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DUNAJEC
Miesięcznik Rzymskokatolickiej Parafii 
pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu

MAJ MIESIĄC 

MARYI



AKTUALNOŚCI

WIELKI TYDZIEŃ 
PRZED TELEWIZOREM 
D zięki staraniom księdza Proboszcza, nasi Parafianie mieli możliwość 

uczestnictwa w transmisjach internetowych liturgii Triduum Paschal-
nego i Wielkanocy nadawanych z kościoła parafialnego. Inicjatywa ta 
spotkała się z bardzo pozytywnymi ocenami samych mieszkańców parafii, 
jak również wielu naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Transmisje 
Triduum Paschalnego i Wielkanocy oglądały setki osób, nawet ze Stanów 
Zjednoczonych, Kanady i Australii. Dziękujemy że chociaż w takich sposób 
mogliśmy poczuć się jako wspólnota parafialna. 

ZASADY UCZESTNICTWA 
WE MSZY ŚWIĘTEJ 
O d 20 kwietnia 2020 r. wprowadzono nowe zasady uczestnictwa we 

Mszy Świętej. Władze państwowe ustaliły, że w kościele na 15m2 
może przebywać w czasie liturgii jedna osoba. W związku z tym w kościele 
w Czarnym Dunajcu na każdej Mszy św. może być 86 osób, w Starem 
Bystrem i Wróblówce po 34 osoby, a w kaplicy na cmentarzu 37 osób. 
Oczywiście nadal mamy zachować odległość między sobą i na twarzach 
mieć maseczki, które zdejmujemy tylko do przyjęcia komunii św.

35:26 / 2:55:48 HD
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Kolejny miesiąc nie przyniósł 
nam oczekiwanych zmian zwią-
zanych z dalszymi ogranicze-
niami w kontaktach społecz-
nych. Z pewnością nikt nie 
spodziewał się, że ta swoista 
kwarantanna społeczna, obej-
mująca niemal cały świat, 
będzie trwała tak długo. Jest 
oczywiste, że ten czas na długo 
pozostanie nam w pamięci. 
Dla wielu z nas obecna sytu-
acja przyniesie również trud-
ności finansowe i pracow-
nicze. Dzieci i młodzież 
tęsknią za szkołą i spotkaniami 
z rówieśnikami. Sytuacja jest 
więc trudna. Ufamy że nad 
wszystkim czuwa Boża Opatrz-
ność, o której będziemy mogli 
przeczytać w tym numerze 
miesięcznika. 

Miesiąc maj to w tradycji 
polskiej czas poświęcony 
Maryi i modlitwie litanią lore-
tańską. Starsi nasi czytel-
nicy pamiętają, jak w majowe 
wieczory, przy kapliczkach 
znajdujących się na naszych 
ulicach, rozbrzmiewał śpiew: 
„Chwalcie łąki umajone”. 
Pragniemy by ten czas 
powrócił, dlatego zachę-
camy do gromadzenia się 
przy kapliczkach i śpiewania 
majówek. Jest to możliwe przy 
zachowaniu rekomendowa-
nych przez władze państwowe 
środków ostrożności. Zachę-
camy także do lektury arty-
kułu poświęconego kapliczkom 
i krzyżom – miejscom, będącym 
świadectwem wiary naszych 
przodków. Takich świadectw 
jest na terenie naszej parafii 
bardzo dużo. Niech ta tradycja 
spotykania się przy kapliczkach 
nie zaginie. Zachęcajmy dzieci 
i młodzież, by nam towarzyszyli 
w takiej modlitwie. 

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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Idea na taką celebrację powstała 
na przełomie XIII i XIV wieku, 
a wpadł na nią król Hiszpanii 

Alfons X. Zachęcał swoich poddanych 
do udziału we wspólnej, wieczornej 
modlitwie przy figurze Matki Bożej 
i sam również chętnie w niej uczestni-
czył. Władca sławił Maryję w swoich 
wierszach i opiewał błogosławieństwo 
tego miesiąca słowami: „Niech przyj-
dzie dobry maj”.

Bł. Henryk Suzo (+1366) wspominał, 
że jeszcze jako chłopiec zbierał polne 
kwiaty i zaplatał z nich wianki, by móc 
ofiarować je Maryi, kładąc je na głowę 
Jej figury. Ta zaś obdarowała go wizją, 
w której odbierał chwałę od aniołów.

O majowym kulcie Bożej Rodzi-
cielki można wyczytać w wielu żywo-
tach świętych czy kronikach. Św. Filip 
Nereusz gromadził dzieci i młodzież 
wokół figury lub obrazów Maryi 
Panny i modlił się wraz z nimi. Uczył 
ich pieśni i zaszczepił w nich tradycję 
ofiarowywania kwiatów i wianków. 
XIX-wieczne kroniki dominikańskie 
opisują podobne zwyczaje. Nowicjusze 
wśród zakonników dominikańskich 
gromadzili się przy wizerunku Maryi, 
czcili ją i śpiewali jej pieśni, a na koniec 
składali duchowe wyrzeczenia.

Jednak utworzenie właściwych 
nabożeństw majowych przypisuje 
się pochodzącemu z Neapolu jezu-
icie, o. Ansolaniemu. To właśnie on 
codziennie urządzał koncert ku chwale 
Maryi w kaplicy w Neapolu, kończąc 
go błogosławieństwem Najświęt-
szym Sakramentem. Kontynuatorem 
tej formy czci Maryi był jezuita o. 
Muzzarelli, który wprowadził nabo-
żeństwo majowe w kościele zakonu ,,II 
Gesu” w Rzymie. Odprawił je również 
w Paryżu, towarzysząc papieżowi 
Piusowi VII podczas koronacji Napo-
leona Bonaparte. Papież zaś obdarzył 
nabożeństwo odpustami.

Św. Jan Bosco nauczył swoich 
podopiecznych stroić ołtarzyki dla 
Maryi, zachęcał ich do tego konkur-
sami na najpiękniej przyozdobiony 
wizerunek. Rozdawał im też wskazania 
do naśladowania cnót Matki Bożej.

W Polsce nabożeństwo majowe zostało 
wprowadzone przez jezuitów w Tarno-
polu (1838), misjonarzy w Warszawie 
w kościele Św. Krzyża w roku (1852), 
księdza Goliana w Krakowie (w 1856) 
i we Włocławku przez biskupa Marszew-
skiego (1859). Karol Antoniewicz rozpo-
wszechniał w Galicji poezję o czci 
i chwale dla Panny Maryi. 

Niezwykle pięknym zacho-
wanym zwyczajem, szczególnie u nas 
na Podhalu są majówki przy przy-
drożnych kapliczkach lub przy figur-
kach znajdujących się w ogródkach. 
Taka celebracja na świeżym powie-
trzu pozwala jeszcze bardziej docenić 
piękno bożych darów, których Maryja 
została królową i jeszcze lepiej zbliżyć 
się do Jej świętej osoby.

Anna Skupień

MARYJNY MIESIĄC  
- HISTORIA

Maj w kościele katolickim jest zwany miesiącem maryjnym, gdyż jest szczególnie poświęcony ku jej czci. 
Nabożeństwa majowe - ,,majówki”, wieczorne modlitwy i śpiewy przy kapliczkach to tradycja kontynuowana 

przez chrześcijan od wieków. Pieśń ludowa ,,Chwalcie łąki umajone” autorstwa Karola Antoniewicza doskonale 
prezentuje rolę majówek, którą jest wychwalenie Maryi - Pani niebios i ziemi, a przy tym całej okazałości darów 

Boskich, których jest koroną. Jednak skąd wziął się pomysł na taki rodzaj nabożeństwa?
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Kaplica z rzeźbą przy drzewie Cierpienia Chrystusa 
z 1796 roku w Czarnym Dunajcu. Fundatorem i tym, który ją wystawił 
był Jakub Bzuwka. Figura zniewolonego więzami Chrystusa nawią-
zuje do ziem polskich znajdujących się pod niewolą zaborców.
Lokalizacja: Wróblówka, ścieżka rowerowa w stronę 
Piekielnika.

Kapliczka znajdująca się na rozwidleniu dróg 
prowadzących do Wróblówki i Pieniążkowic 
została wybudowana w 1980 roku na pamiątkę peregry-
nacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po naszej 
parafii. Z czterech stron kapliczki znajdują się nisze, 
w których umieszczone są przedstawienia: Serca Pana 
Jezusa, Matki Bożej Różańcowej, św. Antoniego i Matki 
Bożej Chwalebnej. 
Lokalizacja: Wróblówka 101

Kapliczka na granicy – 
kapli czka maryjna niedawno 
wyremontowana przez Wspól-
notę Leśną Uprawnionych 8 Wsi 
w Witowie. Oddział Wróblówka.
Lokalizajca: Wróblówka 
przy drodze głównej

Kaplica Bogurodzicy Maryi z Częstochowy 
z początku XIX wieku. Wybudowana w podzięko-
waniu za cudowne ocalenie przed powodzią. Ma 
formę wolnostojącego murowanego domku, nakry-
tego dachem wieżowym kopulastym o pokryciu 
z blachy miedzianej. Dzwon w wieży jest z roku 
1770. Dach zwieńczony jest metalowym krzyżem. 
We wnętrzu znajduje się centralnie ustawiony obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej, natomiast dwa 
obrazy: Męki Pańskiej oraz Matki Boskiej tronu-
jącej wykonane przez Wincentego Chrząszkiewicza 
w 1863 r. znajdują się w domu prywatnym.
Lokalizacja: Wróblówka

Krzyż z ukrzyżowanym 
Chrystusem (prawdopodobnie 
jest to żeliwny odlew z wiedeń-
skiej odlewni) na kamiennym 
cokole wykonanym z ciosów 
piaskowca z II połowy XIX 
wieku. Na przedniej części 
cokołu znajduje się prawdopo-
dobnie adorant z uniesionymi 
rękami. Krzyż ma charakter 
pogrzebowy, a znajdujące się 
na nim napisy najpewniej nawią-
zywały do osoby pochowanej.
Lokalizacja: ul Bugaj 
od strony Wróblówki

ŚLADY WIARY WOKÓŁ NAS

KAPLICZKI I KRZYŻE NA NASZYM TERENIE

Podejmując codzienne obowiązki 
i zadania, żyjąc w ciągłym zabie-
ganiu, nieraz nie zauważamy rzeczy 

i spraw, które na dobrą sprawę powinny nas 

skłonić do refleksji i zadumy. Z pewnością 
nie zauważamy, że wokół nas, pomiędzy 
naszymi domami i zagrodami, na naszych 
ulicach i drogach znajdują się ślady wiary, 

będące dowodem silnej i jednoznacznej 
wiary naszych przodków.

Tymi śladami są między innymi 
krzyże i kapliczki, ubogacające naszą 

 KAPLICZKI I KRZYŻE WE WRÓBLÓWCE 
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Krzyż przydrożny 
ufundowany i wznie-
siony w 1876 roku przez 
Ludwika Koisa ps. Bestok 
z Ratułowa. Na płycie pod 
krzyżem znajduje się tablica 
z napisem Edward Kois 
„Bestok” 2017.
Lokalizacja: na drodze 
do Starego Bystrego 
przez Domańską

Kapliczka pod wezwaniem 
Panny Maryi została wybudo-
wana w 2003 roku na miejscu 
innej, pochodzącej z XIX 
wieku.
Lokalizacja: ul. Nadwodna 1

Kapliczka przedstawiająca św. 
Floriana. Została ona wznie-
siona w 1885 roku. Pod figurą 
znajduje się sentencja: „Gaście 
ogień niszczący, zapalajcie święty 
ogień, ducha zgody, miłości 
i braterstwa”.
Lokalizacja: Kmietowicza 34

Rzeźba św. Jana Nepomucena pochodząca z drugiej połowy XIX 
wieku, wykonana z piaskowca. Św. Jan Nepomucen był męczenni-
kiem za wiarę i obrońcą tajemnicy spowiedzi. Przyczyną męczeń-
stwa była odmowa zdradzenia spowiedzi królowej Joanny, za co 
został w 1393 roku uwięziony, a następnie zrzucony z mostu Karola 
do Wełtawy. Według tradycji ludowej był świętym chroniącym pola 
i zasiewy przed powodzią oraz suszą.

Lokalizacja: 
ul. Ojca św. Jana 
Pawła II w stronę 
Podczerwonego

przestrzeń życia. Wielu z nich nie zauwa-
żamy, do wielu się przyzwyczailiśmy, 
a o wielu także zapomnieliśmy. Dlatego 
postanowiliśmy, dokonać swoistego 
spisu tychże znaków wiary. Bogaty 
materiał zdjęciowy krzyży i kapliczek 
wraz z określeniem lokalizacji pozwoli 

nam, w okresie majówek, przypomnieć 
sobie o tychże miejscach. A to wszystko 
po to, aby na nowo odkrywać wielką 
wiarę naszych przodków – twórców 
i wykonawców tychże kapliczek.

Na terenie parafii Przenajświętszej 
Trójcy odnaleźliśmy kilkadziesiąt 

kapliczek i krzyży. Na wielu ulicach 
jest ich przynajmniej kilka. Każda 
z nich ma swoją historię, czas i powód 
powstania. O wielu, niewiele możemy 
powiedzieć. O innych zaś warto 
wspomnieć, by treść tą pozostawić 
potomnym.

 KAPLICZKI I KRZYŻE W CZARNYM DUNAJCU 
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Służą one nam po to, by szerzyć kult 
religijny, by łatwiej nam się było 
modlić (np.: w czasie majówki, 

kiedy sąsiedzi czy mieszkańcy jednej 
wsi gromadzą się wokoło pomnika 
i śpiewają pieśni wychwalające Maryję 
(swoją drogą to też piękna tradycja, którą 
przekazali nam nasi przodkowie). Czas 
trochę cofnąć się w czasie i poznać ich 
historię.

Geneza takich obiektów kultu nie jest 
jednoznaczna i ma parę hipotez. Jedną 
i nastraszą z nich jest budowa kapliczek 
na cześć Dionizosa i Pana. W świecie 
rzymskim określano je terminem lararia. 
Kapliczki takie znajdowały się przy 
niemal każdych większych skrzyżowa-
niach, w domach, czy sypialni. W środku 
umieszczano obrazek Geniusza i Lary 
oraz cenne przedmioty.

Według kolejnej wersji, nazwa 
„kapliczka” wywodzi się od łaciń-
skiego wyrazu cappa – płaszcz. 
Chodzi tu o płaszcz św. Marcina, 
biskupa z Tours, który wkładany przez 
królów francuskich miał ich ochronić 
na polu bitwy. Ów płaszcz przechowy-
wany był w celi, czyli pomieszczeniu 
wewnątrz specjalnego, niewielkiego 
kultowego budynku o charakte-
rystycznych kształtach. Budowlę 
tę zwano „kaplicą”, a opiekunów 
płaszcza – „kapelanami”. 

Zgodnie z odmienną tradycją, już 
św. Ambroży, biskup Mediolanu z II 
poł. IV wieku wspominał o kapliczkach 
jako o miejscu kultu. Zgodę na odpra-
wianie nabożeństw przy kapliczkach 
zatwierdził oficjalnie sobór w Agda 
z początków VI wieku.  Nie należy tu też 
pomijać niezwykle ciekawych hipotez 
niektórych badaczy, dopatrujących się 
w kapliczkach treści zupełnie niechrze-
ścijańskich. Ich zdaniem, typ kapliczek 
słupowych, tj. kapliczek umieszczonych 
na wysokich, drewnianych lub murowa-
nych słupach, jest niezwykle podobny 
do pogańskich słupów kultowych. 

DLACZEGO LUDZIE ZACZĘLI 
BUDOWAĆ KAPLICZKI?
Kapliczki przydrożne, tak charakte-
rystyczne dla krajobrazu kulturowego 
fundowano zarówno z potrzeby serca, 
z pobożności, czy jako pokutę za grzechy. 

Wiele z nich powstało również jako wota 
– w intencji ocalenia wsi od wojny, 
zarazy, klęski głodu, lub też w podzięce 
za wysłuchane modlitwy. Stąd bierze się 
wyraźnie zauważalny wzrost ilości budo-
wanych kapliczek w latach klęsk żywio-
łowych i epidemii. Wiadomo także, że 
niektóre słynne sanktuaria i kościoły 
powstały na miejscu istniejących tam 
wcześniej kapliczek. Kapliczki spełniały 
ważną funkcję kultową, nie tylko w tych 
wsiach, w których brakło kościołów. 
Przy kapliczkach gromadzono się 
na nabożeństwa majowe, śpiewano 
pieśni religijne i odprawiano msze. Stąd 
wyruszały procesje święcenia pól, czy 
pokarmów w Wielką Sobotę. Zwłaszcza 
nabożeństwa majowe na Warmii szcze-
gólnie związane były z kapliczkami. 
Zwykle więcej wiernych gromadziło się 
właśnie przy nich, aniżeli w kościołach 
Również modlitwa różańcowa groma-
dziła przede wszystkim przed kaplicz-
kami, dużo rzadziej zaś w kościołach.

Innym powodem wznoszenia tych tak 
charakterystycznych obiektów sakral-
nych, daleko bardziej pasjonującym 
badaczy kultury, bywał wywodzący się 
z czasów pogańskich, a wrosły w chrze-
ścijańską kulturę– zabobon. W każdej 
wsi lokalizowano miejsca w których 
tradycyjnie, jak wierzono, straszyło – 
pojawiały się złe duchy, zjawy, upiory. 

KAPLICZKI PRZYDROŻNE 
– HISTORIA, GENEZA I CELE ICH BUDOWANIA

Od pamiętnych czasów na świecie zachowuje się ogrom zabytków, ruin zamków czy relikwii. 
Dzięki nim przy pomocy znawców i naukowców możemy dowiedzieć się jak kiedyś wyglądało 

życie naszych przodków. Stanowią one również przepiękny krajobraz, który możemy 
podziwiać. Kapliczki właśnie są jednym z przykładów takich „pozostałości”. 
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Były to zwykle rozstaje dróg, ruiny 
domów. „Duchy” pojawiały się również 
w pobliżu niezwykłych tworów przyrody, 
jak olbrzymie narzutowe głazy, a także 
w miejscach zabójstw. Już dawno zauwa-
żono, że w takich właśnie okolicach często 
wyrastały kapliczki, mające niejako 
chronić lud boży przed „złymi mocami”, 
wiązać „siły piekielne” nie pozwalając 
im szkodzić pobożnym mieszkańcom. 
Wierzono, że w pobliżu kapliczek poja-
wiają się demony, a w samych kaplicz-
kach mieszkają upiory zwane latawcami 
– będące wylatującymi nocami i zaglą-
dającymi na cmentarze i do wsi, duszami 
nie chrzczonych dzieci.

Obok tradycyjnych kapliczek 
ze „świątkiem” – figurą świętego, 
spotkać można również niezwykle 
charakterystyczne kapliczki z dzwon-
niczkami. Różnią się one od innych tym, 
że w swej najwyższej kondygnacji posia-
dają prześwit, w którym zamontowany 
jest niewielki dzwon. Bywa i tak, że 
choć same kapliczki dzwonu nie posia-
dają, to jednak obok nich znajdują się 
wolno stojące, niewielkie dzwonniczki. 
Pełniły one istotną rolę w życiu społe-
czeństw a wiejskiego, zwłaszcza tam, 
gdzie nie było kościołów. Kapliczki 
z dzwonkami były swoistą „miniaturą 
kościoła”. Dźwięk dzwonków zapra-
szał wiernych do modlitwy, lub dawał 

sygnał do wyruszenia na mszę odbywa-
jącą się w oddalonym o kilka kilome-
trów zborze. Zwykle bowiem w takich 
razach do kościoła wyruszała uformo-
wana procesja złożona z ogółu miesz-
kańców wsi. 

Ciekawostką przy kapliczkach 
z dzwonkami jest niewątpliwie fakt, iż 
obsługą dzwonniczek zajmowały się 
zazwyczaj kobiety. Musiały one przejść 
wcześniej odpowiednie przeszkolenie, 
albowiem każde wydarzenie we wsi 
sygnalizował inny dźwięk dzwonka. 
Zaszczytne zadanie dzwonienia dzwon-
kiem przekazywano często z matki 
na córkę.

Kapliczki z dzwonniczkami pełniły 
funkcję nie tylko sakralną, ale też 
i świecką. Zwoływały mieszkańców 
na zebrania, alarmowały np. o pożarach, 
czy informowały o śmierci któregoś 
z członków wiejskiej wspólnoty, dając 
tym samym sygnał do modlitwy za zmar-
łych. Kapliczki z dzwonkami wyzna-
czały zatem rytm życia mieszkańców 
warmińskiej wsi. Dzisiaj obyczaj dzwo-
nienia w przydrożnych kapliczkach 
niemal zupełnie zanikł. Jednakże, choć 
niektórzy badacze utrzymują, iż ostatnie 
warmińskie dzwoneczki kapliczne 
umilkły na początku lat osiemdziesią-
tych XX wieku, nie jest to do końca 
prawdą. Gdzieniegdzie bowiem wciąż 

usłyszeć można charakterystyczny 
dźwięk dzwonków kaplicznych. Stojąca 
tam obok kapliczki sygnaturka, tak jak 
i przed wiekami odzywa się wesoło 
wzywając mieszkańców na majowe 
nabożeństwa, lub pełnym powagi dźwię-
kiem ogłasza o śmierci któregoś z miesz-
kańców wsi. Sami mieszkańcy zgadzają 
się jednak z żalem, iż jest to obyczaj, 
który dziś niestety już zanika.

KOLORY I NAPISY  
NA KRZYŻACH 
I W KAPLICZKACH
Ich kolorystyka również nie była przy-
padkowa. Na Śląsku były malowane 
na brązowo, w odróżnieniu na przykład 
od Małopolski czy Wielkopolski, gdzie 
krzyże malowano intensywnymi kolo-
rami. Kapliczki bywały polichromo-
wane. Pojawiały się takie zestawienia 
kolorystyczne: róż indyjski i błękit, 
niebiesko-białe, białe cętki i gwiazdki 
na brązowym tle, większa różnorodność: 
słup na żółto, kapliczka na zielono, wnęka 
na niebiesko i kolumienki frontowe 
na czarno. W tych wszystkich pracach 
ciesielskich, murarskich, rzeźbiarskich 
i malarskich nie obowiązywały artystów 
ludowych żadne ścisłe rygory stylu ani 
też żadne z góry narzucone ograniczenia 
swobody w tworzeniu. 

Dominika Czechowicz
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Opis jego śmierci jest następujący: 
gdy edykty cesarza Dioklecjana 
o prześladowaniu chrześcijan 

dotarły do Noricum, prefekt Akwilin 
zaczął je dokładnie realizować. Do zagro-
żonych w Lorch wyznawców Chrystusa 
przybył nie kryjący się ze swą wiarą 
Florian, aby ich pokrzepić. Niebawem 
został więc aresztowany przez żołnierzy 
prefekta. Zatrzymany oświadczył, że 
jest chrześcijaninem i mimo nakłaniania 
przez Akwilina nie zgodził się złożyć 
ofiary bogom Rzymu. Nie pomogło bicie 
kijami, ani inne tortury. Zmaltretowa-
nego wyznawcę strącono z mostu do rzeki 
Anizy (dzisiaj Enns). Ciało zostało pocho-
wane w pobliżu miejsca śmierci przez 
wdowę Walerię.

Tradycja głosi, że ciało zostało złożone 
do grobu w miejscu, gdzie dziś wznosi 
się kościół, klasztor i miasteczko Sankt 
Florian wywodzące swą nazwę od Jego 
imienia. Następnym miejscem spoczynku 
świętych relikwii było miasto Rzym, 
gdzie znalazły się one wśród sławnych 
męczenników: św. Szczepana i św. 
Wawrzyńca.

Historię sprowadzenia relikwii św. 
Floriana do Polski, opisuje w swojej 
kronice, pod rokiem 1184, Jan Długosz: 
„Papież Lucjusz III chcąc się przychylić 
do ciągłych próśb monarchy polskiego 

Kazimierza, postanawia dać rzeczo-
nemu księciu i katedrze krakowskiej ciało 
niezwykłego męczennika św. Floriana. 
Na większą cześć zarówno świętego 
jak i Polaków, posłał kości świętego 
ciała księciu polskiemu Kazimierzowi 

i katedrze krakowskiej przez biskupa 
Modeny Idziego. Ten, przybywszy 
ze świętymi szczątkami do Krakowa 
dwudziestego siódmego paździer-
nika, został przyjęty z wielkimi hono-
rami, wśród oznak powszechnej radości 
i wesela przez księcia Kazimierza, biskupa 
krakowskiego Gedeona, wszystkie bez 
wyjątku stany i klasztory, które wyszły 
naprzeciw niego siedem mil. Wszyscy 
cieszyli się, że Polakom, za zmiłowa-
niem Bożym, przybył nowy orędownik 
i opiekun i że katedra krakowska nabrała 
nowego blasku przez złożenie w niej 
ciała sławnego męczennika. Tam też 
złożono wniesione w tłumnej procesji 
ludu rzeczone ciało, a przez ten zaszczytny 
depozyt rozeszła się daleko i szeroko jego 
chwała. Na cześć św. Męczennika biskup 
krakowski Gedeon zbudował poza murami 
Krakowa, z wielkim nakładem kosztów, 
kościół kunsztownej roboty, który dzięki 
łaskawości Bożej przetrwał dotąd. 
Biskupa zaś Modeny, Idziego, obdaro-
wanego hojnie przez księcia Kazimierza 
i biskupa krakowskiego Gedeona, odpra-
wiono do Rzymu. Od tego czasu zaczęli 
Polacy, zarówno rycerze, jak miesz-
czanie i wieśniacy, na cześć i pamiątkę 
św. Floriana nadawać na chrzcie to imię”.

Dokończenie na str. 8

Relikwie św. Floriana znajdują się w naszym kościele parafialnym 

Święty Florian 
Święty Florian był urzędnikiem cesarskim w prowincji rzymskiej Noricum (dzisiaj środkowa Austria). 

Poniósł śmierć męczeńską w 304 r., najprawdopodobniej 4 maja. 

 + św. Florian
 + św. Pantaleon
 + św. s. Faustyna
 + św. Jan Paweł II
 + św. Rita
 + św. Szymon z Lipnicy
 + św. Jan z Dukli
 + św. brat Albert Chmielowski + św. Józef Bilczewski

 + św. Teresa Wielka
 + św. Jan Bosko
 + św. dzieci z Fatimy Hiacynta i Franciszek
 + św. Stanisław Kazimierczyk
 + św. Ireneusz
 + bł. ks. Jerzy Popiełuszko
 + bł. Salomea
 + bł. Sancja Szymkowiak

 + bł. Małgorzata Szewczyk
 + bł. ks. Władysław Bukowiński + bł. Maria i Ludwik Martin
 + bł. męczennicy z Peru 
O. Zbigniew Strzałkowski 
i O. Michał Tomaszek

 + bł. Hanna Chrzanowska
 + bł. Michał Giedroyć

RELIKWIE ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KOŚCIELE W CZARNYM DUNAJCU
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Z racji tej ważnej dla nas Polaków 
daty, miały się odbyć koncerty, 
spotkania i wydarzenia, które 

miały na celu uczczenie postaci Jana 
Pawła II. Jak wiemy niestety plany te 
nie zostaną zrealizowane. Nasza parafia 
stulecie narodzin Karola Wojtyły uczciła 
już w styczniu poprzez II Góralskie Kolę-
dowanie z Janem Pawłem II. Informo-
waliśmy o tym szczegółowo w numerze 
lutowym.

Miesiąc maj był szczególnym 
czasem dla Jana Pawła II. Na taką 
sytuację wpływ miało wiele sytuacji, 
które wpisały się w kalendarz życia 
papieża. Był on od dziecka przyzwy-
czajony do zawierzania swojego życia 
Matce Najświętszej. Gdy miał 9 lat 
stracił mamę. Ojciec w dzień I Komunii 
Świętej wskazał na Matkę Bożą Kalwa-
ryjską i stwierdził: Teraz Ona będzie 

twoją matką. Każdego dnia zawierzał Jej 
swoją posługę Piotrową. Miał do Niej 
wielkie nabożeństwo. Nie było dnia bez 
Różańca Odmawiał go, kiedy tylko mógł. 
Bywało, że modlił się tak kilka razy 
dziennie. Bardzo pilnował też majówek. 
W maju nie było dnia bez Litanii lore-
tańskiej. Chodziliśmy razem na taras, 
gdzie była mała kapliczka z figurą 
Matki Bożej Fatim-
skiej. Tam razem – 
Ojciec Święty, ksiądz 
Stanisław i ja – śpie-
waliśmy Litanię lore-
tańską, a w czerwcu 
– Litanię do Serca 
Jezusowego. Matka 
Boża była dla niego, jak 
w litanii, Wieżą Dawi-
dową, Arką przymierza 
i Uzdrowieniem chorych. 

Była Królową Polski, co miało dla niego 
szczególne znaczenie. Jan Paweł II 
o tajemnicy modlitwy nigdy nie mówił, 
ale czuło się, że kiedy się do Niej zwracał 
i kiedy Jej dziękował, dziękował też za 
to, co zrobiła dla Polski. 

Dokończenie na str. 10

MAJ W ŻYCIU KAROLA 
WOJTYŁY – JANA PAWŁA II

W tym miesiącu cały Kościół w Polsce i nie tylko miał przeżywać ważną rocznicę. 
Dokładnie 18 maja 100 lat temu urodził się Karol Wojtyła. 

18 maja 1920 roku - urodził się Karol Wojtyła 

jako syn Karola i Emilii Wojtyłów, w kamienicy 

pod adresem Rynek 2 (obecnie ul. Kościelna 7) 

w Wadowicach

25 maja 1929 roku -  I Komunia św.

3 maja 1938 roku - Przyjęcie sakramentu 

bierzmowania

14 maja 1938 roku - Egzamin dojrzałości 

i wręczenie świadectw maturalnych w wadowickim 

gimnazjum
29 maja 1967 roku - Urzędowa wiadomość 

o nominacji kardynalskiej (decyzja papieża Pawła VI)

13 maja 1981 roku - Zamach na Placu Św. Piotra 

– Jan Paweł II został poważnie ranny

18 maja 1986 roku - Publikacja piątej encykliki 

„Dominum et vivificantem”

1 maja 1991 roku - Publikacja dziewiątej encykliki 

„Centesimus annus”

25 maja 1995 roku - Publikacja dwunastej 

encykliki „Ut unum sint”

1 maja 2011 roku - Beatyfikacja przez Papieża 

Benedykta XVI

KARTKA Z KALENDARZA ŻYCIA KAROLA WOJTYŁY
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Dokończenie ze str. 8

Od czasu sprowadzenia relikwii św. 
Floriana do Krakowa kult jego rozszerza 
się bardzo szybko. Głównym miejscem 
jest opactwo Sankt Florian w Austrii 
oraz Kraków. W Krakowie miejscem 
czci św. Floriana była katedra wawelska 
oraz kościół na Kleparzu. Tu bowiem, 
w kolegiacie pod jego wezwaniem trwa 
nieprzerwanie kult sławnego Męczen-
nika i zarazem Patrona. Kolegiata cieszy 
się posiadaniem relikwii św. Floriana. 
Skąd przybyły one do Czarnego 
Dunajca i zostały uroczyście wprowa-
dzone do naszego parafialnego kościoła 
28 września 2014 r. przez ks. prałata 
Grzegorz Szewczyk, prepozyta Kapituły 
Kolegiackiej przy Bazylice św. Floriana 
w Krakowie oraz duszpasterza strażaków 
w Archidiecezji Krakowskiej.

Szczególną czcią otoczyli świętego 
Męczennika ludzie trudnych i niebezpiecz-
nych zawodów, a więc strażacy, kominiarze 

i hutnicy. Wzywają jego przemożnego 
wstawiennictwa ludzie zagrożeni wojną, 
pożarem, powodzią, a dziś także ludzie 
zagrożeni skażeniem środowiska natural-
nego. Jest patronem strażaków, hutników, 
kominiarzy, kupców bławatnych, piwo-
warów, chroni od klęsk: ognia, wojny, 
powodzi, nieurodzaju i burzy.

MODLITWA DO ŚW. FLORIANA  
(odmawiana w kolegiacie św. Floriana w Krakowie)

Święty Florianie – módl się za nami.
Nieustraszony męczenniku Chrystusowy,
Niezwyciężony obrońco wiary świętej,

Mężny rycerzu Chrystusowy,
Setniku umiłowany przez swych żołnierzy,
Wraz z żołnierzami umęczony za wiarę,

Pelikanie krwią męczeńską płynący,
Przemożny orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,

Obrońco nasz przed klęską ognia,
Patronie walczących z klęską pożarów,

Przykładzie stanu rycerskiego,
Opiekunie polskiego narodu,

Wielokrotny obrońco naszego miasta,
Od wieków czczony na Kleparzu,

Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach,

Módlmy się:  
Męczenniku święty, święty Florianie, Twoje relikwie zostały przed wiekami 

do Ojczyzny naszej z wielką czcią przywiezione i częściowo złożone 
w naszym kościele, – Ciebie, wybrano na patrona naszej parafii, – prosimy 

Cię święty nasz patronie, abyś tak jak dawniej wyjednywał łaski i cuda 
u Boga, tak i teraz nie przestawał być naszym obrońcą i orędownikiem 

przed Bogiem oraz chronił nas od wszystkiego złego. Ciebie dziś czcimy 
jako danego nam od Boga opiekuna. Wypraszaj nam u Boga łaski 

oraz cnotę męstwa, abyśmy kiedyś przez Miłosierdzie Boże zasłużyli 
na uczestnictwo w chwalebnym tryumfie Pana naszego Jezusa Chrystusa.  

Amen.

Dokończenie ze str. 9

Dziękował każdego dnia. Widziałem, że 
w święta maryjne był bardziej radosny, 
rozpromieniony. Widziałem to nie tylko 
ja, ale każdy, kto z Ojcem Świętym 
w miarę regularnie się spotykał. Ale 
on doskonale wiedział, jak wielką rolę 
w naszym życiu odgrywa Matka Boża 
i że jest naszą orędowniczką – wspomina 
ks. abp Mieczysław Mokrzycki.

13 maja 1981 roku na Placu Świętego 
Piotra doszło do tragicznego wydarzenia. 
Podczas audiencji generalnej na placu św. 
Piotra w Rzymie, o godzinie 17.19 uzbro-
jony napastnik - Mehmet Ali Agca, oddał 
w stronę Ojca Świętego strzały. Wybu-
chła panika, a papieża, ciężko ranionego 
w brzuch i w rękę natychmiast prze-
wieziono do kliniki w Gemelli, gdzie 
rozpoczęła się kilkugodzinna drama-
tyczna walka o jego życie. Cały świat 
zwrócił swe oczy ku Stolicy Piotrowej 
i w ogromnym napięciu śledził napły-
wające doniesienia. Wszyscy zadawali 
sobie pytanie, czy Jan Paweł II przeżyje.

Po udanej operacji papieża spotkało 
kolejne niebezpieczeństwo: rozwijający 
się po przetoczeniu krwi wirus cytome-
galii stanowił według lekarzy ogromne 
zagrożenie dla jego życia. Podkreślali, że 
stopień zakażenia jego organizmu prze-
kraczał znane im przypadki śmiertelne. 
Rekonwalescencja trwała długo. Jan Paweł 
II stwierdził, że data zamachu zbiegała się 
z rocznicą pierwszego objawienia fatim-
skiego. Papież powiedział: „Nie wiem, 
kto włożył pistolet w rękę strzelca, wiem 
jednak, kto zmienił lot kuli”. Uważał, że to 
Fatimskiej Pani zawdzięcza swoje życie. 
W 1991 roku u jej stóp mówił: „Byłaś 
mi Matką zawsze, a w sposób szczególny 
13 maja 1981 roku, kiedy czułem przy 
sobie Twoją opiekuńczą obecność”.

Ostatecznie Ojciec Święty pożegnał się 
z kliniką 13 sierpnia 1981 roku. Doświad-
czenie dramatycznego zamachu przy-
niosło za sobą konkretne owoce: papież 
zapoznał się z tajemnicami fatimskimi, 
odbył pielgrzymkę do Fatimy i zawierzył 
Europę oraz Rosję Nieokalanemu Sercu 
Maryi. Pocisk, którym został raniony 
złożył jako wotum do sanktuarium fatim-
skiego, został on umieszczony w koronie 
figury Matki Bożej z Fatimy, co stało się 
dokładnie w I rocznicę zamachu.

Ks. Marcin Napora
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Postawa stojąca jest wyrazem szacunku 
do osoby wyżej postawionej. Dlatego 
na liturgii jest ona znakiem głębokiego 
uniżenia przed Bogiem jako najwyższym 
Panem. Z tego powodu Kapłan również 
czyta Słowo Boże na stojąco i odmawia 
wszystkie modlitwy w tej pozycji. 
W postawie stojącej Ojcowie Kościoła 
widzieli symbol świętej wolności dzieci 
Bożych. Uwolnione od grzechu i nie są 
już niewolnikami. Omawiana postawa 
stojąca oznacza też gotowość do działania 
w liturgii. W tej pozycji jest odprawiana 
większa część Mszy Świętej.

Postawa klęcząca jest typowa dla 
chrześcijan i oznacza wielbienie Boga. 
W Nowym Testamencie znajdujemy 
aż 59 wzmianek o przyjęciu postawy 
klęczącej. Miała ona trzy formy: padnięcie 
na twarz, upadnięcie do stóp i klęczenie. 
Przykład modlitwy na klęczkach dał nam 
sam Chrystus Pan modlący się w Ogrodzie 
Oliwnym. Święty Szczepan – pierwszy 
męczennik Kościoła, oddaje swoje życie 
ukamienowany na klęcząco. Już od IV 
wiweku przyklękano przed świętymi 
przedmiotami i miejscami, takimi jak: 
kościół, próg kościelny, ołtarz, krzyż oraz 
przed osobami, jak biskup czy kapłan – 
wszystko to na znak szacunku. 

Gest ten jest znakiem adoracji: uwiel-
bienie wobec Bożego majestatu. Czytamy 
bowiem w liście św. Pawła do Filipian (Flp 

2,6-11): „aby na imię Jezusa zgięło się 
każde kolano, istot niebieskich i ziemskich 
i podziemnych”. Podczas liturgii kapłan 
klęka 3 razy podobnie jak wierni. Z kolei 
kapłan, wszyscy wierni i usługujący przy-
klękają w czasie Wyznania Wiary w uroczy-
stość Bożego Narodzenia na słowa: 
„I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało 
z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. 
Jest to wyraz naszego szczególnego w tym 
dniu, uczczenia tajemnicy Wcielenia. 

Postawa siedząca według starożytnego 
zwyczaju przysługiwała urzędnikom, 
nauczycielom i sędziom jako znak władzy 
i uznania. Sam Jezus nauczał na siedząco 

w świątyni jerozolimskiej. Sprawując 
sakrament pokuty kapłan zajmuje pozycję 
siedzącą na znak powagi urzędu sędziow-
skiego. Władzę sędziowską kapłan wyko-
nuje w imieniu i w obecności Chrystusa. 
Diakoni nie zajmowali pozycji siedzącej. 

Wierni w kościele nie zawsze siedzieli. 
Przez całe wieki w kościołach nie było 
ławek. W średniowieczu podczas 
długich nabożeństw wierni wspierali się 
na laskach różnego kształtu.

Miejsca siedzące przewidziane były 
tylko dla duchowieństwa. Siedzenia dla 
wiernych wprowadzili dopiero prote-
stanci w swoich kościołach. Za ich 
przykładem poszli katolicy najpierw 
w krajach, w których było dużo prote-
stantów, a później w całym Kościele 
powszechnym. Do ławek kościelnych 
katolicy dodali klęczniki (w protestanc-
kich ich nie ma). 

Leżenie krzyżem jest najgłębszym 
sposobem uniżenia się wobec Boga 
i pokazaniem słabości. Lepiej niż słowa, 
pokazuje całkowite oddanie Bogu. 
Do liturgii rzymskiej padanie na twarz 

Postawy i gesty 
na Mszy Świętej

W liturgii chrześcijańskiej jest dużo gestów, które mają ogromne znaczenie, podobnie jest 
z postawami. Sama Eucharystia jest znakiem naszej wiary. Postawy na Mszy Świętej dzielą się 

na stojącą, klęczącą, siedzącą, leżenie krzyżem i procesję.

Nr 5(8), Maj 2020DUNAJEC 11



weszło prawdopodobnie pod wpływem 
ceremoniału bizantyńskiego. Obecnie 
celebrans kładzie się krzyżem przed ołta-
rzem na początku ceremonii Wielkiego 
Piątku, na znak, że Odszedł nasz Pasterz; 
Jezus Chrystus. Podobnie osoby, które 
otrzymują święcenia padają na twarz 
i leżą krzyżem podczas śpiewania Litanii 
do Wszystkich Świętych.

Procesja (łac. procedare – iść, kroczyć) 
- polega ona na przemieszczanie się 
z jednego miejsca w drugie, lecz to nie 
jest chód bezcelowy. Według liturgii ma 
ona przedstawiać wędrówkę Ludu Wybra-
nego do Ziemi Obiecanej z ziemi egip-
skiej. Sobór Watykański II naucza, że 
każda procesja to symbol nowego Ludu 
Bożego, pielgrzymującego za Chrystusem 
i z Chrystusem. Szczególną formą procesji 
są tzw. procesje teoforyczne, które poja-
wiły się w liturgii Kościoła od XIV wieku, 
wraz z rozwojem kultu eucharystycznego 
(gr. theos – Bóg, foros – nieść). Zwane 
są one zatem inaczej procesjami euchary-
stycznymi, bowiem w ich czasie niesiony 
jest w monstrancji Najświętszy Sakra-
ment. Wyróżniamy także procesje Bożego 
Ciała, procesje po sumie odpustowej 
i procesję rezurekcyjną.

Gesty podobnie jak postawy mają 
swoje znaczenie i są ważne w naszym 
przeżywaniu Eucharystii.

Najważniejszym gestem na mszy 
jest niepodważalnie znak krzyża. Dla 
chrześcijan jest on znakiem zbawienia 
i pokazaniem Boga Trójjedynego- Ojca, 
Syna, Ducha Świętego. Znowu dla Żydów 

jest on gestem hańby, dla Rzymian 
i Greków był on głupstwem. Czyniąc 
znak krzyża na sobie niejako wyrażamy 
swoją gotowość do ukrzyżowania siebie. 
Wyróżniamy dwa rodzaje krzyża: duży 
i mały. Duży czynimy na początku liturgii 
oraz na końcu. Znak ten czyni kapłan 
nad ludem. Mały natomiast wykonu-
jemy przed Ewangelią, znacząc kciukiem 
mały znak krzyża na czole, ustach i piersi 
w czasie słów kapłana „Słowa Ewangelii 
według świętego …” .Znak krzyża wyko-
nują rodzice na czołach dzieci błogosła-
wiąc je, możemy go czynić na bochenku 
chleba, który zamierzamy przekroić, prze-
chodząc obok kościoła, jako prosty akt 
strzelisty… Jednym słowem: zawsze, 
dając świadectwo wierze, która przenika 
nasze życie. 

Pokłon w liturgiach wschodnich 
jest często stosowany. Uważany tam 
jest za zwykły znak szacunku i uwiel-
bienia. W liturgii rzymskiej natomiast 
oprócz szacunku wyraża usposobienie 
pokutne w szczególności w czasie prośby 
o odpuszczenie grzechów. Podobnie 
jak przy znaku krzyża wyróżniamy 
dwa rodzaje tak też przy skłonie są 
dwa rodzaje: skłon głowy i skłon ciała. 
Skłon głowy lub ciała symbolizuje cześć 
i błaganie. W liturgii rzymskiej pokłon 
często zastępowany jest przyklęknięciem. 
Pokłonem ciała pozdrawia się ołtarz, 
krzyż, zwłaszcza celebransa, gdy na przy-
kład diakon prosi go o błogosławieństwo 
wypowiada słowa: „pobłogosław mnie 
ojcze” i gdy je otrzymuje. Skłon głowy 
– skłaniamy głowę, kiedy przynosimy 

jakiś przedmiot liturgiczny kapłanowi, 
np. podczas przygotowania darów ofiar-
nych. Skłon głowy jest znakiem szacunku 
i uprzejmości. Skłaniamy głowę, gdy 
wypowiadamy razem imiona Trzech 
Osób Trójcy Świętej, gdy wypowia-
damy imię: Jezus, Maryja, świętego, 
którego przypada wspomnienie, święto 
lub uroczystość. Ponadto skłon głowy 
wykonują wszyscy (kapłan i wierni) 
w czasie Wyznania Wiary na słowa: „I za 
sprawą Ducha Świętego przyjął ciało 
z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. 
Jest to nasz wyraz uczczenia tajemnicy 
Wcielenia.

Podnoszenie oczu zawsze był rozu-
miany jako kierowanie duszy do Boga. 
W wierze chrześcijańskiej ten znak 
był czyniony tak często że poganie się 
wyśmiewali z tego czynu jak podaje 
Tertulian i św. Cyprian. Stare liturgie 
dawały dowolność w tym przypadku, 
jednak w 1614 roku podano dokładniejsze 
przepisy. Na przykład wymagano go 
podczas przygotowania darów lub przed 
konsekracją. Miało to na celu uprzytom-
nienie sobie obecności bożej. Posobo-
rowa odnowa liturgiczna wymaga, aby 
oczy były zwrócone na ołtarz, na obrzędy, 
na lektora, na głoszącego słowo Boże, 
w celu łatwiejszego zachowania zgod-
ności między myślami, słowami i czyn-
nościami liturgicznymi. Kapłan obecnie 
podnosi oczy w Kanonie Rzymskim 
przed przeistoczeniem na słowa: „On 
to (Jezus) w dzień przed swoją męką 
podniósł oczy ku niebu; do Ciebie, Boga 
Ojca Wszechmogącego…”. 

Znak pokoju w odnowionej liturgii, 
w celebracji Eucharystii pocałunek 
pokoju zastąpiony został znakiem pokoju. 
Wybór tego znaku Stolica Apostolska 
pozostawia terytorialnej władzy kościoła. 
W Polsce jest to ukłon w stronę najbliż-
szych nie wypowiadając przy tym 
żadnych słów. Czynimy go po słowach 
kapłana lub diakona: „przekażcie sobie 
znak pokoju” . Zasadniczo można prze-
kazać pokój za pomocą podania ręki 
i wypowiedzenia słów: „Pokój Pański 
niech zawsze będzie z Tobą” lub, w formie 
skróconej; „Pokój z Tobą”. Odpowiedź 
na te słowa brzmi: Amen. Wypada jednak, 
aby każdy przekazywał z umiarem znak 
pokoju tylko osobom najbliżej stojącym. 
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Niegdyś jednak znak pokoju występował 
tuż przed ofiarowaniem darów na ołtarzu. 
W Piśmie świętym czytamy bowiem: 
„Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed 
ołtarz tam wspomnisz, że brat twój ma 
coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój 
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj 
się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar 
swój ofiaruj”. Jednak od V wieku utrwalił 
się zwyczaj podawania ręki przed spoży-
ciem Komunii Św.

Ręka jest organem o szczególnym 
znaczeniu. Spośród gestów wykonywa-
nych rękami najbardziej wymownym 
gestem jest znak nałożenia rąk. 
Zwyczaj ten jest znany już z czasów 
Chrystusa Pana który często nakładał 
ręce na dzieci lub na chorych. Znaczenie 
nałożenia rąk jest zależne od obrzędu. 
Podczas bierzmowania świadek nakłada 
prawą rękę na ramię bierzmowanego, 
niejako bierze on odpowiedzialność za 
tą osobę. Ponieważ Chrystus uzdrawiając 
nakładał ręce na chorego, dlatego też tak 
czynią duchowni podczas namaszczenia 
chorych. Opętanych uważano za chorych, 
dlatego przy odmawianiu nad nimi egzor-
cyzmów, kładziono na nich ręce. Stąd 
też przy obrzędzie chrztu modlitwa 
z egzorcyzmem połączona jest z nało-
żeniem ręki. Nałożenie to jest znakiem 
ochrony ochrzczonego przed atakami 
szatana, który jest panem wszelkiego 
zła. Oznacza także zadanie rozwijania 
otrzymanego daru życia Bożego, czyli 
łaski uświęcającej, który powierza się 
rodzicom i rodzicom chrzestnym. We 
Mszy św. wyciąga się ręce nad darami 
ofiarnymi podczas modlitwy skierowanej 
do Boga Ojca, o zesłanie Ducha Świętego, 
aby „dary te stały się Ciałem i Krwią 
Jezusa Chrystusa”.

Rozłożenie rąk i wzniesienie ich 
nieco w górę tak, jak kapłan trzyma je 
podczas odmawiania modlitw mszal-
nych, to najstarsza forma postawy modli-
tewnej, przekazanej przez liturgię. Gest 
ten oznacza, że adresatem modlitwy 
jest Pan Bóg. Symbolizuje człowieka, 
który z całą ufnością zwraca się do Boga 
i oczekuje od Niego pomocy. Staro-
żytni chrześcijanie upatrywali w tym 
podobieństwo do modlitwy Zbawi-
ciela na krzyżu i była przez nich 
szeroko praktykowana. Do wiernych 
kapłan zwraca rozłożone ręce, gdy ich 

pozdrawia: „Pan z wami”, uświada-
miając im obecność Pana i gdy wzywa 
ich do modlitwy o przyjęcie przez Boga 
darów ofiarnych: „módlcie się, aby moją 
i waszą ofiarę…”. Wierni ani usługu-
jący nie wykonują gestu rozłożenia rąk. 
Diakon wykonuje ten gest tylko gdy 
pozdrawia wiernych poza Mszą świętą 
(np. przed błogosławieństwem).

Składanie rąk z wyprostowanymi 
palcami rozpowszechniło się dopiero 
w XIII wieku. Był praktykowane na liturgii 
jak i poza nią. Ten sposób składania rąk 
wywodzi się z frankońskiej formy skła-
dania hołdu zwierzchnikowi. Wasal 
ze złożonymi rękami występował przed 
swoim suwerenem, otrzymując od niego 
zewnętrzny znak inwestytury. Obrzęd ten 
wszedł do święceń kapłańskich, gdzie 
nowo wyświęcony kapłan swoje złożone 
ręce wkłada w ręce biskupa, przyrzekając 
mu i jego następcom posłuszeństwo 
i szacunek. Złożenie rąk ze splecionymi 
palcami według Pliniusza i Owidiusza 
miało w starożytności znaczenie 
magiczne: miało chronić przed demonami 
i siłami tajemnymi. W czasach starochrze-
ścijańskich tylko w pojedynczych wypad-
kach pojawiał się jako gest modlitewny 
i to przy modlitwie prywatnej, rzadziej 
w liturgii. 

Bicie się w pierś jest znakiem pokory, 
skruchy i szczerego żalu za grzechy. 
Podczas wykonywania tego gestu wska-
zujemy na serce człowieka, gdyż „z serca 
pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołó-
stwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe 
świadectwa, przekleństwa”. W Biblii 

wzmiankę o biciu się w piersi znajdu-
jemy w Łk 23,48, gdzie tłumy wracające 
z egzekucji Jezusa „biły się w piersi”, 
na znak poczucia winy i żalu. W Eucha-
rystii gest ten wykonujemy: w czasie 
III formy aktu pokuty na słowa: „moja 
wina, moja wina, moja bardzo wielka 
wina”. Niegdyś gest bicia się w piersi 
był częstszy; do dziś wielu ludzi bije 
się w piersi na słowa: „Panie nie jestem 
godzien…” przed Komunią św. Mimo, 
iż nie jest to gest przewidziany przez 
przepisy liturgiczne, jest to jednak jako 
wyraz prywatnej pobożności, można go 
zachować. Gest ten oznacza nasze oczysz-
czenie serca. Ponadto jest jakby „obudze-
niem sumienia”, które może jeszcze śpi.

Obmycie rąk przez kapłana jest gestem 
symbolizujący wewnętrzne obmycie 
z ludzkich nieprawości. Geneza gestu 
obmycia rąk jest jednak zupełnie inna. 
W pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa podczas ofiarowania nie skła-
dano pieniędzy, ale najczęściej jakieś 
dary natury: owoce, chleby, bydło itd. 
Kapłan musiał każdej ofiary przynaj-
mniej dotknąć. Gdy już skończył przyj-
mować dary miał zazwyczaj brudne ręce. 
Stąd wziął się zwyczaj obmywania rąk, 
który z biegiem historii nabrał w liturgii 
znaczenia symbolicznego. Kapłan 
podczas obmycia rąk wypowiada słowa: 
„Obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść 
mnie z grzechu mojego”. 

Jak widać w naszej wierze każdy gest 
i postawa nie jest przypadkowa i ma 
swoje znaczenie w lepszym przeżywaniu 
Mszy Świętej. 

Tomasz Kulman
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Uzupełnił półki z sklepach RTV i AGD 
tak, że pękały w szwach. Usprawnił 
działanie świata. Ułatwił ludziom 
życie. Jednak im było ciągle mało. Po 
czasie zrozumiał, że to w nich tkwi 
problem. Jak zaczęli go kochać, to prze-
stali kochać siebie nawzajem. Słuchali 
go, ale przestali słuchać siebie. Mieli 
dla niego czas, ale przestali mieć czas 
dla siebie. Zapragnął ich prawdziwej 
miłości, nie atencji.

W ciągu jednego dnia Po(d)stęp 
poczuł całą masę uczuć – od smutku, 
rozpaczy, przez radość, aż po zdumienie 
i rozczarowanie. Postanowił ukarać 
ludzi. Wszedł do laboratorium, włożył 
koronę, by pokazać innym swoją 
wyższość nad nimi i wytruł pół ludzi 
na świecie. Próbował zrzucić winę 
na wszystko, co zbudowano do tej pory 
– Kościół, Państwo, Szkoły; odwołać 
się do uczuć – Sumienia, Strachu, 
Podejrzliwości. Na wpół mu się to 
udało. Jednak wciąż nie odczuwał 
satysfakcji.

Po(d)stęp sam nie wiedział już, co 
jest dobre, a co złe. Oscylował pomiędzy 
jednym i drugim. Ani dobro, ani zło 
nie wydawało się być godne czło-
wieka. Usiadł więc na ławce w parku 
i zaczął szlochać. Nagle poczuł czyjąś 
obecność. Podniósł głowę i ujrzał 
blask bijący od postaci stojącej nad 
nim. Była to piękna kobieta jaśniejąca 
niczym słońce. Jej biała suknia falowała 
na wietrze. Położyła dłoń na ramieniu 
Po(d)stępu, tym samym przejmując 

od niego wirusa. Pocałowała go w poli-
czek i powiedziała: 

- To nie Twoja wina, że jesteś taki. 
To ludzie sami uczynili Cię niebez-
piecznym zarówno dla nich, jak i dla 
Ciebie samego. Ale istniejesz, i choć 
jesteś szybki i nieubłagany, trzeba 
nauczyć się z Tobą żyć. 

- Jak Cię zwą? – zapytał ciekawy 
Postęp zapominając na chwilę o swoim 
czynie. 

- Jestem Nadzieja – przedstawiła 
się kobieta.

- Czy rozumiesz mnie dlatego, że 
ludzie też Ciebie skrzywdzili? – chciał 
wiedzieć.

- Nie – zaprzeczyła. – Ludzie mnie 
kochają, bo jestem ostatnią rzeczą, jaka 
im pozostaje, kiedy wszystko inne wali 
im się na głowę.

- Czemu mi więc pomagasz? Znisz-
czyłem wszystko – załamał ręce 
i opuścił głowę pełen wstydu.

- Bo jestem Ci potrzebna tak, jak 
każdemu człowiekowi na tym szarym 
świecie. I każdy ma szansę, by wszystko 
naprawić.

- Co więc mi radzisz?
- Zwolnij trochę, skoro już zmieniłeś 

imię, a ja wytłumaczę ludziom, dlaczego 
nie należy się poddawać. Z czasem 
pokażesz im jak mądrze z Ciebie korzy-
stać i jak w tym wszystkim nie zapo-
minać o sobie nawzajem. Bo najwięk-
szym wirusem świata jest nienawiść 
i niezrozumienie. 

Monika Kosakowska

Jego Synonimy świadczyły prze-
ciwko niemu. Krążyły w bezpiecznej 
odległości jak małe chochliki i skan-

dowały: bałamuctwo, ciemny interes, 
cygaństwo, defraudacja, fałsz, kant, 
kłamstwo, machlojka, malwersacja, 
matactwo, nadużycie. Wszystkie te 
słowa odbijały się echem od ścian 
domów, studzien i murów. Wlewały 
truciznę w uszy słuchaczy i jątrzyły 
niezagojone rany skrzywdzonych dusz.

Pewnego razu Podstęp usnuł 
diaboliczny plan. „Skasuję jedną 
literę z mojego imienia. Stanę się 
Postępem. Każdy kocha Postęp” 
– pomyślał zadowolony ze swojego 
genialnego pomysłu. Jednego 
pragnął najbardziej na świecie – być 
uwielbianym. 

Poszedł więc w świat i wsadził 
niemowlakom w dłonie tablety, żeby 
przestały płakać, rozdał smartwatche 
w przedszkolach, porozsyłał drony. 

WIRUS XXI WIEKU 
– HISTORIA NIEBANALNA

Był sobie Podstęp. Nikt go nie lubił, bo wszystkim kojarzył się z czymś złym. Podstęp jednak nie 
chciał być zły. Snuł się sam po ulicach, szukając przyjaciela. Niestety każdy, kto go spotykał, 

uciekał jak najdalej od niego. Zupełnie jakby był czymś zarażony.
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Cezarea Filipowa wiąże się 
z dość ważnym wydarzeniem 
dla Jezusa i jego uczniów. Tutaj 

Jezus pytał: „Za kogo ludzie uważają 
Syna Człowieczego” (Mt 16, 13nn)? 
I tu Piotr w imieniu Dwunastu wyznał 
wiarę w Jezusa jako Mesjasza, Syna 
Bożego. Po czym Jezus zapewnił go, 
że może być szczęśliwy, bo Ojciec 
niebieski dał mu poznać tę wielką 
tajemnicę. Ponadto Jezus dał mu nowe 
imię – Piotr, czyli „skała”. Dał mu też 
klucze do królestwa Bożego i obiet-
nicę, że bramy piekieł nie przemogą 
Kościoła. Ewangelista Marek, a za 
nim Mateusz i Łukasz, podają, że po 
tym wydarzeniu, Jezus skieruje swoje 
kroki do Jerozolimy, aby tam dokonać 
naszego zbawienia.

Rodzi się pytanie: czy tak doniosła 
scena nie powinna mieć miejsca w Jero-
zolimie, albo jakimś bardziej godnym 

miejscu? Dlaczego Jezus wybrał 
Cezareę Filipową? A może w ogóle 
to nie ma znaczenia, w jakim mieście 
się to działo? Aby odpowiedzieć na to 
pytanie, warto poznać trochę wspo-
mniane miasto.

Cezarea Filipowa, dziś Banias, to 
starożytne miasto położone u podnóża 
góry Hermon, otoczone Wzgórzami 
Golan w północnej części Izraela. 
Góra Hermon jest zarazem najwyższy 
szczytem Izraela. Nazwa Banias 
pochodzi od zniekształconego grec-
kiego słowa Paneas, oznaczającego 
miejsce poświęcone bożkowi Panu 
(pół człowiek, pół kozioł).

Początki Banias sięgają czasów 
Aleksandra Macedońskiego. 
W okresie Ptolemeuszów wznie-
siono tutaj świątynię poświęconą 
wspomnianemu wyżej Panu. Świą-
tynia powstała na naturalnym urwisku. 

W starożytności z okolicznych jaskiń 
tryskały naturalne źródła. Obecnie 
z powodu ruchów sejsmicznych woda 
tryska ze szczeliny skalnej poniżej 
groty. W roku 200 przed Chry-
stusem Banias tak jak inne miasta 
Izraela, przeszło w ręce Seleucydów. 
W 26 roku przed Chrystusem cesarz 
Oktawian August podarował tę cześć 
syryjskiej prowincji Herodowi Wiel-
kiemu, który z wdzięczności wzniósł 
na jego cześć świątynię z białego 
marmuru. Po śmierci Heroda miasto 
przypadło w udziale jego synowi Fili-
powi, który znacznie je rozbudował 
i unowocześnił. Zmienił również 
jego nazwę i uczynił je swoją stolicą. 
Odtąd na cześć cesarza Tyberiusza 
Cezara Augusta miasto nosiło nazwę 
Cezarea Filipowa. W czasach Jezusa 
miasto było zabudowane bogatymi 
rezydencjami, ulicami, wzdłuż których 
stawiano piękne kolumny, oraz okaza-
łymi świątyniami. Jedna z legend 
mówi, że kobieta pochodząca stąd, 
została w cudowny sposób uzdrowiona 
przez Jezusa. Z wdzięczności zbudo-
wała Mu posąg. Usunął go w 361 roku 
cesarz Julian Apostata. W okresie 
bizantyjskim Cezarea Filipowa 
była siedzibą biskupa. W VII wieku 
Cezarea została zdobyta przez Arabów, 
którzy przywrócili jej pierwotną 
nazwę Paneas (w brzmieniu arabskim 
Banias). Wtedy Banias zaczęło tracić 
na znaczeniu. Na krótki czas miasto 
rozkwitło za sprawą krzyżowców, 

ZIEMIA JEZUSA WCZORAJ I DZIŚ
CEZAREA FILIPOWA - BRAMY PIEKIELNE 

NIE PRZEMOGĄ KOŚCIOŁA
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którzy zbudowali w nim niewielki 
zamek obronny. Jednak w XIII wieku 
obszar nawiedziło trzęsienie ziemi, 
powodując spore zniszczenia. Odtąd 
Banias nigdy więcej nie zyskało 
na znaczeniu. W 1967 roku było 
niewielką wioską liczącą około dwustu 
mieszkańców. Dziś jest tu stanowisko 
archeologiczne.

Dlaczego Jezu w tym miejscu 
pytał Apostołów o wiarę i zapowie-
dział powstanie Kościoła? Wydaje 
się, że chciał w ten sposób pomoc 
swoim uczniom zapamiętać to 
doniosłe wydarzenie. Wszyscy byli 
zauroczeni splendorem miasta, ale 
też pewnie wszyscy Żydzi byli zgor-
szeni kultami pogańskimi, które tu 

sprawowano. Szczególnie tajem-
nicza i potężna była świątynia bożka 
Pana. Osadzona na skale od frontu 
zdobiona marmurem, przechodziła 
płynnie w głąb jakimi. Tam znajdo-
wało się jedno z trzech źródeł rzeki 
Jordan. Woda wydobywała się ze skały, 
silnym strumieniem wiła się pod świą-
tynią, by wypłynąć na powierzchnię 
zaraz za miastem. Kult w tej świą-
tyni polegał na tym, że w ofierze skła-
dano kozły. Zabijano je we wnętrzu 
świątyni, nieopodal źródła. Dlatego 
woda, która wypływała z tego miejsca, 
łączyła się krwią, przyjmując jej kolor. 
Od tej czerwonej wody wypływającej 
obficie spod ziemi, świątynię bożka 
Pana nazywano „Bramą Piekła”.

To rzuca nieco światła na sprawę 
nauczania o Kościele, którego nic nie 
zwycięży. Jezus mógł celowo zabrać 
swoich uczniów na skalę na miastem 
i pokazać im tę potęgę świata pogań-
skiego. Dał im okazję spojrzenia 
na rzeczywistość opierając się na łasce 
Boga. Zobaczyli, kto jest prawdziwym 
władcą świata i co tak naprawdę nigdy 
nie przemija: dzieła Boże.

I faktycznie po Bramie Piekieł 
w Banias niewiele dziś zostało. Źródło 
bije już w innym miejscu, woda ma 
normalny kolor. Skała stoi niewzru-
szona na swoim miejscu. Kto na nią 
wyjdzie zobaczy, jak bardzo przemi-
jające są potęgi tego świata. 

Podobnie skała Kościoła stoi mocno. 
Uderzają w nią potęgi świata, ale jej 
fundament, jak usłyszał św. Piotr, jest 
osadzony na Jezusie. On przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył 
świat. Nie ważne, czy uczniom Jezusa 
przyjdzie żyć w czasach zarazy, prze-
śladowania, czy dobrobytu, Syn Boży 
zatroszczy się o swoich wiernych. 
Zaprasza nas tylko do tego być patrzeć 
na rzeczywistość z Jego perspektywy. 
Choćby się wydawało, że giniemy, że 
jesteśmy na przegranej pozycji, Jezus 
jest Panem. On wykorzysta każdą 
scenerię, by objawić nam Ojca, by dać 
na pokój. Potrzeba tylko zaufania.

Ks. Wojciech Kubacki
proboszcz Czarnego Dunajca w latach 1830-1832

Ks. Wojciech Kubacki – pocho-
dził z rodziny rzemieślni-
czej. Urodził się 20 stycznia 

1799 roku w Górnej Wsi na terenie 
parafii Raciechowice. Teologię 
studiował we Lwowie i Bochni. Tutaj 
też w 1825 roku z rąk ks. Bpa G. 
Zieglera, przyjął święcenia kapłań-
skie w wieku 26 lat. Jako wikary 
pracował w Jordanowie. Spędził tam 
jednak nie cały rok. W 1826 roku 
został mianowany wikarym w Bole-
sławiu, skąd również szybko został 
przeniesiony. Dokumenty kościelne 

podają, że od 18 listopada 1826 roku 
był wikarym w Dąbrowie Tarnowskiej, 
a od 12 października 1827 roku został 
proboszczem w Ślemieniu. 21 marca 
1830 roku został zainstalowany 
na proboszcza w Czarnym Dunajcu. 
Tutaj miał spore trudności z prowa-
dzeniem pracy duszpasterskiej. Wobec 
niego wytoczonych było również 
kilka procesów sądowych. Dlatego 
też postarał się o uniezależnioną 
parafię w Odrowążu. Objął ją w lutym 
1832 roku. W Odrowążu dokończył 
budowę kościoła i wystroju jej wnętrza. 

Prace te trwały od 1825 roku. Przy-
gotował też kościół do konsekracji. 
Dokonała się ona 1 sierpnia 1832 roku 
z rąk ks. Biskupa Franciszka Pisztek. 
Ks. Wojciecha Kubackiego w Odro-
wążu uznano za dobrego i spraw-
nego gospodarza. Dzięki jego stara-
niom postawiono w Odrowążu nowe 
budynki gospodarcze. Zmarł 6 lutego 
1839 roku w Odrowążu. Pochowany 
został na cmentarzu kościelnym, gdzie 
jego następca postawił mu pomnik. 

Następca Ks. Tomasz Bryniarski
Oprac. Ks. Marcin Napora

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XIX WIEKU
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PIERWSZE ŚLADY OBECNOŚCI 
Pierwsze wzmianki o Żydach w Czarnym 
Dunajcu pochodzą z połowy XIX wieku, 
chociaż zapewne pojawili się tu już wcze-
śniej. Według spisu przeprowadzonego 
w 1847 roku mieszkały tu następujące 
osoby: Hersz Breitkopf, Joseph Jacob-
shon, Izaak i Hirsch Korngutowie, Isaac 
i Mendel Ungarowie oraz Salomon 
Glucksman. Zajmowali się oni głównie 
handlem, w tym produkcją i sprzedażą 
piwa, wódki i miodu, ale również naby-
wali ziemię od chłopów. Wzrost liczby 
Żydów w Czarnym Dunajcu był rezul-
tatem zniesienia 1860 roku przez władze 
austriackie zakazu osiedlania się 
Żydów na tym terenie. 

ROZWÓJ 
DZIAŁALNOŚCI 
W 1880 roku w Czarnym 
Dunajcu mieszkało 221 Żydów, 
co stanowiło 8,9% ogółu 
mieszkańców. Podlegali gminie 
żydowskiej w Nowym Targu. 
Struktura zawodowa ludności 
żydowskiej stopniowo uległa 
zmianie. W tym czasie działały 

dwa domy modlitwy, łaźnia, szkoła 
żydowska oraz cmentarz. 

W okresie międzywojennym popu-
lacja Żydów systematycznie rosła. 
W 1921 roku było 341 osób, w 1927 – 
400, w 1939 – 405, co stanowiło już 
około 14%. W porównaniu z innymi 
miejscowościami w Małopolsce, nie 
był to znaczny odsetek, ale i tak wpływ 
Żydów na życie miasta pozostawał 
widoczny. W 1920 roku Bernard Schwa-
rzbrand aplikował na adwokata, a Jakub 
Stiller pracował jako koncypient adwo-
kacki w Nowym Targu. W latach 30. 

XX wieku w Czarnym Dunajcu 
działało trzech adwokatów: 

Leser Lamensdorf, Szymon 
Pacanower i Kopel Schle-
singer. Najliczniejszą 
grupę stanowili drobni 
rzemieślnicy (krawcy, 
szewcy, piekarze, rzeź-
nicy), przedsiębiorcy, 
handlarze i szynkarze. 

Najwięcej dochodów 
przynosił pobliski tartak, 
należący do Landaua 
z Krakowa i zatrudniający 

około 200 pracowników. Na tym przykła-
dzie można zauważyć, że status mająt-
kowy czarnodunajeckich Żydów był zróż-
nicowany. Najczęściej dochody lokowano 
w nieruchomościach (domach, parce-
lach budowlanych, ogrodach lub w inte-
resie, np. piekarni, szynku, restauracji, 
sklepie, szynku. Rzadko natomiast kupo-
wano grunty orne. 

Żydzi w Czarnym Dunajcu mieli 
do dyspozycji szkołę podstawową, 
osobną dla chłopców i dziewcząt. Tylko 
najbogatsi posyłali swoje dzieci na dalszą 
edukację do Nowego Targu i Krakowa. 
W 1929 roku otwarto szkołę, która 
szybko stała się najważniejszym ośrod-

kiem kształcenia młodzieży. W 1930 roku 
otwarto bibliotekę i przedszkole prowa-
dzone przez Żyda. 

Stosunki z ludnością katolicką 
układały się poprawnie. Zdarzały się 
spięcia i prowokacje, jednak nie docho-
dziło do rozlewu krwi. Obok Żydów 
w Czarnym Dunajcu mieszkali także 
Cyganie, ale tylko ci pierwsi mieli repre-
zentację w radzie miejskiej. W 1920 roku 

ŻYDOWSKIE ŚLADY 
W CZARNYM DUNAJCU
Z pewnością każdy kto przejeżdżał trasę Czarny Dunajec – Rabka ulicą Ojca Św. Jana Pawła II, zwrócił swoją uwagę 

na niezadbany fragment pobielonego, przydrożnego muru nieopodal ujścia ulicy Kantora. Miejsce to stanowi 
pamiątkę ważnej, choć często wypieranej z pamięci, karty naszej lokalnej historii. Jest ono bowiem świadectwem 

obecności Żydów w Czarnym Dunajcu. Ich wpływy na tym obszarze w początkach XX wieku były znaczne. 
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w jej skład wchodziło ośmiu radnych 
żydowskich.

PIERWSZE REPRESJE WOBEC 
ŻYDÓW 
Od początku okupacji władze niemieckie 
stosowały wobec Żydów rozmaite 
represje. W styczniu 1940 roku ograni-
czono prawa do posiadania majątku oraz 
swobodnego poruszania się. Zabroniono 
posługiwania się językiem hebrajskim 
i zmuszano do wykonywania rozma-
itych prac porządkowych. Systema-
tycznie wywożono ich do getta utwo-
rzonego na przełomie maja i czerwca 
1941 roku w Nowym Targu. Wszyscy 
zginęli później w niemieckim nazistow-
skim obozie zagłady w Bełżcu.

W Czarnym Dunajcu wprawdzie 
nie powstało getto, ale we wrześniu 
1942 roku założono tu obóz pracy przy-
musowej. Żydów umieszczono koło 
stacji kolejowej, przy drodze do Nowego 
Targu. Przywieziono tu około 90 osób, 
głównie z Jordanowa, Mszany Dolnej, 
Limanowej, Ochotnicy i Szczawnicy. 
Pracowali oni w tartaku Homag, gdzie 
na potrzeby lotnictwa przygotowano 
hangary. Obóz zlikwidowano w maju 
1943 roku, a więźniowie zostali wywie-
zieni do obozu w Bełżcu.

W dniu 20.05.1942 roku Niemcy 
zabili Józefa Lehrera i jego córkę oraz 
Polaka, Karola Chracę, który dostarczał 
im żywność. Pochowano ich we wspólnej 
mogile na cmentarzu żydowskim na styku 
ulicy Kantora i Ojca Św. Jana Pawła II. 
W lipcu 1942 roku zastrzelono w miesz-
kaniu rodzinę Pacanowerów, a w sierpniu 
kilkunastu chorych z Czarnego Dunajca 
i okolic. Okupację przeżyli tylko nieliczni, 
którzy wkrótce po wojnie wyemigrowali 
z Polski, głównie do Izraela.

Ks. Marcin Napora
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KĄCIK  DLA  DZIECI
Trwa okres wielkanocny. Wygląda on inaczej niż zazwyczaj, ale jest to 

przecież czas radości. Bo naprawdę mamy podwody do radości. Jesteśmy 
dziećmi Bożymi i nic tego nie zmieni. Przypomina nam o tym Duch Święty, 

którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym.

Na koniec tego miesiąca będziemy 
obchodzili uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego, zwaną też Pięć-

dziesiątnicą. Warto przypomnieć, co 
jeszcze daje nam Duch Święty. Święty 
Paweł w „Liście do Galatów” napisał tak:

„Owocem zaś Ducha jest: miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzej-
mość, dobroć, wierność, łagodność, 
opanowanie” (Ga 5, 22-23).

Modlitwa do Ducha Świętego jest 
bardzo ważna, bo On potrafi nauczyć nas 
naprawdę dobrych rzeczy. Dzięki Niemu 
życie jest rzeczywiście bardziej radosne.

Najlepiej codziennie rano pomo-
dlić się o owce i dary Ducha Świętego. 
Tak robił św. Jan Paweł II. Nauczył go 
tego jego tata.

Jak my możemy modlić się 
do Ducha Świętego? Najprostsza 
modlitwa to: „Duchu Święty, przyjdź”!

I można dodać słowa: „Napełnij 
moje serce radością, pokojem, cierp-
kością wytrwałością…”

Można prosić o jeden dar, albo 
o wszystkie. Duch Święty jest bardzo 

szczodry. Ale UWAGA! Jeśli popro-
simy do dary Ducha Świętego, On nam 
ich udzieli i będzie chciał, żebyśmy 
od razu je „przetestowali”. Czyli 
będzie chciał, sprawdzić, czy jesteśmy 
cierpliwi, nawet jak ktoś nas zdener-
wuje, czy siądziemy do nauki, chociaż 
mamy ochotę robić coś innego. On 
na pewno pomoże.

KONKURS
W tym miesiącu konkurs będzie 

dotyczył modlitwy do Ducha Świę-
tego, którą odmawiał św. Jan Paweł II.

Aby otrzymać nagrodę wystarczy 
odnaleźć tę modlitwę, zanotować 
na kartce a w najbliższą niedzielę 
przynieść ją do kościoła i włożyć 
do koszyka przed ołtarzem, pamiętając 
o wypisanym z tyłu imieniu, nazwisku 
i klasie. Zwycięzców ogłosimy za 
miesiąc na łamach naszego pisma.

Po odbiór nagród prosimy zgłosić 
się do zakrystii. 

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

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.  
PRZYJĘLI 

1 MARZEC
• Jan Stanisław PARDOŁ, s. Mateusza 

i Angeliki, Czarny Dunajec
 
15 MARZEC
• Alicja STOPKA-STUDENCKA, c. Jakuba 

i Sandry, Czarny Dunajec
• Jowita DŁUGA, c. Marcina i Eweliny, 

Czarny Dunajec
• Aniela ZUBEK, c. Józefa i Elżbiety, Stare 

Bystre
 
13 KWIECIEŃ
• Emilia Maria BEDNARZ, c. Marcina i Zofii, 

Stare Bystre
• Nikola ADAMCZYK, c. Przemysława 

i Danieli, Czarny Dunajec
• Gracjan Mariusz GIL, s. Józefa i Sylwii, 

Czarny Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK 
ODESZLI

23 LUTY
 � Maria KRÓŻEL, l. 87, Zakopane

 
28 LUTY

 � Anna MAZANEK, l. 66, Czarny 
Dunajec

 
4 MARZEC

 � Ludwika BYSTRYK, l. 92, 
Czarny Dunajec

 
10 MARZEC

 � Jolanta HARBUT, l. 52, Czarny 
Dunajec

 
13 MARZEC

 � Krystyna STYRKACZ, l. 67, 
Czarny Dunajec

 28 MARZEC
 � Maria RADECKA, l. 71, 
Piekielnik

 
11 KWIECIEŃ

 � Stanisław CYRWUS, l. 87, 
Czarny Dunajec

 
16 KWIECIEŃ

 � Anna WRÓBEL, l. 92, Stare 
Bystre

 
22 KWIECIEŃ

 � Zofia DŁUGA, l. 61, Czarny 
Dunajec
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4 Niedziela Wielkanocna 3.05
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 8.30 †  Tadeusz Bryjak 2 rocz. śmierci 
10.00 †  Zygmunt Banaś, żona Jadwiga 
11.30 ZA PARAFIAN - CHRZTY 
17.00  O błog. Boże, zdrowie, potrzebne 

łaski dla strażaków i ich rodzin z OSP 
Cz. Dunajec

17.00 †  Stanisław Chlebek 

Poniedziałek 4.05 Wspomnienie 
św. Floriana, męczennika 
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Józef Skóbel 8 rocz. śmierci 
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisława Fit – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Figus – int. z pogrzebu 
18.00 †  Maria Kołodziejczyk 

Wtorek 5.05 Wspomnienie św. Stanisława 
Kazimierczyka, kapłana 
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Teofila Szaflarska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisława Mazanek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Józef Obrochta – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Pająk – int. z pogrzebu 
18.00 †  Jan Szuba, żona Stanisława i zm. 

z rodziny 

Środa 6.05 Święto świętych Apostołów 
Filipa i Jakuba
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisława Fit – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Figus – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Sobek – int. z pogrzebu 
18.00  1) Przebłagalna i o błog. Boże, pomoc 

Matki Bożej w zwalczeniu wirusa, który 
zagraża nam i całemu światu  
2) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla Haliny i Edwarda 
z rodziną  
3) O błog. Boże i światło Ducha Świę-
tego w egzaminie maturalnym oraz 
właściwy wybór drogi życiowej dla 
Bartłomieja 

Czwartek 7.05 
 7.00  O błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski 

dla pracowników ZDZ i ich rodzin
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Stanisława Mazanek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Józef Obrochta – int. z pogrzebu 
18.00  O błog. Boże, dary Ducha Świętego 

i opiekę Matki Bożej dla kapłanów 
w naszej parafii 

Piątek 8.05 Uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, patrona Polski
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisława Fit – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Figus – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Pająk – int. z pogrzebu 
18.00 †  Stanisław Szczypta

Sobota 9.05 
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Stanisława Mazanek – int. z pogrzebu 

 7.00 †  Józef Obrochta – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Sobek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Marian Szuba – int. z pogrzebu
18.00  Dziękcz. i o błog. Boże dla Darii 

na roczek 
18.00 †  Maria i Ludwik Chlebek

5 Niedziela Wielkanocna 10.05
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Stanisław Bednarek
 8.30 †  Aleksandra i Władysław Bielański 
 8.30 †  Stanisław Podczerwiński 39 rocz. 

śmierci 
10.00 †  Józef Trąbka i jego rodzice Ferdynand 

i Rozalia 
11.30 †  Stanisław Malinowski 
15.00 †  Józef Komorowski, syn Andrzej
17.00  O zachowanie od klęsk żywiołowych 

i dobre urodzaje z Róży Kulikowskiej 

Poniedziałek 11.05 
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisława Fit – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Figus – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisława Mazanek – int. z pogrzebu 
18.00 †  Władysław Zubek 4 rocz. śmierci 
18.00 †  Antoni Pogwizd

Wtorek 12.05 
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Józef Obrochta – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Pająk – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Sobek – int. z pogrzebu 
18.00  O błog. Boże i zdrowie w rodzinie 

Wiktorii i Józefa Kapołka 

Środa 13.05 Wspomnienie NMP z Fatimy
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisława Fit – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Figus – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisława Mazanek – int. z pogrzebu 
18.00  1) Przebłagalna i o błog. Boże, pomoc 

Matki Bożej w zwalczeniu wirusa, który 
zagraża nam i całemu światu 
2) O błog. Boże i ulgę w cierpieniu dla 
Zofii 

Czwartek 14.05 Święto św. Macieja, 
Apostoła
 7.00 †  Halina Tylka greg.
 7.00 †  Józef Obrochta – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Pająk – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Sobek – int. z pogrzebu 
18.00 †  Stanisław Ratułowski

Piątek 15.05 
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisława Fit – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisława Mazanek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Marian Szuba – int. z pogrzebu 
18.00 W Y P O M I N K O W A

Sobota 16.05 Święto św. Andrzeja Boboli, 
kapłana i męczennika
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Józef Obrochta – int. z pogrzebu 

 7.00 †  Stanisław Pająk – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Sobek – int. z pogrzebu 
 7.00 W int. Bogu wiadomej
18.00 †  Maria Hajduga

7 Niedziela Wielkanocna 17.05
 7.00 †  Halina Tylka greg. 
 7.00 †  Władysław Gal, jego rodzice 

i teściowie i zm. z rodziny 
 8.30 †  Jan i Aniela Leja 
10.00 W int. Bogu wiadomej
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Maria Świderska 

Stare Bystre i Wróblówka
4 Niedziela Wielkanocna 3.05
Stare Bystre
9.00  1) O błog. Boże, zdrowie, potrzebne 

łaski dla strażaków i ich rodzin z OSP 
Stare Bystre  
2) †  Jan Szaflarski, żona Aleksandra, 

córka Ludwika
Wróblówka 
10.30  1) O błog. Boże, zdrowie, potrzebne 

łaski dla strażaków i ich rodzin z OSP 
Wróblówka 
2) †  Leon Solarczyk

Środa 6.05 Święto świętych Apostołów 
Filipa i Jakuba
Stare Bystre 
16.00  1) O błog. Boże dla kapłanów w naszej 

parafii i członkiń Róży Stanisławy 
Harbut i ich rodzin 
2) †  Maria Ciesielka – int. z pogrzebu

Wróblówka 
16.00 †  Stanisław Bałek

Piątek 8.05 Uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, patrona Polski
Stare Bystre 
16.00  1) † Maria Kęsek 24 rocz. śmierci 

2) † Józef Molek, syn Grzegorz
Wróblówka
16.00 O błog. Boże dla Kacpra i Kamila

5 Niedziela Wielkanocna 10.05 
Stare Bystre 
11.30 ZA PARAFIAN – ODPUST
Wróblówka 
9.00 †  Andrzej Chraca

Środa 13.05 Wspomnienie NMP z Fatimy 
Stare Bystre 
16.00 †  Aleksandra i Anna Sowa
Wróblówka 
16.00 †  Filomena i Cyprian Króżel

Piątek 15.05 
Stare Bystre 
16.00 W Y P O M I N K O W A
Wróblówka 
16.00 W Y P O M I N K O W A

6 Niedziela Wielkanocna 17.05 
Stare Bystre 
9.00 †  Krzysztof Gał
Wróblówka 
10.30 †  Zofia i Stanisław Zaborski z synami

Intencje mszalne
03.05 - 17.05.2020 r.


