
Nr 10(13), Październik 2020 www.czarnydunajec.parafia.info.pl

DUNAJEC
Miesięcznik Rzymskokatolickiej Parafii 
pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu

6 złCENA:

SIŁA  
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RÓŻAŃCOWEJ

DOŁĄCZ DO NAS! 
PARAFIALNA GRUPA MŁODZIEŻOWA „ŚLADAMI BOGA”  

– NOWY SEZON CZAS ZACZĄĆ 



KONCERT MAŁEJ ARMII JANOSIKA

26 września, późnym popołudniem, w Rabie Wyżnej odbył się przepiękny 
koncert muzyczny zespołu Mała Armia Janosika. Uroczystość otwarł kard. 

Stanisław Dziwisz, który ponownie przybliżył zebranym wielkość Jana Pawła 
II. Koncert bowiem odbył się dla uczczenia 100-tnej rocznicy urodzin Karola 
Wojtyły. Z powodu jednak ograniczeń epidemicznych nie mógł się on odbyć 
w maju. Majówkę więc przeniesiono na wrzesień. Całość koncertu dopełnił 
wirtualny pokaz na ścianie kościoła w Rabie Wyżnej. W koncercie udział 
wzięło 20 młodych osób z Parafialnej Grupy Młodzieżowej: „Śladami Boga”. 

POŚWIĘCENIE PODRĘCZNIKÓW I PRZYBORÓW 
SZKOLNYCH

N a Mszy świętej w niedzielę 6 września, uczniowie wszystkich 
szkół, tradycyjnie już, mogli wziąć udział w poświęceniu 

tornistrów, podręczników i przyborów szkolnych. W modlitwie 
poświęcenia usłyszeć możemy: „Wszechmogący wieczny Boże 
pobłogosław zebranym tu dzieciom wszystkie przybory szkolne, 
aby przy ich pomocy mogły się lepiej uczyć i poznawać prawdę, 
dobro i piękno w stworzonym przez Ciebie świecie”.

PIELGRZYMKA RODZIN

J ak co roku, pielgrzymi z naszej parafii wzięli udział 
w spotkaniu modlitewnym w Kalwarii Zebrzydow-

skiej, które odbyło się 13 września. Była to już 28 Piel-
grzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, tym razem 
pod hasłem: „Człowiek powołany jest do pełni życia”. 
Grupa 70 osób mogła uczestniczyć we Mszy Świętej 
oraz przejść dróżkami Matki Bożej, by w ten sposób 
prosić o świętość naszych rodzin, o to by były prze-
strzenia godnego wychowywania młodego pokolenia 
w duchu wartości i zasad chrześcijańskich. W homilii 
wygłoszonej do zgromadzonego ludu, ks. Abp Marek 
Jędraszewski powiedział: „Pełnia życia, która sprawia, 
że żyjemy z innymi i dla innych to pełnia, którą osiąga 
się w życiu małżeńskim i rodzinnym”. 

REMONT WE WRÓBLÓWCE

W e Wróblówce rozpoczęła się 
wymiana płyt betonowych 

na granitowe wokół kaplicy św. Jana 
Chrzciciela. Prace potrwają jeszcze 
kilka tygodni i z pewnością upiększą 
one całe otoczenie świątyni.
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Miesiąc październik to w tradycji 
polskiej czas poświęcony szczególnie 
Maryi i modlitwie różańcowej. Coraz 
dłuższe wieczory, mniej słońca, 
więcej pochmurnych i deszczowych 
dni sprzyja refleksji i zadumie nad 
egzystencjalnymi problemami czło-
wieka. Warto te wszystkie refleksje 
i zadumę podejmować w towarzy-
stwie Boga i Jego łaski, która potrafi 
rozgonić największe nawet chmury 
przygnębienia i smutku. 

Aby umilić ten czas, pragniemy 
przedstawić Państwu kolejny numer 
naszego miesięcznika. Ciągle się on 
rozwija dlatego na łamach pisma 
pojawiają się nowe tematy i nowe 
bloki tematycznych. Wśród tych 
nowych treści, chcemy zwrócić Waszą 
szczególną uwagę na cykl artykułów: 

Czy Bóg istnieje naprawdę? I choć 
odpowiedź na to pytanie dla nas 
ludzi wierzących jest oczywista to 
jednak warto mieć naukowe argu-
menty za istnieniem Boga. przydają 
się one w dyskusji, jaką niejedno-
krotnie prowadzić musimy z tymi, 
którzy uważają się za wyzwolonych 
z wszelkich norm i zasad. Argumenty 
za istnieniem Boga mają charakter 
naukowy. Z biegiem czasu i poja-
wianiem się kolejnych numerów 
będziemy przybliżać Państwu argu-
menty mniej naukowe, ale dla nas 
równie ważne. 

Uwagę czytelnika pragniemy 
zwrócić również na kolejne relikwie, 
jakie w naszym parafialnym kościele 
się znajdują. W miesiącu paździer-
niku, który stanowi kolejną rocznicę 

wyboru Karola Wojtyły na Stolicę 
Apostolską, podsuwamy naszym 
Czytelnikom szereg modlitw za wsta-
wiennictwem św. Jana Pawła II 
do prywatnego odmawiania, by kult 
tego wielkiego świętego ciągle się 
rozwijał. 

W tym miesiącu przybliżyć także 
chcemy działalność Parafialnej 
Grupy Młodzieżowej: „Śladami 
Boga”, która jest głównym produ-
centem niniejszego pisma. Warto 
zapoznać się ze szczegółami 
tworzenia i rozwijania się grupy, 
zwłaszcza że rozpoczynamy nowy 
rok formacyjny. A zatem każdy kto 
chciałby się dołączyć do grupy 
młodzieżowej może to uczynić 
na piątkowych spotkaniach. 

Redakcja 

Słowo Wstępne 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2020 roku dzieci i młodzież mogła rozpocząć 
nowy rok szkolny. Nie byłoby w tym nic szczególnego 

gdyby nie fakt, że ciągle poświadczamy reżimu sanitar-
nego związanego z epidemią. Mimo obaw i wątpliwości co 
do zasadności uczęszczania do szkoły, gdzie może dochodzić 
do intensywnej transmisji wirusowej, przez cały wrzesień 
młodzi ludzie mogli korzystać z tradycyjnej formy nauczania. 
Oby ten stan utrzymał się jak najdłużej. 



I tak już od wieków młodzi i starsi 
zanurzają się w modlitwie jedno-
cześnie udając się w wędrówkę 

śladami życia i działalności Jezusa 
i Jego Matki. Modlitwa tak prosta 
a zarazem tak bogata, odmawiana 
przez rzesze pielgrzymów, przez całe 
rodziny lub indywidualnie w zupełnej 
samotności. Dla wielu  kojarząca się 
z ciągłym wymawianiem tych samów 

słów. Modlitwa po którą sięgają 
ludzie chorzy, w obliczu bólu, cier-
pienia i tragedii- gdzie niejedno-
krotnie słowa zamieniają się w ledwo 
słyszalny szept i łzy, gdzie słychać 
tylko odgłos paciorków przesuwanych 
w palcach- modlitwa trochę inna a tak 
bardzo wymowna i szczera.  Wielu 
z nas różaniec nosi często przy sobie, 
spotykamy ludzi z różańcem na palcu, 

widujemy ludzi, którzy sięgają po róża-
niec w autobusie, w kolejce w urzę-
dzie- pokazujemy tym samym, że ta 
forma modlitwy jest nam bardzo bliska 
i może nam towarzyszyć w różnych 
momentach dnia i życia. 

O różańcu można mówić dużo, ale 
aby odkryć jego prawdziwą wartość - 
najlepiej po prostu wziąć go do ręki. 

Maria Bednarek
Aby zrozumieć sens powyższych 

słów należy najpierw przeana-
lizować budowę i położenie 

Ziemi.Wielkość planety, na której 
żyjemy jest odpowiednia do rozwoju, 
a jej rozmiar i odpowiadająca mu siła 
grawitacji zapewniają utrzymanie przy 
planecie cienkiej powłoki gazowej - 
składającej się głównie z tlenu i azotu 
- o grubości nieprzekraczającej 100 km, 
zwanej atmosferą. Istnienie tej powłoki, 
podobnie jak w przypadku Merkurego, 
byłoby niemożliwe, gdyby Ziemia była 
mniejsza. 

Warto również zaznaczyć rolę, 
którą odgrywa odległość w jakiej 
nasza planeta znajduje się od Słońca. 
Temperatury tutaj panujące pozwalają 
na swobodne istnienie życia. Gdyby 
planeta znajdowała się nieco dalej 
od Słońca, chłód spowodowałby nasze 
zamarznięcie. Natomiast gdyby znaj-
dowała się bliżej Słońca, wszystko by 
spłonęło. Nawet nieznaczne odchy-
lenie od obecnego położenia Ziemi 
względem Słońca spowodowałoby, 
że życie na naszej planecie byłoby 
niemożliwe. Utrzymanie tej idealnej 
odległości od Słońca jest możliwe 
dzięki krążeniu wokół niego z pręd-
kością prawie 110 tys. km/h. Ziemia 
obraca się również wokół własnej osi, 
co pozwala na codzienne ogrzewanie 
i chłodzenie większości powierzchni 
planety.

Jednakowo ważne jest dla nas 
oddziaływanie Księżyca. Powoduje 
ono bowiem formowanie się pływów 
oceanicznych i przemieszczanie olbrzy-
mich mas wody. Ma to ogromny wpływ 
na nasze życie, ponieważ dzięki temu 
woda ulega wymieszaniu i, poza wypad-
kami tsunami, nie zalewa powierzchni 
kontynentów.

Warto również podkreślić znaczenie 
wody. Jest ona niezbędna do życia 
i funkcjonowania każdego stworzenia. 
Rośliny, zwierzęta i ludzie składają 
się w większości właśnie z niej. Jej 
właściwości okazują się doskonale 
współgrać z potrzebami różnych form 
życia na Ziemi. Charakteryzuje się 
wysoką temperaturą wrzenia i niską 
temperaturą zamarzania. Pozwala 
nam funkcjonować w środowisku 
o znacznych wahaniach temperatury, 
zapewniając zachowanie stałej tempe-
ratury ciała na poziomie około 37 stopni 
Celsjusza. Jest uniwersalnym rozpusz-
czalnikiem, co czyni z niej doskonały 
środek transportu wewnątrzustrojo-
wego, dzięki któremu tysiące związków 
chemicznych, substancji mineralnych 
i składników pokarmowych dostaje się 
do najmniejszych naczyń krwionośnych 
i komórek naszego ciała. Pod względem 
chemicznym woda jest obojętna przez 
co nie wpływa na skład przenoszonych 
przez siebie substancji. Umożliwia nam 
to łatwe wchłanianie i wykorzystanie 

substancji odżywczych, środków leczni-
czych i związków mineralnych. Dzięki 
procesowi dyfuzji prostej woda przedo-
staje się do wyższych części roślin 
wbrew sile ciążenia, dostarczając 
życiodajne soki i składniki odżywcze 
na szczyty nawet najwyższych drzew. 
Woda pozwala również przetrwać 
zimę rybom, tworząc, poprzez zama-
rzanie w górnych częściach zbiorników 
wodnych, unoszącą się na powierzchni 
warstwę lodu. Mimo, że 97% wody 
na świecie jest wodą słoną, istnieje 
system jej oczyszczania i dystrybucji. 
Woda oceaniczna unosi się w górę 
w procesie parowania i oddzielona 
od soli gromadzi się w formie chmur. 
Chmury te z łatwością są przemiesz-
czane przez wiatr i pozwalają na rozpro-
wadzanie wody nad lądem w celu 
zaspokojenia potrzeb roślin, zwierząt 
i ludzi. Opisany system oczyszczania 
i dystrybucji umożliwia ponowne wyko-
rzystanie wody i zapewnia warunki 
do życia na naszej planecie. 

Wymienione wyżej przykłady to 
tylko część złożoności naszej planety. 
Coś tak idealnego nie mogło zostać 
stworzone nieświadomie, niecelowo, 
przez przypadek, ale musiało zostać 
intencjonalnie zaprojektowane przez 
Kogoś. Projektant ten nie tylko stwo-
rzył cały wszechświat, ale również 
dba i podtrzymuje go, aż do dnia 
dzisiejszego.

Czy Bóg naprawdę 
istnieje?

Stopień złożoności naszej planety wskazuje na świadomego Projektanta,  
który nie tylko stworzył nasz wszechświat, ale także obecnie go podtrzymuje.

Chwila na modlitwę
Jest październik 
- jest różaniec

Modlitwa różańcowa – tak bardzo umiłowana w Kościele, do odmawiania której nawołuje nas 
sama Maryja podczas swoich objawień. Prośbę o taka formę modlitwy kieruje również do dzieci, 

szczególnie w Lourdes, Fatimie, a także polskim Gietrzwałdzie. 
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Kolejny etap życia Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego to 
życie w kapłaństwie jako 

wikary i pierwsze kroki stawiane 
w życiu poświęconym Bogu.

Po ukończeniu seminarium 
i przyjęciu święceń kapłań-
skich z rąk biskupa Wojciecha 
Owczarka, ks. Stefan Wyszyński 
pełnił obowiązki kapłańskie jako 
wikariusz katedry włocławskiej, 
obejmując jednocześnie stanowisko 
redaktora dziennika „Słowo 
Kujawskie”. Tak po latach wspo-
minał pracę pisarską:

„Znam się nieco na sztuce drukar-
skiej. Od młodości byłem redaktorem 
najrozmaitszych pism. Tak mnie jakoś 
Pan Bóg „urządził”. Najpierw wyda-
wałem pismo kleryckie, później jako 
neoprezbiter musiałem być redak-
torem dziennika diecezjalnego 
„Słowo Kujawskie”. Nie mając 
pojęcia o tym, co to jest dywizorek, 
metrampaż itp. Musiałem wszystkiego 
nauczyć się sam. Ale cóż było robić? 
Taka była wola biskupa, nie ma rady.”
............................................................
Swoją posługę wikariuszowską, ks. 
Stefan pełnił bardzo krótko bo tylko 
przez rok. Po tym okresie biskup 
włocławski wysłał go na dalsze 
studia na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim.

Przez pewien czas ks. Wyszyński był 
prefektem we Włocławku w szkółce 
fabryki „Celuloza”. Próbował nowych 
metod nauczania, nie był on typowym 
prefektem uczelnianym, wykładał 
z kredą w ręku i bawił uczniów 
rysunkami na tablicy. Po latach sam 
Wyszyński stwierdził wręcz że całe 
wykłady były w rysunkach.

Ale nie wszystko układało się po 
myśli ks. Stefana. Niewiele brakowało, 
a nie zostałby dopuszczony do świeceń 
kapłańskich. Przez chorobę musiał 

przyjąć je później i sam mówił o tym 
w ten sposób:

„Święcenia kapłańskie otrzymałem 
w kaplicy Matki Bożej w bazylice kate-
dralnej włocławskiej. Byłem święcony 
sam – 3 sierpnia. Moi koledzy otrzy-
mali święcenia 29 czerwca, a ja w tym 
dniu poszedłem do szpitala. Była to 
jednak szczęśliwa okoliczność, gdyż 
dzięki temu mogłem otrzymać świę-
cenia w kaplicy Matki Bożej. Gdy przy-
szedłem do katedry, stary zakrystian, 
pan Radomski, powiedział do mnie: 
Proszę księdza, z takim zdrowiem to 
chyba raczej trzeba iść na cmentarz, 
a nie do święceń. Tak się wszystko ukła-
dało, że tylko miłosierne oczy Matki 
Najświętszej patrzyły na ten dziwny 
obrzęd, który miał wówczas miejsce. 
Byłem tak słaby, że wygodniej było mi 
leżeć krzyżem na ziemi, niż stać”.

Wiele lat po święceniach kapłań-
skich, w innym miejscu ks. Kardynał 
Wyszyński wspomina wiele szcze-
gółów związanych ze swoimi święce-
niami kapłańskimi: „Byłem święcony 
przez chorego, ledwo trzymającego się 
na nogach bp. Wojciecha Owczarka. Ale 
i ja czułem się niewiele lepiej. Podczas 
Litanii do Wszystkich Świętych, spoczy-
wając na posadzce, lękałem się chwili, 
gdy trzeba będzie wstać. Czy zdołam 
utrzymać się na nogach? Taki był stan 
mojego zdrowia.

Pragnienie kapłaństwa było 
jednak dużo silniejsze. Młody 
kandydat do święceń przezwy-
ciężył więc wiele swoich słabości 
i niedomagań, by ostatecznie 
zasłużyć na sakrament zjedno-
czenia z Bogiem. A i sam biskup 
podjął nie małe ryzyko, święcąc 
kogoś kto nie rokował na dalszą, 
intensywną pracę duszpasterską. 
„Biskup Stanisław pozwolił mnie 

wyświęcić. I ja pragnąłem, po licznych 
trudnościach i przeciwnościach, skoń-
czyć w swoim życiu okres przygoto-
wania do kapłaństwa, więc podźwi-
gnąłem się z choroby. Pragnieniem 
moim było, aby móc w życiu przynaj-
mniej kilka Mszy świętych odprawić. 
Bóg jednak dodał do tych lat wiele 
jeszcze innych, nieprzewidzianych, i On 
wyznaczył czas. Przez to zobowiązał 
się poniekąd do tego, że gdy zażąda 
od człowieka służby kapłańskiej, będzie 
go potem w niej wspierał”.

To poczucie towarzyszenia Bożego 
obecne było w życiu przyszłego kardy-
nała nieustannie. Co więcej działanie 
mocy Bożej widoczne było w owocach 
jego pracy. Pomimo bowiem trud-
ności chorobowych, ks. Stefan zdołał 
wykonać wiele ważnych zadań i podjąć 
wiele inicjatyw, które na stałe zapisały 
się w kościele diecezjalnym i całym 
kościele polskim. „Od tamtej chwili 

czuję, że ciągnę nie swoimi siłami, tylko 
mocami Bożymi, dlatego niczego nie 
mogę przypisywać sobie, nie mogę 
zbyt dużo mówić o moim kapłań-
stwie, o tym, co miało miejsce w moim 
życiu, bo byłem tylko uległy Bogu. 
Apostoł usłyszał: „Wystarczy ci łaska 
Boża, albowiem moc udoskonala się 
w słabości”. I za nim można powtórzyć 
nieco żenujące słuchaczy słowa: „Bóg 
wybrał właśnie to, co głupie w oczach 
świata, aby zawstydzić mędrców, 
wybrał, co niemocne, aby mocnych 
poniżyć”. Wielu kapłanów doświadcza 
na sobie takiego stanu duchowego i ja 
do tego się przyznaję. Biskup Wojciech, 
który włożył na mnie swoje ręce, był 
niejako osobiście zainteresowany moim 
życiem. Nieraz dopytywał się, gdy byłem 
na studiach za granicą - czy wytrzymuję 
ze zdrowiem. I dodawał: Przecież to 
ja księdza wyświęciłem. On był przy-
czyną instrumentalną wszystkiego, co 
miało miejsce w moim życiu później. 
Kiedyś mi powiedział, że specjalnie 
modlił się o to, aby wesprzeć czło-
wieka, który według ludzkich ocen nie 
za bardzo nadawał się do dźwigania 
ciężaru kapłaństwa. Nieraz odwołuję 
się do niego, wierząc mocno, że jest 
on wśród przyjaciół Bożych i że jego 
przyczynie zawdzięczam wiele.

Pierwszą Mszę Świętą ks. Stefan 
odprawił na Jasnej Górze przed 
cudownym obrazem Matki Bożej. 
Skąd taki wybór? Z pewnością wpływ 
na to mieli jego rodzice. Od dziecka on 
i jego rodzeństwo było wychowywane 
w kulcie Matki Bożej. Nieraz Kardynał 
to podkreślał jaki duży wpływ na jego 
życie miała Matka Boża.

,,Moja matka odwiedzała Wilno, 
Ostrą Bramę, a mój ojciec – Jasną 
Górę. Później toczyli nieraz serdeczne 
spory na temat skuteczności przyczyny 
„Tej, co jasnej broni Częstochowy 
i w Ostrej świeci Bramie”. Urodziłem 
się w domu rodzinnym pod obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej, i to 
w sobotę, żeby we wszystkich planach 
Bożych był ład i porządek. Całe moje 
życie tak wyglądało. Po święceniach 
kapłańskich w kaplicy Matki Bożej 
w katedrze włocławskiej uważałem za 
rzeczą najbardziej właściwą będzie 
przybyć na Jasną Górę, choć sił brako-
wało. Tak zaczęły się moje drogi.”

Z niezwykłą pokorą, ks. Stefan wspo-
mina swoją pierwszą mszę świętą odpra-
wioną 5 sierpnia 1924 roku na Jasnej 
Górze w dzień Wspomnienia Matki Bożej 
Śnieżnej. Tak opisuje tamte wydarzenia: 
„Prawdziwą męką była moja pierwsza 
Msza św. ale przecież Msza nigdy nie jest 
rzeczą łatwą, zawsze jest jakąś męką, 
bo jest uczestnictwem w Męce Chrystusa. 
I do dziś dnia odprawianie Mszy jest dla 
mnie niezwykle trudne. Nie dla braku sił, 
ale z lęku, czy wszystko jest uczynione 
tak, jak powinno być uczynione - aby 
można było spokojnie powiedzieć jak 
Chrystus na Kalwarii: „Wykonało się” 
- czy wszystko naprawdę oddane jest 
w ręce Ojca”.

Kolejne Msze święte również dostar-
czały wielu cierpień: „Przez dłuższy 
czas każdego dnia wydawało mi się, że 
odprawiam ostatnią Mszę św. w moim 
życiu. Ale tych ostatnich Mszy było 
bardzo dużo… aż do dziś. Dziś już tak 
nie myślę, trochę się człowiek rozzu-
chwalił, upewnił w swojej drodze. 
Ale chciałbym mieć to usposobienie 
nadal, abym naprawdę wierzył, że co 
dzień trzeba sprawować Najświętszą 
Ofiarę tak, jak gdyby naprawdę była 
ostatnią”. Z tym przesłaniem pozosta-
wiamy naszych Czytelników, oczekując 
na dalsze odcinki życia Sługi Bożego.

Tomasz Kulman

1920 r. - wstąpienie do Wyższego Seminarium Duchowego 

we Włocławku

3 sierpnia 1924 r. - przyjęcie świeceń kapłańskich

5 sierpnia 1924 r. - odprawienie pierwszej Mszy Świętej 

na Jasnej Górze

KARTKA Z KALENDARZA

„Kardynał Stefan 
Wyszyński Świętym”

Pierwsze kroki życia kapłańskiego

Ks. Stefan Wyszyński w pierwszych latach kapłaństwa

ks. Stefan z dziećmi komunijnymi
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Z upływem lat inne kamienie 
zaczęły wykorzystywać jego 
dobroć. Ustawiały go tam, gdzie 

chciały, wyśmiewały się z niego, nazy-
wały „mikruskiem” i nieustannie zazna-
czały, że nic nie znaczy. Kamyczek, 
choć wiele miał w sobie empatii, ich 
zachowanie względem niego przerosło 
go. Podupadł na zdrowiu, zatracił się 
w swoich demonach i od tej pory nie 
dość, że był mały i brzydki, to jeszcze 
uszkodzony. Jego idee zmarniały, 
postanowienia wzięły w łeb, a świat 
z dnia na dzień jawił się jako wrogi 
i niegodny uwagi.Wszystko widział 
w czarnych barwach.

Z biegiem lat całkowicie utracił 
wiarę – w siebie i innych. I choć 
bardzo chciał być dawnym Kamycz-
kiem – dobrym i bezinteresownym, 
zgubił po drodze swoje prawdziwe 
oblicze. Nikt nie potrzebował 
jego dobroduszności.Cnoty były 
produktem przereklamowanym, 
zupełnie jak człowieczeństwo.

Pewnego razu duże Kamienie, 
by pokazać swoją wielkość,zawy-
rokowały, że wzniosą świątynię. 
Do zatkania luk w konstrukcji posta-
nowiły wykorzystać mały Kamyczek.
Ten, choć poprzysiągł sobie, że nigdy 
już nie pomoże w budowie niczego, 
postanowił spróbować i jeszcze 
chociaż raz dać z siebie wszystko. Co 
prawda nie bardzo wierzył w sobre 
intencje większych Kamieni, jednak 
zaryzykował, że zostanie zraniony. 
Zawierzył, bo potrzebował i chciał 
uwierzyć, że jeszcze choć odrobina 
prawości tli się w trzewiach tego 
świata.

Poddał się całkowicie woli swoich 
prześladowców dyrygujących każdym 
jego ruchem:

- Stań tu! Nie! Tam! Tutaj nie wyglą-
dasz zbyt dobrze!

Budowla była coraz wyższa i wyższa. 
Każdy z dużych Kamieni dumnie prężył 
swą kamienną pierś. Reszta z nich, nie 
będąca jeszcze częścią konstrukcji, 
opowiadała wszystkim o budowie. 
Kamyczek zajął miejsce pomiędzy 
dużymi Kamieniami, by wzmocnić 
ich układ. 

Nastała noc i Kamienie zapadły 
w kamienny sen. Tylko Kamyczek nie 
mógł zmrużyć oka. Marzył o świecie, 

którego nikt nie wykorzystałby 
do swoich niecnych planów i ciem-
nych, nieczystych zamiarów. Nagle 
gdzieś nad sobą usłyszał rozmowę 
dwóch Kamieni, które najwyraźniej 
również nie mogły zasnąć. 

- Po co nam tu ten kurdupel? – 
zapytał jeden z nich. – Nic nie wnosi 
do budowli, a tylko nas ośmiesza. 

- Duży twierdzi, że bez Małego nie 
dalibyśmy rady – odpowiedział na to 
drugi.

- Myli się. Inni zaraz zaczną gadać. 
Potrzebne nam to?

- Plotka istotnie nie jest teraz dla 
nas wskazana.

Plotka jednak jak to miała 
w zwyczaju, nie pytała nikogo o zgodę, 
ani o zdanie. Wyszedłszy z ust jednego 
gapowicza, odbiła się od drugiego 
i przysiadła na chwilę na trzecim, by 
trochę odpocząć. W końcu dotarła 
do setnego powykrzywiana i znie-
kształcona, jak na nią przystało. I tak 
powstało piekło na ziemi.

A jeśli chodzi o Kamyczek? Chciał 
dać nauczkę próżnym Kamieniom. 
Kiedy już żaden z nich nie wydawał 
z siebie dźwięku, Kamyczek najci-
szej jak tylko potrafił wyślizgnął 
się z konstrukcji. Ledwie jednak 
zdążył to zrobić, cała świątynia legła 
w gruzach. Wszystkie wysiłki poszły 
na marne. 

- Dlaczego to zrobiłeś?! – grzmiały 
Kamienie zasypując Kamyczek gradem 
ostrych, przykrych, kłujących słów. 
Kamienowali go spojrzeniem. 

- Chciałem pokazać wam, że jestem 
potrzebny w budowie – wytłumaczył 

spokojnie. – Chciałem zaznaczyć, że 
każdy z nas jest ważny. I że wzno-
szenie budowli z powodu próżności 
nigdy się nie uda. Kto jest bez winy, 
niechaj pierwszy rzuci się we mnie.

* * *

Każdy z nas jest takim Kamycz-
kiem. Każdy może być dobry i uczynić 
świat lepszym miejscem. Każdy ma 
również prawo do wyrażania swoich 

uczuć i emocji. Nikt nie jest doskonały, 
ale to, czy świat dzięki nam będzie 
lepszy, czy gorszy, zależy tylko od nas 
samych. Bóg dał każdemu wolną wolę 
i pozwolił na wszystko zaznaczając, 
że żaden zły czyn nie pozostanie bez 
konsekwencji. Bóg codziennie zdaje 
się mówić do nas w modlitwie „Ty 
jesteś człowiek – na Tobie buduję 
świat”. I my. Nie burzmy, budujmy. 
Nie róbmy niczego na pokaz, ale dla 
dobra ogólnego. Nie umniejszajmy 
czyichś zasług tylko dlatego, że są 
cichsze, niż pozostałe. Głośne czyny 
mijają się ze szlachetnością, nie 
włączając przy tym żadnego kierun-
kowskazu. Nie rzucajmy w innych 
kamieniami. Szanujmy i doceniajmy 
dobroć. Nie siejmy fermentu, ale 
rozsiewajmy raczej miłość dookoła 
nas. A wszystko, co od nas wyjdzie, 
wróci ze zdwojoną siłą. Pomagajmy, 
kochajmy, wierzmy. Każdy z nas 
może dokonać czegoś wielkiego, 
choćby nie wiem, jak był malutki. 
I zanim przyjdzie nam do głowy 
osądzać kogokolwiek, zapytajmy 
najpierw siebie: „Kto z nas jest bez 
winy?”.

Kto jest  
bez winy

Był sobie mały Kamyczek. Nie miał interesującego kształtu ani 
powierzchni, czy pięknych kolorów, taki ot po prostu szaraczek. 

Kamyczek, choć jego wielkość nie była monumentalna, miał wielkie 
serce, nie z kamienia. Nigdy nikomu nie robił krzywdy, dbał o innych 

najlepiej jak tylko potrafił i zawsze chętnie służył pomocą. 
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SMS OD PAPIEŻA FRANCISZKA
„Każdy może wnieść wkład swojej kultury, filozofii, sposobu myślenia. Liczy się 
także piękno i bogactwo występujące w mniejszych grupach; również dzięki wyklu-
czonym może zakwitnąć piękno. Kierowanie się zasadą pomocniczości daje nadzieję 
na zdrowszą i sprawiedliwszą przyszłość; a tę przyszłość budujemy wspólnie, 
dążąc do rzeczy większych, poszerzając horyzonty. Albo razem, albo nic z tego nie 
będzie. Albo pracujemy wspólnie, aby wyjść z kryzysu, na wszystkich poziomach 
społeczeństwa, albo nie wyjdziemy z niego nigdy Wyjście z kryzysu nie oznacza 
oddzielić się szklanymi panelami od aktualnych sytuacji. Wyjść z kryzysu oznacza 
zmianę, a prawdziwej zmiany muszą dokonać wszyscy, wszystkie osoby tworzące 
społeczeństwo. Wszystkie specjalności, wszyscy. I to wszyscy razem, wszyscy we 
wspólnocie. Jeśli nie podejmą tego wszyscy, rezultat będzie negatywny. Nadzieja 
jest śmiała, a zatem zachęcajmy się do wielkich marzeń. Bracia i siostry, uczmy się 
marzyć o wielkich rzeczach! Nie bójmy się marzyć, dążąc do ideałów sprawiedli-
wości i miłości społecznej, rodzących się z nadziei. Nie próbujmy rekonstruować 
przeszłości; przeszłość jest przeszłością, przed nami nowe rzeczy. Pan nam obiecał: 
«Oto ja czynię wszystko nowym». Zachęcamy się do marzeń o wielkich rzeczach, 
dążąc do tych ideałów, nie próbujmy rekonstruować historii, szczególnie tego, co 
było niesprawiedliwe i chore. Budujmy przyszłość, w której wymiar lokalny i ten 
globalny ubogacają się wzajemnie.”

ŚRODOWA AUDIENCJA, 23.09.2020



Aby zrozumieć Biblię nie 
wystarczy śledzić tekst, trzeba 
czytać między wierszami. 

Inaczej mówiąc, trzeba zobaczyć jaki 
świat wyłania się z kart Pisma Świętego. 

W tym nowym cyklu artykułów, pozna-
jemy autorów świętych tekstów, ich 
kulturę, a przede wszystkim miejsca, 
gdzie się wychowali, albo o których 
pisali. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, 

co Bóg chciał przez nich do nas 
powiedzieć.

W samym sercu Jerozolimy, pod tym 
samym dachem, znajdują się miejsce 
ukrzyżowania Pana Jezusa i pusty Grób 
naszego Pana. Pamiętam, że gdy po 
raz pierwszy byłem w Jerozolimie, to 
właśnie Bazylika Grobu zrobiła na mnie 
największe wrażenie. Zawsze myślałem, 
że na Górę Kalwarię trzeba było iść 
długo i tak samo z Golgoty do Grobu 
Pana Jezusa. Tymczasem znajdują się 
one w odległości około 20 metrów. 

Wiemy, że w czasach Jezusa, 
góra Kalwaria znajdowała się tuż za 
miastem. Natomiast Grób Pański był 
wykuty w skale, w ogrodzie, który 
znajdował się również bardzo blisko. 
Gdy cesarz Konstantyn wybudował 
kościół poświęcony Zmartwychwstaniu 
Jezusa, zmieścił obie te skały w jednej 
świątyni. Jedynie dla podkreślenia 
znaczenia Grobu Pańskiego posta-
wiono nad nim małą kaplicę w kształcie 
rotundy, a nad nią cała bazylika zwień-
czona była kopułą.

Ziemia Jezusa  
wczoraj i dziś
Grób pański – miejsce zmartwychwstania Jezusa

Gdy Jerozolimą rządzili muzuł-
manie bazylikę, znacznie zmniejszoną 
można było nawiedzać. Jednak w roku 
1009 kalif al-Hakim nakazał zburzenie 
wszystkich świątyń chrześcijańskich 
w Palestynie, Syrii i Egipcie. Bazy-
lika Grobu została zrównana z ziemią. 
Zachował się jedynie niewielki frag-
ment skały, w której wykuty był Grób. 

Krzyżowcy odbudowali świątynię 
kilkadziesiąt lat później w nieco innym 
już kształcie. Grób Pański nie jest już 
rotundą. Przypomina mały kościółek 
z dwoma pomieszczeniami. W pierw-
szym na środku znajduje się malutki 
ołtarzyk zwany Kamieniem Anioła. 
Dalej za bardzo niskim wejściem mieści 
się Grób Pana Jezusa. 2-3 osoby mogą 
uklęknąć przy płycie, na której ciało 
naszego Pana zostało złożone po Jego 
śmierci. Za ścianą z ikoną Matki Bożej 
jest to, co zostało z pierwotnej skały, 
w której wykuty był Grób.

Dziś to właśnie Grób Pański stanowi 
najważniejsze miejsce pielgrzymo-
wania w Jerozolimie. Jeżeli nie przyj-
dziemy do Bazyliki nad ranem, będzie 
trzeba czekać w długiej kolejce, by 
wejść  na małą tylko chwilę. Ale nawet 
to krótkie nawiedzenie wystarczy by 
przekonać się, że Grób jest pusty. Jezus 
bowiem żyje. Zmartwychwstał dnia 
trzeciego dla nas, abyśmy już nigdy 
nie byli sami. ks. Michał Paruch

Plan bazyliki

Plan bazyliki

Kamień Anioła i wejście do Grobu Kaplica Grobu

Płyta skalna, na której leżał Jezus
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Modlitwa 
o wyproszenie łask

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem 
proszę o łaski dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w moc 
mej modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi 
u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę … 
(wymienić prośby).

Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości. 
Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię popro-
simy to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, 
proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem 
Świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen. 

Święty Janie Pawle II,
który odznaczyłeś się

wielką miłością Boga i ludzi,
ufny w moc Twojego wstawiennictwa 

proszę Cię:
Bądź przed tronem bogatego w miłość

i miłosierdzie Ojca Niebieskiego
moim orędownikiem w sprawie,

którą Ci przedkładam.

Uproś mi także dar umocnienia
mej wiary, nadziei i miłości,
abym za Twoim przykładem

codziennie wzrastał w świętości
i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam 

nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel,
Jezus Chrystus,

prawdziwy Bóg i Człowiek.
Amen. 

Święty Janie Pawle II
– Wstawiaj się za nami.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Janie Pawle – módl się za nami

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako mia-rę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść 

nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj 

nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się 

nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, 

Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij 

nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłan-

nictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem 

pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić 

miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen.

Litania do św. Jana Pawła ||

Relikwie  
św. Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła ||
Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach
Ty, który swoim życiem świadczyłeś

wielką miłość do Boga i ludzi
Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi

w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za 

bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej 
sprawie…

Wierząc, że przez Twoją wiarę,
modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga

Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej 
modlitwy.

Pragnę przez Jezusa i Maryję
Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz… 
Zdrowaś Maryjo… 

Chwała Ojcu…

W roku 100-tnej rocznicy 
urodzin Jana Pawła II, 
w kolejną rocznicę wyboru 

Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 
w kościele Przenajświętszej Trójcy 
w Czarnym Dunajcu trwa nieustanna 

modlitwa różańcowa za wstawiennic-
twem tego Wielkiego Polaka. Począwszy 
od marca wierni gromadzą się przed 
Mszą Świętą, by przesuwać kolejne 
paciorki różańca. Intencja jest szczególna, 
prosimy o ustanie epidemii, zdrowie dla 

wszystkich parafian, wyjście z choroby 
dla chorych oraz o siły i wytrwałość 
dla służb medycznych, by z odwagą 
podejmowały swoje zadania. Niech ta 
modlitwa za przyczyną św. Jana Pawła 
II przyniesie błogosławione owoce. 
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HISTORIA WSPÓLNOTY
Wspólnota młodzieżowa powstała 
w październiku 2017 roku na funda-
mencie działającego dotychczas przy 
parafii wolontariatu. Zakres działań 
wspólnoty został rozszerzony. Zmie-
niała się także liczba i skład zaanga-
żowanych osób. Podstawą grupy są 
kandydaci do bierzmowania, niemniej 
jednak w grupie możemy spotkać 
również bardzo wiele osób, które 
od lat są zaangażowani w budowanie 
tej wspólnoty. Do grupy należą więc 
osoby od 14-15 roku życia.

NAZWA, HASŁO I LOGO 
GRUPY
Pod koniec roku 2017 został rozpi-
sany konkurs na nazwę, hasło i logo 

grupy młodzieżowej. Do komisji 
konkursowej spłynęło 6 propozycji. 
Na jednym ze spotkań grupy młodzie-
żowej w grudniu 2017 roku, poprzez 
tajne głosowanie, młodzież wybrała 
swoją nazwę, logo i hasło. Autorem 
zwycięskiego logo i nazwy był Michał 
Jordan. Pomysłodawcą hasła zaś był 
Paweł Biela. Logo nawiązuje w swej 
wymowie graficznej do wspólnoty, 

składającej się z ludzi o przeróżnych 
temperamentach, z różnymi pomy-
słami i planami. Razem połączeni 
tworzą wspólnotę skupioną począt-
kowo wokół krzyża (pierwotna wersja 
loga), a obecnie wokół szkicu kościoła 
parafialnego w Czarnym Dunajcu. 
Całość grafiki okala napis wskazu-
jący na nazwę grupy: Parafialna Grupa 
Młodzieżowa: „Śladami Boga”.

Hasło grupy: „Młodość – projekt 
życia”, nawiązuje do tematyki spotkań 
młodzieżowych proponowanych przez 
krajowe duszpasterstwo w roku 2017. 
Ma ono pokazywać ogromny poten-
cjał, jaki drzemie w ludziach młodych, 
mających swoje pasje, marzenia i plany.

STRUKTURA GRUPY
Obecnie grupa składa się z około 
40 młodych ludzi od klasy 8. Formacja 
grupy opiera się o założenia progra-
mowe Ruchu Światło-Życie. Stąd 
też w ramach piątkowych spotkań 
grupy młodzieżowej realizujemy 
program formacji oazowej. Pracom 
w małych grupach przewodzą anima-
torki ODB –Małgorzata Maczałaba 
i Dominika Czechowicz, które w roku 
2020 ukończyły dwuletni kurs przygo-
towujący do posługi animatora oazo-
wego. Ponadto po pierwszym roku 
formacji mamy już kolejną kandy-
datkę do posługi animatora. Grupa 
więc rozwija się i zaprasza ciągle 
nowych kandydatów, którzy chcieliby 
brać udział w piątkowych spotkaniach 
i działalności grupy.

Spotkania: piątek po Mszy Św.
Miejsce: salka przy plebani

DZIAŁANOŚĆ GRUPY
Parafialna Grupa Młodzieżowa podej-
muje szereg działań, współpracując 
z różnymi lokalnymi instytucjami 
takimi jak Urząd Gminy, Centrum 
Kultury i Promocji Gminy, Dom 
dziecka we Wróblówce. Działania te 

wspierane są również przez sponsorów 
i ofiarodawców.

Już w listopadzie każdy może 
zakupić znicz w ramach akcji: „Znicz 
dla Młodych”. Przed kościołem oraz 
na cmentarzu możemy spotkać stoiska 
ze zniczami, gdzie obsłużą nas młodzi 
ludzie. Dochód z tej sprzedaży jak co 
roku jest przeznaczony na wyjazd 
młodzieży bierzmowanej oraz tych, 
którzy przeżywają kolejne rocznice 
bierzmowania do Rzymu w ramach 
podziękowania za dar sakramentu.

W ramach współpracy z Centrum 
Kultury już w grudniu grupa przygo-
towuje ozdoby choinkowe o charak-
terze regionalnym, które prezentuje 
na kiermaszu bożonarodzeniowym. 
Na przełomie grudnia i stycznia z kolei 
grupa młodzieżowa w ramach akcji: 

„Kolędowanie z bierzmowanymi”, 
kolęduje po naszych domach z dobrym 
słowem, śpiewem na ustach oraz zapro-
szeniem na koncert: Góralskie Kolę-
dowanie z Janem Pawłem II. W tym 
roku mamy nadzieje, że odbędzie się 
trzecia już edycja tego koncertu. Choć 
jego założenia są podobne zawsze 
koncert przynosi nowe odkrycia i jest 
ubogacający dla widzów. Koncert nie 
kończy działań podejmowanych przez 
młodych ludzi.

W ramach Wielkiego Postu, grupa 
młodzieżowa zaprasza na przedsta-
wienie misterium męki pańskiej, 
które w zeszłym roku wzbudziło 
duże zainteresowanie, pomimo obaw 
epidemicznych.

Podsumowaniem spotkań i wszelkich 
inicjatyw podejmowanych w ramach 
grupy jest wspólny wyjazd na piel-
grzymkę dziękczynną do Rzymu. 
Młodzież dziękuje przede wszystkim 
za dar bierzmowania i wszelkie otrzy-
mane łaski. Dotychczas dzięki tej 
inicjatywie Wieczne miasto zwiedziło 
ponad 150 młodych ludzi. Wyjazd 
wspierany jest również przez lokalne 
firmy i instytucje oraz przez patrona 
medialnego: tygodnik Niedziela.

ZAPROSZENIE
Nasz rozwój zależy nie tylko od działań 
podejmowanych co roku, ale przede 
wszystkim od tego czy we wspólnocie 
będą chętni, chcący się dzielić swoją 
wiarą. Dlatego potrzebujemy właśnie 
Ciebie, byś swoją osobą ubogacił naszą 
grupę. Czekamy właśnie na Ciebie.

Parafialna Grupa Młodzieżowa: 
„Śladami Boga”

Przy naszej parafii działa wspólnota młodzieżowa. Z podejmowanymi inicjatywami grupy młodzieżowej spotykamy 
się co jakiś czas. Praca tych młodych ludzi wpisuje się w tradycje naszej lokalnej społeczności. Do wielu pomysłów 
tej grupy zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Może więc warto, przy okazji rozpoczynającego się roku formacyjnego, 

zapoznać się bliżej z tą wspólnotą, licząc na to, że jej szeregi będą sukcesywnie się powiększać.

Pielgrzymka dziękczynna 2020

Stoisko młodzieżowe w ramach jarmarku bożonarodzeniowegoPielgrzymka dziękczynna 2019

Pielgrzymka dziękczynna 2018

Podziękowania za udział w akcji charytatywnej
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Ks. Jan Komperda
proboszcz Czarnego Dunajca w latach 1863-1879, część II

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XIX WIEKU

Księdzu Janowi Komperdzie 
wypada poświęcić nieco 
więcej uwagi. Jego 16-letni 

pobyt w Czarnym Dunajcu na funkcji 
proboszcza, jak również tutejsze 
pochodzenie, mocno wpisały się 
w podejmowane na tym terenie 
działania gminne, państwowe 
i kościelne.

To jemu zawdzięczamy wiele 
cennych inicjatyw związanych 
z remontem kościoła, dobudową 
kaplicy przykościelnej. Działalność 
tę podziwiać możemy do dziś. Ks. 
Jan Komperda żywo zaangażowany 
był również w sprawy państwowe 
i gminne. Dbał o ludność miejscową 
targaną kolejnymi kataklizmami 
naturalnymi, jakie pojawiały się 
na Podhalu w latach 50 i 60-tych. 
Wspomnieć należy susze, grado-
bicie i powodzie. Ciężko żyło się 
w tamtych czasach ludziom. Toteż 
ks. Jan zabiegał o pomoc państwową 
w formie zapomogi finansowej dla 
rolników lub w formie prac inter-
wencyjnych. Okazja taka pojawiła 
się przy okazji remontu drogi łączącej 
Czarny Dunajec, Nowy Targ oraz 
Nowy Sącz. Podobnie było w przy-
padku drogi z Czarnego Dunajca 
do Suchej Góry. Trasę tę pokony-
wali przybywający z Węgier. Stan 
nawierzchni tej drogi był bardzo zły, 
a droga zaniedbana i wymagającego 
gruntownego remontu. Proboszcz 
chochołowski ks. Michał Klimowski 
zwrócił uwagę Wydziału Krajowego 
we Lwowie na możliwość zatrud-
nienia górali przy ewentualnej jej 
naprawie, co w sytuacji kolejnych lat 
nieurodzaju i groźby głodu mogłoby 
dać ludności góralskiej szansę 
przeżycia. Sprawę remontu drogi 
do Suchej Góry w korespondencji 
z Urzędem Powiatowym omawiali 

również proboszcz z Odrowąża 
oraz ks. Jan Komperda. Ten ostatni 
zgłosił propozycję budowy drogi 
łączącej trasy z Czarnego Dunajca 
do Raby Wyżnej przez Bielankę, by 
połączyć ten trakt z drogą prowa-
dzącą do Podwilka oraz Piekielnika 
i dalej do Suchej Góry. Propozycja 
ta była cenna nie tylko ze względów 
handlowych, co raczej turystycznych. 
Propozycje te kolejnych probosz-
czów z regionu były próbą zaradzenia 
trudnej sytuacji materialnej ludności 
lokalnej w roku 1865. W tym czasie 
bowiem mieszkańcy i parafianie 
borykali się z wielką powodzią 
i nieurodzajami. Praca interwencyjna 
przy drogach była na wagę złota. 
Proboszcz Jan Komperda w odpo-
wiedzi na pytanie o formy pomocy 
ludności, do władz państwowych 
pisał tak: „…zarobki przy budowie 
dróg, przy użyciu słonej wody 
do strawienia przemarzłego owsa, 
do tego przy sfolgowaniu półrocznym 
lub całorocznym terminów wypłaty 
podatkowej, w tutejszej parafii żadnej 
ze strony rządu nie będzie potrzeba 
zapomogi”.

Ks. Jan Komperda, gdy był jeszcze 
proboszczem w Podgórzu (1854-
1863), ocalił od zniszczenia kościół 
św. Benedykta w Krakowie, obecnie 
na ulicy Stawarza. Z początkiem lat 
sześćdziesiątych XIX wieku zawisła 
nad kościołem św. Benedykta groźba 
całkowitej zagłady, gdyż austriackie 
władze wojskowe sprzeciwiły się 
kategorycznie postulowanemu 
przez ks. Jana Komperdę remon-
towi świątyni. Sprzeciw wojskowych 
wynikał z faktu, iż tuż obok wznosił 
się jeden z ważnych bastionów 
fortecznych - Fort 31 „Benedykt”, 
któremu kościółek ograniczał pole 
ostrzału i w związku z tym - zdaniem 

austriackich dowódców - powinien 
jak najszybciej zniknąć ze wzgórza. 
Proboszcz Komperda postanowił 
przeciwstawić się decyzji komendan-
tury wojskowej i złożył odwołanie 
do władz centralnych w Wiedniu. 
Po pewnym czasie udało mu się 
uzyskać przychylną decyzję, która 
umożliwiła ocalenie niszczejącego 
zabytku. Następnie dzięki jego stara-
niom, kościół został poddany grun-
townemu odnowieniu.

Ks. Jan był cenionym kazno-
dzieją. Stąd też często zapraszano 
go do różnych parafii, by wygłosił 
słowo z okazji ważnych wydarzeń. 
Zaproszenie otrzymał także z parafii 
Świątniki Górne, która wystarała się 
o nowy kościół. Na otwarcie świą-
tyni kaznodzieja ks. Jan powiedział: 
„W dzisiejszych czasach, gdy tak 
trudno, aby kto wystawił kaplicę; 
gdy tak trudno, aby kto sprawił nowy 
ołtarz, ornat, albę, obraz, krzyż lub 
świecę… jakże się nie cieszyć, gdy 
nowy kościół ze wszystkimi potrze-
bami – jakby cudem – przybywa. 
Dlatego ciesz się, gromado, że twej 
gorliwości i wiary stawiłaś budu-
jący pomnik całej okolicy. O! ileż 
to wśród tak ciężkich, a tak długich 
dziesięciu lat potrzeba było zwyciężyć 
przeszkód! Ileż to razy wśród pracy 
opadały ręce! Ileż to czart musiał 
podsuwać przeszkód i niechęci! Ileż 
to razy przyszło do zwątpienia o dziele 
czy przyjdzie do skutku! Ileż to razy 
może żałowano przedsięwzięcia tak 
moralnego a kosztownego! Ileż to 
razy żółci i goryczy potrzeba było 
skosztować! Wszystko z pomocą Boga 
zwyciężyliście…”.

Następca Ks. Andrzej Leja

Oprac. Ks. Marcin Napora

Musieli ciężko pracować, by 
zapewnić sobie wyżywienie 
i schronienie. Choć byli 

braćmi, znacząco różnili się od siebie.  
Abel- pokorny i pracowity, ufny i wierny 
Bogu, oraz Kain- pochopny, interesowny 
i niegodziwy. Zresztą jak sami wiemy to 
właśnie Kain dopuścił się morderstwa 
swojego młodszego brata. Oboje złożyli 
dary ofiarne Bogu, lecz Pan pobłogosławił 
je tylko Ablowi. Zawładnięty zazdro-
ścią i nienawiścią Kain napadł na brata 
w polu zabijając go, stając się  pierwszym 
mordercą w historii wiary. 

Bóg nie przypadkiem pobłogosławił 
tylko Ablowi. Nie faworyzował żadnej 
ze stron, jak to mogłoby wyglądać. 
Szczegół tkwi w tym, że Abel składając 
dary ofiarne, składał również swoją wiarę 
i zaufanie do Pana. Dla Kaina natomiast 
liczył się tylko gest, był powierzchowny, 
domagał się łaski Boga w zamian za samą 
fatygę. Brakowało mu miłości i szczerej 
wiary, co znacząco odróżniało go od brata.

Choć o Ablu niewiele dowiadujemy 
się z Pisma Świętego, to daje nam on 
niesamowite świadectwo wiary i ufności 
do Boga. Jego pokorna postawa, rzetel-
ność i obowiązkowość sprawiają, że 
powinniśmy brać z  niego przykład. 
Sam św. Paweł w Liście do Hebraj-
czyków pisze o Ablu: ,,Chociaż umarł, 

jeszcze mówi”. Co przez to ma na myśli? 
W jaki sposób Abel do nas przemawia? 
Historia dwóch braci znacząco obrazuje 
nasze życie we współczesności. Wiara 
i posłuszeństwo Bogu wcale nie są łatwe 
i wymagają od nas poświęcenia, ponieważ 
zło na świecie jest wszechobecne i zawsze 
będzie starało się przeciągnąć nas 
na swoją stronę. To właśnie zło kiero-
wało Kainem, gdy zabijał brata. Zawład-
nęło nim i skłoniło do grzechu. W naszym 
życiu jest dokładnie tak samo. Diabeł 
każdego dnia będzie starał się przekonać 
nas do siebie, skusić i skłonić do odwró-
cenia się od wiary. Bóg dał Kainowi czas 
do zmiany, do nawrócenia się. Dał mu to, 
co otrzymał każdy z nas, a mianowicie 
prawo wyboru i wolną wolę. Jednak Kain 
wybrał stronę zła i był tak nim zawład-
nięty, że stał się głuchy na wyraźny głos 
Boga.

My również mamy wybór. Możemy tak 
jak Kain dbać o to, by nasza wiara wyglą-
dała na owocną i szczerą lub tak jak Abel 
dbać o to, by była owocna i szczera. Niby 
niewielka różnica, a jednak niesamowicie 
znacząca. Musimy mieć też na uwadze to, 
że droga Abla, czyli droga poświęcenia 
i ofiary nigdy nie będzie łatwa. Trzeba 
liczyć się z tym, że na pewno spotka się 
na niej wiele przeciwników, a z każdej 
strony będzie czyhać zło. Jednak Bóg 

nie wysyła nas na tę drogę bez niczego. 
Daje nam siłę zaufania i potęgę modlitwy. 
Bo gdy będziemy wołać o pomoc, On 
zawsze nas wysłucha.

Anna Skupień 

KARTKA Z PISMA ŚWIĘTEGO
„Gdy po niejakim czasie Kain składał dla 
Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał 
również pierwociny ze swej trzody i z ich 
tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego 
ofiarę;  na Kaina zaś i na jego ofiarę 
nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina 
bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan 
zapytał Kaina: «Dlaczego jesteś smutny 
i dlaczego twarz twoja jest ponura?  Prze-
cież gdybyś postępował dobrze, miałbyś 
twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz 
dobrze postępował, grzech leży u wrót 
i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad 
nim panować». Rzekł Kain do Abla, brata 
swego: «Chodźmy na pole». A gdy byli 
na polu, Kain rzucił się na swego brata 
Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał 
Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On 
odpowiedział: «Nie wiem. Czyż jestem 
stróżem brata mego?» Rzekł Bóg: «Cóżeś 
uczynił? Krew brata twego głośno woła 
ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz prze-
klęty na tej roli, która rozwarła swą 
paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, 
przelaną przez ciebie”. (Rdz)

Wierny i kruchy – Abel
Adam i Ewa popełnili katastrofalny błąd w Edenie, odwracając się od Boga, zaprzepaścili 
doskonałość i możliwość życia wiecznego zarówno dla siebie, jak i dla swego potomstwa. 

Ich pierwsi synowie Kain i Abel już od samego początku nie mieli lekkiego życia.
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„Józef jako chłopiec siedemnasto-
letni wraz ze swymi braćmi pasał 
trzody. Doniósł on ojcu, że źle 

mówiono o jego synach. Izrael miłował 
Józefa najbardziej ze wszystkich swych 
synów, gdyż urodził mu się on w pode-
szłych jego latach. Sprawił mu też 
długą szatę z rękawami. Bracia Józefa 
widząc, że ojciec kocha go bardziej niż 
wszystkich, tak go znienawidzili, że 
nie mogli zdobyć się na to, aby przy-
jaźnie z nim porozmawiać. Pewnego 
razu Józef miał sen. I gdy opowie-
dział go braciom swym, ci zapałali 
jeszcze większą nienawiścią do niego. 
Mówił im bowiem: «Posłuchajcie, jaki 
miałem sen. Śniło mi się, że wiąza-
liśmy snopy w środku pola i wtedy 
snop mój podniósł się i stanął, a snopy 
wasze otoczyły go kołem i oddały mu 
pokłon». Rzekli mu bracia: «Czyż 
miałbyś jako król panować nad nami 
i rządzić nami jak władca?» I jeszcze 
bardziej go nienawidzili z powodu jego 
snów i wypowiedzi. A potem miał on 
jeszcze inny sen i tak opowiedział go 
swoim braciom: «Śniło mi się jeszcze, 
że słońce, księżyc i jedenaście gwiazd 
oddają mi pokłon». A gdy to powie-
dział ojcu i braciom, ojciec skarcił 
go mówiąc: «Co miałby znaczyć ów 

sen? Czyż ja, matka twoja i twoi bracia 
mielibyśmy przyjść do ciebie i oddawać 
ci pokłon aż do ziemi?» Podczas gdy 
bracia zazdrościli Józefowi, ojciec 
jego zapamiętał sobie ów sen” (Rdz 
37, 2-11).

Tajemnicza historia, prawda? Skąd 
się wzięły takie sny u Józefa i co miały 
oznaczać? Niektórzy z nas mogli sobie 
pomyśleć, że Józef był pyszałkiem, 
że nie szanował swoich braci, dlatego 
opowiedział im swoje sny. Ale przecież 
czytaliśmy, że on troszczył się o nich. 
Nie chciał, aby ktoś źle mówił o jego 
braciach. To piękna postawa. Bronić 
dobrego imienia. Szukać pomocy 
u rodziców czy starszych, gdy ktoś 
chce zabrać radość nam, albo naszym 
bliskim. Tego uczy nas Bóg przez 
Józefa.

Skąd jednak pochodziły te sny? Gdy 
poznamy całą historię Józefa, okaże 
się, że od Boga. Bóg zapowiedział 
Józefowi i jego rodzinie, że ten chło-
piec, będzie musiał odejść od nich, by 
zdobyć władzę i uznanie, i by dzięki 
nim pomóc swojej rodzinie. I tak się 
stało, chociaż jest to historia z początku 
bardzo smutna. Opowiemy ją sobie 
jednak następnym razem.

A dziś chciałem jeszcze zachęcić 
nas wszystkich, a zwłaszcza rodziców, 
abyśmy zachowywali się bardziej jak 
Jakub, a nie jak bracia Józefa. Trzeba 
zapamiętywać co się dzieje w naszym 
życiu, co się dzieje w życiu naszych 
bliskich. Pamięć o tych wydarze-
niach, czy słowach pomaga odkryć, 
jak Pan Bóg działa w naszych rodzi-
nach. Pamięć i modlitwa. To jest 
postawa Jakuba, ale tak samo robiła 
Maryja i nigdy nie straciła wiary w to, 
że Bóg jest z nią. Zawsze umiała rozpo-
znać Jego boski plan i przyjmować 
go z pokojem w sercu. Józef Egipski 
też nauczył się tego zaufania w Boży 
plan, ale jak to się stało, dowiemy się 
następnym razem.

KONKURS
Narysuj przynajmniej  

jeden sen Józefa.
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.

Ks. Michał Paruch

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.  
PRZYJĘLI 

5 WRZESIEŃ
• Leon Ireneusz GALIK, s. Kamila 

i Sary, Czarny Dunajec
6 WRZESIEŃ
• Izabella Maria MARCINIAK, c. 

Łukasza i Bernadetty, Czarny Dunajec
• Maciej Antoni ZABRZESKI, 

s. Tomasza i Małgorzaty, Czarny 
Dunajec

20 WRZESIEŃ
• Karolina Amelia RAFACZ, c. 

Jarosława i Małgorzaty, Wróblówka
26 WRZESIEŃ
• Michał Szymon POLICHT, 

s. Krzysztofa i Moniki, Czarny 
Dunajec

27 WRZESIEŃ
• Ignacy Jan MOTOR-GRELOK, 

s. Dawida i Bernadetty, Czarny Dunajec

W SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI  
WSTĄPILI

5 WRZESIEŃ
Łukasz ŻEBROWSKI, s. Marka i Ewy, Kruki
Sabina KOJS, c. Stanisława i Gabrieli, Wróblówka

19 WRZESIEŃ
Marcin TYLKA, s. Andrzeja i Katarzyny, Ciche
Zofia SZAFLARSKA, c. Jana i Anny, Czarny Dunajec
Robert PIERONEK, s. Władysława i Danuty, Podwilk
Wioleta GOCEK, c. Stanisława i Marii, Czarny Dunajec

26 WRZESIEŃ
Krzysztof POLIHT, s. Franciszka i Krystyny, Rożnów
Monika MIĘTUS, c. Zygmunta i Anny, Czarny Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK  
ODESZLI

14 WRZESIEŃ
 � Andrzej SZUBA, l. 55, zm. 10.09.2020 r., Czarny Dunajec

18 WRZESIEŃ
 � Teofil KORDACZKA, l. 75, zm. 11.09.2020 r., Stare Bystre

Kronika 
parafialna
Parafia Przenajświętszej Trójcy

ul. Rynek 34, 34-470 Czarny Dunajec
tel.(018) 265 72 24

E-mail: parczardunajec@poczta.fm
www.czarnydunajec.parafia.info.pl

Msze św. w niedziele:
Kościół parafialny w Czarnym Dunajcu 
- 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00
Kaplica w Starem Bystrem - 9.00
Kaplica we Wróblówce - 10.30

Msze św. w dni powszednie:
Kościół parafialny w Czarnym Dunajcu - 
7.00, 18.00 (IV-IX), 17.00 (X-III)
Kaplica w Starem Bystrem - środa i piątek - 16.00 (IV-IX), 
15.30 (X-III), w wakacje godz. 8.00
Kaplica we Wróblówce - środa i piątek - 16.00 (IV-IX), 
15.30 (X-III) w wakacje godz. 9.00

SPOWIEDŹ
• przez cały rok 30 minut przed poranną i wieczorną Mszą św.

SPOWIEDŹ NA I PIĄTEK
• w czwartek poprzedzający godzinę przed wieczorną Mszą 

św. Klasy Szkoły Podstawowej w pierwszy piątek godzinę 
przed wieczorną Mszą św. młodzież i dorośli.

SPOWIEDŹ PRZED ŚWIĘTAMI
• Wszystkich Świętych 31 października
• Bożego Narodzenia 23 grudnia
• Wielkanocą w Wielki Wtorek

Kancelaria parafialna
• czynna w dni powszednie  

zaraz po porannej i wieczornej Mszy św.
• w niedziele, święta i pierwsze piątki miesiąca  

- kancelaria nieczynna

Nr konta parafialnego:
Bank Spółdzielczy Czarny Dunajec
50 8792 0008 0000 0019 3005 0001

Nr 10(13), Październik 2020DUNAJEC 19Nr 10(13), Październik 2020 DUNAJEC18

KĄCIK DLA DZIECI
Kolejnym dzieckiem, przez które Bóg do nas mówi w Biblii jest… wnukiem Izaaka. Izaak, syn 

Abrahama, o którym wam opowiadałem ostatnio, gdy dorósł miał dwóch synów: Ezawa i Jakuba, 
któremu Bóg zmienił imię na Izrael. Jakub miał 12 synów. Jednym z młodszych jego synów był Józef 

zwany Egipskim. Oto co czytamy o nim w Piśmie Świętym:



Intencje mszalne
04.10 - 18.10.2020 r.

27 Niedziela Zwykła 4.10 Wspomnienie 
św. Franciszka z Asyżu 
 7.00 †  Ks. Franciszek Harbut 
 7.00 †  Andrzej Cisoń 45 rocz. śmierci
 8.30 †  Stanisław Kolbrecki greg. 
 8.30 †  Stanisław Pająk greg. 
10.00 ZA PARAFIAN – ROCZKI
10.00 †  Mieczysław Surowiak 18 rocz. 

śmierci
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY 
17.00  Dziękcz. i o błog. Boże dla Beaty 

w 50 rocz. urodzin 

Poniedziałek 5.10 Wspomnienie 
św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki greg 
 7.00 †  Stanisław Pająk greg
 7.00 †  Janina i Henryk Kwaśny 
 7.00 †  Władysław Bukowski – int. 

z pogrzebu
17.00  Dziękcz. i o błog. Boże dla Jana z okazji 

urodzin

Wtorek 6.10 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki greg. 
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Janusz Truchan – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Bolesław Gąsior – int. z pogrzebu
17.00 †  Stanisław Pająk greg. 

Środa 7.10 Wspomnienie Najśw. Maryi 
Panny Różańcowej
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki greg. 
 7.00 †  Stanisław Pająk greg. 
 7.00 †  Władysław Bukowski – int. 

z pogrzebu
17.00  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 dla Anieli 

Czwartek 8.10 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki greg. 
 7.00 †  Maria Hajduga 
 7.00 †  Stanisław Miętus 7 rocz. śmierci 
17.00 †  Stanisław Pająk greg.

Piątek 9.10 Święto bł. Wincentego 
Kadłubka, biskupa 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki greg. 
 7.00 †  Stanisław Pająk greg. 
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu 
17.00 †  Władysław Gocał

Sobota 10.10 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki greg. 
 7.00 †  Danuta Kaim 
 7.00 †  Janusz Truchan – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Bolesław Gąsior – int. z pogrzebu
17.00 †  Stanisław Pająk greg. 
17.00 †  Maria i Andrzej Świderski

28 Niedziela Zwykła 11.10 Wspomnienie św. 
Jana XXIII, papieża 
 7.00 †  Łukasz Bednarek 
 7.00 †  Rozalia i Franciszek Wach z dziećmi

 8.30 †  Zofia Maśnica 5 rocz. śmierci 
 8.30 †  Stanisław Kolbrecki greg.
10.00 †  Tadeusz Rączkowski 7 rocz. śmierci
11.30 †  Ludwika Kantor 
15.00 †  Stanisław Pająk greg.
17.00 †  Antoni Pogwizd 

Poniedziałek 12.10 Wspomnienie bł. Jana 
Beyzyma, kapłana 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki greg 
 7.00 †  Stanisław Pająk greg
 7.00 †  Władysław Bukowski – int. 

z pogrzebu 
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu
17.00 †  Michał, Aniela i Tadeusz Lenart

Wtorek 13.10 Wspomnienie bł. Honorata 
Koźmińskiego, kapłana
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki greg. 
 7.00 †  Janusz Truchan – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Bolesław Gąsior – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Emilia Stasiowska – int. z pogrzebu
17.00 †  Stanisław Pająk greg. 

Środa 14.10 Wspomnienie św. Małgorzaty 
Marii Alacoque, dziewicy
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki greg. 
 7.00 †  Stanisław Pająk greg. 
 7.00 †  Władysław Bukowski – int. 

z pogrzebu
17.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki Bożej 

w zwalczeniu wirusa, który nam zagraża 
2) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla chorych w naszej parafii 
3) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla Zofii z okazji urodzin 

Czwartek 15.10 Wspomnienie św. Teresy 
od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki greg. 
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Janusz Truchan – int. z pogrzebu 
17.00 †  Stanisław Pająk greg. 
17.00 †  Tadeusz Króżel 5 rocz. śmierci

Piątek 16.10 Wspomnienie św. Jadwigi 
Śląskiej 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki greg. 
 7.00 †  Bolesław Gąsior – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Emilia Stasiowska – int. z pogrzebu 
17.00  W Y P O M I N K O W A

Sobota 17.10 Wspomnienie św. Ignacego 
Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki greg. 
 7.00 W int. Bogu wiadomej 
 7.00 †  Władysław Bukowski – int. 

z pogrzebu 
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu
17.00 †  Zofia Chandze 5 rocz. śmierci

29 Niedziela Zwykła 18.10 Święto św. 
Łukasza, Ewangelisty 
 7.00 †  Łukasz Bednarek 
 7.00 †  Władysław Gal, jego rodzice 

i teściowie i zm. z rodziny
 8.30 †  Bronisław Walkosz 21 rocz. śmierci 

 8.30 †  Stanisław Kolbrecki greg.
10.00 †  Kapłani Tadeusz Wincenciak, Józef 

Hajduk, Tadeusz Siepak, Kazimierz 
Koniorczyk

11.30  ZA PARAFIAN - CHRZTY
17.00 †  Franciszek Jarończyk 

STARE BYSTRE I WRÓBLÓWKA
27 Niedziela Zwykła 4.10 Wspomnienie św. 
Franciszka z Asyżu 
Stare Bystre  
 9.00 †  Jan, Ludwika i Wincenty Rabski
Wróblówka  
10.30 †  Jan Sojka z rodzicami

Środa 7.10 Wspomnienie Najśw. Maryi 
Panny Różańcowej 
Stare Bystre  
15.30 †  Jan Kwak 11 rocz. śmierci, żona 

Anna, synowie Stanisław i Franciszek
Wróblówka  
15.30 †  Jan Krupa – int. z pogrzebu

Piątek 9.10 Święto bł. Wincentego 
Kadłubka, biskupa 
Stare Bystre  
15.30  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej, 

zdrowie dla członkiń Róży Stanisławy 
Harbut i ich rodzin

Wróblówka  
15.30 †  Jan Krupa – int. z pogrzebu

28 Niedziela Zwykła 11.10  
Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża 
Stare Bystre  
 9.00 †  Anna Gal 3 rocz. śmierci, mąż Jan
Wróblówka  
10.30 †  Piotr Gonciarczyk

Środa 14.10 Wspomnienie św. Małgorzaty 
Marii Alacoque, dziewicy 
Stare Bystre  
15.30  Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę Matki 

Bożej i zdrowie dla Anieli w 95 rocz. 
urodzin

Wróblówka  
15.30 †  Wiktoria Liszka

Piątek 16.10 Wspomnienie  
św. Jadwigi Śląskiej 
Stare Bystre  
15.30 W Y P O M I N K O W A
Wróblówka  
15.30 W Y P O M I N K O W A

29 Niedziela Zwykła 18.10 
Święto św. Łukasza, Ewangelisty 
Stare Bystre  
 9.00  Dziękcz. i o błog. Boże dla Zofii 

i Krzysztofa w 20 rocz. ślubu i ich 
najbliższych

Wróblówka  
10.30  Dziękcz. i o błog. Boże dla rodz. 

Zaborskich


