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Zawierzenie przez ręce Maryi

[10.04.2019] W roku Jubileuszu 50-lecia Koronacji Obrazu 
Pani Myślenickiej podejmujemy akt zawierzenia siebie i naszej 
Wspólnoty Panu Jezusowi przez ręce Maryi. 

Przygotowanie do zawierzenia trwać będzie 30 dni - od 25.04 
do 25.05.2019, W ostatni dzień w sobotę o 19.30 zbierzemy 
się na Eucharystii, aby uroczyście odczytać i podpisać "Akt 

ofiarowania" (tekst aktu poniżej). Po mszy świętej spotkamy się na krótkiej agapie.

 Czytaj więcej...

 W roku Jubileuszu 50-lecia Koronacji Obrazu Pani Myślenickiej podejmujemy akt zawierzenia 
siebie i naszej Wspólnoty Panu Jezusowi przez ręce Maryi. 

Przygotowanie do zawierzenia trwać będzie 30 dni - od 25.04 do 25.05.2019, W ostatni 
dzień w sobotę o 19.30 zbierzemy się na Eucharystii, aby uroczyście odczytać i podpisać "Akt 
ofiarowania" (tekst aktu poniżej). Po mszy świętej spotkamy się na krótkiej agapie.
 
Teksty modlitw, rozważań i czytań na każdy dzień przygotowania można pobrać z:
https://drive.google.com/file/d/1f5S_iEgmGjdijvCZAmJo-7apb6m2ys3m/view
 
Akt ofiarowania się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi
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O odwieczna, wcielona Mądrości! O najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i 
prawdziwy człowiecze. Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy!
Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam, iżeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić 
z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, iżeś we wszystkim poddać się raczył 
Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym Swym niewolnikiem
uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które 
uroczyście złożyłem Tobie przy Chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem 
godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie
zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego najświętszego i 
najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej
Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u Siebie. Za Jej możnym pośrednictwem 
spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów, oraz prawdziwą 
mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy Przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, 
ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo 
nieba i ziemi, której panowaniu - prócz Boga - wszystko jest poddane.
Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo. Wysłuchaj 
prośbę mą pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w 
pokorze składam.
Ja, N.,grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu św.
Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi 
Chrystusowi. Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc swój krzyż po wszystkie dni życia. 
Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu 
niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam, jako niewolnik Twój,
ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a nawet wartość dobrych moich uczynków,
zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo 
rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, 
ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z 
mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna 
macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką Oboje posiadacie nade 
mną, nikłym robakiem i nędznym grzesznikiem, jako podziękowanie za przywileje, którymi 
Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd, jako prawdziwy Twój 
niewolnik, chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłusznym. Matko Przedziwna,
przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez 
Ciebie i odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył.
Matko Miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, 
których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz, jak dzieci Swe i sługi.
Dziewico Wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, 
naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego; abym za Twym
pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i jego chwały w 
niebie. Amen



Wyjście na film Paweł Apostoł Chrystusa 

[9.10.2018] W poniedziałek 15 października 2018 r. o godz. 
19.00 w kinie Muza myślenickiego MOKiS-u wyświetlony 
zostanie jedyny seans w filmu "Paweł Apostoł Chrystusa" na 
który organizujemy wyjście wspólnotowe. Wpłaty na tańszy 
bilet zbiorowy od 18.30 w holu kina.  Serdecznie zapraszamy! 
Zapraszajcie innych!
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Zmarła Asia Wcisło 
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[29.05.2018] Z głębokim żalem i bólem, ufni jednak w 
Miłosierdzie Pana, zawiadamiamy, że dziś w nocy odeszła do 
Domu Ojca Asia Wcisło z naszej Wspólnoty. Msza św. żałobna 
za duszę śp. Asi odbędzie się w piątek 1.06 w kościele św. 
Jakuba na myślenickim Stradomiu o godz. 14.00. Różaniec w 
Jej intencji zostanie odprawiony o 13.30. 

Pogrążeni w bólu
Nazaretanie

Zapraszamy dziś (29.05.2018) na godzinę 18.00 do sali Pasieki w Domu Katolickim na 
różaniec w intencji śp. Asi.

Panie świeć nad Jej Duszą!

 

Nowenna przed Zesłaniem 

[9.05.2018] Zbliżamy się do Uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego. Niech nas zjednoczy i przygotuje Nowenna do Ducha
Świętego. Rozpoczynamy w piątek 11 maja br. Duchu Ogniu 
przyjdź!

  Tekst Nowenny

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Modlitwa wstępna (odmawiana w każdym dniu nowenny)
 
Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby 
oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej
w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia
i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 
Na poszczególne dni nowenny:
 
W pierwszym dniu: 
 
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest 
spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego 
mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39). 



 
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, 
również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen. 
 
W drugim dniu: 
 
Pismo święte poucza: "Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego 
wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego 
łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7). 
 
Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw 
łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, 
umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen. 
 
W trzecim dniu: 
 
Pismo święte poucza: "Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało:
czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym 
Duchem" (1 Kor 12,13). 
 
Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś 
zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen. 
 
W czwartym dniu: 
 
Pismo święte poucza: "Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas 
namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-
22). 
 
Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, 
które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen. 
 
W piątym dniu: 
 
Pismo święte poucza: "Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się 
modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić 
słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi 
zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27). 
 
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza 
zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i 
Duchem Świętym. Amen. 
 
W szóstym dniu: 
 



Pismo święte poucza: "Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha 
jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. 
Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Gal 5,16.22.25). 
 
Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego,
abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen. 
 
W siódmym dniu: 
 
Pismo święte poucza: "Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was
jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę 
zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20). 
 
Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli 
opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy 
żyli wiecznie. Amen. 
 
W ósmym dniu: 
 
Pismo święte poucza: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało 
pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez 
Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2,919). 
 
Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej 
miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen. 
 
W dziewiątym dniu: 
 
Pismo święte poucza: "Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 
tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i 
napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się 
rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i 
zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4). 
 
Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw 
abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem 
przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen. 
 
Modlitwy końcowe (  odmawiane w każdym dniu nowenny)  
 
Ojcze nasz... 
 
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając 
nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły 
naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
 



Litania do Ducha     Świętego   (do prywatnego odmawiania)

Litania do Ducha Świętego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu, zmiłuj 
się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który żarem gorliwości przepełniłeś serca uczniów Pańskich, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakramencie Bierzmowania, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas dziećmi Swoimi, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło radości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę swoją, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco umiejętności i pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miłości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu wybranych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od braku serca wobec bliźnich naszych, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.

http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=263&doc=199


Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary, przybądź i napełnij serca 
Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.

 

DODATEK - modlitwy i pieśni do Ducha Świętego 
 
MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro 
od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu, abym poznał
prawdy objawione na ile tylko jest to możliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi dar umiejętności, 
abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi dar rady, abym 
ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą; daj mi dar 
męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być 
wystawiony; daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym 
wszystkim, co się odnosi do służby Bożej; daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić 
jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty abym 
grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij
Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł 
śmiercią świątobliwą. Amen.   
 
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
 
Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.



Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
 
Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.
 
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.
 
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.
 
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.   
 
SEKWENCJA O DUCHU ŚWIĘTYM
Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!
 
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
 
Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Podaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!
 



Obmyj, co nie święte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
 
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!
 
DUCHU NAJŚWIĘTSZY
Duchu Najświętszy, otwórz usta moje,
Bym godnie wielbił święta dzieła Twoje.
Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego
I uczyń sobie pomieszkanie z niego.
Duchu Najświętszy, Dawco siedmiu darów,
Oczyść me serce z grzechowych przywarów.
Duchu Najświętszy, oświeć mnie nędznego
I wolę uczyń skłonną do dobrego.
Duchu Najświętszy, Twej ogniem miłości
Rozpal w mym sercu pragnienie świętości
I spraw, by zawsze nim objęte całe
Bogu wiecznemu oddawało chwałę.

 



 

Intencje na pielgrzymkę

[20.04.2018] Jutro (21.04) na mszy św. wspólnotowej zbierane
będą koperty z kartkami z prośbami, intencjami i 
podziękowaniami do Świętych, które grupa wyjeżdżająca na 
pielgrzymkę do Włoch "Śladami Świętych" zabierze ze sobą.

 

http://nazaret.odnowa.org/user-upload/files/NOC_ZESLANIA_2018_v7_600.jpg


  

Jest wolne miejsce na pielgrzymkę do Włoch

[10.04.2018] Jest jeszcze jedno miejsce na pielgrzymkę do 
Włoch "Śladami Świętych" 27.04-5.05.2018. Zainteresowani 
proszeni są o kontakt pod numerem 665 816 956

 

Anna Kęsek

  

Spotkanie ws. pielgrzymki do Włoch

[12.03.2018] Spotkanie organizacyjne dla osób biorących 
udział w pielgrzymce "Śladami świętych" do Włoch odbędzie się
16 marca br. (piątek) o godz. 18.00 w Domu Katolickim (na 
pierwszym piętrze) - ul. 3-go Maja 1a w Myślenicach.

 



Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie w środę odwołana

[11.03.2018] W związku z pokrywaniem się terminu rekolekcji 
parafialnych oraz Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie w 
trzecią środę miesiąca tj. 21 marca br. modlitwy o uzdrowienie 
i uwolnienie po mszy o godz. 18.00 NIE BĘDZIE! 

Proszę o powiadomienie wszystkich zainteresowanych.

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach, a także na następną 
mszę z modlitwą o uzdrowienie w kwietniu br.

 

 

https://www.facebook.com/events/1819211024821038/


  

Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie w środę odwołana

[14.02.2018] W związku z kolizją terminu rekolekcji 
parafialnych oraz Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie w 
najbliższą środę tj. 21 lutego br. modlitwy o uzdrowienie i 
uwolnienie po mszy o godz. 18.00 NIE BĘDZIE! 

Proszę o powiadomienie wszystkich zainteresowanych.

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach, a także na następną 
mszę z modlitwą o uzdrowienie w marcu br.

http://nazaret.odnowa.org/user-upload/files/depresja_500.jpg


 





Idziemy za Tobą... Koncert NoroLim

[5.02.2018] Na początek Wielkiego Postu proponujemy 
muzyczno-poetyckie rozważania Drogi Krzyżowej w 
wykonaniu zespołu NoroLim.

Koncert odbędzie się 17 lutego 2018 r. o godz. 17.30 w Domu 
Katolickim w Myślenicach.

Koncert „Idziemy za Tobą” jest zestawem utworów jedynych w swoim rodzaju. Rodziły się one
równolegle z powstawaniem obrazów Drogi Krzyżowej, malowanej przez Rafała Alickiego na 
przestrzeni lat 2008 – 2009 dla Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu. Pasja malowana 
muzyką, obrazotwórcze słowo, nuty układające się w kolejność wydarzeń sprzed dwóch 
tysięcy lat – to wszystko złożyło się na niepowtarzalną całość, w której krok po kroku 
odnosimy się do tego, co działo się wtedy i do tego, co dzieje się teraz, dostrzegając, że 
pewne przeżycia, uczucia czy wrażenia nie straciły na znaczeniu pomimo upływu czasu. 
Upadki pod Krzyżem postrzegane jako metafora grzechu człowieka, poszukiwanie uczciwości 
i sprawiedliwości sądów ludzkich, ból Matki po stracie Syna, czy wreszcie promyk nadziei w 
Zmartwychwstaniu to tylko niektóre motywy rozważań, jakie przewijają się przez 16 utworów 
będących elementami tego wzruszającego koncertu.

NoroLim
Ewa Akšamović - śpiew
Rafał Alicki - fortepian,śpiew
Ewelina Korczak - skrypce
Katarzyna Gancarz - skrzypce
Małgorzata Mazurek - flet
Alicja Dzierżęga - wiolonczela

Nowy Program Duszpasterski 2017-2019

[30.01.2018] Celem nowego programu, który wszedł w życie w
pierwszą niedzielę Adwentu, jest odkrycie Osoby Ducha 
Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad 
sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Temat ilustrują 
słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej 
Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

Wierni nie rozumieją sakramentu bierzmowania

„W kategoriach sporego deficytu działań duszpasterskich należy odczytać dość powszechny 
fakt nieznajomości Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Bardzo często nie potrafimy 
również zauważyć Jego obecności i działania w Eucharystii. Tymczasem bez obecności i mocy 



Ducha Świętego nie mogłoby zaistnieć zgromadzenie liturgiczne; bezowocne pozostałyby 
również wypowiadane przez kapłana podczas każdej Mszy św. słowa konsekracji” – tłumaczy 
abp Skworc we wprowadzeniu do nowego programu duszpasterskiego.

 
Więcej informacji o Programie

https://episkopat.pl/nowy-dwuletniego-programu-duszpasterskiego-2017-2019-duch-
ktory-umacnia-milosc/ 

Wyjście wspólnotowe na film "Ignacy Loyola"

[28.01.2018] Wejście wspólnotowe na film o życiu i przemianie
świętego Kościoła Katolickiego, założyciela zakonu Jezuitów - 
Ignacego Loyoli odbędzie się 4 lutego 2018 roku, o godz. 
19.15. Pół godziny wcześcniej Basia zbiera na bilety w holu 
kina "Muza" MOKiS Myślenice. 

 
Recenzja:  https://niezalezna.pl/214113-loyola-rycerz-samego-nieba-recenzja 
Zwiastun: https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Ignacy+Loyola+Zwiastun+nr+1+polski-
44855 

Spotkanie Opłatkowe ruchów i stowarzyszeń z ks. Arcybiskupem

[24.01.2018] 27 stycznia 2018 roku (sobota) odbędzie się 
spotkanie opłatkowe Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 
Archidiecezji Krakowskiej ze sobą i z ks. Arcybiskupem 
Markiem Jędraszewskim w sanktuarium św. Jana Pawła II w 
Krakowie na Białych Morzach. Rozpoczniemy Mszą świętą o 
godz. 10.00, po której będzie czas składania sobie życzeń z 

opłatkiem.

Ten wspólny opłatek może być dla waszej Wspólnoty i innych wspólnot możliwością 
osobistego spotkania z Pasterzem naszej diecezji, a także z braćmi i siostrami szerokiej 
wspólnoty wspólnot w naszym Kościele. Obecność na spotkaniu to także praktyczna modlitwa
o jedność, a więc i posługa w Kościele. Serdecznie zapraszamy

 
ks. Leszek Harasz
Witold Sobejko - Koordynator świecki

https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Ignacy+Loyola+Zwiastun+nr+1+polski-44855
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Ignacy+Loyola+Zwiastun+nr+1+polski-44855
https://niezalezna.pl/214113-loyola-rycerz-samego-nieba-recenzja
https://episkopat.pl/nowy-dwuletniego-programu-duszpasterskiego-2017-2019-duch-ktory-umacnia-milosc/
https://episkopat.pl/nowy-dwuletniego-programu-duszpasterskiego-2017-2019-duch-ktory-umacnia-milosc/
http://episkopat.pl/nowy-dwuletniego-programu-duszpasterskiego-2017-2019-duch-ktory-umacnia-milosc/
http://www.filmweb.pl/video/zwiastun/nr+1+polski-44855
http://http://niezalezna.pl/214113-loyola-rycerz-samego-nieba-recenzja


Modlitwa za chorych do Matki Bożej z Lourdes

[24.01.2018] Kochani, po rozważeniu sprawy w kręgu liderow 
proponuję następującą inicjatywę. Codziennie Duch Święty 
pokazuje nam chore osoby w naszej Wspólnocie i w 
najbliższym otoczeniu, które potrzebują modlitwy. Duch Świety
zaprasza nas do wspólnej modlitwy za chorych. W pierwszy 
czwartek (1 lutego) mamy adorację - cała Wspólnota modli sie 

o uzdrowienie chorych. 

Natomiast od 2 lutego do 10 lutego chętne osoby odmawiają nowennę do Matki Bożej z 
Lourdes (11-go lutego jest Jej Święto). Tekst nowenny:
http://www.parafia-gniewino.pl/nowenny.html#nowenna_mb 

 
Jest prośba aby udało się zaangażować całą Wspólnotę, czy też znajome osoby i przez te 9 
dni modlić sie np. po pół godziny w każdy dzień. Może uda nam się modlić przez 24 godz. 
Taki nasz szturm do nieba. Jakby ktoś chciał to jeszcze można wesprzeć inicjatywę postem. 
Proszę, ktokolwiek będzie chętny o informację do mnie - tel. 665816956 
Pozdrawiam 
Anna Kęsek

 

Zakończenie REO w parafii św. Brata Alberta w Myślenicach

[24.01.2018] Z pomocą Bożą w dniu 9 lutego 2018 r. 
zakończyliśmy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w kościele 
pw. Św. Brata Alberta w Myślenicach. Po 9 tygodniach spotkań 
w grupkach, konferencji, czytania Słowa Bożego, modlitw 
mogliśmy usłyszeć jak Bóg działał i działa w życiu uczestników.
Takie świadectwa rekompensują cały trud minionych 

tygodni :-)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zaangażowanym w REO: ks. Leszkowi Haraszowi, 
animatorom, diakoniom: muzycznej, modlitwy wstawienniczej, modlitwy osłonowej, 
gościnności, technicznej, liturgicznej oraz całej wspólnocie Nazaret za modlitwę i post w 
intencji rekolekcji. Dziękujemy wstawiennikom z innych wspólnot za modlitwę. Dziękujemy 
gospodarzom - parafii Św. Brata Alberta z ks. proboszczem Adamem Pawickim za pomoc i 
przyjazną atmosferę.

 
Świadectwo Piotra po Rekolekcjach:

http://www.parafia-gniewino.pl/nowenny.html#nowenna_mb
http://nazaret.odnowa.org/rekolekcje-ewangelizacyjne
http://www.parafia-gniewino.pl/nowenny.html#nowenna_mb


Świadectwo Piotra po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy w Parafii św. Brata
Alberta w Myślenicach w 2017/2018 r.

Nie mam pojęcia, po co tutaj jestem?

Mam prawie czterdziechę na karku, dwójkę wspaniałych dzieci i wspaniałą żonkę. W moim życiu nie wydarzyła 

się żadna tragedia: nikt nie umarł tragicznie, nie było ciężkiej choroby u nikogo w rodzinie. Ba! Pan Bóg darzył 

mnie wyjątkowo hojnie: urodziła się kochana córeczka Alicja, a nad porodem czuwał personel medyczny, który 

był nie tylko profesjonalny, ale przede wszystkim służył pomocą moim ukochanym na każde zawołanie. Dziś wiem,

że to Pan Bóg postawił cudownych ludzi na naszej drodze, nie inaczej.

Rok 2017 był dla mnie osobiście wyjątkowo ciężki. Od stycznia zacząłem odczuwać cierpienie. Każdy dzień był 

coraz trudniejszy i cięższy. Doszło do tego, że zacząłem płakać. Przy czym określenie „płakać” jest za słabe, aby 

opisać mój stan. Szlochałem tak, jakbym odczuwał głęboką stratę za najbliższą osobą, jakbym stał nad grobem. 

Mój ból wylewał się ze mnie nieoczekiwanie, czarna rozpacz nadchodziła nawet w pracy. Radziłem sobie w ten 

sposób, że wychodziłem do jednoosobowej łazienki, a mój szloch nie był słyszalny zewnątrz dzięki bardzo 

hałasującemu wiatrakowi od wentylacji. Ta ubikacja była niemym świadkiem mojej rozpaczy, a cztery ściany stały

się świątynią do której zapraszałem Matkę Bożą, Pana Jezusa i moich ulubionych świętych.

Równolegle dowiedziałem się o rozpoczęciu rekolekcji w mojej parafii. Pan Bóg przez usta mojej żonki zaprosił 

mnie do uczestnictwa w nich. Poszedłem, bo byłem ciekawy, co zobaczę. Spodziewałem się klasycznego 

jednorazowego spotkania na Mszy Świętej, zakończonej kazaniem. Na miejscu zastałem kuriozalną sytuację: 

osoby wokół mnie miały podniesione ręce zwrócone wnętrzem do góry. Myślałem wtedy, że to jakaś pomyłka, 

dorosłe osoby wystawiają bez sensu swoje dłonie, jak anteny satelitarne i próbują wygrać ten dziwny konkurs na 

najpiękniejsze paznokcie, podrygując swoim ciałem w rytm muzyki, jak na imprezie noworocznej. A ksiądz? Ma 

zamknięte oczy, z ręką do góry – acha, jeszcze moment i odtańczy krakowiaka.

Na zakończenie ksiądz zaprosił wszystkich do swoich grupek. „Swoich grupek”? myślałem. Jakich grupek. O co 

chodzi? Nie spotkałem się także z takim językiem, jaki usłyszałem na spotkaniu w grupce. Słyszałem, jak mówią 

wokół mnie: „Jezus zrobił mi …”, „Dziś rozmawiałem z Jezusem i…”, „Jadłem dziś śniadanie z Maryją”… 

„Jasny gwint”- myślałem, czy u nich wszystko w porządku? Czy oni już kompletnie oczadziali?

Takie ironiczne były moje myśli w tamtym momencie. A dziś… sam tak robię. Tworzę jakąś kompilację tamtych 

zachowań, po prostu zamykam oczy, wznoszę ręce do góry i daję się poprowadzić w najpiękniejszą z dróg, gdzie 

moja dusza wielbi Boga.

Przywołuję w pamięci, że gdy przyszła moja kolej na pierwszym spotkaniu w grupce i ktoś zapytał, dlaczego tu 

jesteś? Odpowiedziałem krótko „Nie mam pojęcia, po co tutaj jestem”.

Panie Jezu pozwoliłeś mi zobaczyć w medytacji Ciebie. Zamykam oczy podczas wystawienia Najświętszego 

Sakramentu, trochę wątpię, a Ty przychodzisz, siadasz w mojej ławce tuż przy mnie, bierzesz pod ramię i 

pomagasz wstać. Mówisz przy tym: „Chodź, teraz Twoja kolej na modlitwę wstawienniczą. Widzisz?, tam gdzie 

zaraz pójdziesz czekają na Ciebie wszyscy święci, do których się modliłeś. Tam będę też Ja.”

Dzięki Tobie Panie Boże doświadczyłem działania Ducha Świętego. Gdy na mnie zstąpił, czułem, że wypełnia 

mnie ciepło, takie które nie parzy, tylko przyjemnie dociera do każdej komórki mego ciała, a dusza wtedy ze 

szczęścia śpiewa.

Chociaż Pan Bóg nie jest magikiem i moje problemy nie zniknęły, to na pewno przez moje cierpienie znalazł sobie 

drogę do mnie.

Rekolekcje dobiegły końca, ale już tydzień przed ich zakończeniem w moim sercu pojawiło się pytanie, które trwa 

do dziś: co dalej? Na naszych spotkaniach rekolekcyjnych otrzymałem praktyczną wiedzę jak dojść do Pana Boga,

ale egzamin z życia dopiero przede mną. Czy go zdam? Mam nadzieję, że tak. W dużej mierze to ode mnie zależy, 



czy rekolekcje się skończyły, czy dalej będą trwać.

Moja dusza pragnie, abym został świętym. Tak wiem, że brzmi to pompatycznie. Myślę, że niedługo przekonam 

się, czy moja dusza naprawdę tego chce, czy tylko mnie nabiera…

Gdyby nie rekolekcje, to dalej tkwiłbym w przytłaczającej codzienności.

Dominus custodiat (Boże prowadź)!

Piotr

 

Film "Sprawa Chrystusa"

[5.01.2018] 14.01.2018 (niedziela) wyjście wspólnotowe na 
film "Sprawa Chrystusa" , seans o godz. 16.00, od 15.30 Basia 
będzie zbierać na bilet grupowy, koszt 15 zł od osoby.

Zwiastun:

https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Sprawa+Chrystusa+Zwiastun+nr+1+polski-44160  

  

 

Modlitwa o zdrowie Joanny

[16.11.2017] Proszę wszystkich Nazaretan o modlitwę o 
uzdrowienie Joanny z naszej Wspólnoty, przechodzącej 
aktualnie ciężką chemioterapię. Proszę o modlitwę od 
poniedziałku 20.11 nowenną do św. Antoniego:

https://www.katolik.pl/do-swietych-
franciszkanskich,22413,818,cz.html?idr=10614 

oraz modlitwą za wstawiennictwem sł. bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego:

mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/franciszek_blachnicki/ 

Modlitwę można zakończyć westchnieniem do Matki Bożej.

Tych co chcą i mogą proszę o podjęcie postu w dowolny dzień. Zgłoszenia w tej sprawie z 
podaniem dnia tygodnia proszę kierować do Janiny - tel. 603 876 093

https://www.katolik.pl/do-swietych-franciszkanskich,22413,818,cz.html?idr=10614
https://www.katolik.pl/do-swietych-franciszkanskich,22413,818,cz.html?idr=10614
https://www.katolik.pl/do-swietych-franciszkanskich,22413,818,cz.html?idr=10614
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Sprawa+Chrystusa+Zwiastun+nr+1+polski-44160
http://www.filmweb.pl/video/zwiastun/nr+1+polski-44160
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/franciszek_blachnicki/
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/franciszek_blachnicki/
http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/franciszek_blachnicki/
http://www.katolik.pl/do-swietych-franciszkanskich,22413,818,cz.html?idr=10614
http://www.filmweb.pl/video/zwiastun/nr+1+polski-44160


Z góry dziękuję za podjęcie trudu modlitwy i postu!  

Michał 

Modlitwa za wspólnoty

[13.11.2017] W 3 tygodniu listopada modlimy się jako 
wspólnota Nazaret za  wspólnoty zrzeszone w koordynacji 
wspólnot Odnowy Charyzamtycznej Archidiecezji Krakowskiej. 
Proszę pamiętać przy codziennej modlitwie o tej intencji. 

 

Pozdrawiam w Panu. Michał. 



Msze święte gregoriańskie za śp. Annę Kołodziejczyk

[26.10.2017] W listopadzie zaczynają się msze święte 
gregoriańskie za śp. Annę Kołodziejczyk - zamówione przez 
naszą Wspólnotę. Pierwsza z "gregorianek" odbędzie się 5 
listopada br. w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej o godz. 
6.30. Pozostałe msze będą odbywać się bądź w Sanktuarium, 
bądź w kaplicy szpitalnej przez cały listopad i początek 
grudnia br.  

Harmonogram mszy gregoriańskich

 

 

Zaproszenie na pielgrzymkę "Italia - śladami Świętych" 

[22.10.2017] Zapraszamy na pielgrzymkę do Włoch "Italia - 
śladami Świętych", która odbędzie się w dniach 27.04-
5.05.2018 r.

http://nazaret.odnowa.org/user-upload/files/gregorianka_a_kolodziejczyk.jpg


Zwiedzane miejsca: Padwa, Asyż, Cascia,  Watykan, Rzym, Monte Sant’ Angelo, San Giovanni 
Rotondo, Serracapriola, Lanciano, Manopello 

Cena:    1795 zł

Cena obejmuje:
Przejazd autokarem klasy LUX  z klimatyzacją, barkiem, WC i DVD, opiekę polskojęzycznego 
pilota, 7 noclegów w 
hotelach***, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie KL i NNW, program zwiedzania jw.

 
Cena nie obejmuje:
Obowiązkowo płatne koszty uczestnictwa w całym programie 120 euro (bilety wstępu do 
zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, przejazdy komunikacją miejską, taksa 
klimatyczna, tour guide system, wjazdy do miast) 

 
UCZESTNICY PIELGRZYMKI MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE PASZPORTY LUB DOWODY OSOBISTE!!!

 
WIĘCEJ INFORMACJI I ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W  PIELGRZYMCE:
ANNA tel. 665 816 956
BEATA tel. 605 111 242 

 
Szczegółowy program

Pilne ogłoszenie!

[18.10.2017] Proszę przekazać w grupkach i wśród 
sympatyków wspólnoty, że po konsultacji z ks. Proboszczem 
postanowiliśmy, że mszy wspólnotowej w najbliższą sobotę 
(21.10.2017) o 19.30 jednak NIE BĘDZIE!!! Spowodowane jest 
to nagromadzeniem się różnych wydarzeń akurat w sobotę. 

Zapraszamy natomiast wszystkich na mszę o godz. 18.00 którą odprawi ks. Dziewiecki. 
Pozdrawiam w Panu. Michał

Rekolekcje ewangelizacyjne u Brata Alberta

[16.10.2017] Zapraszajcie znajomych i nieznajomych  ;) na 
kolejne Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy prowadzone 
przez ks. Leszka Harasza i naszą Wspólnotę. Start już 7 
listopada br. w kościele św. Brata Alberta w Myślenicach. 
Szczegóły na plakacie.

http://nazaret.odnowa.org/user-upload/files/ITALIA%20SLADAMI%20SWIETYCH%2010%20dni%20-%20Myslenice%202018-1.pdf


Rekolekcje ewangelizacyjne to ważne przeżycie dla każdego z nas. Na nich spotkaliśmy 
Jezusa i zmieniliśmy nasze życie. Organizujemy je dla tych, z którymi pragniemy podzielić się 
swoim odkryciem. Rekolekcje trwają 9 tygodni. Co tydzień jest konferencja i spotkanie w 
grupie dzielenia z animatorem. W tygodniu codziennie czytamy krótki tekst Pisma św. 
Ważnym momentem rekolekcji są dwa dodatkowe spotkania: modlitwa o uzdrowienie 
wewnętrzne i o wylanie darów Ducha Świętego.





 



Wernisaż ikon "Z ciemności do światła"

[6.10.2017] W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 
zapraszamy na spotkanie z ikoną pt. "Z ciemności do 
światłości" przygotowane przez Wspólnotę Odnowy w Duchu 
Świetym "Nazaret". Wernisaż wystawy odbędzie się 14 
października br. o godz. 17.00 w Domu Greckim w 
Myślenicach. Wystawa potrwa do 8 listopada.

Reportaże z warsztatów oraz poświęcenia ikon we wspólnocie, można obejrzeć w galerii tej 
strony.

Dwie korony - wspólnotowe wyjście do kina

[6.10.2017] Zapraszamy na wyjście wspólnotowe na film "Dwie 
korony" o życiu św. Maksymiliana Marii Kolbego 15 
października br. (niedziela) do kina MOKiS "Muza". Seans 
rozpocznie się o 17.00. Na bilety zbierać będziemy od 16.30. 

Zwiastun filmu: https://www.youtube.com/watch?
v=7KWEY8Q7F38 

https://www.youtube.com/watch?v=7KWEY8Q7F38
https://www.youtube.com/watch?v=7KWEY8Q7F38
https://www.youtube.com/watch?v=7KWEY8Q7F38


 

Zaproszenie na rekolekcje z ks. Olszewskim

W imieniu wspólnoty Nazaret Myślenice, serdecznie 
zapraszamy na rekolekcje głoszone przez ks. Michała 
Olszewskiego:

Temat: Być uczniem Pana (głosić, uzdrawiać, uwalniać)
Koszt uczestnictwa z noclegami i wyżywieniem to 220,00 zł. 
Miejsce do którego chcemy Was zaprosić to wspaniały ośrodek 
rekolekcyjno-wypoczynkowy Totus Tuus w Zembrzycach k. 
Suchej Beskidzkiej. Startujemy w piątek 20 października o 
18.00 /rejestracja od 16.00/, a kończymy rekolekcje w 
niedzielę 22 października ok. 14.00.

Ksiądz Michał pokazuje, że każdy uczeń Jezusa, czy to świecki,
czy diakon, czy ksiądz, może być powołany, aby, po odpowiednim przygotowaniu, realizować 
ten nakaz. Odwołując się do Pisma Świętego i licznych przykładów z własnej posługi opisuje, 
na czym polegają poszczególne dary, co jest konieczne, aby nimi posługiwać, i daje wiele 
cennych praktycznych wskazówek dotyczących wypełniania misji ucznia Pana. Cały czas 
podkreśla przy tym, że owo wypełnianie daje niezwykłą, nieziemską radość, której pełne są 
przywoływane na tych stronicach opowieści.

Prześlijcie tę wiadomość znajomym, rodzinie, wspólnotom w których jesteście, wszystkich 
zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny do mnie - 602 778 401.

Pozdrawiam, z Panem Bogiem.

Marek Wcisło

 



 



 

http://www.rozaniecdogranic.pl/start


Strumienie Miłosierdzia

[19.09.2017] Serdecznie zapraszamy na Strumienie 
Miłosierdzia - 29-30.09.2017 do parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej na Szklanych Domach w Krakowie - Nowej 
Hucie. 

Zapraszajcie znajomych i nieznajomych na czas łaski i 
miłosierdzia!

Szczegółowy program powyżej oraz na http://strumieniemilosierdzia.odnowa.org/

Zapisy na wyjazd busem z Myślenic u naszej Skarbnik Basi - 15 zł/ dzień (kom. 663948 464)

 

Serdecznie zapraszamy!

Różaniec do granic

[19.09.2017] Zapraszamy na wyjazd autokarowy 7.10.2017 do 
Lipnicy Wielkiej na wydarzenie Różaniec do 
Granic http://www.rozaniecdogranic.pl/start

Zapisy na wyjazd autokarem z Myślenic u naszej Skarbnik Basi 
- 20 zł (kom. 663948 464)

PROGRAM WYDARZENIA „RÓŻANIEC DO GRANIC” 
W kościołach „stacyjnych” (wyznaczonych przez diecezje - w naszym przypadku w Lipnicy 
Wielkiej na Orawie) 
10.30 Modlitwa i konferencja wprowadzająca 
11.00 Eucharystia 
12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Po nabożeństwie eucharystycznym czas na posiłek i przejście (przejazd) na miejsce modlitwy 
różańcowej.

Na wyznaczonych szlakach w pobliżu granicy Polski 
14.00 Modlitwa różańcowa 
15.30 Modlitwa na zakończenie

Serdecznie zapraszamy!

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rozaniecdogranic.pl%2Fstart&h=ATM4UPiYhuZcNsIjsZjn_kJ4F8IiGfgN8kUTuUoGAYjVMmHwd8RnSMv39HvHQjHxaP1ENCdkbV2w_7PHvNKTGEOytvbdewBJgF-iZ5Vn2rhnigh-wwLsR10NvnZd5lyi2zUOpBDsF5AZ1X1Mvh6wPDoB0pYarCt0877t72KGdbVgMqEUU1Kdpo0u1lDW4H5qAoOlI39QP1fT75TIkW0Hs892S3WnNQvc6cVEr93rHfoS2nwCWcqDbfZD8zr_rlNHI3jbm3-bii6T9GLbeQnwYQ43zwieV2kHTRU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fstrumieniemilosierdzia.odnowa.org%2F&h=ATM1lJAYGAJpaUwgDb9cop3sLfLQjwhig2eyHEwTrJIUQPFfIqs1i4o_XHi2DCnytlR7X0Lkz8zjzEvMOe2H2VZx8wpCYSB4awT-lw5YhEtE2Drhl5cr0VtAfrXhlouIz6r8GupPDGGOhT5RJ33sLW58R1JU-FPhImqiwiBURlxCs8MyKuadzlVoy7oI5W1-mM8rRcRagDggW4fHNnOZARGU6FBkqDtXVrau1yX-osnRQwFGfwKgcM2CC9Ql7CrfZYoutZFldBFX7l74N4h1n5DU3lE-gei6BUuCocwdlmc


Msza św. wspólnotowa

[27.06.2017] Przypominamy, że w najbliższy czwartek, 
29.06.2017 (Św. Piotra i Pawła) o godz. 19.30 odbędzie się 
ostatnia msza św. wspólnotowa przed wakacjami. 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Powstają kolejne Róże żywego różańca: rodziców i małżonków

[26.06.2017] Powstają dwie kolejne róże różańcowe: rodziców 
- modlących się za dzieci i małżonków - modlących się za 
małżonków. Zapraszamy chętnych do zgłoszenia się oraz do 
podjęcia tej cennej i skutecznej modlitwy. Zgłoszenia 
przyjmuje Janina Ciapała, tel. 603 876 093. 

Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich 
odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która 
zostaje powierzona do rozważania i odmawiania w danym miesiącu, przy "zmianie tajemnic". 
Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do 
odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione 
wszystkie tajemnice - w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie 
"Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały 
różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Ogłoszenia dla uczestników pielgrzymki do Medjugorie

[15.06.2017] Uczestników pielgrzymki do Medjugorie 
zapraszamy w dniu 22 czerwca 2017 r. na mszę świętą o godz.
18.00, a następnie do Betanii na wspólne świętowanie.

Pod 

adresem http://chomikuj.pl/Bodziu1966/PIELGRZYMKA+MEDJ
UGORJE po wpisaniu hasła "nazaret" można przeglądać foldery 

ze zdjęciami z pielgrzymki, autorstwa Bogdana Pietrzyka.

Aktualizacja: Osoby, które nie zdążyły ściągnąć zdjęć z powyższego linka, a chciałyby te 

zdjęcia pozyskać proszone są o kontakt z Anią Pietrzyk tel. 733 580 425

http://chomikuj.pl/Bodziu1966/PIELGRZYMKA+MEDJUGORJE
http://chomikuj.pl/Bodziu1966/PIELGRZYMKA+MEDJUGORJE
http://chomikuj.pl/Bodziu1966/PIELGRZYMKA+MEDJUGORJE
http://chomikuj.pl/Bodziu1966/PIELGRZYMKA+MEDJUGORJE
http://strumieniemilosierdzia.odnowa.org/


http://nazaret.odnowa.org/user-upload/files/jns_2017.jpg
http://nazaret.odnowa.org/user-upload/images/jnl2017.jpg




 

Wyjście grupowe na film "Teraz i w godzinę śmierci"

[10.05.2017] Wyjście grupowe Wspólnoty na film "Teraz i w 
godzinę śmierci" o sile modlitwy różańcowej, 21.05.2017 o 
godz. 17.00 - kino Muza w myślenickim MOKiS. 

Opis: https://www.filmweb.pl/film/Teraz+i+w+godzin
%C4%99+%C5%9Bmierci-2017-783711/descs 

Zwiastun: https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Teraz+i+w+godzin%C4%99+
%C5%9Bmierci+Zwiastun+nr+1-42475 

 

Jubileusz ks. Leszka

[10.05.2017] Serdecznie zapraszamy na Mszę św. 
Jubileuszową z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. Leszka Harasza, 
naszego byłego duszpasterza, obecnego koordynatora Odnowy
w Duchu Świętym w Archidiecezji Krakowskiej. Będzie to 
doskonała okazja do podziękowania za dar kapłaństwa, 
posługę księdza Leszka w naszej parafii i wspólnocie oraz do 

modlitwy w Jego intencji.

Msza odbędzie się 14.05.2017 o godzinie 14.00 w kościele Narodzenia NMP w Myślenicach

Wyjście na film "Chata"

[24.04.2017] W sobotę 29 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 
organizujemy wspólnotowe wyjście na film "Chata" do kina 
Muza w MOKiS Myślenice. Wpłata na bilety (po 13 zł) zbierana 
będzie 15 min. przed seansem.

Recenzja filmu z Gościa Niedzielnego: 
https://www.gosc.pl/doc/3741983.Chata-w-ktorej-wszystko-

sie-zmienia 

Zapraszamy!

 

https://www.gosc.pl/doc/3741983.Chata-w-ktorej-wszystko-sie-zmienia
https://www.gosc.pl/doc/3741983.Chata-w-ktorej-wszystko-sie-zmienia
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Teraz+i+w+godzin%C4%99+%C5%9Bmierci+Zwiastun+nr+1-42475
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/Teraz+i+w+godzin%C4%99+%C5%9Bmierci+Zwiastun+nr+1-42475
https://www.filmweb.pl/film/Teraz+i+w+godzin%C4%99+%C5%9Bmierci-2017-783711/descs
https://www.filmweb.pl/film/Teraz+i+w+godzin%C4%99+%C5%9Bmierci-2017-783711/descs
https://www.filmweb.pl/film/Teraz+i+w+godzin%C4%99+%C5%9Bmierci-2017-783711/descs
https://www.filmweb.pl/film/Teraz+i+w+godzin%C4%99+%C5%9Bmierci-2017-783711/descs
http://gosc.pl/doc/3741983.Chata-w-ktorej-wszystko-sie-zmienia
http://www.filmweb.pl/video/zwiastun/nr+1-42475
http://www.filmweb.pl/film/Teraz+i+w+godzin%C4%99+%C5%9Bmierci-2017-783711/descs


Polecane rekolekcje

[23.04.2017] W zakładce "Rekolekcje" zostały umieszczone 
informacje o rekolekcjach: 

"Sakrament małżeństwa drogą do nieba"
23 - 25.06.2017 r., Zawichost, Ośrodek Formacji Liturgicznej 
Prowadzący:
ks. Dariusz Susek oraz siostry jadwiżanki -

s. Marzena Władowska, s. Ewa Kopiec, s. Agnieszka Ziemińska

 
"Dar Proroctwa" 
16-17.09.2017 r., Kraków, Bazylika pw. Św. Franciszka z Asyżu 

Prowadzący: Jude Antoine (Malezja) 

Więcej informacji...     

"Dar Proroctwa"
16-17.09.2017 r., Kraków
Rekolekcje, warsztaty 
Prowadzi Jude Antoine (Malezja)
 
Bazylika pw. Św. Franciszka z Asyżu 
oraz Klasztor Franciszkanów w Krakowie
Sala bł. Jakuba
pl. Wszystkich Świętych 5,
31-004 Kraków
 
Koszt: 150 zł
 
Szczegółowe informacje i zapisy
http://magnaliadei.pl/wydarzenia/6/

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA drogą do nieba
23 - 25.06.2017 r., Zawichost 
 
Zapraszamy na weekendowe rekolekcje:
"SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA drogą do nieba"
Miejsce: Ośrodek Formacji Liturgicznej w Zawichoście
Termin: 23-25 VI 2017
Prowadzący:
ks. Dariusz Susek oraz siostry jadwiżanki -
s. Marzena Władowska, s. Ewa Kopiec, s. Agnieszka Ziemińska

http://magnaliadei.pl/wydarzenia/6/
http://nazaret.odnowa.org/rekolekcje
http://nazaret.odnowa.org/rekolekcje


Kto zaproszony?
I małżonkowie, i niezamężne, i nieżonaci.
I ci, którzy uczestniczyli w poprzednich spotkaniach,
i ci, którzy jeszcze nie mieli okazji.
Słowem - wszyscy chętni i zainteresowani.
Początek w piątek ok. godz. 18, zakończenie w niedzielę po obiedzie. Codzienna Msza 
święta, Liturgia Godzin, konferencje, adoracja, ale i spokojny czas na spacer, kawę, dłuższą 
chwilę rozmowy.
Atmosfera niezwykła, niepowtarzalna.
Pan Bóg mówi nie tylko przez ludzi.
Czy jest gdzieś drugie takie miejsce :-)?
http://www.zawichost.jadwizanki.pl/GALERIA_ZDJEC
Dajcie szansę je poznać Waszej rodzinie, znajomy
m, przyjaciołom :) Może czekają na takie zaproszenie?
PRZEKAŻCIE INFO DALEJ!
Pytania o szczegółowe informacje i zgłoszenia na wyjazd kierować można do: 
marzenawla@poczta.fm lub zapisać się bezpośrednio na stronie Ośrodka Formacji 
Liturgicznej www.zawichost.jadwizanki.pl

Nowi odpowiedzialni

[09.04.2017] W niedzielę 9 kwietnia 2017 r. w Domu 
Katolickim w obecności księdza proboszcza Stanisława 
Makowskiego odbyły się wybory lidera wspólnoty. Spośród 
trzech kandydatów: Anny Kęsek, Michała Barana i Jacka Tylko 
do drugiej tury w wyniku głosowania prawie stu 
zgromadzonych na sali Nazaretan przeszło dwoje pierwszych. 
Liderem wspólnoty po głosowaniu w drugiej turze został 

Michał Baran, który zaproponował na wiceliderów: Annę Kęsek i Marka Wcisło, co z kolei 
zostało zaakceptowane przez większość zgromadzonych. Skarbnikiem pozostała, jak do tej 
pory, Barbara Kalinowska.  
Nowy lider podziękował Jackowi Kołodziejczykowi za sześcioletnie przewodzenie wspólnocie, 
a także Dominice Proszkowiec i Annie Kęsek - viceliderkom, co Nazaretanie nagrodzili 
gromkimi brawami i wspólną modlitwą. Na zakończenie Michał zaprosił wszyskich do 
współpracy i dalszej przygody z Panem Bogiem we wspólnocie "Nazaret". 
Na zakończenie ksiądz proboszcz pobłogosławił nowych odpowiedzialnych oraz wszystkich 
zgromadzonych na wyborach.

http://www.zawichost.jadwizanki.pl/
http://www.zawichost.jadwizanki.pl/GALERIA_ZDJEC


  

Wybory lidera - nowa data

Odłożone z przyczyn obiektywnych wybory lidera Wspólnoty 
odbędą się 9 kwietnia br. (niedziela) o godz. 19.00 w Domu 
Katolickim. Udział obowiązkowy. Czynni wyborcy to Ci co są od
dwóch lat i więcej we Wspólnocie (uczestniczą w grupkach 
dzielenia). 
Kandydat, który uzyska co najmniej 50% głosów plus jeden 
zostanie liderem. Następnie zaproponuje 2 kandydatów na 

wiceliderów, których Wspólnota powinna zaakceptować.

 
Nowennę do Ducha Świętego o Boże prowadzenie wyborów rozpoczynamy 31 marca w piątek 
- wszyscy.

 





 

Pogrzeb śp. Ani Kołodziejczyk

[14.03.2017] Pogrzeb śp. Ani Kołodziejczyk odbędzie się 15 
marca 2017 r. o godzinie 15.00 w kaplicy na cmentarzu na 
"Polance" (Myślenice, ul. Sienkiewicza). Pół godziny wcześniej, 
tj. o 14.30 zapraszamy na różaniec za naszą zmarłą Siostrę ze 
Wspólnoty.

 
Pogrążeni w smutku Nazaretanie

 
 
 

Podziękowania za modlitwę

[05.03.2017] Serdecznie dziękujemy za dotychczasową 
modlitwę i post w intencji powrotu do zdrowia ks. Stanisława - 
naszego Proboszcza i pasterza wspólnoty "Nazaret". Ufamy, że 
dobry Bóg wysłucha naszych próśb i ks. Proboszcz będzie 
mógł powrócić na stałe do nas. Jednocześnie prosimy o ciągłe 
modlitewne wspieranie ks. Stanisława w dalszym leczeniu i 
rehabilitacji. 

Nazaretanie

Pielgrzymka do Medjugorie

[05.02.2017] Nasza wspólnota "Nazaret" organizuje 
pielgrzymkę do Medjugorie w dniach 28 kwietnia do 6 maja 
2017 roku. Prosimy o modlitwę za kapłana i wszystkie osoby, 
które Maryja zaprosiła siebie.
We wtorek 7 lutego 2017 roku o godz. 18.00 w kościele pw. 

Narodzenia NMP w Myślenicach zostanie odprawiona Msza Święta w intencji naszej 
pielgrzymki do Medjugorie, o Boże Błogosławieństwo i duchowe owoce dla uczestników. 
Bedziemy prosić Pana, aby nam pomagał pokonywać wszelkie trudności i przeszkody osobiste
związane z wyjazdem. Serdecznie wszystkich zapraszamy do uczestnictwa we wspólnej 
modlitwie!

https://www.google.pl/maps/place/Cmentarz+komunalny/@49.846626,19.9401791,196m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xb0e02f5a2e01e3b!8m2!3d49.847265!4d19.940726?hl=pl
https://www.google.pl/maps/place/Cmentarz+komunalny/@49.846626,19.9401791,196m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xb0e02f5a2e01e3b!8m2!3d49.847265!4d19.940726?hl=pl
https://www.google.pl/maps/place/Cmentarz+komunalny/@49.846626,19.9401791,196m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xb0e02f5a2e01e3b!8m2!3d49.847265!4d19.940726?hl=pl


 

Seminarium Wiary w Sułkowicach

[19.01.2017] Nasza zaprzyjaźniona wspólnota Effatha z 
Sułkowic zaprasza wszystkie osoby, które pragną pogłębić 
swoje życie duchowe, rozpoznać w sobie dary Ducha Świętego 
i odkryć piękno modlitwy z Pismem Świętym na 9-cio 

tygodniowe rekolekcje Seminarium Wiary. Konferencje podczas rekolekcji wygłosi ks. Leszek 
Harasz – duszpasterz Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej.

 
Seminarium Wiary jest organizowane drugi raz w sułkowickiej parafii. Owoce ostatnich lat 
pokazały, że Seminarium pomogło wielu osobom przemienić swoje życie, pogłębić modlitwę 
osobistą i wspólnotową, a przede wszystkim spotkać żywego Boga. Boga, który jest obecny i z
mocą działa w Kościele. To doświadczenie doprowadziło uczestników Seminarium do 
pełniejszego zaangażowania w życie parafii i formacji w swoich wspólnotach.
Seminarium rozpoczyna się 14 lutego 2017 r. 

 
Więcej szczegółów na stronie Effathy:

http://www.effathasulkowice.com/aktualnosci/46-seminarium-wiary 

Film Józef i Maryja

[19.01.2017] Grupowe wyjście na film "Józef i Maryja" do 
myślenickiego kina MUZA w MOKiS organizujemy w dniach:
22 stycznia 2017 r. (niedziela) o godz. 16.00
26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 18.00
Koszt biletu 13 zł.
Należy przyjść cn 15 min przed seansem.

 
Zwiastun filmu     :

https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/J%C3%B3zef+i+Maryja+Zwiastun+nr+2+polski-
41222 

Wybory lidera przełożone

2.01.2017. Po rozmowie z ks. Leszkiem Haraszem, przyjmując 
jego zdanie jako koordynatora, zdecydowałem, że w związku z
choroba ks. Stanisława Makowskiego przekładamy wybory 

https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/J%C3%B3zef+i+Maryja+Zwiastun+nr+2+polski-41222
https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/J%C3%B3zef+i+Maryja+Zwiastun+nr+2+polski-41222
http://www.effathasulkowice.com/aktualnosci/46-seminarium-wiary
http://www.filmweb.pl/video/zwiastun/nr+2+(polski)-41222
http://www.effathasulkowice.com/aktualnosci/46-seminarium-wiary


nowego lidera wspólnoty, które miały odbyć się 4 stycznia 2017 r. Nowy termin do ustalenia, 
moim zdaniem, po feriach. 
Jacek Kołodziejczyk

Prośba o modlitwę w intencji ks. Stanisława

W związku nagłą chorobą  pasterza naszej wspólnoty - ks. 
Proboszcza Stanisława Makowskiego (zawał serca) prosimy o 
intensywną modlitwę oraz podjęcie postu w 
intencji Jego powrotu do zdrowia. 
Podejmujący modlitwę mogą wpisać się w grafik udostępniony 
tutaj
Ci którzy mogą podjąć post o chlebie i wodzie w dowolny 

dzień tygodnia lub jakikolwiek inny post proszeni są o zgłoszenie się do Ani Kęsek na nr kom.
665 816 956 lub do swoich animatorów. 

 
Dziękujemy za dotychczasową modlitwę i wsparcie dla ks. Stanisława.

Wybory lidera

W związku z zakończeniem drugiej kadencji przez Jacka 
Kołodziejczyka, w środę 4 stycznia 2017 po wspólnotowym 
uwielbieniu wybieramy nowego lidera wspólnoty. Prawo 
kandydowania i wybierania mają osoby, które są w "Nazarecie" 
co najmniej od 2 lat (uczestniczą w grupkach dzielenia). 
Kandydat, który uzyska co najmniej 50% głosów plus jeden 
zostanie liderem. Następnie zaproponuje 2 kandydatów na 

wiceliderów, których wspólnota powinna zaakceptować.

 
Prosimy o objęce intensywną modlitwą sprawy wyboru lidera, tak ważnej dla wspólnoty.

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/196CI7KNAaNmzoAyoeh9nZ0CYndFWIlUCrVXUmZLzM0o/edit#gid=0


Narodowa Pokuta

Zapraszamy na Jasną Górę, na Wielką Pokutę za wszystkie 
grzechy popełnione w Polsce.
Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu 
żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, 
które popełniliśmy my i nasi przodkowie.

Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego 
swiata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila 
wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.
Spotkanie poprowadzą ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu misjonarze z Brazylii oraz
ks. Piotr Glas.
Mszę Święta będzie celebrował Jego Ekscelencja ks. abp. Stanisław Gądecki.

 
Szczegóły wydarzenia na stronie http://wielkapokuta.pl/

http://wielkapokuta.pl/
http://nazaret.odnowa.org/user-upload/files/BUDZY%20KONCERT1%201200.jpg


Nasza wspólnota organizuje wyjazd autokarem. Zapisy do 9.10.2016 u Basi - naszej Skarbnik
(basia.kalinowska@interia.pl). Zapisy zbierane będą przede wszystkim na Uwielbieniu 
wspólnotowym 5.10.2016. 

Strumienie Miłosierdzia 2016 - Zaproszenie

 
Koordynacja Wspólnot Odnowy w Duchu Świetym zaprasza do 
udziału w Strumieniach Miłosierdzia, które odbędą się w dniach
30 września -1 października 2016 r. w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie. W tym roku Słowo głoszą: Ks.Bp. 
GRZEGORZ RYŚ i o.PAWEŁ DROBOT CSsR.
Szczegóły wydarzenia na stronie 
Strumieni http://www.strumieniemilosierdzia.odnowa.org/
Nasza wspólnota organizuje wyjazd autokarem / busem. 

Zapisy do środy 28.09.2016 u Basi - naszej Skarbnik (basia.kalinowska@interia.pl).

Msza świeta z modlitwą o uzdrowienie

 
W środę 21 września br. o godz. 18.00 w Kościele Narodzenia 
NMP w Myślenicach odbędzie się Msza św. z modlitwą o 
uzdrowienie - pierwsza po przerwie wakacyjnej. 

 
Serdecznie zapraszamy! 

 

W środę 7.09.2016 uwielbienie w Kościółku
Najbliższe uwielbienie - tj. w środę 7 września 2016 r. o godz. 
19.30 odbędzie się w Kościółku św. Jakuba, ze względu na 
przygotowania kościoła pw. 
Narodzenia NMP do czwartkowych uroczystości odpustowych. 
Proszę o przekazanie informacji zainteresowanym, którzy nie 
posługują się Internetem.

 

W środę spotkanie z misjonarką zamiast uwielbienia

http://www.strumieniemilosierdzia.odnowa.org/


W środę 3 sierpnia 2016 r. zamiast uwielbienia w kościele 
odbędzie się spotkanie ze świecką misjonarką Kasią Jawor, 
którą opiekuje się i wspiera nasza wspólnota. Spotkanie 
odbędzie się w Domu Katolickim, początek o 19.30. Kasi 
towarzyszyć będą jej podopieczne / współpracowniczki z 
Peru. 

Prosimy o przekazanie osobom, które nie korzystają z 
Internetu o tym spotkaniu.

  

Zaproszenie na poświęcenie Krzyża upamiętniającego ŚDM

W imieniu organizatorów zapraszamy na uroczyste 
poświęcenie trzeciego Krzyża przygotowanego przez Zbyszka 
Ralskiego. Wszystko rozpoczniemy spotkaniem w sobotę 25.06
o 17.00 (młodzież), a 18.00 Msza Święta - prowadzenie Ks. 
Łukasz Gołaś SAC, m.in. założyciel i prowadzący radia 
nowohuckie.pl oraz Ewangelizacja na Barce.

Ciąg dalszy w niedzielę 26.06, ks. Łukasz będzie głosił Słowo Boże na każdej Mszy Świętej 
oraz po Mszy o 16.30 uroczysta Droga Krzyżowa na Plebańską Górę i uroczyste poświęcenie 
Krzyża. Wszystko w Kościele Parafii Św. Brata Alberta na os. 1000-lecia.

 
Marek Wcisło

 
Plakat do pobrania     

http://nazaret.odnowa.org/user-upload/files/nsmail.pdf


Wywiad z misjonarzem - część II

Druga część wywiadu z księdzem Włodzimierzem Małotą - 
misjonarzem w Papui Nowej Gwinei. 

 
 
 
 

  
Pobierz wywiad w formacie PDF

http://nazaret.odnowa.org/user-upload/files/wywiad%20rozdzial%20II_w.pdf


wywiad rozdział II M18: - Wspomniał Ksiądz o protestancie, a za kilka dni rozpoczyna się 
tydzień misyjny. Jak to wygląda na misji - kontakt z innymi chrześcijańskimi wyznaniami? Na 
ile to pomaga, przeszkadza w prowadzeniu misji? I czy są prowadzone jakieś wspólne akcje 
ekumeniczne? X: - Ja mam mały kontakt z tymi innymi. My tam mamy w górach nie jakieś 
wielkie wyznania chrześcijańskie. Są części Papui Nowej Gwinei, gdzie żyją anglikanie, 
luteranie, metodyści - z takich większych wyznań, znanych kościołów chrześcijańskich, z 
którymi Kościół Katolicki prowadzi oficjalny dialog. Natomiast u mnie bardziej można 
powiedzieć istnieją właściwie sekty. Takie jakieś nowe wspólnoty, próby stworzenia Kościoła 
od nowa, które powstają; część umiera, część powstaje nowych, łączą się, dzielą. W latach 
osiemdziesiątych, kiedy nagle w tych wszystkich parafiach dookoła zabrakło księży - to 
znaczy misjonarze się skończyli, a lokalnych nie było jeszcze - wtedy zaczęły kwitnąć te 
wspólnoty. Jako reakcja na brak troski duszpasterskiej i jako manifestacja, pokazanie, że my 
potrafimy zrobić to, czego Kościół Katolicki nie zrobił, nie potrafi zrobić. I cóż, wiele z tych 
sekt skończyło swoją działalność po latach czy po miesiącach. Natomiast ja, jako misjonarz, 
jestem otwarty na dialog ze świadomością tego, że głoszę jedyną prawdziwą religię. A wśród 
chrześcijan pełnię wiary, pełnię łaski, pełnię zbawienia. I cóż, mam doświadczenie z różnych 
części świata i jestem o tym jeszcze bardziej przekonany, że pełnia zbawienia jest w Kościele 
Katolickim. Oczywiście jest to bardzo mocne stwierdzenie. Gdyby ktoś to usłyszał czy 
przeczytał, gdybyś to powiedział komuś z braci i sióstr, zwłaszcza w dzisiejszych czasach… 
Jest to bardzo mocne stwierdzenie. No, ale ... to jest prawda. Hmm.. M23 - Ksiądz uprzedził 
moje pytanie, zanim przyszło do głowy, czy te sekty by powstały, gdyby duszpasterze tam 
byli? Czy to, że one powstały jest skutkiem braku duszpasterzy? X- Może nie wprost, ale dla 
mnie nie ulega wątpliwości, że gdzie się Kościół wycofuje, tam się diabeł pcha. Proste. Gdzie 
stróż śpi, tam złodzieje czują się zaproszeni. Osłabienie życia duszpasterskiego Kościoła 
zawsze owocuje, wcześniej czy później, w takiej czy innej formie tym, że coś się tam zrodzi 
głupiego. Praca Kościoła to takie trochę przepychanie się ciągle ze złem w tym świecie. To są 
takie zapasy, przepychamy się, kto więcej zajmie. To jest walka o dusze. Każda dusza jest 
ważna, żeby pomóc jej się wyzwolić. Ta walka będzie trwała i pod koniec, przed przyjściem 
Pana Jezusa nabierze dramatycznego charakteru, co wiemy z Pisma Świętego i różnych 
objawień. Będzie się wydawać, że wszystko jest stracone, ale właśnie wtedy „Moje niepokalane
serce zatriumfuje…” M24- Zwróciłem też uwagę na tę sprawę w związku z historią naszej 
wspólnoty. Mianowicie ksiądz Leszek został jej duszpasterzem głównie dlatego, że uważał, iż 
jest bardzo ważne, żeby wspólnota nie została bez duszpasterza. Podobno wiele osób z 
Odnowy w Duchu Świętym odchodziło do Zielonoświątkowców, ale głównie we wspólnotach, 
które zostały bez księdza. X: - Ja rozumiem też ten ruch odnowy w Duchu Świętym. Z jego 
natury wynika, że on ma w sobie tę energię charyzmatyczną. Może łatwo się wywinąć 
hierarchii, strukturze. Uderzcie w pasterza albo zabierzcie pasterza a rozproszą się owce. 
Chociaż zdarza się też, że uderzenie w pasterza jednoczy owce. To działa w dwie strony. 
Często owce się jednoczą, bo im ktoś zabrał pasterza albo uderzył w pasterza i wtedy dopiero



zrozumiały, że ten pasterz był wartościowy dla nich i zaczynają płakać albo prosić… P24c - 
Ale dalej bez pasterza sobie nie poradzą… X: - Na dłuższą metę oczywiście. Ogromne 
znaczenie, fundamentalne, ma tu Eucharystia. Nie ma Kościoła bez Eucharystii a nie ma 
Eucharystii bez prezbitera. M24d: - Czyli bez księdza, bo pewnie wielu czytelników nie wie, 
co to znaczy prezbiter… X: - No tak, bez kapłana… P25: - To jak teraz funkcjonują Księdza 
owieczki? X: - Wiem, że się modlą, że czekają, że są zagubione, że nie wiedzą co dalej. Bo ja 
też do końca nie wiem. Jestem w takiej wyjątkowej sytuacji jeśli chodzi o tę misję. Ona jest 
inna niż wiele misji, o których można przeczytać, gdzie jest ustawione wszystko ładnie, takie 
zorganizowane, prowadzone przez zgromadzenia, jest system. U nas tak nie ma. Po prostu to
są pionierskie czasy raz jeszcze. Powoli się przestawiam mentalnie, trzeba coś wymyślić. Nie 
udawać, że można pociągnąć to, co było. Nie można! Jeden ksiądz nie może utrzymać życia 
tylu parafii, takiego terytorium na takim poziomie, na jakim utrzymywało to życie trzydziestu 
księży. To jest niemożliwe. Ksiądz zostawiony tam sam, czasami z biskupem, który może 
przylecieć co parę lat do jakiejś głównej stacji, nie może utrzymać życia kościoła lokalnego na
takim poziomie, jak to było, gdy było trzydziestu księży, gdy biskup spędzał tam pół roku 
chodząc po tych misjach. Ksiądz, który nie ma tam żadnej siostry, bo nie chcą tam być, boją 
się, nie będzie w stanie utrzymać życia Kościoła. Tak jak wtedy, gdy na każdej stacji była 
jeszcze wspólnota siostrzana. To ma znaczenie, to są fundamentalne różnice. Moi parafianie 
czekają na lepsze czasy. Ja nie będę rozwiewał ich złudzeń, bo jestem z natury szczery. 
Poleciałem tam w 2009 roku i wtedy był plan, taka idea, że odbudujemy strukturę Kościoła. 
Sześć lat przepracowałem, żeby ten projekt się zrealizował, zmaterializował. Teraz widzę, że 
po ludzku rzecz biorąc, nie ma na to szans, NIE MA NA TO SZANS! Nakłada się wiele procesów
jednocześnie: brak misjonarzy z tych krajów, które jeszcze mogły niedawno zasilić szeregi, 
brak lokalnych księży. To też inaczej wyglądało parę lat temu. Parę lat temu w seminarium to 
diecezja miała trzydziestu kleryków. Z tych trzydziestu sześciu zostało księżmi – z nich jeden 
pracuje, a reszta to lekkoduchy powiedzmy. A jak teraz w seminarium jest jeden kleryk, to co 
będzie za rok, co za sześć lat? Żeby za sześć lat był ksiądz, to ktoś musi być na pierwszym 
roku teraz. Modele są proste. Wiadomo, cuda się zdarzają. Ale cuda w Kościele też zdarzają 
się w jakiejś ramie. Jak chcesz mieć księdza za sześć lat , to się módl o kleryka teraz w 
seminarium. No chyba, że się zmieni model… Nie wiem. Można przewidzieć jakieś rzeczy 
parę lat do przodu, a perspektywa parę lat do przodu jest taka, że tam nie będzie księży. Jak 
tam przyleciałem, było duszpasterstwo powołań. Jeszcze ktoś zaczepiał młodych ludzi, coś 
robiono, próbowano wyjść do nich. Teraz zero, nic nie ma, żadnego duszpasterstwa, bo nie 
ma kto tego robić. Nie ma pomysłu. To jest dramatyczna sytuacja. Taka sytuacja jest w 
diecezji, gdzie pracuję. Ale w sąsiedniej archidiecezji, czyli w Port Moresby, w stolicy, jest 
inaczej. Tam misjonarzy, księży jest dużo, bo to jest duże miasto. Też nie mają księży 
lokalnych i wszystko jest na barkach misjonarzy, obcokrajowców z Filipin, Indii, Polski, 
Australii. Czasami to wszystko jest trochę śmieszne. To jest to, co po Soborze się działo. 
Chcieliśmy tak skoczyć do przodu - lokalizacja Kościoła, żeby biskupi byli lokalni, a że biskup



miał całą diecezję misjonarzy, to nie ma znaczenia. Byle twarz była ciemnego koloru a cała 
struktura, mięśnie są białe, mózg jest biały, nogi są białe, ręce są białe, wszystko jest białe 
tylko twarz jest ciemna. Żeby to ładnie wyglądało. Oczywiście są jakieś argumenty za tym, ale 
to jest takie… Udajemy. Wiadomo, jaka jest prawda. Jest to jakieś wyzwanie. M26: - W stolicy 
łatwiej jest pracować i mniej zagrożeń? X: - Jest zagrożenie, bo tam można „dostać w łeb”, 
mówiąc krótko. Albo być zastrzelonym, albo ktoś samochód ukradnie. Bardziej niż u mnie 
nawet w górach. Ale jest cywilizacja, komórka, Internet, piwo, owoce, hipermarket, kino, jest 
prąd - chociaż te dostawy prądu przerywają - jest woda, prysznic… jest świat. No i teraz… 
Wolność od tych rzeczy jest istotna jeśli chodzi o moją misję. Są misje, gdzie mają Internet 
itd. Moja misja jest trochę inna. Nie oczekuję, że ktoś mnie szybko i łatwo zrozumie. Ja się z 
tym godzę. I tak już będzie. Nie łudzę się, że tam się coś zmieni bardzo. M28: - Często 
Ksiądz się zastanawia czy do następnego dnia, czy będzie co włożyć do garnka? X: - Nie, aż 
tak to nie. Jesteśmy przygotowani, tam są zapasy, ogród itd. Z tym, że trzeba myśleć do 
przodu. Lecę do miasta co parę miesięcy, więc muszę mieć zapasy. To jest różnica między 
wami a mną. Jak chcesz sobie coś zjeść, patrzysz do lodówki, w lodówce się skończyło to 
idziesz na drugą stronę ulicy i kupujesz. Przynosisz na dzisiaj i masz na śniadanie jutro. Ja 
myślę parę miesięcy do przodu. Teraz jest styczeń, to czego będę potrzebował aż do lipca? A 
po drodze jest jeszcze Wielki Post, jest Wielkanoc, będę miał jeszcze Pierwszą Komunię… Tyle
i tyle hostii, wina, jedzenia, a może trzeba śrubę do elektrowni? Takie myślenie do przodu. 
Dobry w tym byłem, rzadko mi się zdarzało, że czegoś zabrakło, żeby mnie sparaliżowało. Na
początku tak, człowiek musi złapać rytm. Soli mi zabrakło… Ale teraz zawsze miałem więcej 
niż potrzebowałem, można się było dzielić. M29: - Śrubę do elektrowni… Właśnie to jest 
kolejna trudność na takich misjach, że trzeba być nie tylko księdzem, ale elektrykiem, 
mechanikiem, ogrodnikiem i nie wiem kim jeszcze… X: - To nie jest trudność tylko takie 
wyzwanie fascynujące. Wspominałem o tym moim współbraciom, że ta misja angażuje 
człowieka we wszystkich wymiarach. Wszystko jest na twoich barkach. Trzeba sobie 
ugotować, umyć, zdobyć składniki, wyprać. Chcesz mieć pranie, to sobie je zrób. M30: - 
Kucharki na plebanii pewnie nie ma? X: - No nie ma. Niektórzy pytają - Czy nie może ktoś 
księdzu ugotować? Mógłby. Są osoby, które by ugotowały. Tylko problem w tym, że zapasy, 
które mam na sześć miesięcy, zostałyby zużyte w kilka tygodni, bo tam jest taka kultura. 
Przerabiałem to na początku, tak że wiem. I dlatego byłem głodny i musiałem jeść zielone 
pomarańcze. Miałem dobre zapasy na trzy tygodnie, ale pani, która gotowała, ugotowała dla 
mnie, dla siebie i dla całej swojej rodziny. Zapasy były dla mnie, bo to ja je tam przytargałem. 
A jak nagotowała, to konkretnie. Kiedy szedłem spać, to przychodziła rodzina i mieli imprezę.
A nie mógłby ktoś księdzu uprać? Mógłby, też to przerabiałem. Jak dałem do prania delikatnie
ubrudzony obrus na ołtarz, to po upraniu był jeszcze brudniejszy albo podziurawiony, bo 
ktoś powiesił go na drucie kolczastym. Można by się z tym zgodzić - niech już robią, celowo 
mógłbym się zgodzić na obniżenie poziomu. Pewne rzeczy były nie do utrzymania, na 
przykład te zapasy. To nie ma szans, żeby misjonarz przeżył z taką filozofią, zbankrutowałby 



po prostu. Natomiast są tacy, którzy próbują dbać o Kościół, jego estetykę. Jak nas było 
więcej, to się tym dzieliliśmy - ktoś wyprał, ktoś ugotował, ktoś pomógł. Były takie czasy, że 
na misji pracowało nas trzech, czterech nawet, gdy ten projekt się w miarę rozwijał. 
Oczywiście chodziliśmy po dżungli, ale co jakiś czas się schodziliśmy. Przebywaliśmy na stacji
razem przez 2-3 tygodnie To było super. Ten gotował, ten zmywał, ten prał, jeden pracował 
w ogródku, drugi przy elektrowni. Właśnie to jest to, czego misje zawsze potrzebują, takiej 
wspólnoty mocnej, której nic nie może zatrzymać oprócz niej samej. P34: - Ma Ksiądz duże 
tradycje kapłańskie w rodzinie. Wujek, dziadek, a jeszcze ktoś wcześniej ? X: - Nie dziadek ! 
(śmiech ) Jak to się nazywa?... Stryj? Wcześniej, to nie wiem. Mam brata mamy i brata babci po
stronie mamy. P34b: - Czyli z tej samej rodziny. X: - Tak, tak. Brat brat mamy mojej mamy i 
brat mamy. I po drugiej stronie mam swojego rówieśnika. Syna brata taty. Czyli mojego 
kuzyna, księdza Józefa Małotę, który pracował na Osiedlu 1000-lecia. Jesteśmy wiekowo 
rówieśnikami, 71. rocznik. Czy była jakaś wcześniejsza tradycja, nie pytałem. Chyba nie. Mam
nadzieję, że na mnie się nie skończy (uśmiech), kto to wie? Na pewno byli jakąś inspiracją. Ale
widzę, że tym poprzednikom ja do pięt nie dorastam. I już nie dorosnę, ale cóż… 51 Czyżby 
posługa w Papui była łatwiejsza od posługi kapłańskiej za PRL – u i roli budowniczego dużego
krakowskiego kościoła? No, my tam nie mamy komunistów, którzy za cel sobie stawiają 
zniszczenie Kościoła, w tym też fizyczne zniszczenie jego pasterzy. Co nie znaczy, że i tam 
diabeł nie ma sposobów na takie dzieło i ludzi chętnych pomóc mu w tym... Jeśli chodzi o 
budowanie, to chyba też mi się łatwiej buduje, bo ja tam w górach nie mam żadnych 
nadzorów, inspektorów i pozwoleń. Więc może dorosnę do pięt wujkowi, jeśli ciężko 
przepracuję czterdzieści lat dla Kościoła, zostawiając po sobie parafie duchowo i materialnie 
"ustawione". Ale do tego, to jeszcze mam daleką drogę... Daleko do tych pięt… M35: - Te 
rodzinne powiązania na pewno miały jakieś znaczenie przy wyborze drogi kapłańskiej. X: - 
Tak, tak, oczywiście. Mówiło się w rodzinie „ -Może byś poszedł na księdza…?". Powołanie 
jest wynikiem wielu czynników. I może taki pogardzany - że ktoś z rodziny popchnął, w 
cudzysłowie, do seminarium, może być tym najbardziej wartościowym, cennym. A ile jest 
takich małżeństw, że ktoś komuś powiedział: „A weźże się zakręć koło niego”, „Napisz do 
niej” albo coś takiego. I tak się zaczynała wielka miłość i małżeństwo, które przetrwało 
siedemdziesiąt lat, i z którego są dzieci i tak dalej. To ma znaczenie. To ma znaczenie na 
początku. Ja mogę jako ksiądz to powiedzieć. Byłem za młody, aby patrzeć jako ksiądz na 
tego stryjka, księdza Franciszka Żaka, ale sobie go przypominam. To był taki herszt, nie bał 
się być, nie bał się myśleć, nie bał się kroczyć taką ścieżką, która nie pasowała. O, nie bał się 
być niezrozumianym. Na pierwszy rzut oka. W tym sensie, że kazał grać "Czerwone maki". 
Natomiast wujek Andrzej jest inspiracją, był i jest. Na pewno. Dla mnie to ważne. 50 Wydaje 
się, że coraz więcej osób z Myślenic i okolic wspiera Księdza oraz misje w Papui modlitwą i 
finansowo. Które z tych wsparć są najcenniejsze, a które najciekawsze? Jak jeszcze możemy 
wspierać misje w Papui i Księdza posługę? To prawda. Wiele osób tutaj okazuje mi sympatię i 
wsparcie, duchowe przede wszystkim, ale też i materialne. To drugie mnie trochę, jak by to 



powiedzieć... onieśmiela. Bo z jednej strony nie zabiegam o to bardzo a z drugiej strony 
wiem, że tym osobom się nie przelewa. Ale na tym polega właśnie chrześcijańska miłość. Z 
serca, nieśmiało, dyskretnie. Staram się spędzać mój czas w Myślenicach najdyskretniej jak 
się da, ale czasami się nie da. Bardzo ciekawą inicjatywą jest przygotowanie ciepłych kocyków
dla dzieci w tych moich górach Goilala. Bo to jest taka akcja, która angażuje w wielu 
wymiarach i staje się wręcz fizycznym ogniwem łączącym ze światem misji. A inne formy 
wspierania misji? Jest taka, która jeszcze wciąż przed nami.... Praca na misji. Wyjazd na misje,
nawet na parę miesięcy... a najlepiej na lata albo i całe życie. Wiadomo, to w pewnym sensie 
dużo większe szaleństwo niż inne formy pomocy, ale ono jest wyżej na skali i prowokuje 
niespokojne dusze (śmiech 

Już po rekolekcjach

Nie tak dawno, bo 9 tygodni temu, zaczynaliśmy Rekolekcje 
Ewangelizacyjne Odnowy, a dziś (20.03.2016) świętowaliśmy 
uroczyście ich zakończenie. Najpierw Eucharystia w 
myślenickim sanktuarium pw.  Narodzenia NMP w intencji 
uczestników i prowadzących rekolekcje, koncelebrowana przez
ks. dziekana Stanisława Makowskiego - obecnego 

duszpasterza wspólnoty oraz ks. proboszcza Leszka Harasza, do niedawna opiekuna 
"Nazaretu". Na mszy św. homilię wygłosił, nie bez trudu, kontuzjowany ks. Leszek (zwichnięta
noga - w gipsie), w której zachęcał do kontynuowania rozpoczętej przygody z Panem Jezusem
oraz do znalezienia sobie odpowiedniego miejsca w Kościele. 

 
Czytaj więcej…

http://nazaret.odnowa.org/agapa-po-reo.html


 

Następnie kontynuowaliśmy świętowanie na strażnicy OSP Śródmieście - na uroczystej agapie.
Pyszny poczęstunek przygotowali sami uczestnicy REO. Ks.Leszek podziękował wszystkim za 
udział w rekolekcjach, animatorom, diakoniom: muzycznej, technicznej, gospodarczej, 
modlitwy osłonowej, wstawienniczej oraz wszystkim zaangażowanym w jakąkolwiek inną 
pomoc. Po krótkim wstępie przyszedł czas na to na co jest kwintesencją takich spotkań - 
świadectwa. Po kilku wygłoszonych nikt nie miał wątpliwości, że Duch Święty działa z mocą, a 
Pan Jezus stał się Panem i Zbawicielem dla uczestników REO. Słuchaliśmy tych świadectw ze 
ściśnietym gardłem i łzami w oczach. Pan Bóg jest Wielki! Jedno ze spisanych świadectw 
przedstawiamy poniżej. Na koniec spotkania ks. Stanisław udzielił wszystkim bożego 
błogosławieństwa. Do następnych REO!

Zdjęcia z agapy - kliknij tutaj     

 

Jestem Maria i mam 22 lata. 
Szczerze się przyznam, że na początku nie byłam jakoś specjalnie przekonana do tych 
rekolekcji. Właściwie nie wiem, dlaczego, bo przecież moja siostra i mama, które brały udział 
w takich rekolekcjach były zachwycone. Wzięłam udział   tych rekolekcjach głównie pod ich 
wpływem i cieszę się, że to zrobiłam. 
W trakcie tych rekolekcji zaczęłam inaczej patrzeć na niektóre sprawy i zaczęłam robić 
rzeczy, które do tej  pory uważałam, że lepiej by robił je ktoś inny. Postanowiłam wreszcie 
poprowadzić spotkanie w Grupie Apostolskiej, której jestem członkiem, zacząć pisać własne 
teksty na adoracje i tym podobne. Wszystko to dzięki tym rekolekcjom, dzięki którym 
uświadomiłam sobie, że właściwie póki mam nadzieję w Bogu i wierzę w Niego, nic nie stoi mi
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na przeszkodzie, by robić, to, co chcę i Bóg daje mi siłę, bym nie odpuszczała i twardo dążyła
do celów. W trakcie tych rekolekcji odkryłam w sobie radość, której wcześniej mi brakowało, 
zaczęłam odkrywać w sobie nowego człowieka. Zaczęłam też odczuwać w sobie silniejszą niż 
do tej pory potrzebę bronienia mojej wiary i nieukrywania się z nią przed innymi. 
Chciałam się też odnieść tutaj do modlitwy wstawienniczej i adoracji, w czasie której się ta 
modlitwa odbywała. Doświadczyłam wtedy niesamowicie cudownego uczucia. Jak wcześniej 
dość często zdarzało mi się, że w czasie modlitwy rozpraszały mnie różne myśli, tak wtedy 
mój umysł został całkowicie oczyszczony. Nie było nic oprócz mnie i Przenajświętszego 
Sakramentu. To uczucie nieustanie mnie fascynuje i fascynuje i chciałabym  nieustannie go 
doświadczać.
Modlitwa wstawiennicza była niesamowita i myślę, że zaczynam rozumieć słowa z Pisma 
Świętego, jakie przekazał dla mnie Bóg i to, jak odnoszą się one do mojego życia.    
Czuję się teraz cudownie natchniona i pełna nadziei, czego wcześniej mi brakowało. Czuję, że
mam w sobie siłę i dzięki tym rekolekcjom odkryłam, co tak naprawdę jest ważne w moim 
życiu.       
 

Chwała Panu.   

Ks. Proboszcz nowym opiekunem wspólnoty

Ksiądz Proboszcz Stanisław Makowski wyraził zgodę 
zaopiekowania się wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym 
"Nazaret", po odejściu jej dotychczasowego duszpasterza - ks. 
Leszka Harasza z naszej parafii. 
Wyrażamy wdzięczność Bogu i ks. Stanisławowi, że pomimo 
rozlicznych obowiązków proboszczowskich podjął to 
wyzwanie.

Otoczmy nowego duszpasterza wspólnoty codzienną modlitwą, wypraszając dla niego 
potrzebne łaski.

Pożegnanie ks. Leszka

Na Eucharystii wspólnotowej w sobotę 19 marca 2016 mieliśmy
okazję "pożegnać" i pomodlić się w intencji ks. Leszka Harasza,
dotychczasowego duszpasterza wspólnoty, który został 
proboszczem w miejcowości Poręba Żegoty. Właściwie, jak to 
określił Jacek - nasz lider, "posłaliśmy" księdza do nowych 
zadań. Oprócz czegoś "dla ciała", czyli sutanny i ekspresu do 



kawy, ks. Leszek otrzymał też coś "dla ducha" w postaci Bonu upominkowego - zobowiązania 
wspólnoty do pomocy w przeprowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych w bliżej 
nieokreślonym miejscu i czasie.
Po mszy świętej z księdzem Leszkiem spotkali się animatorzy wspólnoty.
Pamiętajmy w modlitwie o naszym (już byłym) duszpasterzu! 

 
Kilka zdjęć w galerii

 

Wywiad z misjonarzem - część I

Prezentujemy pierwszą część ciekawego wywiadu z 
Myśleniczaninem - księdzem Włodzimierzem Małotą, który od 
kilku lat przebywa na misjach w Papui Nowej Gwinei. W 
rozmowie z kapłanem można się dowiedzieć m. in. co ma 
wspólnego powołanie, chodzenie po górach oraz 
ewangelizacja...
Miłej lektury ;-)

 
Sprawcami wywiadu Paulina i Marcin z naszej wspólnoty :)

 
Pobierz wywiad w formacie PDF 

Wywiad z Ks. Włodzimierzem Małotą Myślenice 13 stycznia 20016 roku Wywiad z 
Ks. Włodzimierzem Małotą rozdział I M (Marcin): - Szukałem wywiadu z Księdzem 
m.in. na portalu miasto-info.pl, ale jakoś nie znalazłem. Wydawało mi się, że 
Ksiądz udzielał już wywiadu… X (ksiądz Włodzimierz): - Może. Nie wiem, czy 
wywiadu. Wiem, że raz była rozmowa w „Dzienniku Polskim” - ostatni raz chyba 
sześć lat temu, czy jakoś tak. M: - Szukając tego wywiadu w Internecie znalazłem 
inny, ciekawy, mianowicie o duszpasterstwie sportowców. W każdym razie tam 
było napisane, że Ksiądz dwa razy był na Mount Blanc. X: - Prawda. M: - W 
związku z tym pytanie: Co było pierwsze - powołanie czy góry? X: - Pierwsze było 
powołanie, pójście do seminarium. Po górach zacząłem chodzić w seminarium 
właściwie. Mam kolegę, który mnie troszeczkę tym zaraził, zacząłem chodzić na 
ścianę wspinaczkową. Potem dopiero troszeczkę po górach się chodziło. W 2003 i
w 2005 roku byłem na Mount Blanc. Pierwszy raz z moim kuzynem. Ale w pewnym
sensie można powiedzieć, że powołanie samo jest jakąś górą, to jest wdrapywanie
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się wyżej. M: - Powołanie kapłańskie czy każde powołanie? X: - Każde! No ludzkie
przede wszystkim. Rodzimy się ludźmi i stajemy się ludźmi i trzeba włożyć w to 
dużo wysiłku. Myślę, że to jest bardzo wymowne i znaczące porównanie (zresztą 
od dawna już używane), że góra, wchodzenie na górę, wdrapywanie się to jest 
jakiś obraz życia. Syzyf sam wtaczał coś na jakąś górę, zjeżdżało i znowu wtaczał 
i znowu zjeżdżało. Mamy taką przewagę nad Syzyfem, że wierzymy, iż się to 
wtaczanie skończy, gdzieś tam (w sensie czasowym), na końcu życia. Dokąd 
dotoczyliśmy, tam zostanie to uznane. Życie jest takim wdrapywaniem się na 
górę, tylko ważne, żeby wiedzieć na jaką górę się wdrapywać. M: - Chodzenie po 
górach pewnie też pomogło w chodzeniu na misjach? X: - Tak, na pewno. 
Ostatnio tak sobie rozmyślałem nad tym: „Idźcie i głoście Ewangelię wszystkiemu 
stworzeniu”. To jest takie znaczące „idźcie i głoście”. W moim przypadku to są 
długie przejścia. A jakby tak wziąć taką wyprawę, to więcej tego chodzenia niż 
głoszenia i to czasami dużo więcej. Bo na przykład cały dzień się spędza idąc - a 
w tej wiosce, w szałasie czy chacie u staruszki, to jest godzina czy półtorej. No i 
teraz to czasowo; to chodzenie i głoszenie – to chodzenie jest większe a głoszenie
mniejsze. Samo to chodzenie już jest istotne, tak sobie myślę i wierzę, dla 
samego tego, który chodzi, bo ma dużo czasu na myślenie i modlitwę. To są 
ścieżki, gdzie za bardzo konwersacji nie da się uprawiać, bo się idzie gęsiego. To 
są ścieżki - często przez las, gdzie się po prostu idzie i ewangelizuje siebie 
samego a później innych. To chodzenie się przydaje i nie męczy mnie 
pokonywanie kolejnych zakrętów; fascynujące jest i przydatne - fizycznie i 
psychicznie. Nie wszyscy lubią monotonię chodzenia takiego. M: - Na pieszych 
pielgrzymkach to jest raczej na odwrót. Rzadko się idzie gęsiego. X: - No, jest 
troszkę inaczej. A inna rzecz, że wejście na Mount Blanc jest w etapach. 
Wchodziliśmy z Chamonix – czyste wejście, takie alpejskie, bez podjeżdżania 
kolejkami zębatymi. Z dna doliny na sam szczyt tej góry, bez żadnych trików, 
więc to zajmuje parę dni, żeby wejść i zejść. Przynajmniej cztery dni do góry na 
sam szczyt. Przy dobrej pogodzie, jak się dobrze zgra wszystko, jak nie trzeba 
czekać na wejście na szczyt. To pomaga zrozumieć, że życie składa się z etapów. 
Nie można od razu wskoczyć na koniec tylko… Jeden etap, potem drugi i czasami 
nawet człowiek musi się cofnąć z tego etapu, bo coś nie wyszło i zacząć niżej raz 
jeszcze. Pamiętam takie wyjście, które nie doszło do skutku - na Gran Paradiso, 
około 4000 m. n. p. m. we Włoszech niedaleko Turynu. Pamiętam, że tam nie 



weszliśmy. To było w 2003 r. po Dolomitach, jeszcze było Grand Paradiso i 
wyjście na Mount Blanc, ale nie weszliśmy na Gran Paradiso, bo utknęliśmy we 
mgle kompletnie. Posiedzieliśmy na jakiejś półce skalnej „w mleku”, wypiliśmy 
wszystką herbatę i nie było szans, i trzeba się było wrócić i przyznać, że to nie 
tym razem. I stamtąd pojechaliśmy do Chamonix. M: - W ewangelizacji też pewno 
jest nieraz tak, że jakiegoś celu się nie osiągnie i trzeba powiedzieć, że czas się 
wrócić. X: - To są dwa etapy. Ja teraz doskonale rozumiem, że to jest 
długoterminowa perspektywa i widzę, że z tym Kościół – my, mamy problem. 
Człowiek współczesny ma problem z tą długoterminową perspektywą. Jak świat 
ma z czymś problem, to siłą rzeczy Kościół też ma wyzwanie. To jest kwestia 
pokoleń, to nie jest kwestia jakichś programów jedno- dwu- trzyletnich, tylko to 
jest kwestia pokoleń. W duszpasterstwie też. W życiu Kościoła jest tak, że się sieje
i się zbiera. To, co zbieramy teraz, to nie jest to, co posialiśmy wczoraj. To, co 
Kościół teraz zbiera w Polsce czy gdziekolwiek, to nie jest to, co ktoś posiał 
wczoraj, tylko to, co zostało posiane dwadzieścia - czterdzieści lat temu, może 
trzysta albo tysiąc. Ale na pewno nie wczoraj. Bo w życiu duchowym nie jest tak, 
że wczoraj siałeś a dziś zbierasz. W życiu Kościoła to nie jest tak. To co się sieje 
dziś, będzie się zbierało za dwadzieścia - czterdzieści lat i to najprawdopodobniej
nie my będziemy zbierać, tylko ktoś inny. I będą psioczyć na nas, że skąpo 
sialiśmy. Albo będą nas podziwiać, że na takim ugorze pracowaliśmy. Natomiast 
tak samo możemy powiedzieć - zbieramy to, co inni siali. Ważne jest 
długoterminowe patrzenie, wieloetapowe a nie takie hop-siup, zaraz, chwilówka, 
miniówka (śmiech), że w 15 minut można rozwiązać problem… M: - Żeby to 
politycy rozumieli, to byłaby inna rzeczywistość w Polsce. To samo można by 
odnieść nie tylko do Kościoła ale do polityki itd. X: - Tak, tak. To nie bierze się z 
Kościoła, tylko się bierze ze świata i wsiąka do Kościoła najwyżej. Kościół z natury
swojej ma bardzo długa perspektywę czasową, tzn. on myśli wiecznie, jaki jest 
ostateczny cel człowieka. To jest natura Kościoła. On nie powinien i nie robi tego 
- nie ulega koniunkturze, chwilowemu układowi zachcianek, pragnień. To minie, 
patrzmy dalej. Ten świat przeminie, to jest fundamentalna prawda, a czy to w 
2016 czy w 2566 roku, to nie ma znaczenia. Fundamentalna prawda, że ten świat 
przemija, przemija postać tego świata a my sobie budujemy coś innego, 
przygotowujemy się długoterminowo… M:- A propos tych etapów dochodzenia do
Papui Nowej Gwinei, czy przed tą Papuą Nową Gwineą był ksiądz wcześniej na 



jakichś innych misjach? X:- Tak, tak - byłem w Hondurasie, w Mosquity. To jest 
taka część Hondurasu przy granicy z Nikaraguą, składająca się głównie z bagien. 
Ogromne bagna. Tam byłem wcześniej. M:- Tylko tam pewnie nie jest jak w 
Papui? X: - Tak, tam było coś innego, bo to była misja prowadzona przez naszych 
współbraci z Hiszpanii, z Barcelony. Oni potrzebowali takiej pomocy personalnej. 
Byliśmy tam króciutko, bo oni się zreorganizowali. Pojawili się księża lokalni, tak 
że byłem tam króciutko – jakieś półtora roku. Ale to było pierwsze doświadczenie,
tak że się pamięta wszystko. I też bardzo takie intensywne. Byliśmy na przykład w
takiej parafii, w której były sześćdziesiąt cztery kościoły i kaplice, podzielone na 
takie „zony” – części. Było nas w porywach czterech, kleryk, siostry, w sąsiedniej 
parafii też dwóch księży i trzy siostry. No, to było inne. Ja teraz jestem w innej 
sytuacji, bo sam jak palec (śmiech). No i to były bagna, teraz jestem w górach. 
Różnica jest… M: - Trzeba mieć dużo samodyscypliny i sił żeby tak samemu być 
na misjach. X: - No, jest to wyzwanie, na pewno. Przez te ostatnie dwa lata byłem 
całkowicie sam. Mieszkałem na stacji z takim starszym panem, cieślą, nie 
katolikiem, który tam mi pomagał budować, remontować. Jeśli chodzi o posiłki to 
jedliśmy razem śniadanie, obiad, kolację. Po kolacji sobie posiedzieliśmy nieraz, 
potem przychodził się też modlić do kościoła, chociaż nie był katolikiem. 
Różaniec odmawiał ze mną, na adorację Najświętszego Sakramentu przychodził 
codziennie. M: - Jeszcze, ponieważ to ma być wywiad dla jawornickiej gazety, 
pytanie czy coś Księdza wiąże z Jawornikiem ? Jakaś rodzina, znajomi ...? X: - 
Chyba jakąś rodzinę mam. Nie jestem pewien gdzie oni są. Ale mam koleżanki z 
klasy. Agata - jeszcze mieszka w Jaworniku, Teresa - mieszka teraz w Polance. 
Koleżanki z klasy z liceum. Swego czasu był tam też ksiądz Polak, tak ? Czy jest 
jeszcze ? M: - Nie, on już nie żyje. Zmarł mając 59 lat. X: - On był wcześniej w 
Myślenicach, tak ? M: - Tak, był w Myślenicach, a następnie został przeniesiony do
Jawornika. X: - To jest ksiądz, który chyba mnie chrzcił, więc to byłoby powiązanie
z Jawornikiem. Trzeba by zapytać mojej mamy, ale zdaje się, że ksiądz Polak. 
Starsi pamiętają może Księdza Franciszka Żaka, brata babci – mamy mojej mamy, 
który był administratorem parafii w Myślenicach w latach osiemdziesiątych. 
Słyszałem pewną znaczącą historię o nim. Miał mocny charakter i z tego co ludzie 
opowiadają, to był ksiądz, który tutaj rano 16 października 1978 roku powiedział 
w czasie Mszy, czy po Mszy, że dzisiaj Polak zostanie wybrany Papieżem i kazał 
organiście grać "Czerwone maki na Monte Cassino". Rano, tego 16 października. 



Oczywiście wielu uważało go za...fju fju fju ... Przeszedł przez Montelupich, 
spędził tam parę tygodni, zniszczyli go. Najstarsi będą go pamiętać. Ekscentryk, 
dobrze wykształcony, z tytułem magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego sprzed 
wojny. M: - Co wtedy było trudniejsze niż dzisiaj doktorat. X: - Tak. I on podpadł 
UB, bardzo. A tej historii nie wymyśliłem, ale słyszałem od ludzi z Myślenic. 16 
października wspomniał, że dzisiaj Wojtyła będzie Papieżem. A pan organista 
niech zagra „Czerwone maki na Monte Cassino" (śmiech). Był oczytanym gościem. 
Wiedział. Karol Wojtyła był wśród tych 'papabile', wśród tych trzydziestu kilku 
kardynałów, którzy byli rozważani. Zdobył też troszkę głosów w czasie 
poprzedniego konklawe, kiedy Jan Paweł I był wybrany. Ktoś ma nosa. Bywa tak, 
że ludzie mają nosa i uważani są za ...fju fju fju ... a oni po prostu tak połączyli te
puzzle genialnie. Nie zwracali uwagi na inne elementy, tylko bach bach bach, po 
skrócie. Na skróty przeszli przez pewne myślenie i ostatecznie wyczuli to, co 
Duch Święty przygotował. M: - Tak jak ponoć pewien ubek w PRL- u ... Wybrali 
Wojtyłę biskupem krakowskim, a on mówił: „każdy, tylko nie on”. X: - Dla laików 
to się może wydawać przypadek, ale osoby oczytane mają spojrzenie z różnych 
punktów widzenia i szerszy kontekst. To tak jak ktoś patrzy na pogodę. Patrzy 
przez małą dziurkę na niebo i widzi niebieskie. A za chwilę widzi czarne. Wow ! 
Ale zmiana ogromna ! Ale gdyby patrzył szerzej, to zobaczyłby, że to niebieskie 
było małe a wszędzie czarne chmury i prędzej czy później to przyjdzie. Albo na 
odwrót. Było czarne a teraz jest niebieskie. P (Paulina): - Myślę o tej perspektywie 
… Umiejętności szerokiego patrzenia, wyciągania wniosków. To szersze widzenie 
zdobywa się też wspinając w góry, łącząc codzienność z życiem duchowym... X: - 
Więcej się widzi. P: - Jest to powiązane ze zwykłym wędrowaniem w górach, z 
przewidywaniem tego, co może się wydarzyć. X: - I Kościół to ma dla każdego 
katolika. Niedzielna Msza Święta to jest takie wyjście z wioski czy z miasta, z 
chałupy, z pracy, z rodziny i wyjście na Górę Przemienienia. I spojrzenie nawet na 
swoją własną wioskę, na swoją własną chałupę z dalsza. I zobaczenie: - Ej ! Ale 
krzywo posadziłem te marchewki w ogródku. Z okna tego nie widać, dopiero jak 
się wyjdzie wyżej. Że to nie pasuje do reszty. No jest tak. P:- A jak się ma to do 
domu obok, a jak się ma to do wioski obok ... ? X: - A jak się ma to do 
wszystkiego? Albo człowiek wychodzi na zewnątrz, daleko i widzi: - Aleśmy tę 
wioskę wybudowali w złym miejscu. Tam było lepsze miejsce, dalej. P: - 
Przenosimy się ? X:- No właśnie. To są takie duchowe dylematy. Widzimy, że to 



było ewidentnie w złym kierunku. To co teraz ? Brniemy w tym złym kierunku, czy 
zaczynamy od nowa? Jak się da. To jest całe błogosławieństwo z niedzielnej Mszy 
Świętej. Z niedzieli jako takiej. I jeżeli zostanie odebrane człowiekowi, to ma się 
potem miliony, miliardy zagubionych mróweczek, które coś tam dłubią, chodzą 
wokół siebie i nie wiedzą, skąd przyszły i gdzie idą. P: - Czy jest coś takiego jak 
Boży rytm w chodzeniu po górach ? Czy każdy człowiek ma swój rytm? X: - Rytm 
sam w sobie jest Boży. Rytm znaczy ład. P: - Tempo ? X: - Rytm się kojarzy z 
muzyką. Tempo to jest prędkość, a rytm to jest porządek. Ale jest jedno i drugie, 
to jest jakaś kombinacja. Gdzie jest Pan Bóg, tam jest ład, bez Boga jest chaos. I 
cóż? To też widać w świecie. Tylu profesorów, wykształconych, noblistów różnych,
tylu fachowców od tego świata. I co mamy ? Chaos. Chaos. Wisi wszystko na 
takich włoskach i powinno przybywać tych włosków, żeby to się lepiej trzymało, to
tylko widzimy w naszych czasach jak kolejne włoski pękają. I każdy, kto ma trochę
oleju w głowie, to się zastanawia, który będzie tym włoskiem, że jak pęknie to 
wszystko spadnie? Bez Boga jest chaos. Inaczej: bez Boga nic nie ma, a jeśli 
stworzenie wyprze się Boga, to pogrąża się w chaosie. Poza Bogiem jest chaos. 

Ksiądz Leszek proboszczem

Ksiądz Leszek Harasz - duszpasterz naszej wspólnoty 
"Nazaret", a także Koordynator Odnowy w Duchu Świętym w 
Archidiecezji Krakowskiej, decyzją księdza kardynała 
Stanisława Dziwisza z dniem 12 marca 2016 r. został 
mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem św. Marcina 
w miejscowości Poręba Żegoty. 
Otoczmy wszyscy ks. Leszka modlitwą, dziękując za posługę w

naszej parafii oraz wspólnocie, a także polecając go Dobremu Bogu w nowej posłudze.  

Film -"Cierń Boga" - zbiorowe wejście

Od 26 lutego do 3 marca 2016 roku w kinie MUZA w MOKiS 
będzie grany film "Cierń Boga". Grupowe wejście organizujemy 
w  sobotę 27 lutego na seans o godz. 17.30.
Jak zwykle pół godziny wcześniej Basia będzie zbierać w holu 
na bilety tj. od godz. 17.00.

 



Cierń Boga to pierwszy film, który relacjonuje ostatnie trzy lata życia Jezusa Chrystusa 
widziane oczami apostołów. Jezus ukazany jest jako zwykły człowiek, który spotyka się, 
rozmawia i biesiaduje ze swoimi uczniami. Mimo napięć i wątpliwości zrozumiałych dla ludzi 
żyjących zgodnie z tradycją żydowską, apostołowie odnajdują w Jezusie Mesjasza, który 
posłany przez Boga i napełniony Duchem Świętym dokonuje cudów jakich nikt dotąd nie 
widział. Z miłości do człowieka, mimo towarzyszącemu mu lęku, do końca wypełnia wolę 
Ojca… 

 
Zwiastun filmu - kliknij tutaj

https://www.youtube.com/watch?v=f7ZPhe8LMUg 

Nie będzie katechezy
24 lutego 2016 (ŚRODA) NIE BĘDZIE KATECHEZY KS. LESZKA ze 
względu na odbywające się przygotowania do bierzmowania, 
za które nasz duszpasterz odpowiada.

 

 

 

Zaproszenie - Dzień Jedności i Formacji Wspólnot 

Drodzy Nazaretowicze!
Zapraszam WSZYSTKICH w sobotę 20 lutego na Szklane Domy 
do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej. Dzień Jedności i 
Formacji Wspólnot Odnowy Archidiecezji Krakowskiej 
zaczniemy o 9:00 Eucharystią. Dlatego nie będzie wieczorem 
Mszy sw wspólnotowej! Liczę na obecność każdego.

Ks. Leszek
Więcej informacji…

http://nazaret.odnowa.org/zaproszenie-dzien-jednosci-wspolnot.html
https://www.youtube.com/watch?v=f7ZPhe8LMUg
https://www.youtube.com/watch?v=f7ZPhe8LMUg


 

Drodzy Nazaretowicze!

Zapraszam WSZYSTKICH w sobotę 20 lutego na Szklane Domy do kościoła Matki Bożej 
Częstochowskiej. Dzień Jedności i Formacji Wspólnot Odnowy Archidiecezji Krakowskiej zaczniemy o 
9:00 Eucharystią. Dlatego nie będzie wieczorem Mszy sw wspólnotowej! Liczę na obecność każdego.

Ks. Leszek

Program Dnia Jedności i Formacji Wspólnot Odnowy Archidiecezji Krakowskiej - 20 lutego 2016 r.

„Chrzest w Duchu – dar dla Kościoła w obliczu wezwań współczesnego świata”

9.00 Eucharystia 
10.00 wprowadzenie i modlitwa 
10.20 uwielbienie 
10.50 konferencja: „Ochrzczeni w Duchu - Dzieło Boga w nas, fundament Biblijny” i modlitwa 
11.35 konferencja: „Zanurzeni i napojeni Duchem - wspólnota w Duchu, fundament eklezjalny” i 
modlitwa
12.20 przerwa
13.10 modlitwa i konferencja: „Duch święty w nas - nadzieja chwały, wymiar ostateczny 
(eschatologiczny)” 
13.50 wprowadzenie do modlitwy wstawienniczej „Duch święty nade mną - namaszczeni Duchem do 
świadectwa” 
i modlitwa o chrzest w Duchu Świętym 
14.40 ogłoszenia i zakończenie

W lutym i marcu nie będzie modlitwy o uzdrowienie 

17 lutego 2016 ORAZ 16 MARCA 2016 NIE BĘDZIE MODLITWY 
O UZDROWIENIE PO WIECZORNEJ MSZY ŚW. O 18.00 ZE 
WZGLĘDU NA ODBYWAJĄCE SIĘ W PARAFII REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE. 

 
 

 

Rekolekcje wielopostne z biskupem Rysiem

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje wielkopostne pt. 
"Miłosierni jak Ojciec", które w naszej parafii Narodzenia NMP 
w Myślenicach poprowadzi ks. bp Grzegorz Ryś.

 
Więcej informacji…

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne „ Miłosierni jak Ojciec” w dniach od 14 – 17.02.2016, 
które poprowadzi ks. bp Grzegorz Ryś
 

http://nazaret.odnowa.org/rekolekcje-bp-rys.html


PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH dla MŁODZIEŻY, STUDENTÓW I DOROSŁYCH
 
 
NIEDZIELA 14.02
Msze św. z nauką dla dorosłych 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 18:00
W Kościółku: 7:30, 10:00 , 14:15
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 17:00
 
PONIEDZIAŁEK 15.02
DOROŚLI Msze św. z nauką 6:30, 8:00 i 18:00
GIMNAZJALIŚCI nauka rekolekcyjna 9:45
MŁODZIEŻ, STUDENCI nauka rekolekcyjna 19:30
 
WTOREK 16.02
dzień spowiedzi rekolekcyjnej
7:30 – 12:00 przerwa 9:45 – 10:30
15:00 – 18:00 przerwa 16:30 – 17:00
DOROŚLI Msze św. z nauką 6:30, 8:00, i 18:00
godz. 11:00 – Msza Święta z kazaniem dla chorych, samotnych i starszych z udzieleniem 
Sakramentu Namaszczenia Chorych
GIMNAZJALIŚCI nauka rekolekcyjna 9:45; spowiedź 15:00
MŁODZIEŻ, STUDENCI nauka rekolekcyjna 19:30 spowiedź 19:00
 
ŚRODA 17.02
DOROŚLI Msze św. na zakończenie rekolekcji 6:30, 8:00 i 18:00
GIMNAZJALIŚCI Msza św. na zakończenie rekolekcji 9:45
MŁODZIEŻ, STUDENCI Msza św. na zakończenie rekolekcji 19:30
 
O godz. 15:00 codziennie – Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

Film "Bernadetta" - wyjście grupowe

6 lutego 2016 o godz. 18.00 wychodzimy wspólnie na seans 
filmu "Bernadetta. Cud w Lourdes". Film grany jest w kinie 
"Muza" w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach. 
Spotykamy się przed seansem w holu MOKiSu, gdzie Basia 
będzie zbierała po 13 zł na tańszy bilet grupowy. 

Zwiastun filmu - kliknij tutaj

https://www.youtube.com/watch?v=vjFxux-Nn-g


https://www.youtube.com/watch?v=vjFxux-Nn-g 

Rozpoczęliśmy REO

2 lutego 2016 rozpoczęliśmy w Kościele Parafialnym pw. 
Narodzenia NMP w Myślenicach Rekolekcje Ewangelizacyjne 
Odnowy (REO). Prosimy wszystkich "Nazaretan" o 
zaangażowanie w przeprowadzaniu spotkań, gorącą modlitwę 
oraz w miarę możliwości (np. zdrowotnych) o post w intencji 
tego wydarzenia. Uczestnicy stałych wspólnotowych grupek 

dzielenia proszeni są o szczególną modlitwę za grupki rekolekcyjne swoich animatorów.   

Wystawa ikon w Domu Greckim

15 Stycznia 2016, 18:00 -20:00. Muzeum Regionalne "Dom 
Grecki" w Myślenicach organizuje wernisaż wystawy prac 
"GRUPY LUMEN" działającej przy Chrześcijańskim 
Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej "ECCLESIA", 
zatytułowanej "IKONA - piękno - dobro - świętość".

Spotkaniu towarzyszyć będzie prelekcja o. Zygfryda Kota SI . 
Wstęp wolny. 

 

Opłatek wspólnotowy - zdjęcia

W Galerii umieszczono zdjęcia z Opłatka Wspólnotowego, 
który odbył się w Święto Objawienia Pańskiego - 6 stycznia 
2016 roku w Strażnicy OSP Śródmieście. 

Gościem naszego spotkania był ks. Proboszcz Stanisław 
Makowski.

Dziękujemy wszystkim diakoniom i osobom za przygotowanie 
spotkania.

 

Opłatek wspólnotowy

https://www.youtube.com/watch?v=vjFxux-Nn-g
http://nazaret.odnowa.org/view-gallery-35
http://nazaret.odnowa.org/rekolekcje-ewangelizacyjne
http://nazaret.odnowa.org/rekolekcje-ewangelizacyjne
http://nazaret.odnowa.org/rekolekcje-ewangelizacyjne


W środę 6 stycznia 2016 r. w Dzień Objawienia Pańskiego 
(Trzech Króli) odbędzie się Opłatek Wspólnotowy na Strażnicy 
OSP Śródmieście w Myślenicach. Początek o godz. 16.00.

Z tego względu nie odbędzie się tradycyjne pierwszośrodowe 
uwielbienie. 

Grupki przygotowują wypieki, sałatki, kanapki, soki, owoce - 
szczegóły u poszczególnych animatorów. 

Panowie są proszeni - kto może - o przyjście we wtrorek o 18.00 na strażnicę, celem 
ustawienia stołów i krzeseł.

Zaproszenie do modlitwy koronką

Zapraszam wszystkich ze wspólnoty oraz osoby spoza do 
włączenia sie w roku Miłosierdzia Bożego do odmawiania 
koronki do Miłosierdzia Bożego. Podjeliśmy modlitwę za siebie 
nawzajem w każdej intencji danej osoby. Powierzamy Bogu 
Miłosiernemu nasze rodziny, nawrócenie, zniewolenie, 
przebaczenie i zdrowie dla nas, naszych rodzin i całej 
wspólnoty, za kapłanów i wszystkie intencje które wysyła 

Dominika, oraz każdą podejmowana sprawę we wspólnocie, a także za umierajacych 
grzeszników i dusze w czyścu cierpiące. 
Jest nas juz ponad 20 osób. O godz. 15 łączymy sie duchowo i zawierzamy się Bożemu 
Miłosierdziu, natomiast koronkę odmawiamy każdy w dowolnym czasie. Jeśli uda się to w 
godzinie miłosierdzia to jeszcze lepiej. Pragniemy także zaprosić do wspólnej modlitwy 
wspólnoty z Mszany, Sułkowic i Skawiny. Bo tam "gdzie dwoje lub troje gromadzi się w imię 
moje tam Jestem pośród nich". 
Jeśli ktoś będzie chętny do włączenia się do wspólnej modlitwy proszę o zgłoszenie do 
animatora lub do mnie (anik7_1967@o2.pl). Pozdrawiam w Panu. 

 
Anna Kęsek 

Kup kartkę świateczną - pomóż Papui

Życzenia na kartce to radość potrójna.
Przez zakup tej kartki obdarujesz radością dzieci na Misji w 
Papui Nowej Gwinei ponieważ dla nich przeznaczony jest 
całkowity dochód ze sprzedaży.
Pomyśl komu możesz jeszcze wysłać życzenia i koniecznie kup



kartkę ! Dzieci czekają ;-)

Kartki do nabycia:
- w sklepie KiK-u,
- w Zakładzie Fotograficznym FOTO- VIDEO- POLEK na ul Żeromskiego 9 (na przeciw Szkoły 
Podstawowej nr 2)
- w trakcie Pikniku Świątecznego na Rynku Myślenickim w piątek 18 grudnia br.

 

Modlitwa Tańcem - Warsztaty 

Został ustalony termin i miejsce zajęć Warsztatów - Modlitwa 
Tańcem, będzie to: 13 grudnia (niedziela) w godzinach 14.00 -
17.00 w sali na Strażnicy Śródmieście (UWAGA GODZINA 
ROZPOCZĘCIA ZMIENIONA!)

 
Proszę zabrać Pismo Święte, strój sportowy lub wygodny do 

ćwiczeń, grube skarpety lub baletki, ewentualnie miękkie obuwie. Będziemy się ruszać. Słowo 
Boże i muzyka będzie nas prowadzić w nową formę modlitwy wyrażonej całym ciałem i 
radością serca :)

 
Więcej informacji…

" ... Twoje ciało często mówi o tym, co nosisz w swoim sercu… Zdruzgotane i rozpostarte na 
Krzyżu Ciało Zbawiciela wypowiedziało wszystko o miłości Ojca do nas… Sam Bóg przyszedł i 
pozostał z nami w swoim Ciele – co więcej wskazał, że nasze ciała są świątyniami Jego 
Świętego Ducha! Jezus jest zainteresowany nami „całościowo”
 
Został ustalony termin i miejsce zajęć Warsztatów - Modlitwa Tańcem, będzie to: 13 grudnia 
(niedziela) w godzinach 14.00 - 17.00 w sali na Strażnicy Śródmieście
 
Proszę zabrać Pismo Święte, strój sportowy lub wygodny do ćwiczeń, grube skarpety lub 
baletki, ewentualnie miękkie obuwie. Będziemy się ruszać. Słowo Boże i muzyka będzie nas 
prowadzić w nową formę modlitwy wyrażonej całym ciałem i radością serca :)
 
Na Warsztaty są jeszcze wolne miejsca. Zachęcam niezdecydowanych oraz znajomych już 
zapisanych. Sala jest duża i wygodna :)
Na pokrycie kosztów zbieramy się po 25,- zł
Pozostałe informacje lub zapisy pod nr telefonu: 604 811 069
 
UWAGA! Warsztaty przeznaczone nie tylko dla Kobiet!

http://nazaret.odnowa.org/warsztaty-modlitwy-tancem.html


 
 
Oto nasza prowadząca:
Alicja Libura-Gil: nauczyciel tańca współczesnego. Prowadzi rekolekcje i warsztaty modlitwy 
tańcem oraz zajęcia warsztatowe dla działających przy wspólnotach diakonii tańca. Zajmuje 
się nowatorskim nurtem choreoterapii zanurzonej w antropologii chrześcijańskiej.
 
Warsztaty połączone będą z konferencją. Samo Słowo Boże poprowadzi nas w dalszą część, 
ukierunkuje  pracę z ciałem, pomoże w większym i bardziej świadomym przeżywaniu własnej 
cielesności, w kontaktowaniu się z samym sobą, ze światem naszych uczuć i emocji, z 
psychiką.
Modlitwa pomoże docenić w pełni dar stworzenia w nas samych, całościowo spotkać się  z 
Najwyższym, który uczynił z naszych ciał świątynię swego Ducha…
 
Niech się tak stanie.
 
Zapraszam!
Paulina Pindela

Modlitewne Jerycho 2015

Nasza wspólnota otrzymała zaproszenie od organizatorów - 
bpa Grzegorza Rysia oraz Krysi Sobczyk - na czuwanie 
"Modlitewne Jerycho", które odbywać się będzie w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, w kaplicy św. Siostry 
Faustyny pod Bazyliką. Czas wyznaczony dla "Nazaretu" to noc
z 5/6 grudnia od godziny 24.00 do 4.00. Wyjeżdżamy 

indywidualnie własnym transportem.
Więcej informacji o czuwaniu na http://ne.diecezja.pl/wp/

Rekolekcje o kontemplacji karmelitańskiej w Czarnej Górze

W dniach 20-22 listopada 2015 r. w domu rekolekcyjnym oo. 
Cystersów w Czarnej Górze k/ Bukowiny Tatrzańskiej prawie 
100 osób z naszej wspólnoty przeżyło rekolekcje głoszone 
przez o. Andrzeja Ruszałę OCD - Karmelitę Bosego.

 

Czytaj więcej...

 https://www.youtube.com/watch?v=_aJ1c24d-_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=_aJ1c24d-_Y
http://nazaret.odnowa.org/rekolekcje-czarna-gora-2015.html
http://ne.diecezja.pl/wp/
http://nazaret.odnowa.org/user-upload/files/jerycho-plakat11-bezTrans(2).jpg


W dniach 20-22 listopada 2015 r. w domu rekolekcyjnym oo. Cystersów w Czarnej Górze k/ 
Bukowiny Tatrzańskiej prawie 100 osób z naszej wspólnoty przeżyło rekolekcje głoszone 
przez o. Andrzeja Ruszałę OCD - Karmelitę Bosego. Dotyczyły one modlitwy (medytacji, 
kontemplacji) karmelitańskiej, opartej przede wszystkim na spisanych przeżyciach dwojga 
wielkich Świetych Kościoła Katolickiego - Św. Teresy od Jezusa i Św. Jana od Krzyża. O. 
Andrzej w kilku konferencjach w bardzo ciekawy i przystępny sposób przedstawił to 
niesamowite zagadnienie życia modlitewnego, które może stać się udziałem każdego z nas. 
Codzienna Eucharystia, nocne adoracje Najświętszego Sakramentu, bardzo dobra organizacja 
wyjazdu i warunki w ośrodku, możliwość lepszego poznania się członków wspólnoty 
dodatkowo wpływały na pozytywną ocenę spędzonego w Czarnej Górze czasu.

Po powrocie z rekolekcji pozostaje zaopatrzyć się w dzieła św. Jana od Krzyża oraz Teresy od 
Jezusa i kontynuować to co o. Andrzej w nas zaszczepił...

 

 

Rekolekcje wspólnotowe w Czarnej Górze

Rekolekcje w dniach 20 - 22 listopada 2015 zaplanowane są w
Domu Rekolekcyjnym Ojców Cystersów w Czarnej Górze koło 
Jurgowa adres:

Zagóra 64, 34-532 Czarna Góra,
www: http://hubertkaszte.spanie.pl/

 
Czytaj więcej…

Rekolekcje w dniach 20 - 22 listopada 2015 zaplanowane są w Domu Rekolekcyjnym Ojców 
Cystersów w Czarnej Górze koło Jurgowa adres:
Zagóra 64, 34-532 Czarna Góra,  www: http://hubertkaszte.spanie.pl/

http://hubertkaszte.spanie.pl/
http://nazaret.odnowa.org/rekolekcje-czarna-gora.html
http://hubertkaszte.spanie.pl/
http://nazaret.odnowa.org/gallery/images/image979.jpg


 

Ramowy program rekolekcji:

20.11. Piątek

18.30 Kolacja 
19.15 Różaniec (prowadzi Wspólnota) 
19.30  Eucharystia z kazaniem 
 
21.11. Sobota
 
7.30 Jutrznia
8.00 Śniadanie, kawa
9.00 Konferencja 
10.00-10.30 przerwa
10.30 Konferencja
12.oo Eucharystia z kazaniem
13.00 Obiad
15.00  Koronka do Bożego Miłosierdzia (kaplica)
15.15 Konferencja:  
16.00 – 17.45 praca w grupach
18.00 Kolacja
19.00 -21.00 Spotkanie modlitewne
 
Nocne czuwanie przed najświętszym sakramentem – dyżury dla chętnych
 
 
22.11. Niedziela
 
8.00 Jutrznia
8.30 Śniadanie, kawa
9.00 Konferencja
10.00 Czas na pytania
12.00 Eucharystia z kazaniem 
13.00 Obiad

 

Film Zakazany Bóg - wejście grupowe

W najbliższą sobotę 7 listopada o godz. 18.00  organizujemy 
wejście grupowe na seans filmu "Zakazany Bóg".



Zapraszam wszystkich chętnych, można (należy) zabrać też znajomych.
Będę jak zwykle zbierać na bilety od 17.30 w holu MOKiS-u.
Cena biletu grupowego 13,- zł.

 
Szczęść Boże.   Basia

 
Więcej o filmie pod linkiem http://zakazanybog.pl/

 

Mój facet, moja kobieta - rekolekcje

W weekend 11-13 grudnia 2015 odbędzie się w Lanckoronie 
kurs: "Mój facet, moja kobieta". Poprowadzi go niezawodny 
Jurek Demski, teolog rodziny i małżeństwa, pracownik poradni 
rodzinnej, a jednocześnie niesamowity facet, który potrafi w 
prosty i pełen humoru sposób
mówić o poważnych sprawach.

 
Czytaj więcej...

 W weekend 11-13 grudnia 2015 odbędzie się w Lanckoronie kurs: "Mój facet, moja kobieta". Poprowadzi go 

niezawodny Jurek Demski, teolog rodziny i małżeństwa, pracownik poradni rodzinnej, a 
jednocześnie niesamowity facet, który potrafi w prosty i pełen humoru sposób mówić o poważnych sprawach.

 
 Ten Kurs: 
 
  * wprowadzi Cię w tematykę - co Cię czeka w narzeczeństwie i w małżeństwie
  * pomoże Ci w rozeznaniu Twojej sytuacji i odpowiedzi na pytanie, czy jesteś na dobrej drodze!?
  * pozwoli Ci jeszcze raz przyjrzeć się fundamentom, na których budujecie
  * da świeże spojrzenie na bieżące sprawy w relacji kobieta-mężczyzna.
 
  * Jeżeli nie masz jeszcze swojej drugiej połowy, tej jednej jedynej, tego jedynego to Kurs pozwoli Ci lepiej się 
przygotować, gdy już ten czas nadejdzie. Jeżeli już byłeś lub byłaś na tym weekendzie i udało Ci się znaleźć w 
nim coś wartościowego, to prosimy, zaproś swoich przyjaciół, znajomych. Daj znać proszę w Twojej Wspólnocie. 
NIE JEST TO FORMALNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.
 
 Tematyka kursu: 
 
* ADAM I EWA - CZEGO BÓG PRAGNIE DLA SWOJEGO STWORZENIA? czyli kilka słów o prawdziwej 
miłości. 
* CZY TO TEN, CZY TO TA? jak rozpoznawać wolę Bożą. 
* JAK DOBRZE SIĘ POZNAĆ? czyli jak uniknąć rozczarowań (nie kupuj kota w worku!). 
* ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. parę praktycznych wskazówek, jak się porozumieć, kiedy mamy różne
zdania. 
* A CO Z LEŻENIEM? czyli dlaczego określenie granic w relacji ułatwia dojście do celu. 
 
PROWADZĄCY : JERZY DEMSKI

http://nazaret.odnowa.org/moj-facet-moja-kobieta.html
http://zakazanybog.pl/


 
TERMIN: 11-13.12.2015
 
MIEJSCE : Lanckorona (Brody 361) - Dom formacyjny Szkoły Ewangelizacji, Odnowy życia i Jedności 
chrześcijan En Christo
 
Zapisy od 3 grudnia (lub do wyczerpania miejsc) drogą elektroniczną poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
-
https://docs.google.com/forms/d/1QqL56OocfR7Gvl4PEz90bTlqQJQf2s8q0lEBLxZuND0/viewform?
embedded=true#start=embed
 
Wszystkie zgłoszenia potwierdzamy mailowo. 
 
Dodatkowe informacje - email: zgloszenia@enchristo.eu lub telefon: 515 363 225 (Tomek) 
 
 KOSZT: 125 PLN/os (dla studentów promocja - 110 PLN)
 
Zapraszamy!
Zespół En Christo 

Katecheza i podział na grupki

Zapraszamy na comiesięczną katechezę ks. Leszka, która 
odbędzie się w środę 28.10 o godz. 19.00 w Domu Katolickim.
Podczas katechezy zostanie podany nowy podział grupek 
dzielenia oraz terminy pierwszych spotkań. 

 

 

 

Rekolekcje animatorów w Rychwałdzie

W dniach 23-25 października 2015 odbyły się rekolekcje dla 
animatorów Wspólnoty "Nazaret" pt. „Przyjąwszy postać sługi”
Flp 2, 6-7 w domu rekolekcyjnym oo.Franciszkanów w 
Rychwałdzie.

Czytaj więcej…

W dniach 23-25 października 2015 odbyły się rekolekcje dla 
animatorów Wspólnoty "Nazaret" pt. „Przyjąwszy postać sługi”  Flp 2, 6-7 w domu 
rekolekcyjnym oo.Franciszkanów w Rychwałdzie. 
W pięknych okolicznościach beskidzkiej przyrody, serdecznie ugoszczeni przez gospodarzy w ośrodku 
rekolekcyjnym, skupieni na modlitwie, mogliśmy czerpać z nauk o. Bogdana Kocańdy, który przygotował 
konferencje i kazania, łaczące się z tematem rekolekcji: „Chrystus - sługa Boży”, „Nie przyszedłem, aby mi 

http://nazaret.odnowa.org/rekolekcje-rychwald-2015.html
https://docs.google.com/forms/d/1QqL56OocfR7Gvl4PEz90bTlqQJQf2s8q0lEBLxZuND0/viewform?embedded=true#start=embed
https://docs.google.com/forms/d/1QqL56OocfR7Gvl4PEz90bTlqQJQf2s8q0lEBLxZuND0/viewform?embedded=true#start=embed
https://docs.google.com/forms/d/1QqL56OocfR7Gvl4PEz90bTlqQJQf2s8q0lEBLxZuND0/viewform?embedded=true#start=embed
https://docs.google.com/forms/d/1QqL56OocfR7Gvl4PEz90bTlqQJQf2s8q0lEBLxZuND0/viewform?embedded=true#start=embed
http://www.rychwald.franciszkanie.pl/?page_id=38


służono, ale abym służył”, „Serce, które widzi”, „Zadanie 1 - Umożliwić dostęp do Boga”, „Zadanie 2 - Opuścić 
swoje miejsce przy stole, by służyć”, „Zadanie 3 – Posłuszeństwo Słowu Wcielonemu i Jego Ciału”.
Wróciliśmy pełni nadziei i zapału do dalszej działaności we Wspólnocie, ufni w prowadzenie naszych spraw przez
Ducha Świętego.

 

Nowe zdjęcia w Galerii

Pojawiają się nowe zdjęcia w Galerii strony z wydarzeń, w 
których uczestniczyliśmy w 2015 roku. Powspominać można 
warsztaty ikonopisania, poświęcenie ikon, rekolekcje 
wakacyjne w Mikoszewie, czy bal karnawałowy w Osieczanach. 
Kolejne zdjęcia będą pojawiać się sukcesywnie, także z 
wydarzeń nieco starszych. 

 

Zaproszenie

Zapraszamy do współtworzenia strony internetowej Nazaretu. 
Jeżeli uczestniczycie w ciekawych wydarzeniach, macie zdjęcia 
z wydarzeń i spotkań wspólnotowych, możecie polecić ciekawe
rekolekcje lub wydarzenia artystyczne - piszcie, przesyłajcie 
materiały na e-mail Michała - ovis@o2.pl

 

Zmiana terminu mszy św. wspólnotowej!

Najbliższa Msza Św. Wspólnotowa odbędzie się wyjątkowo w 
niedzielę 18.10.2015, godz. 15.30. Zmiana terminu Mszy ze 
względu na koncert FISHECLECTIC w sobotę!!!

Prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych!

 
 
 

Koncert zespołu FISHECLECTIC

http://nazaret.odnowa.org/view-gallery/


W sobotę 17.10.2015 o godz. 19.00 w Domu Katolickim w 
Myślenicach odbędzie się koncert zespołu FISHECLECTIC, 
grającego bardzo nastrojową muzykę o przesłaniu 
chrześcijańskim. Zapraszamy serdecznie - weźcie 
znajomych ;-) ! 

O zespole można dowiedzieć się więcej ze strony http://www.fisheclectic.com/

 

http://www.fisheclectic.com/
http://nazaret.odnowa.org/user-upload/files/fisheclectic900.jpg
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