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DUNAJEC
Miesięcznik Rzymskokatolickiej Parafii 
pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu

Nieplanowane 

Narodzenie Boże 
– Świętość życia



AKTUALNOŚCI

DOM SENIORA  
NAD MŁYNEM 

13.11.2019 roku ks. Dziekan 
Krzysztof Kocot poświęcił 

budynek, w którym został otwarty 
Dom Seniora o wdzięcznej nazwie: 
„Nad Młynem”. Celem tej nowej 
inicjatywy na terenie parafii Czarny 
Dunajec jest stworzenie środowiska 
sprzyjającego życiu osób w pode-
szłym wieku. Młodzi, ambitni właści-
ciele chcą stworzyć dom w pełnym tego 
słowa znaczeniu. „Przyjazna, rodzinna 
i ciepła atmosfera, która ma ogromne 
znaczenie w tak ważnym okresie życia 
jest podstawą funkcjonowania naszego 

domu” – napisali  o sobie właściciele. 
W następnym numerze DUNAJCA 
będzie można zapoznać się szerzej z tą 
nową placówką na Podhalu. 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 

W zorem roku poprzedniego, 
w naszej parafii w kolejne 

niedziele grudnia – ósmego, pięt-
nastego, i dwudziestego drugiego, 
odbywać się będą rekolekcje adwen-
towe. Mają one przygotować nas 
do właściwego przeżycia świąt Bożego 
Narodzenia. Poprowadzi je ks. Dr 
Lucjan Bielas, Profesor z Uniwersy-
tetu Jana Pawła II w Krakowie. 
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Europo nie możesz żyć bez 
Boga. Takie przesłanie 
płynie z uroczystości nadania 
imienia i poświęcenia sztan-
daru w Liceum integracyjnym 
w Czarnym Dunajcu. Niewąt-
pliwie było to najważniejsze 
wydarzenie minionego 
miesiąca, dlatego postano-
wiliśmy Państwu przybliżyć 
to wydarzenie. Zachęcę-
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

KALENDARZ PARAFIALNY 
I ALBUM 

W ciąż można nabyć kalendarz 
na nowy rok 2020 ze zdjęciami 

drogi krzyżowej z kaplicy na cmen-
tarzu parafialnym. Do nabycia jest 
również album: Kościoły Archidie-
cezji Krakowskiej”. W albumie tym 
szeroko zostały opisane kościoły 
i kaplice naszej parafii: w Czarnym 
Dunajcu, we Wróblówce i w Starem 
Bystrem. Więcej informacji w kance-
larii lub w zakrystii. 

JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY 

T radycja organizowania jarmarków 
w Czarnym Dunajcu sięga roku 

1760. Wtedy to nasza miejscowość 
uzyskała królewską zgodę na prowa-
dzenie tego typu działalności. Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Czarny 
Dunajec pragnie powrócić do tego 
pięknego zwyczaju. Pierwszy taki 
jarmark odbędzie się już w okresie 
Adwentu 2019 roku. Prace nad orga-
nizacją tego wydarzenia już trwają, 
a widzialnym ich znakiem są domki 
handlowe na rynku Czarnego Dunajca. 
Parafialna Grupa Młodzieżowa: 
„Śladami Boga”, będzie w jednym 
z tych domków oferować swoje 
wyroby rękodzielnicze. Zapraszamy 
do udziału w jarmarku.

Coraz mniej Bożego 
Narodzenia w Bożym 
Narodzeniu?
Zaraz po dniu Wszystkich Świętych 
w centrach handlowych, ale nie tylko, 
pojawiają  bożonarodzeniowe dekoracje, 
„świąteczne” piosenki, przystrojone 
choinki i tłumy Mikołajów. Dokoła oświe-
tlone kolorowe ulice. Boże Narodzenie, 
które trwa niemal dwa miesiące. Trochę 
żal, że przestaliśmy czekać na święta, 
wyczekiwać z takim utęsknieniem i rado-
ścią tego co ma nadejść. W zamian 
wszystko mamy podane od razu. Te dni, 
które mają być wyjątkowe w roku zaczy-
nają być zwykłe, bo próbujemy trochę 
na siłę stworzyć i utrzymać atmos-
ferę świąteczną od początku listopada 
do końca grudnia. Kolędy zastąpione 

słuchanymi na okrągło hitami z kate-
gorii „Last Christmas”. Bogata symbo-
lika tego religijnego święta jakby kłuje 
w oczy i schodzi na dalszy plan, broni się 
tylko to co jest kolorowe i wesołe. Uboga 
święta rodzina znika, bo nie jest tym, co 
można dobrze sprzedać. Ze świątecznych 
kartek znika szopka, żłóbek. Życzenia, 
które słyszymy też wyglądają inaczej niż 
kiedyś.  A przecież odzieranie Bożego 
Narodzenia z odniesień religijnych to 
jakby obchodzenie urodzin bez jubilata. 

Jak ocalić Boże Narodzenie ?
Być może słowo ocalić jest zbyt mocne, 
może mowa o ocaleniu Świąt to wybie-
ganie w daleką przyszłość, a może to 
zwykła przestroga, aby przypomnieć 
prawdziwą istotę Bożego Narodzenia 

„Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez Ciebie, 
zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie”

św. Matka Teresa z Kalkuty

Boże Narodzenie 
to czas, który u większości  ludzi wywołuje bardzo pozytywne emocje. 
I to ma sens, bo tak powinny działać na ludzi wierzących dni, podczas 
których świętuje się przyjście na ziemię Jezusa. Powinien to być czas 

przygotowania, radości, serdeczności i przemiany. Czy zawsze tak jest? 
Czy nie zatracamy chrześcijańskiej istoty Świąt? Czy we współczesnym 

świecie w Bożym Narodzeniu nie brakuje Bożego Narodzenia? 
Jak przywrócić świętom ich religijne założenia i  jak świętować, 

kiedy serce przepełnia smutek, żal i tęsknota?
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– tak na wszelki wypadek. Teoretycznie 
komercyjny wymiar świąt, który jakby 
się mogło wydawać zdominował przygo-
towania, nie przeszkadza w tradycyjnym 
i religijnym przeżywaniu Bożego Naro-
dzenia. Wielu z nas daje temu piękne 
świadectwo. Ważne, aby w świętowaniu 
ustalić sobie priorytety i kierować się 
odpowiednią hierarchią. To od ludzi 
zależy, czym będą dla nich święta i jak 
zdecydują się je przeżyć. Są ludzie, dla 
których możliwe jest Boże Narodzenie 
bez Boga, więc może faktycznie  to 
może się w jakiś sposób „udać”. Pytanie 
tylko po co i czy pamiętamy dlaczego 

te święta nazywają się tak a nie inaczej. 
Wielu ludzi przeraża skomercjalizowanie 
świąt Bożego Narodzenia i spłycenie 
ich do zakupów, prezentów, światełek. 
Skoro to czas celebrowania narodzin 
Jezusa, to pomijanie w świętach tego 
faktu jest co najmniej bezsensowne. 
Jeśli nie odstąpimy od spraw najważ-
niejszych i w centrum Bożego Narodzenia 
będzie Jezus, wówczas cała wizualna 
otoczka świąt będzie pięknym dopeł-
nieniem świątecznej atmosfery. Wbrew 
pozorom to materialne przygotowanie 
też jest ważne, pozwala tak zwyczajnie 
po ludzku odróżnić te świąteczne dni 

od tych powszednich, zwykłych. Sedno 
w tym, aby to było przygotowanie 
do narodzin Pana Jezusa i aby nie odgro-
dzić się murem przygotowań od praw-
dziwej istoty Bożego Narodzenia.  Nie 
można pozwolić, aby między ludźmi 
zabrakło tego Boga, który ofiarował czło-
wiekowi samego siebie. Należy otwo-
rzyć się na innych i wyjść na spotkanie 
Jezusowi. Otworzyć oczy, uszy i serca. 
Jezus narodził się by dać nadzieję. Warto 
w tym czasie zwrócić się w kierunku 
osób przeżywających jakiekolwiek cier-
pienie. Święta to nie dla wszystkich czas 
radosny. Tęsknota, niezgoda w rodzinie, 
samotność, choroba, przygnębienie, 
troski - do tych ludzi Jezus przychodzi 
w szczególny sposób, przynosi pocie-
szenie, nadzieję, niejednokrotnie posłu-
gując się drugim człowiekiem. Trzeba 
pamiętać, aby w wielości zajęć, natłoku 
obowiązków, dbaniu o każdy szczegół 
nie przegapić najważniejszego momentu, 
nie przejść obojętnie obok potrzebują-
cych. Próbujmy wprowadzić zgodę tam 
gdzie panują podziały, zapewnić o modli-
twie tam gdzie panuje cierpienie, a tam 
gdzie myślimy, że już pomóc nie możemy, 
zostawmy chociaż nasz uśmiech i dobre 
słowo. 

„….żeby zająć wśród nas 
puste miejsce przy stole”

Święta Bożego Narodzenia - dla 
jednych  radosne, długo wyczekiwane, 
dla drugich czas, który trzeba przetrwać- 
przetrwać, bo być może przy stole wigi-
lijnym zabrakło już bliskich osób, po 
których zostało puste miejsce i tęsk-
nota w sercu. Brakuje czyjegoś głosu, 
uśmiechu i spojrzenia. Puste miejsce przy 
stole według tradycji przygotowywane 
jest  dla niespodziewanego gościa, ale 
kiedy odchodzi bliska osoba to miejsce 
osiąga inny wymiar. Miejsce wypeł-
nione wspomnieniami, bólem rozstania 
i wieloma pytaniami na które nie ma 
odpowiedzi. I chociaż w niejednym 
domu przy niejednym stole popłynie łza, 
a żadne słowa nie będą dawały pocie-
szenia, kiedy ktoś z nostalgią spojrzy 
na puste miejsce i przywoła w wspo-
mnieniach bliską osobę, i mimo że  to 
nie łatwe, niech w sercach nie zabraknie 
nadziei, którą przynosi Maleńka Miłość. 
Nadziei, że to rozstanie - my tu oni tam 
- ma sens. 
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OJCOWIE WYJAŚNIAJĄ 
EWANGELIĘ

Zapraszam do zapoznania się, 
z tym, co mają do powiedzenia 
o fragmentach Ewangelii, które 

Kościół dał nam w tym miesiącu.

1 grudnia 2019 roku  
– I Niedziela Adwentu

EwangElia – Mt 24, 37-44

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie 

z przyjściem Syna Człowieczego. albo-
wiem jak w czasie przed potopem jedli 
i pili, żenili się i za mąż wydawali aż 
do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 
i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop 
i pochłonął wszystkich, tak również 
będzie z przyjściem Syna Człowie-
czego. Wtedy dwóch będzie w polu: 
jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 
dwie będą mleć na żarnach: jedna 
będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 
w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 
a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz 
wiedział, o jakiej porze nocy nadej-
dzie złodziej, na pewno by czuwał 
i nie pozwoliłby włamać się do swego 
domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, 
bo o godzinie, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie»

KoMEntarz:
„Nie znacie dnia”. Znaczenie tych 
słów jest takie: gdyby zwykli ludzie 
wiedzieli kiedy umrą, czuwali by 
z oddaniem w tej godzinie. Lecz 
aby czuwali nie tylko godzinę, 
nie mówi im Bóg, która to będzie 
godzina, albo dzień. 
św. Jan Chryzostom (344-407 r.),  

biskup Konstantynopola, 
wybitny teolog, kaznodzieja 

i duszpasterz

8 grudnia 2019 roku  
– II Niedziela Adwentu 

 - Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Maryi

EwangElia – ŁK 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta 
w Galilei, zwanego Nazaret, do Dzie-
wicy poślubionej mężowi, imieniem 
Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było 
na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: 
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan 
z Tobą, błogosławiona jesteś między 
niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa 
i rozważała, co miałoby znaczyć to 
pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój 
się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę 
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz 
Syna, któremu nadasz imię Jezus. 

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.
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Będzie On wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da 
Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie 
panował nad domem Jakuba na wieki, 
a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: 
„Jakże się to stanie, skoro nie znam 
męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyż-
szego osłoni Cię. Dlatego też Święte, 
które się narodzi, będzie nazwane 
Synem Bożym. A oto również krewna 
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości 
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 
która uchodzi za niepłodną. Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służeb-
nica Pańska, niech Mi się stanie według 
twego słowa!”

Wtedy odszedł od Niej anioł

KoMEntarz:
Anioł wita Maryję nowym tytułem. 
Nie można go znaleźć w żadnym 
innym miejscu Biblii. „Witaj, 
pełna łaski”, oznacza wyjątkowy 
dar. Nie jest on przeznaczony dla 
żadnego mężczyzny ani żadnej 
innej kobiety. To coś zupełnie 
wyjątkowego, tylko dla Maryi. Jest 
ona „ułaskawiona” [wcześniej niż 
cała ludzkość, ale mocą tej samej 
ofiary śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa - M.P.]. 

Orygenes (185-254 r.),  
wybitny teolog, filozof  

i pedagog chrześcijański

15 grudnia 2019 roku  
– III Niedziela Adwentu

EwangElia – Mt 11, 2-11

Gdy Jan usłyszał w więzieniu 
o czynach Chrystusa, posłał swoich 
uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś 
Tym, który ma przyjść, czy też innego 
mamy oczekiwać?» Jezus im odpowie-
dział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co 
słyszycie i na co patrzycie: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędo-
waci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, 
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi 
się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, 
kto nie zwątpi we Mnie».

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął 
mówić do tłumów o Janie: «Co wyszli-
ście obejrzeć na pustyni? Trzcinę koły-
szącą się na wietrze? ale co wyszliście 
zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty 
ubranego? oto w domach królewskich 
są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co 
więc wyszliście? Zobaczyć proroka? 
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż 
proroka. on jest tym, o którym napi-
sano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca 
przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. 
Zaprawdę, powiadam wam: Między 
narodzonymi z niewiast nie powstał 
większy od Jana Chrzciciela. Lecz 
najmniejszy w królestwie niebieskim 
większy jest niż on»

KoMEntarz:
Królestwo niebieskie to sam Jezus 
Chrystus. On to wzywa wszystkich 
ludzi do pokuty i nawrócenia. On 
też przyciągną nas do siebie przez 
miłość.

Orygenes (185-254 r.),  
wybitny teolog, filozof  

i pedagog chrześcijański.

22 grudnia 2019 roku  
– IV Niedziela Adwentu

EwangElia – Mt 1, 18-24

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa 
było tak. Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamiesz-
kali razem, znalazła się brzemienną za 
sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, 
który był człowiekiem sprawiedliwym 
i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, 
zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański 
ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, 
synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 
Porodzi Syna, któremu nadasz imię 
Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego 
grzechów». A stało się to wszystko, aby 
się wypełniło słowo Pańskie powiedziane 
przez Proroka: «Oto dziewica pocznie 
i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 
Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił 
tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął 
swoją Małżonkę do siebie

KoMEntarz:
Na słowa Maryi w umyśle Józefa 
pojawiły się dwie możliwości. Bał 
się ją zatrzymać a jednocześnie 
nie chciał jej zdradzić, porzucić. 
Było konieczne, aby i on miał obja-
wienie. Dzięki temu w przyszłości 
będzie mógł z większą troską 
i uwagą służyć Maryi i święcie 
poczętemu, Jezusowi. Anonim

29 grudnia 2019 roku  
– Niedziela Świętej Rodziny

EwangElia – Mt 2, 13-15. 19-23

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł 
Pański ukazał się Józefowi we śnie 
i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego 
Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań 
tam, aż ci powiem; bo Herod będzie 
szukał dziecięcia, aby Je zgładzić».

On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego 
Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż 
do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić 
słowo, które Pan powiedział przez Proroka: 
«z Egiptu wezwałem Syna mego».

A gdy Herod umarł, oto Józefowi 
w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie 
i rzekł: «Wstań, weź dziecię i Jego Matkę 
i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, 
którzy czyhali na życie dziecięcia».

On więc wstał, wziął dziecię i Jego 
Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz 
gdy posłyszał, że w Judei panuje Arche-
laos w miejsce ojca swego, Heroda, bał 
się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie 
nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył 
do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. 
Tak miało się spełnić słowo Proroków: 
«Nazwany będzie Nazarejczykiem»

KoMEntarz:
Dlaczego Chrystus jako dziecko 
został posłany do Egiptu? Tekst 
mówi jasno, że aby wypełnić 
proroctwo: „Z Egiptu wezwałem 
mojego syna” (Oz 11, 1). Od tego 
momentu możemy zobaczyć jak 
nadzieja zbawienia będzie głoszona 
całemu światu.
św. Jan Chryzostom (344-407 r.), 

biskup Konstantynopola, 
wybitny teolog, kaznodzieja 

i duszpasterz.
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W 1973 roku w Stanach Zjed-
noczonych aborcja została 
zalegalizowana. Spowodo-

wało to ogromny wzrost wykonywanych 
zabiegów. Sąd Najwyższy Stanów Zjed-
noczonych zatwierdził wyrok, uznając, że 
decyzja nie dotyczy zabijania poczętych 
dzieci, lecz prawa człowieka do prywat-
ności i wolności. Obecnie w USA działa 
808 placówek, w których zabijane są 
nienarodzone dzieci.

Film pt. ,,Nieplanowane” został stwo-
rzony na podstawie historii wolonta-
riuszki, a potem pracownicy kliniki abor-
cyjnej w potężnej organizacji Planned 
Parenthood - Abby Johnson. Kobieta 
opowiada o swoich przeżyciach zwią-
zanych z aborcją. Jak wspomina, jej praca 
w klinice miała na celu pomoc cierpiącym 
kobietom i zmniejszenie ilości dokony-
wanych zabiegów. Początkowo mogły 
być one przeprowadzane do 6 tygodnia 
ciąży, jednak z biegiem czasu sytuacja 
ta uległa zmianie i maksymalny wiek 

dziecka mógł osiągać nawet 24 tygo-
dnie. Abby żyła w przekonaniu, że po 
tak krótkim okresie płód nie jest jeszcze 
dzieckiem odczuwającym ból, czy 
zdolnym do jakichkolwiek uczuć i emocji. 
Wszystko zmienia się po tym jak zoba-
czyła maleńkie dziecko, starające się 
z całych sił odsunąć od urządzenia, które 
miało zaraz odebrać mu życie. Bohaterka 

przechodzi ogromną przemianę. Uświa-
damia sobie, że to, w czym brała udział 
przez te wszystkie lata, wcale nie jest 
pomocą dla kobiet, lecz wmawianiem 
im kłamstw, że aborcja to najlepsze 
i jedyne rozwiązanie. Postanawia całko-
wicie odciąć się od kliniki i zaczyna 
walczyć o jej zamknięcie. Ciekawym 
faktem jest to, że w filmie zagrał lekarz, 
który przeprowadzał niegdyś aborcje. 
Mężczyzna w swoim życiu dokonał 
1200 zabiegów, lecz nawrócił się, gdy 
jego córka zginęła w wypadku. Jak sam 
wspomina, wykonując kolejną operację, 
w martwym ciele zabitego dziecka, rozpo-
znał swoją córeczkę. Zostało udowod-
nione naukowo, że dziecko w łonie matki 
już przed narodzinami słyszy, reaguje 
na emocje mamy, cieszy się i złości, czuje 
i rozpoznaje głosy. Prawdą jest też to, 
że płód jest dzieckiem już od samego 
poczęcia, dlatego likwidacja choćby 
tak małego organizmu, również jest 
zabójstwem.

Film doskonale przedstawia jak wielu 
ludzi nie zdaje sobie sprawy czym tak 
naprawdę jest aborcja, a jest ona zabój-
stwem, okrutnym zabiegiem, który 
odbiera życie niewinnemu dziecku. Nie 
zapominajmy, że zabójstwo niezależnie 
od okoliczności, zawsze będzie bardzo 

WYJĄTKOWY FILM 
ZMIENIAJĄCY SERCA LUDZI

Aborcja od zawsze była tematem wzbudzającym wiele kontrowersji. Ludzie dzielą się na jej zwolenników, 
przeciwników oraz tych, którym trudno jest stwierdzić, czy jest zła czy też nie, i dlatego zazwyczaj posługują 

się odpowiedzią: ,,to zależy”. Z tego właśnie powodu powstał film pt. ,,Nieplanowane”, który miał na celu 
przedstawienie światu, czym tak naprawdę jest aborcja i jakie niesie za sobą konsekwencje.
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ciężkim grzechem. ,,Nieplanowane” 
opowiada o jednym z najbardziej kontro-
wersyjnych tematów naszych czasów, co 
wywołało ogromną burzę odmiennych 
zdań i opinii. Jak stwierdził abp. Joseph 
Naumann: ,,Gdybyś miał zobaczyć 
w tym roku tylko jeden film, zobacz 
,,Nieplanowane”.

Reżyserzy filmu: „Nieplanowane” 
długo nie mogli znaleźć aktorki, która 
sprostałaby zadaniu zagrania Abby 
Johnson. Wreszcie zdecydowali się 
na Ashley Bratcher, charyzmatyczną 
dziewczynę z Karoliny. Mimo zale-
dwie kilku dni przygotowań i doboru 
ponad 50 kostiumów zagrała ona fanta-
stycznie, stając się niekwestionowaną 
twarzą filmu. Ashley nie wiedziała 
jednak, że to opatrzność Boża dopro-
wadziła ją do tego filmu. Gdy z przefar-
bowanymi już włosami i scenariuszem 
w ręku zadzwoniła do swojej mamy, by 
się podzielić z nią informacją o nowej 

roli, ta niespodziewanie zalała się łzami 
i wyznała, że w wieku 16 lat, zanim 
urodziła się Ashley, dokonała aborcji. 
Co więcej, będąc w ciąży z nią, również 
chciała zrobić to samo. „Nie wiesz tego, 
ale leżałam na stole w klinice aborcyjnej, 

gotowa cię usunąć. Wtedy na salę weszła 
ciężarna pielęgniarka, a ja zeskoczyłam 
ze stołu i wyszłam”- wyjawiła zszoko-
wanej córce. Ashley dzieliły sekundy 
od tego, by w ogóle się nie narodziła, 
a teraz stała się twarzą ruchu pro-life.

„Wśród wszystkich przestępstw 
przeciw życiu, jakie człowiek może 
popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, 
które czynią z niego występek szcze-
gólnie poważny i godny potępienia”. 

,,Tym, kto zostaje zabity, jest istota 
ludzka u progu życia, a więc istota 
najbardziej niewinna, jaką w ogóle 
można sobie wyobrazić: nie sposób 
uznać jej za napastnika, a tym bardziej 
za napastnika niesprawiedliwego!” 

„Świadoma i dobrowolna decyzja 
pozbawienia życia niewinnej istoty 
ludzkiej jest zawsze złem z moralnego 
punktu widzenia i nigdy nie może być 
dozwolona ani jako cel, ani jako środek 
do dobrego celu. Jest to bowiem akt 
poważnego nieposłuszeństwa wobec 
prawa moralnego, co więcej, wobec 
samego Boga, jego twórcy i gwaranta; 
jest to akt sprzeczny z funda-
mentalnymi cnotami spra-
wiedliwości i miłości”. 

„Nic i nikt nie może dać prawa 
do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, 
czy to jest embrion czy płód, dziecko 
czy dorosły, człowiek stary, nieule-
czalnie chory czy umierający. Ponadto 
nikt nie może się domagać, aby popeł-
niono ten akt zabójstwa wobec niego 
samego lub wobec innej osoby powie-
rzonej jego pieczy, nie może też bezpo-
średnio ani pośrednio wyrazić na to 
zgody. Żadna władza nie ma prawa 
do tego zmuszać ani na to przyzwalać”.

„Do cmentarzyska ofiar ludzkiego 
okrucieństwa w naszym stuleciu 
dołącza się inny jeszcze wielki cmen-
tarz: cmentarz nienarodzonych, cmen-
tarz bezbronnych, których twarzy 
nie poznała nawet własna matka, 
godząc się lub ulegając 
presji, aby zabrano im życie, 
zanim jeszcze się narodzą”.

O ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 
SŁOWAMI JANA PAWŁA II 
„Evangelium Vitae” – encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, 

ogłoszona w 1995 r.
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POLSKA 
Polskie ustawodawstwo dopuszcza 
przerwanie ciąży w następujących przy-
padkach: 1) ciąża zagraża zdrowiu lub 
życiu kobiety (do osiągnięcia przez 
płód zdolności do życia poza organi-
zmem matki); 2) badania prenatalne 
bądź inne przesłanki medyczne wska-
zują na ciężkie i nieodwracalne upośle-
dzenia płodu lub istnienie nieuleczalnej 
choroby zagrażającej jego życiu; 3) 
ciąża powstała w wyniku przestępstwa 
(do 12. tygodnia ciąży).

MALTA
Malta zupełnie zakazuje przery-
wania ciąży. Prawo to wprowadzono 
w 1981 roku. Wcześniej przerywanie 
ciąży było legalne z powodu ścisłych 
wskazań medycznych. Maltańskie prze-
pisy są najbardziej restrykcyjne w Unii 
Europejskiej. Za wykonanie aborcji grozi 
kara od osiemnastu miesięcy do trzech 
lat więzienia. Tej samej karze podlega 
kobieta ciężarna. Jeśli skutkiem aborcji 
jest śmierć kobiety ciężarnej lub ciężki 
uszczerbek na jej zdrowiu odpowiedzial-
ność karna jest równa tej za morder-
stwo lub okaleczenie. Farmaceucie lub 
pracownikowi służby zdrowia za prze-
pisanie lub sprzedanie leków, za pomocą 
których można dokonać aborcji, grozi 
kara od osiemnastu miesięcy do czte-
rech lat więzienia. 

NIEMCY
W Niemczech aborcję zalegalizo-
wano w 1976 roku. Przed legalizacją 
zwolennicy prawa do aborcji poda-
wali liczbę nielegalnych zabiegów, 
szacowaną nawet na 3 miliony 
rocznie. Po legalizacji liczba aborcji 
wynosiła 54 309 w 1977, oraz 
73 548 w roku 1978.

INDIE 
Obecne władze Indii podejmują szereg 
działań, mających ułatwić i zachęcić 
kobiety do uśmiercania swoich dzieci. 
Po zalegalizowaniu aborcji w 1971 roku, 
przygotowano nowelizację przepisów, 
by uśmiercanie dzieci poczętych było 
nie tylko dostępne, ale stało się „prawem 
konstytucyjnym” kobiet. 

WŁOCHY
Aborcja została zalegalizowana we 
Włoszech w 1978 roku. W 2008 roku 
dokonano tam oficjalnie 121 406 aborcji. 

HISZPANIA
W lipcu 2010 roku weszła w Hisz-
panii w życie ustawa dopuszczająca 
aborcję na żądanie kobiety do 14. tygo-
dnia ciąży. 

CHINY 
W Chinach od dawna promuje się 
rodziny małodzietne oraz zachęca się 
do aborcji. Coraz częściej od Chiń-
czyków wymaga się posiadania przez 
rodzinę maksymalnie dwójki dzieci. 
Głośna okazała się sprawa, gdy chiń-
skie władze zmusiły kobietę do doko-
nania aborcji, ponieważ była w trze-
ciej ciąży. W tej sprawie nie pomógł 
nawet fakt, że mąż kobiety był obco-
krajowcem, a więc dziecko posiadałoby 
prawo do dwóch różnych obywatelstw.

PRAWO ABORCYJNE 
NA ŚWIECIE – RAPORT

• Rocznie na całym świecie 
wykonuje się około 
56 milionów aborcji. 

• W Unii Europejskiej 
rocznie przeprowadza się 
około 1,2 mln zabiegów 
przerwania ciąży.

• Aborcja była w 2018 roku 
główną przyczyną śmierci 
na całym świecie. 

• W latach 1973-2003  
dokonano na świecie około 
1 mld aborcji.

• W Polsce w 2018 roku 
wykonano 1076 aborcji. 
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Młodzież z Czarnego Dunajca, 
z dużym entuzjazmem przy-
jęła propozycję wyjazdu 

na ekranizację filmu: „Nieplano-
wane”. Chętnych było więcej, niż 
dostępnych biletów. Sala wypeł-
niona była po brzegi, ludzie siedzieli 
nawet na schodach, donosili sobie 
własne krzesła. Na większości twarzy 
widniało zaciekawienie i jednocześnie 
niepokój. Wszyscy oglądali uważnie. 
Po wyjściu z sali kinowej ze wszystkich 
stron słyszeliśmy komentarze. Odbiór 
był bardzo pozytywny. My sami nie 
mogliśmy opanować własnych emocji: 
„Ja czułam złość, przecież te małe 
istotki chciały żyć, nie mogłam na to 
patrzeć.” Opowiada jedna z naszych 
koleżanek. Tak reagowali inni uczest-
nicy zapytani o to, jakie emocje 
towarzyszyły im podczas oglądania 
i co myślą na temat aborcji: „Ciężko 
powiedzieć tak naprawdę cokolwiek. 
W sensie film jako całokształt jest 
naprawdę mega zrobiony. Zmienia 
pogląd na to wszystko, na to jak to 
się robi, na jaką skalę, po co to jest 
robione i jakie kłamstwa wciskają 
w tych wszystkich klinikach.” 

„Film mocny, doskonałe ukazanie 
masowego ludobójstwa w dzisiej-
szych czasach. Idealnie ukazuje to 
okrucieństwo. Niektóre momenty 
chwytały za serce. STOP ABORCJI!”

„Nie przypuszczałam, że to 
wszystko tak wygląda. Myślałam, że 
aborcja wykonywana jest w całkiem 
inny sposób. Ja się popłakałam, bo to 
było takie mocne. Szczególnie, kiedy 
widziałam to broniące się, nienaro-
dzone dziecko.”

„Do tej pory myślałam, że aborcja 
nie jest niczym złym, przecież te 
kobiety miały swoje powody, by jej 
dokonać, to było ich życie. Jednak 
film ukazał nam na ten temat bolesną 
prawdę. Film wywołał pewne kontro-
wersje w wielu krajach, ale ukazuje 
prawdę, aborcja jest morderstwem 
niewinnych małych, żyjących już 
istot, dzieci Bożych.”

 „Wiem, że film nakręcili 
na podstawie książki, którą już 
przeczytałam. Film mi się bardzo 
podobał, ale nic nie zastąpi tej niesa-
mowitej książki. Jest w niej o wiele 
więcej wątków i można wejść w tzw. 
trans czytając ją. Polecam.”

„Ja nie mogę uwierzyć w to na jaką 
skalę wykonywane są te mordercze 
zabiegi. Gdyby nie to ludzi w tym 
momencie na świecie żyłoby o wiele, 
wiele więcej.”

Reakcje na świecie:
• Emisja filmu wywołały ogromną 

burzę i krytykę płynącą ze strony 
środowisk feministycznych. „Film 
niebezpieczny na wielu poziomach, 
który faktycznie może zmienić życie 
nas wszystkich, ponieważ kłamstwa 
i daleki od wiedzy medycznej obraz 
aborcji przedstawiony w filmie ma 
na celu doprowadzenie do całko-
witego zakazu aborcji – czytamy 
w oficjalnym komunikacie środo-
wisk opowiadających się za pozorną 
wolnością i prawem do wyboru. 

• Już w pierwszym tygodniu emisji, 
film obejrzało 50 tysięcy Polaków, 
co sprawia, że Nieplanowane było 
najczęściej oglądanym filmem 
w listopadzie. Na oficjalne podsu-
mowanie oglądalności przez dystry-
butora filmu należy jednak jeszcze 
poczekać. 

• Film miał premierę 21 lutego 
w USA. W weekend otwarcia był 
na czwartym miejscu wśród wszyst-
kich najchętniej oglądanych filmów 
w Stanach Zjednoczonych.

Jak widać film wzbudził duże 
emocje. Dla wszystkich to była niesa-
mowita przygoda, której na pewno 
długo nie zapomnimy. Na pewno temat 
aborcji stał się nam bliższy, będziemy 
częściej o nim rozmawiać i więcej 
czytać. Z pewnością film zmienił 
przekonania i pogląd na świat wielu 
ludzi. Warto go obejrzeć, aby wiedzieć 
więcej, by to co ujrzymy, zmieniło 
wszystko…

„TO, CO UJRZAŁA 
ZMIENIŁO WSZYSTKO”
– O WYJEŹDZIE MŁODZIEŻY NA FILM: 

„NIEPLANOWANE” 
W ostatnim czasie o aborcji w naszym kraju mówiło się niewiele. Jednak w niedalekiej przeszłości 

na ekranach polskich kin ukazał się film, którego tematyka wśród społeczeństwa wywołała niemałą burzę. 
My jako ludzie wierzący jesteśmy przekonani, że życie człowieka zaczyna się od momentu poczęcia. 
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Każdy katolik, podejmujący 
refleksję nad stanem swojej wiary, 
zadawał sobie kiedyś pytanie czy, 

a jeśli tak, to ile minut może spóźnić się 
na Mszę Świętą? W pytaniu tym pojawia 
się wątpliwość, bo czy w ogóle można 
się spóźniać na Liturgię? Czy wypada 
się spóźniać i jakie są tego konsekwencje 
moralne? 

Z punktu widzenia teologicznego 
Liturgia dzieje się w określonej prze-
strzeni i w określonym czasie. Czas ten 
ma ogromne znaczenie nie dla Pana Boga, 
ten bowiem działa poza czasem i jest 
od niego niezależny, ale dla każdego 
człowieka wierzącego. To prawda, że 
każda modlitwa jest ważna i każda chwila 
spędzona w kościele daje wzrost duchowy. 
Msza Święta jest jednak czymś więcej, niż 
tylko modlitwą. Jest ona sakramentem, 
jest uobecnieniem Męki Chrystusa. Stąd 
też moja postawa i moje poświęcenie 
określonego czasu na Liturgię, staje się 
widzialnym dowodem na moje zaangażo-
wanie religijne. Innymi słowy, spóźniać 
się na Liturgię nie będzie się ten, kto wie 
po co do kościoła przychodzi i ten, który 
wie, co dzieje się na Mszy Świętej.  

Nie rzadko możemy usłyszeć z ust 
wiernych, że kilkuminutowe spóźnianie 

się na Mszę Świętą to nic poważnego, 
ostatecznie bowiem i tak w większości 
Liturgii uczestniczyli. Msza Święta 
zostaje więc sprowadzona do spotkania 
biznesowego czy spektaklu w teatrze. To 
bardzo niebezpieczny sposób myślenia. 
Na Mszy Świętej dochodzi do indywi-
dualnego spotkania człowieka z Bogiem 
w przestrzeni modlitwy wspólnotowej. 
Bóg czeka konkretnie na Ciebie. On 
zaprasza cię na Liturgię, na której umiera 
i zmartwychwstaje pod postacią znaków 
sakramentalnych. Głęboka wiara i wiedzy 
o tym, co dzieje się na Mszy Świętej, nigdy 
nie pozwolą świadomie i dobrowolnie 
spóźniać się na Liturgię. A zatem pytanie: 

Ile mogę spóźnić się na Mszę Świętą? – 
jest nie na miejscu. Jeśli w moim życiu 
religijnym, duchowym, sakramentalnym 
pojawia się takie pytanie, to pokazuje 
ono jak daleko jestem w relacji osobistej 
do Chrystusa. Nikt kto kocha nie pyta: 
,,Ile mogę ci zrobić złego/ ile razy mogę 
cię zranić czy zlekceważyć?”.

Spóźnianie się jest więc lekceważe-
niem Bożej łaski, jest ignorowaniem 
wspólnoty Kościoła, która według 
Ogólnego Wprowadzenia do Mszału 
Rzymskiego, ma być gotowa i oczeku-
jąca na kapłana, który staje się reprezen-
tantem przychodzącego Chrystusa. Chry-
stus zatem przychodzi do zgromadzonego 
już Ludu Bożego. 

Warto w tym miejscu spojrzeć na ten 
problem z punktu widzenia spowiedni-
czego. O tym czy spóźnianie się na Mszę 
Świętą jest grzechem decydują okolicz-
ności i częstotliwość tego zjawiska 
w życiu wiernego. Jeżeli więc spóź-
nienie się nastąpiło z przyczyn niezawi-
nionych, niezależnych od człowieka i jest 
jednorazowym zdarzeniem losowym, nie 
przekraczającym kilku minut Liturgii – 
nie jest to grzech, dlatego że przyczyną 
spóźnienia się nie było celowe dzia-
łanie. Z kolei jeżeli wiernemu zdarzyło 
się spóźnić z własnej winy, z powodu 
ociągania się czy lenistwa i miało to 

SPÓŹNIŁEM SIĘ 
NA MSZĘ ŚWIĘTĄ 

CZYLI O POCZĄTKU LITURGII
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charakter jednorazowy, to taką sytuację 
należy potraktować jako grzech lekki. 
I wreszcie jeżeli wierny świadomie, 
dobrowolnie i notorycznie spóźnia się 
na Mszę Świętą, zakładając już w samej 
intencji pójścia na Mszę Świętą, że się 
spóźni – jest to grzech ciężki. Świadomie 
bowiem ignoruje on łaskę Bożą i lekce-
waży sobie Liturgię. 

Warto więc zwrócić uwagę na ogromne 
znaczenie początkowych części Mszy 
Świętej. Jej początkiem jest znak krzyża, 
który jako gest wskazuje na naszą wiarę 
w Boga Trójjedynego i wiarę w fakt, 
że zbawienie przyszło przez krzyż. 
Po nim następuje kapłańskie wpro-
wadzenie do Liturgii. W tym miejscu 
ksiądz podkreśla na co należy zwrócić 
uwagę podczas modlitwy oraz podkreśla 
jakie wartości uwypukla Liturgia Słowa. 
Wprowadzenie ma pomóc wiernym we 
właściwym, świadomym uczestnictwie 
we Mszy Świętej. Podanie intencji Mszy 
Świętej ważne jest nie tylko dla tych, 
którzy o taką intencję prosili, ale również 
jest okazją dla każdego wiernego, by 
wzbudził w sercu swoją intencję, z którą 
przychodzi do ołtarza. Po podaniu intencji 
następuje niezwykle ważny moment, 
jakim jest akt pokutny. Ma on nam 
uświadomić naszą grzeszność i wpro-
wadzić nas w postawę pokory i skruchy 
wobec Boga. Akt pokutny ustawia odpo-
wiednie relacje stron. To człowiek jest 
proszącym, to człowiek uznaje swoją 
małość i kruchość. Akt pokutny gładzi 
grzechy lekkie. To bardzo ważne, 
bo dzięki temu, każdy kto nie ma przy-
wiązania do grzechu ciężkiego będzie 
mógł przyjąć komunię świętą. Następnie 
wyśpiewujemy hymn: „Chwała na wyso-
kości”, po czym następuje modlitwa 
zwana kolektą. Jest to modlitwa zbie-
rająca dotychczasowe treści i kończąca 
zarazem Obrzędy Wstępne. Po nich 
następuje Liturgia Słowa, składająca się 
z czytań i Ewangelii. Każdy wiec element 
Mszy Świętej ma swój sens i ma wielkie 
znaczenie, dlatego zadaniem każdego 
wierzącego, odpowiedzialnego za swoją 
wiarę jest robić wszystko, aby się nie 
spóźniać, a Bóg te starania nam wyna-
grodzi. Msza Święta jest całością i każdy 
element jest ważny, czasami może warto 
przyjść wcześniej, pomodlić się i powie-
dzieć Bogu: jestem tu, czekam na Ciebie, 
bo Jesteś tego wart.

Dokładna historia Rorat jest 
trudna do odtworzenia. 
W pierwszym rzędzie należy 

podkreślić, że są to msze wotywne 
o Najświętszej Maryi Pannie, ich 
potoczna nazwa pochodzi od pieśni 
na wejście, opartej na proroctwie 
Izajasza (Iz 45,8) i zaczynającej się: 
„Rorate caeli…”- „Niebiosa, spuśćcie 
Sprawiedliwego jak rosę”. Są to też 
jedyne msze w czasie Adwentu, gdy 
śpiewany jest hymn „Chwała na wyso-
kości Bogu”.

Z pewnością początki rorat wiążą 
się z dawną tradycją celebrowania 
Zwiastowania Pańskiego właśnie 
w okresie Adwentu. W tym dniu przed 
wschodem słońca odprawiano tzw. 
Złotą Mszę, o której pierwsze wzmianki 
pochodzą z klasztoru św. Gotharda 
w Hildesheim; a która była zwana także 
Mszą Mesjasza (od oczekiwania na Jego 
przyjście) lub Mszą Rorate – od pierw-
szych słów Rorate Caeli, która właśnie 
wówczas była śpiewana. 

W Europie Zachodniej przyjął się 
z czasem zwyczaj odprawiania tej mszy 
przez 9 dni przed Bożym Narodzeniem, 
zaś w niektórych krajach – głównie 
Niemczech, Czechach, na Węgrzech 
oraz w Polsce – na mocy specjalnych 
przywilejów nadawanych przez Stolicę 
Apostolską rozciągnięto tę tradycję 
na cały okres Adwentu. 

W Polsce tradycja mszy św. rorat-
niej sięga XIII w., prawdopodobnie 
została przyniesiona z Węgier, głównie 
za sprawą bł. Kingi, żony Bolesława 
Wstydliwego. Pierwsze ślady tej 
liturgii znajdują się w księgach śląskich 
cystersów. Już w XIV w. msza była 
znana w całej Polsce, zaś szczyt popu-
larności osiągnęła w XVI w., kiedy to 
zakładano specjalne bractwa/kapele 
rorantystów, mających właśnie uroczy-
ście odprawiać msze święte roratnie, 
przede wszystkim w Adwencie. Już 
z tamtych czasów pochodzą takie 
pieśni, jak „Zdrowaś bądź Maryja”, 
czy „Oto Pan Bóg przyjdzie”. 

TRADYCJA RORAT
Czas oczekiwania na narodzenie się naszego Zbawiciela jest dobrym 

momentem i okazją do refleksji nad znaczeniem Narodzenia 
Chrystusa w moim życiu. Od pokoleń Adwent kojarzony jest 

z porannymi, rzadziej wieczornymi Mszami Świętymi, w czasie 
których szczególną uwagę skupia się na dzieciach i młodzieży.
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ŚWIĘTY SZCZEPAN 
– ŚWIADECTWO WIARY

Święty Szczepan pochodził z rodziny 
greckich Żydów i był jednym z siedmiu 
diakonów wybranych na pole-
cenie świętego Piotra, aby odciążyć 
apostołów w głoszeniu Chrystusa 
i prawd wiary  oraz  nawracaniu innych. 
Z Pisma Świętego wiadomo, że był on 
„pełen łaski i mocy. Szczepan, kiedy 
był diakonem postanowił zacząć swoją 
naukę od swoich rodaków w czterech 
Jerozolimskich synagogach. Nauczał 
ich w języku greckim, lecz oni nie rozu-
mieli jego przekazu oraz nie potrafili 
pojąć jego mądrości na temat wiary, co 
było powodem, że posądzili go o bluź-
nierstwa. Twierdzili że Mesjasz zburzy 
ich miejsce modlitwy i zmieni prawo 
mojżeszowe. Skutkiem tego było to, 
że diakon został poprowadzony przed 
Sanhedryn. Zapytany o swoją obronę 
wygłosił mowę, w której odwołał się 
do przeszłości, kiedy to Żydzi odsu-
nęli się od Boga i teraz robią to samo, 
ponieważ nie chcą  uznać Chrystusa za 
Mesjasza. O jego śmierci przesądziły 

słowa „Widzę Niebo i Syna Człowie-
czego stojącego po prawicy Boga”. Po 
wypowiedzeniu tego zdania mężczyźni 
znajdujący się na sali rzucili się na niego 
i ukamienowali. Szczepan w obliczu 
śmierci modlił się do Boga. Umarł 
za wiarę i był pierwszym męczenni-
kiem. O jego wstawiennictwo można 
prosić w modlitwie: Święty Szczepanie, 
od nieprzyjaciół wiary ukamienowany, 
za to jedynie, że mądrości twojej, 
i Duchowi Boskiemu przez Cię mówią-
cemu, wydołać nie mogli, i sprzeciwić 
się; przez ten bolesny rodzaj śmierci, 
proszę cię Święty Męczenniku w Imię 
Boga, dla któregoś miłości to wycier-
piał, daj mi mocno przy honorze Boga 
mego stawać, i przy cnocie. Chwali 
Niebo i ziemia tę cnotę twoje, żeś 
wpośród męczeństwa błagał Boga za 
nieprzyjaciół swoich, za coś wieńca 
chwały nieśmiertelnej stał się godnym, 
wyjednaj mi podobne serce u Chry-
stusa, alem Jego i ciebie naśladował. 
Amen.

ŚWIĘTY AMBROŻY 
– ZDOBYWANIE WIEDZY

Święty Ambroży urodził się na terenie 
Niemiec i był trzecim dzieckiem 
namiestnika Galii. Źródła podają 
że przy jego urodzeniu nadleciały 
pszczoły i matka chciała odgonić 
je, lecz ojciec powiedział że muszą 
poczekać aż same odlecą. Gdy tak 
się stało, ojciec powiedział że jeśli 
dziecko przeżyje, będzie kimś 
wielkim, więc wróżono mu przyszłość 
mówcy, bo usiadły mu na ustach. 
O wykształceniu świętego, które 
było na wysokim poziomie  najlepiej 
świadczą pisma które po sobie pozo-
stawił. Założył szkołę, został wybrany 
biskupem Mediolanu. Jego kazania 
wzbudzały zachwyt, z umiłowaniem 
podchodził do liturgii. Jego imieniem 
do dziś jest nazywany ryt, który miał 
spory wpływ na liturgię rzymską, 
a który został zachowany do dzisiaj; 
celebracje w liturgii ambrozjańskiej 
dozwolone są w diecezji mediolań-
skiej i we włoskojęzycznej części 
Szwajcarii. Ambroży dał się poznać 
jako pasterz rozważny, wrażliwy 
na krzywdę ludzką. Wyróżniał się 
silną wolą, poczuciem ładu. Ideałem 
przyświecającym działalności biskupa 
było państwo, w którym Kościół 
i władza świecka wzajemnie udzie-
lają sobie pomocy, a wiara spaja 
cesarstwo. Ambroży przyczynił 
się do nawrócenia św. Augustyna. 
Możemy prosić go o wstawien-
nictwo w modlitwie: Święty Ambroży, 
naucz mnie jak mam odkrywać 
bogactwo Jezusa Chrystusa. Pragnę, 
jak Ty codziennie zgłębiać Jego 
tajemnicę. Módl się za mną grzesz-
nikiem do Pana, bym otworzył serce 
na Jego uzdrawiającą łaskę. Chciałbym 
jak ty gorliwie i z entuzjazmem świad-
czyć o Jezusie i przepowiadać Jego 
Ewangelię. Twoje żarliwe i piękne 
kazania przyczyniły się nawrócenia 
św. Augustyna. Wypraszaj i mnie 
łaskę, bym przez dobre i ofiarne życie 
pociągał innych do Chrystusa!

ŚWIĘTY TOWARZYSZ 
MIESIĄCA
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ŚWIĘTY FRANCISZEK 
KSAWERY  
– PRACOWITOŚĆ 
Święty Franciszek Ksawery to 
niezwykle gorliwy i energiczny czło-
wiek, który został patronem misjonarzy. 
Razem ze św. Ignacym Loyolą założył 
zakon jezuitów inaczej zwanych 
Towarzystwem Jezusowym. Pier-
wotnym celem Zakonu było służenie 
na misjach w Ziemi Świętej, ale Fran-
ciszek został wysłany do Azji. Mimo 
wielu przeszkód i ciężkiej choroby 
dotarł w 1542 roku do miejscowości 
Goa, które od 30 lat było stolicą 
Indii Portugalskich. Jego pierwszym 
zadaniem było przede wszystkim 
wzmożenie dyscypliny religijnej 
zamieszkujących kolonię Portugal-
czyków, których religijność zanikła 
i swoim zachowaniem i zdziczeniem 
obyczajów odstraszali miejscowych. 
Ignorowali Kościół i chrześcijań-
stwo, rozpowszechniony był konku-
binat, najczęściej Portugalczyków 
z miejscowymi kobietami. Tylko 
w obrębie Goa było kilku księży, 
na zewnątrz żadnego. Postanowił 
rozpocząć ewangelizację od podstaw. 
Zaczął od posługi chorym i ewange-
lizacji dzieci. Odwiedzał więźniów. 
Każdego ranka szedł ulicami miasta, 
wzywając dzwonkiem na lekcje 

religii. Założył kolegium św. Pawła, 
pionierskie seminarium zajmujące 
się kształceniem świeckich księży, 

które stało się pierwszą siedzibą 
jezuitów w Azji. Po kilku miesią-
cach opuścił Goę, udał się do Japonii 
i Chin. W swoim bogatym życiorysie 
zapisał również pobyt na bezludnej 
wyspie. W swoim życiu udało mu się 
nawrócić czterdzieści tysięcy ludzi. 
Ten wynik jest imponujący. Modlić 
się do niego możemy słowami: Boże 
Przedwieczny, Stwórco wszechrzeczy, 
pomnij, że dusze niewiernych są 
dziełem rąk Twoich, uczynione 
na obraz i podobieństwo Twoje. Oto, 
Panie! ku zelżywości Twojej piekło 
się tymi duszami napełnia. Pomnij, 
że Syn Twój Jezus Chrystus dla ich 
zbawienia poniósł najokrutniejszą 
śmierć. Nie dopuszczaj, błagam 
Cię, aby Syn Twój u tych niewier-
nych miał być dłużej przedmiotem 
wzgardy. Daj się ubłagać modlitwami 
dusz świętych i wołaniem Kościoła, 
najświętszej Oblubienicy najświęt-
szego Syna Twego, pomnij na miło-
sierdzie Twoje, a zapomniawszy 
na ich bałwochwalstwo i niewierność 
spraw, by i oni przyszli do uznania 
Tego, którego posłałeś, Pana Jezusa 
Chrystusa, który jest Zbawicielem, 
Życiem i Zmartwychwstaniem naszym, 
przez któregośmy wybawieni i uwol-
nieni zostali, któremu niechaj będzie 
chwała na wieki wieków. Amen.

Można je okazać poprzez 
zakupienie nowych skarpet, 
rękawiczek, czapek oraz 

szalików. Wskazane jest, by odzież 
była różnych rozmiarów – małych 
dla kobiet i dużych dla mężczyzn. 
Zebrane podarki zostaną przekazane 
podopiecznym Sióstr Albertynek 
w Zakopanem, Krakowie i Wadowi-
cach. Siostry podczas zorganizowanej 
Wigilii oficjalnie wręczą je bezdomnym 
w świątecznych paczkach.

Pomysł zrodził się w głowie 

s. Teresy Pawlak, Albertynki. Akcję 
w 2017 roku zapoczątkowała Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowac-
kiego w Zubrzycy Górnej, a włączyło 
się w nią wówczas Liceum Ogólno-
kształcące z Oddziałami Integracyj-
nymi SPSK w Czarnym Dunajcu.

„Cieszymy się, że możemy zrobić 
coś konkretnego, dla konkretnych 
osób. Podarowanych rzeczy zawsze 
trochę zostaje, więc przydają się one 
w późniejszym codziennym poma-
ganiu ludziom potrzebującym” – mówi 

w rozmowie z Dunajcem koordyna-
torka akcji z LO w Czarnym Dunajcu, 
Paulina Pawlak – Kott. 

Akcja „Skarpety i rękawiczki dla 
bezdomnych” cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Porównując 
rok 2017 z 2018, zanotowano znaczny 
progres związany z ilością podarowa-
nych rzeczy. Nie brakuje osób chcą-
cych pomagać. W tegoroczną, trzecią 
już edycję, również włączyło się więcej 
szkół, niż w poprzednich latach. Szcze-
góły w plakacie.

SKARPETY I RĘKAWICZKI 
DLA BEZDOMNYCH

To hasło akcji charytatywnej, której założeniem jest niesienie pomocy ludziom 
potrzebującym ciepła. Chodzi przede wszystkim o ciepło serca. 
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Urodził się w 1737 roku 
w Czechach. Naukę w zakresie 
szkoły średniej pobierał 

w Pradze. Tutaj też studiował filo-
zofię, teologię zaś w Krakowie. Świę-
cenia kapłańskie przyjął w 1763 roku 
dla zakonu bernardyńskiego, mając 
27 lat. Od 1773 roku pracował jako 
wikary w Czarnym Dunajcu i ekspozyt 
w Chochołowie. W 1778 roku, w wieku 
41 lat, został proboszczem w Ostrow-
sku-Białce, a 30 kwietnia 1787 roku 
proboszczem w Czarnym Dunajcu. 
W 1801 roku został dziekanem dekanatu 
nowotarskiego. Zmarł śmiercią tragiczną 
zamordowany przez bandytów w Rabce 
2 lutego 1808 roku. Według kronik lokal-
nych miał on wieźć do Krakowa dużą 
sumę pieniędzy. Te właśnie pieniądze 
skusiły bandytów. w kronice na ten 
temat czytamy: „In cloaca exinanimis 
repertus cinctus marsupio auro pleno. 
Sic ecce dives funeste vitam finivit”. 

Nazwisko ks. Knaisa pojawia się 
kilkukrotnie w kronikach opisujących 

historię powstania miejscowości 
Chochołów. Otóż założyciel tejże miej-
scowości Bartłomiej Chochołowski, 
po otrzymaniu w 1592 roku, od króla 
Zygmunta III Wazy przywileju zało-
żenia wsi nazwanej od jego nazwiska, 
wystarał się również o zbudowanie 
małej, drewnianej kapliczki jako 
miejsca kultu religijnego. Kapliczkę 
tę z czasem upiększono i powiększono. 
Pierwszymi duszpasterzami w Chocho-
łowie byli Dominikanie. To właśnie 
oni kaplicę w Chochołowie poświęcili 
ku czci św. Jacka. Powiększającą się 
wieś włączono do parafii w Czarnym 
Dunajcu. W chochołowskiej kaplicy, 
księża czarnodunajeccy kilka razy 
do roku odprawiali Msze święte. 
Ks. Biskup Franciszek Podkański – 
sufragan krakowski w 1762 roku utwo-
rzył w Chochołowie filię, przydzielając 
ją do parafii Czarny Dunajec. Proboszcz 
macierzystego kościoła uposażył wtedy 
wikariusza dunajeckiego oddelegowa-
nego właśnie do Chochołowa. Kolejni 

wikariusze w Chochołowie pełnili więc 
funkcje zarówno w Czarnym Dunajcu, 
jak i w Chochołowie. Funkcję tę nazy-
wano w tamtych czasach ekspozytem. 
I właśnie za czasów ekspozytury ks. 
Knaisa w 1776 roku, proboszcz Czar-
nego Dunajca ks. Jan Łatkiewicz, 
zezwolił na to, by filia w Chochołowie 
mogła prowadzić własne księgi metry-
kalne. Sukces ten nie byłby możliwy 
bez starań ks. Knaisa. 

Następca: Ks. Wojciech Kalatowicz

PROBOSZCZOWIE 
CZARNEGO DUNAJCA 

W XIX WIEKU
Ks. Florentyn Knais od 1787 do 1808
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Urodził się w Czarnym Dunajcu 
w roku 1870, był synem rolnika 
Franciszka Kantora. Uczył się 

w gimnazjach w Krakowie i Nowym 
Sączu. Następnie studiował na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim na Wydziale Filo-
zoficznym. Po zakończeniu studiów 
pracował jako nauczyciel w Nowym 
Sączu, Jarosławiu i Krakowie. Oprócz 
pracy dydaktycznej zajmował się pisa-
niem tekstów, których tematem była 
rzeczywistość regionu, z którego 
się wywodził. Opublikował szkic 
Lud Podhala, opowiadanie ludowe 
swego ojca (Franciszka Kantora) Pies 
i wilk , Pieśń i muzyka ludowa Orawy, 
Podhala i Spisza ( 1920), Pieśń ludowa 
Podhala (1914-21) i inne. Większość 
swoich prac podpisywał swoim nazwi-
skiem i imieniem, ale używał też pseu-
donimów: Józek z Dunajca, Józef Halny.

Największym jego dziełem jest 
monografia etnograficzna Czarnego 
Dunajca wydana staraniem Komisji 
Antropologicznej Akademii Umiejęt-
ności w Krakowie w 1907 roku. Jest 
to publikacja wyjątkowa i żadna inna 
podhalańska miejscowość nie może 
się pochwalić takim opracowaniem. 
Pozwolę sobie zacytować pierwsze 
zdania autora napisane we wstępie:

„Monografia niniejsza powstała 
z zapisków robionych przeze mnie 
w przeciągu lat kilku. Starałem się 
podać w niej jak najwierniejszy obraz 
życia ludu, który znam od dzieciństwa.”

Józef Kantor opisuje rodzinne 
miasteczko i życie jego mieszkańców 
w sposób niezwykle dokładny i obszerny. 
Precyzyjnie i z największą dbałością 
o szczegóły ukazuje życie górali czar-
nodunajeckich; ich dzień powszechny, 
strój, potrawy, stosunki społeczne, 

pracę w polu, budownictwo, medycynę, 
jarmarki, obrzędy i zwyczaje doroczne, 
wesela, pogrzeby. Z monografii dowiemy 
się jak warzyło się piwo owsiane, upra-
wiało len, wyrabiało płótno i sukno i wiele 
innych czynności dawno zapomnianych 
i nieznanych. Język publikacji jest kwie-
cisty, wręcz poetycki, przeplatany gwarą. 
Wiele informacji o Czarnym Dunajcu 
jest potwierdzonych danymi statystycz-
nymi zebranymi w tabele i zestawienia. 
Część opisywanych narzędzi rolni-
czych, sprzętów domowych, elementów 
stroju regionalnego czy architektury jest 
udokumentowana rysunkami. Autor nie 
ominął niczego, z uśmiechem czytamy 
ówczesne przezwiska czy opisy zabaw 
dzieci na pastwisku. Słowa przyśpiewek 
weselnych i piosenek uzupełniają zapisy 
nutowe melodii.

Monografia etnograficzna Czarnego 
Dunajca Józefa Kantora to ogromna 
skarbnica wiedzy o życiu naszych 
przodków. Dzięki tej publikacji można 
przenieść się w realia życia w Czarnym 
Dunajcu z przełomu XIX i XX wieku. 
Józef Kantor zostawił, nam potomnym, 
wielkie dzieło i warto po niego sięgać.

Małgorzata Kulawiak – 
Dyrektor Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec

JÓZEF KANTOR
 – TWÓRCA WIELKIEJ MONOGRAFII 

O CZARNYM DUNAJCU
Codziennie chodzimy ulicami naszej miejscowości, ale rzadko zastanawiamy się skąd wzięły się nazwy ulic i kim 
są osoby, których imionami nazwano drogi. Jedną z większych ulic w Czarnym Dunajcu jest ulica Józefa Kantora. 

Nazwisko znane, ale imię różne od wielkiego Tadeusza Kantora. Kim był Józef Kantor?
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WITAJCIE !
Czy to nie naprawdę piękne słowa? 
Można powiedzieć, że Święty Paweł 
przekazał chrześcijanom mieszkającym 
w Rzymie wspaniały drogowskaz. 
Przypomniał, że Bóg nas kocha i nie 
musimy się bać. Pokazał, że na drodze 
do nieba mogą pojawić się przeszkody, 
ale kto KOCHA JEZUSA, ten się nie 
potknie. Sam Chrystus będzie go 
wspierał.

Szczególna pomocą na tej wspólnej 
drodze z Jezusem do nieba jest eucha-
rystia. Dlatego w czasie tegorocznych

 RORAT
dowiemy się jak pięknie jest na Mszy 
Świętej. Tematem adwentowego 

czuwania będzie: „Wielka tajem-
nica wiary”. Podczas rorat przybli-
żamy sobie tematykę Eucharystii, 
od obrzędów wstępnych do liturgii 
Słowa. Będziemy uważnie słuchać 
podczas Mszy Świętej fragmentów 
czytań, psalmów lub Ewangelii a Ci, 
którzy lubią odkrywanie tajemnic 
i rozwiązywanie zagadek, otrzy-
mają „Księgę tajemnic”. Zbie-
rając naklejki rozdawane podczas 
rorat, odkryjemy tajemnice ukryte 
w słowie Bożym i w liturgii. Pomoże 
nam to, by odnaleźć adwentowe 
hasło na ostatniej stronie „Księgi 
tajemnic”.

KONKURS
Narysuj, co najbardziej lubisz 

na Mszy Świętej.
Za najładniejszy rysunek formatu A4 

można wygrać nagrodę, zestaw 2 gier 
planszowych.  

Wystarczy, w najbliższą niedzielę 
przynieść do kościoła i włożyć 
do koszyka przed ołtarzem, rysunek 
z wypisany z tyłu imieniem, nazwi-
skiem i klasą.

Ks. Michał

KĄCIK  DLA  DZIECI
„Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem 
pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani 
przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła 

nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” 
(Rz 8, 37-39)
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SAKRAMENT CHRZTU ŚW.  
PRZYJĘLI 

3 LISTOPAD
• Anna Liliana SŁOMCZEWSKA, c. Pawła i Lucji, Czarny 

Dunajec

17 LISTOPAD
• Aleksandra Zofia KWAK, c. Tadeusza i Bożeny, Czarny 

Dunajec
• Maria DŁUGA, c. Pawła i Agnieszki, Czarny Dunajec

W SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI 
WSTĄPILI

16 LISTOPAD
Robert BIAŁOŃ, Klikuszowa
Paulina KLUSKA, Czarny Dunajec

23 LISTOPAD
Janusz SĄDELSKI, Maruszyna
Paulina KLIMOWSKA, Czarny Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK  
ODESZLI

31 PAŻDZIERNIK
 � Stanisław CHLEBEK, l. 63, Czarny Dunajec

2 LISTOPAD
 � Anna ZMARZLIŃSKA, l. 85, Czarny Dunajec

7 LISTOPAD
 � Zdzisław OBARSKI, l. 66, Czarny Dunajec

12 LISTOPAD
 � Antoni JAKUBCZYK, l.0, Czarny Dunajec

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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1 Niedziela Adwentu 1.12
 7.00 † Anna Wosińska-Daniak
 8.30 † Władysław Bujas 12 rocz. śmierci
 8.30 † Sławomir Kolbrecki greg.
10.00 † Zdzisław Sowa
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 † Aleksandra i Jan Kipta

Poniedziałek 2.12
 7.00 † Sławomir Kolbrecki greg.
 7.00 † Jan Jachymiak
 7.00 † Czesław Koziołek – int. z pogrzebu
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu
17.00 †  Władysław i Maria Zięba, 

Gertruda i Florian Pająk

Wtorek 3.12 Wspomnienie  
św. Franciszka Ksawerego, kapłana
 7.00 † Aniela i Jan Zmarzliński
 7.00 † Anna Sowa
 7.00 † Zofia Jarończyk 6 rocz. śmierci
 7.00 †  Maria i Ferdynand Kantor, 

córka Anna
17.00 † Sławomir Kolbrecki greg.

Środa 4.12 Wspomnienie  
św. Barbary, dziewicy i męczennicy
 7.00 † Sławomir Kolbrecki greg.
 7.00 † Marian Krzak 41 rocz. śmierci
 7.00  Dziękcz. i o błog. Boże i zdrowie 

dla pewnej rodziny
17.00  1) Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę 

Matki Bożej i zdrowie w rodzinie 
2) O błog. Boże i zdrowie Tadeusza 
Morawy z okazji urodzin

Czwartek 5.12
 7.00 † Sławomir Kolbrecki greg.
 7.00 †  Jan Skóbel, żona Anna, synowie 

Józef, Jan i Andrzej
17.00  O błog. Boże, dary Ducha Świętego 

i opiekę Matki Bożej dla kapłanów 
w naszej parafii

17.00 † Aniela Bednarz

Piątek 6.12 Wspomnienie  
św. Mikołaja, biskupa
 7.00 † Tadeusz Joniak 2 rocz. śmierci
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu
17.00 † Sławomir Kolbrecki greg.

Sobota 7.12 Wspomnienie  
św. Ambrożego, biskupa i doktora 
Kościoła
 7.00 † Sławomir Kolbrecki greg.
 7.00 † Maria i Maciej Szaflarski
 7.00 † Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu
 7.00 † Piotr Bandyk – int. z pogrzebu
17.00 † Bogusław Rubiś

2 Niedziela Adwentu 8.12  
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
 7.00 †† zmarli z rodz. Daniak
 8.30 † Jan Bielański, żona Franciszka
10.00 † Anna Sowa

10.00 † Janusz Zastawnik
11.30 † Maciej i Władysław Chlebek
15.00 † Sławomir Kolbrecki greg.
17.00 † Janina i Henryk Kwaśny

Poniedziałek 9.12
 7.00 † Sławomir Kolbrecki greg.
 7.00 †† za dusze w czyśćcu cierpiące
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu
 7.00 † Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu
 8.30  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej 

dla nauczycieli, uczniów, rodziców 
i pracowników LO SPSK w Czarnym 
Dunajcu

17.00 †† zm. z rodz. Pęksów
17.00 † Franciszek Hynek, syn Edward

Wtorek 10.12
 7.00 †  Stanisław i Helena Krzak, 

siostra Jadwiga
 7.00 † Piotr Bandyk – int. z pogrzebu
 7.00 † Jan Sroka – int. z pogrzebu
 7.00 † Marian i Joanna Sady
17.00 † Sławomir Kolbrecki greg.

Środa 11.12
 7.00 † Sławomir Kolbrecki greg.
 7.00 † Jan Topór – int. z pogrzebu
 7.00 † Antonina Szaflarska – int. z pogrzebu
17.00  1) Dziękcz. i o błog. Boże, 

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla 
ks. Proboszcza 2) O błog. Boże, opiekę 
Matki Bożej dla Anieli

Czwartek 12.12 Wspomnienie  
NMP z Guadalupe
 7.00 † Marcin i Karolina Wykręt
 7.00 † Stanisława Rubiś – int. z pogrzebu
 7.00 † Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu
17.00 † Sławomir Kolbrecki greg.
17.00 † Aniela Kulikowska, syn Jan

Piątek 13.12 Wspomnienie  
św. Łucji, dziewicy i męczennicy
 7.00 † Sławomir Kolbrecki greg.
 7.00 †  Karol Figus w rocz. śmierci, żona 

Kunegunda
 7.00 † Piotr Bandyk – int. z pogrzebu
17.00 † Stanisław Głodowski
17.00 † Józef Szaflarski

Sobota 14.12 Wspomnienie  
św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora 
Kościoła
 7.00  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie 

w rodzinie Kantor
 7.00 † Małgorzata Szadzińska
 7.00 † Jan Sroka – int. z pogrzebu
 7.00 †  Franciszek Kapuściarz 

– int. z pogrzebu
 7.00 † Jan Topór – int. z pogrzebu
17.00 † Bronisława i Władysław Molek.
17.00 † Sławomir Kolbrecki greg.

3 Niedziela Adwentu 15.12
 7.00 † Zofia i Jan Chraca
 8.30 † Sławomir Kolbrecki greg.
 8.30 †  Agnieszka Klimowska 4 rocz. 

śmierci, mąż Józef
10.00 † Bogusław Rubiś 10 rocz. śmierci
10.00 † Stanisław Molek, żona Anna
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie 

dla rodziny Krzak

Stare Bystre i Wróblówka
1 Niedziela Adwentu 1.12
Stare Bystre 9.00 † Jan Ligas, żona Anna
Wróblówka 10.30 † Jan i Anna Stopka

Środa 4.12 Wspomnienie  
św. Barbary, dziewicy i męczennicy
Stare Bystre 15.30 O powołania kapłańskie 
i zakonne zwłaszcza z naszej parafii
Wróblówka 15.30 † Stanisław Mikoś  
– int. z pogrzebu

Piątek 6.12 Wspomnienie  
św. Mikołaja, biskupa
Stare Bystre 15.00 † Maria i Franciszek 
Kopeć
Wróblówka 15.00 † Stanisław Mikoś  
– int. z pogrzebu

2 Niedziela Adwentu 8.12  
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Stare Bystre 9.00 Dziękcz. i o błog. Boże, 
opiekę Matki Bożej dla Marysi w 10 rocz. 
urodzin, jej rodziców i brata
Wróblówka 10.30 † Józef Chraca, syn 
Andrzej

Środa 11.12
Stare Bystre 15.30 1) † Edward Kwak 
18 rocz. śmierci
2) † Jan Takuśki – int. z pogrzebu
Wróblówka 15.30 † Józefa Kowalczyk

Piątek 13.12 Wspomnienie  
św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Stare Bystre 15.30 1) † Zofia i Stanisław 
Rebidas
2) † Jan Takuśki – int. z pogrzebu
Wróblówka 15.30 † Stanisław Mikoś 
– int. z pogrzebu

3 Niedziela Adwentu 15.12
Stare Bystre 9.00 † Michalina, 
Jan i Zygmunt Szaflarski
Wróblówka 10.30 † Franciszek Solarczyk, 
żona Aniela, córka Bronisława

Intencje mszalne
01.12 - 15.12. 2019 r.


