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DUNAJEC
Miesięcznik Rzymskokatolickiej Parafii 
pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu
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Sukces Fabryki św. Mikołaja

Historia domu zakonnego 
Sióstr Serafitek
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ustanowił 

rok 
św. Józefa



AKTUALNOŚCI

ADWENT

P omimo ograniczeń epidemicznych, 
przeżyliśmy godnie czas Adwentu. 

Tradycyjnie w każdą niedzielę adwentu, 
kolejni przedstawiciele ul. Ojca św. 
Jana Pawła II zapalali świecę na wieńcu 
adwentowym, który odmierzał upły-
wający czas oczekiwania na Boże 
Narodzenie.
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Rozpoczynamy kolejny rok 
naszej działalności. Przed nami 
wiele wyzwań i planów w życiu 
osobistym, jak i zawodowym. 
W nowy rok wchodzi z chrze-
ścijańską nadzieją na zakoń-
czenie się epidemii i na powrót 
do normalności. Wiele bowiem 
inicjatyw naszych prywatnych, ale 
też parafialnych musiały zostać 
mocno ograniczone ze względu 
na wprowadzone i utrzymywane 
obostrzenia. Liczymy na szybkie 
ich zniesienie lub przynaj-
mniej na „rozluźnienie” reżimu 

sanitarnego tak, aby możliwe było 
zorganizowanie Misterium Męki 
Pańskiej, które w zeszłym roku 
spotkało się z dużym zainteresowa-
niem Parafian.

W najnowszym numerze chcie-
libyśmy przybliżyć naszym Czytel-
nikom historię obecności sióstr 
Serafitek na naszych ziemiach. Ich 
cicha i pokorna służba zwraca 
uwagę wielu, choć same nie chcą 
o swojej posłudze mówić, postanowi-
liśmy je zachęcić, aby podzieliły się 
z nami swoim doświadczeniem pracy 
w Czarnym Dunajcu.

Dużym zainteresowaniem naszych 
Czytelników cieszył się również seria 
artykułów o kolejny proboszczach 
i administratorach naszej parafii 
w XIX wieku. Postanowiliśmy więc 
kontynuować ten blok, opisując teraz 
proboszczów, którzy administro-
wali naszą parafią w XX wieku. To 
dla starszych naszych czytelników 
czasy, które mogły się zapisać w ich 
pamięci, dlatego prosimy o przeka-
zywanie Gazecie wszelkich infor-
macji i wspomnień o proboszczach 
z I połowy XX wieku.

Redakcja

Słowo Wstępne 

DUNAJEC



PASTERKA

W przepięknej scenerii Kościoła przywitaliśmy Małą Dziecinę na Mszy św. 
pasterskiej. Choć w reżimie sanitarnym to jednak mogliśmy odśpiewać 

pierwsze kolędy, oddając hołd Nowonarodzonemu Jezusowi, niczym pasterze 
przybywający do Betlejem.

Drodzy Parafianie i goście.
Niech czas Świąt będzie d la Was wszystkich obfity w łaski.

Niech przyniesie wszystkim błogosławieństwo pokoju, pomyślności i szczęścia.
Niech to błogosławieństwo stale wam towarzyszy.

Niech Mała Boża Dziecina swym uśmiechem rozjaśnia mroki codzienności
i sprawi byśmy na nowo odzyskali moc Wiary.

Duszpasterze

POŚWIĘCENIE FIGUREK 
JEZUSKA W ŻŁÓBKU

A dwent przeżywaliśmy, rozwa-
żając temat darów, jakie 

możemy czerpać z Eucharystii. Pod 
koniec grudniowego czuwania ks. 
Proboszcz tradycyjnie już poświęcił 
figurki Dzieciątka Jezus, które trafiły 
do naszych domowych stajenek.
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Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemad-
modum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poru-
szony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których 

znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił 
Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny 
patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franci-
szek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 
2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia 
poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej 
i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony 
specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni 
będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne 
życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami 
(tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz 
modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, 
którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczest-
niczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach 
i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.
1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas 

ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem 
Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmo-
wali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim roze-
znaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupeł-
nego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny 
będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział 
w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozwa-
żanie o Świętym Józefie.

2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „czło-
wiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej 
tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”, czyli 
uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron 
forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości 
ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych 
obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób 
wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa 
Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie 
miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedli-
wości”. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią 
uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, 
będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie 
opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem 

Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby 
wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego 
przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, 
którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupeł-
nego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty 
w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955r. ustanowił święto 
Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność 
pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność 
natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione 
zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”. 
Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powie-
rzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świę-
tego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu 
Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych 
za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, 
oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że 
Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpie-
czeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, 
gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”. Udziela 
się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać 
będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub 
Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej 
w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też 
jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako 
własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji 
Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz 
oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy 
cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, 
rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny 
na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających 
i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie 
mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu 
od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko 
to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu 
lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności 
na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona 
Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedo-
godności własnego życia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej,  
dnia 8 grudnia 2020.

Papież Franciszek ogłosił Rok Jubileuszowy św. Józefa, trwający od 8 grudnia 2020r. do 8 grudnia 2021 r.

Dekret ustanawiający  
rok św. Józefa

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa,  
zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia,  

w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.
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Po krótkim okresie bycia biskupem, 
w uroczystośc Pięciu Polskich 
Braci Męczenników, Ojciec Święty 

Pius XII na konsystorzu w Rzymie, 
mianował biskupa lubelskiego arcybi-
skupem gnieźnieńskim i warszawskim, 
Prymasem Polski. Bulla nominacyjna 
została podpisana 16 listopada w uroczy-
stość Matki Bożej Ostrobramskiej. Jak 
nominat wspominał później to była 
wiadomość na którą nie był gotowy. Gdyż 
został co dopiero biskupem i po dwóch 
i pół roku miał zostać głową dwóch archi-
diecezji w Gnieźnie i Warszawie.

„Ogromnie się tego lękałem i zdecy-
dowanie się broniłem, ale powie-
dziano mi, że Ojcu Świętemu się nie 
odmawia… Nie czułem się przygoto-
wany do tak odpowiedzialnej pracy, 
zwłaszcza w dwóch archidiecezjach, i to 
odległych, mających odmienne właści-
wości, z którymi trzeba się było liczyć.”

Wyszyński podjął służbę Kościo-
łowi w czasach wyjątkowo ciężkich. 

Od początku, wobec nowej sytuacji 
ustrojowej, dostrzegał palącą potrzebę 
znalezienia modus vivendi Kościoła 
w Polsce. Przewidując trafnie dalszy 
rozwój wydarzeń w kraju i na arenie 
międzynarodowej, wybrał drogę poro-
zumienia z rządem Polski. Warto zazna-
czyć że nowy prymas bardzo kryty-
kował działania komunistycznego rządu 
który zaczął proces prześladowania 

kościoła chrześcijańskiego, przez co 
miał mnóstwo problemów z władzą.

W trakcie ingresu do katedry 
Gnieźnieńskiej i później do Katedry 
Warszawskiej, Wyszyński wygłosił 
homilię o szacunku i miłości do historii 
Warszawy i o tym, że nie można tego 
lekceważyć. Opowiadał o swoim przy-
wiązaniu do tego miasta i tragicznych 
losach Stolicy Polski.

„Od dziś zaczyna się moja droga 
przez Warszawę. Znam Stolicę dobrze. 
Jestem z nią związany. Może najbar-
dziej była mi bliska, gdy broczyła krwią 
w powstaniu, gdy patrzyłem z Izabelina 
na dymy ofiarne wielkiego ołtarza cało-
palenia. Po ulicach Warszawy biegała 
od młodości moja matka, która jako 
sierota wcześnie zetknęła się ze Stolicą. 
Ja też, już jako sierota po zgonie matki, 
znalazłem się w Warszawie, w gimna-
zjum Górskiego, w którym wiele lat 
spędziłem. Dopiero zajęcie miasta 
przez Niemców przecięło mój powrót 
do szkoły. W okresie wojny spędziłem 
w Stolicy 3 lata. Obecnie jestem tutaj 
trzecim nawrotem. Dzisiaj muszę 
pokochać Warszawę i oddać jej swe 
siły i życie. O wiele to łatwiej dziś, 
niż kiedykolwiek. Oby Bóg – Miłość 

Kardynał Stefan 
Wyszyński Świetym

Prymasowskie obowiązki

12 listopada 1948 roku 

–  mianowanie na Prymasa Polski

2-4 lutego 1949 roku 

–  Ingres do katedry Gnieźnieńskiej i katedry Warszawskiej 

14 kwietnia 1950 roku 

–  podpisanie porozumienia z władzami komunistycznymi 

12 stycznia 1953 roku 

–  nominacja kardynalska 

25 września 1953 roku 

–  aresztowanie przez władze komunistyczne

KARTKA Z KALENDARZA
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nadał tej pasterskiej miłości swoje 
Ojcowskie Oblicze. … Po Warszawie 
trzeba chodzić z wielką czcią, z sercem 
czystym i wiernym, aż do śmierci Bogu 
i katolickiej Polsce”.

Wobec nieunormowanej sytuacji 
prawnej w relacjach między Kościołem 
a państwem, Wyszyński podpisał poro-
zumienie z rządem komunistycznym. 
Była to jedyna deklaracja prawna okre-
ślająca sytuację Kościoła w Polsce. 
Władze komunistyczne jednak nie 
planowali dotrzymać podpisanych 
zobowiązań. Po latach kardynał 
tłumaczył się dlaczego podpisał to 
porozumienie. Uważał że Polska, 
a z nią Kościół Święty utracił dużo 
krwi podczas okupacji hitlerowskiej, 
by mogła sobie obecnie pozwolić 
na dalszy jej upływ. Oraz że trzeba 
za każdą cenę zatrzymać ten proces 
duchowego wykrwawiania się, by 
można było wrócić do normalnego 
życia, niezbędnego do rozwoju Narodu 
i Kościoła, do życia zwyczajnego.

Po raz pierwszy jako Prymas udał 
się do Rzymu z wizytą „ad limina 
apostolorum”. Uzyskał od papieża 
Piusa XII aprobatę dotyczącą linii 
postępowania Kościoła i Episkopatu 
w Polsce. Wręczył Ojcu Świętemu 
symboliczne dary: garść ziemi polskiej, 
w którą wsiąkła krew dzieci podczas 
Powstania Warszawskiego, różaniec 
z chleba otrzymany od uwolnionych 
więźniów i ryngraf Matki Bożej, która 
go nigdy nie zawiodła.

Na konsystorzu w Rzymie, 
Wyszyński został mianowany kardy-
nałem. W tym czasie wzmogło się 

w kraju prześladowanie Kościoła, 
ograniczanie jego wolności, podsta-
wowych praw do bytu i pracy. Władze 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
odmówiły paszportu nowo mianowa-
nemu Kardynałowi, który miał poje-
chać do Rzymu na konsystorz, nie 
mógł więc osobiście udać się po kape-
lusz kardynalski. Ingerencje władz 
państwowych w sprawy Kościoła 
coraz bardziej przybierały na sile. 
Rząd, po zlikwidowaniu opozycji 
politycznej, poczuł się na tyle silny, 
że uznał za stosowne przejść mimo 
zawartego porozumienia do ostrej 
walki z Kościołem. Nastąpiły aresz-
towania biskupów i księży. Władze 
państwowe chciały uzależnić od siebie 
duchowieństwo oraz decydować 
o obsadzaniu stanowisk kościelnych. 
Kardynał Prymas nieustępliwie bronił 
Kościoła. W imieniu Episkopatu skie-
rował do władz państwowych memo-
riał, w którym mówił wyraźnie, że 

w obliczu krzywd, jakich doznaje 
Kościół w Polsce, już dalej w ustęp-
stwach iść nie może. Non possumus… 
Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza 
składać nie wolno. Przez co w nocą 
został aresztowany i wywieziony 
z Warszawy.

SŁOWNIK
• Non possumus (pol. nie możemy) 

– łacińska sentencja stosowana 
w nawiązaniu do słów apostołów 
Piotra i Jana, którymi mieli odpowie-
dzieć na zarzuty Sanhedrynu zabra-
niającego im działalności w imię 
Chrystusa: non enim possumus 
quae vidimus et audivimus non 
loqui („albowiem nie możemy 
tego cośmy widzieli i słyszeli nie 
mówić”). Słowa non possumus przy-
woływane są w kontekście deklaracji 
wiary chrześcijańskiej.

• Sine dominico non possumus („bez 
niedzieli nie możemy”) odpowie-
dzieli w roku 304 męczennicy 
z Abiteny, schwytani na niedzielnej 
celebrze liturgicznej, która była 
zabroniona i karana śmiercią.

Formę non possumus stosuje 
Kościół katolicki wobec żądań świec-
kich, które ocenia jako nie do przyjęcia 
(non possumus oznacza niemożliwość 
zrezygnowania z zasad chrześcijań-
skich). W takim kontekście słów 
tych miał użyć papież Klemens VII 
w odpowiedzi na prośbę o rozwód 
króla angielskiego, Henryka VIII. 
Było to przyczyną powstania Kościoła 
anglikańskiego.
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To, że w kalendarzu zmieniła 
się data, to że 25 i 26 grudnia 
już za nami, wcale jeszcze nie 

oznacza, że Boże Narodzenie właśnie 
przeminęło. Nie musimy, a nawet nie 
możemy, zapominać aż do następnego 
roku o tajemnicy Narodzenia, która tak 
niedawno została nam po raz kolejny 
objawiona. Dni następujące po Bożym 
Narodzeniu w żaden sposób nie powinny 
przypominać typowych dni poświątecz-
nych, dni w których widać, że coś się 
skończyło, dni w których powtarzamy, 
że ten świąteczny okres tak szybko 
minął. Bo skończył się wolny czas, 
wracamy do pracy i do obowiązków, 
ale podczas tych Świąt otrzymaliśmy 
coś, co możemy nosić w sobie cały rok- 
to radość Bożego Narodzenia, która nie 
została nam ofiarowana tylko na czas 
Wigilii i Pasterki, lecz powinna towarzy-
szyć nam każdego dnia. I chociaż łatwiej 
jest cieszyć się tym darem właśnie w te 
szczególne grudniowe dni, bo sprzyja 
temu świąteczna atmosfera poprzedzona 
adwentowym oczekiwaniem i przygo-
towaniami, to jednak duchowy wymiar 
i sens Bożego Narodzenia przekładając 
na życie codzienne możemy „ rozcią-
gnąć” na cały rok. „ Zawsze, ilekroć 
uśmiechasz się do swojego brata i wycią-
gasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie 
(…) Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg 
pokochał innych przez Ciebie, zawsze 
wtedy jest Boże Narodzenie”.Te piękne 
słowa wyrażają, że to czy Boże Naro-
dzenie trwa jeden dzień czy 365 dni 

zależy już tylko od nas. W każdym 
człowieku istnieją duże pokłady 
dobra, życzliwości i szacunku- trzeba 
je tylko wyzwolić. Bóg stał się czło-
wiekiem, jednym z nas i dla nas. Tym 
co kierowało Nim, aby to zrobić była 
miłość do ludzi- i tego uczy nas mała 

Dziecina w żłóbku. Jeśli zachwycimy 
się tą postawą i będziemy brać przy-
kład z prawd objawionych w szopce 
to każdego dnia w naszych sercach, 
domach i miejscach pracy będziemy 
przeżywać radość Bożego Narodzenia.

Maria Bednarek

Przedłużyć 
świętowanie 

tajemnicy 
wcielenia bożego

Święta, święta i po świętach…- ale czy aby na pewno? Czy Boże Narodzenie 
już minęło? I czy na kolejne trzeba czekać dwanaście miesięcy? 
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Oczywiście coś w co wierzy 
wystarczająca liczba osób 
nie staje się automatycznie 

prawdą. Jakkolwiek niezliczona byłaby 
ta ilość, liczebność wyznawców nie 
wyznacza prawdziwości wyznania. 
W innym wypadku np. Ziemia musia-
łaby zmienić swój kształt i ruch 
względem Słońca tylko dlatego, że 
ludzkość zmieniła zdanie w tej kwestii. 
Jednakże liczba osób które wierzą 
w Boga ma bardzo duże znaczenie. 
Naukowcy ciągle odkrywają nowe 
prawdy o wszechświecie, które podwa-
żają lub negują wcześniejsze wnioski. 
Mimo wszystko postęp naukowy nie 
doprowadził jeszcze do odkrycia, które 
mogłoby podważyć prawdopodobień-
stwo liczbowe, że za tym wszystkim 
kryje się inteligentny umysł. W istocie 
kolejne odkrycia naukowe dotyczące 
człowieka i wszechświata wykazują 
jeszcze dobitniej, z jak złożonymi 
zjawiskami mamy do czynienia i jak 
bardzo uwidacznia się w nich misterny 
projekt. Dowody wcale nie podważają 
istnienia Boga, ale przemawiają za inte-
ligentnym źródłem życia we wszech-
świecie. Pokazują nam jeszcze bardziej, 

że wszystko co teraz istnieje zostało 
odgórnie zaplanowane oraz, że nad 
wszystkim co teraz jest, czuwa Bóg. 
Przesłanki obiektywne to jednak nie 
wszystko.

Na to zagadnienie należy spojrzeć 
znacznie szerzej. Od zarania dziejów 
u miliardów ludzi na całym świecie 
napotykamy przeświadczenie, że Bóg 
istnieje. Ta świadomość jest z ludźmi 
od zawsze. Do takiego wniosku 
wierzący dochodzą na podstawie 
osobistego, subiektywnego kontaktu 
z Bogiem. Na podstawie ich własnych 
przeżyć. Miliony współcześnie żyją-
cych osób mogą złożyć szczegółowe 
opisy i świadectwa dotyczące swoich 
doświadczeń z Bogiem. Osoby te 
powołują się na wysłuchane modlitwy, 
i konkretne, często zadziwiające 
sposoby, w jakie Bóg zaspokoił ich 
potrzeby i prowadzi podczas podej-
mowania ważnych decyzji w życiu 
osobistym. Są w stanie opisać jak Bóg 
pomógł im w trudnych momentach, 
jakie wsparcie otrzymali w chwilach 
gdy niewierzący zaczęliby już tracić 
nadzieje. Ludzie, o których mowa, 
nie opisują jedynie takich czy innych 

wierzeń czy doktryn, ale przedstawiają 
szczegółowe relacje dotyczące dzia-
łania Boga w ich życiu. Wielu z nich 
wyraża pewność, że istnieje dobry, 
kochający Bóg, który okazał im swoją 
troskę i wierność. Jeśli jesteś scepty-
kiem, czy możesz z całą pewnością 
stwierdzić, że to właśnie ty masz na ten 
temat rację, a wszyscy pozostali ludzie 
się mylą?

Znamy także wiele świadectw ludzi, 
których życie zupełnie się nie układało. 
Napotykali oni na swojej drodze same 
przeszkody, przez co coraz bardziej odda-
lali się od szczęścia. Wszędzie szukali 
pomocy, ale nic nie przynosiło oczeki-
wanych przez nich skutków. Dopiero 
kontakt z Bogiem był w stanie zmienić 
ich sytuację. Obrócił ich życie do góry 
nogami. Dopiero w Bogu odnaleźli 
prawdziwy spokój i nieustające szczę-
ście. Wiedzieli, że zawsze mają przy 
sobie kogoś, kto ich wesprze i będzie 
dla nich opoką. Czy przypadkiem może 
być fakt, że tylko i wyłącznie wiara oraz 
modlitwa pomogły ułożyć ich życie? Czy 
te wszystkie świadectwa mogłyby mieć 
miejsce gdyby Bóg nie istniał?

Maja Starostka

Czy Bóg  
naprawdę istnieje?

Osoba twierdząca stanowczo, że nie ma Boga, musi zignorować najgłębsze odczucia 
niezliczonej rzeszy ludzi, którzy są przekonani, że Bóg jest.
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Postać Mojżesza ciągnie za sobą 
niesłychanie długą i skompliko-
waną historię. Kojarzymy ją przede 

wszystkim z opowieścią o chłopcu, 
cudownie uratowanym z rzeki oraz 
z wyzwoleniem Narodu Izraelskiego 
z niewoli egipskiej. Warto pamiętać, 
że oprócz tych cudownych wydarzeń, 
w życiu Mojżesza, tak jak w życiu 
każdego człowieka pojawiają się trudne 
momenty, chwile obawy i niepewności 
co do boskiego planu.

Mojżesz przyszedł na świat w czasie 
niewoli egipskiej. Wyciągnięty z Nilu, 
jako niemowlę trafił do rodziny córki 
faraona. Dorastał i wychowywał się wśród 
Egipcjan, nie dostrzegając niedoli i cier-
pienia swoich izraelskich pobratymców. 
Dopiero gdy stał się mężczyzną, zobaczył 
w Izraelitach swoich braci, na których 
cierpienie nie mógł się godzić. Z pole-
cenia Boga, objawiającego się mu jako 
płonący krzew, Mojżesz decyduje się 
wyprowadzić naród wybrany z Egiptu. 
Wędrówka Izraelitów przez pustynię 
trwała czterdzieści długich lat, a mimo 
to Mojżesz pozostawał wierny Bogu 
i z wiarą wykonywał wszystkie jego 
polecenia. Pan nie pozostawiłby swego 
ludu na pastwę losu, by umarli z głodu 

i pragnienia. Posłał im z nieba mannę 
i przepiórki, by mogli się posilić. Gdy 
lud zaczął sprzeciwiać się Mojżeszowi 
i wątpić w jego proroctwo, Bóg przekazał 
człowiekowi Tablice Przykazań, które są 
znakiem Przymierza między człowiekiem 
a Bogiem. 

Warto zauważyć, że odwrócenie 
się Mojżesza od ludności Egipskiej 
z całą pewnością nie było łatwe. Prze-
cież dorastał wśród niej i traktował jako 
rodzinę. Kochał Egipt i był przyzwycza-
jony do systemu, jaki w nim panował. 
Nietrudno sobie zatem wyobrazić, 
co musiał czuć, patrząc na miasto w całko-
witej destrukcji, pogrążone w plagach, 
które zadawały ludności śmierć i cier-
pienie. Dzisiaj, może to być analogia 
człowieka patrzącego na świat, którego 
się nauczył, do którego się przyzwy-
czaił, w którym dobrze się czuje i który 
pogrąża się w upadku, autodestrukcji. 
Człowiek staje wówczas przed ciężkim 
wyborem między czymś, co dotychczas 
było dla niego ważne, jednak ostatecznie 
prowadzi do upadku, a czymś, co wymaga 
ogromnego poświęcenia i daru z siebie. 
Mojżesz udowadnia, że nie ma nic nad 
Słowo Boże, któremu całkowicie się 

oddaje. Poświęca mu całe swoje życie 
i za to otrzymuje łaskę.

Izraelici pomimo wielkich znaków 
od Boga, których doświadczyli ciągle 
pozostawali nieufni i pełni obaw. Posia-
dali wrodzoną krnąbrność i upartość, 
często pragnęli chodzić własnymi ścież-
kami. W momencie, gdy zaczynało 
brakować im pożywienia i picia, zaczęli 
szemrać przeciwko Mojżeszowi. Zamiast 
zwrócić się do Boga, szukali winowajcy, 
nastawiali się wrogo przeciwko swojemu 
przywódcy, a czasami nawet żałowali, 
że nie pozostali w Egipcie, gdyż tam 
pomimo niewoli otrzymywali poży-
wienie. Podobnie i my, często buntu-
jemy się przeciwko Bogu, obwiniamy 
go za ciężkie sytuacje, za to, że nasza 
wędrówka czasami bywa trudna. Zapomi-
namy całkowicie o modlitwie, rozmowie 
z naszym Ojcem, który przecież chce dla 
nas jak najlepiej, ale tylko czeka na nasze 
wezwanie. Naszym Egiptem staje się 
grzech, do którego nas ciągnie, mimo że 
nas zniewala. Sprawia on, że często nie 
dostrzegamy znaków, które Bóg zsyła 
prosto przed nasze oczy.

Mojżesz uczy nas, że nie jest łatwo 
podążać boskimi ścieżkami, ale pomimo 
tego, że są one kręte i często bardzo trudne, 
to prowadzą do jedynego celu, którym 
jest sam Bóg. Równie trudno jest stać 
się przewodnikiem dla innych ludzi, żyć 
tak by swoja postawą godnie świadczyć 
o Chrystusie. Jednak my, tak jak Mojżesz, 
powinniśmy trwać w zaufaniu, w wierze, 
że gdy w jakiejkolwiek sprawie zdamy się 
na Boga, to podjęliśmy właściwy wybór.

Anna Skupień 

Mojżesz
– przewodnik i prawodawca
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Geneza pomysłu
Adwent to czas intensywnych przy-

gotowań do świąt Bożego Narodzenia. 
Rokrocznie związany jest on z kierma-
szami świątecznymi i jarmarkami bożo-
narodzeniowymi organizowanymi przez 
różne organizacje i stowarzyszenia. W tym 
roku kiermaszowe zapędy skutecznie 
utrudniła epidemia, która sprawiła że 
praktycznie sens straciło organizowanie 
takich akcji w tradycyjnej formie. Jako 
że Parafialna Grupa Młodzieżowa nie 
poddaje się przeciwnościom, postanowi-
liśmy znaleźć sposób dotarcia do wszyst-
kich, którzy zainteresowani byli produk-
tami świątecznymi. Taka była geneza 
powstania pomysłu.

Pierwsze plany
Wbrew pozorom przygotowanie 

ciekawej oferty w tak trudnych czasach 
nie było łatwe. Już podczas pierw-
szego spotkania zarządu organizacyj-
nego postanowiono, że oferta przyjmie 
kształt strony internetowej w formie 
aplikacji, na której potencjalny klient 
będzie mógł zapoznać się szczegółowo 
z produktem, a następnie zamówić 
produkt poprzez formularz zamówie-
niowy, w którym wypełni dane tele-
adresowe. Zamówione z kolei produkty 
miały zostać dostarczone w ciągu 
48 godzin do zamawiającego przez 
„pracownika” Fabryki.

W połowie listopada prace szły już 
dwutorowo. Z jednej strony powstawała 
strona internetowa, w której sukcesywnie 
umieszczano kolejne produkty i uspraw-
niano proces zamawiania, na razie tylko 
w teorii. Z drugiej zaś strony przygoto-
wywano poszczególne produkty. Z tego 
też względu stworzono zespoły produk-
cyjne, każdy odpowiedzialny za inny 
rodzaj ozdób świątecznych. Każdy 
zespół miał swojego lidera, dla uspraw-
nienia przepływu informacji i sprawności 
działania. I tak powstało 7 zespołów 
do spraw produkcji bombek góralskich, 
cekinowych, pierników, choinek, stroików, 
wianków i kartek świątecznych. Każdy 
zespół pracował osobno, uwzględniając 
obostrzenia sanitarne. Osobny zespół przy-
gotowywał produkty do pakowania, foto-
grafował i numerował po to, aby do zama-
wiających trafiły właściwe ozdoby.

Czas promocji 
i czas realizacji

W pierwszą niedzielę adwentu strona 
www.fabrykaswmikolaja.pl rozpoczęła 
swoje funkcjonowanie. Równocześnie 
w tym dniu pojawiły się artykuły promu-
jące tą stronę w lokalnych mediach inter-
netowych Podhale24 i GóralInfo oraz 
na profilu facebookowym Podhalańskiej 
Grupy Młodzieżowej. Pierwsze zamó-
wienie pojawiło się już rano o 8.17. z każdą 
godziną zainteresowanie stroną wzrastało. 

Zaledwie po kilku godzinach funkcjono-
wania strony pojawiło się 12 dużych zamó-
wień. Takiego odzewu nie spodziewaliśmy 
się. Nasza reakcja była natychmiastowa. 
W tym samym jeszcze dniu rozpoczę-
liśmy realizację zamówień. W pierwszych 
trzech dniach od otwarcia strony została 
ona wyświetlona aż 800 razy, co świadczy 
o dużym zainteresowaniu.

Tygodnie pracy
Kolejne dni i tygodnie upływały 

pod znakiem z jednej strony ciągłej 
produkcji i uzupełniania zasobów maga-
zynowych, a z drugiej ciągłego dostar-
czania produktów pod wskazany adres. 
Nieustannie również usprawniano działal-
ność strony i codziennie dodawano nowe 
produkty. Czas planowanej realizacji zamó-
wienia skrócono do 24 godzin, tak aby 
zamawiający nie musiał zbyt długo czekać. 
Przez kilka dni w okolicach 6 grudnia, 
ozdoby rozwoził św. Mikołaj, co spotkało 
się z entuzjazmem i uśmiechami naszych 
klientów. „Dostawcą” zainteresowane były 
zwłaszcza dzieci, choć nie tylko.

Pierwsze podsumowania
Prace w Fabryce św. Mikołaja trwały 

36 dni. Codziennie po kilka godzin dziennie, 
a niektórzy nawet po kilkanaście, poświęcali 
na to, aby Fabryka działała jak należy i aby 
zamawiający nie musiał zbyt długo czekać. 
Ostatecznie złożono 209 zamówień różnej 

Fabryka św. Mikołaja  
– pomysł z klasą 

Przez cały Adwent informowaliśmy o akcji Parafialnej Grupy Młodzieżowej: „Śladami Boga”, która nosiła 
ciekawą nazwę: Fabryka św. Mikołaja. Okazało się, że spotkała się ona z gorącym przyjęciem nie tylko 

wśród mieszkańców naszej parafii. Z pewnością więc będzie kontynuowana. 
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wielkości, średnio po 7 produktów. Sprze-
dano niebagatelną liczę 1366! produktów, 
a każdy z nich wymagał indywidualnej 
uwagi i czasu produkowania. Zdecydo-
waną większość zamówień zrealizowano 
poprzez osobiste dostarczenie produktów. 
Najdalszym zrealizowanym zamówie-
niem, które dostarczono osobiście było to 
złożone z Kamesznicy koło Żywca, odda-
lonej od Czarnego Dunajca o 100 km. Kilka 
zamówień wysłano pocztą do Wieliczki, 
Krakowa i Tokarni. Nasze produkty dotarły 
także poza Czarnym Dunajcem, do Rogoź-
nika, Starego Bystrego, Wróblówki, Zako-
panego, Nowego Targu, Odrowąża, Piekiel-
nika, Jabłonki, Lipnicy Wielkiej, Szaflar, 
Harklowej i Zaskala. Już same miejsca 
dotarcia naszych produktów świadczą 
o skali projektu i zakresie koniecznych prac.

Ostatecznie stronę odwiedziło 
3500 zainteresowanych. Wyprodukowano 
250 różnych rodzajów produktów, których 
łączna liczba wyniosła 1520. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się pierniki, 
których sprzedano ogromną liczbę 764. 
W tym najczęściej nabywanym produktem 
piernikowym był zestaw z Mikołajem. Nie 
małym wzięciem cieszyły się również 
bombki góralskie, których sprzedano 
324 oraz 224 bombek cekinowych. 
Ponadto nabywców znalazło 10 słoiczków 
typu świecznik, 11 choinek z materiału, 
25 wianków ściennych, 69 kartek świątecz-
nych, 86 stroiki oraz 24 ozdoby haftowane.

Podziękowania
Jeśli nasz Czytelnik dobrze prześle-

dził powyższe dane, ma już świadomość 
że została wykonana ogromna praca. 
Byłaby ona jednak niepotrzebna gdyby 
nie Wasze, Zamawiających otwarte serca. 
Dlatego w pierwszym rzędzie chcieli-
byśmy podziękować wszystkim, którzy 
złożyli zamówienia, a jest to grupa ponad 

200 osób. Dziękujemy również za ofiary 
przy tej okazji złożone. Całkowity dochód 
ze sprzedaży ozdób świątecznych zostanie 
przekazany na wyjazd młodzieży bierzmo-
wanej do Rzymu w ramach podzięko-
wania za dar bierzmowania.

Słowa podziękowania kierujemy 
również do Pani Renaty Czyszczoń i Pani 
Janiny Czechowicz, które wspierały naszą 
działalność produkcyjną i z pewnością 
przyczyniły się do tego, że produkty były 
chwalone za jakość i wygląd. Dzięku-
jemy również Bartłomiejowi Michul-
cowi, który samodzielnie stworzył 
bardzo dobrze działającą stronę oraz że 
codziennie ją aktualizował i uzupełniał, 
aby sprostać wymaganiom klientów. Dzię-
kujemy również Annie Skupień, która 
przez 36 dni nadzorowała proces produk-
cyjny oraz mobilizowała poszczególne 
zespoły do produkcji, przekazując im listy 
zapotrzebowania tak, aby produkty były 
na czas oraz, aby odwiedzający stronę 
mieli w czym wybierać.

Refleksja
Lista osób, którym należy podziękować 

jest bardzo długa. Nie sposób wszystkich 
wymienić. Dość powiedzieć, że w akcji 
uczestniczyło ponad 30 młodych osób, 
których zaangażowanie było ogromne. 
Serce rośnie i łza w oku się kręci, gdy 

widzi się tak wielu młodych ludzi, którzy 
nie siedzą przed telewizorem, ekranem 
komórki, ale pracują dla dobra wspól-
nego. I nie to jest najważniejsze ile zaro-
biliśmy (jak to niektórzy pytają), ale to, że 
stworzono wspaniały zespół, który potrafi 
zrealizować wielkie dzieła, takie jak to czy 
choćby marcowe misterium Męki Pańskiej. 
I choć epidemia trochę utrudniła nam dzia-
łanie i spotykanie się to jednak nadal to 
czynimy, bo mamy poczucie wspól-
noty, mamy poczucie że uczestniczymy 
w czymś co jest nie moje i nie twoje, ale 
nasze i wspólne oraz że to, co robimy ma 
wartość dobra. Wiele z tych umiejętności, 
które nabędziemy wykorzystamy w doro-
słym życiu. Aktywność społeczna, pewna 
przedsiębiorczość, zaradność, umiejęt-
ność rozwiązywania problemów i trud-
ności, sprawność działania, szybkość pracy, 
pomysłowość i kreatywność to zdolności, 
których można było nauczyć się podczas 
pracy w Fabryce św. Mikołaja. Najważ-
niejsze jednak jest to, że to wszystko dzieje 
się w przestrzeni sacrum, w przestrzeni 
grupy działającej przy parafii. To też uczy 
pewnej odpowiedzialności za kształt parafii, 
za to jak jest ona postrzegana i odbierana 
przez ludzi z zewnątrz jak i samych Para-
fian. A to ma wartość bezcenną. Bo wiemy, 
że choć jesteśmy młodzi, to mamy wpływ 
na to co i jak się dzieje w naszym kościele 
i w naszej parafii. A to z kolei z pewnością 
przełoży się na dorosłe życie.

Zespół Fabryki św. Mikołaja

Ps. Strona fabryki nadal jest aktywna. 
Można ciągle zamawiać, choć już prze-
cież wszyscy mamy domy przystrojone, 
a choinki ubrane. Zachęcamy szczególnie 
do zapoznania się z bogatą ofertą pierników. 
Warto choć jednego zamówić, żeby się 
przekonać.

www.fabrykaswmikolaja.pl
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Historia zgromadzenia
Nasze Zgromadzenie powstało 

w 1881 roku założone przez bł. o. Hono-
rata Koźmińskiego, kapucyna i bł. M. 
Małgorzatę Łucję Szewczyk. Łucja 
od najmłodszych lat pragnęła pełnić wole 
Boga. Po wielu poszukiwaniach, mając już 
52 lata, w 1880 roku przybyła do Zakro-
czymia. Było to małe i miłe miasteczko, 
ale nie było w nim miejsca, gdzieby 
ubodzy i starcy mieli swoje oparcie. 

Widząc to, wynajęła ubogą izdebkę. 
Znalazłszy biedną, kaleką staruszkę, umie-
ściła ją w swoim pokoju. I tak się zaczęło. 
Potem przybyły kolejne ubogie. Znalazły 
się tez kobiety, które miały pragnienie 
pomagać ubogim. Po namyśle i modlitwie 
Łucja Szewczyk w maju 1881 roku, razem 
z pierwszą kandydatką zaczęła w Zakro-
czymiu formować nowe bezhabitowe 

zgromadzenie zakonne pod kierownic-
twem bł. Honorata. W początkowym 
okresie siostry pracowały na terenie 
zaboru rosyjskiego i mimo trudności opie-
kowały się chorymi oraz bezdomnymi 
kobietami w Zakroczymiu, Warszawie 
i Częstochowie. Dziesięć lat później prze-
niosły swą działalność na teren ówczesnej 
Galicji i 14 sierpnia 1891 roku przyjęły 
habity z rąk ordynariusza krakowskiego 
kard. Albina Dunajewskiego. Odtąd Zgro-
madzenie zaczęło występować jako habi-
towe. Było to możliwe, gdyż w zaborze 
austriackim panowała większa swoboda 
religijna.

W okresie międzywojennym Zgro-
madzenie rozwijało się bardzo inten-
sywnie w całej Polsce. Po II wojnie 
światowej siostry objęły działalno-
ścią charytatywną biednych i chorych 
również poza granicami Polski.

Pierwsze kroki  
w Czarnym Dunajcu

Pan Bóg ma różne plany. Życie sióstr 
Serafitek splotło się z mieszkańcami 

Siostry Serafitki 
w Czarnym Dunajcu

Mały domek w Czarnym Dunajcu przy ulicy Sienkiewicza 42, a w nim siostry Serafitki,  
czyli Córki Matki Bożej Bolesnej. Bardzo często twarze i serca się zmieniają, ale duch seraficki jest wciąż 

ten sam. Jesteśmy w różnych miejscach, chociaż w ostatnim czasie tych miejsc jest coraz mniej.

Siostry Serafitki z dziećmi ze żłobka

Na zdjęciu od lewej s. Ewa, s. Krescencja, s. Flawiana i s. Wincenta

Procesja Bożego Ciała 26 maja 1978 roku. Na zdjęciu s. Brygida Hormata i s. Bronisława Kopeć
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Czarnego Dunajca już przed II wojną 
światową. Siostry pracowały w Białce 
Tatrzańskiej. Wiemy, że utrzymywały 
kontakt z mieszkanką Czarnego Dunajca 
Anną Wróblówną. Gdy była już starsza, 
w roku 1936 zapisała swój dom przy 
ul. Sienkiewicza 645 na własność Zgro-
madzenia, z warunkiem dożywotniego 
utrzymania. I tak się zaczęło. W poda-
rowanym domu mieszkała wraz z loka-
torami. Dla sióstr początkowo nie było 
miejsca. Jednak, gdy p. Anna była 
chora s. Bernardyna przyjechała, aby 
opiekować się chorą i zamieszkała 
z nią. Gdy było więcej miejsca dołą-
czyły kolejne siostry. W czasie wojny, 
w roku 1944 Serafitki oficjalnie podjęły 
prace w Czarnym Dunajcu. Po śmierci 
Anny Wróblówny w 1951 roku siostry 
zajęły kolejne pokoje. Zakres działal-
ności poszerzył się. Siostry pomagały 
chorym i biednym, zajęły się przy-
gotowaniem do pierwszych sakra-
mentów dzieci cygańskich. Przez dzieci 
siostry trafiły do starszego pokolenia 
cyganów mieszkających w osobnej 
dzielnicy Czarnego Dunajca i pociągały 
ich do spowiedzi i Komunii Świętej. 
W tym czasie rozwija się nauka religii 
dzieci, początkowo indywidualnie, 
później gromadka wzrosła do 45 dzieci. 
Prowadziły również świetlice, w której 
dzieci po nauce mogły odrabiać lekcje 
i bawić się w ogrodzie. Siostry pragnęły 
zorganizować kurs kroju i szycia, lecz 
nie otrzymały pozwolenia od władz 
oświatowych.

Dokończenie na str. 15 

Dom zakonny sióstr Serafitek w Czarnym Dunajcu - wygląd obecnyDom zakonny przy ulicy Sienkiewicza w roku 1970

Św.  Mikołaj na sali u sióstr w 1977 roku. Na zdjęciu s. Joanita i Dominika Babicz

Dzień Matki w 2006 roku
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Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 
1815 r. w Becchi (ok. 40 km 
od Turynu). Był synem piemonc-

kich wieśniaków. Gdy miał 2 lata, 
zmarł jego ojciec. Jego matka musiała 
zająć się utrzymaniem trzech synów. 
Młode lata spędził w ubóstwie. Wcze-
śnie musiał podjąć pracę zarobkową. 
Kiedy miał 9 lat, Pan Bóg w tajemni-
czym widzeniu sennym objawił mu 
jego przyszłą misję. Zaczął ją na swój 
sposób rozumieć i pełnić. Widząc, 
jak wielkim powodzeniem cieszą się 
przygodni kuglarze i cyrkowcy, za 
pozwoleniem swojej matki w wolnych 
godzinach szedł do miejsc, gdzie ci 
popisywali się swoimi sztuczkami, 
i zaczynał ich naśladować. W ten 
sposób zbierał mieszkańców swojego 
osiedla i zabawiał ich w niedziele 
i świąteczne popołudnia, przeplatając 
swoje popisy modlitwą, pobożnym 
śpiewem i „kazaniem”, które wygła-
szał. Było to zwykle kazanie, które 
tego dnia na porannej Mszy świętej 
zasłyszał w kościele parafialnym.

Pierwszą Komunię świętą przyjął 
w wieku 11 lat (1826). Gdy miał 
lat 14, rozpoczął naukę u pewnego 
kapłana-emeryta. Musiał ją jednak 
po roku przerwać po jego nagłej 
śmierci. W latach 1831-1835 ukoń-
czył szkołę podstawową i średnią. Nie 
mając funduszów na naukę, Jan musiał 
pracować dodatkowo w różnych zawo-
dach, by zdobyć konieczne podręcz-
niki i opłacić nauczycieli. Musiał także 
pomyśleć o własnym utrzymaniu, 
mieszkając na stancji. Dorabiał nadto 
dawaniem korepetycji.

Święty Jan BoskoPo ukończeniu 
szkół średnich Jan został przyjęty 
do wyższego seminarium duchow-
nego w Turynie. Tutaj pod kierun-
kiem św. Józefa Cafasso, wykła-
dowcy i spowiednika, czynił znaczne 
postępy w doskonałości chrześci-
jańskiej (1835-1841). 5 czerwca 
1841 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie. Za poradą św. Józefa Jan 
wstąpił do Konwiktu Kościelnego dla 

pogłębienia swojej wiedzy religijnej 
i życia wewnętrznego.

8 grudnia 1841 roku napotkał przy-
padkowo 15-letniego młodzieńca-sie-
rotę, zupełnie opuszczonego mate-
rialnie i moralnie. Od tego dnia zaczął 
gromadzić samotną młodzież, uczyć 
ją prawd wiary, szukać dla niej pracy 
u uczciwych ludzi. W niedzielę zaś 
dawał okazję do wysłuchania Mszy 
świętej i do przyjmowania sakra-
mentów świętych, a później zajmował 
młodzież rozrywką. Ponieważ wielu 
z nich było bezdomnych, starał się dla 
nich o dach nad głową. Tak powstały 
szkoły elementarne, zawodowe i inter-
naty, które rychło rozpowszechniły się 
w Piemoncie. „Zaniósł wiarę, światło 
i pokój tam, gdzie samotność rodziła 
nędzę” (z hymnu Liturgii Godzin).

Ten apostoł młodzieży uważany 
jest za jednego z największych peda-
gogów w dziejach Kościoła. Zdawał 
sobie wszakże sprawę, że sam jeden 
tak wielkiemu dziełu nie podoła. Aby 
zapewnić stałą pieczę nad młodzieżą, 

założył dwie rodziny zakonne: 
Pobożne Towarzystwo św. Franciszka 
Salezego dla młodzieży męskiej - sale-
zjanów (1859) oraz zgromadzenie 
Córek Maryi Wspomożycielki Wier-
nych dla dziewcząt (1872). Będąc tak 
aktywnym, Jan potrafił odnajdywać 
czas na modlitwę i głębokie życie 
wewnętrzne. Obdarzony niezwykłymi 
charyzmatycznymi przymiotami, 
pozostawał człowiekiem pokornym 
i skromnym. Uważał siebie za liche 
narzędzie Boga.

Rozwinął szeroko działalność 
misyjną, posyłając najlepszych 
swoich synów duchowych i córki 
do Ameryki Południowej. Dzisiaj 
członkowie Rodziny Salezjańskiej 
pracują na polu misyjnym na wszyst-
kich kontynentach świata, zajmując 
jedno z pierwszych miejsc. W dzie-
dzinie wychowania chrześcijańskiego 
św. Jan Bosko wyróżnił się nie tylko 
jako jeden z największych w dzie-
jach Kościoła pedagogów, ale zostawił 
po sobie kierunek-szkołę pod nazwą 
„systemu uprzedzającego” (zacho-
wawczego), który wprowadził praw-
dziwy przewrót w dotychczasowym 
wychowaniu. Ta metoda wycho-
wawcza nie jest oparta na stosowaniu 
przymusu, lecz odwołuje się do poten-
cjału dobra i rozumu, jakie wycho-
wanek nosi w swoim wnętrzu. Wycho-
wawca, w pełni szanując wolną wolę 
młodego człowieka, staje się mu bliski 
i towarzyszy mu na drodze autentycz-
nego wzrastania. System zapobie-
gawczy polega na uprzedzaniu czynów 
podopiecznego tak, aby nie doprowa-
dzić do zrobienia przez niego czegoś 
niewłaściwego.

Święty Jan BoskoNie mniejsze 
zasługi położył św. Jan Bosko na polu 
ascezy katolickiej, którą uwspółcze-
śnił, uczynił dostępną dla najszer-
szych warstw wiernych Kościoła: 
uświęcenie się przez sumienne wypeł-
nianie obowiązków stanu, dosko-
nalenie się przez uświęconą pracę. 
Najświętsza Maryja Panna i św. Józef 

Relikwie znajdujące się w kościele parafialnym

Relikwie św. Jana bosco
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Dokończenie ze str. 13

Trudności i ich 
przezwyciężenie

Z powodu trudności związanych 
z utrzymaniem domu, zarząd gene-
ralny postanowił sprzedać dom 
i zamknąć placówkę. Sprzedaż 
domu nastąpiła w 1961 roku. Jednak 
na prośbę ówczesnego ks. Proboszcza 
pozostały i zamieszkały w innym 
wynajętym domu. W 1963 roku 
otrzymały na własność dom od pana 
Ludwika Stopki, w którym do tej 
pory mieszkamy. Siostry zajmo-
wały się kościołem, zakrystią, 
praniem bielizny kościelnej, kate-
chizacją dzieci oraz chorymi i bied-
nymi na terenie parafii. W kolejnych 
latach otworzyły ochronkę dla dzieci. 
Jednak z powodu warunków i braku 
sióstr, ochronka został zamknięta 
w 2009 roku.

Stała opieka świętych 
patronów i mieszkańców

W parafii na stałe „zamieszkały” 
dwie Serafitki, czyli relikwie dwóch 
naszych błogosławionych. W roku 
2008 bł. s. Sancja, a w 2018 roku bł. 
matka Małgorzata Łucja Szewczyk. 
Życie sióstr przeplata się z życiem 
mieszkańców. Na przestrzeni 76 lat 
sposób kontaktu z dziećmi, młodzieżą 
i dorosłymi przybierał różną formę. 
W zależności od podejmowanych 
obowiązków i możliwości. Zawsze 
miło posłuchać wspomnień o wzajem-
nych relacjach.

Wiele z sióstr, które mieszkały 
w Czarnym Dunajcu jest już w Domu 
Ojca, a inne pamiętają o mieszkań-
cach parafii gdziekolwiek Dobry 
Bóg je posłał. Również dzisiaj 
nasze drogi splatają się w kościele, 
w szkole, przedszkolu, w sklepach 
i na ulicach. Zawsze ogarniamy 
mieszkańców modlitwą, szcze-
gólnie w naszej zakonnej kaplicy. 
Chcemy podziękować za wielką 
życzliwość i pomoc w codziennym 
życiu. Nasza Założycielka ciągle 
powtarzała: „Niech za wszystko 
Bóg będzie uwielbiony.” I niech tak 
będzie! Niech w Czarnym Dunajcu 
Bóg będzie uwielbiany.

Siostry Serafitki

nie poszli w swoim życiu codziennym 
drogą nadzwyczajnych pokut czy też 
wielu godzin modlitwy. Wszystko 
jednak czynili dla wypełnienia woli 
Bożej, dla Jezusa. W ten sposób 
wszystkie ich czynności były aktem 
czci i miłości Bożej. Ta właśnie tak 
prosta i wszystkim dostępna asceza 
salezjańska wyniosła na ołtarze Jana 
Bosko, Michała Rua, jego następcę, 
Dominika Savio - jego wychowanka, 
Alojzego Orione - założyciela Małego 
Dzieła Boskiej Opatrzności (orioni-
stów) oraz Marię Dominikę Mazza-
rello - współzałożycielkę Córek Maryi 
Wspomożycielki Wiernych, a także 
Alojzego Versiglia, biskupa, i Kaliksta 
Caravario, misjonarzy i męczenników 
w Chinach (+ 25 lutego 1930 r.).

Cały wolny czas Jan poświęcał 
na pisanie i propagowanie dobrej 
prasy i książek. Początkowo wydawał 
je w drukarniach turyńskich. Od roku 
1861 posiadał już własną drukarnię. 
Rozpoczął od wydawania żywotów 
świątobliwych młodzieńców, by 
swoim chłopcom dać konkretne żywe 
przykłady i wzory do naśladowania. 
Od roku 1877 dla wszystkich przy-
jaciół swoich dzieł zaczął wydawać 
jako miesięcznik, do dziś istniejący, 
Biuletyn Salezjański. Wszystkie jego 
pisma wydane drukiem to 37 tomów. 
Ponadto pozostawił po sobie olbrzymią 
korespondencję.

W czasie kanonicznego procesu 
naoczni świadkowie w detalach 
opisywali wypadki uzdrowienia 
ślepych, głuchych, chromych, spara-
liżowanych, nieuleczalnie chorych. 
Wiemy o wskrzeszeniu co najmniej 
jednego umarłego. Jan Bosko 
posiadał nader rzadki nawet wśród 
świętych dar bilokacji, rozmna-
żania orzechów czy kasztanów 
jadalnych. Zanotowano także przy-
padek rozmnożenia przez Jana Bosko 
konsekrowanych komunikantów. 
Najwięcej rozgłosu przyniosły mu 
jednak dar czytania w sumieniach 
ludzkich, którym posługiwał się 
niemal na co dzień, oraz dar prze-
powiadania przyszłości jednostek, 
swojego zgromadzenia, dziejów Italii 
i Kościoła.

Jan Bosko zmarł 31 stycznia 
1888 r. Pius XI beatyfikował ks. Bosko 
2 czerwca 1929 r., a kanonizował 
1 kwietnia 1934 r., w Wielkanoc. Jest 
patronem młodzieży, młodych robot-
ników i rzemieślników.

W chwili śmierci Założyciela zgro-
madzenie salezjanów miało 58 domów 
i liczyło 1049 członków. Obecnie 
ponad 16 000 salezjanów prowadzi 
1830 placówek w 128 krajach świata. 
Rodzina Salezjańska, do której należą 
zakonnicy i świeccy żyjący ducho-
wością ks. Bosko, liczy ponad 
400 000 członków.

Duchowi synowie św. Jana Bosko, 
zwani najczęściej salezjanami, przy-
byli do Polski w 1898 roku. Córki 
Maryi Wspomożycielki przybyły 
do Polski w roku 1922. Ze zgroma-
dzenia salezjańskiego wyszli m.in. 
prymas Polski, kardynał August Hlond 
(1881-1948) i metropolita poznański 
Antoni Baraniak (1904-1977). Salezja-
ninem był bł. Bronisław Markiewicz 
(+ 1912), który założył na ziemiach 
polskich zgromadzenie św. Michała 
Archanioła (michalitów). Z grona 
polskich salezjanów wywodzi się także 
bł. August Czartoryski, beatyfikowany 
przez św. Jana Pawła II 25 kwietnia 
2004 r.

W ikonografii św. Jan Bosko przed-
stawiany jest jako kapłan w sutannie 
zakonnej. Najczęściej ukazywany 
jest w otoczeniu młodzieży, której 
poświęcił swoje życie.
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Ks. Feliks Budzaszek 
– administrator parafii w Czarnym Dunajcu w okresie od 1.01 do 31.01. 1935 roku

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XX WIEKU

Rok 1935 zapisał się w historii 
parafii Przenajświętszej Trójcy 
w Czarnym Dunajcu pod znakiem 

trzech administratorów. Po śmierci ks. 
Brosiga, chwilowym administratorem 
parafii został ks. Feliks Budzaszek 

(późniejszy administrator i wielo-
letni proboszcz nowo powstałej parafii 
w Targanicach), który funkcję tę pełnił 
zaledwie przez miesiąc styczeń 1935 roku.

Ks. Feliks Budzaszek pochodził 
z Liszek koło Krakowa. W latach 

1931-1934 pełnił on posługę wika-
riusza w parafii św. Mikołaja 
w Maniowach, skąd przybył do Czar-
nego Dunajca. Dodajmy, że kościół 
w Maniowach, w którym posługiwał 
kapłan z Liszek już nie istnieje. Został 
zburzony, a jego fundamenty znajdują 
się na dnie jeziora.

Urodził się on około 1900 roku 
w Liszkach. Był synem Wawrzyńca 
Budzaszek (ur. 6 września 1866 roku) 
i Reginy z domu Kowalik (ur. 
1 czerwca 1873 roku). Miał 6 rodzeń-
stwa, w tym między innymi Zofię 
poślubioną za Bugajskiego i Annę. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
28 października 1928 roku, razem 
z 12 innymi diakonami. Zmarł 
14 czerwca 1966 roku w Targanicach, 
gdzie posługiwał jako proboszcz 
przez 29 lat. Pochowano go na tamtej-
szym cmentarzu.

Następca Ks. Konstanty Łabędź
Oprac. Ks. Marcin Napora

H Ks. Feliks Budzaszek na Zamku Czorsztyn 
w 1934 roku

Księża w Dekanacie orawskim w początkach XX wieku
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Tradycja podaje, że w tym miejscu, 
gdzie dziś stoi kościół, Maryja 
karmiła Jezusa. Kropla Jej 

mleka spadła na ziemię i zabarwiła 
skały na kolor biały. Faktycznie grota, 
w której zaaranżowano kaplicę jest 
biała. Naukowcy ustalili, że to tuf, skała 
powulkaniczna, łatwa do zdrapywania. 
Nic dziwnego, że chrześcijanie bardzo 
szybko zaczęli używać sproszkowa-
nego tufu jako relikwii po Matce Boże. 
Mogło się to zacząć już w VI wieku 

w Bizancjum. Na pewno w czasach 
krzyżowców kult maryjny był w tym 
miejscu szczególnie żywy. W XIV 
wieku sanktuarium ucierpiało z ręki 
muzułmanów, którzy zburzyli zarówno 
klasztor jak i wzniesioną nad grotą 
kaplicę. W 1494 franciszkanom udało 
się odrestaurować samą grotę i postawić 
w środku ołtarz. W XVI wieku część 
groty się zawaliła podczas trzęsienia 
ziemi. Dopiero w 1871 bracia mniejsi 
wybudowali w pobliżu groty kościółek, 

który zachował się do naszych czasów. 
W 2006 przeprowadzono badania arche-
ologiczne i wybudowano nowy kościół 
oraz kaplicę wieczystej adoracji. W tej 
nowej świątyni górale umieścili figurę 
Matki Bożej Ludźmierskiej.

Dokończenie na str. 19

Ziemia Jezusa wczoraj i dziś

Betlejem – Grota Mleczna
Pozostajemy w Betlejem. Nieopodal Bazyliki Narodzenia znajduje się grota, w której miała 

zatrzymać się Maryja, gdy razem z małym Jezusam i św. Józefem uciekali do Egiptu. 

Gaździna Podhla w BetlejemCmentarzDziedziniec
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G dy jego rodzina zamieszkała 
z nim w Egipcie, było ich zale-
dwie 70 osób. Z początku żyło im 

się dobrze. Z czasem ich potomkowie, 
tali się jednak niewolnikami Egipcjan. 
Nie skarżyli się na swój los. Pamiętali 
o obietnicach danych Abrahamowi, 
Izaakowi i Jakubowi. Minęło 400 lat. 
Sytuacja się zmieniła. Życie w Egipcie 
stawało się bardzo ciężkie. Izraelici 
wołali do Pana, aby im pomógł. I Bóg 
odpowiedział. Wezwał Mojżesza, aby 
wyprowadził Lud z niewoli egipskiej. 
Oczywiście to nie było takie proste. 
Faraon – władca Egiptu – nie chciał 
się zgodzić. Bóg musiał spuścić na kraj 
10 plag. Niestety nie pomogły. Serce 
faraona było twarde. W końcu Bóg 
zapowiedział, że przez Egipt przejdzie nocą Anioł Śmierci. 
Zginie każde pierworodne dziecko, czyli urodzone jako 
pierwsze w rodzinie. Na szczęście był też sposób, żeby się 
uratować: trzeba było tej nocy spożyć baranka z chlebem 

przaśnym i ziołami. Nie wolno też było wychodzić z domu. 
A krwią baranka należało pomalować drzwi domu.

Izraelici uwierzyli Bogu i zrobili jak im Mojżesz powie-
dział. Nikt z nich nie zginął. Natomiast Egipcjanie nie posłu-
chali Mojżesza i w każdym domu ktoś zmarł, nawet jedyny 
syn faraona. Dlatego wypuścił Izraelitów. Byli znów woli 
i mogli iść do ziemi, którą Bóg obiecał ich przodkom. 

Gdzie w tej historii dzieci, które mówią? Gdy Mojżesz 
tłumaczył hebrajczykom, co mają zrobić, żeby się uratować, 
powiedział im też, że Bóg chce od nich, aby zapamiętali te 
wydarzenia. Mieli co roku tego samego dnia urządzać święto 
Paschy, na którym będzie spożywany baranek i opowiadana 
historia wyjścia z Egiptu. 

Jak zatem brzmi to kolejne zdanie, które Bóg wkłada 
w usta dzieci?

„Przestrzegajcie tego przykazania jako prawa na wieki 
ważnego dla was i dla waszych dzieci! Gdy zaś wejdziecie 
do ziemi, którą da wam Pan, jak obiecał, przestrzegajcie tego 
obyczaju.  Gdy się was zapytają dzieci: cóż to za święty 
zwyczaj?– tak im odpowiecie: To jest ofiara Paschy na cześć 
Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egip-
cjan, a domy nasze ocalił” (Wj12, 24-27).

Z tego polecenia dzieci wywiązywały się sumiennie 
i robią to do dzisiaj. Powstał nawet 
zwyczaj, że najmłodsze dziecko 
w czasie uczy paschalnej zadaje 
pytanie ojcu: dlaczego ta noc różni się 
od wszystkich innych nocy? I ojciec 
zaczyna haggadę, czyli opowiada jak 
to było wtedy, gdy Bóg ratował Izraela 
z Egiptu.

Tak robą Żydzi, ale i dla nas to 
pytanie dziecka jest bardzo ważne. 
Jezus zadawał je wiele razy św. Józe-
fowi, by wreszcie na krzyżu dać swoją 
odpowiedź. Jakie było znaczenie 
pierwszej Paschy? By zapowie-
dzieć paschę Jezusa: Jego śmierć 
i zmartwychwstanie. Bogu nie tylko 
chodziło o wyzwolenie jednego ludu, 
ale całej ludzkości. Jezus pokonał 
grzech, śmierć i szatana.

Czego jeszcze uczy nas to pytanie dzieci? By uczestni-
czyć w Eucharystii nie tylko jako widz, ale całym sercem 
jednoczyć się z Jezusem, którego przez święte obrzędy coraz 
lepiej poznajemy. Ks. Michał Paruch

KĄCIK DLA DZIECI
Poznaliśmy Józefa, syna patriarchy Jakuba. Jako chłopiec miał sny, które się 
sprawdziły. Uratował swoją rodzinę i stał się ważnym człowiekiem w Egipcie. 
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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 

6 GRUDZIEŃ
• Klaudia Janina KAPERSKA, c. Bartosza i Marii, Czarny 

Dunajec

20 GRUDZIEŃ
• Hanna Elżbieta ŁYSZCZARCZYK, c. Dariusza i Ewy, 

Czarny Dunajec

Dokończenie ze str. 17

Dziś wiele małżeństw modli się 
w tym miejscu o dar potomstwa. Przy-
chodzą tu zarówno chrześcijanie jaki 
i muzułmanie. I doznają pomocy. Tuż 
przy wejściu do świątyni, warto zajrzeć 
do sali, w której na ścianach są wize-
runki dzieci uratowanych z choroby, 
albo poczętych po modlitwie w Grocie 
Mlecznej. Miejsce to z pewnością uczy 
nas, że Bóg szanuje prawa natury. Nie 
dał ich bez przyczyny. Przecież to 
właśnie ludzka rzecz zatrzymała Świętą 
Rodzinę w grocie. I my powinniśmy 
szanować nasze ciała oraz prawa, które 
nas i całą przyrodę opisują. Jednakże 
prawa te jak i cała ziemia stworzone 
zostały dla nas, abyśmy uwielbiali Boga 
w jego dziełach. Bóg jest więc również 
Bogiem cudów. Nic więc dziwnego, że 
Maryja ciągle wyprasza nam u Niego 
łaski. ks. Michał Paruch

Wnętrze Groty Mlecznej w Betlejem

Nowy KościółKaplica Adoracji Wieczystej
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Intencje mszalne
03.01 - 17.01.2021 r.

2 Niedziela 5.01 po Narodzeniu Pańskim - 
Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 8.30 †   Helena i Stanisław Możdżeń, 

syn Bronisław
 8.30 †  Aleksander Sowa
10.00  Dziękcz. i o błog. Boże dla Marii 

w 18 rocz. urodzin
11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Jan Stasiowski, żona Aleksandra

Poniedziałek 4.01
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Owsianka – int. z pogrzebu
 7.00 †  Bronisław Mateja – int. z pogrzebu
17.00 †  Maria Podsiadło 2 rocz. śmierci

Wtorek 5.01
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 7.00 †  Władysława Słowakiewicz – 

int. z pogrzebu
 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu
 7.00 †  Edward Murzydło – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Chlebek – int. z pogrzebu
17.00 †  Władysław Gocał 19 rocz. śmierci

Środa 6.01 UROCZYSTOŚĆ 
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  
– TRZECH KRÓLI
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 8.30 †  Tadeusz Szaflarski 2 rocz. śmierci
10.00 †  Aleksandra Szaflarska, mężowie 

Ludwik i Józef
11.30 †  Maria Babik 29 rocz. śmierci
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  
3) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla Haliny i Edwarda Staszel 
z rodziną

Czwartek 7.01
 7.00 †  Stanisław Obrochta – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Szaflarska – int. z pogrzebu
17.00  O błog. Boże, dary Ducha Świętego 

i opiekę Matki Bożej dla kapłanów 
w naszej parafii

Piątek 8.01
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Owsianka – int. z pogrzebu
17.00 †  Tadeusz Fit 16 rocz. śmierci, żona 

Stanisława

Sobota 9.01
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 7.00 †  Franciszek, Maria i Tadeusz Pach
 7.00 †  Władysława Słowakiewicz 

– int. z pogrzebu

 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu
 7.00 †  Edward Murzydło – int. z pogrzebu
17.00 †  Józef Komperda, Władysław Harbut

Niedziela 10.01  
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 8.30 †  Adolf i Maria Solak
10.00 †  Wojciech Bobek
11.30 †  Jan i Anna Łyszczarz
15.00 †  Stanisława Rebidas, synowie Edward 

i Józef
17.00 †  Maria Tyrała

Poniedziałek 11.01
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 7.00 †  Andrzej Figus 2 rocz. śmierci
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu
17.00  Dziękcz. i o błog. Boże dla Marii 

z okazji urodzin

Wtorek 12.01
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 7.00 †  Stanisława Fit 2 rocz. śmierci, mąż 

Tadeusz
 7.00 †  Bronisław Mateja – int. z pogrzebu
 7.00 †  Władysława Słowakiewicz – 

int. z pogrzebu
17.00 †  Józef Szaflarski

Środa 13.01
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 7.00 †  Władysław Komperda 28 rocz. 

śmierci
 7.00 †  Anna Kukułka 2 rocz. śmierci
 7.00 †  Stanisław Owsianka – int. z pogrzebu
17.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki Bożej 

w zwalczeniu wirusa, który nam zagraża  
2) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla ks. Marcina i Michała 
3) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla Anny Stoch z rodziną

Czwartek 14.01
 7.00 †  Stanisław Obrochta – int. z pogrzebu
 7.00 †  Władysław Pankow 2 rocz. śmierci
 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu
 7.00 †  Edward Murzydło – int. z pogrzebu
17.00 †  Stanisław Chlebek 9 rocz. śmierci

Piątek 15.01
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Owsianka – int. z pogrzebu
17.00  W Y P O M I N K O W A

Sobota 16.01
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 7.00 †  Janina i Henryk Kwaśny
 7.00 W int. Bogu wiadomej
 7.00 †  Władysława Słowakiewicz – int. 

z pogrzebu
 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu
17.00  Dziękcz. i o błog. Boże dla Marii 

i Ryszarda Korczak w 50 rocz. ślubu
17.00 †  Kazimierz Wosiński

2 Niedziela Zwykła 17.01
 7.00 †  Stanisław Obrochta greg.
 8.30 †  Karol i Anna Ogrodny
10.00 †  Stanisław Chlebek
11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Jan Figus

Stare Bystre  
i Wróblówka

2 Niedziela 3.01 po Narodzeniu Pańskim - 
Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus
Stare Bystre  
9.00  1) † Bogusława Romańska 13 rocz. 

śmierci 
2) †  Stanisław Obrochta - int. z pogrzebu

Wróblówka  
10.30  1) † Teofil Szczypta 

2) † Sławomir Stopka - int. z pogrzebu

Środa 6.01 UROCZYSTOŚĆ 
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  
– TRZECH KRÓLI
Stare Bystre  
9.00  1) † Władysław Ligas 15 rocz. śmierci 

2) † Ludwik Bukowski, syn Piotr
Wróblówka  
10.30  1) † Franciszek i Władysława Rafacz, 

córka Władysława 
2) † Sławomir Stopka - int. z pogrzebu

Piątek 8.01
Stare Bystre  
15.30 † s. Judyta Kieta
Wróblówka  
15.30  1) † Anna Deltow 

2) † Sławomir Stopka - int. z pogrzebu

Niedziela 10.01  
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Stare Bystre  
9.00 † Anna Sieczka 5 rocz.
Wróblówka  
10.30  1) † Stanisław, Józef, Katarzyna, 

Maciej i Antonina 
2) † Krzysztof Chraca

Środa 13.01
Stare Bystre  
15.30  O powołania kapłańskie i zakonne 

zwłaszcza z naszej parafii
Wróblówka  
15.30  1) † Wiktoria Liszka 

2) † Sławomir Stopka - int. z pogrzebu

Piątek 15.01
Stare Bystre  
15.30 W Y P O M I N K O W A
Wróblówka  
15.30  1) W Y P O M I N K O W A 

2) †  Sławomir Stopka - int. z pogrzebu

2 Niedziela Zwykła 17.01
Stare Bystre  
9.00 †  Ludwina Wróbel 22 rocz. śmierci
Wróblówka  
10.30  Dziękcz. i o błog. Boże dla Anny 

i Stanisława w 50 rocz. ślubu


