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6 złCENA:

LISTOPADOWA  
MODLITWA ZA ZMARŁYCH 

W CIENIU EPIDEMII

ROCZNA DZIAŁALNOŚĆ DOMU 
DZIECKA WE WRÓBLÓWCE



B y wspierać naszych bliskich zmarłych możemy w ich 
intencji zyskiwać następujące odpusty: Wierni, którzy 

nawiedzą kościół we Wszystkich Świętych i w Dniu 
Zadusznym mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może 
być ofiarowany tylko za zmarłych. Odpust taki można 
zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawie-
dzenia świątyni należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę 
w Boga” oraz spełnić takie warunki jak: spowiedź sakra-
mentalna, komunia św. i modlitwa w intencjach wyzna-
czonych na dany dzień przez Ojca Świętego.

Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą 
się za zmarłych zyskują odpust, który może być ofiaro-
wany za dusze w czyśćcu cierpiące.

Penitencjaria Apostolska zaznacza, iż w tym roku, 
z powodu epidemii COVID-19, zostały zmodyfikowane 
pobożne dzieła mające na celu uzyskanie odpustów 
zupełnych dla dusz czyśćcowych. Dlatego Penitencjaria 
Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości 
papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że 
w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń:
a. Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze 

i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle 
ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może 
być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż 
do jego końca.

b. Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspo-
mnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, 
którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają 
tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony 
nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości 
Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, 
dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

c. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych 
powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze wzglądu 
na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas 
pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych 
w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny 
pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich 
pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie 
do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej 
spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramen-
talna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca 
Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej 
Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmar-
łych, na przykład nieszpory brewiarzowego oficjum za 
zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, 
inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo 
podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów 
Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo 
wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu 
cierpień i niedogodności swego życia.

ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH
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Kolejny miesiąc przed nami. Listopad 
jak zawsze związany jest z naszą 
modlitwą za zmarłych. Każdego 
niemal roku żegnamy kogoś, kto był 
i jest dla nas bliski. Im jesteśmy starsi, 
tym więcej rozpoznajemy nazwisk, czy 
twarzy na tablicach nagrobnych. Życie 
przemija i przypomina o tym nie tylko 
jesienny czas, ale przede wszystkim 
teksty biblijne, które Kościół propo-
nuje nam na ten świąteczny okres.  

Każdy z nas z pewnością w pierw-
szych dniach listopada będzie chciał 
pomodlić się na cmentarzu, by w ten 
sposób wypraszać odpusty zupełne dla 

swoich bliskich zmarłych. Epidemia, 
która ciągle nam towarzyszy, wymusza 
jednak ostrożność i unikanie większych 
skupisk ludzi, także tych na cmentarzu. 
Pamiętajmy, że to nie miejsce zaraża, 
ale skupiska ludzi. Możemy prze-
cież, przy zachowaniu wszelkich zasad 
epidemicznych, jak co roku uczest-
niczyć w modlitwie na cmentarzu. 
Z tą jedynie różnicą, że nie będziemy 
gromadzić się w małej przestrzeni. 
Unikać należy również czułych spotkań 
z przedstawicielami rodziny, która nie 
mieszka z nami. Choć ten świąteczny 
czas wyzwalał w nas takie piękne gesty 

przyjaźni i jedności, to jednak w tym 
roku musimy z nich zrezygnować, aby 
powstrzymać drugą falę epidemii. Nie 
ustawajmy w ciągłej modlitwie, by ten 
czas epidemii szybko minął. Nie usta-
wajmy w modlitwie, prosząc o zdrowie 
i oddalenie epidemii z naszej parafii. 
Równocześnie jednak pamiętajmy 
o naszych obowiązkach wynikających 
z wiary, o niedzielnej mszy świętej, 
spowiedzi sakramentalnej. Niech ten 
trudny czas, nie będzie przestrzenią 
zwycięstwa Złego nad ludzką słabo-
ścią i obawami. Niech ten czas będzie 
przeżywany razem z Bogiem, którego 
poszukiwać należy nawet wtedy, a może 
właśnie zwłaszcza wtedy, gdy jest trud-
niej, niż zwykle. Redakcja

Słowo Wstępne 
PAMIĘTAJMY, ŻE TO NIE MIEJSCE ZARAŻA, 
ALE SKUPISKA LUDZI



SKARPETY I RĘKAWICZKI 
DLA BEZDOMNYCH

Już po raz 4 organizowana jest akcja zbiórki nowych skarpet, 
szalików, czapek i rękawiczek zimowych dla podopiecznych 

Sióstr Albertynek z Zakopanego i Krakowa. Organizatorzy 
poszukują chętne szkoły, które mogłyby zostać lokalnymi 

punktami zbiórki odzieży dla bezdomnych. Wszyscy zain-
teresowani przeprowadzeniem zbiórki w swojej placówce 
proszeni są o kontakt do 25 października z koordynatorkami 
akcji - tel. 608 760 281 (Paulina), 785 793 063 (Agata), 
698165220 (Katarzyna) i 888940122 (Karolina). Akcja 
pomocy bezdomnym potrwa do końca listopada.

ZNICZ DLA MŁODYCH 

T radycyjnie już Parafialna Grupa Młodzieżowa jak co 
roku przed kościołem i na cmentarzu rozprowadza 

znicze. Dochód z tej sprzedaży będzie przekazany na wyjazd 
młodzieży bierzmowanej do Rzymu w ramach podzię-
kowania za dar bierzmowania. Z uwagi na obostrzenia 

epidemiczne wyjazd odbędzie się w możliwym i dogodnym 
terminie. Dziękujemy za Wasze wsparcie i otwarte serce. 
Akcja prowadzona jest z uwzględnieniem wszystkich 
zasad bezpieczeństwa epidemicznego, nie możemy prze-
cież pozwolić na to, by zupełnie zrezygnować z jakich-
kolwiek form aktywności społecznych.
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Pamięć połączona 
z modlitwą

W najbliższy dniach nasze myśli 
krążyć będą wokół naszych drogich 
zmarłych, tych którzy odchodząc pozo-
stawili ból, żal, pustkę i smutek. Jest 
jednak coś, co możemy dla nich zrobić, 
coś, co pomoże im w zbawieniu. To 
coś to nic innego jak modlitwa, która 
wydawać by się mogło w te listopa-
dowe dni płynie strumieniami do Nieba. 
Dlaczego modlitwa za zmarłych jest 
ważna? Odpowiedzi na to pytanie 
w pięknych słowach udzielił nasz 
rodak Święty Jan Paweł II: „ Modlitwa 
za zmarłych jest ważną powinnością, 
bowiem nawet jeśli odeszli w łasce 
i w przyjaźni z Bogiem, być może 
potrzebują jeszcze ostatniego oczysz-
czenia, by dostąpić radości nieba”. 
Modlitwa za zmarłych jest również 
wyrazem wdzięczności za uczynione 
przez nich za życia dobro, za ich miłość 

i przyjaźń, za to, że byli z nami i niejed-
nokrotnie swoje życie poświęcili nam. 
Teraz kiedy ich już nie ma, my dalej 
mamy możliwość okazywania naszej 
miłości właśnie poprzez modlitwę, tak 
możemy się odwdzięczyć. Zmarli już 
nic nie mogą zrobić dla siebie, ich cała 
nadzieja pokłada się w Bogu i modli-
twie innych, którzy mogą jeszcze 
wypraszać u Niego potrzebne łaski.

Prawdą jest, że najlepiej modli 
się za zmarłych na cmentarzu, kiedy 
mamy sposobność pochylić się nad ich 
grobem. Ale istnieją także inne możli-
wości, aby tą modlitwę w pewnym 
stopniu przedłużyć. Jedną z nich jest 
Msza Święta i Komunia przyjęta 
w intencji bliskich zmarłych. Kościół 
od wieków modli się podczas Eucha-
rystii za tych którzy odeszli. Wśród 
popularnych form pomocy zmarłym są 
równieżwypominki. Podczas oktawy 
Wszystkich Świętych, jak również 

przez cały rok polegają one na wyczy-
tywaniu imion i nazwisk zmarłych oraz 
wspólnej modlitwie. Wypominki to nie 
prywatna modlitwa, lecz modlitwa 
całego Kościoła. Piękną pomocą jest 
również uzyskiwanie odpustu za zmar-
łych ciepiących w czyśćcu. W tym 
roku wyjątkowo z powodu pandemii 
odpust zupełny dla wiernych zmarłych 
można zyskać przez cały listopad, a nie 
tylko w oktawie Wszystkich Świętych- 
decyzję taką ogłosił Watykan.

Dzień Wszystkich Świętych oraz 
Dzień Zaduszny są okazją do wzmo-
żonej troski o naszych bliskich zmar-
łych. Pamiętajmy o tym , co w tych 
dniach jest największą oznaką naszej 
pamięci i miłości.

„Łza za zmarłymi wyparowuje, 
kwiat na grobie więdnie, modlitwa 
natomiast dociera do serca Najwyż-
szego” św. Augustyn

Maria Bednarek

CHWILA NA MODLITWĘ
Listopad zwany miesiącem zadumy i refleksji. Skłania nas do przemyśleń. Czas szczególnie poświęcony 

pamięci tych, którzy już odeszli. Jesień i opadające z drzew liście przypominają o przemijaniu nie tylko lata, 
ale również naszego życia. Dostrzegamy, że z każdym dniem nasza przyszłość, tu na ziemi, jest krótsza. 

Mogiły na cmentarzach budzą w nas poważny nastrój, epitafia na nagrobkach – czasami krótkie, ale bardzo 
wymowne. Idąc cmentarną alejką dostrzegamy znajome nazwiska, ze zdjęć spoglądają na nas ludzie, którzy 
jeszcze wczoraj stali obok nas. Dziecko, starzec, młodzieniec, kobieta, mężczyzna, biedny, bogaty, sąsiad, 
przyjaciel, rodzice, rodzeństwo. Choroba, wypadek. I wśród tych nagrobków tylko, albo aż, jeden element, 

który może uchronić od rozpaczy i dać nadzieję – KRZYŻ.

O tych których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci
św. Ambroży
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Młody Stefan Wyszyński 
po zdaniu seminarium 
i roku pracy w diecezji 

wrocławskiej dostał polecenie 
od biskupa, aby udał się na dalsze 
studia na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim, gdzie miał się 
zajmować zagadnieniami zwią-
zanymi z prawem kanonicznym 
i sprawami społecznymi.

Podczas studiów pracował jako 
wicedyrektor konwiktu księży 
studentów oraz prowadził dusz-
pasterstwo wśród mieszkańców 
akademików w Stowarzyszeniu 
Młodzieży Akademickiej „Odro-
dzenie” oraz w „Bratniaku”. Była 
to organizacja propagująca współ-
czesne prądy polskiego kościoła 
katolickiego. W tym czasie spotkał się 
z księdzem Władysławem Korniłowi-
czem, który stał się jego duchowym 
ojcem. Ten kontakt zaważył na ducho-
wości kapłańskiej przyszłego Prymasa 
Polski.

„Nosiłem się z zamiarem wstąpienia 
do zakonu paulinów i poświęcenia się 
pracy wśród pielgrzymów. Ojciec Korni-
łowicz, mój kierownik duchowy, oświad-
czył mi, że to nie jest moja droga. Ale nie 
przestałem myśleć, że życie moje musi 
jednak iść drogą maryjną, jakkolwiek 
by płynęło.”

Po obronieniu pracy magisterskiej 
pt. „Prawa rodziny, Kościoła i państwa 
do szkoły”, wrócił do diecezji wrocław-
skiej, gdzie w Wyższym Seminarium 
Duchownym we Włocławku prowa-
dził wykłady z zakresu prawa kano-
nicznego i socjologii. Jednocześnie 
pełnił funkcję dyrektora diecezjal-
nych dzieł misyjnych oraz funkcje 
redaktora naczelnego miesięcznika 
„Ateneum Kapłańskie”. Podjął też 
działalność edukacyjną wśród robot-
ników, m.in. wykładając na Uniwer-
sytecie Robotniczym.

Postanowił odbyć podróż naukową 
do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, 
Holandii i Niemiec. Przedmiotem jego 
zainteresowań były problemy związków 
zawodowych, organizacje katolic-
kiej młodzieży robotniczej, a przede 
wszystkim doktryny i ruchy społeczne. 
Owocem tej podróży była publikacja 
„Główne typy Akcji Katolickiej za 
granicą”. Po powrocie obronił pracę 
doktorską „Prawa Kościoła do szkoły” 
Rok po roku był wikariuszem najpierw 
Przedczu Kujawskim, a później w kate-
drze Włocławskiej. W tym okresie 
był sekretarzem liceum im. Piusa X. 
W Seminarium we Włocławku prowadził 

wykłady z ekonomii społecznej. Prowa-
dził Chrześcijański Uniwersytet Robot-
niczy, był dyrektorem Diecezjalnych 
Dzieł Misyjnych. A tak wspomina tamten 
okres Kardynał:

„…Przed wojną istniały tzw. CHUR-y – 
Chrześcijańskie Uniwersytety Robotnicze 
… Nie zajmowałem się na terenie Chrze-
ścijańskich Związków Zawodowych spra-
wami ściśle związkowymi. Zajmowałem 
się oświatą robotniczą. Jednakże jako 
wykładowca nauk społecznych w Semina-
rium Duchownym we Włocławku prowa-
dziłem młodzież, najstarszy rocznik semi-
naryjny, na zebrania Chrześcijańskich 
Uniwersytetów Robotniczych, aby oswoić 
młodzież duchowną z działalnością 
związkową i ze światem pracy. Prowa-
dziliśmy dział interwencji ekonomicznej, 
obok pracy oświatowej i kulturalnej, jak 

Kardynał Stefan 
Wyszyński Świetym

Student i Profesor - Kariera Naukowa

1924-1929 r. - uczęszczał na studia na wydziale Prawa 

Kanonicznego i Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-

Ekonomicznych KUL

1929 r. - obronił pracę magisterską

1930 r. - obronił pracę doktorską

1930 r. - pełnił funkcję wikariusza w Przedczu Kujawskim

1931 r. - pełnił funkcję wikariusza w katedrze Włocławskiej

1939 r. - członek Rady Społecznej przy Prymasie Polski

KARTKA Z KALENDARZA
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również dział osiedli robotniczych, które 
wtedy powstawały. Nazbierałem dużo 
doświadczenia. Jakkolwiek nie prowa-
dziłem strajków, żywo się nimi intereso-
wałem. Na terenie Włocławka – miasto 
niewielkie, ale fabryczne – istniały 
najrozmaitsze organizacje związkowe. 
Oprócz chrześcijańskich i klasowych 
były tzw. niezależne, wolne, enperow-
skie i rolne, opierające się o Zjedno-
czenie Ludowe „Piast” i „Wyzwolenie”. 
Chociaż związków zawodowych nie było 
wiele, to jednak umiejętna współpraca 
doprowadziła do tego, że – różniące się 
niekiedy – ostatecznie zawsze dochodziły 
do zgody, na czym najbardziej zyskiwali 
wszyscy robotnicy.”

Mówił również:
„Prowadziłem we Włocławku przy 

Chrześcijańskich Związkach Zawodo-
wych Uniwersytet Robotniczy. Stwo-
rzyłem wtedy sekcję młodych. Było 
w niej jakieś trzydzieści osób, z dzie-
sięć dziewcząt, reszta chłopcy w wieku 
20 – 22 lat. Powiedziałem im wtedy: 
Słuchacie różnych odczytów oderwa-
nych tematycznie, spróbujemy stwo-
rzyć całość. Zacząłem im wykładać 
w pewnej oprawie historycznej ency-
klikę „Rerum novarum”.

Podjął obowiązki promotora spra-
wiedliwości i obrońcy węzła małżeń-
skiego, a potem sędziego Sądu Bisku-
piego w Kurii Włocławskiej. Przed 
wojną został mianowany przez kardy-
nała Augusta Hlonda członkiem Rady 
Społecznej przy Prymasie Polski.

Po wybuchu wojny udał się 
w kierunku wschodnim na wojenną 
tułaczkę. Widząc niecelowość swojej 
decyzji, powrócił do Włocławka, aby 
zacząć razem z innymi profesorami orga-
nizowanie nauki w Seminarium, lecz 
na polecenie biskupa Michała Kozala 
opuścił Włocławek. Na początku prze-
bywał we Wrociszewie, koncentrując 
się na pracy naukowej i opracowując 
serię kazań opartych na encyklikach 
społecznych. Udał się do Kozłówki 
podejmując, na prośbę księdza Włady-
sława Korniłowicza, opiekę duchową 
nad grupą sióstr i niewidomych dzieci 
przesiedlonych z Lasek pod Warszawą. 
Prowadził wykłady i dyskusje dla inte-
ligencji z dziedziny katolickiej myśli 
filozoficznej i społecznej.

W październiku zagrożony chorobą 
płuc wyjechał do Zakopanego, gdzie 
w przypadkowej łapance został aresz-
towany. Udało mu się uciec zanim 

ustalono jego tożsamość. Później 
był kapelanem pod Warszawą, gdzie 
prowadził wykłady społeczne dla inte-
ligencji. Był również kapelanem szpi-
tala powstańczego w Laskach, a także 
kapelanem AK okręgu wojskowego 
Żoliborz, znany pod pseudonimem 
„Radwan III”.

Po wojnie wrócił do Włocławka, gdzie 
został mianowany na rektora Seminarium 
Duchowego. Jednocześnie z powodu 
braku księży, wymordowanych przez 
Niemców, sprawował funkcję proboszcza 
w dwóch parafiach. Redagował tygo-
dnik diecezjalny „Ład Boży”, „Kronikę 
Diecezji Włocławskiej” oraz „Ateneum 
Kapłańskie”. Tak wspomina te trudy 
powojenne:

„Wróciłem do Włocławka w lutym 
1945 roku. Seminarium zaczęło się orga-
nizować. Gmach był zajęty i strasznie 
zniszczony. W refekterzu – apteka 
poniemiecka, aula teologiczna zawa-
lona materiałem aptecznym. Stały 
jeszcze baraki dezynfekcyjne. Nie było 
warunków, aby otworzyć tutaj Semi-
narium. Rektor Franciszek Korszyński 
– późniejszy biskup – i profesorowie, 
którzy ocaleli z obozów, nie mogli 
jeszcze wrócić do Polski. Musieli 
długo czekać, nie mieli sił i … zezwo-
lenia. Powierzono mi więc organizację 
Seminarium, ale w Lubrańcu. Lubraniec 
w moich wspomnieniach jest obrazem 
stosunku diecezjan, katolików świec-
kich, do uczelni duchownej. To, co tam 
przeżyliśmy i czego doświadczyliśmy, 
było cudem wiary, ofiarnością i goto-
wością służenia diecezji i uczelni przez 
jedną parafię. Pracowaliśmy tam kilka 
miesięcy, jednocześnie powoli przygo-
towując gmachy do przejęcia. Urządzi-
liśmy je zgodnie z potrzebami Semi-
narium, które miało wrócić jesienią 
1945 roku na swoje właściwe miejsce. 
Lubraniec był dla mnie wielką szkołą. 
Pracowaliśmy w warunkach niesły-
chanie trudnych. Byłem jednocze-
śnie proboszczem dwóch okolicznych 
parafii. Jeden z wykładowców, ksiądz 
profesor Iwanicki, był również probosz-
czem pobliskiej parafii. W niedzielę 
byliśmy proboszczami, a w tygodniu – 
wikariuszami, wykładowcami, profeso-
rami i redaktorami. Takie były czasy.”

Tomasz Kulman
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SMS OD PAPIEŻA FRANCISZKA
Modlitwa jest ocaleniem człowieka. Ona sprawia, że kontemplujemy rzeczywistość 
oczami Boga. Kiedy się modlimy, wszystko nabiera głębi. Dostrzegłem dziecko: chłop-
czyka lub dziewczynkę, które płakało i zobaczyłem mamę, która je przytulała i karmiła. 
Powiedziałem sobie wtedy: tak właśnie czyni z nami Bóg, jak ta mama. Z ogromną czuło-
ścią próbowała ukołysać dziecko, karmiła je. To są piękne obrazy. I kiedy w kościele 
to się wydarza, kiedy płacze jedno z dzieci, ważne, żeby to poczuć, doświadczyć, że 
tu jest czułość jednej z mam, jak dzisiaj. Dziękuję za to świadectwo. Niech czułość 
tej mamy będzie symbolem czułości Boga dla nas. Nigdy nie każmy milczeć dziecku, 
które płacze w Kościele, nigdy, ponieważ jego głos przyciąga czułość Boga. Dziękuję 
za twoje świadectwo. Krótko mówiąc, tam, gdzie jest Bóg, tam musi być też i człowiek. 
Pismo Święte jest stanowcze: Miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 
On zawsze pierwszy wychodzi do nas. On zawsze nas oczekuje, ponieważ pierwszy 
nas umiłował, pierwszy na nas spojrzał, pierwszy nas zrozumiał. On oczekuje nas 
zawsze – Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, 
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego 
nie widzi. Jeśli ty odmawiasz kilka różańców dziennie, a potem plotkujesz na temat 
innych i nosisz w sobie żal, masz nienawiść do innych, to jest to czyste udawanie, nie 
ma w tym prawdy, to nie jest trwałe. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, 
kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. Audiencja środowa, 21.10.2020

Małgorzata Maczałaba



Mózg człowieka to niesa-
mowity organ, który koor-
dynuje pracę całego orga-

nizmu. Jest na tyle ważny, że nie 
bylibyśmy w stanie bez niego funk-
cjonować. Odpowiada za nasze ruchy, 
myśli, emocje i odczucia. Przechowuje 
zdumiewające ilości informacji. Może 
rejestrować wszystkie oglądane kolory, 
smaki, kształty, twarze, temperaturę 
otoczenia, nacisk stóp na podłoże, 
dochodzące dźwięki, głosy, suchość ust, 
a nawet fakturę dotykanych przez nas 
przedmiotów. Jest miejscem, w którym 
jednocześnie zachodzą miliony skom-
plikowanych, często ciężkich do wytłu-
maczenia, procesów.

Mózg przechowuje i przetwarza 
wszystkie nasze emocje, uczucia, każdą 
myśl i każde wspomnienie. W tym 
samym czasie nieustannie monitoruje 
bieżące procesy i funkcje organizmu, 
takie jak bicie serca, rytm oddechu, 
ruchy gałek ocznych, głód czy pracę 
każdego mięśnia w naszym ciele.

Ludzki mózg przetwarza ponad 
milion komunikatów na sekundę. 
Jest to ogromna, niemal niemożliwa 
do wyobrażenia przez człowieka ilość. 
Starannie i dokładnie ocenia wagę 
wszystkich danych, które do niego 
docierają, a następnie klasyfikuje je 

na te, które są ważne i znaczące oraz 
te bardziej nieistotne, błahe i poboczne. 
Proces ten umożliwia nam skoncentro-
wanie się na dowolnej czynności bądź 
rzeczy i skuteczne, normalne funkcjo-
nowanie w naszym świecie.

Czy powstanie tak doskonałej 
i niesamowitej struktury mogło 
być po prostu przypadkiem? Czy 
możliwe jest niecelowe pojawienie się 
tak nieprawdopodobnej i nadzwyczajnej 
całości? Czy za powstaniem ludzkiego 
mózgu kryją się wyłącznie bezosobowe 
czynniki biologiczne, które przypad-
kiem doprowadziły do ukształtowania 
idealnej tkanki, naczyń krwionośnych 
oraz komórek nerwowych? Mózg nie 

działa tak samo jak pozostałe organy 
człowieka. Jest całkowicie wyjątkowy. 
Dostrzegamy w nim inteligencję, zdol-
ność rozumowania, generowania uczuć, 
snucia marzeń i planów, podejmowania 
działań oraz wchodzenia w interakcje 
z innymi osobami. Żadne inne stwo-
rzenie na Ziemi nie ma tak niesamo-
wicie działającego mózgu, który różni 
się od zwierzęcego nie tylko wielko-
ścią, ale również możliwością myślenia 
i odpowiedniego reagowania na sytu-
acje. Udowadnia to, żeludzki mózg jest 
istnym cudem. Fenomenem niewytłu-
maczalnym przez naukę. Za jego stwo-
rzeniem zdecydowanie musiała stać 
wyższa inteligencja. Maja Starostka

Czy Bóg  
naprawdę istnieje?

Złożoność ludzkiego mózgu wskazuje na stojącą za nim wyższą inteligencję.
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Mija już rok, odkąd została 
otwarta Placówka Opiekuń-
czo-Wychowawcza Przy-

stań Szczęśliwe Jutro we Wróblówce. 
Placówkę prowadzi Fundacja Szczę-
śliwe Jutro, która swoją działalność 
rozpoczęła w 2015 roku, a jej najwięk-
szym celem jest zapewnienie dzieciom 
godziwych warunków do życia, opieki 
i wsparcia dla rodzin. Ten jeden rok 
okazał się niesamowicie owocnym 
czasem i okazją do tego, by sytuacja 
wielu dzieci znacznie się poprawiła. 

Aby dowiedzieć jak przez ten rok 
dom dziecka rozwijał się i jak pora-
dził sobie z trudnym okresem, jaki 
przyniosła nam epidemia, poprosi-
liśmy o rozmowę z Panią Dyrektor 
Placówki- Pauliną Puławską.

Jak wygląda obecna działalność 
domu dziecka? 

Na ten moment wszystkie miejsca 
w placówce są zajęte. Mamy czter-
naście dzieci, czyli o czwórkę 
więcej niż w zeszłym roku. Dom 

dziecka działa sprawnie i cały czas 
się rozwija.

Jakie zmiany zaszły od zeszłego 
roku?

Z takich widocznych zmian, 
na pewno udało nam się zrobić ogro-
dzenie wokół Placówki. Fundusze 
na ten cel zebraliśmy, organizując Bal 
Charytatywny, jeszcze przed pandemią. 
Oprócz tego udało nam się zakupić 
dwie nowe bramy, które właśnie 
są montowane. 

Czy obostrzenia epidemiologiczne 
wpłynęły na działalność Placówki? 
Czy okazały się być dużym 
problemem? 

Tak, był to duży problem, ponieważ 
wszystkie nasze dzieci są na poziomie 
edukacji szkolnej, każdy z nich jest 
uczniem, także ilość lekcji do zrobienia 
była ogromna. Dodam, że dzieci 
są praktycznie w różnej kategorii 
wiekowej, nie mają wyuczonej samo-
kontroli, nie potrafią same wymagać 
od siebie organizacji nauki, więc trzeba 
nad wszystkimi sprawować kontrolę, 
jeśli chodzi o tę kwestię. To nie jest 

Dają dom już 
od ponad roku

O rocznej działalności domu dziecka we Wróblówce 

Napis wykonany przez wychowanków mówi sam za siebie

Prace przy nowym ogrodzeniuNowa altanka przy budynku Domu Dziecka
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tak jak w domu, że dziecko wie, że 
ma usiąść i odrabiać lekcje, tutaj jest 
potrzebna pomoc zawsze i każdemu. 
Oprócz samych lekcji dochodzą 
do tego zadania domowe, a ilość 
komputerów jest ograniczona. Robi 
się z tego masa pracy. Oprócz tego 
mamy też dwójkę maluchów, które 
właśnie zaczynają chodzić i potrzebują 
naprawdę dużo uwagi. Ciężko było 
to połączyć, dlatego był to naprawdę 
bardzo trudny okres.

Jak dzieci odnajdują się w społecz-
ności lokalnej?

Myślę, że na pewno zaprzyjaźnili 
się z sąsiadami, na przykład zanoszą 
im resztki z jedzenia dla zwierząt, 
tworząc w ten sposób przyjazną 
relację. Korzystają z placu zabaw 
i boiska sportowego obok domu. 
Większość z nich nie oddala się 
samodzielnie. Nie są też konflik-
towi. Myślę, że dobrze odnajdują się 
w społeczności lokalnej. 

Czego oczekują od swoich 
rówieśników?

Dzieci nie mają jakiś szczególnych 
oczekiwań. Chcą po prostu czuć się 
normalnie, jak każde inne dziecko, 
bo też niczym tak naprawdę się 
od nich nie różnią, poza tym, że już 
raz zostały bardzo mocno skrzywdzone. 
Placówka jest dla nich drugim domem, 
muszą się od nowa zaklimatyzować 
i od nowa trzeba zapewnić im poczucie 
bezpieczeństwa. 

Co można uznać za wasz 
największy sukces? Czy jest coś 
takiego?

Wydaje mi się, że tak naprawdę, 
każdy dzień można nazwać w pewnym 
sensie sukcesem, bo wszystkie te trud-
ności, które narzuciła na nas epidemia, 
wiążą się z codzienną pracą i zmaga-
niami, a każdego dnia dzieci nabywają 
nowych umiejętności i doświadczeń.

Cieszymy się, że nasza społecz-
ność lokalna stała się domem dla 
wielu młodych ludzi. Z pewnością 
każdy chce, by placówka opiekuńczo- 
wychowawcza rozwijała się i dawała 
skrzywdzonym dzieciom perspektywę 
Szczęśliwego Jutra.  Anna Skupień Tylko działaniem możemy zmieniać rzeczywistość wokół nas
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Jak co roku, na początku nowego okresu 
formacyjnego, wszelkie działania 
duszpasterzy zmierzają do zintegro-

wania członków grup, którymi się opie-
kują. W służbę liturgiczną jak i w działal-
ność grupy młodzieżowej od wielu już lat 
zaangażowani są ci, których twarze koja-
rzymy z kolejnymi akcjami i codzienną 
służbą przy ołtarzu. Pojawiają się jednak 
także nowi członkowie tychże wspólnot. 
Chodzi więc o to, by zintegrować te nowe 
osoby z istniejącą już grupą. Najlepszą 
formą integracji jest z pewnością wspólny 
wyjazd.

W tym roku postanowiliśmy połączyć 
przyjemne z pożytecznym. W sobotę 
10 października udaliśmy się auto-
karem do Krakowa. Pierwszym punktem 
programu było Centrum Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się”. Mieliśmy okazję przy-
bliżyć sobie i przypomnieć podstawowe 
informacje o życiu i działalności Jana 
Pawła II. Papież Polak swoje wypowiedzi 
i przemówienia kierował również do ludzi 
młodych zaangażowanych w służbę przy 
parafii. Wasza służba i zaangażowanie 

– mówił papież: „…jest znakiem, że 
pragniecie poważnie potraktować powo-
łanie chrześcijańskie”. I dalej mówił: 
„Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko 
obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, 
prawdziwą świętą posługą”. Niech te 
słowa staną się bliskie dla wszystkich 
posługujących przy ołtarzu i zaangażo-
wanych w życie parafii.

Kolejnym punktem wyprawy było 
wyjście na Kopiec Kraka, wznoszący 
się nad całą panoramą Krakowa. Z jego 

szczytu mogliśmy podziwiać wiele 
cennych zabytków Krakowa. Piękne 
widoki były również okazją do zrobienia 
kilku zdjęć na pamiątkę. Po tej „górskiej 
wyprawie” można już było udać się 
do parku trampolin oraz Goair – powietrz-
nego miasta. Kilkugodzinne korzystanie 
z parku rozrywki wyczerpało nawet 
najbardziej wytrwałych zapaleńców. 
Cieszymy się, że pomimo epidemii 
mogliśmy razem spędzić czas i budować 
wspólnotę.  Ks. Marcin Napora

Krakowska wyprawa 
Grupy Młodzieżowej i Służby Liturgicznej

Na Kopcu Kraka

Dolna kaplica w Centrum JPII, gdzie znajdują się relikwie krwi Papieża
Tabliczki z wypisanymi ofiarodawcami na budowę świątyni. Wśród nich także parafia 

Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu

Wspólne zdjęcie na tle Parku trampolin i Goair
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Noe – człowiek w całości oddany 
Bogu, dbający o rodzinę 
i o wszystko, co Bóg stwo-

rzył. Darzył Ojca ogromnym zaufaniem, 
powierzył Mu całe swoje życie, a dzięki 
temu został wybrany i ocalony przed 
długotrwałym potopem. Bóg przemówił 
do niego i kazał zbudować Arkę… Tak 
właśnie… Arkę, ogromną łódź, który 
miała pomieścić te wszystkie Boże stwo-
rzenia. Trudno jest ją sobie wyobrazić, 
a pewnie jeszcze trudniej było ją jakoś 
skonstruować. Biblioznawcy uznali 
Arkę za prekursora Kościoła, niosącego 
zbawienie ludzkości. Można się tylko 
domyślać, jak bardzo oddany był Noe 
Najwyższemu. Jego więź z Bogiem była 
tak silna, że Ten postanowił oszczędzić 
go, wraz z rodziną, w czasie potopu. 

Sytuację ocalenia przed potopem 
możemy śmiało porównać do zbawienia, 
do którego dąży każdy gorliwy chrześci-
janin. Więc rodzi się pytanie… Jak? Otóż 
odpowiedź jest niebywale prosta. Trzeba 
postąpić tak samo jak nasz listopadowy, 
biblijny bohater – Noe. Kluczem jest 
całkowite oddanie się Bogu, zaufanie 
i odwaga w dążeniu do celu. Nie 
możemy bać się naszego wyznania 

i Jedynego Boga, który daje szczę-
ście. Powierzmy Mu wszystkie nasze 
problemy i zmartwienia, jak i te dobre 
rzeczy. W głębi serca powiedzmy sobie: 
„Jezu, Ty się tym zajmij.” Bo jeśli Bóg 
jest na pierwszym miejscu, to wszystko 
jest na właściwym miejscu.

Dominika Czechowicz

KARTKA Z PISMA ŚWIĘTEGO
„A potem Pan rzekł do Noego: 

«Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki, 
bo przekonałem się, że tylko ty jesteś 

wobec mnie prawy wśród tego poko-
lenia. Z wszelkich zwierząt czystych weź 
z sobą siedem samców i siedem samic, 
ze zwierząt zaś nieczystych po jednej 
parze: samca i samicę; również i z ptactwa 
- po siedem samców i po siedem samic, 
aby w ten sposób zachować ich potom-
stwo dla całej ziemi. Bo za siedem dni 
spuszczę na ziemię deszcz, który będzie 
padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 
aby wyniszczyć wszystko, co istnieje 
na powierzchni ziemi - cokolwiek stwo-
rzyłem». I spełnił Noe wszystko tak, jak 
mu Pan polecił. Noe miał sześćset lat, 
gdy nastał potop na ziemi. Noe wszedł 
z synami, z żoną i z żonami swych synów 
do arki, aby schronić się przed wodami 
potopu. Ze zwierząt czystych i nieczy-
stych, z ptactwa i ze wszystkiego, co 
pełza po ziemi, po dwie sztuki, samiec 
i samica, weszły do Noego, do arki, 
tak jak mu Bóg rozkazał. A gdy upły-
nęło siedem dni, wody potopu spadły 
na ziemię. W roku sześćsetnym życia 
Noego, w drugim miesiącu roku, siedem-
nastego dnia miesiąca, w tym właśnie 
dniu trysnęły z hukiem wszystkie 
źródła Wielkiej Otchłani i otworzyły 
się upusty nieba; przez czterdzieści dni 

Jedyny prawy, wybrany 
przez Boga – Noe

 W dzisiejszych czasach wiara i religia stają się dla niektórych niewygodne. I choć trudno w to uwierzyć, w czasach 
Starego Testamentu też tak się zdarzało. Ludzie byli „zepsuci” i okropni wobec siebie, jak i wobec Boga. Pojawił się 

jednak wtedy ratunek. Noe, który w stał się jedynym szczerym, pokornym i godnym zaufania Boga Ojca. 
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Podstawą istnienia Grupy młodzie-
żowej przy parafii są piąt-
kowe spotkania w salce przy 

plebani po Mszy Świętej około 18.00. 
na spotkania te serdecznie zapra-
szamy każdego, począwszy od klasy 
7 szkoły podstawowej. Spotkania mają 
formę zabawową lub poważną. Nie 
tylko spędzamy miło czas, ale również 
uczymy się nowych rzeczy, rozwijamy 
duchowo i społecznie. W prowadzeniu 

zajęć pomagają animatorki: Dominika 
Czechowicz, Małgorzata Maczałaba 
i Anna Skupień. W miłej atmosferze, 
w przyjaźni i zgodzie, chcemy przy-
bliżać się do Boga i bliźniego. Każde 
spotkanie ma określone cele do zrealizo-
wania, tak aby wszyscy mogli wynieść 
ze spotkania jakąś wartość duchową 
do rozważenia w ciągu całego tygodnia. 
Na spotkania grupy młodzieżowej nie 
trzeba się zapisywać, wystarczy być. 

Jako że w zdrowym ciele zdrowy 
duch, po spotkaniu formacyjnym 
każdy ma możliwość skorzystania 
ze wspólnej gry w piłkę nożną lub 
siatkówkę. To zupełnie inna forma 
poznawania siebie i kształtowania 
swojego charakteru. 

Każdy więc kto chce spędzić czas 
inaczej, niż tylko przed telewizorem lub 
komórką, może czuć się zaproszonym. 

Animatorzy grupy

Piątkowe spotkania młodzieżowe
W ostatnim numerze Dunajca przedstawialiśmy Państwu ogólne założenia i działalność Parafialnej Grupy 

Młodzieżowej: „Śladami Boga”. Tym razem chcemy pokazać naszą działalność niejako od kuchni. 

i przez czterdzieści nocy padał deszcz 
na ziemię. I właśnie owego dnia Noe 
oraz jego synowie, Sem, Cham, Jafet, 
żona Noego i trzy żony jego synów 
weszli do arki, a wraz z nimi wszelkie 
gatunki zwierząt, bydła, zwierząt pełza-
jących po ziemi, wszelkiego ptactwa 
[i istot ze skrzydłami]. Wszelkie 
istoty, w których było tchnienie życia, 
weszły po parze do Noego do arki. 
Gdy już weszły do arki samiec i samica 
każdej istoty żywej, jak Bóg rozkazał 
Noemu, Pan zamknął za nim [drzwi]. 

A potop trwał na ziemi czterdzieści 
dni i wody wezbrały, i podniosły arkę 
ponad ziemię. Kiedy przybywało coraz 
więcej wody i poziom jej podniósł się 
wysoko ponad ziemią, arka płynęła po 
powierzchni wód. Wody bowiem podno-
siły się coraz bardziej nad ziemię, tak 
że zakryły wszystkie góry wysokie, 
które były pod niebem. Wody się więc 
podniosły na piętnaście łokci ponad 
góry i zakryły je. Wszystkie istoty 
poruszające się na ziemi z ptactwa, 
bydła i innych zwierząt i z wszelkich 

jestestw, których było wielkie mnóstwo 
na ziemi, wyginęły wraz ze wszystkimi 
ludźmi. Wszystkie istoty, w których 
nozdrzach było ożywiające tchnienie 
życia, wszystkie, które żyły na lądzie, 
zginęły. I tak Bóg wygubił doszczętnie 
wszystko, co istniało na ziemi, od czło-
wieka do bydła, zwierząt pełzających 
i ptactwa powietrznego; wszystko 
zostało doszczętnie wytępione z ziemi. 
Pozostał tylko Noe i to, co z nim było 
w arce. A wody stale się podnosiły 
na ziemi przez sto pięćdziesiąt dni”.

Czas budowania wspólnoty

Zajęcia sportowe po spotkaniu formacyjnym Zajęcia sportowe po spotkaniu formacyjnym

Wspólne zdjęcie po spotkaniu
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Oczami wyobraźni przenosimy 
się znów do Galilei. Na północ 
od Kafarnaum w drodze 

do Korozain znajduje się Góra Błogosła-
wieństw. W 1937 roku zbudowano na tym 
miejscu kościół, upamiętniający Kazania 
na Górze. Wiemy, że Jezus często nauczał 
swoich rodaków. Ewangelie mówią, że 
kiedyś zgromadziło się wokół niego 
na wzgórzach ponad 50 tysięcy ludzi 
i słuchali go cały dzień. O czym im 
mówił? Przykład takiej długiej mowy 
daje św. Mateusz w swojej ewangelii. 
Cały 5., ponadto 6. i 7. rozdział jego 
działa to tak zwane: „Kazanie na Górze”. 
Serce tego nauczania to kilka pierwszych 
wersetów: błogosławieństwa.

Nie ma całkowitej pewności, czy Jezus 
właśnie na wspomnianej górze ogłosił 

błogosławieństwa. Wiemy jednak, że 
wokół tego niewielkiego wzniesienia 
(150 m n. p. m.) gromadzili się chrze-
ścijanie już w IV wieku. Świadczą o tym 
badania archeologiczne i odkrycie funda-
mentów kaplicy przyległej do jaskini. 
O małej świątyni pisała Egeria – chrze-
ścijanka, która w IV wieku odbyła piel-
grzymkę do Ziemi Świętej. Tak napi-
sała o tym miejscu: „Blisko na górze 
znajduje się grota, Jezus zachodząc 
do niej wygłosił błogosławieństwa”. Stąd 
nazwa: Góra Błogosławieństw.

Współczesną świątynię zaprojek-
tował świecki franciszkanin i archi-
tekt Antonio Barrluzzi. Jego centrum 
stanowi ołtarz, nad nim złota kopuła 
z niebieskim zwieńczeniem, symbolizu-
jąca niebo, do którego dążymy, ale też 

którego kosztujemy, gdy żyjemy według 
ośmiu błogosławieństw. Sama budowla 
przypomina o błogosławieństwach 
nietypową konstrukcją. To ośmiobok. 
Wokół świątyni znajdują się wspaniałe 
ogrody, ukwiecone niemal przez cały 
rok. Jest to bez wątpienia najpiękniejsze 
miejsce w całej ziemi świętej.

Takie jest też życie według ośmiu 
błogosławieństw. Piękne i trochę nie 
z tego świata. Cieszyć się z ubóstwa, 
w smutnych sytuacjach widzieć przyszłą 
radość, przebaczać wrogom, okazywać 
miłosierdzie, zabiegać o czystość i spra-
wiedliwość, i pokój, a nawet cieszyć się 
w obliczy prześladowań… to nie z tego 
świata. To da się zrobić tylko z Bogiem 
i w Bogu. A On chce tego dla nas.

ks. Michał Paruch

ZIEMIA JEZUSA WCZORAJ I DZIŚ
Góra Błogosławieństw

Góra Błogosławieństw - widok na Jezioro Galilejskie

Góra Błogosławieństw - ogród

Góra Błogosławieństw - świątynia Ołtarz główny - ustawiony centralnie
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RYS HISTORYCZNY
Salomea była córką księcia mało-

polskiego z dynastii Piastów - Leszka 
Białego i Grzymisławy z Rurykowi-
czów, księżniczki ruskiej. Urodziła 
się na przełomie 1211/1212 r. Szybko 
znalazła się w centrum polityki. 

Mając zaledwie 6 lat została zarę-
czona z księciem węgierskim Kolo-
manem (bratem św. Elżbiety Węgier-
skiej), co miało utrwalić pokój między 
Polską a Węgrami. Salomea poślubiła 
wkrótce Kolomana, od początku przy-
rzekając - za zgodą męża - zachowanie 

dziewictwa. W roku 1219, w wieku 
8 lat, zasiadła z mężem na tronie 
halickim. Nie ma żadnego potwier-
dzenia, że była koronowana. Wkrótce 
potem, po klęsce w bitwie z wojskami 
księcia nowogrodzkiego Mści-
sława II Udałego, zostali zmuszeni 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

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.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty ojcze Franciszku,
Święta matko Klaro,
Błogosławiona Matko Salomeo,
Szczepie krwi Piastowskiej,
Wzorze godności królewskiej,
Obrazie cnoty anielskiej,
Kwiecie wstydliwości,
Perło czystości,
Przykładzie niewinności,
Królowo najpokorniejsza,
Żywicielko ubogich,
Opiekunko wdów i sierot,
Pocieszycielko strapionych,
Lekarko chorych,
Krzewicielko wiary katolickiej,
Skarbnico niebieskich darów,
Wybrana córko św. ojca Franciszka,
Oblubienico Chrystusowa,
Wzgardzicielko świata,
Wzorze zakonności,

Zwierciadło pobożności,
Przykładzie świątobliwości,
Męczennico umartwieniem,
Dziewic matko i ozdobo,
W życiu wsławiona cnotami,
Po śmierci sławna cudami,
Dziedziczko niebieskiej Ojczyzny,
Towarzyszko wszystkich świętych,
Patronko Polski,
Tarczo w jej obronie,
Pośredniczko rodaków przed Bogiem,
Wspomożenie prześladowanych za wiarę,

Nadziejo lepszej przyszłości,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, bł. Matko Salomeo.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty połą-

czyłeś w błogosławionej Matce Salomei cnotę dziewictwa 

w małżeństwie z ubóstwem duchowym w ziemskim pano-

waniu. Udziel nam, za jej wstawiennictwem, abyśmy naśla-

dując jej cnoty i służąc Ci w pokorze, otrzymali od Ciebie 

koronę chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do bł. Salomei
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do rezygnacji z Halicza i udali się 
na Węgry. W 1241 r. Koloman zmarł 
na skutek ran odniesionych w bitwie 
z Tatarami nad rzeką Sajo.

Po jego śmierci niedoszła królowa 
Węgier wróciła do Polski. Bolesław 
Wstydliwy, jej młodszy brat, okazywał 
jej wielką serdeczność. Salomea nie 
chciała jednak pozostać na dworze ksią-
żęcym, postanowiła bowiem poświęcić 
się życiu zakonnemu. Miała dość mean-
drów politycznych, pragnęła spokoju 
i ciszy. W 1245 r. wstąpiła do ufun-
dowanego przez Bolesława Wstydli-
wego klasztoru klarysek w Zawichoście 
koło Sandomierza, gdzie zamieszkała 
wraz z pierwszymi polskimi klary-
skami. Jej obłóczyn dokonał ówczesny 
prowincjał franciszkanów podczas 
kapituły w Sandomierzu. Z czasem 
jednak uświadomiono sobie, jak łatwo 
klasztor w Zawichoście może stać się 
łupem najazdów litewskich, ruskich, 
a zwłaszcza tatarskich.

Kilkanaście lat później Bolesław 
Wstydliwy uposażył drugi klasztor 
sióstr klarysek pod Krakowem, opodal 
miejscowości Skała, i tam w 1260 r. 
przeniósł siostry z Salomeą. Klasztor 
w Zawichoście przejęli franciszkanie. 
W Skale Salomea spędziła pozo-
stałe lata swego życia. Choć nie była 
nigdy ksienią, jej troską było zabez-
pieczenie siostrom utrzymania. By 
również po jej śmierci klasztor nie 
cierpiał niedostatku, wyposażyła testa-
mentem kościół klasztorny w kosz-
towne paramenty i naczynia liturgiczne. 
Zaopatrzyła również klasztor w odpo-
wiednie książki. Założyła przy klasz-
torze miasto na prawie niemieckim. 
W 1268 r. poważnie rozchorowała się. 
W spisanym testamencie wszystko, co 
jeszcze miała, przekazała klasztorowi 
na utrzymanie mniszek. Zastrzegła 
wszakże, że w razie katastrofy, takiej 
jak pożar czy wojna, jej majątek może 
zostać przeznaczony na odbudowę 
klasztoru lub kościoła. Zmarła w opinii 
świętości 17 listopada 1268 r. i została 
pochowana pod kościołem klasztornym 
na Grodzisku. Przez kolejne pół roku 
trwał spór, do kogo powinny należeć 
jej śmiertelne szczątki: klaryski twier-
dziły, że do nich, bo była ich fundatorką 
w Polsce i współsiostrą, wśród nich 
żyła i umarła. Franciszkanie natomiast 

opierali się na tym, że wolą zmarłej 
było spocząć w Krakowie, w ich 
kościele, i że z ich rąk otrzymała habit. 
Dla tych racji relikwie bł. Salomei prze-
wieziono do Krakowa, gdzie spoczy-
wają do dzisiaj. Przeniesienie relikwii 
odbyło się bardzo uroczyście, wobec 
dworu książęcego, z udziałem św. Kingi 
(żony Bolesława Wstydliwego, czyli 
bratowej Salomei), a być może także 
bł. Jolenty, rodzonej siostry Kingi.

Starania o kanonizację Salomei 
rozpoczęto zaraz po jej śmierci. Proces 
trwał długo, franciszkanie nie naciskali, 
a klaryski były za słabe, by podjąć się 
tak poważnego i kosztownego procesu 
kanonicznego. Dopiero w XVII w. 
na nowo rozpoczęto starania, uwień-
czone szczęśliwie dekretem Klemensa 
X z 17 maja 1672 r., który zezwalał 
na jej kult. W ikonografii atrybutem bł. 
Salomei jest gwiazda uchodząca z jej 
ust w chwili śmierci.
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Ks. Andrzej Leja
proboszcz Czarnego Dunajca w latach 1880-1890

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XIX WIEKU

Ks. Andrzej Leja był synem Jana, 
rolnika. Jak podaje ks. Prof. Adam 
Nowak – wybitny badacz ducho-

wieństwa galicyjskiego diecezji tarnow-
skiej w XIX wieku, Andrzej Leja urodził 
się 26 września 1842 roku w Podczer-
wonem. Tablica nagrobna jednak podaje 
datę 22 września, jako datę początku jego 
życia. Teologię studiował w Tarnowie 
i tutaj w 1860 roku przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk ks. Bpa J.A. Pukalskiego. 

Po święceniach został skierowany 
na dalsze studia do Wiednia. W grudniu 
1870 roku powrócił do diecezji. 
Od 31 stycznia 1871 roku był prefektem 
w seminarium duchownym. 3 czerwca 
1871 roku, po śmierci ks. A. Wisłockiego, 
objął wykłady z historii Kościoła. Prowa-
dził je przez kolejne 10 lat. 8 października 
1871 roku został profesorem prawa kano-
nicznego. Od 1 października 1875 roku 
przez jeden rok wykładał Pismo Świętego 
Nowego Testamentu. 

4 maja 1880 roku został nominowany 
na proboszcza w Czarnym Dunajcu. 
Po rozgraniczeniu pozostał w diecezji 
krakowskiej (zobacz historię diecezji 
tarnowskiej). Był człowiekiem trudnym 
w kontaktach. Często popadał w konflikty 

z otoczeniem. Według ks. Prof. Adama 
Nowaka, badającego zapisy w księgach 
chrztów, ks. Andrzej Leja zmarł 12 marca 
1890 roku. Z kolei na tablicy nagrobnej 
ks. Andrzeja przeczytać możemy, że 
zmarł 9 marca tegoż roku. Pochowany 
go w Czarnym Dunajcu. 

HISTORIA DIECEZJI 
TARNOWSKIEJ

Po I rozbiorze Polski (1772 r.) 
część diecezji krakowskiej znalazła się 
w zaborze austriackim. Do zaboru tego 
należał również Czarny Dunajec. 20 wrze-
śnia 1783 na tym obszarze, decyzją 
cesarza Józefa II, zorganizowano diecezję 
tarnowską. Parafia Czarny Dunajec, nale-
żąca wtedy do dekanatu nowotarskiego 
podlegała biskupowi tarnowskiemu. 

Po trzecim rozbiorze Polski (1795r.) 
doszło do ponownych zmian organizacyj-
nych. Zlikwidowano diecezję tarnowską, 
której ziemie zostały wchłonięte przez 
diecezję krakowską i przemyską. 

W 1821 roku Pius VII erygował 
diecezję w Tyńcu. W granicach diecezji 
znalazły się cztery cyrkuły Króle-
stwa Galicji i Lodomerii: bocheński, 
myślenicki, nowosądecki i tarnowski. 

Diecezja liczyła 278 parafii zgrupowa-
nych w 18 dekanatach. Biskup Grzegorz 
Ziegler rozpoczął starania, by prze-
nieść stolicę biskupstwa do Tarnowa. 
Na mocy decyzji Leona XII, z dnia 
23 kwietnia 1826 roku, stolicę diecezji 
przeniesiono z Tyńca do Tarnowa 
i diecezja otrzymała nazwę tarnowskiej. 
Przeniesiono również seminarium diece-
zjalne z Bochni. Gmach Seminarium 
Duchownego w Tarnowie otworzono 
1 września 1838 roku. Jako że parafia 
Czarny Dunajec należała w tamtym 
okresie do diecezji tarnowskiej, księża 
powoływani na funkcję proboszcza 
tejże parafii byli wychowankami semi-
narium tarnowskiego i mentalnie zwią-
zani byli z tamtymi terenami. Kandy-
daci do święceń pochodzący z naszych, 
podhalańskich terenów również kształ-
cili się w seminarium tarnowskim. 

Kolejne zmiany granic diecezji nastę-
powały w latach 1880, 1886 i 1925. 
W 1925 roku diecezję tarnowską 
przeniesiono z archidiecezji lwow-
skiej do nowo utworzonej archidie-
cezji krakowskiej. 

Następca Ks. Leopold Brosig
Oprac. Ks. Marcin Napora

Tablica nagrobna ks. Andrzeja Leji
Nagrobek ks. Andrzeja Leji przed 

kościołem parafialnymDo naszych czasów przy wejściu na stary cmentarz, zachowało się 6 nagrobków księży
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Ubiegły rok szkolny, jak 
i początek obecnego, wszyscy 
zapamiętamy do końca życia 

ze względu na epidemię, obostrzenia 
sanitarne i zdalne nauczanie, które jest 
wyzwaniem dla nauczycieli, uczniów 
i ich rodziców. Wspólnota szkolna 
Liceum i Technikum przy ulicy Kmie-
towicza będzie wspominać również 
bardziej optymistyczne wydarzenia niż 
te związane z pandemią. Liczba uczniów 
w wyniku nowego naboru znacznie 
wzrosła, oprócz klasy pierwszej liceum 
ogólnokształcącego, naukę rozpoczęli 
również uczniowie dwóch klas tech-
nikum: technik logistyk i technik orga-
nizacji turystycznej. Udało się przepro-
wadzić egzamin maturalny, w wyniku 
czego kolejni absolwenci naszej szkoły 
podjęli dalszą naukę na uczelniach 
wyższych. Dwie uczennice Paulina 
Tempka i Justyna Leja otrzymały presti-
żowe stypendia Prezesa Rady Ministrów 
za wyniki w nauce w roku szkolnym 
2019/2020. Nasi uczniowie realizowali 
się również jako sportowcy. Agnieszka 
Tylka i Szymon Tylka zajęli kolejno 
trzecie i czwarte miejsce w „Małopol-
skiej Licealiadzie w Kolarstwie Górskim 
MTB” w Sieprawiu. Sukcesy osiągali 
wszyscy uczniowie w miarę swoich 
możliwości i wkładanego wysiłku. 
Jesteśmy szkołą integracyjną, więc 
uczniowie i nauczyciele niejednokrotnie 
byli świadkami pokonywania barier 

i łamania stereotypów przez uczniów 
z niepełnosprawnościami, dla których 
bardzo często każdy dzień w szkole jest 
wyzwaniem na miarę zawodów sporto-
wych czy olimpiady przedmiotowej.

Rok ze świętym Janem Bosko 
był rokiem zmian dla liceum jego 
imienia w Czarnym Dunajcu. Zmie-
niły się sale lekcyjne, w których poja-
wiły się nowoczesne tablice interak-
tywne. Na naszych oczach zmienia się 
budynek szkoły, w którym montowana 
jest winda. To przedsięwzięcie realizo-
wane dzięki władzom Gminy Czarny 
Dunajec umożliwi uczniom z niepełno-
sprawnościami ruchowymi korzystanie 

z wyższych kondygnacji. Zmienia się 
również nastawienie czarnodunajeckiej 
młodzieży, która stanowi coraz większy 
procent przyjmowanych uczniów. 
Najlepszą rekomendacją dla szkoły jest 
to, że kolejni chętni uczniowie dołączają 
do naszej społeczności także w ciągu 
roku szkolnego, dowiadując się o jej 
istnieniu od swoich kolegów i przyjaciół.

Od uroczystego poświęcenia sztan-
daru szkoły minął rok, kolejne lata 
z pewnością przyniosą niejedno 
wyzwanie Publicznemu Liceum i Tech-
nikum SPSK w Czarnym Dunajcu. Dzięki 
determinacji dyrekcji, nauczycieli, zaan-
gażowaniu uczniów i wsparciu środo-
wiska lokalnego z pewnością wszelkie 
trudności zostaną pokonane. Święty 
Jan Bosko był optymistą wierzącym 
w ludzi. Jego wiary , ani optymizmu nie 
zachwiała epidemia cholery w Turynie 
w roku 1854, podczas której patron 
szkoły w Czarnym Dunajcu wykazał 
się niesamowitą odwagą i empatią, 
pomagając zwalczać epidemię. Rok 
ze świętym Janem Bosko w Liceum 
i Technikum w Czarnym Dunaju też 
napawa optymizmem i z pewnością 
prognozuje jeszcze wiele kolejnych lat 
efektywnego funkcjonowania szkoły.

Tadeusz Łaś 

Agnieszka Tylka i Szymon Tylka zajęli kolejno trzecie 
i czwarte miejsce w „Małopolskiej Licealiadzie 

w Kolarstwie Górskim MTB” w Sieprawiu

Dwie uczennice Paulina Tempka i Justyna Leja otrzymały 
prestiżowe stypendia Prezesa Rady Ministrów za wyniki 

w nauce w roku szkolnym 20192020

Uczniowie Liceum na wspólnym świątecznym spotkaniu

Rok ze świętym Janem Bosko
W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Czarnym Dunajcu 25.10.2020 r. minął dokładnie rok 

od uroczystego nadania szkole imienia świętego Jana Bosko. Od tego momentu wszystkie uroczystości 
szkolne uświetniał poczet sztandarowy z podobizną patrona młodzieży z Becchi w dalekiej Italii. 
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„Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, 
Izrael rzekł do niego: «Czyż twoi bracia nie pasą trzody 
w Sychem? Chcę cię posłać do nich». Odpowiedział mu 
Józef: «Jestem gotów». Wtedy Jakub rzekł do niego: «Idź, 
proszę, zobacz, czy twoim braciom dobrze się wiedzie, 
a także ich drobnemu bydłu, a po powrocie mi opowiesz». 
Po czym wyprawił go z doliny Hebronu, a on poszedł 
do Sychem” (Rdz 37, 12-15).

„Jestem gotów”, to kolejne słowa, jakie kieruje do nas 
Bóg przez usta dziecka. Te słowa przypominają nam 
o dwóch najważniejszych przykazaniach: miłości Boga 
i miłości bliźniego. Dlaczego? Do czego był gotów Józef? 
Aby pomóc swojemu ojcu i braciom. To jest miłość 
bliźniego.

A miłość Boga? Ona ukryta jest w słowie: „Jestem”. 
Na razie Izraelici tego nie wiedzą, że za 400 lat, Bóg 
przedstawi się Mojżeszowi takim imieniem: „Jestem, który 
jestem” (Wj 3, 14). Bóg jest zawsze i jest dla nas. To znaczy, 
że chce nam pomagać. Żeby go kochać i żeby kochać bliź-
niego też potrzebujemy jego pomocy, czyli łaski. Józef, 
który mówi swojemu ojcu Jakubowi: „Jestem gotów”, 
mówi też swojemu Ojcu w niebie: „Jestem gotów, pomóż 
mi kochać jak Ty”.

Bóg uczy nas przez Józefa, żeby kochać, być dla drugiego. 
Bóg marzy o prawdziwej rodzinie Dzieci Bożych. Z jego 
pomocą to jest możliwe.

To jeszcze nie koniec historii Józefa. Następnym 
razem poznamy jeszcze jedno słowo chłopca i kilka 
słów dorosłego Józefa i jeszcze lepiej poznamy naszego 
Ojca – Boga.

Ks. Michał Paruch
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KĄCIK DLA DZIECI
Pamiętamy jak Józef, syn Jakuba, miał sny.  

Bracia Józefa nienawidzili swojego brata za te wizje.  
Chociaż on troszczy się o swoich braci. Oto co działo się dalej:



SAKRAMENT CHRZTU ŚW.  
PRZYJĘLI 

3 PAŹDZIERNIK
• Łucja SIKORA, c. Krzysztofa i Kingi, 

Pieniążkowice

4 PAŹDZIERNIK
• Adrianna Dominika STÓS, c. Piotra 

i Natalii, Czarny Dunajec
• Ignacy Jan MOTOR-GRELOK, 

s. Dawida i Bernadetty, Czarny 
Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK  
ODESZLI

6 PAŹDZIERNIK
 � Bogusława BOBROWSKA, l. 64, zm. 2.10.2020 r., Czarny Dunajec

 
7 PAŹDZIERNIK

 � Jan ROSIŃSKI, l. 70, zm. 3.10.2020 r., Czarny Dunajec
 

8 PAŹDZIERNIK
 � Andrzej KATANA, l. 75, zm. 4.10.2020 r., Czarny Dunajec

19 PAŹDZIERNIK
 �Władysław KĘSEK, l. 71, zm. 16.10.2020 r., Stare Bystre

Kronika 
parafialna

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

Msze św. w dni powszednie:
Kościół parafialny w Czarnym Dunajcu - 
7.00, 18.00 (IV-IX), 17.00 (X-III)
Kaplica w Starem Bystrem - środa i piątek - 16.00 (IV-IX), 
15.30 (X-III), w wakacje godz. 8.00
Kaplica we Wróblówce - środa i piątek - 16.00 (IV-IX), 
15.30 (X-III) w wakacje godz. 9.00
SPOWIEDŹ
• przez cały rok 30 minut przed poranną i wieczorną Mszą św.

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

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

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

Kancelaria parafialna
• czynna w dni powszednie  

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

- kancelaria nieczynna

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

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
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Intencje mszalne
01.11 - 15.11.2020 r.

31 Niedziela 1.11  
Uroczystość Wszystkich Świętych 
 7.00 †  Anna i Ludwik Obrochta 
 8.30 †  Marianna Ziemian i zm. z rodziny 

Ziemianów – CMENTARZ 
10.00 †  Franciszek Sroka, żona Regina 

– CMENTARZ 
10.00 †  Maria i Andrzej Borkowski 

– CMENTARZ 
11.30  W Y P O M I N K O W A 

– CMENTARZ 
15.00 †  Ludwik Bukowski, syn Piotr 

– CMENTARZ 
17.00 †  Władysław Bukowski greg. 

Poniedziałek 2.11 Wspomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych /Dzień Zaduszny/
 7.00 †  Józef Morawa, córka Władysława 
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu
 8.30 †  Karol i Anna Ogrodny – CMENTARZ 
10.00  W Y P O M I N K O W A  

– CMENTARZ 
15.00 †  Władysław Bukowski greg. 

– CMENTARZ
17.00 †  Kazimierz Komar 
17.00 †  Aniela Kulikowska, syn Jan

Wtorek 3.11 
 7.00 †  Władysław Bukowski greg. 
 7.00 †  Jan Skóbel, żona Anna, synowie 

Józef, Jan, Andrzej i Stanisław 
 7.00 †  Janusz Truchan – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Bolesław Gąsior – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu
17.00 ††  zmarłe członkinie z Róży 

Kulikowskiej i z ich rodzin 

Środa 4.11 Wspomnienie św. Karola 
Boromeuszka, biskupa 
 7.00 †  Władysław Bukowski greg. 
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Emilia Stasiowska – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Władysława Szklarz – 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 ks. Proboszcza  
4) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla Katarzyny i Łukasza oraz 
ich dziecka 

Czwartek 5.11 
 7.00  O błog. Boże i zdrowie dla Lucyny 

w dniu urodzin 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu
17.00  O błog. Boże, dary Ducha Świętego 

i opiekę Matki Bożej dla kapłanów 
w naszej parafii 

17.00 †  Władysław Bukowski greg. 

Piątek 6.11 
 7.00 †  Władysław Bukowski greg. 
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Owsianka – int. z pogrzebu
17.00 †  Jan Wróbel i jego rodzice 

Sobota 7.11 
 7.00 †  Władysław Bukowski greg. 
 7.00 †  Janusz Truchan – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Bolesław Gąsior – int. z pogrzebu 
17.00 †  Bogusław Rubiś 
17.00 †  Stanisław Molek 22 rocz. śmierci

32 Niedziela Zwykła 8.11 
 7.00 †  Maria Komar 
 8.30 †  Helena i Józef Szaflarski 
10.00 †  Zofia Rams 4 rocz. śmierci 
11.30 Dziękcz. i o błog. Boże dla Stanisławy 
i Zdzisława Matras w 35 rocz. ślubu 
15.00 †  Anna i Józef Bania, wnuk Grzegorz 

– CMENTARZ 
17.00 †  Władysław Bukowski greg. 

Poniedziałek 9.11 Święto - Rocznica 
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Janusz Truchan – int. z pogrzebu
 7.00 †  Bolesław Gąsior – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Emilia Stasiowska – int. z pogrzebu 
17.00 †  Władysław Bukowski greg. 

Wtorek 10.11 Wspomnienie św. Leona 
Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 
 7.00 †  Władysław Bukowski greg. 
 7.00 †  Paulina Figus 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu
17.00 †  Stanisław Króżel 

Środa 11.11 Wspomnienie św. Marcina 
z Tours, biskupa. Święto Niepodległości 
 7.00 †  Władysław Bukowski greg. 
 7.00 †  Antoni Pogwizd 
10.00 W intencji Ojczyzny
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 
i zdrowie dla Anieli 

Czwartek 12.11 Wspomnienie św. Jozafata, 
biskupa i męczennika 
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Janusz Truchan – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Bolesław Gąsior – int. z pogrzebu
17.00 †  Władysław Bukowski greg. 

Piątek 13.11 Wspomnienie świętych 
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka 
i Krystyna, pierwszych męczenników Polski 
 7.00 †  Władysław Bukowski greg. 
 7.00 †  Emilia Stasiowska – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu
17.00 †  Anna i Henryk Długopolski 

Sobota 14.11 
 7.00 †  Władysław Bukowski greg. 
 7.00 †  Maciej Chlebek 
 7.00 †  Grażyna Witek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Janusz Truchan – int. z pogrzebu 
17.00 †  Andrzej i Maria Bryja 

33 Niedziela Zwykła 15.11  
Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, 
biskupa i doktora Kościoła 
 7.00 †  Władysław Gal, jego rodzice 

i teściowie i zm. z rodziny 
 8.30 †  Zofia Czarniak 20 rocz. śmierci 
10.00 ††  zmarłych kapłanów, którzy 

pracowali w naszej parafii
10.00 †  Maria Świderska 7 rocz. śmierci 
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY 
17.00 †  Władysław Bukowski greg. 

STARE BYSTRE I WRÓBLÓWKA
31 Niedziela 1.11 Uroczystość Wszystkich 
Świętych 
Stare Bystre  
8.00 †  ks. Franciszek i Tadeusz Juchas
Wróblówka  
8.00 †  Helena Kantor 4 rocz. śmierci

Poniedziałek 2.11 Wspomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych /Dzień Zaduszny/ 
Stare Bystre  
15.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
Wróblówka  
15.30 †  Stanisław Bobek – int. z pogrzebu

Środa 4.11 Wspomnienie św. Karola 
Boromeuszka, biskupa 
Stare Bystre  
15.30 †  Jan Biela 6 rocz. śmierci
Wróblówka  
15.30 †  Stanisław Bobek – int. z pogrzebu

Piątek 6.11 
Stare Bystre 15.00 †  Jan Rebidas
Wróblówka  
15.00 †  Stanisław Bobek – int. z pogrzebu

32 Niedziela Zwykła 8.11 
Stare Bystre  
9.00 †  Aniela Kwak – int. z pogrzebu
Wróblówka  
10.30 †  Stanisława Rubiś 5 rocz. śmierci

Środa 11.11 Wspomnienie św. Marcina 
z Tours, biskupa. Święto Niepodległości 
Stare Bystre  
15.30 †  Stanisław Bryja 12 rocz. śmierci, 

żona Maria
Wróblówka 15.30 †  Wiktoria Liszka

Piątek 13.11  
Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 
męczenników Polski 
Stare Bystre  
15.30 †  Anna Wróbel 60 rocz. śmierci, mąż Jan
Wróblówka  
15.30 †  Stanisław Bobek – int. z pogrzebu

33 Niedziela Zwykła 15.11  
Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, 
biskupa i doktora Kościoła 
Stare Bystre  
9.00 †  Katarzyna Molek 3 rocz. śmierci
Wróblówka  
10.30 †  Bronisława i Jan Podmański 22 rocz. 

śmierci


