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W państwa ręce oddajemy 
kolejny numer naszego czaso-
pisma DUNAJEC. Tym razem 
numer ten poświęcamy II Góral-
skiemu Kolędowaniu z Janem 
Pawłem II. Wydarzenie to miało 
miejsce w styczniu 2020r. w naszej 
parafii. Jak państwo wiecie 
w naszym kościele zaprezentowało 
się ponad 150 dzieci i młodzieży 
z całego dekanatu. Oprawie 
muzycznej towarzyszyła prezen-
tacja postaci naszego Wielkiego 
Polaka ze szczególnym uwzględ-
nieniem pierwszych lat życia, dzie-
ciństwa i młodości, aż do czasu 
święceń kapłańskich jakie przyjął 
w 1946r. Wydarzenie to wpisuje 
się tym samym w obchody 100-tnej 
rocznicy narodzin Karola Wojtyły 
i było świetną okazją do przy-
pomnienia sobie podstawowych 
faktów z życia Wojtyły, ale przede 
wszystkim była to najlepsza 
okazja, by ponownie pochylić się 
nad przesłaniem, jakie Jan Paweł 
II zostawił nam Polakom po swojej 
śmierci. Z pewnością takich wyda-
rzeń nasza Ojczyzna będzie prze-
żywać jeszcze kilka i wszystkie 
będą się wpisywać w tę ważną 
rocznicę narodzin Wojtyły. Niech 
rok św. Jana Pawła II, który został 
w 2020r. ustanowiony, będzie 
dla nas okazją do pogłębienia 
nauczania Wielkiego Papieża. 

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



KONCERT KOLĘD W WYKO-
NANIU ORKIESTRY 

STRAŻACKIEJ Z CZARNEGO 
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W poprzednim numerze poru-
szaliśmy temat związany 
z początkiem Mszy Świętej, 

w tym miesiącu natomiast zajmiemy się 
jej końcem, oraz tym dlaczego warto 
zostawać te kilka minut dłużej.

W Liturgii rzymskokatolickiej wierni 
są zarówno witani, jak i żegnani pozdro-
wieniem. Po liturgii eucharystycznej oraz 
po Komunii świętej następuje podsu-
mowanie Liturgii oraz rozesłanie wier-
nych z ważnym przekazem. Jest nim 
błogosławieństwo końcowe i słowo 
posłania.  Z biegiem lat błogosławień-
stwo zostało wzbogacone. Warto przy 
tej okazji sięgnąć do źródeł tworzenia się 
Liturgii w Kościele. Pierwsze błogosła-
wieństwa miały różne formy i najczęściej 
nie były tak sformalizowane. Opierały 
się raczej o indywidualne wypowiedzi 
kapłanów, mających na celu przekazanie 
błogosławieństwa Chrystusa wiernym. 
Posiadamy tekst najstarszego znanego 
na piśmie błogosławieństwa pocho-
dzącego z IV wieku. Zawarte jest ono 
w Konstytucjach Apostolskich. Błogosła-
wieństwo to obejmuje wezwanie diakona, 
aby wierni pochylili głowy („Pochylcie 
głowy na błogosławieństwo”) oraz 
modlitwę odmawianą  przez celebransa. 
W starożytnym Rzymie kończono Eucha-
rystię formą Missa. Została ona prze-
jęta przez chrześcijan i zostały nadane 
jej prawa religijne. Zwrot: „Ite, Missa 
est” (Idźcie msza skończona), poprze-
dzał zwrot: „Dominus vobiscum” (Pan 

z wami). Natomiast w Antiochii mówiono 
„Idźcie w pokoju”, w zachodniej Syrii 
zaś: „Idźcie w pokoju Chrystusa”.  Wierni 
odpowiadali z kolei: „W imię Pana”.

W sensie ogólnym błogosławieństwo 
w Biblii oznacza życzenie lub powin-
szowanie z powodu otrzymanych darów, 
cnót czy korzystnej sytuacji. Najbardziej 
popularne błogosławieństwa odnotował 
Ewangelista Mateusz (tzw. Osiem Błogo-
sławieństw) oraz Ewangelista Łukasz 
(cztery), które ogłosił Jezus. Św. Mateusz 
obejmuje błogosławieństwem głównie 
postawy religijne, natomiast po błogo-
sławieństwach u św. Łukasza następują 
listy czterech gróźb. Nie odnosi się on 
do cnót czy zachowań, ale do sytuacji. 

Znakiem błogosławieństwa jest znak 
Krzyża, chodź nie zawsze tak było. 
W liturgii rzymskiej msza kończyła się 
po słowach biskupa: „Ite, Missa set”, po 
których kapłan udawał się do zakrystii, 
znajdującej się w tamtym czasie przy 

wejściu do świątyni. Gdy kapłan prze-
chodził więc obok wiernych, ci prosili 
go o błogosławieństwo słowami: „Iube, 
Domne, benedicere”, zaś biskup odpo-
wiadał im „Benedicat vos Dominus”. 
Przez długi czas taka forma błogosła-
wieństwa była przywilejem tylko biskupa, 
dopiero w XI wieku kapłan mógł to 
uczynić. Inaczej było w liturgii greckiej. 
Tutaj już w VI wieku kapłan mógł, po 
modlitwie „Ojcze Nasz”, udzielić błogo-
sławieństwa osobom, które nie przyjmo-
wały komunii. 

Początkowo tylko biskup mógł czynić 
znak krzyża ręką jako formę błogosła-
wieństwa, kapłan natomiast, musiał to 
czynić kielichem lub relikwiami. Zwyczaj 
udzielania błogosławieństwa z ołtarza 
pojawił się w XII wieku. Ta forma, która 
jest stosowana dzisiaj, jest efektem ustaleń 
na synodzie w Albi, obradującym w XIII 
wieku i jest ona następująca: „Niech was 
błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec 
i Syn, i Duch Święty”. W XIII wieku 
zrównano też błogosławieństwo kapłań-
skie z biskupim, formę tego ostatniego 
poszerzono o wersety poprzedzające: 
„Niech Imię Pańskie będzie pochwalone” 
– „Teraz i na wieki”; „Wspomożenie 
nasze w Imieniu Pana” – „Który stwo-
rzył niebo i ziemię”. Inne formy zakoń-
czenia Mszy świętej zawierały na przy-
kład pokropienie wodą święconą, czy 
wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i błogosławienie Nim. Błogosławieństwo 
najczęściej poprzedzały informacje orga-
nizacyjne, które dziś zwiemy ogłosze-
niami duszpasterskimi.

OGŁOSZENIA MNIE NIE DOTYCZĄ
 CZYLI O ZAKOŃCZENIU MSZY ŚWIĘTEJ
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Wielu z nas traktuje ten sakra-
ment jako ostatnią łaskę, 
pomoc dla człowieka zbli-

żającego się nieuchronnie do śmierci. 
Tymczasem nie taka jest rola sakra-
mentu namaszczenia chorych 

W teologii już przed Soborem Waty-
kańskim II nastąpiło wyraźne odejście 
od rozumienia sakramentu namasz-
czenia jako bezpośredniego przygo-
towania na śmierć i w konsekwencji 
udzielania go praktycznie w ostat-
nich momentach życia chrześcijanina. 
Podkreślano natomiast, że jest to sakra-
ment na czas poważnej i groźnej choroby 
oraz zaawansowanej starości. A zatem 
nie wiek, ale stan zdrowotny decyduje 
o możliwości przyjęcia tego sakramentu. 
Konstytucja o Liturgii stwierdza to 
w sposób dobitny: „Odpowiednia pora 
na przyjęcie tego sakramentu nastaje 
już wtedy, gdy wiernemu zaczyna 
zagrażać śmierć z powodu choroby lub 
starości”. Warto podkreślić że chodzi 
tutaj o poważną chorobę, nie zaś o częstą 
słabość, czy niedomaganie. Z kolei List 
św. Jakuba mówi, że jest to sakrament 

przeznaczony dla chorych, aby ich 
podźwignął i zbawił. Namaszczenia 
można udzielić także choremu przed 
operacją chirurgiczną, jeśli jest ona 
spowodowana niebezpieczną chorobą, 
a nawet dzieciom o takim poziomie 
umysłowym, że sakrament ten może 
im przynieść pokrzepienie. 

Osobny problem stanowią ci, którzy 
stracili przytomność lub używanie 
rozumu. Sakramentu namaszczenia 
można im udzielić tylko wtedy, jeśli 
istnieje prawdopodobieństwo, że jako 
wierzący prosiliby o to, gdyby byli 
przytomni. 

W Kościele zawsze obowiązuje 
zasada, że nigdy nie udziela się żadnego 
sakramentu osobom zmarłym. Odnosi 
się to także do sakramentu namasz-
czenia. Dlatego Rytuał Sakramentu 
wyraźnie stwierdza: „Kapłan wezwany 
do chorego, który już umarł, niech 
błaga Boga, aby go uwolnił od grze-
chów i przyjął litościwie do swego 
Królestwa; namaszczenia natomiast 
niech nie udziela”

Ks. Marcin Napora

Błogosławieństwo kończące Mszę 
Świętą jest zatem ważnym i nieodłącznym 
lementem całej Liturgii. Jest swoistym 
uwieńczeniem dokonanego zjednoczenia 
z Bogiem w Komunii świętej. Staje się 
prostą konsekwencją tego bosko-ludz-
kiego zjednoczenia duchowego. Często 
wielu wiernych, którzy biorą udział we 
Mszy Świętej, opuszcza ją zaraz po przy-
jęciu Komunii Świętej. Różne są przy-
czyny tego wcześniejszego wyjścia. 
Nieświadomość łaski płynącej z błogo-
sławieństwa, pośpiech, sytuacje losowe. 
Wielu też próbuje się tłumaczyć wyjąt-
kową sytuacją, a nawet nagłym złym 
samopoczuciem. 

Z wiernym zbyt wcześnie wycho-
dzącym z Liturgii, zmierzył się pewnego 
razu pewien święty kapłan. Wierny ten 
przyjmując codziennie Komunię Świętą, 
wychodził z Kościoła zaraz po Jej przy-
jęciu. Kapłan rozwiązał ten problem 
następująco. Kazał ministrantom, aby 
poszli za niecierpliwym wiernym z zapa-
lonymi świecami, gdy ten będzie miał 
zamiar opuścić świątynię i towarzy-
szyć mu całą drogę do domu. Po trzech 
dniach takich działań, ów wierny wytrą-
cony z równowagi i zakłopotany, posta-
nowił porozmawiać z księdzem, który 
mu wytłumaczył że w ten sposób chciał 
go uhonorować ze względu na Chrystusa, 
który jest w nim ciągle podczas opusz-
czania kościoła. Oczywiście później już 
do takich sytuacji nie dochodziło. Jak 
wytłumaczył to kapłan, nie wypada wręcz 
opuszczać mszy, gdy przed chwilą przy-
jęliśmy Jezusa do naszego serca.

Błogosławieństwo końcowe ma więc 
funkcję nie tylko organizacyjną cały prze-
bieg liturgii, ale przede wszystkim niesie 
za sobą łaskę samego Chrystusa, który 
chce nam towarzyszyć w ciągu całego 
dnia, czy tygodnia w pracy, w domu, 
w każdej sytuacji. Wychodząc z Mszy 
Świętej bez błogosławieństwa tracimy ten 
cenny dar i narażamy się na lekceważenie 
darów Boga. Co więcej po błogosławień-
stwie następuje ważne zdanie wypowia-
dane przez kapłana: „Idźcie w pokoju 
Chrystusa”. Ten pokój, będący owocem 
naszego duchowego uczestnictwa we 
Mszy Świętej, ma być darem dla innych. 
Oznacza to, że inni, których spotkam 
na swojej drodze, mają poczuć, że uczest-
niczyłem w świętej Liturgii, która prze-
mienia moje serce.  

KOMU SAKRAMENT 
NAMASZCZENIA 

CHORYCH?
Choroba, zwłaszcza poważna lub przewlekła, wiąże się z nieuchronnie 

z perspektywą bliższego lub dalszego zagrożenia życia. Śmierć staje się 
rzeczywistością niezwykle bliską. Być może właśnie w takiej sytuacji 

należy doszukiwać się błędnego rozumienia i traktowania sakramentu 
namaszczenia chorych. 
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Zapraszam do zapoznania się, 
z tym, co mają do powiedzenia 
o fragmentach Ewangelii, które 

Kościół dał nam w tym miesiącu.

2 lutego 2020 roku 
– Święto Ofiarowania Pańskiego

EwangElia – Łk 2,22-40

Gdy upłynęły dni oczyszczenia 
Maryi według Prawa Mojżeszowego, 
rodzice przynieśli Jezusa do Jero-
zolimy, aby Go przedstawić Panu. 
Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: „Każde pierworodne dziecko 
płci męskiej będzie poświęcone Panu”. 
Mieli również złożyć w ofierze parę 
synogarlic albo dwa młode gołębie, 

zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imie-

niem Symeon. Był to człowiek prawy 
i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, 
a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu 
Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, 
aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.

Za natchnieniem więc Ducha przy-
szedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili 
Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim 
według zwyczaju Prawa, on wziął Je 
w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść 
słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich 
narodów:

światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.

A Jego ojciec i matka dziwili się 
temu, co o Nim mówiono.

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł 
do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten prze-
znaczony jest na upadek i na powstanie 
wielu w Izraelu i na znak, któremu 
sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę 
miecz przeniknie, aby na jaw wyszły 
zamysły serc wielu”.

Była tam również prorokini Anna, 
córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo 
podeszła w latach. Od swego panień-
stwa siedem lat żyła z mężem i pozo-
stała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty 
czwarty rok życia. Nie rozstawała się 
ze świątynią, służąc Bogu w postach 
i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy 

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.
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człowiek, zdecydował się poddać 
nakazom Prawa. Zatem Jego 
błogosławiona Matka, która przez 
Boży przywilej, stanęła ponad 
Prawem, nie uciekła od zasad 
Prawa. Poddała się przepisom, 
aby dać nam przykłak człowie-
czeństwa (Homilie do Ewangelii, 
CS 110–111). 
św. Beda Czcigodny  672-735 r.), 

benedyktyn, najwybitniejszy 
uczony swoich czasów. Działał 

na terenie dzisiejszej Angli.

9 lutego 2020 roku 
– V Niedziela zwykła

EwangElia – Mt 5, 13-16

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz 

jeśli sól utraci swój smak, czymże 
ją posolić? Na nic się już nie przyda, 
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez 
ludzi.

Wy jesteście światłem świata. 
Nie może się ukryć miasto położone 
na górze. Nie zapala się też lampy i nie 
umieszcza pod korcem, ale na świecz-
niku, aby świeciła wszystkim, którzy 
są w domu. Tak niech wasze światło 
jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli 
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie».

koMEntarz:
Sól jest użyteczna w życie w tylu 
sytuacjach! Chyba nie trzeba 
o tym mówić? Teraz trzeba powie-
dzieć, dlaczego Jezus porównuje 
swoich uczniów do soli. Sól zacho-
wuje mięso przed rozkładem, 
smrodem i robakami. Czyni je 
zdolnym przetrwać dłużej. Nie 
zachowa się na długo ani też 
nie będzie użyteczne bez soli. 
Podobnie uczniowie Chrystusa 
sprzeciwiają się zepsuciu, które 
rodzi się z grzechu bałwochwal-
stwa i cudzołóstwa. Ponadto 
uczniowie Jezusa wspierają i są 
spajają w całości ziemską rzeczy-
wistość (List do Diogeneta, 6).

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

chrześcijański.

16 lutego 2020 roku  
– VI Niedziela zwykła

EwangElia – Mt 5, 17-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść 

Prawo albo Proroków. Nie przysze-
dłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę 
bowiem, powiadam wam: Dopóki 
niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 
jota, ani jedna kreska nie zmieni się 
w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno 
z tych przykazań, choćby najmniej-
szych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie 
najmniejszy w królestwie niebieskim. 
A kto je wypełnia i uczy wypełniać, 
ten będzie wielki w królestwie niebie-
skim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza 
sprawiedliwość nie będzie większa niż 
uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano 
przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się 
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 
A Ja wam powiadam: Każdy, kto się 
gniewa na swego brata, podlega sądowi. 
A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, 
podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu 
rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze 
piekła ognistego. Jeśli więc przy-
niesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
sobie przypomnisz, że brat twój ma 
coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przed ołtarzem, a najpierw idź 
i pojednaj się z bratem swoim. Potem 
przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem 
szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, 
by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, 
a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono 
cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam 
ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie 
zwrócisz ostatniego grosza.

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie 
cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, 
kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się 
w swoim sercu dopuścił z nią cudzołó-
stwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci 
powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć 
od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, 
gdy zginie jeden z twoich członków, niż 
żeby całe twoje ciało miało być wrzu-
cone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka 
jest ci powodem do grzechu, odetnij ją 
i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest 

w tej właśnie chwili, sławiła Boga 
i mówiła o Nim wszystkim, którzy ocze-
kiwali wyzwolenia Jerozolimy.

A gdy wypełnili wszystko według 
Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, 
do swego miasta Nazaret.

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 
napełniając się mądrością, a łaska Boża 
spoczywała na Nim.

koMEntarz:
Maryja, błogosławiona Matka 
Boga i zawsze dziewica, podobnie 
jak Syn, którego zrodziła, mogła 
być wolna od wszelkich ciężarów 
prawa. Prawo mówiło, że 
kobietę, która „przyjęła nasienie 
mężczyzny (por. Kpł 12, 2 LXX)” 
i urodziła, uznaje się za nieczystą 
i to przez dłuższy okres. Należy 
ją i jej potomstwo oczyścić przez 
ofiary złożone Bogu. Ewidentnie 
Prawo nie nazywa nieczystą 
kobiety, która mimo, że nie przyj-
mujęła nasienia mężczyzny, to 
jednak urodziła, jako dziewica. 
Nie nazywa też nieczystym syna, 
który z niej jest zrodzony. Nie 
mówi też powinna się oczyścić, 
przez święte ofiary. Jednak Pan 
nasz i Zbawca, który sam dał 
Prawo, gdy ukazał się nam jako 
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mogą symbolizować Jezusa. Prze-
cież początek Jego imienia można 
zapisać nie tylko grecką „jotą”, 
ale też hebrajską literą „jod”. 
A zatem to Jezus jest ową „jedną 
kreską”, Słowem Boga, które nie 
zniknie z Prawa, aż się wszystko 
wypełni. Ale „jota” może ozna-
czać (jak mówi sam Jezus) Dzie-
sięć Przykazań, bo wszystko inne 
z Prawa przeminie, ale one nie 
przeminą. Ale również Jezus nie 
przeminie, bo chociaż „upadnie 
na ziemie” (por. J 12, 24), stanie 
się to zgodnie z jego wolą, aby tym 
większy owoc wydać. Tak, więc 
„jedna jota” i „jedna kreska” 
przewyższa rzeczy tak ziemskie 
jak niebieskie (Fragment 99).

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

chrześcijański.

23 lutego 2020 roku – VII 
Niedziela zwykła

EwangElia – Mt 5, 38-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: 

„Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: 

lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy poli-
czek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto 
chce prawować się z tobą i wziąć twoją 
szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, 
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa 
tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie 
odwracaj się od tego, kto chce poży-
czyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz 
miłował swego bliźniego”, a nieprzyja-
ciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół i módlcie się 
za tych, którzy was prześladują, abyście 
się stali synami Ojca waszego, który 
jest w niebie; ponieważ On sprawia, że 
słońce Jego wschodzi nad złymi i nad 
dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawie-
dliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy 
was miłują, cóż za nagrodę mieć 
będziecie? Czyż i celnicy tego nie 
czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż 
i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

koMEntarz:
Ciekawe, że Jezus powie-
dział „Nie stawiajcie oporu 
złemu”. Nie powiedział: „nie 
stawaj oporu swemu bratu”, 
ale „Złemu”. Mamy władze, by 
stawać naprzeciw Złego, dzięki 
łasce Chrystusa. Tylko On przy-
nosi spokój, w tajemniczy sposób 
usuwa większość naszego gniewu 
na przeciwnika przenosząc oskar-
żenie na innego (tj. Złego). „Co 
z tego wynika”, ktoś zapyta. „Czy 
nigdy nie powinniśmy stawiać 
oporu Złemu”? Owszem powin-
niśmy, ale inaczej. Raczej powin-
niśmy postępować jak Jezus 
radzi. Przeciwstawiamy się złu, 
przyjmując na siebie niesłusznie 
cierpienie. Tylko tak zwyciężymy 
nad nim. Bowiem ogień nie gasi 
się innym ogniem, ale ogień gasi 
się wodą (Homilie do ewangelii 
według św. Mateusza, 18).

św. Jan Chryzostom (344-
407 r.), biskup Konstantynopola, 

wybitny teolog, kaznodzieja 
i duszpasterz.

dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich 
członków, niż żeby całe twoje ciało 
miało iść do piekła.

Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce 
oddalić swoją żonę, niech jej da list 
rozwodowy”. A Ja wam powiadam: 
Każdy, kto oddala swoją żonę – 
poza wypadkiem nierządu – naraża 
ją na cudzołóstwo; a kto by odda-
loną wziął za żonę, dopuszcza się 
cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano 
przodkom: „Nie będziesz fałszywie 
przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej 
przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale 
nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest 
tronem Boga; ani na ziemię, bo jest 
podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozo-
limę, bo jest miastem wielkiego Króla. 
Ani na swoją głowę nie przysięgaj, 
bo nawet jednego włosa nie możesz 
uczynić białym albo czarnym. Niech 
wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. 
A co nadto jest, od Złego pochodzi».

koMEntarz:
„Jedna kreska” oznacza nie 
tylko literkę „I” z języka grec-
kiego, nazywaną „jota”, ale także 
hebrajską literę „jod”. Dlatego 
„jedna jota” i „jedna kreska”  
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RODZINA 
Karol urodził się 

w zwyczajnej rodzinie 
z dwójką dzieci. Ojciec 
również Karol - emeryto-
wany porucznik komendy 
uzupełnień, Matka Emilia 
– gospodyni domowa dora-
biająca jako szwaczka, 
starszy syn Edmund oraz 
mały Karol nazywany przez 
wszystkich Lolkiem. Matka 
Emilia z domu Kaczorowska 
marzyła o tym, by jeden 
z synów został lekarzem, 
a drugi księdzem. Niewielu 
wie o tym, że mały Karol 
najpierw chciał zostać lotni-
kiem, bo jak sam mówił Polak 
może zostać drugim Lindber-
giem, ale nie może zostać 
papieżem. Wojtyłowie mieszkali 
w ubogiej kamienicy na pierw-
szym piętrze. Okna mieszkania 
wychodziły na ścianę kościoła 
w Wadowicach. To z tych okien 
można było nieustannie spoglądać 
na zegar słoneczny oraz znamienne 
zdanie: „Czas ucieka, wieczność 
czeka”. Mały szczegół, ale być może 
to zdanie, na które każdego dnia 
patrzył młody Karol, ukształtowało 
jego religijną postawę. Karol wzrastał 
więc w rodzinie religijnej, wyczulonej 
na sprawę wiary i Boga. Rodzice byli 
dla młodego Lolka przede wszystkim 

DZIECIŃSTWO 
I MŁODOŚĆ  

JANA PAWŁA II
W naszym styczniowym koncercie kolęd poruszaliśmy temat dzieciństwa i młodości Jana Pawła II. 
Pragniemy Wam tą drogą przybliżyć ten okres życia Karola Wojtyły – przyszłego papieża. Czas ten 

nazywamy okresem wadowickim i krakowskim. Pochylmy się nad latami dzieciństwa i młodości Karola 
Wojtyły, ponieważ już w maju tego roku będziemy przeżywać jego 100-tną rocznicę urodzin.

pierwszymi świadkami wiary. Wyma-
gającymi, ale równocześnie serdecz-
nymi i czułymi. 

Ojciec rodziny Karol – senior był 
przykładem człowieka rozmodlo-
nego i zwracającego uwagę na reli-
gijną postawę dzieci. Sam Jan Paweł II 

po latach wspominał: „W wieku 
dziesięciu, dwunastu lat byłem 
ministrantem, ale muszę 
wyznać, że niezbyt gorliwym. 
Mój ojciec, spostrzegłszy moje 
niezdyscyplinowanie, powie-
dział pewnego dnia: „Nie 
jesteś dobrym ministrantem. 
Nie modlisz się dosyć 
do Ducha Świętego. Powi-
nieneś się modlić do Niego”. 
I pokazał mi jakąś modlitwę.  
Nie zapomniałem jej. Była 
to ważna lekcja duchowa, 
trwalsza i silniejsza niż 
wszystkie, jakie mogłem 
wyciągnąć w następstwie 
lektur czy nauczania, które 
odebrałem. Z jakim prze-
konaniem mówił do mnie 
Ojciec! Jeszcze dziś słyszę 
jego głos”. Ojciec upomi-
nający – ojciec wymaga-
jący. Tego potrzebował 
przyszły papież. Tego 

potrzebuje każde dziecko. 

ŚMIERĆ MATKI…
Ten idylliczny obraz rodziny 

Wojtyłów został jednak szybko zabu-
rzony. Pierwsze lata życia Karolka 
zostały bowiem naznaczone trauma-
tycznymi wydarzeniami – śmiercią 
najbliższych. Gdy Karol miał 9 lat 
umiera matka Emilia. Zostają więc 
sami: Ojciec, 9-letni Karol i starszy brat 
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Edmund, który jednak w domu bywa 
rzadko. Studiuje bowiem medycynę 
w Krakowie. Wkrótce też się wypro-
wadzi. Pomimo odległości relacje 
między braćmi układają się bardzo 
dobrze. Edmund jak może, wspiera 
Karola, wypełniając w ten sposób 
pustkę po stracie matki. 

PASJE… I ŚMIERĆ BRATA 
To właśnie Edmund zaszczepił 

w Karolku pasję do piłki nożnej, by 
w ten sposób dać mu chwilę relaksu 
od codzienny spraw i trudów życia bez 
matki. Kilka lat później, już w Gimna-
zjum, zaprawiony w bojach piłkarskich 
Lolek będzie filarem szkolnej drużyny 
piłki nożnej, a koledzy nazwą Go 
Martyną. Nie chodzi tu o żeńskie imię, 
ale o nazwisko jednego z ówczesnych 

bardzo dobrych obrońców Dworskiej 
Pogonii. Na początku grudnia 1932 roku 
Karol myślał pewnie o zbliżających się 
świętach. Już czekał na mającego przy-
jechać z Krakowa Edmunda. Chciał 
mu opowiedzieć o wszystkich swoich 
sukcesach szkolnych i sportowych. Nie 
zdążył. Z Krakowa przychodzi smutna 
wiadomość. Doktor Edmund Wojtyła 
zmarł. Lolek został więc sam z Ojcem. 
To on stanowił dla przyszłego papieża 
i matkę i ojca. Wielu, którzy odwiedzali 
rodzinę Wojtyło wspominali widoczną 
głęboką więź między ojcem i synem. 
Ta więź z pewnością znacząco odbiła 
się na późniejszym życiu Karola. 

WIĘŹ Z OJCEM 
Koledzy Karola wspominali, że 

przyszły papież miał wyznaczony czas 
na zabawę, naukę i modlitwę. Ojciec 
nauczył Karola również miłości do gór, 
do Tatr. Wielokrotnie Jan Paweł II 
dziękował Bogu za piękno gór, które 
stają się przejawem wielkości i potęgi 
Boga oraz małości człowieka. Ojciec 
nauczył syna również nurkowania 
i pływania kajakami po Skawie oraz 
jazdy na nartach. Potem już jako biskup 
i kardynał, Karol kontynuował swoje 
pasje. Z tego okresu znana jest aneg-
dota związana z faktem, że kardyna-
łowie rzymscy, którzy spotykali się 
wielokrotnie z kardynałem Wojtyłą 
z dezaprobatą patrzyli na jego wypady 
na narty. Kardynał Wojtyła odpowie-
dział im wtedy, że w Polsce 50% 
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łazienka, wilgotno i ciemno. Ale 
za to z krakowską częścią rodziny 
i z pięknym widokiem na Wawel. 
W trakcie pierwszego roku studiów, 
ujawniły się inne zdolności przyszłego 
kapłana takie jak umiejętność wyrazi-
stego mówienia, przejrzystość myśli. 
Karol zaczął pisać wiersze i teksty 
literackie. Czytał w językach klasycz-
nych: grece i łacinie. Karol Wojtyła 
był pilnym studentem. Nie uszło to 
uwadze innych studentów. W ostatniej 
ławie studenckiej, która nie koniecznie 
sprzyjała słuchaniu wykładów, pisywali 
oni dwuwiersze na temat profesorów. 
Dostało się również najpilniejszemu 

biskupów jeździ na nartach. Rzymscy 
kardynałowie byli zaskoczeni tak 
wysokim procentem kardynałów 
z Polski jeżdżących na nartach. Dziwili 
się, co też w tej Polsce się dzieje. 
Wojtyła wtedy tłumaczył z powagą: 
Kardynał Wyszyński nie jeździ 
na nartach, a ja jeżdżę, więc wychodzi 
50%. Jan Paweł II był pewnie jedynym 
papieżem jeżdżącym na nartach za 
swojego pontyfikatu. Znane są sytu-
acje, w których narciarze rozpoznawali 
na stokach alpejskich samego papieża. 

EDUKACJA 
We wrześniu 1930 roku młody 

Wojtyła, po zdaniu egzaminów wstęp-
nych, rozpoczyna naukę w 8-letnim 
państwowym Gimnazjum męskim  
im. Marcina Wadowity w Wadowi-
cach. Karol Wojtyła był wybitnym, 
ale i pokornym uczniem. Lolek 
był w 5 klasie Gimnazjum, kiedy 
uczący go polonista, założył 
szkolne kółko dramatyczne. 
Okazało się wtedy, że Karol 
jest nie tylko zdolnym uczniem, 
ale dobrze zapowiadającym się 
aktorem. Cechowała go fenome-
nalna pamięć, doskonałe wyczucie, 
grał zawsze główne role. Niektóre 
kwestie pamiętał po kilkudziesięciu 
latach już jako papież. 8 lat kształ-
cenia gimnazjalnego minęło szybko. 
Na wiosnę 1938 roku, młody Wojtyła 
wraz z innymi kolegami z gimna-
zjum przeżywał maturalne zmagania. 

Po maturze, świętowano zdanie egza-
minów. Nikt nie spodziewał się, że 
nadchodzi straszny czas wojennych 
zmagań. To Ci maturzyści z 1938 roku 
mieli stanąć na barykadach, by bronić 
wolności swojej i Ojczyzny. Wielu 
przyjaciół Karola Wojtyły zginęło 
na frontach europejskich. 

STUDIA
W maju 1938 roku Karol wraz 

z ojcem już na zawsze mieli opuścić 
dom rodzinny w Wadowicach. Prze-
nieśli się do Krakowa, gdzie młody 
Wojtyła miał od października rozpo-
cząć studia na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim na kierunku polonistyka. 
Zamieszkali w suterenie w skromnym 
piętrowym domu w robotniczej dziel-
nicy Dębniki. Dwa pokoje, kuchnia, 
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studentowi Karolowi. Pewnego 
dnia dostał on z tyłu sali karteczkę 
z napisem: „Poznajcie Lolka Wojtyłę, 
wnet poruszy ziemi bryłę”. Innego dnia 
ci sami studenci, przybili na drzwiach 
pokoju Karola w bursie kolejną kartkę 
z napisem: „Karol Wojtyła – początku-
jący święty”.  

TEATR
Gdy student Karol dowiedział się 

o planowanym utworzeniu teatru 
amatorskiego, zapisał się bez wahań. 
Zajęcia z dykcji, emisji głosu, ruchu 
scenicznego, a nawet charaktery-
zacji i kostiumologii, próby przed-
stawień. Karol był w swoim żywiole. 
Premiera sztuki: „Kawaler księżycowy” 
– utwierdziła wszystkich w przeko-
naniu, że Karol był świetnym aktorem. 
Z końcem roku 1938/39 pojawiła się 
na drzwiach sali wykładowej lista 
z planami na kolejny rok. Wtedy Karol 
podszedł do tego ogłoszenia i po cichu, 
jakby do siebie, mruknął: Nie…, to 
nie jest to. Już wtedy Karol myślał 

o zmianie swoich planów. Ciągle 
słyszał wewnętrzny głos.  

POWOŁANIE 
Na odkrycie powołania kapłańskiego 

Karola Wojtyły wpływ miało wiele czyn-
ników. Jednym z nich było świadectwo 
ojca oraz kolegów. Spośród tych ostat-
nich wypada wspomnieć Jana Tyranow-
skiego, który prowadził dla młodzieży 
męskiej koło wiedzy religijnej. Uczest-
nicy, wśród nich sam Wojtyła, poznał 
wówczas i po raz pierwszy czytał pisma 
św. Jana od Krzyża. Świętego, który miał 
odcisnąć się ważnym akcentem na życiu 
przyszłego papieża. Odkrywanie powo-
łania dokonywało się w atmosferze 
napięcia politycznego i społecznego. 
Na przeszkoleniu wojskowym dla 
studentów podczas wakacji 1939 roku 
Wojtyła ćwiczył musztrę i strzelanie, ale 
bez entuzjazmu. 

WOJNA
Wojna wybuchła w piątek – 

pierwszy piątek miesiąca. Miasto 

Kraków ogarnęła panika. Nawet 
kuria biskupia świeciła pustkami. 
Karol poszedł do katedry wawel-
skiej do pierwszopiątkowej spowiedzi. 
Poproszony o pomoc, służył znajo-
memu księdzu do mszy jako mini-
strant. Nazajutrz Wojtyłowie decydują 
się uchodzić z miasta na wschód. Ale 
trud ucieczki przerasta siły 60-letniego 
Karola seniora. Pod prąd uciekających 
wracają do Krakowa. Nad Wawelem 
widzą flagę III Rzeszy. Oficjalnie 
nie mieszkają już w Krakowie, lecz 
mieście Krakau, stolicy Generalnej 
Guberni zarządzanej przez hitlerow-
skiego namiestnika Hansa Franka. 
W takich okolicznościach Uniwersytet 
Jagielloński został zamknięty. Młody 
Karol musiał szukać pracy. Znalazł ją 
dzięki dawnej nauczycielce języka 
francuskiego. Pracował w kamienio-
łomie należącej do fabryki chemicznej 
Solvay. Jego praca polegała na łado-
waniu kamienia wapiennego do wago-
ników. Po jednym z takich dni pracy, 
Karol wrócił do domu i zobaczył 
nieżyjącego ojca. Do śmierci ojca 
doszło w lutym 1941 roku. Kiedy 
Karol - syn, jak każdego dnia przy-
niósł do domu lekarstwa i obiad 
w blaszance, okazało się, że emery-
towany oficer nie żyje. Przyszły 
papież całą noc klęczał przy ciele 
zmarłego ojca. To w trzasku palą-
cych się świec zaczęły się przesta-
wiać wskazówki dotychczasowego 
życia młodego Karola. „Nigdy nie 
zapomnę tej nocy. I sądzę, że w dużej 
mierze była to w życiu Karola noc 
przełomowa. Myślę, że właśnie śmierć 
ojca i późniejsze rozważania skło-
niły go do podjęcia zasadniczej, osta-
tecznej decyzji: do poświęcenia się 
stanowi duchownemu” – wspomina 
przyjaciel Karola. Formację semina-
ryjną ukończył 1 listopada 1946 roku, 
kiedy to w kaplicy w Pałacu Arcy-
biskupów Krakowskich, ks. Kard. 
Adam Stefan Sapieha wyświęcił 
Karola Wojtyłę na księdza.  Dzień 
później jako neoprezbiter Karol 
odprawił mszę święta prymicyjną 
w krypcie św. Leonarda w katedrze 
na Wawelu. Marzenie nieżyjącej 
matki, że będzie on księdzem, że 
będzie wielkim człowiekiem, właśnie 
teraz miało się zacząć realizować. 
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Święta agata
to osoba, która mimo tortur nie pozwo-
liła odebrać sobie dziewiczej niewin-
ności. Urodziła się na Sycylii, gdzie 
przyjęła chrzest i postanowiła żyć 
w czystości i poświęcić się Chrystu-
sowi. Agata została zauważona przez 
pewnego namiestnika, który zapropo-
nował jej małżeństwo, lecz ona odmó-
wiła przez swoje postanowienie. Brak 
zgody spowodował złość w mężczyźnie 
i pragnienie zemsty. Cesarz Kwinicjan 
aresztował dziewczynę oraz próbował 
zniesławić ją. Gdy to nie pomogło 
skazał ją na tortury, które doprowa-

dziły do utraty jej piersi, lecz w dalszym 
ciągu broniła swojego przyrzeczenia. 
W tym czasie w mieście wystąpiło 
trzęsienie ziemi i namiestnik i kazał 
zakończyć męki, gdyż dostrzegł w tym 
karę boską. Agata poniosła śmierć, 
rzucona na gorące węgle. Jest to kolejna 
święta, która pokazuje, że wystarczy 
wiedzieć czego się chce i do tego 
dążyć, a wszystko inne, każda prze-
szkoda będzie tylko czymś chwilowym. 
Modlitwa do świętej Agaty: O święta 
Agato, która odrzuciłaś niechcianych 
zalotników i cierpiałaś bolesne tortury 
dla oddania się Boskiemu Oblubień-
cowi. Broń nas przed gwałtem i innymi 

atakami, chciej uchronić nas przed 
rakiem piersi i innymi chorobami kobiet 
oraz wspieraj nas w pokonywaniu prze-
ciwności. O święta Agato, dziewico 
i męczennico, módl się za nami teraz 
i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Święta ScholaStyka,
kobieta o potężnej wierze w pomoc 
Bożą w każdej sferze życia. Urodziła 
się na terenie Włoch i była siostrą św. 
Benedykta, którego starała się naśla-
dować w wielu rzeczach. Gdy stworzył 
klasztor dla mężczyzn, ona zrobiła to 

samo dla kobiet. Pewnego razu Bene-
dykt przyszedł na rozmowę i gdy 
chciał już pójść Scholastyka popro-
siła go, aby został, lecz on nie chciał 
i zbierał się do wyjścia w pewnym 
momencie zaczął padać deszcz, co 
było dziwne, bo się nie zapowiadało 
na to. Brat zapytał jej co ona uczyniła, 
na co mu odpowiedziała, że poprosiła 
Boga i on jej wysłuchał. Zmarła kilka 
dni później. Scholastyka była bardzo 
oddana modlitwie oraz miała świado-
mość roli Chrystusa w swoim życiu. 
Możemy się modlić: Boże, któryś duszę 
świętej dziewicy Twojej, Scholastyki, 
dla okazania niewinności jej życia, 

w kształcie gołębicy do Nieba uniósł, 
daj nam za jej zasługami i wstawie-
niem się żyć tak niewinnie, ażebyśmy 
do wiecznej radości dojść zasłużyli. 
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Św. Cyryl,
człowiek który wraz z bratem wprowa-
dził głagolicę, czyli pisany słowiański 
alfabet. Cyryl postanowił rozszerzać 
wiarę chrześcijańską. Uczył się wielu 
języków, aby dotrzeć do najbardziej 
odległych terenów Europy. Głagolica 
rozwijała się. Jeden z uczniów św. 
Metodego wprowadził do tego pisma 

majuskuły (duże litery) alfabetu grec-
kiego. Pismo to nazwano cyrylicą, 
właśnie od św. Cyryla. Cyryl przetłu-
maczył Pismo Święte na język staro-
cerkiewno-słowiański. Inkulturacja 
chrześcijaństwa stała się przyczyną 
jego cierpień, a nawet prześladowań. 
Mężczyzna bardzo chciał pomóc 
ludziom odnaleźć Boga, lecz bardzo 
często to było daremne, gdyż czasem 
nawet duchowieństwo było wrogo 
nastawione. Cyryl miał w sobie wielką 
determinację, co pomogło mu w tych 
misjach, oraz wiara, która go nigdy 
nie opuszczała. Modlić się możemy 
do niego poprzez litanie.

Święci  
na każdy dzień
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Celem tegoż strapienia nie 
jest tylko gnębienie czło-
wieka, wręcz odwrotnie, 

ma ono za zadanie obudzić tęsknotę 
za Bogiem. Bywa, iż jest to długi, 
a czasami również bolesny proces. 
Mimo wszystko ma to być drogocenne 
doświadczenie, które paradoksalnie 
pogłębi więź z Bogiem i pozwoli, aby 
była ona bardziej dojrzała niż do tej 
pory. 

Acedia- specyficzne 
lenistwo?

Choroba duszy, duchowa depresja, 
niepokój, zniechęcenie, rozproszenie, 

obojętność, pewien chłód w życiu 
religijnym- to tylko niektóre z dość 
licznych określeń, które tłumaczą 
czym jest ACEDIA. Zniechę-
cenie- stan, który wbrew pozorom 
jest trudny do zwalczenia, nieza-
leżnie czy będziemy go rozpatrywać 
w sferze religijnej czy w odnie-
sieniu do codziennych prozaicz-
nych obowiązków. Święty Augustyn 
mówił: „ Zniechęcenie jest najgor-
szym wrogiem duszy, ponieważ trzyma 
z daleka od niej jedyną pomoc, Ciebie, 
naszego Boga”. Stan ten może dotknąć 
każdego, tych uważanych za mocnych 
duchowo i tych, których widujemy 

w kościele „od wielkiego dzwonu”. 
Z jakichś powodów człowiek traci 
motywację do starań o szczęśliwą 
wieczność. To lenistwo i oziębłość 
w życiu duchowym prowadzi do stra-
pienia duchowego. Dzieje się tak, gdy 
kontakt z Bogiem bywa ograniczony 
do formalnych praktyk, rutyny i byle-
jakości. Popadanie w taki stan może 
mieć też inny powód, może to być 
próba i przetestowanie ludzkiej wiary 
oraz ufności. 

Moc w słabości    
W niedługim czasie po spowiedzi 

w dalszym ciągu popełniamy te same 

Wszystko mi jedno… 
– znieChęCony katolik 

W życiu często doświadczamy różnorodnych odczuć, niejednokrotnie ogarnia nas znużenie, apatia 
i zniechęcenie. Może na to mieć wpływa zmęczenie, kłopoty a nawet pogoda. Podobnie jak nasze 
ciało bywa w różnej - czasami lepszej czasami gorszej - kondycji, tak również nasza dusza może 

popaść w tarapaty i nie być  w najlepszej formie. To pomniejszenie życia wiarą, nadzieją i miłością, 
poczucie niemocy i odłączenia od Boga nazywane jest też strapieniem duchowym. 
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grzechy; postanawiamy pamiętać 
o codziennej modlitwie, ale często 
przychodzi ta myśli, że przecież już 
jest późno a rano trzeba wcześnie 
wstać  to może jednak wystarczy 
tylko niedzielna msza? Znajome? 
Tak!  Człowiek zaczyna czuć swoją 
niemoc, ile razy można  podejmować 
jakieś działania skoro zazwyczaj 
kończą się tak samo? Coś lub ktoś za 
wszelką cenę stara się przeszkodzić 
w staraniach o lepsze duchowe jutro. 
I  upadamy po raz pierwszy, drugi…i  
trzeci- upadamy po to, by powstać, 
ale już mocniejsi i silniejsi z większą 
pokorą w sercu.  Zniechęcenia i zwąt-
pienia doświadczyli również aposto-
łowie w drodze do Emaus „ A myśmy 
się spodziewali, że On właśnie miał 
wyzwolić Izraela”. No właśnie… 
a myśmy się spodziewali, ile razy 
my się spodziewamy, że wszystko 
potoczy się według zaplanowanego 
przez nas scenariusza, a w rzeczywi-
stości dzieje się inaczej i w konse-
kwencji pojawia się złość i rozgo-
ryczenie, okazuje się, że człowiek 

nie jest samowystarczalny. Pojawia 
się szukanie ratunku w modlitwie, 
ale jeśli nie przynosi ona od razu 
widocznych efektów- niczym czaro-
dziejska różdżka- „oznacza” to, że 
jest nieskuteczna i zaprzestajemy jej. 
Brak otrzymania tego o co prosimy 
zniechęca człowieka do dalszego 
szukania ratunku właśnie w modli-
twie. To uczucie jak gdyby Pan 
Bóg nas nie słyszał i o nas zapo-
mniał. Modlitwa przestaje cieszyć, 
wydaje się być pozbawiona sensu 
i nużąca. Znika skupienie i pojawia 
się rozproszenie. Ani rozum ani serce 
nie znajduje w niej pożytku. Być 
może kluczem do dobrej, w ludzkim 
rozumieniu, i skutecznej modlitwy 
jest cierpliwość i ufność- cechy, 
którymi pochwalić może się wielu 
świętych. A lekarstwem na słowa, 
że „ modlitwa zaczyna mnie nudzić 
i męczyć” jest dalsza wytrwała 
i szczera  rozmowa z Bogiem, 
chociaż może ona momentami przy-
pominać walkę z samym sobą, aby 
w ogóle podjąć modlitwę. 

Letnie serce
„Obyś był zimny albo gorący”- 

tak brzmi początek jednego z najbar-
dziej przejmujących upomnień jakie 
znajduje się w  Apokalipsie. Dalsza 
część tej biblijnej wypowiedzi 
również napawa obawą: „ A tak, 
skoro jesteś letni i ani gorący, ani 
zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” 
(Ap 3,15n). Letni może oznaczać 
pewnego rodzaju duchowy paraliż, 
to człowiek znający Boga, ale jedno-
cześnie człowiek, któremu coś prze-
szkadza i nie pozwala pokochać Go 
całym sercem, lecz połowicznie. Letni 
katolik to człowiek znużony Euchary-
stią i modlitwą, nie wykazujący zain-
teresowania, odczuwający niezrozu-
mienie oraz niechęć do prowadzenia 
intensywnego życia duchowego. To 
coraz częstsze podawanie w wątpli-
wość podstawowych prawd wiary, to 
sytuacja, kiedy wcześniejsza gorliwość 
zmienia się w obojętność, oschłość 
i walkę z myślami.  Niebezpiecznym 
jest popadanie w duchową drzemkę, 
gdzie tylko na pozór wszystko jest OK. 
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Taką wybitną postacią była postać 
Jana Pawła II, która po dziś 
dzień jest godnym do naślado-

wania wzorem dla każdego człowieka. 
Tak bardzo zaznaczyła się w umysłach 
i życiu wszystkich narodów, a w szcze-
gólności Polaków będących rodakami 
Ojca Świętego, że zostawiła w nich 
trwały ślad, osiadła w ich sercach 
na zawsze. To właśnie za jej przy-
czyną społeczność zarówno czarno-
dunajeckiej, jak i okolicznych parafii, 
19 stycznia zgromadziła się w kościele 
Przenajświętszej Trójcy w Czarnym 
Dunajcu na ”II Góralskim Kolędowaniu 

z Janem Pawłem II”. Szczególność 
wydarzenia zaznaczyła się w fakcie 
okrzyknięcia roku 2020 Rokiem Świę-
tego Jana Pawła II. 

– Koncert wpisuje się w stulecie 
narodzin Karola Wojtyły – mówi 
w rozmowie z „Dunajcem” ks. wikary 
Marcin Napora – kreator wydarzenia. 
I tłumaczy: – Chcieliśmy w ten sposób 
podkreślić wagę i znaczenie postawy, 
jaką osoba papieża wniosła w nasze 
życie. Dla pokolenia ludzi w średnim 
wieku był i jest on osobą znaną. Młodsze 
pokolenie nie pamięta jednak już zbyt 
wiele z jego życia i nauczania. Dlatego 

naszym założeniem i pragnieniem było 
przybliżyć tę postać młodym ludziom. 
Temu służyć miał montaż słowno-mu-
zyczno-filmowy. Jan Paweł II uwiel-
biał śpiewać i słuchać piosenek, stąd 
też opowieść o pierwszych latach jego 
życia, a także wykonanie pieśni, kolęd 
i pastorałek przez zaproszone zespoły 
z naszego regionu”.

Od freskowych ścian odbiły się echem 
głosy sześciu grup z całego dekanatu 
liczących w sumie ponad 150 osób: Scholi 
Dziecięcej z Czarnego Dunajca pod prze-
wodnictwem Barbary Zastawnik, Chóru 
Parafialnego „Sancta Trinitas” pod batutą 
Bartłomieja Rutkowskiego, Scholi para-
fialnej z Załucznego, Scholi ze Starego 
Bystrego i Scholi z Ratułowa prowadzo-
nych przez Katarzynę Miętus, Zespołu 
wokalno-instrumentalnego „Cantare” 
na czele z Iwoną Kosakowską oraz 
Zespołu Związku Podhalan. Nie zabrakło 
też solowego śpiewu Martyny Plewy.

W murach kościoła śpiew i muzyka 
nabrały podniosłego charakteru. Klimat, 
jeszcze bożonarodzeniowy, podkre-
śliły kolorowe światła lampek choin-
kowych w tle barwnych, góralskich 
i nie tylko, strojów wszystkich kolę-
dujących grup. Wspomniany przez ks. 
Marcina Naporę montaż słowno-filmowy 
świetnie wkomponował się w atmos-
ferę i koncepcję Koncertu. Był pewnego 
rodzaju wędrówką po danym okresie 
życia Świętego – dziecięctwie i młodości 
„Lolka”, do czasu jego święceń kapłań-
skich. Podczas tej niezwykłej podróży 
słuchaczom towarzyszył duet prowa-
dzących, który podążył śladami Karola 
Wojtyły przy pomocy komentarzy 
oraz prezentacji multimedialnej. Tech-
nicznym przygotowaniem Koncertu 
zajęła się Parafialna Grupa Młodzieżowa 
„Śladami Boga”, mająca ogromny wkład 
w jego koncepcję. 

Występujący wprowadzili słuchaczy 
w stan głębokiej zadumy nad tajemnicą 
Narodzenia Chrystusa. Wybrzmiały 

II GÓRALSKIE KOLĘDOWANIE 
Z JANEM PAWŁEM II

O wyjątkowości człowieka świadczy fakt niezapominania przez innych – jego słów, czynów, postawy. 
Tworzy ją niestrudzona chęć, by do nich wracać, tęsknić za nimi, by chcieć je pamiętać. 
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PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XIX WIEKU

Ks. Ludwik Olechowski
– wikariusz i administrator w latach 1812-1817

świadectwo jego wiary i pobożności 
jaką z pewnością zaszczepił swojemu 
synowi Ludwikowi.

Rodzina Olechowskich musiała 
pochodzić z wyższych warstw 
społecznych. Dowodem na to jest 
fakt, że Ludwik posiada aż trzy 
imiona. Warstwa chłopska najczę-
ściej nie nadawała więcej, niż jedno 
imię dziecku. 

Młody Ludwik Olechowski świę-
cenia kapłańskie przyjął 1 października 
1809 roku z rąk biskupa diecezji krakow-
skiej ks. Bp. Andrzeja Gawrońskiego. 
Od pierwszych lat życia kapłańskiego ks. 
Olechowski związany był z Podhalem. 
W 1811 roku na krótko został administra-
torem parafii w Poroninie. Po kilkumie-
sięcznym pobycie w tejże parafii został 
skierowany do Czarnego Dunajca w roli 
wikariusza. Miał wtedy 26 lat. Funkcję 
tę pełnił przez 4 lata, po których został 
administratorem parafii Przenajświęt-
szej Trójcy. Zarząd naszą parafią przez 
księdza Ludwika Olechowskiego nie 
trwał zbyt długo. Już w 1817 roku musiał 
bowiem objąć probostwo w Kasinie 
Wielkiej. To z tą miejscowością związał 
swoje życie i starość. Ks. Ludwik został 

tradycyjne polskie kolędy, do których 
śpiewu przyłączyli się obecni 
w kościele. Ich liczne przybycie oraz 
aktywne uczestnictwo w Koncercie 
dało świadectwo, iż pragnęli czynnie 
uczcić przyjście na świat Jezusa, a także 
zasługi wielkiego człowieka – papieża 
Polaka. „II Góralskie kolędowanie 
z Janem Pawłem II” było niesamo-
witym duchowym przeżyciem. 

Na koniec odbyło się losowanie 
nagród w postaci albumów kościołów, 
a także trzech mniejszych i jednego 
dużego obrazu z podobizną Jana 
Pawła II, które wylosował i wręczył 
wygranym proboszcz parafii – dziekan 
ks. Krzysztof Kocot. 

Monika Kosakowska

wicedziekanem dekanatu tymbarskiego. 
Zmarł 29 sierpnia 1829 roku w Kasinie, 
mając zaledwie 43 lat. Został pochowany 
na cmentarzu w Kasinie Wielkiej. 

Ks. Ludwik Olechowski zmarł 
młodo, choć z badań statystycznych 
tamtego okresu wynika, że średnia 
długość życia księży w XIX wieku 
pochodzących z Rabki wynosiła 51 lat. 

Następca Ks. Karol Czekajski
Oprac. Ks. Marcin Napora

Ks. Ludwik Bartłomiej Augu-
styn Olechowski urodził się 
26 sierpnia 1786 roku w Rabce. 

Jego rodzicami byli Wojciech i Kata-
rzyna z domu Krauszowska. Jak 
na warunki końca XVIII wieku, 
rodzinę Olechowskich uważano za 
dość zamożną i znaczącą. Ojciec 
przyszłego księdza był bowiem orga-
nistą w kościele parafialnym w Rabce. 
Od czasu do czasu grywał również 
w kaplicy w Skomielnej Białej. Miej-
scowość ta należała wtedy do parafii 
rabczańskiej. To właśnie organista – 
ojciec przyszłego księdza uważany 
jest za pomysłodawcę budowy nowej 
kaplicy w Skomielnej Białej, gdyż: 
„nie mógł ścierpieć spustoszałego 
kościółka…” Wojciech Olechowski 
wystarał się u starosty lanckorońskiego 
Józefa Wielopolskiego pozwolenie 
na ścięcie drzewa w lasach dworskich. 
Starosta ten wysłał również chłopów 
do budowy kaplicy, uznając pracę tę 
za formę odrobienia pańszczyzny. 
Wkład Wojciecha Olechowskiego 
w budowę kaplicy w Skomielnej był 
więc bardzo duży. Jego zaangażowanie 
i troska o wygląd kościoła stanowi 
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KĄCIK  DLA  DZIECI
Kiedy to czytacie pewnie jest 2 lutego. To bardzo szczególny dzień. Mówimy o nim, że to święto 

Matki Bożej Gromnicznej. Gromnicy używamy, gdy dzieje się coś złego, np. szaleje straszna burza. 
Zapalamy święcę i modlimy się do Maryi, żeby nam pomogła. A Ona idzie do Jezusa i prosi, by nic 

złego nam się nie stało. Jezus nigdy nie odmawia swojej Mamie, bo ją kocha. Kocha także nas. 

SKĄD TO WIEMY?
Święty Łukasz ewangelista zapisał to w swojej ewangelii. 

A on usłyszał to od Maryi. Ona znów od proroka Symeona 
w świątyni Jerozolimskiej. A Symeon tak powiedział:

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.

Symeon powiedział te słowa o Jezusie. Co one znaczą? 
Jezus jest naszym zbawicielem. On przyszedł na świat, aby 
nas uratować. I Maryja to wie, dlatego zawsze, ile razy Ją 

prosimy, Ona idzie prosto do Jezusa, po ratunek dla nas.

Wiecie jak to się stało, że Maryja spotkała Symeona? Gdy 
Jezu miał 40 dni, Maryja i Józef poszli do świątyni w Jero-
zolimie, aby złożyć ofiarę Bogu. Tam się spotkali z Syme-
onem, przy składaniu ofiary. I dlatego święto to nazywa się 
także… no cóż… zróbmy inaczej. 

Aby poznać inną nazwę święta, które wypada 2 lutego 
proponuję wam Krzyżówkę i… konkurs.

KONKURS
 Aby otrzymać nagrodę za poprawne hasło krzyżówki 

wystarczy w najbliższą niedzielę przynieść do kościoła 
odpowiedź i włożyć do koszyka przed ołtarzem, pamiętając 
o wypisanym z tyłu imieniu, nazwisku i klasie.

Ks. Michał

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 1. Modlitwa Pańska.
 2. Apostołka Bożego 

Miłosierdzia.
 3. Dzień, który upamniętania 

śmierć Jezusa.
 4. Góra, na której było Prze-

mienienie Pańskie.
 5. Ulubiona Pieśń religijna 

Jana Pawła II.
 6. Dzielimy się nim w Wigilię 

Bożego Narodzenia.
 7. Miasto, w którym urodził 

się Karol Wojtyła.
 8. Statek, który przewiózł 

Noego, jego rodzinę 
i zwierzęta.

 9. Najważniejsze święto 
w roku.

10. Nowe imię patriarchy 
Jakuba.

11. Zbudował Arkę.
12. Tytuł, który nosi Jezus.
13. Inaczej: "Miejsce czaszki".
14. Jeden z sakramentów.
15. ...Pana Jezusa w Jordanie.
16. To, co ministrant zakłada 

w czasie Eucharystii.
17. Pochodziła z Magdalii, 

apostołka apostołów.
18. Inna nazwa na rajski ogród.
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SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI 

NA WIECZNY ODPOCZYNEK ODESZLI

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

5 STYCZEŃ
• Jagoda Katarzyna KOŚCIELNIAK, c. Jakuba 

i Katarzyny, Czarny Dunajec
• Artur GĄSIENICA-GROŃ, s. Ryszarda i Angeliki, 

Czarny Dunajec

19 STYCZEŃ
• Natalia BANAŚ, c. Mateusza i Katarzyny, Czarny Dunajec

25 STYCZEŃ
• Lena Elżbieta KNIETSCH, s. Łukasza i Barbary, 

Czarny Dunajec

ROK 2019
19 GRUDZIEŃ

 � Bronisława KIPTA, l. 94, Wróblówka

23 GRUDZIEŃ
 � Anna RATUŁOWSKA, l.94, Czarny Dunajec

27 GRUDZIEŃ
 � Stanisław Palarz, l.82, Czarny Dunajec

ROK 2020
4 STYCZEŃ

 �Wacław KRUPA, l.54, Czarny Dunajec
11 STYCZEŃ

 � Ewa GERSCHHEIMER-BOROWSKA, l.73, 
Czarny Dunajec

23 STYCZEŃ
 � Zofia CHLEBEK, l.86, Czarny Dunajec
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Intencje mszalne
02.02 - 16.02.2020 r.

4 Niedziela Zwykła 2.02 
Święto Ofiarowania Pańskiego
 7.00 †  Zofia i Stanisław Kapel
 8.30 †  Maria i Franciszek Zachemski, 

synowie Stanisław i Jan 
 8.30     W int. Bogu wiadomej 
10.00 †    Marianna Ziemian 
11.30   ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Janina i Henryk Kwaśny 

Poniedziałek 3.02 
Wspomnienie św. Błażeja, biskupa 
i męczennika 
 7.00 †  Sławomir Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Piotr Karkoszka – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Paweł Hodorowicz – int. z pogrzebu 
17.00 †  Jan Szaflarski 

Wtorek 4.02 
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Tadeusz Szaflarski – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Karol Molek – int. z pogrzebu 
17.00 †  Stanisław Cikowski 10 rocz. śmierci

Środa 5.02 
Wspomnienie św. Agaty, dziewicy 
 7.00 †  Jan Łaś 
 7.00 †  Sławomir Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu 
17.00  1) O błog. Boże, potrzebne łaski 

i zdrowie dla kapłanów w naszej parafii  
2) O błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę 
Matki Bożej dla chorych w naszej parafii 

Czwartek 6.02 
Wspomnienie świętych męczenników 
Pawła Miki i Towarzyszy 
 7.00 †  Piotr Karkoszka – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Paweł Hodorowicz – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu 
17.00   O błog. Boże, dary Ducha Świętego 

i opiekę Matki Bożej dla kapłanów 
naszej parafii

17.00 †  Adam Głowacz

Piątek 7.02 
 7.00 †  Sławomir Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Tadeusz Szaflarski – int. z pogrzebu 
17.00 †  Maciej i Rozalia Kubasik, ich dzieci 

i rodzice 

Sobota 8.02 
 7.00 †  Paweł Hodorowicz – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu x
 7.00 †  Karol Molek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisława Fit – int. z pogrzebu 
17.00 †  Anna i Stanisław Rafacz 

5 Niedziela Zwykła 9.02 
 7.00 †  Zofia i Stanisław Kapel
 8.30   Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie 

dla Stanisławy i Czesława Kuzdak 
w 61 rocz. ślubu 

 8.30 †  Franciszka, Wiktoria i Eugeniusz 
Garbień 

10.00 †  Józef Bryjak 2 rocz. śmierci 
11.30 †  Jan Kotowicz 
15.00 †  Jan Szaflarski
17.00 †  Aniela Bzdyk 

Poniedziałek 10.02 
Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy 
 7.00 †  Albin Kobroń 
 7.00 †  Sławomir Kolbrecki – int. z pogrzebu
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Paweł Hodorowicz – int. z pogrzebu 
17.00 †  Ludwik Toczek, żona Aleksandra 

Wtorek 11.02 
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny 
z Lourdes - Dzień Chorego
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Tadeusz Szaflarski – int. z pogrzebu 
 9.00 †† z rodz. Gliścińskich 
17.00 †  Antoni Pogwizd

Środa 12.02 
 7.00 †  Sławomir Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu 
17.00 

Czwartek 13.02 
 7.00 †  Paweł Hodorowicz – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu 
17.00   Dziękcz. i o błog. Boże dla Jana 

z okazji 84 rocz. urodzin oraz opiekę 
Matki Bożej dla Bronisławy i Jana 
w 55 rocz. ślubu

Piątek 14.02 
Święto świętych Cyryla, mnicha 
i Metodego, biskupa, patronów Europy
 7.00 †  Sławomir Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Tadeusz Szaflarski – int. z pogrzebu 
17.00   Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla 

Marii i Edwarda 

Sobota 15.02 
 7.00 †  Paweł Hodorowicz – int. z pogrzebu 
 7.00   W int. Bogu wiadomej 
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu 
17.00   Dziękcz. i o błog. Boże dla Jana 

i Bronisławy w 55 rocz ślubu oraz dla 
Jana w 84 r. urodzin 

6 Niedziela Zwykła 16.02 
 7.00 †  Wiktoria Kapel 
 7.00 †  Władysław Gal, jego rodzice 

i teściowie i zm. z rodziny
 8.30 †  Adam Lampa, żona Janina 
 8.30 †  Maciej, Aniela i Bronisław Klimowski 
10.00 †  Aleksandra i Władysław Bielański 
11.30   ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Franciszek Rączkowski 

17 rocz. śmierci

STARE BYSTRE I WRÓBLÓWKA

4 Niedziela Zwykła 2.02 
Święto Ofiarowania Pańskiego
Stare Bystre  9.00 1) Dziękcz. i o błog. Boże, 

dary Ducha Świętego i zdrowie 
dla Konrada w 18 rocz. urodzin 
2) †  Stanisław Molek 

4 rocz. śmierci
Wróblówka 10.30 †  Józef Sproch

Środa 5.02 
Wspomnienie św. Agaty, dziewicy
Stare Bystre 15.30 †  Józef Bielak, żona 

Aleksandra
Wróblówka 15.30 †  Józef i Anna Solarczyk

Piątek 7.02 
Stare Bystre 15.00 †  Franciszek Kwak 

7 rocz. śmierci, rodzice 
Aniela i Jan

Wróblówka 15.00 †  Jan Kościelniak - 
int. z pogrzebu

5 Niedziela Zwykła 9.02 
Stare Bystre 9.00 †  Józef Szaflarski
Wróblówka 10.30 †  Wincenty Stopka

Środa 12.02 
Stare Bystre 15.30 1) O powołania kapłańskie 
I zakonne, zwłaszcza z naszej parafii
2) †  Aleksandra i Stanisław Obrochta
Wróblówka 15.30 †  Jan Kościelniak - 

int. z pogrzebu

Piątek 14.02 
Święto świętych Cyryla, mnicha 
i Metodego, biskupa, patronów Europy
Stare Bystre 15.30 †  Maria Łukanus 

4 rocz. śmierci, mąż Jan
Wróblówka 15.30 †  Jan Kościelniak - 

int. z pogrzebu

6 Niedziela Zwykła 16.02 
Stare Bystre 9.00 †  Jan Harbut 

24 rocz. śmierci
Wróblówka 10.30 †  Maria i Wincenty Łysy


