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Miesięcznik Rzymskokatolickiej Parafii 
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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ: „SPOJRZENIE JEZUSA” 

Nawrócenie  
w cieniu krzyża

Nawrócenie  
w cieniu krzyża



AKTUALNOŚCI
DROGA KRZYŻOWA 
DLA DZIECI

W Wielkim Poście prakty-
kowaliśmy nabożeństwo 

drogi krzyżowej. Przed wieczorną 
mszą świętą w kościele groma-
dziły się dzieci. Na szczególną 
uwagę zasługuje droga krzyżowa 
z wykorzystaniem rekwizytów 
i napisów, ułatwiających zrozu-
mienie rozważań przy poszcze-
gólnych stacjach. 

EKSTREMALNA 
DROGA KRZYŻOWA

19 marca z naszej parafii wyru-
szyli pątnicy na Ekstremalną 

Drogę Krzyżową. Grupa ponad 
200 osób, samodzielnie w małych 
grupkach, w milczeniu szła śladami 
Jezusa, niosąc swoje krzyże, trudy 
i intencje. Pielgrzymi mogli wybrać 
sobie dwie trasy: pierwsza krótsza 
30 km, kończyła się w Czarnym 
Dunajcu, druga zaś licząca 42 km 
prowadziła do Ludźmierza.
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Oddajemy w Państwa ręce kolejny 
numer parafialnego czasopisma. 
Przeżywamy już Wielkanoc – 
drugi już raz w cieniu pandemicz-
nych zmagań o zdrowie i życie 
wielu z nas. To jakiś znak czasów, 
że musimy tak bardzo walczyć 
o to, by praktykować swoją wiarę 
w kościele – miejscu przecież 
do tego przeznaczonym. Dostęp-
ność Mszy świętej wcale nie jest 
nieograniczona, choć jeszcze rok 
temu nigdy byśmy nie powiedzieli, 

że w Polsce możemy mieć jakieś 
ograniczenia w praktykach 
religijnych.

Z taką rzeczywistością przychodzi 
nam się zmierzyć. To jakieś dziejowe 
zmaganie tego pokolenia o wiarę, 
o Boga w naszym życiu. Obyśmy my 
jako pokolenie, jako naród tej walki 
nie przegrali. Obyśmy w tej walce 
byli w stanie okazać swoją wiarę 
i przywiązanie do Boga i tradycji.

Ten numer poświęcamy 
w głównej mierze wydarzeniu, 

które zgromadziło tysiączną 
widownię. Jest nim drugie już miste-
rium męki pańskiej, jakie zorgani-
zowała Parafialna Grupa Młodzie-
żowa. Na kartach tego numeru 
będą mogli się Państwo zapoznać 
szczegółowo z treściami i warto-
ściami teologicznym, jakie zawarte 
zostały w misterium. Oprawą do tego 
tematu będzie bogata galeria, jeszcze 
raz przybliżająca nam to piękne 
wydarzenie.

Redakcja

Słowo Wstępne 
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Już po raz drugi na deskach Sali 
widowiskowej w Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Czarny Dunajec, 

młodzież z naszej parafii wystawiła 
przedstawienie teatralne, któremu nadała 
tytuł: Spojrzenie Jezusa. Spektakl zgro-
madził dużą niemal tysięczną widownię, 
która nie tylko oglądała 11 występów, ale 
przede wszystkim przeżywała tajemnice 
naszej wiary ukazane w przedstawieniu. 
Dla wielu, tak widzów jak i aktorów, 
udział w misterium stanowił formę reko-
lekcji wielkopostnych. 

Tytuł 
Tytułowe Spojrzenie Jezusa było 

istotą całego przedstawienia. To 
w wyniku tychże spojrzeń główny 
bohater Aureliusz stopniowo nawracał 
się. To te spojrzenia powodowały w jego 
sercu kolejne etapy zmiany postępo-
wania. Spojrzenie Jezusa wielokrotnie 
i dziś jest impulsem do nawrócenia, 
które nie polega na spektakularnej 

zmianie swojego życia, ale raczej 
na stopniowym dorastaniu do świętości, 
stopniom dorastaniu do życia w miłości 
i przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Wielu 
widzów zwracało uwagę na fakt, że 
przedstawienie, choć ukazujące ewan-
geliczne wydarzenia z życia Pana 
Jezusa, prezentowało również treści 
aktualne dziś, takie jak rodzina, praca, 
nawrócenie.  

Scenariusz 
Warto pochylić się nad treścią scena-

riusza. Scenariusz prowadził widza 
dwoma równoległymi ścieżkami wyda-
rzeń, które czasami zazębiały się. Miej-
scem wydarzeń była Jerozolima w ostat-
nich dniach ziemskiego życia Pana 
Jezusa. To Jego spotykamy w pierw-
szej scenie, kiedy powołuje swoich 
uczniów. Spotyka ich na swojej drodze, 
widzi jak zajmują się swoimi codzien-
nymi obowiązkami. Spojrzenie jest tym 
magnesem, które przyciąga przyszłych 

uczniów. Pierwsza mowa Pana Jezusa 
dotyczy miłości nieprzyjaciół, prze-
rwana została ona przez wejście Faryze-
uszów, którzy chcieli Jezusa pochwycić 
na błędzie teologicznym, dotyczącym 
jedności małżeństwa. Jezus nie podejmuje 
dialogu, wskazuje jedynie na nierozerwal-
ność sakramentu małżeństwa. W drodze 
Wędrowcy spotykają niewiasty: Martę 
i Marię, które zapraszają ich do siebie 
na poczęstunek. W drodze Piotr dopytuje 
Mistrza co to znaczy, że małżeństwo jest 
nierozerwalne. 

Wydarzeniami równoległymi są te 
związane z rodziną Aureliusza. Pierwszy 
kontakt widza z tą rodziną odbywa się 
w drugiej scenie, w której dzieci, bawiące 
się niewinnie, rozmawiają i wcześniejszej 
kłótni mamy z tatą. To od nich dowiadu-
jemy się, że Aureliusz – ojciec rodziny 
dostał awans, stał się centurionem i przed 
Piłatem jest odpowiedzialny za spokój 
w mieście. Dzieci zdradzają również, że 
mama jest przeciwna tej nowej pracy, 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

Spojrzenie Jezusa
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jaką podjął tata i że zwracała mu uwagę 
na potrzebę opieki nad dziećmi. Rozmowę 
przerywa babcia, która odkrywa, że 
jedno z dzieci: Gracjan, nie podejmuje 
obowiązków szkolnych. Babcia Estera 
zaprasza dzieci na kolację. Mama 
i zarazem żona Oktawia czeka na dzieci 
w domu. Jest wyraźnie zmartwiona, 
jej myśli biegną w stronę Aureliusza. 
W trakcie rozmowy Oktawia dowiaduje 
się o problemach i trudnościach w szkole 
dzieci. Nie umie sama ich rozwiązać. 
Rozmowę przerwa wejście ojca rodziny. 
Babcia z pretensjami wyrzuca Aureliu-
szowi, że nie zajmuje się rodziną, nie 
docenia tego co ma. Oktawia początkowo 

próbuje nie doprowa-
dzić do kłótni teściowej 
z zięciem, potem przyj-
muje postawę milczącą. 
Kłótnię przerywa wejście 
posłańca, który przynosi 
wezwanie Aureliusza 
od Piłata. Scena kończy 
się dramatycznym 
rozstaniem małżonków 
i rodziny. W ostatnich 
słowach od Aureliusza 

dowiadują się, że ma on krew na rękach. 
Rodzina spotka się dopiero po zmar-
twychwstaniu Chrystusa. Czasami żeby 
uświadomić sobie, że to co posiadam jest 
ogromną wartością, najpierw 
musze to tracić. 

Scena trzecia to powrót 
do postaci Jezusa, który 
wędrując, naucza i uzdrawia. 
Na drodze tej wędrówki Jezus 
i Apostołowie spotykają Fary-
zeuszy, którzy chcą ukamie-
nować kobietę za jej cudzo-
łóstwo. Jezus przerwa ten sąd 
słowami: „Kto z was jest bez 
grzechu niech pierwszy rzuci 

kamień”. Scena kończy się wymownymi 
słowami: „Idź i nie grzesz już więcej”. 

Scena czwarta staje się dla widza 
okazją, aby poznać Piłata zatroska-
nego o spokój w mieście. To konty-
nuacja sceny drugiej, w której Aure-
liusz otrzymał wezwanie od Piłata. 
Faryzeusze obecni na spotkaniu dora-
dzają jak pojmać Jezusa, wskazując 
na informatora Judasza. Naradę prze-
rywa dynamiczny taniec, który stanowi 
łącznik między sceną z pałacu Piłata, 
a Ogrodem Oliwnym. Taniec ukazuje 
walkę duchową, jaka rozegra się w Ogro-
dzie Oliwnym. Tancerki w dynamiczny 
sposób ukazują Jezusowe zmagania 
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z wątpliwościami. Po 
chwili zastygają one, wizu-
alizując drzewa oliwkowe 
w Ogrodzie Oliwnym, 
do którego przychodzi 
Chrystus z apostołami.

Scena piąta rozgrywa 
się w Ogrodzie Oliwnym, 
w której Pan Jezus doznaje 
poczucia samotności, 
strachu przed męką, 
a potem zdrady. Dokonuje 
się ona w formie pantomimy. Chry-
stus przyjmuje pozycję statyczną, 
natomiast Judasz dominującą. Stąd 
też jego wędrówka po sali, która 
jest symbolem drogi, jaką prze-
szedł od ucznia do zdrajcy. Poca-
łunek Judasza uwalnia szereg kolej-
nych wydarzeń: wejście żołnierzy 
na czele z Aureliuszem, ucieczka 
niewiast i apostołów, próba urato-
wania Mistrza przez Piotra, odcięcie 
ucha jednemu z żołnierzy, cud 
uzdrowienia. To w tym momencie 
dochodzi do pierwszego spojrzenia 
Jezusa na Aureliusza, które staje 
się początkiem jego wątpliwości. 

Od tego spojrzenia Aureliusz 
już nie jest tak pewny siebie, jak 
poprzednio. To spojrzenie pozo-
staje w nim i prowadzi ostatecznie 
do jego nawrócenia pod krzyżem.

Kolejne wydarzenia następują 
już po sobie lawinowo. W scenie 
szóstej znów spotykamy Piłata, 
który odkrywa wątpliwości i brak 
pewności Aureliusza. Dowiadu-
jemy się, że uzdrowienie odciętego 
ucha Aureliusza zrobiło wielkie 
wrażenie na dowódcy wojskowym. 
Zaczyna on zadawać pytania doty-
czące Jezusa, zaczyna się nim inte-
resować. To kolejny etap na drodze 

Niemal tysięczna grupa widzów, jaka 
zgromadziła się na 11 przedsta-
wieniach młodzieżowego miste-

rium każe nam oddać głos tym wszystkim, 
którzy chcieliby się podzielić swoimi 
spostrzeżeniami na temat przeżyć związa-
nych z uczestnictwem w misterium. Spośród 
wielu opinii, jakie do nas spłynęły wybra-
liśmy te najciekawsze. 

Dziękuję za tak głęboki obraz Misterium. 
To SPOJRZENIE bardzo mną poruszyło, 
dotknęło mojej wrażliwości, co zapocząt-
kowało potok łez od pierwszych minut. 
Jakże wielu Aureliuszów jest dzisiaj, 
którzy tak bardzo poświęcają się pracy, 
tłumacząc to sobie dobrem (dobrobytem) 
rodziny. Niestety takim myśleniem są zaśle-
pieni i tracą to co najważniejsze, relację 
z rodziną i Bogiem. Myślę że wielu dzisiej-
szych Aureliuszy boi się spojrzenia Jezusa, 
mają zbyt płytkie myślenie, które ogranicza 
ich tylko do materializmu, nie potrze-
bują uduchowienia, pogłębienia więzi 
z Bogiem… a szkoda, bo pomimo mojej 
sinusoidalnej więzi z Bogiem, jestem prze-
konany że świat bez Boga nie może istnieć. 
Jeszcze raz dziękuję. Łukasz, lat 33

Jestem pod wrażeniem przedsta-
wienia. Bardzo mi się podobało i cały 
czas we mnie pracuje. Przypominam 
sobie poszczególne postaci, rozważając 
do których jestem podobna. To były dla 
mnie rekolekcje, na które mówiłam że nie 
mam czasu. Dziękuję.  Anna, lat 45

Dziękuje za te wszystkie emocje, jakie 
towarzyszyły mi oglądając misterium. 
Przyznam że z wewnętrznym smut-
kiem przyszłam na występ. Trudności 
rodzinne…, nie miała nastroju do oglą-
dania przedstawienia. W trakcie występu 
powoli odkrywałam co jest tak naprawdę 
ważne w moim życiu. To rodzina. Człowiek 
tak czasami zatrzymuje się na drobnych 
rzeczach tracąc czas, który można byłoby 
poświęcić dla rodziny dzieci i męża.  
Dziękuje Zofia, lat 43

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ: 
„SPOJRZENIE JEZUSA”

Waszym 
Zdaniem…
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JEZUS
Grzegorz Mroszczak

APOSTOŁOWIE:
PIOTR

Tomasz Kulman
JAN

Konrad Strama
JAKUB, SYN ZEBEDEUSZA 

Dominik Czyszczoń
ANDRZEJ

Nikolas Świerczek
TOMASZ

Norbert Pluciński
MATEUSZ
Jan Stanek

SZYMON GORLIWY
Oskar Solarczyk

FILIP
Hubert Hodorowicz

JAKUB, SYN ALFEUSZA
Jan Lipkowski

BARTŁOMIEJ Bartłomiej
Serwiński

JUDA TADEUSZ
Szymon Tylka

JUDASZ ISKARIOTA
Andrzej Naglak

FARYZEUSZE:
ANNASZ Jakub Fryźlewicz

KAJFASZ Maciej Klimowski
DORAS Patryk Kapuściak

HANANIASZ Jakub Maczałaba

NIEWIASTY:
MARYJA Maja Starostka

KOBIETA CUDZOŁOŻNA 
Agnieszka Maczałaba

JOANNA Małgorzata Maczałaba
SARA Dominika Czechowicz

RUT Emilia Rubiś
MIRIAM Joanna Szczerba
AGNES Gabriela Stafira

WERONIKA Julia Wilczek
MARIA Aleksandra Skoczeń
MARTA Zuzanna Skoczeń

RODZINA
AURELIUSZ – CENTURION 

Dawid Bugajski
OKTAWIA – ŻONA Anna Skupień

ESTERA – BABCIA
Klaudia Głowacz

BARSABA Konrad Pluciński
KASJODOR  

Oskar Hodorowicz
AUGUST Mateusz Babeł
RUT Kinga Piotrowska
RUBEN Mateusz Rubiś

POZOSTAŁE ROLE:
PIŁAT Maksymilian Dziedzic

FESTUS – POSŁANIEC
Jakub Jarończyk

SZYMON Z CYRENY
Maciej Czech

BOGATY MŁODZIENIEC 
Karol Bodziony

FOTYNA Justyna Kwak

TANCERKI
Gabriela Głowacz
Julia Komperda
Gabriela Rubiś

Karolina Hosaniak

ŻOŁNIERZE:
GAJUS Jakub Babicz

DEMJUS Michał Jakubczyk
HOSTUS Krzysztof Dziubas
MARCUS Jakub Michalak

AKTORZY do nawrócenia. Tymczasem faryze-
usze wymuszają na Piłacie decyzję 
o skazaniu Jezusa na śmierć krzyżową. 
Zadanie przeprowadzenia tejże drogi 
krzyżowej otrzymuje Aureliusz. Fakt 
że ciągle jest obecny w trakcie kolej-
nych etapów męki, będzie dla niego 
przyczyną rozpaczy, negacji dotych-
czasowego życia i wyjścia w kierunku 
światła. W miedzy czasie w scenie 
siódmej dopełnia się żywot zdrajcy, 
który widząc swój błąd popełnia 
samobójstwo. 

Pod krzyżem pada mało słów, ale 
scena ósma jest niezwykle wymowna. 
Zasadniczą jej częścią jest rzewny śpiew 
piosenki: „Płacz Jana pod krzyżem”, 
po którym następuje zasadnicza część 
nawrócenia Aureliusza. W swoim mono-
logu w scenie dziewiątej odkrywa on 
przed widzem tajniki swojej duszy. 
Uświadamia sobie zło, jakie popełnił, 
odkrywa prawdziwe wartości, posta-
nawia się zmienić.  

Scena dziesiąta jest już spotka-
niem Aureliusza ze swoją rodziną. 
Okazuje się, że żona Oktawia jest 
zwolenniczką Jezusa, modliła się ona 
za swojego męża. Spotkanie dopełnia 
się również w osobie Jezusa, który przy-
wołuje żołnierza po imieniu słowami: 
„Powstań z martwych. Ja Cię wszyst-
kiego nauczę”. Aureliusz wyraża swoją 
radość ze spotkania ze Zmartwych-
wstałym i docenia rolę żony w procesie 
nawrócenia. 

Scena 1: Jezus nauczający
Scena 2: Rodzina Aureliusza
Scena 3: Wędrówka Jezusa
Scena 4: Piłat
Scena 5: Ogród Oliwny i pojmanie 
Scena 6: Sąd i droga krzyżowa  
Scena 7: Tablica i Judasz
Scena 8: Ukrzyżowanie i śmierć 
Scena 9: Nawrócenie 
Scena 10: Spotkanie

MUZYKA
Niezwykle ważną częścią przedsta-

wienia była oprawa świetlna oraz dźwię-
kowa. W spektaklu wykorzystano nastę-
pujące fragmenty muzyczne:

• Tears of the Sun
• Hans Zimmer – One Day
• The Last Samurai – Way of Life
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• Prelude. Age of Heroes
• The Dark Knight – Hans Zimmer
• Lost But Won – Hans Zimmer
• Locke’d Out Again
• schola Adonai – Płacz Jana 

pod Krzyżem – (podkład Beata 
Mirochna)

• Utwór grany na pianinie na żywo: 
Broken hearts

• Beata Bednarz –Wciąż mnie 
zadziwiasz Panie

• TGD – Moja wolność 
• Małe TGD – Góry do góry

PODZIĘKOWANIA
Szczególne podziękowania należą 

się wszystkim aktorom, a było ich 
49-ciu. Za wcielenie się w swoje 
role, poświęcenie swojego czasu i sił 
na wielogodzinne próby, za piękną 
postawę pełną zaangażowania 
i młodzieńczej pasji, która i nam 
dodaje sił i energii do walki o dobro 
w swoim życiu; Oprawie technicznej: 
Bartkowi Michulcowi – za oprawę 
muzyczno-dźwiękową, Marcinowi 

Kodoniowi za oprawę świetlną, - za 
wielogodzinne prace techniczne, za 
swoją wiedzę i umiejętności, którymi 
dzielą się z parafią; Pani Małgorzacie 
Hodorowicz za pomoc w przygoto-
waniu dekoracji sceny; Konradowi 
Stramie za wykonanie na pianinie 
na żywo utworu Broken hearts; Beacie 
Mirochna za przygotowanie podkładu 
muzycznego do utworu Płacz Jana pod 
krzyżem, a Kindze Piotrowskiej za 
jego wykonanie, obsłudze technicznej 
- Julii Starostka za pomoc w tech-
nicznym przygotowaniu.  

Dziękujemy także gospodarzowi 
Centrum Kultury i Promocji Urzędu 
Gminy Czarny Dunajec na ręce Pani 
Dyrektor Małgorzaty Kulawiak za 
udostępnienie obiektu, podjęcie współ-
organizacji tego przedsięwzięcia. 

Dziękujemy również firmie CZYŻ 
FOTO FILM z Czarnego Dunajca za 
nagrywanie premiery misterium. 

Parafialna Grupa Młodzieżowa: 
„Śladami Boga”

Serce rośnie i duma 
rozpiera, gdy widzi się tak 

zaangażowanych  
młodych ludzi.  

Ze swojej strony pragnę 
wyrazić ogromną radość 
i podziękowania za prze-

piękną i profesjonalną 
pracę ze wszystkim aktorami 

i obsługą techniczną. 
Pragnę wyrazić moją 

ogromną wdzięczność za 
każdą godzinę spędzoną 

na pracy. Dziękuje za Wasze 
pomysły, rady, talenty, 

którymi chcecie się dzielić. 
Dziękuję za Wasze zawsze 

„TAK”, nigdy „NIE”. 
Dziękuję za to, że dzięki 

waszej determinacji kapłań-
stwo staje się jeszcze 

piękniejsze. 

Ks. Marcin Napora
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Żołnierze (Jakub Babicz, Jakub Michalak, Dawid Bugajski, 
Krzysztof Dziubas, Michał Jakubczyk)

Tancerki (Gabriela Rubiś, Karolina Hosaniak, Gabriela Głowacz, Julia Komperda)

Rodzina Aureliusza (Klaudia Głowacz, Kinga Piotrowska, Oskar Hodorowicz, 
Dawid Bugajski, Anna Skupień Konrad Pluciński, Mateusz Babeł, Mateusz Rubiś)

Niewiasty (Zuzanna Skoczeń, Emilia Rubiś, Gabriela Stafira, Maja Starostka, Agnieszka Maczałaba,
Justyna Kwak, Dominika Czechowicz, Małgorzata Maczałaba, Aleksandra Skoczeń)

Faryzeusze i Piłat (Maciej Klimowski, Patryk Kapuściak, Maksymilian Dziedzic, 
Jakub Fryźlewicz, Jakub Maczałaba)

Pan Jezus i Apostołowie (Andrzej Naglak, Tomasz Kulman, Bartłomiej Serwiński, Konrad Strama, Nikolas Świerczek, Szymon Tylka, Grzegorz Mroszczak, Jan Lipkowski, 
Dominik Cyszczoń, Jan Stanek, Norbert Pluciński, Hubert Hodorowicz, Oskar Solarczyk)

Maciej Czech, Karol Bodziony, Maciej Jarończyk
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Z Pisma św. dowiadujemy się, że 
największy dramat w historii 
ludzkości rozegrał się w samych 

początkach jej istnienia, gdy Adam 
i Ewa ulegli pokusie złego ducha. 
Uwierzyli sugestii kusiciela, że niepo-
słuszeństwo Bogu da im pełnię szczę-
ścia. Przestali wierzyć, że największą 
tragedią człowieka jest grzech, który 
niszczy jego człowieczeństwo, zadając 
mu straszne cierpienie przez zniewo-
lenie siłami zła i śmierć ducha. Kiedy 
mówimy o grzechu pierworodnym, 
powinniśmy więc pamiętać, że to 
Adam i Ewa - a więc cała wspólnota 
ludzka zerwała łączące ją z Bogiem 
więzy życia i miłości, pogrążając się 
w rozpaczy i śmierci. Trzeba mieć świa-
domość, że cała ludzkość jest wspólnotą 
na podobieństwo żywego organizmu, 
a wszyscy ludzie powiązani są ze sobą 
więzami solidarności w dobrym i złym. 
Stan grzechu, w którym znaleźli się 
wszyscy ludzie, pogrążył ich w najwięk-
szym i beznadziejnym cierpieniu. Nie 
możemy jednak zapominać - stwierdza 
Jan Paweł II - „że cały ogrom zła, które 
obecne jest w świecie, nie jest jedynie 
konsekwencją grzechu pierworodnego, 
lecz także skutkiem nękających i ukry-
tych działań szatana, który zastawia 
pułapkę na równowagę moralną czło-
wieka. Szatan działa w ukryciu jako 
podstępny zwodziciel, wślizgujący się 
do naszego postępowania po to, by 
wprowadzić do niego różne dewiacje, 
zarówno szkodliwe, jak i pozornie 
zbieżne z naszymi instynktownymi 
aspiracjami”

Gdy człowiek spotyka się z nieszczę-
ściem i cierpieniem bardzo często 
zadaje sobie pytanie: Boże jak mogłeś 
na to pozwolić? Pytanie to jest jednak 
zupełnie bezmyślne. To my decydu-
jemy o każdym naszym czynie. To 
my dokonujemy własnych wyborów. 
Musimy więc liczyć się z ich możli-
wymi skutkami. Bóg stwarzając czło-
wieka, dał mu własną wolę i wolność 

wybierania. Nigdy nie zmuszał nas 
do budowania z Nim więzi, szukania 
kontaktu. Dał możliwość nawet Jego 
odrzucenia, a także dobrowolnego życia 
w grzechu i popełniania złych czynów. 
Mógłby zmusić nas, byśmy byli dobrzy 
i Go kochali. Chce jednak, aby stosunki 
nas łączące wynikały z naszych chęci, 
bo wie, że tylko w taki sposób możemy 
nawiązać z nim prawdziwą, w żadnym 
stopniu niewymuszoną więź.  To ludzie 
dobrowolnie podejmują decyzje, by 
ignorować Boga, przeciwstawiać się 
Mu, chodzić własnymi drogami i wyrzą-
dzać sobie nawzajem krzywdę. Żyjemy 
na Ziemi, czyli w miejscu, gdzie nikt 
nie jest zobowiązany do respektowania 
Boga. Niektórzy z nas niestety wybie-
rają ścieżkę zła, a w konsekwencji tego 
każdego może spotkać niespodziewane 
cierpienie wywołane przez drugiego 
człowieka. Możemy na przykład zostać 
postrzeleni, potrąceni przez samochód, 
być ofiarą ataku terrorystycznego itp.

Jednak to nie Bóg zdany jest na łaskę 
ludzi. To my jesteśmy zdani na Jego 
łaskę. On bowiem jest Bogiem, który 
stworzył wszechświat z nieprzebraną 
liczbą gwiazd, jest Królem całej ziemi. 
Nic nie jest w stanie ograniczyć Jego 
mocy czy też mądrości. W niepojęty 

dla nas sposób Bóg jest w stanie usza-
nować wolną wolę grzesznych ludzi, 
a jednocześnie zrealizować własną 
wolę. Wyraźnie mówi: „Mój zamiar się 
spełni i uczynię wszystko, co zechcę”. 
Jeśli więc nasze życie jest Mu poddane, 
możemy z tych słów czerpać pociechę, 
bo wiemy, że Jego plan się dokona. 
Nasz grzech oddziela jedynie nas 
od Boga i ma to swoje reperkusje nie 
tylko w tym życiu. Największą karą 
za nasze grzechy jest śmierć wieczna, 
czyli całkowite oddzielenie od Boga. 

Grzech pierworodny oraz wszystkie 
inne grzechy tworzą we wspólnocie 
ludzkiej obiektywnie istniejącą rzeczy-
wistość zła, która dotyka i zadaje 
cierpienie wszystkim, również tym 
niewinnym.  Cierpienie rodzi się 
z grzechu, a więc ze zniszczenia obiek-
tywnego dobra w samym człowieku, 
w relacjach międzyludzkich oraz 
w relacji człowieka z Bogiem. W tej 
sytuacji cierpienie nie jest karą, jaką 
Bóg wymierza za grzech, ale nieunik-
nionym doświadczeniem skutków 
obiektywnie istniejącej rzeczywistości 
zła. Oprócz cierpienia całkowicie nieza-
winionego istnieją także cierpienia, 
które są następstwem osobistej winy.

Dokończenie na str. 11

GDZIE JEST BÓG, 
GDY DOCHODZI DO TRAGEDII, CIERPIENIA, NIESZCZĘŚCIA?
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17 Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: «Chal-

dejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na wiel-

błądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, 

by ci o tym donieść». 18 Gdy ten jeszcze mówił, przy-

szedł inny i rzekł: «Twoi synowie i córki jedli i pili wino 

w domu najstarszego brata. 19 Wtem powiał szalony 

wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, 

zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Ja sam uszedłem, 

by ci o tym donieść». 20 Hiob wstał, rozdarł swe szaty, 

ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon 21 i rzekł: 

«Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał 

Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosła-

wione!» 22 W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie 

przypisał Bogu nieprawości. 

Wielki Post to czas, w którym 
każdy z nas podejmuje 
się jakichś postanowień, 

wyrzeczeń i dba o ty, by wytrwać w nich 
jak najdłużej. Czyniąc to warto byłoby 
zainteresować się postacią Hioba, który 
przecież, można powiedzieć, przeżył 
największy post swojego życia. Nie 
sposób sobie wyobrazić, jakiego 
cierpienia doświadczył. W jednym 
momencie stracił wszystko, na co tak 
długo pracował i wszystkich, których 
tak bardzo kochał. Jest więc dla nas 
idealnym wzorem do naśladowania 
w czasie przeżywania Wielkiego Postu.

Bóg przekonany o niezłomnej wierze 
Hioba, powierzył szatanowi władzę 
nad jego dobrami. Chciał w ten sposób 
udowodnić mu, że mężczyzna nie czci 
go z powodu dobrobytu, jakim go obda-
rzył, lecz z powodu jego wiary i szczerej 
miłości do swego Stwórcy. Hiob 
kolejno tracił cały swój dorobek, szano-
wanie wśród ludzi, ukochaną rodzinę, 

a na koniec sam cierpiał z powodu zesła-
nego na niego trądu. Mimo wszystkich 
cierpień, które na niego spadły, Hiob 

był w stanie pokłonić się przed Bogiem 
i chwalić jego imię, gdyż wierzył, 
że to On wszystko dał i wszystko zabrał. 

KARTKA Z PISMA ŚWIĘTEGO

Niezłomny i wierny

Hiob
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Dokończenie ze str. 9

Na nasze szczęście Chrystus przez 
swoją mękę, śmierć i zmartwych-
wstanie sprawił, że każde ludzkie 
cierpienie zjednoczone z Nim, staje 
się drogą zbawienia i dojrzewania 
do miłości, ma więc nieskończoną 
wartość zbawczą. Jezus wybrał cier-
pienie, by nas nauczyć, jak należy cier-
pieć we właściwy sposób, nie buntując 
się, nie próbując zrzucić tego cierpienia 
na innych, nie wyładowując własnej 
złości na bliźnich. Jezus objawia nam 
również, że za każdym razem, gdy 
cierpienie spotyka człowieka, Bóg jest 
pierwszym, który niesie jego ciężar. 
To sam Zbawiciel jest obecny i cierpi 
w każdym z milionów istnień ludz-
kich żyjących w nędzy i poniżeniu, 
brutalnie wyzyskiwanych, umierają-
cych z głodu, w ofiarach tortur i terro-
ryzmu. Tę wstrząsającą rzeczywistość 
miłości Boga współcierpiącego z czło-
wiekiem, aby go zbawić, można odkryć 
tylko wzrokiem wiary. 

W przeciwieństwie do nas Bóg wie, 
co zdarzy się jutro, w przyszłym tygo-
dniu, za rok. Zna On przyszłość całego 
świata, a co ważniejsze, zna przyszłość 
każdego z nas i jeśli tylko zdecydujemy 
się zaprosić Go do swojego życia i podej-
miemy wysiłek prawdziwego poszuki-
wania Boga, będzie On stale przy nas. 
Będzie naszą ucieczką od codzienności, 
od problemów. Łatwo znajdziemy w Nim 
pomoc z jakimikolwiek trudnościami, 
przeszkodami napotkanymi na drodze 
do Nieba. Nie oznacza to jednak, że każdy, 
kto zna Boga, uniknie życiowych trud-
ności. Kiedy atak terrorystyczny powoduje 
cierpienie i śmierć, ci, którzy znają Boga, 
również są skazani na uczestnictwo w tym 
cierpieniu. Obecność Boga daje jednak 
wewnętrzny pokój i siłę. Dzięki Niemu 
jesteśmy w stanie reagować na trudności 
z zupełnie innej perspektywy i z siłą, która 
nie równa się sile zwykłego człowieka. 
Nie ma takiego problemu, który dla Boga 
byłby nie do pokonania. On jest potęż-
niejszy niż wszystkie nasze problemy 
razem wzięte i nigdy nie zostawia nas 
zdanych na samych siebie. Jeśli czło-
wiek naprawdę zwróci się do Boga, On 
sam zatroszczy się o niego bardziej, niż 
jest w stanie to zrobić jakakolwiek inna 
osoba.

Za niezłomną wiarę mężczyzny Bóg 
pomnożył jego majątek, oddał mu dzieci 
i błogosławił mu.

W czasie nieustannego cierpienia 
Hiob zadawał sobie zasadnicze 
pytanie, a mianowicie w jaki sposób 
zgrzeszył i dlaczego Bóg odwrócił 
się od niego. Podobnie i my, często 
szukamy wytłumaczenia cierpienia, 
które spotkało nas lub naszych 
bliskich, skoro w niczym nie zawini-
liśmy. Zadajemy sobie pytanie, gdzie 
w tym wszystkim jest Bóg? Odpo-
wiedź na nie możemy znaleźć właśnie 
w historii Hioba, historii człowieka, 
który doświadczył, że zło, które doko-
nuje się w jego życiu, jest w gruncie 
rzeczy wielkim wołaniem Pana Boga. 
To właśnie przez to zło Bóg dobija 
się do serc każdego z nas, by pokazać 
nam prawdę nie tylko o nas samych, 
ale również o tym co on może uczynić 
w naszym życiu, jeżeli tylko będziemy 

wytrwali w wierze i nie będziemy 
przeciw Niemu szemrać.

W całym tym cierpieniu pięknie 
ukazany jest Kościół, który w Hiobie 
nie wystawia Boga na próbę. Nawet 
pomimo nacisków z zewnątrz, niewzru-
szenie trwa w wierze. Pomimo prześla-
dowań, które spadają na niego każdego 
dnia, nie zadaje pytania: ,,Gdzie 
jest Bóg?”, lecz trwa nieustannie 
w zaufaniu do Niego. Papież Franci-
szek na zakończenie drogi krzyżowej, 
podczas Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie odpowiedział na to pytanie 
jednym zdaniem: ,,Bóg jest w nas, jest 
w Tobie” i tymi słowami powinniśmy 
się kierować, gdyż kto może znać nas 
lepiej niż sam Ojciec. Bóg wie co jest 
dla nas najlepsze i choć czasem wydaje 
się, że jest obojętny na nasze cierpienia, 
to on patrzy na nas z góry i czeka tylko 
aż zwrócimy się do Niego.

Anna Skupień
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W poprzednim numerze zachę-
caliśmy naszych Czytel-
ników do przesyłania 

do redakcji starych zdjęć, na których 
sfotografowani byli księża, pochodzący 
i pracujący w parafii czarnodunajeckiej. 
Dziękujemy za liczne zdjęcia, jakie 
zechcieliście Państwo do nas prze-
słać. Poniżej prezentujemy otrzymane 
zdjęcia. Nie wszystkich sfotografowa-
nych księży udało się zidentyfikować, 
dlatego prosimy o pomoc. Gratulujemy 
zwycięzcom konkursu. Nadal można 
nadsyłać skany zdjęć, będą one publi-
kowane w kolejnych numerach naszego 
czasopisma. 

Parafia w starym 
obiektywie
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Stanisław Sołtys urodził się 
27 września 1433 roku w Kazi-
mierzu, wówczas miasteczku 

pod Krakowem. Jego ojciec, Maciej, 
był tkaczem, a zarazem rajcą miej-
skim. Stanisław ukończył teologię 
na Akademii Krakowskiej. W 1456 roku 
wstąpił do klasztoru Kanoników Regu-
larnych Laterańskich przy kościele 
Bożego Ciała w Krakowie. Klasztor ów 
został założony na specjalne życzenie 
świętej królowej Jadwigi. Po przy-
jęciu święceń kapłańskich (prawdo-
podobnie ok. 1458 roku, można też 
spotkać datę 1462/1463), przełożeni 
zlecili mu pełnienie urzędu oficjalnego 
kaznodziei i spowiednika, a w klasz-
torze - funkcji mistrza nowicjatu, lektora 

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z Nieba, Boże, Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj 

się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Stanisławie Kazimierczyku,

Wierny wykonawco rad ewangelicznych,

Naśladowco życia apostolskiego,

Czcicielu Ran Ukrzyżowanego Zbawiciela,

Skupiający wiernych przy jednym stole eucharystycznym,

Miłośniku Krzyża i umartwienia,

Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej,

Przykładzie cnót chrześcijańskich,

Wzgardzicielu próżności świata,

Wzorze pokory i cierpliwości,
Siewco braterskiej miłości,
Miłośniku czystości,
Kaznodziejo wiernie objaśniający słowo Boże,

Nauczycielu teologii i Pisma Świętego,

Troskliwy wychowawco młodzieży zakonnej,

Niezmordowany spowiedniku ludu Bożego,

Przewodniku pokutujących,
Ucieczko będących w niebezpieczeństwie,

Pociecho smutnych i strapionych,

Opiekunie ubogich,
Nadziejo chorych,
Narzędzie cudownych dzieł Bożych,

Lekarzu, wzrok przywracający,
Podporo chromych,
Ozdobo Zakonu Kanoniczego,
Chlubo naszego Narodu,

Litania do św. Stanisława   Kazimierczyka

RELIKWIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W KOŚCIELE PARAFIALNYM

RELIKWIE  
ŚW. STANISŁAWA 
KAZIMIERCZYKA
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i zastępcy przełożonego. Powierzonym 
obowiązkom poświęcił się bez reszty. 
Był przy tym wierny regule i przepisom 
zakonnym. „Dla wielu był przewod-
nikiem na drogach życia duchowego” 
- powiedział o nim św. Jan Paweł II. 
Prowadził intensywne życie kontempla-
cyjne, a zarazem jako znakomity kazno-
dzieja skutecznie oddziaływał na swoich 
słuchaczy. Zbliżał ich do Pana Boga nie 
tylko słowami prawdy, ale również przy-
kładem życia i miłosierdziem wobec 
bliźnich. Bardzo troszczył się o chorych 
i biednych, usługiwał im z miłością. 
Często oddawał część własnego poży-
wienia potrzebującym. Wiele czasu 
spędzał na modlitwie, żywił gorące 
nabożeństwo do Męki Pana Jezusa, czcił 
Matkę Najświętszą i uważał się za Jej 
„wybranego” syna. Szczególną poboż-
nością otaczał swojego patrona, piel-
grzymował do jego grobu w katedrze 
wawelskiej raz w tygodniu.

W klasztorze przeżył 33 lata. Zmarł 
3 maja 1489 roku w opinii świętości. 
Pochowano go pod posadzką kościoła 
Bożego Ciała, zgodnie z jego pokorną 
prośbą, aby wszyscy go deptali. Już w rok 
po śmierci Stanisława sporządzono spis 

176 nadzwyczajnych łask uzyskanych 
dzięki jego orędownictwu. Elewacja reli-
kwii odbyła się w 1632 roku 18 kwietnia 
1993 roku podczas uroczystej Mszy 
świętej beatyfikacyjnej na placu św. 
Piotra w Rzymie św. Jan Paweł II 

dokonał potwierdzenia kultu księdza 
Stanisława Kazimierczyka i zaliczył 
go do grona błogosławionych. Także 
w Rzymie 17 października 2010 roku 
papież Benedykt XVI wpisał go do kata-
logu świętych.

Patronie Krakowa i Kazimierza,

Patronie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej, 

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść 

nam, Panie,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj 

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

nad nami.

Módl się za nami święty Stanisławie Kazimierczyku.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Święty Stanisławie, który swoją postawą i kazaniami uczyłeś 

wiernych czci Najświętszego Sakramentu, wyjednaj nam 

przed Bogiem również gorące nabożeństwo do Najświęt-

szego Sakramentu. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Litania do św. Stanisława   Kazimierczyka
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SMS OD PAPIEŻA FRANCISZKA
I tak zaczęliśmy się do Niej modlić, używając pewnych wyrażeń odnoszących się do Niej, 
które znajdujemy w Ewangelii: „pełna łaski”, „błogosławiona między niewiastami”. W modli-
twie Zdrowaś Mario wkrótce zostanie dodany tytuł „Theotokos” – „Matka Boga”, usank-
cjonowany przez Sobór Efeski. I, podobnie jak w „Ojcze nasz”, po uwielbieniu dodajemy 
błaganie: prosimy Matkę, aby modliła się za nas grzeszników, aby wstawiała się ze swoją 
czułością „teraz i w godzinę śmierci naszej”. Teraz, w konkretnych sytuacjach życiowych 
i w chwili ostatecznej, aby nam towarzyszyła jako Matka, jako pierwsza uczennica - w przej-
ściu do życia wiecznego. Modlitwy kierowane do niej nie są daremne. Niewiasta wypowia-
dająca słowa „nich mi się stanie”, która chętnie przyjęła zaproszenie Anioła, odpowiada 
również na nasze błagania, wsłuchuje się w nasze głosy, nawet te, które pozostają zamknięte 
w sercu, które nie mają siły, by się wydobyć, ale które Bóg zna lepiej niż my sami. Słucha jako 
Matka. Maryja, jak każda dobra matka, broni nas w niebezpieczeństwach, troszczy się o nas, 
nawet wówczas, gdy pochłonięci własnymi sprawami, tracimy kierunek pielgrzymowania 
i narażamy na szwank nie tylko nasze zdrowie, ale i zbawienie. Maryja jest w tych sytu-
acjach, modli się za nas, modli się za tych, którzy się nie modlą. Modli się z nami. Dlaczego? 
Ponieważ ona jest naszą Matką Środowa audiencja, 24.03.2021



Ks. Zbigniew Mońko urodził 
się 26 stycznia 1928 roku 
w Dęblinie. Miał dwie siostry 

i brata. Jego ojciec był oficerem 
Wojska Polskiego. Dziecięce 
i młodzieńcze lata spędził w Myśle-
nicach, gdzie ukończył szkołę podsta-
wową i liceum ogólnokształcące. Po 
maturze wstąpił do krakowskiego 
seminarium duchownego. Został magi-
strem teologii na Wydziale Teolo-
gicznym UJ, a w czerwcu 1953 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie. Jego 
pierwszą placówką duszpasterską był 
Gdów, skąd po roku został przenie-
siony do Nowej Huty. Tam był wika-
riuszem w latach 1954-58. W trudnym 
czasie współtworzył nowohucką 
parafię. Mieszkał przy kościele św. 
Marka w Krakowie. Codziennie dojeż-
dżał tramwajem do ronda, a potem 
pieszo lub rowerem docierał do Nowej 

Huty. Katechizacja odbywała się pod 
gołym niebem, a nabożeństwa odpra-
wiano w maleńkiej kapliczce, która 
była jedynym obiektem sakralnym 
w 80-tysięcznej Nowej Hucie. 

W następnych latach ks. Zbigniew 
Mońko pełnił posługę duszpasterską 
w Zakopanem (1958-1961), Białej 
(1961-1963), Żywcu i w kościele 
św. Anny w Krakowie. W 1972 roku 
został proboszczem w parafii św. 
Mikołaja w Chrzanowie. Potem był 
też wicedziekanem, a następnie dzie-
kanem dekanatu chrzanowskiego. 
Ten gorliwy kapłan dbał zwłaszcza 
o chorych, niepełnosprawnych 
i potrzebujących. Troszczył się też 
o rozwój duchowy i materialny parafii. 
W sierpniu 1981 roku powołał do życia 
Klub Inteligencji Katolickiej w Chrza-
nowie, zostając jego kapelanem. Był 
inicjatorem takich przedsięwzięć, 

jak prelekcje i odczyty, pielgrzymki 
do sanktuariów. Szanowali go 
wszyscy, także ci, którzy nie mieli 
odwagi otwarcie przyznać się do kato-
licyzmu, a nawet niewierzący. 

Ks. Zbigniew Mońko proboszczem 
w Czarnym Dunajcu był w okresie 
1963-1964. 

Nigdy nie chorowałem – wyznał 
ks. Zbigniew kardynałowi Machar-
skiemu tydzień przed śmiercią spowo-
dowaną pierwszą i ostatnią przeszło 
półroczną, wyniszczającą chorobą. 
Zmarł 22 czerwca 1992 roku. 

Pogrzeb księdza prałata Zbigniewa 
Mońko stał się manifestacją wiary 
mieszkańców Chrzanowa, którzy przy-
szli pożegnać kapłana będącego inspi-
ratorem wielu przedsięwzięć życia reli-
gijnego, kulturalnego i społecznego.

Następca Ks. Władysław Michalski
Oprac. Ks. Marcin Napora

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XX WIEKU

Ks. Zbigniew Mońko
– proboszcz parafii w Czarnym  Dunajcu w latach 1963-1964

Ks. Zbigniew Mońko z działaczami chrzanowskiej Solidarności
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Ziemia jezusa  
wczoraj i dziś

Jerozolima – wieczernik
Nie tylko pusty Grób może być 

świadkiem zmartwychwstania 
Jezusa. W poranek wielkanocny 

Pan ukazał się w ogrodzie kobietom, które 
chciały namaścić Jego ciało. Natomiast 
„wieczorem owego pierwszego dnia tygo-
dnia, tam gdzie przebywali uczniowie, 
gdy drzwi były zamknięte z obawy przed 
Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
i rzekł do nich: «Pokój wam»” (J 20, 19). 
To samo miejsce było wcześniej świad-
kiem Ostatniej Wieczerzy a pięćdziesiąt 
dni później Zesłania Ducha Świętego 
na Apostołów.

Tradycja mówi, że Wieczernik znaj-
dował się na górze Syjon. Wtedy było 
to niemal centrum Jerozolimy. Tuż 
obok domu, w którym Jezus spożywał 
Paschę ze swoimi uczniami do dziś 
znajduje się domniemamy grób Króla 
Dawida. Oba miejsca były znane już 
w I wieku. Nawet po zburzeniu Jero-
zolimy w II wieku, Wieczernik groma-
dził chrześcijan na modlitwę, chociaż 
nie było tu świątyni. 

Pierwszy kościół powstał tu 
w połowie IV wieku. Właściwie była 
to wielka bazylika, w której Wiecznik, 
stanowił tylko niewielką kaplicę. Bazy-
likę odbudowano w czasach wypraw 
krzyżowych w XII wieku. Niestety 
w 1219 roku sułtan nakazał zniszczyć 
tę świątynię. Ocalała jedynie kaplica 
Wieczernika. Mimo, iż przez jakiś czas 
pełniła funkcję meczetu, to zachowała 
swój średniowieczny kształt. 

Dziś można nawiedzać to miejsce, 
chociaż nie należy do Kościoła, nie 
można sprawować tam Eucharystii. 
Jedyny wyjątek zrobiono dla św. Jana 
Pawła II, który nawiedził Ziemię Świętą 
w 2000 roku. „Salą na górze” opiekuje 
się rząd Izraelski, podobnie jak Syna-
gogą przy Grobie Dawida, znajdującą 
się poniżej. Można powiedzieć, że w tym 

miejscu narodził się Kościół. Napawa 
smutkiem fakt, że nie wolno sprawować 
tu kultu. Jednak ostatecznie Jezusowi, 
chodziło, o to, aby w mocy Ducha Świę-
tego, Apostołowie wyszli z Wieczernika 
i udali się na najdalsze krańce ziemi, 
sprawować Eucharystię na ołtarzach 
świata, aż Pan powróci w chwale.

ks. Michał Paruch
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Najsłynniejszymi byli Eliasz i jego uczeń Elizeusz. 
To właśnie Elizeusz usłyszał słowa wykrzyczane 
przez dzieci. Okazały się dość przykre, a jednak 

znalazły się w Biblii. Gdy Eliasz, został wzięty do nieba, 
Elizeusz udał się do Jerycha, gdzie czekało na niego 50 synów 
proroków. Dzięki Bożemu błogosławieństwu i znakom, prze-
konał ich, że jest posłany przez Boga. Pozostał u nich 3 dni.

„Stamtąd poszedł do Betel. Kiedy 
zaś postępował drogą, mali chłopcy 
wybiegli z miasta i naśmiewali się 
z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: 
«Przyjdź no, łysku! Przyjdź no, 
łysku!» On zaś odwrócił się, spojrzał 
na nich i przeklął ich w imię Pańskie. 
Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwie-
dzie i rozszarpały spośród nich czter-
dzieści dwoje dzieci. Stamtąd Elizeusz 
poszedł na górę Karmel, skąd udał się 
do Samarii” (2 Krl 2, 23-25). 

Smutna historia, ale dzięki niej 
dowiemy się, jak czytać Biblię, by 
zrozumieć nawet jej trudne fragmenty? 

Okazuje się, że najważniejsze to zadać sobie 
pytanie, co dany fragment mówi o Jezusie? Cała 
Biblia jest o Panu Jezusie. Św. Cezary z Arles 
zauważył kiedyś, czytając ten fragment, że słowa 
dzieci można by też przetłumaczyć w taki sposób: 
“Idź w górę”. Tak jak mieszkańcy Betel nie uwie-
rzyli Elizeuszowi i odrzucili jego misję, tak też 
było z Panem Jezusem. Ludzie, którzy mu nie 
uwierzyli, krzyczeli: “Na krzyż z nim”. I poszedł 
w górę, na Kalwarię.

Zatem w tej historii nie jest ważne, ile dzieci 
zginęło i jak? Ważne, że śmierć przyszła, z powodu 
odrzucenia Bożego posłańca i Bożych Słów. 
A odrzucić Boże dary to grzeszyć. Grzech przy-
nosi śmierć. Ale jest dla nas nadzieja. Grzechy 
nasze wziął na siebie Jezus. Umarł z ich powodu, 
ale to nas uratowało, bo śmieć okazała się od niego 
słabsza. Jezus zmartwychwstał. Dzięki niemu nie 
musimy się nieczego bać. Wystarczy w nim trwać.

Ta historia jest też ważna dla rodziców. Wspo-
minał już o tym św. Efrem Syryjski. Zauważył, że dzieci 
same nie wymyśliły by, że prorok się zły. Musiały usłyszeć, 
jak mieszkańcy Betel niedowierzają słowom proroka i to 
je doprowadziło do nieszczęścia. Aby nie popełnić błedów 
w wychowaniu, jak się stłao w Betel, trzeba mocno uchwycić 
się Ducha Świętego.

Ks. Michał Paruch

Po Saulu królem Izraelitów został Dawid. Dzięki jego rządom w kraju zapanował pokój.  
Jednak kilkadziesiąt lat po jego śmierci, królestwo się rozpadło. Królowie Judy, byli wierni Bogu.  

Mieszkali w Jerozolimie. Królestwo północne, Izrael, oddalał się od Boga. Pan posyłał im proroków,  
aby się nawrócili. 
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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

7 MARZEC
• Maria Małgorzata IWAN, c. Adama i Iwony, Czarny 

Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK ODESZLI

6 LUTY
 � Krystyna PIECZKA, l. 51, Chicago

9 LUTY
 � Krystyna SERAFIN, l. 71, Chicago
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Wielkanoc 4.04  
ZMARTWYCHWSTANIE 
PANA JEZUSA
 7.00 †  Zofia i Władysław Komorowski
 8.30  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla 

rodz. Papieżów
10.00 †  Ewa Borowska greg.
11.30 †  Ks. Inf. Wit Maśnicki i zm. z rodziny
11.30 †  Anna i Aleksander Sowa, syn 

Zdzisław
17.00 †  Krystyna Starmach

Poniedziałek Wielkanocny 5.04
 7.00 †  Jan i Maria Kapel
 8.30 †  Teresa i Ignacy Morawa
10.00  Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę Matki 

Boże dla Żanety w 18 rocz. urodzin
10.00 †  Ewa Borowska greg.
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Zdzisław Sowa

Wtorek 6.04
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Szaflarska – int. z pogrzebu
18.00  Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę Matki 

Boże i zdrowie dla ks. Wojciecha
18.00 †  Ewa Borowska greg.

Środa 7.04
 7.00 †  Ewa Borowska greg.
 7.00 †  Anna Ratułowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Palarz – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Chlebek – int. z pogrzebu
18.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki 

Bożej w zwalczeniu wirusa, który nam 
zagraża

Czwartek 8.04
 7.00  Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę Matki 

Boże dla Macieja w 18 rocz. urodzin
 7.00 †  Helena Winnicka – int. z pogrzebu
 7.00 †  Andrzej Kolbrecki – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Komorowska – int. z pogrzebu
18.00  Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę Matki 

Boże i zdrowie dla Anny i Jana w rocz. 
ślubu

18.00 †  Ewa Borowska greg.

Piątek 9.04
 7.00 †  Ewa Borowska greg.
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Szaflarska – int. z pogrzebu
18.00 †  Maria Fiedor

Sobota 10.04
 7.00 †  Józef Ratułowski
 7.00 †  Bronisława Kipta – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Ratułowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Palarz – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Chlebek – int. z pogrzebu
18.00 †  Aleksander Sowa
18.00 †  Ewa Borowska greg.

2 Niedziela Wielkanocna 
11.04 MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
 7.00 †  Grażyna Witek
 8.30 †  Franciszek Bieda, żona Zofia
 8.30 †  Anna Sowa
10.00 †  Marianna Ziemian
11.30 †  Marian Głowacz 3 rocz. śmierci
15.00 †  Ewa Borowska greg.
17.00 †  Michał Kantor

Poniedziałek 12.04
 7.00 †  Ewa Borowska greg.
 7.00 †  Wawrzyniec Sprysak w rocz. śmierci
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Szaflarska – int. z pogrzebu
18.00  Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę Matki 

Boże dla Łukasza w 5 rocz. urodzin
18.00  O światło Ducha Świętego na czas 

egzaminów dla pewnej osoby

Wtorek 13.04
 7.00 †  Bronisława Kipta – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Ratułowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Palarz – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Chlebek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Helena Winnicka – int. z pogrzebu
18.00 †  Ewa Borowska greg.

Środa 14.04
 7.00 †  Ewa Borowska greg.
 7.00 †  Agnieszka i Jakub Dębski, syn 

Andrzej
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Szaflarska – int. z pogrzebu
18.00 BIERZMOWANIE

Czwartek 15.04
 7.00 †  Bronisława Kipta – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Ratułowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Palarz – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Chlebek – int. z pogrzebu
18.00 †  Ewa Borowska greg.

Piątek 16.04
 7.00 †  Ewa Borowska greg.
 7.00 †  Anna Wróbel
 7.00 †  Helena Winnicka – int. z pogrzebu
 7.00 †  Andrzej Kolbrecki – int. z pogrzebu
18.00 WYPOMINKOWA

Sobota 17.04
 7.00  Dziękcz. i o błog Boże, opiekę Matki 

Bożej i zdrowie dla rodz. Szubów
 7.00 W int. Bogu wiadomej
 7.00 †  Zofia Komorowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Tadeusz Komorowski – int. 

z pogrzebu
 7.00 †  Piotr Kaczmarczyk – int. z pogrzebu
18.00 †  Łukasz Banaś 4 rocz. śmierci
18.00 †  Ewa Borowska greg.
18.00 †  Stanisław i Anna Pech, ich dzieci 

i rodzice

3 Niedziela Wielkanocna 18.04
 7.00 †  Anna i Jan Wróbel
 7.00 †  Władysław Gal i zm. z rodziny
 8.30 †  Aniela Leja 4 rocz. śmierci
 8.30 †  Helena i Stanisław Latocha
 8.30 †  Aleksandra Podczerwińska 25 rocz. 

śmierci
10.00  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla 

Janiny i Adama Chlebek w 45 rocz. ślubu
10.00 †  Ewa Borowska greg.
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Jan Figus

Stare Bystre i Wróblówka

Wielkanoc 4.04  
ZMARTWYCHWSTANIE 
PANA JEZUSA
Stare Bystre  
5.45 †  Jan Harbut 25 rocz. śmierci
Wróblówka  
5.45 †  Józef i Wanda Maśnica
Poniedziałek Wielkanocny 5.04
Stare Bystre  
9.00  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla 

Anny i Władysława
Wróblówka  
10.30 †  Wiktoria Liszka – int. z pogrzebu

Środa 7.04
Stare Bystre  
16.00  1) † Wojciech Wróbel 43 rocz. śmierci, 

żona Ludwina 
2) † Anna Wróbel – int. z pogrzebu

Wróblówka  
16.00 †  Wiktoria Liszka – int. z pogrzebu

Piątek 9.04
Stare Bystre  
16.00 †  Maria i Andrzej Gawron
Wróblówka  
16.00 †  Józefa i Stanisław Giblak

2 Niedziela Wielkanocna 
11.04 MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Stare Bystre  
9.00 †  Stanisław Guzy, żona Anna, Aniela 

Guzy, Władysław Parzątka, żona Anna
Wróblówka  
10.30 †  Józef i Anna Solarczyk

Środa 14.04
Stare Bystre  
16.00 †  Franciszek i Maria Kopeć
Wróblówka  
16.00 †  Wiktoria Liszka – int. z pogrzebu

Piątek 16.04
Stare Bystre  
16.00 WYPOMINKOWA
Wróblówka 
16.00 WYPOMINKOWA

3 Niedziela Wielkanocna 18.04
Stare Bystre  
9.00 †  Aniela Kieta
Wróblówka  
10.30 †  Jan Stopka

Intencje mszalne
04.04 - 18.04.2021 r.


