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POCZTÓWKA Z FATIMY 

Witam naszych Czytelników w pierwszym, powakacyjnym, numerze naszego Tygodnika i zachęcam do lektury 
wakacyjnych wspomnień. Opisujemy parafialne wyjazdy i pielgrzymki, dzięki którym mogliśmy lepiej się poznać, 
spędzić przyjemnie czas, a nade wszystko, przybliżyć się do Boga. W tym roku pojawi się pewna nowość w naszym 
czasopiśmie, a mianowicie „Kącik dla dzieci”. Będą to rozmaite krzyżówki, zabawy i rebusy przygotowane dla 
najmłodszych przez Annę Skopczyńską. Raz w miesiącu będzie można wygrać nagrodę honorującą tych, którym 
udało się rozwiązać wszystkie zadania. A zatem życzę miłej lektury, a uczniom i nauczycielom dobrego roku 
szkolnego. Szczęść Boże! Ks. Piotr.

Gdy rok szkolny powoli dobiegał końca, a wakacje 
zbliżały się wielkimi krokami, pięć osób ze Wspólnoty 
Młodzieżowej, wraz z ks. Piotrem, wyruszyło na 
pielgrzymkę do Fatimy. Dokładnie w poniedziałek, 11 
czerwca, wczesnym rankiem uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej, podczas której zawierzyliśmy całe nasze 
pielgrzymowanie opiece Maryi. Po zapakowaniu 
naszych niewielkich bagaży, których rozmiary były 
ograniczone lotniczymi wymogami, oraz błogosła-
wieństwie ks. Jana, pojechaliśmy na lotnisko do 
podwarszawskiego Modlina. W drodze słuchaliśmy 
nagranych fragmentów z Pisma Świętego, a także 

konferencji na temat fatimskich objawień. Gdy 
dotarliśmy na lotnisko, sprawnie przeszliśmy kontrolę i, 
po godzinie 13:00, nasz samolot wystartował w kie-
runku „słonecznej” Portugalii... 
Po trzygodzinnym locie wylądowaliśmy na lotnisku          
w Lizbonie. Następnym krokiem, według planu naszego 
wyjazdu, było wynajęcie małego busika, którym 
mieliśmy pojechać do Fatimy. Szczerze mówiąc, nie 
mogliśmy się doczekać, aż dojedziemy na miejsce, które 
od dawna tak bardzo chcieliśmy zobaczyć. W końcu 
dotarliśmy do Fatimy, a dokładnie do naszego miejsca 
noclegowego, to znaczy Domu Zakonnego Córek 

Pieniny 2018



Kościoła, położonego niedaleko miejsca objawień. 
Tamtego wieczoru uczestniczyliśmy po raz pierwszy       
w różańcu fatimskim tam, gdzie Łucja, Franciszek             
i Hiacynta widzieli Matkę Bożą. Modliliśmy się razem 
z wieloma innymi pielgrzymami z różnych stron świata. 
To było piękne doświadczenie, że pomimo odmienności 
językowej nasze słowa łączyły się w jedną wspólną 
modlitwę. Po zakończonym różańcu, trzymając 
zapalone świece, uczestniczyliśmy w procesji, podczas 
której, również w różnych językach, była śpiewana 
znana wszystkim pieśń Z dalekiej Fatimy. Wzrok 
pielgrzymów przykuwała cudowna figura Matki Bożej 
Fatimskiej, tak pięknie ozdobiona niezliczoną ilością 
białych, żywych kwiatów, którą kilka wyznaczonych 
osób niosło w procesji. Patrzyliśmy z niedowierzaniem 
na znajdującą się nieopodal Bazylikę Matki Bożej 
Różańcowej i chyba ciągle nie mogliśmy uwierzyć, że 
to wszystko dzieje się naprawdę, że jesteśmy                    
w portugalskiej Fatimie, w miejscu objawień Maryi... 
 Różaniec towarzyszył nam przez całą naszą 
pielgrzymkę, podobnie jak Eucharystia, czy wspólne 
modlitwy. Mieliśmy także czas na adorację Najświę-
tszego Sakramentu, która ciągle trwała w Bazylice 
Trójcy Przenajświętszej. Korzystaliśmy z tej możli-
wości, ponieważ każdy z nas przywiózł ze sobą do 
Matki Bożej intencje własne, ale też i innych osób, 
którzy prosili nas o modlitwę. Byliśmy przy grobach 
Łucji, Franciszka i Hiacynty, które znajdują się                
w Bazylice Matki Bożej Różańcowej. Rozważaliśmy 
także mękę i śmierć Pana Jezusa podczas Drogi 
Krzyżowej, gdy szliśmy do domów, w których 
mieszkali pastuszkowie.   

 Oprócz tego znaleźliśmy czas na wycieczkę nad Ocean 
Atlantycki i oczywiście do stolicy Portugalii, gdzie 
oglądaliśmy lokalną architekturę, wnętrza niektórych 
kościołów i spacerowaliśmy po mieście. Poznaliśmy 
również słodką stronę Lizbony, to znaczy spróbowa-
liśmy najsłynniejszego portugalskiego deseru, a mia-
nowicie wyjątkowych ciasteczek Pastéis de Belém 
wykonanych z ciasta francuskiego, wypełnionych masą 
budyniową i posypanych cynamonem. W sobotę, 16 
czerwca, w drodze powrotnej na lotnisko, odwiedzi-
liśmy także dawną stolicę Portugalii, czyli miasto Porto, 
którego piękne uliczki i urokliwa panorama zachwyciły 
nas, o dziwo, bardziej niż Lizbona.  
 Z każdym dniem spędzonym w Fatimie czuliśmy, jak 
bardzo były to wyjątkowe i niezapomniane chwile. 
Podczas lotu do Warszawy, a następnie podróży do 
Gdańska, mieliśmy czas na przemyślenia. Zdawaliśmy 
sobie sprawę, że choć byliśmy tam tylko sześć dni, to 
naprawdę dużo się wydarzyło. Zrozumieliśmy bardziej 
przesłanie Maryi, doświadczyliśmy szczerej i głębokiej 
modlitwy. Mieliśmy czas na dające do myślenia 
indywidualne rozmowy, spotkania integracyjne, czy 
wspólne spacery. Zaznaliśmy gościnności sióstr, które 
nas przyjęły i podzieliły się z nami zimowymi kurtkami, 
a nawet rękawiczkami. Choć trudno w to uwierzyć, ale 
wtedy w „słonecznej” Portugalii przez większą część 
naszego pobytu było bardzo zimno. Nie jest możliwe, 
aby wszystko wymienić i opisać, jak piękne są to 
miejsca. Jedno jest pewne: jak już raz się tam pojedzie, 
to myśli się o powrocie i po ludzku po prostu tęskni... 

Barbara Majkowska 

PIELGRZYMKA W PIENINY I GORCE 

Na pielgrzymkę wyruszyliśmy w poniedziałek o godz. 
6.30. Rozpoczęliśmy od sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, a wieczorem 
zamieszkaliśmy w pięknie położonym ośrodku 
rekolekcyjnym we wsi Maniowy, położonej na 
zboczach Gorców. Dzień zakończyliśmy Mszą Świętą. 
Drugiego dnia wędrowaliśmy przez górski Wąwóz 
Homole wzdłuż potoku Kamionka, który spadając              
z szumem tworzył kaskady. Szliśmy wśród skał                 
i roślinności objętych ochroną rezerwatową. Następnie 
nawiedziliśmy cerkiew w Jaworkach i udaliśmy się do 

kurortu Szczawnica z 200-letnią tradycją. Tam  
oglądaliśmy uzdrowisko, zdroje, piękny plac Dietla           
i piliśmy wody zdrojowe. Następnie dojechaliśmy do 
Grywałdu, żeby zobaczyć stary, drewniany kościółek 
pw. Św. Marcina z II poł. XV w., z piękną, starą 
polichromią i cennym późnogotyckim ołtarzem. Dzień 
zakończył się także Mszą Świętą w Maniowach.  
W środę udaliśmy się na jedną z najpiękniejszych 
atrakcji turystycznych Pienin – na spływ przełomem 
Dunajca. Płynęliśmy malowniczą rwącą rzeką górską 
podziwiając wspaniałe widoki Pienin ze szczytami Trzy 



Korony i Sokolica. O dziejach regionu pienińskiego – 
życiu, ubiorach i stylu budownictwa górali dowiedzie-
liśmy się w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej, cofając 
się aż do XIII w. W Krościenku zetknęliśmy się z Ru-
chem Światło Życie na Kopiej Górce, a w nowym 
kościele Chrystusa Dobrego Pasterza mieliśmy Mszę 
Świętą. 
Rankiem w czwartek przywitała nas mgła, ale na krótko 
i w piękną pogodę udaliśmy się na zdobywanie górskich 
szczytów. Bardziej wytrwali pielgrzymi zdobyli Trzy 
Korony (982 m) i Sokolicę (747 m), a pozostała grupa 
szczyt Czertezik (772 m) i Sokolicę. Podejścia i zejścia 
bywały skaliste i trudne, ale warto było, gdyż z góry 
podziwialiśmy przepiękną dolinę Dunajca, Tatry i spe-
cyficzną reliktową sosenkę. W ostatnim odcinku zejścia 
z gór droga wzdłuż Dunajca doprowadziła nas prosto na 
rynek w Krościenku. Msze Świętą mieliśmy znów            

w kaplicy w Maniowach.  
W piątek pojechaliśmy w Tatry, żeby dojść na Rusinową 
Polanę i zachwycić oczy przepiękną panoramą Tatr 
Wysokich. Część grupy udała się jeszcze na szczyt 
Gęsia Szyja (1489 m). Mszę świętą mieliśmy na 
Wiktorówkach, w drewnianym sanktuarium Matki 
Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr, z lipową figurką 
Matki Bożej. Tutaj ok. 1860 r. 14-letniej pasterce 
ukazała się Najświętsza Panienka, a od 1910 r. 
rozpoczęły się pielgrzymowania. Kolejna niespodzianka 
dnia było Zakopane i spacer po Krupówkach, deptaku 
długości 1100 m, gdzie mieści się wiele hoteli, 
pensjonatów, sklepów, restauracji i góralskich domów. 
Można przejechać się konnymi dorożkami. Podczas 
spaceru widać było Giewont z krzyżem. 

Ciąg dalszy za tydzień 

Ewa Szczepańska 

Rozwiąż krzyżówkę

Krzyżówka dla dzieci



INTENCJE MSZALNE

Niedziela, 9 września; 8.00 - Katarzyna i Krzysztof z okazji zawarcia sakramentu małżeństwa; 

10.00 + Józef Pokora (greg.); 12.00 + Zbigniew Padzik w 24. rocznicę śmierci, rodzice i rodzeństwo  
z obu stron; 18.30 - Waleria i Władysław z okazji 57. rocznicy sakramentu małżeństwa 
Poniedziałek, 10 września; 7.30 + Stefania i Stefan Sugalscy; 18.00 + Józef Pokora (greg.) 
Wtorek, 11 września; 7.30 + Józef Pokora (greg.); 18.00 + Franciszka Zielent w 1. rocznicę śmierci

Środa, 12 września - Najświętszego Imienia Maryi; 7.30 + Józef Pokora (greg.); 
18.00 + Czesław w 20. rocznicę śmierci oraz rodzice z obu stron

Czwartek, 13 września - Św. Jana Chryzostoma - Dzień Fatimski; 7.30 - o zdrowie dla Anny 
18.00 + Józef Pokora (greg.)

Piątek, 14 września - Podwyższenia Krzyża Świętego; 7.30 + Stanisław Giemza; 

18.00 + Józef Pokora (greg.) 
Sobota, 15 września - Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;  7.30 + Józef Pokora (greg.);

18.00 + Andrzej i jego mama Eugenia

Niedziela, 16 września; 8.00 - Izabela i Zbigniew Kupiec z okazji 25. rocznicy zawarcia sakramentu 
małżeństwa - int. od dzieci; 10.00 + Józef Pokora (greg.); 12.00 + Ginter Jurczyk, jego rodzice                      
i rodzeństwo; 18.30 + Marian Słomiński oraz jego rodzice

1. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza młodzież pracującą oraz dorosłych na Mszę Świętą w najbliższy 
wtorek o godz. 19.00 w kościele 

2. W czwartek przypada Dzień Fatimski. Zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, a następnie procesja 
z rozważaniami różańcowymi. Grupą odpowiedzialną jest Semper Fidelis. 

3. Spotkanie młodzieży w czwartek po nabożeństwie fatimskim, czyli ok. godz. 19.30 w domu 
parafialnym.  

4. Spotkanie rodziców dzieci rozpoczynających przygotowanie do I-szej spowiedzi i Komunii świętej,       
w czwartek po nabożeństwie fatimskim, czyli ok. godz. 19.30 na plebanii. 

5. W piątek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze święte o 7.30 oraz 18.00. Odpust u Księży 
Jezuitów o godz. 19.00. 

6. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 10.00 w kościele (wejście przez zakrystię). 
Zapraszamy również nowych chłopców, chętnych do włączenia się w służbę ministrancką. 

7. Spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej w czwartek, 20 września, o godz. 18.45              
w plebanii. 

8. Spotkanie osób zapisanych na przyszłoroczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej z przedstawicielami biura 
organizującego wyjazd w czwartek, 27 września, o godz. 18.45. 

9. Organizujemy autokarowy wyjazd do Warszawy na wielkie wydarzenie „Stadion młodych”, które 
odbędzie się w sobotę, 6 października, na Stadionie Narodowym. Na to ogromne, całodzienne 
spotkanie, które zgromadzi 70 tysięcy młodzieży z całego kraju, chcemy zabrać również naszą 
młodzież. Zachęcamy do zapisów młodych ludzi klas VIII, III gimnazjalnych, szkół średnich, 
studentów oraz młodzież pracującą. Koszt: 80 zł. Nasza młodzież płaci 50 zł. Zapisy u kapłanów. 

10. Serdecznie dziękujemy za podjęcie pięknej inicjatywy modlitewnej za Ojczyznę „100 różańców na 
100-lecie”. Gdyby ktoś zapomniał, kiedy przypada dzień jego modlitwy, to listy znajdziemy                     
w zakrystii. 

11. Taca za tydzień przeznaczona będzie na cele remontowo-inwestycyjne. 
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po 

porannej Mszy św. 
13. Przy wyjściu z kościoła można nabyć „Gościa Niedzielnego”, inne czasopisma oraz zabrać gazetkę 

parafialną, w której znajdziemy dużo wspomnień z wakacji. Zachęcamy do lektury. 
14. Młodzież rozprowadza również kolejny numer biblijnego czasopisma „Galilea”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


