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W Państwa ręce trafił kolejny już 
6 numer naszego parafialnego 
miesięcznika Dunajec. W marcu 
chcielibyśmy zwrócić Państwa 
uwagę na kilka spraw, które będą 
miały miejsce w naszej parafii 
w najbliższym czasie. 

Niedawno przeżywaliśmy radość 
Narodzenia Bożego. Tymczasem 
teraz już przeżywamy okres Wielkiego 
Postu. To czas refleksji i zadumy 
nad tajemnicą Męki Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa. Zachęcamy więc 
do częstego udziału w drogach krzy-
żowych oraz w nabożeństwach Gorz-
kich Żali, które charakterystyczne są 
tylko dla naszego regionu religijnego. 

W tym roku pragniemy Państwa 
zaprosić do licznego udziału w Miste-
rium Męki Pańskiej pod tytułem: 
„Nasz Bóg jest wielki”. Premiera 
tegoż misterium odbędzie się 7 marca 
w sali widowiskowej Centrum Kultury 
i Promocji Urzędu Gminy Czarny 
Dunajec. Zapraszamy do takiej, 
teatralnej formy przeżywania tajem-
nicy Męki Jezusa. Niech ten czas 
będzie okazją do refleksji i pogłę-
bionej zadumy nad wielkością Boga. 
Niech ten czas dobrze przygo-
tuje nas na przeżywanie i wnikanie 
w treści tajemnicy Wielkiego Tygo-
dnia i Niedzieli Zmartwychwstania 
Chrystusa. 

W misterium Męki Pańskiej udział 
brać będą młodzież z naszej parafii. 
Wielokrotnie można usłyszeć z ust 
starszego pokolenia słowa krytyki 
wobec współczesnej młodzieży. 
Często słowa te są nieprawdziwe 
i wynikają po prostu z niezrozumienia 
inności czasów, w jakich przyszło żyć 
młodym ludziom. Tych młodych ludzi 
stać na wielkie rzeczy. Jedną z nich 
jest właśnie udział w misterium Męki 
Pańskiej. Niech wyrazem naszego 
uznania wobec ich pracy będzie nasz 
udział w przedstawieniu. W prze-
ciwnym razie nadal pozostawać 
będziemy w przeświadczeniu, które 
zamknąć możemy w beznadziejnym 
stwierdzeniu: „Ach ta dzisiejsza 
młodzież…”, tyle tylko, że wtedy 
nadal będziemy dalecy od Prawdy. 
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Stąd też nasze przygotowania 
do premiery rozpoczęły się już 
z początkiem grudnia. Pierw-

szym zadaniem było stworzenie scena-
riusza, uwzględniającego możliwości 
aktorskie oraz przestrzeń sceniczną. 
Drugim etapem działań było znale-
zienie aktorów, którzy podjęliby się 
gry aktorskiej. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że młodzież naszej parafii 
podjęła to przedsięwzięcie z wielkim 
zaangażowaniem. Bardzo szybko 
udało się znaleźć odpowiednią grupę 
aktorów w wieku od 14 do 24 roku 

Misterium Męki Pańskiej: „Nasz Bóg jest wielki” to ogromne przedsięwzięcie, w którym udział bierze 38 aktorów 
(23 role męskie i 15 ról żeńskich) oraz 4 osoby zajmujące się sprawami technicznymi. 

Scenariusz i reżyseria, muzyka:  
Ks. Marcin Napora 
Aktorzy: 
Jezus: Arkadiusz Ostwald 
Maryja: Konstancja Braś 
Piotr: Maksymilian Dziedzic 
Jan: Grzegorz Mroszczak
Jakub, syn Zebedeusza: Konrad Strama 
Andrzej: Nikolas Świerczek 
Tomasz: Tomasz Kulman 
Mateusz: Maciej Jarończyk  
Szymon Gorliwy: Norbert Pluciński
Filip: Hubert Hodorowicz
Jakub, syn Alfeusza: Jakub Fryźlewicz
Bartłomiej: Bartłomiej Serwiński
Juda Tadeusz: Szymon Tylka 

Judasz Iskariota: Tomasz Kwak 
Doras: Kamil Kluska 
Hananiasz: Maciej Klimowski
Żołnierz Malchus: Jakub Maczałaba 
Żołnierz Gajus: Michał Jakubczyk  
Żołnierz Demjus: Krzysztof Dziubas 
Żołnierz Marcus: Jakub Babicz 
Żołnierz Hostus: Jakub Michalak 
Maria Magdalena: Anna Skupień 
Joanna: Małgorzata Maczałaba
Sara: Dominika Czechowicz 
Rut: Joanna Szczerba 
Anna: Klaudia Głowacz
Weronika: Gabriela Głowacz  
Maria: Maja Starostka 
Absalom: Konrad Pluciński

Oktawia: Karolina Hosaniak 
Baltazar: Jakub Fryźlewicz 
Herodota: Agnieszka Maczałaba 
Kefas: Patryk Kapuściak
Tobiasz: Jan Stanek
Szymon z Cyreny: Maciej Czech 
Prezenter: Konrad Strama 
Agnes: Aleksandra Skoczeń 
Prakseda: Zuzanna Skoczeń 
Prudencja: Julia Wilczek 
Obsługa techniczna:
Operator światła: Marcin Kidoń 
Operator dźwięku: Bartłomiej Michulec
Wokal: Martyna Plewa 
Scenografia i kostiumy: Maria 
Bednarek, Julia Starostka

PRZYGOTOWANIA DO PREMIERY MISTERIUM:

NASZ BÓG JEST WIELKI
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życia. Większość osób zaangażowa-
nych pochodzi z naszej parafii, choć 
podkreślić należy również, że nasze 
działania wsparli także młodzi pocho-
dzący z Harklowej, Ostrowska, 
Podczerwonego i Chochołowa. 

Aktorzy wraz z obsługą poświęcili 
ponad 50 godzin na przygotowanie 
misterium. Podczas prób ćwiczona 
była umiejętność dykcji, elementy 
gry aktorskiej, plastyki ruchu scenicz-
nego. Z pewnością zdobyte umiejęt-
ności będą przez młodzież wykorzy-
stywane w przyszłości. 

Realizacja misterium nie byłaby 
możliwa bez wsparcia Centrum Kultury 
i Promocji Urzędu Gminy Czarny 
Dunajec. Za to wsparcie i pomoc bardzo 
serdecznie dziękujemy. 

Warto także podjąć się refleksji 
nad warstwą teologiczną i duchową 
samego misterium. Nasz Bóg jest 
wielki! Takie przesłanie płynie 
z rozważania treści drogi krzyżowej. 
Nasz Bóg jest wielki, bo zechciał syna 
swego dać, aby nas zbawić. Nasz Bóg 
jest wielki i dlatego przenika nas duma 
z faktu, że jesteśmy ludźmi wierzą-
cymi. Ta duma i radość pozwala 
nam z nadzieją spoglądać na wielkie 
cierpienie, jakie Syn Boży przyjął 
na siebie za każdego z nas. 

Nasze oczy i serca w trakcie spek-
taklu kierować będą się również 
w stronę Maryi, Matki Boga, Współ-
odkupicielki. Jej cierpienie, ale przede 
wszystkim jej postawa odważnego 
przyjmowania krzyża, odważnego 

przyjmowania tego, co Bóg dla Niej 
przygotował, staje się dla nas przy-
kładem i wzorem umiejętności zgody 
na to cierpienie, które i nas w życiu 
spotyka. To dzięki Niej Kościół budo-
wany u boku przemienionego i nawró-
conego Piotra Apostoła, zdołał pokonać 
wszelkie trudy i prześladowania. W ten 
sposób Chrystus mógł już po swojej 
śmierci na krzyżu zbudować Kościół, 
który swoje źródło ma właśnie w cier-
pieniu krzyża i chwale Zmartwych-
wstania, a którego bramy piekielne nie 
przemogą. 

Zapraszamy Państwa do udziału 
w misterium. Liczymy na Waszą obec-
ność. Tylko wtedy nasza praca będzie 
miała sens i będzie przynosić właściwy 
owoc. 
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Misterium Męki Pańskiej to 
rodzaj dramatu religijnego, 
którego temat jest związany 

z cierpieniem i śmiercią Chrystusa. 
Pierwsze misteria odprawiano już w XII 
wieku. Poprzez takie inscenizacje wierni 
w bardzo realistyczny sposób przeżywali 
najważniejsze wydarzenia roku liturgicz-
nego. Misteria Męki Pańskiej są organi-
zowane w Polsce na coraz większą skalę 
i z coraz większym rozmachem.

W pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa większość ludzi nie umiała czytać, 
nie rozumiała łaciny. Dlatego zaczęto 
teatralizować i włączać do liturgii wyda-
rzenia biblijne, a z czasem robić przed-
stawienia teatralne z najważniejszych 

wydarzeń Starego i Nowego Testamentu 
– liturgiczny teatr zajął się więc Bożym 
Narodzeniem i Wielkim Tygodniem 
zakończonym Zmartwychwstaniem.

Cierpienie Chrystusa i Jego zwycię-
stwo nad śmiercią, podobnie jak i sam 
fakt istnienia śmierci, fascynują ludz-
kość od tysiącleci, nie pozostawiając 
nikogo obojętnym. Wzmożona aktu-
alnie popularność inscenizacji pasyj-
nych jest odpowiedzią na pytanie o sens 
cierpienia, zaproszeniem dla współcze-
snego człowieka do zatrzymania się 
w pędzie codziennego życia i refleksji 
nad najważniejszymi wartościami.

Koncentrując się wokół męki, śmierci 
i niekiedy także zmartwychwstania, 

ukazują Paschę Chrystusa – Jego przej-
ście ze śmierci do życia po prawicy 
Ojca. Jest to wydarzenie bez prece-
densu w dziejach świata. A przecież już 
zgodnie z tradycją żydowską Pascha, 
jako pamiątka przejścia Boga przez 
Egipt podczas zniewolenia Narodu 
Wybranego, to zdarzenie niepowtarzalne 
i niepojęte. Do tych tajemnic powra-
camy co roku w okresie Wielkanocy, 
aby wspominać je, odkrywać na nowo, 
poznawać i zgłębiać, także za pośred-
nictwem spektaklu.

W Polsce jest wiele tradycji typowo 
narodowych – są bazie, palmy wielka-
nocne, stroje ludowe zależne od regionu. 
We Włoszech w Niedzielę Męki 
Pańskiej następuje niezwykłe ożywienie, 
zupełnie inne, niż u nas – ważną rolę 
odgrywają niesione przez wiernych 
figury Chrystusa i świętych. Kiedyś 
figury Chrystusa Frasobliwego miały 
nawet ruchome ramiona. Za pomocą 
sznura podnoszono figurę ku sklepieniu 
kościoła, a ona wznosiła ramiona i także 
brała bezpośredni udział w widowisku.

Warto więc podkreślić, że każda 
forma i sposób przeżywania treści ewan-
gelicznych jest dobra. Chodzi przecież 
wyłącznie o zagłębienie się w życie, 
śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
Chodzi o to, by człowiek uświadomił 
sobie co Bóg dla niego zrobił, aby go 
zbawić. 
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Wielki Post jest czasem prawdy. 
Zaiste, wezwany przez 
Kościół do modlitwy, pokuty 

i postu, do wewnętrznego i zewnętrznego 
ogołocenia z siebie, chrześcijanin staje 
przed Bogiem i uznaje się za tego, kim 
jest, odkrywa siebie na nowo. „Pamiętaj, 
człowiecze, że prochem jesteś i w proch 
się obrócisz”. Pamiętaj, człowiecze, że 
jesteś powołany do innych rzeczy, niż 
te dobra ziemskie i materialne, które 
mogą cię odwieść od tego, co istotne. 
Pamiętaj, człowiecze, o twym podsta-
wowym powołaniu: pochodzisz od Boga 
i powracasz do Boga z perspektywą zmar-
twychwstania, które jest drogą wytyczoną 
przez Chrystusa. „Kto nie nosi swego 
krzyża, a idzie za mną, ten nie może być 
moim uczniem” (Łk 14,27). Czas głębo-
kiej prawdy, który nawraca, przywraca 
nadzieję i - stawiając znów wszystko 
na swoim miejscu - uspokaja i sprawia, 
że rodzi się optymizm. Czas, który 
każe rozmyślać o stosunkach z „Ojcem 
naszym”, przywraca ład, który powinien 
panować między braćmi i siostrami; 
jest to czas, który nas czyni współod-
powiedzialnymi za siebie; wyzwala 
z egoizmów, małości, miernoty i pychy; 
jest to czas, który oświeca i pozwala nam 
lepiej zrozumieć, że — podobnie jak 
Chrystus - powinniśmy służyć. „Przy-
kazanie nowe daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali” (J 13,34). Jest to 
czas prawdy, który, jak Dobrego Sama-
rytanina, skłania, byśmy zatrzymali się 
na drodze, rozpoznali naszego brata 
i oddali, w codziennym dzieleniu się, nasz 
czas i nasze dobra na jego usługi. Dobrym 
Samarytaninem jest Kościół! Dobrym 
Samarytaninem jest każdy i każda z nas! 
Z powołania! Z obowiązku! Dobry Sama-
rytanin żyje miłością.

(Orędzie Jana Pawła ii 
na wielki POst 1981 r.)

Wielki Post to szczególny czas 
darowany nam przez Pana, 
abyśmy mogli na nowo 

podjąć wysiłek nawrócenia, umocnić 
w sobie wiarę, nadzieję i miłość, aby 
zawrzeć przymierze, którego pragnie 
Bóg, oraz przeżyć doświadczenie łaski 
i pojednania. „Rodzina służy miłości, 
miłość służy rodzinie”. Wybierając 
w tym roku taki temat, pragnę zachęcić 
wszystkich chrześcijan do odnowy 
życia i zmiany postępowania, by stali 
się zaczynem wzrostu, dzięki któremu 
dojrzewać będzie w łonie ludzkiej 
rodziny miłość i solidarność: podsta-
wowe wartości życia społecznego 
i chrześcijańskiego. Pragnę, aby rodziny 
uświadomiły sobie przede wszystkim, 
na czym polega ich misja w Kościele 
i w świecie. Przez modlitwę osobistą 
i wspólnotową otrzymują one Ducha 
Świętego, który przychodzi, aby w nich 
i przez nie wszystko odnowić, i który 
otwiera serca wiernych na wymiar 
uniwersalny. Czerpiąc z tego źródła 
miłości, każdy może zyskać zdolność 
przekazywania owej miłości swoim 
życiem i czynami. Modlitwa jednoczy 
nas z Chrystusem i tym samym czyni 
wszystkich ludzi braćmi. Rodzina jest 

pierwszym i uprzywilejowanym środo-
wiskiem wychowania, praktyki życia 
braterskiego i różnorakich form miłości 
i solidarności. Życie w rodzinie uczy 
otwartości, życzliwości i szacunku 
wobec bliźniego, który powinien zawsze 
znaleźć w naszym sercu należne sobie 
miejsce. Życie we wspólnocie skłania 
także do dzielenia się dobrami, co 
pozwala człowiekowi wyjść poza 
własny egoizm. Gdy uczymy się dzielić 
i dawać, odkrywamy ogromną radość, 
jakiej pozwala zaznać wspólnota dóbr. 
Oddziałując słowem i przykładem, 
rodzice winni stopniowo kształtować 
w swoich dzieciach postawę solidar-
ności. Pozwoli to każdemu już w dzie-
ciństwie przeżyć doświadczenie wyrze-
czenia i postu, które hartuje charakter 
i uczy panowania nad instynktami, 
zwłaszcza nad egoistycznym instynktem 
posiadania. To, czego uczymy się dzięki 
życiu w rodzinie, utrwala się w nas 
na całe życie.

W tym szczególnie trudnym okresie, 
jaki przeżywa nasz świat, niech rodziny 
- za przykładem Maryi spieszącej 
z pomocą swej krewnej Elżbiecie 
- otworzą się na potrzeby ubogich 
braci i udzielą im pomocy, zarówno 

JAN PAWEŁ II 
O WIELKIM POŚCIE

Warto na początku rozpoczynającego się okresu Wielkiego Postu, zwrócić uwagę 
na nauczanie Jana Pawła II w tym względzie. Przez wszystkie lata swojego pontyfikatu 

podejmował się On wyjaśnienia co jest istotą tego świętego  czasu przygotowującego nas 
do najważniejszych świąt liturgicznych dla każdego wierzącego.
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Nazwa „Wielki Post” nie 
oddaje w pełni specyfiki tego 
ważnego okresu liturgicznego. 

Łacińska nazwa Quadragesima oznacza 
po prostu „40 dni” i wskazuje na źródło 
oraz wzory tego okresu: pierwszym 
z nich jest post samego Chrystusa 
trwający 40 dni. Liczba 40 w Biblii 
ma znaczenie symboliczne i znaleźć ją 
możemy w wielu miejscach na kartach 
Pisma Świętego. 40 dni trwał potop 
oczyszczający ziemię ze skutków 
grzechu. Naród wybrany 
musiał wędrować aż przez 
40 lat po pustyni, aby przygo-
tować się do wejścia do Ziemi 
Obiecanej. Mojżesz spędził 
40 dni na górze w obecności 
Boga, od którego otrzymał 
Prawo. Po grzechu Izraelitów 
ponownie wszedł na górę 
i spędził 40 dni poszcząc. 

Tak więc sens tego okresu, 
wynikający z łacińskiej nazwy, 
jest jasny: jest to czas pokuty 
i odwrócenia się od zła, 
który ma nas przygotować 
na najważniejsze święta: 
święta Paschy (pamiątka 
Wyjścia z Egiptu), które 
w Nowym Testamencie stały 
się świętami Śmierci i Zmar-
twychwstania Chrystusa. 
Tradycja publicznego obcho-
dzenia czterdziestodniowego 
postu w Kościele sięga Soboru 
Nicejskiego. 

Nawrócenie, które powinno 
nastąpić w okresie Wielkiego 

Postu związane jest z pokutą i postem. 
O tym mówi IV przykazanie kościelne: 
„Zachowywać nakazane posty i wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych, 
a w okresach pokuty powstrzymywać się 
od udziału w zabawach”. Rozumiejąc, 
czym jest pokuta – drogą do nawrócenia, 
nietrudno przyjąć nakaz powstrzymania 
się od zabaw. Nie da się jednocześnie 
bawić i podejmować poważnej refleksji 
zmierzającej do przemiany własnego 
życia na lepsze. 

40 DNI 
REFLEKSJI

WIELKI POST NASZYM WYZWANIEM
Dla każdego z nas Wielki Post wiąże się z wyrzeczeniami i okresem 

pewnej refleksji nad swoim życiem. Wielu uważa, że jest to najlepszy 
moment na podjęcie jakiegoś konkretnego zobowiązania, które 

nazywa postanowieniem. Tymczasem okazuje się, że Wielki Post jest 
czymś więcej, i że kryje w sobie znacznie większą głębię. 

materialnej, jak i duchowej! Jak Bóg, 
który otacza opieką swój lud, tak i my, 
pod wpływem Jego słów: „wejrzałem 
na mój lud, gdyż do mnie dotarło jego 
wołanie” (1 Sm 9,16), nie możemy 
pozostać głusi na Jego wezwanie 
dopóty, dopóki ubóstwo coraz więk-
szej liczby naszych braci poniża ich 
ludzką godność i zniekształca oblicze 
całej ludzkości. Ta jawna i rozdzie-
rająca krzywda woła o solidarność 
i sprawiedliwość.

W tym okresie powinniśmy 
poświęcić szczególną uwagę cierpie-
niom i przejawom ubóstwa w życiu 
rodziny. Wiele rodzin bowiem żyje 
poniżej poziomu ubóstwa, nie posiada 
minimum środków, aby wyżywić siebie 
i swoje dzieci, aby stworzyć im warunki 
normalnego wzrostu fizycznego 
i psychicznego oraz zapewnić systema-
tyczne wykształcenie, do jakiego mają 
prawo. Obserwuje się wzrost liczby par 
małżeńskich i rodzin, w których wystę-
pują problemy psychologiczne i kryzys 
współżycia. Trudności społeczne przy-
czyniają się nieraz do rozpadu komórki 
rodzinnej. Zbyt często dziecko mające 
się narodzić nie jest akceptowane. 
W niektórych krajach najmłodsi żyją 
w nieludzkich warunkach i są haniebnie 
wyzyskiwani. Ludzie starsi i niepeł-
nosprawni spychani są w skrajną 
samotność i czują się bezużyteczni, 
ponieważ ich życie uważane jest za 
bezwartościowe z ekonomicznego 
punktu widzenia. Rodziny wyrzucane 
są z krajów, w których się osiedliły, 
ponieważ należą do innej rasy, kultury 
czy religii.

Orędzie Jana Pawła ii 
na wielki POst 1994r.)

* * *

Wszyscy kojarzymy wielkopiątkowe 
Drogi Krzyżowe z Janem Pawłem II 
w Koloseum, pamiętamy, jak wielkim 
czcicielem Krzyża był polski Papież. 
Mało kto jednak wie, że Ojciec Święty 
niemal co piątek odprawiał nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej na dachu Pałacu 
Apostolskiego. Znajduje się tam ogród 
z 14 stacjami wykonanymi na polecenie 
Pawła VI.

Ks. Marcin Napora
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Kościół, ustanawiając prze-
pisy dotyczące sprawowania 
Najświętszej Eucharystii, 

zawsze czyni to w przekonaniu, że 
wypełnia polecenie Chrystusa co 
do godnego uobecniania Pamiątki 
Pana.

Obecnie Kościół rozróżnia dwa 
rodzaje miejsc sprawowania Eucha-
rystii: ,,dalsze” i ,,bliższe”. Dalsze 
to między innymi: kościół, kaplica, 
przestrzeń celebracji obrzędu. 
Oznacza to także ołtarz na którym 
jest odprawiana Msza Święta. Gene-
ralnie Eucharystię powinno się cele-
brować w miejscach świętych np. 
kościół, kaplica, cmentarz. Ale co 
jeżeli w okolicy nie ma żadnej świą-
tyni, a mamy  obowiązek przyjęcia 
Eucharystii? Otóż wtedy muszą 
zostać spełnione następujące kryteria: 

miejsce musi być godne, sprzyjające 
modlitewnemu skupieniu, nie zagro-
żone niebezpieczeństwem profa-
nacji. Ma to być przestrzeń, która 
będzie sprzyjała liturgicznej cele-
bracji i koncentracji uczestników 
na sprawowanym Misterium. Nie 
można jednak zapomnieć o tym że 
Msza Święta jest największym Darem 
od Boga i należy go sprawować 
z szacunkiem i godnością. Dlatego 
nie można w żadnym wypadku łączyć 
Eucharystii ze zwykłym, czy nawet 
z uroczystym posiłkiem. Jeżeli nie 
zachodzi potrzeba to nie należy 
odprawiać obrzędu na stole służącym 
do jedzenia, czy w jadalni ani w miej-
scach służącymi do ucztowania, 
ani w jakikolwiek innym pomiesz-
czeniu, gdzie znajduje się jedzenie. 
Gdy zajdzie jednak taka konieczność 

należy zrobić wyraźną przerwę 
między Mszą Świętą, a posiłkiem.

Okoliczności polityczne czy 
społeczne nie mogą wpływać na wybór 
miejsca celebracji. Mszy Świętej nie 
wolno łączyć ze sprawami politycz-
nymi albo świeckimi, czy też z tym 
wszystkim, co nie jest w pełni zgodne 
z nauczaniem Magisterium Kościoła 
katolickiego. Co więcej, aby nie pozba-
wiać Eucharystii jej autentycznego 
znaczenia, należy za wszelką cenę 
unikać celebrowania Mszy Świętej 
jedynie w celu stworzenia okazałego 
widowiska, jak też nie nadawać jej 
stylu podobnego do innych ceremonii, 
zwłaszcza świeckich.

Natomiast jeżeli chodzi o spra-
wowania Eucharystii w kościołach 
nie będących w pełnej jedności 
z Kościołem Katolickim, to kapłan 

MIEJSCA 
PRZEŻYWANIA  
MSZY ŚWIĘTEJ

Wieczernik, miejsce ustanowienia Eucharystii, w życiu uczniów Chrystusa ma wyjątkowe znaczenie. 
W tej sali na górze, przygotowanej na polecenie Mistrza przez Apostołów Piotra i Jana, Chrystus 

podczas Ostatniej Wieczerzy ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją 
Krew i dał je ludziom do spożywania.
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może odprawić Mszę za zgodą ordy-
nariuszy miejsca. Kapłan zaś nie ma 
prawa odprawić Eucharystii w kapli-
cach wyznań niechrześcijańskich.

Jan Paweł II w punkcie 8. ency-
kliki Ecclesia de Eucharistia dzieli 
się swoimi kapłańskimi doświadcze-
niami przeżywania celebracji Mszy 
Świętej. „Gdy myślę o Euchary-
stii, patrząc na moje życie kapłana, 
biskupa i Następcy Piotra, wspo-
minam spontanicznie wiele chwil 
i miejsc, w których dane mi było ją 
sprawować. Pamiętam kościół para-
fialny w Niegowici, gdzie spełniałem 
moją pierwszą posługę duszpasterską, 
kolegiatę św. Floriana w Krakowie, 
katedrę na Wawelu, bazylikę św. Piotra 
oraz wiele bazylik i kościołów w Rzymie 
i na całym świecie. Dane mi ją było 
również sprawować w wielu miejscach 
na górskich szlakach, nad jeziorami 
i na brzegach morskich; sprawowałem 
ją na ołtarzach zbudowanych na stadio-
nach, na placach miast. Ta różnorodna 
sceneria moich Mszy św. sprawia, iż 
doświadczam bardzo mocno uniwer-
salnego - można wręcz powiedzieć 
kosmicznego charakteru celebracji 
eucharystycznej”.

Katechizm Kościoła Katolickiego  
zawiera naukę wskazującą na potrzebę 
miejsc, w których mogłaby gromadzić 
się wspólnota wiernych. „W świąty-
niach Kościół sprawuje kult publiczny 
na chwałę Trójcy Świętej, słucha 
słowa Bożego i śpiewa pieśń uwiel-
bienia, zanosi modlitwy i składa 
Ofiarę Chrystusa obecnego sakramen-
talnie pośród zgromadzenia. Te świą-
tynie są również miejscami skupienia 
i modlitwy osobistej”. 

W tradycji i prawodawstwie 
Kościoła jednym z istotnych wyznacz-
ników okazywania czci Najświętszej 
Eucharystii jest miejsce jej sprawo-
wania. Papież Benedykt XVI zwraca 
uwagę na ważność norm liturgicz-
nych, których zachowywanie sprzyja 
„rozwijaniu zmysłu sacrum i posłu-
giwaniu się takimi zewnętrznymi 
formami, które ten zmysł wychowują, 
jak na przykład harmonia obrzędu, 
szat liturgicznych, sprzętów i miejsc 
świętych”. Czujność i posłuszeństwo 
wobec właściwej struktury obrzędu, 

również miejsca sprawowania, wyra-
żają zrozumienie charakteru Euchary-
stii jako niewysłowionego Daru i obja-
wiają wolę celebransa przyjęcia tegoż 
Daru w posłusznej wdzięczności. 

Każdemu kapłanowi, który staje 
wobec pytania: gdzie odprawić Mszę 
Świętą, święty Jan Paweł II udziela 
prostej i cennej podpowiedzi: „Kapłan, 
który wiernie sprawuje Mszę św. 
według norm liturgicznych, oraz 
wspólnota, która się do nich dostoso-
wuje, ukazują w sposób dyskretny, lecz 
wymowny swą miłość do Kościoła”.
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Seforis - perła Galilei.
Nieco ponad 8 km od Nazaretu leży 
niewielka wioska Zippori, dawne 
wielkie miasto Seforis. I chociaż 

ta nazwa w Biblii nie pada, to jest 
ono ważne dla zrozumienia Ewan-
gelii. W czasach Pana Jezusa było 
bowiem odwrotnie, to o Nazarecie 

nikt nie słyszał, a Seforis było wielkim 
i pięknym miastem. Nazaret liczył 
sobie około 400 mieszkańców, podczas 
gdy w Seforis odnaleziono amfiteatr 
na 4500 widzów, a więc w samym 
mieście mogło mieszkać kilkanaście 
tysięcy osób. Jest to bardzo dobry 
wynik jak na tamte warunki.

Seforis zamieszkiwali głównie 
poganie - Grecy i Syrofenicjanie. 
Wiemy, że miasto było ważnym ośrod-
kiem miejskim już w czasie podboju 
tego terenu przez Rzymian około 
65 roku przed Chrystusem. Byli tu 
także zhellenizowani Żydzi, czyli tacy, 
którzy mówili na codzień po grecku, 
nadawali swoim dzieciom imiona 
greckie, czy tacy, którym dość mała 
pobożność nie zabraniała dekorować 
domów wizerunkami greckich bogów. 
Miasto od 2 do 18 r. po narodzeniu 
Chrystusa było stolicą Galilei. Mieszkał 

ZIEMIA JEZUSA 
WCZORAJ I DZIŚ

Aby zrozumieć Biblię nie wystarczy śledzić tekst, trzeba czytać między wierszami. Inaczej mówiąc, trzeba 
zobaczyć jaki świat wyłania się z kart Pisma Świętego. W tym nowym cyklu artykułów, poznamy autorów 

świętych tekstów, ich kulturę, a przede wszystkim miejsca, gdzie się wychowali, albo o których pisali. 
Wtedy dopiero można zrozumieć, co Bóg chciał przez nich do nas powiedzieć.
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tu Herod Antypas, syna Heroda Wiel-
kiego. Tym czasie miasto nosiło nazwę 
Diocesarea. Dopiero po wybudowaniu 
nad brzegiem Jeziora Galilejskiego 
nowej stolicy - Tyberiady Herod prze-
niósł tam swoją rezydencję.

Kiedy Jezus mieszka w Naza-
recie, Seforis tętniło życiem królew-
skiego miasta. W 6 roku, gdy Jezus 
miał około 12 lat Galileę nawiedziło 
trzęsienie ziemi. Miasto zostało znisz-
czone. Trzeba było wznieść nowe 
budynki dla Heroda i jego dworzan. 
Pracy było w nadmiarze. Niewąt-
pliwie na tym wielkim placu budowy 
zatrudnienie mógł znaleźć nie jeden 
cieśla-stolarz, jak św. Józef. Wpraw-
dzie nic nam na ten temat nie mówią 
nawet apokryficzne przekazy, ale jeżeli 
Biblia określa św. Józefa jako cieślę-
-stolarza, to pewnie dlatego, że te pracę 
wykonywał. Nazaret był zbyt mały, 
aby móc utrzymywać się tylko z takiej 
pracy. Natomiast w Seforis zawsze było 
zapotrzebowanie na wykwalifikowa-
nych robotników. Być może do pracy 
w Seforis udawał się ze św. Józefem 
także Jezus...

Po upadku Jerozolimy w 70 roku po 
Chrystusie, coraz więcej Żydów zaczęło 
sprowadzać się do tego miasta. Około 
220 roku Seforis stało się siedzibą 
Sanhedrynu, rady religijnej Żydów, 
dość wrogo nastawionej do chrze-
ścijan. Wtedy też zaczęła powstać 

Miszna, zbiór praw, który z czasem 
utworzy Talmud, drugą po Biblii 
hebrajskiej a może nawet pierwszą, 
co do ważności księgę judaizmu. 
W dobrobycie miasto przetrwa aż 
do początku VII wieku. Później około 
1187 roku swoją twierdze wzniosą tu 
krzyżowcy, choć na krótki czas.

A dziś? Dziś jest tu tylko muzeum, 
wykopaliska i niewielkie osiedle 
żydowskie. Natomiast na sąsiednim 
wzgórzu wyrastają przedmieścia Naza-
retu, około 70 tysięcznego miasta arab-
skiego, zamieszkanego także przez 
chrześcijan. Ci trwają w tym miejscu 

nieprzerwanie od czasów apostołów, 
zgromadzeni wokół miejsc związa-
nych ze Świętą Rodziną. Historia tych 
dwóch miast pokazuje, co tak naprawdę 
się w życiu liczy. Nie sława, zaszczyty, 
bogactwa, bo te przeminą. Ważna jest 
wiara. Ona przetrwa wszystko. Ona 
przynosi owoce. Mówią nam jeszcze 
te miejsca, że ostatecznym panem 
historii jest Bóg. On kieruje losami 
świata. On troszczy się o tych, którzy 
mu, jak św. Józef, zaufają. Dla Niego 
warto trudzić się, modlić się, wieść 
uczciwe życie. Bo dla Niego to nasze 
życie jest ważne.
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Święci  
na każdy dzień

Święty Józef
jest dla chrześcijan wzorem męstwa, 
ponieważ stał się godnym bycia praw-
dziwym mężem Bożej Rodzicielki i opie-
kunem Syna Bożego – został mu powie-
rzony sam Bóg Wcielony, Odkupiciel 
świata oraz Niewiasta, która zdeptała 
głowę węża piekielnego i została Matką 
Kościoła, a to oznacza, że jego męskie 
cechy nie mogły znaleźć bardziej odpo-
wiedzialnego pola realizacji. Równocze-
śnie od wieków jest on nazywany najbar-
dziej ukrytym ze wszystkich Świętych. 
Ten dziwny paradoks ks. Skarga obrazuje 
metaforą skarbu, który został ukazany, 
lecz nie wykopany – czyli że Ewan-
gelie wskazują jedynie szlaki, jakimi 
winny dążyć poszukiwania ludzkie 
do pełniejszego odkrycia wspaniałości, 
jakie Bóg złożył w duszach tych ludzi. 
Męstwo, jedna z cnót kardynalnych 
wymienianych już przez Platona, jest 
według Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego: „cnotą moralną, która zapewnia 
wytrwałość w trudnościach i stałość 
w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję 

opierania się pokusom i przezwyciężania 
przeszkód w życiu moralnym. Cnota 
męstwa uzdalnia do przezwyciężania 
strachu, nawet strachu przed śmiercią, 
do stawienia czoła próbom i prześlado-
waniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia 
i do ofiary z życia w obronie słusznej 
sprawy”. 

Męstwo jest cnotą, która określa dzie-
jowe znaczenie św. Józefa – jego misję 
w historii zbawienia – do tego stopnia, 
iż można śmiało powiedzieć, że historia 
życia Opiekuna Świętej Rodziny jest 
historią jego męstwa. We wszystkich 
bowiem aspektach swego powołania był 
on przede wszystkim mężczyzną, człowie-
kiem stałym i konsekwentnym, „mężem 
sprawiedliwym”, jak mówi Pismo.

Na czym zaś polega świętość Oblu-
bieńca Maryi? Na pytanie to odpowiada 
abp lwowski św. Józef Bilczewski: 
„Pismo św. określa świętość Józefa 
słowy, że był mężem «sprawiedliwym», 
co znaczy, że posiadał pełnię cnót odpo-
wiednio do swego posłannictwa”. Już 
Ojcowie Kościoła podkreślali jego wyjąt-
kową godność – godność Oblubieńca Tej, 
którą Bóg wyniósł ponad wszystkie stwo-
rzenia. Dlatego od zawsze uważano, że 
przy nim bledną wszyscy inni Święci – 
łącznie z Janem Chrzcicielem, który przez 
samego Pana nazwany jest największym 
z Proroków i zachowany w łonie matki 
od grzechu pierworodnego oraz Janem 
Ewangelistą, którego Kościół wyróżnia 
jako „umiłowanego ucznia Pańskiego”. 
Jana spotkała wyjątkowa łaska spoczy-
wania jeszcze za życia na Sercu Bożym, 
Józef natomiast był tym, który nie tylko 
piastował Dziecinę Bożą, ale któremu 
sam Bóg był przez lata posłuszny jak ojcu, 
który kształcił ludzką naturę Chrystusa 
i Boga wszechwiedzącego uczył ludzkich 
umiejętności. Wielka mistyczka i refor-
matorka zakonu karmelitańskiego św. 
Teresa z Ávili twierdziła, iż o wszystko 
prosi Boga przez wstawiennictwo Józefa 

i nigdy nie była zawiedziona. Można 
uciekać się do Niego w modlitwie: 

Chwalebny święty Józefie, Oblu-
bieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj 
nad nami, najmilszy nasz Stróżu. Wspieraj 
nas w dążeniu do świętości, Mężu spra-
wiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby 
duchowe i doczesne, najdroższy Karmi-
cielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus. 
Wierny Opiekunie, któremu został powie-
rzony najdroższy Skarb nasz, Jezus, weź 
pod swoją opiekę i wstawiennictwo 
sprawę, którą Tobie polecam… Niech jej 
skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek 
naszych dusz. Amen.

Święta Perpetua i Felicyta
żyły w II wieku w mieście położonym 
około 30 km od Kartaginy (dziś Teburbo 
w Tunisie). Perpetua w tajemnicy przed 
ojcem poganinem przyjęła wiarę chrze-
ścijańską i zaczęła do niej przekonywać 
swych bliskich: brata Saturusa oraz 
niewolników - Felicytę, Rewokatusa, 
Sekundulusa i Saturninusa. Obie z Feli-
cytą były młodymi mężatkami. Mąż Feli-
cyty prawdopodobnie zginął razem z nią. 
Natomiast o mężu Perpetuy informacje 
są sprzeczne: raz czytamy, że był chrze-
ścijaninem, w innych źródłach, że tak jak 
jej ojciec - poganinem.

Oskarżone o bycie chrześcijankami, 
zostały pojmane i sprowadzone do Karta-
giny. Perpetua miała malutkiego synka, 
w wieku niemowlęcym, którego przyno-
szono jej do karmienia. W tym samym 
czasie, będąca w ósmym miesiącu ciąży 
Felicyta, po ciężkim porodzie, przy 
wtórze grubiańskich uwag więzien-
nego strażnika, powiła dziewczynkę, 
którą zaadoptował jeden z chrześcijan. 
Zgodnie bowiem z prawem rzymskim, 
matka, mająca w swoim łonie dziecię, nie 
mogła być stracona przed jego urodze-
niem. Zachowały się autentyczne doku-
menty, opisujące powyższe wydarzenia 
- pamiętnik pisany w więzieniu przez 
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św. Perpetuę oraz relacja naocznego 
świadka. Mimo próśb ojca, który odwie-
dzał Perpetuę w więzieniu, kobieta nie 
wyrzekła się swojej wiary.

Święte Perpetua i Felicyta po krótkim 
procesie wszystkich więźniów skazano 
na rozszarpanie przez zwierzęta. Chwili 
triumfalnego wejścia na arenę nie 
dożył jedynie Sekundulus, który zmarł 
w więzieniu. Tuż przed męczeństwem 
Perpetua i Felicyta otrzymały chrzest, 
bowiem w czasie aresztowania były 
jeszcze katechumenkami. Męczen-
nicy wymienili między sobą pocałunek 
pokoju. Na arenie wypuszczono na nie 
dzikie zwierzęta, które nie okazały się 
zbyt drapieżne. Jedynie dotkliwie pora-
niły kobiety. Gladiatorzy dobili je więc 
mieczami.

Męczeństwo to stało się sławne 
w całym Kościele. Do dzisiaj liturgia 
przypomina imiona świętych „bohaterek 

wiary” Perpetuy i Felicyty w Kanonie 
Rzymskim (pierwszej Modlitwie 
Eucharystycznej), który jako jedyny 
był stosowany w każdej Mszy św. aż 
do 1969 roku (obecnie jest kilka modlitw 

eucharystycznych do wyboru). Imiona obu 
męczennic wymieniane są także w Litanii 
do Wszystkich Świętych. Późniejsza 
legenda uczyniła ze św. Felicyty matkę 
siedmiu synów, z którymi miała ponieść 
męczeństwo. Legenda ta wyraźnie nawią-
zuje do śmierci siedmiu braci machabej-
skich i ich bohaterskiej matki. Męczeńska 
śmierć miała miejsce 7 marca 202 lub 
203 roku. Perpetua i Felicyta są patron-
kami bezpłodnych kobiet. Modlić się 
można do tych świętych słowami: 

Panie, nasz Boże, święte męczennice 
Perpetua i Felicyta w Twojej miłości 
znalazły moc do przeciwstawienia się 
prześladowcom i zniesienia męczeń-
skiej śmierci, spraw przez ich modlitwy, 
abyśmy stale wzrastali w miłości ku 
Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Ks.  Jan Karol Czekayski
proboszcz w latach 1818-1829

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XIX WIEKU

Ks. Karol Czekayski (pol. Czekajski) 
był synem Kazimierza – piekarza 
i Franciszki z domu Ziębińska. 

Jego brat Kasper również był księdzem. 
Urodził się 15 maja 1785 roku w Bochni. 
Szkołę podstawową ukończył w Bochni, 
gimnazjum zaś w Krakowie. Tutaj też 
studiował filozofię i teologię. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1808 roku, mając 
zaledwie 23 lata. 

Po święceniach kapłańskich 
w 1808 roku został skierowany do pracy 
duszpasterskiej w rodzinnej parafii 
w Bochni. W 1816 roku, w wieku 31 lat 
został administratorem, a w 1817 roku 
proboszczem w Pogwizdowie nieda-
leko Bochni i Nowego Wiśnicza. 
W 1818 roku, za zgodą cesarza Fran-
ciszka I, objął probostwo w Czarnym 
Dunajcu, mając zaledwie 33 lata życia. 
Dbał o porządek w kościele, ogrodził 
świątynię murem. Miał opinię dobrego 
gospodarza. Z własnych środków wybu-
dował budynki gospodarcze. Z nim 
związany jest również ustny przekaz, 

mówiący że to właśnie on jako pierwszy 
w regionie podhalańskim posadził ziem-
niaki, a następnie upowszechnił je wśród 
okolicznych chłopów. Jego starszy brat 
Kasper również słynął ze zdolności 
gospodarczych, podejmując się szeregu 
prac remontowo-budowlanych w para-
fiach w Uszwi i Łącku.

W 1820 roku został wicedziekanem 
a w 1827 roku dziekanem dekanatu nowo-
tarskiego. Pełnił również ważną funkcję 
inspektora szkolnego. 

Zmarł 11 listopada 1829 roku. Zgodnie 
z życzeniem został pochowany w krypcie 
pod wieżą. Gdy żył, lubił powtarzać, że 
spadną na niego dzwony. Tak też się stało. 
Po jego śmierci, podczas pożaru kościoła 
i wieży w 1859 roku, dzwon z wieży 
spadł na kryptę, w której znajdowało się 
jego ciało. W trakcie pożaru ucierpiała 
również szkoła podstawowa w Czarnym 
Dunajcu. Z tego też powodu przez rok 
szkolny 1859/1860 dzieci nie uczęsz-
czały do szkoły. Trudności ze znalezie-
niem właściwego miejsca edukacyjnego 

pojawiały się już wcześniej. Z listu ks. 
Karola Czekajskiego skierowanego 
w 1827 roku do Urzędu Cyrkularnego, 
wynikało, że sala szkolna wraz z miesz-
kaniem nauczyciela – organisty znaj-
dowała się w zbutwiałej organistówce. 
Budynek był w tak złym stanie, że groził 
zawaleniem i wymagał natychmiasto-
wego remontu.

Następca Ks. Wojciech Kubacki
Oprac. Ks. Marcin Napora
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Talizmany i amulety- dla jednych 
nic nieznacząca nazwa ozdoby 
na szyję, dla drugich źródło 

nadziei. Chociaż często te dwie nazwy 
stosujemy wymiennie, to jednak te 
ozdoby pełnią  dwie różne funkcje: 
talizman posiada rolę obronną pole-
gającą na odstraszaniu złych duchów 
i wrogich mocy, natomiast amulet ma 
zdolność zapewnienia szeroko pojętego 
szczęścia oraz powodzenia.  Jeśli ktoś 
wyśmieje te dwie definicje, powiedzmy 
sobie szczerze, będzie miał racje, bo ile 
może być prawdy i mocy sprawczej 
w kamieniu lub innym symbolu zawie-
szonym na szyi?  Niemniej jednak nie 
brakuje ludzi, którzy ratunek widzą 
w talizmanach. W mniemaniu ich 
właścicieli amulety przekazują pozy-
tywne wibracje, które napełniają ich 
poczuciem spokoju i bezpieczeństwa. 
Badania przeprowadzone w 2018 roku 
mówią, że co siódma osoba posiada lub 
posiadała talizman lub amulet. Były 
to najczęściej osoby młode w wieku 
od 18 do 34 lat. I od razu nasuwa się 
pytanie: po co i dlaczego???

Dlaczego ludzie sięgają 
po talizmany?
Istnieją dwie przyczyny- intencjonalna 
i estetyczna.  W pierwszym przypadku 
z pełną świadomością przyjmujemy 
treści jakie niesie ze sobą symbol, który 

wieszamy na szyi. Jest to nasz świa-
domy wybór- uciekanie się do magii 
w poszukiwaniu szczęścia i dóbr tego 
świata. Dokonuje się niejako wybór 
między wiarą w Boga a wiarą w martwy 
przedmiot, poszukuje się dodatkowego 
zabezpieczenia przed złem.  Para-
doksem jest, że talizman, który miał to 

zło od nas odpędzać, tak naprawdę nas 
do niego przybliża- to jakby kiepski żart. 
Poprzez przywiązanie się do amuletów, 
talizmanów i innych przedmiotów 
związanych z magią, dajemy dowód 
temu, że nasza ufność i wiara w Boga 
osłabła na rzecz zabobonów i z cała 
pewnością przyniesie nam to szkodę. 

MEDALIK 
I KRZYŻYK 
KONTRA

AMULETY 
I TALIZMANY

Czy zawsze to co nosimy na szyi jest zgodne z naszą wiarą? Czy przypadkiem to co rzekomo ma nas chronić 
nie wprowadza nas w jeszcze większe tarapaty? Krzyżyk i medalik to nie amulety, ani magiczne talizmany – 

krzyż na szyi to coś więcej niż ozdoba, warto odkryć prawdziwy i głęboki sens jego noszenia.
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Magia wyraża się w różnych formach 
a jej skutek jest zawsze taki sam- odda-
lenie od Boga. Człowiek oderwany 
od Bożych wartości szuka szczęścia 
w złudzeniach, które mają dać mu 
dobro- i koło się zamyka. Noszenie 
amuletów i talizmanów to gotowe 
zaproszenie dla zła. 

Natomiast jeśli mowa o tej drugiej 
przyczynie,  to zapewne jej powodem 
jest moda i chęć założenia oryginalnej 
ozdoby. W tym wypadku zakładamy 
coś, bo jest ładne i nam się podoba- 
nie zastanawiamy się nad pochodze-
niem i przeznaczeniem takiej biżu-
terii. Często jest to tylko dla nas modny 
emblemat i nie potrafimy odczytać 
właściwie jego znaczenia. Talizmany 
stały się dość powszechne, nie budzą 
zdziwienia, stały się czymś normalnym.   
A przecież tak wiele znaków prze-
niknęło z pogańskich wierzeń i nie 
możemy tych przedmiotów traktować  
jak zwykłych ozdób. Wyrosły one 
z określonych tradycji i nie są już 
przedmiotem neutralnym. Pamiętajmy, 
że noszenie ich, jak również wiara w ich 
moc i skuteczność, jest bałwochwal-
stwem- grzechem przeciwko pierw-
szemu przykazaniu.  Ważną kwestią jest 
to, iż nasza niewiedza na temat danego 
przedmiotu nie oznacza, że inni nie 
odczytują jego treści, z którą później 
będziemy utożsamiani.

Krzyżyk na szyi  
to nie magia
Ktoś mógłby zapytać, czy katolicy 
noszący krzyżyki, medaliki i inne 
symbole religijne nie noszą przypad-
kiem talizmanów? Otóż nie, zdecydo-
wanie nie noszą. Różnica jest zasad-
nicza. Amulety i talizmany rzekomo 
mają działać same z siebie, podstawą 
skuteczności działania jest ich 
ciągłe noszenie przy sobie. Krzyżyk 
i medalik są wyrazem naszej wiary. 
Przynoszą owoce poprzez modlitwę. 
Jeśli w naszym życiu wydarzy się 
coś niewytłumaczalnego, nie jest to 
zasługa krzyżyka samego w sobie… 
lecz Boga. To co zawiesimy na szyi 
ma nam o Nim przypominać. Samo 
zapięcie łańcuszka nie oznacza jeszcze  
dawania dobrego świadectwa. O tym 
zdecydują nasze słowa, gesty, czyny 
i zachowania. 

Zwiali z gospodarstwa Kasia, Jaś i Władek 
Uciekli do miasta, został tylko Dziadek.

Jasio był magistrem, mecenasem Władek, 
Inżynierem Kasia, a rolnikiem Dziadek.

Jasio jest w teatrze, a w kawiarni Władek.
Kasia na estradzie, a w stajni Dziadek.
Jaś pije szampana, koniak pije Władek,

Kasia czarną kawę, a maślankę Dziadek.

Jasio jeździ Wołgą, Fiatem jeździ Władek, 
Syrenką Kasieńka, a konikiem Dziadek.

Jaś ma psa wilczura, Golden Retrievera Władek,
Pekińczyka Kasia, świnię trzyma Dziadek.

Jaś zapuścił brodę, wąsiki ma Władek,
Manikiury Kasia, a odciski Dziadek.

Jasio śpi za biurkiem, krótko siedzi Władek,
16-ście Kasia, a 6 godzin Dziadek.

Przyjechali na wieś Kasia, Jaś i Władek,
Będą pomagali, ucieszył się Dziadek.

Leży Jaś pod gruszą, pod jabłonią Władek, 
Opala się Kasia, w polu kosi Dziadek.

Spotkali się wieczór Kasia, Jaś i Władek,
Wszyscy wypoczęci, spracowany Dziadek.
Jasio jadł szyneczkę, a kiełbaskę Władek.
Kasia jajecznicę, a suchy chleb Dziadek.

Duży brzuch ma Jasio, siły nabrał Władek,
Kasia ma rumieńce, z głodu umarł Dziadek.

I co będą żarli mądrzy urzędnicy,
Nie będzie już Dziadek kosił pszenicy.

Pogrzeb był uczciwy, podzielili spadek.
Wszyscy coś dostali, dostał też i Dziadek.

Bydło Jaś, dom Kasia, pole dostał Władek,
A łopatą w tyłek od grabarza Dziadek. 

„Wiersz wcale 
nie polityczny”
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Ilu młodych ludzi w naszej diecezji, 
w naszej parafii chodzi do kościoła 
nie tylko w niedzielę? Dla ilu młodych 

wiara jest ważną częścią ich codzien-
nego życia? Te pytania niech staną się 
początkiem twórczej dyskusji o obecności 
młodych ludzi w Kościele oraz o szan-
sach, jakie daje Kościół młodym. 

Chodzę do kościoła, żeby spotkać 
Jezusa - i choćby nie wiem jak banalnie 
to zabrzmiało dla niektórych - taka jest 
prawda. To zdanie mówi 17 - letnia 
dziewczyna, spotkana po Mszy świętej 
na Przeprośnej Górce. Przyznaje się, 
że należy do Oazy. Towarzyszący jej 
chłopak (oboje przyjechali tutaj na rowe-
rach) dodaje: „Dla rówieśników jesteśmy 
trochę dziwakami. Już samo to, że nie 
chodzimy w piątki na imprezy, robi 
z nas właśnie takich. Ja na przykład 
noszę koszulki ewangelizacyjne, za co 
kilka razy byłem już szturchany przez 
tak zwanych postępowych kolegów. 
Dzisiaj najtrudniej przyznać głośno, że 
się wierzy. Dlatego ludzie tacy jak my 
szukają podobnie myślących. Ruchy 
młodzieżowe w Kościele dają nam siłę. 
To wspólnota daje siłę”. 

Dlaczego dziś tak trudno jest ludziom 
młodym dawać świadectwo swojej wiary, 
dlaczego wolą być anonimowi, niż tę 
swoją wiarę uzewnętrznić, pokazać ją 

na zewnątrz? Czy wiara nie jest modna? 
Okazuje się jednak, że z wiarą 

młodych nie jest aż tak źle. Z pewno-
ścią obraz młodego, zbuntowanego 
człowieka kreowany w mediach nie jest 
do końca prawdziwy. Niektórzy nawet 
stwierdzają wprost, że niektórym środo-
wiskom w Polsce na rękę jest, by zako-
dować wśród Polaków obraz młodzieży 
odrzucającej Kościół i wszystko co z Nim 
jest związane. 

Wszyscy dobrze pamiętają wyda-
rzenie w Polsce w 2016 roku pod hasłem: 
Światowe Dni Młodzieży. Pokazały one 
zupełnie inny obraz Kościoła polskiego. 
Pokazały Kościół młodych, prężnie 
zaangażowanych, aktywnych, urzeka-
jących swoją postawą modlitewną. Ks. 
Bp. Grzegorz Ryś stwierdził nawet, że 
życzyłby każdej diecezji takich młodych 
jacy są w diecezji krakowskiej. Słowa te 

wypowiedział w bardzo poważnym gronie 
biskupów zebranych w ramach przygo-
towań do Synodu Biskupów o młodzieży, 
który odbył się w 2018 roku w Rzymie. 

Kościół Katolicki ma świadomość, 
że młodzi to przyszłość Kościoła. 
Koniecznym zatem staje się, aby Kościół 
towarzyszył młodym ludziom w odkry-
waniu ich życiowego powołania. - 
Kościół musi wyjść do młodych, inaczej 
się skończy, a tego nikt z nas nie chce. 
Wielkim przyjacielem młodzieży był św. 
Jan Paweł II. To w 100-tną rocznicę Jego 
urodzin w naszej parafii będzie miało 
miejsce bardzo ważne wydarzenie dla 
młodzieży o charakterze diecezjalnym. 
18 kwietnia bowiem będziemy mogli 
uczestniczyć w szeregu spotkań modli-
tewno-warsztatowych, które zakończą się 
koncertem zespołu Nie ma Go tu. Wyda-
rzenie to dedykowane jest młodzieży 
z całej archidiecezji krakowskiej, 
zwłaszcza zaś ludziom młodym, zaan-
gażowanym w przeróżne formy dusz-
pasterstwa na terenie Podhala i okolic. 
Szczegółowe informacje na ten temat 
pojawią się już niebawem. 

Samo zaś wydarzenie jest odpowiedzią 
na potrzebę wspólnych spotkań młodych 
ludzi, które dają doświadczenie żywej 
wiary w jej przeżywaniu i poczucie 
wspólnoty z rówieśnikami. 

Kościół podejmuje nieustannie współ-
pracę z ludźmi młodymi, podobnie 
młodzież garnie się do Kościoła, bo w nim 
widzi prawdziwą szansę rozwoju i życia 
według chrześcijańskich wartości. 

KOŚCIÓŁ DLA MŁODYCH, 
MŁODZI DLA KOŚCIOŁA

ARCHIDIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODYCH W PARAFII CZARNY DUNAJEC
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KTO MOŻE BYĆ 
CHRZESTNYM DZIECKA?

Dla wielu ludzi bycie chrzestnym to wielki zaszczyt. Niewielu jednak pamięta o tym, że kandydat 
na chrzestnego musi spełnić określone prawem warunki, które wynikają z samej natury bycia chrzestnym. 

Na tym tle dochodzi czasami nawet do spięć czy konfliktów między duszpasterzem, a wiernym.

Po co chrzestny?
Według tradycji chrześcijańskiej każda 
osoba przyjmująca chrzest powinna mieć 
odpowiedniego chrzestnego. Chociaż nie 
zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, 
odgrywa on niesamowicie istotną rolę 
w życiu młodego chrześcijanina. W przy-
padku, gdy przyjmujący sakrament 
jest dzieckiem, zadaniem chrzestnego 
jest przedstawienie go do chrztu, oraz 
pomoc w jego wychowaniu religijnym, 
by prowadziło owocne i prawdziwie 
chrześcijańskie życie. W wypadku, gdy 
jest to osoba dorosła, zadaniem chrzest-
nego jest pomoc w odszukiwaniu Chry-
stusa i wytrwałej wędrówce do zbawienia. 
Powinności te świadczą o tym, że wybór 
odpowiedniej osoby na to stanowisko 
powinien być rozsądny i dokładnie prze-
myślany, a sam chrzestny musi spełniać 
konkretne wymagania.

Wymagania
Warunki, jakie Kościół stawia wobec 
kandydatów na chrzestnych zostały usta-
nowione w prawie kanonicznym Kościoła 
katolickiego i mówią, że chrzestny:
 ӹ Musi mieć ukończone 16 lat, czyli być 
odpowiednio dojrzały do pełnienia tej 
zobowiązującej funkcji;

 ӹ Ma być wyznaczony przez przyjmu-
jącego chrzest, przez jego rodziców, 
czy kogoś kto ich zastępuje lub osobę 
posiadającą do tego kwalifikacje;

 ӹ Musi być katolikiem po bierzmowaniu, 
który przyjął już sakrament Najświęt-
szej Eucharystii. Oprócz tego jego 
obowiązkiem jest prowadzenie życia 
zgodnie z wiarą oraz godne i odważne 
świadczenie o Jezusie. Jest to bardzo 
istotny warunek, ponieważ po części 

na rękach chrzestnego spoczywa 
wychowanie ochrzczonego w wierze, 
dlatego osoba ta musi dać mu silne 
świadectwo wiary, by mogło w niej 
żyć i przekazywać ją dalej;

 ӹ Jest wolny od jakiejkolwiek kary 
kanonicznej, a prawo nie zabrania mu 
pełnienia tej funkcji,

 ӹ Nie jest ojcem lub matką przyjmują-
cego chrzest;

 ӹ Zgadza się i chce pełnić tą funkcję;
 ӹ Osoba ochrzczona, nienależąca 
do wspólnoty Kościoła katolickiego nie 
może być chrzestnym, ale może zostać 
światkiem chrztu, pod warunkiem, że 
zostanie dopuszczona z chrzestnym 
katolikiem;

 ӹ Przyjmujący chrzest powinien mieć 
jednego chrzestnego lub chrzestną, albo 
dwoje chrzestnych.

Najczęściej popełniane błędy
Tak więc złym pomysłem jest wybór 
na chrzestnego osoby niewierzącej, 
niepraktykującej, krytykującej lub 
nieuznającej chrześcijańskich wartości 
moralnych, żyjącej w związku cywilnym, 
czy konkubinacie, ponieważ musi 

przecież wspomagać rodziców w rozwi-
janiu wiary ich dziecka. Najlepszym 
kandydatem na chrzestnego jest osoba, 
która wierzy, praktykuje, angażuje się 
w życie wspólnoty kościoła, jest bliska 
dla swojego chrześniaka, oraz ma z nim 
dobry kontakt i relacje. Powszechnie 
przyjętym stereotypem chrzestnego jest 
to, że ma rozpieszczać dziecko prezen-
tami. Nie jest to jednak dobre, ponieważ 
cecha ta nie leży w istocie pełnienia tej 
funkcji. Dlatego kryterium wyboru nie 
powinno przekładać się na stan mate-
rialny. Istotne jest również to, by wybrana 
osoba była autorytetem i cieszyła się 
szacunkiem ze strony ochrzczonego, by 
w razie potrzeby potrafiła zwrócić mu 
uwagę i wpłynąć na jego postępowanie.

A zatem osoba nie mogąca przystę-
pować do sakramentu Komunii świętej 
(na przykład żyjąca z partnerem bez 
ślubu) nie może być chrzestnym dziecka. 
Chrzestny ma być autorytetem w dzie-
dzinie wiary, ma być osobą korzysta-
jącą w sposób regularny z sakramentów, 
natomiast osoba żyjąca z inną osobą bez 
sakramentu małżeństwa nie spełnia tych 
wymagań. 
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KĄCIK  DLA  DZIECI

 1.  Proces polegający na zerwaniu z grzechem
 2.  Sakrament. Służy pojednaniu z Bogiem i z ludźmi
 3.  Nazwa nabożeństwa wielkopostnego
 4.  Do tych świąt przygotowuje Wielki Post
 5.  Pierwszy warunek dobrej spowiedzi św
 6.  Rozmowa z Bogiem. Jeden z czynów pokutnych

 7.  Dzień rozpoczynający okres Wielkiego Postu
 8.  Np. szkolne lub parafialne. Czas odnowy 

duchowej
 9. Przedstawienie dotyczące męki Pana Jezusa
10.  Apostoł, który zaparł się Jezusa

Gdy myślimy o modlitwie 
w Wielkim Poście, od razu 
przypominamy sobie o nabo-

żeństwach Drogi Krzyżowej i Gorz-
kich Żali.

Na tegoroczne nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej, jako pamiątkę do zbierania, 
przygotowaliśmy kostki do zbudowania 
przestrzennego krzyża.

Na każdym nabożeństwie dzieci 
będą otrzymywać jeden z elementów 
(kostkę do samodzielnego złożenia), 
które po 6 nabożeństwach utworzą 
piękny krzyż.

Na jednej stronie znajduje się scena 
Ukrzyżowania, na drugiej – w nawią-
zaniu do roku duszpasterskiego – sceny 

łączące Mękę Pańską z Eucharystią.
Myślicie, że ta budowa wymaga 

skomplikowanych narzędzi? To bardzo 
proste – wystarczy tylko klej.

KONKURS
 Aby otrzymać nagrodę wystarczy 

w najbliższą niedzielę przynieść 
do kościoła uzupełnioną krzyżówkę 
i włożyć ją do koszyka przed ołtarzem, 
pamiętając o wypisanym z tyłu imieniu, 
nazwisku i klasie. Zwycięzców ogło-
simy za miesiąc na łamach naszego 
pisma. Po odbiór nagród prosimy 
zgłosić się do zakrystii.

Ks. Michał

Rozpoczął się Wielki Post. Chcemy się nawrócić i z radością przezywać święta Wielkiej Nocy.  
Mamy do dyspozycji 3 narzędzia zmiany naszego życia na lepsze: modlitwa, post, jałmużna.
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Kronika 
parafialna
Parafia Przenajświętszej Trójcy

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

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

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

Msze św. w dni powszednie:
Kościół parafialny w Czarnym Dunajcu - 
7.00, 18.00 (IV-IX), 17.00 (X-III)
Kaplica w Starem Bystrem - środa i piątek - 16.00 (IV-IX), 
15.30 (X-III), w wakacje godz. 8.00
Kaplica we Wróblówce - środa i piątek - 16.00 (IV-IX), 
15.30 (X-III) w wakacje godz. 9.00
SPOWIEDŹ
• przez cały rok 30 minut przed poranną i wieczorną Mszą św.

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

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

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

Kancelaria parafialna
• czynna w dni powszednie  

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

- kancelaria nieczynna

Nr konta parafialnego:
Bank Spółdzielczy Czarny Dunajec
50 8792 0008 0000 0019 3005 0001
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2 LUTY
• Kaja Anastazja OLKIEWICZ, 

c. Emila i Gabrieli, Czarny 
Dunajec

• Jan STOPKA, s. Dominika 
i Anety, Wróblówka

9 LUTY
• Agata Anna DOMAŃSKA, 

c. Karola i Karoliny, Czarny 
Dunajec

• Szymon MIKRUT, s. Dariusza 
i Bogusławy, Czarny Dunajec

16 LUTY
• Kinga HRACA, c. Grzegorza 

i Natalii, Czarny Dunajec

23 LUTY 
• Grzegorz Robert JAKUBCZAK-

STRĄCZEK, s. Mateusza 
i Agnieszki, Czarny Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK  
ODESZLI

4 LUTY
 � Helena WINNICKA, l. 91, Czarny Dunajec

5 LUTY
 � Zofia KOMOROWSKA, l. 92, Czarny Dunajec
 � Andrzej KOLBRECKI, l. 68, Czarny Dunajec

10 LUTY
 � Tadeusz KOMOROWSKI, l.62, Czarny Dunajec

16 LUTY
 � Piotr KACZMARCZYK, l.56, Nowy Targ

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.  
PRZYJĘLI 



Intencje mszalne
01.03–15.03.2020 r.

1 Niedziela Wielkiego Postu 1.03
 7.00 †  Michał i Helena Szuba w rocz. śmierci
 8.30 †  Michał Jarończyk, żona Maria
 8.30 †  Stanisław Mikoś greg.
10.00 †  Krystyna Starmach
10.00 †  Maria i Jan Zieliński
11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00  O błog. Boże i zdrowie dla właścicieli 

i pracowników Firmy „KANTOR”

Poniedziałek 2.03
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 7.00 †  Jan Palarz 1 rocz. śmierci
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
17.00 †  Maria i Ludwik Fit

Wtorek 3.03
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 7.00 †  Andrzej Kowalczyk, rodzice 

Agnieszka i Jakub
 7.00 †  Tadeusz Szaflarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Karol Molek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisława Fit – int. z pogrzebu
17.00 †  Kunegunda i Maciej Szaflarski

Środa 4.03 Święto św. Kazimierza,  
patrona archidiecezji krakowskiej
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 7.00 †  Kazimiera i Franciszek Lenart
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu
17.00  1) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 

i zdrowie dla ks Proboszcza  
2) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla Sióstr Serafitek w naszej 
parafii

Czwartek 5.03
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 7.00 †† dusze w czyśćcu cierpiące
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
17.00  O błog. Boże, dary Ducha Świętego 

i opiekę Matki Bożej dla kapłanów 
naszej parafii

17.00  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla Heleny 
w 81 rocz. urodzin i z okazji imienin

Piątek 6.03
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Kukułka
17.00 †  Maria Zięba 2 rocz. śmierci, mąż 

Władysław

Sobota 7.03
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 7.00 †  Anna i Stanisław Podczerwiński
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu

 7.00 †  Tadeusz Szaflarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Karol Molek – int. z pogrzebu
17.00 †  Bogusław Rubiś

2 Niedziela Wielkiego Postu 8.03
 7.00 †  Maria i Stanisław Komorowski
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 8.30  Dziękcz. i o potrzebne łaski, zdrowie dla 

Marii Siuty oraz błog. Boże w rodzinie
 8.30 †  Aniela i Karolina Rebidas
10.00 †  Florian Bryjak, żona Aniela, syn 

Florian
11.30 †  Barbara Woźniak
14.30 †  Józef Szuba, żona Aniela
17.00 †  Zofia Sowa

Poniedziałek 9.03
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
 7.00 †  Tadeusz Szaflarski – int. z pogrzebu
17.00 †  Andrzej Stopka

Wtorek 10.03
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 7.00 †  Karol Molek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisława Fit – int. z pogrzebu
 7.00 †  Władysław Pankow – int. z pogrzebu
17.00 †  Rozalia Magiera

Środa 11.03
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 7.00 †  Antoni Pogwizd
 7.00 †  Jan Topór – int. z pogrzebu
17.00  1) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 

i zdrowie dla ks. Marcina

Czwartek 12.03
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 7.00  W int. Bogu wiadomej
17.00 †  Karol Fiedor
17.00 †  Antoni Łaś 16 rocz. śmierci

Piątek 13.03
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 7.00 †  Helena Szlęk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
17.00 †  Karol Kubasik, żona Aleksandra, ich 

dzieci, Józef Kubasik

Sobota 14.03
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 7.00 †  Tadeusz Haberny
 7.00 †  Tadeusz Szaflarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Karol Molek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisława Fit – int. z pogrzebu
17.00  O błog. Boże i zdrowie dla Martyny 

w 5 rocz. urodzin

3 Niedziela Wielkiego Postu 15.03
 7.00 †  Władysław Gal, jego rodzice 

i teściowie i zm. z rodziny
 7.00 †  Stanisław Mikoś greg.
 8.30 †  Bronisława Klimowska 5 rocz. śmierci
 8.30 †  Józef Maśnica 38 rocz. śmierci
10.00 †  Józef Bobek, żona Władysława, 

synowie Jan i Wojciech
11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Józef Łak, żona Anna

Stare Bystre i Wróblówka
1 Niedziela Wielkiego Postu 1.03
Stare Bystre  
9.00 †  Anna Watychowicz 7 rocz. śmierci
Wróblówka  
11.00 †  Wanda i Józef Maśnica 3 rocz. śmierci

Środa 4.03 Święto św. Kazimierza,  
patrona archidiecezji krakowskiej
Stare Bystre  
15.30 †  Jan Watychowicz 8 rocz. śmierci
Wróblówka  
15.30 †  Aniela Mateja

Piątek 6.08
Stare Bystre  
15.00 †  Anna Obrochta, mąż Franciszek, syn 

Ryszard
Wróblówka  
15.00 †  Jan Kościelniak - int. z pogrzebu

2 Niedziela Wielkiego Postu 8.03
Stare Bystre  
9.00 †  Maria Hyrczyk 4 rocz. śmierci,  

mąż Józef
Wróblówka  
11.00 †  Józef Sojka, żona Bronisława

Środa 11.03
Stare Bystre  
15.30 †  Stanisław Maśnica 3 rocz. śmierci
Wróblówka  
15.30 †  Tadeusz Komperda 18 rocz. śmierci

Piątek 13.08
Stare Bystre  
15.30 1) †  Ludwik i Antonina Łukanus 

25 rocz. śmierci
2) †  Teofil i Aniela Leja, syn Andrzej

Wróblówka  
15.30 †  Jan Kościelniak - int. z pogrzebu

3 Niedziela Wielkiego Postu 15.03
Stare Bystre 9.00 †  Władysław Łukanus
Wróblówka 11.00 †  Franciszek Gal, żona 

Antonina


