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DUNAJEC
Miesięcznik Rzymskokatolickiej Parafii 
pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu

Dom Seniora nad Młynem

Kolęda czyli o wizycie duszpasterskiej Ferie w Karkonoszach 



AKTUALNOŚCI

W ramach prezentu mikołajkowego PGM: „Śladami Boga” oraz Liturgiczna 
Służba Ołtarza miło spędziła czas w Parku Trampolin w Nowym Targu. 

50-osobowa grupa dzieci i młodzieży miała okazję rozwijać nie tylko ducha, ale 
również kulturę fizyczną. 

Z godnie z parafialną tradycją, kolejne świece na wieńcu adwentowym, symbo-
lizującym upływający czas adwentowy, zapalali kolejni przedstawiciele 

ulicy Kantora.
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Koniec roku kalendarzowego 
oraz początek nowego jest czasem 
refleksji nad tym co wydarzyło 
się w minionym czasie. Rok 
2019 przyniósł każdemu z nas 
wiele radości i smutków. Refleksji 
poddajemy również stan naszego 
ducha i poziom zażyłości reli-
gijnej z Bogiem. Chcemy siebie 
zapytać czy ten czas, który już 
za nami, nie był czasem straco-
nych szans…, czasem straconej 
łaski od Boga. Nowy rok jest dla 
nas także okazją do wpatrywania 
się w przyszłość. Wyczekiwania 
z nadzieją na to, co dla nas ważne 
i istotne. Świąteczny czas jest 
dobrą przestrzenią do tego, by 
odkryć i docenić to co w naszym 
życiu winno mieć wartość 
nadrzędną: Bóg, wiara, rodzina, 
bliscy, spokój wewnętrzny, czyste 
sumienie. Każdy z nas u progu 
tego nowego roku powinien choć 
na chwilę zatrzymać się, aby 
odpowiedzieć sobie co jest dla 
mnie najważniejszą wartością, 
której wypatruję z nadzieją. 

W kończącym się roku kalenda-
rzowym oddajemy w Państwa ręce 
numer styczniowy. Chcemy przede 
wszystkim w tym numerze poinfor-
mować Was o wizycie duszpaster-
skiej. O tym jaki jest cel tej wizyty 
kapłana w naszym domu informuje 
nas artykuł poświęcony wizycie 
duszpasterskiej. W numerze stycz-
niowym mamy również wiele 
informacji o liturgicznych świę-
tach i wspomnieniach. Mają nas 
one jeszcze bardziej ukierunkować 
na Boże przeżywanie czasu świą-
tecznego. Nie zabrakło oczywiście 
także informacji o bieżących spra-
wach parafialnych. 

Wszystkim Parafianom 
i Czytelnikom naszego pisma dzię-
kujemy za zaufanie i życzymy, by 
Boża Dziecina błogosławiła Wam 
w podjętych zadaniach, planach 
w nadchodzącym nowym roku. 
Niech blask Jezusa Nowonaro-
dzonego buduje Waszą wiarę 
i prowadzi wasze myśli ku Bogu. 

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

P od koniec listopada w naszej parafii 
odbyła się kolejna akcja honoro-

wego oddawania krwi jako daru dla 
chorych dzieci z okazji dnia św. Miko-
łaja. w akcji udział wzięły 32 osoby, 
które oddały 14 litrów krwi.

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, na zakończenie roku litur-
gicznego miało miejsce błogosławieństwo dzieci. 

Z godnie z parafialną tradycją, kolejne świece na wieńcu adwentowym, 
symbolizującym upływający czas adwentowy, zapalali kolejni przed-

stawiciele ulicy Kantora.
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Nikogo z nas nie dziwi 
widok księdza siedzą-
cego w wygodnym fotelu 

w naszych czterech ścianach w okresie 
świąt Bożego Narodzenia. Niektórzy 

jednak nie mają pojęcia, co tak 
naprawdę mają na celu takie wizyty 
i z tego powodu mogą rodzić się różne 
stwierdzenia, racje. Najwyższa pora 
zmienić ten tok myślenia.

HISTORIA
Zacznijmy od początku. Otóż 

zwyczaj odwiedzania wiernych sięga 
czasów średniowiecza, kiedy zaczęły 
powstawać pierwsze parafie. Począt-
kowo „Kolęda” oznaczała obowiąz-
kową daninę parafialną w zamian 
za opiekę duszpasterską. Daninę tę 
pobierano właśnie przy okazji błogo-
sławienia rodziny. Przełom XIV i XV 
wieku to czas rozwoju kolędy w ujęciu 
bardziej nam współczesnym, kiedy 

to wykorzystywano kolędy między 
innymi do przygotowania wiernych 
do spowiedzi i komunii wielkanocnej, 
a zwłaszcza do zwalczania praktyk 
zabobonnych. Kolędujący proboszcz 

miał obowiązek uczyć pacierza, zachę-
cając do lektury religijnej, a w razie 
potrzeby konfiskować książki here-
tyckie. Z biegiem czasu ukazywały się 
przepisy precyzujące i określające cel 
wizyty oraz jej przebieg.

Kolęda spełniała też ważną rolę 
w czasie rozbiorów Polski, bo stanowiła 
często jedną z nielicznych możliwości 
kontaktowania się kapłana z wiernymi.

Po II wojnie światowej narzu-
cony system komunistyczny w Polsce 
wytworzył specyficzne warunki pracy 
duszpasterskiej. Praca ta często była 
ograniczona do Kościoła i zakry-
stii. Sytuacja taka dowartościowała 
wizytę duszpasterską, czego przy-
kładem są przeprowadzone badania 

w tamtym okresie. Ponad 60% bada-
nych katolików stwierdziło, że Kolęda 
zbliża do parafii, a 75% cieszyło się 
ze spotkania ze swoim duszpasterzem 
podczas Kolędy.

Cele wizyty 
duszpasterskiej:

 � pobłogosławienie domu i rodziny,
 � ożywienie łączności wier-

nych z parafią i proboszczem 
(duszpasterzami),

 � bliższe poznanie problemów 
moralnych nurtujących para-
fian i ojcowska pomoc w ich 
rozwiązywaniu,

 � wprowadzenie ducha pokoju 
i miłości we współżycie rodzinne 
i sąsiedzkie.

Najważniejsza funkcja:
W Prawie Kanonicznym możemy 

wyczytać następujący fragment: 
„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję 
pasterza, proboszcz powinien starać 
się poznawać wiernych powierzo-
nych jego pieczy. Winien zatem nawie-
dzać rodziny, uczestnicząc w troskach 
wiernych, zwłaszcza w niepokojach 
i smutku, oraz umacniając ich w Panu, 
jak również – jeśli w czymś nie doma-
gają – roztropnie ich korygując”.

Zastanówmy się, kim jest pasterz? 
W najprostszym rozumieniu to czło-
wiek, który pasie owce, dba o nie 
i troszczy się jak tylko może. My, 
jako ludzie, jesteśmy owcami Jezusa, 
a kapłan jest przez Niego posłany, by 
nas do Niego prowadzić. To ważne, by 
kapłan miał ze swoimi wiernymi jak 
najlepszy kontakt.

Przygotowanie:
Wierni powinni przygotować się 

do tego spotkania. Należy zrobić 
wszystko co możliwe, by cała 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 
W NASZYCH DOMACH

Dlaczego? Po co? I jak? Jak było kiedyś, a jak jest dziś?
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rodzina była razem w domu i ocze-
kiwała na kapłana. Miło jest gdy 
wierni czekają na księdza, wyglą-
dają, otwierają drzwi, odprowadzają 
od domu do domu. Do wizyty duszpa-
sterskiej trzeba też przygotować dom, 
stół nakryć białym obrusem, postawić 
krzyż, zapalić świecę. Na stole można 
położyć Pismo Święte, zadbać by była 
woda święcona i kropidło. Dzieci 
mogą położyć zeszyty od religii, 
indeksy do bierzmowania. Rozmowa 
z kapłanem podczas wizyty duszpa-
sterskiej ma dotyczyć spraw wiary, 
Kościoła, parafii, można zapropo-
nować jakieś nowe inicjatywy czy 
dzieła w parafii, poruszać tematy 
związane z rodziną, jej radościami 
czy kłopotami.

Wizyta duszpasterska
– Kolęda 2019/20

27.12. Piątek 1. ul. Sienkiewicza (od Klimowskich 

do Miętusów)
28.12. Sobota 1. ul. Sienkiewicza (od Miętusów)

30.12. Poniedziałek 1. ul. Tetmajera (od Zabrzeskich 

do Piotra Harbuta nr 26)

31.12. Wtorek 1. ul. Nadwodna

2.01. Czwartek 1. ul. Piłsudskiego i Ogro-

dowa, 2. ul. Kolejowa (od Wróblówki do mostu), 

3. ul. Mościckiego i Rynek 

4.01. Sobota 1. ul. Kamieniec Dolny (od rzeki 

do Gaworka), 2. ul. Kamieniec Dolny (od Hodoro-

wicz i Ośrodek Zdrowia), 3. ul. Kamieniec Dolny 

(od Lenartów)
7.01. Wtorek 1. ul. Kamieniec Górny (od Sien-

kiewicza do Ligasa), 2. ul. Targowa (od rzeki), 

3. od 14.00 ul. Kolejowa (od mostu do początku)

8.01. Środa 1. od 15.00 ul. Tetmajera (od Jana 

Harbuta nr 28a do ul. Kolejowej)

9.01. Czwartek 1. 12.00 ul. Kamieniec Górny 

(od Palarzów do Stopka-Studenckich), 

2. od 14.30 ul. ks. Kmietowicza (od Przybyszów 

do wikarówki), 3. od 14.30 ul. Kantora (od Klimow-

skich do Kulawiak)

10.01. Piątek 1. ul. Ojca św. Jana Pawła II 

(od Wróblówki do skrzyżowania)

11.01. Sobota 1. ul. Bugaj (od Wróblówki 

do ul. Kolejowej), 2. ul. ks. Kmietowicza (od Stochów), 

3. ul. Targowa (II część, Dom Nauczyciela 

i do Kubików)
13.01. Poniedziałek 1. ul. ks. Kmietowicza 

(od Podczerwonego), 2. od 14.00 ul. Kantora (od końca 

do Barnasiów nr 105)

14.01. Wtorek 1. od 14.00 ul. ks. Kmietowicza 

(od Kapuściarz do Ratułowskich), 2. ul. Kantora 

(od Harbutów do początku)

15.01. Środa 1. od 14.00 ul. ks. Kmietowicza 

(ogrody od ZDZ, Ojca św. Jana Pawła II), 2. 

od 14.00 ul. Kamieniec Dolny (od Sirzisko) 

i ul. Parkowa 

Wróblówka 27.12 /od nr 1/, 28.12 /od Długopola/, 

30.12 /za Chracą/, Stare Bystre: 27.12, 28.12, 30.12. 

Wizyta duszpasterska rozpoczyna się o godz. 8.30 lub 

podanej przy danym rejonie. Staramy się by wszyscy 

domownicy byli obecni. Na stole, na białym obrusie 

stawiamy krzyż, zapalone świece, wodę święconą 

i kropidło. Dzieci i młodzież katechizowana przygoto-

wują zeszyty do religii.

Pokój temu domowi 
– i wszystkim jego mieszkańcom!
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OJCOWIE WYJAŚNIAJĄ EWANGELIĘ
Ojcowie Kościoła to pisarze i teologowie, którzy żyli we wczesnym chrześcijaństwie. Dlaczego ich tak nazywamy? 

Dokładniej wyjaśnił to św. Ireneusz z Lyonu: Jeśli ktoś jest pouczony słowem przez drugiego, to nazywa się go synem, 
a tamtego ojcem. I to im zawdzięczamy: że czytali Pismo Święte i nauczali. Pomagali pierwszym chrześcijanom 

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

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

Kościół dał nam w tym miesiącu.

5 stycznia 2020 roku  
– II Niedziela po Narodzeniu 

Pańskim

EwangElia – J 1, 1-18

Na początku było Słowo, a Słowo 
było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono 
było na początku u Boga. Wszystko 
przez Nie się stało, a bez Niego nic się 
nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było świa-
tłością ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez 
Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł 
on na świadectwo, aby zaświadczyć 
o światłości, by wszyscy uwierzyli przez 
niego. Nie był on światłością, lecz został 
posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która 
oświeca każdego człowieka, gdy 
na świat przychodzi. Na świecie było 
Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz 
świat Go nie poznał. Przyszło do swojej 
własności, a swoi Go nie przyjęli. 
Wszystkim tym jednak, którzy Je przy-
jęli, dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego 
– którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani 
z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamiesz-
kało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno 
woła w słowach: «Ten był, o którym 
powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, 
przewyższył mnie godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie». Z Jego pełności 
wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.

Podczas gdy Prawo zostało dane 
za pośrednictwem Mojżesza, łaska 

i prawda przyszły przez Jezusa Chry-
stusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 
ojca, o Nim pouczył.

KomEntarz:
Tłumaczysz, że słowo jest 
dźwiękiem, częścią głosu; służy 
nazwaniu rzeczy, wypowia-
daniu myśli… Natura słowa jest 
najpierw potencjalnym, przy-
szłym wydarzeniem, później prze-
szłym. Istnieje tylko wtedy, gdy 
jest słyszane. Jak więc możemy 
mówić „na początku było słowo”, 
skoro ani nie istniało wcześniej, 
ani nie żyje później, w jakimś 
konkretnym punkcie w czasie. 
Czy w ogóle można powiedzieć 
o punkcie w czasie, w którym 
słowo istnieje? Posłuchaj 
jednak… inna jest ranga Słowa, 
o którym jest mowa w wersecie 
„i Bogiem było Słowo”. Słowo jest 
rzeczywistością, nie dźwiękiem, 
Istnieniem, nie mową, Bogiem, 
nie nicością.
św. Hilary z Poitiers (315-367 r.), 

biskup Poitiers, wybitny teolog 
Kościoła zachodniego, walczył 

z herezją ariańską. Bronił 
wspólnej natury Ojca i Syna.

6 stycznia 2020 roku 
– Uroczystość Objawienia 

Pańskiego

EwangElia – mt 2, 1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem 
w Judei za panowania króla Heroda, oto 
mędrcy ze Wschodu przybyli do Jero-
zolimy i pytali: «Gdzie jest nowo naro-
dzony Król żydowski? Ujrzeliśmy 
bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie 
i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, prze-
raził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał 

więc wszystkich arcykapłanów i uczo-
nych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się 
narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: 
«W Betlejem judzkim, bo tak zostało 
napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, 
ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze 
spośród głównych miast Judy, albowiem 
z ciebie wyjdzie władca, który będzie 
pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie 
mędrców i wywiedział się od nich 
dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 
A kierując ich do Betlejem, rzekł: 
«Udajcie się tam i wypytajcie starannie 
o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donie-
ście mi, abym i ja mógł pójść i oddać 
Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy 
króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli 
na Wschodzie, postępowała przed nimi, 
aż przyszła i zatrzymała się nad miej-
scem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli 
gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli 
do domu i zobaczyli Dziecię z Matką 
Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu 
pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofia-
rowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby 
nie wracali do Heroda, inną drogą udali 
się z powrotem do swojego kraju.

KomEntarz:
Patriarcha Jakub już wcześniej 
przewidział te czasy, gdy mówił: 
„Nie zostanie odjęte berło od Judy 
ani laska pasterska [zabrana] 
spośród jego kolan, aż przyjdzie 
ten, do którego ono należy” (Rdz 
49, 10-11). Mateusz wydobył te 
same świadectwa, aby pokazać, 
że wszystko spełniło się zgodnie 
ze słowami proroków. Z jednej 
stron pokazał, że Chrystus pocho-
dził z Betlejem, jak mówił prorok. 
Z drugiej jednak strony ukazał,  
że to, co Jakub przewidział, spełnia 
się „za panowania Heroda”.  
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Początkowo bowiem Ci, którzy 
rządzili nad Izraelem, byli potom-
kami Dawida, z pokolenia Judy 
(brata Lewiego). Było tak aż 
do przesiedlenia Babilońskiego. Po 
tym czasie przywództwo nad ludem 
objęli najwyżsi kapłani, którzy 
należeli do pokolenia Lewiego. 
Jednak ich pochodzenie można 
było także wykazać z rodu Judy. 
Okazało się, że pokolenie Judy 
i Lewiego zmieszały się, zwłaszcza 
między rodziną królewską a rodem 
najwyższych kapłanów. Jednakże 
kiedy bracia Arystobul i Hirkan 
weszli w konflikt, stracili władzę 
na rzecz Heroda, który nawet nie 
był Żydem. Jego ojcem był Anty-
pater z Idumei. A zatem faktycznie 
w czasach Heroda, nie było już 
władców spośród Żydów, aż 
pojawił się Mesjasz.

Teodor z Mopsuestii (350-4258) 
- biskup Mopsuestii, twórca 

antiocheńskiej szkoły egzegezy, 
opartej na dosłownym rozu-

mieniu tekstu.

12 stycznia 2020 roku  
– Niedziela Chrztu Pańskiego 

EwangElia – mt 3, 13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan 
do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. 
Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: 
«To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 
przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp 
teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 
wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy 
Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, 
natychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał 
ducha Bożego zstępującego jak gołębica 
i przychodzącego nad Niego. a oto głos 
z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiło-
wany, w którym mam upodobanie».

KomEntarz:
I wtedy Chrystus przyszedł, aby 
jeszcze to świadectwo objawiło 
jego prawdę. W czasie chrztu, 
niebo się otworzyło, Duch Święty 
zstąpił, Ojciec z nieba przemówił 

i przez to okazało się, że ten, który 
jest ochrzczony przez Jana jest 
większy od Jana. Chrystus nie 
czekał aż Jan dokończy dzieła, ale 
wszedł na scenę, gdy jeszcze Jan 
nauczał. Trzeba bowiem było, aby 
okazało się, że to właśnie Chrystus 
jest samą prawdą.

Anonimowe dzieło na temat 
Ewangelii według Św. Mateusza.

19 stycznia 2020 roku  
– II Niedziela Zwykła

EwangElia – J 1, 29-34

Jan zobaczył podchodzącego ku 
niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata. To 
jest Ten, o którym powiedziałem: „Po 
mnie przyjdzie Mąż, który mnie prze-
wyższył godnością, gdyż był wcze-
śniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie 
znałem, ale przyszedłem chrzcić 
wodą w tym celu, aby On się objawił 
Izraelowi».

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem 
Ducha, który zstępował z nieba jak gołę-
bica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem 
nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, 
abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: 
„Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstę-
pującego i spoczywającego na Nim, jest 
Tym, który chrzci Duchem Świętym”. 
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On 
jest Synem Bożym».

KomEntarz:
Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa 
razem z wieloma innymi. Jezus 
przyszedł w takim momencie, żeby 
nikt nie myślał, że spieszył do niego 
z tego samego powodu co inni, czyli 
żeby wyznać grzechy i obmyć się 
w rzece na znak pokuty. Przyszedł, 
aby dać Janowi szansę, wypowie-
dzieć swoją opinię jeszcze raz. 
Ponieważ mówiąc „Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzechy świata”, 
usuwa podejrzenia, jakoby on - 
Jan był Mesjaszem. Jasno wska-
zuje na jedynego Zbawcę.
św. Jan Chryzostom (344-407 r.),  

biskup Konstantynopola, 
wybitny teolog, kaznodzieja 

i duszpasterz.

26 stycznia 2020 roku  
– Niedziela Świętej Rodziny

EwangElia – mt 4, 12-23

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został 
uwięziony, usunął się do Galilei. 
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł 
i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, 
na pograniczu ziem Zabulona i Nefta-
lego. Tak miało się spełnić słowo 
proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona 
i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, 
Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który 
siedział w ciemności, ujrzał światło 
wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy 
śmierci wzeszło światło».

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: 
«Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 
królestwo niebieskie».

Przechodząc obok Jeziora Gali-
lejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: 
Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; 
byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 
«Pójdźcie za Mną, a uczynię was ryba-
kami ludzi». Oni natychmiast, zosta-
wiwszy sieci, poszli za Nim.

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych 
dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, 
i brata jego, Jana, jak z ojcem swym 
Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe 
sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast 
zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

I obchodził Jezus całą Galileę, 
nauczając w tamtejszych synagogach, 
głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc 
wszelkie choroby i wszelkie słabości 
wśród ludu.

KomEntarz:
Jezus nie uciekł ze strachu. Przez 
to, co zrobił, nauczył nas uciekać 
przez prześladowcami. „Uciekł” 
z Judei do pogan. Pokazał, że Bóg 
usuwa się na bok, do odległej część 
ziemi Żydów, skoro Ci grzeszą 
przeciwko jego świętym prorokom 
i podważają jego boskość. 
Podobnie, gdy my grzeszymy, Bóg 
niejako schodzi na dalszy plan, 
gotów jednak odbudować relację.
Cyryl Aleksandryjski (375-444 r.),
patriarcha Aleksandrii. Podkre-

ślał jedność natury boskiej 
i ludzkiej w Chrystusie.
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Do współpracy zostali zapro-
szeni przedstawiciele firm, 
organizacji, wspólnot i szkół 

pochodzących z Gminy Czarny 
Dunajec. Przedstawiciele ci oferowali 
przeróżne produkty regionalne i świą-
teczne. Wśród nich dużą popularnością 
cieszyły się własnoręcznie wykonane 
ozdoby choinkowe.

Wystawcami na jarmarku byli: 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 1 SPSK w Starem Bystrem, Towarzy-
stwo Sportowe HARNASIE, Związek 
Podhalan – oddział w Miętustwie, 
Związek Podhalan – oddział w Ratu-
łowie, Szkoła Podstawowa w Ratu-
łowie, Gminny Zespół WATRA, Warsz-
taty Terapii Zajęciowej w Odrowążu.

Do akcji przystąpiła również Para-
fialna Grupa Młodzieżowa: „Śladami 
Boga”. Młodzież przez kilka tygodni 
na spotkaniach, przygotowywała 
produkty do sprzedaży. Wielu poświę-
ciło również swój czas prywatny, wyko-
nując w domu ozdoby choinkowe. 
Dziękujemy za ich zaangażowanie 
i ofiarność. Zdobyte środki finansowe 
zostały przeznaczone na cel, do którego 
zdążyliśmy się już przyzwyczaić. 
Młodzież pragnie bowiem, jak co roku, 
wyjechać do Rzymu na pielgrzymkę 
w ramach podziękowania za dar 
bierzmowania. Pielgrzymka ta odbę-
dzie się na przełomie kwietnia i maja 
2020 roku. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli tę akcję.

Zamysłem inicjatorów tego wyda-
rzenia w Czarnym Dunajcu jest stwo-
rzenie przestrzeni dla organizacji 
społecznych, dzieci, młodzieży, firm. 
W wyjątkowych czasie oczekiwania 
na Boże Narodzenie warto pomyśleć 
o innych. Często dzięki małym gestom 
możemy wspólnie tworzyć wielkie 
dzieła. Skromnie rozpoczęty jarmark 
powinien być zaczątkiem pięknej 
tradycji cenionej i pielęgnowanej 
w całej Europie. Organizatorzy zapra-
szają wszystkich chętnych do włączenia 
się w tę inicjatywę. Możemy sobie 
wzajemnie wiele ofiarować, wystarczy 
tylko otworzyć serca i poświęcić trochę 
czasu dla drugiego.

Małgorzata Kulawiak

JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY

6 stycznia 2019 roku na rynku w Czarnym Dunajcu został zainaugurowany Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Nawiązuje on do tradycji jarmarków organizowanych w Czarnym Dunajcu w przeszłości. 

Organizatorem głównym jarmarku jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.
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Jan Paweł II jeszcze jako 
biskup i kardynał zasłynął 
z pięknego śpiewania 

kolęd. Uwielbiał kolędować, 
dlatego do swojego miesz-
kania, kurii krakowskiej, 
a nawet do Rzymu, wszę-
dzie zapraszał do wspól-
nego odśpiewywania kolęd, 
wykazując się przy tym zdol-
nościami nie tylko muzycz-
nymi, ale również poetyc-
kimi. Do jednej z najbardziej 
znanych kolęd w Polsce: Oj 
Maluśki, Maluśki, gdy odśpiewano 
wszystkie znane zwrotki, układał 
na poczekaniu nowe, dość oryginalne:

Więc się lepiej mój, Panie,
mój Panie, wróć po Twej dziedzinie
Albo mi się tu pozwól zaniść,
pozwól zaniść, ku mej chałupinie.
La, la, la…

Tam się będziesz miał
z pysna, miał z pysna,
jako miałeś w niebie,
Mam ja mlecka słodkiego,
słodkiego, garnusek dla Ciebie.
La, la, la…

A my tak tu siedzimy, tak tu
siedzimy, tak cięgiem śpiewamy,
A do jakiejśmy tu chałupy wesli,
do jakiej chałupy wesli,
nic nie uwazamy.
La, la, la…

A ta chałupa, a ta chałupa,
dość nas jeszcze znosi
I żebyśmy śpiwali kolędy,
żebyśmy śpiwali, uprzejmie
nas prosi.
La, la, la…

Chyba że się to śpiwanie,
że się to śpiwanie, już sprzykrzyło komu,
To niech wstaje, nogi za pas
zabira i wraca do domu.

Tak w 1981 roku podczas spotkania 
ze studentami, które udało się zorgani-
zować w Rzymie, Papież-poeta spon-
tanicznie układał kolejne zwrotki 

ukochanej pastorałki. Jeden ze zgro-
madzonych – studiujący wówczas 
w Rzymie, późniejszy biskup diecezji 
lubelskiej ks. Mieczysław Cisło 
– utrwalił papieskie kolędowanie 
na kasecie magnetofonowej. Po latach 
zagubione, historyczne nagranie zostało 
szczęśliwie odnalezione, a papieska 
wersja kolędy w końcu ujrzała światło 
dzienne. Płyta z utrwalonym nagra-
niem została wydana w 2001 roku przez 
Gazetę Wyborczą. Na nagraniu, oprócz 
improwizacji papieża, słychać gromki 
śmiech jego rozbawionych towarzyszy.

Kolędy to nasze wielkie bogactwo, 
to kościelny i muzyczny unikat na skalę 
światową, żaden inny kraj nie ma tak 
rozwiniętej bazy pieśni o narodzeniu 
Jezusa. Są one częścią naszego histo-
rycznego i kulturowego dziedzictwa, 
któremu na imię Polska. Wspomniał 
o tym Jan Paweł II na spotkaniu z roda-
kami w 1996 roku:

„Kolędy nie tylko należą do naszej 
historii, lecz poniekąd tworzą naszą 
historię narodową i chrześcijańską. 
Jest ich wiele, ogromne bogactwo. 
Od najdawniejszych, staropolskich, 
do tych współczesnych, od liturgicz-
nych do pastorałek. Trzeba, ażebyśmy 
tego bogactwa nie zagubili. Dlatego też 
życzę, abyście wszyscy, drodzy Rodacy, 
czy w kraju, czy też w Rzymie, czy gdzie-
kolwiek na świecie, śpiewali kolędy, 
rozmyślali nad tym, co one mówią, 
nad całą ich treścią, i byście w nich 

odnajdywali prawdę o miłości 
Boga, który dla nas stał się 
Człowiekiem”. 

W każdej sytuacji życiowej 
można śpiewać nowo narodzo-
nemu Chrystusowi – tę zasadę 
potwierdza historia Polski, kiedy 
w czasie niewoli zaborców, ale 
i w okresie okupacji hitlerow-
skiej powstawały nowe kolędy 
lub były dopisywane kolejne 
strofy do znanych i najpopular-
niejszych kolęd. O tej mesja-
nistycznej i patriotycznej roli 

kolęd wiedział również Jan Paweł 
II. Wielokrotnie zachęcał on swoich 
słuchaczy, aby podejmowali się pozna-
wania i odkrywania starych, nieraz 
zapomnianych kolęd, które wzywały 
do walki o Ojczyznę, do walki o utracone 
ziemie. Taką kolędą jest również pieśń: 
Boże Narodzenie wszystko się weseli. 
To w niej słychać rozpaczliwe wołanie 
Polaków o odrodzenie Polski i polskości. 
W tej tęsknocie za utraconą Ojczyzną 
jest również nutka nadziei na poprawę 
losu ziem polskich pod zaborami. 

Wielką rolę jednoczącą całe rodziny 
Jan Paweł II widział we wspólnym 
śpiewaniu Kolęd. W 1981 roku mówił 
do Polaków: Moi drodzy Rodacy! 
Wiemy, że Boże Narodzenie jest świętem 
rodziny, że w wieczór wigilijny przy 
opłatku jednoczy się rodzina, odnajdują 
się wzajemnie ludzie sobie najbliżsi. 
Trzeba ten obraz opłatka i Wigilii 
przenieść dzisiaj na wszystkie polskie 
rodziny w Ojczyźnie i poza jej grani-
cami. Trzeba pomyśleć o całej Polsce 
jako o jednej rodzinie...

Słowa te stają się testamentem Jana 
Pawła II dla każdego z nas. Zwracają 
one bowiem naszą uwagę na istotę śpie-
wania kolęd, którą jest jednoczenie 
się w miłości i wzajemnym przeba-
czeniu, bo Narodziny Chrystusa są 
zapowiedzią pokonania wszelkiego 
zła i grzechu. Niech ta radość prze-
nika nasze serca. 

Ks. Marcin Napora

Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów w polskich domach. Jest związany ze Świętami wspominającymi 
przyjście na świat Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Sam termin „kolędowanie” wywodzi się od łacińskiego słowa „calendae”, 

którym Rzymianie nazywali pierwszy dzień miesiąca i pierwszy dzień roku, kiedy to składali sobie życzenia i podarunki.

KOLĘDOWANIE Z JANEM PAWŁEM II
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Pomysłodawcy, to małżeństwo – 
Agnieszka i Łukasz Klimowscy, 
którzy na koncepcję stworzenia 

Domu wpadli przebywając za granicą. 
Motorem napędowym do jego zbudo-
wania była osobista sytuacja życiowa, 

która zmusiła ich 
do powrotu. Już 
wtedy w głowach założycieli Domu 
Seniora kiełkowała myśl o utwo-
rzeniu bezpiecznej przystani dla 
ludzi wymagających fachowej opieki. 

W efekcie przenieśli tamtejsze rozwią-
zania, by podołać podtrzebom Miesz-
kańców nowo powstałego Domu oraz 
spełnić normy typowe dla podobnych 
instutucji. 

Dom swoją działalność rozpo-
czął 13 listopada br. Aktualnie jego 
oferta obejmuje szeroki wachlarz 
możliwości – od pobytu dziennego, 
przez pobyt tymczasowy, aż po pobyt 
stały. Ponadto w ofercie znajduje się 
terapia zajęciowa oraz turnusy reha-
bilitacyjne, gdzie Mieszkańcy mogą 

poddać się fizjoterapii 
korzystając z nowocze-
śnie wyposażonego gabi-
netu oraz pokoju kąpie-
lowego do hydromasażu. 
Właściciele zapewniają 
fachową opiekę lekarską 
i pielęgniarską. Dbając nie 
tylko o potrzeby fizyczne, 
ale również psychiczne 

Mieszkańców, założyciele Domu 
Seniora urozmaicają ich pobyt poprzez 
wielkorakie możliwości, tj. specery po 
lesie, wycieczki rowerowe, wyjazdy 

DOM SENIORA 
NAD MŁYNEM

Opieka nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi wymaga niejednokrotnie wielu 
wyrzeczeń. Nie każdy jest w stanie poświęcić jej tyle czasu, ile by chciał. Nie każdy wytrzymuje presję 

psychiczną związaną z takową opieką. Dlatego właśnie powstał Dom Seniora nad Młynem mający 
na celu pomoc w stworzeniu ludziom starszym (i nie tylko) prawdziwego, bezpiecznego domu.
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Pierwsi chrześcijanie w tym 
właśnie dniu świętowali Boże 
Narodzenie. Dopiero w końcu IV 

wieku do liturgii Kościoła Powszech-
nego wprowadzone zostały dwie 
odrębne uroczystości: Boże Narodzenie 
- 25 grudnia i święto Trzech Króli - 
Objawienia Pańskiego - 6 stycznia. 

Według Ewangelii św. Mateusza 
do Betlejem przybyli ze Wschodu 
mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, 
że urodził się król żydowski. Odnaleźli 
Jezusa w stajence, oddali mu pokłon 
i złożyli dary. Kacper ofiarował kadzidło 
- symbol boskości, Melchior - złoto, 
symbol władzy królewskiej, a Baltazar 
- mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci 
Chrystusa. Mędrców w średniowieczu 
zaczęto nazywać królami. Ich imiona 
pojawiły się dopiero w VIII wieku. 

Nie można z całą pewnością ustalić, 
z jakich krajów przybyli trzej królowie. 

Nie jest też pewna ich liczba. Malo-
widła w katakumbach rzymskich przed-
stawiają ich dwóch, czterech i sześciu, 
przeważa jednak trzech, co wiąże się 
też z podaną w Ewangelii liczbą darów, 
jakie złożyli Jezusowi.

Z uroczystością Objawienia Pańskiego 
wiąże się zwyczaj święcenia kredy, 
kadzidła i wody. Poświęconą kredą wypi-
suje się na drzwiach mieszkania C+M+B 
oraz aktualny rok. Litery te interpre-
tuje się jako inicjały trzech króli. Napis 
„C+M+B” wyraża również błogosławień-
stwo: Niech Chrystus błogosławi miesz-
kanie! (Christus mansionem benedicat).

Święto Trzech Króli od 2011 roku jest 
dniem wolnym od pracy. Trzech Króli 
było w Polsce świętem państwowym 
do 1960 roku, w którym władze komu-
nistyczne zdecydowały, że nie będzie 
ono dniem wolnym od pracy. 

Ks. Marcin Napora

na beseny termalne, wyjścia do pasieki 
pszczelarskiej, wypoczynek nad rzeką. 
Dodatkowo Mieszkańcy mogą uczest-
niczyć w wieczorkach towarzyskich, 
wyjazdach do kina, ogniskach i gril-
lach oraz korzystać z usług fryzjerskich 
i kosmetycznych.

Budynek jest nowy, w pełni wypo-
sażony, jasny i przytulny. Czuć w nim 
domową atmosferę. Posiada prze-
stronną jadalnię, w której Mieszkańcy 
spożywają posiłki dostosowane do ich 
potrzeb. Nie brakuje również kaplicy, 
w której każdy może się pomodlić. 
Chętni mogą przynieść do Domu swoje 
osobiste rzeczy, jak obrazki, zdjęcia, 
bibeloty. Mogą otoczyć się rzeczami, 
które znają, i które choć w niewielkim 
stopniu stworzą im wizualną namiastkę 
domu rodzinnego. Ich najbliżsi mają 
nieograniczone dzienne wizyty, a także 
możliwość spędzenia z nimi nawet 
kilku dni. 

Właścicielka Domu Seniora nad 
Młynem – Agnieszka Klimowska, 
w rozmowie z „Dunajcem” na pytanie, 
co rozumie pod pojęciem domu, odpo-
wiada: „Dom, to przede wszystkim 
przyjazna atmosfera, gdzie człowiek 
może czuć się bezpiecznie – zadbany, 
najedzony, zaopiekowany. Są pewne 
choroby, np. choroba Alzheimera, które 
nie pozwalają ludziom dotkniętym 
nimi od razu poczuć się bezpiecznie 
w obcym miejscu, ponieważ jest to 
proces i on ciągle trwa. U niektórych 
krócej, u innych dłużej; jedne dni są 
gorsze, drugie są całkiem złe, a niektóre 
bardzo dobre. Od tego tak naprawdę 
zależy samopoczucie tej osoby. Nato-
miast jeśli chodzi o osoby niepełno-
sprawne fizycznie, to one czują się tu 
dobrze, ponieważ zauważają poprawę, 
a my dokładamy wszelkich starań, żeby 
wszystkim żyło się u nas jak najlepiej”. 

Ludzie często oscylują pomiędzy 
tym, co dobre, a tym, co słuszne, przy 
jednoczesnym założeniu, iż drugie 
zjawisko ma wydźwięk negatywny. 
Jednak warto zastanowić się nad 
faktycznym dobrem drugiego czło-
wieka. Warto przemyśleć kwestię 
warunków, w jakich żyje, tzn. czy 
są one odpowiednie. I warto zaufać 
ludziom, którzy tak, jak rodzina chcą 
mu pomóc. 

Monika Kosakowska 

HISTORIA UROCZYSTOŚCI 
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

– TRZECH KRÓLI
Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem 

trzech króli obchodzona jest 6 stycznia. Swoimi korzeniami sięga 
III wieku na Wschodzie i IV wieku w Zachodnim Kościele. Uroczystość 

ta ma podkreślać objawienie się Chrystusa całemu światu opisane 
w Ewangelii Mateusza. Ewangelista ten przedstawia hołd, jaki 
Trzej Królowie - Trzej Mędrcy ze Wschodu - złożyli Dzieciątku. 
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Karkonosze są najwyższą 
częścią Sudetów. Jak niektórzy 
uważają ich nazwa wywodzi się 

od czeskiego słowa (Krkonoše) ozna-
czającego góry niosące kosodrzewinę. 
Mimo, że jest to pasmo górskie znacznie 
niższe i łagodniejsze od naszych Tatr, to 
również może pochwalić się cudownymi 
walorami przyrodniczymi, oraz atrak-
cjami turystycznymi. W końcu należą 
do Światowej Sieci Rezerwatów Bios-
fery UNESCO, a na ich terenie znajduje 
się Karkonoski Park Narodowy. Wybie-
rając się w Karkonosze warto odwiedzić 
następujące miejsca.

Karpacz - miasto znajdujące się 
u podnóża najwyższego szczytu 
Sudetów- Śnieżki (1603m.n.p.m.) Znaj-
duje się tam Świątynia Wang i kościół 
ewangelicko- augsburski w, którym 
można zobaczyć zabytkowe organy. 
Oprócz tego w karkonoskich podzie-
miach znajduje się multimedialna 

ekspozycja przedstawiająca legendarny 
i historyczny świat Karkonoszy „Króle-
stwo Ducha Gór”. Jedną z najcie-
kawszych atrakcji miasta jest miejsce 
anomalii grawitacyjnej. Jest to ulica 
gdzie podobno grawitacja jest mniejsza 
o 4 procent, niż gdzie indziej co sprawia, 
że samochody same wyjeżdżają pod 
górkę, a wylana woda płynie w prze-
ciwnym kierunku.

Wodospad Podgórnej - znajdujący 
się w parku w okolicach Przesieki. To 
jeden z najpiękniejszych wodospadów 
w tej części Karkonosz. Jego wysokość 
to 10 metrów, ma charakter kaskadowy, 
połączony z sadzawkami. 

Ruiny zamku Chojnik - leżący 
na szlaku turystycznym, odrestaurowany 
zamek na wzgórzu z tawerną i pięknym 
widokiem. 

Huta szkła Julia w Piechowicach - 
jest to miejsce w którym powstają niesa-
mowite wyroby ze szkła kryształowego. 

Można na własne oczy zobaczyć cały 
proces produkcji szkła, oraz samemu 
spróbować wcielić się w rolę hutnika 
podczas warsztatów z doświadczonymi 
pracownikami.

Kowary - malownicze miasto poło-
żone nad rzeką Jedlicą, które może 
pochwalić się wysoko rozbudowaną 
bazą turystyczną. Będąc tu nie sposób 
nie odwiedzić zjawiskowy Zamek 
Książ, który na przełomie lat przecho-
dził bardzo burzliwe historie, ponieważ 
przechodził z rąk do rąk różnych państw. 
W późniejszych latach stał się jedną 
z najbardziej interesujących rezydencji, 
a jego właścicielem został Jan Henryk 
V. Dzisiaj zamek jest bardzo chętnie 
odwiedzany przez turystów ze względu 
na swoją ciekawą historię i monumen-
talny wygląd. Oprócz tego w Kowarach 
mieści się Park Miniatur prezentujący 
odwiedzającym najważniejsze i najpięk-
niejsze zabytki Dolnego Śląska.

Zima nadchodzi wielkimi krokami, jednak mimo niskiej temperatury za oknem, ogromnym błędem 
byłoby zmarnowanie tego czasu na ciągłym siedzeniu w domu. Styczeń to miesiąc wprost stworzony 
do różnorodnych aktywności zimowych czy wyjazdów. Chcąc odpowiednio spędzić ferie zimowe nie 

trzeba szukać daleko idealnego miejsca. Dobrym pomysłem na miło spędzone dni wolne od pracy i szkoły 
jest wyjazd w często niedoceniane i niepozorne Karkonosze.

FERIE 
W KARKONOSZACH

FERIE 
W KARKONOSZACH

Nr 1(4), Styczeń 2020 DUNAJEC12



Sztolnie w Kowarach - podziemna 
trasa turystyczna o długości około 
1200 metrów w nieczynnej kopalni 
rudy uranu, otwarta dla zwiedzających 
od 2000 roku. Na trasie zwiedzania znaj-
duje się 13 punktów dozymetrycznych 
stale monitorowanych przez Instytut 
Medycyny Pracy w Łodzi, dzięki czemu 
zwiedzanie jest bezpieczne. Po drugiej 
wojnie światowej rozpoczęto wydoby-
wanie uranu, który następnie był wysy-
łany do ZSRR. Prace wydobywcze zakoń-
czono w 1973 roku. W sztolni można 
również zobaczyć bogactwo ekspozycji 
związanych zarówno z geologią Sudetów 
jak i górniczymi technikami wydobycia. 

Kopalnia Podgórze w Kowarach 
to druga co do wielkości kopalnia uranu 
w Polsce. Usytuowana w niej trasa tury-
styczna przebiega przez sztolnię, która 
powstała w latach 50-tych XX wieku. To 
jeden z najciekawszych i najładniejszych 
obiektów na terenie Kowar. Eksploatacja 
złóż trwała tu aż do 1958 roku, natomiast 
w latach 1974-1989 mieściło się w niej 
jedyne w Polsce i czwarte na świecie 
Inhalatorium Radonowe, w którym kura-
cjusze uzdrowiska w Cieplicach mogli 
korzystać z podziemnych inhalacji gazem 
szlachetnym radonem.

Dom Kata - znajduje się w malowni-
czym regionie turystycznym u podnóża 
Śnieżki w Karkonoszach. W zabytkowym 
obiekcie, kiedyś zamieszkiwanym przez 
kata, przedstawiono Gościom w jaki 
sposób egzekwowano przestrzegania 
prawa, poprzez ekspozycję narzędzi 
i urządzeń tortur.

Chata na Głowie - Ta wyjątkowa 
w skali regionu i całego południa Polski 
atrakcja to domek z pozoru wyglądający 
normalnie, lecz obrócony dachem do dołu. 

Zwiedzanie go to niesamowita przygoda 
dla dużych i małych. Jak nietrudno się 
domyślić, wnętrze domu, czyli jego 
wszystkie meble, sprzęty, przedmioty 
codziennego użytku i dodatki są także 
odwrócone o 180 stopni. Aby natomiast 
wejść do budynku, należy przekroczyć 
progi okna szczytowego i rozpocząć swój, 
co najmniej dziwny, spacer po suficie. 
Wszystko jest odwrócone, a prawa grawi-
tacji jakby nie działały, co sprawia niesa-
mowite wrażenie i nierzadko powoduje 
zawroty głowy i trudności z utrzymaniem 
równowagi.

Wrocław - miasto zwane polska 
Wenecją ze względu na dużą liczbę 
mostów. Z roku na rok jest coraz chęt-
niej odwiedzany przez turystów i stał się 
jednym z liderów w rankingu najpięk-
niejszych miast w Polsce. Będąc we 
Wrocławiu warto zobaczyć największą 
fontannę w Polsce i zarazem jedną 
z największych w Europie. Jej zjawisko-
wość i zainteresowanie wynika głownie 
z 800 umieszczonych na dnie obiektów 
świetlnych tworzących spektakularny 
pokaz świateł. 

Jednym z największych zabytków 
Wrocławia jest Ostrów Tumski. Jest to 

najstarsza zabytkowa dzielnica miasta 
z pięknym i niepowtarzalnym kościół-
kiem św. Marcina. Świątynia została 
poważnie zniszczona podczas II wojny 
światowej, jednak do dzisiaj została odbu-
dowana i stała się jednym z ciekawszych 
obiektów turystycznych miasta.

Koniecznie, będąc we Wrocławiu, 
należy zobaczyć obraz Panoramę Racła-
wicką - znajdującą się w Muzeum sztuki 
we Wrocławiu. Obraz namalowany został 
w XIX wieku przez zespół malarzy 
i przedstawia Bitwę pod Racławicami 
z 1794 roku. 

Kolejnym interesującym miejscem jest 
Hala Stulecia czyli zaprojektowany przez 
Maksa Berga ośrodek kultury, w którym 
odbywają się największe koncerty 
i występy we Wrocławiu.

Dzieci i młodzież, która chciałaby spędzić 
z nami czas ferii zapraszamy na wyjazd.

Termin: 27-31.01.2020r. 
Nocleg:  Dom Wczasowy 

Zielona Gospoda,  
Przesieka, Dolina Czerwienia. 

Informacje pod numerem 
tel. 788615554
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„Kiedy człowiek przestaje 
wierzyć w Boga, może 
uwierzyć we wszystko”

Po przeciwległej stronie wiary stoi 
zabobon i przesąd. Trochę to upokarza-
jące, że katolik, który ma zagwaranto-
waną Bożą opiekę, szuka odpowiedzi 
i pomocy u wróżki lub w horosko-
pach. Z jednej strony wiara w Boga, 
ale z drugiej ucieczka w bałwochwal-
stwo „ tak na wszelki wypadek”. Panie 
Boże ufam Ci, ale jednak sprawdzę co 
o moim życiu i przyszłości mówi magia. 
Gdzie ta nasza wolna wola i rozeznanie, 
skoro tak wielu ludzi wierzących daje 
się wodzić za nos? To jakby założyć, że 
życie ludzkie nie podlega Bożej opatrz-
ności. Człowiek wierzący nie odgaduje 
tego co się wydarzy w przyszłości, lecz 
w rzetelny sposób rozeznaje teraźniej-
szość i poddaje się Bożej woli. Korzy-
stanie z przeróżnych form wróżbiarstwa 

prowadzi do osłabienia więzi z Bogiem, 
której fundamentem jest ufność, 
posłuszeństwo i zawierzenie. Wróż-
biarstwo to odrzucenie Boga poprzez 
łamanie pierwszego przykazania -„Nie 
będziesz miał bogów cudzych przede 
Mną”- które nie bez powodu znajduje 
się na samym początku Dekalogu. To 
jakby wskazówka dla człowieka, że 
Bóg oczekuje, aby cała nasza wiara 
była wiarą tylko w Niego, że to tylko 
w Nim można pokładać nadzieję i tylko 
u Niego szukać ratunku i wsparcia.

Wróżba- przeznaczenie, 
którego nie można 
zmienić?

Wróżbiarstwo upowszechnia prze-
konanie, że przyszłość została już 
zaplanowana i co za tym idzie, nie 
ma już możliwości uwolnienia się 
od biegu wydarzeń. Rzekomo to co 

ma się wydarzyć jest nieuniknione, 
nieodwołalne i niezależne od ludz-
kiego działania. Takie przekonanie 
kłóci się z chrześcijaństwem, bo prze-
cież człowiek zawsze ma wybór między 
dobrem i złem. Wiemy, że jedynie Bóg 
zna przyszłość, ale w żaden sposób 
nie ogranicza to człowieka w kształto-
waniu własnego życia. Wiedza przeka-
zana człowiekowi przez Boga odnośnie 
przyszłości- proroctwo, nie prze-
sądza jeszcze o biegu wydarzeń, lecz 
uprzedza i ostrzega przed konsekwen-
cjami grzechu i złego postępowania.

Katolik idzie do wróżki- 
co na to Kościół?

Ludzie, którzy swoją wiarę traktują 
na poważnie nie mają potrzeby dowia-
dywania się czegoś „na własną rękę” 
i „na zapas”. Taka niezdrowa cieka-
wość i przesadne zainteresowanie 

KATOLIK U WRÓŻKI
– CZYLI WALKA O DUSZĘ

Nowy Rok poniekąd zawsze wiąże się z niepokojem i ciekawością jakie będą najbliższe miesiące, 
czy coś się wydarzy, czy będzie to czas dobry czy zły. Wielu ludzi w takim momencie, aby zaspokoić 

swoją ciekowość i spokój – oczywiście w złudny sposób- kieruje swoje kroki do wróżki, do magii, 
do horoskopów. Ale dlaczego właśnie tam szukamy odpowiedzi? Czy już wiara w Bożą Opatrzność nam 

nie wystarcza? Czy potrzebujemy dodatkowego potwierdzenia, bo ograniczyliśmy w jakiś sposób zaufanie 
do Pana Boga? Jak może na tym ucierpieć nasza dusza i co o wróżeniu mówi sam Bóg na kartach Pisma? 
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magią nie prowadzi do niczego 
dobrego. Kościół naucza i napo-
mina, że korzystania z wróżbiarstwa 
nie da się pogodzić z wiarą. Tutaj nie 
ma miejsca na kompromis. I chociaż 
pokusa poznania przyszłości i dalszych 
losów bywa bardzo silna, to pójście 
do gabinetu wróżki, czytanie horo-
skopu i czy ułożenie tarota są grze-
chem przeciwko pierwszemu przyka-
zaniu. Stanowisko Kościoła jest w tej 
kwestii dość jasne, taki zapis możemy 
znaleźć w Katechizmie Kościoła Kato-
lickiego: „Należy odrzucić wszystkie 
formy wróżbiarstwa: odwoływanie 
się do Szatana lub demonów, przy-
woływanie zmarłych lub inne prak-
tyki mające rzekomo odsłaniać przy-
szłość. Korzystanie z horoskopów, 
astrologia, chiromancja, wyjaśnianie 
przepowiedni i wróżb, zjawiska jasno-
widztwa, posługiwanie się medium 
są przejawami chęci panowania 
nad czasem, nad historią i wreszcie 
nad ludźmi, a jednocześnie pragnie-
niem zjednania sobie ukrytych mocy. 
Praktyki te są sprzeczne ze czcią 
i szacunkiem – połączonym z miłującą 
bojaźnią – które należą się jedynie 
Bogu” (KKK 2116)

Katechizm ma swoje głębokie 
oparcie w Biblii, gdzie korzystanie 
z „fachowej porady wróżbitów” jest 
również wyraźnie potępione: „Nie 
będziecie się zwracać do wywołujących 
duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie 
zasięgać ich rad, aby nie splugawić 
się przez nich. Ja jestem Pan” (Kpł 
19, 31). „Jam jest ten, który niweczy 
znaki wróżów i wykazuje głupotę 
wieszczków...” (Iz 44,25). „Nie znaj-
dzie się pośród ciebie nikt, kto by prze-
prowadzał przez ogień swego syna lub 
córkę, uprawiał wróżby, gusła, prze-
powiednie i czary; nikt, kto by upra-
wiał zaklęcia, pytał duchów i widma, 
zwracał się do umarłych. Obrzydliwy 
jest bowiem dla Pana każdy, kto to 
czyni. Z powodu tych obrzydliwości 
wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed 
twego oblicza” (Pwt 18, 10 - 12)” Nie 
będziesz się zwracał do wywołujących 
duchy ani do wróżbitów. Nie będziesz 
zasięgać ich rady… Ja jestem Pan, Bóg 
wasz” ( Kpł 19,31).

Jak widać, zakaz korzystania 
z magii i wróżb nie jest wymysłem 

człowieka, przestroga przed nimi 
nie pojawiła się nagle i nie wiadomo 
skąd. Bóg na kartach Pisma ostrzega 
nas od zarania dziejów. I może warto 
wziąć sobie w końcu te słowa do serca 

i nie przechodzić obok tego tematu 
obojętnie, tłumacząc, że mnie to nie 
dotyczy, że dla mnie to tylko zabawa 
i ciekawość. Łamania przykazań nie 
można nazwać tylko zabawą.

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI 

1 GRUDZIEŃ
• Zuzanna Wiktoria SOBEK, c. Marka i Izabeli, Czarny Dunajec
• Jan Krzysztof LENART, s. Pawła I Marii, Czarny Dunajec

25 GRUDZIEŃ
• Gabriela MARUSARZ, c. Sebastiana i Anny, Wróblówka
• Feliks HANUSIAK, s. Tomasza i Pauliny, Czarny Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK ODESZLI

29 LISTOPAD
 � Stanisław OBROCHTA, l. 69, Stare Bystre

2 GRUDZIEŃ
 � Zofia SZAFLARSKA, l.89, Czarny Dunajec

Kronika 
parafialna
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Święta Agnieszka,

mając zaledwie kilkanaście lat, 
musiała ponieść śmierć męczeńską. 
Pomimo młodego wieku miała 
ogrom odwagi, szacunku do siebie 
i czystości serca i duszy, a także chęć 
służby Bogu i bliźniemu. O względy 
Agnieszki ubiegało się kilku adora-
torów, lecz każdego odrzucała. Jeden 
z nich nie mógł się z tym pogodzić 
i doniósł na nią, że jest chrześcijanką, 
co spowodowało, że została ona uwię-
ziona. Podczas rozprawy nie wyrzekła 
się ona Boga. Nie wyrzekła się Go 
nawet wtedy, gdy sędzia groził spale-
niem jej żywcem oraz przekonywał, 
że zostanie jedną z dziewic poświę-
conych bogini Weście. Odpowiedź 
Agnieszki była jednoznaczna. Powie-
działa ona, że nie mogłaby służyć 
pogańskim bożkom, gdy jej serce 
należy do jednego Boga. W końcu po 
licznych próbach przekonania dziew-
czynki do wyrzeczenia się swojej 
wiary, została skazana na publiczne 
znieważenie w jednym z domów 
publicznych i ścięcie. 

Agnieszka jest patronką harcerek 
bo nie dość, że wykazała się odwagą 
to także nie złamała swojego słowa, 
przyrzeczenia, a była w wieku nasto-
letnim, gdzie przejawia się bunt, 
chęć zmian, szukania siebie. Imien-
niczki mogą się do niej zwracać 
w modlitwie: 

Święta Agnieszko, której imię 
noszę, Patronko moja Twojej się 
opiece w szczególniejszy sposób 
dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś 
mnie swoim wstawiennictwem przed 
Bogiem wspierała i ratowała we 
wszystkich potrzebach moich i wyjed-
nała mi łaskę wiernego naśladowania 
cnót Twoich. Spraw to, o Droga moja 
Patronko, abym Bogu dochowała 
wierności pośród wszelkich przygód 
tego życia i zasłużyła sobie na łaskę 
szczęśliwej śmierci. Amen.

Jan Bosko

w młodym wieku stracił ojca. Jego 
mama musiała zająć się pracą oraz 
wychowywaniem dzieci, co spowo-
dowało że chłopiec musiał się podjąć 
pracy zarobkowej, by pomóc jej. 
Z domu rodzinnego Jan wyniósł 
pobożność i chęć do nauki oraz 
ogromną pracowitość. Gdy ukoń-
czył szkołę, przyjął święcenia kapłań-
skie. Z miłością przyglądał się sytu-
acji materialnej i duchowej młodych 

ludzi w Turynie. Był przerażony tym 
co obserwował. Młodzi włóczyli się 
po ulicach bez celu, bez wykształ-
cenia. Zauważył że potrzebują miejsca 
do godnej nauki i i przygotowania 
do życia, więc stworzył oratorium, 
gdzie się uczyli czytać, pisać, gdzie 
mogli zjeść oraz czuć się jak w kocha-
jącym domu. Po jakimś czasie założył 
miejsce do nauki zawodu. W warsz-
tacie był zakład krawiecki, szewski, 
stolarnie i w końcu drukarnia. Jan 
Bosko był świadomy tego że został 
posłany do prowadzenia młodych 
do świętości, uczył ich nie tylko pracy 
fizycznej, ale zwracał także uwagę 
na sprawy duchowe i modlitwę. Jego 
zamiłowanie do książek i widzenie 
siły w każdym słowie spowodowało, 
że został patronem wydawców i redak-
torów. Ksiądz wykazywał się wielkim 
zapałem w pracy z młodymi, nie 
chciał aby skończyli jak przestępcy, 
i choć nie było zawsze to łatwe, to 
miał w głowie plan, cel i nigdy nie 
zboczył z tej drogi. 

Możemy modlić się do niego 
poprzez:

Święty Janie Bosko, Ojcze 
i Nauczycielu młodzieży, posłuszny 
darom Ducha i otwarty na rzeczy-
wistość swoich czasów byłeś dla 
młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej 
i ubogiej, znakiem miłości i troskli-
wości Boga. Bądź nam przewodni-
kiem na drodze przyjaźni z Panem 
Jezusem, abyśmy mogli odkryć w Nim 
i w Jego Ewangelii sens naszego 
życia i źródło prawdziwego szczęścia. 
Dopomóż nam odpowiedzieć hojnie 
na powołanie, które otrzymaliśmy 
od Boga, abyśmy w codziennym życiu 
byli budowniczymi jedności i współ-
pracowali z entuzjazmem, w jedności 
z całym Kościołem, w tworzeniu 
cywilizacji miłości. Wyjednaj nam 
łaskę wytrwałości w jak najgłębszym 
przeżywaniu życia chrześcijańskiego 
według ducha błogosławieństw; 
i spraw, abyśmy, prowadzeni przez 
Maryję Wspomożycielkę, mogli 
kiedyś znaleźć się z Tobą w wielkiej 
niebiańskiej rodzinie. Amen.

ŚWIĘCI NA KAŻDY DZIEŃ
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Ks. Wojciech Kalatowicz urodził się 
w 1782 roku. Święcenia kapłań-
skie przyjął w 1809 roku, po czym 

objął na krótki czas wikariat w parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Sułkowicach. W 1810 roku został admi-
nistratorem w Czarnym Dunajcu. Rok 
później, bo w 1811 roku został wikarym 
w Wadowicach Górnych i Brzostku. 
W 1815 roku, na 11 lat, objął probostwo 
w Klikuszowej, w 1826 roku został prze-
niesiony na probostwo do Słupca, by 
wreszcie w 1829 roku zostać probosz-
czem parafii Wniebowzięcia NMP 
w Gręboszowie na terenie diecezji 
tarnowskiej. W tym czasie wybuchło 
powstanie listopadowe. W kronikach 
parafialnych przeczytać o nim możemy 
następujące słowa: „Mnóstwo panów 
jadących z Galicji za Wisłę gościło 
u niego, jako że był wielce gościnny. Był 
to ksiądz chłopski, nie łakomy na majątek, 
ale kościół po nim pamiątki nie ma.” 
Z zamiłowania był pszczelarzem. Będąc 
proboszczem w Gręboszowie, został 
równocześnie mianowany od 5 stycznia 
1831 roku administratorem w Bolesławiu. 
Nie wiemy jak długo był tam admini-
stratorem. W kronikach jednak prze-
czytać możemy o wizytacji ks. Dziekana 
z Bolesławia, jaką miła przeżyć parafia 
w Gręboszowie po powstaniu listopa-
dowym. A zatem ks. Kalatowicz admini-
stratorem parafii w Bolesławiu był dość 
krótko. Za radą wikarego Franciszka 
Galarowskiego, ks. Kalatowicz poje-
chał w góry, ale w Wojniczu zaskoczyła 
go śmierć. Zmarł 7 września 1858 roku. 
Spoczywa na cmentarzu w Wojniczu. 

Niewiele mamy informacji o krótkiej 
działalności ks. Kalatowicza w Czarnym 
Dunajcu. Więcej za to możemy dowie-
dzieć się o jego charakterze oraz o stylu 
pracy duszpasterskiej. Z pewnością 
więc nie zwracał on uwagi na mate-
rialną stronę funkcjonowania parafii, 

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XIX WIEKU

Ks. Wojciech 
Kalatowicz 

– administrator parafii w Czarnym Dunajcu w 1810 roku
nie z wyrachowania, był bowiem bardzo 
gościnny, ale raczej z niedbalstwa. Po 
śmierci ks. Kalatowicza, nowym probosz-
czem w Gręboszowie został ks. Henryk 
Otowski. On to zapisał w swoim pamięt-
niku, że po przejęciu parafii w Grębo-
szowie po ks. Kalatowiczu, kościół był 
w tak opłakanym stanie, że strugi wody 
przez sklepienie do kościoła spływały. 
Ks. Otowski uskarżał się również na okna 
wytłuczone i spróchniałe, drzwi nie 
opatrzone przedsionkiem oraz relikwie 
w ołtarzach wyburzone. Potwierdzają 
taką opinię protokoły z wizytacji dziekań-
skiej dokonanej w parafii w Gręboszowie 
jeszcze za życia ks. Kalatowicza. Oto 
bowiem ks. Dziekan Witski z Bolesławia, 
w czasie wizytacji czynił mu uwagi, że 
sklepieniem woda się do kościoła sączy, 
bo dach jest dziurawy. Na to ks. Kala-
towicz miał odpowiedzieć: „No no 
mospanie, wyleś że tam, wylej że tam, 
kiedy wysoko. Mospanie, ja tam każę 
kosę zaprawić, lepiej chodźmy mospanie 
na obiad”. Ks. Wojciech nie miał więc 
zamiłowania do prac budowlano-re-
montowych. Jedyną pamiątką po tym 
proboszczu w Gręboszowie był średni 
dzwon zawieszony na wieży kościelnej. 

Następca: Ks. Ludwik Olechowski
Oprac. Ks. Marcin Napora

Tomasz z Akwinu
był człowiekiem o niezwykłym inte-
lekcie. Podziwiany przez myśli-
cieli swoich czasów. Genialny 
filozof i teolog, posiadający wiedzę 
na temat wiary, potrafiący idealnie 
i logicznie argumentować istnienie 
Boga, powody ukrzyżowania 
i znaczenia sakramentów. Zajmował 
się nauczaniem. W swoich rozważa-
niach filozoficznych i teologicznych 
opierał się nie tylko na wiedzy, ale 
przede wszystkim na doświadczeniu 
mistycznym. Napisał on praktyczny 
podręcznik dla nauczycieli i misjo-
narzy „Summa contra gentiles” (Suma 
przeciwko poganom), w którym 
tłumaczył jak rozmawiać i wyja-
śniać prawdy wiary niewierzącym. 
Modlić się możemy za jego wsta-
wiennictwem w modlitwie: Stwórco 
niewypowiedziany! Ty czynisz zrozu-
miałym język niemowląt, Ukształtuj 
i mój język i wlej w moje usta łaskę 
swego błogosławieństwa. Daj mi 
jasność rozumienia, zdolność zapa-
miętywania, łatwość uczenia się, 
dokładność wyjaśniania i omawiania. 
Gdy rozpoczynam – pouczaj mnie, gdy 
rozwijam i wyjaśniam – kieruj mną, 
gdy dokończę – dopełnij łaską zrozu-
mienia. Ty, który jesteś prawdziwym 
Bogiem i człowiekiem, dawaj mi smak 
Bóstwa i dobrego człowieczeństwa. 
Amen.
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KĄCIK  DLA  DZIECI
Cały adwent był dla nas czasem przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem. Dowiedzieliśmy się, 
że On przyjdzie do nas na końcu czasów, aby dać nam radość bez końca. Teraz jednak cieszymy się 

z jego przyjścia do naszych rodzin w te szczególne święta - Bożego Narodzenia. 

W czasie rorat poznaliśmy także pewne sprawdzone narzę-
dzie spotkania z Jezusem - Pismo Święte. Pierwsza 
część Mszy Świętej poświęcona jest właśnie Bożemu 

Słowu. Bóg chce do nas mówić, podpowiadać nam, jak żyć 
w pokoju serca. Słuchanie Bożego Słowa daje także wierzą-
cemu moc, aby wypełnił nakazy Pana.

Dobrze by było, aby nasze rodziny, zasłuchane w słowa 
Jezusa, żyły w Mocy Bożej. Można to osiągnąć przez 
rodzinne czytanie Pisma Świętego. Choćby raz w tygodniu, 
np. w sobotę albo niedzielę. Najlepiej zabrać się do tego 
jeszcze przed śniadaniem.

JAK SIĘ ZA TO ZABRAĆ?
Po pierwsze schemat.
1. Najlepiej usiąść przy stole, zapalić świecę i zrobić znak 

krzyża. Dobrze, żeby tata prowadził modlitwę. Warto 
poprosić Ducha Świętego o pomoc. Można użyć słów: 
„Duchu Święty przyjdź, pomóż nam zrozumieć Słowo, 
które dziś dla nas przygotowałeś. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen”.

2. Następnie siadamy i ktoś czyta fragment Pisma Świę-
tego. Może być niedzielna ewangelia, może być opowieść 
o jakimś bohaterze ze Starego Testamentu, czy Dzieje 
Apostolskie. Czytać można po kolei, albo za każdym 
razem wybierać inną historię. Jeśli są w domu małe 
dzieci, można opowiadać barwnie. W czasie czytania 

można czasem przerwać i zapytać dzieci jak postąpiłyby 
w podobnej sytuacji.

3. Potem warto porozmawiać o tym, co usłyszeliśmy. Warto 
zachęcić dzieci, żeby swoimi słowami opowiedziały 
daną historię. Przede wszystkim jednak próbujemy zasta-
nowić się, kiedy nam przytrafiają się podobne historie. 
Dzieci mogą zapytać rodziców o ich doświadczenie, albo 
o niezrozumiałe fragmenty.

4. Czas na modlitwę. Każdy kieruje swoje prośby do Boga. 
Każda prośba jest dobra. Każdą możemy kończyć słowami: 
„Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie”.

 Uwaga! Ważne, żeby pojawiały się też podziękowania. 
Rodzicie, nie bójcie się przypominać dzieciom o ich 
modlitwie z zeszłego tygodnia. Pytajcie, czy Pan spełnił 
ich prośby i zachęćcie do wdzięczności. To najbardziej 
wzmacnia wiarę dziecka.

5. Po osobistych modlitwach, warto odmówić Ojcze nasz.
6. Na koniec przeproszenie, albo błogosławieństwo rodziców. 

Zwykły „krzyżyk” na czole i przytulak :-) wystarczy. 

Po drugie narzędzie.
Szczególnie polecam „Pismo Święte dla młodych” 

wydane przez wydawnictwo Rafael i Pallottinum. Jest ono 
dobre, bo oprócz znanego z kościoła tekstu, zawiera cieka-
wostki, wyjaśnienia i atrakcyjną dla dzieci szatę graficzną. 
Po trzecie… co tydzień w sobotę rano na stronie spotkanie.
org znajdziecie podpowiedź do tej wspólnej, rodzinnej 
modlitwy Słowem Bożym. Ks. Michał
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TURNIEJ PIŁKARSKI 
LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

30 listopada 2019 roku w naszym dekanacie odbył się Turniej piłkarski LSO na poziomie dekanalnym. 

CHOCHOŁÓW (LS)

PIENIĄŻKOWICE (M)

CZARNY DUNAJEC (M)

ODROWĄŻ (M)

ODROWĄŻ (LS)

MIĘTUSTWO (LM)

PIENIĄŻKOWICE (LM)

CZARNY DUNAJEC (LM)

W zawodach uczestniczyło 
ponad 80 chłopców ze wszyst-
kich parafii naszego dekanatu. 

Mogli oni zaprezentować się w 3 katego-
riach wiekowych: ministranci (roczniki 
2008-2012); lektorzy młodsi (roczniki 
2007-2004); lektorzy starsi (roczniki 
2003-1998). Oto wyniki rozgrywek:
MINISTRANCI:
1. Odrowąż 
2. Czarny Dunajec
3. Pieniążkowice

LEKTORZY MŁODSI
1. Pieniążkowice
2. Miętustwo
3. Czarny Dunajec

LEKTORZY STARSI
1. Odrowąż
2. Chochołów
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Intencje mszalne
05.01 - 19.01.2020 r.

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim 5.01
 7.00 †  Bogusław Rafacz
 8.30 †  Rozalia Topór 
 8.30 †  Jan Sroka greg. 
10.00 †  Jan i Zofia Gocał 
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY 
17.00 †  Anna i Stanisław Sieczka 

Poniedziałek 6.01 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI
 7.00 †  Albina Bobak, syn Antoni, wnuczka 

Barbara 
 8.30 †  Aleksandra Szaflarska, mężowie 

Ludwiki Józef 
10.00 †  Leonia i Józef Stawiarski 
10.00 †  Tadeusz Szaflarski 1 rocz. śmierci
11.30 †  Maria Babik 28 rocz. śmierci 
17.00 †  Jan Sroka greg. 

Wtorek 7.01 
 7.00 †  Jan Sroka greg. 
 7.00 †  Aleksandra Gałowicz i zm. z rodziny 
 7.00 †  Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu 
17.00 †  Janina i Henryk Kwaśny

Środa 8.01 
 7.00 †  Jan Sroka greg. 
 7.00 †  Tadeusz Fit 15 rocz. śmierci 
 7.00 †  Antonina Szaflarska – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Piotr Karkoszka – int. z pogrzebu 
17.00 

Czwartek 9.01 
 7.00 †  Janina i Kazimierz Marciniak, 

Stanisław Starmach 
 7.00 †  Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu 
17.00 †  Jan Sroka greg.
17.00 †  Maria Tyrała 7 rocz. śmierci

Piątek 10.01 
 7.00 †  Jan Sroka greg. 
 7.00 †  Antonina Szaflarska – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Piotr Karkoszka – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Paweł Hodorowicz – int. z pogrzebu 
17.00 †  Zofia Szaflarska 

Sobota 11.01 
 7.00 †  Andrzej Figus 1 rocz. śmierci 
 7.00 †  Antoni Pogwizd 
 7.00 †  Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu 
17.00 †  Jan Sroka greg. 

Niedziela 12.01  
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
 7.00 †  Stanisława Hagowska
 8.30 †  Stanisława Fit 1 rocz. śmierci 
 8.30 †  Władysław Komperda 27 rocz. śmierci 

10.00 O błog. Boże i zdrowie dla Marii 
11.30 O błog. Boże i potrzebne łaski dla Marii 
15.00 †  Jan Sroka greg.
17.00 †  Władysław Gocał 

Poniedziałek 13.01 
 7.00 †  Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Antonina Szaflarska – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Piotr Karkoszka – int. z pogrzebu 
17.00 †  Jan Sroka greg. 

Wtorek 14.01 
 7.00 †  Jan Sroka greg. 
 7.00 †  Władysław Pankow 1 rocz. śmierci 
 7.00 †  Paweł Hodorowicz – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu 
17.00 †  Stanisław Chlebek 8 rocz. śmierci

Środa 15.01 
 7.00 †  Jan Sroka greg. 
 7.00 †  Wanda Daniak 
 7.00 †  Zofia Struk – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Sławomir Kolbrecki – int. z pogrzebu 
17.00 

Czwartek 16.01 
 7.00 †  Krystyna Chlebek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Antonina Szaflarska – int. z pogrzebu 
17.00 †  Jan Sroka greg.
17.00 †  Kazimierz Wosiński 29 rocz. śmierci

Piątek 17.01  
Wspomnienie św. Antoniego, opata
 7.00 †  Jan Sroka greg. 
 7.00 †  Piotr Karkoszka – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Paweł Hodorowicz – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu 
17.00 W Y P O M I N K O W A 

Sobota 18.01 
 7.00 †  Jan Sroka greg. 
 7.00 W int. Bogu wiadomej 
 7.00 †  Zofia Struk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Sławomir Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu 
17.00 †  Władysław Kapuściarz 5 rocz. 

śmierci 

2 Niedziela Zwykła 19.01  
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana 
Pelczara, biskupa
 7.00 †  Adolf Solak 
 7.00 †  Władysław Gal, jego rodzice 

i teściowie i zm. z rodziny
 8.30 †  Anna i Karol Ogrodny 
 8.30 †  Jan Sroka greg. 
10.00 †  Romana Harbut 13 rocz. śmierci 
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Leon Rubiś

STARE BYSTRE I WRÓBLÓWKA

2 Niedziela 5.01 po Narodzeniu Pańskim 
Stare Bystre 
9.00 †  Józef Rebidas
Wróblówka 
10.30 Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę Matki 
Bożej i zdrowie dla Aleksandry i Tadeusza 
w 25 rocz. ślubu

Poniedziałek 6.01  
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI 
Stare Bystre 
9.00 †  Anna i Wojciech Rebidas
Wróblówka 
10.30 †  Jan Kościelniak - int. z pogrzebu

Środa 8.01 
Skałka 
15.30 †  Krystyna Kopeć
Wróblówka 
15.30 †  Bronisław Mateja - int. z pogrzebu

Piątek 10.01 
Stare Bystre 
15.30 †  Władysław Ligas 14 rocz. śmierci
Wróblówka 
15.30 †  Jan Kościelniak - int. z pogrzebu

Niedziela 12.01  
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
Stare Bystre 
9.00 †  Bogusława Romańska 12 rocz. śmierci
Wróblówka 
10.30 ††  zmarłe członkinie z Róży Marii 

Chramiec i ich rodzin

Środa 15.01 
Skałka 
15.30 †  Michał Jarosz z żoną
Wróblówka 
15.30 †  Jan Kościelniak - int. z pogrzebu

Piątek 17.01  
Wspomnienie św. Antoniego, opata 
Stare Bystre 
15.30 W Y P O M I N K O W A
Wróblówka 
15.30 W Y P O M I N K O W A

2 Niedziela Zwykła 19.01 
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana 
Pelczara, biskupa 
Stare Bystre 
9.00 Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla Zofii 
i Stanisława w 30 rocz. ślubu
Wróblówka 
10.30 †  Krzysztof Chraca


