
Nr 12(15), Grudzień 2020 www.czarnydunajec.parafia.info.pl

DUNAJEC
Miesięcznik Rzymskokatolickiej Parafii 
pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu

6 złCENA:

INFORMACJA O ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI  
DOMU SENIORA NOWY POMYSŁ GRUPY MŁODZIEŻOWEJ

Adwent  
czas oczekiwania



AKCJA HONOROWEGO 
ODDAWANIA KRWI

T radycyjnie już na jesieni w naszej 
parafii odbyła się zbiórka krwi 

dla potrzebujących tego cennego 
daru. W tym roku zapotrzebowanie 
na krew jest jeszcze większe, niż 
dotychczas. Wielu, zwłaszcza star-
szych honorowych dawców krwi nie 
oddaje krwi ze względu na ograni-
czenia epidemiczne i obawy związane 
z możliwością zarażenia się wirusem 
Sars-Cov-2. Tym bardziej więc dzię-
kujemy tym wszystkim, którzy takie 
ryzyko podjęli. Dzięki tej inicjatywie 
zebrano ponad 20 litrów krwi. 
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Wytrwałość i cierpliwość. To chyba 
te cechy, które są nam, wierzącym 
bardzo potrzebne. W czasach pogłę-
biającej się epidemii, tym bardziej 
wołamy do Boga, prosząc o przymno-
żenie sił wytrwałości i cierpliwości. 
Wielu z Nas boryka się z trudno-
ściami związanymi z pracą, prowa-
dzoną firmą. Wielu też obciążonych 
jest dodatkowymi obowiązkami wyni-
kającymi z faktu, że dzieci potrze-
bują wsparcia przy lekcjach zdal-
nych. Z pewnością jest to czas próby 
i weryfikacji naszego zaufania wobec 
Boga. Czy pomimo wszystko umiem 
zaufać i powierzyć się woli Bożej, 
niezależnie od tego jaka będzie? 

To pytanie możemy postawić sobie 
na początku nowego roku liturgicz-
nego i na początku Adwentu. Ocze-
kujemy bowiem na „lepsze czasy”, 
ale przede wszystkim oczekujemy 
na przyjście Boga do Nas. Na naro-
dzenie się Go w Nas. Warto jednak 
zmienić podejście do tego czasu ocze-
kiwania. Czas ten bowiem możemy 
być też twórczy i uczący. Chodzi tylko 
o to, by w tym co daje nam Pan Bóg 
widzieć też przestrzeń do rozwoju, 
a nie stagnacji i narzekania. 

W najnowszym numerze naszego 
czasopisma przedstawiamy 
Państwu wiele ciekawych artykułów 
na szczególną uwagę zasługuje 

wywiad przeprowadzony z prowa-
dzącymi dom seniora w Czarnym 
Dunajcu. Blaski i cienie pomocy 
osobom starszym oraz próby prze-
ciwdziałania zarażeniom to treść 
tegoż wywiadu. 

Na uwagę zasługuje również nowy 
projekt realizowany przez Para-
fialną Grupę Młodzieżową: „Śladami 
Boga”. O tych działaniach pisały już 
portale Góral.info oraz Podhale24. 
Młodzież, pomimo trudności i ograni-
czeń epidemicznych, ciągle z wielkim 
zapałem podejmuje kolejne wspólne 
inicjatywy, które cieszą każdego. 
Warto zapoznać się z tą nową ofertą. 

Redakcja

Słowo Wstępne 



KANAPOWCY WE WRÓBLÓWCE

W ramach programu telewizyjnego „Kanapowcy”, w którym udział 
biorą mieszkańcy Podhala, walczący z nadwagą w Przystani 

Szczęśliwe Jutro we Wróblówce powstał nowy plac zabaw. Uczestnicy 
programu w ramach wsparcia dla społeczności lokalnej zaadaptowali 
część ogrodu w domu dziecka, powstały miejsca do uprawy warzyw, 
huśtawki, piaskownice, miejsce do wspinania oraz stoliki z ławkami, 
całość inwestycji została pokryta przez realizatorów programu. Emisja 
odcinka nakręconego we Wróblówce planowana jest na dzień 5.12.20 
r. w telewizji TTV o godzinie 22.15.

NOWE ALEJKI WE 
WRÓBLÓWCE

T rwające od września prace 
kamieniarskie wokół kaplicy 

we Wróblówce zostały zakoń-
czone sukcesem. Podziwiać więc 
już możemy granitowe alejki wokół 
samej kaplicy i plebanii. Szczególne 
podziękowania kierujemy do tych 
wszystkich, którzy zaangażowali się 
w pomoc i organizację prac kamie-
niarskich, a potem także prac oczysz-
czających teren kaplicy.  

ŻYCZENIA DLA 
ZWIĄZANYCH ZE ŚPIEWEM 
KOŚCIELNYM

22 listopada, we wspomnienie św. 
Cecylii, dziewicy i męczennicy, 

patronki muzyki i śpiewu kościelnego, 
a więc organistów, scholi i wszystkich 
upiększających liturgię przez muzykę 
i śpiew, podziękowaliśmy im za ich 
pracę. Z tej okazji Panu organiście, 
scholi dziecięcej oraz chórowi para-
fialnemu składamy najserdeczniejsze 
życzenia Bożego błogosławieństwa 
i opieki świętej patronki.
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Po mozolnej odbudowie Semina-
rium Duchowego we Włocławku 
starania ks. Stefana Wyszyń-

skiego zostały docenione. Dostał on 
nominacje Piusa XII na biskupa lubel-
skiego. Święcenia biskupie otrzymał 
z rąk ks. Kard. Augusta Hlonda, 
prymasa Polski. Bez wątpienia było 
to wielkie wyróżnienie, sam ks. Stefan 
Wyszyński bał się podjąć tak trudną 
funkcję w tamtych czasach powojen-
nych, co dobrze obrazują późniejsze 
wypowiedzi.

„Podobało się Bogu, aby dopro-
wadzić mnie po wielu latach służby 
kapłańskiej do pełni kapłaństwa. 
W roku 1946 otrzymałem powo-
łanie na biskupa lubelskiego. 
Byłem tym mocno przestraszony. 
Ponieważ czułem, że przerasta to 
moje siły, zwłaszcza w tak trud-
nych czasach, jakie przed Kościołem 
Bożym stanęły w okresie powo-
jennym – opierałem się woli Stolicy 
Świętej. Musiałem jednak ustąpić, 
bo kardynał Prymas August Hlond, 
który mi zwiastował wolę Stolicy 
Świętej, powiedział: Papieżowi się 
nie odmawia.”

***
„Stało się to pamiętnego dnia, 

gdy mój poprzednik, wielkiej pamięci 
kardynał Prymas Polski August 
Hlond, sprawował wobec mnie zwia-
stowanie woli Ojca Świętego Piusa 

XII. Myślałem wtedy podobnie jak 
Maryja: „Jakoż to się stanie?” .Czło-
wiek nie jest nigdy dobrze przygo-
towany do zadania, które jest mu 
z nagła zlecone. I ja miałem wiele 
wątpliwości. Dlatego też ociągałem 
się z naśladowaniem Matki Chrystu-
sowej, która od razu powiedziała: 
„Oto ja służebnica Pańska”. Ja się 
tak szybko nie zdobyłem. Myślałem 
zbyt po ludzku, pamiętałem o własnej 
nieudolności, a zapominałem o tym, 
co Bóg zdolny jest uczynić, posłu-
gując się takimi narzędziami, jakie 
On sobie wybiera.”

Współkonsekratorami biskupimi 
ks. Wyszyńskiego byli: ksiądz biskup 
Radoński z Włocławka i ksiądz biskup 
Czajka z Częstochowy. Odtąd już 
życie biskupa związane jest z Jasną 
Górą. Maryję uważał za największe 
źródło wsparcia w decyzjach, które 

Kardynał Stefan 
Wyszyński Świetym

Święcenia biskupie i obowiązki pasterza diecezji

4 marca 1946 roku  – nominacja na biskupa lubelskiego  przez papieża Piusa XII 
12 maja 1946 roku  – święcenia biskupie na Jasnej Górze

22-24 maja 1946 roku  – pierwsze obrady Konferencji Episkopatu Polski  na Jasnej Górze 
26 maja 1946 roku  – ingres do katedry lubelskiej

KARTKA Z KALENDARZA

Kapłan maryjny. Tak można byłoby określić ks. Wyszyńskiego
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podejmował. Przez szczególną tajem-
nicę, której w pełni nie rozumiał, została 
Ona postawiona na jego nowej drodze.  
W swoim herbie biskupim umieścił 
słowa „Soli Deo” to znaczy „Jedy-
nemu Bogu”, które umieścił na szczycie 
odbudowanej katedry lubelskiej, ten 
wyboru dokonał w dziecięcej wierze, 
iż człowiek śmiertelny najskuteczniej 
życie swoje spędza w łączności z tym, 
który nie umiera. Wybrał jako miejsce 
jego konsekracji stolicę Najświętszej 
Maryi Panny w pokornej wierze, że Jej 
upragnione pośrednictwo wyjedna mu 
u Najwyższego Kapłana pełnię Jego 
Kapłaństwa i ducha. Uczestniczył, po 
raz pierwszy, jako najmłodszy wiekiem 
i sakrą biskup, w obradach Episkopatu 
Polski na Jasnej Górze. Później odbył 
ingres do katedry lubelskiej w którym 
wygłosił takie słowa:

„Obarczeni wielką odpowiedzial-
nością za losy Matki Kościoła lubel-
skiego, za siebie i za swoich najbliż-
szych, za zbawienie powierzonych nam 
dusz, nabytych krwią Najwyższego 

i Jedynego Kapłana – Chrystusa 
– stajemy dziś przed sobą w pełni 
wzajemnego zaufania ku sobie. Jakże 
mielibyśmy sobie nie ufać my, którzy 
na krzyżu jesteśmy zrodzeni dla nieba 
i dla kapłaństwa z jednej miłości Chry-
stusa – Kapłana. Jakże mielibyśmy się 
nie rozumieć my, którym dane jest znać 
tajemnice Królestwa Bożego.” 

Biskup Wyszyński podjął się 
uporządkowania zniszczonej przez 
okupację diecezji lubelskiej, wizy-
tował parafie, wygłaszał liczne kazania, 
szczególnie w dzielnicach robotniczych 
Lublina, prowadził rekolekcje, organi-
zował kursy katechetyczne, wykładał 
na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim i opiekował się nim jako Wielki 
Kanclerz. 

„Jest to miejsce, gdzie posta-
wiła mnie Opatrzność. Z woli Bożej 
mam być teraz ojcem tej ziemi, szcze-
gólnie wyniszczonej przez wojnę, 
ziemi, na której wszystko było 
do zrobienia od początku. Chry-
stus Pan chciał nauczyć nas sztuki 
łączenia spraw nieba i ziemi. Chciał 
ukazać harmonię rzeczy niebieskich 
i ziemskich, budząc w nas taką 
samą wrażliwość na sprawy niebie-
skie i ziemskie, nadprzyrodzone 
i przyrodzone. Chciał nauczyć nas 
Bożego chodzenia po ziemi i dążenia 
do nieba przez Bożą ziemię.”

Tomasz Kulman 

Ks. Stefan Wyszyński biskupem lubelskim

Chwila na modlitwę
Najpierw Adwent - potem Boże Narodzenie

Skoro Adwent, to przed nami 
w bliskiej perspektywie święta 
Bożego Narodzenia. Okres przed 

świętami kojarzy się często z więk-
szymi porządkami w domu, zaku-
pami, wyszukiwaniem odpowied-
nich prezentów. Czuć presję czasu, 
by wszystko w te wyjątkowe dni było 
gotowe i dopracowane. Pośpiech, pęd, 
troska o to, aby ze wszystkim zdążyć… 
żeby zdążyć na święta. A paradoksem 
tej sytuacji jest to, aby w Adwencie 
zwolnić- jeśli chcemy zdążyć na święta 
to musimy się zatrzymać. Bo przed 
świętami Bożego Narodzenia i w ich 
trakcie może zabraknąć wielu rzeczy, 
ale nie może w nich braknąć Boga, 
czasu dla drugiego człowieka i ludzkiej 
życzliwości. Niech jednym z ważniej-
szych punktów na naszej liście 
rzeczy do zrobienia przed świętami 
będzie zapis, który mówi o kontakcie 

z Bogiem, o chwili modlitwy i wcale 
nie musi to być wyszukana formuła, 
lecz udział w Roratach, lektura Pisma 
Świętego czy nawet chwila zadumy 
i refleksji. Adwent to czas oczekiwania, 
ale również czas tęsknoty do prawdzi-
wego życia z Bogiem. Starajmy się, aby 
nie stracić z oczu tego, co w tym czasie 
jest najważniejsze. Święta chrześcijań-
skie są zawsze pełne Boga i Bożej obec-
ności. Nie pozwólmy, aby coś ukradło 

nam to prawdziwe Boże Narodzenie. 
Adwent może być dla nas piękną lekcją 
cierpliwego czekania. Nie zmierzajmy 
do świąt w pośpiechu, w biegu, nie 
„przyspieszajmy„ świąt i tej świą-
tecznej atmosfery, lecz wytrwale z dzie-
cięcą ufnością i ciekawością czekajmy 
na to co w nich najpiękniejsze. Niech 
przygotowania nie będą ważniejsze 
od Gościa na którego czekamy.

Maria Bednarek
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Alternatywą dla osób niewie-
rzących w istnienie Boga 
jest pogląd, że wszystko, 

co widzimy wokół nas, powstało 
w wyniku splotu czynników natural-
nych i przypadku. Że wszystko jest 
tylko szczęśliwym zbiegiem okolicz-
ności, który w żaden sposób nie został 
zaplanowany. Gdy ktoś rzuca kostką, 
istnieje pewne prawdopodobieństwo, że 
wypadnie para szóstek. Jednak czymś 
zupełnie innym jest szansa pojawienia 
się oczek na czystej kostce. Współ-
czesna nauka dodatkowo potwierdza 
to, co Pasteur próbował wykazać już 
dawno temu. Potwierdza, że życie nie 

może powstać z materii nieożywionej. 
Nie może pojawić się tak nagle, znikąd. 
Skąd zatem pochodzą ludzie, zwierzęta 
i rośliny? W jaki sposób moglibyśmy 
to wytłumaczyć?

Przyczyny naturalne nie są również 
adekwatnym wyjaśnieniem chociażby 
ilości precyzyjnych informacji zawar-
tych w ludzkim DNA. Osobom, które 
nie biorą pod uwagę Boga, pozostaje 
wniosek, że wszystko to powstało bez 
przyczyny, bez planu, jedynie w wyniku 
szczęśliwego zbiegu okoliczności. 
Jednak odwoływanie się do szczęśli-
wego zbiegu okoliczności u podstaw 
niezwykle złożonych struktur i zjawisk, 

które obserwujemy we wszechświecie, 
do zwykłego przypadku, wydaje się 
wręcz absurdem. Tak skompliko-
wane formy musiały być przez kogoś 
zaprojektowane, ułożone. Nie mogły 
powstać nieumyślnie.

Dla ludzi wierzących nie ma przy-
padków. Wszystko dzieje się z jakiejś 
przyczyny i jest odgórnie zaplano-
wane. W życiu nie ma przypadkowych 
zdarzeń, spotkań. Ludzie do nas przy-
chodzą w określonym celu, czasem po 
dobre słowo, czasami szukają przyjaźni, 
uśmiechu, o coś pytają, chcą naszej 
uwagi, rady, czasu, czasami po prostu 
czegoś potrzebują. Każdego z nich przy-
prowadza Bóg i właśnie ten fakt ich łączy. 
Każda jedna osoba, którą spotykamy, 
nie pojawiła się w naszym życiu przy-
padkowo. Należy być tego świadomym.

Bóg jednak nie tylko zbliża. W Jego 
planie przewidziane są także rozstania. 
Myśli On bowiem zupełnie inaczej niż 
my, ludzie. Widzi więcej, chociaż sam 
jest niewidzialny. Wie o wszystkim, 
czego nam potrzeba i co jest dla nas 
najlepsze. Niektóre osoby odchodzą 
z naszego życia, abyśmy mogli wycią-
gnąć z tego cenną lekcję. Z początku 
nie rozumiemy dlaczego, ale z czasem 
zauważamy, że to wszystko było nam 
potrzebne.

W życiu nic nie dzieje się niespe-
cjalnie. Dopiero po śmierci będziemy się 
dowiadywać, dlaczego coś miało miejsce, 
dlaczego się wydarzyło, dlaczego nas 
coś w życiu spotkało. Dopiero wtedy 
naprawdę to zrozumiemy. Teraz, żyjąc 
na ziemi, nie jesteśmy w stanie tego pojąć. 
Na tym właśnie polega urok życia, że 
człowiek do końca nie rozumie. Nie wie 
co się będzie działo. Bóg, jest genialny 
przez to, że nie ma ludzkiego rozumu. 
On wie wszystko i według tej wiedzy 
prowadzi nas przez życie.

Maja Starostka

Czy bóg naprawdę 
istnieje?

„Przypadek” lub „przyczyny naturalne”  
nie są wystarczającym wyjaśnieniem
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SMS OD PAPIEŻA FRANCISZKA
„Kościół jest zawsze dziełem Ducha: we wspólnocie chrześcijańskiej, w życiu wspól-
notowym, w Eucharystii, w modlitwie. Czytając Dzieje Apostolskie odkrywamy jak 
potężnym stymulatorem ewangelizacji są spotkania modlitewne, podczas których 
uczestnicy doświadczają żywej obecności Jezusa i są poruszani Duchem Świętym.  
Członkowie pierwszej wspólnoty – jest to aktualne także dzisiaj – dostrzegają, że 
historia spotkania z Jezusem nie zatrzymała się w momencie Wniebowstąpienia, ale 
trwa nadal w ich życiu. Gdy opowiadają o tym, co Pan powiedział i uczynił – słuchając 
Słowa – modląc się, aby wejść w komunię z Nim, wszystko staje się żywe. Modlitwa 
wzbudza światło i ciepło: dar Ducha sprawia, że rodzi się w nich zapał. Pierwsi chrze-
ścijanie na modlitwie, ale także my, którzy przychodzimy wiele wieków później, 
wszyscy żyjemy tym samym doświadczeniem -Duch ożywia wszystko. I każdy chrze-
ścijanin, który nie lęka się poświęcać czasu na modlitwę, może uczynić swoimi słowa 
Apostoła Pawła: «Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest 
życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie» 
(Ga 2.20). Modlitwa czyni cię świadomym tego. Tylko w milczeniu adoracji można 
doświadczyć całej prawdy tych słów. Powinniśmy odnaleźć sens adoracji. Adorować, 
adorować Boga, adorować Jezusa, adorować Ducha. Ojciec, Syn i Duch: adorować. 
W ciszy. Modlitwa adoracji pozostaje modlitwą, która pozwala rozpoznać Boga jako 
początek i koniec historii. I taka modlitwa jest żywym ogniem Ducha, który daje siłę 
do świadectwa i misji. Audiencja środowa, 25.11.2020



„Fabryka św. Mikołaja” 
W parafii Czarny Dunajec

Młodzieżowy kiermasz bożonarodzeniowy 

Czasy powszechnej epidemii 
zmusiły wiele środowisk 
i wspólnot do ograniczenia lub 

zmiany formy działalności. Zmiany te 
mają na celu przede wszystkim ogra-
niczenie przenoszenia wirusa i zatrzy-
manie rozpowszechniania się zakażeń.

Te nowe warunki, w których przy-
szło nam pracować i żyć, nie zatrzymały 
prężnie działającej Parafialnej Grupy 
Młodzieżowej: „Śladami Boga”, która 
zdążyła już nas przyzwyczaić do wielu 
ciekawych pomysłów i akcji. Tym 
razem wspólnota działająca przy parafii 
Przenajświętszej Trójcy w Czarnym 
Dunajcu przygotowała aplikację inter-
netową w formie wirtualnego sklepu pod 
wdzięczną nazwą: „Fabryka św. Miko-
łaja”. Młodzież parafialna w małych, 
najczęściej rodzinnych zespołach przez 
wiele tygodni przygotowywała mate-
riały i ozdoby świąteczne, które zostały 
podzielone na 6 różnych kategorii. Ich 

pracę oraz własnoręcznie wykonane 
produkty możemy podziwiać i zakupić 
we wspomnianej aplikacji. Sama zaś 
aplikacja również zasługuje na uwagę, 
gdyż jej staranność i pomysłowość doce-
niło wielu znawców tematu.

Młodzież nieustannie wzbogaca stan 
magazynowy ozdób, licząc na duże 
zainteresowanie wszystkich, którzy 
chcieliby wesprzeć ich kreatywność 

i pomysłowość. Nie bez znaczenia jest 
również cel aplikacji: „Fabryka św. 
Mikołaja”. Młodzież bowiem poprzez 
tę i wiele innych inicjatyw, jak choćby 
misterium Męki Pańskiej, pragnie 
z uzbieranych środków, gdy będzie to już 
możliwe, wyjechać do Rzymu, w ramach 
podziękowania za dar bierzmowania.

To już czwarta odsłona takiego 
programu formacyjnego dla bierzmowa-
nych kończącego się wspólną pielgrzymką 
dziękczynną. Wielu młodych, uczestni-
czących w pierwszej odsłonie programu, 
ciągle trwa w tej formie formacji duchowej 
i kulturalnej, co świadczy o dobrych, 
pozytywnych, a przede wszystkim trwa-
łych owocach działalności Parafialnej 
Grupy Młodzieżowej.

Zainteresowanych 
odsyłamy do strony  

http://fabrykaswmikolaja.pl/

designed by freepik
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O. MICHAŁ TOMASZEK 
Urodził się 23 września 1960 roku 

w Łękawicy k. Żywca. Tata Michała 
zmarł w 1969 roku, pozostawiając 
wdowę z czworgiem dzieci (dwie córki 
i dwóch synów bliźniaków). Cały ciężar 
utrzymania i wychowania dzieci spadł 
na mamę.

Michał pochodził z bogobojnej 
rodziny. Był ministrantem. Od wcze-
snych lat dziecięcych ze swoimi 
bliskimi pielgrzymował do położonego 
nieopodal franciszkańskiego Sanktu-
arium Matki Bożej w Rychwałdzie.

Habit zakonny otrzymał 4 paździer-
nika 1980 roku. Rok później - 1 wrze-
śnia 1981 roku - złożył pierwsze śluby 
zakonne. Studiował tam w latach 1981-
1987. 8 grudnia 1985 roku w Krakowie 
uroczyście ślubował żyć na zawsze 
w posłuszeństwie, bez własności 
i w czystości. 23 maja 1987 r. - o. dk. 
Michał został wyświęcony na prezbitera 
w Bazylice św. Franciszka w Krakowie 
przez bpa Albina Małysiaka CM.

Jego współbracia wspominają jego 
gorliwość zakonną. Chętnie włączał się 
w okolicznościowe prace, brał aktywny 
udział w katechizacji dzieci specjalnej 
troski oraz przygotowywanie pomocy 
duszpasterskich.

Po szybkim opanowania podstaw 
języka hiszpańskiego, o. Michał 
włączył się w pracę duszpasterską 
w Peru, w Pariacoto. W krótkim czasie 
zgromadził wokół parafii mnóstwo 
młodych ludzi, którzy przychodzili 
na katechezę, wspólną modlitwę, ale 
i rekreację. Docierał do nich poprzez 
muzykę i śpiew.

Jego działalność misyjna trwała zale-
dwie dwa lata, ponieważ 9 sierpnia 
1991 roku wraz z o. Zbigniewem Strzał-
kowskim zginął w Pariacoto, zamor-
dowany przez terrorystów z Komu-
nistycznej Partii Peru „Świetlisty 
Szlak”. Pochowany został w kościele 
parafialnym.

O. ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI
Urodził się w Tarnowie 3 lipca 

1958 roku. Ochrzczony został w bazy-
lice katedralnej w Tarnowie. Rodzice 
mieszkali w pobliskiej wsi Zawada, 
gdzie prowadzili małe gospodarstwo 
rolne. Ojciec jego nadto pracował 
jako szklarz. Zbigniew miał dwóch 
starszych braci, z którymi się razem 
wychowywał.

W roku 1979 wstąpił do zakonu 
franciszkanów. W podaniu o przyjęcie 
napisał: „Pragnę służyć Panu Bogu 
w zakonie jako kapłan, w kraju lub 
na misjach, gdziekolwiek mnie Bóg 
powoła, pragnę naśladować św. Fran-
ciszka i bł. Maksymiliana Kolbego.”

Relikwie znajdujące się w kościele parafialnym
Relikwie bł. o. Michała Tomaszka 
i bł Zbigniewa Strzałkowskiego
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Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie Wszechświata 

i ludzkich dziejów.
Wszystko, co stworzyłeś jest dobre, a Twoje współczucie 

dla ludzkich błędów jest niewyczerpane. Do Ciebie przycho-

dzimy dziś, prosząc, abyś zachował świat i jego mieszkańców 

w pokoju, oddalił od niego niszczącą falę terroryzmu, przy-

wrócił przyjaźń i wlał w serca Twoich stworzeń dar ufności 

i gotowość do przebaczenia. Dawco życia, prosimy Cię 

również za wszystkich zmarłych, ofiary brutalnych ataków 

terrorystycznych.
Obdarz ich wieczną nagrodą. Niech orędują za światem, 

szarpanym niepokojem i przeciwnościami. Jezu, Książę 

Pokoju, Przyjacielu ludzi, prosimy Cię za rannych w atakach 

terrorystycznych: dzieci i młodzież, kobiety i mężczyzn, 

osoby starsze, niewinnych i przypadkowych ludzi. Ulecz ich 

ciało i serce, i pocieszaj ich Twoją mocą, oddalając zarazem 

nienawiść i pragnienie zemsty. Duchu Święty Pocieszy-

cielu, nawiedź cierpiące niewinnie rodziny ofiar przemocy 

i terroryzmu, okryj ich płaszczem Swojego boskiego miło-

sierdzia. Niech odnajdą w sobie siłę i odwagę, aby nadal 

być braćmi i siostrami dla innych, zwłaszcza przybyszów, 

dając swoim życiem świadectwo Twojej miłości.

Porusz serca terrorystów, aby rozpoznali zło swoich 

czynów i powrócili na drogę pokoju i dobra, szacunku 

do życia i godności każdego człowieka, niezależnie 

od wyznania, pochodzenia czy stanu posiadania.

Boże, Ojcze Odwieczny, wysłuchaj miłosiernie tej 

modlitwy, którą zanosimy do Ciebie spośród zgiełku 

i rozpaczy świata. Przepełnieni nadzieją w Twoje nieskoń-

czone Miłosierdzie, zawierzając się wstawiennictwu Twojej 

Najświętszej Matki, wzmocnieni przykładem błogosławio-

nych męczenników z Peru, Zbigniewa i Michała, których 

uczyniłeś odważnymi świadkami Ewangelii aż do przelania 

krwi, zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju 

i oddalenie od nas plagi terroryzmu. Przez Chrystusa Pana 

naszego. Amen!

Boże, który powołałeś błogosławionych Michała i Zbigniewa, kapłanów, 

do naśladowania Chrystusa za wzorem św. Franciszka z Asyżu, i dla dobra ludu 

im powierzonego umocniłeś ich Twoim Duchem aż do męczeństwa, spraw, 

abyśmy za ich wstawiennictwem wzrastali w miłości do Ciebie i w łaskawej 

służbie wobec najmniejszych. Udziel nam również łaski………………….,o którą 

prosimy za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto  i ucz 

nas zawsze wypełniać Twoją świętą wolę. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg 

przez wszystkie wieki wieków.  Amen.

Modlitwa papieża Franciszka  
o pokój i za ofiary terroryzmu

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem 

bł. Michała i bł. Zbigniewa,  

Męczenników z Pariacoto

Świadectwo o postawie religij-
no-moralnej wystawił Zbigniewowi 
jego duszpasterz w Zawadzie ks. dr 
Paweł Śliwa: „Zbigniew Strzałkowski 
należy do najbardziej wzorowych 
młodzieńców w Zawadzie. Prawie 
zawsze przystępował do Komunii św. 
Jest ogromnie uprzejmy dla kapłanów, 
dla osób starszych, w ogóle dla wszyst-
kich. Jest intelektualnie utalentowany 
i przejęty Bogiem, a zarazem 
pogodny i serdeczny w pożyciu 
z koleżeństwem”.

Na całe życie związał się 
z Zakonem franciszkańskim 
8 grudnia 1984 roku, składając 
publicznie śluby wieczyste. 
Wkrótce po tym napisał podanie 
do prowincjała, w którym poprosił 
o skierowanie go do pracy 
misyjnej. W podaniu czytamy: 
„Gotowość wyjazdu na misje 
wyraziłem prosząc o przyjęcie 
do zakonu, a teraz po złożeniu 
profesji wieczystej, ponawiam ją.”

15 czerwca 1985 roku został 
wyświęcony przez bpa Albina 

Małysiaka na diakona. Święcenia 
prezbiteratu przyjął po studiach 
7 czerwca 1986 roku we franciszkań-
skim kościele we Wrocławiu z rąk kard. 
Henryka Gulbinowicza. Podczas tej 
samej mszy św. święcenia, ale diako-
natu, otrzymał o. Michał Tomaszek. 
Wówczas zakon świętował 750. 
rocznicę przybycia do stolicy Dolnego 
Śląska.

28 listopada 1988 roku wraz z o. 
Jarosławem Wysoczańskim udali się 
z Warszawy przez Moskwę do Limy. Po 
przybyciu na miejsce rozpoczęli inten-
sywną naukę języka hiszpańskiego. Po 
kilku miesiącach rozpoczęli posługę 
kapłańską w nowej placówce zakonnej 
w Andach - w Pariacoto.
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Rok temu, na łamach naszego 
pisma, informowaliśmy 
o planach i marzeniach Państwa 

Agnieszki i Łukasza Klimowskich 
związanych z rozpoczętą działalnością 
Domu Seniora pod wdzięczną nazwą 
Nad Młynem. Głównym celem pomy-
słodawców, jak sami stwierdzili rok 
temu w rozmowie z naszym Pismem, 
jest stworzenie prawdziwego, przytul-
nego i bezpiecznego domu dla każdego 
seniora, który czuje się samotny i opusz-
czony. Czy udało się tego dokonać? Czy 
twórcy Domu Seniora są przynajmniej 
o krok bliżej do tego marzenia? O to 
postanowiliśmy zapytać małżeństwo 
w pierwszą rocznicę ich działalności 
na terenie parafii.

Jak oceniacie Państwo swoją 
działalność po ponad roku od jej 
podjęcia?

Otwierając ośrodek, nie spodziewa-
liśmy się, że za kilka miesięcy przyj-
dzie nam mierzyć się z pandemią 
wirusa. Już w marcu zmuszeni byliśmy 
do zamknięcia się przed odwiedzinami, 
aby ograniczyć możliwość zarażenia. 
Jak wiadomo to właśnie starsze osoby 
są najbardziej narażone na działanie 

wirusa i od początku musieliśmy 
chronić naszych podopiecznych. Ceny 
środków ochronnych również podniosły 
się kilkakrotnie, a tak jak w szpitalach 
zużywamy ich bardzo dużo. Nie są to 

sprzyjające okoliczności, ale staramy 
się jak możemy, aby zapewnić naszym 
podopiecznym bezpieczeństwo, ciepło 
i profesjonalną opiekę.

Jakie osiągnięcia, zamierzenia, 
wyznaczone cele udało się 
zrealizować w ciągu rocznej 
działalności?

Naszym założeniem kiedy otwie-
raliśmy Dom Seniora było stworzenie 
namiastki domu. Aby od wejścia czuć 
było ciepło, życzliwość, bezpieczeń-
stwo. Każdego podopiecznego musimy 
się „nauczyć”, gdyż każda z tych osób 
pochodzi z innego środowiska, z innych 
przyzwyczajeń i upodobań. Najwięk-
szym komplementem dla nas są komen-
tarze rodziny, które widzą, że mama 
czy tata są w świetnym humorze, że 
mówią o opiekunach w superlatywach. 
Spędzamy z naszymi podopiecznymi 
dużo czasu, dlatego ciężko byłoby 

Rozkwitający Dom Seniora 
w Czarnym Dunajcu

Informacja o rocznej działalności Domu Seniora Nad Młynem
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o nich mówić inaczej, niż domow-
nicy. Mamy również oddanych pracow-
ników, dzięki którym to miejsce jest 
takie, a nie inne, dzięki nim codzien-
ność nabiera ciepłych barw.

Z jakimi trudnościami borykacie 
się Państwo w związku 
z ograniczeniami epidemicznymi?

Największymi trudnościami nie tyle 
dla nas co podopiecznych jest brak 
odwiedzin. Nie każdy jest w stanie 
porozmawiać przez telefon i prze-
kazać swoje uczucia bliskim w ten 
sposób. Starski ludzie są przyzwycza-
jeni do tradycyjnych form kontaktu, 
bardzo często zapominają i nie rozu-
mieją sytuacji, w jakiej aktualnie się 
znajdujemy. Drugim problemem jest 
to, że pracujemy w środkach ochrony 
osobistej jak maseczki/przyłbice. 
Osoby z demencją odczytują nasze 
emocje i porozumiewają się z nami 
poprzez mimikę twarzy a przez to, że 
pracownicy są w maseczkach jest to 
utrudnione. Od początku epidemii, 
również dzieliliśmy się naszymi 
spostrzeżeniami z pracownikami, 
wspólnie podjęliśmy decyzję o ogra-
niczeniu kontaktów z innymi ludźmi, 
o nie spotykaniu się w dużych gronach 
ze względu na specyfikę pracy.

Od jakich instytucji, osób, firm 
otrzymaliście Państwo wsparcie?

Największą pomoc otrzymaliśmy 
od prywatnych, często obcych ludzi. 
Od rodzin naszych współpracowników 
i naszych bliskich, którzy robili nam 
zakupy. Pomógł nam również urząd 
wojewódzki, który zaopatrzył nas 
w środki ochrony osobistej i środki 
do dezynfekcji, a urząd gminy zapewnił 
dowóz tych środków z Krakowa.

Jakie mają Państwo plany 
na najbliższą przyszłość?

W obecnych czasach ciężko jest snuć 
plany, ponieważ w obecnej sytuacji nie 
możemy brać wszystkiego za pewnik. 
Bierzemy każdy dzień takim, jakim 
jest z jego pozytywnymi jak i nega-
tywnymi stronami. Jesteśmy tutaj dla 
naszych pensjonariuszy i nasze plany 
nie zmieniły się od początku naszej 
działalności - staramy się dalej i poma-
gamy im w codzienności, pielęgnujemy 

w chorobie i wspieramy jak tylko najle-
piej umiemy.

Czy zauważają Państwo wzrost 
zainteresowania społeczeństwa 
ofertą, którą Państwo 
przedstawiają?

Zainteresowanie naszymi usługami 
jest dalej na takim samym poziomie, 
wiemy że dla rodzin nie jest to łatwa 
decyzja, szczególnie, że regularne 
odwiedziny nie są teraz możliwe.

Ilu pensjonariuszy aktualnie 
korzysta z Państwa oferty?

Aktualnie 80% wszystkich miejsc 
jest zajętych.

Jak wygląda typowy dzień z życia 
pensjonariusza Państwa obiektu?

Każdy dzień jest tak naprawdę inny, 
natomiast rutyna dnia sprawia, że nasi 
Mieszkańcy czują się bezpieczni, wiedząc 
co następuje po sobie. Wiedzą, że rano 
jest rehabilitacja i często z niecierpliwo-
ścią pytają kiedy będą ćwiczyć. Przed 
pandemią odwiedzały nas również dzieci 
z pobliskiego przedszkola i sąsiedniej 
szkoły z przedstawieniami okolicznościo-
wymi. Regularnie odprawiane były Msze 
Św. Na dany moment jest to utrudnione, 
ale mamy nadzieje, że w niedługim czasie 
będziemy mogli wznowić udział w takich 
atrakcjach. Oprócz przyjemności są oczy-
wiście różne czynności pielęgnacyjne, 
które muszą być wykonane codziennie 
– opatrunki, zlecenia lekarskie, poda-
wanie leków, często karmienie, mycie – 
tzw. szara codzienność ale jakże ważna 
w pielęgnacji osób chorych i starszych. 
Oferujemy opiekę całodobową, rehabi-
litację ruchową i specjalistyczną (powy-
padkową, poudarową). Prowadzimy 
również terapię zajęciową, podopieczni 
wykonują różne cudeńka podczas prac 
manualnych. Oferujemy pyszną, domowa 
kuchnię dostosowaną do wymagań diete-
tycznych. Zajmujemy się również reali-
zacją recept i zleceń medycznych.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
wielu łask Bożych i sił w codziennej 
pracy i służbie dla Seniorów.

Anna Skupień
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Abraham to pierwsza biblijna 
postać, której w Biblii poświę-
cono naprawdę wiele miejsca. 

O Adamie bowiem mówi się niewiele, 
trochę więcej o Noem, jednak dopiero 
pierwszy patriarcha w dziejach narodu 
wybranego stał się bohaterem sporej 
części Księgi Rodzaju. Ukazane są tam 
jego dzieje od opuszczenia (z ojcem 
i krewnymi) rodzinnej miejscowości 
Ur nad Eufratem, przez wędrówki po 
Bliskim Wschodzie w poszukiwaniu 
nowej ojczyzny, założenie rodziny, 
narodziny syna, spory i sojusze z sąsia-
dami, śmierć żony, ponowne małżeń-
stwo, aż do końca jego życia w wieku 
175 lat!

Można zauważyć, że począt-
kowo nasz bohater nie był zbytnio 
przekonany co do tego, co Bóg mu 
mówi i nawet roześmiał się słysząc 
Jego słowa. Kiedy nasz niedowiarek 
doczekał się już potomstwa, Bóg kazał 
mu na jednym z pagórków złożyć 
w ofierze swojego syna. Abraham naza-
jutrz podjął decyzję. Narąbał drzewa 
dla spalenia ofiary i wyruszył w drogę. 
Na górze Moria zbudował ołtarz, 
związał syna i sięgnął ręką po nóż. 
Ale wtedy ukazał się anioł i powie-
dział: Nie podnoś ręki na chłopca i nie 
czyń mu nic złego! Teraz poznałem, 

że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś 
Mi nawet twego jedynego syna. Jak 
wielki smutek musi czuć ojciec odda-
jący swoje dziecko w ofierze, Izaak 
był jego jedynym kochanym synem, 
na którego tak długo czekał. 

Niedawno czytałam pewne opowia-
danie: „Pewien człowiek pracował jak 
operator zwodzonego mostu. Kiedy 
podnosił most, przepływały pod nim 
barki, opuszczając go przepuszczał 
mknące po szynach pociągi. Pewnego 
dnia wziął ze sobą do pracy swego 
kilkuletniego jedynego synka. Gdy 
wykonywał swoje rutynowe czyn-
ności, jego syn bawił się na zewnątrz 
dyżurki. Wtem rozległ się dźwięk tele-
fonu, który jak zwykle był zapowiedzią 
informacji o nadjeżdżającym pociągu. 
Szybko włączył urządzenie opuszcza-
jące most i właśnie wtedy usłyszał 
przeraźliwy krzyk swego syna. Gdy 
wyjrzał na zewnątrz, zobaczył, że jego 
noga uwięziona została w trybach 
maszyny, które powoli miażdżyły ją 
i wciągały do środka. W tej chwili 
usłyszał także sygnał nadjeżdżającego 
z oddali pociągu. W tak dramatycznej 
sytuacji miał jedynie dwie możliwości 
- opuścić lub podnieść most wyba-
wiając syna od śmierci, ale skazując 
na nią setki pasażerów nadjeżdżającego 

pociągu. Kiedy pociąg przejeżdżał po 
moście, niektórzy ludzie uśmiech-
nięci machali mu rękoma na powi-
tanie. On tymczasem stał zalany łzami, 
a jego serce przeszywał ogromny ból 
z powodu męki, w jakiej zginął jego 
jedyny, ukochany syn.”

Tę sytuację możemy porównać 
zarówno do Abrahama, jak i do Boga. 
Ten zesłał Swego Syna, by On odkupił 
nasze grzechy. Niektórzy z nas mogą 
sobie tylko wyobrazić jak to jest stracić 
ukochane dziecko. Od starego Abra-
hama możemy nauczyć się wielu 
rzeczy. Między innymi niesamowitego 
oddania i zaufania Bogu, cierpliwości 
i wytrwałości w Jego obietnice.

Dominika Czechowicz

KARTKA Z PISMA ŚWIĘTEGO
„Po tych wydarzeniach Pan tak 

powiedział do Abrama podczas 
widzenia: Nie obawiaj się, Abramie, 
bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda 
twoja będzie sowita. Abram rzekł: 
O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro 
zbliżam się do kresu mego życia, nie 
mając potomka; przyszłym zaś spadko-
biercą mojej majętności jest Damasceń-
czyk Eliezer. I mówił: Ponieważ nie 
dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony 
u mnie sługa mój, zostanie moim spad-
kobiercą. Ale oto usłyszał słowa: Nie 
on będzie twoim spadkobiercą, lecz 
ten po tobie dziedziczyć będzie, który 
od ciebie będzie pochodził. I pole-
ciwszy Abramowi wyjść z namiotu, 
rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, 
jeśli zdołasz to uczynić; potem dodał: 
Tak liczne będzie twoje potomstwo. 
Abram uwierzył i Pan poczytał mu to 
za zasługę”. (Rdz 15)

„A gdy Abram miał dziewięćdzie-
siąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan 
i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszech-
mogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, 
chcę bowiem zawrzeć moje przymierze 

Cierpliwy i ufny 
Abraham
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Dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli naszą akcję. Dzięku-
jemy za życzliwość i zrozu-

mienie. Zebrane w ten sposób środki 
zostaną przeznaczone na wyjazd 
młodzieży bierzmowanej i nie tylko 
do Rzymu w ramach podziękowania 
za dar bierzmowania i rok formacyjny. 
Wierzymy głęboko w to, że wyjazd 
taki będzie możliwy po ustabilizowaniu 
się sytuacji epidemicznej w Europie. 
Dlatego już teraz podejmujemy dzia-
łania, do których zdążyliśmy się już 
przyzwyczaić przez ostatnie lata. 

Szczególne słowa podziękowania 
kierujemy do Pana Michała Sowy – 
właściciela hurtowni zniczy za życz-
liwość i wsparcie naszej akcji. 

Wszystkich naszych dobroczyńców 
i ludzi dobrej woli otaczamy pamięcią 
modlitewną. 

PGM: „Śladami Boga”

pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie 
liczne potomstwo. Abram padł 
na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: 
Oto moje przymierze z tobą: staniesz się 
ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz 
więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię 
twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie 
ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że 
będziesz niezmiernie płodny, tak że 
staniesz się ojcem narodów i pocho-
dzić będą od ciebie królowie. […] 
I mówił Bóg do Abrahama: żony twej 
nie będziesz nazywał imieniem Saraj, 
lecz imię jej będzie Sara. Błogosławiąc 
jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal 
błogosławił, tak że stanie się ona matką 
ludów i królowie będą jej potomkami. 
Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał 
się; pomyślał sobie bowiem: Czyż czło-
wiekowi stuletniemu może się urodzić 
syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia 
Sara może zostać matką?” (Rdz 17)

Finał akcji „znicz dla młodych”
W tym wyjątkowym pod każdym względem roku zakończyliśmy tradycyjną już akcję polegającą na sprzedaży zniczy. 
Przed kościołem i na cmentarzu, młodzież naszej parafii przez 11 dni zachęcała do zakupów. W akcji wzięło udział 

28 młodych osób, których łączna ilość poświęconego czasu wynosi niemal 200 godzin.
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Ojciec 
zapomina
Opowieść dla każdego ojca 
Posłuchaj synu! Mówię do ciebie, 

kiedy śpisz, z małą łapką skur-
czoną pod policzkiem i jasnymi 

lokami przyklejonymi do wilgotnego 
czoła. Przyszedłem do twojego pokoju 
z własnej woli. Kilka minut temu, 
kiedy czytałem w bibliotece gazetę, 
przetoczyła się przeze mnie dusząca 
fala wyrzutów sumienia. W poczuciu 
winy stoję przy twoim łóżku. Oto 
co myślałem synu. Byłem dla ciebie 
ciężarem. Zrugałem cię, kiedy szyko-
wałeś się do szkoły, ponieważ ledwie 
przetarłeś twarz ręcznikiem.

Kazałem ci prosić o pozwolenie, 
byś nie musiał czyścić butów. Krzyk-
nąłem ze złością, gdy  upuściłeś 
coś na podłogę. Przy śniadaniu też 
wytknąłem ci błąd. Rozlałeś coś. 
Pospiesznie przełykałeś jedzenie. Zbyt 
grubo posmarowałaś chleb masłem.

A potem, kiedy zacząłeś się bawić, 
a ja szykowałem się do wyjścia, odwró-
ciłeś się i krzyknąłeś: „Do widzenia 
tato!”. Spojrzałem na ciebie 
spod oka i w odpowiedzi 
powiedziałem jedynie: „Nie 
garb się!”. 

Wszystko zaczęło się 
od nowa późnym popołu-
dniem. Zobaczyłem cię już 
na drodze. Na klęczkach 
grałeś w kulki. Miałeś dziu-
rawe skarpety. Upokorzyłem 
cię przy twoich kolegach, 
każąc ci maszerować przed 
sobą do domu. Skarpetki były 
drogie – gdybyś sam musiał 
je kupić, bardziej byś o nie 
dbał! Wyobraź sobie synu, tak 
pomyślałem. 

Czy pamiętasz jak później, 
gdy czytałem w biblio-
tece, wszedłeś nieśmiało, 
z wyrazem bólu w oczach? 

Kiedy spojrzałem znad gazety, stałeś 
w drzwiach, wahając się czy wejść. 
„Czego znów chcesz? – warknąłem. 
Nie odpowiedziałeś tylko przebie-
głeś przez pokój jak burza i zarzuciłeś 
mi ręce na szyję, i pocałowałeś mnie, 
i twoje małe rączki zacisnęły się z uczu-
ciem, które Bóg zaszczepił w twoim 
sercu i którego nie zabije nawet moje 
zaniedbanie. A potem już cię nie było 
– twoje nóżki tupały na schodach. 

Tak, synu, wkrótce potem gazeta 
wysunęła mi się z rąk i chwycił mnie 
okropny, chorobliwy strach. Cóż 
za nałóg mnie owładnął? Nałóg 

wynajdywania błędów i dawania 
reprymend – tak jakbym zapomniał, że 
jesteś tylko chłopcem. Ale nie dlatego, 
że cię nie kocham. To dlatego że zbyt 
wiele od ciebie wymagałem. Oceniałem 
cię na miarę moich własnych lat. 

A tyle było w twoim zachowaniu 
prawdy, dobra i delikatności. Twoje 
serce jest tak wielkie jak brzask nad 
wzgórzami. Było to widać, kiedy wbie-
gałeś, by spontanicznie pocałować 
mnie na dobranoc. Nic więcej nie liczy 
się tej nocy, synu. Przyszedłem pod 
osłoną ciemności do twojej sypialni 
i klęczę tu zawstydzony! 

To kiepska pokuta. Wiem że nie 
zrozumiałbyś tego wszystkiego, 

gdybym mówił do ciebie za 
dnia, kiedy nie śpisz. Ale jutro 
będę prawdziwym tatą! Będę 
twoim kumplem i będę płakać, 
gdy ty płaczesz, i śmiać się 
gdy ty się śmiejesz. Ugryzę się 
w język, kiedy przyjdą słowa 
zniecierpliwienia. Będę wciąż 
sobie powtarzał jak zaklęcie: 
„On jest tylko chłopcem, 
małym chłopcem!”. 

Chciałem widzieć w tobie 
mężczyznę. A jednak teraz, 
kiedy skulony śpisz na swym 
posłaniu, widzę synu, że jesteś 
wciąż dzieckiem. Jeszcze 
wczoraj tuliła cię matka, trzy-
małeś głowę na jej ramieniu. 
Żądałem zbyt wiele, zbyt 
wiele. 
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Aby zrozumieć Biblię nie 
wystarczy śledzić tekst, trzeba 
czytać między wierszami. 

Inaczej mówiąc, trzeba zobaczyć jaki 
świat wyłania się z kart Pisma Świę-
tego. W tym nowym cyklu artykułów, 
poznajemy 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.

Grota narodzenia
Betlejem czasów starożytnych było 

niewielkim miasteczkiem. Chociaż 
leżało zaledwie kilka kilometrów od Jero-
zolimy nie zyskało znaczenia, aż naro-
dził się w nim król Dawid. Chociaż i to 
na niewiele by się zdało, gdyby nie Józef, 
który pochodził z domu i rodu Dawida, 
i poślubiona mu Maryja, która w czasie 
spisu ludności nosiła pod sercem Jezusa. 
Czas jej rozwiązania nadszedł, gdy znaj-
dowali się właśnie w Betlejem.

Pierwsi chrześcijanie dobrze zapa-
miętali miejsce, gdzie urodził się Pan 

Jezus. Od samego początku wiedziano, 
w której z kilkunastu grot znajdujących 
się w Betlejem, Maryja powiła Jezusa. 
Sprawa była tak oczywista, że cesarz 
Hadrian w 131 roku kazał zburzyć 
miejscu kultu, które tu zapewne stało, 
a zamiast tego postawił malutką świą-
tynię pogańską. Jednak już osiemdzie-
siąt lat później znów znalazła się tu 
budowla chrześcijan, o czym wspo-
mina Orygenes, wybitny znawca Biblii. 
Nieco ponad sto lat później w IV wieku, 
w jednej z grot sąsiadujących z Grotą 
Narodzenia założył, swoją pustelnię 
inny wybitny tłumacz Pisma Świętego, 
Hieronim. Powstał tam nawet, w tych 
podziemiach, klasztor. A nad nim, 
wspaniała bazylika, którą fundował 
sam cesarz Konstantyn.

Dzisiejsza bazylika znajduje się 
dokładnie w tym samym miejscu, 
na planach tej samej budowli i liczy 
sobie ponad 1400 lat. Z czasów 
Konstantyna pozostały jeszcze mozaiki 
pod posadzką obecnej świątyni. W kilku 
miejscach podłogi można zajrzeć przez 

specjalne otwory i podziwiać kunszt 
rzymskich artystów. Ołtarz główny, 
przeznaczony na kult prawosławnych 
greków znajduje się dokładnie nad 
Grotą Narodzenia, w miejscu małej 
Rotundy, podobnej do tej z bazyliki 
Zmartwychwstania w Jerozolimie.

Zatem obecna bazylika zawdzięcza 
swój kształt bizantyjczykom w VI wieku 
i... opatrzności Bożej. Gdy na początku 
VII wieku Palestynę najechali Persowie, 
nie zniszczyli tej świątyni, jako jedynej, 
gdyż nad wejściem znajdowała się 
mozaika, albo fresk, przedstawiający 
pokłon mędrców ze wschodu. Ubrani 
byli w perskiej szaty. Następnie, gdy 
pojawili się tu muzułmanie pod prze-
wodem Omara, postanowili oszczędzić 
to miejsce, stawiając jedynie niewielki 
meczet tuż obok bazyliki. Stoi on 
do dziś. Wtedy też chrześcijanie zmniej-
szyli znacznie wejście do Bazyliki. 

Dokończenie na str. 17

Betlejem 
– Grota 

Narodzenia
Ziemia Jezusa wczoraj i dziś

Betlejem – bazylika Betlejem – wnętrze bazyliki
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Ks. Leopold Franciszek 
Antoni Brossig 

– proboszcz Czarnego Dunajca w latach 1891 1935

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XIX WIEKU

Ks. Leopold Brossig pochodził 
z rodziny szlacheckiej. Tak 
należy tłumaczyć fakt posia-

dania aż 3 imion. Zwyczaj nadawania 
dwóch lub trzech imion dziecku przyjął 
się już w czasach średniowiecznych 
w rodzinach szlacheckich, później 
także mieszczańskich. Wielość imion 
miała pokazywać wysokie urodzenie 
i status społeczny. Był on synem Fran-
ciszka i Florentyny Winiarskiej. (Bardzo 
często w rodzinach szlacheckich drugie 
imię dziecka było równocześnie imie-
niem ojca dziecka). Urodził się 11 lutego 
1858 roku w pobliskim Witowie. Tam też 
ukończył szkołę podstawową. Jako że 
młody Leopold zapowiadał się dobrze, 
miał zmysł do nauki i biegłość w naukach 
ścisłych, skierowano go do gimnazjum 
w Wadowicach. Rodzicom bowiem zale-
żało na dobrym wykształceniu syna. Nie 
mamy informacji dotyczących rodzeń-
stwa przyszłego księdza.

Już w gimnazjum Leopold myślał 
o powołaniu kapłańskim, dlatego po 

zdaniu matury skierowano go do semi-
narium w Tarnowie, w którym jak 
wiemy kształcili się przyszli księża 
dla diecezji tarnowskiej, w której znaj-
dowała się parafia Czarny Dunajec 
(o podziale administracyjnym diecezji, 
różnym od współczesnego pisaliśmy 
w poprzednim numerze). Studia teolo-
giczne ukończył z tytułem doktora nauk 
teologicznych.

22 lipca 1882 roku Leopold przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk biskupa 

Józefa Alojzego Pukalskiego. Jego 
pierwszą parafią wikariuszowską była 
wspólnota w Straszęcinie, do której 
trafił i pracował przez rok po święce-
niach. Od listopada 1885 roku pracował 
w parafii w Baranowie Sandomier-
skim. Mając ośmioletni czas doświad-
czenia wikariuszowskiego powrócił 
na Podhale. 26 stycznia 1886 roku został 
wikarym eksponowanym w Nowym 
Bystrym, skąd po rozgraniczeniu 
diecezji przeszedł do diecezji krakow-
skiej. W Nowym Bystrym zasłynął 
jako gorliwy kapłan, utalentowany 
mediator wszelkich sporów, zawołany 
społecznik. W uznaniu tych dokonań 
otrzymał w 1890 roku dekret biskupi, 
będący nominacją na proboszcza parafii 
w Czarnym Dunajcu.

W Czarnym Dunajcu spędził 
45 lat - i były to lata rzetelnie prze-
służone dla dobra nie tylko parafian, 
ale całego społeczeństwa ówczesnego 
miasteczka. Ks. Brosig przez 26 lat - 
od 1892 do 1918 - piastował mandat 
radnego, gdy zaś Polska odzyskała 
niepodległość, zasiadł w pierwszej 
niepodlegającej zaborczym władzom 
radzie. Aktywność polityczna 
i społeczna tego kapłana była nader 
ożywiona. I chociaż 6 lipca 1910 roku 
witał specjalnie przygotowaną prze-
mową austriackiego arcyksięcia Salwa-
tora, bawiącego na Podhalu i w Czarnym 
Dunajcu, chociaż 24 maja 1915 roku 
celebrował nabożeństwo dziękczynne 
za zwycięstwo sprzymierzonych nad 
armią carską - to jednak w lutym 
1918 roku odprawił uroczystą mszę, 
świętą otwierającą manifestację prze-
ciwko traktatowi brzeskiemu, na mocy 
którego Polesie i Chełmszczyzna zostały 
włączone do Rosji. W 1920 roku ks. 
Brosig wszedł w skład Komitetu Obrony 
Narodowej, organizującego wsparcie dla 

Ks. Leopold Brosig został pochowany na cmentarzu 
w Czarnym Dunajcu

Tablica nagrobna ks. Leopolda Brosiga
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sił zbrojnych, zmagających się z Armią 
Czerwoną.

Z równie dużym entuzjazmem 
proboszcz działał na niwie czysto 
społecznej. Od 1902 roku przewod-
niczył Radzie Szkolnej Miejscowej, 
w 1918 stanął na czele Komitetu Pomocy 
Dzieciom, organizującego dożywianie 
młodzieży dzięki darom, nadsyłanym 
ze Stanów Zjednoczonych, był także 
przewodniczącym Rady Nadzorczej 
Banku Spółdzielczego w Czarnym 
Dunajcu. W maju 1917 roku aktywnie 
pracował w komitecie, organizującym 
wsparcie dla pogorzelców z 25 domów, 
które spłonęły w wielkim pożarze.

Doba ks. Brosiga wydawała się 
nieograniczona. Poza wypełnianiem 
obowiązków duszpasterskich i admi-
nistrowaniem rozległą parafią, poza 
zasiadaniem w gremiach samorządo-
wych, politycznych i spółdzielczych, 
uczył też religii w Czarnym Dunajcu 
i Wróblówce, organizował kursy sadow-
nicze i rolnicze, budował Dom Kato-
licki (oddany do użytku w 1935 roku), 
godził zwaśnionych - i to w sprawach 
tak ważkich, jak sprawa podziału 
lasów, stanowiących współwłasność 
siedmiu gmin. Wydelegowany do tej 
misji w 1921 roku przez czarnodunaj-
czan spisał się znakomicie, zażegnał 
spór i doprowadził do zgody. Przy-
szło mu to o tyle łatwiej, że dobrze 
znał problem: już w 1905 roku został 
powołany w skład komisji, regulującej 
zasady zarządzania lasami wspólnoty. 
A żeby zamknąć „leśny” wątek biografii 
księdza proboszcza dodać trzeba, iż jego 
inicjatywą było obsadzenie lipami drogi 
w kierunku Piekielnika oraz cmentarza.

Ks. Leopold Brosig nie mógł się 
czuć niedoceniony. Od bliźnich zbierał 
dowody uznania w postaci licznych 
nominacji i powołań, od kościelnych 
przełożonych otrzymał godność wice-
dziekana (w 1926 roku) i dziekana 
orawskiego oraz tytuły prałata, a także 
tajnego szambelana Jego Świątobliwości 
Ojca Świętego. Zmarł w 1935 roku, dwa 
lata po przejściu na emeryturę. Spoczął 
na cmentarzu w Czarnym Dunajcu - 
bo gdzie znalazłoby się godniejsze 
miejsce niż pośród tych, którym 
poświęcił całe niemal życie?

Następca Ks. Feliks Budzaszek
Oprac. Ks. Marcin Napora

Dokończenie ze str. 15

Teraz, aby dostać się do środka, trzeba 
mocno pochylić głowę i plecy. Dzięki 
temu, najeźdźcy czy poganie nie mogli 
wjechać konno do świątyni. Ma to też 
pewną wymowę duchową. Małe drzwi 
są zaproszeniem do przyjęcia postawy 
pokory.

Później ważny akcent zaznaczyli 
krzyżowcy w XI i XII wieku. Wspólnie 
z prawosławnymi greckimi chrześcija-
nami, ułożyli na ścianach nawy głównej 
mozaiki. Przedstawiając sceny z życia 
Jezusa i obrady soboru w Konstanty-
nopolu, któremu zawdzięczamy Credo, 
niedzielne wyznanie wiary. Chrześci-
janie na całym święcie odmawiają je 
tak samo. Przypomina nam ono, że 
choć podzieleni, zostaliśmy obda-
rowani łaską chrztu. Wzywa nas też 
do zabiegania o pełną jedność wierzą-
cych w Chrystusa.

Sercem Bazyliki jest niewąt-
pliwie Grota Narodzenia. Dziś jest to 
niewielka krypta, do której wchodzi się 
schodami się z boku ołtarza. Miejsce, 
gdzie narodził się Jezus zaznaczone jest 
srebrną gwiazdą. W krypcie znajduje 
się też wnęka, w której znajdował się 
żłóbek, najprawdopodobniej kamienny. 
Tylko tam katolicy mogą odprawiać 
eucharystię, gdyż cała bazylika podlega 
prawosławnym.

Bazylika Narodzenia jest znakiem 
wspólnej wszystkim ludziom, a szcze-
gólnie chrześcijanom nadziei. Ta 
nadzieja to Jezus. Przynosi On światu 
pokój. Każdy człowiek może zanurzyć 
się w tym pokoju Jezusa, jeśli tylko 
ma odwagę przyznać się do tego,  że 
sam sobie nie poradzi. To miejsce uczy 
pokory. Bóg okazał się cichym i pokor-
nego serca. Stał się jednym z nas, by 
pomóc na zaufać. Zaufać w Jego troskę. 
Wystarczy trochę pokory i nadziei, by 
zaufanie zakwitło i wydało owoce 
pokoju Jezusa.

ks. Michał Paruch

Grota, gdzie narodził się Jezus

Gwiazda wskazująca, gdzie narodził się Jezus

Betlejem – mozaiki z czasów Konstantyna
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Bóg chce wszystkich przekonać do powrotu. Aby tego 
dokonać powołał Abrahama. Dał mu obietnicę, że 
będzie miał potomstwo i ziemię. I urodził się Izaak. 

Otrzymał obietnicę, że Bóg będzie z nim i tak było. Wiemy, 
że miał on syna Jakuba. I jemu Pan dał obietnicę, że stanie 
się ojcem narodu. Tak się stało. Miał on 12 synów. Jednym 
z nich był Józef. Pan zesłał mu dwa niezwykłe sny, które 
nie podobały się jego braciom. Poszedł raz ich poszukać, 
na prośbę ojca i oto co się stało:

„A gdy Józef błąkał się po polu, spotkał go pewien czło-
wiek. Zapytał go więc ów człowiek: «Kogo szukasz?» Odpo-
wiedział: «Szukam moich braci. Powiedz mi, proszę, gdzie 
oni pasą trzody». A na to ów człowiek: «Odeszli stąd, ale 
słyszałem, jak mówili: Chodźmy do Dotain». Józef udał się 
więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotain. Oni ujrzeli 
go z daleka i zanim się do nich przybliżył, postanowili 
podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: «Oto tam 
nadchodzi ten, który miewa sny! Teraz zabijmy go i wrzućmy 
do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go 
pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów!» A gdy kupcy 
madianiccy mijali ich, bracia, wyciągnąwszy śpiesznie Józefa 
ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia sztuk 
srebra, a ci zabrali go ze sobą do Egiptu” (Rdz 37, 15-20.28).

„Szukam moich braci”, to kolejne słowa, jakie kieruje 
do nas Bóg przez usta dziecka. Przypominają nam one trzy 
bardzo ważna prawdy. 

Po pierwsze, że grzech oddala nas od siebie. Jeśli nie 
mogliśmy ufać Bogu, który nas stworzył, to tym bardziej 
nie możemy zaufać człowiekowi. Boimy się, że będziemy 
wykorzystani. Zazdrościmy. Chcemy rządzić innymi. Nie 
dogadujemy się. Ale im bardziej dbamy o siebie, tym mniej 
jesteśmy szczęśliwi. Bóg przez młodego Józefa przeko-
nuje nas, że warto szukać drugiego człowieka. Bo wszyscy 
jesteśmy braćmi i siostrami. Możemy być szczęśliwi tylko 
razem.

Po drugie szukanie braci, naprawa tego, co zepsuł grzech, 
wymaga przebaczenia. Józef został sprzedany, jeszcze wcze-
śniej bracia chcieli go zabić. Przez nich stał się niewolnikiem. 
Był dobry w spełnianiu obowiązków, ale żona jego właści-
ciela oskarżyła go niesłusznie i został wtrącony do więzienia. 
Udało mu się z niego wyjść dopiero, gdy faraonowi przy-
śnił się sen, którego nikt nie mógł wyjaśnić. Podczaszy 
króla przypomniał sobie, że Józef ma taki dar od Boga. 
Sen oznaczał, że na ziemi nastanie 7 lat urodzajnych i 7 lat 
głodu. Faraon uczynił Józefa namiestnikiem. Minęły lata. 
Józef przygotował Egipt na trudny czas. Nikt nie był głodny. 
Ale Jakub i bracia Józefa potrzebowali pomocy. Udali się 

do Egiptu, aby kupić jedzenie. W domu został tylko Jakub 
i Beniamin, najmłodszy brat, którego Józef jeszcze nie znał. 
W Egipcie Józef rozmawiał ze swymi braćmi, chociaż oni 
go nie poznali. Dał im jedzenie, ale powiedział, że muszą 
wrócić z najmłodszym bratem, na dowód swojej uczci-
wości. Jakub bardzo się tego bał. Mówił, że gdyby stracił 
drugiego syna umarłby z rozpaczy. W końcu jednak musiał 
się zgodzić. Wszyscy bracia znaleźli się przed Józefem. 
Ten poddał ich próbie, a gdy okazało się, że są gotowi iść 
do więzienia zamiast Beniamina, rozpłakał się i wyznał, kim 
jest. Przebaczył im. Sen młodego Józefa się spełnił. Bracia 
pokłonili się przed nim, ale też zostali ocaleni.

Po trzecie, aby znaleźć braci i szczęście potrzebujemy 
Boga. Od samego początku tej historii to Bóg dbał o swój 
lud. On chciał przypomnieć, że jest zawsze wierny, że nawet 
ze strasznych historii potrafi wyprowadzić dobro. On jest 
lekarstwem na grzech. Dlatego też Jakubowi w Egipcie Bóg 
dał obietnicę, że spośród jego potomków wyjdzie Mesjasz. Ta 
obietnica też się spełniła, bo taki jest Bóg – zawsze wierny.

RORATY: 
Adwent to czas, który 

przypomina o wypełnieniu 
się Bożych Słów. W Jezusie 
spełniają się wszystkie Boże 
obietnice. Podczas tegorocz-
nych rorat kontynuujemy 
temat Eucharystii. Będziemy 
poznawać, czego uczy nas 
Msza Święta oraz jakie otrzymujemy w niej dary. Codziennie 
dzieci będą otrzymywać jedną papierową bombkę choin-
kowa do samodzielnego złożenia, symbolizującą dar płynący 
z Eucharystii. Ks. Michał Paruch
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KĄCIK  DLA  DZIECI
Grudzień, ważny miesiąc. Rozpoczęły się roraty. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale i na powtórne 

przyjście Pana Jezusa na końcu czasów. To czas przypominania obietnic Boga. On stworzył świat z miłości i nas 
ludzi. Ale posłuchaliśmy Złego i zgrzeszyliśmy. Przestaliśmy ufać naszemu Ojcu. Bóg jednak nie zostawił nas. 

Obiecał, że nam pomoże, że kiedyś znów będziemy żyć z nim w przyjaźni. Rozpoczęła się droga powrotu do Ojca.



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

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. 
PRZYJĘLI 

7 LISTOPAD
• Florian IWAN, s. Bartłomieja 

i Renaty, Czarny Dunajec

21 LISTOPAD
• Lena Klaudia LIGAS, c. Jakuba 

i Klaudii, Czarny Dunajec

28 LISTOPAD
• Szymon Michał SKOCZYK, 

s. Bartłomieja i Romy, Czarny 
Dunajec

W SAKRAMENTALNY  
ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI 

WSTĄPILI

21 LISTOPAD
Piotr KANTOR, Czarny Dunajec
Cecylia SOBEK, Czarny Dunajec

27 PAŹDZIERNIK
 � Anna TOCZEK, l. 87, zm. 
19.09.2020 r., Czarny Dunajec

 
31 PAŹDZIERNIK

 � Elżbieta ROSIŃSKA, l. 57, zm. 
29.10.2020 r., Czarny Dunajec

 
4 LISTOPAD

 � Zofia KOZIOŁEK, l. 92, zm. 
2.11.2020 r., Czarny Dunajec

5 LISTOPAD
 � Anna BULAS, l. 69, zm. 
31.10.2020 r., Czarny Dunajec

 � Stanisław STOPKA, l. 88, zm. 
2.11.2020 r., Czarny Dunajec

9 LISTOPAD
 � Anna KANTOR, l. 85, zm. 
6.11.2020 r., Czarny Dunajec

 � Krzysztof MATERA, l. 51, zm. 
5.11.2020 r., Czarny Dunajec

12 LISTOPAD
 � Stefania KOMPERDA, l. 86, zm. 
10.11.2020 r., Czarny Dunajec

17 LISTOPAD
 � Maria DZIELAWA, l. 83, zm. 
13.11.2020 r., Czarny Dunajec

19 LISTOPAD
 � Maria ZACHWIEJA, l. 62, zm. 
16.11.2020 r., Czarny Dunajec

24 LISTOPAD
 � Jan RATUŁOWSKI, l. 59, zm. 
19.11.2020 r., Czarny Dunajec

25 LISTOPAD
 � Antoni CHLEBEK, l. 70, zm. 
20.11.2020 r., Czarny Dunajec

26 LISTOPAD
 � Ludwika BALIŃSKA, l. 77, zm. 
23.11.2020 r., Czarny Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK ODESZLI
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Intencje mszalne
06.12 - 20.12.2020 r.

2 Niedziela Adwentu 6.12 Wspomnienie 
św. Mikołaja, biskupa 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 8.30 †  Władysława Bujas 13 rocz. śmierci 
 8.30 †  Stanisław Zieliński
10.00 †  Barbara i Eugeniusz Borowski, 

córka Ewa
10.00 †  Ludwik Chlebek, żona Maria, 

syn Stanisław 
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY 
17.00 †  Stanisław Tylka 

Poniedziałek 7.12 Wspomnienie 
św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 †  Emilia Stasiowska – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Owsianka – int. z pogrzebu 
17.00 †  Adam Rawicki 4 rocz. śmierci 
17.00 †  Aleksander Sowa

Wtorek 8.12 Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 †  Mieczysław Greczek 
 8.30  O błog. Boże i opiekę Matki Bożej 

dla nauczycieli, uczniów, rodziców 
i pracowników LO oraz Technikum 
SPSK w Czarnym Dunajcu 

 8.30 †  Maria i Jan Zieliński 
10.00 †  Bolesław Gąsior 
10.00 †  Janina i Henryk Kwaśny 
17.00 †  Władysław Chlebek, żona Zofia, 

syn Jan 

Środa 9.12 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 †  Maria i Maciej Szaflarski 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Władysława Słowakiewicz – 

int. z pogrzebu 
17.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki 

Bożej w zwalczeniu wirusa, który 
nam zagraża 2) Dziękcz. i o błog. 
Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie 
dla pewnej rodziny 3) O błog. Boże, 
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla 
Tadeusza Morawy z okazji urodzin 

Czwartek 10.12 Wspomnienie NMP Loretańskiej 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 †  Stanisław Jachymiak, żona Maria, 

dzieci Jan i Anna
 7.00 †  Emilia Stasiowska – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Bronisław Mateja – int. z pogrzebu 
17.00 †  Jan Szaflarski 
17.00 †  Alojzy Stachulak

Piątek 11.12 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Owsianka – int. z pogrzebu
17.00 †  Antoni Pogwizd 

Sobota 12.12 Wspomnienie NMP z Guadalupe 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 †  Emilia Stasiowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Bronisław Mateja – int. z pogrzebu 

 7.00 †  Władysława Słowakiewicz – 
int. z pogrzebu 

 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu 
17.00 †  Józef Szczypta w rocz. śmierci 

3 Niedziela Adwentu 13.12 Wspomnienie 
św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 8.30 †  Stanisław Juchas 
10.00 †  Bogusław Rubiś 11 rocz. śmierci 
11.30 †  Stanisław Bałek 5 rocz. śmierci 
15.00 †  Maria Szeliga 
17.00 †  Karol i Kunegunda Figus 

Poniedziałek 14.12 Wspomnienie św. Jana 
od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 †  Małgorzata Szadzińska 
 7.00 †  Emilia Stasiowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu 
17.00 †  Bronisława i Władysław Molek 

Wtorek 15.12 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Owsianka – int. z pogrzebu
 7.00 †  Bronisław Mateja – int. z pogrzebu 
17.00 †  Jan i Aniela Morawa 

Środa 16.12 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Władysława Słowakiewicz – 

int. z pogrzebu 
 7.00 †  Barbara Jakubczak – 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 Doroty z okazji urodzin 

Czwartek 17.12 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 †  Władysław Szaflarski, żona Bronisława, 

dzieci Anna, Zofia i Tadeusz
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Owsianka – int. z pogrzebu 
17.00  O błog. Boże i zdrowie dla Bronisławy 

i Michała z okazji urodzin 
17.00 †  Jan Stefaniak 1 rocz. śmierci

Piątek 18.12 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 †  Władysław Szaflarski
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Władysława Słowakiewicz – 

int. z pogrzebu
17.00 W Y P O M I N K O W A 

Sobota 19.12 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 W int. Bogu wiadomej
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Stanisław Owsianka – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu 
17.00 †  Bogusław Rafacz 

4 Niedziela Adwentu 20.12 
 7.00 †  Stanisław Ratułowski greg. 
 7.00 †  Władysław Gal, jego rodzice 

i teściowie i zm. z rodziny
 8.30 †  Regina Waksmundzka 

10.00 †  Florian Bryjak, żona Aniela, syn Florian 
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY 
17.00 †  Anna i Stanisław Rafacz

STARE BYSTRE I WRÓBLÓWKA
2 Niedziela Adwentu 6.12 Wspomnienie 
św. Mikołaja, biskupa
Stare Bystre  
9.00  O błog. Boże i zdrowie w rodzinie 

Styrczula
Wróblówka  
10.30  1) O błog. Boże, opiekę Marki Bożej 

i zdrowie dla członkiń Róży Anny 
Mazur i ich rodzin 
2) † Józef Szczypta 23 rocz. śmierci

Wtorek 8.12 Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP
Stare Bystre  
15.30 †  Edward Kwak 19 rocz. śmierci
Wróblówka  
15.30  1) † Stanisław Bałek – int. z pogrzebu 

2) † Bronisław Mateja – int. z pogrzebu

Środa 9.12 
Stare Bystre  
15.30  O powołania kapłańskie i zakonne, 

zwłaszcza z naszej parafii
Wróblówka  
15.30  1) † Wiktoria Liszka 

2) † Bronisław Mateja – int. z pogrzebu 

Piątek 11.12 
Stare Bystre  
15.00 †  Władysław Strama
Wróblówka  
15.00  1) † Marianna Mazur 

2) † Bronisław Mateja – int. z pogrzebu 

3 Niedziela Adwentu 13.12 Wspomnienie 
św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Stare Bystre  
 9.00 O szczęśliwe rozwiązani dla Andżeliki
Wróblówka  
10.30 †  Józef Chraca, syn Andrzej 

Środa 16.12 
Stare Bystre  
15.30 †  Stanisław Watychowicz 15 rocz. 

śmierci
Wróblówka  
15.30  1) † Stanisława Blecharczyk – 

int. z pogrzebu 
2) † Bronisław Mateja – int. z pogrzebu 

Piątek 18.12 
Stare Bystre  
15.00 W Y P O M I N K O W A
Wróblówka  
15.00  1) W Y P O M I N K O W A 

2) † Bronisław Mateja – int. z pogrzebu

4 Niedziela Adwentu 20.12 
Stare Bystre  
 9.00  O błog. Boże, opiekę Marki Bożej 

i zdrowie dla członkiń Róży Zofii 
Obrochta i ich rodzin

Wróblówka  
10.30  Przebłagalna i o oddalenie epidemii 

z Róży Anny Mazur
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