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DUNAJEC
Miesięcznik Rzymskokatolickiej Parafii 
pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu

EUROPO NIE MOŻESZ  
ŻYĆ BEZ BOGA...



AKTUALNOŚCI

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
DZIECI

Z okazji wspo-
mnienia Świę-

tych Aniołów 
Stróżów w naszej 
parafii odbyło się 
b ł o g o s ł a w i e ń -
stwo wszystkich 
dzieci, które w roku 
2018 przyjęły sakrament chrztu świę-
tego. Pragniemy, by to nieustanne 
orędownictwo i opieka Aniołów 
Stróżów, przyniosły Boży plon w życiu 
dorosłym tychże dzieci, a Rodzicom 
tych dzieci życzymy radości z udziału 
w pięknym procesie kreowania 
młodego człowieka. 

DZIEŃ PAPIESKI

N asza parafia, 
podobnie jak 

wszystkie wspól-
noty w całej Polsce, 
włączyła się w XIX 
Dzień Papieski, który 
w tym roku odbył się 

14 października, a więc 
w niedzielę poprze-
dzającą dzień wyboru 
kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. W tym roku 
przeżywaliśmy już 

41 rocznicę wyboru naszego Rodaka 
na biskupa Rzymu. Dzień Papieski to 
żywy pomnik Jana Pawła II. Dzięku-
jemy wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy wsparli materialnie dzieło 
pomocy młodzieży z biednych rodzin, 
która pragnie podjąć studia wyższe. 

ZNICZ DLA MŁODYCH

D ziękujemy 
wszystkim, 

którzy poprzez 
zakup zniczy, 
wsparli inicjatywę 
Parafialnej Grupy 
Młodzieżowej: 
„Śladami Boga”. 
Dziękujemy za 
Waszą życzli-
wość i otwarte 
serce. Dochód z tej akcji zostanie 
przeznaczony na wyjazd młodzieży 
bierzmowanej do Rzymu w ramach 
podziękowania za dar bierzmowania. 
Dziękujemy również firmie: SOWA 
– PRODUKCJA ZNICZY za pomoc 
w przeprowadzeniu akcji. To już trzeci 
rok naszej współpracy.  

SPOTKANIA BIBLIJNE

Zapraszamy wszystkich chcących 
rozwijać swoje zainteresowania 

Pismem Świętym, do udziału w spotka-
niach biblijnych w każdy poniedziałek 
o godzinie 19 00 w salce przy plebani. 
Spotkania mają charakter warsztatów, 

WSPÓŁPRACA Z DOMEM DZIECKA

O d października Parafialna Grupa Młodzieżowa: „Śladami Boga” 
rozpoczęła działalność w placówce ,,Przystań Szczęśliwe Jutro” we 

Wróblówce. Nasza młodzież zaoferowała mieszkańcom domu dziecka 
pomoc w nauce. Przez cały tydzień wolontariusze odwiedzają ich, poma-
gając w zadaniach i powtarzając poszczególne tematy. Dzieci bardzo 
pozytywnie przyjęły starszych kolegów. Już od pierwszego dnia nawiązali 
ze sobą bardzo dobry kontakt, dzięki któremu współpraca była aktywna 
i sprawna. Podobnie jak dzieciom, również młodzieży bardzo przyjemnie 
się pracowało. Byli zauroczeni ciepłą i miłą atmosferą jaka panowała 
w placówce. A to dopiero pierwszy tydzień. Akcja dopiero się rozwija lecz 
mamy nadzieję, że już niedługo efekty wspólnej nauki będą widoczne 
i ułatwi ona dzieciom pracę w szkole.
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Europo nie możesz żyć 
bez Boga. Takie prze-
słanie płynie z uroczystości 
nadania imienia i poświę-
cenia sztandaru w Liceum 
integracyjnym w Czarnym 
Dunajcu. Niewątpliwie było 
to najważniejsze wydarzenie 
minionego miesiąca, dlatego 
postanowiliśmy Państwu 
przybliżyć to wydarzenie. 
Zachęcamy do zwrócenia uwagi 
na niezwykłą postać nowego 
patrona Liceum – św. Jana 
Bosco. To patron na miarę 
naszych czasów, który prze-
łamuje współczesne stereo-
typy i swoją postawą zachęca 
do wytężonej pracy na rzecz 
dzieci i młodzieży, nie zważając 
na opinie i zagrożenie oskar-
żeniami medialnymi, jakich 
w ostatnim czasie mieliśmy 
wiele. 
Listopad to czas refleksji 
nad śmiercią. Refleksja ta 
ma najpierw formę radosną. 
Cieszymy się ze Zmartwych-
wstania Chrystusa razem 
z Wszystkimi Świętymi, potem 
z kolei uznajemy swoją grzesz-
ność i podejmujemy się trudu 
modlitwy za naszymi bliskimi 
zmarłymi, by błagać o miło-
sierdzie Boże. Zachęcamy 
do lektury artykułów poświęco-
nych listopadowym Uroczysto-
ściom. 
Pragniemy również zaprezen-
tować nowy blok tematyczny 
o świętych na każdy miesiąc. 
Opracowanie to zawiera 
biogramy kilku świętych, 
których wspomnienia wystę-
pują w bieżącym miesiącu. 
Biogramom towarzyszy również 
modlitwa, przy pomocy której 
można wypraszać łaski u Boga 
za pośrednictwem wybra-
nego świętego. Artykuł zatem 
ma formę informacyjną, ale 
również modlitewną. 
Zapraszamy do lektury oraz 
do współpracy. 

Słowo 
Wstępne 



Zespół redakcyjny: Ks. Proboszcz Krzysztof Kocot, 
Ks. Marcin Napora, ks. Michał Paruch,  
Tomasz Kulman Maria Bednarek,  
Monika Kosakowska, Dominika Czechowicz, 
Małgorzata Maczałaba, Anna Skupień

w czasie których uczestniczy pochy-
lają się nad Słowem Bożym, doko-
nują analizy teologicznej oraz szukają 
zastosowań tegoż Słowa w życiu 
codziennym. Zapraszamy wszyst-
kich, którym zależy na pogłębionym 
rozumieniu Liturgii Słowa na Mszy 
Świętej.

PROŚBA O WSPARCIE

Czasopismo DUNAJEC to nowa 
inicjatywa Parafialnej Grupy 

Młodzieżowej: „Śladami Boga”. 
Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że 
możemy w każdym numerze dać Wam 
cząstkę siebie, dzieląc się swoimi 
przemyśleniami oraz przeżyciami. 
Jak każda jednak inicjatywa potrze-
bujemy również wsparcia. Jeżeli 
chcesz się przyłączyć do tworzenia 
tego projektu  lub też jeżeli chcesz nas 
wesprzeć konkretną formą pomocy, 
zawsze możesz do nas się zwrócić. 

GRAND PRIX DLA NASZYCH

W dniach 4-6 października 
2019 roku Gminny Zespół 

Watra godnie reprezentował Gminę 
Czarny Dunajec na XVI Miedzyna-
rodowym Folklorystycznym  Festi-
walu Śpiewu i Tańca w  Mikrevie 
w Bułgarii. Wśród licznych uczest-
ników z innych krajów, zdobył główną 
nagrodę Grand Prix, prezentując śpiew, 
taniec i muzykę naszego regionu. 
Wśród członków zespołu są nasi 
Parafianie: Katarzyna Miętus, Włady-
sław Kwak, Tomasz Kwak, Karolina 
Molek, Marcin Fatla i Krzysztof Bryja.  
Gratulujemy.

Postanowiliśmy zatem w tym bloku 
tematycznym zająć się tematami 
związanymi z Mszą Święta, aby 

ją lepiej zrozumieć.
Nasze rozważania w tej dziedzinie 

rozpoczniemy od najważniejszej części 
Mszy Świętej, jaką jest przeistoczenie. 
Na początku wyjaśnijmy co ten termin 
oznacza. Przeistoczenie czyli rzeczy-
wista przemiana substancji podczas 
Eucharystii: chleba i wina w Ciało 
i Krew Jezusa Chrystusa. Definicja ta 
została przyjęta podczas Soboru Late-
rańskiego IV w 1215 roku. Polskie 
słowo ,,przeistoczenie” pochodzi 
od łacińskiego: „transsubstantiatio”, 
i oznacza zmianę istoty, substancji.

Skoro już wiemy co to jest prze-
istoczenie możemy przejść do sprawy 
kiedy chleb przestaje być chlebem, 
a kiedy wino winem. Warto zaznaczyć 
fakt że my jako uczestnicy Eucharystii 
nie dostrzegamy tej przemiany. Jak to 
stwierdził Cyryl Jerozolimski w swojej 
katechezie do nowo ochrzczonych: 
,,Pouczony o tym i pełen niezachwianej 
wiary, że to, co się zdaje być chlebem, 
nie jest chlebem, chociaż takie wrażenie 
daje smak, lecz ciałem Chrystusa, a co 
się zdaje być winem, nie jest winem, 
choć się tak smakowi wydaje, ale 
krwią Chrystusa umocnij serce twoje, 
pożywając ten chleb jako duchowy 
i rozwesel oblicze twej duszy.” Chleb 

ISTOTA MSZY 
ŚWIĘTEJ - 

PRZEISTOCZENIE
Wielu z nas wielokrotnie zastanawiało się nad znaczeniem poszczególnych 

gestów, postaw i znaków, które zobaczyć możemy na Mszy Świętej. 
Ich zrozumienie ma bardzo duży wpływ na nasze pełne uczestnictwo we 

Mszy Świętej. Brak zrozumienia Mszy Świętej staje się najczęstszą przyczyną 
nudy na Liturgii, a nieraz także nieobecności na Niej. 
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i wino zatem pozostają bez zmian po 
przeistoczeniu, w tak zwanych trzech 
cechach przypadłości darów: w smaku, 
wyglądzie i w dotyku. Zmienia się, 
jak już wspomnieliśmy, istota czyli 
substancja.

Przedstawiona definicja jest bardzo 
trudna i wymaga spojrzenia oczami 
ducha na tę największą tajemnicę naszej 
wiary, która w 1215 roku, na Soborze 
Laterańskim IV, została uznana jako 
dogmat wiary. Jeszcze trudniej określa 
się konkretny moment, w którym doko-
nuje się owa przemiana. Z pewno-
ścią jednak przeistoczenie dokonuje 
się w momencie modlitwy, w której 
przyzywamy moc Ducha Świętego, 
aby On sam przemienił złożone dar 
w Ciało i Krew Chrystusa. Dzieje 
się to poprzez gest wyciągniętych 
dłoń i słowa: „Uświęć te dary mocą 
Twojego Ducha, aby stały się dla nas 
Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa 
Chrystusa”. Ogromne znaczenie mają 
również słowa konsekracji rozpoczy-
nające się od: „Bierzcie i jedzcie…”, 
„Bierzcie i pijcie…”.

Wielu ludzi, nawet gorliwych kato-
lików, powątpiewa w realną obecność 
Chrystusa w Najświętszych Postaciach. 
Inni z kolei wskazują na Jego jedynie 
symboliczną obecność, zaś Mszę Świętą 
uznają jako przypomnienie wydarzeń 

z Wieczernika. Sformułowaniom takim 
należy się przeciwstawić, gdyż są one 
błędne i mają podłoże protestanckie. 
Obecność Jezusa w Komunii Świętej 
jest realna i rzeczywista, a Msza Święta 
jest uobecnieniem, a nie przypomnie-
niem wydarzeń z Wieczernika.

Realna i rzeczywista obecność Chry-
stusa w Komunii Świętej potwierdzana 
była przez wieki poprzez cuda euchary-
styczne, których dokonało się 136. Za 
pierwszy cud eucharystyczny uznaje 
się cudowną przemianę w Lanciano 
na terenie Włoch w VIII wieku, kiedy 
wątpiący w rzeczywiste przeisto 
czenie mnich benedyktyński odpra-
wiał Mszę Świętą w klasztorze pod 
wezwaniem św. Longina. Kiedy po 
skończeniu modlitwy, w jego rękach 
hostia zmieniła się w Ciało, a wino 
w kielichu w Krew, zaniemówił ze zdzi-
wienia. Kilka takich cudów wyda-
rzyło się również w Polsce. Ostatni 
miał miejsce w Legnicy w 2013 roku 
kiedy to na Boże Narodzenie, podczas 
Komunii św. jeden z konsekrowanych 
komunikantów spadł na posadzkę. 
Zgodnie z procedurą Kościoła, został 
On włożony do vasculum i zamknięty 
w tabernakulum, gdzie po 2 tygodniach, 
4 stycznia 2014 roku zostały zaobser-
wowane czerwone przebarwienia. Po 
licznych badaniach w dwóch ośrodkach 

Medycyny Sądowej we Wrocławiu 
i Szczecinie okazało się, że jest to 
kawałek tkanki mięśnia sercowego, 
w stanie agonii. Podobne cuda eucha-
rystyczne odnotowane zostały między 
innymi w Sokółce i w Krakowie.

Na świecie jednym z najbardziej 
znanych cudów eucharystycznych 
jest przemiana z Bolseny z 1263 roku. 
To tam podczas odprawiania Mszy 
Świętej przez księdza Piotra z Pragi, 
po wypowiedzeniu słów konsekracji 
z hostii na korporał zaczęły spływać 
krople krwi. Kiedy dowiedział się o tym 
papież Urban IV, nakazał sprawdzić 
prawdziwość tego zdarzenia i gdy 
zostało ono potwierdzone, papież usta-
nowił święto Ciała i Krwi Pańskiej dla 
całego Kościoła (Święto Bożego Ciała). 
Zakrwawiony Korporał został przenie-
siony z Bolesny do pobliskiego Orvieto 
w okazałej procesji. Stała się ona tym 
samym, zaczątkiem procesji na Boże 
Ciało, które przeżywamy co roku.

Wydarzenie w Buenos Aires jak 
i w innych zakątkach świata pokazuje 
że Bóg jest obecny w Eucharystii i nie 
jest ona wcale symboliczna. Każdy cud 
eucharystyczny staje się więc potwier-
dzeniem tajemnicy przeistoczenia, która 
dokonuje się na każdej Mszy Świętej 
i stanowi odpowiedź wobec wszystkich 
wątpiących w prawdę o przeistoczeniu.

Nr 2(2), listopad 2019 DUNAJEC4



OJCOWIE WYJAŚNIAJĄ 
EWANGELIĘ

3 listopada 2019 roku  
– XXXI Niedziela zwykła

EwangElia – Łk 19, 1-10

„Jezus wszedł do Jerycha i prze-
chodził przez miasto. A pewien czło-
wiek, imieniem Zacheusz, który był 
zwierzchnikiem celników i był bardzo 
bogaty, chciał koniecznie zobaczyć 
Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł 
z powodu tłumu, gdyż był niskiego 
wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął 
się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, 
tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy 
Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał 
w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, 
zejdź prędko, albowiem dziś muszę 
się zatrzymać w twoim domu». Zszedł 
więc z pośpiechem i przyjął Go rozrado-
wany. A wszyscy, widząc to, szemrali: 
«Do grzesznika poszedł w gościnę». 
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: 
«Panie, oto połowę mego majątku daję 
ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzyw-
dziłem, zwracam poczwórnie». Na to 
Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie 
stało się udziałem tego domu, gdyż 

i on jest synem Abrahama. Albowiem 
Syn Człowieczy przyszedł odszukać 
i zbawić to, co zginęło”

komEntarz:
Zacheusz zabiegał, by zobaczyć 
Chrystusa, ale tłum zagrodził go, 
nawet nie tak bardzo ludzie, co 
jego własne grzechy. Był on niskiej 
postury, nie tylko cieleśnie, ale 
także duchowo. Nie mógł zobaczyć 
Jezusa, chyba, że zostałby wywyż-
szony ponad ziemię i wspiąłby się 
na sykomorę, obok której miał 
Jezus przechodzić. Ta historia 
zawiera zagadkę. Nie ma innego 
sposobu dla człowieka, by zoba-
czyć Chrystusa i uwierzyć w Niego, 
jak tylko wspiąć się na sykomorę, 
i uczynić głupstwem dotychczas 
towarzyszące mu ziemskie rzeczy, 
do których należy między innymi, 
cudzołóstwo i niemoralność. 

Cyryl Aleksandryjski (375-
444r.), patriarcha Aleksandrii. 

Podkreślał jedność natury 
boskiej i ludzkiej w Chrystusie.

10 listopada 2019 roku  
– XXXII Niedziela zwykła

EwangElia – Łk 20, 27-38

„Podeszło do Jezusa kilku sadu-
ceuszów, którzy twierdzą, że nie 
ma zmartwychwstania, i zagadnęli 
Go w ten sposób: «Nauczycielu, 
Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli 
umrze czyjś brat, który miał żonę, 
a był bezdzietny, niech jego brat 
pojmie ją za żonę i niech wzbudzi 
potomstwo swemu bratu”. Otóż 
było siedmiu braci. Pierwszy 
pojął żonę i zmarł bezdzietnie. 
Pojął ją drugi, a potem trzeci, 
i tak wszyscy pomarli, nie zosta-
wiwszy dzieci. W końcu umarła ta 
kobieta. Przy zmartwychwstaniu 
więc którego z nich będzie żoną? 
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją 
za żonę». Jezus im odpowiedział: 
«Dzieci tego świata żenią się i za 
mąż wychodzą. Lecz ci, którzy 
uznani zostaną za godnych udziału 
w świecie przyszłym i w powstaniu 
z martwych, ani się żenić nie będą, 
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ani za mąż wychodzić. Już bowiem 
umrzeć nie mogą, gdyż są równi 
aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc 
uczestnikami zmartwychwstania. 
A że umarli zmartwychwstają, to 
i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest 
mowa o krzewie, gdy Pana nazywa 
„Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka 
i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest 
Bogiem umarłych, lecz żywych; 
wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

komEntarz:
Słowa tego proroctwa mogą 
odnosić się do ludzi, którzy 
grzeszą nie zdając sobie sprawy 
z grzechu. Grzesznik, który 
otrzymał chrzest, chociaż może 
być martwy w swej duszy 
z powodu grzechów, których 
sobie nie uświadomił, to jednak 
żyje dla Boga, dzięki łasce 
chrztu, który posiada. Zgadza 
się to ze słowami [Jezusa]: „Bóg 
nie jest Bogiem umarłych, ale 
żywych, bo dla niego wszyscy 
żyją”.

Filoksen z Mabbug (440-523r.), 
biskup Mabbug (Hieropolis), 

wyrosłych na gruncie chrześci-
jaństwa syryjskiego.

17 listopada 2019 roku  
– XXXIII Niedziela zwykła

EwangElia – Łk 21, 5-19

„Gdy niektórzy mówili o świą-
tyni, że jest przyozdobiona pięk-
nymi kamieniami i darami, Jezus 
powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy 
z tego, na co patrzycie, nie zostanie 
kamień na kamieniu, który by nie był 
zwalony». Zapytali Go: «Nauczy-
cielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie 
znak, gdy to się dziać zacznie?» 
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, 
żeby was nie zwiedziono. Wielu 
bowiem przyjdzie pod moim imie-
niem i będą mówić: „To ja jestem” 
oraz: „Nadszedł czas”. Nie podą-
żajcie za nimi! I nie trwóżcie 
się, gdy posłyszycie o wojnach 

i przewrotach. To najpierw „musi się 
stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec». 
Wtedy mówił do nich: «Powstanie 
naród przeciw narodowi” i króle-
stwo przeciw królestwu. Wystąpią 
silne trzęsienia ziemi, a miejscami 
głód i zaraza; ukażą się straszne 
zjawiska i wielkie znaki na niebie. 
Lecz przed tym wszystkim podniosą 
na was ręce i będą was prześla-
dować. Wydadzą was do synagog 
i do więzień oraz z powodu mojego 
imienia wlec was będą przed 
królów i namiestników. Będzie to 
dla was sposobność do składania 
świadectwa. Postanówcie sobie 
w sercu nie obmyślać naprzód 
swej obrony. Ja bowiem dam wam 
wymowę i mądrość, której żaden 
z waszych prześladowców nie 
będzie mógł się oprzeć ani sprze-
ciwić. A wydawać was będą nawet 
rodzice i bracia, krewni i przyjaciele 
i niektórych z was o śmierć przy-
prawią. I z powodu mojego imienia 
będziecie w nienawiści u wszyst-
kich. Ale włos z głowy wam nie 
spadnie. Przez swoją wytrwałość 
ocalicie wasze życie”.

komEntarz:
Śmierć przychodzi zarówno po 
duszę jak i po ciało. Dusza nie 
może umrzeć, choć w pewnym 
sensie może umrzeć. Nie może 
umrzeć, gdyż nigdy nie traci 
świadomości. A mogłaby umrzeć, 
jeśli straciłaby Boga. Widzisz, 
tak jak dusza sama w sobie jest 
życiem ciała, tak i Bóg jest życiem 
duszy. Tak jak ciało umiera, 
kiedy opuszcza je dusza, która 
jest jego życiem, tak samo, gdy 
Bóg opuszcza duszę, ta umiera. 
Dla pewności powiedzmy jednak, 
że Bóg nigdy nie opuszcza duszy, 
jednak dusza musi zawsze mieć 
wystarczająco dużo wiary, aby 
nie bać się śmierci.

Św. Augustyn (354-430r.), 
biskup Hippony (Afryka), 

filozof, teolog, egzegeta.

24 listopad 2019 roku 
– Uroczystość Jezusa Chrystusa 

Króla Wszechświata

EwangElia – Łk 23, 35-43

„Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał 
i patrzył. A członkowie Sanhedrynu 
szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz 
siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym 
Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; 
podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 
mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydow-
skim, wybaw sam siebie». Był także nad 
Nim napis w języku greckim, łacińskim 
i hebrajskim: «To jest Król żydowski». 
Jeden ze złoczyńców, których tam powie-
szono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». 
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet 
Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 
ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, 
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 
uczynki, ale On nic złego nie uczynił». 
I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy 
przyjdziesz do swego królestwa». Jezus 
mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam 
ci: Dziś będziesz ze mną w raju”.

komEntarz:
„Zaprawdę powiadam Ci: dziś 
będziesz ze mną w raju”. Ta obiet-
nica [Jezusa] przewyższa ludzkie 
możliwości, ponieważ  nie bierze 
się tak bardzo z drzewa krzyża, jak 
z tronu chwały. [Jezus] z wysokości 
daje nagrodę wiary. Kładzie kres 
długowi zaciągniętemu przez ludzi 
na wskutek zła. Dzieje się tak, gdyż 
nie uchylił się, ale chociaż istnieje 
„w postaci Bożej”, przyjął „postać 
sługi”. Nawet w momencie pono-
szenia kary, obie te natury: niena-
ruszalne bóstwo i cierpiące czło-
wieczeństwo, utrzymują swój 
charakter i wzajemne zjednoczenie.

św. Leon Wielki  
(papież w latach 440-461), 
wybitny teolog. Jego „List 

do Flawiusza”, stał się 
podstawą orzeczeń soboru 

Chalcedońskiego z 451r.
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„Miałem więc po raz pierwszy 
w życiu sposobność, aby 
stanąć przed tym człowiekiem, 
którego wszyscy otaczali 
wielką czcią. Wiem też, że po 
moim przemówieniu Arcybi-
skup zapytał katechetę, na jaki 
kierunek studiów wybieram 
się po maturze. Ks. Zacher 
odpowiedział: „idzie na polo-
nistykę. Na co Arcybiskup 
miał powiedzieć: „szkoda, że 
nie na teologię”. Na tamtym 
etapie życia moje powołanie 
kapłańskie jeszcze nie dojrzało, 
chociaż wielu z mojego otoczenia przy-
puszczało, że mógłbym pójść do semi-
narium duchownego. Jeżeli młody czło-
wiek o tak wyraźnych skłonnościach 
religijnych nie szedł do seminarium, 
to mogło rodzić domysły, że wchodzi 
tu w grę sprawa jakiś innych miłości 
czy zamiłowań. Miałem w szkole wiele 
koleżanek i kolegów, byłem związany 
z pracą w szkolnym teatrze amatorskim, 
ale nie było to decydujące. W tamtym 
okresie decydujące wydawało mi się 
zamiłowanie do literatury, a w szcze-
gólności do literatury dramatycznej 
i do teatru”. 

W takich słowach Jan Paweł II, 
po 50-ciu latach od święceń kapłań-
skich opisywał swoje wewnętrzne 
odczucia zwiane ze swoją przyszło-
ścią i z realizacją powołania, które Bóg 
dla Niego przygotował. Jak się więc 
okazuje powołanie wzrasta w sercu 
człowieka i potrzebuje zarówno 

przestrzeni modlitwy, osób wspiera-
jących – świadków wiary, jak również 
wewnętrznego przekonania i słuszności 
danego wyboru. Odpowiedź na powo-
łanie jest zatem konsekwencją przemy-
śleń i dlatego wymaga czasu, w którym 
młody człowiek dojrzewa do podjęcia 
ostatecznej decyzji o realizacji swojego 
powołania kapłańskiego czy zakon-
nego. Nie inaczej było w przypadku 
młodego Wojtyły. 

Przyszły papież z wyróżnie-
niem ukończył liceum ogól-
nokształcące w Wadowi-
cach. Po maturze, w maju 
1938 roku rozpoczął, zgodnie 
z zapowiedzią, studia polo-
nistyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Wybuch II 
wojny światowej uniemoż-
liwił Wojtyle dalsze studio-
wanie, które ostatecznie 
zakończył po roku. Wojenna 
rzeczywistość wymagała 

bowiem zaangażowania się 
w zupełnie inne przestrzenie 
działalności. Jesienią 
1940 roku Karol Wojtyła 
podjął pracę w krakow-
skim kamieniołomie, 
należącym do zakładów 
chemicznych Solvay. Mniej 
więcej w 1941 roku Wojtyła 
doszedł do wniosku, że dzia-
łalność artystyczna nie jest 
jego powołaniem. Osta-
teczną decyzję o wstą-
pieniu do konspiracyjnego 

Krakowskiego Seminarium Duchow-
nego podjął jesienią 1942 roku. 
Mieściło się ono na poddaszu rezy-
dencji metropolity krakowskiego, 
a funkcję rektora pełnił ks. Jan Piwo-
warczyk. Równolegle, nowy kleryk 
rozpoczął studia na tajnym Wydziale 
Teologicznym UJ, nie przerywając 
oczywiście pracy w Solvayu. 

Jan Paweł II w dziele: „Dar i tajem-
nica” wskazywał na przeróżne powody, 
dla których podjął ostateczną decyzje 

DAR I TAJEMNICA 
– POWOŁANIE W ŻYCIU 

KAROLA WOJTYŁY 
– JANA PAWŁA II

Świadectwo wiary rodziców, praca codzienna, modlitwa, przykład przyjaciół i bliskich, żarliwe 
nabożeństwo do Matki Bożej, świadectwo miłości do kapłaństwa księży – to te czynniki wpłynęły 

na decyzję Karola Wojtyły o wyborze w 1942 roku drogi kapłańskiej. 
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o drodze kapłańskiej. Podsta-
wowym czynnikiem wpły-
wającym na taką decyzję 
była rodzina. Młody Karol 
stracił matkę, mając zale-
dwie 8 lat (Emilia Wojtyła 
z domu Kaczorowska zmarła 
w 1928 roku). Mając 12 lat 
stracił brata Edmunda, a w 1942 roku 
zmarł jego ojciec Karol – senior. 
W wieku 22 lat przyszły papież został 
praktycznie bez najbliższej rodziny. 
Niemniej jednak świadectwo wiary 
rodziców, zwłaszcza ojca, było dla 
młodego Karola bardzo ważne:

„Nieraz zdarzało mi się budzić 
w nocy i wtedy zastawałem mojego 
Ojca na kolanach, tak jak na kolanach 
widywałem go zawsze w kościele para-
fialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą 
o powołaniu kapłańskim, ale ten 

przykład mojego Ojca był 
jakimś pierwszym domowym 
seminarium”.

Nie bez znaczenia była 
również praca w kamienio-
łomie, podjęta w okoliczno-
ściach wojennych. Obraz 
ludzi pracy wielokrotnie 
pomagał Wojtyle rozumieć 

biedy i trudy 
ludzi podejmujących się codziennej 
pracy fizycznej:

„Miałem także sposobność przeko-
nania się o tym, ile drzemie w nich 
zainteresowań religijnych i życiowej 
mądrości. Te kontakty - jak wspo-
mniałem - przetrwały długo po zakoń-
czeniu okupacji, właściwie aż do czasu 
mojego wyboru na Biskupa Rzymu”.

Nie bez znaczenia dla powołania 
przyszłego papieża miały relacje 
ze znajomymi i przyjaciółmi w okresie 

okupacji hitlerowskiej. To przyjaciel 
Jan Tyranowski – urzędnik, pracujący 
u swojego ojca jako krawiec wprowa-
dził młodego Wojtyłę w świat mistyki 
i duchowości św. Jana od Krzyża 
i św. Teresy z Avilla. Co więcej Karol 
Wojtyła spotykał na swojej drodze 
życia piękne przykłady życia kapłań-
skiego. Wśród tych pięknych postaci 
kapłańskich szczególne miejsce 

zajmuje ks. Kazimierz Figlewicz 
– wikary parafii w Wadowicach 
i spowiednik przyszłego papieża. 

Duchowość Karola budo-
wana była także poprzez żarliwe 
nabożeństwo do Matki Bożej. 
W wieku 10 lat przyjął on szka-
plerz maryjny. Jeszcze wcześniej 
bo w 1928 roku ojciec, po śmierci 
matki Emilii, zaprowadził Karola 
przed obraz Matki Bożej Kalwa-
ryjskiej i wskazał na obraz mówiąc: 
„Tutaj jest teraz Twoja Matka”. Te 

wydarzenia na zawsze pozostały 
w pamięci Wojtyły i wpłynęły na Jego 
pobożność. 

Święcenia kapłańskie Karol 
Wojtyła przyjął 1 listopada 1946 roku 
w prywatnej kaplicy Biskupów Krakow-
skich przy ulicy Franciszkańskiej 3. 
Udzielił ich kardynał Adam Stefan 
Sapieha. Święcenia te miały stać się 
dopiero początkiem szybkich awansów 
księdza Wojtyły. Awanse te okupione 
były wielką pasją do kapłaństwa i wiel-
kiej wiary młodego człowieka. 

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚW. PRZYJĘLI 

21 WRZESIEŃ
• Kajetan SOBULA, s. Piotra 

i Stanisławy, Czarny Dunajec

22 WRZESIEŃ
• Stanisław Jan KANTOR, s. Marcina 

i Magdaleny, Czarny Dunajec

5 PAŹDZIERNIK
• Bartłomiej Jan GŁOWACZ, 

s. Wojciecha i Karolin, Czarny 
Dunajec

6 PAŹDZIERNIK
• Tymoteusz Paweł WALCZAK, 

s. Damiana i Joanny, Zielonki
• Franciszek HARBUT, s. Jana 

i Doroty, Stare Bystre
20 PAŹDZIERNIK
• Milena Anna TOCZEK, c. Mateusza 

i Marzeny, Ciche

W SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK 
MAŁŻEŃSKI WSTĄPILI

12 PAŹDZIERNIK
Piotr ŻUR, Wróblówka
Klaudia KIERKOWSKA, Wróblówka

NA WIECZNY  
ODPOCZYNEK  

ODESZLI

30 WRZESIEŃ
Władysława SŁOWAKIEWICZ, l. 

87, Czarny Dunajec

22 PAŹDZIERNIK
 � Barbara JAKUBCZAK, l. 66, 
Czarny Dunajec

23 PAŹDZIERNIK
 � Edward MURZYDŁO, l. 63, 
Czarny Dunajec

Kronika parafialna
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Niewiele przedmiotów 
w budynku zdążyło pokryć 
się patyną starości, atrak-

cyjną dla historyka. Szybko nachodzi 
konkluzja, że historia tej szkoły, to nie 
mury i eksponaty, ale ludzie, uczniowie, 
rodzice, pracownicy Liceum, oraz 
mieszkańcy Czarnego Dunajca.

W roku szkolnym 2012/2013 Publiczne 
Salezjańskie Liceum Ogólno kształcące 
w Czarnym Dunajcu zakończyło swoją 
działalność. po wakacjach w tym samym 
miejscu odbyła się inauguracja w powo-
łanej do życia placówce oświatowej 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Kato-
lickich. Nowa szkoła średnia powstała 
tak szybko dzięki determinacji ówcze-
snych władz gminy. Pierwszy rok 
działalności liceum był prawdziwym 
wyzwaniem dla formującej się kadry 
nauczycielskiej. Zaledwie siedmioro 
uczniów w opustoszałym gmachu 
szkolnym, nie rokowało najlepiej 
na kolejną rekrutację. Okazało się jednak 
inaczej i obecnie tylko w pierwszych 
klasach uczy się ponad czterdziestu 
młodych ludzi. w roku 2013 uczniowie 

i nauczyciele patrzyli w przyszłość 
z pewnym niepokojem, ale jednocze-
śnie wiarą i optymizmem. Uroczysta 
inauguracja będąca jednocześnie pierw-
szym wydarzeniem kulturalnym w życiu 
szkoły, miała miejsce 9 października 
2013 roku. Pamiątką z tamtego dnia 
jest witający wszystkich wchodzących 
do budynku szkoły obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej poświęcony przez ks. 
dziekana Krzysztofa Kocota. Poniekąd 

przedłużeniem tych uroczystości stała 
się wizyta Jego Eminencji Księdza 
kardynała Stanisława Dziwisza zale-
dwie dwa tygodnie później.

W ciągu następnych lat uczniowie 
zdobywali wiedzę w klasach: humani-
stycznych z elementami regionalizmu, 
humanistyczno-prawnych i ekonomicz-
no-językowych. Dużym sukcesem było 
uzyskanie przez uczennicę Karolinę 
Zając stypendium Ministra Edukacji 
Narodowej i Prezesa Rady Ministrów 
w 2017 roku. W tym samym czasie cała 
szkoła cieszyła się z sukcesów sporto-
wych Bartka Sęka, który wywalczył 
złoty medal na mistrzostwach Polski 
juniorów w pchnięciu kulą.

Stałym elementem szkolnego krajo-
brazu stał się również finał Wojewódz-
kiego Konkursu Plastyczno-Literackiego 
Gwarowych Tekstów Literatury Regio-
nalnej Podhala „Góralskie Cytanie”. 
Konkurs regionalistyczny odbywający 
się cyklicznie w Publicznym Liceum 
Ogólnokształcącym SPSK w Czarnym 
Dunajcu jest prawdziwym ewene-
mentem w skali kraju, przyciągając 
rzesze młodych pasjonatów kultury 
góralskiej.

O HISTORII DUNAJECKIEGO 
LICEUM SŁÓW KILKA

Pisząc historię Publicznego Liceum SPSK w Czarnym Dunajcu, nie trzeba sięgać po zakurzone annały, ani szperać 
w archiwach państwowych. na szkolnych korytarzach przy ulicy Kmietowicza 2. Próżno szukać pożółkłych ze starości 

fotografii, znajdziemy natomiast ekspozycję poświęconą absolwentom Liceum SPSK, na której zobaczymy kilka 
nowych oprawionych w ramki zdjęć. 
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Mijały kolejne lata, do Publicznego 
Liceum SPSK w Czarnym Dunajcu 
przychodzili nowi uczniowie, odbyły 
się pierwsze studniówki i pierwsze 
egzaminy maturalne. Szkoła wrosła 
w lokalną społeczność.

W roku 2017 Rada Pedagogiczna 
po zasięgnięciu opinii całej wspólnoty 
szkolnej przyjęła jednogłośnie uchwałę 
o wyborze przyszłego patrona szkoły 
w osobie św. Jana Bosko. Zainicjowało to 
cały szereg przygotowań do uroczystości 
zaplanowanej na październik 2019 roku. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
postawa uczniów, którzy bardzo mocno 
zaangażowali się w zbiórkę funduszy 
na projektowany sztandar. Jest to 
najlepszy dowód na to że utożsamiają 
się ze swoją szkołą. Wyjątkową atmos-
ferę panującą przy ulicy Kmietowicza 
2 w Czarnym Dunajcu, potwierdza 
również bardzo mała rotacja kadry 
nauczycielskiej i dyrekcji. Publiczne 
Liceum SPSK w ciągu sześciu lat dzia-
łalności udowodniło, że jest potrzebne 
i zasłużyło na to, aby trwać na trudnym 
rynku edukacyjnym szkół średnich. 
Można przypuszczać, że najlepsze lata 
tej szkoły to nie historia, ale przyszłość.

Tadeusz Łaś

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI  
W ŚWIĘTO ANIOŁÓW STRÓŻÓW
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Pieniny to samodzielne niewielkie 
pasmo górskie - długości ok. 
35 km i szerokości do 6 km - 

usytuowane w środkowej części najbar-
dziej wysuniętego na północ frag-
mentu karpackiego łańcucha skalic 
wapiennych, zwanego Pienińskim 
Pasmem Skałkowym. Pieniny leżą 
na północny wschód od Tatr, na styku 
trzech krain geograficznych, na granicy 
Polski ze Słowacją. Od południa 
graniczą z pasmem Magury Spiskiej, 
od północy z Gorcami i Beskidem 
Sądeckim. Dunajec łączy trzy części 
Pienin: Spiskie (Hombarki) - między 
Dursztynem, a Niedzicą (Żar 883 m), 
Właściwe - między Czorsztynem, 
a Szczawnicą (Okrąglica 982 m - 
w masywie Trzech Koron), oraz Małe 

Pieniny między Dunajcem w Szczaw-
nicy, a przełęczą Rozdziele (Wysoka 
1050 m) Legenda mówi, że wyrosły one 
z grzebienia, który w czasie ucieczki 
przed Tatarami, rzuciła za siebie św. 
Kinga, i ukryły ją wraz z siostrami 
klaryskami w swych zakamarkach. 
Inna legenda mówi, że św. Kinga, 
uciekając przed Tatarami, rzuciła za 
siebie niebieską wstążkę, która zamie-
niła się w rzekę Dunajec i odcięła drogę 
napastnikom.

Z takież pięknych okoliczności przy-
rody, postanowili skorzystać uczniowie 
,,ZDZ-tu’’. Trasa wycieczki wiodła 
od sąsiadującej z Czorsztynem prze-
łęczy Osice poprzez przełęcze ,,Trzy 
Kopce”, ,,Chwała Bogu”, masyw 
Trzech Koron, Polanę Kosarzyska, 

kończąc wędrówkę w Sromowcach 
Niżnych. 

Nieprzypadkowo dzień oraz miejsce 
wycieczki młodzieży z czarnoduna-
jeckiej szkoły zawodowej przypadł 
na 16 października, a wiódł od Czorsz-
tyna po pienińskich szlakach. Społecz-
ność szkoły chciała uczcić rocznicę 
wyboru kardynała Karola Wojtyły 
na papieża w 1978 roku. Kardynał 
Wojtyła odwiedzał często w Czorsz-
tynie swego przyjaciela biskupa 
Andrzeja Marię Deskura. Wcześniej 
jeszcze, jako ksiądz Karol Wojtyła, 
kilka razy wędrował pienińskim szla-
kiem. Raz uczestniczył w spływie 
kajakowym na Dunajcu, w marcu 
1955 przemierzył Pieniny na nartach. 
Ostatnia odnotowana wycieczka 
biskupa Wojtyły prowadziła przez 
Wawóz Homole. Przyszłemu papieżowi 
towarzyszył prymas Stefan Wyszyński 
i kilku innych biskupów.  

Kolejną wycieczkę szlakami papie-
skimi, którą planują przejść uczniowie, 
będzie szlak przez Małe Pieniny 
ze wspomnianym wąwozem Homole.

Wycieczka odbyła się dzięki 
pomysłowi oraz zaangażowaniu pana 
Romana Giełczyńskiego nauczyciela 
wychowania fizycznego, a prywatnie 
ratownika GOPR oraz pasjonata 
górskich wędrówek.

SZLAK PAPIESKI UCZNIÓW 
SZKOŁY BRANŻOWEJ

Najlepszym czasem do uprawiania turystyki w Pieninach jest jesień. Przynosi dużą ilość słonecznych dni, 
kiedy to widoki przeglądających się w Dunajcu szczytów Pienin, pokrytych rudziejącymi się kolorami lasów, 

dostarcza niezapomnianych wrażeń. 
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W uroczystej procesji udaliśmy 
się do kościoła parafialnego 
w Czarnym Dunajcu, gdzie 

o godzinie 11.00 odbyła się uroczysta 
Msza święta, której przewodniczył Jego 
Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędra-
szewski. Liturgię sprawowali również 
księża z parafii Czarny Dunajec, ks. 
Z. Latawiec – dyrektor Rady Szkół 
Katolickich w Polsce, Ks. Inspektor 
Adam Parszywka, Ojciec Tarsycjusz 
z zakonu Bernardynów. W oprawę 
Mszy Świętej włączyli się rodzice, 
nauczyciele i uczniowie. 

Ks. Arcybiskup wygłosił homilię 
oraz dokonał poświęcenia sztan-
daru i obrazu patrona naszej szkoły. 
Na zakończenie Eucharystii wierni 
mogli ucałować relikwie św. Jana 
Bosko.  W uroczystym przemarszu 
udaliśmy się do budynku szkoły. 
Po odśpiewaniu hymnu państwo-
wego pani dyrektor Teresa Dziwisz 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA 
IMIENIA I POŚWIĘCENIE 

SZTANDARU LICEUM 
W CZARNYM DUNAJCU

Dnia 24 października 2019 roku, w Liceum SPSK w Czarnym Dunajcu, odbyła się wielka 
uroczystość: nadanie imienia św. Jana Bosko oraz poświęcenie sztandaru. 
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Pierwsza strona sztandaru: 
na biało-czerwonym tle wyha-
ftowany Orzeł Biały – symbol 

naszej Ojczyzny Polski i hasło: Bóg, 
Honor, Ojczyzna, które podkreśla 
naszą tożsamość i naszą wiarę.

Druga strona sztandaru: na niebie-
skim tle wyhaftowany wizerunek św. 
Jana Bosco – patrona naszej szkoły oraz 
nazwa szkoły i logo Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich.

powitała zgromadzonych gości: 
Jego Ekscelencję Marka Jędraszew-
skiego, wszystkich księży sprawują-
cych Eucharystię, panią Prezes SPSK 
Marię Chodkiewicz i Zarząd SPSK, 
p. Marcina  Ratułowskiego  - Wójta 
Gminy Czarny Dunajec, p. Tade-
usza Czepiela – Przewodniczącego 
Rady Gminy Czarny Dunajec oraz 
Radnych Gminy Czarny Dujnajec,  
p. Bożenę Bryl – Dyrektora Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Krakowi 
Oddział w Nowym Targu, p. Iwonę 
Wontorczyk – Dyrektora GZO 
w Czarnym Dunajcu, p. Małgo-
rzatę Kulawiak – Dyrektora CPKiS 
w Czarny Dunajec, p. S. Harbuta – 
sołtysa Czarnego Dunajca, p. J. Styr-
czulę i p. K. Krzysiaka – przedstawi-
cieli OSP w Czarnym Dunajcu, p. M. 
Mierzyńską i Z. Słodyczkę  - repre-
zentujące SONiRiP w Czerwiennem 
oraz wszystkich Dyrektorów Szkół 
z Gminy Czarny Dunajec oraz Dyrek-
torów Szkół SPSK z regionu Polski 
Południowej. Po okolicznościowym 
przemówieniu p. Dyrektor zaprosiła 
do obejrzenia części artystycznej pt. 
,,Św. Jan Bosko – Apostoł młodzieży”, 
który przygotowali uczniowie naszej 
szkoły. Zaśpiewali oni także dwie 
pieśni: ,,Wspieraj nas Janie Bosco” 
oraz ,,Europo, nie możesz żyć bez 
Boga”. Sylwetkę świętego Jana 
Bosko przybliżyła również prezen-
tacja dotycząca jego życia i dzia-
łalności. Po części artystycznej p. 

Dyrektor zaprosiła szanownych 
gości do zabrania głosu, a następnie 
podziękowała za uświetnienie naszej 

uroczystości. Na zakończenie każdy 
z gości został obdarowany drobnym 
upominkiem. 

POŚWIĘCONY SZTANDAR 
Sztandar jest widocznym znakiem uosabiającym Państwo Polskie. Jest symbolem najwyższych wartości, dla których 

pragniemy żyć. Nauką i pracą chcemy służyć Bogu. Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. sztandar jest wykonany na cześć 
naszego Patrona Świętego Jana Bosco – gorliwego sługi Marii Panny Niepokalanie Poczętej.

Warto w tych pięknych okolicznościach oddać głos młodzieży, która 
poprzez piękny występ artystyczny, przekazała widzom piękne przesłanie. 
Cały występ został bowiem podsumowany jakże mocnym stwierdzeniem: 

„Europo nie możesz żyć bez Boga, nie uciekaj dziś od prawdy prostych 
słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. 
Słowa te są  niezwykle aktualne w czasach, w których podważa się prawdę 
obiektywną i świadomie dewaluuje wszelkie wartości, zwłaszcza te, które 
związane są ściśle z antropologią chrześcijańską. Europo nie możesz żyć 
bez Boga! – To wezwanie do rachunku sumienia, to wezwanie do refleksji 
nad niebezpiecznym zjawiskiem hołdowania zasadzie pełnej wolności, bez 
jakiegokolwiek poczucia odpowiedzialności. To wreszcie wezwanie do ludzi 
odpowiedzialnych za system edukacji, system prawny i system społeczny, 
aby swoimi decyzjami strzegli tych wartości, o które walczyły pokolenia 
naszych przodów, a które można zdefiniować w krótkim, ale jakże dosadnym 
stwierdzeniu: BÓG – HONOR – OJCZYZNA.”
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Chłopiec ten, pochodzący 
z Bocchi (współczesnego 
Castelnuovo Don Bosco) 

w Piemoncie we włoskiej prowincji 
Asti, już w wieku 9 lat doświadczył 
czegoś niezwykłego. Wydarzenie 
to miało miejsce w czasie snu, w którym 
młody Janek próbował rozdzielić kłócą-
cych się chłopców przy użyciu… siły.

Przed dalszą bójką powstrzymał 
go człowiek w lśniącej szacie, którym 
okazał się sam Pan Jezus. Zbawiciel 
przykazał mu: „Nie pomożesz im prze-
mocą, ale dobrocią i miłością”.

Młody Janek wziął sobie do serca 
te słowa. Od tamtej pory stał się 
niejako młodym ewangelizatorem. 
Dzięki sztuczkom, których nauczył 
się od wędrownych kuglarzy ściągał 
mieszkańców na swoje „kazania”. 
Były to pokazy zwinności połączone 
ze streszczeniem niedzielnych nauk.

Janek nie spoczął na laurach. 
po wielu trudach związanych z nauką 
i ograniczeniami, jakie stawiały 
młodzieży współczesne mu czasy, 
dostał się w wieku 20 lat do seminarium 

w Chieri, gdzie po sześciu latach 
studiów, stał się kapłanem.

Ksiądz Bosco już od początków 
swojej posługi zwracał uwagę na trudną 
sytuację chłopców żyjących w mieście. 
Wiedział, że już w młodym wieku 
musieli oni często wybierać między 
ciężką i nieopłacalną pracą a życiem 
przestępczym. Kapłan zdecydował 
się dać im trzecią możliwość wyboru. 
Dać im możliwość dachu nad głową 
z jednoczesnym wychowaniem 
w duchu chrześcijaństwa.

Takim azylem miało być jego 
Oratorium – miejsce modlitwy, nauki 
i wychowania. Początki nie były jednak 
proste. Chętnych było coraz więcej, 
a znalezienie stałego miejsca zamiesz-
kania nie było proste. Po wielu podró-
żach z miejsca na miejsce, pomimo 
wzgardy niektórych mieszkańców 
i niechęci rządu, Oratorium powstało. 
Co prawda była to jedynie podnisz-
czona szopa, która wymagała jeszcze 
wielu remontów, jednak dla chłopców 
była to szopa marzeń.

Pomimo trudności finansowych, 
problemów w wychowaniu niesfornych 

chłopców, a także ciężkiej choroby, 
Jan Bosco nie poddawał się. Jego trud 
z pewnością nie poszedł na marne. 
Jednym z dowodów na to jest Michael 
Rua – jeden z jego wychowanków, 
który w przyszłości złożył na jego 
ręce śluby zakonne, a później stał się 
następcą swojego mentora. Został 
także pierwszym salezjaninem, choć 
bractwo to zostało oficjalnie zatwier-
dzone dopiero 15 lat po jego ślubach, 
tj. w 1869 roku.

Ksiądz Bosco 
okazał się kimś 
jeszcze więcej niż 
tylko wychowawcą 
kapłanów. W roku 
święceń Michaela, 
do Oratorium 
przybył dwunasto-
letni chłopiec. Był 
to Dominik Savio. 
Choć  śmier-
telna choroba 

płuc spowodowała, że spędził wśród 
wychowanków księdza Bosco jedynie 
3 lata, to już wtedy stał się wzorem 
świętości. 100 lat po swoim odejściu 
do Boga został kanonizowany, stając 
się przykładem dla pokoleń młodych 
chłopców.

Ksiądz Jan Bosco, po przeżyciu 
73 lat, w których ani jedna minuta 
nie została zmarnowana, zmarł 
w otoczeniu swoich współbraci. 
Do końca został nauczycielem, przy-
kazując im: „Waszej trosce polecam 
wszystkie dzieła, jakie Bóg zechciał 
mi powierzyć (...); jednakże w sposób 
szczególny polecam wam troskę 
o młodzież biedną i opuszczoną, która 
zawsze stanowiła najdroższą cząstkę 
mego serca na ziemi (...)”.

Krystian Pilch

PATRON SZKOŁY – KSIĄDZ BOSKO
Nim Jan Bosco został świętym był zwykłym Jankiem. Cóż, tak naprawdę nie do końca takim zwykłym. 
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Wielu ludzi próbuje dowie-
dzieć się, co dzieję się po 
tamtej stronie życia. Co 

o nawiązywaniu kontaktu z osobami 
zmarłymi mówi nauka Kościoła? Co 
daje chrześcijanom nadzieję i pewność, 
że bliscy, którzy odeszli tak naprawdę 
są blisko nas? 

Wizja życia po śmierci według 
5 wielkich religii świata

Hinduizm
Wyznawcy tej religii wierzą, iż dusza 
człowieka podlega cyklowi narodzin 
i śmierci- cykl ten nazywany jest rein-
karnacją. Każde kolejne wcielenie jest 
kontynuacją poprzedniego, a co za tym 
idzie śmierć nie jest uznawana za koniec. 
Śmierć to kolejny etap w wędrówce 
duszy. Ostatecznym celem wszystkich 
wcieleń jest wyzwolenie się z nieustan-
nych narodzin i śmierci i zjednoczenie się 
duszy z boską istotą. Istnieją trzy drogi, 
które pomagają w przerwaniu cyklu 
narodzin i śmierci, są to: miłość, zdoby-
wanie mądrości i bezinteresowność.

Buddyzm
Śmierć buddysty w zasadzie nie różni 
się od śmierci hinduisty. Obie te religie 

posiadają część wspólną, jednakże 
jedną z głównych i zarazem największą 
różnicą tych dwóch wyznań jest ich 
stosunek do duszy. Buddysta nie wierzy 
w nieśmiertelną i niezmienną duszę. 
Cel wierzącego buddysty to nirwana- 
wyzwolenie i uwolnienie od kolejnych 
inkarnacji. 

Judaizm
Wyznawcy judaizmu wierzą, że dusza 
jest nieśmiertelna. Po śmierci czło-
wiek podlega sądowi, gdzie zostaje 
rozliczony ze swoich dobrych i złych 
uczynków, dotyczy to jednak wyłącznie 
duszy. Zmartwychwstanie będzie pole-
gało na ponownym połączeniu się duszy 
i przemienionego ciała. Żydzi wierzą, że 
grzesznicy trafiają do Gehinom , gdzie 
odpokutowują za popełnione w życiu 
błędy. W większości przypadków jest 
to tylko miejsce przejściowe służące 
oczyszczeniu i nie zamykające drogi 
do raju. Nikt jednak dokładnie nie wie, 
jak wygląda przyszły świat. Pewne 
jest jednak to, że jest to coś dobrego, 
bo pochodzące od samego Boga. 

Chrześcijaństwo 
W Chrześcijaństwie całe naucza-
nie opiera się na zbawczej mocy 

Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Jego śmierć i Zmartwychwstanie otwo-
rzyły ludziom bramy nieba. Chrześcija-
nie wierzą w życie wieczne i wyzwo-
lenie od zła. Po zakończeniu życia 
doczesnego, każdy człowiek staje przed 
sądem i zostaje rozliczony ze wszyst-
kich swoich grzechów. W celu odpo-
kutowania za swoje winy ludzie trafia-
ją do czyśćca. 

Islam
Muzułmanie podobnie jak Żydzi i Chrze-
ścijanie wierzą w nieśmiertelną duszę. 
Po śmierci dusza wyznawcy Islamu 
spotyka dwóch aniołów, którzy wypy-
tują o przebieg życia i decydują o jej 
dalszym losie. Raj w Islamie przedsta-
wiony jest jako duży, strzeżony ogród. 
Jest to miejsce przepychu, bogactwa 
i szczęścia. 

Wywoływanie duchów 
- kontakt ze zmarłymi
Kościół nie neguje możliwości kontaktu 
żywych ze zmarłymi. Zdaniem św. 
Tomasza z Akwinu jest to jednak 
możliwe wyłącznie dzięki szczególnemu 
zezwoleniu Boga. Dusze przenikając 
do świata żywych mogą szukać ratunku 
i prosić o modlitwę, ale również prze-
strzegać nas przed niebezpieczeństwem. 
Ludziom mogą ukazać się dusze, które 
już cieszą się wiecznym szczęściem 
w niebie, dusze, które czasowo znaj-
dują się w czyśćcu, a w szczególnych 
przypadkach nawet dusze potępione. 
Tak opisuje to wspomniany wcześniej 
doktor Kościoła: „Można przyjąć, że 
niekiedy również potępieni otrzymują 
pozwolenie na ukazanie się żywym, aby 
pouczyć ich lub przestraszyć lub też aby 
prosić o wstawiennictwo dla dusz, które 
znajdują się w czyśćcu. 

Dokończenie na str. 17

Życie pozagrobowe 
i wiara w duchy

Przekonanie w życie pozagrobowe występuje w wierzeniach większości ludów świata. Wizje życia 
pośmiertnego różnią się w zależności od religii, ale posiadają wspólny mianownik, jakim jest ufność 

i nadzieja, że śmierć nie oznacza końca. 
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Chodzi o to, by po zapoznaniu 
się z poszczególnymi informa-
cjami biograficznymi, wybrać 

sobie jednego świętego, który będzie 
towarzyszem miesiąca. Podana formuła 
modlitwy za wstawiennictwem święte-
go, ma pomóc w refleksji modlitewnej 
w towarzystwie tegoż świętego. Zachę-
camy do odnalezienia swojego patrona 
miesiąca. 

BŁOGOSŁAWIONA KAROLINA 
KÓZKÓWNA – CZYSTOŚĆ 

Karolina to młoda dziewczyna z niesa-
mowitym zapałem do modlitwy a jedno-
cześnie czwarta z jedenaściorga dzieci 
Jana Kózki i Marii z domu Borzęc-
kiej.  Bardzo pobożna oraz wytrwała 
w każdym swoim działaniu, pracowi-
ta, ale także chcąca przekazać wiedzę 
innym. Wzrastała w bardzo pobożnej 
rodzinie. Codziennie towarzyszyła im 
wspólna modlitwa. Jej mały domek był 
nazywany „Kościółkiem”, w którym 
zbierała się grupa ludzi i śpiewała Gorz-
kie Żale, bądź czytała wspólnie Pismo 
Święte. Karolina będąc dzieckiem 
bardzo chciała pomóc swoim rodzicom 

więc pracowała z nimi na roli, ale także 
pomagała innym ludziom, często star-
szym, gdy nie mogli czegoś zrobić sami. 
Chętnie się uczyła, ale jeszcze chętniej 
przekazywała tę wiedzę dalej. Piękne 
było to, że jeśli się dowiedziała czegoś 
lub poznała jakąś prawdę, to nie zatrzy-
mywała jej dla siebie, lecz spieszyła 
z przekazaniem jej innym. Ta wytrwa-
ła dziewczyna, która nie ruszała się 
nigdzie bez swojego różańca, zginęła 
mając zaledwie 17 lat. Została uprowa-
dzona i zamordowana przez carskiego 
żołnierza. Na ostatnie pożegnanie Karo-
liny przybyło wiele osób, które były 
przekonane, że uczestniczą w pogrze-
bie męczennicy. Podziwiali ją za jej trud 
w przekazywaniu wiary, oddawaniu się 
Bogu w każdej modlitwie i wytrwałości 
w swojej czystości. Dziś możemy prosić 
ją o wstawiennictwo w modlitwie: 

”Najłaskawszy Boże, który sprawi-
łeś że młoda dziewczyna poświęciła 
swoją czystość wyłącznie Tobie przez 
ofiarę ze swojego życia, ginąc z rąk 
nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy 
za Jej wstawiennictwem umieli podej-
mować codziennie walkę z pokusami. 
Wzbudź w nas mocne postanowienie 
życia czystego i szlachetnego. Spraw 
łaskawie, byśmy umieli rozpoznać swoje 
powołanie i naśladować cnoty błogo-
sławionej Karoliny, a spełniając Twoją 
wolę oczyszczali swoje intencje i przez 
zachowanie czystości ciała i duszy służy-
li Tobie z radością. Niech Twoja łaska 
broni nas od wszelkich napaści nieprzy-
jaciół Kościoła. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen.”

ŚWIĘTY MARCIN Z TOURS 
- OFIARNOŚĆ
Św. Marcin, biskup to dowód na to że 
wystarczy czasem jeden dobry uczy-
nek, aby się nawrócić. Wywodzi się 
z pogańskiej rodziny oraz po ukończe-
niu odpowiedniego wieku decyduje się 
wstąpić do wojska. Po jednej z bitew 
kiedy wracał napotkał starca proszącego 
o jałmużnę i oddał mu połowę swoje-
go okrycia, a tej samej nocy objawił 

mu się Chrystus, który mówił do anio-
łów, że Marcin oddał mu płaszcz. Po 
tym wydarzeniu przyjął Chrzest i wystą-
pił z wojska, gdyż wiara i jej wartości 
kłóciły się ze zwyczajami bycia żołnie-
rzem. Jednym z zadań, jakie chciał 
podjąć Marcin, było nawrócenie rodzi-
ców, które udało mu się zrealizować 
po opuszczeniu armii. Chwilę później 
zaczął gromadzić wokół siebie uczniów, 
w późniejszym czasie, założył klasz-
tor w Galii, który charakteryzował się 
połączeniem koncepcji życia mniszego 
z działalnością misyjną. Marcin który 
został biskupem bardzo chętnie kulty-
wował akcje podróżowania i głoszenia 
wiary w Chrystusa. Współczesny hagio-
graf zanotował wiele cudów wymodlo-
nych za przyczyną biskupa oraz wiele 
nawróconych pogan. Możemy wypra-
szać łaski przez Świętego Marcina 
poprzez Litanie oraz modlitwę: 

„Boże, Ty zostałeś uwielbiony 
przez życie i śmierć Świętego Marci-
na, biskupa, odnów w naszych sercach 
cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani 
życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i królu-
je w jedności Ducha Świętego, Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen”

ŚWIĘTY TOWARZYSZ MIESIĄCA
Blok tematyczny: „Święty towarzysz miesiąca”, jest okazją do przybliżenia Czytelnikowi wybranych biografii trzech 

świętych, których wspomnienia wypadają w bieżącym miesiącu. 
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ŚWIĘTA CECYLIA 
- CIERPLIWOŚĆ
Święta Cecylia to kobieta nie dość że 
piękna zewnętrznie, to także piękna 
duchowo i wierna w swoich przekona-
niach. Jest to dobrze urodzona Rzymian-
ka, której został wybrany towarzysz 
życiowy, lecz ona miała własny plan 
na siebie czyli oddanie Bogu. Cecylia 
dzień przed ślubem opowiedziała swoje-
mu narzeczonemu Walerianowi o wierze 
i modlitwie oraz o swojej czystości. 
Przyszły mąż był tak zafascynowany 
tym że chciał zobaczyć jej anioła, lecz 
ona mu powiedziała, że nie zobaczy go, 
jeśli sam nie zostanie ochrzczony. I tak 
się stało. Walerian za przyczyną Cecy-
lii zafascynował się wiarą chrześcijań-
ską, a następnie wciągnął w to swoje-
go brata. Chwilę później rozpoczęło się 
prześladowanie i bracia zostali zamor-
dowani, a ich majątek rozdany biednym 
przez Cecylię. Uczynek ten przyniósł 

pewne konsekwencje dla chrześcijanki, 
gdyż kazano ją aresztować, lecz żołnie-
rze przekonywali ją do wyrzeczenia się 
swojej wiary. Ona nie poddała się i nie 
zrezygnowała z swoich przekonań. 

Gdy Cecylia nie ustąpiła po rozmowie 
zaczęto stosować męki. To także nie 
pomogło. Namiestnik w końcu kazał 
ją ściąć mieczem, lecz kat wpatrzony 
w jej urodę, nie był w stanie tego uczy-
nić i wyłącznie uderzył ją kilkukrotnie. 
Po trzech dniach Cecylia zmarła. Modlić 
się do tej cierpliwej męczennicy może-
my poprzez słowa: 

„Cecylio Święta, Patronko Nasza 
dziś chwałę twoją ziemski chór ogła-
sza strażniczko harmonii, z tonów 
czynisz piękny splot, by dźwięcznym, 
czystym był wspólny głos. Nauczycielko 
cierpliwości i wytrwania przyjm proś-
by nasze i błagania, by śpiewało nam 
się lżej w swej opatrzności głos każdy 
miej doskonała Pieśniarko, Artyst-
ko w Niebiosach śpiewasz cudow-
nie, Panu grasz na organach odkryj 
nam uczniom Twym skrawek Nieba 
bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmie-
wa! Amen.”

Dokończenie ze str. 15

Jest jednak pewna różnica między świę-
tymi i potępionymi, ponieważ ci pierwsi 
mogą ukazać się, kiedy chcą, natomiast 
ci drudzy nie. Bowiem jako święci już za 
życia ziemskiego otrzymywali jako łaskę 
charyzmatyczną dar czynienia cudów”.  
Kościół od początków chrześcijaństwa 
przeciwstawia się praktykom wywoły-
wania duchów. Potwierdzają to m.in. 
synody ancyrański ( 314 rok), karta-
giński ( 398 rok), rzymski ( 724 rok). 
O wyłącznej modlitewnej łączności 
ze zmarłymi przypomina również Sobór 
Watykański II, stanowczo zabroniono: 
„prowokowania za pomocą ludzkich 
środków doświadczalnego kontaktu 
z duchami lub duszami ludzi zmarłych 
w celu otrzymania od nich informacji”. 
Nawiązywanie kontaktu z duchami to 
niejednokrotnie chęć potwierdzenia 
istnienia świata nadprzyrodzonego. 
Czasami ma to być zabawa, niekiedy 
zwykła ciekawość, a innym razem to 
tęsknota za bliską osobą i szukanie z nią 
„duchowej łączności”. Wywoływanie 
duchów osób zmarłych zza światów to  
nic innego jak zakłócanie ich spokoju, 
takie wtargnięcie poza zasłonę śmierci 

jest traktowane w wielu religiach jako 
czyn haniebny.  Koniec końców ta łącz-
ność okazuje się być złudzeniem. Skutki 
wywoływania duchów osób zmarłych 
mogą okazać się tragiczne. Prawdopo-
dobieństwo, że wejdziemy w relację 
ze złym duchem, z Szatanem, jest 
ogromne. Ludzie mają przeświadczenie, 
że to oni panują nad duchem, którego 
„sprowadzili”. W rzeczywistości jest 
odwrotnie, to duch przejmuje władzę 
nad człowiekiem. Złe duchy godzą się 
wchodzić w łączność z ludźmi tylko 
dlatego, aby im szkodzić i zachęcać 
do złego. 

Świętych obcowanie- 
communio sanctorum
Śmierć niszczy możliwość bezpośred-
niego kontaktu między tymi, którzy 
odchodzą i tymi, którzy zostają. Nie 
oznacza to jednak, że znikają wszystkie 
więzi, które łączyły te osoby. Komuni-
kacja, która towarzyszyła za życia oczy-
wiście nie jest już niestety możliwa. 
Z punktu widzenia chrześcijanina pozo-
staje jednak nie tylko, chociaż również 
ważne, pamięć i wspomnienia, ale 
przede wszystkim wiara i przekonanie, 
że pomiędzy żywymi i zmarłymi trwa 

szczególna więź: świętych obcowanie- 
communio sanctorum, więź, której nie 
straszne granice czasu i przestrzeni. 
Mowa tutaj o modlitwie, modlitwie 
obustronnej. W czasie Mszy Świętej 
podczas Wyznania Wiary wyma-
wiając słowa „świętych obcowanie” 
nie wszyscy zdają sobie sprawę, że 
nie mamy na myśli tylko świętych 
wyniesionych na ołtarze. Mowa tutaj 
o realnej więzi, która łączy żyjących 
na ziemi, zbawionych w niebie oraz 
przebywających jeszcze w czyśćcu, 
a więc wszystkich, którzy przez chrzest 
zostali włączeni do wspólnoty Kościoła. 
Dodatkowa słowa communio sanctorum  
powinny każdego chrześcijanina napeł-
niać nadzieją i otuchą. 

Życie pozagrobowe i wiara w duchy
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Tymczasem mamy już listopad. Wielu z nas modliło 
się przy grobach naszych bliskich zmarłych. Może 
zrobiło nam się smutno, może ktoś zapłakał na myśl 

o zmarłej babci, czy wspominając pogrzeb dziadka.
Łzy też są potrzebne, ALE chciałbym, żebyśmy zawsze 

pamiętali, że…
… BÓG NAS KOCHA !
I dlatego zawsze będzie nas prowadził i ochraniał, 

żebyśmy doszli razem do nieba.

PROPONUJĘ NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC TAKI

KONKURS. 
Korzystając z obrazka uzupełnijmy brakujące wyrazy 

w bardzo ważnym zdaniu, które zapisał św. Paweł w Liście 
do Rzymian. Myślę, że warto nauczyć się go na pamięć 
i czerpać z tych słów coraz to nowe siły.

Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki 
Temu, który nas umiłował. I jestem tego pewien, że

ani (1) ………………… , 
ani (2) ………………… , 
ani (3) ………………… , 
ani Zwierzchności, 
ani (4) ………………… (5) ………………… , 
ani (6) ………………… , 
ani co (7) ………………… , 
ani co (8) ………………… , 
ani (9) ………………… , 
ani jakiekolwiek inne (10) ………………… , 
nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chry-

stusie Jezusie, Panu naszym. *

Za poprawną odpowiedź można wygrać nagrodę, zestaw 
2 gier planszowych. 

Wystarczy, w najbliższą niedzielę przynieść do kościoła 
i włożyć do koszyka przed ołtarzem, małą karteczkę, z wypi-
sanym imieniem, nazwiskiem, klasą i oczywiście uzupeł-
nionym zdaniem.

* Rz 8, 37-39 (Biblia Tysiąclecia wyd. IV)

Na koniec mała zachęta dla 

RODZICÓW.
Niedawno Papież Franciszek ustanowił III Niedzielę 

Zwykłą – Niedzielą Słowa Bożego. Rozumiemy, że przez 
to Ojciec Święty zaprasza nas do jeszcze większego wysiłku 
w poznawaniu Pisma Świętego. Dlatego w naszej parafii 
powstała grupa biblijna. Ciągle jeszcze można przyjść 
na nasze spotkania. Składają się z krótkiego wykładu, 
pracy z tekstem biblijnym metodą skrutacji i dzielenia się 
wnioskami. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek 
o 19.00 w salce parafialnej.

KĄCIK  DLA  DZIECI
Witajcie! Z tej strony ks. Michał. Chciałbym bardzo Wam podziękować za wspólną modlitwę 

różańcową w październiku. Wiemy, że był to niezwykły miesiąc, bo  NADZWYCZAJNY MIESIĄC 
MISYJNY. Razem wypraszaliśmy łaski dla misjonarzy, poznawaliśmy ich historie i życie codzienne. 

Wierzę, że nasze serca rozpaliły się miłością do Pana Jezusa i Jego Kościoła, który przez 
misjonarzy, na całym świecie głosi Dobrą Nowinę.
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Naszym przewodnikiem po 
seminaryjnych korytarzach 
był znany nam mieszkaniec 

tego domu: kleryk Wojciech Leśniak, 
który rozpoczął 5 rok formacji semina-
ryjnej. Pierwszym punktem na planie 
zwiedzania znalazła się oczywiście 
kaplica pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, która nazywana jest 
sercem całego seminarium. To tutaj 
bowiem klerycy rozpoczynają i kończą 
każdy dzień, to tutaj wypraszają łaskę 
rozeznania powołania i trwania w nim 
aż do śmierci. Nasz przewodnik przed-
stawił słuchaczom historię tak kaplicy, 
jak i całego budynku seminaryjnego, 
w której nie brakowało również tragicz-
nych, wojennych wątków. Uwagę 
wszystkich słuchaczy przykuł łaciński 
cytat z Pisma Świętego, który znaj-
duje się na ścianie wokół ołtarza: 
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was 
wybrałem, abyście szli o owoc przyno-
sili”. Sentencja ta przywołuje refleksję 
na temat powołania każdego człowieka, 
które ma dawać owoce w postaci dobra, 
piękna i prawdy. Z pewnością wielu 
młodych ludzi, czytając to łacińskie 

zdanie, zastanowi się nad swoją odpo-
wiedzią Bogu na głos powołania. Pan 
Bóg powołuje wielu, niewielu jednak 
odpowiada na to wołanie. Niektórzy nie 
odpowiadają z powodu obaw czy będą 
wystarczająco dobrymi kapłanami, inni 

boją się o trwałość swojej decyzji. 
Z pewnością decyzja o powołaniu 
kapłańskim nie jest łatwa, ale raz 
podjęta – szczerze i na całe życie – daje 
wiele owoców, wiele radości z faktu, 
że każdego dnia można służyć Bogu 
i ludziom. 

W programie wyjazdu młodzieży 
do Krakowa nie brakło również rozryw-
kowych akcentów. Po szybkim obie-
dzie w Galerii Krakowskiej, udaliśmy 
się do Aquaparku, gdzie spędziliśmy 
wiele godzin. Zabawom nie było końca. 
Czarny Dunajec zobaczyliśmy więc już 
pod osłoną nocy. 

Choć była nas spora grupa, jesteśmy 
otwarci na nowych członków wspól-
noty. Zachęcamy więc każdego, kto 
chce miło spędzać czas, a przy okazji 
rozwijać swoją wiarę, do uczest-
nictwa w spotkaniach Parafialnej 
Grupy Młodzieżowej: „Śladami 
Boga”, które odbywają się w piątek 
po Mszy Świętej wieczornej około 
18 15. Do zobaczenia. 

Nasza wspólnota młodzieżowa miała okazję odwiedzić kolejne ciekawe miejsce. Tym razem celem 
wyprawy młodych ludzi stało się Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie. To samo, w którym kształcił 

się Karol Wojtyła, późniejszy papież z Polski.

PGM: „ŚLADAMI BOGA” 
W SEMINARIUM KRAKOWSKIM
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31 Niedziela Zwykła 3.11 
 7.00 † Anna i Karol Ogrodny 
 8.30 † Aniela Juchas 
 10.00 † Zofia Rams 2 rocz. śmierci
 10.00 ††  zmarłe członkinie z Róży 

Kulikowskiej i z ich rodzin 
 11.30 ZA PARAFIAN - CHRZTY 
 17.00 † Leon Rosiński greg. 

Poniedziałek 4.11 Wspomnienie  
św. Karola Boromeuszka, biskupa
 7.00 † Leon Rosiński greg.
 7.00 † Czesław Koziołek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Ryszard Toczek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu 
 7.00 † Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu
17.00 † Józef Ligas 

Wtorek 5.11 
 7.00 † Józef i Kunegunda Łopata 
 7.00 †  Franciszek Kapuściarz  

– int. z pogrzebu
 7.00 † Piotr Bandyk – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Katarzyna Adamczyk 

– int. z pogrzebu
 7.00 † Sławomir Kolbrecki – int. z pogrzebu 
17.00 † Leon Rosiński greg.

Środa 6.11 
 7.00 † Leon Rosiński greg. 
 7.00 †  Helena i Stanisław Możdżeń, 

syn Bronisław 
 7.00 † Czesław Koziołek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Ryszard Toczek – int. z pogrzebu 
17.00 1)  Dziękcz. za ocalenie życia 

w wypadku z prośbą o powrót do 
zdrowia dla Łukasza 

Czwartek 7.11 
 7.00 † Leon Rosiński greg.
 7.00 † Stanisław i Władysław Dmuchacz 
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu 
17.00  O błog. Boże, dary Ducha Świętego 

i opiekę Matki Bożej dla kapłanów 
w naszej parafii 

17.00 † Jan Stasiowski, żona Aleksandra 

Piątek 8.11 
 7.00 † Józef Dziąba, żona Wiktoria 
 7.00 † Paulina Figus w rocz. śmierci 
 7.00 † Czesław Koziołek – int. z pogrzebu
 7.00 † Ryszard Toczek – int. z pogrzebu 
17.00 † Leon Rosiński greg.

Sobota 9.11 Święto – Rocznica poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej
 7.00 † Leon Rosiński greg. 
 7.00 † Stanisław Zieliński 
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu
 7.00 † Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Franciszek Kapuściarz 

– int. z pogrzebu 
17.00 † Stanisław Molek 21 rocz. śmierci

32 Niedziela Zwykła 10.11  
Wspomnienie św. Leona Wielkiego, 
papieża i doktora Kościoła
 7.00  Dziękcz. i o błog. Boże dla Zofii 

w 80 rocz. urodzin 
 7.00 † Stanisław Klimowski
 8.30 † Franciszek Kolbrecki 6 rocz. śmierci 
10.00 † Helena i Józef Szaflarski 
11.30  Dziękcz. i o błog. Boże dla Lucyny 

i Marcina w 15 rocz. ślubu 
11.30 † Józef i Anna Bania, wnuk Grzegorz 
15.00 † Leon Rosiński greg.
17.00  †† zmarłych kapłanów, którzy 

pracowali w naszej parafii 

Poniedziałek 11.11 Wspomnienie 
św. Marcina z Tours, biskupa. 
Święto Niepodległości
 7.00  Dziękcz. i o błog. Boże dla ks. Marcina 

w dniu imienin
 7.00 † Leon Rosiński greg. 
 7.00 † Czesław Koziołek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Ryszard Toczek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu 
10.00 W intencji Ojczyzny
17.00 † Jan i Anna Gal 
17.00 ††  zmarłe członkinie z Róży 

Fudalowej i ich rodzin

Wtorek 12.11 Wspomnienie św. Jozafata, 
biskupa i męczennika
 7.00 † Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Franciszek Kapuściarz 

– int. z pogrzebu
 7.00 † Piotr Bandyk – int. z pogrzebu 
 7.00 † Sławomir Kolbrecki – int. z pogrzebu
 7.00 † Jan Sroka – int. z pogrzebu 
17.00 † Leon Rosiński greg.

Środa 13.11 Wspomnienie świętych 
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka 
i Krystyna, pierwszych męczenników 
Polski
 7.00 † Leon Rosiński greg. 
 7.00 † Czesław Koziołek – int. z pogrzebu 
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu 
17.00 1)  Dziękcz. i o błog. Boże dla 

ks. Marcina z okazji imienin 

Czwartek 14.11 
 7.00 † Leon Rosiński greg.
 7.00 † Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu 
17.00 † Andrzej i Maria Bryja 
17.00 † Aniela i Jan Szaflarski 

Piątek 15.11 Wspomnienie św. Alberta 
Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła 
 7.00 † Leon Rosiński greg. 
 7.00 † Ks. Franciszek Juchas 2 rocz. śmierci 
17.00 WYPOMINKOWA

Sobota 16.11 Wspomnienie Matki Bożej 
Miłosierdzia (Ostrobramskiej)
 7.00 W int. Bogu wiadomej 

 7.00 † Janina i Henryk Kwaśny 
17.00 † Grzegorz Paszek 23 rocz. śmierci 
17.00 † Leon Rosiński greg.

33 Niedziela Zwykła 17.11 Wspomnienie 
św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
 7.00 † Aniela i Jan Szaflarski
 8.30 † Jan Juchas 
 8.30 † Leon Rosiński greg.
10.00 † Maria Świderska 6 rocz. śmierci 
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY 
17.00 † Władysław i Bronisława Molek

Stare Bystre i Wróblówka
31 Niedziela Zwykła 3.11 
Stare Bystre 9.00 † Jan Biela 5 rocz. śmierci
Wróblówka 10.30 † Maria i Stanisław 
Szczypta, syn Stanisław

Środa 6.11 
Stare Bystre 15.30 1) † Zofia i Józef Guzdek
2) † Jan Takuśki – int. z pogrzebu
Wróblówka 15.30 † Anna i Wojciech 
Podczerwiński, syn Stanisław

Piątek 8.11 
Stare Bystre 15.30 1) † Janina i Władysława 
Miernicki
2) † Jan Takuśki – int. z pogrzebu
Wróblówka 15.30 † Stanisław, Józef, 
Katarzyna, Maciej i Antonina

32 Niedziela Zwykła 10.11 Wspomnienie 
św. Leona Wielkiego, papieża i doktora 
Kościoła
Stare Bystre 9.00 † Katarzyna Molek 2 rocz. 
śmierci
Wróblówka 10.30 Dziękcz. i o błog. Boże, 
dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

Środa 13.11 Wspomnienie świętych 
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka 
i Krystyna, pierwszych męczenników 
Polski 
Stare Bystre 15.30 † Stanisław Bryja 
11 rocz. śmierci, żona Maria
Wróblówka 15.30 † Marianna Mazur 
4 rocz. śmierci

Piątek 15.11 Wspomnienie św. Alberta 
Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła 
Stare Bystre 15.30 WYPOMINKOWA
Wróblówka 15.30 WYPOMINKOWA

33 Niedziela Zwykła 17.11 Wspomnienie 
św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
Stare Bystre 9.00 † Ks. Tadeusz i Franciszek 
Juchas
Wróblówka 10.30 † Ludwik Komperda 
26 rocz. śmierci

Intencje mszalne
03.11 - 17.11. 2019 r.


