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CHORWACJA



77 TOUR DE POLOGNE 
W CZARNYM DUNAJCU

9 s ierpnia przez naszą parafię 
prowadziła trasa kolejnego 

wyścigu w ramach cyklu Tour de 
Pologne. Przed kościołem zebrali 
się widzowie, którzy kibicowali 
zwycięzcom lotnej premii. Wśród 
nich, wytrawny fotograf dojrzał 
bardzo mocną reprezentację osób 
duchownych, których pozdrawiamy.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
NA ANIMATORA ODB

W ostatnią sobotę sierpnia, 
w Kalwarii Zebrzydowskiej 

z rąk ks. Kard. Stanisława Dziwisza, 
nasze kandydatki na animatora oazo-
wego otrzymały błogosławieństwo 
do posługi oraz krzyż animatorski. 
Wydarzenie to było poprzedzone 
dwuletnim kursem, który odbywał 
się w Krakowie. Przygotowane 
animatorki, Dominika Czechowicz 

i Małgorzata Maczałaba będą 
współprowadzić Parafialną Grupę 
Młodzieżową. 

PARAFIALNE  
DOŻYNKI

W ostatnią niedzielę sierpnia, 
na zakończenie wakacji, 

odbyły się parafialne i gminne 
uroczystości dożynkowe. W tym 
roku z powodu epidemii miały 
one skromny charakter. Na Mszy 
świętej o godzinie 10.00 dzięko-
wano za plony ziemi, szczęśliwe 
prace w polu. Nie zabrakło trady-
cyjnie wieńca dożynkowego, który 

można podziwiać w kościele para-
fialnym przy ołtarzu. 
Niemal w tym samym czasie, miesz-
kańcy Wróblówki również zebrali 
się, aby podziękować Panu Bogu za 
plony ziemi. Wróblowiański wieniec 
dożynkowy możemy podziwiać 
w kaplicy we Wróblówce. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
podjęli się wykonania wieńców i tym 
samym podtrzymują piękne tradycje 
dożynkowe.

AKTUALNOŚCI
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Po wakacyjnej przerwie jest nam 
niezmiernie miło, że znowu możemy 
się spotkać na łamach naszego 
młodzieżowego pisma Dunajec. Nowy 
rok szkolny przynosi nowe pomysły, 
które miejmy nadzieje zrealizują się 
w ciągu kolejnych miesięcy. 

Wrzesień to dobry czas, by 
jeszcze raz spojrzeć na to co już 
bezpowrotnie minęło, ale zostawiło 
w każdym z nas miłe wspomnienia. 
Pomimo trudności związanych 
z ograniczeniami epidemicznymi, 
Parafialna Grupa Młodzieżowa: 
„Śladami Boga” zrealizowała swoje 
zamierzenia i plany wakacyjne. 

Na kartach tego numeru pragniemy 
więc pochwalić się i przedstawić 
Państwu efekty spływu kajako-
wego, jaki stał się naszym udziałem 
na przełomie lipca i sierpnia. Nie 
zabraknie również relacji z wyjazdu 
wakacyjnego do Chorwacji, który 
stał się pielgrzymką dziękczynną za 
dar bierzmowania. Co prawda nie 
udało się zrealizować takiej piel-
grzymki do Rzymu, ale liczymy na to, 
że będzie to możliwe w przyszłym 
roku. Już się do tego szykujemy. 

W tym nowym roku szkolnym 
i formacyjnym pragniemy również 
przybliżyć Czytelnikom nowy cykl 

artykułów pod tytułem Mężczyźni 
Starego Testamentu. Warto zapoznać 
się z tą tematyką, łatwiej bowiem 
będzie zrozumieć niektóre frag-
menty Pisma Świętego, które przecież 
kształtuje naszą wiarę. 

Mamy nadzieję, że dobór tematów 
do numeru wrześniowego naszym 
Czytelnikom się spodoba. Liczymy 
również na to, że z każdym miesiącem 
nowego roku szkolnego naszych 
Czytelników będzie przybywać. 
Życzymy Wam wielu łask Bożych i sił 
w rozpoczynającym się nowym roku 
szkolnym. 

Redakcja 

Słowo Wstępne 



W czerwcu 2020 roku 
miała się odbyć beatyfi-
kacja kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Sytuacja epide-
miczna uniemożliwiła jednak reali-
zację tych planów. Decyzją kardynała 
Nycza, uroczystość ta została przesu-
nięta na czas późniejszy. Oczekując 
zatem na beatyfikację postanowiliśmy 
przybliżyć sylwetkę Stefana Wyszyń-
skiego. W tej części pragniemy przed-
stawić pierwsze lata Jego życia: dzie-
ciństwo i młodość.

Stefan Wyszyński był drugim 
dzieckiem z wielodzietnej rodziny 

Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 
Ojciec był organistą w pobliskim 
kościele. Stefan urodził się na pogra-
niczu Podlasia i Mazowsza w miej-
scowości Zuzela. Miał starszą siostrę 
Anastazję, potem przyszły na świat 
Stanisława i Janina. Miał też brata 
Wacława, niestety zmarł on w wieku 
11 lat. Wspominając te pierwsze 
lata w rodzinnym domu ks. Stefan 
Wyszyński powiedział:

„A w domu nad moim 
łóżkiem wisiały dwa 
obrazy: Matki Bożej 
Częstochowskiej
i Matki Bożej Ostrobram-
skiej. I chociaż w owym 
czasie do modlitwy 
skłonny nie byłem,
zawsze cierpiąc na kolana, 
zwłaszcza w czasie 
wieczornego różańca, jaki 
był zwyczajem naszego 
domu, to jednak po 
obudzeniu się długo przy-
glądałem się tej Czarnej 
Pani i tej Białej. Zastana-
wiało mnie tylko jedno, 
dlaczego jedna jest 
czarna a druga - biała. 
To są najbardziej odległe 
wspomnienia z mojej 
przeszłości”.
Rodzina Wyszyńskich była pobożna. 

Rodzice uczyli swoje dzieci modlitwy 
i poszanowania dla pracy fizycznej. 

Kardynał Wyszyński głosząc swoje 
kazania, często przypominał nauki 
wpajane mu w domu. Uczył, że trzeba 
mieć szacunek dla ludzkiego wysiłku 
i dla owoców pracy, dla chleba i zboża, 
które nawet w swojej nazwie ma pier-
wiastek boski. Duży wpływ na jego 
dorosłe już życie miał kult maryjny, 
jaki w domu był zaszczepiony.

Stefan rozpoczął naukę w szkole 
podstawowej w Andrzejowie. Nauka 
w szkole tej odbywała się w języku 
rosyjskim, co powodowało spięcia 
między uczniami, a nauczycielami 
W tym czasie matka Stefana była 
ciężko chora, chłopiec odbywając 
karę, zobaczył, że do klasy weszła 
jego siostra, z przerażeniem pomyślał, 
że przynosi mu wiadomość o śmierci 
mamy. Okazało się jednak, że przy-
szła tyko zabrać go na obiad. Zdener-
wowany nauczyciel zakazał mu się 
ruszać z miejsca i w żadnym razie 
nie pozwolił pójść na obiad. Wtedy 
Stefan wstał i z odwagą powiedział 
profesorowi, ze nie podoba mu się 
jego nauka. Na to nauczyciel rzucił: 
„To więcej do szkoły nie przychodź!”. 

Dziewięcioletni Stefan 
odparł, że nie przyjdzie 
i rzeczywiście był to 
ostatni jego dzień w tej 
szkole. Ojciec zatrudnił 
wówczas korepetytora, 
który uczył go w domu. 
W tym czasie doszło też do tragedii 
rodzinnej, ciężko chora matka rzeczy-
wiście niedługo po tym zdarzeniu 
zmarła. Miała wówczas 33 lata. 
Stefan zaledwie dziewięć. 31 paździer-
nika matka pożegnała się z rodziną, 
poprosił Stefana by się odświętnie 
ubrał, był to symboliczny gest, ozna-
czający przywdzianie szat kapłańskich 
w przyszłości, którym chciała przezna-
czyć go do służby duchownej. Pocie-
szenia po śmierci matki, która była mu 
bardzo bliska, szukał u Matki Bożej, 
„Tej, która nie umiera”. Kiedy wracał 
do tego okresu 
swojego dzieciń-
stwa powiedział:

„Pojechałem z Mszą św. 
prymicyjną na Jasna Górę, 
aby mieć Matkę...
Matkę, która już będzie 
zawsze”.

Kult maryjny obecny w życiu 
Stefana Wyszyńskiego od lat dzie-
cinnych był potem ważnym elementem 
jego drogi kapłańskiej. 

Dokończenie na str. 7

,,KARDYNAŁ STEFAN 
WYSZYŃSKI ŚWIĘTYM”

Dorastanie do świętości - dzieciństwo i młodość

3 sierpnia 1901 r. – narodziny Stefana Wyszyńskiego

1910 r. – przenosiny rodziny Wyszyńskich do Andrzejewa

31 października 1910 – śmierć Julianny matki Stefana 

Wyszyńskiego

1911 r. – pierwsza Komunia Święta

1913 r. – sakrament bierzmowania

15 marca 1924 r. – święcenia subdiakonatu

5 kwietnia 1924 r. – świecenia diakonatu

KARTKA Z KALENDARZA

Nr 9(12), Wrzesień 2020DUNAJEC 5Nr 9(12), Wrzesień 2020 DUNAJEC4



W samym sercu Jerozo-
limy znajduje się miejsce 
ukrzyżowania Pana Jezusa. 

W czasach Jego Męki i śmierci Krzy-
żowej, góra Kalwaria znajdowała się za 
miastem. W latach 41-42 Herod Agrypa 

rozbudował Jerozolimę w kierunku 
północnym. I grób Pana Jezusa, i Góra 
Kalwaria znalazły się w granicach 
murów miejskich. Pierwszy kościół 
na miejscu Ukrzyżowania powstał 
w latach 324-325 z inicjatywy cesarza 

Konstantyna. Odnaleziono również 
cysternę w której przechowywano 
krzyże, a w niej i ten najcenniejszy: 
Krzyż naszego Zbawiciela.

Dzisiejszy kształt Bazylika Grobu 
zawdzięcza Krzyżowcom z XI wieku. 

W czasie trudnych chwil aresz-
towania, ataków na Kościół znowu 
zwróci się do Matki Bożej, poddając 
Jej w opiekę siebie i cały naród.

Naukę kontynuował w gimnazjum 
w Warszawie, później w Łomży po 
wybuchu I wojny światowej. Studia 
filozoficzno - teologiczne rozpo-
czął w Seminarium Duchownym we 
Włocławku. Zły stan zdrowia wydłużył 
nieco czas pobytu w seminarium, 
świecenia kapłańskie przyjął więc 
z pewnym opóźnieniem. Przez następny 
rok pracował w diecezji wrocławskiej. 
Potem władze diecezjalne zdecydo-
wały o wysłaniu go na dalsze studia 
na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Zajmował się tam zagadnie-
niami z zakresu prawa kanonicznego 
i nauk społecznych. W latach 1924-
1929 studiował na Wydziale Prawa 
Kanonicznego i Wydziale Prawa i Nauk 
Społeczno-Ekonomicznych KUL. Jego 
promotorem był ks. Antoni Szamański. 
W 1929 roku obronił pracę doktorską 
pod tytułem „Prawa rodziny, Kościoła 
i państwa do szkoły”, uzyskując tym 
samym tytuł doktora prawa kanonicz-
nego. Lata studiów to także działalność 
społeczna księdza Wyszyńskiego. Był 
on aktywnym członkiem Stowarzy-
szenia Katolickiej Młodzieży Akade-
mickiej „Odrodzenie”. Była to organi-
zacja propagująca współczesne prądy 
duszpasterskie polskiego kościoła kato-
lickiego. Po studiach wrócił do diecezji 
wrocławskiej, gdzie w Wyższym Semi-
narium Duchownym we Włocławku 
prowadził wykłady z zakresu prawa 
kanonicznego i socjologii. Jednocze-
śnie pełnił funkcję dyrektora diece-
zjalnych dzieł misyjnych oraz funkcje 
redaktora naczelnego miesięcznika 
„Ateneum Kapłańskie”. Podjął też 
działalność edukacyjną wśród robot-
ników, m.in. wykładając na uniwersy-
tecie Robotniczym.

Tomasz Kulman

,,KARDYNAŁ 
STEFAN 

WYSZYŃSKI 
ŚWIĘTYM”

ZIEMIA JEZUSA 
WCZORAJ I DZIŚ

Góra Kalwaria – miejsce ukrzyżowania Jezusa
Aby dostać się na Kalwarię, należy po 
wejściu do Bazyliki skierować swoje 
kroki na schody po prawej stronie. 
Na szczycie znajduje się niewielka 
kaplica z dwoma ołtarzami. Po prawej 
ustawiono ołtarz dla katolików rzym-
skich. Natomiast po lewej stronie kul 
sprawują prawosławni grecy. Ich 
ołtarz wznosi się dokładnie nad skałą, 
do której był wbity Krzyż Zbawiciela. 
Można uklęknąć przy tym ołtarzu 
i dotknąć wyraźnego wgłębienia 
w skale. Na mocy przywileju papie-
skiego, każdy przedmiot pobożności, 
np. różanie, którym dotkniemy skały 
ukrzyżowania, zostaje poświęcony.

We wrześniu wspominamy Matkę 
Bożą w tajemnicy jej siedmiu boleści. 
Wspominamy również rocznicę 
Podwyższenia Krzyża Pana Jezusa: 
14 września. Upamiętniamy wtedy 
dzień poświęcenia bazyliki za czasów 
Konstantyna. Od tego czasu, piel-
grzymi nawiedzali to święte miejsce 
by oddawać cześć Bogu przez pocało-
wanie Krzyża Jezusa.

Dziś relikwie Krzyża nie stanowią 
już najważniejszego powodu wizyty 
w Bazylice Grobu. Jednak kto wejdzie 
na Kalwarię i wsłucha się w głos swego 
serca, odkrywa, że Jezus jest blisko 
naszych spraw. Do niego zawsze można 

przyjść ze swoim krzyżem. A wpatrując 
się w puste miejsc po Jego Krzyżu 
możemy usłyszeć obietnicę, że i po 
naszym krzyżu nie będzie śladu, gdy 
Chrystus przyjdzie powtórnie i by usta-
nowić nową ziemię i niebo nowe.

ks. Michał Paruch
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Dla wielu z nich było to 
nowe przeżycie i nie małe 
wyzwanie, a dla niektórych 

możliwość wykazania się nabytym 
doświadczeniem z zeszłych lat. 
Z pewnością żaden z uczestników 
nie miał okazji na nudę, gdyż wyjazd 
ten różnił się od innych wakacyj-
nych wycieczek. Młodzież stawiła 
czoło codziennemu wiosłowaniu, 
gotowaniu, pakowaniu i rozkła-
daniu namiotów. Musieli wykazać 

się ogromną mobilizacją i współ-
pracą, ponieważ nie było miejsca 
na lenistwo. 

Już drugiego dnia uczestnicy 
wzięli na cel przepłynięcie rozle-
głego jeziora Wigry. Wiosłowanie 
zajęło im prawie cały dzień z małymi 
przerwami na spożycie posiłku. 
Wieczorem młodzież spędzała czas 
na zabawie, sportowych rozgrywkach 

i śpiewach przy ognisku. Podobnie jak 
w przeszłym roku na trasie znalazła 
się Czarna Hańcza, jednak tym 
razem nie tylko jej część a całość. 
W następnych dniach grupa poko-
nywała jeszcze Kanał Augustowski 
i na sam koniec Jezioro Studzieniczne. 
Choć trasa była wymagająca i wielo-
krotnie można było się nią zmęczyć, 
młodzież ani przez chwilę nie narze-
kała, a wręcz przeciwnie tryskała entu-
zjazmem co do całej wyprawy. Ostat-
niego wieczoru cała grupa wybrała 
się na pizzę w Augustowie na zakoń-
czenie wyjazdu. W drodze powrotnej 
zwiedzili jeszcze Łazienki Królewskie 
w Warszawie, wykorzystując bajeczną 
pogodę, jaka dopisywała im przez cały 
tydzień.

Z pewnością dla każdego z uczest-
ników spływ kajakowy na długo 
pozostanie w pamięci i z tęsknotą 
będą go wspominać przez cały rok. 
Takie wyjazdy najbardziej łączą ludzi 
i pozwalają nawiązać nowe przyjaźnie, 
uczą współpracy i wytrwałości. Czas 
epidemii, który cały czas nam towa-
rzyszy, wszystkim utrudnił życie, 
osłabił niektóre relacje i niejednemu 
zniszczył plany. Można tylko brać 
przykład z naszej młodzieży, która 
dzięki swojej wierze i determinacji 
pokonała wszelkie bariery i pokazała, 
że nie ma dla nich takiej przeszkody, 
która mogłaby zniszczyć przyjaźń 
i wiarę, które noszą w sercach. 

Anna Skupień 

Spływ kajakowy 2020
Pomimo trudnego czasu epidemii, młodzież naszej parafii również w tym roku miała okazję 

uczestniczyć w spływie kajakowym na Mazurach pod opieką księdza Marcina. 
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PIELGRZYMKA NA CHORWACJĘ 
15-21.08.2020 r.
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pani pilot wspomniała, że była tam już 
z dwudziesty raz i pierwszy raz w życiu 
padał deszcz. Zawsze to miasto koja-
rzyło jej się ze słońcem. Kiedy zła 
pogoda ciągle dawała się we znaki, 
zdecydowaliśmy pobiec jak najszyb-
ciej do pobliskiej katedry, gdzie zapla-
nowana była Eucharystia. Co najlepsze, 
kiedy wyruszyliśmy w drogę powrotną, 
pogoda uległa zmianie…

Kolejny dzień był już trochę bardziej 
luźniejszy. Otóż zwiedziliśmy Split. 
Ruiny starego miasta zachowały się 
w dość dobrym stanie. Można tam 
wynająć sobie pokój, który z zewnątrz 
wyglądał niepozornie, w środku – 
niczym pałac. Reszta dnia przezna-
czona została na ostatnie chwile plażo-
wania. Zaś wieczorem wybraliśmy się 
na miasto Omis, by zobaczyć go nocą. 
Przepiękne widoki!

Następnego dnia z samego rana 
spakowaliśmy walizki i powoli wyru-
szyliśmy w drogę powrotną, po drodze 
zatrzymując się w Parku Jezior Plitwic-
kich. Mam wrażenie, że to niezwykłe 
miejsce wywołało w nas najwięcej 
pozytywnych emocji. Ta przyroda, 
ogromne „skalne klify” i wodospad. 
Woda była tak czysta, że mogliśmy 
oglądać pływające w niej ryby. 

Ostatnim naszym celem był Buda-
peszt. Po drodze zatrzymaliśmy się 
w Ludbregu, gdzie miał miejsce jeden 
z najbardziej znanych na świecie 
Cudów Eucharystycznych. Myślę, że 
dla niektórych z nas miejsce to stało się 
niezwykłe, gdyż wiara odżyła na nowo 
i teraz zwracamy na nią większą uwagę. 
W Budapeszcie zwiedzaliśmy jeżdżąc 
po mieście autokarem. Mieliśmy chwilę 

czasu wolnego. A po zjedzeniu lodów 
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Nikt 
z nas nie potrafi opisać chwili, kiedy 
wpadliśmy w ramiona swoich bliskich. 
Ogromnie tęskniliśmy za domem. 

Oto wypowiedzi niektórych 
z uczestników zapytanych o wrażenia 
z wycieczki:

Każde miejsce miało swój urok 
i dawało nie zapomniane wrażenia. 
Wszystkie miasta, które zwiedziliśmy 
różniło się od siebie i nie można było 
narzekać na nudę. Też czas spędzony 
nad morzem dawał frajdę każdemu 
uczestnikowi wyjazdu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wyjazd na Chorwację był nie tylko 
czasem wypoczynku przy pięknej 
słonecznej pogodzie, ale także był 
źródłem poznawania nowych rzeczy. 
Wycieczka miała to w sobie, że 
i każdy miał czas dla siebie, ale także 
chwilę na zwiedzanie. Miasta, które 
mieliśmy okazję zobaczyć i widoki 

to po prostu nieziemskie połączenie. 
Krótko mówiąc warto było jechać, 
żeby przeżyć coś takiego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chorwację wspominam bardzo 
fajnie, ponieważ spędziłam go 
z fajnymi ludźmi mimo tego wirusa 
,który jest na całym świecie. Najbar-
dziej mi się podobały plitwickie 
jeziora oraz szklany taras widokowy 
Skywalk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Była to dla mnie cudowna przygoda. 
Pierwszy raz odwiedziłam Chorwację 
i myślę, że nie dałoby się przeżyć 
tego lepiej. Piękna pogoda, gorąca 
woda i wspaniali ludzie. Niezapo-
mniane wakacje. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dzięki temu wyjazdowi udowodni-
liśmy, że jeśli się chce, to wszystko się 
uda. Wróciliśmy cali, zdrowi i pełni 
wrażeń oraz nowych przygód. Nawet 
wirus nie stanął nam na drodze.

Dominika Czechowicz

Wyruszyliśmy więc w drogę 
rozśpiewanym autokarem. 
Ciągnąca się w nieskoń-

czoność autostrada? To dla nas nie 
problem. Gry i zabawy, piosenki – 
zawsze znajdziemy jakieś zajęcie, by 
się nie nudzić. Jedna z uczestniczek 
wspomniała: „W Chorwacji przywitały 
mnie komary. To był środek  nocy! Ale 
widoki, po przebudzeniu się jeszcze 
w autokarze, zaparły mi dech w pier-
siach. To przepiękny kraj.” 

Po przyjeździe na miejsce i rozpako-
waniu bagaży resztę dnia spędziliśmy 
na leniuchowaniu przy słonym Morzu 

Adriatyckim. Pływanie, nurkowanie, 
gra w piłkę – to wymarzony odpo-
czynek. Dzień zakończył się nietypową 
Mszą Świętą, bo pod gołym niebem, 
słysząc szum morza. To niezwykłe 
doświadczenie dla większości z nas.  

Drugi dzień spędziliśmy w Makar-
skiej, na plaży i zwiedzając trochę miasta 
oraz Parku Biokovo. To była przygoda, 
której zapewne nie zapomni żaden z nas. 
Wyjechaliśmy busami na najwyższy 
szczyt w Chorwacji. Droga – ogromnie 
stroma, lecz widoki nie do zapo-
mnienia. Zatrzymaliśmy się na chwilę 
przy Skywalk, to taki szklany balkon. 

Czuliśmy się jakby w powietrzu. A pod 
nami znajdował się domy mieszkalne. 
„To właśnie to, co urzekło mnie w tym 
pięknym kraju. Góry – domy – morze. 
Chyba tam zamieszkam!” – wspomina 
jedna z uczestniczek.

Trzeci dzień rozpoczął się bardzo 
wcześnie, gdyż musieliśmy dojechać 
do Dubrownika, co zajęło nam ok. 
4,5h. Wszyscy z tego powodu, nie byli 
zadowoleni, ale było warto. Przepiękne 
stare miasto i pani przewodnik, która 
opowiadała bardzo ciekawie. Mieliśmy 
jednak pecha, ponieważ pogoda trochę 
się zepsuła i złapała nas ulewa. Nasza 

Chorwacja 2020
Rok 2020 był czasem niezwykle trudnym. Pandemia wszystkim nam przewróciła życie do góry nogami. Przez jakiś 

czas zostaliśmy uwięzieni we własnych czterech ścianach. Kiedy obostrzenia trochę się „wyluzowały”, pojawiła 
się szansa na normalne życie. Co prawda planowany wyjazd do Rzymu nie doszedł do skutku, ale otrzymaliśmy 

propozycję, by zobaczyć cudowną Chorwację. Nie wahaliśmy się ani chwili. Nie damy się wirusowi!
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Bóg stwarzając człowieka, 
wywyższył go wśród wszel-
kiego stworzenia i ofiarował 

mu najróżniejsze bogactwa i cuda 
świata. Zakazał tylko spożywania 
owocu z drzewa poznania dobra i zła, 
gdyż na tego kto złamie rozkaz czeka 
śmierć. Stwórca celowo nie ostrzegł 

człowieka przed złem, jakie czyhało 
z każdej strony, gotowe do ataku, 
gdyż nie chciał niszczyć jego spokoju 
i zaufania. Mimo przestrogi Adam 
zjadł owoc z ręki kobiety, a w ten 
sposób wszedł w relacje ze złym 
duchem. Przebiegły szatan pod 
postacią węża wcale nie próbował 

przekupić niewiasty, ani ofiarować 
jej nic w zamian za zerwanie owocu. 
Jego głównym celem było poróżnienie 
człowieka z Bogiem, zepsucie relacji 
między nimi. Adam sprzeciwiając się 
woli Pana, chciał stać się taki jak on, 
poznać dobro i zło. Za to nieposłuszeń-
stwo Bóg wygnał człowieka z Edenu, 

Ojciec całej 
ludzkości - Adam

Historia Adama z pewnością dla większości jest znana i wielokrotnie przypominana. Prawdopodobnie 
każdy już słyszał o mężczyźnie, który skuszony przez niewiastę zjadł zakazany owoc, czym sprzeciwił 

się woli Boga. Opowieść ta wydaje się bardzo prosta i mało kto zastanawia się nad jej głębszym sensem 
i przesłaniem, które w gruncie rzeczy jest niezwykle istotne w życiu każdego chrześcijanina. 

a od tej chwili jego życie stało się pełne 
trudu, wysiłku i cierpienia. Zadziwia-
jące może być to, dlaczego Bóg nie 
ochronił Adama przed grzechem, skoro 
będąc wszechmogący, nie byłoby to dla 
niego wyzwaniem. Stwórca  jednak 
ofiarował człowiekowi coś jeszcze, 
a mianowicie wolę, która pozwalała 
mu samemu podejmować decyzję.

Główną przyczyną nieposłuszeństwa 
człowieka było jego pragnienie zrów-
nania się z Bogiem, poznania prawdy, 
którą znał tylko On. Adam wchodząc 
w relacje ze złym duchem nie pamiętał 
już o wszelkich darach, jakie ofiarował 
mu Pan, ani o dobroci jaką go otaczał. 
Skupił się tylko na tym czego nie miał 
i dlaczego tego mieć nie może. Tyle 
tylko wystarczyło szatanowi, by dopiąć 
swego. Zburzenie zaufania człowieka 
do Boga i zakłócenie ich relacji. Czy 
nie tak samo zły duch postępuje z nami 
i dziś? Wkrada w nasze serca nieufność 
i uprzedzenie, próbuje nam wmówić, 
że damy sobie radę bez Boga. Grzech 
od zawsze trzyma się blisko człowieka, 
ponieważ ten w swojej naturze niejed-
nokrotnie mu ulega. Jednak największą 
satysfakcją dla szatana jest to, gdy czło-
wiek odwraca się od Boga, wątpi w Jego 
miłość i moc. Wtedy zło ma prostą 
drogę do zwycięstwa, bo człowiek bez 
wiary staje się bezsilny i pogrąża się 
w grzechu. Każdy z nas nosi w sobie 
Adama, niejednokrotnie ulegając słabo-
ściom i pokusom. Najważniejsze jednak 
jest to, by z każdego upadku umieć się 
podnieść, a najlepszym wzorem dla nas 
powinien być sam Chrystus.

Nieprzypadkowo Jezus jest nazy-
wany Nowym Adamem. Cierpiąc 
na krzyżu oddał życie za całą ludz-
kość, odkupując nas od grzechu. 
W tym celu zstąpił na ziemię i przyjął 
postać człowieka, a więc uniżył się 
do roli sługi. Śmierć Jezusa jest skut-
kiem grzechu pierworodnego, jakiego 
dopuścił się Adam. Jest to dobro-
wolnie złożona ofiara przebłagalna za 
wszystkie grzechy ludzkości. Chrystus 
dokonał naprawy w Adamie, a przez 
to w całym Kościele. Przez sakrament 
chrztu wyciąga rękę do każdego, ratując 
nas od mocy złego ducha. Zanurza nas 
w swojej śmierci, abyśmy zmartwych-
wstali i żyli z Nim na wieki. 

Anna Skupień

Janina Szymkowiak urodziła się 
10 lipca 1910 roku w Możdża-
nowie koło Ostrowa Wielkopol-

skiego. Z domu rodzinnego wyniosła 
silną wiarę, zasady moralne i gorącą 
miłość ojczyzny. W 1929 roku, po 
ukończeniu gimnazjum w Ostrowie 
Wielkopolskim, podjęła studia roma-
nistyki na Uniwersytecie Poznańskim. 
Od wczesnej młodości prowadziła 
głębokie życie religijne. Codziennie 
uczestniczyła we Mszy św. i przyj-
mowała Komunię św. Cechowała ją 
prawość w postępowaniu, wierność 
przyjętym zobowiązaniom i miłość 
bliźniego. W 1934 roku uzyskała 
absolutorium i wyjechała do Francji. 
Zamieszkała u sióstr oblatek. Chodziło 
jej o doskonalenie języka przed złoże-
niem magisterium.

Udział w pielgrzymce do Lourdes 
zadecydował o dalszym jej życiu. Pozo-
stała u oblatek i rozpoczęła postulat. 
Jednak na usilne prośby rodziców, po 
kilku miesiącach wróciła do Polski. 
Matka i ojciec doradzali jej wybór 
zakonu w kraju. Wkrótce zetknęła się 
z siostrami serafitkami i w 1936 roku 
wstąpiła do nich w Poznaniu. Otrzy-
mała wówczas zakonne imię Sancja. 
Pracowała jako wychowawczyni, 
nauczycielka, furtianka i refek-
tarka. W czasie wojny pozostała 
w klasztorze, mimo że przełożeni 
dali jej możliwość czasowego 
powrotu do domu rodzin-
nego. Niemcy zamienili 
dom sióstr w Poznaniu 
na hotel. Sancja poma-
gała jako tłumaczka 
angielskim i francuskim 
jeńcom, którzy nazywali 
ją „aniołem dobroci”.

Wycieńczona ciężką pracą 
i skromnymi, klasztornymi 
warunkami, zachorowała na gruź-
licę gardła. Cierpienia związane 
z chorobą ofiarowała Bogu za 

grzeszników. Przed śmiercią powie-
działa: „Umieram z miłości, a Miłość 
miłości niczego odmówić nie może”. 
Ciężko chora złożyła śluby wieczyste. 
Umarła 29 sierpnia 1942 roku z nadzieją, 
a nawet pewnością, że nadal będzie 
pomagać innym. Jej grób znajduje się 
w kościele św. Rocha w Poznaniu.

W 1996 roku za wstawiennictwem 
s. Sancji została cudownie uzdro-
wiona nowo narodzona dziewczynka 
z Poznania, której lekarze nie dawali 
szans na przeżycie. Po zbadaniu tego 
wydarzenia przez odpowiednich 
ekspertów Stolica Apostolska ogło-
siła dekret o cudownym charakterze 
tego uzdrowienia. To otworzyło drogę 
do beatyfikacji s. Sancji. Dokonał jej 
podczas swojej ostatniej pielgrzymki 
do Polski św. Jan Paweł II. 18 sierpnia 
2002 roku na krakowskich Błoniach 
mówił on o bł. Sancji Szymkowiak:

„Drogę powołania zakonnego bł. 
Sancji Janiny Szymkowiak, serafitki, 
wyznaczało dzieło miłosierdzia. Już 
z domu rodzinnego wyniosła gorącą 
miłość do Najświętszego Serca Jezuso-
wego i w tym duchu była pełna dobroci 
dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla 
najbiedniejszych i najbardziej potrze-

bujących. Przynależąc do Soda-
licji Mariańskiej i Kółka Miłosier-

dzia św. Wincentego, niosła 
im konkretną pomoc, zanim 

jeszcze wstąpiła na drogę 
życia zakonnego, by potem 
jeszcze pełniej oddać 
się na służbę innym. 
Ciężkie czasy hitlerow-

skiej okupacji przyjęła 
jako okazję do całkowi-

tego oddania siebie potrzebu-
jącym. Swoje powołanie zakonne 

zawsze uznawała za dar Bożego 
miłosierdzia”.

Dzień jej wspomnienia: 
18 sierpnia

BŁOGOSŁAWIONA 
SANCJA SZYMKOWIAK

ZAKONNICA
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Tym razem pragniemy przed-
stawić Państwu najważniejsze 
postaci męskie ze Starego Testa-

mentu. Warto zapoznać się z nimi, by 
lepiej rozumieć Pismo Święte. 

Tytuły artykułów w wraz 
z terminem ukazania się:
 1. ADAM - wrzesień 
 2. ABEL -  październik 

 3. NOE - listopad
 4. ABRAHAM - grudzień 
 5. MOJŻESZ - styczeń 
 6. JÓZEF EGIPSKI - luty
 7. DAWID - marzec 
 8. HIOB - kwiecień 
 9. ŚW. JÓZEF - maj
10.  ZAHARIASZ - czerwiec
11.  JAN CHRZCICIEL - lipiec  

Mężczyźni Starego Testamentu
Jest nam niezwykle miło rozpocząć nowy rok szkolny i formacyjny. Wraz z nim do Państwa rąk 

oddajemy nowy cykl artykułów ukazujących się w naszym piśmie. 



Ks. Jan Komperda
proboszcz Czarnego Dunajca w latach 1863-1879

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XIX WIEKU

W metryce urodzenia odczytać 
możemy, że przyszłemu 
księdzu rodzice dali 

imię po jego ojcu. Jan Komperda – 
senior był rolnikiem, który ożenił się 
z Reginą z domu Picura (Picóra). Junior 
urodził się 12 kwietnia 1804 roku we 
Wróblówce. Szkołę podstawową ukoń-
czył w Nowym Targu, a gimnazjum 
w Podolińcu w latach 1814-1820. Filo-
zofię studiował we Lwowie, teologię 
zaś we Lwowie i Tarnowie. Tutaj też 
23 czerwca 1827 roku przyjął świę-
cenia kapłańskie z rąk ks. Bpa. G. 
Zieglera. Miał wtedy zaledwie 23 lata.

W 1827 roku pracował jako wikary 
w Bolesławiu, od marca 1828 roku 
w Przecławiu, od 1829 roku jako admi-
nistrator w Cmolasie, następnie do maja 
1830 roku był wikarym w Szczucinie, 
by wreszcie, mając 26 lat, 30 sierpnia 
1830 roku objąć probostwo w Łęka-
wicy. Tu wybudował dom mieszkalny 
dla pracowników plebańskich i szpital 
dla ubogich. Był też dziekanem deka-
natu pilzeńskiego. W 1835 roku objął 

probostwo w Podsto-
licach. W 1854 roku 
został proboszczem 
w Podgórzu i osta-
tecznie 11 listo-
pada 1863 roku 
objął probostwo 
w Czarnym Dunajcu. 
W momencie obej-
mowania przez 
niego probostwa, 
parafia w Czarnym 
Dunajcu znajdo-
wała się w trudnej 
sytuacji. Przyczyną 
takiego stanu był 
pożar miejscowości, 
który strawił także 
kościół z 1859 roku, 
o którym pisa-
liśmy w numerze 
p o p r z e d n i m . 

Najważniejszym 
zadaniem ks. Jana 

Komperdy było dokończenie remontu 
kościoła po pożarze. Remont choć 
rozpoczęty przez jego poprzednia ks. 
Bogdalika, wymagał przyśpieszenia 
działań. Ks. Janowi udało się szybko 
dokończyć remont kościoła i dobu-
dować wieżę i kaplicę boczną, znajdu-
jącą się naprzeciwko wejścia bocznego 
kościoła. Ks. Jan wzorowo prowadził 
gospodarstwo plebańskie i założył ogród 
księżowski. Ceniony był również jako 
dobry kaznodzieja. Owocem jego pracy 
kaznodziejskiej było opublikowanie 
dzieła: „Kazania parafialne na wszystkie 
święta uroczyste w roku”. Druk ukazał 
się w Krakowie w 1855 roku; „Kazania 
parafialne na niedziele w ciągu roku”. 
Pisma te miały swoich czytelników. 
Wiele z nich ukazało się w podwójnym 
wydaniu. Poniżej prezentujemy frag-
ment jednego z kazań.

Ks. Jan Komperda był dziekanem 
dekanatu nowotarskiego. Zmarł 
31 października 1879 roku w Czarnym 
Dunajcu.

Kazanie ks. Jana Komperdy

O MARNOŚCI ŚWIATA 
I SPRAW JEGO

Otóż dlatego wyrzucamy wam 
grzechy wasze chrześcijanie, dlatego tak 
wiele mówimy, bo prawda Boga, światło 
Ewangelii chce wypalić i rozjaśnić ziem-
skość, aby was oderwać od ziemi, od jej 
wielkości, i znikomości, a podnieść ku 
niebu. Prawda ewangeliczna to naucza 
każdego: „Cóż ci człowiecze z tego, 
gdybyś cały świat zyskał, jeżeli utracisz 
duszę twoją”; cóż ci z wszystkich nauk, 
jeżeli utracisz Niebo? Dzieła rozumu 
ludzkiego jako to: mosty, kanały, okręty, 
koleje żelazne, telegrafy i inne, są to 
dzieła wzniosłe, lecz cóż one pomogą 
do zbawienia świata bez Ewangelii? 
Czyż nie są równie sztuczne komórki 
plastra miodu w ulu pszczół? przechody 
ziemne płazów i dziwne tkaniny pająka? 
Wszakże nikt równiejszych sześcio-
boków nie wymierzył bez cyrkla, bez 
miernika jak pszczoła komórki swoje? 
Wszak nikt doskonalszych tunelów czyli 
przechodów ziemnych nie utworzył jak 
mrówki w kopcach swych? Wszak archi-
tektura nie dorównała jeszcze sztucznym 
pomysłom pająka? Wszak cała sztuka 
ekonomii politycznej nie dorównała 
magazynom płazów i podziemnym 
mieszkaniom kretów? Cóż mi pomoże 
do zbawienia gdy umiem historię 
świata, narodu jakiego, plemienia lub 
familii? Podobno tyle, jak gdybym znał 
historię jednego kopca mrówek; jaka 
ilość mieszkańców mrowiska, jakie ich 
niedole, walki, klęski, śmiertelność lub 
zagłada. Cóż mi pomoże do zbawienia 
bez Ewangelii, gdybym wiedział 
losy roju pszczół lub szerszeni, jakie 
staczały z napastnikami boje, zapasy, 
lub jakich doświadczyły klęsk, lub jakie 
odniosły zwycięstwa? albo które lata 
są pamiętne dla nich, i stanowią epokę 
ich bytu? Cóż mi pomoże do zbawienia 
bez Ewangelii, gdybym rozumiał mowę 
bydlęcia, lub pisk albo śpiewanie albo 

też poezje ptaków? Są to piękne wiado-
mości, sztuczne pomysły, zdobią umysł 
człowieka; lecz jak runie ciało moje 
w grób, zniknęły moje wiadomości 
na zawsze; bogactwa myśli wypło-
wiały, a nagroda mocnego ducha, 
może potępienie wieczne. Dlatego ludu 
katolicki nie opuszczaj światła praw-
dziwego, które jest Chrystus i Jego 
Ewangelia. Ze świecą jako dziecko 
wstępujesz do kościoła, a to jest znak 
wiary; ze świecą palącą udzielają ci 
się święte Sakramenta; przy świecy ślub 
bierzesz, przy świecy umierasz; świeca 
przy trumnie stoi, ta jako znak wiary 
towarzyszy ci do grobu. Oto w spokoj-
nych żyjemy czasach; nie zabijają nas 
za Chrystusa, nie krzyżują, nie chronimy 
się z krzyżem i nabożeństwem do piwnic; 
nie płacimy za wstęp do kościoła; nie 
stawiajmyż więc przeszkód łasce Boga 
w sercu, i Ewangelii świętej. Nie przy-
duszajcie w duszy waszej tego światła 
życia, aby was Pan nie opuścił na wieki.

Bo jeżeli zważymy na ciągłą walkę 
Ewangelii Chrystusa Pana z pychą 
świata, i mądrością jego; jeżeli 
zważymy te ogromne straty dusz, które 
traci Chrystus Pan; jeżeli zważymy, 
że często najlepsi rodzice, najlepsze 
serca: cnotliwi małżonkowie, czuli 
rodzice uwiedzeni szałem świata opusz-
czają Ewangelię świętą, a biegną za 
błędami lub zarozumieniem świata; 
jeżeli uważymy, że ukochane dzieci 
Ewangelii opuszczają łono macierzyń-
skie, a przerzucają się na inne łono 
lecz nie macierzyńskie; opuszczają 

światło Boga, i jeszcze stają się prze-
ciwnikami lub nieprzyjaciółmi Jego; 
każdy prawdziwy chrześcijanin pomy-
śleć musi: O świecie marny! jakże ty 
wysysasz krew serdeczną człowieka, 
a wyssawszy z niego co dobre, co święte, 
rzucasz Bogu szkielet wyschły i jałowy! 
O świecie! jakże wyziębiasz serce czło-
wieka, że nie masz już w nim ani jednego 
gorącego westchnienia ani jednej iskry 
miłości Boga! O ziemio podła! wszyst-
kieś szlachetne tchnienia człowieka 
wypiła, i tylko się jego złość została 

dla Stwórcy, jego niewdzięczność 
i niewiara!

O nieszczęsne nauki 
świata! które wydzieracie 
człowiekowi jego najdroższy 
skarb Ewangelię świętą, pokój 
duszy i łaskę nieba; a niepokój 
ziemski i zgryzoty ziemskie 
mu zostawiacie ze wszyst-
kimi cierpieniami; a często 
desperacją przy śmierci. 
I kiedy nędzarz z Ewan-
gelią w piersiach spokojnie 
umiera na barłogu w szpi-
talu, i jeszcze chwali Boga 
za wydzieloną mu na ziemi 
nędzę; bogacz uczony bez 
Ewangelii, mający dostatków 
za 10 familii ubogich, 

złorzeczy losowi, a po losie i samemu 
Panu Bogu. O tak chrześcijanie, każdy 
prawowierny chrześcijanin widząc 
odstępstwo wielu od Ewangelii św. musi 
zawołać: Nieszczęsny świecie! który 
jak mróz północy wymrażasz w czło-
wieku wszelką bojaźń Boga, a z każdym 
powrotem wiosny i ciepła nie wracasz jej 
więcej. – Musi więc być wielkim grze-
chem przed Bogiem pogarda Ewan-
gelii świętej, kiedy ta już raz w czyim 
sercu zgaszona, nie wraca tam więcej 
lub bardzo rzadko. Wieluż się z licz-
nych zdrajców Ewangelii św. szczerze 
nawróciło do Boga? Wieluż z odstępców 
wiary powróciło nazad do jej łona? 
Wieluż zbłąkanych sami nawrócili 
się? Bardzo mało. Otóż chrześcijanie, 
pilnujcież skarbu Boskiego Ewangelii 
św. aby go Pan Bóg nie odebrał nam 
w sprawiedliwym gniewie swoim, a nie 
dał go innemu narodowi czyniącemu 
z niego pożytek, a my abyśmy się nie stali 
ziemią pustą, piaszczystą, nieprzyno-
szącą żadnego owocu, dla której szkoda 
rosy Niebieskiej, bo jest opustoszała, 
od Boga wyklęta i opuszczona. Od czego 
nas Panie Boże zachowaj. Amen.

Ks. Jan Komperda

Następca Ks. Andrzej Leja
Oprac. Ks. Marcin Napora
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SMS OD PAPIEŻA FRANCISZKA
„W tym czasie niepewności i udręki, zapraszam wszystkich do przyjęcia daru 
nadziei, która pochodzi od Chrystusa. Przeżywamy aktualnie kryzys. Pandemia 
wciągnęła nas wszystkich w kryzys. Ale pamiętajcie: z kryzysu nie można wyjść 
takim samym. Albo wyjdziemy lepsi, albo wyjdziemy gorsi. Stoi przed nami wybór. 
Czy po kryzysie nadal będziemy utrzymywać system gospodarczy nierówności 
społecznych prowadzący do zniszczenia środowiska, stworzenia, wspólnego 
domu. Pomyślmy o tym. Oby wspólnoty chrześcijańskie dwudziestego pierwszego 
wieku odzyskały tę świadomość. Troska o stworzenie i sprawiedliwość idą w parze.
Spójrzcie na statystyki: ile dzieci umiera dzisiaj z głodu, z powodu niewłaściwej 
dystrybucji dóbr, z powodu wadliwego systemu gospodarczego, o którym mówiłem 
wcześniej. Ile dzieci nie uczęszcza dzisiaj do szkoły z tego samego powodu? Niech 
ten obraz dzieci cierpiących z głodu i pozbawionych nauczania pomoże nam zrozu-
mieć, że z tego kryzysu powinniśmy wyjść lepszymi”. 

Audiencja Papieża Franciszka 26.08.2020 r. 



Kronika parafialna

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 całopa-
lenie?” Abraham odpowiedział: „Bóg 
upatrzy sobie jagnię na całopalenie, 
synu mój”. Niesamowita rozmowa ojca 
z synem. Izaak wiedział jak należało 
służyć Bogu. Dlatego dziwi się, że nie 
mają jeszcze ofiary dla Pana. I to jest 
piękna cecha dziecka: zadziwienie. Ono 
dodaje odwagi, żeby pytać, a pytania 
dają odpowiedzi, a odpowiedzi nową 
wiedzę, radość i nowe zdziwienie. 
Pytać możemy, rodziców, nauczycieli, 
a nawet Boga. 

Czego jeszcze uczy nas Izaak? Żeby 
uważnie słuchać odpowiedzi i ciągle 

się uczyć. Gdy on posłuchał Abra-
hama zrozumiał, że jeszcze wszyst-
kiego o Bogu nie wie. Dowiedział się, 
że to Bóg wybiera sobie ofiarę, która 
mu się spodoba. Co się działo dalej? 

I szli obaj razem. Na górze Abraham 
ułożył drewno, związał Izaaka, i wziął 
do ręki nóż, aby zabić swojego syna. 

Czego dowiedział się Izaak? Że życie 
ludzkie należy do Boga. Dziś możemy 
jeszcze powiedzieć, że Bóg wcale nie 
chce otrzymywać ofiar ze zwierząt, ale 
żeby ludzie żyli pięknie. Nasze życie 
ma być ofiarą dla Boga.

Pamiętacie, jak kończy się ta 
historia? Nagle anioł Pański zawołał 
na Abrahama i powstrzymał go. Powie-
dział 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.

Czego na koniec dowiedział się 
Izaak? Że Bóg nie chce naszej śmierci. 

Że nawet, jeśli prosi nas o jakieś dary, to 
On sam daje nam więcej. Wiele wieków 
później okaże się, że Bóg nie odmówi 
nam nawet swojego Syna. Jezus 
stanie się dla nas Barankiem Bożym. 
I to dlatego w tej historii pojawia się 
baranek, który zostaje złożony w ofierze 
zamiast Izaaka. Bóg bardzo nas kocha. 

KONKURS
Narysuj Baranka zaplątanego 
w zarośla, który symbolizuje Pana 
Jezusa.

Aby otrzymać nagrodę wystarczy 
w najbliższą niedzielę, przynieść 
rysunek do zakrystii w kościele, 
pamiętając o wypisaniu z tyłu imienia, 
nazwiska i klasy. Zwycięzców ogło-
simy w następnym miesiącu na łamach 
naszego pisma. 

Tym razem nagrody otrzymują 
wszyscy, którzy wzięli udział w ostatni 
konkursie. Gratulujemy pięknych prac.

Ks. Michał Paruch

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

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

25 LIPIEC
• Wiktoria GĄSIENICA, c. Władysława 

i Moniki, Nowe Bystre
• Tomasz Andrzej GĄSIENICA, 

s. Władysława i Moniki, Nowe Bystre

2 SIERPIEŃ
• Aureliusz Ryszard MAZANEK, 

s. Arkadiusza i Marzeny, Czarny Dunajec
• Piotr PAJĄK, s. Grzegorza i Małgorzaty, 

Czarny Dunajec

8 SIERPIEŃ
• Miłosz BUKOWSKI, s. Bartłomieja 

i Marzeny, Czarny Dunajec
• Wojciech KRÓŻEL, s. Janusza i Barbary, 

Wróblówka

9 SIERPIEŃ
• Alicja GOLEC, c. Mariusza i Lilly, 

Czarny Dunajec

15 SIERPIEŃ
• Stanisław Leopold KUBALA, s. Pawła 

i Ewy, Wróblówka

16 SIERPIEŃ
• Anna Bogumiła ZAGRODZKA, 

c. Bartłomieja i Bogumiły, Wróblówka
• Adam ABOOD AL HASSANI, s. Feloch 

i Eweliny, Czarny Dunajec
• Jakub Józef CICHY, s. Piotra i Anny, 

Stare Bystre

22 SIERPIEŃ
• Olivia GUZIK, c. Marcina i Dominiki, 

Czarny Dunajec

29 SIERPIEŃ
• Szymon Piotr BUKOWSKI, s. Jakuba 

i Karoliny, Czarny Dunajec

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI 

11 LIPIEC
Marcin LISZ, Pieniążkowice
Aneta CZECH, Czarny Dunajec

2 SIERPIEŃ
Andrzej PAŃSZCZYK, Bańska Niżna
Agata LACHENDRO, Czarny Dunajec

8 SIERPIEŃ
Kamil ZABRZESKI, Nowy Targ
Monika FIGUS, Czarny Dunajec

15 SIERPIEŃ
Władysław MROSZCZAK, Stare Bystre
Jolanta RAFACZ, Wróblówka

22 SIERPIEŃ
Hubert SZCZEBELSKI, Kostomłoty
Beata ŁABUDA, Czarny Dunajec

6 LIPIEC
 � Maria PEPEK, l. 71, zm. 2.07.2020 r., 
Witów

7 LIPIEC
 � Karol RAMSKI, l. 0, zm. 3.07.2020 r., 
Czarny Dunajec

15 LIPIEC
 � Stanisław SZAFLRASKI, l. 66, zm. 
9.07.2020 r., Czarny Dunajec

22 LIPIEC
 � Bronisława MOLEK, l. 86, zm. 
17.07.2020 r., Czarny Dunajec

28 LIPIEC
 � Józef LENART, l. 62, zm. 21.07.2020 r., 
Czarny Dunajec

31 LIPIEC
 � Piotr BUKOWSKI, l. 55, zm. 
4.07.2020 r., Czarny Dunajec

1 SIERPIEŃ
 � Andrzej LIGAS, l. 68, zm. 25.07.2020 r., 
Czarny Dunajec

12 SIERPIEŃ
 � Anna MROWCA, l. 90, zm. 
10.08.2020 r., Wróblówka

14 SIERPIEŃ
 � Stanisław SKÓBEL, l. 80, zm. 
12.08.2020 r., Czarny Dunajec

22 SIERPIEŃ
 �Wojciech KLIMOWSKI, l.63, zm. 
19.08.2020 r., Czarny Dunajec

29 SIERPIEŃ
 � Jadwiga BOCHNACKA. l. 69, zm. 
25.08.2020 r., Czarny Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK ODESZLI

W SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI WSTĄPILI
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KĄCIK DLA DZIECI
Jak wspominałem ostatnio pierwszym dzieckiem, które mówi w Piśmie Świętym jest Izaak. Wiemy 
już, że Izaak udał się ze swoim ojcem Abrahamem na górę Moria. Tam Abraham miał złożyć swego 

syna w ofierze Bogu. Izaak jednak nie znał celu ich wędrówki. Gdy dotarli pod górę, Abraham zostawił 
służących, mówiąc im, że wkrótce do nich wrócą. 



Intencje mszalne
06.09 - 20.09.2020 r.

23 Niedziela Zwykła 06.08 
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00 †  Rozalia i Władysław Cikowski
 8.30 †  Jan i Maria Kapel 
 8.30 †  Jan Jagieła 21 rocz. śmierci
10.00 †  Władysław i Tadeusz Szaflarski 
11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY 
17.00 †  Paweł Czyszczoń 20 rocz. śmierci 

i zm. rodzice 

Poniedziałek 7.09 
 7.00 †  Józef Leja – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Władysław Bukowski – int. 

z pogrzebu
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Janusz Truchan – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Bolesław Gąsior – int. z pogrzebu
18.00 †  Józef i Anna Miętus

Wtorek 8.09 Święto Narodzenia NMP 
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00 †  Janina i Henryk Kwaśny
18.00 †  Stanisław Ratułowski 

Środa 9.09 Wspomnienie bł. Anieli Salawy, 
dziewicy
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00 †  Władysław Bukowski – 

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 10.09 
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu 
18.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 

i zdrowie dla Damiana na urodziny 
18.00 †  Józef Morawa , córka Władysława

Piątek 11.09 
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00 †  Janusz Truchan – int. z pogrzebu 
18.00 †  Antoni Pogwizd

Sobota 12.09 Wspomnienie Najświętszego 
Imienia Maryi 
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00 †  Wojciech Lenart, szwagier Tadeusz 
 7.00 †  Bolesław Gąsior – int. z pogrzebu
18.00  Dziękcz. i błog. Boże, opiekę Matki 

Bożej i zdrowie dla s. Franciszki 
Klimowskiej w 75 rocz. wstąpienia 
do klasztoru

24 Niedziela Zwykła 13.08 Wspomnienie 
św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora 
Kościoła 
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00 †  Stanisław Klimowski 10 rocz. śmierci
 8.30  Dziękcz. i błog. Boże, zdrowie dla 

Marii w 80 rocz. urodzin 
 8.30  Dziękcz. i błog. Boże, zdrowie dla 

Marii i Karola w 60 rocz. ślubu
10.00 †  Stanisław Mitoraj 30 rocz. śmierci 
11.30 †  Aleksandra i Jan Kipta 
15.00 †  Adam Piekarczyk
17.00 †  Stanisław i Franciszka Miękina, 

Bogumiła i Jerzy Wyżga 

Poniedziałek 14.09 Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego 
 7.00 †  Józef Leja – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Władysław Bukowski – int. 

z pogrzebu
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu 
18.00 †  Maria Łosiniecka

Wtorek 15.09 Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Bolesnej 
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00 †  Janusz Truchan – int. z pogrzebu
18.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 

i zdrowie dla Michała w 18 rocz. 
urodzin 

Środa 16.09 Wspomnienie świętych 
męczenników Korneliusza, papieża 
i Cypriana, biskupa
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00 †  Stanisław Pająk greg. 
18.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki 

Bożej w zwalczeniu wirusa, który nam 
zagraża 

Czwartek 17.09 
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00 †  Karol Tokarski 3 rocz. śmierci 
18.00 †  Stanisław Pająk greg.

Piątek 18.09 Święto św. Stanisława Kostki, 
zakonnika, patrona Polski 
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00 †  Stanisław Pająk greg. 
18.00  W Y P O M I N K O W A

Sobota 19.09 Wspomnienie św. Januarego, 
biskupa i męczennika 
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00  W int. Bogu wiadomej
18.00 †  Stanisław Pająk greg.

25 Niedziela Zwykła 20.08 Wspomnienie 
świętych męczenników koreańskich 
Andrzeja - kapłana, Pawła i towarzyszy 
 7.00 †  Józef Leja greg. 
 7.00 †  Władysław Gal, jego rodzice 

i teściowie i zm. z rodziny
 8.30 †  Alina Szaflarska
10.00  Dziękcz. i błog. Boże, zdrowie dla 

Katarzyny i Andrzeja w 10 rocz. ślubu 
11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY 
17.00 †  Stanisław Pająk greg. 

STARE BYSTRE I WRÓBLÓWKA
23 Niedziela Zwykła 6.09
Stare Bystre 9.00 † Maciej i Aniela Biela, 
syn Jan
Wróblówka 10.30 † Andrzej Guzy, syn Jan

Środa 9.09 Wspomnienie bł. Anieli Salawy, 
dziewicy 
Stare Bystre 16.00 † Jan Gancarczyk
Wróblówka 16.00 † Wiktoria Liszka

Piątek 11.09
Stare Bystre  
16.00  O błog. Boże i potrzebne łaski, opiekę 

Matki Bożej dla członkiń Róży Włady-
sławy Mroszczak i ich rodzin

Wróblówka  
16.00  O błog. Boże i potrzebne łaski dla 

Kacpra i Kamila

24 Niedziela Zwykła 13.09 Wspomnienie 
św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora 
Kościoła
Stare Bystre  
9.00 † Józef Szaflarski 15 rocz. śmierci
Wróblówka  
10.30 † Jan Krupa – int. z pogrzebu

Środa 16.09 Wspomnienie świętych 
męczenników Korneliusza, papieża 
i Cypriana, biskupa 
Stare Bystre  
16.00 † Andrzej Styrczula 15 rocz. śmierci
Wróblówka 16.00 † Jan Króżel, żona Maria

Piątek 18.09 Święto św. Stanisława Kostki, 
zakonnika, patrona Polski
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

25 Niedziela Zwykła 20.09 Wspomnienie 
świętych męczenników koreańskich 
Andrzeja - kapłana, Pawła i towarzyszy
Stare Bystre  
9.00 † Józef Gąsior 10 rocz. śmierci, żona Anna
Wróblówka  
10.30 † Jan Gonciarczyk 2 rocz. śmierci


