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AKTUALNOŚCI

ODPUST W STAREM BYSTREM 

W zaostrzonych warunkach epidemiologicznych odbył się odpust 
w Starem Bystrem. W niedzielę 10 maja, Mszę Świętą odpustową 

ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika, który jest patronem  kaplicy 
na Skałce, odprawił ks. Mateusz Bochenek. Mimo trudności i ograniczeń 
parafianie licznie zebrali się na uroczystości. 

ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II

W niedzielę 17 maja, podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele 
parafialnym, uczciliśmy 100-tną rocznicę urodzin Jana Pawła 

II. Na koniec rocznicę uświetnił rodzinny występ Państwa Florczyków. 
Zaśpiewali oni piosenkę: „Nie zastąpi Ciebie nikt”. Dziękujemy za ten 
mały koncert i liczymy na więcej w przyszłości. Warto również przypo-
mnieć, że już w styczniu nasza parafia mogła świętować 100-tną rocznicę 
urodzin Jana Pawła II poprzez II Góralski koncert z Janem Pawłem II 
przygotowany przez Parafialną Grupę Młodzieżową: „Śladami Boga”.  
Okazuje się, że w tych nowych okolicznościach epidemicznych, styczeń 
był najlepszym czasem na podkreślenie i uczczenie tej, jakże ważnej dla 
całego świata rocznicy. Niestety nie udało się też zorganizować piel-
grzymki dziękczynnej za dar bierzmowania do Rzymu, który miał być 
formą uczczenia postaci Jana Pawła II. Liczymy na to, że po ustabilizo-
waniu sytuacji będzie można wrócić do tych planów. 
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Kolejny miesiąc maj minął pod znakiem 
ogólnoświatowej walki z pandemią 
koronawirusa. Jest rzeczą oczywistą, 
że ta nowa sytuacja dotknęła każdej 
rodziny i każdego z nas. Niewątpliwie 
wpłynęła również na nowe oblicze 
Kościoła jako wspólnoty w czasie walki 
z epidemią. Choć dzięki Bogu w naszym 
regionie, ilość osób zarażonych była 
znikoma, to i tak wielu z nas ciągle ma 
obawy. Tych obaw nie są w stanie prze-
łamać nawet kolejne wolności społeczne 
wprowadzane przez władze państwowe. 
Pomimo trudności Kościół jest miej-
scem daru łaski, jaki płynie z tajem-
nicy Krzyża Chrystusowego. To tu dzięki 
zesłaniu Ducha Świętego mamy możli-
wość ubogacać się Jego darami i poko-
nywać swoje słabości w wierze. Warto 
również pamiętać, że Kościół był zawsze 
przestrzenią, do której uciekali potrze-
bujący, był azylem, w którym szukano 
prawdziwej wolności. Oby ten czas, 
który przeżywa nasze pokolenie, nie 
wpłynął negatywnie na postrzeganie 
społecznej i duchowej roli Kościoła 
zbudowanego przecież przez samego 
Chrystusa. 
W czerwcu pragniemy zwrócić uwagę 
naszych czytelników na ważne wyda-
rzenia, które miały miejsce w naszej 
miejscowości. Uczciliśmy bowiem 
100-tną rocznicę urodzin Jana Pawła II. 
Choć obchody te miały skromną oprawę 
spowodowaną ograniczeniami epide-
micznymi, zapisały się jednak pozy-
tywnie w naszej pamięci. 
W maju obchodziliśmy również liturgiczne 
wspomnienie św. Rity. W naszej parafii 
nabożeństwo do tej Świętej ma szczególny 
wymiar. Gromadzi bowiem wiernych 
z całego Podhala i Orawy. Tym bardziej 
więc chcieliśmy przybliżyć Państwu 
postać św. Rity, przedstawić modlitwy za 
jej wstawiennictwem oraz opisać historię 
powstania tego nabożeństwa w parafii 
Przenajświętszej Trójcy. Warto również 
zapoznać się ze świadectwami małych 
cudów, dokonanych za wstawiennic-
twem św. Rity na naszym terenie. Są one 
dowodem wielkiego oddania czcicieli św. 
Rity swojej patronce.  

Słowo 
Wstępne 



HONOROWE ODDAWANIE KRWI 

W niedzielę 24 maja w naszej parafii odbyła się akcja 
krwiodawstwa. Zarejestrowano 51 osób, krwio-

dawcy oddali 20 litrów krwi. Jest to absolutny rekord, 
dziękujemy za wielkie zaangażowanie i ofiarność ludzi. 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Krakowie składa serdeczne podziękowanie Księdzu 
Proboszczowi Parafii Czarny Dunajec za wielkie zaan-
gażowanie w organizacji tej nad wyraz pożytecznej akcji 
pobierania krwi  w szczególnych warunkach  trwania  
pandemii COVID – 19. Słowa podziękowania i wdzięcz-
ności kierujemy przede wszystkim do krwiodawców,  którzy 
oddali krew w tym dniu. Dziękujemy za Wasz  dar życia, 
za odwagę i chęć ratowania drugiego człowieka. 

DZIEŃ MATKI

J ak co roku uczciliśmy dzień Matki. 
Na Mszy Świętej, na której modli-

liśmy się za wszystkie żyjące i zmarłe 
matki, zawierzaliśmy Panu Bogu całe 
nasze rodziny. Matka jest tą, która 
buduje ognisko domowe, dlatego 
jest tak ważna dla każdego z nas. 
Na koniec Mszy świętej każda matka 
wraz z rodziną otrzymała indywidualne 
błogosławieństwo Boże.
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Od kilku już lat, każdego 22 dnia 
miesiąca świątynia w Czarnym 
Dunajcu wypełnia się po brzegi 

wiernymi, którzy pragną oddać cześć 
świętej Ricie. Jej kult w naszym regionie 
rozkwita i z pewnością nie osiągnął 
jeszcze pełni. Na nabożeństwo do świętej 
przybywają osoby z coraz odleglejszych 
miejscowości w naszym regionie. Stałymi 
czcicielami tej świętej z Cascii są miesz-
kańcy Podhala w tym duża grupa wier-
nych z okolicznych wsi aż po Zakopane; 
Orawy; i Spisza. Jaki były początki tego 
szczególnego kultu w Czarnym Dunajcu, 
w ostatnich latach popularnego w całej 
Polsce?

Rita z Cascia to najpopularniejsza 
święta od kilku stuleci! Urodziła się 
w średniowieczu, ale dorobiła się 
niedawno nawet profilu na Facebooku. 
Kult św. Rity jest szczególny i różni 
się od pozostałych, tak licznych nabo-
żeństw do innych świętych. Jej czci-
ciele nie ograniczają się we wpisywaniu 

próśb i podziękowań. Nastolatek 
prosi, by rodzice znowu byli tacy 
jak dawniej; studentka, żeby 
udało jej się zdać egzamin 
z mikrobiologii; absol-
wenci wyższych uczelni 
modlą się do św. Rity o dobrą 
pracę; kobieta zdradzona prosi, 
żeby miała siłę wybaczyć i żyć 
dalej; jedna matka prosi o uzdro-
wienie córki z anoreksji, druga dzię-
kuje, że św. Rita wyprosiła polep-
szenie stanu zdrowia dla chorego 
na autyzm syna. Są tacy, którzy proszą 
w sprawach finansowych, bo mają kłopot 
ze spłatą kredytu lub otrzymaniem go. 
Spora grupa młodych ludzi prosi też 
o dobrą żonę czy dobrego męża. Ktoś 
inny dzieli się ze świętą trudnościami 
mieszkaniowymi i prosi o poprawę relacji 
z teściową czy sąsiadem. Różnorodność 
zanoszonych próśb i podziękowań jest 
wręcz zadziwiająca! Podobnie, jak 
zadziwiające są tłumy, które od wielu 
lat gromadzą się regularnie w kościołach 
w całej Polsce.

Każdego 22 dnia miesiąca w parafii 
Przenajświętszej Trójcy w Czarnym 
Dunajcu kilkaset wiernych przybywa 
do świątyni. Odbywa się tutaj msza św. 
i nabożeństwo. Kto wątpi, niech spróbuje 
przejść się obok tego kościoła w godzi-
nach nabożeństw. Na całym świecie kult 
szerzy się za sprawą sióstr augustianek 
i braci augustianów, którzy stale przyj-
mują prośby i podziękowania. Nie inaczej 
było w przypadku pojawienia się tego 
kultu w Czarnym Dunajcu. Jak podkreśla 
ks. Proboszcz pomysł na wprowadzenie 
nabożeństw do św. Rity zrodził się 
jeszcze przed 2015 rokiem. Zachętą stał 
się ogólny wzrost popularności świętej 
w archidiecezji krakowskiej. Ważnym 
momentem, w genezie kultu stała się 
rozmowa ks. Proboszcza z jednym 
z przedstawicieli klasztoru augustianów, 
który zobowiązał się przekazać parafii 

relikwie św. Rity. Uroczyste 
wprowadzenie tychże relikwii 

oraz pierwsze nabożeń-
stwo do św. Rity w duna-
jeckim kościele odbyło 
się 22 marca 2015 roku. 

Mszy świętej przewodni-
czył ks. Proboszcz Krzysztof 

Kocot. W homilii inaugurującej 
cykl kazań o św. Ricie, podkreślił 

on, że nieprzypadkowo symbolem 
świętej jest róża: czerwone płatki 
oraz kolce, gdyż miłość i cierpienie 

w życiu świętej były nierozłączne. Na tę 
cechę życia św. Rity zwrócił uwagę św. 
Jan Paweł II: „Rita cierpiała i kochała: 
kochała Boga i kochała ludzi; cierpiała 
dla miłości Boga i cierpiała z powodu 
ludzi. Róża miłości jest wtedy świeża 
i pachnąca, kiedy jest złączona z cier-
pieniem Boga”.

KIM BYŁA ŚW. RITA?
Rita należy do najbardziej popularnych 
świętych na świecie. Urodziła się około 
1380 roku w rodzinie ubogich górali 
w Rocca Porena, niedaleko Cascii 
(Umbria) jako jedyne dziecko. Według 
podania miała być dzieckiem wymo-
dlonym przez pobożnych rodziców. 
Na chrzcie otrzymała imię Małgo-
rzata (Rita jest jego zdrobnieniem). 
Na życzenie rodziców wyszła za mąż. 
Związek ten był jednak bardzo nieudany. 
Porywczy, brutalny mąż był powodem 
wielu jej dramatów. Rita znosiła swój 
los z anielską cierpliwością. Mąż Rity 
zginął zabity w porachunkach zwaśnio-
nych rodów.

Rita była matką dwóch synów, 
z którymi miała kłopoty wychowawcze. 
Bojąc się, by nie kontynuowali wendety, 
prosiła Boga, aby raczej zabrał ich 
ze świata niż mieliby stać się zabój-
cami. Bóg wysłuchał tej prośby. Obaj 
młodzieńcy, którzy planowali pomścić 
ojca, zmarli podczas epidemii. Rita 

DUNAJECKI KULT 
ŚWIĘTEJ RITY
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jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła 
do zakonu augustianek, które miały swój klasztor 
w Cascii. Ponieważ była analfabetką, została 
przyjęta do sióstr „konwersem”, które były 
przeznaczone do codziennej posługi w klasz-
torze. Z całą radością, z miłości dla Oblubieńca, 
spełniała najniższe posługi w klasztorze. Często 
w ciągu dnia i nocy całowała z miłością obrączkę 
zakonną, która symbolizowała jej mistyczne 
zaślubiny z Jezusem.

Miała szczególne nabożeństwo do Bożej 
męki. Widziano ją nieraz, jak leżała krzyżem, 
zalana łzami. Kiedy pewnego dnia kazno-
dzieja miał kazanie o męce Pańskiej, prosiła 
gorąco Jezusa, by dał jej zakosztować męki 
chociaż jednego ciernia, który ranił Jego 
przenajświętszą głowę. Została wysłuchana. 
W czasie modlitwy poczuła nagle w głowie 

Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, 
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, 
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Chrystusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona, 
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą, 
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, 
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, 
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, 
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, 

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej,  
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. 

Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, 
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali, 
Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali, 
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, 
Abyśmy Twoje cnoty naśladowali,

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, Panie.
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach, 
W każdym smutku i przeciwności, 
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinę śmierci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść 
nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj 
nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się 
nad nami.

K. Módl się za nami święta Rito. 
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się
Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, 
udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy 
mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego 
Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Rity

Modlitwa do  
św. Rity

Święta Rito, Patronko spraw trudnych,
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego,

zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów,
lekarko chorych, pociecho strapionych,

wzorze prawdziwej świętości,
ukochana Oblubienico Chrystusa Pana,

naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego.
Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam, módl się za mną, o uległość 
woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi 
z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznał/a skutków Twej opieki, by 
modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie 
wiary, nadziei i miłości, szczerego dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej 
oraz łaskę (proszę wymienić prośbę). I spraw, abym zwyciężywszy wszelkie 
przeszkody i pokusy, mógł/mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować 
i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha świętego. Amen.
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silne ukłucie. Na tym miejscu wytwo-
rzyła się bolesna rana, która zadawała 
jej nieznośne cierpienia przez 15 lat, 
aż do śmierci. (Na tę pamiątkę po jej 
śmierci zrodziła się tradycja odpra-
wienia 15 czwartków św. Rity). Aby 
jednak uniknąć sensacji, Rita prosiła 
Chrystusa, by rana była ukryta, nadal 
jednak sprawiając cierpienia. Tak się 
też stało. Rita odznaczała się posłu-
szeństwem, duchem modlitwy i cierpli-
wości. Będąc prostą i niewykształconą 
osobą, osiągnęła szczyty kontemplacji.

Zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 roku 
w Cascii. Tam jej nienaruszone ciało 
spoczywa do dziś. Sanktuarium Świętej, 
obejmujące jej rodzinny dom w Rocca 
Porena oraz klasztor i kościół w Cascii, 
w którym została pochowana, jest miej-
scem tłumnych pielgrzymek. Sława 
świętości zaczęła ściągać do Cascii wielu 
pielgrzymów. Przy grobie Rity działy 
się nadzwyczajne rzeczy, które napeł-
niły sławą tamtejszy klasztor. Kiedy po 
kilku latach wybuchł w kościele gwał-
towny pożar, mimo że spalił się cały 
kościół, cyprysowa trumna z ciałem Rity 
pozostała nietknięta. Zaczęły mnożyć 
się wizerunki i modlitwy do służeb-
nicy Bożej. Papież Urban VIII w roku 
1628 zatwierdził jej kult. Jednak jej 
uroczysta kanonizacja odbyła się dopiero 
24 maja 1900 roku. Dokonał jej papież 

Leon XIII, nazywając św. Ritę „drogo-
cenną perłą Umbrii”.

KULT ŚW. RITY W XXI WIEKU
Św. Rita jest patronką w sprawach trud-
nych i beznadziejnych. Jest opiekunką 
wielu dzieł charytatywnych i bractw. 
W Polsce kult św. Rity jest bardzo żywy. 
Szczególnym jego miejscem jest klasztor 
sióstr augustianek w Krakowie, gdzie 
w kościele św. Katarzyny przechowy-
wane są relikwie św. Rity.

Róża stała się symbolem tej Świętej 
i tradycyjnie w dniu kiedy odprawiane 
są nabożeństwa, wypada kupić kwiaty. 

A widok tysiąca osób z bukietami róż 
podniesionymi do góry i modlącymi 
się do św. Rity, złamał już wątpliwości 
niejednego sceptyka, który nie wierzy 
w cuda. Ze świętą od spraw beznadziej-
nych kojarzona jest najczęściej opowieść 
o ogrodzie różanym, który Rita uprawiała 
zarówno jako młoda wiejska dziewczyna, 
jak i później za murami klasztoru. Kilka 
miesięcy przed śmiercią poprosiła jedną 
z sióstr, żeby przyniosła jej z ogrodu 
kwiat róży. Był styczeń 1457 (lub 1447 – 
data nie jest ustalona dokładnie). Można 
domyślać się z jaką niechęcią siostra 
poszła do ogrodu. Jednak ku zaskoczeniu 
zakonnic wróciła z różą.

PROŚBY I PODZIĘKOWANIA 
DO ŚWIĘTEJ RITY 
W CZARNYM DUNAJCU
Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
w trakcie nabożeństwa do św. Rity 
w dunajeckim kościele, odczytywanie 
próśb i podziękowań do świętej trawa 
kilkadziesiąt minut. Uważne wsłu-
chanie się w treść odczytywanych zdań, 
pozwala określić wachlarz problemów 
i trudności, z którymi borykają się nasi 
czciciele świętej. Szczególny wymiar 
mają podziękowania do świętej Rity, 
które są dowodem małych cudów. 
Takich świadectw o cudach dokonywa-
nych w naszym regionie za przyczyną 
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Pomimo trudnych warunków 
i ograniczeń wspólnota Kościoła 
bez przerwy, aktywnie działa, 

a wszyscy jej członkowie trwają 
w modlitwie i nadziei,  by ten ciężki 
czas ostatecznie się skończył i wszystko 
wróciło do normy.

Od samego początku kwaran-
tanny Kościół sprawnie organizował 
i udostępniał cotygodniowe transmisje 

Mszy świętych niedzielnych, dzięki 
czemu wierni mogli uczestniczyć 
w ceremonii Eucharystii bez  nara-
żania zdrowia. Organizowane były 
spowiedzi święte, szczególnie istotne 
w czasie Wielkiego Postu, kiedy 
każdy odczuwa szczególną potrzebę 
oczyszczenia się z grzechów. Oczy-
wiście wszystko było przeprowadzone 
zgodnie z zasadami zapobiegającymi 

św. Rity jest coraz więcej. To sprawia, 
że kult się rozszerza, kolejni czciciele 
regularnie przychodzą do świątyni. 
Przy okazji modlitwy wierni licznie 
spowiadają się i przyjmują komunię 
świętą. To najlepszy dowód na to, 
że kult świętej przybliża do Boga. 
Oddajmy głos niektórym podzięko-
waniom, które pojawiły się w duna-
jeckim kościele:

„Moja mama miała raka. Po pierw-
szej diagnozie wszyscy się załama-
liśmy. Mama ciągle chodziła do kolej-
nych lekarzy i poddawała się różnym 
badaniom. Terapie i leczenie nie przy-
nosiło skutku. Choroba nie przecho-
dziła, wciąż ją bolało. Wyniki były coraz 
gorsze. Wszyscy w domu z rodzeństwem 
i tatą byliśmy załamani. Wtedy właśnie 
zaczęliśmy wszyscy razem chodzić 
na nabożeństwa do św. Rity i modlić 
się za mamę. Po kilku miesiącach mama 
pojechała do Krakowa na kolejne 
badania i kontynuację leczenia. Nie było 
go już. Nowotwór zniknął, rozpłynął 
się. Kolejne wyniki badań potwier-
dzały, że mama jest całkowicie zdrowa. 
Lekarze nie umieli wyjaśnić jak to się 
stało. To był nasz rodzinny, mały cud. 
Teraz nadal jeździmy do św. Rity. Tym 
razem jednak jeździmy po to, by dzię-
kować za dar zdrowia, a tak naprawdę 
dar życia.”

Michał, lat 18

„Święta Rito dziękuję Ci z całego 
serca za otrzymane łaski od Boga i Matki 
Najświętszej za twoim pośrednictwem. 
Dziękuję za poprawę mojego zdrowia, 
za dobre wyniki badań. Opiekuj się mną 
nieustanie. Dziękuję za wyjście z nałogu 
alkoholowego mojego męża, za to że 
wreszcie jest zgoda w rodzinie i sąsiedz-
twie. To dzięki Tobie.”

Twoja Czcicielka

„Święta Rito dziękuję Ci za dar wyba-
czenia mojemu mężowi zdrady. Dzię-
kuję za siły, które mi dajesz, a które 
każdego dnia pomagają mi pokonywać 
niechęć i złość. Dziękuję za odwagę 
wejścia na drogę miłosierdzia i wyba-
czenia moim bliskim.”

Twoja Czcicielka

Ks. Marcin Napora

JAK KOŚCIÓŁ 
RADZIŁ SOBIE 

Z OGRANICZENIAMI 
EPIDEMICZNYMI?

Epidemia znacząco wpłynęła na życie każdego z nas. Czynności, 
które dotychczas były codziennością, teraz są kontrolowane 

i pełne obostrzeń. Nic już nie wygląda tak samo. 
Pandemia dotknęła także wspólnotę Kościoła. Msze, nabożeństwa, 

modlitwy w świątyni nagle przestały być dostępne. Trzeba było 
szybko szukać rozwiązania, by na ten trudny czas znaleźć inny 

sposób na uczestnictwo w Mszy świętej. 
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Od połowy marca nasz kraj obej-
muje poczucie niepewności. 
Wszyscy chodzą zamaskowani, 

musimy ograniczać wzajemne kontakty. 
A to wszystko przez wirusa, który nie 
boi się mydła.

Wielką trudnością jest wspomniana już 
w tytule praca oraz nauka zdalna. Szkolne 
obowiązki uczniowie zmuszeni byli prze-
nieść do domu. Zajęcia organizowane są 
przed ekranem komputera, laptopa czy 
smarfona. Nauczyciele robią wszystko, 
byśmy czuli się jak w szkolnych murach. 
Za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. 
Czasem jednak te szkolne obowiązki nas 
przerastają. Niektórzy mają wrażenie, że 
przerabiamy więcej materiału, niż w szkole. 
Te cztery ściany często rozpraszają, nie 
można się skupić. A ograniczenia czasowe 
przy sprawdzianie czy kartkówce odczuwa 
się troszeczeczkę bardziej. Dodatkowo 
kontakt z niektórymi uczniami jest utrud-
niony. Najczęściej są to ci, którzy mogą 
zostać nieklasyfikowani z powodu ocen 
niedostatecznych na koniec roku szkolnego. 
Oto wypowiedź jednej z nauczycielek: 
„Kontakt z uczniami jest utrudniony. Oni 
uczą się kombinowania i zwyczajnie się 
rozleniwiają. Spośród wszystkich obecnych 
na lekcji online nikt nie włącza kamery. 
Ja ich nie widzę, nie mam z nimi takiego 
kontaktu, jak na lekcji w szkole. Zrozu-
miałe jest to, że nie każdy może mieć 
dostęp do sprzętu, ale w wielu przypad-
kach wiem, że oni kłamią, że nie mają 
kamery i unikają w ten sposób kontaktu. 
W wielu sytuacjach nauczyciel nie ma 
takiego wpływu na ucznia, jak w czasie 
lekcji w szkole, a więc oni mogą sobie 
pozwolić na niewykonanie jakiegoś pole-
cenia, niezrobienie notatek.”

Rodzice młodszych dzieci teraz 
pewnie przyswajają program nauczania, 
by pomóc swoim pociechom. Z kolei 
nauczyciele mają ogrom ćwiczeń, kart-
kówek i sprawdzianów na koncie swojej 
poczty. Nie wiadomo, czy nasze plany 
na wakacje dojdą do skutku. 

Jednak wszystkie te trudności powinny 
doprowadzić nas do jednego wniosku: 

Rodzina powinna być najważniejsza, 
a wcześniejszy tryb życia nie pozwolił 
nam tego dostrzec. Odnówmy relację 
rodzinne. Spędzajmy ze sobą więcej 
czasu. Tym bardziej, że kolejne decyzje 
rządu stają się dla nas nadzieją na poprawę 
sytuacji społecznej. Są nadzieją na możli-
wość odnowienia relacji koleżeńskich, 
przyjacielskich w gronie znajomych 
i rówieśników, nie tylko w szkole, ale 
także poza nią. 

Warto też wyciągnąć pozytywne 
wnioski z sytuacji epidemii, która 
zdaje się mija. W psychologii wniosek 
ten możemy określić jako poczucie 
braku. Każdy z nas doświadczył takiego 
poczucia braku. Ten brak dotyczył nie 
tylko relacji, ale również kwestii ducho-
wych. Wielu ludzi, zwłaszcza starszych, 
niemal ze łzą w oku mówiło o sytu-
acji, w której nie mogli udać się tak jak 
zawsze do kościoła na Mszę Świętą. 
To poczucie braku Boga może przy-
nieść paradoksalnie pozytywne skutki. 
Im bardziej doświadczamy, że czegoś 
nam brak, tym bardziej szanujemy to 
wtedy, gdy możemy z tego korzystać. 
Im bardziej nie mogliśmy korzystać 
z sakramentów, tym bardziej odkry-
waliśmy, jaką stanowiły one wartość 
w naszym życiu. A zatem chodzi o to, 
abyśmy wychodząc z ograniczeń zwią-
zanych z epidemią, powrócili do tych 
wartości, które są związane z rozwojem 
naszego ducha. Nie może być tak, że 
walcząc o tę tak zwaną normalność, 
zapomnielibyśmy o niedzielnej Mszy 
Świętej. Równie złą praktyką i nega-
tywnym skutkiem ograniczeń epide-
micznych, byłoby pozostanie przy 
transmisjach telewizyjnych Mszy 
Świętej. Nic nie zastąpi bowiem bezpo-
średniej obecności w kościele i bezpo-
średniego kontaktu z żywym Bogiem 
w komunii świętej. Transmisje telewi-
zyjne były jedynie substytutem praw-
dziwego kontaktu z Bogiem. Warto 
o tym pamiętać, ciesząc się z coraz 
większą wolnością społeczną. 

Dominika Czechowicz

O TRUDNEJ RZECZYWISTOŚCI
KORONAWIRUS: PRACA, NAUKA ZDALNA, SPRAWA WIARY

możliwościom zakażenia. Oprócz tego, 
gdy obostrzenia zostały zmniejszone 
i Msze święte mogły się odbywać, lecz 
z ograniczoną ilością osób, parafia 
prowadziła działania umożliwiające 
uczestnictwo każdemu, kto tylko 
zechciał wziąć udział w Eucharystii.

Jeśli chodzi o nabożeństwa majowe 
to szczególną rolę odegrali wierni, 
którzy przygotowali i odświeżyli 
wizerunki Matki Bożej, oraz zadbali 
o przestrzegania wymogów kwaran-
tanny. Dzięki nim majówki mogły 
odbywać się przy parafialnych kaplicz-
kach, na świeżym powietrzu, zgodnie 
z tradycją. Nabożeństwa tętniły życiem, 
a wierni godnie oddali cześć Najświęt-
szej Panience, co udowodniło, że nasza 
wiara cały czas trwa i nic nie może jej 
złamać.

Dodatkowo z okazji 100. rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła II została zorga-
nizowana wspaniała akcja zachęcająca 
wszystkie dzieci do wspólnego śpie-
wania dla naszego patrona. Wzięło 
w niej udział ponad trzydziestu ochot-
ników. Każdy z nich zaprezentował 
własne wykonanie piosenki ,,Nie 
zastąpi Ciebie nikt”, ku czci św. Jana 
Pawła II. Dzieci z niesamowitą energią 
i radością pokazały, że pamiętamy 
o naszym Rodaku, który na zawsze 
pozostanie w naszych sercach. 

Choć sytuacja spowodowana 
pandemią jest dla nas wszystkich 
nadzwyczajna i trudna, to nie można 
tracić nadziei. W takich momentach 
warto zadać sobie pytanie jak silna 
jest nasza wiara i czy potrafimy trwać 
w Chrystusie nawet w ciężkich chwi-
lach, w momentach kiedy nie wiemy jak 
będzie wyglądać przyszłość. Jan Paweł 
II często powtarzał, że od wieków łączy 
nas wiara, która daje siłę na pokony-
wanie przeszkód, jakie przynosi nam 
życie, nadzieja, która sprawia, że nie 
lękamy się śmierci, bo mamy świado-
mość, że Chrystus ofiarował nam życie 
wieczne, miłość, bez której życie nie 
miałoby sensu, ponieważ ,,człowiek 
powstał z miłości i dla miłości”, a tą 
miłością jest Bóg, któremu powinniśmy 
ufać. Czas epidemii z pewnością zapisze 
się w historii świata, ale to od nas zależy, 
jak będzie wspominany i jakie przy-
niesie dla nas doświadczenia. 

Anna Skupień
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ROLA SŁOWA BOŻEGO 
W MOIM ŻYCIU
Jak ważna jest rola słowa Bożego 
w liturgii i w życiu chrześcijańskim, 
zwięźle podają następujące słowa:

„W czytaniach, które wyjaśnia 
homilia, Bóg przemawia do swego 
ludu, objawia mu tajemnicę odku-
pienia i zbawienia, i podaje mu pokarm 
duchowy, a sam Chrystus poprzez 
swoje słowo obecny jest pośród wier-
nych. Lud przyswaja sobie to Boże 
słowo przez śpiew i łączy się z nim 
ściśle przez wyznanie wiary, a posilony 
nim w modlitwie powszechnej zanosi 
prośby w potrzebach całego Kościoła 
i o zbawienie całego świata”.

Po burzliwych obradach Soboru 
Watykańskiego stało się jasne, że 
należy na nowo uwzględnić rolę Słowa 
Bożego w codziennym życiu każdego 
chrześcijanina. W maju 1969 roku 
powstał nowy Lekcjonarz Mszalny, 
opracowany przez Radę Posoborową. 
Aby udostępnić wiernym słowo Boże 
w szerszym zakresie, wprowadzono 

trzyletni cykl perykop biblijnych 
na niedziele i uroczystości i oznaczono 
je literami: A, B, C. Przy doborze czytań 
biblijnych kierowano się tradycyjnymi 
zasadami: zasadą czytań dobieranych 
tematycznie i zasadą czytania ciągłego 
wybieranej księgi świętej.

Pierwszą zasadę stosowano przy 
dobieraniu czytań na okres adwentowy, 
wielkopostny i wielkanocny. Na niedziele 
zwykłe w ciągu roku zastosowano drugą 
zasadę. Czytana jest wybrana księga 
święta lecz pomija się w niej niektóre 
partie, kierując się względami dusz-
pasterskimi. Chodzi o teksty, które 
są trudne i wymagają specjalistycz-
nych studiów, by je właściwie rozu-
mieć. Czytanie ciągłe zastosowano przy 
drugim czytaniu oraz przy Ewangelii. 
Czytanie pierwsze ze Starego Testa-
mentu tak jest dobrane, aby harmonizo-
wało z Ewangelią. Chodzi o uniknięcie 
zbyt wielkiej rozbieżności tematycznej 
oraz o podkreślenie jedności obu Testa-
mentów. W niedziele czyta się Ewangelię 
w zależności od cyklu: niedziele cyklu 

A - wg św. Mateusza; niedziele cyklu B - 
wg św. Marka; niedziele cyklu C - wg św. 
Łukasza. Ewangelię wg św. Jana zarezer-
wowano na ostatnie tygodnie Wielkiego 
Postu i na cały okres wielkanocny. Dzieje 
Apostolskie czyta się w okresie wielka-
nocnym jako czytanie pierwsze.

Według prastarej tradycji i zasady 
podziału funkcji, pierwsze i drugie 
czytanie powinien wygłosić któryś 
lektor nie powinien to być celebrans. 
Lektor taki nie powinien być przy-
padkowy, ale dojrzały do poprawnego 
czytania i dobrze przygotowany. Nato-
miast Ewangelia, od IV wieku, zarezer-
wowana jest dla diakona. Gdy nie ma 
diakona może ją przeczytać inny kapłan, 
a w ostateczności sam celebrans.

Śpiewy między czytaniami skła-
dają się głównie z psalmów. Po pierw-
szym czytaniu śpiewano cały psalm 
z powtarzaną antyfoną, zwaną respon-
sorium, stąd nazwa psalmus responso-
rius. Z biegiem czasu melodia psalmu 
responsoryjnego rozwinęła się w formę 
melizmatyczną (ozdobną), w VI w., 

św. Hieronim

Nieznajomość Pisma Świętego
jest nieznajomością Chrystusa

ZROZUMIEĆ SŁOWO BOŻE

CZYLI O LITURGII SŁOWA
Liturgia słowa to druga część mszy świętej, która następuje po obrzędach wstępnych, a przed Liturgią 

Eucharystyczną. Najważniejszymi momentami w liturgii słowa są czytania Pisma Świętego oraz Credo. Czytania 
mogą być zakończone homilią lub kazaniem. Liturgię słowa kończy modlitwa powszechna. W dni powszednie 

jest czytany fragment ze Starego lub Nowego Testamentu, śpiewany jest psalm, po którym następuje Ewangelia. 
W niedziele natomiast są dwa czytania jedno ze Starego, a drugie z Nowego Testamentu, również jest psalm 

i czytana Ewangelia. W niedzielę okresu wielkanocnego oba czytania są z Nowego Testamentu.
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wskutek czego doszło do skrócenia 
tekstu i do wyłączenia ludu od śpiewu 
na rzecz wyszkolonych śpiewaków. 
Ostatnia reforma liturgiczna składa 
się na śpiew z psalmu przeplatanego 
refrenem. Psalm najczęściej śpiewa 
kantor lub schola. Refren natomiast 
powtarzają wszyscy obecni. Tekst pierw-
szego czytania biblijnego i psalm po nim 
następujący z refrenem tak są ułożone, 
że tworzą jedną całość treściową. Przed 
Ewangelią śpiewa się werset wprowa-
dzający w jej treść. Werset ten obra-
mowany jest radosnym „Alleluja”, 
w Wielkim Poście aklamacja na cześć 
Chrystusa, który dalej głosi swoją Ewan-
gelię: „Chwała Tobie, słowo Boże” lub 
„Chwała Tobie, Królu wieków”. Śpiew 
ten rozpoczynają wszyscy, albo schola, 
ewentualnie kantor. Gdy psalmu się nie 
śpiewa, wtedy należy go od recytować . 
Natomiast aklamację przed Ewangelią 
należy zawsze śpiewać, gdyby zaś się 
jej nie śpiewało, to można ją opuścić.

Sekwencja swą tradycją sięga 
początków VIII i IX wieku, zaczęto 
wtedy podkładać dodatkowe teksty, aby 

każda nutka miała swoją sylabę. Były 
to tak zwane tropy. Najchętniej tropo-
wano długie melizmy na ostatniej sylabie 
Alleluja, przed Ewangelią. Nazwano je 
sekwencjami, lub prosami. Około XI 
wieku sekwencje zaczęły przybierać formę 
wierszowaną, do której dorabiano nowe 
melodie. Powstały w ten sposób sekwencje 
nawiązujące do ludowej kultury muzycznej, 
które z tego między innymi powodu były 
chwytliwe i cieszyły się wielką popular-
nością u ludu. Popularność ta trwała przez 
całe średniowiecze. Dzisiaj sekwencje 
śpiewa się nie po Alleluja, jak dawniej, 
lecz przed, ponieważ wraz z wersetem jest 
wprowadzeniem do Ewangelii.

Ewangelia czytana jest od dawna 
w specjalnej oprawie obrzędowej: od IV 
wieku zarezerwowana jest dla diakona 
lub kapłana; od IX wieku diakon przed 
jej czytaniem otrzymuje specjalne błogo-
sławieństwo; kapłan natomiast odmawia 
modlitwę przygotowawczą; księgę Ewan-
gelii zanosi się do ambony procesjonalnie 
z zapalonymi świecami i kadzielnicą; 
w średniowieczu w procesji tej niesiono 
również krzyż i sztandary. Diakon 
względnie kapłan rozpoczyna czytanie 
Ewangelii od znaku krzyża kreślonego 
na księdze i na sobie, następnie okadza 
księgę przed czytaniem; wierni recytuj 
ją lub śpiewają aklamację: „Chwała 
Tobie Panie” na początku, i „Chwała 
Tobie Chryste” po czytaniu. Podczas 
gdy innych czytań biblijnych słucha się 
w pozycji siedzącej, to w czasie czytania 
Ewangelii tradycja każe stać. Postawa 
stojąca oznacza szacunek dla Ewan-
gelii oraz gotowość do kierowania się 
w życiu jej zasadami; po czytaniu Ewan-
gelii diakon lub kapłan mówi po cichu: 
„Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze 
grzechy”. Po Ewangelii w niedzielę oraz 
święta następuje kazanie.

Zaraz po kazaniu odmawiane jest 
wyznanie wiary. Pierwotnie stoso-
wane było ono przy obrzędach sakra-
mentu chrztu. Każdy kandydat do tego 

sakramentu musiał je opanować na pamięć 
i od recytować indywidualnie (stąd liczba 
pojedyncza: „Wierzę...”). Wyznanie 
wiary we Mszy świętej dokumentuje 
wewnętrzny związek chrztu z Eucha-
rystią. Jest przypomnieniem przyję-
tego sakramentu chrztu i równocze-
śnie jego odnowieniem. Na Wschodzie 
do liturgii mszalnej, wyznanie wiary 
weszło w V wieku w Antiochii, później 
w Konstantynopolu i innych Kościołach. 
W liturgii gallikańskiej wyznanie wiary 
spotykamy w VI wieku. W Rzymie Credo 
wprowadzono do Mszy świętej dopiero 
w 1014 roku na życzenie cesarza Henryka 
II Pobożnego. Życzył sobie mianowicie, 
aby w czasie jego Mszy koronacyjnej 
w Rzymie, było Credo. Od tego czasu 
pozostało w liturgii rzymskiej na stałe.

Modlitwa powszechni kończy liturgię 
słowa Bożego. W ciągu wielu wieków lud 
dawał upust potrzebie wspólnej modlitwy 
w różnych intencjach bądź po kazaniu, 
bądź też po Mszy świętej lub w „wypo-
minkach”. Od czasu Soboru Watykań-
skiego II modlitwy te otrzymały swoje 
dawne i właściwe miejsce. Przywró-
cona modlitwa powszechna każe wyjść 
z kręgu własnych próśb i włączyć się 
w modlitwę błagalną całego ludu. Przy-
czynia się ona między innymi do pogłę-
bienia świadomości o wspólnotowym 
czyli społecznym charakterze liturgii. 
Z reguły zanosi się prośby do Boga 
w następującej kolejności: w potrze-
bach Kościoła powszechnego, za władzę 
państwową i o zbawienie całego świata, 
za tych, którzy znajdują się w trudno-
ściach życiowych, za wspólnotę miej-
scową. Podczas niektórych obchodów 
o charakterze specjalnym, jak na przy-
kład bierzmowanie, małżeństwo, czy 
pogrzeb, wtedy porządek intencji może 
w większym stopniu uwzględnić te szcze-
gólne okazje. Całe zgromadzenie litur-
giczne wyraża swoje błaganie wspólną 
aklamacją: „Wysłuchaj nas, Panie”.

Tomasz Kulman

10 MAJ
 � Michał BARNAŚ,  
l. 67, Czarny Dunajec

17 MAJ
 �Władysław JAROŃCZYK,  
l. 96, Czarny Dunajec

17 MAJ
 �Wiktoria LISZKA, l. 91, Wróblówka

24 MAJ
 � Stanisław Klimowski,  
l. 91, Czarny Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK 
ODESZLI

Kronika 
parafialna



PROFANACJA KRZYŻA 
I ODPOWIEDŹ 

MŁODYCH LUDZI
Zupełnie bez echa w mediach ogólnopolskich przeszła informacja o kolejnej, tym razem bardzo 

prostackiej profanacji krzyża we Francji. Dlaczego niszczenie symboli chrześcijańskich nie wywołuje 
ogólnego sprzeciwu? Dlaczego brakuje zainteresowania medialnego tą sprawą? 

Do niesłychanego aktu wanda-
lizmu i bluźnierstwa doszło 
na północ od Montpellier 

na francuskim wybrzeżu śródziem-
nomorskim – nieustaleni dotych-
czas sprawcy podpiłowali i prze-
wrócili 10-metrowy krzyż, ważący 
prawie tonę, ustawiony na szczycie 
góry Saint Loup na wysokości 
prawie 700 metrów. Do zdarzenia 
doszło prawdopodobnie w nocy 
z 10 na 11 maja, ale miejscowe 
władze ujawniły to dopiero 15 maja 
2020 r.

Według wstępnych ustaleń tamtej-
szej żandarmerii wandale prawdopo-
dobnie nie używali piły, ale posłu-
żyli się świdrem, którym obalili 
wielką metalową konstrukcję krzyża, 
widocznego z pobliskiego Montpellier. 
Na kikucie wysokości 1 metra napisali 
sprejem po francusku „Szczyt świecki” 
i „Heretycy” oraz po angielsku „Witch 
power” (moc czarownicy), co może 

wskazywać na odwoływanie się 
do symboliki pogańskiej.

Zniszczony obecnie krzyż meta-
lowy ustawiono na górze w 1911, zastę-
pując nim wcześniejszy drewniany, był 
symbolem całego regionu Langwe-
docji, na której terenie znajduje się 
Montpellier. „Było to znaczące miejsce 
dla mieszkańców miasta i regionu, gdyż 
krzyż był widoczny ze wszystkich stron 
” – powiedział rektor katedry św. Pawła 
w tym mieście ks. Michel Plagniol. 
Dodał, że „wiele osób chodziło na górę 
na spacery, aby podziwiać stamtąd całą 
dolinę”. 

Ten najnowszy akt barbarzyń-
stwa wpisuje się w całą serię podob-
nych ataków antychrześcijańskich, 
a zwłaszcza antykatolickich, które 
od kilku lat przetaczają się przez 
Europę, głównie Zachodnią (chociaż 
ostatnio coraz częściej zdarzają 
się one także w Polsce). Francja 
w tej niechlubnej statystyce zajmuje 

pierwsze miejsce: według danych 
rządowych od trzech lat codziennie 
są tam profanowane średnio trzy 
kościoły, ale przedmiotem działań 
wandali padają tam również cmen-
tarze, pomniki i szkoły katolickie.

W tych smutnych okolicznościach 
jest także światło nadziei. Po kilku 
dniach od wspomnianej profanacji 
krzyża, grupa młodych Francuzów 
postanowiła na nowo w miejscu 
profanacji postawić krzyż. W tym 
celu na górę wyniesiono drewniany 
krzyż w dwóch częściach. Mimo że 
jest on mniejszy od oryginalnego, 
stanowi on symbol zmian, jakie 
w dziedzinie religijnej dokonują się 
we Francji. 

Podobny symboliczny obraz młodych 
Francuzów, okazujących swoją wiarę, 
widzieliśmy ponad rok temu, gdy nad 
Sekwaną płonęła katedra Notre Dame. 
Pewne jest, że obraz religijności Francji 
zmienia się. Coraz częściej możemy 
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Ks. Tomasz Bryniarski – pocho-
dził z rodziny mieszczań-
skiej. Syn Michała i Antoniny 

Czerneckiej. Urodził się 9 grudnia 
1803 roku w Nowym Targu. Filozofię 
studiował we Lwowie i Tarnowie. Tu 
23 czerwca 1827 roku przyjął świę-
cenia kapłańskie z rąk ks. Abpa. G.T. 
Zieglera, mając zaledwie niespełna 
24 lata życia.

Jego pierwszą parafią wikariu-
szowską była Milówka, gdzie prze-
bywał tylko rok. W 1828 roku pracę 
podjął w Ślemieniu. Od 17 września 
1831 roku został w Ślemieniu admini-
stratorem, a od 1832 roku proboszczem, 
mając 29 lat. 19 sierpnia 1835 roku 
objął probostwo w Czarnym Dunajcu. 
Tu ukończył budowę plebanii, ogro-
dził ją i założył sad. Restaurował 
kościół, powiększył chór. Sprawił wiele 
aparatów liturgicznych. Ogrodził cmen-
tarz. Wybudował wikarówkę. Był życz-
liwy dla księży oraz chłopów. Tych 
ostatnich wspierał podczas powstania 
chochołowskiego.

Ks. Bryniarski wzorowo prowa-
dził kancelarię parafialną. Sumiennie 

wypełniał agendy dziekańskie ku zado-
woleniu władzy duchownej i księży. 
Z analizy ksiąg parafialnych wynika, 
że w okresie jego proboszczowania 
w Czarnym Dunajcu, miała miejsce 
w tym regionie duża epidemia cholery, 
czerwonki i szkarlatyny. To jego skru-
pulatne zapiski pozwoliły odtworzyć 
krzywą wzrostu zgonów w okresie 
epidemii w latach 1845-1847. (Więcej 
na ten temat pisaliśmy w numerze 
kwietniowym Dunajca).

W 1835 roku został wicedziekanem, 
10 maja 1836 roku dziekanem i inspek-
torem szkolnym dekanatu nowotar-
skiego. Jedną z jego pierwszych ról jako 
dziekana było towarzyszenie ks. Bp. 
Franciszkowi Ksaweremu Zacharyasie-
wiczowi, który w 1836 roku wizytował 
parafię Chochołów. Dowiadujemy się 
tego z kroniki parafialnej w Chocho-
łowie. To samo źródło podaje, że kilka 
lat wcześniej w 1831 roku w parafii 
Chochołów z powodu epidemii cholery 
zmarło tylko 16 osób. Zostali oni pocho-
wani koło drogi wiodącej do Cichego.

Jako dziekan ks. Bryniarski dokonał 
także instalacji pierwszego proboszcza 

Zakopanego, wioski jeszcze nikomu 
nie znanej – ks. Józefa Stolarczyka. 
Miało to miejsce w 6 stycznia 
1848 roku. Za czasów dziekaństwa 
ks. Bryniarskiego, dokonano zmian 
terytorialnych dekanatu nowotar-
skiego. Dotychczas należące do deka-
natu parafie: Krościenko, Kamienica, 
Tylmanowa, a także ekspozytury 
w Szczawnicy i Ochotnicy przyłą-
czono do dekanatu łąckiego. Stąd też 
w roku 1846, kiedy dziekanem nowo-
tarskim był jeszcze ks. Bryniarski, 
dekanat ten liczył 10 parafii, 2 filie, 
4 ekskurrendy. Pracowało w nich 
22 księży, w tym w parafii Czarny 
Dunajec trzech przy liczbie wiernych 
– 9202.

W 1848 roku został odzna-
czony tytułami kanonik EC i RM. 
W marcu 1851 roku przeszedł operację 
w Krakowie, po czym zamieszkał 
u sióstr szarytek w Tyńcu. Tu zasko-
czyła go śmierć 25 marca 1851 roku. 
Miał wtedy 48 lat. Pochowany został 
na tynieckim cmentarzu.

Następca Ks. Bartłomiej Bogdalik
Oprac. Ks. Marcin Napora

Ks. Tomasz Bryniarski
proboszcz Czarnego Dunajca w latach 1835-1851

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XIX WIEKU

usłyszeć o francuskim przebudzeniu 
religijnym pośród młodych ludzi, którzy 
świadomie wybierają Boga i chcą żyć 
według Jego przykazań. Średnie poko-
lenie Francuzów w praktyce odeszło 
już od Boga. Symbolem ich religij-
ności, a raczej jej zgliszczy, stała się 
płonąca katedra w Paryżu. Na tych 
zgliszczach Bóg chce wybudować nowe 
pokolenie młodych ludzi odważnie 
broniących swojej wiary i niewsty-
dzących się jej. Po wielu latach ciem-
ności religijnej nad Francją pojawia 
się więc promyk nadziei. Na razie jest 
on tylko nikłym światłem, ale przynosi 
on szansę na duchowe przebudzenie 
całego narodu. 

Ks. Marcin Napora
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Bądź wola Twoja 
- czy raczej moja?
Miłość zakłada wolność. Jeśli Bóg jest 
miłością nie może zniewolić czło-
wieka, którego tak bardzo kocha. 
Tam gdzie ma panować miłość 
i szacunek nie może być mowy 
o zniewoleniu. Błędem byłoby 
zakładanie, że Bóg tylko steruje 
naszym życiem, my realizujemy 
Jego pomysł na nas i nie mamy nic 
do powiedzenia. Nasze plany i zamiary 
nie stoją w sprzeczności z Bożą wolą. 
Jego wolą jest to, aby każdy człowiek 
został zbawiony. Przecież Boża Opatrz-
ność to nic innego jak wielka troska 
i opieka roztaczana nad wszystkim co 
stworzył, a szczególnie nad człowie-
kiem. Ufność w Opatrzność w piękny 
sposób uzupełnia się z naszą wolną 
wolą, z naszym planowaniem. Kluczem 
do tego na pewno jest kształtowanie 
w sobie umiejętności, aby wolę Ojca 
przyjąć i realizować z wielką pokorą, 
szczególnie w trudnych sytuacjach 
życiowych. W sytuacjach w których 
odczuwamy ból, strach, lęk i cier-
pienie, w momentach w których tak 
zwyczajnie zaczynamy się buntować 
i sprzeciwiać , kiedy w głowie kłębią 
się myśli , gdzie jest Bóg i dlaczego 
nie pomaga. I właśnie wtedy mamy 
zaufać Bożej Opatrzności. Rzecz nieby-
wale trudna, ale jakże potrzebna. Czło-
wiek ma swoje wyobrażenia, oczekuje 
od Boga konkretnego działania- niech 
się stanie moja wola, a wypadałoby 
powiedzieć – bądź wola Twoja. On 
widzi nasze życie z lepszej perspek-
tywy, widzi przeszłość, teraźniej-
szość i przyszłość. Pomaga zobaczyć 
sens tam, gdzie ludzie widzą już tylko 
bezsens i zrozumieć to, co wydaje się 
nie do pojęcia. Wiara w Opatrzność 
jest siłą człowieka, a nie oznaką jego 
bezsilności i bezradności. Wydaje się, 
że nasza wola powinna być zgodna 
z Bożą wolą, bo w obu przypadkach 
celem jest dobro i szczęście człowieka. 

CZŁOWIEK „POD OKIEM” BOGA
Boża Opatrzność. Wolna wola. Jak planować swoje życie, a jednocześnie poddawać się temu, co zaplanował 

dla nas Bóg? Czy Boska Opatrzność niszczy naszą wolność? A może to tylko pozorna sprzeczność? 
Czy Boża Opatrzność i nasza wolna wola wykluczają się wzajemnie, czy może się uzupełniają?

Dlaczego więc przeważa w nas brak 
zgody na Jego wolę? Ciężko udzielić 
jednej odpowiedzi za wszystkich. 
Pewne jest tylko, że Bóg zna konse-
kwencje naszych działań, my dopiero 
spodziewamy się jakie mogą być ich 
skutki. Może więc warto zaufać.

Boża Opatrzność niszczy 
naszą wolność?
Zdecydowanie nie. Opatrzność Boża 
jest czymś, co umożliwia nam właściwe 
wykorzystanie naszej wolności. 
Opatrzność, która w ojcowski sposób – 
z troską i mądrością- kieruje i wspiera 
a jednocześnie szanuje tą wolność. 
Człowiek jako istota rozumna i wolna 

może współpracować z Bogiem. On 
pragnie nas wspierać, ale niczego 
nam nie narzuca- to my wybieramy 

i decydujemy. To podejście dobrego 
rodzica, który pomaga swoim dzie-
ciom, wskazuje im drogę, ale ich 
nie wyręcza. Boża Opatrzność 
nie może być postrzegana jako 
czarodziejska różdżka, która 
pozbawi świat cierpienia i zła. 

Gdyby tak to miało „zadziałać”, 
to byłoby to równoznaczne z utratą 

przez nas wolności. Bóg zapraszając 
nas do współpracy niejako ryzykuje 
pojawieniem się grzechu i zła. Posza-
nowanie naszej wolnej woli wyraża się 
również w tym, że człowiek – stwo-
rzenie wyniesione ponad wszystkie 
inne- może użyć tej swojej wolności 
nawet przeciw Bogu. Dzięki wolności 
możemy podjąć decyzje, które 
„pomogą” nam zmarnować życie, ale 
dzięki niej możemy tez wybrać dobro, 
możemy wybrać Boga. Dlaczego więc 
ludzie dostali możliwość dobrowol-
nego odwrócenia się odNiego i pójścia 
inną drogą? Być może dlatego, że On 
nie chce nas do niczego zmuszać, nasz 
wybór pójścia za Nim i z Nim ma być 
dobrowolny, świadomy i nieprzymu-
szony, czyli poparty naszą wolną wolą.

Maria Bednarek
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Rocznica setnych urodzin Jana 
Pawła II, którą przeżywaliśmy 
18 maja, była dobrą okazją do przy-

pomnienia sobie czym dla mnie osobiście 
był i jest pontyfikat Jana Pawła II, całe 
Jego życie. Jak postać Wielkiego Polaka 
wpłynęła na moje osobiste doświad-
czenie spotkania Boga. W całym kraju, 
mimo utrudnień związanych z obostrze-
niami epidemiologicznymi, starano się 
uczcić tę ważną rocznicę wykorzystując 
różne możliwości. Na szczególną uwagę 
zasługuje wyjątkowa wypowiedź papieża 
emeryta Benedykta XVI. Pomimo 93 lat 
życia w przenikliwy sposób opisuje on 
wpływ Jana Pawła II na obecny kształt 
świata i życie Kościoła katolickiego. 
Warto pochylić się nad treścią listu, jaki 
Benedykt XVI napisał z okazji rocznicy 
urodzin Karola Wojtyły.  Treść tegoż listu 
wnosi nowe spojrzenie na sprawę donio-
słości pontyfikatu Jana Pawła II

SYTUACJA KOŚCIOŁA 
POWSZECHNEGO W MOMENCIE 
WYBORU KARDYNAŁA WOJTYŁY 
NA PAPIEŻA 
„Gdy kardynał Wojtyła 16 paździer-
nika 1978 roku został obrany Następcą 
Świętego Piotra, Kościół znajdował się 
w sytuacji dramatycznej. Obrady sobo-
rowe przedstawiano na forum publicznym 
jako spieranie się o samą wiarę, która 
w ten sposób wydawała się pozbawiona 
swego charakteru nieomylnej i nienaru-
szalnej pewności. Tak na przykład pewien 
bawarski proboszcz sytuację tę scharak-
teryzował w następujących słowach: 
„Na koniec wpadliśmy w błędną wiarę”. 
To poczucie, że nic już nie jest pewne, 

że wszystko można kwestionować, 
podsycał jeszcze sposób przeprowadzania 
reformy liturgii. Na koniec wydawało 
się, że także w liturgii można wszystko 
tworzyć samemu. Paweł VI energicznie 
i zdecydowanie doprowadził do końca 
sobór, jednak po jego zakończeniu stawał 
przed coraz trudniejszymi problemami, 
które na koniec postawiły pod znakiem 
zapytania sam Kościół. Socjologowie 
porównywali w tamtym czasie sytuację 
Kościoła z sytuacją Związku Sowieckiego 
pod rządami Gorbaczowa, w którym 
w procesie poszukiwania niezbędnych 
reform rozpadł się na koniec cały potężny 
wizerunek państwa sowieckiego.

Tak więc na nowego papieża czekało 
w istocie zadanie po ludzku niemal 
niewykonalne. Już na pierwszy rzut 
oka okazało się jednak, że Jan Paweł II 
budził nowe zachwycenie się Chrystusem 
i Jego Kościołem. Najpierw jego słowa 
na rozpoczęcie pontyfikatu, zawołanie: 
„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie 
na oścież drzwi Chrystusowi!” Ten 
ton charakteryzował zresztą cały jego 
pontyfikat i uczynił go wyzwalającym 

odnowicielem Kościoła. Stało się tak 
dlatego, że nowy papież pochodził z kraju, 
w którym recepcja soboru była pozy-
tywna. Decydujące było nie powątpie-
wanie we wszystko, lecz radosna odnowa 
wszystkiego. W 104 wielkich podróżach 
duszpasterskich papież przemierzył cały 
świat i wszędzie głosił Ewangelię jako 
radosną nowinę, wyjaśniając w ten sposób 
także swój obowiązek opowiadania się 
za dobrem, za Chrystusem. W 14 ency-
klikach na nowy sposób ukazywał wiarę 
Kościoła i jego ludzkie nauczanie. 
Nieuniknione więc było to, że wywołał 
sprzeciw w Kościołach Zachodu, które 
były przepełnione wątpliwościami”.

CENTRUM NAUCZANIA JANA 
PAWŁA II – MIŁOSIERDZIE 
„Dzisiaj istotne wydaje mi się wskazy-
wanie na właściwe centrum, z perspek-
tywy którego należy odczytywać prze-
słanie zawarte w jego różnych tekstach. 
Centrum to sugestywnie odsłoniła nam 
wszystkim godzina jego śmierci. Papież 
Jan Paweł II zmarł w pierwszych godzi-
nach ustanowionego przez niego święta 
Miłosierdzia Bożego. Pozwólcie mi 
najpierw dołączyć tutaj małą osobistą 
uwagę, która ukazuje nam coś ważnego 
dla zrozumienia istoty i postępowania 
tego papieża. Jan Paweł II był od początku 
pod dużym wrażeniem orędzia krakow-
skiej zakonnicy Faustyny Kowalskiej, 
która przedstawiała miłosierdzie Boże 
jako istotne centrum całej chrześcijań-
skiej wiary i pragnęła ustanowienia jego 

LIST BENEDYKTA XVI 
NA 100-LECIE URODZIN JANA PAWŁA II
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święta. Po konsultacjach papież przewi-
dział na nie Białą Niedzielę. W sprawie 
stosowności tej daty, przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, poprosił jednak 
o opinię Kongregację Nauki Wiary. 
Daliśmy odpowiedź negatywną, ponieważ 
uważaliśmy, że takiej wielkiej, starej 
i pełnej treści daty jak Biała Niedziela 
nie należy obciążać nowymi ideami. Dla 
Ojca Świętego przyjęcie naszego „nie” 
z pewnością nie było łatwe. On jednak 
zrobił to z całą pokorą i przyjął również 
nasze drugie „nie”. Na koniec sformu-
łował propozycję, która Białej Niedzieli 
pozostawia jej historyczne znaczenie, ale 
w jej pierwotną treść wprowadza miło-
sierdzie Boże. Często zdarzały się takie 
przypadki, w których wywierała na mnie 
wrażenie pokora wielkiego papieża, rezy-
gnującego ze swych ulubionych idei, 
gdy nie było na nie zgody urzędowych 
organów, o którą zgodnie z klasycznym 
porządkiem należało je prosić.

Gdy Jan Paweł II wydał ostatnie 
tchnienie na tym świecie, było akurat 
po pierwszych nieszporach święta Miło-
sierdzia Bożego. Rozjaśniło to godzinę 
jego śmierci: światło miłosierdzia Bożego 
rozbłysło nad jego konaniem jako krze-
piące orędzie. W swojej ostatniej książce 
Pamięć i tożsamość, która ukazała się 
prawie w przeddzień jego śmierci, papież 
raz jeszcze po krótce przedstawił orędzie 
Bożego miłosierdzia. Wskazuje w niej, 
że siostra Faustyna zmarła jeszcze przed 
okropieństwem drugiej wojny światowej, 
ale przekazała już odpowiedź Pana na te 
potworności. „Zło nie odnosi ostatecz-
nego zwycięstwa! Tajemnica paschalna 
potwierdza, że ostatecznie zwycięskie 
jest dobro; że życie odnosi zwycię-
stwo nad śmiercią; że nad nienawiścią 
tryumfuje miłość”. Papieżowi przez 
całe życie chodziło o to, aby obiek-
tywne centrum wiary chrześcijańskiej 
– naukę o zbawieniu – subiektywnie 
przyjąć za swoje i uzdalniać innych 
do jego przyjęcia. Dzięki zmartwych-
wstałemu Chrystusowi miłosierdzie 
Boże jest przeznaczone dla każdego. 
Mimo iż to centrum chrześcijańskiej 
egzystencji jest nam darowane tylko 
w wierze, ma ono jednocześnie znaczenie 
filozoficzne, bo skoro miłosierdzie Boże 
nie jest faktem, to musimy radzić sobie 
z takim światem, w którym ostateczna 
przeciwwaga dobra wobec zła nie jest 

rozpoznawalna. Ostatecznie poza tym 
obiektywnym historycznym znacze-
niem każdy musi wiedzieć, że miło-
sierdzie Boże okaże się na koniec 
silniejsze od naszej słabości. W tym 
miejscu należy odnajdywać wewnętrzną 
jedność orędzia Jana Pawła II i zasad-
nicze intencje papieża Franciszka: wbrew 
spotykanej niekiedy opinii Jan Paweł II 
nie jest moralnym rygorystą. Ukazując 
istotne znaczenie Bożego miłosierdzia, 
daje on nam możność przyjęcia stawia-
nych ludziom moralnych wymogów, 
mimo iż człowiek nigdy nie zdoła im 
w pełni sprostać. Nasze moralne wysiłki 
podejmujemy w świetle Bożego miłosier-
dzia, które dla naszej słabości okazuje 
się uzdrawiającą mocą”.

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI? – 
ANALIZA PRZYMIOTNIKÓW 
„Gdy papież Jan Paweł II umierał, 
Plac św. Piotra był pełen ludzi, przede 
wszystkim młodych, którzy chcieli po raz 
ostatni spotkać się ze swym papieżem. 
Nigdy nie zapomnę chwili, w której 
arcybiskup Sandri podał wiadomość 
o odejściu papieża. Nie zapomnę przede 
wszystkim chwili, w której wielki dzwon 
św. Piotra ogłosił tę wiadomość. W dniu 
pogrzebu Ojca Świętego można było 
zobaczyć mnóstwo plakatów z napisem 
„Santo subito”. Było to wołanie, które 
płynęło ze spotkania z Janem Pawłem II 
ze wszystkich stron. I nie tylko na Placu 
św. Piotra, ale w różnych kręgach inte-
lektualistów dyskutowano nad nadaniem 
Janowi Pawłowi II tytułu „Wielki”.

Słowo „święty” wskazuje na sferę 
Bożą, a słowo „wielki” na wymiar 
ludzki. Zgodnie z zasadami Kościoła 
świętość ocenia się na podstawie dwóch 
kryteriów: heroiczności cnót i cudu. 
Obydwa te kryteria są ściśle ze sobą zwią-
zane. Bowiem pojęcie „cnoty heroicznej” 
oznacza nie jakiś sukces olimpijski, ale 

fakt, że w danym człowieku i przez niego 
widoczne jest to, co nie ma źródła w nim 
samym, lecz jest tym, co działanie Boga 
ukazuje w nim i przez niego. Chodzi tu 
nie o moralne współzawodnictwo, lecz 
o rezygnację z własnej wielkości. Chodzi 
o to, że człowiek pozwala Bogu działać 
w sobie i w ten sposób uwidaczniać przez 
siebie działanie i moc Boga.

To samo odnosi się do kryterium 
cudu. Również tutaj nie chodzi o to, że 
dzieje się coś sensacyjnego, lecz o to, 
że uzdrawiająca dobroć Boga staje się 
widoczna w sposób przekraczający 
ludzkie możliwości. Święty jest człowie-
kiem otwartym, którego przenika Bóg. 
Święty to ktoś otwarty na Boga, to czło-
wiek przeniknięty Bogiem. Świętym jest 
ten, kto nie koncentruje uwagi na sobie, 
ale sprawia, że widzimy i rozpoznajemy 
Boga. Celem procesów beatyfikacyj-
nego i kanonizacyjnego jest właśnie 
zbadanie tego zgodnie z normami prawa. 
W odniesieniu do Jana Pawła II obydwa 
te procesy zostały przeprowadzone ściśle 
według obowiązujących reguł. Stoi on 
więc teraz przed nami jako ojciec ukazu-
jący nam miłosierdzie i dobroć Boga.

Trudniejsze jest poprawne zdefinio-
wanie pojęcia „wielki”. W ciągu prawie 
dwutysiącletniej historii papiestwa tytuł 
„Wielki” przyjął się tylko w odniesieniu 
do dwóch papieży: do Leona I (440 – 
461) i do Grzegorza I (590 – 604). Słowo 
„wielki” ma u obydwu wydźwięk poli-
tyczny, ale w tym sensie, że dzięki 
sukcesom politycznym ukazuje się coś 
z tajemnicy samego Boga. Leon Wielki 
w rozmowie z wodzem Hunów Attylą 
przekonał go do oszczędzenia Rzymu, 
miasta apostołów Piotra i Pawła. Bez broni, 
bez władzy wojskowej czy politycznej, 
mocą swego przekonania do wiary zdołał 
straszliwego tyrana namówić do oszczę-
dzenia Rzymu. W walce ducha z władzą, 
duch okazał się silniejszy.
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Grzegorz I nie odniósł żadnego 
podobnie spektakularnego sukcesu, ale 
mimo to potrafił kilka razy ocalić Rzym 
przed Longobardami – również on, prze-
ciwstawiając władzy ducha, odnosił 
zwycięstwo ducha.

Gdy zestawiamy historię tych dwóch 
papieży z historią Jana Pawła II, podobień-
stwo jest niezaprzeczalne. Także Jan Paweł 
II nie dysponował żadną siłą militarną ani 
władzą polityczną. W lutym 1945 r., przy 
naradzaniu się nad przyszłym kształtem 
Europy i Niemiec, ktoś zwrócił uwagę, że 
trzeba też uwzględnić opinię papieża. Stalin 
zapytał wtedy: „Ile dywizji ma papież?” 
Oczywiście nie miał żadnej. Ale moc wiary 

okazała się siłą, która na koniec w roku 
1989 wytrąciła z równowagi sowiecki 
system siły i umożliwiła nowy początek. 
Nie ulega wątpliwości, że wiara papieża 
stanowiła istotny element w przełamaniu 
sił. I z pewnością także tutaj widoczna jest 
owa wielkość, która ujawniła się w przy-
padku Leona I i Grzegorza I.

Pytanie, czy w tym przypadku przy-
domek „wielki” przyjmie się czy nie, 
pozostawmy otwarte. Prawdą jest, że 
w Janie Pawle II uwidoczniły się nam 
wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, 
kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu 
naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei 
i otuchy”.

Szkoła Podstawowa w Czarnym 
Dunajcu włączyła się w ogólno-
polską akcję uczczenia 100-tnej 

rocznicy urodzin Jana Pawła II. 
Do akcji, dzięki pomysłowości 
Pani katechetki Barbary 
Zastawnik, włączyło wiele 
dzieci, które urodziły się 
już po śmierci Jana Pawła 
II, a Jego wielkość znają 
tylko z opowieści. 

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Czarnym 
Dunajcu bardzo licznie 
wzięli udział w propo-
zycji uczczenia rocz-
nicy urodzin Jana 
Pawła II poprzez śpiew 
przepięknej piosenki: 
„Nie zastąpi Ciebie nikt”. 
Sama treść tej piosenki 
ukazuje wielką rolę 
Karola Wojtyły w budo-
waniu wiary każdego 
z nas. Warto pochylić się 
nad tą treścią i rozważyć 
co piosenka ta niesie 
ze sobą. Uczniowie 
szkoły podstawowej 
podeszli do propozycji 
zaśpiewania piosenki 
w przeróżny sposób. 
Każdy inaczej dokonał interpre-
tacji utwory, a owoce pracy można 

podziwiać na stronie internetowej 
szkoły i parafii. Niektóre wyko-
nania urzekają swoją prostotą 

i serdecznością. Inne pokazują ile serca 
w przygotowanie wystąpienia włożyli 

nie tylko uczniowie, ale może przede 
wszystkim rodzice, którzy w obecnej 
sytuacji stają się pierwszymi nauczy-
cielami swoich dzieci. 

Barbara Zastawnik

„NIE ZASTĄPI CIEBIE NIKT” 
AKCJA W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II

Biały pielgrzym ciemna drogą
idzie pośród chmur

słysz jak planeta Ziemia  
modli się o cud

tęsknota dźwięczy jak srebrny dzwon
wszystkie róże swata twoje są

bo nie zastąpi ciebie nikt
do światła otworzyłeś drzwi
trafił Duch do naszych serc

stał się cud, zniknął lęk
z nadzieją nam kazałeś iść

subito santo wreszcie ty
trafił Duch do naszych serc

stał się cud, zniknął lęk

na lotniskach wokół globu tłum 
wytężał wzrok

by zobaczyć jak całujesz ziemie 
z jego stron

tęsknimy teraz za rokiem rok
jak bez ojca dzieci w ciemną noc

bo nie zastąpi ciebie nikt
do światła otworzyłeś drzwi

trafił Duch do naszych serc
stał się cud, zniknął lęk

z nadzieją nam kazałeś iść
subito santo wreszcie ty

trafił Duch do naszych serc
stał się cud, zniknął lęk

bez ciebie trudniej żyć
marzyć, kochać , śnić

życia gubi się sens
na złe i dobre dni

w modlitwie zawsze ty
króluj nam , królu serc

bo nie zastąpi ciebie nikt
do światła otworzyłeś drzwi
trafił Duch do naszych serc

stał się cud, zniknął lęk
z nadzieją nam kazałeś iść

subito santo wreszcie ty
trafił Duch do naszych serc

stał się cud, zniknął lęk.

AUTOR TEKSTU:  
Marek Dutkiewicz

TEKST PIOSENKI: NIE ZASTĄPI CIEBIE NIKT

Kinga 
Piotrowska 

Patrycja 
Plucińska

Aneta i Natalia
Czyszczon

Edyta 
Limanówka
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Jezioro Galilejskie znane jest pod 
wieloma nazwami: z hebrajskiego 
– Kinneret, nawiązując do jednej 

pobliskich dolinek – Genezaret, 
na cześć cesarza Tyberiusza – Tybe-
riadzkie. Znane jest także jako najniżej 
na świecie położone (spośród jezior 
słodkowodnych). Dla przykładu Kafar-
naum leżące u brzegów jeziora, znaj-
duje się w depresji wynoszącej 209 m 
pod poziomem morza. A samo Kafar-
naum? Nigdy już nie zniknie z map 
świata, bo przecież stało się ono dla 
Jezusa, swoistą bazą dla trzyletniej dzia-
łalności publicznej. Stary Testament 
milczy o tej miejscowości. W Nowym 
Testamencie wymienia się Kafarnaum 
aż 16 razy. Nie ulega wątpliwości, że 
dom Piotra stał się zarazem domem 
Jezusa. W mieście mogli też mieszkać 
Jakub, Jan, Andrzej i Mateusz. Kafar-
naum. Pewnie od zawsze istniała tu 
osada rybacka. Zaczęła rozrastać się 
na przełomie II i I wieku przed Chry-
stusem. W czasach Jezusa było sporym 
miastem, rozciągającym się wzdłuż 
lini brzegowej jeziora na odcinku 
5 km. Mieszkało tu około 1000 osób, 
głównie rybaków, handlarzy, rzemieśl-
ników. Stacjonował tu także oddział 
kilkunastu, bądź kilkudziesięciu 

rzymskich żołnierzy. W mieście miał 
siedzibę urząd celny. Rozwój miasta 
wynikał z doskonałej lokalizacji. 
Nieco na północ od zabudowań biegła 
słynna Via Maris, droga zmierzająca 
od Egiptu, przez nadmorską równinę 
na zachodzie Izraela, wreszcie przez 
dolinę Ezdrelon i brzeg Jeziora Gali-
lejskiego, by dotrzeć do Damaszku 
w Syrii. W czasach apostolskich i aż 

do IV wieku żyli tu głównie Żydzi 
i chrześcijanie. W tym okresie miasto 
rozrosło się niemal dwukrotnie. Z prze-
łomu IV i V wieku pochodzi piękna 
synagoga ozdobiona białym marmurem. 
W VI wieku na miejscu domu św. Piotra 
powstała bazylika na planie ośmioboku. 
Zastąpiła niewielki „domowy” kościół, 
który tu stał. Czasy perskie i muzuł-
mańskie (VII wiek), może i przyczyniły 

ZIEMIA JEZUSA WCZORAJ I DZIŚ 

KAFARNAUM
KAFARNAUM – CZY AŻ DO NIEBA MASZ BYĆ WYNIESIONE?

Dom św. Piotrakościół nad domem św. Piotra
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by się do dalszego rozwoju miasta, 
gdyby nie trzęsienie ziemi, które 
niemal doszczętnie je zrujnowało. 
Właściwie zapomniano o Kafarnaum, 
aż do 1894 roku, kiedy to francisz-
kanie wykupili spory teren ziemi nad 
Jeziorem Galilejskim. Nic nie wskazy-
wało na to, żeby prace archeologiczne, 
które tam podjęto, przyniosły jakieś 
owoce. Okazało się jednak, że udało 
się odtworzyć 1/3 zabudowy miasta 
z czasów Jezusa, w tym wspomnianą 
synagogę i dom św. Piotra. Dziś nad 
tym domem znajduje się nowoczesny 
kościół, na planie ośmioboku. Usta-
wiono go na palach, z przeszkloną 
posadzką, aby można było spojrzeć 
na miejsce, gdzie Jezus uzdrowił 
teściową św. Piotra. Tu też Nasz Pan 
nauczał, tu spotykał się ze swoimi 
uczniami.

Dziś Kafarnaum powinno nas 
zachęcić do wdzięczności. Bóg 
udziela nam wielu darów, których 
nieraz nawet nie doceniamy, jak talent, 
zdrowie, czy po prostu życie. Łatwo 
też popaść w rutynę, gdy co niedzielę, 
czy codziennie uczestniczymy we 
Mszy Świętej. A przecież Eucharystia 
to ogromny, niczym nie zasłużony 
przez nas cud. Jezus nie raz narzekał 
na mieszkańców Kafarnaum, że nie 
umieli rozpoznać w nim Mesjasza. I to 
mimo tylu cudów i nauczania. Osta-
tecznie zapowiedział im cud ostatni, 
znak Jonasza. Opuścił Kafarnaum i udał 
się do Jerozolimy na mękę, śmierć 
i Zmartwychwstanie. Ostatnio jednak 
powrócił do domu Piotra, swojego 
domu. Mieszka w tabernakulum, znów 
dokonuje się cud Jego obecności. Czy 
ja odwiedzam Go w Jego domu? On 
mnie zaprasza, bo mnie kocha i chce 
ze mną być. Emmanuel – Bóg z nami. 
Jezus. ks. Michał Paruch

widok na synagogę
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KĄCIK  DLA  DZIECI
Nie dawno wspominałem o czterech wielkich nocach. Jedna z nich 
dotyczyła Abrahama. Po wielu latach doczekał się on syna – Izaaka. 
Izaak jest pierwszym dzieckiem, które przemawia na kartach Biblii.

Chciałbym w kolejnych miesią-
cach przeczytać razem z Wami, 
te fragmenty Biblii, w których 

Bóg posłużył się głosem dzieci. 
Może dzięki temu łatwiej nam będzie 
mówić i postępować, tak jak świad-
kowie Boga.

Zanim zaczniemy nowy cykl arty-
kułów, warto wspomnieć kogo biblia 
uważa za dziecko? Dziewczynka 
wchodziła w dorosłość kończąc lat 
dwanaście. Gdy miała lat trzynaście, 
mogła już wyjść za mąż. Chłopcy 
stawali się mężczyznami w wieku 
lat trzynastu, jednak żonę mogli sobie 
wziąć dopiero, gdy skończyli lat 
osiemnaście. I takich młodych głosów 
będziemy razem poszukiwali w Biblii.

Na koniec dodam, że ludzie w staro-
żytności uważali dzieci za błogosła-
wieństwo. Bardzo chcieli mieć liczne 
potomstwo. Jezus także bardzo kochał 

dzieci i często brał je na ręce i błogo-
sławił je.

KONKURS
Narysuj jak według Ciebie, wyglą-

dały rozmowy Jezusa z dziećmi i jak 
im błogosławił. Aby otrzymać nagrodę 
wystarczy w najbliższą niedzielę, przy-
nieść rysunek do zakrystii w kościele, 
pamiętając o wypisaniu z tyłu imienia, 
nazwiska i klasy. Zwycięzców ogło-
simy za miesiąc na łamach naszego 
pisma. 

A zwycięzcami ostatniego 
konkursu są:
 » Julia Buk,
 » Tomasz Wiśniewski.

Po odbiór nagród prosimy zgłosić 
się do zakrystii.

Ks. Michał Paruch



„Z dnia na dzień” mijało nieubłaganie. 
Bezimienna żyła nim, przekonana iż tak 
właśnie być powinno. Że to jest słuszne. Że 
o to chodzi w życiu, by wycisnąć z niego 
soki, dopóki nie zostanie tylko nienadająca 
się do niczego skórka. Że niebo winno być 
na ziemi, a nie poza zasięgiem ludzkiego 
wzroku i pojmowania. 

Aż wreszcie przyszedł po cichu jeden 
dzień, który kopnął ją w kostkę, sypnął 
wiatrem po oczach i zawiał piachem 
w plecy. Ten dzień zupełnie jej nie rozu-
miał. Nie chciał współpracować, przeko-
marzał się z istnieniem. Poczuła się jak 
Syzyf, który świadomie toczył pod górę 
z góry przegraną walkę, sam ze sobą, 
w ciemności.

Bezimienna usiadła na ostatnim 
moście – jedynym, którego nie spaliła, 
i załamała ręce. Nie płakała. Spojówki 
nie mogły wycisnąć żadnej logicznej łzy, 
bo nie wiedziały jak to zrobić. Nieuży-
wane. Zapomniane. Bez dawnego blasku.

Siedząc na moście, straciła poczucie 
czasu, ale zyskała gościa na lewym 
ramieniu. Przysiadł na nim tak cicho, 
jak cicha była Bezimienna. Podniosła 
wzrok i spojrzała w najpiękniejsze oczy 
malusieńkiego jak ziarnko grochu ludzika, 
jakie kiedykolwiek widziała. Pokochała te 
oczy od pierwszego złudzenia. Patrzyły 
na nią z ufnością i uwielbieniem. Zebrała 
w sobie krztynę odwagi, jaka jeszcze 
w niej się tliła i spytała:

- Ktoś Ty? – Popatrzyła z wyczekiwa-
niem i mocno bijącym sercem na ludzika, 
ciekawa odpowiedzi.

- Mam na imię Cobybyłogdybyś – 
przedstawił się człowieczek. – Opowiem 

Ci jak byś żyła, gdybyś podjęła w odpo-
wiednim czasie inne decyzje.

I tak siedzieli i siedzieli zatracając się 
w sobie, i w poczuciu winy, i w upływie 
czasu. Bezimienna zrozumiała, że wiele 
rzeczy straciła bezpowrotnie i zaczęła 
do nich tęsknić. Zaczęła nimi żyć, choć 
tak naprawdę nie istniały. Zatraciła się 
w świecie Cobybyłogdybysia, który był 
każdą najmniejszą cząsteczką jej świata. 
Codziennie wstawała z łóżka tylko dla 
niego.

Po dłuższym upływie czasu, 
w ferworze codziennych spraw, Coby-
byłogdybyś niepostrzeżenie zniknął, 
niepielęgnowany. Kiedy tylko Bezi-
mienna zorientowała się w jego braku, 
ogarnął ją niepohamowany lęk. Poczuła, 
że głos więźnie jej w gardle, a kiedy tylko 
go odzyskała, krzyknęła rozpaczliwie:

- Cobybyłogdybysiu! Gdzie jesteś?! 
– Szukała go w każdym kącie, wciąż 
wołając.

Nagle z prawego ramienia odezwał się 
do niej ostry głos:

- Dlaczego tak krzyczysz?!
Bezimienna gwałtownie odwróciła 

głowę w stronę pytającegohałasu. Wcale 
niepodobał jej się ten ton ani tembr. Jego 
właścicielka była była lodowatą postacią 
o wyrazistych rysach.

- Dlaczego tak dziwnie na mnie 
patrzysz? – spytała już nieco mniej wrogo.

- Chyba dlatego, że się ciebie boję 
– wydukała Bezimienna próbując 
opanować drżenie rąk.

- Rzeczywistość – przedstawiła sięPo-
stać wyciągając dłoń, której Bezimienna 
nie pochwyciła.

- Odczep się! Nie chcę Cię widzieć! 
Ani słyszeć! Ani czuć! – Bezimienna 
zamknęła oczy i raz po raz jęła uderzać 
dłońmi o głowę, by odpędzić wymysł 
zmęczonej wyobraźni.

- Nie jestem taka zła, spójrz – popro-
siła Rzeczywistość i wyczarowała bańki 
mydlane mieniące się wszystkimi kolo-
rami tęczy. – Mała i błacha rzecz, co? Ale 
czy nie jest piękna?

- Nie!
- Spójrz jeszcze raz…
Bezimienna z całych sił pragnęła, by 

Rzeczywistość poszła sobie w diabły, 
więc posłuchała – spojrzała jeszcze 
raz. W bańkach zobaczyła swoje 
odbicie. Wyglądała zjawiskowo Zapo-
mniała, że jest pięknym, wartościowym 
człowiekiem.

- Jestem…
- Jesteś tam, gdzie sama chciałaś być. 

Masz to, co sama chciałaś mieć. Jesteś 
piękna i całe życie przed tobą. Ważne 
jednak, byś nie żyła tym, co mogło być, 
a czego nie ma i nigdy nie będzie. Bo zatra-
ciłaś poczucie pomiędzy mną, a Cobybyło-
gdybysiem, którego tak bardzo pokochałaś. 

- Co z nim się stało?
- Zniknął kiedy tylko mała cząstka 

Ciebie zaczęła wierzyć we mnie. Ale ja 
jestem prawdziwa. I nie opuszczę Cię, 
aż do śmierci.

Mimo że Bezimienna bała się Rzeczy-
wistości, postanowiła w nią uwierzyć, 
a niedługo później usłyszała jej ostatnie 
słowa z ust kogoś, kogo pokochała 
z wzajemnością. I już nigdy nie wróciła 
do Cobybyłogdybysia.

Monika Kosakowska

COBYBYŁOGDYBYŚ
Za siedmioma wątpliwościami, za siedmioma wspomnieniami, za siedmioma głównymi grzechami, żyła 
sobie pewna dziewczyna. Miała na imię Bezimienna. Całe jej życie było paradoksem – wodziła palcami 
po mapach uczuć innych ludzi, aż w końcu sama znalazła się na rodrożu. Bezimienna niejednokrotnie 
upadała, budziła się częściej, niż kładła spać i nade wszystko nienawidziła siebie samą za to, że nie 
potrafiła pokochać nikogo na tyle mocno, na ile mocno można kochać drugą osobę. Czyli za bardzo.
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Intencje mszalne
07.06 - 21.06.2020 r.

Niedziela 7.06 Uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej – ODPUST 
PARAFIALNY
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 8.30  Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę 

Matki Bożej dla Marii Budkowskiej 
w 89 rocz. urodzin

 8.30 †  Jan Bielański, żona Franciszka
10.00  ZA PARAFIAN - CHRZTY
11.30  ZA PARAFIAN
17.00 †  Krystyna Gębura 10 rocz. śmierci

Poniedziałek 8.06  
Wspomnienie św. Jadwigi, królowej
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisława Fit – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisława Mazanek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Józef Obrochta – int. z pogrzebu
18.00 †  Helena i Andrzej Ciszek
18.00 †  Marian Szuba 1 rocz. śmierci

Wtorek 9.06
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 7.00 †  Józef Leja – int. z pogrzebu
 7.00 †  Władysław Bukowski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Marian Szaflarski – int. z pogrzebu
18.00 †  Michał Sobek, żona Maria

Środa 10.06
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Pająk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Sobek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Marian Szuba – int. z pogrzebu
18.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki Bożej 

w zwalczeniu wirusa, który nam zagraża 
2) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla chorych w parafii 
3) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla Marii i Agaty z rodzinami

Czwartek 11.06 Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 8.30 †  Antoni Pogwizd
10.00  ZA PARAFIAN
ok. 12.00 †  Stanisław Klimowski, żona Maria
17.00 †  Franciszek Gmiterek

Piątek 12.06 Wspomnienie błogosławionych 
męczenników Piotra Dańkowskiego, 
kapłana i Towarzyszy
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 7.00 †  Józef Leja – int. z pogrzebu
 7.00 †  Władysław Bukowski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Marian Szaflarski – int. z pogrzebu
18.00 †  Wincenty i Aniela Rafacz

Sobota 13.06 Wspomnienie św. Antoniego 
z Padwy, kapłana i doktora Kościoła
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Pająk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Sobek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Marian Szuba – int. z pogrzebu
18.00 †  Jan Szuba, żona Stanisława 

i zm. z rodziny

11 Niedziela Zwykła 14.06 Wspomnienie 
bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
 7.00 †  Grażyna Witek 1 rocz. śmierci
 7.00 †  Helena i Stanisław Krupka
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 8.30 †  Stanisław i Helena Latocha, 

syn Stanisław
10.00 †  Sławomir Stopka
10.00 †  Jakub i Anna Króżel
11.30  ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
15.00 †  Andrzej Szwajnos 8 rocz. śmierci
17.00 †  Stanisław Klimowski

Poniedziałek 15.06 Wspomnienie 
bł. Jolanty, zakonnicy
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Pająk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Sobek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Marian Szuba – int. z pogrzebu
18.00 †  Stanisław Gal, żona Anna

Wtorek 16.06
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 7.00 †  Zofia Zmarzlińska 8 rocz. śmierci
 7.00 †  Józef Leja – int. z pogrzebu
 7.00 †  Władysław Bukowski 

– int. z pogrzebu
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu
18.00  W int. Bogu wiadomej

Środa 17.06 Wspomnienie św. Brata Alberta 
Chmielowskiego, zakonnika
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 7.00 †  Franciszek Lenart
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Pająk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Sobek – int. z pogrzebu
18.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki Bożej 

w zwalczeniu wirusa, który nam zagraża 
2) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla Ks. Proboszcza  
3) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla Anieli

Czwartek 18.06
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 7.00 †  Marian Szuba – int. z pogrzebu
 7.00 †  Józef Leja – int. z pogrzebu
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu
18.00 †  Władysław Bukowski 1 rocz. śmierci

Piątek 19.06 Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 7.00 †  Grażyna Ciszek
 7.00 †  Maria Podsiadło – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Pająk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Sobek – int. z pogrzebu
18.00  W Y P O M I N K O W A

Sobota 20.06 Wspomnienie Niepokalanego 
Serca NMP
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 7.00 W int. Bogu wiadomej
 7.00 †  Marian Szuba – int. z pogrzebu
 7.00 †  Józef Leja – int. z pogrzebu
 7.00 †  Władysław Bukowski – int. z pogrzebu
18.00 †  Maria i Franciszek Szaflarski
18.00 †  Józef Kapuściarz w rocz. śmierci

12 Niedziela Zwykła 21.06 Wspomnienie 
św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
 7.00 †  Antoni i Ewa Solak
 7.00 †  Władysław Gal, jego rodzice 

i teściowie i zm. z rodziny
 7.00 †  Teofila Szaflarska greg.
 8.30 †  Jan i Ludwika Harbut
10.00 †  Ludwik Chlebek, żona Maria
11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Czesław Koziołek, ojciec Franciszek, 

brat Marian

STARE BYSTRE I WRÓBLÓWKA
Niedziela 7.06 Uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej – ODPUST PARAFIALNY
Stare Bystre
9.00 †  Aniela i Józef Szaflarski
Wróblówka
10.30 †  Franciszek Chraca, żona Teofila, córka 

Anna

Środa 10.06
Stare Bystre 
16.00 †  Władysław i Anna Parzątka
Wróblówka 
16.00 O uzdrowienie i nawrócenie syna Bogumiła

Czwartek 11.06 Uroczystość Najśw. 
Ciała i Krwi Chrystusa
Stare Bystre 
8.00 †  Władysław Mulica z żoną, syn 

Leopold, córka Ludwika, Maria Kułach
Wróblówka 
9.00 †  Maria i Józef Długopolski

Piątek 12.06 Wspomnienie błogosławionych 
męczenników Piotra Dańkowskiego, 
kapłana i Towarzyszy
Stare Bystre 
16.00 †  Krystyna Kopeć
Wróblówka 
16.00 †  Stanisław Stopka – int. z pogrzebu

11 Niedziela Zwykła 14.06 Wspomnienie 
bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
Stare Bystre 
9.00 ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Wróblówka 
10.30 †  Maria i Stanisław Szczypta, syn Stanisław

Środa 17.06 Wspomnienie św. Brata Alberta 
Chmielowskiego, zakonnika
Stare Bystre 
16.00 †  Maria Famułka
Wróblówka 
16.00 †  Stanisław Chramiec 16 rocz. śmierci

Piątek 19.06 Piątek 19.06 Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa
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

12 Niedziela Zwykła 21.06 Wspomnienie 
św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Stare Bystre 
10.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA
Wróblówka 
11.30  1) ZA PARAFIAN – ODPUST 

2) † Marcelina i Jan Liszka


