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i napełnił cały dom, w którym prze-
bywali. Ukazały się im też jakby 
języki ognia, które się rozdzielały, 
i na każdym z nich spoczął [jeden]. 
i wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał 
mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem 
pobożni Żydzi ze wszystkich narodów 
pod słońcem. Kiedy więc powstał ów 
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, 
bo każdy słyszał, jak [tamci] przema-
wiali w jego własnym języku. «Czyż 
ci wszyscy, którzy przemawiają, nie 
są Galilejczykami?» – mówili pełni 
zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc 
każdy z nas słyszy swój własny język 
ojczysty? – Partowie i Medowie, 
i Elamici, i mieszkańcy Mezopo-
tamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu 
i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu 
i tych części Libii, które leżą blisko 
Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi 
oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie 
– słyszymy ich głoszących w naszych 
językach wielkie dzieła Boże». Zdumie-
wali się wszyscy i nie wiedzieli, co 
myśleć: «Co to ma znaczyć?» – mówili 
jeden do drugiego. «Upili się młodym 
winem» – drwili inni” (Dz 2,1-13)

Po dziesięciu dniach od Wniebo-
wstąpienia Pańskiego apostołowie 
przebywający w Wieczerniku zostali 
natchnieni Duchem Świętym, tak jak 
im to zapowiedział Chrystus. Po tym 
wydarzeniu przemawiali w wielu języ-
kach, głosząc Ewangelię.

Dzień zesłania Ducha Świętego, 
zwany też Pięćdziesiątnicą potocznie 
nazywane Zielonymi Świątkami, jest 
w chrześcijaństwie świętem ruchomym 
i przypada 49 dni od Niedzieli Zmar-
twychwstania Pańskiego, a więc przy-
pada również w niedzielę. Stąd zapis 
w księgach liturgicznych Niedziela 
Zesłania Ducha Świętego. Jest to jedno 
z najważniejszych świąt o charak-
terze uroczystości liturgicznej, 
obchodzone przez dwa dni, szcze-
gólnie w krajach protestanckich, np. 
w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, 
Danii a także na Węgrzech. W Polsce 
pierwszy dzień Zielonych Świąt 
jest dniem wolnym od pracy. Drugi 
dzień Zielonych Świątek zniesiono 

w 1951 roku – wyjątek stanowią tu 
wyznawcy Kościoła Zielonoświątko-
wego w RP, którzy na mocy Ustawy 
z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku 
Państwa do Kościoła Zielonoświąt-
kowego w Rzeczypospolitej mają ten 
dzień wolny od pracy.

UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Wiara w jednego Boga w trzech 
Osobach jest jednym z najbardziej 
specyficznych elementów chrześci-
jaństwa. Żadna inna religia tej tajem-
nicy nie podaje do wierzenia. Istnienie 
Trójcy Świętej jest dogmatem naszej 
wiary. Samym ludzkim rozumem nie 
doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił 
nam to Jezus Chrystus. Jest wiele 
miejsc, na których Pan Jezus mówi 
o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-
-Bogu. Można przytoczyć kilkadzie-
siąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest 
mowa o Duchu Świętym jako równym 
Ojcu i Synowi i jako o odrębnej 

od nich Osobie. Gdy archanioł 
zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, 
Ewangelista wyraźnie zaznacza, że 
to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, 
iż porodzi Syna Bożego i że stanie 
się to za sprawą Ducha Świętego 
(Łk 1, 30-35).

Przy chrzcie Pana Jezusa objawia 
się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi 
na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świa-
dectwo głosem a Duch Święty jawi się 
nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 
3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił 
do nieba, powiedział Apostołom te 
znamienne słowa: „Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świę-
tego” (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus 
zapowiada zesłanie Ducha Świętego 
na Apostołów, mówi: „Ja zaś będę 
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela 
da wam” (J 14, 16). „Pocieszyciel, 
Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w moim imieniu, On was wszyst-
kiego nauczy” (J 14, 26). „Gdy przyj-
dzie Pocieszyciel, którego Ja wam 
poślę od Ojca, Duch Prawdy, który 
od Ojca pochodzi, On będzie świad-
czył o Mnie” (J 15, 26).

Święto Trójcy Świętej obchodzone 
jest w pierwszą niedzielę po Zesłaniu 
Ducha Świętego, natomiast w Kościo-
łach obrządku wschodniego (np. grec-
kokatolickim czy prawosławnym), czyli 
takich, w których daty świąt kościel-
nych wyliczane są na podstawie kalen-
darza juliańskiego – w 49 dniu po 
Wielkanocy, wyliczonej według 
tegoż kalendarza. Przedział czasu 
w którym może wypadać święto to 
okres pomiędzy 17 maja a 20 czerwca.

Oprac. Tomasz Kulman

Majowe uroczystości
Maj, to oprócz miesiąca, w którym swoją uwagę modlitewną poświęcamy Maryi, jest również 

czasem przeżywania wielkich uroczystości stanowiących jakby przedłużenie świętowania 
Zmartwychwstania Pana Jezusa. Uroczystości te są konsekwencją Zmartwychwstania 

i ostatecznym wypełnieniem proroctw o Mesjaszu ze Starego Testamentu.

UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄPIENIA  
PANA JEZUSA
„Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami w Jerozolimie i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce 
ziemi”. Po tych słowach uniósł się 
w ich obecności w górę i obłok zabrał 
Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie 
wpatrywali się w Niego, jak wstępował 
do nieba, przystąpili do nich dwaj 
mężowie w białych szatach. I rzekli: 
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie 
i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, 
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak 

samo, jak widzieliście Go wstępującego 
do nieba».”  (Dz 1,8-11)

Tak opisana została chwila Wniebo-
wstąpienia Jezusa Chrystusa. Dla nas 
Chrześcijan jest to uroczyste święto, 
w którym Mesjasz w czterdziestym 
dniu od zmartwychwstania i prze-
bywania pośród apostołów, na górze 
Oliwnej na oczach swych uczniów 
znika w obłokach,. Tego samego dnia 
Chrystus nakazał uczniom iść i głosić 
Ewangelię o zmartwychwstałym.

Według kalendarza czterdzieści dni 
od niedzieli zmartwychwstania wypada 
w czwartek. W Polsce uroczystość 

ta – zgodnie z dekretem watykań-
skiej Kongregacji ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów, została 
przeniesienia na najbliższą niedzielę. 
W krajach, gdzie dzień ten nie jest 
ustawowo wolny od pracy, uroczy-
stość obchodzona jest w VII Niedzielę 
Wielkanocną.

Używana na zachodzie łacińska 
nazwa ascensio kładzie nacisk na to, 
że wniebowstąpienie Jezusa doko-
nało się własną mocą. Święty August 
podkreśla ten fakt stwierdzając, że 
„Nikt nie wstąpił do nieba poza Tym, 
który z nieba zstąpił, Synem Człowie-
czym, który jest w niebie”.

Pierwotnie Kościół świętował 
Wniebowstąpienie Pana Jezusa razem 
z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego. 
Rozdzielenie tych świąt nastąpiło około 
370 roku, czego świadkiem jest św. 
Augustyn. W tym dniu z wystroju 
kościołów usuwa się symboliczną 
figurę Chrystusa zmartwychwstałego. 
Dawniej w niektórych częściach Polski, 
dopełniano tradycji „topienia diabła”. 
Kukła zrobiona ze słomy i szmat była 
okładana kijami i rózgami, a potem ku 
uciesze wszystkich topiona w wodach 
najbliższej rzeki.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 
DUCHA ŚWIĘTEGO
„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięć-
dziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 
razem na tym samym miejscu. Nagle 
dał się słyszeć z nieba szum, jakby 
uderzenie gwałtownego wichru, 

Obraz Trójcy Przenajświętszej

Wniebowstąpienie Pańskie
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Zesłanie Ducha Świętego



Początki tej tradycji sięgają czasów 
króla Hiszpanii Alfonsa X, żyją-
cego w XIII wieku. Zbierano się 

wówczas przy obrazie Matki Bożej, 
śpiewano na Jej cześć Magnificat i przy-
noszono kwiaty. Około 1725 roku usta-
lono sposób obchodzenia nabożeństw 
majowych, do czego przyczynił się 
jezuita Hannibal Dionizy z Werony 
w książeczce „Miesiąc Maryi”. 
Do połowy XVII wieku majówki odpra-
wiano głównie w klasztorach, dopiero 
później zwyczaj ten przejęły kościoły 
parafialne. Śpiewaną podczas majówek 
litanię, znaną jako „Litania Loretańska” 
ułożono między 1150 a 1200 rokiem.

Maj jest zatem okresem, w którym 
Kościół zaprasza nas do pogłębienia 
relacji z naszą Niebiańską Mateczką, 
umocnienia i odnowienia więzi miłości 

i dziecięcej ufności. Zapragnijmy 
poznać Ją lepiej i pokochać gorąco, 
oddajmy się Jej opiekuńczym dłoniom, 
a Ona okryje nas płaszczem swej opieki. 
Zapytajmy zatem ze św. Maksymi-
lianem: „Kim jesteś o Maryjo?” Odpo-
wiedzmy równie prędko: „Jesteś naszą 
ukochaną Niepokalaną Matką!”. Maryja 
jest Matką najczulszą, najtroskliwszą, 
najlepszą! Jako Bogarodzica, „Pełna 
Łaski” Jedyna w sposób najdosko-
nalszy wypełniła w swym życiu Wolę 
Bożą i wraz ze swym Synem wyjed-
nała nam łaskę odkupienia, ofiarując 
się z Nim za nas na drzewie krzyża. 
Tam też Jezus dał nam Ją za Matkę oraz 
ustanowił Niepokalaną Pośredniczką 
Wszystkich Łask, która w wielkiej 
hojności rozdziela owoce odkupienia. 
Jak naucza św. Maksymilian, wszelka 

łaska spływa na nas przez Jej Niepo-
kalane dłonie z Najświętszego Serca 
Jezusa. Znając ten Jej wielki przy-
wilej, nie możemy pozostać obojętni. 
Widzimy, iż nabożeństwo do Maryi 
jest konieczne dla każdego katolika, 
niezbędne na drodze do naszego 
uświęcenia i zbawienia.

Któż więc zaprowadzi nas do Jezusa, 
jeśli nie Jego Matka? Ta która nosiła go 
w swym Łonie, Ta która go wychowała, 
Ta która była przy nim zawsze i najdo-
skonalej upodobniła się do naszego 
Zbawiciela. Tylko Maryja! Ona jest 
drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną, 
która prowadzi prosto do Jezusa jak 
naucza św. Ludwik Maria Grignon 
de Montfort. „Błogosławiony ten, kto 
mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich 
czeka, by czuwać u progu mej bramy, 
bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie 
i uzyska łaskę u Pana” (Prz 8, 30-35). 
Tymi słowami z księgi przysłów, Sam 
Duch Święty wskazuje na Maryję 
i zaprasza nas, na tą słodką drogę 
do nieba. Nie zwlekajmy i rozpocz-
nijmy tą wędrówkę z Maryją ku świę-
tości tu i teraz.

Polska maryjność bardzo pomaga 
nam w tej duchowej odnowie, do której 
wszyscy jesteśmy wezwani. W ten 
piękny wiosenny czas czujmy się 
zaproszeni przez Maryję do uczest-
nictwa w tzw. „majówkach”- nabo-
żeństwach ku czci Bogarodzicy, które 
gromadzą wiernych przy kapliczkach 
i w kościołach na maryjnej modli-
twie. Wzywając Jej orędownictwa 
na różańcu, litanii loretańskiej oraz 
w pieśniach, możemy doświadczyć Jej 
matczynej obecności oraz prawdziwej 
radości i pokoju serca.

Wypełnijmy ten czas szczególnie 
modlitwą różańcową! Bądźmy świa-
domi, iż każde Pozdrowienie Aniel-
skie daje Maryi niewysłowioną radość. 
Jest to najpiękniejszy ze wszystkich 
darów jakie możemy Jej złożyć. 
Jak naucza św. Ludwik w Traktacie 
o Doskonałym Nabożeństwie, dobrze 
odmawiane, czyli uważnie, z nabożeń-
stwem i pokorą, zlewa na nas wielkie 
łaski. Pisze: „Zdrowaś Maryjo jest rosą 
niebieską, która czyni duszę urodzajną; 
jest czystym i pełnym miłości pocałun-
kiem, jaki składamy Maryi; jest czer-
woną różą, którą Jej ofiarujemy...”.

Niech ten maj będzie dla nas okazją 
do ożywienia naszej relacji z Maryją. 
Uczęszczajmy na majówki razem 
z naszymi bliskimi. Składajmy Jej 
w ofierze bukiety słodkich Pozdro-
wień Anielskich i wychwalajmy naszą 
Niepokalaną Matkę wraz z budzącą 
się do życia naturą. Możemy być 
pewni, iż Maryja w zamian skryje nas 
w Swym Niepokalanym Sercu i popro-
wadzi prostą drogą do życia wiecznego 
w Królestwie Niebieskim.

Warto wiedzieć:
Samo słowo „litania” oznacza 

w języku greckim prośbę. Początki 
litanii loretańskiej sięgają XII w. 
i wbrew nazwie, wiążą się nie 
z Loreto, ale z Francją. Wzorem dla jej 
twórców była pewnie poezja rycerską 
i nazywanie Maryi „Panią”. W języku 
polskim nie mamy takiego wyrażenia, 
ale do Matki Bożej jako do „naszej 
Pani” zwracamy się chociażby w języku 
angielskim – Our Lady, francuskim – 
Notre Dame czy włoskim – Madonnna 
= Mia Donna (tu nawet bardziej osobi-
ście: „moja Pani”).

Co Litania Loretańska 
ma nam jeszcze 
do powiedzenia?

W wezwaniach najpierw Maryję 
nazywamy Matką. Macierzyństwo to 
dzielenie się życiem. I sławiąc Ją jako 
matkę, rozważamy to, w jaki sposób 
swoim życiem się dzieliła i życie swego 
Syna i Jego uczniów wspierała. Śpie-
wając „Matko Kościoła” patrzymy 
na to, w jaki sposób dzieli się życiem 
niebiańskim z nami dzisiaj. To Jej 
bycie Matką nas wszystkich, nie tylko 
Matką Bożą, jest naprawdę przedziwne, 
nieskalane, najczystsze – bo po prostu 
bezinteresowne…

Później wołamy do niej „Panno..”. 
(Dziś w języku polskim zatarło się 
już dawne znaczenie tego słowa, 
które ongiś było synonimem dzie-
wicy.) Święty Bazyli Wielki powie-
dział kiedyś, że Syn Boży narodził się 
z dziewicy, aby nikt nie gardził dziewic-
twem, a wzrastał w normalnej rodzinie, 
żeby nikomu nie przyszło do głowy 
lekceważyć małżeństwa. Dziewictwo 
(nasi dziadkowie powiedzieliby pewnie 

„panieństwo”) Maryi jest dla nas 
wyzwaniem pewnie większym niż Jej 
macierzyństwo… A może dziś ma dla 
nas jeszcze większą wartość niż kiedyś, 
choć nie do końca zdajemy sobie z tego 
sprawę?

Jako trzecia grupa wezwań jest ta, 
która zawiera w większej części aluzje 
do ksiąg biblijnych. Nazywanie Maryi 
„Przybytkiem” – to przypomnienie 
świątyni jerozolimskiej, w której, jak 
to czytamy u Księgach Kronik, Izajasza 
czy Ezechiela przebywał w tajemniczy 
sposób Bóg – podobnie jak w Maryi 
mieszkał Boży Syn a Ona sama była 
pełna Ducha Świętego. Matka Boża 
zdaje się „wyrastać” z Biblii. To 

niesamowite wręcz jak bardzo Jej życie 
związane jest ze Starym Testamentem. 
Tym samym to, stawia nam pytanie 
o nasz związek z Biblią: na ile nasze 
życie jest w niej zakorzenione? Na ile 
jej lektura staje się dla nas chlebem 
powszednim?

Wreszcie nazywamy Ją Królową. 
To niejako zwieńczenie kolejnych 
wezwań. Bycie królem, królową, 
oznacza rzecz jasna panowanie. Ale 
kto jest tak naprawdę władcą, kto może 
panować i w pełni rozkazywać jeśli nie 
ten tylko, kto jest szczerze kochany? 
Królowanie Maryi zatem oznacza to, 
że i kocha, i jest kochana.

Litania loretańska nawet jeśli stanie 
się naszymi rekolekcjami, nie ma 
być rejestrem naszych niedostatków. 
Śpiewając kolejne wezwania doda-
jemy jedynie „Módl się za nami”. Nie 
precyzujemy naszych próśb pewni, 
że roztropniej niż my sami Maryja 
dostrzeże nasze braki i zaradzi naszym 
potrzebom.

W różnych wersjach ten sposób 
pisania wezwań do Matki Bożej 
rozprzestrzenił się po całej Europie. 
Wersję, która była śpiewana w sanktu-
arium w Loreto, zatwierdził ostatecznie 
papież Sykstus V w 1585 roku.

W litanii loretańskiej mamy więc 
aż cztery grupy wezwań, które mają 
nam pomóc zrozumieć Matkę Bożą; 
ale nie tylko Ją samą, chyba też trochę 
Pana Boga…

Redakcja

„CHWALCIE ŁĄKI 
UMAJONE…”

Miesiąc maj jest tradycyjnie poświęcony Maryi. Jak każdego 
roku, w całej Polsce rozbrzmiewać będą przepiękne pieśni 

maryjne. Wczesnymi wieczorami niosą się „po górach, dolinach”, 
bo tym śpiewaniem katolicki lud polski, a także „strumyki 

wdzięcznym szemrzeniem, ptaszęta słodkim kwileniem i co czuje, 
i co żyje razem sławi Maryję”.

Niemal na każdej ulicy jest miejsce, w którym można się gromadzić, by odśpiewać wspólnie majówkę. Zdj. archiwalne.

Maryja zaprasza nas do wspólnej modlitwy
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Kod DNA ludzkich komórek jest 
zadziwiająco podobny do skom-
plikowanego programu kompute-

rowego. Program komputerowy składa 
się bowiem z szeregu zer i jedynek, 
zwanego kodem binarnym. Poszcze-
gólna kolejność i wartość cyfr spra-
wiają, że program komputerowy działa 
prawidłowo. Z kolei DNA, czyli kwas 
deoksyrybonukleinowy zbudowany 
jest z mniejszych cząsteczek zwanych 
nukleotydami. Każdy nukleotyd składa 
się z jednej spośród czterech różnych 
zasad azotowych, zapisywanych skró-
towo literami A, C, T lub G. Podobnie 
jak zera i jedynki, nukleotydy tworzą 
ciąg liter, który składa się na nić DNA. 
Kwas deoksyrybonukleinowy ma postać 
dwóch, połączonych ze sobą nici, które 
są dopasowane do siebie na podstawie 
tzw. zasady komplementarności. Oznacza 
to, że adenina łączy się jedynie z tyminą, 
a cytozyna z guaniną. Zdumiewający jest 
jednak fakt, że w tak maleńkiej prze-
strzeni każdej komórki ciała, taki kod 
zawiera aż trzy miliardy liter. Ilość infor-
macji DNA w jednej komórce jest na tyle 
ogromna, że czytanie kodu w tempie 
trzech liter na sekundę dniem i nocą, zaję-
łoby jednej osobie trzydzieści jeden lat.

Stwierdzono również, że DNA 
dowolnego człowieka jest w 99,9% 
identyczne z kodem DNA innych ludzi. 
Unikalność każdego z nas wynika więc 
głównie z kolejności, w jakiej ułożone 
są litery kodu w naszych komórkach. 
Wewnątrz każdej naszej komórki znaj-
dują się trzy miliardy liter struktury 
DNA, które należą tylko do nas. Kod 

ten pozwala nas zidentyfikować, ale też 
sterować komórkami. Pozostaje jednak 
pytanie, dlaczego litery kodu układają 
się w taki a nie inny sposób.

Wiemy, że nie ma programu kompu-
terowego, który nie został zaprojekto-
wany. Czy jest to kod, program czy 
wiadomość w danym języku, zawsze 
stał za tym jakiś inteligentny umysł. 
Warto więc zadać sobie pytanie doty-
czące tych trzech miliardów liter kodu, 
sterujących komórką. Kto napisał ten 
skrypt? Kto umieścił ten kod wewnątrz 
komórki? Kto mógł stworzyć tak 
dokładny komunikat, którego przekaz 
jest oczywisty. Struktura DNA jest zbyt 
skomplikowanym skryptem informacji 
zawierającym m.in. sposoby kierowania 

procesami komórki, żeby mogła powstać 
przypadkowo. Patrząc na strukturę DNA 
w organizmie ludzkim, nie możemy 
uciec od myśli o obecności niezwykle 
inteligentnego projektu.

Według Biblii, Bóg jest nie tylko 
naszym autorem, ale chce również 
wejść z nami w bliską relację i nadać 
sens naszym istnieniom. Rzeczy niema-
terialne, których potrzebujemy, siły 
życiowe, radość, mądrość. Te wszystkie 
to dary Bóg daje nam, gdy Mu ufamy. 
Jest naszym niezawodnym przewod-
nikiem przez życie i tak jak zapro-
jektował DNA, sterujące komórką, 
tak chce kierować nami przez życie, 
abyśmy mogli dobrze funkcjonować. 

Maja Starostka 

CZY BÓG 
NAPRAWDĘ 

ISTNIEJE?
ZŁOŻONOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ I ZNACZENIE LUDZKIEGO DNA WSKAZUJĄ 

NA OBECNOŚĆ NIEZWYKLE INTELIGENTNEGO PROJEKTANTA.

W oczekiwaniu na moment błogosławienia

Obrzęd błogosławienia nowych lektorów

Nowi lektorzy parafii w Miętustwie

Posłanie do czytania  
Słowa Bożego

W sobotni poranek, 17 kwietnia do parafii czarnodunajeckiej wraz ze swoimi duszpasterzami 
przybyli kandydaci na lektorów z parafii z całego dekanatu. Błogosławieństwa do posługi lektora 

22 młodym chłopcom udzielił ks. Krzysztof Kocot – dziekan Czarnego Dunajca. 

Karol Bodziony

Damian Głowacz

Jan Lipkowski
Piotr Owsianka

Konrad Pluciński

Grzegorz Ponicki 

Mateusz Rubiś

Adrian Szaflarski

NOWI LEKTORZY 
Z CZARNEGO 

DUNAJCA

„Drodzy kandydaci, otrzy-
macie dziś błogosławień-
stwo do pełnienia zaszczytnej 

funkcji lektora. Będziecie czytać słowo 
Boże zgromadzonym na liturgii wiernym. 
Staniecie się sługami objawionej prawdy, 
która rozjaśnia drogi ludzkiego życia. 
Spełniajcie to zadanie z wielką wiarą 
i miłością. Rozważajcie to słowo w sercu 
i bądźcie jego świadkami w codziennym 
życiu” – takie słowa skierował do nowych 
lektorów ks. Dziekan, zobowiązując ich 
do odpowiedzialności za przekazywanie 
Słowa Bożego. Ks. Michał Paruch, koor-
dynator kilkumiesięcznego kursu lektor-
skiego przygotowującego do tej posługi, 
w homilii wskazał na potrzebę przyjmo-
wania sercem czytanego Słowa Bożego 
i życia według Jego wskazań. Uroczystość 
zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie. 

Nowym lektorom gratulujemy i liczymy na Waszą gorliwość w pełnieniu 
tej posługi dla zbudowania wiary naszych parafian.  Redakcja
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SMS OD PAPIEŻA FRANCISZKA
„Dla Niego nie jesteśmy masą, tłumem, nie. Jesteśmy wyjątkowymi osobami, każdy z własną 
historią. On zna naszą historię, zna naszą wartość, zarówno jako stworzenia, jak i istoty odku-
pionej przez Chrystusa. Każdy z nas może powiedzieć: Jezus mnie zna! Każdy z nas: Jezus 
mnie zna! On zna nas jak nikt inny. Tylko On wie, co jest w naszym sercu, zna nasze zamiary, 
najbardziej ukryte uczucia. Jezus zna nasze zalety i nasze wady, oraz jest zawsze gotowy, 
aby zatroszczyć się o nas i leczyć rany naszych błędów z obfitością swojego miłosierdzia. 
Miłość do owiec, to znaczy do każdego z nas, prowadzi Go do śmierci na krzyżu, ponieważ 
taka jest wola Ojca, aby nikt nie zginął. Miłość Chrystusa nie jest wybiórcza; ogarnia 
wszystkich. On sam przypomina nam o tym w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mówi: «Mam 
także inne owce, które nie są z tej zagrody. I muszę je przyprowadzić, i będą słuchać głosu 
mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz» (J 10, 16). Te słowa świadczą o Jego 
powszechnej trosce. On jest pasterzem wszystkich. Jezus chce, aby wszyscy mogli przyjąć 
miłość Ojca i spotkali Boga”. 



Bierzmowanie
Sakrament bierzmowania wraz 

z chrztem i Eucharystią należy do sakra-
mentów wtajemniczenia chrześcijań-
skiego. Przez sakrament bierzmowania 
ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się 
z Kościołem, otrzymują szczególną 
moc Ducha Świętego i w ten sposób 

jeszcze mocniej zobowiązani są, jako 
prawdziwi świadkowie Chrystusa, 
do szerzenia wiary słowem i uczyn-
kiem oraz do bronienia jej. W obrzę-
dzie sakramentu bierzmowania należy 
uwzględnić znak namaszczenia oraz to, 
co namaszczenie oznacza i wyciska, 
czyli pieczęć duchową. 

Dary Ducha Świętego
Dar mądrości pozwala dostrzegać 

Boga i widzieć wszystko w Jego 
świetle, Jego oczami. 

Dar rozumu umożliwia zrozumieć 
Boga i człowieka, rzeczy i wydarzenia, 
pojąć ich istotę i znaczenie, a nie tylko 
ślizgać się po powierzchni, zatrzy-
mywać się na pozorach. 

Dar rady pomaga dokonywać słusz-
nego wyboru w sytuacjach skompliko-
wanych i niejasnych, rozróżniać, co 
jest rzeczywistym dobrem, a co złem.

Dar męstwa daje duchową siłę 
do odważnego wyznawania swoich 
przekonań i zgodnego z nimi postępo-
wania, nie lękając się zagrożeń i przy-
krych konsekwencji. 

Dar umiejętności to szczegółowa 
wiedza, która umożliwia wprowadzać 
w czyn podstawowe prawdy wiary 
i zasady moralne.

Dar pobożności pomaga czło-
wiekowi nawiązać relację z Bogiem 
i wyrażać ją w aktach kultu, ćwiczeniach 
duchownych i w dobrych uczynkach. 

Dar bojaźni Bożej nie oznacza 
niewolniczego strachu przed Bogiem, 
ale szacunek, respekt, posłuszeństwo 
wobec Niego, lęk, by Go nie utracić.

Modlitwa do Ducha 
Świętego Papieża Jana 
Pawła II
„Duchu Święty, proszę Cię o dar 
Mądrości do lepszego poznawania 
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia 
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu 
kierował się zasadami tejże wiary,

o dar Rady, abym we wszystkim 
u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją 
zawsze znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani 
względy ziemskie nie mogły mnie 
od Ciebie ode-rwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył 
Twojemu Majestatowi z synowską 
miłością,
o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się 
grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża”.

Olej krzyżma 
(z łac. chrisma, gr. μύρον, myron) – 

mieszanina oliwy i balsamu, używana 
do namaszczania przy udzielaniu sakra-
mentów chrztu, bierzmowania, święceń 
kapłańskich, ślubów wieczystych, 
konsekracji biskupów oraz przy konse-
kracji kościołów i ołtarzy. Krzyżmo 
święte jest poświęcane przez biskupa 
razem z olejem chorych i olejem kate-
chumenów podczas mszy Krzyżma 
Świętego w Wielki Czwartek. 

W środę, 14 kwietnia w naszej parafii odbyło się bierzmowanie 36 młodych ludzi. 
Szafarzem sakramentu był ks. Bp. Janusz Mastalski. Wygłosił on do zebranych wiernych homilię 
i namaścił olejem krzyżma kandydatów do bierzmowania. Sakrament bierzmowania udzielono 

w dwóch osobnych grupach, ze względu na obostrzenia epidemiczne.

Panie ześlij nam 
Ducha Swego

Młodzież, która przyjęła  
Sakrament Bierzmowania

   
1. Natalia Cikowska - A G N I E S Z K A 

2. Olga Cwynar - C E C Y L I A
3. Dominik Czyszczoń - J Ó Z E F
4. Łucja Gacek - F A U S T Y N A

5. Janusz Gonciarczyk - J Ó Z E F
6. Maria Harbut - A N A S T A Z J A

7. Hubert Hodorowicz - F I L I P
8. Aleksandra Iwan - A P O L O N I A

9. Gabriela Jarosz - H E L E N A
10. Karolina Kalemba - A N N A
11. Aneta Knapczyk - Ł U C J A

12. Natalia Kubasiewicz - K I N G A
13. Michał Lewiński - I Z Y D O R
14. Dorota Leśniak - R O Z A L I A

15. Mateusz Łaś - M A K S Y M I L I A N
16. Mateusz Molek - Ł U K A S Z
17. Norbert Pluciński - J Ó Z E F

18. Jakub Pajerski - M A K S Y M I L I A N
19. Wiktoria Palarz - A U R E L I A

20. Zuzanna Palarz - A N A S T A Z J A
21. Marcel Perek - B E N E D Y K T
22. Maria Pondel - A NA S TA Z J A

23. Filip Ponicki - J Ó Z E F
24. Beata Rafacz - W E R O N I K A
25. Wojciech Rafacz - A N T O N I
26. Klaudia Rodak - P A U L I N A
27. Emilia Rubiś - A P O L O N I A
28. Samanta Sindoni - L A U R A
29. Oskar Solarczyk - L E O N

30. Gabriela Stafira - R O Z A L I A
31. Łukasz Stołowski - A D R I A N

32. Kamil Stopka - A D A M
33. Joanna Szczerba - A N T O N I N A
34. Paulina Szuba - A N A S T A Z J A

35. Karolina Tylka - A N N A
36. Maciej Winnicki - B E N E D Y K T
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Zdjecie cmentarza przed wycięciem drzew. Koniec lat 90-tych XX w.

Spotkanie grupy pielgrzymkowej z Czarnego Dunajca z kard. Stefanem Wyszyńskim

Procesja pogrzebowa ze Starego Bystrego, zmierzająca do kościoła parafialnego.

Procesja Bożego Ciała

Poświęcenie kaplicy we Wróblówce w 1984r. Na zdjęciu wikary ks. Piotr Nikiel

Pilegrzymka górali z Czarnego Dunajca do Częstochowy. Lata powojenne.

Dzieci komunijne ze swoimi duszpasterzami, proboszczem Konstantym Łabędziem i wikarym. Rok 1947 lub 1948

W poprzednich numerach 
naszego Pisma zachęca-
liśmy naszych Czytel-

ników do przesyłania do redakcji 
starych zdjęć, na których sfotografo-
wani byli księża, pochodzący i pracu-
jący w parafii czarnodunajeckiej. 
Dziękujemy za liczne zdjęcia, jakie 
zechcieliście Państwo do nas przesłać. 
Poniżej prezentujemy kolejne prze-
słane przez Was zdjęcia. Nadal można 
nadsyłać skany zdjęć, będą one publi-
kowane w kolejnych numerach naszego 
czasopisma. 

Parafia w starym obiektywieFOTOGALERIA Z BIERZMOWANIA
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Około 1880 roku udała się 
do Zakroczymia, odprawiła 
rekolekcje pod kierunkiem 

bł. Honorata Koźmińskiego i powie-
rzyła się jego kierownictwu ducho-
wemu. Odtąd w wynajętym miesz-
kaniu zaczęła gromadzić opuszczone 
i chore staruszki, którymi opiekowała 

się z wielką miłością. Gdy przyłą-
czyły się do niej pierwsze towa-
rzyszki, z pomocą bł. Honorata zało-
żyła zgromadzenie, które z czasem 
przyjęło nazwę Córek Matki Bożej 
Bolesnej, znane jako siostry 
serafitki. 

W 1891 roku przeniosła się 
do Galicji. W Oświęcimiu wybu-
dowała klasztor, który stał się 
domem macierzystym zgroma-
dzenia, ukierunkowanego na służbę 
opuszczonym i chorym oraz religijne 
wychowanie dzieci w otwieranych 
sierocińcach i ochronkach. Była dla 
sióstr wzorem żywej wiary, bezgra-
nicznego zaufania Bożej Opatrzności 
i szczególnej czci wobec Matki Bożej 
Bolesnej. Eucharystia stanowiła 
centrum i źródło jej zapału apostol-
skiego, gorliwości o chwałę Bożą 
i ofiarnej miłości.

Zmarła w opinii świętości 5 czerwca 
1905 roku. Została zaliczona w poczet 
błogosławionych dnia 9 czerwca 
2013 roku w bazylice Bożego Miłosier-
dzia w Krakowie.

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.Błogosławiona Matko Małgorzato,Wielbicielko Trójcy Przenajświętszej,Przykładzie zawierzenia Opatrzności Bożej,Gorliwa czcicielko Najświętszego Sakramentu,Otwarta na działanie Ducha Świętego,Posłuszna we wszystkim woli Bożej,Zjednoczona z Bolejącym Sercem Maryi,Modlitwą przepełniona.
Matko Rodziny serafickiej,
Doświadczona osieroceniem,
Mądrością Bożą kierowana,
Wytrwale idąca drogą powołania,W ubóstwie Chrystusa rozmiłowana,Wzorze pokory i prostoty franciszkańskiej,Pokojem i radością promieniejąca,Ogarniająca miłością swoje duchowe córki,Oddana służbie ubogim i cierpiącym,Dająca miłość i schronienie osieroconym,Zatroskana o religijne wychowanie dzieci i młodzieży,

Apostołko chrześcijańskiego miłosierdzia,Dostrzegająca Chrystusa w każdym człowieku,Za grzechy bliźnich wynagradzająca,Zabiegająca o sprawiedliwość i braterstwo między ludźmi,Pałająca gorliwością o chwałę Bożą i zbawienie dusz,Przeżywająca codzienność w Bożej Obecności,Do końca wierna swemu posłannictwu,Dojrzewająca do świętości w cierpieniu,Orędowniczko nasza u Boga,

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 Błogosławiona Małgorzato.W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże Najwyższe Dobro, Ty obdarzyłeś Błogosławioną Małgorzatę Łucję szczególnym charyzmatem dostrzegania Ciebie w najuboższych i przychodzenia im z ofiarną pomocą, spraw, abyśmy za jej przykładem pełnili dzieła chrześcijań-skiego miłosierdzia i osiągnęli życie wieczne ze Świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Litania do bł. Małgorzaty  Łucji Szewczyk

Od niedawna w naszym kościele parafialnym relikwie znalazły swoje stałe miejsce. Na bocznych ścianach kościoła umieszczone zostały relikwiaria,  
w których przechowywać będziemy zgromadzone relikwie świętych i błogosławionych 

RELIKWIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W KOŚCIELE PARAFIALNYM

Relikwie  
bł. Małgorzata Łucja 
Szewczyk - Dziewica 
Małgorzata urodziła się w 1828 roku w głęboko religijnej rodzinie polskiej w Szepetówce na Wołyniu 

(obecnie Ukraina). Wcześnie osierocona, znalazła duchowe oparcie w Bogu i Matce Najświętszej. Mając 
20 lat wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka i złożyła prywatne śluby rad ewangelicznych. Jako tercjarka 

odważnie świadczyła miłosierdzie w trudnym okresie niewoli narodowej. 

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem 
bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk

Boże w Trójcy Jedyny, który powołałeś swoją 
Służebnicę Małgorzatę Łucję do troszczenia się 
o ubogich i opuszczonych członków Mistycznego 
Ciała Chrystusa Pana, daj nam iść za głosem Twojej 
świętej woli, a za przyczyną Twej Służebnicy 

Małgorzaty Łucji udziel nam łaski..., o którą 
pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 

3 razy „Chwała Ojcu...”
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Jest wiele miejsc w Ziemi Świętej zwią-
zanych z tajemnicą Zmartwychwstania 
Jezusa. Jednak na szczególną uwagę 

zasługuje kościółek Prymatu Św. Piotra, 
położony nad brzegiem Jeziora Galilej-
skiego. Obecny kształt zawdzięcza pracom 
franciszkanów w 1933 roku. Z dawnych 
obiektów sakralnych nie pozostało nic. 
Choć pierwsza świątynia była już tu w IV 
wieku. Na lewo od kościoła znajdują się 
schody, po których miał chodzić Jezus, 
gdy spotkał tu uczniów. Pamiątkę po świą-
tyni zbudowanej w IX wieku, a znisz-
czonej w XIII wieku, stanowią kamienie 
w kształcie serc, ustawione nad brzegiem 
jeziora. Jest ich siedem, jak siedmiu było 
uczestników spotkania ze Zmartwych-
wstałym Panem. Wewnątrz kościółka 
można znaleźć skałę, zwaną „Mensa 
Christi”, czyli stół Chrystusa. Upamiętnia 
miejsce wspólnego posiłku i rozmowy 
Zmartwychwstałego Jezusa z uczniami, 
którzy po wydarzeniach Paschalnych 
wrócili do rodzinnej Galilei. Oto jak 
opisuje to wydarzenie ewangelista Jan:

„Potem znowu ukazał się Jezus 
nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał 
się w ten sposób: Byli razem Szymon 
Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Nata-
nael z Kany Galilejskiej, synowie Zebe-
deusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. 
Szymon Piotr powiedział do nich: 
«Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: 
«Idziemy i my z tobą». Wyszli więc 
i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie 
złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus 
stanął na brzegu. Jednakże uczniowie 
nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus 
rzekł do nich: «Dzieci, czy macie co 
na posiłek?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». 
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po 
prawej stronie łodzi, a znajdziecie». 
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb 
nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział 
więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus 
miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr 
usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział 
na siebie wierzchnią szatę - był bowiem 
prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta 
uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą 

sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie 
było daleko - tylko około dwustu łokci. 

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące 
się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę 
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynie-
ście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili». 
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg 
sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięć-
dziesięciu trzech. A pomimo tak wiel-
kiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł 
do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» 
Żaden z uczniów nie odważył się zadać 
Mu pytania: «Kto Ty jesteś?» bo wiedzieli, 
że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął 
chleb i podał im – podobnie i rybę. To już 
trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom 
od chwili, gdy zmartwychwstał. 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus 
do Szymona Piotra: «Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli 
ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty 
wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: 
«Paś baranki moje!» I znowu, po raz drugi, 
powiedział do niego: «Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: 
«Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». 
Rzekł do niego: «Paś owce moje!». Powie-
dział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu 
Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się 
Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: 
«Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: 
«Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, 
że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: 
«Paś owce moje! Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasy-
wałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. 
Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce 

Widok na Jezioro Galilejskie

Jerozolima 
KOŚCIÓŁ PRYMATU ŚW. PIOTRA

Pomnik - Rozmowa Jezusa 
z Szymonem-Piotrem

„W czasie, kiedy świat mówi, 
że wiara nie ma sensu, 
że wymaganie od siebie 

nie ma sensu, że pojęcie „Bóg” jest 
jakąś abstrakcją, słyszymy słowa: 
Każdy, kto wierzy, że Jezus Chrystus 
jest synem Bożym zwycięża świat! 
Wydawać by się mogło, że to niemoż-
liwe… A tymczasem ogrom świata czy 
nawet kosmosu jest niczym wobec 
wiary, która jest w twoim sercu.” 
Takie słowa skierował do młodych 
ludzi podczas Mszy świętej w Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia bp Robert 
Chrząszcz, opiekun młodzieży naszej 
archidiecezji. 

Duszpasterstwo młodzieży Archi-
diecezji Krakowskiej, któremu prze-
wodniczy ks. Sebastian Kowalczyk, 

zaprosiło młodzież naszej archidiecezji 
do udziału we Mszy Świętej, której 
celem było odkrywanie tajemnicy 
Bożego Miłosierdzia. Spotkanie to, 
w którym udział wzięła reprezentacja 
młodych także z Czarnego Dunajca, 
zakończyło się powołaniem nowych 
członków Rady Młodzieży. Wśród 
nich do Rady została zaproszona nasza 
przedstawiciela Anna Skupień. Naszej 
animatorce gratulujemy i życzymy 
wielu sukcesów w podejmowanej 
działalności. Jesteśmy dumni z tego, 
że praca naszej młodzieży podejmo-
wana od wielu lat, ich pomysły i inicja-
tywy spotkały się z bardzo pozytywną 
opinią, czego owocem jest wspo-
mniana nominacja. 

PGM: „ŚLADAMI BOGA”

Spotkanie z ks. Biskupem Robertem Chrząszczem po Mszy Św.  
inaugurującej działalność nowej Rady Młodzieżowej

Ks. Bp Robert Chrząszcz na Mszy św. 
w Niedzielę Miłosierdzia Skład nowej Rady młodzieżowej Archidiecezji Krakowskiej

Nominacje do Rady Młodzieżowej 
Archidiecezji Krakowskiej

W niedzielę Bożego Miłosierdzia, 11 kwietnia 2021 roku, ks. Biskup Robert Chrząszcz mianował nowych członków Rady 
młodzieżowej działającej w Archidiecezji Krakowskiej. Wśród mianowanych znalazła się także nasza przedstawicielka.

Rada Młodzieży 
Archidiecezji Krakowskiej
Ciało doradcze, działające przy 
arcybiskupie krakowskim. Jej zada-
niem jest koordynowanie wszelkich 
inicjatyw młodzieżowych prowa-
dzonych przez Ruch Światło-
-Życie, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży, Ruchu Apostolstwa 
Młodzieży, wspólnot akademic-
kich, Służby Liturgicznej Archidie-
cezji Krakowskiej. Do rady należy 
21 członków, w tym: 10 członków 
z nominacji arcybiskupa, 3 członków 
z nominacji opiekuna Rady oraz 
8 członków z wyboru, wśród nich 
Anna Skupień, nasza reprezentantka. 
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Ks. Bp Robert Chrząszcz z członkiną Rady Młodzieżowej 
Archidiecezji Krakowskiej Anną Skupień



Ks. Władysław Michalski urodził 
się 1 czerwca 1913 roku 
w Chicago. Został wyświęcony 

na kapłana w 1937 roku. Pracował 
w Makowie Podhalańskim, w Białym 
Kościele koło Krakowa. W okresie 

od kwietnia 1945 do listopada 1951 roku 
był administratorem parafii w Zakli-
czynie. Potem pracował jeszcze w parafii 
w Pcimiu, aż wreszcie w lipcu 1967 roku 
przybył do parafii Przenajświętszej 
Trójcy w Czarnym Dunajcu. Zmarł 
nagle w trakcie posługi w konfesjo-
nale, 27 października 1967 roku około 
godziny 6.15. 

Krótką, zaledwie kilkumiesięczną 
działalność ks. Władysława Michal-
skiego, można prześledzić analizując 
zapisy w księgach parafialnych. 
Pierwszy chrzest, którego udzielił 
Tadeuszowi Komperda miał miejsce 
27 sierpnia 1967 roku. W sumie 

udzielił on 7 razy sakrament chrztu 
świętego, ostatni 15 października 
1967 roku, dwa tygodnie przed swoją 
nagłą śmiercią. W trakcie swojego 
pobytu w Czarnym Dunajcu nie 
udzielił żadnego ślubu i przeprowa-
dził dwa pogrzeby. 

Następca: Ks. Józef Burkat
Oprac. Ks. Marcin Napora
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Ks. Władysław Michalski. Administrator w Zakliczynie od 1945-1951. Ur. 1.06.1913 w Chicago. Wyśw. w 1937. 
Pracował w Makowie, Białym kościele, Zakliczynie, Pcimiu, i Czarnym Dunajcu. Do Zakliczyna przybył w kwietniu 

1945. Odszedł w listopadzie 1951. Zmarł w Czarnym Dunajcu w 27 10.1967. Pogrzebany w Czarnym Dunajcu. 

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XX WIEKU

Ks. Władysław  
Michalski

 – proboszcz parafii w Czarnym Dunajcu w okresie od lipca od października 1967 roku.

Nasza praca, ukazująca chro-
nologicznie poszczególnych 
proboszczów, począwszy 

od XIX wieku, cieszy się nie małym 
zainteresowaniem. Wśród wielu Czytel-
ników, temat ten  wywołuje wspomnienia 
i potrzebę przeszukiwania swoich 
prywatnych zasobów zdjęciowych 
i informacyjnych. Wielu z Was nadsyła 
do nas swoje „odkrycia”. Poniżej prezen-
tujemy jedno z najstarszych „znalezisk”, 
ukazujących postać ks. Jana Komperdy 
(jego biogram prezentowaliśmy w nume-
rach wrześniowym i październikowym 
2020 roku.) Warto więc poszukać infor-
macji na temat księży pracujących lub 
pochodzących z naszej parafii tak, aby 
pamięć o nich nie odeszła wraz z nami. Zdjęcie udostępnione przez Zofię Piczóra z Wróblówki

AKTUALNOŚCI

Ciemnica w Starym Bystrem

Ciemnica w kościele parafialnym

Grób Pański we Wróblówce

Grób Pański w Starym Bystrem

Grób Pański w kościele parafialnym

swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, 
dokąd nie chcesz». To powiedział, aby 
zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. 
A wypowiedziawszy to rzekł do niego: 
«Pójdź za Mną!»” (J 21, 1–19).

Co nam mówi to miejsc dzisiaj? 
Przede wszystkim wzywa, by pójść 
za Jezusem i razem z Nim. Potrzeba 
do tego osobistej decyzji. Jezus pyta 
każdego z nas osobiście: „Czy Ty kochasz 
mnie?” i ma nadzieję na odpowiedź: 
„Ty wszystko wiesz, ty wiesz, że Cię 
kocham”. Za tymi słowami znajdują się 
jeszcze dwa ważne odkrycia, które poma-
gają zaufać Jezusowi: Po pierwsze ważne 

jest znać Jezusa. Nie można oprzeć życia 
na obrazie Jezusa, tak jak chciał Piotr. Nic 
dziwnego, że zaparł się Mistrza, skoro 
myślał, że Mesjasz, to wódz, przynoszący 
wyzwolenie spod władzy rzymian. Zoba-
czył Jezusa słabego i ogarnął go strach. 
Ale Jezus okazał się mocniejszy niż 
wszystko, tyle, że właśnie przez dobro-
wolne wejść na drogę Krzyża i Zmar-
twychwstanie. Po drugie chodzi o to, żeby 
znać siebie, także swoje ograniczenia 
i słabości. Gdy nie będziemy mogli spro-
stać ideałom, które sami sobie narzucimy, 
trudno będzie nam pójść za Jezusem. 
Zawsze coś będzie nam przeszkadzało. 

A tymczasem, dopiero z Jezusem można 
urosnąć, z Nim osiągnąć świętość, z Nim 
z Szymona stać się Piotrem, nie tracąc nic 
z siebie i nie tracąc sprzed oczu Jezusa.

ks. Michał Paruch

Kościół Prymatu św. Piotra - Wnętrze
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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 

5 KWIECIEŃ
• Marcin Bartłomiej MĄKA, s. Marcina 

i Beaty, Wróblówka
• Bartłomiej Krzysztof RODAK, s. Andrzeja 

i Katarzyny, Czarny Dunajec
• Klemens WALICZEK, s. Stanisława 

i Marii, Stare Bystre

18 KWIECIEŃ
• Eliza Janina BODZIONY, c. Marcina 

i Marioli, Czarny Dunajec

W SAKRAMENTALNY 
ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI 

WSTĄPILI

10 KWIECIEŃ
Mateusz KOPEĆ, Gronków
Justyna KWAK, Stare Bystre

17 KWIECIEŃ
Piotr PAWLIKOWSKI,  
Biały Dunajec
Natalia CIKOWSKA, 
Czarny Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK 
ODESZLI

11 KWIECIEŃ
 � Anna OGRODNY, l. 84, Wróblówka

 
14 KWIECIEŃ

 � Józefa ŁAZARZ, l. 62,  
Czarny Dunajec

17 KWIECIEŃ
 � Marek BUCHINGER, l. 67, 
Czarny Dunajec

„Pewna kobieta spośród żon uczniów 
proroków wołała do Elizeusza tymi słowami: 
«Twój sługa a mój mąż umarł. A ty wiesz, że 
twój sługa bał się Pana. Lecz lichwiarz przy-
szedł, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci 
na niewolników». Elizeusz zaś rzekł do niej: 
«Co mógłbym uczynić dla ciebie? Wskaż 
mi, co posiadasz w mieszkaniu?» Odpowie-
działa: «Służebnica twoja nie posiada niczego 
w mieszkaniu poza garncem oliwy». On zaś 
rzekł: «Idź, pożycz sobie z zewnątrz naczynia 
od wszystkich sąsiadów twoich, naczynia 
puste, i to nie mało. Następnie wrócisz, 
zamkniesz drzwi za sobą i za synami i będziesz 
nalewała do tych wszystkich naczyń, a wypeł-
nione odstawisz». Odeszła więc od niego 
i postąpiła w ten sposób. Następnie zamknęła 
drzwi za sobą i za swoimi synami. Ci jej dono-
sili naczynia, a ona nalewała. Kiedy wypełniły 
się naczynia, rzekła do syna swego: «Przy-
nieś mi jeszcze naczynie!» Odpowiedział jej: 
«Już nie ma naczyń». Wtedy oliwa przestała 
płynąć. Poszła więc kobieta oznajmić mężowi 
Bożemu, który powiedział: «Idź, sprzedaj 
oliwę, zwróć twój dług, z reszty zaś żyjcie ty 
i twoi synowie!» ”  (2 Krl 4, 1-7). 

Piękna opowieść. Wzruszający cud. 
Oto kolejna historia związana 
z prorokiem Elizeuszem. Znów 

występują w niej dzieci. Jedno z nich prze-
mawia. Mama prosi o pomoc w nalaniu kolej-
nego dzbana cudownie pomnożonej oliwy. 
Syn udziela prostej odpo-
wiedzi: „Już nie ma 
naczyń”.

Proste zdanie, proste 
czynności a mimo to dzieją 
się cuda. Bóg może wiele zrobić 
dla ludzi prostych. Człowiek prosty 
nie udaje. Jak mu czegoś brakuje 
idzie z tym do Boga. Jak tak kobieta, 
która poszła ze swym zmartwieniem 
do męża Bożego – proroka Elize-
usza. Ale człowiek prosty nie 
boi się zwykłych codzien-
nych spraw. Wie, że w nich 
też Bóg nas wspomaga. Nie 
potrzeba cudowności. Cudem jest 
miłość i wzajemna pomoc. Bóg cieszy 
się z naszej prostej, codziennej miłości. 
I nas wspomaga.

Ks. Michał Paruch
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Intencje mszalne
02.05 - 16.05.2021 r.

5 Niedziela Wielkanocna 2.05 
Wspomnienie św. Atanazego, biskupa 
i doktora Kościoła
 7.00 †  Anna i Stanisław Gonciarczyk
 7.00 †  Aleksandra i Jan Jachymiak
 8.30 †  Stanisław Chlebek
 8.30 †  Zofia Chlebek greg.
10.00 †  Zbigniew Ciesielski 20 rocz. śmierci
10.00 †  Tadeusz Bryjak 3 rocz. śmierci
10.00 †  Ewa Borowska greg.
11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie 

dla Marii i Stanisława Jarończyk 
w 40 rocz. ślubu

Poniedziałek 3.05 UROCZYSTOŚĆ NMP 
KRÓLOWEJ POLSKI
 7.00 †  Zofia Chlebek greg.
 8.30  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 

i zdrowie dla rodz. Waliczek
10.00 †  Zygmunt i Jadwiga Banaś
11.30  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 

i zdrowie dla Adasia na roczek
11.30  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie dla 

Bożeny i Tadeusza Kwak z dziećmi
17.00  Dziękcz. i o błog. Boże, zdrowie 

dla Magdaleny i Pawła Komperda 
w 15 rocz. ślubu

17.00 †  Józef Skóbel 8 rocz. śmierci

Wtorek 4.05 Wspomnienie św. Floriana, 
męczennika
 7.00 †  Zofia Chlebek greg.
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Palarz – int. z pogrzebu
 7.00 †  Helena Winnicka – int. z pogrzebu
 7.00 †  Andrzej Kolbrecki – int. z pogrzebu
18.00  O błog. Boże, zdrowie, potrzebne 

łaski dla strażaków i ich rodzin z OSP 
Cz. Dunajec

Środa 5.05 Wspomnienie św. Stanisława 
Kazimierczyka, kapłana
 7.00 †  Zofia Chlebek greg.
 7.00 †  Zofia Komorowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Tadeusz Komorowski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Piotr Kaczmarczyk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Maria Króżel – int. z pogrzebu
18.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki Bożej 

w zwalczeniu wirusa, który nam zagraża 
2) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla Marii i Agaty z rodzinami

Czwartek 6.05 Święto świętych Apostołów 
Filipa i Jakuba
 7.00 †  Zofia Chlebek greg.
 7.00 †  Anna Mazanek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Ludwika Bystryk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Jolanta Harbut – int. z pogrzebu
18.00  O błog. Boże, dary Ducha Świętego 

i opiekę Matki Bożej dla kapłanów 
w naszej parafii

Piątek 7.05
 7.00 †  Zofia Chlebek greg.
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Palarz – int. z pogrzebu
18.00  Dziękcz. za dary otrzymane 

w sakramencie bierzmowania
18.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 

i zdrowie dla Katarzyny w 18 rocz. urodzin

Sobota 8.05 Uroczystość św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, patrona Polski
 7.00 †  Zofia Chlebek greg.
 7.00 †  Jan Szuba, żona Bronisława z dziećmi
 7.00 †  Helena Winnicka – int. z pogrzebu
 7.00 †  Andrzej Kolbrecki – int. z pogrzebu
 7.00 †  Krystyna Styrkacz – int. z pogrzebu
18.00 †  Stanisław Szczypta
18.00 †  Stanisław Banaś

6 Niedziela Wielkanocna 9.05
 7.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 

i zdrowie dla rodz. Zaborskich
 7.00 †  Stanisław Bednarek
 8.30 †  Jacek Gaworek 9 rocz. śmierci
 8.30 †  Stanisław Podczerwiński 40 rocz. śmierci
10.00  I KOMUNIA ŚWIĘTA
11.30 †  Jan Matczak
15.00 †  Aleksandra Walczak 19 rocz. śmierci, 

mąż Mieczysław 10 rocz. śmierci
17.00 †  Zofia Chlebek greg.

Poniedziałek 10.05
 7.00 †  Zofia Chlebek greg.
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Palarz – int. z pogrzebu
 7.00 †  Helena Winnicka – int. z pogrzebu
18.00 †  Michał Barnaś

Wtorek 11.05
 7.00 †  Zofia Chlebek greg.
 7.00 †  Andrzej Kolbrecki – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Komorowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Tadeusz Komorowski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Piotr Kaczmarczyk – int. z pogrzebu
18.00 †  Władysław Zubek 5 rocz. śmierci
18.00 †  Wiktoria Fiedor

Środa 12.05
 7.00 †  Zofia Chlebek greg.
 7.00 †  Maria Króżel – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Mazanek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Ludwika Bystryk – int. z pogrzebu
18.00  1) Przebłagalna i o pomoc Matki Bożej 

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

Czwartek 13.05 Wspomnienie NMP z Fatimy
 7.00 †  Zofia Chlebek greg.
 7.00 †  Jolanta Harbut – int. z pogrzebu
 7.00 †  Krystyna Styrkacz – int. z pogrzebu
 7.00 †  Maria Radecka – int. z pogrzebu
18.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 

i zdrowie dla Stanisława Kowalczyka

Piątek 14.05 Święto św. Macieja, Apostoła
 7.00 †  Zofia Chlebek greg.
 7.00 †  Anna Zmarzlińska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Palarz – int. z pogrzebu
 7.00 †  Helena Winnicka – int. z pogrzebu
18.00 †  Zofia Kuziel i zm. z rodziny

Sobota 15.05
 7.00 †  Zofia Chlebek greg.
 7.00  W int. Bogu wiadomej
 7.00 †  Andrzej Kolbrecki – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Komorowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Tadeusz Komorowski – int. z pogrzebu
18.00 †  Zofia Chlebek

7 Niedziela Wielkanocna 16.05 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA 
PAŃSKIEGO Święto św. Andrzeja Boboli, 
kapłana i męczennika
 7.00 †  Władysław Gal i zm. z rodziny
 7.00 †  Genowefa i Jan Chlebek
 8.30 †  Alina Szaflarska
 8.30 †  Aleksandra i Władysław Bielański
10.00  ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Zofia Chlebek greg.

Stare Bystre i Wróblówka
5 Niedziela Wielkanocna 2.05
Stare Bystre  
9.00  Dziękcz. i o błog. Boże w domu 

i zagrodzie pewnej rodzin
Wróblówka  
10.30  O błog. Boże, zdrowie, potrzebne 

łaski dla strażaków i ich rodzin 
z OSP Wróblówka

Poniedziałek 3.05 UROCZYSTOŚĆ NMP 
KRÓLOWEJ POLSKI
Stare Bystre  
9.00 † Aniela i Teofil Leja
Wróblówka  
10.30 † Anna Mrowca – int. z pogrzebu

Środa 5.05 Wspomnienie św. Stanisława 
Kazimierczyka, kapłana
Stare Bystre  
16.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
Wróblówka  
16.00 † Stanisława Morawa – int. z pogrzebu

Piątek 7.05
Stare Bystre  
16.00 † Maria Kęsek
Wróblówka  
16.00 † Stanisław Bałek 4 rocz. śmierci

6 Niedziela Wielkanocna 9.05
Stare Bystre  
11.30 ZA PARAFIAN – ODPUST
Wróblówka  
9.00 †  Stanisław Króżel, żona Helena, synowie 

Jan i Edward, córka Zofia

Środa 12.05
Stare Bystre  
16.00 † Anna i Wojciech Rebidas
Wróblówka  
16.00 † Wiktoria Liszka – int. z pogrzebu

Piątek 14.05 Święto św. Macieja, Apostoła
Stare Bystre  
16.00 †  Stanisław Bielak 28 rocz. śmierci, syn 

Józef, rodzice Jan i Maria
Wróblówka  
16.00 † Jan Deltow w rocz. śmierci

7 Niedziela Wielkanocna 
16.05 UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 
- Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana 
i męczennika
Stare Bystre  
9.00  O błog. Boże, dary Ducha Świętego, 

opiekę matki Bożej i zdrowie dla członkiń 
Róży Aleksandry Rebidas i ich rodzin

Wróblówka  
10.30 † Władysław i Marianna Tylka


