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BŁOGOSŁAWIENIE 
NOWYCH LEKTORÓW

W sobotę, 20 czerwca ks. Dziekan 
pobłogosławił nowych lektorów 

do posługi Ministranta Słowa Bożego. 
Opiekun kursu lektorskiego ks. Michał 

Paruch w homilii podkreślił odpowie-
dzialność w przekazywaniu wiernym 
słów samego Boga. Do błogosławień-
stwa, po kursie lektorskim przystą-
piło niemal 30 młodych chłopców 
w wieku od 12 do 16 lat. Nasza parafia 

wzbogaciła się o 6 nowych lektorów. 
Są nimi: Michał Lewiński, Oskar 
Solarczyk, Mateusz Molek, Dominik 
Czyszczoń, Kacper Chraca i Paweł 
Styrczula. Gratulujemy i życzymy 
owocnej posługi.

AKTUALNOŚCI
DROGA KRZYŻOWA 
Z PRZEKAZANIEM KRZYŻA

W przeddzień przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania przez 

młodzież naszej parafii, w kościele 
parafialnym, 25 czerwca miało 
miejsce wyjątkowe wydarzenie litur-
giczne. Była nim droga krzyżowa 

z przekazaniem krzyży dla kandy-
datów do bierzmowania. W modlitwie 
udział wzięli kandydaci do bierzmo-
wania oraz ich rodzice. Najbardziej 
przejmującym momentem spotkania 
było ucałowanie rąk rodziców przez 
młodych ludzi na znak szacunku 
i wdzięczności za trud wychowania 

i przekazania wiary. Z pewno-
ścią wielu rodziców odebrało ten 
gest z wielkim wzruszeniem. tym 
bardziej, że zapewne młodzi ludzie 
nie mieli zbytniej okazji, może 
czasami także odwagi, by w tak 
wymowny sposób podziękować 
swoim rodzicom.

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

14 czerwca, nieco ponad rok od przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa 
do swojego serca, uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej w Czarnym 

Dunajcu mogli ponownie ubrać białe stroje komunijne i wspomnieć tamten 
czas. Z pewnością była to okazja do ponownego pochylenia się nad tajemnicą 
Eucharystii i weryfikacji jak przez ostatni rok wyglądało korzystanie z tego 
Bożego daru. Wielu spośród dzieci radujących się z tej rocznicy wyrosło już 
nie tylko ze swoich strojów komunijnych, ale także bardziej świadomie pode-
szło do tajemnicy Eucharystii.
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Miesiąc czerwiec był bardzo 
bogaty w wiele różnych uroczy-
stości i wydarzeń parafialnych. 
O wszystkich z nich nasz Czytelnik 
znajdzie informacje w niniejszym 
numerze Dunajca. Czerwiec to 
tradycyjnie w naszej parafii odpust 
ku czci Przenajświętszej Trójcy 
w Czarnym Dunajcu oraz ku czci 
św. Jana Chrzciciela we Wróblówce. 
W czerwcu mieliśmy również, inaczej 
niż zwykle, I rocznicę komunii świętej 
oraz I komunię świętą dzieci klas III. 
Nie w maju, ale w czerwcu dzieci 
mogły więc cieszyć się z tego, że po 

raz pierwszy przyjmą do swojego 
serca Pana Jezusa. 

Warunki epidemiczne pozwoliły 
również wrócić do ważnej inicja-
tywy przerwanej w marcu. Było nią 
misterium męki pańskiej. Młodzież 
naszej parafii z pełnym entuzja-
zmem i zaangażowaniem podeszła 
do sprawy ponownego zagrania 
misterium, tym razem przed znacznie 
mniejszą widownią. Była to okazja 
do spotkania się po kilku miesiącach 
praktycznej kwarantanny. 

Niniejszy numer, który odda-
jemy w Państwa ręce jest 

dwumiesięcznikiem na czas rozpoczę-
tych już wakacji. Stąd też w czaso-
piśmie pojawiły się rady jak godnie 
i dobrze przeżyć czas wakacyjnego 
odpoczynku od obowiązków szkol-
nych, ale nie od obowiązków wynika-
jących z wiary. 

Mamy nadzieję, że dobór tematów 
oraz bogata kronika fotograficzna 
przypadnie Państwu do gustu. 
Po miesięcznej przerwie powró-
cimy do Państwa już we wrześniu 
z nowymi siłami do pracy i podejmo-
wania różnych inicjatyw. 

Redakcja 

Słowo Wstępne 



BOŻE CIAŁO I ZAKOŃCZENIE 
OKTAWY BOŻEGO CIAŁA

U roczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej oraz oktawa 

związana z tym świętem była okazją 
do tradycyjnego wyjścia z procesją 
wokół kościoła. Przez cały tydzień 
od Bożego Ciała w uroczystym pocho-
dzie uczciliśmy tajemnicę przeisto-
czenia – więc dogmat o realnej i rzeczy-
wistej obecności Ciała i Krwi Pańskiej 
pod postacią chleba i wina. Na zakoń-
czenie oktawy Bożego Ciała, trady-
cyjnie poświęcono wianki i pobłogo-
sławiono dzieci.

ODPUST WE WRÓBLÓWCE

21 czerwca w kaplicy we 
Wróblówce miał miejsce 

odpust ku czci św. Jana Chrzci-
ciela. Sumę odpustową odprawił 
oraz homilię wygłosił ks. Michał 
Mąka – wikariusz parafii Jordanów. 
W kazaniu podkreślił, że bycie chrze-
ścijaninem zobowiązuje nas nieraz 
do upomnienia braterskiego wobec 
dziejącego się zła lub grzechu. 
Podkreślił również wielką wartość 
naszego ciała, które jest świątynią 
Ducha Świętego. To oznacza, że nie 
może ono być traktowane przedmio-
towo, a godność człowieka zobowią-
zuje każdego z nas do odpowiedniego 
traktowania siebie.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
W PARAFII CZARNY DUNAJEC

Bierzmowani 2020
 1. Bobek Jakub
 2. Fryźlewicz Jakub
 3. Fudala Bartosz
 4. Fudala Maria
 5. Fudala Miłosz
 6. Gacek Angelika
 7. Głowacz Dominik
 8. Głowacz Rafał
 9. Hosaniak Karolina
10. Klimowski Jan
11. Krok Aleksandra
12. Naglak Patrycja
13. Ochmański Maciej
14. Piasecka Karolina

15. Pierzchała Klaudia
16. Stanek Szymon
17. Starostka Maja
18. Szewczyk Wiktor
19. Szlęk Adrian
20. Szuba Eryk
21. Wajda Wiktoria
22. Wilk-Juraszek Lucjan
23. Agnieszka Biela
24. Zofia Miętus
25. Klaudia Stopka
26. Andrzej Harbut
27. Borowicz Wiktoria
28. Chraca Kacper

29. Gałecka Nikolina
30. Haberna Agnieszka
31. Jordan Jessica
32. Kalemba Justyna
33. Kapuściak Patryk
34. Komperda Julia
35. Komperda Kinga
36. Łowicka Oliwia
37. Mazanek Julia
38. Styrczula Wiktoria
39. Szmelcuch Adrian
40. Świerczek Nikolas
41. Wilczek Julia
42. Skoczeń Aleksandra

43. Skoczeń Zuzanna
44. Orzeszek Natalia
45. Jarończyk Jakub
46. Głowacz Gabriela
47. Głowacz Klaudia
48. Morawa Bogumiła
49. Słowakiewicz Gabriel
50. Toczek Damian
51. Zubek Kamil
52. Rogus Anastazja
53. Pęksa Damian

POMYSŁ NA BIERZMOWANIE
Wieloletni kurs przygotowawczy…, 
zdawanie pytań do bierzmowania…, zbie-
ranie podpisów świadczących o obecności 
na rozmaitych formach pobożności… 
konferencje… serie prób, a wszystko 
po to by młody, zdawać by się mogło, 
dojrzały duchowo człowiek, miał określić 
sakrament bierzmowania jako uroczyste 
pożegnanie z Kościołem w obecności 
biskupa? Co zrobić, by wysiłki wielu kate-
chetów, kapłanów prowadzących przygo-
towanie do bierzmowania, nie zakończyły 
się takim podsumowaniem? Co zrobić, by 
przygotowanie do bierzmowania nie było 
tylko przykrym obowiązkiem do zali-
czenia? I wreszcie co zrobić, by sakra-
ment bierzmowania nie był końcem zaan-
gażowania młodych w Kościele, ale aby 
był początkiem nowego, aktywnego prze-
żywania relacji z Bogiem?

Refleksji nad sakramentem bierzmo-
wania Kościół polski poddaje się już 
od wielu lat. Ciągle szuka się lepszej 
formy przygotowania do bierzmowania, 
która odpowiadałaby młodym ludziom, 
ale przede wszystkim nie kończyłaby 
się w momencie samego sakramentu. 
Pewnie każdy słyszał o słabych stro-
nach przygotowania do tegoż sakra-
mentu. Wielu młodych nie odnajduje się 

w takiej formie zachęty do gorliwości 
kościelnej i duchowej, która staje się 
w niejednokrotnie przymusem i przykrym 
obowiązkiem kolekcjonowania podpisów. 
Co więcej sam moment bierzmowania 
okazuje się ostatnim etapem starań 
młodego człowieka w kwestii budo-
wania swojej relacji z Bogiem. Powoli 
odchodzi on od Kościoła, uważając że 
„oferta” kościelna dla niego samego już 
się wyczerpała. I choć diagnoza ta nie jest 
na szczęście powszechną rzeczywistością, 

to jednak zdarza się ona na tyle często, że 
trzeba podjąć próbę jej zaradzenia.

Pomysłów na stworzenie czegoś 
„po” bierzmowaniu jest wiele i mogą 
mieć one różne formy. Ważne by były 
skuteczne. Ciekawą propozycję dla 
młodych kandydatów do bierzmowania 
stworzyła Parafia Przenajświętszej 
Trójcy w Czarnym Dunajcu. W trzy-
letnim cyklu przygotowania do bierzmo-
wania położono nacisk na przeży-
wanie i doświadczanie wiary. Młodzi 
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zrealizować zaplanowanego już wcześniej 
wyjazdu do Rzymu. Ufamy że będzie 
to możliwe w przyszłym roku. Pewną 
formą rekompensaty dla bierzmowa-
nych będzie wakacyjny wyjazd młodych 
ludzi do Medjugorie oraz na Chorwację. 
Propozycja ta spotkała się z bardzo pozy-
tywnym odzewem. Nauka na odległość 
wzmogła bowiem głód spotkań w grupie 
rówieśniczej i koleżeńskiej.

Pielgrzymka do Rzymu, choć ważny 
etap w uzewnętrznianiu swojej wiary, 
nie jest jedyną możliwością aktywności 
bierzmowanych. Swoją wiedzą, nabytym 
doświadczeniem mogą się dzielić z młod-
szymi kandydatami do bierzmowania 
w ramach Parafialnej Grupy Młodzie-
żowej: „Śladami Boga”. Grupa ta 

koordynuje wszystkie działania i akcje 
proponowane kandydatom do bierzmo-
wania. W ten sposób „absolwenci” nie 
czują się pozostawieni sobie, ale mogą 
dalej angażować się przy parafii i być jej 
ważną częścią. Wierzmy że tegoroczni 
bierzmowani, podobnie jak ich starsi 
koledzy, podejmą się dalszego zaanga-
żowania w działalność grupy młodzie-
żowej w nowym roku szkolnym.

SAKRAMENT  
BIERZMOWANIA 2020
26 czerwca 2020r. z rąk księdza 
biskupa Janusza Mastalskiego, sakra-
ment bierzmowania przyjęło 53 młode 
osoby. W homilii ks. Bp. podkreślił 
potrzebę ciągłego dawania świadectwa 

w codzienności, w prostych sytuacjach 
życiowych. Wskazał, że dziś młodzi stają 
przed dużo większymi zagrożeniami, niż 
jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. 
Poziom ateizacji, hedonizmu religijnego 
zagraża kulturze chrześcijańskiej opartej 
przecież na ofiarności i poświęceniu się 
dla drugiego.

Bezpośrednim przygotowaniem 
bierzmowanych do przyjęcia sakramentu 
było triduum czyli trzy dni modlitewnych 
spotkań polegających na wysłuchaniu 
konferencji, wzięciu udziału w adoracji 
Najświętszego Sakramentu oraz Drodze 
Krzyżowej, na której bierzmowani otrzy-
mali krzyże, a które poświęcił ks. Bp. 
Janusz Mastalski na Mszy św. z udziele-
niem bierzmowania.

kandydaci zachęcani są do uczestnictwa 
w szeregu akcjach prowadzonych przy 
parafii. Mają wtedy możliwość wyka-
zania się cechami społecznymi, takimi 
jak empatia, serdeczność, wrażliwość 
na potrzeby innych, ofiarność i otwar-
tość na drugiego człowieka. Przede 
wszystkim jednak każda akcja stanowi 
dobrą przestrzeń do zaprezentowania 
swojej wiary, a wielokrotnie także do jej 
obrony.

Kandydaci do bierzmowania stają 
się wolontariuszami odwiedzającymi 
chorych i potrzebujących, organizują 

i prowadzą projekty charytatywne dla 
osób dotkniętych trudnościami, zbie-
rają fundusze na pokrycie kosztów 
leczenia swoich przyjaciół i bliskich, 
organizują grupy kolędnicze i spor-
towe. Ponadto uczestniczą w spotka-
niach z ciekawymi osobowościami, 
które dzielą się swoją wiarą.

Okazuje się, że działania takie spotkały 
się z pozytywnym odzewem ze strony 
młodych. Chodzi o to by młody człowiek 
nie wstydził się swojej wiary i swojej 
parafii, by się z nią utożsamiał i by 
zostawił w tej parafii cząstkę swojego 

serca w postaci pracy. Wtedy będzie on 
wracał do parafii jak do matki, a bierzmo-
wanie będzie kolejnym etapem w budo-
waniu jego wiary. Z młodością związana 
jest aktywność. Ta aktywność powinna 
wyrażać się również w kwestii wiary i jej 
uzewnętrznianiu. Temu służyć mają akcje 
i działalność wolontaryjna. Młodzi chcą 
pracować, chcą dzielić się swoimi talen-
tami i zdolnościami, co więcej praca ta 
pozwala ich lepiej poznać, odkryć ich 
prawdziwą wartość.

Pewnym podsumowaniem pracy 
młodych, jest pielgrzymka dziękczynna 
za dar bierzmowania do Rzymu. Sakra-
ment bierzmowania więc nie jest zakoń-
czeniem kursu przygotowawczego, ale 
otwiera nowe możliwości. Bierzmo-
wani niejako w nagrodę mogą odwiedzić 
grób św. Piotra, pielgrzymują do źródeł 
Kościoła, by z nich czerpać i być w tym 
Kościele na zawsze. To tam odkrywają 
działanie Ducha Świętego w Kościele. To 
tam uświadamiają sobie, że tegoż Ducha 
Świętego otrzymali podczas bierzmo-
wania. Wyjazd integruje i scala, buduje 
wspólnotę, w której młodzi dobrze 
się czują, a to wszystko dzięki i przez 
bierzmowanie. W tym roku niestety 
z powodu epidemii nie można było 
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Litania do św. Szymona z LipnicyŚwięty Szymon z Lipnicy
Szymon urodził się około 1438-1440r. w Lipnicy. Znane są nam imiona jego rodziców: Grzegorz i Anna. 

Nie znamy natomiast ich nazwisk. Ojciec był piekarzem. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
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, módl się za nami,
Święty Szymonie z Lipnicy, módl się za nami,
Św. Szymonie, apostole Najświętszego Imienia Jezus,
Św. Szymonie, gorliwy czcicielu Maryi Panny,
Św. Szymonie, wierny synu św. Franciszka.
Św. Szymonie, dla miłości Boga  
gardzący światowymi godnościami,
Św. Szymonie, w czasie epidemii  
bliźnim służący z narażeniem życia,
Św. Szymonie, miłością bliźniego uświęcony,
Św. Szymonie, wzorze surowych obyczajów,
Św. Szymonie, pokorny sługo Boży,
Św. Szymonie, silnej wiary przykładzie,
Św. Szymonie, mężu niezachwianej nadziei,
Św. Szymonie, przykładzie wychowawców,
Św. Szymonie, wzorze dążących do czystości,
Św. Szymonie, przykładzie posłuszeństwa,
Św. Szymonie, ubogi duchem,

Św. Szymonie, cierpliwy w przeciwnościach,
Św. Szymonie, natchniony głosicielu słowa Bożego,
Św. Szymonie, łaska czynienia cudów obdarzony,
Św. Szymonie, opiekunie nieszczęśliwych,
Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii,
Św. Szymonie, patronie młodzieży akademickiej
Św. Szymonie, patronie Krakowa,

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.

Módl się za nami święty Szymonie
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który wsławiłeś św. 
Szymona darem głoszenia Ewangelii, spraw łaskawie, 
abyśmy żywieni pokarmem jego zbawiennej nauki 
i pełniąc Twoją wolę, drogą Twej sprawiedliwości doszli 
do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen

Modlitwa 
do św. Szymona 

z Lipnicy
Módlmy się:

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie 
wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. 

Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam 
u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej 

ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z tobą 
i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, 
któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia 

na wieki wieków. Amen.
Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii  

– módl się za nami.

Fakt wysłania Szymona na studia 
uniwersyteckie wskazywałby 
na pewną zamożność rodziców, 

gdyż to suponuje także ukończenie 
szkół niższych. Jednak zamożność ta 
była względna, skoro w 1454 r. Szymon 
wpłacił do kasy Akademii Krakow-
skiej zaledwie 1 grosz, a więc zale-
dwie jedną czwartą już i tak skromnej 
rocznej opłaty. Zapisał się na wydział 
nauk wyzwolonych (artium). Był to 
wydział wstępny i najliczniej obsta-
wiony, gdyż dawał przygotowanie 
do trzech wydziałów pozostałych 
i udzielał najogólniejszych wiadomości 
z zakresu siedmiu nauk wyzwolonych. 
Akademię Krakowską Szymon ukoń-
czył w roku 1457 tytułem bakałarza.

W tym samym roku wstąpił wraz 
z dziesięcioma swoimi kolegami 
akademickimi do bernardynów, 
których cztery lata wcześniej sprowa-
dził do Polski i założył ich pierwszy 
klasztor w Krakowie św. Jan Kapistran. 
Niewykluczone, że Szymon widział 
go i słuchał osobiście, kiedy Jan przez 
osiem miesięcy przebywał w Krakowie 
na zaproszenie króla Kazimierza 
Jagiellończyka. Po roku nowicjatu 
Szymon złożył śluby zakonne (1458). 
W Krakowie odbywał swoje studia 
teologiczne i po roku 1460 otrzymał 
święcenia kapłańskie.

Szymon musiał wyróżniać się 
cnotą, wiedzą i powagą, skoro już 
w roku 1465 - w kilka lat po święce-
niach - został wybrany gwardianem 
konwentu w Tarnowie. Z tego powodu 
wziął udział w kapitule prowincji 
w Krakowie. W dwa lata później 
pełnił w Krakowie urząd kaznodziei. 
Urząd ten w zakonie franciszkańskim 
był zawsze w wysokim poważaniu. 
Wybierano na to stanowisko wyjąt-
kowo zdolnych zakonników. Według 
relacji, jakie nam pozostawiły źródła, 
Szymon był nie tylko kaznodzieją 
z urzędu, ale przede wszystkim z powo-
łania. Obowiązek ten miał sprawować 
przez kilkanaście lat, bo aż do śmierci 

(1467-1482). Szymon był nie tylko 
kaznodzieją zakonnym, ale przede 
wszystkim katedralnym. Dotąd ten 
zaszczytny i odpowiedzialny urząd 
pełnili wyłącznie dominikanie i profe-
sorowie teologii Akademii Krakow-
skiej. Szymon był pierwszym, który 
przełamał tę tradycję jako bernardyn. 
Kazania w katedrze wygłaszano do elity 
umysłowej Krakowa w języku łaciń-
skim. To dowodzi, że Szymon dosko-
nale opanował ten język.

O wielkiej powadze, jaką się cieszył 
Szymon wśród swoich współbraci, 
świadczy i to, że został wybrany wraz 
z kilkunastoma innymi bernardy-
nami delegatem prowincji polskiej, 
aby uczestniczył w uroczystościach 

przeniesienia relikwii św. Bernardyna 
do nowego kościoła wystawionego ku 
jego czci w Akwilei (1472).

W roku 1474 został wybrany na kapi-
tule prowincji dyskretem, czyli dele-
gatem na kapitułę generalną do Pawii. 
Wyruszył na nią wraz z ówczesnym 
prowincjałem Chryzostomem z Ponieca 
i gwardianem z Krakowa, Marianem 
z Jeziorka. Przez pewien czas Szymon 
pełnił także funkcję komisarza 
prowincjała i w jego imieniu wizy-
tował niektóre konwenty prowincji. 
Poważnym wydarzeniem w jego życiu 
była pielgrzymka do Ziemi Świętej 
(1478/1479). Odbył ją korzystając 
z okazji, że był uczestnikiem kapituły 
generalnej w Pawii. Stamtąd udał się 
do ziemi Chrystusa Pana.

W zakonie odznaczał się surowo-
ścią życia, nabożeństwem do Najświęt-
szego Sakramentu i Matki Bożej. Umarł 
posługując chorym podczas zarazy 
w Krakowie 18 lipca 1482r. Pogrzeb 
odbył się w tym samym dniu w godzi-
nach wieczornych. Ciało pochowano 
w kościele klasztornym pod wielkim 
ołtarzem, umieszczając je wraz 
ze szczątkami Tymoteusza i Bernar-
dyna, zmarłych w opinii świętości. 
W 1488 r. bł. Władysław z Gielniowa, 
sprawujący wówczas funkcję prowin-
cjała, na podstawie specjalnego breve 
papieża Innocentego VIII dokonał prze-
niesienia relikwii Szymona do osobnej 
kaplicy kościoła, co było wówczas 
uważane za formalną beatyfikację. 
Odtąd bowiem można było słudze 
Bożemu oddawać cześć publiczną. 
Grobowiec Szymona nawiedzali liczni 
pielgrzymi, a nagromadzone wota były 
dowodem jego skutecznego orędow-
nictwa. Zaraz po jego śmierci miało 
miejsce aż 377 cudownych uzdro-
wień i łask. Długie zabiegi o formalną 
beatyfikację doszły do skutku. 24 lutego 
1685 roku bł. Innocenty XI ogłosił 
dekret beatyfikacyjny. Dnia 3 czerwca 
2007r. papież Benedykt XVI kanoni-
zował Szymona z Lipnicy.
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wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, 
aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna 
Bożego - i że stanie się to za sprawą 
Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).

Trójca Święta - chrzest 
Jezusa w Jordanie
Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się 
cała Trójca Święta: Syn Boży stoi 
na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świa-
dectwo głosem a Duch Święty jawi się 
nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 
3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił 
do nieba, powiedział Apostołom te 
znamienne słowa: „Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świę-
tego” (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus 
zapowiada zesłanie Ducha Świętego 
na Apostołów, mówi: „Ja zaś będę 
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da 
wam” (J 14, 16). „Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego nauczy” 
(J 14, 26). „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, 
którego Ja wam poślę od Ojca, Duch 
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On 
będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26).

Tajemnica Trójcy Świętej przekracza 
możliwości naszego pojmowania. 
Dlatego nie dziwne, że właśnie na tę 
prawdę od samego początku istnienia 
Kościoła skierowane były najlicz-
niejsze ataki heretyków, określane 
wspólnym mianem antytrinitaryzmu. 
Już pierwsze sobory powszechne 
Kościoła stanowczo potępiły te błędy 
i w swoich symbolach wiary dały 
jasny wykład nauki chrześcijańskiej. 

Prawda o tajemnicy Trójcy Przenaj-
świętszej jest dla nas o tyle istotna, że 
przedstawia Pana Boga, jakim jest sam 
w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej 
naturze, ale w trzech osobach. Osoby 
Boskie różnią się między sobą rzeczy-
wiście tak, że jedna osoba nie jest 
osobą drugą. Nie różnią się jednak 
naturą ani też przymiotami, ani też 
działaniem, które jest wspólne. Mają 
wspólną naturę Bożą, wszystkie przy-
mioty i działania Boże. Osoby różnią 
się między sobą jedynie pochodzeniem: 
Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, 
Syn Boży pochodzi przez odwieczne 
i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch 
Święty pochodzi przez wspólne 
tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą 

osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę 
- synostwo, a trzecią - pochodzenie 
od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić 
teologia katolicka na podstawie tekstów 
Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.

HISTORIA UROCZYTSOŚCI 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
Odrębny obchód ku czci Trójcy 
Świętej powstał w liturgii stosun-
kowo późno, bo dopiero w wieku XI. 
W roku 1334 papież Jan XXI rozsze-
rzył go na cały Kościół. Św. Rupert, 
opat z Ottobeuren (+ ok. 1180), zna 
to święto i tak tłumaczy, dlaczego 
zostało ono umieszczone w najbliższą 
niedzielę po Zesłaniu Ducha Świę-
tego: „Albowiem wkrótce po Zstą-
pieniu Ducha Świętego prawda Chry-
stusowa i chrzest przez Niego nakazany 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 
były udzielane po całym świecie. Tak 
przeto uroczystość dzisiejsza jest 

najpiękniejszym zamknięciem cyklu 
zbawienia”. W Polsce z tym dniem 
kończy się również czas Spowiedzi 
i Komunii świętej wielkanocnej.

Dla pogłębienia wśród wiernych 
nabożeństwa do Najświętszej Trójcy 
Kościół w swoich modlitwach litur-
gicznych dodaje: „Chwała Ojcu 
i Synowi i Duchowi Świętemu”. 
Kościół we wszystkich swoich modli-
twach wzywa Boga w trzech Osobach: 
każdą modlitwę liturgiczną kończy 
wezwaniem Trójcy Najświętszej. 
Modlitwę „Chwała Ojcu i Synowi, 
i Duchowi Świętemu” miał już wpro-
wadzić Sobór Nicejski I w roku 325. 
Synod w Narbon (589) nakazał 
kapłanom każdy psalm kończyć tą 
piękną modlitwą, co trwa po nasze 
czasy i znajduje swe odbicie także 
w Liturgii Godzin. W wieku XII został 
założony zakon trynitarzy dla uczczenia 
tej tajemnicy (w roku 1198). W tę piękną rocznicę pragnął 

on powrócić tu, gdzie 
przez wiele lat pełnił 

posługę duszpasterską. Rady parafialne 
poszczególnych wsi, w imieniu wszyst-
kich mieszkańców, złożyły życzenia 
jubilatowi. Był to także dobry czas 
do wspomnień. W homilii ks. Jacek 
podkreślił, że tajemnicę Trójcy przenaj-
świętszej odkrywamy w swoim życiu 
wiary niemal przez całe życie. 

TEOLOGICZNE ROZUMIENIE 
TAJEMNICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Wiara w jednego Boga w trzech 
Osobach jest jednym z najbardziej 
specyficznych elementów chrześci-
jaństwa. Żadna inna religia tej tajem-
nicy nie podaje do wierzenia. Istnienie 
Trójcy Świętej jest dogmatem naszej 
wiary. Samym ludzkim rozumem nie 

doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił 
nam to Jezus Chrystus. Jest wiele 
miejsc, na których Pan Jezus mówi 
o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-
-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt 

miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa 
o Duchu Świętym jako równym Ojcu 
i Synowi i jako o odrębnej od nich 
Osobie. Gdy archanioł zwiastuje 
Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista 

Na początku czerwca w naszej parafii, jak co roku miał miejsce odpust ku czci Przenajświętszej Trójcy. 
Pomimo utrudnień i obostrzeń epidemicznych, zgromadził on sporą liczbę wiernych. Mszy świętej odpustowej 

przewodniczył ks. Jacek Kasperczyk, obecny proboszcz w Kaszowie, a wieloletni wikary tutejszej parafii. 
Przeżywał on 25 – rocznicę swoich święceń kapłańskich. 

Odpust prafialny 
z okazji uroczystości 

Przenajświętszej Trójcy
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MONIKA KOSAKOWSKA: Dziś 
– 7 czerwca, odprawił ksiądz Mszę 
świętąw Kościele Przenajświęt-
szej Trójcy w Czarnym Dunajcu 
z okazji Jubileuszu ćwierćwiecza 
swojego kapłaństwa.Pełnił ksiądz 
posługę kapłańską w czarnodunajec-
kiej parafii przez osiem lat. Czy jest 
jakieś szczególne wydarzenie, które 
zapadło księdzu głęboko w pamięć?
KS. JACEK KASPERCZYK:Mam 
wiele dobrych wspomnień z tej parafii. 
Jednak szczególnym czasem dla mnie, 
o czym już wspomniałem dziś podczas 
Mszy świętej w podziękowaniach, był 
czas, kiedy pojawiła się choroba ówcze-
snego proboszcza, księdza Kazimierza. 
I to był smutny czas. Natomiast jeśli 
chodzi o parafię, to mogę śmiało powie-
dzieć, że nigdy później nie spotkałem-
takiego zjednoczenia wokół Kościoła 
i wszelkiej pomocy od ludzi, jak wtedy. 
Byliśmy wówczas z księdzem Maciejem, 
drugim wikarym, młodymi księżmi. Para-
fianie to widzieli i na każdym kroku 
służyli pomocą. O cokolwiek się popro-
siło, z ich strony od razu spotykało 
siędziałaniem.
M.K.:Czyli doświadczył ksiądz 
na Podhalu prawdziwej ludzkiej 
życzliwości?
ks. J.K.:Doświadczyłem wiele sympatii 
ze strony ludzi, wiele serdeczności. 
Do dzisiaj to dobrze wspominam, że 
z każdym mi się świetnie rozmawiało. 
Cieszyłem się od pierwszego dnia nomi-
nacji do Czarnego Dunajca. Byłem 
podekscytowany, że idę w góry, bo bardzo 
lubię te klimaty. Każdy odpust, każdy 

śpiew góralski – wszystko to do dzisiaj 
dobrze wspominam.
M.K.: Obchodzi ksiądz Jubileusz 
25-lecia kapłaństwa. To z pewno-
ścią ogromneduchowe przeżycie. 
Przy tej okazji chciałam zapytać, czy 
miał ksiądz w życiu taki konkretny 
moment, w którym powiedział sobie 
i innym: „Zostanę księdzem”?
ks. J.K.:Jak byłem mały, to twierdziłem, 
że będę księdzem, ale szybko mi prze-
szło. Potem chciałem być kierowcą tira, 
a w końcu zostałem górnikiem. Po szkole 
średniej oznajmiłem, że nie chcę kopać 
węgla, tylko wolę „kopać w duszach”. 
Tak to można okreslić idąc tą drogą 
myślenia. U mnie całe życie to siedziało 
z tyłu głowy, choć byłem przeciętnym 
chłopakiem i miałem swoje młodzieńcze 
miłości, wiodłem towarzyskie życie. 
W tym wszystkim zawsze jednaktrzy-
małem się blisko Kościoła. Od trzeciej 
klasy służyłem jako ministrant, potem 

lektor, wstąpiłem też do Oazy i jeździłem 
na duszpasterstwa młodzieżowe. Gdzieś 
tam zawsze było duszpasterstwo i czułem, 
że jak zdam maturę, to mnie pociągnie 
w tę właśnie stronę. Tak też się stało. 
M.K.: Czyli do końca nie był ksiądz 
pewien, że po maturze wstąpi 
do seminarium?
ks. J.K.:Wstąpienie do seminarium 
nie równało się z tym, że na pewno 
będzie się księdzem. Mnie to wbijali 
do głowy przez cały okres studiów, że 
to jest czas, kiedy się rozpoznaje, czy 
to rzeczywiście decyzja dobra i w tym 
się umacniałem, choć wątpliwości nie 
raz przychodziły. Ale myślę, że jakoś 
to udowadniam Panu Bogu i sobie, że 
poszedłem dobrą drogą i staram się robić 
swoje, najlepiej jak potrafię. Wiadomo, 
że czasem wychodzi dobrze, czasem 
gorzej, ale jak to mówią „Ten nie robi 
błędów, co nic nie robi”.
M.K.: Niepokoi fakt, że dawniej było 
dużo więcej powołań, a z roku na rok 
jest ich coraz mniej.
ks. J.K.: Trzeba się modlić o powołania 
i przede wszystkim księża muszą poka-
zywać radość kapłaństwa i tego, że warto 
pełnić tę posługę. A powołań jest dużo, 
tylko coraz mniej młodych ludzi na nie 
się decyduje odpowiedzieć… Trzeba 
się modlić dla nich o odwagę pójścia za 
głosem Pana Jezusa.

M.K.: Podziwiam w księżach głównie 
to, że zmieniają parafie. Są osoby, 
którenie potrafią się przenosić 
z miejsca na miejsce, bo tak bardzo 
przywiązują się do jednego, że 
w innych czują się zwyczajnie źle. 
ks. J.K.: To zależy od charakteru. Są 
księża, którzy związują się bardzo 
z jednym miejscem i ja do takich należę. 
Z każdą parafią żegnałem się ze smutkiem, 
bo zawsze uważałem, że to jeszcze nie 
czas, że jeszcze coś mógłbym tu zdziałać, 
więcej zrobić. Jednak z drugiej strony 
człowiek jest ciekawy kolejnych wyzwań, 
które na niego gdzieś tam czekają.
M.K.: Nadzisiejszej Mszy świętej, 
podczas kazania mówił ksiądz 
o dziecku prowadzonym przez 
rodziców za rękę, gdy uczą je robić 
znak krzyża, o pokazywaniu mu 

właściwej drogi w życiu. Ja tak 
właśnie widzę rolę kapłana. A czym 
ona jest dla księdza?
ks. J.K.: Kapłan kojarzy mi się z paste-
rzem. To jest dla mnie taka myśl główna, 
że Pan Jezus jest dobrym pasterzem 
i powołuje pasterzy. Ksiądz jest i paste-
rzem i owieczką. I to jest trafne porów-
nanie z Ewangelii. Jako proboszcz 
iduchowy przywódca czuje się dużą odpo-
wiedzialność za ludzi, żeby ich do Pana 
Boga prowadzić jakoś w tym wszystkim, 
co łatwe wcale nie jest w dzisiejszych 
czasach. 
M.K.: Czy ta dwudziestopięcio-
letnia droga przez kapłaństwo była 
trudna?
ks. J.K.: Powiem szczerze, że gdybym 
wiedział, co przeżyję, to bym się mocno 
zastanawiał, czy nią pójść. Choć jest to 

piękna droga służby Panu Bogu i ludziom 
i staram się ją jak najlepiej realizować. 
Natomiast na pewno nie oglądam się 
wstecz, tylko idę do przodu. Patrzę opty-
mistycznie w przyszłość, bo to jest to, 
co nas czeka, a tego, co było już nie 
zmienimy.
M.K.: Czy jest coś, co ksiądz 
chciałby powiedzieć wiernym 
z parafii w Czarnym Dunajcu?
ks. J.K.:Bóg zapłać za wszelkie dobro, 
jakiego doświadczyłem przez lata mojej 
pracy wśród Was! Życzę wszystkim 
wielu łask Bożych, miłości Pana Jezusa 
oraz nadziei i optymizmu na przyszłość! 
Dziękuję za modlitwę w mojej intencji, 
nadal o nią proszę i zapewniam o mojej 
modlitewnej, wdzięcznej pamięci o Was! 
Szczęść Boże!
M.K.: Dziękuję za rozmowę

JUBILEUSZ 25-LECIA KAPŁAŃSTWA 

KS. JACKA 
KASPERCZYKA

 „Jak byłem mały, to twierdziłem, że będę księdzem, 
ale  szybko mi przeszło. Potem chciałem być 

kierowcą tira, a w końcu zostałem górnikiem” – mówi 
w rozmowie z „Dunajcem” ksiądz Jacek Kasperczyk, 

proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Kaszowie.

Przed nami wakacje. Na samą myśl 
o nich cieszymy się. Możemy 
bowiem wtedy odpocząć 

od codziennego zgiełku i pracy czy 
nauki. Tym bardziej, że nauka ta miała 
w tym roku zupełnie inny charakter. Praca 
zdalna może obciążała nas bardziej, niż ta 
zwykła. Chcemy mieć wolne od naszych 
obowiązków, ale czy ta wolność dotyczy 
również Boga i naszych obowiązków reli-
gijnych? Przed wakacjami zatem dobrze 
jest się zastanowić, jak powinny wyglądać 
nasze relacje z Panem Bogiem w miesią-
cach, w których życie nieco zwalnia, a my 
mamy więcej wolnego czasu. 

Czas wakacji i urlopu powinien stać 
się dodatkową możliwością pogłębienia 
naszej modlitwy i okazję do dłuższej 
rozmowy z Bogiem o swoich sprawach. 
Warto więc w wakacyjnych planach umie-
ścić również konkretne postanowienia 
dotyczące czasu na modlitwę. Istnieje 
wiele powodów, dla których nie można 
wziąć wolnego od modlitwy. Stąd też 
w naszych wakacyjnych planach powin-
niśmy jeszcze przed wyjazdem zwrócić 
uwagę na możliwość uczestniczenia 
w niedzielnej Eucharystii w miejscu, 
w którym będziemy spędzać czas. 
Często bowiem wystarczy wcześniej 

ustalić niedzielny harmonogram, by 
znalazł się w nim czas na spotkanie 
z Bogiem. 

Pamiętajmy też, że przemierzając 
na przykład górski szlak, trudno nie 
zachwycić się pięknem stworzenia, co 
sprawia, że myśl zaraz biegnie do jego 
Stwórcy. Kontemplacja piękna przyrody 
jest również formą modlitwy. Zwłaszcza 
modlitwy uwielbienia dla Boga, który 
stworzył tak wspaniały i piękny świat.
Urlop to także więcej czasu na lekturę, 
którego  często brakuje w roku pracy. Po 
powrocie ze zwiedzania z przyjemno-
ścią można zasiąść wieczorem w fotelu 
z dobrą książką. Religijną, ale nawet nie 
musi być religijna – wystarczy, by była 
dobra i budująca.

Dlatego życzę Wam, drodzy Czytel-
nicy, by wakacje, urlopy nie były dla 
Was czasem odpoczynku od Pana Boga, 
ale wręcz przeciwnie – czasem zbliżania 
się do Niego, obecnego w przyrodzie, 
w słowie, wszędzie gdzie się poruszamy. 
Czasem duchowego „ładowania akumu-
latorów”, tak potrzebnego w pozawaka-
cyjnej codzienności.

Ks. Marcin Napora

WAKACJE  
– WOLNE OD SZKOŁY, PRACY... BOGA?
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Za czasów króla Achaba (lata 
874–853 przed Chrystusem) 
w północym królestwie Izraela 

działał prorok Eliasz. Żona króla, Izebel, 
skłoniła Izraelitów do wiary w bożka 
Baala. Eliasz wielokrotnie upominał 
króla, nawet zapowiedział suszę na ziemi, 
ale król nie chciał słuchać. Nastały 
ciężkie czasy dla Izraela. W końcu po 
3 i pół roku suszyEliasz wyzwał na próbę 
400 kapłanów Baala. Na górze Karmel 
mieli zbudować ołtarz i położyć na nim 
zabite zwierzę i skłonić ich boga do spusz-
czenia z nieba ognia, aby 
spalić ofiarę. Nie udało im 
się to, choć prawie cały 
dzień wznosili modły. 
Eliasz nie dość, że modlił 
się sam, to jeszcze kazał 
drewno i ofiarę polać obficie 
wodą. Wreszcie wypowie-
dział zaledwie dwa zdania 
modlitwy, a już piorun 
uderzył z nieba i spalił 
ofiarę. Lud pożałował, 
że służył obcemu bogu. 

Schwytał proroków Baala i pozabijali ich. 
Eliasz modlił się dalej i Pan zesłał upra-
gniony deszcz. Prorok zaś schował się 
w pobliskiej grocie (por. 1 Kor 18, 1nn).

Od tego czasu góra Karmel stała się 
miejscem, które przyciąga chcących 
w ciszy i samotności rozmawiać z Bogiem. 
Dlatego też nie budowano tu świątyń czy 
innych miejsc kultu, ani dla żydów, ani dla 
chrześcijan. Dopiero w czasach bizantyj-
skich (V i VI wiek) zbudowano kościół 
na miejscu słynnej walki o prawdziwy kult 
za czasów Eliasza. Świątynia ta nie prze-

trwała nawały Persów 
i muzułmanów. Za 
czasów krzyżowców 
znów pojawili się 
tu liczni pustelnicy. 
Najsłynniejszym 
z nich był św. Bertold 
z Kalabrii. Przybył 
on do Ziemi Świętej 
wraz z II krucjatą 
(1147–1149), a po jej 
zakończeniu schronił 
się na Górze Karmel. 

Został on pierwszym przeorem wspólnoty 
pustelników. W tym też czasie powstał tam 
pierwszy klasztor oraz kaplica poświęcona 
Dziewicy Maryi. Z czasem ta wspólnota 
mnichów postarała się o uznanie reguły 
życia. Reguła Karmelitańska została 
zatwierdzona przez papieża Honoriusza 
III w 1226 roku, a później, gdy zakon 
przeniósł się do Europy, adaptowana 
do nowych warunków przez papieża 
Innocentego IV w 1247 roku. Niestety 
jeszcze w XIII wieku karmelici musieli 
opuścić ziemię świętą z powodu prze-
śladowań ze strony muzułmanów. Wielu 
zakonników zginęło śmiercią męczeńską. 
Karmelici próbowali powrócić na górę 
Karmel jeszcze w XVI wieku, jednak 
dopiero w XIX wieku przybyli tu karme-
lici bosi i z pomocą francuzów odbudo-
wali klasztor i piękny kościół nad grotą, 
w której miał przebywać prorok Eliasz. 
Bazylika jest poświęcona Maryi Gwieź-
dzie Morza (Stella Maris). W 1864 roku 
karmelici wybudowali nawet opodal 
klasztoru latarnię morską.

Góra Karmel może być dla nas 
symbolem wytrwałości i wier-
ności. Wierności Bożemu prawu 
proroka Eliasza i wytrwałości 
pustelników w poszukiwaniu 
Bożego głosu. Piękna jest też 
postawa karmelitów, którzy 
wracali na to miejsce kilkakrotnie, 
czując, że to jest ich powołanie, 
że tu znajdą pokój. I nam Bóg 
nie odmówi pokoju i szczęścia, 
jeśli tylko wytrwale będziemy go 
szukali. ks. Michał Paruch

Karmrel - Widok 
na Morze Śródziemne 
i miasto Hajfę

GÓRA KARMEL  
– PROROK ELIASZ I KARMELICI
Na północym zachodzie kraju, znajduje się niewielkie pasmo górskie, zwane też Górą Karmel. To piękny i żyzny teren. 

Najwyższy punkt tego pasma znajduje się ponad nadmorskim miastem Hajfa i liczy sobie 546 metrów n.p.m.

Karmel - Widok na ołtarz główny i Grotę Eliasza

Karmel - Ołtarz w Grocie Eliasza

Karmel - Matka Boża Szkaplerzna

19 i 20 czerwca 2020 roku 
młodzież naszej parafii 
ponownie zaprosiła wszyst-

kich Parafian i gości z okolicy 
na występy. Odbywały się one już 
w innych warunkach. Chyba wszyscy 
przyzwyczailiśmy się już do widoku 
maseczki i do dezynfekcji rąk. 
Występy piątkowe i sobotnie oglą-
dało ponad 100 osób. Sami aktorzy 
podkreślali jednak, że nie liczy się 
ilość osób na przedstawieniach, choć 
i to jest ważne, ale raczej sam fakt, że 
po 100 dniach od ostatnich wstępów, 
można było się razem spotkać. Warto 
podkreślić, że aktorzy stworzyli 
wspaniałe dzieło, które z pewnością 
zapadło w pamięci każdemu, kto 
zechciał przybyć na występ. Młodzi 

„NASZ BÓG JEST WIELKI” 
– MISTERIUM ZAGRANE PONOWNIE

Wszyscy dobrze pamiętamy premierę pierwszego od bardzo wielu lat misterium męki pańskiej pod tytułem: 
Nasz Bóg jest wielki”. Występy marcowe zgromadziły ponad 450 widzów. Niestety obostrzenia epidemiczne 
spowodowały, że musieliśmy odwołać zaplanowane na 14 i 15 marca kolejne występy. Na szczęście udało 

się powrócić do przedstawień.

ludzie stali się ewangelizatorami, 
prowadzącymi nas po kartach Ewan-
gelii. Sami zaś widzowie podkreślali 
po wyjściu z sali, że czuli się jakby 
przeżyli swoiste rekolekcje podkre-
ślające jak jesteśmy ważni w oczach 
Bożych. Tajemnica Męki i śmierci 
Pana Jezusa prowadzi ostatecznie 
do Zmartwychwstania, a ono z kolei 
jest aktualne zawsze, przez cały rok. 
Tym bardziej że każda niedziela jest 
„małą” niedzielą Zmartwychwstania. 

Przychodząc na Eucharystię 
niedzielną, świętujemy bowiem fakt 
Zmartwychwstania.

Dziękujemy wszystkim Widzom, 
Sponsorom, Parafii św. Jana Pawła II 
w Nowym Targu za udostępnienie prze-
pięknych strojów dla aktorów.

DZIĘKUJEMY AKTOROM, 
KTÓRZY SWOJĄ GRĄ AKTORSKĄ 
PORUSZYLI NIEJEDNO SERCE 
I STALI SIĘ CZĘŚCIĄ HISTORII 
NASZEJ PARAFII. MAMY 
NADZIEJĘ, ŻE PRZYSZŁY ROK 
PRZYNIESIE KOLEJNE WYSTĘPY 
NA BOŻĄ CHWAŁĘ

Ks. Marcin Napora
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Ks. Bartłomiej Bogdalik urodził 
się 14 lipca 1814 roku w Rabie 
Wyżnej. Był synem Marcina 

Bogdała i Tekli Rabszczanki. Podczas 
studiów, jako kleryk seminarium 
został wysłany na studia teologiczne 
do Wiednia. Będąc alumnem diecezji 
tarnowskiej (do której wówczas należała 
Parafia Raba Wyżna), przebywał w latach 
1835/1836–1838/1839 w Wiedeńskim 
Cesarsko-Królewskim Konwikcie Miej-
skim, będąc jednocześnie studentem 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Wiedeńskiego.

Bartłomiej Bogdalik dnia 30 paździer-
nika 1838 roku uzyskał doktorat 
na Uniwersytecie Wiedeńskim. Po ukoń-
czonych studiach, otrzymał w katedrze 
tarnowskiej święcenia kapłańskie z rąk 
bpa Franciszka Ksawerego Zacharia-
siewicza w 1838 roku. Następnie został 
profesorem oraz wykładowcą Pisma św. 
Starego i Nowego Testamentu. Wykładał 
ponadto języki orientalne w semina-
rium duchownym w Tarnowie, będąc 
kierownikiem Katedry Studium Biblij-
nego Starego Testamentu i Języków 
Wschodnich.

1 września 1852 roku został miano-
wany proboszczem parafii Przenajświęt-
szej Trójcy w Czarnym Dunajcu i posługę 
tę pełnił do 1863 roku. Był jednocze-
śnie wicedziekanem (1854) oraz dzie-
kanem (1856) dekanatu nowotarskiego. 
Odrestaurował w 1853 roku czarno-
dunajecki kościół, w którym zwalił 
się sufit a w 1857 roku odbudował tę 
świątynię po pożarze. W 1857 roku 
został biskupim komisarzem do spraw 
małżeńskich.

W 1859 roku ks. Bogdalik przeprowa-
dzał przesłuchanie jednej z sidziniarek 
– 30-etniej Rozalii Podczerwieńskiej. 
Sprawa zdaje się być dosyć ciekawa 
i ma szerszy kontekst historyczny. Aby 
zrozumieć na czym polegała rola tak 
zwanych sidziniarek, należy powrócić 
do postaci ks. Wojciecha Blaszyńskiego 

- proboszcza w Sidzinie, prekursora 
ewangelizacji poprzez osoby świeckie, 
budowniczego kościoła w Chocho-
łowie (trwają starania o wyniesienie go 
do godności Sługi Bożego). W Sidzinie 
był najpierw wikarym, a potem probosz-
czem. Jako gospodarz parafii w Sidzinie 
nie zaprzestał swojej intensywnej duszpa-
sterskiej misji, zaczął jednak dostrzegać 
brak możliwości dotarcia do wszystkich 
wiernych spowodowany nadmiarem 
obowiązków i brakiem czasu. Posta-
nowił więc skorzystać z pomocy świec-
kich współpracowników. Wybierał 
wśród swoich parafian najzdolniej-
szych i najbardziej gorliwych i uczył 
ich katechizmu oraz prawd wiary, tak 
aby oni mogli nauczać innych. Tak 
narodził się ruch zwany „sidziniar-
stwem”. Sława Blaszyńskiego, jak 
i „Sidziniarek” (tak nazywani byli współ-
pracownicy w ewangelizacji, głównie 
kobiety) sięgały daleko poza granice 
parafii. Jego nowatorskie, jak na owe 
czasy, metody ewangelizacji poprzez 
osoby świeckie przysporzyły mu duże 
grono zwolenników, jak i przeciwników, 
głównie wśród duchownych. Dwoma 
największymi przeciwnikami jego 
działalności ewangelizacyjnej poprzez 
osoby świeckie byli: ks. Franciszek 
Ciesielski (od 1835 proboszcz w Suchej 
Beskidzkiej) oraz ks. Michał Klimowski 
(od 1863 proboszcz w Chochołowie). 
Z czasem świeckie ewangelizatorki poja-
wiły się także w dekanacie nowotar-
skim, a zwłaszcza w rodzinnej miejsco-
wości ks. Blaszyńskiego – Chochołowie. 
Ówczesny proboszcz chochołowski, ks. 
Michał Klimowski uskarżał się, że lud 
bardziej garnie się do sidziniarek, niż 
do samych księży. Konflikt się wzmagał. 
Pojawiły się pojedyncze przypadki wypa-
czenia nauki katolickiej przez sidziniarki, 
co dawało asumpt do oskarżania ich 
o herezje i sekciarstwo. I tu wracamy 
do ks. Bogdalika. Ten bowiem jako 
dziekan nowotarski musiał rozwiązać 

konflikt, jaki narósł w społeczeństwie, 
zwłaszcza w Chochołowie oraz nale-
żącym do tej parafii Podczerwonem. 
W 1859 roku, w miesiącach wiosen-
nych rozpoczął przesłuchania jednej 
z sidziniarek, wspomnianej wcześniej 
Rozalii Podczerwieńskiej. Jego szcze-
gółowe zapiski oraz skrupulatnie przy-
gotowany protokół z wielomiesięcz-
nego przesłuchania, staje się najlepszym 
źródłem historycznym do zbadania dzia-
łalności sidziniarek w ogóle. W proto-
kole można więc odnaleźć wypo-
wiedzi wielu świadków nauczania 
Podczerwieńskiej. Ks. Bogdalik zapisał 
w protokole, że oskarżona wraz z Anną 
Blaszyńską i Maciejem Zychem, udała 
się w niedzielę po nieszporach do sąsia-
dującej z Chochołowem po węgierskiej 
stronie Suchej Góry. Gdy zebrało się 
w domu trochę ludzi, uczyła ich odma-
wiania różańca oraz robienia rachunku 
sumienia. Tłumaczyła właśnie: „Iż sam 
różaniec nie zbawi, lecz trzeba także żyć 
pobożnie, grzechów unikać i spowiadać 
się szczerze…”, gdy wtem przybył wójt 
i zabrał słuchaczy do karczmy, gdzie 
czekał już komisarz powiatowy i wikary 
z Czarnego Dunajca Ignacy Oskard. 
Rozalia zeznała, że ks. Oskard: „…pijak 
zresztą wulgarnie zwyzywał dziewczyny, 
a naczelnik powiatowy zamknął nas 
potem na 2 doby w areszcie”. Późniejsze 
przesłuchania dotyczyły nie tylko 
okoliczności incydentu, ale także treści 
nauczania Rozalii. Zeznania potwierdziły 
zakres nauk: o Trójcy św., sakramentach 
a w szczególności spowiedzi, o pijań-
stwie i rachunku sumienia.

Dziekan Bogdalik w protokole zapisał 
także zarzut wobec Rozalii, jakoby miała 
zakazywać wesel i chrzcin. Jej odpowiedź 
jest bardzo ciekawa: „…chrzcin i wesel 
ja im nie zakazuję, lecz tylko tego, żeby 
na nich nie gadać źle, nie bluźnić, Boga 
nie obrażać, żeby będąc ubogim nie 
szarpał się i nie ubożył jeszcze więcej, 
i na sól potem nie miał i na obuwie swoje, 

Ks. Bartłomiej Bogdalik
proboszcz Czarnego Dunajca w latach 1835-1851

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XIX WIEKU
i dzieci i żony potrzeby. Zresztą przyjąwszy 
3 sakramenty święte nic by złego nie było, 
żeby i wesela nie było”. Ta sytuacja, jak 
i wiele innych świadczą o tym, że Rozalia 
Podczerwieńska stała się ofiarą mecha-
nizmu przeinaczeń i przekręceń tak, jak 
lepiej było jej słuchaczom. Tym krzyw-
dzącym przeinaczeniom uległ także nielu-
biany i wspomniany wyżej ks. Oskard, 
który miał powiedzieć do sidziniarki: „…
czego uczysz, ja się tyle lat uczył w szko-
łach, ja mam nauczać, nie ty trąbo”. 
Odpowiedź Rozalii była iście teologiczna: 
„W ogólności wszyscy księża nauczają 
nas, abyśmy jeden drugiego nauczali 
i do dobrego zachęcali. I między uczyn-
kami miłosiernymi stoi takie: nieumiejęt-
nych nauczać. Dzięki gorliwym kapłanom, 
którzy po całym dniu w kościele nauczają, 
że sobie pracy zadają, jedno i to samo po 
kilka razy powtarzają, aby słowo Boże lud 
zrozumiał i uchwycił się go. I po długim 
nauczaniu lud przychodzi do wiadomości 
nauki i poznaje ile niewiadomość nauki 
na duszy szkody wyrządza i lud dostaje 
wyrzutu sumienia”. Protokół spisany 
przez ks. Bogdalika zawiera jeszcze wiele 
cennych, ciekawych, a przede wszystkim 
nie odkrytych wypowiedzi w konflikcie 
o sidziniarki, który trwał aż do końca 
XIX wieku.

W 1863 roku ks. Bogdalik miano-
wany został przez Wikariusza apostol-
skiego austriackiej części diecezji 
krakowskiej, bp. Antoniego Gałec-
kiego (również wychowanka Wiedeń-
skiego Konwiktu Miejskiego), kanoni-
kiem gremialnym kapituły krakowskiej. 
Ks. prof. Bartłomiej Bogdalik był także 
kaznodzieją katedralnym na Wawelu 
oraz administratorem parafii św. Szcze-
pana w Krakowie. 7 lipca 1869 roku 
uczestniczył w niezwykle podniosłej 
chwili złożenia do nowego sarkofagu 
trumny z ciałem króla Kazimierza Wiel-
kiego. W sarkofagu tym umieszczono 
informację o dokonanym odrestauro-
waniu pomnika grobowego króla oraz 
o wyglądzie starego pomnika. Wśród 
sygnatariuszy listu do potomnych był 
ks. Bogdalik.

Ks. Bartłomiej Bogdalik zmarł 
25 stycznia 1871 roku i został pochowany 
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Następca Ks. Jan Nepomucen 
Komperda

Oprac. Ks. Marcin Napora

Kronika parafialna

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 

7 CZERWIEC
• Antonina BOBAK, c. Piotra i Anny, 

Wróblówka

14 CZERWIEC
• Antoni Stanisław SĄDELSKI, 

s. Janusza i Pauliny, Czarny Dunajec

21 CZERWIEC
• Emilia Zofia BRYJAK, c. Marcina 

i Edyty, Czarny Dunajec
• Milena Maria TOPÓR, c. Mateusza 

i Małgorzaty, Skrzypne

27 CZERWIEC
• Maksym SITARSKYI, s. Serhii 

i Lucyny, Czarny Dunajec, Czarny 
Dunajec

28 CZERWIEC
• Zofia STUGLIK, c. Piotra i Pauliny, 

Czarny Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK 
ODESZLI

12 MAJ
 � Jan KUBALA, l. 0, Wróblówka

1 CZERWIEC
 � Rozalia HYNEK, l. 88,  
Czarny Dunajec

10 CZERWIEC
 � Edward ZACHWIEJA, l. 61,  
Czarny Dunajec

23 CZERWIEC
 � Zofia NOWAK, l. 69,  
Czarny Dunajec

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

Nr 7-8(10-11), Lipiec-Sierpień 2020DUNAJEC 17Nr 7-8(10-11), Lipiec-Sierpień 2020 DUNAJEC16



P ierwszym dzieckiem, które mówi 
w Piśmie Świętym jest Izaak. Jego 
rodzice: Abraham i Sara długo 

nie mogli mieć dzieci. W końcu, gdy 
Abraham miał sto lat, urodził się Izaak. 
Jego imię oznacza: „uśmiech Boga”. 
Po jakimś czasie Bóg nakazał Abra-
hamowi, aby ruszył w drogę na górę 
w kraju Moria. Miał tam złożyć 
w ofierze swojego syna Izaaka. Gdy 
byli już blisko, Abraham zostawił służą-
cych, mówiąc im, że wrócą niebawem. 
Ruszyli na górę a Izaak odezwał się 
do swego ojca Abrahama: „Ojcze 
mój!” A gdy ten rzekł: „Oto jestem, 
mój synu” – zapytał: „Oto ogień 
i drwa, a gdzież jest jagnię na cało-
palenie?” Abraham odpowiedział: 
„Bóg upatrzy sobie jagnię na całopa-
lenie, synu mój”. I szli obaj razem (por. 
Rdz 22, 7-8). Na górze Abraham ułożył 
drewno, związał Izaaka, i wziął do ręki 

nóż, aby zabić swojego 
syna. Nagle anioł Pański 
zawołał na Abrahama 
i powstrzymał go. 
Powiedział mu, że Bóg 
chciał tylko poddać 
próbie wiarę Abrahama 
i że mogą spokojnie 

wracać do domu. Okazało się też, że 
na szczycie góry znalazł się baranek, 
który zaplątał się w krzaki. Jego złożyli 
w ofierze i poszli do domu. 

Okazuje się, że pierwsze słowo jakie 
w Biblii wypowiada dziecko to: Abba. 
Znaczy ono: Tato. Całe Pismo Święte 
opowiada właściwie tylko o tym, że 
Bóg jest naszym Ojcem. Tym słowem, 

zwracał się przecież Jezus do Boga, 
gdy modlił się w Ogrójcu przed męką.

Izaak, oczywiście mówił wtedy 
do swojego ojca, Abrahama, ale dziś 
rozumiemy tę historię lepiej. Chodzi 
w niej o odkrycie jaki jest Bóg Ojcie, to 
znaczy, że nie chce naszej śmierci, tylko 
szczęścia. A żeby to szczęść osiągnąć 
trzeba ufać Bogu. 

Jest jeszcze w tej opowieści jedno 
pytanie dziecka, ale na nim pochylimy 
się następnym razem.

KONKURS
Narysuj jak według Ciebie, wyglą-
dała droga Abrahama i Izaaka 
na górę Moria. 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 po wakacjach na łamach naszego 
pisma. 

A zwycięzcą ostatniego konkursu 
jest: Artur Buk.

Po odbiór nagród prosimy zgłosić 
się do zakrystii.

Ks. Michał Paruch

Oprócz zdobywania podsta-
wowej wiedzy z zakresu 
wybranego zawodu, młodzież 

ma możliwość rozszerzać swoje zain-
teresowania i umiejętności w wielu 
innych dziedzinach, dzięki organi-
zowanym przez szkołę kursom. Są 
to m.in. kurs barmana, kelnera, kurs 
manicure i wizażu, kurs zbrojarza, kurs 
obsługi koparko-ładowarek, obsługi 
wózka widłowego, kurs zbrojarza. Dla 
uczniów odznaczających się kulturą 
osobistą, dobrymi wynikami w nauce 
oraz wysoką frekwencją kursy te są 
finansowane przez szkołę. 

Szkoła dba o wszechstronny rozwój 
swoich podopiecznych poprzez organi-
zację wycieczek tematycznych i zawo-
dowych. W ciągu ostatnich kilku lat 
nasi uczniowie mieli możliwość wyje-
chać m.in. do Fabryki FIAT w Tychach 
czy Stoczni Gdańskiej. Nasza szkoła 
jest cały czas otwarta na propozycje 
uczniów dotyczące wycieczek, kursów 
i innych działań. 

Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą 
w życiu Gminy poprzez uczestnictwo 
w Młodzieżowej Radzie Gmin, uroczy-
stościach lokalnych (obchodach Świąt 
i uroczystości kościelnych i państwo-
wych). Wspólnie z uczniami dbamy 
także o osoby potrzebujące, aktywnie 
włączając się w akcje charytatywne 
np. Mikołajki z Fundacją im Adama 
Worwy w Nowym Targu, „Ciacho 
dla…”, zbiórka kosmetyków i arty-
kułów do pielęgnacji dla bezdomnych 
kobiet, zbiórka maskotek dla domu 

samotnej matki i wiele wiele innych 
akcji. 

Posiadamy bardzo dobre warunki 
do nauki, pracownie przedmiotowe, 
siłownię oraz świetne boisko sportowe. 
Dysponujemy sprzętem sportowym, 
dzięki temu lekcje WF w naszej szkole 
są bardzo urozmaicone. 

W ZDZ-ie pracują wykwalifikowani 
nauczyciele z bardzo dużym doświad-
czeniem i otwarci na potrzeby uczniów. 
U nas lekcje są zawsze ciekawe i zaska-
kujące m.in. dzięki wykorzystaniu 
środków multimedialnych. W dobie 
pandemii świetnie odnaleźliśmy się 

w nowej sytuacji. Nauka na odle-
głość odbywała się przez cały czas, 
a uczniowie mieli możliwość stałego 
kontaktu z nauczycielami poprzez 
pocztę e-mail i media społeczno-
ściowe. Jesteśmy gotowi na nowe 
wyzwania i otwarci na wszelkie zmiany.  
Wszystkich absolwentów szkół podsta-
wowych, którzy chcą zdobyć dobry 
zawód, zostać wykwalifikowanymi 
fachowcami, a do tego spędzić trzy 
lata we wspaniałej atmosferze zapra-
szamy do Branżowej Szkoły I stopnia 
ZDZ w Czarnym Dunajcu 

Dyrekcja ZDZ

REKRUTACJA 
W DUNAJECKIEJ 

ZAWODÓWCE
Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Czarnym Dunajcu to placówka z wieloletnią 

tradycją. Uczniowie zdobywają tu wymarzony zawód już od 1971 roku. 
Początkowo szkoła kształciła w 4 zawodach natomiast obecnie kształcenie 

odbywa się w 21 zawodach. Nasi uczniowie mają możliwość zdobycia 
doświadczenia zawodowego już od samego początku nauki u prywatnych 

przedsiębiorców z regionu Podhala i Orawy. 
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WAKACJE – KĄCIK DLA DZIECI
Jak wspominałem ostatnio, chciałbym w kolejnych miesiącach 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 świadkowie Boga.



Boże Ciało
11.06.2020 r.


