielną Mszę św., w odniesieniu do ogólnej licz−
by zobowiązanych. Dla wszystkich parafii przyjęto
to samo założenie, że zobowiązani do uczęszczania
na niedzielną Mszę św. stanowią 82% wiernych. Po−
zostałe 18% to dzieci do lat siedmiu, chorzy, ludzie
starsi itp. − nie zobowiązani do uczestnictwa w nie−
dzielnej Mszy św. Ponieważ wśród osób uczestni−
czących w niedzielnej mszy św. jest zawsze grupa
wiernych, którzy przystępują również do Komunii
św., jest możliwość ustalenia drugiego wskaźnika
religijności: jest to liczba tych wiernych odniesio−
na do liczby zobowiązanych, co wyrażone w odset−
kach daje wskaźnik communicantes.
Ostatnie takie badania przeprowadzano w
czwartą niedzielę października br. Z danych uzy−
skanych w czasie liczenia wiernych można przyjąć
następujące wskaźniki. Całość populacji badawczej
czyli liczba wiernych parafii NSPJ w Tarnowie sta−
nowi 16 000. Przy 18% usprawiedliwionych do gru−
py badawczej należałoby zaliczyć 13 120 parafian.
Od tej liczby obliczamy procentowy i liczbowy
udział parafian w nie−
dzielnych praktykach
religijnych z podziałem
na ilość Mszy św. Zatem
z ogólnej liczby parafian
po odjęciu − 13 120 ob−
liczono, że 5 811 wier−
nych uczestniczyło w
niedzielnej Mszy św.
28 października br., co
stanowi 44,3% grupy
badanej.
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Dane liczbowe i procentowe z podziałem na ilość i godziny odprawianych Mszy św. prezentuje poniższa
tabela:

Z danych uzyskanych w powyższej tabeli
wynika, że prawie o 1/2 więcej uczęszcza na
niedzielną Mszę św. kobiet niż mężczyzn (61,4%
wobec 38,6%). Konsekwentnie też zdecydowana
większa ilość kobiet przystępuje do Komunii św.
niż mężczyzn (20,2% wobec 7,6%). Ponadto warto
zauważyć, iż najchętniej parafianie wybierają Msze
św. o godz. 1000 i 830.
Uzyskany wskaźnik 44,3% uczęszczających na
niedzielną Mszę św. wydaje się być nie
zadawalający, tym bardziej, iż w tym wskaźniku
zawierają się usprawiedliwieni. Dlaczego tak dużo
ludzi nie korzysta z regularnych praktyk
niedzielnych? Powodów może być kilka. Pierwszy
z nich to być może taki, że pewna część wiernych
uczęszcza na Msze św. w niedziele do innego
Kościoła na terenie miasta Tarnowa. Drugi zaś
dotyczy migracji zarobkowej, która w ostatnim
czasie szczególnie się nasiliła. Zwłaszcza młodzi
ludzie, chcąc poprawić sobie swój status
ekonomiczny, coraz częściej wyjeżdżają poza
granice naszej Ojczyzny i powracają do swoich
miejsc rodzinnych jedynie z okazji Świąt
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Należy także
pamiętać, że Parafia NSPJ jest jedną z najstarszych
parafii w Tarnowie zamieszkiwaną przez ludzi w
większości o średnim i podeszłym wieku. W tej
sytuacji można zastanawiać się, czy wskaźnik
procentowy dla usprawiedliwionych nie powinien
być wyższy.
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Czy jednak należy się obawiać w przyszłości
większego osłabienia w dziedzinie wypełniania
praktyk religijnych? Wydaje się że nie, bowiem w
diecezji tarnowskiej nie potwierdziła się stawiana
przed laty hipoteza, iż wraz ze zmianą kontekstu
społeczno − kulturowego i wraz z kształtowaniem
się społeczeństwa pluralistycznego pojawi się fala
zdecydowanej sekularyzacji w formie radykalnego
odchodzenia katolików od obowiązkowych praktyk
religijnych. Przecież w ostatnich latach prawie
74,0% wiernych diecezji tarnowskiej deklaruje się
jako spełniający praktyki religijne.
Oczywiście ogólny stan praktyk religijnych w
przyszłości może ulec pewnemu osłabieniu,
wówczas, gdy odpadną osobiste motywacje,
zmniejszy się wpływ środowiska rodzinnego, gdy
wypełnianie praktyk religijnych stanie się sprawą
bardziej osobistego wyboru. Należy jednak pro
futuro mieć nadzieję, iż zaangażowanie rodziców i
grup wspólnotowych pozwoli, zwłaszcza młodym
ludziom, otworzyć horyzonty myślenia i
ukierunkować ich na potrzebę zakotwiczenia życia
i działalności człowieka w Bogu, jako Jedynej
nadziei.
J.M.
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POPOŁUDNIOWYM SPACERKIEM
W skali parafii ulicę o nazwie Do Prochowni
zaliczyć wypada do znaczniejszych. Ciągnie się
na dystansie co najmniej kilkuset metrów, a po−
nadto łączy uczęszczane przecznice: Odległą,
Promienną i Długą. Równoległa do „dwupa−
smówki” im. Jana Pawła II, kiedyś połączona
bywała z ulicą Lwowską. Zażywając ruchu nie
sposób, przy okazji, nie zauważyć dokonań pu−
blicznych sezonu 2007. Dzięki Radzie Osiedla
Jasna rozpoczęto wymianę krawężników i sta−
rych płyt chodnikowych na kostkę. Zaasfaltowa−
no nawierzchnię parkingów przy blokach Długa
24 czy Leśna 16a.
Stojąc na odrestaurowanych schodach tereno−
wych, obok stolarni państwa Gawinów, jest oka−
zja wyjaśnić słowotwórstwo związane z zawoła−
niem ulicy. Ma ono konkretne źródło. Dla auto−
chtonów odnośne skojarzenia są oczywiste,
mieszkaniec bloku TSM wywód skłonny byłby
zbyć ruchem ramion. Słuchając jednak o fabryce
prochu strzelniczego wydrążonej w głębi ziemi,
robi wielkie oczy. Temperatura pytań, pod napo−
rem rewelacji o czasach Cesarza Franciszka Jó−
zefa, rośnie.
Austriacy, przed I wojną światową zbudowali
zakamuflowaną wytwórnię. Usytuowali ją vis a
vis stolarni na terenie opadającym ku południo−
wemu zachodowi. Podobną, może bliźniaczą fa−
brykę, zrealizowano za wsią Nowodworze.
Sędziwi mieszkańcy ulicy przekazali anegdo−
ty o artylerzystach Cesarsko Królewskiej Armii.
Wspominały o zadzierżgnięciu handlowych sto−
sunków związanych szczególnie z pędzeniem
bimbru. Minął XX wiek, po tamtym taktycznym
kompleksie zabrakło pozostałości na powierzch−
ni, a nawet detali w muzeum. Tylko emaliowane
tabliczki na rogach budynków stanowią szczegól−
ny ślad. Można interesować się − po cóż „drążo−
no sztolnie? Cesarska generalicja pożeniła stra−
tegię z topografią wycinka Tarnowa) obfitującą
w paryje. Zapadliska nafaszerowano żelbetowy−
mi konstrukcjami połączonymi z powierzchnią −
pancerną bramą. Wysunięte nad teren szyby wen−
tylacyjne ginęły we wszechwładnej zieleni. Pe−
dantyczne zalesienie ponad hektarowego obsza−
ru przyniosło rezultaty. Podczas I wojny Ruscy
próbowali nalotów. Zdezorientowani jednostajną
plątaniną krzaków, zawracali aeroplany. Oczywi−
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ście w gotowości czekały armaty i zdetermino−
wana załoga.
Rok 1918 przyniósł rewolucyjne przetasowa−
nia, Austrowęgry znikły z map. Kazamaty Pro−
chowni za czasów niesławnej III Rzeszy służyły
bateriom dział. Niemcy, po okupacji, ustąpili pola
radzieckim zagonom. Ci, niwelując wszelkie na−
miastki umocnień po wschodniej stronie kraju,
wysadzili najpłytsze piętro. Relikty labiryntu
przeszkadzały realizatorowi Osiedla Leśne i za−
sypano je. Niestety, nie może dziś zdumiewać tu−
rystów przemyślnie ukryty przed bombami
obiekt, w okresie, gdy lotnictwo raczkowało, a
bomby wyrzucano z aeroplanu ręką.
Wracając z przechadzki na kolację, rośnie
ochota do systematycznego zwiedzania parafii.
Jest to możliwe, gdy skorzystacie Państwo z za−
proszenia na kolejny rekreacyjny wywiad.
Wiesław Marszalik
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Odnowa w Duchu Świętym
Kochać Jezusa Chrystusa
Kochając Jezusa Chrystusa powinniśmy patrzeć
na to, co robił i słuchać tego co mówił.
Chcesz iść za Nim w swoim życiu − popatrz co
On czynił. Mówił „pójdź za Mną” i zbierał w jedno
grupę ludzi. Nie wysyła osobno, jednego tu, dru−
giego tam. Gromadzi w jedno przy sobie, zbiera
grupę ludzi, z której buduje wspólnotę apostolską.
Każdy człowiek powinien tak wyciszyć swoje
serce, by usłyszeć w sobie głos Chrystusa zapra−
szającego, do odkrycia swojego miejsca w Koście−
le. Bardzo przydaje się wtedy jakaś grupa, jakaś
wspólnota, bo wspólnota parafialna, aczkolwiek do−
bra i potrzebna nie da nam takiego komfortu po−
znania siebie i wyciszenia − jak mała grupa.

Nie jest dobrze, aby człowiek był sam
Chrystus daje każdemu z nas taką wspólnotę, taką
grupę jaka jest nam potrzebna. I w tej wspólnocie,
ofiarowanej przez Jezusa, mam się uświęcić. A im
bardziej uświęcę się, tym bardziej uświęcę moich
braci.
Jedną z takich wspólnot (modlitewno − apostol−
skich) przy naszej parafii, jest Grupa Odnowy w
Duchu Świętym − „Marana Tha”. Gromadzi ona lu−
dzi różnych zawodów, różnych wiekiem. Tym, któ−
rzy chcą pogłębić swoją wiarę i poznać, jak działa
Bóg w ich życiu.
Spotkania tej grupy odbywają się w każdy czwar−
tek, po wieczornej Mszy Św. Typowy przebieg spot−
kania, to: przywitanie, wezwanie Ducha Świętego,
modlitwa uwielbienia, słuchanie i rozważanie sło−
wa Bożego, śpiew, (animowany przez diakonię mu−
zyczną) modlitwa, prośby, dziękczynienia lub w ra−
zie potrzeby − modlitwa wstawiennicza. Na spotka−
niach często ktoś z obecnych dzieli się swym prze−
życiem wiary, lub tym, jak Bóg działa w jego życiu,
tzn. mówi „świadectwo”.
Na każdym spotkaniu jest obecny opiekujący się
grupą kapłan, który czuwa nad przebiegiem spot−
kania i formacją. Głosi krótkie katechezy, wyjaśnia
wątpliwości, doradza, w zależności od potrzeb.
Formą zaangażowania grupy w życie parafii jest:
− uczestnictwo w Adoracji Najświętszego Sakra−
mentu − modlitwa stała we wtorki, i w miarę możli−
wości − Adoracja codzienna,
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− udział czynny w uroczystościach parafialnych, (wg
potrzeb zgłaszanych przez proboszcza i duszpaste−
rzy).
Ponadto grupa angażuje się, na miarę indywidu−
alnych talentów i możliwości czasowych, w takie
przedsięwzięcia jak:
− wspólne z kapłanem, przygotowanie comiesięcz−
nej wspólnotowej Eucharystii, z katechezą i Ado−
racją − w każdy ostatni czwartek miesiąca, o godz.
1900
− zespół animatorów wraz z kapłanem przygotowu−
je i przeprowadza w okresie Wielkiego Postu dzie−
więciotygodniowe Seminarium Odnowy w Duchu
Świętym,
− przygotowanie i prowadzenie czuwania nocnego
w wigilię Zesłania Ducha Świętego,
− ewangelizacja w więzieniu (seminaria),
− uczestniczenie w corocznych majowych czuwa−
niach Grup Odnowy w Częstochowie, rekolekcjach
zamkniętych (dla chętnych członków Odnowy) w
Ciężkowicach w diecezjalnych Dniach Jedności,
− uczestniczenie w Szkole Animatora (obecnie jest
to już trzecia edycja, a dwa ostatnie spotkania od−
były się w naszej parafii)
Poprzez wszystkie te zaangażowania, poprzez
modlitwę i katechezę, uczestnicy doznają w życiu
własnym nowego, dotąd nieznanego działania i
obecności żywego Boga. Przekonują się, że to Bóg
zaplanował ich życie w najlepszy dla nich sposób,
a życie na własną rękę przynosiło wiele porażek.
Odkrycie planu Boga we własnym życiu daje nie−
opisaną radość i powoduje coraz większe otwarcie
się na Jego Miłość i obecność. Takie doświadcze−
nie pozwala sercem przyjąć Jezusa jako Pana swe−
go życia na dziś i na wieczność. Współpraca z Bo−
giem powoduje, że problemy ludzkie dzięki Jego
łasce i mądrości rozwiązywane są w sposób po ludz−
ku niewytłumaczalny.
Doświadczenie żyjącego Boga zmienia nasz sto−
sunek do Kościoła, do sakramentów, do Mszy Św.,
do drugiego człowieka, którego postrzegamy w kon−
tekście nauki Chrystusa i Jego obecności w bliź−
nim. Chwała Panu!
Jadwiga Szwarga
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RUCH ŚWIATŁO − ŻYCIE
KOŚCIÓŁ DOMOWY
Adoracja Najświęt−
szego Sakramentu
Ruch Światło − Życie
− Domowy Kościół zor−
ganizował czuwanie
przed Najświętszym Sa−
kramentem, w naszej
świątyni, w dniu 23 listo−
pada. Adoracja rozpo−
czynała się Mszą św. pa−
00
rafialną o godz. 18 . W czasie Mszy św. homilię wy−
głosił opiekun Domowego Kościoła, rejonu Tarnów −
Wschód ks. Marek Kita. Adoracja przed Najświętszym
Sakramentem trwała do godziny 2300. Był to czas, kie−
dy małżonkowie mogli w ciszy i skupieniu dzięko−

wać za łaski sakramentu małżeństwa, dar współmał−
żonka, rodziny, powierzać radości i smutki.
Rejon Tarnów − Wschód skupia około trzydzie−
ści małżeństw, które według charyzmatu Ruchu Świa−
tło − Życie, (założonego przez Ks. Franciszka Blach−
nickiego), formuje się w wspólnocie Domowego Ko−
ścioła. Jest to wspaniała droga dla małżeństw sakra−
mentalnych.
Małżonkowie pogłębiają relację z Panem Bo−
giem i sobą. Pielęgnują duchowość małżeńską, wzmac−
niają ją. Ewangelizują siebie nawzajem, swoje dzieci,
rodziny. Chętnie dzielą się świadectwem spotkania z
Chrystusem w swoich środowiskach,z którymi spoty−
kają się na co dzień.Wielu członków Domowego Ko−
ścioła udziela się w swoich parafiach.
Marta i Janusz Szwec

Parafialny Oddział
Parafialny Oddział Cari−
tas istnieje od roku 1990.
Powołany został przez księ−
dza Infułata Stefana Do−
brzańskiego − ówczesnego
proboszcza Parafii NSPJ.
Ksiądz Infułat był Opieku−
nem Oddziału do 1992 roku.
W tym bowiem roku opiekę
nad Oddziałem przejął ks.
prałat Stanisław Mlyczyński − nowo mianowany pro−
boszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W następnym roku ks. prałat przekazał opiekę nad Od−
działem księdzu wikariuszowi Józefowi Jasiurkow−
skiemu. Odtąd, opiekunami Oddziału są księża wika−
riusze mianowani przez proboszcza parafii. Kolejny−
mi opiekunami Oddziału byli: ks. Tadeusz Wiszniew−
ski, ks. Leszek Pach, ks. Marian Kujda, ks. Wiesław
Czaja, ks. Kazimierz Stempniowski. Obecnie, opie−
kunem Oddziału jest ks. Zenon Macko. Pełni tę funk−
cję od miesiąca września 2005 roku.
Oddział liczy około 15 aktywnie udzielających się
osób − nazywanych Pomocnikami Charytatywnymi.
Liczba ta zmienia się − jedni odchodzą z racji wieku,
czasem zgłaszają się nowi wolontariusze. Zebrania
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CARITAS

członków Parafialnego Oddziału Caritas odbywają się
w budynku katechetycznym, w sali Caritas, w drugą
środę miesiąca po wieczornej Mszy św., podczas któ−
rej modlimy się w intencji parafian potrzebujących
pomocy.
W ramach działalności Oddziału Pomocnicy Chary−
tatywni wykonują następujące zadania:
− w każdą środę i czwartek, w sali Caritas, w godz. od
1600 do 18 00 , wydają potrzebującym artykuły żywno−
ściowe (niekiedy także odzież), a od października 2004
roku wydawana jest „pomoc” z Unii Europejskiej. Tę
„pomoc” stanowią trwałe art. żywnościowe takie jak:
ryż, mleko, cukier, makaron, ser topiony. Po tę po−
moc zgłasza się co tydzień około 100 osób.
− przygotowują paczki świąteczne dla rodzin wielo−
dzietnych i dla starszych samotnych osób, przed Bo−
żym Narodzeniem i przed Wielkanocą − tym ostatnim
zanoszą paczki do domu.
− odwiedzają chorych po domach, niosąc im pomoc,
− przeprowadzają akcje sprzedaży Wigilijnych Świec.
Inną, ważną formą działania Parafialnego Oddzia−
łu Caritas, jest prowadzona przez młodzież świetlica
dla dzieci ze szkoły podstawowej. Podczas zajęć świe−
tlicowych, dzieci dostają podwieczorek.
Janina Majewska
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RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
Pierwsze Soboty Miesiąca
Od stycznia 2002 roku Stowarzyszenie Rycer−
stwa Niepokalanej podjęło inicjatywę wprowadze−
nie Nabożeństw Pięciu Pierwszych Sobót, ponie−
waż o to prosiła w objawieniach Matka Najświęt−
sza w Fatimie. Można śmiało powiedzieć, że człon−
kowie Rycerstwa Niepokalanej „szturmują niebo”
modlitwą wynagradzającą, o nawrócenia grzeszni−
ków i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnio−
ne przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Obok
wynagrodzenia za niewdzięczność i grzechy wiele
dokonuje się w sercach wiernych, którzy wzrastają
w miłości do bliźnich i Niepokalanego Serca Ma−
ryi.
Obietnice Matki Najświętszej dla tych, któ−
rzy przyjmą i odprawią nabożeństwo Pięciu Pierw−
szych Sobót:
1. Tym, którzy to nabożeństwo przyjmą, obiecu−
ję ratunek. Przybędę w godzinie śmierci z całą łaską,
jaka dla ich wiecznego szczęścia będzie potrzebna.
2. Te dusze będą obdarzone szczególną łaską
Bożą: jako kwiaty przed tronem Bożym je posta−
wię.
Celem nabożeństwa jest zbawienie wielu
dusz, które szczególnie z powodu rozszerzenia się
błędów bezbożnego materializmu stanęły lub staną
nad przepaścią piekła.
Nabożeństwo w parafii rozpoczyna się w
pierwszą sobotę o godz. 1700 odpowiednimi modli−
twami na każdy z pięciu miesięcy. Następnie od−
mawiany jest Różaniec Święty i w następnej kolej−
ności Litania Loretańska oraz ponowienie Aktu Od−
dania Niepokalanemu Sercu Maryi. O godz. 1800
sprawowana jest Msza św. wynagradzająca Niepo−
kalanemu Sercu Maryi.
Leszek Jaworski

Pana Jezusa, przyjmował świecenia kapłańskie wraz
z innymi kapłanami tego rocznika.
Dostojny Jubilat, liczni przedstawiciele oddzia−
łów Stowarzyszenia „Rycerstwa Niepokalanej”,
poczty sztandarowe Rycerstwa z całej diecezji, za−
proszeni goście oraz parafianie wzięli udział we
Mszy św. koncelebrowanej przez Biskupa i kapła−
nów. W wygłoszonej homilii Bp Bobowski, mówił
o tajemnicy zachowania Matki Bożej od grzechu
pierworodnego, przypomniał treść dogmatu i wy−
jaśnił, dlaczego tak długo oczekiwano w Kościele
na jego zdefiniowanie. Zachęcał, abyśmy nieustan−
nie wpatrywali się wMaryję i starali się do niej upo−
dabniać. Przypomina nam, że Maryja odpowiedziała
swoją postawą na uprzedzającą łaskę od Boga, któ−
ry uwolnił Ją od grzechu pierworodnego. Dlatego,
my także powinniśmy się mobilizować do ciągłych
wysiłków o osobistą świętość i być apostołami
Chrystusowego Królestwa. Homilię zakończył mo−
dlitwą do Matki Bożej Niepokalanej.
W czasie Mszy św. zostały poświęcone medali−
ki, które wraz z dyplomami wręczono nowym człon−
kom Rycerstwa. Medaliki otrzymały także dziew−
częta przystępujące do Dziewczęcej Służby Maryj−
nej.
Biskup udzielił błogosławieństwa nowym człon−
kom Rycerstwa i Dziewczęcej Służby Maryjnej.
Złożył życzenia radosnej służby, a także tego, aby
stale towarzyszyło im pragnienie życia w łasce
uświęcającej, pod opieką Maryi Niepokalanej.
W tej uroczystości brali udział także kapłani opie−
kujący się Rycerstwem w naszej diecezji, w tym:
Ks. mgr lic. Stanisław Śliwa − Diecezjalny Koordy−
nator Rycerstwa Niepokalanej.
Jadwiga Szwarga

Uroczystości Rocznicowe
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj−
świętszej Maryi Panny 8 grudnia w naszej parafii
odbyło się diecezjalne spotkanie Rycerstwa Niepo−
kalanej. Dzień ten był bowiem 10 rocznicą poświę−
cenia naszego sztandaru. Obchodziliśmy także w
tym dniu, 50 rocznicę święceń kapłańskich JE Ks.
Bpa Władysława Bobowskiego, który 23 czerwca
1957 roku,w naszym kościele Najświętszego Serca
14
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Nowe Dzieci Maryi
Od kilku miesięcy
w sobotnie poranki
dwadzieścia dziew−
cząt wspinało się na
trzecie piętro Domu
Katechetycznego, by
w „sali na górze”
(por. Mk 14,15) przy−
gotowywać się do
uroczystego włącze−
nia we wspólnotę
Dziewczęcej Służby
Maryjnej, działającej
w naszej parafii.
W tej grupie dziewczęta pragną lepiej poznawać
życie Maryi i od Niej uczyć się chętnego posłuszeń−
stwa, życia w zgodzie z innymi, prawdziwej rado−
ści, wybierania tego, co trudne oraz przyjaźni z Je−
zusem.
Uroczystego przyjęcia dokonał Bp Władysław
Bobowski w dniu poświęconym Najświętszej Ma−

ryi Pannie Niepokalanie Poczętej − 8 grudnia 2007
roku, podczas Mszy św. o godz. 1000.
Drogie Dziewczęta − mówił Ks. Biskup − Będzie−
my się modlić, aby Matka Boża przyjęła Was za
swe szczególnie ukochane dzieci i trzymając bli−
sko przy swym Sercu kształtowała Wasze serca, na−
pełniając je gorącą miłością ku Bogu i bliźnim. Wy
zaś, pragnąc z każdym dniem więcej Ją kochać i
stawać się coraz lepszymi Jej dziećmi, wiernie wy−
pełniajcie zadania Dziecka Maryi.
Na znak włączenia do grupy DSM Ks. Biskup
nałożył dziewczętom Cudowny Medalik Maryi Nie−
pokalanej, a kandydatki ze wzruszeniem i radością
wypowiedziały słowa zobowiązań i modlitwy:
„Matko Boża, moja Najlepsza Matko, pragnę
gorliwie spełniać przyjęte dzisiaj dobrowolnie obo−
wiązki. Będę przychodzić na spotkania grupy DSM,
będę pamiętać o „Pięciu Zadaniach Dziecka Ma−
ryi”, którymi są: posłuszeństwo, wspólnota, radość,
ofiara i przyjaźń z Jezusem. Będę codzienne powie−
rzać Ci siebie przy pacierzu porannym, odmawia−
jąc modlitwę, którą dziś uroczyście wypowiadam:

O Pani Moja, o Matko Moja, cała się Tobie oddaję,
ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem o Dobra Matko, broń mnie i strzeż
jako dziecka i własności Twojej. Amen.”
Grupa DSM jest otwarta dla wszystkich dziew−
cząt, które pragną pogłębiać swoje życie religijne

oraz więź z Matką Bożą. Zapraszamy do naszej
„sali na górze” w każdą sobotę o godz. 900.
Ks. Wojciech Sroka
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ESENGO MPO NA BANA
(Radość z Narodzenia Pana)

czyli Kolędnicy Misyjni ~ 2007

Esengo ya mbotama, ya mbotama
Esengo ya mbotama
Mobikisi wa biso awei,
Abotami, tosepela.
(Zbawiciel nasz przybył
Narodził się, radujmy się).
Ze słowami takiej afrykańskiej kolędy i świą−
tecznymi życzeniami na ustach oraz troską w ser−
cach o losy swoich rówieśników żyjących w kra−
jach misyjnych, wyruszają w tym roku nasi najmłod−
si parafianie na szlaki kolędowania misyjnego.
Kolędnicy Misyjni, swoim trudem i zebranymi
ofiarami, wesprą kilka projektów, które związane
są z pracą naszych księży w Republice Konga, Bra−
zylii i Peru, projekty misjonarzy zakonnych dla
Rwandy i Brazylii oraz projekt papieski w ramach
funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dla
Peru.
Projekt I. Przysłany przez księdza Tomasza Ka−
nię − Republika Konga.
Cel: zbudowanie i wykończenie parafialnego
przedszkola, które będzie częścią kompleksu
edukacyjnego Katolickiej Szkoły im. św. Józefa,
funkcjonującej przy parafii św. Piusa X w Gam−
boma od 1999 roku.
Projekt II. Przysłany przez ks. Bogdana Piotrow−
skiego − Republika Konga.
Cel: formacja katechetyczna dzieci i młodzieży z
parafii Jezusa Zmartwychwstałego w Brazzaville,
podczas wakacyjnych turnusów.
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Projekt III. Przysłany przez ks. Józefa Piszczka −
Republika Konga.
Cel: budowa budynku gimnazjum misyjnego i
świetlicy w Oyo.
Projekt IV. Przysłany przez ks. Krzysztofa Ga−
brysia − Peru.
Cel: katechizacja i edukacja dzieci ze wspólnot
należących do parafii Andamarca w Andach,
gdzie pracują: ks. Krzysztof Gabryś i ks. Antoni
Lichoń.
Projekt V. Przysłany przez ks. Wojciecha Wątro−
bę − Peru.
Cel: zorganizowanie 3 cykli rekolekcji zamknię−
tych dla młodych z parafii.
Projekt VI. Przysłany przez ks. Marka Pawełka −
Brazylia.
Cel: utrzymanie ochronki i zwiększenie czasu
przebywania dzieci z 3 dni w tygodniu na 4.
Projekt VII. Przysłany przez ks. Kazimierza
Skórskiego − Brazylia.
Cel: zakup cystern, wybudowanie wież, na któ−
rych one zostaną umieszczone, zakup pomp do
tłoczenia wody i środków chemicznych do jej
uzdatniania do picia w 35 wioskach parafii Bagre,
leżących nad rzekami.
Projekt VIII. Przysłany przez o. Wiesława Gro−
nia CSsR − Brazylia.
Cel: pomoc finansowa na budowę 30−tu cystern
przy szkołach, w 30−tu najbiedniejszych wspólno−
tach wiejskich w parafii Bom Jesus da Lapa − w
stanie Bahia.
Projekt IX. Przysłany przez s. Cecylię Rypina
(służka NMP) − Rwanda.
Cel: pomoc w budowie domu dla dzieci kale−
kich, sierot, ofiar wojny domowej.
Projekt X. Przysłany przez s. Agatę Krok (słu−
żebniczka NMP) − Mołdawia.
Cel: pomoc socjalna dla dzieci z domów dziecka
i rodzin patologicznych.
Otwierając drzwi Kolędnikom Misyjnym, możesz
i Ty włączyć się w dzieło Ewangelizacji.
Ks. Wojciech Sroka
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PORADNIA RODZINNA
,,Nie lękajcie się miłości , która stawia człowiekowi wymagania” Jan Paweł II
Poradnia Rodzinna przy parafii NSPJ w Tarno−
wie służy narzeczonym, a od listopada 2007 r. tak−
że małżonkom w przyjęciu odpowiedzialnego ro−
dzicielstwa jako stylu życia, zakładając odpowied−
nią postawę szacunku wobec takich wartości jak:
życie ludzkie, rodzicielstwo, godność osób. W
związku z tym wymaga pewnej ofiarności i pano−
wania nad sobą. Zgodnie z Dyrektorium Duszpa−
sterstwa Rodzin w ramach przygotowania do mał−
żeństwa proponujemy trzy spotkania z narzeczony−
mi.
Pierwsze spotkanie − dotyczy świadomości
płodności w małżeństwie i odpowiedzialnego ro−
dzicielstwa. Jego celem jest przekazanie wiedzy na
temat metod rozpoznawania płodności, przybliże−
nie terminologii dotyczących przekazywania życia.
Drugie spotkanie − dotyczy drogi współodpo−
wiedzialności małżonków. Prowadzimy ćwiczenia
z wybranej metody rozpoznawania płodności.
Trzecie spotkanie − obejmuje zasady samoob−
serwacji przy powrocie płodności po porodzie, oraz
korzyści wynikających z karmienia piersią zarów−
no dla dziecka jak i dla matki.

Stanowisko Kościoła w zakresie regulacji poczęć
określone jest w Encyklice Humane Vitea z 1968 r.
a papież Jan Paweł II stanowisko to w całej rozcią−
głości potwierdzał. Czyni to także obecny papież
Benedykt XVI.
Przypominamy narzeczonym, że:
„Tylko na tej drodze naturalnego planowania ro−
dziny − małżonkowie mogą pozostawać w harmonii
z wartościami swojego człowieczeństwa, w harmo−
nii z prawami Stwórcy, oraz z prawdą miłości mał−
żeńskiej.”
Jan Paweł II
W poradni posługuje 10 osób, w tym dwa małżeń−
stwa . Zapraszamy narzeczonych na: Dzień skupie−
nia w drugą niedzielę każdego miesiąca o godz. 900,
Pierwsze spotkanie, w pierwszy poniedziałek każ−
dego miesiąca o godz. 1800, Drugie spotkanie, w
drugi poniedziałek każdego miesiąca o godz. 1800,
Trzecie spotkanie, w trzeci czwartek każdego mie−
siąca o godz. 1800. Natomiast wszystkich małżon−
ków potrzebujących wsparcia, serdecznie zaprasza−
my w ostatni poniedziałek każdego miesiąca − rów−
nież na godz. 1800.
Elżbieta Gąsiorek

BĄDŹMY UCZNIAMI CHRYSTUSA
Program duszpasterski na rok 2008
Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata zakoń−
czył się rok liturgiczny, który przeżywaliśmy pod
hasłem: Przypatrzmy się bracia powołaniu nasze−
mu. Obecny rok liturgiczny, który rozpoczęliśmy
Pierwszą Niedzielą Adwentu, wytyczył nam drogę
ucznia Chrystusa. Co to znaczy być uczniem Chry−
stusa? Za tymi słowami kryje się zaproszenie nas −
przez Jezusa − do Jego szkoły.
Być uczniem Chrystusa, to pójść za Nim jako
Nauczycielem, zacząć kroczyć Jego śladami. W tym
momencie może pojawić się przed oczyma przy−
woływana wiele razy przez kapłanów w homiliach,
ta tajemnicza wędrówka dwóch uczniów (po dra−
matycznych wydarzeniach Wielkiego Piątku)
w Niedzielę Zmartwychwstania − z „Nauczycielem
do Emaus”.
Trzy lata wpatrywali się w Jezusa i wsłuchiwali
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w Jego nauczanie. Trzy lata byli uczestnikami Jego
działalności, kiedy pocieszał, uzdrawiał, wyrzucał
złe duchy, czynił cuda, które tylko Bóg może do−
konać. Jak można było nie poznać swojego Mistrza?
A jednak często i w naszym życiu powracają sło−
wa: A myśmy się spodziewali ...
Być uczniem Chrystusa to wychować siebie na
nowo w Jezusowej szkole nadziei, ku prawdziwe−
mu zawierzeniu i pełnej miłości. Pomyślisz, jaka to
szkoła? To proste. Przyjdź do Kościoła na niedzielną
Eucharystię, wsłuchaj się w słowa kazań, homilii, a
odnajdziesz tam Tego, Kogo szukasz i zapewniam
− na pewno się nie zawiedziesz, no chyba... że znów
popełnisz ten sam błąd ...
a myśmy się spodziewali ...
Bądźmy uczniami Chrystusa!
J.M.
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PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA
głosem doradczym Proboszcza

Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim naucza−
niu często odwoływał się do możliwości, w jaki
sposób wierni świeccy powinni angażować się w
życie Kościoła. Owocem jego nauki była wyda−
na jako pierwsza w 1988 r. Encyklika „Christi−
fideles laici” − o powołaniu i posłannictwie świec−
kich w Kościele. Również w dokumencie Novo
millennio ineunte, wskazuje na drogę jaką powi−
nien kroczyć Kościół w nowym tysiącleciu, od−
wołując się do Rad Duszpasterskich, jako struk−
tur, które mają nie tylko poszerzać, ale także kul−
tywować przestrzenie komunii kościelnej. Komu−
nia ta powinna mieć swoje miejsce, szczególnie
w relacjach między biskupami, kapłanami, mię−
dzy duszpasterzami, a całym Ludem Bożym − sto−
warzyszeniami i ruchami kościelnymi.
Szczegółowe normy i zasady powoływania,
składu i funkcjonowania Parafialnej Rady Dusz−
pasterskiej reguluje Statut Rad Duszpasterskich
Diecezji Tarnowskiej z 15.09.1992 r. zatwierdzo−
ny przez Ks. Ordynariusza. Jak zauważamy, po−
wołanie do istnienia Parafialnej Rady Duszpaster−
skiej nie jest pozostawione do wyłącznej decyzji
18

proboszcza danej parafii, lecz jest wymogiem
prawa partykularnego. Trzeba dodać, że wy−
móg ten wypływa z kryterium „użyteczności”,
o którym mowa w § 1 kan. 536 Kodeksu Pra−
wa Kanonicznego (KPK)
Należy też pamiętać, że powoływanie Para−
fialnych Rad Duszpasterskich nie jest zjawi−
skiem nowym. W wielu parafiach organizm ten
istniał i funkcjonował już wcześniej. Wystar−
czy odwołać się do Soboru Watykańskiego II,
w którym znajdziemy jej teologiczne uzasad−
nienie. Podobnie też w nauczaniu papieży i in−
nych teologów, jak też, w dokumentach poso−
borowych znajdziemy wiele informacji na ten
temat. Ustanowienie Parafialnych Rad Dusz−
pasterskich, jako obligatoryjnych w całej die−
cezji, było dla wielu parafii nowym impulsem
dla owocniejszego funkcjonowania tej struk−
tury.
Instytucja Parafialnej Rady Duszpasterskiej,
dobrze zrozumiana i należycie wykorzystywa−
na w parafii, jest zatem jej ważnym instrumen−
tem kanonicznym, poprzez który proboszcz i
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Sakrament Małżeństwa przyj

cała wspólnota parafialna, każdy z właściwą so−
bie odpowiedzialnością, uczestniczą w życiu i w
misji Kościoła. Zgodnie ze statutem, kadencja Pa−
rafialnej Rady Duszpasterskiej trwa 5 lat, a jej
celem jest wspomaganie proboszcza, jako prze−
wodniczącego, w sprawach dotyczących cało−
kształtu życia parafialnego, między innymi:
− wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dzie−
dzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł po−
bożności i miłości;
− pomoc w przeprowadzeniu trafnej diagnozy sta−
nu religijno − moralnego różnych środowisk pa−
rafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian
społeczno − kulturowych;
− udział w opracowaniu rocznego parafialnego
planu duszpasterskiego, w oparciu o program
ogólnopolski i diecezjalny;
− budzenie wśród parafian zaufania do Kościoła i
tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych
inicjatyw duszpasterskich;
− wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń
katolickich i grup duszpasterstwa specjalistycz−
nego.
Ponadto, zgodnie z zarządzeniem Ks. Bisku−
pa Ordynariusza, proboszcz danej parafii powo−
łuje na drodze nominacji do Parafialnej Rady
Duszpasterskiej osoby zaangażowane w życie pa−
rafialne, poprzez udział w różnych wspólnotach
religijnych działających przy parafii.
W ostatnią niedzielę listopada, w naszej para−
fii zostały przeprowadzone wybory do Parafial−
nej Rady Duszpasterskiej. Skład Rady Duszpas−
terskiej jest następujący:

Radni z nominacji:
8. Ks. dr Józef Młyński
9. S. Hilaria Marta Pyryt
10. Wiesław Marszalik
11. Agnieszka Jarosz
12. Stanisław Malczewski
13 .Jadwiga Szwarga
14. Piotr Powroźnik
15. Paweł Dziurawiec
16. Marzena Szejko
Zgodnie ze Statutem, obecna Rada
Duszpasterska parafii NSPJ w Tarnowie została
wybrana na okres pięciu lat, tj. (od 2007 r. do
2012 r.). Wszystkim Radnym życzymy wielu
łask Bożych, błogosławieństwa i zaanga−
żowania w życie parafialne.
J.M.

Przewodniczący Rady:
Ks. Proboszcz Antoni Bielak

Radni z wyboru:
1. Marian Rępała
2. Elżbieta Gąsiorek
3. Antoni Ferenc
4. Łukasz Makowej
5. Emilia Strugała
6. Tadeusz Boruch
7. Kazimierz Burza
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LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
„Lektor w sprawowaniu Eucharystii posiada właściwą sobie funkcję, która w zasadzie on sam osobiście
powinien wypełniać, wykonując czytania z Pisma Św. z wyjątkiem Ewangelii”
W bieżącym roku formacyjnym 2007/2008 Konwent Lek−
torów ma nowego opiekuna, którym jest Ks. Marek Jawor.
Ministrantami nadal opiekuje się Ks. Wojciech Sroka, które−
go w pracy formacyjnej wspomaga Animator Piotr Tobiasiń−
ski.
W październiku br. odbyła się pielgrzymka lektorów. Piel−
grzymowali oni do Lipnicy Murowanej, Pasierbca i Limano−
wej, gdzie w tamtejszej Bazylice M.B. Bolesnej uczestniczy−
li we Mszy św.
Dnia 2 grudnia na Mszy św. o godz. 1130 miało miejsce
przyjęcie aspirantów do grona ministrantów. Przyjęcia doko−
nał ks. proboszcz Antoni Bielak w asyście ks. Wojciecha Sro−
ki. Do Konwentu Ministrantów zostali włączeni:
Konrad Bryl, Arkadiusz Dziarmaga, Mateusz Jurczyk,
Kamil Jurczyk, Jakub Kopeć, Wojciech Kozioł, Jakub Ku−
bik, Rafał Lisak, Daniel Łyczko, Wojciech Marszalik, Jakub
Olszówka, Filip Pękała, Maciej Szułczyński, Arkadiusz Win−
kler, Marcin Wisz. Po uroczystości był czas na pamiątkowe
dyplomy i fotografie.

Życzymy im wytrwałości w służbie przy Ołtarzu.
Tradycyjne Mikołajki dla ministrantów odbyły się 6 grudnia. Z tej okazji otrzymali oni okolicznościo−
we podarunki. Natomiast lektorzy mieli swoje spotkanie Mikołajkowe 7 grudnia. Mikołaj pamiętał
o wszystkich i nikt nie pozostał bez prezentu.
Piotr Tobiasiński

Z kroniki minionych tygodni
(od 19 . VIII − 2. XII. 2007 r.)

Sakrament małżeństwa zawarli:
1. Tomasz Kufel i Katarzyna Kłusek
25.08.2007r.
2. Mariusz Tutaj i Żaneta Dziedzic
25.08.2007r.
3. Aleksander Stroka i Marta Berdychowska
25.08.2007r
4. Wiesław Pyrkowski i Katarzyna Walaszek
25.08.2007r.
5. Marek Traczyński i Agnieszka Szydłowska
26.08.2007r
6. Sławomir Stelmach i Iwona Górka
1.09.2007r
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7. Marcin Kokoszka i Ewelina Kajmowicz
8.09. 2007r.
8. Sławomir Kocik i Anna Bandyk
8.09.2007r
9. Tomasz Simon i Renata Mazgaj
8.09.2007r
10. Wojciech Mikrut i Marzena Kołodziej
22.09.2007r.
11. Leszek Skalny i Agnieszka Krzyszkowska
22.09.2007r.
12. Paweł Jaskulski i Ewa Sajdak
29.09.2007r
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13. Michał Szepielak i Agnieszka Olszewska
29.09.2007r.
14. Paweł Ciężadło i Katarzyna Bobek
06.10.2007r.
15. Daniel Starzyk i Aleksandra Gomułka
06.10.2007r.
16. Daniel Mrowiński i Anna Szymankiewicz
06.10.2007r.
17. Piotr Ziarko i Zofia Bańdur
1.10.2007r.
18. Mateusz Obrzut i Sylwia Maurycy
13.10.2007r.
19. Mirosław Tryba i Patrycja Masło
3.10.2007r.
Niech Bóg wspiera ich swoją pomocą

Sakrament Chrztu Św. przyjęli:
1. Joanna Kozioł
2. Julia Urbańska
3. Katarzyna Bęc
4. Kacper Czechowski
5. Kacper Wojas
6. Hubert Bartkowski
7. Aleksandra Tomasiewicz
8. Milena Mróz
9. Gabriela Wojtanowicz
10. Agnieszka Kawalec
11. Emil Merchut
12. Adrianna Szyzdek
13. Gabriel Kwiek
14. Sergiusz Lubera
15. Amelia Gargosz
16. Oliwia Mika
17. Konrad Klucznik
18. Patryk Witkowski
19. Iga Brzeska
20. Filip Rogalski
21. Kamil Uriasz
22. Julia Biga
23. Kamila Kula
24. Liliana Podraza
25. Jakub Ocłoń
26. Łukasz Romian
27. Emilia Taraszka
28. Piotr Zięba
29. Szymon Zieliński
30. Klara Zachara
31. Wiktor Młynarczyk
32. Roksana Cyza
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19.08.2007r.
19.08.2007r.
19.08.2007r.
19.08.2007r.
19.08.2007r.
02.09.2007r.
02.09.2007r.
02.09.2007r.
02.09.2007r.
16.09.2007r.
16.09.2007r.
16.09.2007r.
16.09.2007r.
16.09.2007r.
16.09.2007r.
22.09.2007r.
30.09.2007r.
07.10.2007r.
07.10.2007r.
07.10.2007r.
07.10.2007r.
07.10.2007r.
21.10.2007r.
21.10.2007r.
21.10.2007r.
21.10.2007r.
04.11.2007r.
04.11.2007r.
17.11.2007r.
18.11.2007r.
18.11.2007r.
02.12.2007r.

33. Sylwia Mental
34. Wiktor Tomasik
35. Jakub Batko

02.12.2007r.
02.12.2007r.
02.12.2007r.

Niech wzrastają w łasce u Boga i ludzi

Odeszli do wieczności:
1. Józef Obuszko
2. Józefa Wesołowska
3. Stanisław Choma
4. Józef Kwaśniewski
5. Irena Serafin
6. Aniela Urbańska
7. Kazimierz Hosaja
8. Stanisław Kukla
9. Helena Pytel
10. Kazimiera Luberska
11. Józef Tokarz
12. Bogusław Sak
13. Rozalia Zaczkiewicz
14. Stefan Piska
15. Stanisława Kozielewska
16. Elżbieta Bałaska
17. Jadwiga Banek
18. Wanda Teneta
19. Ryszard Migdał
20. Zbigniew Biel
21. Helena Kardaś
22. Paweł Zoń
23. Teofila Wnęk
24. Leszek Martyka
25. Cecylia Jarmuła
26. Edward Bielawski
27. Władysław Czabański
28. Genowefa Kuczek
29. Janina Papuga
30. Bolesław Łankiewicz
31. Hanna Lusztyn
32. Halina Bańbor
33. Stefania Miszczak
34. Waldemar Skalski
35. Roman Stańczyk
36. Tadeusz Przeklasa
37. Krystyna Cieśla
38. Maria Januś
39. Józefa Wikenhäuser
40. Elżbieta Kohlman
41. Kazimierz Herod

lat 64
lat 85
lat 76
lat 65
lat 73
lat 72
lat 61
lat 68
lat 69
lat 75
lat 86
lat 75
lat 62
lat 81
lat 75
lat 78
lat 81
lat 82
lat 59
lat 62
lat 75
lat 35
lat 94
lat 53
lat 71
lat 67
lat 73
lat 91
lat 85
lat 74
lat 61
lat 56
lat 92
lat 69
lat 40
lat 55
lat 66
lat 92
lat 84
lat 76
lat 71

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym
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Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Tarnowie
Adres:
33−100 Tarnów ul. Lwowska 102
tel. +48 14 6212112
Bank: Pekao SA IO/Tarnów
nr konta: 12124019101111000008985868
Parafię tworzą: katolicy mieszkający
we wschodniej części Tarnowa
Kapłani w parafii:
Ks. Prałat Antoni Bielak − proboszcz
Ks. mgr Wojciech Sroka − wikariusz
Ks. mgr Marek Kita − wikariusz
Ks. mgr Zenon Macko − wikariusz
Ks. dr Józef Młyński − wikariusz
Ks. mgr Stanisław Pachowicz − wikariusz
Ks. mgr lic. Marek Jawor − wikariusz
Ks. Franciszek Mlyczyński − rezydent
Ks. Józef Zielonka − rezydent

Kapelani Szpitala św. Łukasza:
Ks. mgr lic. Marek Zaborowski
Ks. mgr Bogumił Bednarek
Kościelny: P. Piotr Powroźnik
Organista: P. Stanisław Witek

Msze św.
w parafii NSPJ
Msza św. w niedziele i święta
530, 700, 830, 1000, 1130, 1400, 1800, 2000
Msza św. święta zniesione
530, 700, 830, 1000, 1600, 1800, 2000
Msza św. w dni powszednich
600, 630, 700, 1800
Adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu
codziennie od 730 do 1800
22

Kancelaria parafialna
Od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 900 do 1100
od 1630 do 1730
Narzeczeni: w piątki
od 1900 do 2100
Pierwszy piątek, święta zniesione
− kancelaria nieczynna
W sprawach pilnych kancelaria czynna
w każdej porze (ks. dyżurny)
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Kolęda Misyjna 2007

Uroczystość patrona
Szkoły Podstawowej nr 9
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Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP − 2007

fot. Ks. Wojciech Sroka
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