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N asz Parafianin, 
mieszkaniec 

Starego Bystrego, 
Jan Harbut wywal-
czył tytuł Harnasia 
Roku 2019. Rywali-
zacja miała miejsce na XXIII Festynie 
Białczańskim. Do walki o ten presti-
żowy tytuł stanęło 7 zawodników. 
Mieli oni zaśpiewać, zatańczyć, 
zmierzyć się z kłodą drewna (w tej 
konkurencji liczyła się ilość podnie-
sienia i opuszczenia w określonym 
czasie). Jan Harbut okazał się być 
bezkonkurencyjnym. Zwycięscy 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w krzewieniu tradycji 
i zwyczajów Podhala.

M szą Świętą, w której uczest-
niczyło kilkaset dzieci 

i młodzieży z naszej parafii rozpo-
czął się rok szkolny. Rok ten jest 
wyjątkowy pod wieloma względami. 
Najstarsze klasy gimnazjalne prze-
stały już istnieć, tym samym polski 
system kształcenia dzielimy już tylko 
na szkołę podstawową i ponadpod-
stawową. Rok 2019/2020 jest długi, 
trwać będzie do 26 czerwca 2020 roku. 
Wszystkim uczniom życzymy wielu 
łask Bożych w zdobywaniu wiedzy 
i kształtowaniu swoich umiejętności.

W ostatnim czasie we 
Wróblówce wyre-

montowano „Kapliczkę 
na granicy”. Środki 
na remont przekazane 
zostały przez Wspól-
notę Leśną Uprawnio-
nych 8 Wsi w Witowie. 
Zakres podjętych prac 
obejmował usadowienie kapliczki 
na stopniu betonowym, otynkowanie 

i pokrycie dachu miedzią. Ponadto 
kapliczkę odsunięto od drogi, by 
ruch uliczny nie wpływał nega-
tywnie na wykonane prace. Pięknym 
zwyczajem jest dbać o te fizyczne 
dowody naszej wiary, jakimi są przy-
drożne kapliczki i krzyże. Postawione 
tam przez naszych dziadków i ojców 
niech nadal stoją na straży naszego 
bezpieczeństwa duchowego, niech to 
będą miejsca spotkań modlitewnych, 
a każdy przejeżdżający koło nich niech 
uczyni refleksję nad stanem swojej 
wiary.

N asza parafia, podobnie jak setki 
innych w całej Polsce, włączyła 

się w ogólnopolską akcję: „Polska 
pod krzyżem”, której celem jest 
obrona podstawowych wartości chrze-
ścijańskich, w tym przede wszystkim 
obrona krzyża – symbolu Męki Chry-
stusa, symbolu naszej wiary. W para-
fialnej Drodze Krzyżowej, uroczystej 
Mszy Świętej i adoracji Najświęt-
szego Sakramentu z możliwością 
oddania czci Krzyżowi uczestniczyło 
kilkaset naszych Parafian.

W dniach 15-22 września 
2019 roku przeżyliśmy ogól-

nopolski Tydzień Wychowania. 
Czas refleksji i modlitwy nad stanem 
naszych rodzin miał nam uświadomić 
jaka jest wartość rodziny w życiu 
każdego człowieka. Czas ten miał nas 
pobudzić również do wytężonej pracy 
na rzecz jedności rodziny. Chodzi tutaj 
przede wszystkim o wspólne prze-
żywanie wiary w postaci rodzinnej 
modlitwy domowej, wspólnego spoży-
wania posiłków, rozmów, gier i zabaw 
z dziećmi. Niech wnioski z Tygodnia 
Wychowania towarzyszą nam przez 
cały rok.
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Mamy zaszczyt oddać w Państwa 
ręce pierwszy, po wielu latach 
numer miesięcznika DUNAJEC. 
Mamy głęboką nadzieję, że spotka 
się on z ciepłym przyjęciem. 
Chcielibyśmy, aby DUNAJEC 
stał się częstym niedzielnym 
gościem w Waszych domach. Tytuł 
miesięcznika nawiązuje do czaso-
pisma wydawanego kilkanaście 
lat temu w naszej parafii przez 
ówczesną młodzież. DUNAJEC 
w nowej szacie graficznej będzie 
podejmował lokalne sprawy 
i tematy związane z parafią 
Przenajświętszej Trójcy. Zapra-
szamy chętnych do współudziału 
w tworzeniu kolejnych numerów. 
Każdy numer miesięcznika 
będzie zawierał stałe bloki 
tematyczne. Są nimi komentarze 
biblijne do Ewangelii z danego 
miesiąca, aby lepiej zrozumieć 
i przyswoić Słowo Boże, Kartka 
z życia Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II, aby przypomnieć ważne 
fakty z Jego życia w przededniu 
100-tnej rocznicy Jego urodzin. 
W stałym bloku tematycznym 
znajdą się także zagadnienia 
związane z aktualnymi zagroże-
niami duchowymi oraz kącik dla 
dzieci z konkursami i ciekawymi 
nagrodami. 
Ponadto w każdym numerze 
miesięcznika, chcemy zaprezen-
tować wiele innych tematów. 
W wydaniu październikowym 
przypominamy jeszcze czas waka-
cyjny, by w ten sposób zachęcić 
dzieci i młodzież do gorliwego 
udziału w kolejnych parafialnych 
wyjazdach feryjnych i waka-
cyjnych. Na uwagę zasługuje 
również artykuł o domu dziecka 
we Wróblówce, który funkcjonuje 
już od kilku miesięcy. Warto zapo-
znać się z formułą jego działal-
ności na naszym terenie. 
Mamy nadzieje, że DUNAJEC, 
będzie dla Państwa ciekawą 
lekturą. Wasz pozytywny odzew 
będzie dla nas zachętą do dalszej 
działalności. 

Słowo 
Wstępne 
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XXVII Niedziela zwykła 

EwangElia - Łk 17, 5-10
 

„Apostołowie prosili Pana: «Dodaj 
nam wiary». Pan rzekł: «Gdyby-
ście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 
powiedzielibyście tej morwie: 
„Wyrwij się z korzeniem i prze-
sadź się w morze”, a byłaby wam 
posłuszna. Kto z was, mając sługę, 
który orze lub pasie, powie mu, gdy 
on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź 
do stołu”? Czy nie powie mu raczej: 
„Przygotuj mi wieczerzę, przepasz 
się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, 
a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy 
okazuje wdzięczność słudze za to, że 
wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, 
gdy uczynicie wszystko, co wam pole-
cono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni 
jesteśmy; wykonaliśmy to, co powin-
niśmy wykonać”. 

komEntarz:
Ziarnko gorczycy jest bardzo małe. 
Nie ma niczego mniej godnego 
uwagi, ale też nie ma niczego o tak 
wyraźnym smaku. Co to oznacza, 
jeśli nie zapał i wewnętrzną siłę 
wiary, która jest w Kościele?

św. Augustyn (354-430r.)

Czy widzę, że wiara 
mnie ożywia, wzywa 

do działania?

13 października 2019 roku
XXVIII Niedziela zwykła

EwangElia – Łk 17, 11-19

„Zdarzyło się, że Jezus, zmie-
rzając do Jeruzalem, przechodził 
przez pogranicze Samarii i Galilei. 
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło 
naprzeciw Niego dziesięciu trędowa-
tych. Zatrzymali się z daleka i głośno 
zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się 
nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: 
«Idźcie, pokażcie się kapłanom!» 
A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy 
jeden z nich, widząc, że jest uzdro-
wiony, wrócił, chwaląc Boga dono-
śnym głosem, padł na twarz u Jego nóg 
i dziękował Mu. A był to Samarytanin. 
Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu 
zostało oczyszczonych? Gdzie jest 
dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, 

kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, 
tylko ten cudzoziemiec?» Do niego 
zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara 
cię uzdrowiła”.

komEntarz:
Dziewięciu trędowatych bardziej 
myślało o swoim uzdrowieniu, niż 
o tym, kto ich uzdrowił… Dlatego 
ten jeden, otrzymał znacznie 
więcej niż pozostali. Nie tylko 
został uzdrowiony z trądu, ale 
usłyszał od samego Pana: „Wstań, 
idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. 

św. Atanazy (295-373 r.)

Czy wiara jest 
dla mnie skarbem 

większym niż 
zdrowie?

Ojcowie Kościoła 
wyjaśniają  ewangelię

Ojcowie Kościoła to pisarze i teologowie, którzy żyli we wczesnym chrześcijaństwie. Dlaczego ich tak nazywamy? 
Dokładniej wyjaśnił to św. Ireneusz z Lyonu: Jeśli ktoś jest pouczony słowem przez drugiego, to nazywa się 
go synem, a tamtego ojcem. I to im zawdzięczamy: że czytali Pismo Święte i nauczali. Pomagali pierwszym 

chrześcijanom zrozumieć Biblię. Dziś też są nam bardzo bliscy i pomocni. 

Zapraszam do zapoznania się, z tym, co mają do powiedzenia o fragmentach Ewangelii,  
które Kościół dał nam w tym miesiącu.
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XXIX Niedziela zwykła

EwangElia – Łk 18, 1-8

„Jezus opowiedział swoim uczniom 
przypowieść o tym, że zawsze powinni się 
modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście 
żył sędzia, który Boga się nie bał i nie 
liczył się z ludźmi. W tym samym mieście 
żyła wdowa, która przychodziła do niego 
z prośbą: „Obroń mnie przed moim prze-
ciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; 
lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga 
się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to 
jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta 
wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 
nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała 
mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi 
ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż 
nie weźmie w obronę swoich wybranych, 
którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy 
będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam 
wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy 
jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę 
na ziemi, gdy przyjdzie?”.

komEntarz:
Mimo, że nie chciał, sędzia spełnił 
prośbę wdowy. A czy Ten, kto kocha 
okazywać miłosierdzie a niena-
widzi zła, Ten, kto zawsze podaje 
pomocną dłoń tym, którzy Go 
kochają, nie przyjmie tych, którzy 
zbliżają się do Niego dniem i nocą, 
albo nie obroni ich, jako wybrańców 
swoich?

Cyryl Aleksandryjski 
(375-444r.)

Czy moją modlitwę 
mogę nazwać 

wytrwałą i ufną?

27 października 2019 roku 
XXX Niedziela zwykła

EwangElia – Łk 18, 9-14

„Jezus opowiedział niektórym, 
co dufni byli w siebie, że są sprawie-
dliwi, a innymi gardzili, tę przypo-
wieść: «Dwóch ludzi przyszło do świą-
tyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, 
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak 
w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, 
że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, 
niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak 
i ten celnik. Zachowuję post dwa razy 
w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszyst-
kiego, co nabywam”. A celnik stał 
z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść 
ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: 
„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 
Powiadam wam: Ten odszedł do domu 
usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony».

komEntarz:
Szatan nadyma Cię dumą z powodu 
dobrych uczynków, jak faryzeusza 
z dzisiejszej ewangelii, ale ma też 
inny kielich, który chce Ci podać. 
Chce Ci dać kielich dumy z powodu 
pięknych słów, które wypowiadasz. 
A prawda jest taka, że należą one 
do Boga, a nie do ciebie.

Martyrius (VII w.)

Czy wiem, 
że wszystko co, mam, 

moje dobra materialne 
ale i talenty, 

należą do Boga?
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PARAFIALNY WYJAZD 
DZIECI I MŁODZIEŻY 
NA SUWALSZCZYZNĘ

Wakacje już dawno dobiegły końca. My jednak chcielibyśmy przywołać wspomnieniami te 
cudowne chwile, kiedy to nie mieliśmy żadnych obowiązków i nie trzeba było myśleć o szkole, 

chwile beztroskie i wesołe, pełne zabawy i pogłębienia naszych relacji z Panem Bogiem. 

Ten czas wolny spędziliśmy 
na Pojezierzu Suwalskim, 
w miejscowości Giby. Program 

wyjazdu był bardzo bogaty. Zwiedzi-
liśmy m. in. Wigry, Wilno, Studzie-
niczną, Dowspudę, Augustów, Sejny 
i Suwałki. W trakcie podróży udało 
nam się zobaczyć najstarsze drzewo 
w Polsce, dąb Bartek, które znajduje się 
w Kielcach. Wszyscy byliśmy zacieka-
wieni jego historią, którą opowiedział 
nam ksiądz Marcin.

Nie zabrakło też chwili na zrobienie 
sobie grupowego zdjęcia. Wielu z nas 
odetchnęło z ulgą, w końcu mogliśmy 
choć na moment rozprostować kości, 
przecież jeszcze długa droga przed 
nami. Kolejnym przystankiem okazało 

Wiedziałam, że dąb Bartek to bardzo duże i stare 
drzewo. Nie przypuszczałam jednak, że potrzeba 
ludzkiej pracy, by mogło ono jakoś stać.”

– mówi jedna z uczestniczek.

się oceanarium w Chrustach, nieopodal 
Kielc. Z zaciekawieniem przyglą-
daliśmy się nieznanym nam dotąd 
gatunkom ryb. Niektóre były śmieszne, 
niektóre przerażające. Z pewnością 
każdy z nas po wizycie w „Oceanice”, 

bo tak nazywało się to miejsce, ma 
swoją ulubioną rybkę. Najciekaw-
szym jednak doświadczeniem było 
ich karmienie. 

Wszystkich nas urzekły widoki 
zza okien autokaru, kiedy już 
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Najbardziej podobało mi się na Mazurach, zwiedzanie 
Litwy i pływanie na kajakach z księdzem Marcinem”
 – relacjonuje jedna z uczestniczek wyjazdu.

Dla mnie niezwykłym doświadczeniem było 
oddanie hołdu polskim żołnierzom i innym znanym 
osobistościom  na cmentarzu Na Rossie. To było 
niesamowite. Każdy z nas wziął ze sobą znicz i podszedł 
do wybranego grobowca. Należy im się pamięć, 
bo zasłużyli się naszej ojczyźnie jak i Litwie”

Pamiętam jak w Wilnie całowaliśmy piętę pomnika 
Adama Mickiewicza. Pani przewodnik powiedziała nam, 
że jeśli to zrobimy matura z języka polskiego nie będzie 
dla nas problemem”.

dojeżdżaliśmy na miejsce.  Pośród  
tych kilku dni, które tam spędzi-
liśmy, mieliśmy dzień lenia polega-
jący na plażowaniu i odpoczynku, ale 
także czas wielu wrażeń, poznawania 
świata, zwiedzania i sporego wysiłku 
fizycznego. 

Przygoda z kajakami była dla 
nas główną atrakcją, w końcu po co 
jeździ się na Mazury, są one przecież 
znane z tras kajakowych. Plażowanie, 
skoki do wody, nurkowanie – to coś 
co lubimy najbardziej. W naszym 
programie znalazło się również Wilno. 

Przez ten czas radości i zabawy nie 
zapomnieliśmy o naszym najlepszym 

przyjacielu Panu Bogu, którego spoty-
kaliśmy nie tylko w zwiedzanych przez 
nas kościołach, bazylikach, klaszto-
rach w wyżej wymienionych miej-
scowościach. Mogliśmy Go spotkać 
dosłownie wszędzie. Dla wielu z nas 
nowym i dość zaskakującym doświad-

czeniem była Msza Święta odpra-
wiana na łonie natury. Dzięki temu 
mogliśmy poczuć obecność Boga. 
Dla nas wakacje nie były odpoczyn-
kiem od kościoła i Pana Boga. Dla nas 
były pogłębieniem tej naszej skromnej 
wiedzy religijnej i przybliżeniem się 
do Pana Boga. Pomogły nam w tym 
cudowne animatorki i opiekunki 

poprzez śpiew, wspólną Eucharystię 
i zabawę. 

W ciągu tych 4 dni poznaliśmy 
wielu wspaniałych ludzi, inną kulturę, 
różne tamtejsze przysmaki. Pozna-
liśmy również siebie nawzajem i przez 
wspólne spędzanie czasu bardzo się 

ze sobą zżyliśmy. Między nami zawią-
zały się nowe przyjaźnie. Oby trwały jak 
najdłużej. To był świetny czas. Trudno 
było nam się wszystkim rozstać. W końcu 
spędziliśmy wspólnie tyle wspaniałych 
chwil. Jednak kiedy wszyscy zobaczy-
liśmy stęsknionych za nami rodziców, 
rozradowani wybiegliśmy z autokaru 
i wpadliśmy im w ramiona.
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Nie ma osoby, która nie kocha 
wakacji. Jest to czas, który 
można poświęcić wypoczyn-

kowi, zabawom, rozwijaniu swoich 
pasji, czy podróżom. Mimo, że na dzień 
dzisiejszy najpopularniejsze są wyjazdy 
do krajów śródziemnomorskich, 
warto również skorzystać z naszych 
równie pięknych, polskich zasobów 
turystycznych.

Taką właśnie opcję wybrała grupa 
młodzieży z Czarnego Dunajca i nie 
tylko, wybierając się na Mazury z księ-
dzem Marcinem. Wśród nich znajdo-
wały się  zarówno osoby doświadczone, 
jak i nowicjusze. Już od pierwszego 
dnia amatorzy mieli okazję przekonać 
się, czym jest kajakarstwo, pokonując 
jezioro Necko. Mimo braku bezchmur-
nego nieba, pogoda była sprzyjająca. 
Gdy dobili do brzegu, każdy wziął się 
do pracy. Chłopcy rozkładali namioty, 
a dziewczyny przygotowywały kolację. 
Wieczorem przyszedł czas na śpiewy. 
Zauroczeni miłą atmosferą przyjezdni 
sąsiedzi, zaprosili grupę do wspólnej 
zabawy przy ognisku.

Drugiego dnia karawana poruszała się 
już znacznie szybciej. Każdy uczestnik 
znajdował w sobie siłę, by jak najszyb-
ciej dotrzeć do celu. Niestety warunki 

pogodowe w połowie tygodnia uległy 
zmianie. Deszcz i niska temperatura 
nie pokonały ogromnego ducha walki 

grupy. Wręcz przeciwnie, mobilizo-
wały do pracy i hartowały na trudniejsze 
warunki. Dodatkowym utrudnieniem 

SIERPNIOWY  
SPŁYW KAJAKOWY

W sierpniu młodzież naszej parafii miała możliwość uczestniczenia w spływie kajakowym 
na Mazurach. Na naszym szlaku wodnym znalazły się: jezioro Necko, Białe, Studzieniczne, Serwy, 
Mikaszewo, Mikaszówka oraz fragment rzeki Czarna Hańcza. W spływie kajakowym uczestniczyło 

22 osób. Dla połowy z nich była to już druga wyprawa tego typu. 
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dla naszej młodzieży miał okazać się 
brak podłączenia do prądu. Przecież to 
właśnie młode pokolenie jest uważane za 
najbardziej uzależnione od technologii 
elektronicznej. Wbrew pozorom, żaden 
uczestnik nie narzekał na te warunki. 
Sprzyjały temu codzienne zabawy, 
rozgrywki sportowe, śpiew, wspaniała 
atmosfera, a także ciężka praca na rzecz 
całej grupy.

Każdy dzień był próbą wytrwa-
łości i organizacji. Szczególnym 

wyzwaniem okazała się być rzeka 
Czarna Hańcza, na której łatwo można 
było stracić panowanie nad kajakiem.  
Młodzież, codziennie miała okazję 
uczestniczyć we mszy świętej i podzię-
kować Bogu za czas spędzony nad 
jeziorami mazurskimi. Z pewnością 
niezapomnianym elementem wyprawy 
była nietypowa forma Mszy Świętej 
– „msza polowa”. Nie codziennie ma 
się okazję uczestniczyć w tej cere-
monii na łonie natury z urokliwym 

krajobrazem jeziora. Warto zauważyć, 
że trasa wycieczki była kierowana 
śladami naszego papieża Jana Pawła 
II. Karol Wojtyła również uwiel-
biał wyjazdy na kajaki. 9 czerwca 
2019 roku mieszkańcy Suwalszczyzny 
przeżywali dwudziestą rocznicę 
siódmej pielgrzymki Ojca Świętego 
do Ojczyzny, podczas której odwiedził 
Sanktuarium w Matki Bożej Studzie-
nicznej, które dunajecka młodzież 
także miała okazję odwiedzić.

Ostatniego dnia grupa odwiedziła 
Augustów. Jak sama nazwa wskazuje, 
miasto zostało założone przez króla 
Zygmunta II Augusta, który zachwycił 
się pięknem tamtejszych terenów. 
Niewątpliwie urok tego miejsca 
do dzisiaj kusi tysiące turystów, którzy 
tutaj co roku przyjeżdżają. Młodzież 
miała okazję skorzystać z rozmaitych 
atrakcji tego pięknego miasta. Wieczór 
minął im na zabawie, tańcach i space-
rach nad jeziorem. 

W drodze powrotnej zatrzymali się 
również w Warszawie, by pospace-
rować po Ogrodzie Saskim i zobaczyć 
najważniejsze miejsca naszej stolicy.

Niestety czas szybko mija na dobrej 
zabawie, tak więc tydzień upłynął 
w mgnieniu oka. Z pewnością, żaden 
z uczestników nie zapomni tych cudow-
nych chwil spędzonych na kajakach.
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Karol Wojtyła jako młody czło-
wiek, a potem jako ksiądz 
i biskup lubił nie tylko górskie 

wędrówki i narciarstwo. Jedną z Jego 
ulubionych form spędzania wakacyj-
nego czasu było kajakowanie, które 
stanowiło zresztą jedną z form prowa-
dzonego przez Niego duszpasterstwa 
akademickiego. Wodne szlaki przy-
szły papież najchętniej przemierzał 
w swoim składanym kajaku nazwanym 
„Kaloszem”. Można go dziś oglądać 
w Muzeum Archidiecezjalnym 
w Krakowie. Do dziś zachowały się 
trzy kajaki z papieskich wypraw.

Pierwszym spływem księdza 
Karola i Jego „rodzinki”- 
bo tak nazywał uczestników 
wyprawy, była Brda. Spływ 
odbywał się od 23 sierpnia 
do 1 września 1953 roku. 
Od tej pory przyszły święty 
jeździł na kajaki niemal 
co roku, aż do wyboru 
na Stolicę Piotrową. 

Na każdy spływ Wojtyła 
zabierał ze sobą naczynia 
liturgiczne, bo każdy dzień 
zaczynał od Mszy świętej 
przy polowym ołtarzu, który 
budowano z kajaków i wioseł. 

Ciekawe, że wszystkie „awanse” 
kościelne ks. Karola Wojtyły wiązały 
się wyprawami kajakowymi. Podczas 
spływu rzeką Łyną w 1958 roku 
otrzymał wiadomość o nominacji 
na biskupa. Sześć lat później - jako 
nowo mianowany arcybiskup metropo-
lita krakowski - pływał z przyjaciółmi po 

rzece Słupi. Po nominacji kardynal-
skiej w 1967 roku z Watykanu jechał 
od razu nad rzekę Drawę. Ostatnie kaja-
kowe wakacje spędził w 1978 roku 
na jeziorze Krąpsko. Dwa miesiące 
później został papieżem.

Karol Wojtyła wraz ze swoimi 
studentami uwielbiał kajakować rzeką 

Czarną Hańczą. Zazwyczaj 
płyniecie tą rzeką rozpo-
czyna się od miejscowości 
Stary Folwark bezpośrednio 
pod  klasztorem i kościołem 
pokamedulskim w Wigrach. 
To właśnie tutaj na noc 
z 20/21 lipca 1954 roku 
zatrzymała się 9-osobowa 

grupa kajakarzy z ks. Karolem 
Wojtyłą. Dalej popłynęli oni Czarną 
Hańczą aż do Mikaszówki, niewielkiej 
turystycznej miejscowości leżącej już 
niemal na granicy Kanału Augustow-
skiego i Czarnej Hańczy. W tutejszym 
kościele pod wezwaniem św. Marii 
Magdaleny Karol Wojtyła odprawiał 
Mszę św. tutaj po latach miejscowi 

KAJAKOWANIE  
Z KSIĘDZEM  

KAROLEM WOJTYŁĄ
Wyprawa młodzieży z Czarnego Dunajca na spływ kajakowy nad jeziora augustowskie 
śladami Karola Wojtyły, skłoniła nas do pochylenia się nad mniej znanym w życiorysie 

Karola Wojtyły – Jana Pawła II tematem kajakowania. Ta forma spędzania wolnego czasu 
i odpoczynku była dla Niego jedną z ulubionych.
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wystawili mu aż dwa pomniki – jeden 
drewniany przed plebanią, drugi 
kamienny na maleńkim cypelku przed 
kościołem. 

Karol Wojtyła jako papież w Mika-
szówce nigdy nie był, ale odwiedził 

ją jeszcze jako biskup. Był rok 1954, 
lipiec. Karol Wojtyła wtedy właśnie 
spływał z przyjaciółmi Czarną Hańczą. 
Na zakończenie jednego z etapów 
postanowili zatrzymać się w Mika-
szówce. Miejscowi do dziś opowiadają 

historię jak to miejscowy proboszcz 
przepędził przyszłego Papieża, ten 
bowiem, zaszedł na plebanię z zapy-
taniem o nocleg przez pola, na dodatek 
ubrany w szorty. Ówczesny proboszcz, 
ks. Florian Szabłowski odesłał go wtedy 
z kwitkiem. Ale zdziwił się, gdy tego 
samego dnia pojawił się u niego ten 
sam człowiek, ale już pod koloratką. 

Dalszy spływ kajakowy prowadzi 
przez liczne śluzy na Kanale Augu-
stowskim, który pozwala dopłynąć 
do Jeziora Studzienicznego, Białego 
i Necka. To właśnie tutaj 8 czerwca 
1999 roku papież Jan Paweł II odbył 
rejs z Augustowa do Studzienicznej 
na statku „Serwy”. Statek pływa 
do dzisiaj, a na dolnym jego pokładzie 
można zobaczyć kajutę służbową, którą 
papież obrał sobie na miejsce skupienia 
i modlitwy w czasie rejsu. Na górnym 
pokładzie „miejsce papieskie” to 
pierwsza ławka z przodu, miejsce 
przy lewej burcie. Statek zatrzymał 
się na swojej trasie dwukrotnie. 
Raz na Jeziorze Białym w dawnym 
Wodnym Ośrodku Wojskowym, 
drugi raz na Jeziorze Studzienicznym 
w Studzienicznej. W obu miejscach 
powstały pomniki upamiętniające tamte 
wizyty: w pierwszym fotel papieski, 
w drugim postać Papieża schodzącego 
na ląd.
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Ludzie nie mieli gdzie uciekać, 
jedni zostawiali gospodarstwa 
i wyjeżdżali z domów, a ci, 

którzy nie mieli takiej możliwości, 
szukali schronienia we własnych posia-
dłościach z nadzieją, że ten koszmar 
wkrótce się skończy. Niestety wyda-
rzenia te nie były okropnym snem, 
z którego można się obudzić. Z roku 
na rok sytuacja państwa polskiego 
stawała się coraz gorsza. Ideologia 
Hitlera prezentowała Niemców jako 
lepszą rasę, która powinna panować 
nad gorszymi, czyli między innymi 
nad cywilizacją polską. Dodatkowo 
kierowała się ona antysemityzmem 
- postawą, która wyrażała agresję, 
wrogość  do Żydów i zakładała likwi-
dację tej ludności z powierzchni 
ziemi. II wojna światowa zakończyła 
się w 1945 roku, niosąc za sobą falę 
zniszczeń i śmierci. Łączna liczba 
ofiar na ziemiach polskich wyniosła 
około sześciu milionów. Pamięć 
o straszliwym terrorze, który panował 
w tamtych czasach i o ogromnym 
poświęceniu bohaterów wojennych 
pozostanie z nami na zawsze. 

Aby jeszcze bardziej zapoznać się 
z tym tematem, przeprowadziliśmy 
rozmowę z mieszkanką Wróblówki, 
która przeżyła okres II wojny świa-
towej. Rozmówczyni wspominała jak 

wyglądała sytuacja na wsi pierwszego 
września - w dniu rozpoczęcia działań 
wojennych.

Jak ludzie dowiedzieli 
się, że wojsko niemieckie 
wkroczyły na wieś?
Wybuchł alarm, że Niemcy wchodzą. 
Przyleciał samolot i zbombardował 
stację kolejową w Czarnym Dunajcu. 
Drogą równym tempem podą-
żało wojsko - z przodu samochody, 
a z tyłu liczna piechota. Kto nie zdołał 
uciec, został przez żołnierzy niemiec-
kich zabrany i słuch po nim zaginął. 
Niszczyli wszystko co stanęło im 
na drodze.

Jak zareagowali 
mieszkańcy? 
Ludzie zaczęli panikować. Nie 
mieliśmy dokąd uciec. Kto miał konia, 
wóz, zaprzęgał i wyjeżdżał. My niestety 
nie mieliśmy takiej możliwości i musie-
liśmy zostać w domu. Pamiętam krzyk 
mamy, która wołała nas, żebyśmy się 
schowali w piwnicy. W jednym domu 
mieszkała pewna staruszka, którą 
rodzina podczas panicznej ucieczki 
schowała do pościeli i chciała wywieźć, 
ale niestety po drodze starsza pani 
zmarła. Ja miałam wówczas piętna-
ście lat. Tego dnia dzieci nie poszły 

do szkoły, każdy szukał schronienia 
gdzie się tylko dało. Sąsiad wyjeżdżał. 
Zajechał poniżej drogi, a z racji tego, 
że droga była kiepska, wpadł do rowu. 
Nie wiem, czy wówczas zginął, nikt 
nie poszedł sprawdzać ze strachu, że 
Niemcy mogliby nas zabrać. Potem już 
tędy wojsko nie przechodziło. Pojechali 
do Nowego Targu i do Pieniążkowic.

Jakie uczucia 
w szczególności budziły 
się w waszych sercach?
Przede wszystkim strach, lęk i niepokój. 
Nikt nie był przygotowany na to, co 
się stanie. Przecież tak niedawno 
Polska odzyskała niepodległość, 
a tu znów miała stać się podległa 
sąsiadowi. Nie wszystkie wyda-
rzenia pamiętam, czasem mam luki 
w pamięci, lecz dzień pierwszego wrze-
śnia na zawsze pozostanie w moich 
wspomnieniach, ponieważ to właśnie 
wtedy bałam się najbardziej. Dzię-
kujmy Bogu, że żyjemy w czasach, 
w których Polska jest wolnym i niepod-
ległym krajem i codziennie możemy 
budzić się ze spokojem i poczuciem 
bezpieczeństwa.

Niech te słowa staną się dla nas 
przestrogą i uświadomią nam, że żyjąc 
w pokoju i bezpieczeństwie mamy za 
co dziękować Bogu. 

WOJENNE WSPOMNIENIE
Po wybuchu I wojny światowej nikt nie spodziewał się, że może nadejść jeszcze straszniejsza.  

Trudno sobie wyobrazić, co mogli czuć obywatele polscy, gdy w 1939 roku armia niemiecka wkroczyła na ziemie 
polskie zarówno drogą lądową, jak i powietrzną. 
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Dzień Wszystkich Świętych 
kontra Halloween

Święto i „święto”. Zderzenie życia 
ze śmiercią, nadziei w Zmartwych-
wstanie z siłą demonów i wiedźm, 
świętości z potępieńczymi duchami. 
Po jednej stronie powaga, zaduma 
i refleksja, po drugiej zaś obraz zabawy 
i radości. Dwie kultury, dwie tradycje. 
Dwie genezy powstania. Korzenie 
Halloween sięgają irlandzkiego święta 
Samhain obchodzonego 31 paździer-
nika, podczas którego Celtowie żegnali 
lato. Wierzono, że w tym dniu aktyw-
ność duchów jest najbardziej wzmo-
żona , a granice świata żyjących i zmar-
łych zacierają się. Duchy przodków 
czczono, natomiast złe duchy odstra-
szano. Służyło temu przebieranie 
się w podarte ubrania, aby stać się 
„nieatrakcyjnym dla duchów”- stąd 
współczesny zwyczaj przebierania się 
w dziwaczne stroje. Popularne w tym 
okresie były również lampy z wydrą-
żonej dyni (dawniej brukwi, buraków 

lub rzepy), w środku której stawiano 
świece - były to ogniki uważane za 
dusze zmarłych. Z Halloween wiąże się 
szereg praktyk i czasami już zupełnie 
niezrozumiałych zwyczajów. 

Rzymskokatolicka tradycja upamięt-
niania i czczenia świętych również 
może poszczycić się ponad tysiącletnią 
historią. Katolicy nie tylko wspomi-
nają zmarłych, ale także nawiązują 
z nimi łączność - nie przez wywoły-
wanie duchów, ale przez wyrażanie 
pamięci i miłości w formie ofiarowanej 
w ich intencji Komunii Świętej oraz 
modlitwy. W tym dniu nie ma miejsca 
na przebieranki i zabawę, ale z głębi 
tej zadumy i skupienia przedostaje się 
nadzieja i radość na przyszłe spotkanie 
z tymi którzy odeszli. 

Realne zagrożenie czy 
nadmierna ostrożność 
i przewrażliwienie? 

Wiele osób uśmiecha się pod 
nosem, kiedy poznaje stanowisko 

Kościoła na temat Halloween. Czy 
aby na pewno Kościół wykazuję się 
nadmierną ostrożnością? Może łatwiej 
będzie  zrozumieć takie, a nie inne 
stanowisko Kościoła, jeśli zrozumie 
się znaczenie symboli tego „święta”. 
Bo tak naprawdę cała ta atmos-
fera Halloween otwiera człowieka 
na rzeczywistość w którą świadomie 
nikt z nas nie chciałby się zaanga-
żować.  Dynia z zapaloną świecą to 
symbol człowieka, który wg legendy 
paktował z diabłem, przebieranie się za 
wiedźmy i duchy miało odstraszyć złe 
demony, natomiast wróżby pomagały 
dowiedzieć się czegoś o nadchodzącej 
przyszłości. Te rytuały nie posiadały 
charakteru niewinnej zabawy, ale obra-
zowały wierzenia ludów pogańskich.  
Halloween powiązane jest ściśle 
z magią i wiarą w rzeczy nadprzyro-
dzone, a jak wiemy takie praktyki są 
zakazane i potępione przez Kościół 
- istnieje bowiem ryzyko zafascyno-
wania się praktykami ezoterycznymi. 

Halloween
- niewinna zabawa, utrata wiary czy festiwal błazenady?

Wiele osób uśmiecha się pod nosem, kiedy poznaje stanowisko Kościoła na temat Halloween 
- pogańskiego zwyczaju ukazywanego pod postacią zabawy i radości.  

Dzień Wszystkich Świętych kontra Halloween - zderzenie życia ze śmiercią, nadziei 
w Zmartwychwstanie z siłą demonów i wiedźm,  a świętości z potępieńczymi duchami…. 

Nr 1(1), październik 2019 DUNAJEC12



Zauważalne są  podobieństwa między 
dawnym świętem boga śmierci, 
a współczesnym „świętem”. Oczy-
wiście można powiedzieć, że Hallo-
ween to tylko dobra zabawa - i takie 
głosy pojawiają się często - że nie 
łączy się tego zwyczaju z duchowo-
ścią i nie dostrzega w niej głębszego 
sensu. Nie mniej jednak jest to zabawa 
w obrzędy powstałe w celu oddawania 
czci demonom, a korzeniami sięgające 
wspomnianych praktyk pogańskich, 
natomiast katolik winien kierować 
się zasadą „Unikajcie wszystkiego 
co ma choćby pozór zła” (1Tes 5,22) 
i pamiętać o słowach „ Nie możecie pić 
z kielicha Pana i z kielicha demonów; 
nie możecie zasiadać przy stole 
Pana i przy stole demonów”( 1Kor 
10,21). O potencjalnie złych skutkach 
rzekomej zabawy informują coraz 
częściej księża egzorcyści. Przestrze-
gają, że bezmyślne identyfikowanie się 
z symbolami Halloween oraz, nawet 
nie do końca, świadome przywoły-
wanie w ten sposób złych mocy, mogą 
otworzyć człowieka na opętanie. Zło 
nie stawia przed człowiekiem zadań 
trudnych i smutnych do realizacji, 
wręcz odwrotnie – proponuje nam 
to co na pozór wydaje się być łatwe, 
lekkie i przyjemne.  

„Tam gdzie zamiera wiara 
rodzi się zabobon”

Życie nie znosi pustki - prawda 
powszechnie znana. Może warto 
podejść do tematu Halloween trochę 
inaczej i zadać sobie pytanie dlaczego 
ten obcy zwyczaj tak szybko zako-
rzenił się w naszej kulturze? Być 
może to śmiała teza, ale czy aby nie 
stało się tak dlatego, że zwyczaj ten 
znalazł podatny grunt powierzchownej 
wiary oraz religijności i wypełnił 
pustkę? Jeśli w życiu człowieka nie 
ma Boga pojawia się wspomniana 
pustka, która we współczesnym 
świecie może szybko zostać zapeł-
niona przez inne propozycje, a tak 
łatwo przecież zachłysnąć się nowo-
ściami. Może zamiast uparcie koncen-
trować się na zwalczaniu Halloween, 
warto zacząć uparcie i mądrze głosić 
to, co dla chrześcijanina powinno być 
sensem życia.

(NIE TYLKO) 
PAŹDZIERNIKOWA 

MODLITWA RODZINNA

Działo się to w Lourdes. Wdałem 
się w rozmowę z chorą 
15-letnią cudzoziemką i dowie-

działem się, że przybywa do Lourdes 
po raz drugi, mimo że jest protestantką. 
Od urodzenia cierpi ona na nieuleczalną 
chorobę, a fakt że jeszcze żyje wpro-
wadza każdego lekarza w zdumienie. 
Cudzoziemka – protestantka spodzie-
wała się pomocy już tylko od Maryi. 
Obserwując jej ogromne rozmodlenie, 
zadałem jej kilkanaście pytań na temat 
rozbieżności między wyznaniem prote-
stanckim, a katolickim i zawsze cudzo-
ziemka odpowiadała, że wierzy, mimo 
że inni protestanci w to nie wierzą. 
Zapytałem ją: Czy wierzyłaś w to 2 lata 
temu? Odpowiedziała: Nie, wtedy 
jeszcze nie wierzyłam. Czy znasz 
Katechizm Katolicki? Czy czytasz 
książki katolickie? Odpowiedziała, że 
nie. Zapytałem wreszcie: No więc co 
robiłaś przez te 2 lata? Protestantka 
odpowiedziała: Codziennie odma-
wiałam różaniec. 

Październik to miesiąc, w którym jak 
co roku, pragniemy pochylić się nad 
szczególną rolą modlitwy różańcowej 
w naszym zbliżaniu się do Boga. Jest to 
również dobra okazja do wewnętrznej 
refleksji i rachunku sumienia z prak-
tykowania tej modlitwy. Okazuje się 
bowiem, że różaniec może być dobrą 
okazją do wniknięcia w tajemnice życia 
Jezusa Chrystusa, co widać w przy-
toczonej powyżej opowieści. Maryja 
w pełni towarzyszyła Chrystusowi 
w Jego życiu, śmierci i Zmartwych-
wstaniu. A zatem jej tajemnice różań-
cowe są równocześnie tajemnicami Jej 
Syna. Wystarczy więc przeanalizować 
poszczególne tajemnice, a zauważymy 
jak życie Matki i Syna nieustanie się 
splatało i wypełniało. 

Czego pragnie nauczyć nas Maryja 
poprzez rozważanie różańca? Chce 
nas nauczyć nieustannego trwania 
w bliskości z Chrystusem, pragnie 
abyśmy towarzyszyli Mu w Jego drodze 

do Zmartwychwstania. Pokazuje tym 
samym, że niejednokrotnie nasza droga 
życiowa również prowadzi przez cier-
pienie, chorobę i niedomaganie. Róża-
niec zaś może być dobrym narzędziem 
i lekarstwem do walki o własne czło-
wieczeństwo, o bliskość z Jezusem, 
a tym samym o zbawienie. 

Warto również podkreślić, że 
październikowa modlitwa jest modlitwą 
rodziny i za rodziny. Już w 2002 roku 
w liście Rosarium Virginis Mariae, 
papież Jan Paweł II wołał, aby różaniec 
ponownie stał się modlitwą w rodzinie. 
Podkreślał, że sprzyja on gromadzeniu 
się członków rodziny. Pozwala spoj-
rzeć w miłosierne oczy Chrystusa, 
uczy przebaczenia i wzajemnej miłości. 
„Modlitwa ta – podkreślał papież – 
w miarę powtarzanych wezwań łączy 
serca, rozgrzewa płomień domowego 
ogniska oraz sprowadza na domow-
ników Chrystusowy pokój. Rodzina, 
która modli się na różańcu, odtwarza 
klimat domu w Nazarecie”. 

W obliczu kryzysu społecznego, 
kryzysu rodziny i małżeństw, jaki 
niewątpliwie dziś istnieje, warto 
sięgnąć po różaniec. Warto spełnić 
prośbę Maryi z Lourdes, Fatimy, La 
Salette. Odmawiać go często. Uczynić 
go codzienną, wspólną modlitwą 
wieczorną całej rodziny. Zamieńmy 
cowieczorne wpatrywanie się w jałowe 
obrazy telewizyjne, na wpatrywanie się 
w oblicze Chrystusa, rozważając jego 
tajemnice. 
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KĄCIK  DLA  DZIECI
Witajcie! Z tej strony ks. Michał. 
Chciałbym napisać Wam o ważnym wydarzeniu.  
Chodzi o NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY. 

Na koniec KONKURS
Dlaczego papież ogłosił Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w całym Kościele?Odpowiedź na to pytanie uzyskasz, jeśli rozwiążesz poniższy szyfr.
Za poprawną odpowiedź możesz wygrać nagrodę, zestaw 2 gier planszowych. Wystarczy, że w najbliższą niedzielę przyniesiesz do kościoła i włożysz do koszyka przed ołtarzem, małą karteczkę, z wypisanym twoim imieniem, nazwiskiem, klasą i oczywiście odpowiedzią.

Czy wiecie, że...
W październiku w Kościele na całym świecie obchodzimy Światowy 

Dzień Misyjny? Światowy Dzień Misyjny to jedyny taki dzień w roku. 

Przypada zawsze w przedostatnią niedzielę października. ALE październik 

2019 roku papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. 

Co to oznacza? Co Ja i Ty możemy zrobić w tym miesiącu?

Proponuję:
1. Spotykajmy się z Jezusem każdego dnia!

2. Poznajmy życie świętych, zwłaszcza 

misjonarzy-męczenników (ślady ich 

dobrego i pięknego życia są dla nas 

wsparciem w chwili zwątpienia i „budzi-

kiem” do czynienia dobra w świecie).

3. Wzrastajmy w mądrości (na kate-

chezie, spotkaniach biblijnych, misyj-

nych odkrywajmy kim jesteśmy jako 

uczniowie Jezusa).

4. Owocujmy chrześcijańską miłością!

5. Pełnijmy uczynki miłosierdzia!

6. Módlmy się na różańcu.

A skoro RÓŻANIEC… Podczas tegorocznych nabożeństw paździer-nikowych dla dzieci, chcemy lepiej poznać tajemnice różańcowe: radosne, światła, bolesne i chwalebne. Dlaczego? Bo modlitwa różańcowa otwiera nam drogę do nieba. W tym celu przygotowaliśmy atrakcyjną formę kolorowej broszury w kształcie paszportu. Każda strona paszportu przybliża jedną tajem-nicę różańcową poprzez ciekawe zadanie do rozwiązania (m.in. krzyżówka, wykreślanka, rebus itp.) oraz krótkie rozważanie.Dodatkowo podczas nabożeństw będziemy rozdawać naklejki – każda naklejka ilustruje jedną tajemnicę różańca. 
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SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 
PRZYJĘLI

6 STYCZEŃ
• Laura Martyna MAZANEK, c. Piotra 

i Iwony, Czarny Dunajec
• Antoni Filip BRYNCZKA, s. Łukasza 

i Izabeli, Czarny Dunajec
• Jędrzej STRĄCZEK, s. Wojciecha 

i Barbary, Czarny Dunajec
• Michał KUBASIK, s. Marka i Anny, 

Czarny Dunajec
12 STYCZEŃ
• Oliwier STOPKA-STUDENCKI, 

s. Bartosza i Eweliny, Czarny Dunajec
3 MARZEC
• Julia Antonina GAWOREK, c. Marcina 

i Teresy, Czarny Dunajec
17 MARZEC
• Maria Julia MACIASZEK, c. Michała 

i Magdaleny, Wróblówka
6 KWIECIEŃ
• Ola KOZIOŁEK, c. Jacka i Anety, 

Czarny Dunajec
7 KWIECIEŃ
• Lilianna Julia PALENIK, c. Bartłomieja 

i Elizy, Wróblówka

22 KWIECIEŃ
• Filip PAŁKA, s. Patryka i Żanety, 

Czarny Dunajec
• Piotr KOWALCZYK, s. Stanisława 

i Marii, Stare Bystre
5 MAJ
• Marcelina Maria STASZEL, c. 

Maksymiliana i Dominiki, Wróblówka
18 MAJ
• Olivier Mirosław FIEDOR, 

s. Krzysztofa i Haliny, Wróblówka
16 CZERWIEC
• Gabriela BUK, c. Mateusza i Katarzyny, 

Czarny Dunajec
• Emilia PATZKA, c. Macieja i Dominiki, 

Czarny Dunajec
• Bartłomiej ZARYCKI, s. Marka 

i Iwony, Stare Bystre
7 LIPIEC
• Daria Joanna KRUPA, c. Wacław 

i Wioletty, Czarny Dunajec
• Marcelina LAMPA, c. Dawida i Agaty, 

Czarny Dunajec
20 LIPIEC
• Nikodem Paweł STRAMEK, s. Piotra 

i Edyty, Czarny Dunajec
21 LIPIEC
• Oliwia Katarzyna ŁAZARZ, c. Piotra 

i Katarzyny, Czarny Dunajec
• Michał MOLEK, s. Stanisława 

i Bogumiły, Czarny Dunajec
• Jakub MIĘTUS, s. Macieja i Marioli, 

Stare Bystre
• Oscar Marcin SROKA, s. Piotra 

i Katarzyny, Stare Bystre
28 LIPIEC
• Gabriel Michał GOCEK, s. Łukasza 

i Natalii, Czarny Dunajec
• Jakob MUSIAŁ, s. Mateusza i Moniki, 

Czarny Dunajec
4 SIERPIEŃ
• Maja GŁODOWSKA, c. Michała 

i Barbary, Czarny Dunajec
18 SIERPIEŃ
• Magdalena WODZIAK, c. Krzysztofa 

i Małgorzaty, Czarny Dunajec
24 SIERPIEŃ
• Marcin Józef CIKOWSKI, s. Marcina 

i Pauliny, Czarny Dunajec
25 SIERPIEŃ
• Islay Zofia COLLINS, c. Matthew 

i Barbary, Czarny Dunajec
1 WRZESIEŃ
• Ludwik Stanisław SOLARCZYK, 

s. Adama i Anny, Wróblówka

Kronika parafialna
Parafia Przenajświętszej Trójcy

ul. Rynek 34, 34-470 Czarny Dunajec
tel.(018) 265 72 24

E-mail: parczardunajec@poczta.fm
www.czarnydunajec.parafia.info.pl

Msze św. w niedziele:
Kościół parafialny w Czarnym Dunajcu 
- 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00
Kaplica w Starem Bystrem - 9.00
Kaplica we Wróblówce - 10.30

Msze św. w dni powszednie:
Kościół parafialny w Czarnym Dunajcu - 
7.00, 18.00 (IV-IX), 17.00 (X-III)
Kaplica w Starem Bystrem - środa i piątek - 16.00 (IV-IX), 
15.30 (X-III), w wakacje godz. 8.00
Kaplica we Wróblówce - środa i piątek - 16.00 (IV-IX), 
15.30 (X-III) w wakacje godz. 9.00

SPOWIEDŹ
• przez cały rok 30 minut przed poranną i wieczorną Mszą św.

SPOWIEDŹ NA I PIĄTEK
• w czwartek poprzedzający godzinę przed wieczorną Mszą 

św. Klasy Szkoły Podstawowej w pierwszy piątek godzinę 
przed wieczorną Mszą św. młodzież i dorośli.

SPOWIEDŹ PRZED ŚWIĘTAMI
• Wszystkich Świętych 31 października
• Bożego Narodzenia 23 grudnia
• Wielkanocą w Wielki Wtorek

Kancelaria parafialna
• czynna w dni powszednie  

zaraz po porannej i wieczornej Mszy św.
• w niedziele, święta i pierwsze piątki miesiąca  

- kancelaria nieczynna

Nr konta parafialnego:
Bank Spółdzielczy Czarny Dunajec
50 8792 0008 0000 0019 3005 0001
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W SAKRAMENTALNY 
ZWIĄZEK MAŁZĘŃSKI 

WSTĄPILI

19 STYCZEŃ
Jakub SZCZYPTA, Wróblówka
Wioletta KOMPERDA, Ludźmierz
25 MARZEC
Adam MIRGA, Czarny Dunajec
Lucyna SZCZERBA, Czarny Dunajec
1 CZERWIEC
Daniel RYDLEWSKI, Zakopane
Krystyna KOMPERDA, Czarny Dunajec
22 CZERWIEC
Albert MIGIEL, Leśnica
Karolina KAPUŚCIARZ, Czarny Dunajec
13 LIPIEC
Andrzej KWAK, Stare Bystre
Angelika STALMACH, Rachwałowice
20 LIPIEC
Mariusz FOJTUCH, Czarny Dunajec
Magdalena GJONDŁA, Jabłonka
24 SIERPIEŃ
Marcin BUKOWSKI, Czarny Dunajec
Barbara DZIADZIO, Moszczenica
31 SIERPIEŃ
Dariusz PITOŃ, Ratułów
Małgorzata STYRCZULA, Stare Bystre
7 WRZESIEŃ
Dawid LAMPA, Czarny Dunajec
Agata ŚCISŁOWICZ. Czarny Dunajec

BIERZMOWANIE 26.04.2019 R. 
KS. ARCYBISKUP MAREK 

JĘDRASZEWSKI

1. Babicz Jakub - MICHAŁ
2. Basiński Piotr - MATEUSZ
3. Belicka Karolina - WERONIKA
4. Bober Kamil - RAFAŁ
5. Bober Radosław - MICHAŁ
6. Bolek Natalia - EMILIA
7. Buk Patrycja - KLARA
8. Bukowski Jakub - KRZYSZTOF
9. Ciszek Paweł - PIOTR
10. Czaja Kacper - MIKOŁAJ
11. Czapla Maciej - WOJCIECH
12. Czech Maciej - PAWEŁ
13. Czechowicz Katarzyna - ANASTAZJA
14. Czyszczoń Justyna - OLIMPIA
15. Czyż Patrycja - KLARA
16. Dziubas Krzysztof - JERZY
17. Fudala Martyna - AURELIA
18. Gałecki Dawid - SEBASTIAN
19. Głowacz Nikodem - KRZYSZTOF
20. Górski Tomasz - ANTONI

21. Grela Karolina - ELŻBIETA
22. Gruszka Jakub - ŁUKASZ
23. Haberny Maciej - JÓZEF
24. Hornik Aleksandra - KINGA
25. Hornik Jakub - MAREK
26. Jordan Jakub - KRZYSZTOF
27. Jordan Michał - ALBERT
28. Jędrzejowski Jakub - PIOTR
29. Kaczmarczyk Joanna - RÓŻA
30. Kalemba Monika - MAGDALENA
31. Kidoń Marcin - MAKSYMILIAN
32. Knapczyk Monika - ANIELA
33. Kolasińska Justyna - ALICJA
34. Kolbrecka Barbara - AGATA
35. Koziołek Bartłomiej - TOMASZ
36. Krupa Monika - WIKTORIA
37. Krupa Przemysław - JAN
38. Kukułka Krzysztof - STANISŁAW
39. Kwak Adam - BENEDYKT
40. Kwak Dawid - NATAN
41. Kwak Justyna - KATARZYNA
42. Lipień Maria - KATARZYNA
43. Lipień Mikołaj - ANTONI
44. Łukaszczyk Dominika - MONIKA

45. Maczałaba Agnieszka - ANTONINA
46. Mazanek Aleksandra - CECYLIA
47. Mazanek Sabina - MELANIA
48. Michalak Jakub - MICHAŁ
49. Michulec Bartłomiej - FRANCISZEK
50. Milaniak Łucja - TERESA
51. Mniszak Kamil - FRANCISZEK
52. Molek Patrycja - ŁUCJA
53. Mulica Zbigniew - MAKSYMILIAN
54. Nitka Maciej - SEBASTIAN
55. Obrochta Bartłomiej - FRANCISZEK
56. Ochmańska Kamila - LAURA
57. Pajerski Patryk - PAWEŁ
58. Piczóra Kamil - WOJCIECH
59. Pogwizd Jakub - ANTONI
60. Polaczek Wiktor - HUBERT
61. Pondel Aleksandra - KLARA
62. Porschke Michał - MAREK
63. Puchomirski Maciej - KAROL
64. Rączkowski Jakub - FRANCISZEK
65. Rodak Marcin - PIOTR
66. Rubiś-Wierzchowska Żaneta 

- LEOKADIA
67. Sebastianowicz Michał - PIOTR

NA WIECZNY ODPOCZYNEK 
ODESZLI

4 STYCZEŃ   
 � Stanisław MIKOŚ, l. 71, Wróblówka

7 STYCZEŃ
 � Maria PODSIADŁO, l. 71, Czarny 
Dunajec

11 STYCZEŃ
 � Tadeusz SZAFLARSKI, l. 63, Czarny 
Dunajec

12 STYCZEŃ
 � Karol MOLEK, l. 66, Czarny Dunajec

15 STYCZEŃ
 � Stanisława FIT, l. 89, Czarny Dunajec

18 STYCZEŃ
 � Władysław PANKOW, l. 66, Czarny 
Dunajec

19 STYCZEŃ
 � Jan KOŚCIELNIAK, l. 84, Wróblówka
 � Jacek WYSTOP, l. 69, Czarny Dunajec

25 STYCZEŃ
 � Aleksandra ŁUKANUS, l. 94, Stare 
Bystre

28 STYCZEŃ
 � Władysław MARSZALIK, l. 86, 
Wróblówka

30 STYCZEŃ
 � Stefan PIOTROWSKI, l. 0, Czarny 
Dunajec

4 MARZEC

 � Jan PALARZ, l. 87, Czarny Dunajec
13 MARZEC

 � Stanisław STOPKA, l. 82, Wróblówka
30 MARZEC

 � Stanisława BLECHARCZYK, l. 82, 
Wróblówka

11 KWIECIEŃ
 � Stanisław FIGUS. l. 65, Czarny Dunajec

13 KWIECIEŃ
 � Teofila SZAFLARSKA. l. 85, Czarny 
Dunajec

11 MAJ
 � Stanisława MAZANEK, l. 53, Czarny 
Dunajec

15 MAJ
 � Józef OBROCHTA, l. 95, Czarny Dunajec

20 MAJ
 � Stanisław PAJĄK, l. 67, Czarny Dunajec

21 MAJ
 � Stanisław SOBEK, l. 53, Czarny 
Dunajec

5 CZERWIEC
 � Jan KRUPA, l. 64, Wróblówka

11 CZERWIEC
 � Marian SZUBA, l. 80, Czarny Dunajec
 � Józef LEJA, l. 82, Czarny Dunajec

12 CZERWIEC
 � Władysław BUKOWSKI, l. 86, Czarny 
Dunajec

14 CZERWIEC
 � Stanisław BOBEK, l. 58, Wróblówka
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68. Serwiński Bartłomiej 
- WŁADYSŁAW

69. Siodłak Patryk - JÓZEF
70. Skóbel Maciej - KRZYSZTOF
71. Skupień Anna - RITA
72. Skupień Sylwia - AGATA
73. Smerdka Nadia - ALEKSANDRA
74. Starostka Julia - ANTONINA
75. Stuglik Marta - KATARZYNA
76. Styrczula Paweł - KRZYSZTOF
77. Szaflarska Karolina - ŁUCJA
78. Szaflarska Wiktoria - ANASTAZJA
79. Szewczyk Bartłomiej - ANTONI
80. Szmelcuch Klemens - JERZY
81. Świderski David - KRZYSZTOF
82. Toczek Anna - AFRA
83. Turaj Aleksander - FRANCISZEK
84. Tylka Agnieszka - LIDIA
85. Tylka Patrycja - ANNA
86. Tylka Szymon - ADAM
87. Winnicki Michał - TOMASZ
88. Zachemski Hubert - WALENTY
89. Zmarzliński Szymon - DEZYDERY
90. Żegleń Karolina - ŁUCJA

18 CZERWIEC
 � Grażyna WITEK, l. 61, Czarny Dunajec

22 CZERWIEC
 � Marian SZAFLARSKI, l. 67, Czarny 
Dunajec

29 CZERWIEC
 � Janusz TRUCHAN, l. 50, Czarny 
Dunajec

5 LIPIEC
 � Maria CIESIELKA, l. 30, Stare Bystre

12 LIPIEC
 � Bolesław GĄSIOR, l. 88, Czarny Dunajec

30 LIPIEC
 � Emilia STASIOWSKA, l. 89, Czarny 
Dunajec

1 SIERPIEŃ
 � Stanisław KOLBRECKI, l. 83, Czarny 
Dunajec

23 SIERPNIA
 � Stanisław PAJĄK, l. 72, Czarny Dunajec

24 SIERPNIA
 � Franciszka GAL, l. 97, Czarny Dunajec
 � Zygmunt RUBIŚ, l. 83, Czarny Dunajec

28 SIERPIEŃ
 � Władysława SZKLARZ, l. 70, Czarny 
Dunajec

3 WRZESIEŃ
 � Stanisław OWSIANKA, l. 74, Czarny 
Dunajec

7 WRZESIEŃ
 � Bronisław MATEJA, l. 87, Wróblówka

Placówkę prowadzi Fundacja 
Szczęśliwe Jutro, która powstała 
w 2015 roku z inicjatywy osób 

na co dzień pracujących z ludźmi zagro-
żonymi wykluczeniem społecznym, 
z dziećmi opuszczonymi lub prze-
bywającymi w pieczy zastępczej. 
Od początku celem Fundacji jest 
niesienie pomocy rodzinom w trudnej 
sytuacji życiowej, a w szczególności 
dzieciom przebywającym w tych rodzi-
nach. W ramach Fundacji, w lipcu 
tego roku, we Wróblówce powstał 
dom dziecka dla 10-ga dzieci, które 
ze względu na trudną sytuację swojej 
rodziny nie mogą na chwile obecną 
być pod opieką rodziców. Jest to szla-
chetna inicjatywa zważywszy, ze jej 
celem jest zapewnienie dzieciom godzi-
wych warunków życia oraz wsparcie 
w procesie ich usamodzielnienia, 
a także wzmocnienie więzi rodzinnych. 
Dzięki lokalizacji placówki dzieci mają 
możliwość stałego kontaktu z rodzi-
nami, co bardzo pozytywnie wpływa 
na ich rozwój i postrzeganie świata 
zewnętrznego. Żaden bowiem czło-
wiek, niezależnie od tego jak dobre 
by miał zamiary, nie zastąpi dziecku 
rodziców. 

Pomysł zrodził się w głowie obecnej 
Dyrektor Placówki – Pauliny Puław-
skiej, a także z inicjatywy Krystyny 
Juraszek (Prezes Fundacji) oraz Anny 
Zagaty. Mając na uwadze fakt, iż dużo 
dzieci z terenu powiatu nowotarskiego 
przebywa w placówkach i rodzinach 
zastępczych poza powiatem z dala 
od bliskich, pomysłodawczynie stwier-
dziły, że warto stworzyć na tym terenie 
miejsce, w którym osoby potrzebu-
jące pomocy otrzymają schronienie 
i wsparcie w wyjściu z sytuacji kryzy-
sowej. Po otrzymaniu aprobaty Starosty 
Nowotarskiego, znaleziono budynek, 
który wydzierżawiono od ówczesnego 
Wójta Gminy Józefa Babicza. 

Stwierdziłyśmy, że może warto spró-
bować i stworzyć takie miejsce, jakim 
chciałybyśmy go widzieć. Żeby to był 
prawdziwy dom, a nie „bidul”. To nie 
ma być instytucja. Tutaj nie ma sztywno 
określonych zasad i ram. Tu istnieje 
przede wszystkim podmiotowe trak-
towanie drugiego człowieka. Zaczy-
nając od dzieci, poprzez rodziców, aż 
po kadrę, jesteśmy zespołem którego 
członkowie wzajemnie sobie poma-
gają, aby osiągnąć wspólny cel – 
mówi w rozmowie z Dunajcem Paulina 

Szczęśliwe Jutro
Pomoc w dzisiejszych czasach jest nieodzownym i nieocenionym spoiwem 
relacji międzyludzkich. Pozwala na złapanie oddechu w świecie, który dusi 

brakiem wrażliwości. To właśnie dzięki osobom chcącym pomagać, na terenie 
Powiatu Nowotarskiego otwarta została Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

Przystań Szczęśliwe Jutro, popularnie nazywana domem dziecka. 
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Puławska. I dodaje: - Nadal chcieli-
byśmy się rozwijać i móc pójść o krok 
do przodu, ale na ten moment brakuje 
nam pieniędzy na doposażenie budynku, 
które pozwoliłoby na poszerzenie 
działań domu dziecka i udoskonalenie 
jego organizacji. Dużym wsparciem 
byłoby również przekazywanie różnych 
rzeczy materialnych przez osoby chcące 
pomagać. Ponadto potrzebujemy 
pomocy wolontariuszy, choćby po to, by 
dowozić dzieci na zajęcia dodatkowe, 
które chętnie opłacimy. Taka pomoc 
jest dla nas nieoceniona, można by rzec 
na wagę złota.

Na jednej ze ścian we wnętrzu 
placówki widnieje napis: „W tym 
Domu: jesteśmy cierpliwi, mówimy 
prawdę, mówimy przepraszam, 
tworzymy wspomnienia, wybaczamy, 
kochamy, popełniamy błędy, lubimy się 
bawić, dajemy drugą szansę”. Słowa 
te oddają istotę atmosfery, jaka panuje 
w Domu Dziecka we Wróblówce. Jego 
założyciele dołożyli wszelkich starań, 
by Dom nie był „domem zamkniętym”, 
ale miejscem, w którym dzieci będą 
miały szansę nawiązywać relacje 
rówieśnicze z odwiedzającymi ich kole-
gami, a co za tym idzie, nie czuły się 
gorszymi od innych.

W placówce pracują pedagodzy, 
psychologowie oraz interwenci 
kryzysowi. Dotychczasowe doświad-
czenie zawodowe kadry jest bardzo 
cenne z uwagi na fakt, że w placówce 
przebywają dzieci z rodzin dysfunk-
cyjnych, które mają duże zaległości 
i w wielu przypadkach są mocno zanie-
dbanie. Najstarszy wychowanek Przy-
stani Szczęśliwe Jutro we Wróblówce 

niedługo osiągnie pełnoletniość, 
najmłodszy jest w klasie 0. Nie ma 
wyznaczników jeśli chodzi o wiek. 
Jedna z podopiecznych wkrótce urodzi 
własne dziecko.

Opiekunowie Domu Dziecka, aby 
oddać istotę zjawiska, jakim jest ocze-
kiwanie dziecka przez dziecko, nakrę-
cili wzruszający spot, który zaczyna 
się od słów: „Odkąd pamiętam byłam 
Anką z domu dziecka, teraz słyszę, 

że jestem ciężarną z domu dziecka. 
Prawda wygląda zupełnie inaczej, ale 
kogo to obchodzi?”. Spot wywołał 
spore zainteresowanie odbiorców, 
a promował go sam Stanisław 
Karpiel-Bułecka, który na końcu, 
wraz z osobami współpracującymi 
z Domem Dziecka we Wróblówce, 
zaapelował o pomoc w budowie Przy-
stani Szczęśliwe Jutro. 

Fundusze na remont budynku 
na placówkę pozyskiwano z funduszy 
Unii Europejskiej, od Partnera Projektu 
i sponsorów, a także z organizowanych 
pikników i festynów, w które zaanga-
żowani byli wszyscy współpracow-
nicy i wolontariusze Fundacji, a także 
ich rodziny i osoby chętne do pomocy. 

Każdy z nas może okazać innym 
serce, wystarczy odrobina chęci. 
Pomaganie w swej istocie jest trudne, 
ale nie bójmy się pomagać. Warto to 
robić, choćby dla cudownego i szcze-
rego uśmiechu wdzięcznego dziecka. 
A dobro, jakie okazujemy innym, 
zawsze do nas wraca.
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Misje to międzyludzkie prze-
strzenie serca, gdzie dzieje 
się dobro. Papież Franci-

szek ogłosił październik 2019 roku 
„Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, 
aby bardziej rozbudzić świadomość 
missio ad gentes i podjąć z nowym 
zapałem misyjną przemianę życia 
i duszpasterstwa.” Kościół jest posłany 
przez Chrystusa, aby ukazywać miłość 
Bożą i zaszczepiać ją wszystkim 
ludziom i narodom. Również w naszej 
parafii podejmiemy starania, aby rozbu-
dzić ducha misyjnego. Aby nie być 
obojętnymi na potrzeby misjonarzy, 
misjonarek oraz tych komu posłu-
gują. Będziemy ich wspierać modlitwą 
w czasie Eucharystii i modlitwy 
różańcowej.

W niedzielę 20 października, przy-
chodząc na spotkanie z Jezusem Eucha-
rystycznym do naszego kościoła 
parafialnego, będzie można 
nabyć herbatkę, wspomagając 
w ten sposób Dom Dziecka 
w Boliwii prowadzony przez 
siostry Serafitki. Znajduje się on 
na peryferiach wielkiego miasta 
Santa Cruz (Święty Krzyż). Dom 
ten powstał z myślą o dzieciach 
więźniów. Obecnie mieszka tam 
37 dzieci w wieku od 2 do 16 lat. 
Herbatka będzie zapewne bardzo 
smaczna, bo zaprawiona smakiem 
dziecięcej wdzięczności. A może 
warto z rodziną usiąść przy wspólnej 
herbacie i zastanowić się nad 
słowami Pana Jezusa: „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu!” (Mk 16, 15) oraz podjąć 
konkretne działania?

Aktualnie posługuje na misjach 
2004 polskich misjonarzy i misjo-
narek. Przebywają oni w 99 krajach 
na 5 kontynentach. Najwięcej polskich 
misjonarzy pracuje w Ameryce Łaciń-
skiej i na Karaibach - 805 misjo-
narzy i misjonarek z Polski. Krajami, 
w których jest najwięcej polskich 
misjonarzy, są: Brazylia -246, 

Boliwia - 127, Argentyna - 122, 
Peru - 63 i Paragwaj - 42. W Ameryce 
Łacińskiej i na Karaibach przebywa 
178 księży diecezjalnych, 426 zakon-
ników, 182 siostry zakonne i 19 osób 
świeckich. W Afryce i na Madaga-
skarze - 775. Kraje afrykańskie, 
w których już od wielu lat znajduje 
się najwięcej polskich misjonarzy, to: 
Kamerun - 114, Zambia - 70, Tanzania 
– 61, Madagaskar - 49, Republika 
Południowej Afryki – 40, Rwanda 
– 38 i Republika Centralnej Afryki 
- 37. W Afryce i na Madagaskarze 

przebywa 78 księży diecezjalnych, 
305 zakonników, 371 sióstr zakon-
nych i 21 osób świeckich. W Azji 
z kolei pracuje 337 polskich misjo-
narzy, w tym najwięcej w Kazachstanie 
- 120, na Filipinach – 29, w Japonii - 
29, Uzbekistanie 16 osób i w Tajwanie 
– 15. W Azji przebywa 46 księży 
diecezjalnych, 148 zakonników, 
136 sióstr zakonnych i 7 osób świec-
kich. W Oceanii pracuje 67 misjonarzy. 
Większość osób pracuje w Papui Nowej 
Gwinei - 63. W Ameryce Północnej 
pracuje 20 misjonarzy. Większość osób 
pracuje w Kanadzie – 14, na Alasce 
– 4 i Bermudach - 2. W Ameryce 
Północnej przebywa 5 księży diece-
zjalnych, 13 zakonników, 1 siostra 
zakonna i 1 osoba świecka.

Ich praca duszpasterska to prak-
tyczne realizowanie słów Chrystusa: 
„Idźcie i głoście światu Ewangelię”. My 
możemy im pomóc poprzez modlitwę 
i dar serca, by w ten sposób wypeł-
niać powołanie każdego chrześcijanina 
do bycia misjonarzem swojej wiary.

HERBATKA MISYJNA ZE SMAKIEM
Pan Jezus posyła każdego chrześcijanina do głoszenia Ewangelii. Trzeba nieść Dobrą Nowinę modlitwą, słowem 

i czynem, aby świat stawał się lepszy. Tym najbliższym, którzy są obok i tym, którzy są daleko. 
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27 Niedziela Zwykła 6.10
 7.00 † Andrzej Cisoń 44 rocz. śmierci 
 8.30 † Jan Kobylak 21 rocz. śmierci
 8.30 † Michał Jakubczak greg. 
10.00 † Mieczysław Surowiak 17 rocz. śmierci 
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY 
17.00 † Rozalia i Franciszek Wach i ich dzieci 

Poniedziałek 7.10 Wspomnienie  
Najśw. Maryi Panny Różańcowej
 7.00 † Michał Jakubczak greg. 
 7.00 † Janina i Henryk Kwaśny 
 7.00 † Czesław Koziołek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Władysław Jamrych – int. z pogrzebu 
17.00 W int. Bogu wiadomej 

Wtorek 8.10 
 7.00 † Ks. Franciszek Juchas 
 7.00 † Ryszard Toczek – int. z pogrzebu
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu 
 7.00 † Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu
 7.00 † Leon Rosiński – int. z pogrzebu 
17.00 † Michał Jakubczak greg. 

Środa 9.10 Święto  
bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
 7.00 † Michał Jakubczak greg. 
 7.00 † Czesław Koziołek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Władysław Jamrych – int. z pogrzebu 
 7.00 † Franciszek Kapuściarz – int. z pogrzebu
17.00  1) O błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę 

Matki Bożej dla chorych w naszej parafii 
2) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i ulgę w cierpieniu dla Zofii 

Czwartek 10.10
 7.00 † Tadeusz Króżel 5 rocz. śmierci
 7.00 † Ryszard Toczek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu 
 7.00 † Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu
17.00 † Michał Jakubczak greg.

Piątek 11.10 Wspomnienie  
św. Jana XXIII, papieża
 7.00 † Michał Jakubczak greg. 
 7.00 † Ludwika Kantor
 7.00 † Bronisława Babeł 
17.00 † Tadeusz Króżel 4 rocz. śmierci

Sobota 12.10 Wspomnienie  
bł. Jana Beyzyma, kapłana
 7.00 † Michał Jakubczak greg. 
 7.00 † Czesław Koziołek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Władysław Jamrych – int. z pogrzebu
 7.00 † Ryszard Toczek – int. z pogrzebu
17.00  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla 

Elżbiety Nowak w 75 rocz. urodzin 
17.00  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla 

Małgorzaty i Tadeusza

28 Niedziela Zwykła 13.10 Wspomnienie 
bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana
 7.00 † Łukasz Bednarek 

 8.30  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla 
Aleksandry w 80 rocz. urodzin

 8.30  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla 
Stanisława w 55 rocz. urodzin

 8.30 † Zofia Maśnica 4 rocz. śmierci 
10.00 † Jan Kieta
11.30 † Zofia Chandze 4 rocz. śmierci 
15.00 † Maria i Andrzej Świderski 
17.00 † Michał Jakubczak greg. 

Poniedziałek 14.10 Wspomnienie  
św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy
 7.00 † Michał Jakubczak greg. 
 7.00 † Czesław Koziołek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Władysław Jamrych – int. z pogrzebu 
 7.00 † Ryszard Toczek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu
18.00 † Bronisław Błęka, żona Rozalia 

Wtorek 15.10 Wspomnienie św. Teresy 
od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
 7.00 † Anna i Michał Ligas 
 7.00 † Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu
 7.00 † Leon Rosiński – int. z pogrzebu 
 7.00 † Franciszek Kapuściarz – int. z pogrzebu
 7.00 † Piotr Bandyk – int. z pogrzebu 
17.00 † Michał Jakubczak greg. 

Środa 16.10 Wspomnienie  
św. Jadwigi Śląskiej
 7.00 † Michał Jakubczak greg. 
 7.00 † Czesław Koziołek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Ryszard Toczek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu 
17.00  DZIĘKCZYNNA ZA PONTYFIKAT 

ŚW. JANA PAWŁA II
17.00  1) Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę 

Matki Bożej i zdrowie dla Aleksandry 
w 80 rocz. urodzin 

Czwartek 17.10 Wspomnienie św. Ignacego 
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
 7.00 † Bronisława i Aleksander Harbut
 7.00 † Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Leon Rosiński – int. z pogrzebu 
 7.00 † Franciszek Kapuściarz – int. z pogrzebu
17.00 † Michał Jakubczak greg.

Piątek 18.10 Święto św. Łukasza, Ewangelisty
 7.00 † Michał Jakubczak greg. 
 7.00 † Czesław Koziołek – int. z pogrzebu
 7.00 † Ryszard Toczek – int. z pogrzebu 
17.00 W Y P O M I N K O W A

Sobota 19.10 Wspomnienie bł. Jerzego Popie-
łuszki, kapłana i męczennika
 7.00  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla 

Marii i Marka w 29 rocz. ślubu i ich 
najbliższych 

 7.00 † Michał Jakubczak greg. 
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu
 7.00 † Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Leon Rosiński – int. z pogrzebu
17.00 W int. Bogu wiadomej

29 Niedziela Zwykła 20.10 Uroczystość  
św. Jana Kantego, kapłana
 7.00 † Łukasz Bednarek 
 7.00 † Michał Jakubczak greg.
 8.30  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla 

Teofila i Franciszki Szuba w 60 rocz. 
ślubu

 8.30 † Stanisław i Józef Klimowski 
10.00 †  Kapłani Tadeusz Wincenciak, Józef 

Hajduk, Tadeusz Siepak, Kazimierz 
Koniorczyk

11.30 ZA PARAFIAN - CHRZTY 
17.00 † Tadeusz Rączkowski 6 rocz. śmierci

STARE BYSTRE I WRÓBLÓWKA
27 Niedziela Zwykła 6.10
Stare Bystre 9.00 Dziękcz. i o błog. Boże dla 
członkiń Róży Aleksandry Rebidas i ich rodzin
Wróblówka 10.30 † Franciszek Chraca, żona 
Teofila, córka Anna

Środa 9.10 Święto  
bł. Wincentego Kadłubka, biskupa 
Stare Bystre 15.30 1) † Jan Kwak 
10 rocz. śmierci, syn Stanisław 3 rocz. śmierci
2) † Jan Takuśki – int. z pogrzebu
Wróblówka 15.30 † Maria Mazur 
20 rocz. śmierci

Piątek 11.10 Wspomnienie  
św. Jana XXIII, papieża
Stare Bystre 15.30 1) Dziękcz. i o błog. Boże, 
zdrowie dla Aleksandry Parzątka w 94 rocz. 
urodzin
2) † Stanisław Takuśki – int. z pogrzebu
Wróblówka 15.30 † Marek Mateja 2 rocz. 
śmierci

28 Niedziela Zwykła 13.10 Wspomnienie  
bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana
Stare Bystre 9.00 † Anna Gal 2 rocz. śmierci, 
mąż Jan
Wróblówka 10.30 † Jan Sojka

Środa 16.10 Wspomnienie 
św. Jadwigi Śląskiej 
Stare Bystre 15.30 1) † Grzegorz Mlek 
14 rocz. śmierci
2) † Aleksandra Łukanus – int. z pogrzebu
Wróblówka 15.30 † Anna Deltow 3 rocz. śmierci

Piątek 18.10 Święto św. Łukasza, Ewangelisty
Stare Bystre 15.30 W Y P O M I N K O W A
Wróblówka 15.30 1) W Y P O M I N K O W A
2) † Czesław Otręba 7 rocz. śmierci

29 Niedziela Zwykła 20.10 Uroczystość św. 
Jana Kantego, kapłana
Stare Bystre 9.00 † Józef Gal 17 rocz. śmierci
Wróblówka 10.30 † Piotr Gonciarczyk

* Parafia zastrzega sobie prawo korekty intencji 
podanych powyżej.

Intencje mszalne
06.10 - 20.10. 2019 r.


