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DZIEŃ BABCI I DZIADKA

KONCERT KOLĘD  
ORKIESTRY DĘTEJ 

24 stycznia odbył się koncert kolęd 
w wykonaniu Orkiestry dętej Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Czarnym Dunajcu, 
Gminnego Zespołu Regionalnego WATRA oraz 
indywidualnych wykonawców: Kingi Piotrow-
skiej i Edyty Limanówki. Wykonawcy prze-
nieśli nas znów w klimat świąteczny, wyko-
nując wiele starych i nowych kolęd i pastorałek. 
Koncert kolęd wpisuje się w tradycję koncerto-
wania noworocznego prowadzonego w naszej 
parafii od lat. 
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W niedzielne południe 
31 stycznia Parafia Czarny 
Dunajec oraz Parafialna 

Grupa Młodzieżowa: „Śladami Boga” 
zaprosiła Parafian oraz gości na prze-
piękne spotkanie z Kardynałem Stefanem 
Wyszyńskim, Prymasem Polski. Prowa-
dzący Żaneta Rubiś – Wierzchowska 
i Konrad Strama przeprowadzili nas 
przez opis życia Stefana Wyszyńskiego.

Mieliśmy więc okazje zapoznać się 
z jego młodością, pierwszymi latami 
życia kapłańskiego, święceniami bisku-
pimi, podejmowanymi działaniami dusz-
pasterskimi oraz ze związkami z kardy-
nałem Wojtyłą, późniejszym papieżem 
Janem Pawłem II. To postać Wyszyń-
skiego wydatnie wpłynęła na kształt 
pierwszych lat pontyfikatu papieża 
Polaka. Zanim jeszcze doszło do histo-
rycznego wyboru kardynała Wojtyły 
na Stolicę Papieską, obaj kardynałowie 
podejmowali usilnie działania na rzecz 
utrzymania niezależności Kościoła 
wobec władz komunistycznych. 

III góralskie kolędowanie 
z JPII i Kardynałem  

Stefanem Wyszyńskim
RELACJA Z WYDARZENIA
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Bezsprzecznie uważa się, że nieugięta 
postawa prymasa Wyszyńskiego, pozwo-
liła Kościołowi w Polsce rozwijać się, 
a wiernym pozwoliła wyznawać swoją 
wiarę. Jak wierzymy rok 2021 będzie 
czasem beatyfikacji Sługi Bożego kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. 

Opowieść o Wyszyńskim dopełniona 
została śpiewem i grą na skrzypcach 
zespołu Ogórki z Cichego. Ich kolędy 
i pastorałki pozwoliły ponownie wrócić 
do atmosfery świąt Bożego Narodzenia. 

Tradycyjnie już w czasie koncertu 
Parafialna Grupa Młodzieżowa: 
„Śladami Boga” nagrodziła widzów 
drobnymi upominkami. Każdy otrzymał 
pięknie udekorowanego piernika, 
które w finale koncertu wzięły udział 
w losowaniu cennych nagród. Nagrodą 
główną był duży obraz kardynała 
Wyszyńskiego. Ponadto pulę nagród 
uzupełniały dwa mniejsze obrazy 
Wyszyńskiego i Jana Pawła II a także 
albumy, książki i filmy związane z tymi 

postaciami. Losowanie nagród wzbu-
dziło duże emocje i zainteresowanie. 

Parafialna Grupa Młodzieżowa: 
„Śladami Boga” 

Góralskim śpiewem i grą na skrzypcach, koncert uświetnili OGÓRKI  z Cichego

Nagrodę główną wygrała rodzina Michulców Radość z nagród była bardzo duża

Losowanie zwycięzców przeprowadził ks. Proboszcz Zespół Ogórki po koncercie

Tradycyjnie już koncert poprowadzili  
Żaneta Rubiś-Wierzchowska i Konrad Strama
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Dzieciństwo, młodość, 
kapłaństwo

Stefan Wyszyński przyszedł na świat 
w 1901 roku jako drugie dziecko Stani-
sława i Julianny Wyszyńskich. To 
właśnie dom rodzinny formował jego 
przyszły charakter. W czasach niewoli 
to rodzina spełniała najważniejsze 
funkcje wychowawcze. Od najmłod-
szych lat rodzice wpajali mu szacunek 
do pracy ludzkiej oraz chleba. O tym 
wspominał często w swoich kazaniach. 

Prawdę o zaborcach poznał dopiero 
w Warszawie, gdzie przez 3 lata uczęsz-
czał do gimnazjum, potem naukę konty-
nuował w Łomży. Za pracę w skau-
tingu został przez władze niemieckie 
skazany na karę chłosty. Ten wypadek 
głęboko zapadł w jego pamięci. Powo-
łanie kapłańskie odczuwał w sobie, jak 
sam wspominał od najmłodszych lat. Po 
studiach we Włocławku w 1924 roku 
przyjął święcenia kapłańskie. Po 
roku pracy w diecezji włocławskiej 
został skierowany na dalsze studia 

na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, gdzie w 1929 roku uzyskuje tytuł 
doktora prawa kanonicznego. Wybuch 
II wojny światowej zastał Wyszyń-
skiego we Włocławku. W październiku 
1939 roku pertraktuje on z Niemcami 
z polecenia biskupa Kozala w sprawie 
uruchomienia seminarium duchownego. 
Pierwsze zatrzymania księży rozwie-
wają jego złudzenia co do niemiec-
kich intencji. Zagrożony uwięzie-
niem opuszcza Włocławek. Znaczną 
część okupacji spędza w Laskach 
pod Warszawą, gdzie był kapelanem 
w zakładzie dla niewidomych. Po 

III góralskie kolędowanie 
z JPII i Kardynałem  

Stefanem Wyszyńskim
Kapłan…, biskup…, kardynał…., i prymas. Nazywany Prymasem Tysiąclecia…, 
Niezłomny pasterz dusz w czasach komunizmu. Mąż stanu…, obrońca praw 
człowieka, narodu i Kościoła… Twórca wielkich akcji duszpasterskich, takich 
jak Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego czy Wielka Nowenna Tysiąclecia… 

Inwigilowany przez represyjny system Urzędu Bezpieczeństwa…, internowany 
przez władze komunistyczne. Wielki przyjaciel Karola Wojtyły…, ojciec 

kształtujący powołanie przyszłego papieża.

Czarnodunajecka grupa pielgrzymkowa  
u Kard. Wyszyńskiego. Zbiory prywatne
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wojnie wrócił do Włocławka, 
gdzie został mianowany rektorem 
Seminarium Duchownego. Jedno-
cześnie z powodu braku księży, 
wymordowanych przez Niemców, 
sprawował funkcję proboszcza 
w dwóch parafiach. Był też redak-
torem naczelnym kilku czaso-
pism. W 1946 roku został miano-
wany biskupem lubelskim. Stał 
się tym samym najmłodszym 
członkiem Episkopatu Polski. 
Już wtedy ceniono go za biegłość 
w dziedzinie nauk społecznych 
Kościoła. Wielu widziało go 
również jako następcę prymasa 
Hlonda. Na krótko przed 
śmiercią, prymas Hlond podyk-
tował list do ojca św. prosząc 
o mianowanie prymasem Polski 
biskupa Wyszyńskiego. Prośba 
ta została spełniona w 1948 roku, 
kiedy to Pius XII mianował Wyszyń-
skiego arcybiskupem metropo-
litą gnieźnieńskim i warszawskim, 
Prymasem Polski. 

Walka z komunizmem
Pierwszy okres kierowania 

Kościołem przez prymasa Wyszyń-
skiego zbiegł się z Kongresem Zjed-
noczeniowym Partii, na którym 
postulowano oddzielenie Kościoła 
od Państwa, świeckiego nauczania 
w szkołach. Zarzucano księżom 
rzekome podżeganie ludności przeciw 
władzy ludowej. Była to pierwsza 
zapowiedź rozprawy z Kościołem. 
Jednak dyplomatyczne zabiegi 
prymasa umożliwiły przeprowadzenie 
negocjacji w celu ustalenia zasad 
współistnienia. W efekcie w 1950 roku 
podpisano porozumienie. Kościół 
w Polsce, dzięki wysiłkom i co trzeba 
podkreślić dzięki dyplomatycznej 
taktyce prymasa, zachował pewien 
zakres niezależności, co odróżniało 
jego sytuację od Kościołów w innych 
państwach Europy Środkowej. Władze 
nie zamierzały jednak respektować 
porozumienia. Nasiliły się ataki 
i szykany na księży, w tym szczególnie 
na prymasa Wyszyńskiego. Równo-
cześnie władze wpływały i ingerowały 
w obsadzanie poszczególnych diecezji 
przez swoich księży, tak zwanych 
księży patriotów, którzy obiecywali 

służyć władzy ludowej. Władza 
nie ustawała w walce z Kościołem. 
W 1952 roku zamknięto wiele semi-
nariów duchownych oraz pism kato-
lickich. Ograniczono zezwolenie 
na budowanie kościołów. Pod koniec 
1952 roku papież Pius XII wyniósł 
prymasa Wyszyńskiego do godności 
kardynała. Wyszyński jednak nie wyje-
chał do Rzymu, gdyż władze odmó-
wiły mu wydania paszportu. Otwarta 
walka z Kościołem stała się faktem. 
Proces biskupa Kaczmarka niesłusznie 
skazanego na 12 lat wiezienia był 
próbą zastraszenia prymasa Wyszyń-
skiego i zmuszeniem go do podpisania 
zgody na ingerencję władz państwo-
wych w obsadę stanowisk w Kościele. 
Zgoda na te żądania oznaczałaby 
utratę niezależności Kościoła. Prymas 
odpowiedział w jednoznaczny sposób: 
„Kościół będzie wiecznie żądać 
prawdy i wolności. Może dlatego 
Kościół ma tylu wrogów, bo chrześci-
jaństwo zawsze wzywało do oporu” 
– powiedział. Bierut w odpowiedzi 
podjął decyzję o uwięzieniu prymasa. 
Przez trzy lata Wyszyński więziony 
był w wielu miejscach, a ostatnim był 
klasztor w Komańczy w Bieszcza-
dach. To tutaj w maju 56 roku Prymas 
napisał pamiętny tekst jasnogórskich 
ślubów narodu polskiego. Uwięzienie 
Wyszyńskiego nie przyniosło spodzie-
wanego przez władze komunistyczne, 

upadku autorytetu Prymasa. Śmierć 
Bieruta pozwoliła na odwilż w rela-
cjach kościelno-państwowych i uwol-
nienie Wyszyńskiego. 

Działania duszpasterskie 
Po normalizacji stosunków 

z państwem Prymas Wyszyński 
starał się o zwrócenie większej uwagi 
na dbanie o duchową stronę narodu. 
W 1957 roku udał się do Rzymu, aby 
prosić o poświęcenie kopii obrazu 
Jasnogórskiej Pani, która w okresie 
nowenny przed wielkim jubileuszem 
chrztu Polski, miała w zamierzeniach 
episkopatu nawiedzić wszystkie parafie 
w Polsce. Władze komunistyczne 
miały jednak swój pomysł na świę-
towanie tysięcznej rocznicy chrztu 
Polski. Nie zgodziły się na przyjazd 
papieża do Polski oraz organizowały 
w tym samym czasie konkurencyjne 
do kościelnych, wydarzenia i uroczy-
stości. Prymas Wyszyński stał także 
na czele delegacji polskiej na Soborze 
Watykańskim II obradującym w latach 
1962 -65. Czynnie uczestniczył w tych 
obradach razem z młodym wtedy 
biskupem Wojtyłą. Wśród wielkich 
dokonać prymasa jest również orędzie 
z 1965 roku wystosowane do episko-
patu Niemiec. W orędziu tym wzywa 
on do pojednania narodów polskiego 
i niemieckiego. Słynne słowa: „Udzie-
lamy przebaczenia i prosimy 
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o przebaczenie” – na zawsze zapi-
sały się na kartach historii Europy. 

Związki z Karolem Wojtyłą 
Gdy ks. Karol Wojtyła zostawał 

biskupem Wyszyński był już 
Prymasem Polski. Między nimi utkana 
była nić przyjaźni wybitnych teologów 
i obrońców Kościoła przed władzą 
komunistyczną. Jakie były początki 
ich znajomości? Nie wiemy kiedy 
pierwszy raz się spotkali. Pewne jest 
że zanim do tego doszło dużo o sobie 
słyszeli. Latem 1958 roku, ks. Profesor 
Wojtyła przebywał z młodzieżą 
na kajakach. Otrzymał on telegram, 
by natychmiast przybyć do Warszawy. 
W czasie nocnej podróży pociągiem 
rozmyślał czego chce od niego Prymas 
Polski. W czasie spotkania Wyszyński 
wręczył mu nominację na biskupa. 
Takie były początki współpracy dwóch 
wielkich Polaków. Współpraca ta ukła-
dała się świetnie pomimo wielu prób 
skłócenia ich podejmowanych przez 
komunistów. W czasie obchodów 
milenijnych prymas powiedział arcy-
biskupowi Wojtyle: „No i teraz przy 
jednym dyszlu dwóch nas stoi i nic 
nas nie rozdzieli!”. Między nimi nie 
było rywalizacji. Raczej każdy uciekał 
się w cień drugiego. Kard. Wojtyła 
dziwił się w Rzymie, że włoscy 

kardynałowie nie jeżdżą na nartach, 
choć mają w górach piękne stoki. 
Rzucił: „W Polsce 40 proc. kardy-
nałów to narciarze”. Na uwagę, że 
jest tylko dwóch polskich kardynałów, 
odparł: „Kard. Wyszyński liczy się 
jako 60 procent”. Ta anegdota pokazuje 
jaką osobą w życiu Wojtyły był Prymas 
Wyszyński. W swoich notatkach kard. 
Stefan Wyszyński stwierdzał: „To 
jest najgłębszy umysł wśród polskich 
biskupów”. Widział Go jako swojego 
następcę. Bóg jednak szykował kardy-
nałowi Wojtyle zupełnie inną misję, 
misję pasterzowania nie tylko Kościo-
łowi polskiemu, ale także Kościołowi 
powszechnemu. Kardynał Wojtyła, 
choć był bardzo młody został zauwa-
żony przez hierarchów kościelnych już 
na Soborze Watykańskim II. W trakcie 
zaś drugiego konklawe w 1978 roku, 
po impasie w kolejnych głosowaniach, 
grupa kardynałów zaczęła forsować 
kandydaturę polską. Obawiano się 
jednak, że młody kardynał odmówi 
wyboru na Stolicę Piotrową. O pomoc 
poproszono więc prymasa Wyszyń-
skiego, którego ceniono za nieugiętą 
postawę wobec komunistów w Polsce. 
W czasie tej ostatniej rozmowy 
przed wyborem, Wyszyński zdecy-
dowanym głosem zachęcił Wojtyłę 
do podjęcia wyboru oraz już wtedy 
nakreślił zadanie przyszłego papieża. 

Powiedział do niego: „Masz 
wprowadzić Kościół 
w trzecie tysiąclecie”. Wieź, 
która łączyła Wyszyńskiego 
i Wojtyłę sprawiła że świat 
ujrzał chyba najpiękniejszy 
gest oddania i przyjaźni. 
22 października 1978 roku 
nowy papież zerwał się 
z tronu i padł w objęcia 
prymasowi, który podszedł 
do niego, aby mu złożyć 
swoje homagium. Zgodnie 
z rytuałem kard. Wyszyński 
ucałował dłoń Jana Pawła, 
niezgodnie z rytuałem ten 
ostatni nachylił się do dłoni 
prymasa. Wielu historyków 
bezsprzecznie podkreśla, że 
Wyszyński utorował drogę 
na Stolicę Piotrową kardy-
nałowi Wojtyle. Wielkim 
wydarzeniem dla historii 

Polski i Kościoła oraz spełnieniem 
marzeń Wyszyńskiego była pierwsza 
pielgrzymka papieża do Polski 
w 1979 roku. 

Śmierć 
W marcu 1981 roku nasiliły się 

kłopoty zdrowotne. Mimo cier-
pienia do końca prosił, by wszystkie 
modlitwy w jego intencji zanosić 
za papieża Jana Pawła II, który, po 
zamachu na Placu św. Piotra, walczył 
o życie w klinice Gemelli. Prymas 
odszedł dopiero wtedy, gdy potwier-
dzono, że życiu Ojca Świętego nie 
zagraża niebezpieczeństwo. Dźwięk 
dzwonów na Wawelu obwieścił 
wszystkim smutna prawdę. Prymas 
Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 roku. 
Ciężko rannego w zamachu Jana Pawła 
II reprezentował na uroczystościach 
pogrzebowych sekretarz stanu Stolicy 
Apostolskiej arcybiskup Agostino 
Casaroli. Przed wystawioną w świą-
tyni trumną prymasa w milczącym 
hołdzie przeszli setki tysięcy rodaków. 
Nie dane było kardynałowi doczekać 
przemian w Ojczyźnie, które przy-
wróciły jej suwerenność. Jednak 
to, że u progu nowego tysiąclecia 
naród zdołał odbudować podstawy 
społeczeństwa obywatelskiego jest 
w wielkim stopniu zasługą tego wybit-
nego kapłana i człowieka. 
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Większość ateistów w pewnym 
momencie swojego życia 
zastanawia się i zadaje sobie 

pytanie, dlaczego tak właściwie ludzie 
w ogóle wierzą w Boga. Co ich do tego 
skłania i przekonuje? Co sprawia, że 
wierzący są tak gorliwie i niezmiernie 
przekonani o jego istnieniu? Osoby 
niewierzące chcą znać odpowiedzi na te 
dręczące ich pytania. Mimo wszystko 
częściej poświęcają mnóstwo czasu, 
uwagi i energii, próbując obalić coś, 
co, jak wierzą, nawet nie istnieje zamiast 
spróbować spojrzeć na tę sprawę oczami 
chrześcijanina i choć trochę zrozumieć 
sposób myślenia i postępowania osób 
wierzących. Zazwyczaj tłumaczą takie, 
a nie inne zachowanie zwykłą troską 
o biednych ludzi karmiących się złudze-
niami. Twierdzą, że chcą im pomóc 
w uświadomieniu sobie, że ich wiara 
czy nadzieja jest zupełnie bezpodstawna, 
irracjonalna oraz nielogiczna. 

Bardzo możliwe, że kieruje ich 
również motywacja innego rodzaju. 
Podważając stanowisko i światopo-
gląd osób wierzących w Boga, chcą się 
dowiedzieć, czy argumenty wiernych 
są w stanie przekonać ich do swoich 
racji i nakłonić do zmiany poglądów. 

Robią to, ponieważ gdzieś z tyły głowy 
mają świadomość, że niekoniecznie 
mają rację, i że tak naprawdę sami 
pragną móc uwierzyć. Chcą uwolnić się 
od pytania o Boga, o Stwórcę. Nie mają 
jednak żadnego niezbitego dowodu, 
który mógłby wykazać wierzącym, że 
się mylą, a więc ich problem nie może 
zostać rozwiązany, a oni nie mogą 
spokojnie żyć zajmując się innymi 
sprawami.

Temat Boga ciąży tak bardzo 
na umyśle ludzi, ponieważ On sam 
wywierana nas taki nacisk. Chce być 
znany, więc podejmuje działania, które 
mogą go do tego doprowadzić. Można 
powiedzieć, że stworzył nas właśnie 
po to, byśmy Go znali. Byśmy byli 
przekonani o jego istnieniu. Otoczył 
nas całym mnóstwem śladów i faktów 
świadczących o jego istnieniu i konse-
kwentnie konfrontuje człowieka 
z pytaniem, o Jego egzystencję. Wiele 
osób, a szczególnie ateistów,  nie jest 
w stanie uciec przed myślą, że Jego 
istnienie jest możliwe. Że ich zago-
rzałość, zaciętość i opór w zaufaniu 
Stwórcy wcale nie są konieczne, 
a jedynie utrudniają szybsze odnale-
zienie siebie i wewnętrznego spokoju. 

Być może zasadniczym powodem, dla 
którego ateiści tak bardzo przejmują 
się ludźmi wierzącymi w Boga, jest 
właśnie to, że Bóg szuka w ten sposób 
drogi do ich serc. Chce do nich dotrzeć 
i ich nawrócić, ponieważ zależy Mu 
na ich szczęściu i dobru równie mocno 
jak na dobru oddanych mu ludzi. Ma 
nadzieję, że dzięki takim staraniom 
uda mu się zbliżyć do siebie jak 
największa liczbę osób.

Starania te zdecydowanie nie są 
mizerne i nadaremne. W wielu sytu-
acjach właśnie taka droga pomaga 
ludziom uwierzyć i zaufać. Znamy 
mnóstwo przypadków tego typu 
nawróceń. Czegoś podobnego doświad-
czył na przykład Malcolm Muggeridge - 
dziennikarz, pisarz, naukowiec socjalista 
i autor książek filozoficznych pocho-
dzący z Wielkiej Brytanii. W jego 
rodzinnym domu chrześcijaństwo 
zostało zastąpione religią socjalistycz-
nego postępu. Jako dziecko, w wiel-
kiej tajemnicy przed rodzicami,czytał 
w ukryciu Biblię. Analizując biblijne 
teksty, odkrywał nowy tajemniczy świat, 
znajdował tam wielką duchową głębię 
i pocieszenie. 

Dokończenie na str. 11

Czy Bóg  
naprawdę istnieje?

Wiemy, że Bóg istnieje, ponieważ On szuka kontaktu z nami. Podejmuje różne działania 
i zachęca nas, żebyśmy się do Niego zwrócili.
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Kyrie elejson,
Chryste elejson,
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupiciela Świata Boże, Zmiłuj się nad nami,
Duchu Św. Boże, Zmiłuj się nad nami,
Św. Trójco Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami,
Św. Józefie, wierny sługo Chrystusa Najwyższego Kapłana, 
Módl się nad nami,
Św. Józefie, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, 
Módl się nad nami,
Św. Józefie, wielki miłośniku Najświętszego Serca Jezuso-
wego, Módl się nad nami,
Św. Józefie, wzorowy pasterzu owczarni Jezusa Chrystusa, 
Módl się nad nami,
Św. Józefie, wierny synu Kościoła, Módl się nad nami,
Św. Józefie, żarliwy głosicielu Ewangelii,
Św. Józefie, oddany czcicielu Najświętszej Maryi Panny,
Św. Józefie, wzorze modlitwy i zaufania Bogu,
Św. Józefie, przykładzie miłości i służby bliźniemu,
Św. Józefie, niestrudzony sługo prawdy,
Św. Józefie, wychowawco prawych sumień,
Św. Józefie, solidarny z ubogimi i skrzywdzonymi,
Św. Józefie, szukający dobra człowieka bez względu na jego 
pochodzenie i wyznawaną religię,
Św. Józefie, zatroskany o godne życie ubogich,

Św. Józefie, odważnie podejmujący problemy społeczne,
Św. Józefie, pomagający w poszukiwaniu pracy i chleba,
Św. Józefie, dbający o pomnożenie liczby kapłanów,
Św. Józefie, budowniczy świątyń,
Św. Józefie, opiekunie katechetów,
Św. Józefie, przewodniku młodzieży,
Św. Józefie, prowadzący dzieci do Chrystusa,
Św. Józefie, obrońco wiary i jedności Kościoła,
Św. Józefie, niestrudzony apostole pojednania,
Św. Józefie, budujący zgodę między narodami,
Św. Józefie, wstawiający się za chorymi i cierpiącymi,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść 
nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj 
nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się 
nad nami.

K. Módl się za nami święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty włączyłeś do grona świętych 
pasterzy Świętego Józefa Bilczewskiego biskupa, apostolską 
gorliwością i czcią wobec tajemnicy Eucharystii, spraw, 
prosimy, za jego wstawiennictwem, abyśmy obficie karmili 
się Chlebem Życia i radowali zadatkiem wieczności. Przez 
naszego Pana. Amen.
Św. Abp. Józefie Bilczewski, wstawiaj się za nami.

Litania do św. Józefa Bilczewskiego

RELIKWIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W KOŚCIELE PARAFIALNYM

Relikwie św. Józefa 
bilczewskiego

Józef Bilczewski urodził się 
26 kwietnia 1860r. w Wilamowi-
cach koło Kęt. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej w Wilamowicach, a potem 
w Kętach, uczęszczał do gimnazjum 
w Wadowicach, gdzie zdał maturę 
w czerwcu 1880r., i wstąpił do semina-
rium duchownego w Krakowie. 6 lipca 
1884r. przyjął tu święcenia kapłań-
skie. W latach 1886-1888 odbył studia 
teologiczne w Wiedniu (gdzie uzyskał 
doktorat z teologii), w Rzymie i Paryżu. 
Po powrocie do kraju był wikariuszem 
w Kętach i w Krakowie. W 1890r. uzyskał 

habilitację na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. W rok później został profesorem 
teologii dogmatycznej na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie, na którym 
przez pewien okres pełnił funkcję dzie-
kana wydziału teologicznego i rektora. 
Jako profesor uniwersytetu był bardzo 
ceniony przez studentów, cieszył się 
szacunkiem i przyjaźnią innych pracow-
ników naukowych. Opublikował wiele 
artykułów z dziedziny teologii i arche-
ologii chrześcijańskiej, a także na temat 
Eucharystii.

17 grudnia 1900r. Leon XIII 
mianował 40-letniego ks. prał. Józefa 
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Bilczewskiego arcybiskupem lwow-
skim obrządku łacińskiego. Konsekracja 
biskupia odbyła się 20 stycznia 1901r. 
w katedrze we Lwowie. Nowy biskup 
wyróżniał się ogromną dobrocią serca, 
wyrozumiałością, pokorą, pobożno-
ścią, pracowitością i gorliwością dusz-
pasterską, które płynęły z wielkiej 
miłości do Boga i bliźniego. Był mężem 
modlitwy, która inspirowała wszelką 
jego działalność. Fundował kościoły 
i kaplice, szkoły i ochronki, krzewił 
oświatę. Wspierał duchowo i mate-
rialnie wszystkie ważniejsze dzieła 
powstające w archidiecezji lwow-
skiej. Uważał, że jego obowiąz-
kiem jest bronienie i ratowanie 
obrządku łacińskiego, za który 
odpowiadał przed Bogiem i Kościołem, 
własnym sumieniem i narodem. Życie 
abp. Józefa Bilczewskiego, wypeł-
nione modlitwą, pracą i dziełami 
miłosierdzia, sprawiło, że cieszył się 
wielkim szacunkiem ludzi wszystkich 
wyznań, obrządków i narodowości. 
W duchu nauczania Piusa X zbliżał 
wiernych do Eucharystii, częstej 
Komunii św., pobożnego uczestni-
czenia w Mszy św. W czasach I wojny 
światowej rozwijał kult Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, ukazując ludziom 

nieskończoną miłość Boga, zdolną 
do przebaczenia i darowania wszystkich 
grzechów. Czcią i miłością najlepszego 
syna otaczał Matkę Najświętszą, nazy-
wając Ją swą «Matuchną». Pragnął, by 

taką samą pobożnością darzyli Ją wierni 
archidiecezji, naśladując Jej cnoty, 
szczególnie całkowite zaufanie Bogu. 
Umarł z przepracowania 20 marca 1923r. 
Jego zabalsamowane serce umiesz-
czono w kaplicy bł. Jakuba w bazy-
lice katedralnej we Lwowie, a ciało 
zostało złożone w grobie na cmentarzu 
janowskim, gdzie grzebano ubogich, dla 
których był zawsze ojcem i opiekunem. 
Staraniem archidiecezji lwowskiej prze-
prowadzono proces beatyfikacyjny 

Józefa Bilczewskiego, którego 
pierwsza faza została zakoń-
czona 18 grudnia 1997r. ogło-
szeniem przez św. Jana Pawła II 
dekretu o heroiczności jego cnót. 
W czerwcu 2001r. za cudowny 

został uznany przez Kongregację Spraw 
Kanonizacyjnych fakt nagłego, trwałego 
i niewytłumaczalnego co do sposobu 
uzdrowienia dziewięcioletniego chłopca 
Marcina Gawlika z bardzo ciężkich 
poparzeń, dokonanego przez Boga za 
wstawiennictwem Józefa Bilczewskiego 
- co otworzyło drogę do beatyfikacji 
arcybiskupa lwowskiego. Dokonał jej 
św. Jan Paweł II 26 czerwca 2001r. we 
Lwowie podczas swej podróży apostol-
skiej na Ukrainę. W 2005r. świętym 
ogłosił go papież Benedykt XVI.

Dokończenie ze str. 9
Z wiekiem Malcolm coraz bardziej 
szukał pomocy w kwestiach wiary. 
Chciał wiedzieć, czym ona jest i jak 
można ją zdobyć. W żarliwej modli-
twie prosił o jakiś namacalny znak 
życia w wieczności, ale takiego znaku 
nie otrzymał. Pod koniec studiów stracił 
wiarę i porzucił chrześcijaństwo. Nauka 
stała się wówczas dla niego namiastką 
religii. Zachował jednak elemen-
tarną uczciwość, był wierny głosowi 
sumienia i taka właśnie postawa, po 
latach wewnętrznych zmagań, dopro-
wadziła go do wiary i pojednania się 
z Bogiem. Do odkrycia pełni prawdy 
w Kościele katolickim. Swoje życie 
przed poznaniem Boga opisywał on 
mówiąc: „Miałem poczucie, że nie 
tylko ja prowadzę poszukiwania, ale 
ktoś poszukuje mnie”. Stwierdził sam, 
że do czasu wstąpienia do Kościoła kato-
lickiego nieustannie „walczył przeciwko 

czemuś, o czym wiedział, że go w końcu 
urzeknie i zdobędzie”.

Podobnie sprawa wyglądała 
w przypadku C.S. Lewisa. Droga jego 
do chrześcijaństwa była jednak dość 
długa i kręta. Wyniesione z domu reli-
gijne przekonania szybko utracił, znie-
chęcony ogromem nieszczęść w otacza-
jącym go świecie. Z czasem jednak, 
pod wpływem lektur i przemyśleń, 
Lewis stopniowo zaczął porzucać 
ateizm. Wspominał kiedyś: „…czuję 
co noc, że ile razy odrywam się choćby 
na sekundę od pracy, niezmiennie napo-
tykam Jego coraz wyraźniejszą, tak 
przecież niechcianą obecność. To, 
czego tak bardzo się bałem, spotkało 
mnie w końcu. Wiosną 1929 roku 
poddałem się i uznałem, że Bóg jest 
Bogiem. Ukląkłem i modliłem się tej 
nocy jak największy i najbardziej opie-
szały grzesznik w całej Anglii”. Po 
nawróceniu Lewis z gorliwością neofity 

pragnął, podzielić się swoją rado-
ścią odkrycia Boga również z innymi 
ludźmi, aby ci też mogli się o tym 
przekonać. Mówił, że odkąd został 
chrześcijaninem uważa, że najlepszą, 
a może i jedyną przysługą, jaką może 
oddać swoim niewierzącym bliźnim, 
jest wyjaśnienie i obrona wiary, którą 
wyznawali niemal wszyscy chrześci-
janie wszystkich czasów. Dobrą nowinę 
głosił poprzez swoje książki i poga-
danki w brytyjskim radiu prowadzone 
podczas II wojny światowej.

Lewis napisał później książkę pod 
tytułem „Zaskoczony radością”, która 
jest owocem jego osobistego spotkania 
z Bogiem. Przyznając, że Bóg istnieje, 
niezależnie od oczekiwań, miłość, 
którą nas obdarzy będzie nieogarniona 
i z pewnością zaszokuje. Warto, więc 
dać sobie szansę na prawdziwe, szczere 
i niekończące się szczęście w Bogu.

Maja Starostka
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1 ROCZNICA
Paulina i Janusz Sądelscy

5 ROCZNICA
Joanna i Piotr Walkowscy
Izabela i Łukasz Brynczka

Bogumiła i Stanisław Molek
Ewa i Krzysztof Bąk

15 ROCZNICA
Joanna i Tadeusz Plucińscy

20 ROCZNICA
Barbara i Stanisław Haberny

Beata i Rafał Kapuściak

25 ROCZNICA
Aleksandra i Tadeusz Rafacz

Maria i Józef Hornik
Zofia i Tadeusz Kwak

30 ROCZNICA
Gabriela i Stanisław Kojs
Zofia i Stanisław Harbut
Maria i Zdzisław Miętus
Elżbieta i Marian Kidoń

Maria i Marek Klimowscy
Joanna i Stanisław Mateja

Beata i Wojciech Stopka-Studencki

35 ROCZNICA
Anna i Józef Bukowski

Gary i Maria Elżbieta Zilligen
Zofia i Piotr Mroszczak

Helena i Andrzej Jarończyk

50 ROCZNICA
Anna i Stefan Mateja

Maria i Stanisław Miętus

„…i ślubuję Ci: miłość, wierność i uczciwość małżeńską  
oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. 

Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący,  
w Trójcy jedyny i wszyscy święci.”

Jubileusze 
małżeńskie 2020
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Ks. Konstanty Łabędź urodził 
się 18 marca 1878 roku 
w Makowie. Uczył się w gimna-

zjum wadowickim. Studia teologiczne 
podjął na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w latach 1897 – 1901. Świę-
cenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 
1901 roku w Krakowie razem 

z trzynastoma innymi kandydatami 
do święceń kapłańskich. 

Pierwszą placówką, do której przybył 
ks. Łabędź była parafia w Czarnym 
Dunajcu. Pracował tutaj jako wikary 
w latach 1901 – 1903. Następnie został 
przeniesiony do Czernichowa, gdzie 
pracował w latach 1903 – 1909, po 

czym trafił do Oświęcimia na okres 
od 1909 do 1912 roku. Pierwszą 
samodzielną placówką była parafia 
w Zielonkach, gdzie proboszczem był 
w latach 1912 – 1926. Kolejne lata 
spędził proboszczując w Niepołomi-
cach w okresie 1926 – 1935.  W trakcie 
trwania tego probostwa, w 1932 roku, 
ks. Konstanty został zaproszony 
do wygłoszenia homilii w trakcie 
uroczystości poświęcenia fundamentów 
pod nowy kościół w Nowym Targu. 
Chodzi o tak zwany „nowy kościół” 
Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. 
Czas proboszczowania w Niepołomi-
cach, dla ks. Konstantego związany był 
z prowadzeniem nieustannej zbiórki 
finansowej na budowę kaplicy w Woli 
batorskiej, należącej wtedy do parafii 
w Niepołomicach. 

Ks. Konstanty Łabędź został probosz-
czem w Czarnym Dunajcu w 1935 roku. 
Z przybyciem do parafii ks. Konstantego 
wiąże się ciekawa sytuacja. Początkowo 
bowiem władze kościelne, po śmierci 
ks. Brosiga, na stanowisku proboszcza 
w Czarnym Dunajcu planowały obsadzić 
ks. Feliksa Budzaszka, którego opisywa-
liśmy w zeszłym numerze niniejszego 

Ks. Konstanty Łabędź
– proboszcz parafii w Czarnym  Dunajcu w latach 1935–1953

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XX WIEKU

Przed zawieszeniem największego dzwonu na wieży kościoła parafialnego w Czarnym Dunajcu.  
Stoją od lewej: osoba nieznana, komendant Policji Państwowej w Czarnym Dunajcu Szarek, Kazimierz Romaniszyn, 

sędzia Karol Dziąba, ks. Konstanty Łabędź, kościelny. Na wozie stoją od lewej: Stanisław Rafacz, Ludwik Kipta,  
Jan Styrczula-Reć. Pozostałe osoby nieznane. 

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Łabędzia. Zdjęcie z roku 1951
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czasopisma. Stąd też po śmierci ks. 
Brosiga otrzymał on tytuł administra-
tora parafii. Nie został on jednak zaak-
ceptowany przez społeczność, dlatego 
do parafii przybył ks. Konstanty Łabędź. 
Z kolei ks. Budzaszek został wikarym 
i pełnił tę posługę w Czarnym Dunajcu 
przez kolejne 2 lata, do 1937 roku. 

Proboszczowanie księdza Łabę-
dzia przypadło na trudny okres II 
wojny światowej. Ta społeczność 
dunajecka, jak i sama parafia ucier-
piały w wyniku prowadzonych działań 
wojennych. W tym czasie do parafii, 
oprócz samego Czarnego Dunajca 
należały jeszcze Wróblówka, Podczer-
wone i Stare Bystre. Wojna przyniosła 

zmianę struktury administracyjnej 
Kościoła. Wcześniej bo od 1925 roku 
parafia Czarny Dunajec znajdowała się 
w nowo powstałym dekanacie oraw-
skim, wspólnie z Chochołowem, Odro-
wążem i Miętustwem. Wojna przy-
niosła zmiany w dekanacie orawskim 
i spiskim. Parafie, które znalazły się 
na terenie Generalnego Gubernator-
stwa (nie włączone do Słowacji), tj. 
Chochołów, Czarny Dunajec, Odrowąż, 
Miętustwo oraz Białka, Bukowina, 
Harklowa, Maniowy, Sromowce Wyżne 
zostały włączone do dekanatu nowotar-
skiego. Stanu tego nie zmieniono po 
wojnie, pomimo powrotu do diecezji 
parafii orawskich i spiskich. 

Za czasów proboszczowania księdza 
Łabędzia w Dunajcu, prężnie działały 
stowarzyszenia i organizacje katolickie. 
Do podstawowych zaliczyć należy 
Związek Niewiast Katolickich oraz 
Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej 
męskiej i żeńskiej. Nie małym zaintere-
sowaniem cieszyło się również Towa-
rzystwo Pań Miłosierdzia Wincentego 
a Paulo. Wszystkie te grupy parafialne 
wywierały pozytywny wpływ na wzrost 
pobożności i podniesienie moralne 
parafian.  

Ks. Łabędź zmarł 21 lutego 
1953 roku w Czarnym Dunajcu.

Następca Ks. Józef Burkat
Oprac. Ks. Marcin Napora

Zaledwie kilka kilometrów 
od Bazyliki Zmartwychwstania 
znajduje się miasteczko Ain 

Karim, dziś właściwie dzielnica Jerozo-
limy. Miejsce to związane jest z rodziną 
Zachariasza i Elżbiety. Tu narodził się 
Jan Chrzciciel. Tu w pobliskich górach 
św. Elżbieta znalazła schronienie przed 
gniewem Heroda, który kazał zabić 
wszystkich chłopców do drugiego roku 
życia. Wreszcie tu przebywała Maryja 
pomagając św. Elżbiecie w czasie ciąży. 

Bazylika Nawiedzenia, upamięt-
niająca radosne spotkanie Maryi 
i Elżbiety, stoi na tym samym miejscu 
od czasów bizantyjskich. Zawsze 
znajdowała się tu świątynia dwuczę-
ściowa. Górny kościół przebudowano 
na początku XX wieku na wzór archi-
tektury krzyżowców. Warto zwrócić 
uwagę na freski przedstawiające 
sceny Nawiedzenia i Rzezi Niewi-
niątek. Szczególnie wymowny jest 

dziedziniec kościoła i ogród. Można 
tu znaleźć tablice z tekstem Magnificat. 

Pomysł przepisania tego hymnu we 
wszystkich językach świata zrodził 
się w 1954 roku, roku poświęconym 
Maryi. Oczywiście na jednaj z tych 
tablic można też przeczytać: „Wielbi 
dusza moja Pana”.

Dolny kościół, krypta, upamiętnia 
ocalenie Jana i Elżbiety. Tradycja 
mówi, że gdy Elżbieta nie miała już 
dokąd uciekać, otworzyła się skała. 
Matka z dziecięciem weszli do wnęki, 
skała zamknęła się aż do czasu, gdy 
było bezpiecznie.

Czego uczy nas dziś to miejsce? 
Zaprasza do być dla bliźnich okazją 
do spotkania Jezusa. Maryja – Arka 
Przymierza, nosząca w łonie Jezusa, 
przyniosła Elżbiecie błogosławieństwo 
i dary Ducha Świętego. Maryja staje się 
żywym tabernakulum. Nam też Bóg 
nie odmówi łaski, by zanieść Jezusa 
naszym braciom i siostrom.

ks. Michał Paruch

Ziemia Jezusa wczoraj i dziś
Ain Karim – Bazylika Nawiedzenia

Ain Karim - ołtarz w Bazylice Nawiedzenia

Ain Karim - widok na miasto

Nr 2(17), Luty 2021DUNAJEC 15



Nuda nudzie nie równa
Jeśli myśleć o nudzie jako chwi-

lowym stanie w którym nie robimy 
nic, nie mamy zajęcia lub męczy nas 
monotonia i powtarzalność to taka 
nuda odczuwalna raz na jakiś czas jest 
zjawiskiem, które pomaga wyzwolić 
pomysłowość i zdolność nieszablono-
wego myślenia, chociaż w nadmiarze 
jest frustrująca, a czasami nawet powo-
duje poczucie bezsensu życia i bezce-
lowości. Niemieckie słowo langweile 
(nuda) w dosłownym tłumaczeniu 
oznacza „długi czas” i bardzo dobrze 
oddaje znaczenie tego zjawiska. Nuda 
powoduje zniekształceniu czasu, 
sprawia ze „czas się wlecze”. I być 
może chodzi właśnie o to, 
aby nauczyć się ten czas 
złapać, nie traktować go 
jako coś negatywnego 
i złego, nie nazywać 
„nudą”, spożytkować ten 
moment, kiedy wszystko 
dookoła nas na chwile 
zwalnia. Pomyśleć. 
Na spokojnie. Byś może 

zauważyć coś, czego do tej pory nie 
dostrzegaliśmy. A takiego momentu 
potrzebuje każdy. To czas kiedy mogą 
zrodzić się w nas marzenia, pomysły 
na ich realizację. Czas w którym doce-
nimy drobne rzeczy i zaczniemy się 
nimi cieszyć.

Człowiek od zawsze zachwyca się 
czymś, czego nie ma, pragnie czegoś, 
czego niewykluczone, że nie będzie 
miał. Im więcej mamy, tym mniej 
nas to cieszy… ciężko nas zaskoczyć 
i zadowolić, potrafimy szybko się 
czymś znudzić Im więcej otrzymu-
jemy, tym szybciej tracimy zaintereso-
wanie czymkolwiek, im więcej zostaje 
nam podane na tacy, tym mniejsza 

w nas gotowość do takiej szczerej 
i długotrwałej radości. Niektóre rzeczy 
wydają nam się tak oczywiste, że nie 
myślimy o tym jakie szczęście mamy, 
posiadając je. Jeśli nie potrafimy 
docenić tak zwanych małych rzeczy to 
jak mamy cieszyć się z tych wielkich? 
To co z pozoru wygląda na drobnostki, 
po zebraniu w całość może okazać się 
ogromną dawką szczęścia. Bo chociaż 
to zabrzmi może banalnie i nie będzie 
wielkim odkryciem, to fakt, że mamy 
dom, rodzinę, przyjaciół, zdrowie, 
jedzenie w lodówce i ubrania w szafie 
to bardzo dużo. I to wszystko więk-
szość z nas dostaje już na starcie, 
na samym początku. A do tego 

dochodzą sukcesy dnia 
codziennego, przeróżne, 
dla każdego inne – raz 
mniejsze, raz większe, 
ważne żeby potrafić je 
doceniać i się z nich 
cieszyć… tak po prostu, 
szczerze, z błyskiem 
w oku, jak dziecko.

Maria Bednarek

NUDA I… RADOŚĆ 
Z MAŁYCH RZECZY

Nuda – czyli co? Zobojętnienie, zniechęcenie, efekt nic nie robienia, powtarzalność wciąż 
tych samych rzeczy, znudzenie się czymś, brak urozmaicenia, przygnębienie... Jest wiele 

definicji nudy i tak samo dużo jej przyczyn, skutków i zapewne sposobów na nią. Aż dziwne, 
że w dzisiejszym świecie, który przeładowany jest tysiącami silnych bodźców, możliwościami 

do działania i nieograniczonymi wręcz propozycjami tak często zdarza nam się mówić lub 
słyszeć: „ nudzę się/ ale to nudne/ co za nuda..”
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Spotkanie z misjonarzami było zwią-
zane z 68. Światowym Dniem Trędo-
watych, który ma zwrócić uwagę 

wierzących na potrzebujących i odrzuco-
nych, odrzuconych także w sensie wiary. 
O. Mariusz Bartuzi gościł w parafiach 
w Kasince Małej, Miętustwie, Ludź-
mierzu i Czarnym Dunajcu. 

Studenci podkreślali, że ich przy-
należność do koła misyjnego polega 
na formacji swojego życia duchowego, 
na otwieraniu się na świat, na drugiego 
człowieka, na jego inny kolor skóry, inną 
mentalność, gdzieś tam daleko na konty-
nencie afrykańskim. Pięknym dopełnie-
niem są bezpośrednie doświadczenia 
misyjne w poszczególnych krajach. 
Spotkanie było też okazją do przed-
stawienia sylwetki dr Wandy Błeń-
skiej, która patronuje Akademickiemu 
Kołu Misjologicznemu z Poznania, 
trwa jej proces beatyfikacyjny. – Dr 
Wanda Błeńska przez 43 lata praco-
wała na misjach w Ugandzie. W jednej 
z książek dla dzieci jest przedstawiona 
na spadochronie i na motorze. Jest to 
związane z tym, że małym Afrykań-
czykom rodzice przekazali, że dr Wanda 
to taki spadochroniarz z nieba – mówił 
o. Bartuzi.

O. Mariusz Bartuzi przekazał też 
kilka informacji o sytuacji pandemicznej 
w Afryce. – Pandemia do pewnego czasu 
nie była jakimś wielkim problemem 
w Afryce, pierwsza fala koronawirusa 

dopiero tam dochodzi. Miejmy świado-
mość, że to jest bardzo niebezpieczne dla 
Czarnego Lądu, gdzie służba medyczna 
nie jest tak dobrze rozwinięta, jak np. 
w Europie – przyznaje o. Bartuzi. Dodaje, 
że w wielu miejscach są już wprowa-
dzone obostrzenia podobne jak na Starym 
Kontynencie.

W podhalańskich parafii w czasie 
spotkania z o. Mariuszem Bartuzi i człon-
kami Akademickiego Koła Misjolo-
gicznego górale mogli zaopatrzyć się 
w pyszną kawę prosto z Afryki, małe 
różańce misyjne, takie same, ale nieco 
większe noszą ojcowie biali, czy publi-
kacje o Czarnym Lądzie dla dzieci i doro-
słych. Wszelkie ofiary zostaną przekazane 

na cele misyjne i placówki prowadzone 
przez Ojców Białych w Afryce. 

Ojcowie Biali, Zgromadzenie 
Misjonarzy Afryki (MAfr)

Zgromadzenie zakonne założone 
przez arcybiskupa Algieru, późniejszego 
kardynała Karola Lavigerie w 1868 roku, 
a zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 
w 1908 roku. Obecnie przełożonym 
generalnym zgromadzenia jest o. Stanley 
Lubungo MAfr – misjonarz urodzony 
w Zambii. W Polsce zgromadzenie posiada 
tylko jeden dom zakonny w Lublinie. 
Pierwszym terenem działalności misyjnej 
Zgromadzenia była Algieria oraz islamska 
część Afryki. Ze względu na niechęć 
muzułmanów do misjonarzy katolickich, 
działalność misyjna przesuwała się w głąb 
Afryki. Nie oznaczało to jednak opusz-
czenia tej części Afryki. Pierwsze próby 
wypraw przez Saharę kończyły się niepo-
wodzeniami, w tym mordowaniem zakon-
ników. Stopniowo jednak udało się rozsze-
rzyć działalność na Tanganikę, Ugandę, 
Rwandę, Burundi, Kongo, Rodezję 
Północną (dzisiejsza Zambia). 

Dokończenie na str. 19

Spotkanie z misjami
W ostatnią niedzielę stycznia w parafii gościliśmy studentów z Akademickiego Koła 
Misjologicznego z Poznania, które zrzesza żaków ze wszystkich tamtejszych uczelni, 

na czele których stał O. Mariusz Bartuzi. Studenci wraz ze swoim przewodnikiem opowiadali 
o doświadczeniu misyjnym oraz o formacji przygotowującej do wyjazdu na misje. 
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A nna nie mogła mieć dzieci. Modliła się w sanktuarium 
o syna i Bóg spełnił jej prośbę. Gdy urodził się Samuel 
obiecała, że odda go Bogu na służbę. Tak się stało.

W Biblii czytamy o nim:
„Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. 

W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia 
nie były częste. Pewnego dnia Heli spał w zwykłym 
miejscu. Oczy jego zaczęły już słabnąć i nie mógł widzieć. 
A światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał 
w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przy-
mierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowie-
dział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego mówiąc 
mu: «Oto jestem: przecież mię wołałeś». Heli odrzekł: 
«Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się 
zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!» 
Wstał Samuel i poszedł do Helego mówiąc: «Oto jestem: 
przecież mię wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, 
synu. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze 
nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze obja-
wione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: 
«Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: 
«Oto jestem: przecież mię wołałeś». Heli spostrzegł się, 
że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: 
«Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, 

Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, położył 
się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy 
zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» 
Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha»” 
(sprawdź 1 Sm 3, 1-4). 

Oto jakie słowa przekazuje nam Bóg przez Samuela: 
Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Chłopak trzy razy 
odezwał się tak, gdy w nocy usłyszał wołanie: „Samuelu, 
Samuelu”. Bóg go wołał, ale on jeszcze tego nie wiedział. 
Wtedy nie było jeszcze proroków. Był wybrany, niezwykły. 
Każdy by tak chciał. Słyszeć głos samego Boga, to dopiero 
zaszczyt. Ale wiecie co? Każdy z nas ma taką możliwość. 
Każdy z nas w w sercu miejsce, gdzie może usłyszeć Boga. 
To sumienie. Ono jest wewnętrznym głosem, który mówi, 
co jest dobre, a co złe w oczach Boga. Jest jak sanktu-
arium, gdzie możemy spotkać się z Bogiem. Sumienie 
pomaga podjąć decyzję. A jeśli upadniemy, pomaga nam 
zrozumieć błąd i wrócić do Boga. On sam nam mówi, jak 
wrócić do Niego. Oczywiście nie zawsze słyszymy ten 
Boży głos tak wyraźnie jak Samuel. Raczej jest to głos nie 
wyraźny, subtelny, cichy. Ale może stać się coraz wyraź-
niejszy. Jeśli ćwiczymy się w słuchaniu sumienia, Bóg mówi 
coraz mocniej. Jak do młodego Samuela.

Ks. Michał Paruch

KĄCIK DLA DZIECI
Od wyjścia hebrajczyków z Egiptu minęło prawie 400 lat. Nie było jeszcze króla 

w Izraelu, nie wszystkie tereny obiecane przez Boga zostały zdobyte.  
Ludem Pana przewodzili sędziowie. Ale głos Boga nie był w tych czasach słyszany.
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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 

9 STYCZEŃ
• Julia PODCZERWIŃSKA, c. Piotra i Jadwigi, Czarny 

Dunajec

16 STYCZEŃ
• Chiara Maria KOLBRECKA, c. Wiesława i Magdaleny, 

Czarny Dunajec

A WIECZNY ODPOCZYNEK ODESZLI

2O STYCZEŃ
• Bronisław BIELAŃSKI, l. 71, Czarny Dunajec
26 STYCZEŃ

 � Maria SOLARCZYK, l. 71, Wróblówka
30 STYCZEŃ

 � Teresa POTOK, l. 65, Czarny Dunajec

Dokończenie ze str. 17
Kilka lat później działalność Ojców 
Białych objęła również tereny Afryki 
zachodniej, w tym Górną Woltę (dzisiejsze 
Burkina Faso), Ghanę, Mali. Zgroma-
dzenie Misjonarzy Afryki dało kościo-
łowi: 2 kardynałów, 16 arcybiskupów 
i 82 biskupów. Współcześnie Ojcowie Biali 
pracują w 23 krajach Afryki, skupiając 
w swoich szeregach 1405 ojców i braci, 
wśród których jest obecnie 14 misjo-
narzy z Polski. Ich działalność obejmuje 
pracę ewangelizacyjną, organizację parafii 
i struktur Kościoła, opiekę nad najbiedniej-
szymi i porzuconymi, pracę w slumsach 
i wśród chorych na AIDS.
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Intencje mszalne
07.02 - 21.02.2021 r.

5  Niedziela Zwykła 7.02 
 7.00 †  Helena i Bronisław Komperda, 

Ludwik Toczek 
 7.00 †  Maria i Karol Ratułowski
 7.00  Franciszka Gal greg. 
 8.30  Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę 

Matki Bożej i zdrowie dla Heleny 
i Władysława Bieda w 60 rocz. ślubu 

 8.30  Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę 
Matki Bożej i zdrowie dla Stanisławy 
i Czesława Kuzdak w 62 rocz. ślubu

10.00  Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę Matki 
Bożej i zdrowie dla Magdaleny 
i Marka Bielańskich w 20 rocz. ślubu

11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY 
17.00 †  Stanisław Rosiński 43 rocz. śmierci, 

żona Anna 30 rocz. śmierci, syn 
Leon 3 rocz. śmierci 

Poniedziałek 8.02 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Edward Murzydło – int. z pogrzebu 
17.00 †  Zofia Szaflarska 
17.00 †  Franciszka Gal greg.

Wtorek 9.02 
 7.00 †  Franciszka Gal greg.
 7.00 †  Stanisław Chlebek – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
17.00 †  Jan Kotowicz

Środa 10.02  Wspomnienie św. Scholastyki, 
dziewicy

 7.00 †  Franciszka Gal greg. 
 7.00 †  Albin Kobroń 
 7.00 †  Zofia Szaflarska – int. z pogrzebu 
17.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki 

Bożej w zwalczeniu wirusa, który nam 
zagraża

Czwartek 11.02 Wspomnienie Najśw. 
Maryi Panny z Lourdes - Dzień Chorego 
 7.00 †  Bronisława Kipta – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Anna Ratułowska – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Janina i Henryk Kwaśny 
 9.00 †  Franciszka Gal greg. 
17.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 

i zdrowie dla Jana w dniu urodzin 
17.00 †  Franciszek Garbień, żona Wiktoria, 

syn Eugeniusz 

Piątek 12.02 
 7.00 †  Franciszka Gal greg. 
 7.00 †  Stanisław Palarz – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Wacław Krupa – int. z pogrzebu
 7.00 †  Ewa Borowska – int. z pogrzebu 
17.00 †  Tadeusz Komorowski 

Sobota 13.02 
 7.00 †  Stanisław Bałek 
 7.00 †  Mieczysław Greczek 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu 

 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu 
17.00 †  Franciszka Gal greg.

6 Niedziela Zwykła 14.02 Święto świętych 
Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, 
patronów Europy 
 7.00 †  Zofia i Stanisław Kapel
 8.30 †  Franciszka Gal greg. 
10.00 †  Józef Bryjak 4 rocz. śmierci 
10.00 †  Zofia i Jan Ciszek
11.30 †  Maria Świderska 
15.00 †  Adam Lampa, żona Janina 
17.00 †  Agnieszka Bukowińska 16 rocz. 

śmierci 

Poniedziałek 15.02 
 7.00 †  Franciszka Gal greg.
 7.00 †  Franciszek Rączkowski 18 rocz. 

śmierci 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu 
17.00 †  Józef Komperda, Władysław Harbut

Wtorek 16.02 
 7.00 †  Maria Zatłoka 20 rocz. śmierci, mąż 

Stanisław
 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Edward Murzydło – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Chlebek – int. z pogrzebu
17.00 †  Franciszka Gal greg.

Środa Popielcowa 17.02 
 7.00 †  Stanisław Kolbrecki – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu 
 8.30 †  Franciszka Gal greg. 
10.00 †  Helena i Jan Łaś 
17.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki 

Bożej w zwalczeniu wirusa, który nam 
zagraża 
2) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i potrzebne łaski dla chorych w parafii 

Czwartek 18.02 
 7.00 †  Franciszka Gal greg. 
 7.00 †  Zofia Szaflarska – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Bronisława Kipta – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Anna Ratułowska – int. z pogrzebu 
17.00 †  Marcin i Karolina Wykręt 

Piątek 19.02 
 7.00 †  Franciszka Gal greg. 
 7.00 †  Stanisław Palarz – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Wacław Krupa – int. z pogrzebu
 7.00 †  Ewa Borowska – int. z pogrzebu 
17.00  W Y P O M I N K O W A 

Sobota 20.02 
 7.00 †† za dusze w czyśćcu cierpiące 
 7.00  W int. Bogu wiadomej 
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Zygmunt Rubiś – int. z pogrzebu 
 7.00 †  Barbara Jakubczak – int. z pogrzebu 
17.00 †  Franciszka Gal greg. 
17.00 †  Maciej i Rozalia Kubasik, ich dzieci 

i zm. z rodziny

1  Niedziela Wielkiego Postu 21.02 
 7.00 †  Zofia i Stanisław Kapel
 7.00 †  Władysław Gal i zm. z rodziny 
 8.30  Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę Matki 

Bożej i zdrowie dla Marii i Romana 
Maśnica w 40 rocz. ślubu 

10.00 †  Aleksandra i Władysław Bielański
11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY 
17.00 †  Franciszka Gal greg. 

Stare Bystre  
i Wróblówka

5  Niedziela Zwykła 7.02 
Stare Bystre  
9.00 †  Stanisław Molek 5 rocz. śmierci
Wróblówka  
10.30 †  Bronisław Mateja - int. z pogrzebu

Środa 10.02 Wspomnienie św. Scholastyki, 
dziewicy 
Stare Bystre  
15.30 †  Aniela, Karolina i Władysław 

Rebidas
Wróblówka  
15.30 †  Wiktoria Liszka - int. z pogrzebu

Piątek 12.02 
Stare Bystre  
15.30  O powołania kapłańskie i zakonne, 

zwłaszcza z naszej parafii
Wróblówka  
15.30 †  Bronisław Mateja – int. z pogrzebu

6  Niedziela Zwykła 14.02 Święto świętych 
Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, 
patronów Europy 

Stare Bystre  
9.00 †  Józef Szaflarski
Wróblówka  
10.30 †  Aniela Mateja

Środa Popielcowa 17.03
Stare Bystre 1 
5.30 †  Stanisław Maśnica 4 rocz. śmierci
Wróblówka  
15.30 †  Bronisław Mateja – int. z pogrzebu

Piątek 19.02 
Stare Bystre  
15.30  W Y P O M I N K O W A
Wróblówka  
15.30  W Y P O M I N K O W A

1  Niedziela Wielkiego Postu 21.02 
Stare Bystre  
9.00 †  Jan Kęsek 30 rocz. śmierci, żona 

Maria
Wróblówka  
10.30 †  Maria i Wincenty Łysy


