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DUNAJEC
Miesięcznik Rzymskokatolickiej Parafii 
pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu

EPIDEMIA?
NIE POWIEDZIELIŚMY  
OSTATNIEGO SŁOWA 

NIE DAMY SIĘ  
POKONAĆ!

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
W CZARNYM DUNAJCU



AKTUALNOŚCI

MISTERIUM 
PRZED LATY 

P rzedstawienie Miste-
rium Męki Pańskiej 

wywołało w naszej 
społeczności wiele emocji. 
Miały one charakter nie 
tylko duchowy. Jedna 
z uczestniczek przedsta-
wienia odnalazła w swoim 
domowym archiwum 
fotografii, zdjęcie przedstawiają-
cego aktorów misterium odegranego 
około roku 1946 na deskach obecnego 
Liceum integracyjnego. Jeżeli ktoś 

ma jakieś informacje na ten temat 
i jest w stanie rozpoznać poszcze-
gólnych aktorów, przedstawionych 
na ilustracji prosimy o kontakt. 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
„NASZ BÓG JEST WIELKI” 

(WYSTĘPY PLANOWANE NA 14 i 15 MARCA)
ZOSTANĄ PRZENIESIONE NA INNY DOGODNY TERMIN.

PĄCZEK DLA AFRYKI 

W dniach 20 i 21 lutego 
2020 roku Szkoła Podsta-

wowa w Czarnym Dunajcu i Parafia 
Przenajświętszej Trójcy, już po raz 
kolejny, brały udział w akcji chary-
tatywnej „Wyślij pączka do Afryki”. 

Akcja ta wspiera dzieła miłosierdzia 
prowadzone przez ojców kapucynów 
w Republice Środkowoafrykań-
skiej i Czadzie. W tym roku pozy-
skane datki zostaną przeznaczone 
m.in. na budowę dwóch nowych 
studni, opiekę medyczną i doży-
wienie dzieci oraz ich edukację, 
a także na wsparcie tamtejszych 
wspólnot. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy  włączyli się 
do akcji, poświęcając swój czas 
oraz okazując empatię i wiarę, że 
wspólny wysiłek i zaangażowanie 
może zaowocować udzieleniem 
skutecznej pomocy potrzebującym!
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Ostatnie tygodnie przyniosły nam zupełnie nową 
rzeczywistość, w której czy chcemy czy nie, 
musimy się odnaleźć. Nasze rodziny, kraj i świat 
żyją codziennymi doniesieniami o kolejnych 
zachorowaniach i zgonach spowodowanych koro-
nawirusem. Ta globalna sytuacja ma wpływ także 
na nasze codzienne życie. Widzimy to i odczu-
wamy każdego dnia, kiedy nasze dzieci uczą się 
zdalnie w domu, wielu z nas nie idzie do pracy, 
wszędzie doświadczamy ograniczeń i restrykcji.

W tej nowej rzeczywistości, która miejmy 
nadzieję nie będzie trwać zbyt długo, odna-
leźć musi się także Kościół. Zwłaszcza że stan   
epidemii przypadł na najważniejsze katolickie 
święta Wielkiej Nocy. W sytuacji, w której uczest-
nictwo we Mszy Świętej jest drastycznie ogra-
niczone, nasz kwietniowy numer nie mógł się 
ukazać jak zwykle to znaczy w pierwszą niedzielę 
miesiąca. Ufamy że mimo utrudnień, nowy 
numer DUNAJCA trafi do Państwa rąk.

Epidemia wpłynęła oczywiście na tema-
tykę artykułów podejmowanych w niniejszym 
numerze. Państwa szczególną uwagę pragniemy 
zwrócić na artykuł o epidemiach, jakie dotknęły 
naszych przodków na terenie parafii Czarny 
Dunajec w XIX wieku. Artykuł w konkretny 
sposób ukazuje dramatyczny obraz rodzin, które 
traciły w wyniku epidemii cholery, szkarlatyny 
i czerwonki nawet kilkoro swoich członków. 
Świadectwem cierpień tamtych czasów są 
obecne pomiędzy naszymi domostwami kapliczki 
i krzyże. Uzupełnieniem tego tematu jest artykuł 
o największych epidemiach na świecie i w Polsce.

W takich realiach przyszło Nam zrealizować 
nasz największy projekt tego roku: Misterium 
Męki Pańskiej: „Nasz Bóg jest wielki”. Zapra-
szamy do lektury artykułów poświęconych temu 
wydarzeniu. Mogą wiec Państwo zapoznać 
się z relacją z premiery misterium, z warstwą 
i przesłaniem teologicznym przedstawienia 
oraz ze świadectwami aktorów uczestniczących 
w projekcie. Uzupełnieniem tematu jest materiał 
zdjęciowy z premiery misterium.

Niestety nie udało się nam zrealizować wszyst-
kich planowanych seansów. Wielu z Was z żalem 
i bólem serca przyjęło wiadomość o odwołaniu 
ostatnich przedstawień, dlatego planujemy odbyć 
je w maju, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to 
pozwoli. Prosimy wiec, aby Ci którzy weszli 
w posiadanie biletów wejściowych na seanse 
planowane na 14 i 15 marca, oczekiwali z nadzieją 
na podanie nowych terminów przedstawień.

Życzymy miłej lektury. Miło byłoby również 
usłyszeć informację zwrotną od Państwa 
na temat naszego czasopisma. Jesteśmy otwarci 
na propozycje tematów, podejmowanych w kolej-
nych numerach. Ks. Marcin Napora

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
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Na deskach Sali widowiskowej 
Centrum Kultury Urzędu 
Gminy Czarny Dunajec 

miało miejsce  szczególne wydarzenie. 
7 marca o godzinie 18.00 odbyło się 
misterium przygotowane przez Para-
fialną Grupę Młodzieżową: „Śladami 
Boga”. 50-cio osobowa grupa młodych 
ludzi w przepiękny sposób popro-
wadziła widzów przez największe 

tajemnice wiary katolickiej: Mękę, 
Śmierć i Zmartwychwstanie Chry-
stusa. Zgromadzeni mogli doświad-
czyć niezwykłych przeżyć duchowych 
i emocjonalnych. Wielu uroniło łzę 
wpatrując się w przepięknie zagraną 
rolę Matki Bożej bolejącej nad cierpie-
niem Syna. Wielu próbowało odpowie-
dzieć na pytanie Jana Apostoła zadane 
niezwykle sugestywnie i przejmująco: 

„Po co tu przyszliście”. Smutek i łzy, 
towarzyszące scenom na Golgocie, 
ustąpiły wraz z blaskiem Zmar-
twychwstania wydobywającego się 
z pustego grobu, któremu towarzy-
szyły efekty dźwiękowe. Całość dopeł-
niła niezwykła radość ze Zmartwych-
wstania Chrystusa, która wyraziła się 
w piosence „Nasz Bóg” w aranżacji 
Martyny Plewy. 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ: 
NASZ BÓG JEST WIELKI 

RELACJA 

Jezus: Arkadiusz Ostwald 
Maryja: Konstancja Braś 
Piotr: Maksymilian Dziedzic 

Apostołowie:
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 

Sanhedryn:
Doras: Kamil Kluska 
Hananiasz: Maciej Klimowski

Żołnierze:
Żołnierz Malchus: Jakub Maczałaba 
Żołnierz Gajus: Michał Jakubczyk  
Żołnierz Demjus: Krzysztof Dziubas 
Żołnierz Marcus: Jakub Babicz 
Żołnierz Hostus: Jakub Michalak 

Niewiasty:
Maria Magdalena: Anna Skupień 
Joanna: Małgorzata Maczałaba
Sara: Dominika Czechowicz 
Rut: Joanna Szczerba 
Anna: Klaudia Głowacz

Weronika: Gabriela Głowacz  
Maria: Maja Starostka 
Oktawia: Karolina Hosaniak 
Agnes: Aleksandra Skoczeń 
Prakseda: Zuzanna Skoczeń 

Role uzupełniające:
Absalom: Konrad Pluciński
Baltazar: Jakub Fryźlewicz 
Herodota: Agnieszka Maczałaba 
Kefas: Patryk Kapuściak
Tobiasz: Jan Stanek
Szymon z Cyreny: Maciej Czech 
Prezenter: Konrad Strama 
Prudencja: Julia Wilczek
Alasys: Julia Komperda

AKTORZY:
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PODZIĘKOWANIA:
• Wszystkim aktorom - za wcie-

lenie się w swoje role, poświęcenie 
swojego czasu i sił na wielogodzinne 
próby, za piękną postawę pełną zaan-
gażowania i młodzieńczej pasji, która 
i nam dodaje sił i energii do walki 
o dobro w swoim życiu;

• Oprawie technicznej - Bartkowi 
Michulcowi – za oprawę muzyczno-
-dźwiękową, Marcinowi Kodoniowi 
za oprawę świetlną, Marii Bednarek 
i Julii Starostce za przygotowanie 
dekoracji sceny i widowni, Martynie 
Plewa za wykonanie utworu: Nasz 
Bóg jest wielki;

• Panu Peterowi Pallo ze Słowacji 
ze słowacką grupą taneczną za 
przygotowanie autorskich układów 
choreograficzną;

• Gospodarzowi tego miejsca CKiPUG 
Czarny Dunajec na ręce Pani 
Dyrektor Małgorzaty Kulawiak 
za udostępnienie obiektu;

• Panu Tadeuszowi Kwak za wyko-
nanie krzyża stojącego na scenie, 
Jakubowi Maczałaba za wykonanie 
schodów na scenę, pomoc techniczną 
i dekoracyjną; 

• Panu Stanisławowi Bukowskiemu 
za pomoc w technicznym przygoto-
waniu tego przedsięwzięcia;

• Sponsorom indywidualnym jak 
również firmom: Państwu Annie 
i Stanisławowi Biela, Prezesowi 
Banku Spółdzielczego w Czarnym 
Dunajcu Panu Kazimierzowi Jaroń-
czyk, Państwu Joannie i Marianowi 
Górz, Państwu Edycie i Piotrowi 
Steskal, Państwu Halinie i Piotrowi 
Gacek, Państwu Janinie i Tadeuszowi 
Hyrczyk, Państwu Janinie i Andrze-
jowi Flig, Wspólnocie Uprawnionych 
8 Wsi na czele z Panem Prezesem 

Józefem Babiczem, którzy wspierają 
wiele młodzieżowych inicjatyw;

• Dziękujemy firmie CZYŻ FOTO 
FILM z Czarnego Dunajca za nagry-
wanie premiery misterium oraz Panu 
Szymonowi Pyzowskiemu za oprawę 
fotograficzną występu i promocję 
w mediach; 

• Dziękujemy wszystkim, którzy 
zechcieli poświęcić swój czas i ofia-
rować dar serca złożony przy wyjściu 

z Sali widowiskowej. W całości 
zostanie on przeznaczony na wyjazd 
młodzieży bierzmowanej do Rzymu 
w ramach podziękowania za dar 
bierzmowania.
Niestety z powodu epidemii, która 

ogarnęła cały świat, nie udało się 
zrealizować wszystkich zaplanowa-
nych występów. Odbyły się tylko trzy 
z sześciu z zaplanowanych przedsta-
wień. Mimo to aż 466 osób miało możli-
wość podziwiania na żywo misterium. 
Trzy seanse przeprowadzone były przy 
pełnej widowni:

Premiera – 165 widzów
Niedziela 17.00 – 146 widzów
Niedziela 19.30 – 155 widzów 
Organizatorzy zapewniają, że 

odwołane przedstawienia odbędą się 
w dogodnym czasie, po ustabilizowaniu 
się sytuacji epidemiologicznej. Nowe 
terminy przedstawień zostaną podane 
prawdopodobnie w kwietniu.

Ks. Marcin Napora 

SCENARIUSZ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ: „NASZ BÓG JEST WIELKI”
AKT I (PIOTR – SKAŁA)

scena 1: Piotr nauczający
Scena 2: Taniec historii

Scena 3: Powołanie Piotra
Scena 4: W drodze do Wieczernika

AKT II (DZIEŁO ZBAWIENIA: JEZUS ODKUPICIEL;  
MARYJA WSPÓŁODKUPICIELKA)

Scena 5: Ostatnia Wieczerza
Scena 6: Maryja przed męką 

Scena 7: Ogród Oliwny
Scena 8: Taniec śmierci

Scena 9: Boleść Maryi i Droga Krzyżowa 
Scena 10: Dwie postawy wobec grzechu

Scena 11: Golgota
AKT III (RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA)

scena 12: Po męce

UŻYTE FRAGMENTY MUZYCZNE:
Pirates of the Caribbean: At World’s End – Love Theme (Revised Suite) 
Aurora – Hans Zimmerman 
Marry Me Suite – At World’s End
The Passion of the Christ Soundtrack – 05 The Stone 
Zack Hemesy – See What I’ve Become
Hans Zimmer ft Lisa Gerrard & Moya Brennan – Sorrow HD
The Passion Of The Christ Soundtrack - 02 Bearing The Cross
Pearl Harbor by Hans Zimmer - Soundtrack Suite
The Passion of the Christ Soundtrack – 11 Crucifix
Pearl Harbor Suite (Main Theme)
The Passion of the Christ Soundtrack – 15 Resurection 
We Had Today – Rachel Portman (One Day OST)
Piosenka finałowa: Our God is Greater – Chris Tomlin Orchestral Instrumental 
w aranżacji Martyny Plewa
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Moja przygoda z aktorstwem 
rozpoczęła się już dawno 
temu. Misterium to było 

zdecydowanie coś innego, coś głęb-
szego. Moja rola - rola Maryi była 
naprawdę trudna. Ciężko wyobrazić 
sobie tak wielką miłość i jednocześnie 
ogromne cierpienie, które trzeba było 
przecież pokazać innym. Związałam 
się z tą rolą bardzo emocjonalnie 
i myślę, że - jak każdy z aktorów - za 
każdym razem przeżywałam w sercu 
swoje własne Misterium. Zaskoczyło 
mnie niesamowite zaangażowanie tych 
młodych ludzi, dzięki którym stworzy-
liśmy wspólnotę, która dała tyle wspa-
niałych przeżyć innym. Dziękuję za to, 
że mogłam być częścią tak wielkiego 
i pięknego dzieła. Konstancja 

Jestem bardzo zadowolony z pracy 
zespołu. Współpraca przebie-
gała rewelacyjnie. Nauczyłem 

się nowych rzeczy. Aktorzy bardzo 
pięknie odegrali swoje role w bardzo 
przekonujący sposób. Wszystkie 
przygotowania nie poszły na marne, 
ponieważ końcowy efekt był prze-
piękny. Reżyser spisał się rewela-
cyjnie co było widać na występach. 
Całe misterium było pewnego rodzaju 
rekolekcjami. Bartek 

N iezmiernie się cieszę, że 
mogłam wziąć udział w tak 
niesamowitym przedsię-

wzięciu, jakim było Misterium Męki 
Pańskiej „Nasz Bóg jest wielki”. 
Poznałam wielu wspaniałych i cieka-
wych ludzi i co najważniejsze, jeszcze 
bardziej umocniłam swoją wiarę. 
Wraz z aktorami mogłam wczuć się 
w wydarzenia dotyczące Męki i życia 
Pana Jezusa. Wielokrotnie pojawiały 
się łzy wzruszenia i radość, że mogę 
tam być. Każdy aktor idealnie wczuł 

się w swoją rolę, a stroje i muzyka 
tworzyły cały klimat. Po ciszy, która 
towarzyszyła nam na sali, można było 
dostrzec wzruszenie i zachwyt ludzi.
 Martyna 

Grając w misterium czułam się 
naprawdę dobrze, miła atmos-
fera, znajomi, wszystko mnie 

zachęcało, aby iść na próbę z szerokim 
uśmiechem na twarzy. Premiera 
była bardzo stresująca, na szczęście 
wszystko się udało i wyszło znako-
micie. Co roku jeździłam na misterium 
do Nowego Targu było ono wspaniałe, 
lecz to w którym sama mogłam brać 
udział było najlepsze. Gdy ks. Marcin 
zaproponował mi rolę byłam szczę-
śliwa ze mogę uczestniczyć w tak 
ważnym przedstawieniu, pokazu-
jącym Mękę Jezusa. Szczerze z całego 
serca dziękuję Bogu, że wszystko się 
udało. Gabriela

MISTERIUM OKIEM AKTORÓW
Przedstawienie największych tajemnic naszej wiary wywołało sporo emocji nie tylko pośród widzów. 
Emocje i ogromne zaangażowanie widoczne było również, a może przede wszystkim wśród samych 
aktorów. To oni, znajdując się w centrum walki o piękno formy, właściwy przekaz zgodny z prawdą 

i wywołanie emocji oglądających, zaangażowali w to dzieło swoje serca i umysły. Nic więc dziwnego, że 
chcieli się oni podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami. Dla wielu z nich był to czas swoistych rekolekcji, 
jakie dane im było przeżyć na deskach sali widowiskowej. Z pewnością też już nigdy nie będą oni w taki 

sam sposób przeżywać nabożeństwa drogi krzyżowej jak dotychczas. Posłuchajmy w jakich słowach 
mówią o swoim zaangażowaniu i o swoim udziale w misterium. 

Ks. Marcin Napora
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Rola w misterium była dla mnie 
zupełnie nowym doświadcze-
niem. Nie spodziewałam się, 

że trzeba włożyć w nie tyle wysiłku. 
Jednak myślę, że pomimo trudu, czas 
wspólnej pracy bardzo nas wzbo-
gacił. Była to niepowtarzalna okazja, 
by lepiej pojąć mękę i zmartwych-
wstanie Chrystusa, zjednać się z Nim 
oraz zrozumieć dar Jego zbawienia. 
Oprócz tego każdy z nas nauczył 
się cierpliwości i współpracy. Takie 
momenty uczą jak ważna jest umiejęt-
ność słuchania i szacunek dla drugiej 
osoby. 

Anna

Oglądając misterium, czułam się 
jakbym czytała Pismo Święte, 
wszystko było przedstawione 

idealnie, a końcowe słowa Jezusa wzru-
szały i dodawały wiary. Pod wrażeniem 
występu byli także moi rodzice, którzy 
uważają, że gra aktorska była bardzo 
profesjonalna.

 Zuzanna

Możliwość uczestnictwa 
w tym przedsięwzięciu było 
niesamowitym doświadcze-

niem. Obserwując próby, a później 
występy muszę przyznać, że ogromne 
wrażenie zrobiło na mnie zaangażo-
wanie młodzieży naszej parafii. Nie 
szczędzili oni sił, czasu i zapału. Gra 
aktorska, dobór muzyki i gra świa-
tłem potęgowały wrażenia… niejed-
nokrotnie doprowadzały do łez… łez 
wzruszenia i łez zachwytu

 Maria 

Misterium Męki Pańskiej, 
które udało się nam przed-
stawić, wielu ludziom 

skradło serca. Wielu widzów się 
wzruszyło, być może, że nawet 
nawróciło. Dla mnie jako aktorki 
było to niesamowite doświadczenie. 
Za każdym razem czułam obecność 
Ducha Świętego pośród nas. Miałam 
wrażenie, że każdy na scenie starał 
się być sobą i siebie pokazać. Stwo-
rzyliśmy zgrany zespół, co widać 
było na każdej próbie i występie. To 
był wspaniały czas, chętnie był go 
powtórzyła. 

Dominika
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Nasz Bóg jest wielki! Takie prze-
słanie 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 wierzącymi. Ta duma i radość 
pozwala nam z nadzieją spoglądać 
na wielkie cierpienie, jakie Syn Boży 
przyjął na siebie za każdego z nas. 

Oczy i serca widzów misterium kiero-
wały się również w stronę Maryi…, 
Matki Boga…, Współodkupicielki… 
Jej cierpienie, ale przede wszystkim 
jej postawa odważnego przyjmowania 
krzyża…, odważnego przyjmowania 
tego, co Bóg dla Niej przygotował, staje 
się dla nas przykładem i wzorem umie-
jętności zgody na to cierpienie, które 
i nas w życiu spotyka. To dzięki Niej 
Kościół budowany u boku przemienio-
nego i nawróconego Piotra Apostoła, 
zdołał pokonać wszelkie trudy i prześla-
dowania. W ten sposób Chrystus mógł już 
po swojej śmierci na krzyżu zbudować 
Kościół, który swoje źródło ma właśnie 
w cierpieniu krzyża i chwale Zmartwych-
wstania, a którego bramy piekielne nie 
przemogą.

Scenariusz misterium: „Nasz Bóg jest 
wielki” został podzielony na trzy akty 
tworzone przez 12 scen. Akt pierwszy 
i zarazem całe przedstawienie otwiera 
scena chronologicznie najmłodsza. 
Przedstawia ona bowiem wydarzenia, 
jakie mogły mieć miejsce wiele lat po 
zmartwychwstaniu. Na plan pierwszy 
wysuwa się św. Piotr, który kreowany 
jest na postać stabilną i zdecydowaną, 
choć w głosie bardzo serdeczną i pojed-
nawczą. Scena I przedstawia więc dialog 
jaki prowadzili zwolennicy, jak i prze-
ciwnicy idei Zmartwychwstania Chry-
stusa. Wokół św. Piotra zbiera się już 
niewielka grupa wiernych ochrzczonych, 
zagorzale walczących o przekazanie 
Prawdy. W opozycji do nich wypowia-
dają się postaci, wskazujący na zwyczaj-
ność Jezusa. Jeden z oponentów wspo-
mina w czasie swojej wypowiedzi, że jego 

ojciec widział ukrzyżowanie i śmierć tego, 
którego uważa się za Boga. Dialog prze-
radza się w dramatyczną słowną walkę, 
którą ostatecznie kończy demonstracyjne 
wyjście przeciwników św. Piotra. Nic nie 
dały świadectwa obecności Jezusa po 
swojej śmierci, uzdrowienia duchowe 
i cielesne. Bardziej do głosu przebijały 
się argumenty powszechne do dziś wśród 
Żydów o rzekomej kradzieży ciała zmar-
łego Jezusa. 

Zrezygnowani uczniowie św. Piotra, 
wśród których jest również Maria Magda-
lena, zachęcają Skałę, by kolejny raz 
opowiedział im o tym, jak spotkał Pana. 
Scena 1 płynnie przechodzi w scenę 2, 
w której poprzez układ choreograficzny 
chciano pokazać zmianę czasu. Taniec 
miał bowiem w symboliczny sposób 
przenieść widza do czasu powołania św. 
Piotra.

Od sceny 3, wydarzenia zbawcze 
ukazane zostały w kolejności chronolo-
gicznej. Widzimy w niej Piotra w typo-
wych okolicznościach życia związanych 
z codziennością. Jako rybak pracuje on 
przy naprawie sieci. Towarzyszą mu 
jego współpracownicy. Tym razem Piotr 
jest niestabilny, chwiejny, ulegający 

nastrojom, martwiący się o swoją rodzinę 
i jej przyszłość. W trakcie rozmowy 
rybaków, na scenie pojawia się Chry-
stus, który prostymi słowami powołuje 
pierwszych uczniów. Przychodzi On 
do codziennych zajęć. Powołanie więc 
dokonuje się nie w towarzystwie fajer-
werk, głosów z nieba, ale wręcz prze-
ciwnie. Dokonuje się ono w najbardziej 
prozaicznych sytuacjach życia. Chrystus 
bowiem chce przyjść do naszej codzien-
ności, do tego co jest w nas autentyczne 
i prawdziwe. 

Scena 4 to już czas, kiedy Piotr jest 
wiernym uczniem Chrystusa, choć ma 
on wiele wątpliwości, zwłaszcza wobec 
niepewnych słów Chrystusa. Swoimi 
wątpliwościami dzieli się on ze św. 
Janem, który również jest zaniepokojony 
ryzykownymi wypowiedziami swojego 
Mistrza. Św. Jan wydaje dramatyczne 
pytanie: „Piotrze czy On nas zostawi?”. 
Piotr i Jan idą do miasta, zgodnie 
z zapisem ewangelicznym, przygotować 
miejsce na ucztę. Chrystus polecił im, by 
szukali człowieka niosącego dzban. On 
miał im wskazać salę na górze. Tak też się 
dzieje. Człowiek niosący dzban wzbudził 
zainteresowanie Piotra. Na pytanie: „Kim 

NASZ BÓG JEST WIELKI 
PRZESŁANIE TEOLOGICZNE
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jesteś?”, odpowiedział: „Posłańcem”. 
Bóg czasami wysyła do każdego z nas 
posłańca, znak z nieba, który przybiera 
różne postaci i realizuje się w różnych 
słowach. Bóg nie pozostawia człowieka 
samego z jego troskami i wątpliwościami. 
Trzeba jedynie być czułym i otwartym 
na Jego znaki w naszym życiu. 

Akt II to wierne oddanie realiów 
Wieczernika oraz słów, które wypowie-
dział Pan Jezus do Apostołów. W trakcie 
Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus przekazał 
Kościołowi dwa sakramenty: Kapłań-
stwo i Eucharystię. Scena ta zaczyna 
się od symbolicznego umycia nóg 
Apostołom. Jezus w pokornie postawie 
klęka przed swoimi uczniami, poka-
zując im na czym polega przykazanie 
miłości bliźniego. Piotr wyraźnie zadzi-
wiony, nie chce pozwolić na umycie 
swoich nóg. Spojrzenie Jezusa, łamie 
jednak jego początkowy opór. W tym 
kontekście Jezus po raz pierwszy wspo-
mina, że jeden z uczniów Go zdradzi. 
W tracie umycia nóg symbolicznie wska-
zuje na Judasza, jako na tego, który Go 
zdradzi. Pozostali uczniowie nie mogą 
pogodzić się z tym, że pośród nich jest 
zdrajca. Wyraźnym poleceniem Jezusa 
w obliczu niepewności i zapowiadanego 
prześladowania jest modlitwa do Ojca. 
W tym celu udają się do Ogrodu Oliw-
nego. Majestatyczne przejście Jezusa 
wraz z uczniami pokazuje, że na modlitwę 
należy się udać w miejsce odosobnione, 
nie skażone sygnałami i impulsami 
ze świata codziennego. 

Kolejna scena poświęcona jest Maryi. 
Była ona wśród kobiet wpatrujących się 
w Wieczernik. Dotychczas jednak jej 
obecność była milcząca. Nieustannie 
towarzyszy ona swojemu Synowi. Tym 
razem rozpamiętuje Ona tajemnicę ukrytą 
w ołtarzu i pozostawionym kielichu. To 
w Nim widzi początek zbawienia ludz-
kości. To w tym miejscu Maryja dekla-
ruje, że chce współcierpieć razem z Chry-
stusem. Scena ta połączona jest z kolejną 
w ramach akcji równoległej. Po jednej 
stronie Jezus cierpiący w Ogrojcu, po 
drugiej Maryja współcierpiąca w Wieczer-
niku. Podział sceny intensyfikują światła: 
niebieskie i czerwone. Sceny połączą się 
wymownym spojrzeniem Matki i Syna, 
jakie dokona się podczas spotkania 
na Drodze Krzyżowej. 

Akcja dynamizuje się po słowach Pana 
Jezusa: „Przyjacielu po coś przyszedł?”. 
Po wyprowadzeniu Pana z Ogrodu Oliw-
nego na scenę wkraczają tancerki przed-
stawiając w układzie choreograficznym 
tryumf zła. Ten swoisty taniec śmierci 
kończy się wraz z wejściem Maryi. Po 
słowach: „Nadeszła Jego godzina”, zło 
wybiega ze sceny. Maryja przejmuje 
w tym momencie obowiązek opieki nad 
ludzkością. Dodaje otuchy kobietom, 
które przybyły z tragicznymi wieściami 
i pojmaniu i biczowaniu Syna. To Maryja 
mówi: „Nie bójcie się”. Wskazuje na fakt, 
że wszystko co się dzieje jest w zamyśle 
Bożym.

W dalszej części misterium mamy 
do czynienia z cierpieniem Jezusa 

i Maryi ukazanym w scenie równole-
głej, wzajemnie się przeplatającej, na co 
wskazuje dynamika świateł i efektów 
dźwiękowych. Ostatecznie rozpoczyna 
się droga krzyżowa prowadzona przez 
dowódcę wojskowego. To on, demon-
strując swoją władzę nad Chrystusem 
rozpoczyna procesję cierpienia. Kolejne 
wydarzenia z drogi krzyżowej zostały 
ukazane w sposób zwięzły i dyna-
miczny. Tego wymagała przestrzeń 
sceniczna. 

Po zakończeniu drogi krzyżowej 
na scenie pojawiają się Piotr i Judasz. 
W scenie równoległej ukazują oni dwie 
postawy człowieka wobec grzechu. 
Pierwsza postawa, reprezentowana 
przez Piotra polega na pokornym 
oddaniu się Bogu i prośbie o miło-
sierdzie. Druga zaś, reprezentowana 
przez Judasza, wiąże się z rozpaczą 
i ostatecznym przekreśleniem swoich 
szans na zbawienie. Człowiek zawsze 
może wrócić do Boga po grzechu. Musi 
jedynie odwołać się do Jego miłosier-
dzia. Nie zawsze jednak potrafi to 
zrobić. 

Po śmierci Jezusa, wykpieniu Go 
przez Sanhedryn, wszyscy zastygają, 
podejmując się swoistej adoracji krzyża, 
na którym zawisł Zbawiciel Świata. Po 
tejże refleksji pada niezwykle przejmu-
jące pytanie: „Po coś tu przyszedł?”. 
Niezwykle trafnie na to pytanie św. 
Jana odpowiedział w podsumowaniu ks. 
Proboszcz: „…można tu było przyjść 
z ciekawości, żeby zobaczyć córkę, 
czy syna, można było przyjść, bo mnie 
zaprosili. Można było przyjść z różnych 
powodów. Myślę że już nikt nie wyjdzie 
stąd z tym samym. I to jest istota i prze-
słanie tego misterium”. 

Dzieło zbawcze nie kończy się 
śmiercią. Akt III, choć najkrótszy, 
zawiera najważniejszą treść naszej 
wiary: Nasz Pan Zmartwychwstał. Nie 
ma Go w grobie. To On przychodzi 
i przynosi światło, poprzez słowa: 
„Pokój Wam. Pierwszymi, którzy 
odpowiadają na Jego wezwanie są 
dzieci. To one podbiegają do swojego 
Mistrza. Chrystus na nich wskazuje, 
podkreślając postawę dziecka w relacji 
do Boga. Całość kończy się wymow-
nymi słowami: Idźcie na cały świat 
i głoście światu Ewangelię. 

Ks. Marcin Napora
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Czym jest Komunia święta 
duchowa?
Komunia święta duchowa jest poza-
sakramentalną formą jedności 
z Jezusem i Jego Kościołem. Jest 
aktem duchowym, modlitewnym, 
który ma na celu zjednoczyć nas 
z Chrystusem tak, jak podczas przyj-
mowania Komunii świętej sakramen-
talnej. Już sami święci mówili o niej 
jako o ,,najbardziej korzystnej” (poza 
Eucharystią) formie przyjęcia Chry-
stusa. Św. Tomasz zachęcał do przyj-
mowania jej słowami: ,,Komunia 
duchowa jest to gorące pragnienie 
przyjęcia Pana Jezusa”. Papież Pius 
XII w encyklice ,,Mediator Dei” pisze: 
,,Kościół życzy sobie w szczególności, 
aby chrześcijanie przynajmniej pragnie-
niem przyjmowali eucharystyczny 
pokarm, zwłaszcza gdy im nie łatwo 
uczynić to rzeczywiście”. 

Często w codziennym pośpiechu 
brakuje czasu na regularne uczestni-
czenie w Mszy świętej tygodniowej, 
co wiąże się rzadkim przyjmowa-
niem Ciała i Krwi Chrystusa. Prak-
tyka Komunii świętej duchowej staje 
się ,,pokarmem dla pragnących” 
i ,,chlebem dla głodujących”. Trzeba 
jednak pamiętać, że forma ta nie ma 
na celu zastąpienia Ciała Pańskiego, 
ale ma pomóc w doświadczeniu 
bliskości Chrystusa eucharystycznego. 
,,Komunia duchowa wiąże się z cier-
pieniem z powodu nieprzystąpienia 
do Stołu Pańskiego. Ale równocześnie 
tęsknota, pragnienie otwiera miejsce 
dla działania Boga, który przychodzi 
pocieszać, oświecać, umacniać i wyna-
gradzać” („Sól ziemi. Chrześcijaństwo 
i Kościół katolicki na przełomie tysiąc-
leci, Kraków 2005, s. 178).

Jak można przyjąć Komunię 
duchową?
Warto wybrać miejsce odosobnione, 
spokojne, co ułatwi skupienie i pełne 
oddanie się Bogu. Aby przyjąć Komunię 
duchową, powinno się wzbudzić 
w swoim sercu żywą wiarę i gorące 
pragnienie zjednoczenia z Jezusem Chry-
stusem. Można w tym celu odmówić 
akty wiary, nadziei i miłości lub posłużyć 
się inną modlitwą. Następnie poprzez 
modlitwę „Ojcze Nasz” ufnie otworzyć 
swoje serce na Boga i przyjąć postawę 

Komunia Święta 
Duchowa

Komunia święta duchowa. Czym jest? Na czym polega? Jak możemy 
jej doświadczyć? Temat ten stał się stosunkowo popularny 

w ubiegłych tygodniach, co wyniknęło z kryzysowej sytuacji, jaka 
spadła na cały świat. Jednak ta forma przyjęcia Jezusa Chrystusa 

istnieje już od wieków, a co więcej była powszechnie praktykowana 
i zalecana wiernym przez Kościół, papieży i świętych.
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dziecka Bożego. Kolejnym krokiem 
jest zaproszenie Chrystusa, by wstąpił 
do naszego serca. Możemy to uczynić 
krótkim wezwaniem np.: „Przyjdź 
Panie Jezu, wypełnij me serce swoją 
Miłością, oddaję Ci siebie”. Dobrym 
wyborem będzie też modlitwa spon-
taniczna, wypływająca prosto z serca. 
Po tym, podobnie jak na mszy Świętej, 
odmawiamy „Baranku Boży” starając 
się w ciszy przyjąć Chrystusa do naszego 
serca. Po zjednoczeniu z Nim, uwiel-
biamy Go i dziękujemy mu za otrzy-
maną łaskę. 

Kiedy można przyjąć 
Komunię duchową?
Można ją przyjmować kilka razy 
w ciągu dnia, nie ma określonych ogra-
niczeń. Ważne jest jednak, by była ona 
rzeczywiście zjednoczeniem z Jezusem 
i szczerym przyjęciem Go, a nie tylko 
odczytaną modlitwą. Tą formę Komunii 
zaleca się przede wszystkim tym, 
którzy nie mogą przystąpić do Sakra-
mentu Eucharystii np. z powodu prze-
wlekłej choroby, epidemii, czy braku 
księży na danym terenie. Jednak osoby 
regularnie uczestniczące we mszy 
Świętej również zachęca się do prak-
tyki Komunii duchowej, gdyż umoż-
liwia ona dodatkowe przyjęcie i zapro-
szenie Boga do swojego serca.

Św. Teresa otrzymała zachętę od obja-
wionego się jej Jezusa: „Kiedy nie przy-
stępujecie do Komunii i nie uczest-
niczycie we Mszy św., najbardziej 
korzystną rzeczą jest praktyka Komunii 
duchowej (…) Dzięki niej obficie jeste-
ście naznaczeni miłością naszego Pana”. 
Do tych słów nawiązuje św. Jan Paweł 
II w  Liście do Konferencji Episko-
patów z dnia 6 sierpnia 1983 r. pisząc: 
„Poszczególnym wiernym czy wspól-
notom, którzy z powodu prześladowań 
lub braku kapłanów są pozbawieni, 
przez dłuższy czy krótszy czas, możli-
wości celebrowania świętej Eucharystii, 
nie brakuje jednak łaski Odkupiciela. 
Jeśli ożywiani wewnętrznie pragnie-
niem sakramentu i zjednoczeni w modli-
twie z całym Kościołem wzywają 
Pana i wznoszą do Niego swoje serca, 
w mocy Ducha Świętego żyją w komunii 
z Kościołem, żywym Ciałem Chrystusa, 
i z samym Panem”.

Anna Skupień 
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Dlaczego NADZIEJA jest 
ważna w naszym życiu?
Nadzieja jest darem, a obok wiary 
i miłości cnotą Boską. Nadzieja chrze-
ścijańska to wiara w spełnienie Bożych 
obietnic, odnosi się do przyszłości, ale 
realizuje się już teraz w naszym życiu. 
Ostatecznie odnosi się do wieczności, 
ale spełnia się już tu i teraz. To właśnie 
teraz poznajemy Boga, okazujemy naszą 
miłość bliźnim, walczymy z grzechem. 
Nadzieja wyraża się w ufności, w cier-
pliwości i wytrwałości. W obliczu trud-
nych doświadczeń (choroby, śmierci lub 
nawet niepewnego jutra jak to ma miejsce 
w obecnej sytuacji) nadzieja, ta chrześci-
jańska, łagodzi lęk, strach, obawę i ból 
oraz dodaje odwagi.  Wydobywa z czło-
wieka wszystkie siły, bo w niej działa 
moc wiary, pozwala oczekiwać z ufno-
ścią pomocy Bożej w sprawach docze-
snych, ale nie oznacza to zwolnienia nas 
z wysiłku i ofiarności w pracy. Metodą 
na zdobycie chrześcijańskiej nadziei jest 
modlitwa. Tak w pięknych i poruszających 
słowach  w swojej encyklice pisze papież 
Benedykt XVI „Jeśli nikt mnie już więcej 
nie słucha, Bóg mnie jeszcze słucha. Jeśli 
już nie mogę z nikim rozmawiać, nikogo 
wzywać, zawsze mogę mówić do Boga. 
Jeśli nie ma już nikogo, kto mógłby mi 
pomóc - tam, gdzie chodzi o potrzebę 
albo oczekiwanie, które przerastają 
ludzkie możliwości trwania w nadziei - 
On może mi pomóc. Gdy jestem skazany 

na całkowitą samotność... ale modlący 
się nigdy nie jest całkowicie samotny”

„Przychodzisz Panie mimo 
drzwi zamkniętych” - 
nadzieja w obliczu epidemii
Nadzieja jest w nas, tą nadzieją jest nikt inny 
jak sam Chrystus, który w tym trudnym 
czasie tak bardzo obrazowo ukazuje nam, 
że nie ma innej drogi do życia, jak ta 
poprzez krzyż i cierpienie. Wielki Post 
2020: kościoły zamknięte niczym grób 
przywalony kamieniem, przymusowy 
eucharystyczny post. Może ta sytuacja jest 
po to, abyśmy zatęsknili, ale tak naprawdę 
zatęsknili, za tym co mieliśmy na wycią-
gnięcie ręki a czego nie docenialiśmy 
wystarczająco. Komunia, Msza Święta- 
to wszystko było tak blisko, codziennie, 
nie za zamkniętymi drzwiami, nie dla 
ograniczonej grupy 50 osób, bez strachu 
i obaw.  Ale jak często korzystaliśmy z tego 
daru? Jaka była nasza pierwsza reakcja 
na wiadomość o tym, że „nie musimy” iść 
do kościoła? Nie neguje tutaj zasad sani-
tarnych i ich słuszności, bo bez wątpienia 
mają one pomóc ochronić nasze zdrowie 
i życie a do tego jako chrześcijanie jesteśmy 
zobowiązani. Niech ten czas utrudnionego 
dostępu do Mszy Świętej oraz Komunii 
będzie czasem refleksji, niech nie prze-
raża nas tęsknota, którą poczujemy… im 
większa tym lepiej. Niech nie opuszcza nas 
nadzieja, a w uszach brzmią słowa naszego 
Papieża „ Nie lękajcie się”. A kiedy ustąpi 
już zaraza i wszystko wróci do tak zwanej 
normalności, my wyjdźmy z domów 
inni, odmienieni i w tym dniu na który 
wszyscy czekamy pokierujmy nasze kroki 
do kościoła, pełni wdzięczności, że prze-
trwaliśmy dzięki wierze i nadziei, tej naszej 
chrześcijańskiej nadziei.

Maria Bednarek 

A nadzieja 
zawieść nie może…

Nadzieja- tak bardzo ważna dla każdego człowieka w każdej sytuacji. Z nią łatwiej 
żyć, łatwiej pokonywać codzienny trud. Potrzebna młodym i starszym, chorym, 

samotnym i zatroskanym. Potrzebna, aby pośród trudnych doświadczeń i problemów 
nie utracić sensu życia, nie pozwolić, aby to lęk i strach panował w naszym życiu. 

Szczególnym rodzajem nadziei jest nadzieja chrześcijańska, czyli wiara w spełnienie 
Bożych obietnic. Mam nadzieję to znaczy: ufam Bożym obietnicom. 
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XIX wiek zapisał się 
dramatycznymi zgło-
skami na kartach 

parafii w Czarnym Dunajcu. Region 
ten, podobnie jak i inne miejsca w Polsce 
i Europie, przez cały wiek targany był 
licznymi epidemiami chorób, które dzie-
siątkowały ludność lokalną. Epidemie te 
następowały niemal rok po roku, nisz-
cząc kolejne istnienia ludzkie. W zależ-
ności od regionu, występowały one 
w różnym czasie i o różnym natężeniu.

I połowa XIX wieku
Rok 1845-1846 zapamiętany został 
jako czas epidemii szkarlatyny. Z tego 
powodu w parafii zmarło 79 osób 
(Czarny Dunajec – 42, Stare Bystre – 
24, Wróblówka 13), co stanowi 28% 
wszystkich zmarłych w tym prze-
dziale czasowym. Ciekawy pozo-
staje sposób zapisu przyczyn śmierci. 
W przypadku 59 zgonów jako przy-
czynę śmierci podano bezpośrednio 
szkarlatynę. Choroba ta u osób doro-
słych objawia się w sposób podobny 
do anginy, dlatego do ofiar zarazy 
szkarlatyny należy doliczyć również 
20 zgonów  spowodowanych anginą. 

Nasze tereny targane były także przez 
inną chorobę zakaźną: czerwonkę, 
która w księgach parafialnych zapi-
sana została jako dissenteria. W roku 
1847, a więc niemal w czasie trwania 
epidemii szkarlatyny, na czerwonkę 
zmarło 53 osoby (Czarny Dunajec – 
28, Stare Bystre – 17, Wróblówka – 8). 
W kolejnym roku w Czarnym Dunajcu 
nie odnotowano śmierci z powodu 
czerwonki. takie przyczyny podano 
w Starym Bystrym w 8 przypadkach, 
a we Wróblówce 1 przypadku. W sumie 
w latach 1847-1848 na zarazę czer-
wonkę zmarło 62 osoby, co stanowi 7% 
wszystkich przyczyn śmierci. Nawet 

jeżeli wynik ten nie wydaje się być 
duży to warto zauważyć, że niemal 
w tym samym czasie swoje żniwo zbie-
rały inne epidemie. 

Dalsza analiza księgi zmarłych 
w Parafii Przenajświętszej Trójcy 
w Czarnym Dunajcu pozwala stwier-
dzić, że na ziemie czarnodunajeckie 
w 1847 roku dotarł kolejny wirus –
cholera. W 1846 roku bowiem spośród 
43 zgonów, odnotowano tylko jednego 
zmarłego z powodu cholery. Ogromny 
wzrost liczby osób zmarłych przy-
niósł wspomniany rok 1847. Ich liczba 
sięgnęła aż 592 osób w skali całej parafii, 
z czego w 100 przypadkach przyczyną 
śmierci była cholera (Czarny Dunajec 
– 62, Stare Bystre – 27, Wróblówka – 
11). W roku 1848 w epidemii zginęło 
79 osób (Czarny Dunajec – 36, Stare 
Bystre – 33, Wróblówka – 10), spośród 
281 zgonów. Kolejny rok to czas 
schyłkowy dla epidemii. Tym razem 
w Czarnym Dunajcu nie odnotowano 
takiej przyczyny śmierci, natomiast 
w Starem Bystrem miała ona miejsce 
w 5 przypadkach, a we Wróblówce 
w 3 przypadkach.  Rok 1850 wolny 
był od wszelkich zaraz. W sumie więc 

z powodu epidemii cholery w okresie 
1847-1849 zginęło 188 osób, co 
stanowi  20% wszystkich zgonów 
w tym okresie. 

To jednak nie obrazuje pełnej 
skali tragizmu. Wystarczy bowiem 
zauważyć, że w okresie od końca 
1845 roku do początku 1849 roku, 
z powodu trzech epidemii występu-
jących na naszym terenie zmarło  
329 osób. Jeżeli do tego dodamy częste 
fale głodu i nieurodzaju, odkryjemy 
dramatyczny obraz warstwy chłop-
skiej naszych miejscowości. Najstarsi 
mieszkańcy Wróblówki wspominają 
opowieści ich rodziców o czasach 
zarazy. Pani Wanda Bobek, mająca 
95 lat, opowiada że jej mama widziała 
zarażonych ludzi. Wielu z nich nie 
leczonych, błąkało się po drogach 
i polach, szukając pomocy. Cierpienie 
ich było ogromne. Umierali najczęściej 
w różnych miejscach, z dala od rodziny. 
Często w miejscach, w których odnaj-
dywano ciała, po latach budowano 
kapliczki. Kto wie ile takich kapliczek 
mijamy współcześnie każdego dnia. Są 
one wymownym świadectwem cier-
pienia naszych przodków.

EPIDEMIE
szkarlatyny, czerwonki i cholery  

w Czarnym Dunajcu w latach  
1847-1849 i w 1873r.



II połowa XIX wieku
Epidemie z pierwszej połowy XIX 
wieku były dopiero zapowiedzią 
pogromu, jaki miał się dokonać 
w drugiej połowie tego wieku. Ludność 
parafii w Czarnym Dunajcu w latach 
1870-1877 niepokojona była przez 
lokalne ogniska epidemii o wąskim 
zasięgu. W badanym okresie z powodu 
epidemii tyfusa zmarło 39 osób, 
na szkarlatynę zmarło 13 osób, a czer-
wonka uśmierciła 29 osób. Największe 
ognisko czerwonki znajdowało się 
we Wróblówce . tutaj w 1875 roku 
zmarło aż 16 osób. W sumie w okresie 
1870-1877 z powodu tyfusa, szkar-
latyny czerwonki w parafii Czarny 
Dunajec zginęło 81 osób.  Choroby 
te miały różne natężenie i od czasu 
do czasu ujawniały się w słabszych 
organizmach. 

Tragiczne żniwo zebrała 
epidemia cholery. Była to najtra-
giczniejsza zaraza w XIX wieku 

i prawdopodobnie w historii 
naszych terenów. Pojawiła się ona 
w 1873 roku i pochłonęła 153 istnień 
ludzkich (Czarny Dunajec – 107, Stare 
Bystre 41, Wróblówka 5). W parafii 
odprawiono w tym roku 302 pogrzeby, 
a zatem cholera była przyczyną 
ponad 50% wszystkich śmierci. By 
przedstawić realny dramat naszych 
przodków warto prześledzić sposób 
rozwoju tejże epidemii na terenie 
parafii Czarny Dunajec. Pierwszą 
osobą, u której stwierdzono zgon 
spowodowany zarazą była Rozalia, 
córka Marianny i Wojciecha Kieta, 
zameldowana w Starem Bystrym 243. 
Miała ona zaledwie 3 lata. Jej śmierć 
nastąpiła 22 stycznia 1873 roku. 
Kolejne przypadki cholery w Starem 
Bystrym pojawiły się w lipcu, sierpniu 
i we wrześniu. Z kolei we Wróblówce 
wszystkie 5 przypadków śmierci 
morowej miały miejsce w czerwcu 
i lipcu. Szczyt zachorowań i śmierci 
spowodowanych epidemią rozpoczął 
się 11 lipca, a ostatnia 9 września. 
Oznacza to, że epidemia trwała 61 dni, 
w czasie których zginęło 151 osób. 
Najstarsi nasi mieszkańcy wspomi-
nają wypowiedzi ich dziadków, którzy 
stawali się świadkami śmierci całych 
nieraz rodzin wraz z dziećmi. Analiza 
informacji zawartych w księgach para-
fialnych pozwala stwierdzić, że zaraza 
dotykała wszystkich bez wyjątku, 
niezależnie od wieku i zamożności. 
Zaraza uznana została za najbardziej 
krwawą ze względu na intensywność 
zachorowań. 

Pogrzeby w XIX wieku odby-
wały się na cmentarzu, nad zmarłym. 
Zgodnie z prawem austriackim, 
zmarłych z powodu cholery nale-
żało pochować poza miejscowością 
dla Wróblówki cmentarz choleryczny 
znajdował się na Bugaju, dla Czar-
nego Dunajca naprzeciwko obecnej 
Garbarni Stopka, kilkaset metrów za 
kapliczką. Stare Bystre z kolei chowało 
zmarłych cholerycznych na cmentarzu 
na tak zwanej ubocy. Dziś w miejscu 
tym stoi krzyż z tablicą, na której 
wymieniono 41 nazwisk. Zostali oni 
pochowani zbiorowo, we wspólnej 
mogile.

Ks. Marcin Napora
Zdjęcia: Konrad Strama

DNI W ROKU 
1873

ILOŚĆ ZGONÓW 
SPOWODOWANYCH 

CHOLERĄ W 
MIEJSCOWOŚCI 

CZARNY DUNAJEC 

DNI W ROKU 
1873

ILOŚĆ ZGONÓW 
SPOWODOWANYCH 

CHOLERĄ W 
MIEJSCOWOŚCI 

CZARNY DUNAJEC

LI
PI

EC

11 1

SI
ER

PI
EŃ

17 6
13 1 18 6
15 2 19 2
16 1 20 5
17 1 21 2
18 1 22 7
20 2 23 5
22 3 24 2
24 1 25 4
25 1 26 8
27 1 27 3
30 2 28 5
31 4 29 7

SI
ER

PI
EŃ

4 3

W
RZ

ES
IE
Ń

30 3
6 1 31 2
7 3 1 9
8 4 2 1
9 2 3 2
10 3 4 2
12 6 5 3
13 2 6 1
14 5 7 0
15 2 8 0
16 9 9 1

ROK 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877
ILOŚĆ POGRZEBÓW 
W PARAFII 109 109 121 302! 106 146 104 100
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Czas epidemii, który przeżywamy 
jest wydarzeniem wyjątkowym 
i z pewnością będzie zajmował 

ważne miejsce na kartach historii najnow-
szej. O wyjątkowości wydarzeń, które 
dzieją się na naszych oczach mamy 
głęboką świadomość. Okazuje się jednak, 
że epidemia, której doświadczamy nie 
jest niczym nowym. Historia dostarcza 
nam wielu przykładów zaraz i epidemii 
na przestrzeni wieków. Nasi przodkowi 
również borykali się z wirusami, choć nie 
mieli takiej jak dziś świadomości i wiedzy 
medycznej o sposobie rozprzestrzeniania 
się tego zjawiska.

Dżuma – XIV wiek
Zarazą o katastrofalnych skutkach dla 
ludności Europy była dżuma wywołana 
przez bakterię przenoszoną ze szczurów 
na człowieka, przez żywiciela pośred-
niego – pchły szczurze. Choroba zaczyna 
się wysoką gorączką, suchym kaszlem, 
krwiopluciem. Przy braku odpowied-
niego leczenia śmierć następuje w ciągu 
2–5 dni. Po zawleczeniu jej z Azji 
do Europy, dżuma występowała wielo-
krotnie w postaci wielkich epidemii, okre-
ślanych nazwą zarazy morowej, moro-
wego powietrza, czy też czarnej śmierci. 
Największe z tych epidemii występujące 
w XIV w. stały się przyczyną śmierci 
ponad 25% ludności ówczesnej Europy. 
Wprowadzenie antybiotyków, szcze-
pień ochronnych, zwalczanie szczurów 

spowodowało ogromny spadek liczby 
zachorowań, nie stanowiąc w obecnej 
chwili poważniejszego zagrożenia.

Ospa i odra – XVIII wiek
Do Europy ospa została przeniesiona 
z Dalekiego Wschodu w roku 710 n.e. 
a w wieku XVIII osiągnęła proporcje 
pandemii. Ospa przeniesiona w sposób 
przypadkowy w 1520 roku przez 
Hernando Corteza do Nowego Świata 
spowodowała w ciągu kolejnych dwóch 
lat śmierć 3,5 miliona Azteków. Impe-
rium Azteków upadło w rzeczywistości 
nie w wyniku „konkwisty”, lecz ospy. 
Całkowitej zagłady Azteków, podobnie 
jak Imperium Inków dokonał zawle-
czony w tym samym czasie z Europy 
wirus odry. Również w naszym stuleciu 
przeniesienie wirusa odry do izolowanych 
społeczności w dżunglach Nowej Gwinei, 
Ameryki Południowej czy plemion 
Inuitów miało taki sam tragiczny skutek 
doprowadzając do śmierci wszystkich 
członków tych społeczności. Ospa nie 
ustępowała aż do wprowadzenia przez E. 
Jennera w 1796 roku szczepień ochron-
nych, co poważnie ograniczyło wystą-
pienie tej choroby w krajach europej-
skich i Stanach Zjednoczonych. Jednak 
nawet w tych krajach aż po wiek XX 
występowały lokalne małe epidemie ospy. 
W Polsce ostatnia taka epidemia wystą-
piła w 1963 roku (1000 zachorowań, 
7 ofiar śmiertelnych). Wprowadzony 

pod auspicjami WHO plan masowych 
szczepień przeciwko ospie doprowadził 
w 1979 do całkowitego wyeliminowania 
wirusa ospy z wyjątkiem przechowywa-
nych szczepów w Instytucie Wirusologii 
w Moskwie i Centrum Kontroli Chorób 
Zakaźnych w Atlancie (USA).

Grypa – XX wiek
W latach 1918–19 wystąpiła pandemia 
grypy, określanej nazwą grypy hisz-
pańskiej, w wyniku której zmarło 
od 20 do 40 milionów ludzi. Badania 
epidemiologiczne wykazały, że grypa 
hiszpańska wzięła swój początek 
w wyniku przeniknięcia wirusa grypy 
do człowieka od świń. Wirus został 
do Europy przeniesiony z USA przez 
żołnierzy amerykańskich udających 
się na front w czasie I wojny świa-
towej. Kolejne pandemie grypy wystą-
piły w latach: 1957 (grypa azjatycka), 
1968 (grypa Hongkong) i 1977 (grypa 
rosyjska), a większe epidemie w latach: 
1948–49, 1952–53, 1965, 1965, 1973, 
1985, 1995. W każdej z dużych pandemii 
występujących w drugiej połowie XX 
wieku w samych Stanach Zjednoczonych 
umarło ponad 50 tys. ludzi, a w mniej-
szych corocznie umiera ok. 10 tys. ludzi. 
Liczba ofiar śmiertelnych na całym 
świecie była oczywiście wielokrotnie 
większa. Wszystkie pandemie grypy, jak 
i większe epidemie, biorą swój początek 
w południowo-wschodniej Azji.

OD POWIETRZA, OGNIA I WOJNY WYBAW NAS PANIE…

EPIDEMIE PRZESZŁOŚCI
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Ospa w Polsce – 1963r.
Sławną polską epidemią była wrocławska 
ospa z roku 1963 – ostatnia w Polsce 
i jedna z ostatnich w Europie epidemia 
ospy prawdziwej. Latem przywlókł ją 
z Azji (jedne źródła mówią o Indiach, 
inne o Birmie i Wietnamie) Bonifacy 
Jedynak, oficer Służby Bezpieczeństwa. 
Zachorowało 99 osób (głównie personelu 
medycznego), z których siedem zmarło. 
Miasto zostało na kilka tygodni sparaliżo-
wane i odcięte od reszty kraju kordonem 
sanitarnym. Zaszczepiono 98 proc. 
ludności Wrocławia. Osoby podej-
rzane o kontakt z chorymi umieszczano 
w izolatoriach. Mimo to ospa przedostała 
się do pięciu innych województw, nie 
wywołując tam jednak epidemii. WHO 
przewidywała, że epidemia ta potrwa 
2 lata, zachoruje 2000 osób i umrze 200. 
Tymczasem wygasła po 25 dniach od jej 
wykrycia.

Dur brzuszny - XX wiek
Jeszcze do połowy ubiegłego stulecia 
do najczęstszych chorób zakaźnych 
należał dur brzuszny – w latach 1919-
1924 zabił prawie 10 tysięcy Polaków. 
Poprawa warunków sanitarnych oraz 
masowe szczepienia ograniczyły tę plagę. 
W 1948 roku zanotowano 7975 zacho-
rowań i 478 zgonów. Jeszcze w latach 60. 
XX w. co roku zgłaszano w Polsce około 
3 tys. zachorowań i kilkadziesiąt zgonów 
na dur brzuszny. Do 1976 roku prowa-
dzono powszechne szczepienia wybra-
nych grup dzieci i młodzieży. Obecnie 
dur jest w Polsce chorobą zanikającą.

Cholera - Podhale
Epidemia cholery w XIX wieku dotknęła 
niemal całą Europę. Swoje początki miała 

około roku 1830 i trwała do końca wieku. 
W 1846 roku epidemia cholery dotknęła 
zabór austriacki i Podhale. Poprzedziły ją 
katastrofalne klęski nieurodzaju i powo-
dzie. W wielu miejscach wybuchały 
rozruchy głodowe, które ostatecznie prze-
rodziły się w rzeź galicyjską. Chaos potę-
gowały migracje ludności, która przeno-
siła zarazki na inne obszary.

W 1830 roku cesarz Austro-Węgier 
(zabór austriacki) Franciszek I wprowa-
dził wiele restrykcji wobec obszarów 
dotkniętych zarazą. Na terenach objętych 
epidemią zaprowadzono kordony sani-
tarne, utworzono polowe stacje kwaran-
tanny, w których ludzie przebywali 
przez okres 14 dni. Granice wewnętrzne 
pomiędzy prowincjami zostały obsa-
dzone wojskiem, ograniczono prze-
pływ towarów i ludzi. Szkoły w roku 
szkolnym 1831/1832 były zamknięte. 
Od 1831 do lata 1832 roku śmiertelność 
wśród chorych w Wiedniu wynosiła 64%. 
W celu ograniczenia rozwoju chorób 
władze nakazały dezynfekcję pomiesz-
czeń w izbach chorych, gdzie zalegała 
duża liczba zwłok. Nakazano bardzo 

dokładne usuwanie odchodów i krwi 
także z ulic, pomieszczeń mieszkalnych 
i gospodarczych. Brakowało w Wiedniu 
i innych miastach monarchii obiektów 
komunalnych, które poddane dezyn-
fekcji mogłyby przyjmować chorych. 
W samej Galicji z tego powodu zmarło 
około stu tysięcy osób. W księgach 
parafialnych w okresie epidemii z lat 
1831–1832 proboszczowie dokonywali 
wpisu grassans lub grassante (grasować). 
Cholerę określano bowiem jako „grasu-
jące powietrze”. Epidemia z lat 1830–
1832 sparaliżowała austriacką gospo-
darkę, ludzie nie mogli zarobkować, 
wielu straciło pracę.

Proboszcz zakopiański Józef Stolar-
czyk podaje, że epidemia cholery wybu-
chła w Zakopanem 1 września 1873 roku 
i zakończyła się pod koniec października. 
W ciągu 2 miesięcy z powodu cholery 
umarło w samym Zakopanem 20 osób. 
Ze względów sanitarnych ofiary epidemii 
chowane były poza oficjalnym cmenta-
rzem, z dala od ówczesnego centrum miej-
scowości. Wielką gorliwością w niesieniu 
pomocy chorym wykazał się w tamtym 
czasie doktor Tytus Chałubiński. Wielu 
uważa, że jego tytaniczna praca sprawiła, 
że zaraza nie rozprzestrzeniła się bardziej. 
Zacny dr Chałubiński własnym sumptem 
postawił po wygaśnięciu epidemii żelazny 
krzyż na Gubałówce (Zdj).

Dla przykładu w samej Rabce liczącej 
w 1847 roku 1047 mieszkańców, 
na cholerę zmarło 266 osób, co stanowi 
25% całego społeczeństwa rabczań-
skiego. Wśród tych zmarłych było aż 
setka dzieci. Zarazę potęgował wszech-
obecny głód, wynikający z bardzo małych 
plonów ziemniaków.

Ks. Marcin Napora
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Katarzyna ze Sieny 
Dziewica i doktor kościoła
Patronka europy
Katarzyna urodziła się 25 marca 
1347 roku w Sienie (Włochy). Była 
przedostatnim z dwudziestu pięciu 
dzieci mieszczańskiej rodziny Jakuba 
Benincasy i Lapy Piangenti - córki poety 
Nuccio Piangenti. Przyszła na świat 
jako bliźniaczka, ale jej siostra, Janina, 
zaraz po urodzeniu zmarła. Rodzina nie 
cierpiała biedy, skoro stać ją było na to, 
by przyjąć do swego grona sierotę po 
starszym bracie, Tomasza Fonte, który, 
po wstąpieniu do dominikanów, był 
pierwszym spowiednikiem Katarzyny.

Katarzyna już jako kilkuletnia 
dziewczynka była przeniknięta duchem 
pobożności. Wspierana Bożą łaską 
w wieku 7 lat (w 1354 r.) złożyła 
Bogu w ofierze swoje dziewictwo. 
Kiedy miała 12 lat, doszło po raz 
pierwszy do konfrontacji z matką, 
która chciała, by Katarzyna wiodła 
życie jak wszystkie jej koleżanki, 
by korzystała z przyjemności, jakich 
dostarcza młodość. Katarzyna jednak 
już od wczesnej młodości marzyła 
o całkowitym oddaniu się Panu Bogu. 
Dlatego wbrew woli rodziców obcięła 
sobie włosy i zaczęła prowadzić 
życie pokutne. Zamierzała najpierw 
we własnym domu uczynić sobie 
pustelnię. Kiedy jednak okazało się 
to niemożliwe, własne serce zamieniła 
na zakonną celę. Tu była jej Betania, 
w której spotykała się na słodkiej 
rozmowie z Boskim Oblubieńcem. 
Z miłości dla Chrystusa pracowała nad 
swoim charakterem, okazując się dla 
wszystkich życzliwą i łagodną, skłonną 
do usług. W woli rodziców zaczęła 
upatrywać wolę ukochanego Zbawcy.

Pomimo wielu trudności ze strony 
rodziny, w 1363 roku wstąpiła do Sióstr 
od Pokuty św. Dominika (tercjarek 
dominikańskich) w Sienie i prowa-
dziła tam surowe życie. Modlitwa, 
pokuta i posługiwanie trędowatym 
wypełniały jej dni. Jadła skąpo, spała 
bardzo mało, gdyż żal jej było godzin 
nie spędzonych na modlitwie. Często 

biczowała się do krwi. W wieku 20 lat 
była już osobą w pełni ukształtowaną, 
wielką mistyczką. Pan Jezus często ją 
nawiedzał sam lub ze swoją Matką. 
Pod koniec karnawału 1367 roku, gdy 
Katarzyna spędzała czas na nocnej 
modlitwie, Chrystus Pan dokonał 
z nią mistycznych zaślubin, zosta-
wiając jej jako trwały znak obrączkę. 
Odtąd Katarzyna stała się posłanką 
Chrystusa. Przemawiała odtąd i pisała 
listy w imieniu Chrystusa do najzna-
komitszych osób ówczesnej Europy, 
tak duchownych, jak i świeckich. 
Skupiła ponadto przy sobie spore grono 
uczniów - elitę Sieny - dla których była 
duchową mistrzynią i przewodniczką. 
Wspierana nadzwyczajnymi darami 
Ducha Świętego i posłuszna Jego 
natchnieniom, łączyła w swoim życiu 
głęboką kontemplację tajemnic Bożych 
w „celi swojego serca” z różnorodną 
działalnością apostolską. Z jej prze-
myśleń i duchowych przeżyć zrodziło 
się zaangażowanie w sprawy Kościoła 
i świata.

Święta Katarzyna ze SienyKatarzyna 
miała wielu wrogów. Uważano za rzecz 
niespotykaną, by kobieta mogła tak 
odważnie przemawiać do kapłanów, 
biskupów, a nawet do papieży w imieniu 

Chrystusa, ogłaszać się publicznie 
Jego posłanką. Pod naciskiem opinii 
wezwano więc przed trybunał inkwi-
zycji do Florencji. Kościelny przewód 
sądowy odbył się w klasztorze domini-
kanów przy kościele S. Maria Novella. 
Było to w samą uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego, 21 maja 1374 roku. 
Katarzyna miała jednak przy sobie 
nie tylko oskarżycieli, ale również 
obrońców. Sąd inkwizycyjny nie dopa-
trzył się żadnej herezji ani błędu, tak 
w jej wypowiedziach, jak też w jej 
pismach.

Zaledwie Katarzyna wróciła 
do Sieny, miasto nawiedziła dżuma. 
Katarzyna oddała się posłudze zara-
żonym z heroicznym oddaniem. 
W nagrodę za to 1 kwietnia 1375 roku 
otrzymała od Chrystusa stygmaty 
(jednak nie w postaci ran, lecz krwa-
wych promieni).

Podczas licznych konfliktów 
na terenie Italii i w samym Kościele 
była orędowniczką pokoju i media-
torem. Domagała się od kolejnych 
papieży (najpierw od bł. Urbana V, 
a potem od Grzegorza XI) powrotu 
z Awinionu do Rzymu. Wobec niesku-
teczności wysyłanych listów udała się 
do Awinionu, by skłonić Grzegorza 
XI do zamieszkania w Wiecznym 
Mieście. Kiedy papież zdecydował 
się powrócić, jej pośrednictwu przy-
pisywano to ważne wydarzenie. Po 
śmierci papieża Grzegorza XI kardy-
nałowie wybrali arcybiskupa z Bari, 
który przyjął imię Urbana VI (1378-
1389). Ten jednak swoją surowością 
zraził sobie kardynałów, dlatego część 
z nich zbuntowała się i wybrała anty-
papieża w osobie Klemensa VII (1378-
1394). Kościół został podzielony. Kilka 
lat później, w 1409 r., miał pojawić się 
jeszcze drugi antypapież, co wywo-
łało prawdziwy chaos. Rozłam trwał 
39 lat. Kiedy wysiłki Katarzyny 
nie dały rezultatu, gdyż antypapież 
nie chciał ustąpić, Katarzyna robiła 
wszystko, by jak najwięcej zwolen-
ników skupić koło osoby prawowi-
tego papieża. Nawoływała do modlitw 

Święci na każdy dzień
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w jego intencji. Popierała też usilnie 
reformy, jakie Urban VI wprowadził. 
Na jego życzenie udała się do Rzymu, 
by tam pracować dla dobra Kościoła. 
Wielu mężczyznom i kobietom, pocho-
dzącym z różnych warstw społecz-
nych, pomogła wejść na drogę cnoty 
lub osiągnąć pokój.

Umarła z wyczerpania 29 kwietnia 
1380 r. w Rzymie w wieku 33 lat. Pozo-
stawiła po sobie trzy dzieła, które zawie-
rają jej naukę: „Dialog o Bożej Opatrz-
ności”, „Listy” oraz „Modlitwy”. Jej kult 
rozpoczął się zaraz po jej śmierci. Nikt 
już nie wątpił, że była wybranką Bożą 
i niewiastą opatrznościową dla Kościoła. 
Pan Bóg wsławił też jej grób wielu 
cudami. Już w roku 1383 bł. Rajmund 
z Kapui, ówczesny generał domini-
kanów, za zezwoleniem Stolicy Apostol-
skiej przeniósł jej ciało do kaplicy 
kościoła dominikanów S. Maria della 
Minerva w Rzymie i wybudował dla niej 
okazały grobowiec. Jemu zawdzięczamy 
obszerny „Żywot świętej Katarzyny 
ze Sieny”, wydany również po polsku. 
Bł. Rajmund napisał go na podstawie 
osobistych kontaktów ze św. Kata-
rzyną (był jej spowiednikiem i prze-
wodnikiem duchowym) oraz korzystając 
ze świadectwa innych bliskich jej osób, 
z którymi przeprowadził wiele rozmów. 
Pius II 26 czerwca 1461 roku w bazylice 
św. Piotra dokonał uroczystej kanoni-
zacji sługi Bożej. W nagrodę za ponie-
sione trudy w obronie Kościoła Pius 
IX w roku 1866 ogłosił św. Katarzynę 
drugą, po św. Piotrze, patronką Rzymu. 
W roku 1939 papież Pius XII prokla-
mował św. Katarzynę ze Sieny drugą, 
obok św. Franciszka z Asyżu, patronką 
Italii, a Paweł VI w 1970 roku ogłosił 
ją doktorem Kościoła. Papież św. Jan 
Paweł II ogłosił ją w 1999 roku współ-
patronką Europy. Jest także patronką 
Sieny oraz pielęgniarek, strażników, 
strażaków.

W ikonografii Święta przedstawiana 
jest w habicie dominikanki, w koronie 
cierniowej, z krzyżem w dłoniach, 
z różańcem. Niekiedy trzyma tiarę. 
Ukazywana jest także z Dzieciątkiem 
Jezus, które podaje jej pierścień - znak 
mistycznych zaślubin, których dostą-
piła. Jej atrybutami są także: czaszka, 
diabeł u stóp, krucyfiks, lilia, serce.

Małgorzata Maczałaba

Kieby nasi dziadkowie
Z grobu dziś powstali

Toby nad syćkimi nami
I nad calućkim Podholem 

Rzewnie se zapłakali

Jako się tys miły Boze
Selnijako zmieniyło

Chałpy, sopy powalone
Drzewa stare wyścinane
Syćko się dziś popśniyło

Drzewiej w downiejsyk casak
Bywało u góroli 

Bez calućkie seść sto roków
Baco skowie i juhasi
Gazdowali na holi

Tajemnice zbójnickie
Dziadkowie przekazali
Bacowskie kotliki pełne 
Z zbójnickimi talarami

Popod bucki howali

Drzewiej te gazdowskie 
Dziewki

W skrzyniach miały
Przyodziewki

Dzisiok baby wielgie panie 
Chodzom w śpilkach po dywanie

Syćko na się powiesajom
Złoto, śrebło i pierścionki

Fto wie jaki rozum majom?!

Dołu, hore, calućkom wsiom
Murowanic nastawiali
Wysokik jako turnice
Pustyk jako subienice
Z Polski powyjeżdżali

Dzisok kozdy młody Górol
Aut, masyn mo bez liku
Kozdy goni za interesem
Za granicom za biznesem 
Poniechali ojców zwyku

Mrok ogarnon Podhole
Cepry zdeptują hole

Wody, źródła i potoki
Zamieniły sie w rynśtoki
Ciemna kawa i herbata

Ciemna głowa, puste słowa
Nastały sie dziwne lata
Coz my teroz pocniemy
My biydni Podholanie
Dęby, bucki wyścinane

Puste chałpy poniechane
Co se po nos ostanie?

Hej coz my se pocniemy
Biedni Podholanie

Hej syćko poniechane 
Lasy wyrubane 

PONIECHANE 
PODHALE
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Megiddo  
- miejsce ostatniej bitwy 
na końcu czasów
W Apokalipsie św. Jana czytamy:

„I ujrzałem wychodzące z paszczy 
Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszy-
wego Proroka trzy duchy nieczyste 
(…), które wychodzą ku królom całej 

zamieszkanej ziemi, by ich zgro-
madzić na wojnę w wielkim dniu 
wszechmogącego Boga. I zgromadziły 
ich na miejsce, zwane po hebrajsku 
Har-Magedon” (Ap 16,13-16).

Potocznie o końcu czasów, albo 
o wielkim zniszczeniu mówimy: 
Armagedon. Ma to uzasadnienie 

w zacytowanym fragmencie Apoka-
lipsy św. Jana. W rzeczywistości Arma-
gedon to dostosowana do greckiego 
pisma nazwa hebrajskiego miasta-
-twierdzy Megiddo. 

Właściwie pierwsze ślady osad-
nictwa znalezione przez archeologów, 
świadczą o tym, że ludzie mieszkali 
tu już 4000 lat przed Chrystusem. 
Wynika to ze znakomitego poło-
żenia. Megiddo leży na granicy pasma 
Góry Karmel i Wyżyny Manassesa. 
Stanowi wzgórze samotnie górujące 
nad Doliną Jezreel, inczaej Ezdrelon. 
Dodajmy, że są to bardzo urodzajne 
ziemie. Ponadto Ezdrelon łączy się 
z nadmorską równiną na zachodzie 
i doliną Jordanu na wschodzie. Dzięki 
temu dolina Jezreel od niepamiętnych 
czasów stanowiła najlepszą drogę 
łączącą Egipt z Asyrią. Rzymianie 
nazwali tę drogę „Via maris”.

Megiddo położone w połowie 
drogi między równinami nad Morzem 
Śródziemnym a doliną Jordanu stało 
się najlepszym miejscem dla zało-
żenia miasta. Stąd można było łatwo 

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. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, co Bóg chciał przez nich do nas powiedzieć.
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kontrolować najbardziej uczęszczany 
szlak handlowy. Miasto-gród szybko 
zaczęło się bogacić, ale też stawało 
się często polem walki między mocar-
stwami, chcącymi czerpać korzyści 
z handlu. Dlatego na przestrzeni 
od 4000 do 400 roku przed Chrystusem, 
można wskazać aż 20 warstw zabu-
dowań. To znaczy, że w tym okresie 
miasto było wielokrotnie rozbudowane, 
niszczone i znów odbudowywane.

Największy swój rozkwit osiągnęło 
za panowania władców izraelskich: 
Salomona, a potem królów północnych, 
zwłaszcza Achaba. Miasto miało wtedy 
swój, ogromnych rozmiarów spichlerz, 
oraz sieć podziemnych cystern 
i kanałów doprowadzający świeżą 
wodę do miasta. Pozostałość tych zabu-
dowań można oglądać także dzisiaj. 
O potędze królestwa Dawida, Salo-
mona i pierwszych królów północnego 
Izraela, świadczą odkryte kamienne 
stajnie mogące pomieścić nawet kilka 
tysięcy koni, które służyły jako siła 
pociągowa dla rydwanów bojowych.

Po zdobyciu północnego Królestwa 
Izraela przez Asyryjczyków twierdza 

zaczyna podupadać, by zniknąć z map 
pod koniec V wieku. W czasach 
podbojów Aleksandra i jego gene-
rałów, odbudowano miasto Megiddo, 
ale już nie na szczycie wzniesienia, 
ale u jego podnóży. Przetrwało 
do 135 roku po Chrystusie, kiedy to 
Rzymianie stłumili ostatnie żydowskie 
powstanie. Założono w tym miejscu 
obóz dla legionistów. Dlatego, aż do II 
wojny światowej miejscowość, która 
powstała na gruzach garnizonu nosiła 
nazwę Legio. 

Dziś nieco bliżej wzgórza leży 
mała wioska o nazwie Megiddo. 
Natomiast sam szczyt, pozostałości 
twierdzy i miasta niegdyś tak potęż-
nego, stanowią muzeum.

Na koniec pozostaje pytanie, czym 
było Megiddo w czasach Jezusa 
i dlaczego św. Jan napisał o nim 
w Apokalipsie?

Megiddo stało się symbolem 
porażki tych, którzy nie są wierni 
Bogu. Biblia opisuje kilka takich spek-
takularnych bitew, przed którymi prze-
strzegał Bóg, królów Izraelskich, albo 
Judzkich, ale Ci nie słuchali. Sami 

zginęli a ich wojsko rozgromiono 
(por. 2 Krn 35, 21nn). 

Jak zatem skończy się starcie, które 
Szatan przyszykuje Bogu na równinie 
Megiddo?

„I ujrzałem Bestię i królów ziemi, 
i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój 
z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. 
I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego 
Proroka (…). Oboje żywcem wrzuceni 
zostali do ognistego jeziora, gorejącego 
siarką. A inni zostali zabici mieczem 
Siedzącego na koniu, mieczem, który 
wyszedł z ust Jego” (Ap 19, 21).

Armagedon więc, to dzień klęski 
Szatana i jego wojska. Nie musimy się 
bać końca świata, jedynie bójmy się, 
by nie obrazić Boga. Prośmy Go, aby 
pozwolił nam stanąć po Jego stronie 
na końcu czasów. I módlmy się często: 
„Przyjdź Panie Jezu”, jak robili pierwsi 
chrześcijanie. Przecież gdy Chrystus 
przyjdzie powtórnie, w pełni zobaczymy 
jak wielkie odniósł zwycięstwo przez 
Krzyż i Zmartwychwstanie. Wtedy też 
przyniesie nam upragnione wieczne 
królestwo sprawiedliwości i pokoju.

Ks. Michał Paruch

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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Ks. Jan Bańkowski 
proboszcz Czarnego Dunajca w latach 1829-1830

Ks. Jan Bańkowski urodził się 
w 1782 roku. Świecenia kapłań-
skie przyjął w 1808 roku, mając 

26 lat. Od 1808 roku był wikarym 
w Czańcu, od 1814 roku w Tylma-
nowej. W dokumentacji kurialnej znaj-
duje się pismo ks. Jana z 7 kwietnia 
1816 roku, w którym prosi on o probo-
stwo w Tylmanowej. Odpowiedź kurii 
była negatywna. Stąd też zmienił swoją 
prośbę na probostwo w Szczawnicy. 
I w tym przypadku odpowiedź nie była 
po myśli ks. Bańkowskiego. 

22 grudnia 1816 roku został nato-
miast mianowany administratorem 
w Zbyszycach. Tutaj przebywał zale-
dwie 2 miesiące, po upływie których, 
15 lutego 1817 roku, został mianowany 
wikarym lokalnym w Ochotnicy, skąd 
prosił o probostwo w Chochołowie. 
Otrzymał je 22 lipca 1817 roku za 
zgodą władz austriackich. Był więc 
pierwszym proboszczem w Chocho-
łowie po utworzeniu niezależnej 
parafii. Wcześniej parafią w Chocho-
łowie zawiadywali wikarzy ekspono-
wani z Czarnego Dunajca. W tamtym 
czasie parafia w Chochołowie była 
dość rozległa i obejmowała następujące 
wsie: Chochołów, Koniówka, Ciche, 
Dzianisz, Witów i Zakopane. 

Będąc proboszczem w Chocho-
łowie, Ks. Jan Bańkowski równo-
cześnie administrował parafię 
Czarny Dunajec w okresie od listo-
pada 1829 roku do marca 1830 roku. 
W 1830 roku był też chwilowo dzie-
kanem dekanatu nowotarskiego. 
W trakcie administrowania Czarnym 
Dunajcem i Chochołowem opowie-
dział się po stronie dunajeckich 
chłopów, którzy nie chcieli odra-
biać pańszczyzny u nowego właści-
ciela tychże ziem: barona Kajetana 
Borowskiego. Konflikt ten narósł już 
w latach poprzednich, a związany jest 
z próbą odkupienia tychże ziem przez 
samych chłopów. W wyniku oszu-
stwa ks. Józefa Szczurkowskiego, 

ziemie dunajeckie wraz z przyległymi 
lasami, trafiły najpierw w ręce samego 
księdza, potem jego krewnych, a osta-
tecznie odkupił je wspomniany baron 
Borkowski. Ks. Jan Bańkowski ujął 
się więc za pokrzywdzonymi chło-
pami, którzy zgodnie z prawdą byli 
prawowiernymi właścicielami ziem, 
z których teraz baron domagał się 
służby pańszczyźnianej. Kronika 
parafialna nazywa Borkowskiego 
tyranem i satrapą. Ks. Bańkowski 
zerwał z nim stosunki, publicznie 
zarzucając mu brak miłosierdzia. 
Baron nie pozwalał chłopom paść 
w lasach, choć za polskich i austriac-
kich rządów mogli to czynić bez prze-
szkód. Momentem przełomowym było 
wydarzenie z czerwca 1830 roku, 
kiedy to chłopi witowiańscy prowa-
dzili przez las bydło. Borkowski 
nakazał zaatakować chłopów. Na czele 
szajki stanął Aleksander Ostrowski – 
leśniczy z Witowa. Bandyci uzbrojeni 
w broń palną oraz siekierki, czekali 
na chłopów koło wysokiej kamiennej 
kępy. W wyniku walki zginął Jan 
Bzdyk z Witowa, żonę jego Annę tak 
poturbowali siekierkami, że po trzech 
dniach zmarła ona z powikłań. Warto 
dodać, że była ona wtedy przy nadziei. 
Baron nie spodziewał się, że walki 
te zakończą się zabójstwem małżeń-
stwa Bzdyków. Obawiając się kary, 
udał się do chirurga nowotarskiego, 
przechrzty Zelika, który w obdukcji 
stwierdził, iż Jan Bzdyk i jego żona 
Anna umarli z pijaństwa: „…że 
gorzałka się w nich zapaliła, a ich 
rany widocznie pochodzą z uderzenia 
o ziemię kamienistą, bo się prze-
wracali, nie mogąc od pijaństwa 
ustać na nogach”. Na tej podstawie 
ks. Janowi Bańkowskiemu kazano 
pochować zabitych. Po upływie trzech 
miesięcy od tego zabójstwa, krewni 
Bzdyków wnieśli skargę do sądu 
kryminalnego w Wiśniczu. W wyniku 
powtórzonego śledztwa baron Kajetan 

Borowski został skazany na 3 lata 
więzienia.  

W listopadzie 1831 roku z powodu 
narastającego konfliktu z baronem 
Borkowskim ks. Jan zrezygnował 
z Chochołowa i objął probostwo w Bień-
kówce, gdzie zmarł 15 lipca 1858 roku. 
Po odejściu ks. Jana Bańkowskiego 
z Chochołowa, parafia ta pozostawała 
bez stałej obecności kapłana. Dopiero 
po kilku miesiącach został mianowany 
nowy proboszcz chochołowski. Był nim 
ks. Antoni Sutorski. 

Jako proboszcz Bieńkówki, ks. Jan 
na polecenie biskupa tarnowskiego 
Józefa Wojtarowicza w 1842 roku, 
założył na plebani pierwszą szkołę 
parafialną. Za czasów jego proboszczo-
wania parafię w Bieńkówce dotknęły 
kolejne kataklizmy. W latach 1844 - 
1845 w parafii na tyfus zmarło 145 osób 
(co stanowiło 8% wszystkich miesz-
kańców Bieńkówki), a dwa lata później 
w wyniku głodu i epidemii zmarły aż 
603 osoby (co stanowiło aż 36% miesz-
kańców Bieńkówki). W 1873 roku 
wybuchła epidemia cholery i z tego 
powodu wydzielono na cmentarzu 
specjalną kwaterę dla grzebania zmar-
łych na tę chorobę.

Następca ks. Wojciech Kubacki 
Oprac. Ks. Marcin Napora
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KĄCIK  DLA  DZIECI

PIERWSZA NOC
Na początku nie było nic. Ale Bóg powie-
dział: „Niech nie stanie światłość?” I tak 
faktycznie nie stało.

DRUGA NOC
Jakieś 3800 lat temu żył na ziemi pewien 
człowiek, który poszedł za głosem Boga, 
który obiecał mu ziemię i potomstwo. Ale 
długo nie widać było spełnienia tej obiet-
nicy. Jednej nocy człowiek ten miał przy-
gotować zwierzęta na ofiarę i czekać aż 
Bóg przyjdzie zawrzeć z nim przymierze. 
I czekał… i było mu zimno… i bał się… 
i wydawało mu się, że umrze… ale Bóg 

przyszedł pod postacią ognia. A rok 
później urodził się Izaak.

TRZECIA NOC
Potomkowie Izaaka i Jakuba, jego syna 
mieszkali przez 400 lat w Egipcie. 
Niestety stali się niewolnikami. Bóg 
jednak posłał człowieka, który miał ich 
wyprowadzić z niewoli. Okazało się, że 
to nie takie proste. Król 
Egiptu nie chciał się 
zgodzić. Wtedy nastała 
w Egipcie ciemność. 
Gdy nadeszły święta 
Przaśników, Bóg kazał 
ludziom zabić baranka 
i jego krwią pomalować 
drzwi domów. W ten 
sposób chciał uratować 
ludzi od anioła śmierci. 
Posłuchali tylko hebraj-
czycy i zapamiętali tę 
noc na zawsze, bo Bóg 
ich uratował. Egipcjanie 
nie uwierzyli Mojżeszowi i dlatego każde 
pierworodne dziecko zmarło. Egipcjanie 
przestraszyli się i kazali Izraelitów 
opuścić ten kraj.

CZWARTA NOC
Czwarta noc to po prostu… Wielkanoc.

Czemu o tym wspominam? Bo Kościół 
odkrył coś pięknego: Ta pierwsza Wiel-
kanoc, sprzed 2000 lat promieniuje łaską 
aż do naszych czasów. Jest zapowia-
dana w Starym Testamencie i promie-
niować będzie łaską aż Chrystus przyj-
dzie na końcu czasów. I dlatego co roku 
w Wigilię Paschalną czytamy o tych 
4 wielkich nocach i jakby przeżywamy 
je na nowo. Jezus udziela wtedy łaski, 
abyśmy my też przestali się bać, aby 
światło pokonało mrok.

Chociaż w tym roku, będzie trudno 
przeżywać nadchodzące Święta, to siła 
tych 4 wielkich nocy się nie zmniejszy. 
Każdy kto przypomni sobie te historie 
doświadczy mocy Jezusa.

KONKURS
W tym miesiącu konkurs będzie dotyczył 
tych 4 Wielkich Nocy. Aby otrzymać 

nagrodę wystarczy przy-
gotować i wyciąć własną 
krzyżówkę, a następnie 
uzupełnić ją odpowie-
dziami do podanych 
poniżej pytań tak, aby 
jej hasłem było słowo 
PASCHA. W najbliższą 
niedzielę można przy-
nieść ją do kościoła 
i włożyć do koszyka 
przed ołtarzem, pamię-
tając o wypisanym z tyłu 
imieniu, nazwisku i klasie. 
Zwycięzców ogłosimy za 

miesiąc na łamach naszego pisma. 
A zwycięzcami ostatniego konkursu są:
• Karolina Tyrała,
• Nadia Ciesielska,
• Ania Legutko.

Po odbiór nagród prosimy zgłosić się 
do zakrystii.

Ks. Michał Paruch

Pytania do krzyżówki:
1. Zaraz po wyjściu z Egiptu dokonało 

się … przez Morze Czerwone.
2. Król Egiptu to…
3. Pierwsza wiele noc to: noc…
4. Nadchodzące uroczystości to: Święta 

…
5. Bohater drugiej wielkiej nocy to…
6. Co się wydarzyło czwartej wielkiej 

nocy?

Nastał dla nas trudny czas… pewnie czujemy się trochę, jakby wszędzie 
panował mrok… ale to nie pierwszy raz w historii ludzkości. A mówiąc 
dokładnie były takie 4 wielkie noce w dziejach świata, które przyniosły 

ratunek, a wcale nie zanosiło nie na to.


