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DUNAJEC
Miesięcznik Rzymskokatolickiej Parafii 
pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu

6 złCENA:

I Komunia Święta 



J ak co roku OSP w Czarnym Dunajcu uczciło swego patrona św. 
Floriana. Obchody patrona strażacy rozpoczęli od Mszy świętej, 

na którą przybyli razem z pocztem sztandarowym, następnie złożono 
kwiaty przy kapliczce św. Floriana na rynku. 

W przededniu rozpoczęcia tegorocznych egzaminów maturalnych, abiturienci otrzy-
mali indywidualne błogosławieństwo. Zebrani wierni prosili dla nich o dary 

Ducha Świętego, by wieloletnie przygotowania przyniosły oczekiwany efekt. 
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P r z e d s t a w i c i e l e 
Rady Parafialnej, 

Związku Podhalan 
w Czarnym Dunajcu 
i młodzieży 18 maja 
złożyli ks. Probosz-
czowi życzenia z okazji 
35 rocznicy święceń 
kapłańskich. 

23 maja w naszej parafii odbyła się kolejna już akcja 
honorowego oddawania krwi, w której udział wzięło 

ponad 30 osób. Dziękujemy za zaangażowanie i gest dobroci 
dla tych, którzy potrzebują tego cennego daru. 

W Starem Bystrem, 
9 maja odbył się 

odpust ku czci św. Stani-
sława BM pod przewod-
nictwem ks. Leszka 
Kaczmarczyka. 
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W celu przeprowadzeniu 
ankiety używam zazwy-
czaj karteczek. Na jednej 

stronie trzeba napisać, co było najpięk-
niejszego na Eucharystii w dniu Pierw-
szej Komunii Świętej, a na drugiej, co 
dziecko uważa za najmilsze spośród 
aktywności, które działy się po Mszy 
Świętej. Na pierwsze pytanie odpowiedź 
jest niezmiennie taka sama: najlepsze 
jest przyjęcie Pana Jezusa. Na drugie 
pytanie odpowiedzi są różne, jednak 
bardzo ciekawe i pouczające. Zdecydo-
wana większość dzieci (nawet ¾) uważa, 
że najmilsze jest wspólne spotkanie 
rodziny. Nie trzeba wchodzić w szcze-
góły, czy to spotkanie przy stole, czy 
wspólna rozmowa, czy zabawa, ważne, 
że jesteśmy wszyscy razem. To odkrycie, 
niezmiennie zadziwia mnie, a przecież 
ono właśnie wyraża istotę Komunii 
Świętej. Spożywanie Ciała Syna Bożego 
jest zaproszeniem do komunii, czyli 
wspólnoty z Bogiem – Ojcem, Synem 
i Duchem Świętym. Ponadto miłość 

Boża rozlana w naszym sercu, która 
pochodzi od Boga, łączy nas z całym 
Kościołem. Komunia Święta musi 
mieć przełożenie na nasze codzienne 
życie. Miłość, którą przyjmujemy, 

chce się rozlewać dalej, łączyć kolejne 
osoby. Nic dziwnego, że w dniu, kiedy 
razem z dziećmi przyjmujemy Ciało 
Pańskie, jest im dobrze. Nie potrzeba 
im nic więcej. Nam też, to bycie razem 
w miłości Bożej, powinno wystarczyć.

Ks. Michał Paruch

PS. W tym roku nieco zmieniłem 
pytanie. Dzieci miały wypisać 3 najpięk-
niejsze momenty, licząc od pierwszej 
spowiedzi w sobotę, aż do wieczor-
nego nabożeństwa w niedzielę Pierw-
szej Komunii. Na liście zawsze poja-
wiło się przyjęcie Komunii Świętej, 
jako pierwsza, bądź druga pozycja. 
Rodzinne świętowanie również wystą-
piło bardzo często. Jednak jedno 
dziecko pomyślało, że skoro pytam 
o to dopiero w czwartek, to na jego 
liście znajdzie się jeszcze miejsce na… 
drugie przyjęcie Pana Jezusa. Piękne. 
Co może być lepsze niż jedno spotkanie 
z Jezusem Eucharystycznym? Kolejne 
spotkanie. I kolejne. I tak aż dojdziemy 
do nieba.

Pierwsza Komunia 
Świętem Rodziny

Co roku po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej lubię zapytać dzieci o wrażenia z tych pięknych dni.  
Oczywiście nie odważyłbym rzucić takiego pytania w klasowy eter. Wyobrażam sobie tę wrzawę. 
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Lista dzieci, które tego roku  
przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii:

Stare Bystre  
25 kwietnia 2021 godz. 11.30

Tomasz Adamek
Zuzanna Byrska

Kamila Kula
Alicja Marduła
Zuzanna Molek

Marcin Mroszczak
Justyna Murzydło

Wiktoria Olszewska
Maja Takuśki

Dominik Zarycki

Jan Bobrowski
Natalia Czyszczoń
Dawid Fąfrowicz

Anna Fiedor
Amelia Gacek
Kacper Galik
Anna Gołąb

Noèmi Gubek
Kacper Gwizdz

Bartłomiej Hudomięt
Zuzanna Kalinowska

Alicja Kamionka
Michał Kmin

Ilaria Kolbrecka
Tomasz Komperda

Anna Legutko
Szymon Legutko
Klimek Łuszczek
Julia Michalak

Szymon Michulec
Natalia Mleczek
Jakub Możdżeń

Piotr Mrowca-Piekarz
Damian Naglak
Jakub Palarz

Lena Podczerwińska
Natalia Rodak

Piotr Rubiś
Marcin Rutkowski

Amelia Słowakiewicz
Kinga Sobek

Krzysztof Sobula
Anna Sowa

Dobrawa Spyra
Olivier Szewczyk

Julia Tomaszkowicz
Anna Waksmundzka

Julia Wilczek
Jakub Wilczek

Aleksandra Winnicka
Liliana Wyrwa

Oliwia Zabrzeska
Ignacy Zastawnik
Franciszek Ziółko

Czarny Dunajec 
9 maja 2021 godz. 10.00
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Białe Szaty i Biały Tydzień
Eucharystia należy do grupy sakra-

mentów wtajemniczenia chrześcijań-
skiego. Do grupy tej należą chrzest, 
bierzmowanie i Eucharystia. Właściwie 
można by nawet mówić o jednym 
sakramencie wtajemniczenia, gdyż te 
trzy święte znaki, tak bardzo ze sobą się 
wiążą. W pierwszych wiekach chrześci-
jaństwa, bardzo dbano o właściwe przy-
gotowanie dorosłego do chrztu. Mogło 
to trwać nawet kilka lat. Uczono takiego 
człowieka modlitwy, katechizmu. 
Obserwowano jak zmienia się na lepsze 
jego życie. Aż wreszcie, gdy dało się 
wskazać jak silną wiarę ma kandydat 
od chrztu, zapraszano go na Wigilię 
Paschalną. Do dziś liturgia tej świętej 
nocy prowadzi do obrzędów chrzciel-
nych. W starożytności moment chrztu, 
odbywał się nie tyle przy chrzcielnicy, 
co w osobnej kaplicy z basenem, którą 
nazywano baptysterium, albo nad jakąś 
wodą. Najpierw, podobnie jak dziś, 
wyrzekano się zła i wyznawano wiarę. 

Potem katechumen, czyli kandydat 
do chrztu, ściągał swoje ubranie i wcho-
dził na dno basenu, albo do wody. 
Czekał tam na niego biskup i udzielał 
mu chrztu, zanurzając do w wodzie. 
Następnie nowo ochrzczony człowiek 
wychodził z basenu, zakładał nowe, 
białe ubranie, na znak tego, że stał się 
dzieckiem Boga. W tym białym stroju 
przychodził na eucharystię, codziennie 
przez cały tydzień. Stąd się wziął 
dzisiejszy Biały Tydzień. Na każdej 
mszy dla nowo ochrzczonych, biskup 
wygładzał katechezę mystagogiczną, 
czyli wyjaśniającą poszczególne 
momenty wigilii paschalnej, w tym 
święte obrzędy sakramentalne. Zaraz 
po chrzcie bowiem, człowiek ubrany 
w białe szaty, otrzymywał bierzmo-
wanie, aby zyskać szczególną łączność 
z Duchem Świętym.

Dokończenie na str. 11 

Symbole 
komunijne
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SMS OD PAPIEŻA FRANCISZKA
Modlitwa kontemplacyjna jest jak sól życia, nadaje ona smak naszej codzienności. Wpatruję 
się w Niego, a On wpatruje się we mnie - mówił do świętego proboszcza wieśniak z Ars 
modlący się przed tabernakulum. Światło spojrzenia Jezusa oświeca oczy naszego serca; 
uczy nas widzieć wszystko w świetle Jego prawdy i Jego współczucia dla wszystkich ludzi. 
Wszystko rodzi się stąd: z serca, które czuje, że jest postrzegane z miłością. Wtedy rzeczy-
wistość jest kontemplowana innymi oczyma. Wpatruję się w Niego, a On wpatruje się we 
mnie! Tak właśnie jest: w miłosnej kontemplacji, typowej dla najbardziej intymnej modlitwy, 
nie potrzeba wielu słów: wystarczy spojrzenie, wystarczy przekonanie, że nasze życie jest 
spowite wielką i wierną miłością, od której nic nas nie może oddzielić. W Ewangelii jest 
tylko jedno wielkie wezwanie: aby iść za Jezusem drogą miłości. Jest to szczyt i centrum 
wszystkiego. W tym sensie miłosierdzie i kontemplacja są synonimami, mówią to samo. Św. 
Jan od Krzyża twierdził, że mały akt czystej miłości jest bardziej pożyteczny dla Kościoła 
niż wszystkie inne dzieła razem wzięte – podkreślił Papież. Największym cudem, jakiego 
może dokonać chrześcijanin jest to, co rodzi się z modlitwy, a nie z pychy naszego „ja”, to, 
co zostaje oczyszczone przez pokorę, nawet jeśli jest to odosobniony i cichy akt miłości. To 
jest droga modlitwy kontemplacyjnej: ja wpatruję się w Niego, On patrzy na mnie! Ten akt 
miłości w milczącym dialogu z Jezusem czyni wiele dobra Kościołowi. 

ŚRODOWA AUDIENCJA, 5.05.2021; OPRAC. MAŁGORZATA MACZAŁABA



Parafia w starym obiektywie
Procesja z Ks. Prymicjantem do kościoła

Pocztówka upamiętniająca prymicje 
ks. Stanisława Króżla w 197 5r.

Księża Prymicjanci, w tle plebania w Czarnym Dunajcu

Księża Prymicjanci zmierząjący do kościoław w Czarnym Dunajcu, przed nimi ks. Burkat - proboszcz

Ks. Stanisław w towarzystwie księży w tym z ks. Łukowiczem (trzymający książkę) - przyszłym proboszczem w Czarnym Dunajcu

Ks. prymicjant w drodze do kościoła

Dzieci komunijne z 1960 roku. Opiekun ks. wikary Józef Szczypka, nauczycielka Pani Stanisława Murzydło - pochowana w Czarnym Dunajcu.

W poprzednich numerach 
naszego Pisma zachęca-
liśmy naszych Czytelników 

do przesyłania do redakcji starych zdjęć, 
na których sfotografowani byli księża, 
pochodzący i pracujący w parafii czar-
nodunajeckiej. Dziękujemy za liczne 
zdjęcia, jakie zechcieliście Państwo 
do nas przesłać. Poniżej prezentujemy 
kolejne przesłane przez Was zdjęcia. 
Nadal można nadsyłać skany zdjęć, 
będą one publikowane w kolejnych 
numerach naszego czasopisma.

Tym razem, z racji jubileuszu 
46 rocznicy święceń kapłańskich 
ks. Stanisława Króżla, chcielibyśmy 
zaprezentować kilka fotografii z dnia 
prymicji 19 maja 1975 roku.
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Jubileusz 46 rocznicy 
święceń kapłańskich ks. 
Stanisława Króżla

Ks. Stanisław Króżel, emeryt 
pracujący w naszej parafii święcenia 
kapłańskie przyjął 18 maja 1975 roku 
w Królewskiej Katedrze na Wawelu. 
Przez większość swojej pracy dusz-
pasterskiej związany był z nowopow-
stałą diecezją bielsko-żywiecką. Czas 
emerytury spędza we Wróblówce, skąd 
pochodzi i gdzie mieszka Jego siostra 
Maria. Na zdjęciach z tamtego czasu 
prezentujemy moment święceń, które 
przyjął z rąk ks. Kard. Karola Wojtyły 
wraz pozostałymi 31 księżmi archidie-
cezji krakowskiej.

Dzień później 19 maja miały miejsce 
uroczystości prymicyjne. Liczna grupa 
ludzi zebrana przed domem rodzinnym 
za Chracą we Wróblówce, uczestni-
czyła w procesyjnym przejściu najpierw 
na plebanię w Czarnym Dunajcu, 
a następnie do kościoła parafialnego. 
Tutaj Mszy świętej prymicyjnej prze-
wodniczył ks. Infułat Eugeniusz Flor-
kowski – rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w Krakowie, który prze-
żywał 50-lecie święceń kapłańskich. 
Infułat przybył do Czarnego Dunajca, 
by uczcić swój jubileusz na zaproszenie 
ówczesnego proboszcza ks. Józefa 
Burkata. Prymicje w tym czasie obcho-
dził również rodak z Podczerwonego ks. 
Jan Olszewski.

Jubileusze kapłańskie
Każdy jubileusz to czas nie tylko podziękowań czy podsumowań, ale także wspomnień, które nieraz ze łzą w oku 
nasuwają się, by choć raz jeszcze wrócić do tych wydarzeń, które zapadły w pamięci, a stanowiły ważny moment 

w życiu każdego z nas. Tak jest z jubileuszami małżeńskimi, ale również z jubileuszami kapłańskimi.

Święcenia kapłańskie 18 maja 1975 roku. Królewska Katedra na Wawelu

Przewodniczący liturgii ks. prałat Florkowski wraz z prymicjantami - ks. Stanisławem Króżlem i ks. Janem Olszewskim

Ks. Prymicjant z rodzicami

Ks. Prymicjant wychodzący z domu rodzinnego we Wróblówce, za Chracą
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JUBILEUSZ 35 ROCZNICY ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
KS. KRZYSZTOFA KOCOTA

Dokończenie ze str. 8 
Pod koniec Wigilii Paschalnej otrzy-
mywał też po raz pierwszy Komunię 
Świętą. A zatem jednej nocy kate-
chumeni otrzymywali wszystkie trzy 
sakramenty wtajemniczenia chrześci-
jańskiego. Dziś udzielamy tych sakra-
mentów osobno, ale żeby podkreślić jak 
są ważne i jak bardzo łączą się ze sobą, 
dzieci komunijne ubierają się na biało.

IHS
Bardzo ważnym znakiem towa-

rzyszącym przygotowaniu do Pierw-
szej Komunii Świętej jest symbol, 
czy skrót: „IHS”. Te litery możemy 
zresztą odnaleźć nie tylko na dekora-
cjach komunijnych, czy białych stro-
jach dzieci, ale w różnych miejscach 
kościoła, najczęściej na ołtarzu, czy 
tabernakulum. Domyślamy się, że znaki 
te oznaczają Jezusa. Odczytujemy je 
zwykle tak: „I-Ha-Es”, jednak nie jest 
to poprawna forma. Nie są to bowiem 
litery polskie, czy nawet łacińskie. Są 
to litery ze starożytnego języka grec-
kiego. W tym języku napisano Nowy 
Testament. Do dziś w odnalezionych 
starych księgach zawierających tekst 
ewangelii, możemy zaobserwować skrót 
IHS, często z kreseczką, czy klamrą 
ponad literami. Takich skrótów było 
więcej, bo w starożytności papier był 
bardzo drogi. Dbano o to, żeby go nie 
marnować. Nawet pisano bez odstępów 
między literami, używając tylko dużych 
liter. Trudno był czytać takie książki, stąd 
skróty z klamrami ponad literami, były 
łatwo widoczne i od razu podpowiadały 
o jaki wyraz chodzi. „IHS” było skrótem 
imienia „Jezus”, po grecku „IHSOUS”. 
Tak się składa, że te greckie litery wyglą-
dają podobnie do naszych liter, choć 
brzmią inaczej. „IHS”, powinno się prze-
czytać tak: „I-E-Es”, albo jak powiedzie-
liby grecy: „Jota”, „Eta”, „Sigma”. Tak 
czy inaczej widząc skrót „IHS” mamy 
na myśli Jezusa, a symbol ten wyszyty 
na strojach komunijnych dzieci, powi-
nien przypominać nam, nie tylko to, że 
możemy już przyjmować Jezusa, ale też, 
że powinniśmy być do niego podobni. 
Eucharystia ma nas nauczyć i dać siły, 
do kochania tak jak Jezus, do naślado-
wania Go. To wielki dar, którego nie 
mają nawet aniołowie.

Ks. Michał Paruch

Ks. Krzysztof Kocot – proboszcz 
w parafii Czarny Dunajec, przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk ks. Kard. 
Franciszka Macharskiego w Królew-
skiej Katedrze na Wawelu, 18 maja 
1986 roku, wraz z pozostałymi 46-oma 
kapłanami. 

Tydzień później 25 maja odprawił 
Mszę Świętą prymicyjną w swoim 

kościele parafialnym świętego Wojciecha 
w Jaworznie razem z kolegą roczni-
kowym i rodakiem ks. Stanisławem 
Dolasińskim. W kolejnych latach 
pracował duszpastersko w Międzybro-
dziu Bialskim, w Libiążu, w parafii św. 
Floriana w Krakowie, w Jordanowie, 
Nowem Bystrem, a od 2007 roku 
w Czarnym Dunajcu. 

Msza Święta prymicyjna

Moment święceń kapłańskich z rąk 
ks. kard. Franciszka Macharskiego

Uroczyste wejście do kościoła parafialnego na Mszę Świętą prymicyjną

Ks. Prymicjant w towarzystwie księży
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Jak podają Ewangelie, św. Józef 
pochodził ze znakomitego rodu 
Dawida i Salomona. Mimo tak 

wysokiego urodzenia nie posiadał 
znacznego majątku. Pracował, jako 
rzemieślnik. Był zaledwie kilka lat 
starszy od Maryi. Dobrze sprawował 
się w roli ,,głowy rodziny”. Był odpo-
wiedzialny, przewidujący i nie bał się 
stawiać czoła wielu przeciwnościom. 
Kościół ukazuje Józefa, jako człowieka 
wyposażonego w same cnoty. W posłu-
szeństwo, skromność, odwagę, męstwo, 
gdyż w istocie właśnie tymi cechami 
się odznaczał.

Papież nazywa św. Józefa ,,Ojcem 
w posłuszeństwie”. Słowa te ściśle 
odwołują się do misji, jaką Józef 
otrzymał od anioła Pańskiego: „Józefie, 
synu Dawida, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi, twej Małżonki, albo-
wiem z Ducha Świętego jest to, co się 
z niej poczęło. Porodzi syna, któremu 
nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi 
swój lud od jego grzechów.” Ewan-
gelista Mateusz powie o Józefie, że 
był człowiekiem prawym. Nic dziw-
nego więc, że przed przybyciem anioła 
borykał się z trudną decyzją. Język 
biblijny terminem ,,prawy” określa 
człowieka, który w sposób dokładny, 
rzetelny wypełnia Prawo. Józef zdawał 
sobie sprawę, że jego małżonka jest 
brzemienna, był też przekonany, że to 
nie on jest ojcem poczętego dziecka. 
Zatem był zobowiązany oskarżyć ją 
prawnie. Bardzo kochał Maryję, lecz 
nie potrafił wytłumaczyć w inny sposób 
stanu, w którym się znalazła, mimo że 
jej głęboki spokój zdawał się mówić, 
że jest niewinna. Anioł Pański rozja-
śnia wątpliwości Józefa. Przekazuje 
mu wolę boską, którą wierny sługa 

przyjmuje, pomimo wielu obaw i wielu 
przeciwności. Józef został nazwany 
,,Ojcem w posłuszeństwie i gościn-
ności”, gdyż z woli Boga przyjął Maryję 
z Jezusem pod swą opiekę i zobowiązał 
się towarzyszyć im we wszystkich 
trudnościach. 

Św. Józef powinien być dla 
na obrazem Kościoła. Jest przecież 
jego patronem, kustoszem, który wziął 
w swoje dłonie Jezusa Chrystusa, 
przeniósł go, uratował i zachował. 
To jest ten, który zobaczył w Jezusie 
największy skarb i postanowił oddać 
swoje życie właśnie Jemu. Tak powi-
nien postępować Kościół za każdym 
razem, to znaczy powinien w swoich 
dłoniach nieść samego Chrystusa i ofia-
rowywać go każdemu człowiekowi. 
Tak jak św. Józef sprawował służbę 
ojca i Głowy Rodziny z całą odpo-
wiedzialnością i zaangażowaniem, 
tak Kościół powinien dbać o każdego 
ze swoich członków, troszczyć się o ich 
życie w wierze i zapewnić im dostęp 
do Słowa Bożego, dostęp do samego 
Chrystusa.

Anna Skupień

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na znie-sławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albo-wiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.

KARTKA Z PISMA ŚWIĘTEGO

Wytrwały opiekun

Św. Józef
Rok 2021 został ustanowiony przez papieża Franciszka rokiem św. Józefa. 

,,Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; 
ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” – tak papież opisuje 

św. Józefa w Liście apostolskim ,,Patris Corde- Z ojcowskim sercem”. 
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W otaczającym nas świecie 
ciągle dzieją się jakieś rzeczy. 
Te dziejące się rzeczy powo-

dują następne rzeczy. Na przykład zrzu-
cając jajko z Pałacu Kultury wiemy, że 
pęknie, gdy zetknie się z chodnikiem. 
Wkładając swój palec do działają-
cego gniazdka elektrycznego, zosta-
niemy porażeni prądem. Kawa zosta-
wiona, którą zostawimy długo na stole 
zawsze ostygnie. Można więc wycią-
gnąć wniosek, że wszechświat jest dobrze 
uporządkowanym miejscem, w którym 
przyczyny niezawodnie wywołują 
skutki. Opisujemy te wzorce przyczyn 
i skutków jako prawa naturalne. Opie-
ramy się na tych prawach, aby przewi-
dzieć, co się wydarzy, a także wyjaśnić, co 
już się wydarzyło. Dlaczego jajko pękło? 
- Ponieważ uderzyło w chodnik. Co się 
stanie, gdy włożysz palec do gniazdka? 
-Zostaniesz porażony prądem. Przykładów 
takiej stałości jest mnóstwo. Grawitacja 
dla nas na Ziemi pozostaje niezmienna, nie 
podlega przypadkowi. Prędkość światła 
zawsze wynosi 300 milionów m/s bez 
względu na to, czy pochodzi ono z dzie-
cięcej latarki, czy z oddalonej galak-
tyki gwiazdy. Z punktu widzenia mate-
matyki istnieje po prostu określona jej 
wartość. Obrót ziemi wokół własnej osi 
trwa 24 godziny. Ten ruch jest tak precy-
zyjny, że znamy nawet rok, w którym 
trzeba dodać dodatkową sekundę, aby 
zegary dalej były na bieżąco.

Uporządkowanie wszechświata jest 
wręcz niesamowite. Dlaczego tak się 
dzieje? Co jest tego przyczyną? Mate-
matyczne podstawy natury graniczą 
z tajemnicą i nie ma na nie racjonal-
nego wytłumaczenia. Richard Feynman, 
zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie 
elektrodynamiki kwantowej powiedział: 
„Matematyczność natury jest zagadką. 
Fakt istnienia jakiekolwiek zasady jest 
swego rodzaju cudem.”

Jeszcze bardziej zadziwia fakt, że 
czas i miejsce w żaden sposób nie wpły-
wają na zmianę praw natury. Te same, 
które obserwujemy na Ziemi, często 
dotyczą również np. gwiazdy odda-
lonej o miliardy lat świetlnych. Potwier-
dziły to nawet niedawne badania. Jedna 
z najważniejszych dla fizyki liczb, 
stosunek masy elektronu do masy 
protonu, jest taka sama w galaktyce 
oddalonej o sześć miliardów lat świetl-
nych, jak ta na Ziemi. 

Nowożytna nauka opiera się w dużym 
stopniu na wierze w istnienie racjonal-
nych praw rządzących wszechświatem. 
Ważną grupą naukowców, popycha-
jących do przodu badania i odkrycia 
tych praw, byli wierzący w istnienie 
wszechmogącego Boga. Zauważyli 
oni, że wszechświat podlega prawom 
odpowiadającym umysłowi i potędze 

Boga - Stwórcy. Podobnie, jak Bóg 
jest spójny i niezmienny, taka też jest 
natura nauki. Wierzyli, że Bóg stwo-
rzył wszystko i uporządkował w racjo-
nalny sposób po to, by ludzkość mogła 
to odkrywać i czerpać z tego korzyści. 
Również dla Bożej chwały, abyśmy 
mogli rozpoznać Jego moc i maje-
stat, kiedy będziemy podziwiać Jego 
niezwykłe dzieła stwórcze. 

W tle naukowych dążeń pozostaje 
uzasadnione pytanie: Dlaczego wszech-
świat jest uporządkowany? Dla wielu 
fizyków, kosmologów i biologów, 
którzy położyli fundamenty nowo-
żytnej nauki, odpowiedź jest jasna: 
istnieje rozumny Stwórca wszystkich 
rzeczy, który nieustannie objawia się 
ludzkości i podtrzymuje wszechświat 
swoją mocą.

Maja Starostka

Czy Bóg naprawdę istnieje?
Obecność we wszechświecie stałych i nigdy niezmiennych praw nie może być kwestią przypadku.
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Korozain  
– Domus Galilaeae

Domus zaprojektował hisz-
pański artysta Kiko Argüello, 
inicjator Drogi Neokatechu-

menalnej. Prace budowlane rozpo-
częto w 1999 roku, a już rok później 
ten szczególny dom mógł poświęcić 

św. Jan Paweł II, gdy pielgrzymował 
do Ziemi Świętej. Miejsce to odwo-
łuje się do trzech momentów z życia 
Jezusa: 1. licznych nauczań Jezusa; 
2. ukazania się Zmartwychwstałego 
Jezusa 500 braciom naraz, o czym 

wspomina św. Paweł w pierwszym 
Liście do Koryntian (por. 1 Kor 15, 
6); 3. przede wszystkim ostatniego 
spotkania zmartwychwstałego Pana 
ze swoimi uczniami, gdy nakazał im 
iść na cały świat i głosić ewangelię, 
po czym wstąpił do nieba.

Istnieje tradycja, mówiąca, że 
to z Jerozolimy miał Jezus wstąpić 
do nieba. Nie mniej to tu w Galilei, 
wsłuchując się w tekst Ewangelii, uczy-
niono pamiątkę ostatnich wskazań 
i obietnic Jezusa. Przypomnijmy sobie 
opis tego spotkania, według relacji św. 
Mateusza:

Jedenastu zaś uczniów udało się 
do Galilei na górę, tam gdzie Jezus 
im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali 
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 
Wtedy Jezus podszedł do nich i prze-
mówił tymi słowami: «Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie 
je zachowywać wszystko, co wam przy-
kazałem. A oto Ja jestem z wami przez 

Korozain było miasteczkiem, które widziało wiele znaków i cudów Jezusa. Należało do tych trzech miast,  
którym Jezusa wyrzucał, że nie chcą się nawrócić. Dziś pozostały po nim ruiny. W IV wieku dotknięte trzęsieniem 

ziemi, już się nie podniosło. Jednak na drodze z Kafarnaum do Korazain, tam gdzie dawnie biegła słynna 
Via Maris, jakieś 300 metrów ponad poziomem Jeziora Galilejskiego, na tej samem górze, którą nazywamy 

Górą Błogosławieństw, wznosi się niezwykła budowla, a raczej kompleks budowli, znany jako Domus Galilaeae.

Kaplica adoracji

Kościół-Ikona historii Zbawienia
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wszystkie dni, aż do skończenia świata» 
(Mt 28, 16–20).

Niewątpliwie sercem tego nauczania 
Jezusa, jest obietnica Jego obec-
ności pośród nas. Nic więc dziw-
nego, że sercem Domus Galilaeae 
jest kościół, z wyraźnie odróżnioną 
kaplicą do przechowywania Najświęt-
szego Sakramentu, która zwieńczona 
kopułą, przypomina kielich. W kościele 
na szczególną uwagę zasługuje 
olbrzymia ikona. W centrum Chry-
stus Pantokrator, powracający, jak 
obiecał, by sądzić z miłości i osta-
tecznie pokonać zło. Wokół Pana 
liczne postaci i motywy pokazujące 
historię zbawienia, od Adama i Ewy, 
przez Stary Testament i czas Kościoła, 
aż do sądu. Ikona tchnie nadzieją, ale 
i wzywa do nawrócenia.

Jezus nakazał uczniom nauczanie. 
Dlatego też w Domus znajduje się tzw. 
Sanktuarium, czyli kaplica do skruto-
wania, badania Pisma Świętego. Nie 
chodzi tylko o poznawanie Biblii, 
co jest też potrzebne a w Domus 
łatwe, bo tutejsza biblioteka jest 
bogata w komentarze do ksiąg Pisma 

Świętego. W Sanktuarium człowiek ma 
pozwolić Słowu Bożemu, aby ono jego 
zbadało, odsłoniło, co ukryte, pokazało 
dobro i zło, zaprosiło na nową drogę 
za Jezusem.

Warto nadmienić, że w całym 
kompleksie Domus Galilaeae znaj-
duje się także Wyższe Semina-
rium Duchowne, które pomaga 
przecież w rozeznaniu powołania. 
Ponadto zorganizowano tu spory dom 

pielgrzyma i stworzono ośrodek dla 
trudnej młodzieży, która często odnaj-
duje tu spokój, dzięki tak prostymi 
narzędziom, jak praca i modlitwa.

Niewątpliwie Domus Galilaeae 
jest nowym miejsce na mapie sanktu-
ariów Ziemi Świętej. Jednak wyrasta 
jakby wprost ze Słowa Bożego. Można 
powiedzieć, że jest zakorzenione 
w Ewangelii. Dlatego staje się oazą, 
przestrzenią zatrzymania i nabrania sił. 
Doświadczają tego liczni pielgrzymi, 
ale i Żydzi, którzy tu mogą przypo-
mnieć sobie Boże obietnice i zobaczyć 
jak wypełniały się przez wieki, także, 
a nawet przede wszystkim w Jezusie 
i Jego Kościele. Szczególnym znakiem, 
pomostem między Starym a Nowym 
Przymierzem są w Domus tablice 
kamienne, symbolizujące Dziesię-
cioro Przykazań. Z pozoru to bezduszny 
kamień, ale gdy przyjrzeć się uważnie, 
okazuje się, że nieustannie spływa po 
nim woda, symbolizująca Ducha Świę-
tego. Dopiero z Jego pomocą, można 
wypełnić przykazania, a litera prawa 
staje się ożywiona miłością.

ks. Michał Paruch

Widok na audytorium i kaplicę  
Najświętszego Sakramentu

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XX WIEKU

Ks. Józef Burkat 
– proboszcz parafii w Czarnym Dunajcu w okresie od 1967 do 1984 roku.

Śmierć ks. Michalskiego (opisywana 
w poprzednim numerze naszego 
Pisma) nastąpiła nagle. 27 paździer-

nika 1967 roku o godzinie 6.10, zgodnie 
z zapisem w kronice parafialnej udał 
się on swoim zwyczajem do konfesjo-
nału przed Mszą Świętą. W trakcie tej 
posługi zmarł. Parafia w tym czasie 
przygotowywała się do misji przed 
nawiedzeniem Matki Bożej w obrazie 
jasnogórskim. Pogrzeb ks. Michalskiego 
odbył się 30 października o godzinie 
16.00, kazanie pogrzebowe wygłosił 
ks. Kard. Karol Wojtyła. Ciało zmarłego 
pochowano na cmentarzu w Dobczy-
cach, w parafii skąd pochodził zmarły. 
Wspomniane misje rozpoczęły się 

30 października, a poprowadzili je 
ojcowie Cystersi ze Szczyrzyca. W tych 
okolicznościach, 2 listopada admini-
strację parafii w Czarnym Dunajcu objął 
ks. Józef Burkat. Przybył on do parafii 
około godziny 16.00. Wtedy też okazał 
okazał akt nominacji podpisany przez 
ks. Kard. Wojtyłę. Wikariuszem w tym 
czasie był ks. Jan Łasut, a rezydentem ks. 
Mieczysław Kozicki – były proboszcz 
parafii w Czarnym Dunajcu.

Ks. Burkat Józef – Urodził się 
w 1914 roku w Porębie, w parafii 
Trzemeśnia. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1940 roku. W latach 1962-
1967 był proboszczem w Krzęcinie. 
Zmarł 4 maja 1990 roku w Trzemeśni.

Pierwszym zadaniem nowego 
proboszcza było dokończenie misji 
parafialnych i przeprowadzenie nawie-
dzenia obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej. Obraz przybył do parafii 7 listo-
pada 1967 roku. Mszę świętą i kazanie 
na powitanie obrazu wygłosił ks. Kard. 
Wojtyła. Msza święta odbyła się 
na dziedzińcu kościelnym. Parafianie 
zebrali się licznie, zarówno na placu 
kościelnym jak i na trasie przejazdu 
obrazu. Wielu z nich zapłaciło za ten 
akt wiary kary administracyjne. Kolej-
nego dnia obraz przekazano do parafii 
w Waksmundzie.

Dokończenie na str. 17
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Pochodził ze zubożałej rodziny 
ziemiańskiej. Jako sześcioletni 
chłopiec został przez matkę 

poświęcony Bogu w czasie pielgrzymki 
do Mogiły. Kiedy miał 8 lat, umarł jego 
ojciec, sześć lat później zmarła matka.

Chłopiec kształcił się w szkole 
kadetów w Petersburgu, następnie 
w gimnazjum w Warszawie, a w latach 
1861-1863 studiował w Instytucie 
Rolniczo-Leśnym w Puławach. Razem 
z młodzieżą tej szkoły wziął udział 
w Powstaniu Styczniowym. 30 września 
1863 roku został ciężko ranny w bitwie 
pod Mełchowem i dostał się do niewoli 
rosyjskiej. W prymitywnych warunkach 
polowych, bez środków znieczulają-
cych amputowano mu nogę, co zniósł 
niezwykle mężnie. Miał wtedy 18 lat.

Przez pewien czas przebywał 
w więzieniu w Ołomuńcu, skąd został 
zwolniony dzięki interwencji rodziny. 
Aby uniknąć represji władz carskich, 
wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia 
malarskie, potem przeniósł się do Belgii 
i studiował inżynierię w Gandawie, lecz 
powrócił wkrótce do malarstwa i ukończył 

Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. 
Wszędzie, gdzie przebywał, wyróżniał się 
postawą chrześcijańską, a jego silna osobo-
wość wywierała duży wpływ na otoczenie. 

Jeden z jego najlepszych obrazów Ecce 
Homo jest owocem głębokiego prze-
życia tajemnicy bezgranicznej miłości 
Boga do człowieka (obraz ten znajduje 
się obecnie w ołtarzu sanktuarium Brata 
Alberta w Krakowie przy ulicy Woronicza 
10). Religijne obrazy Adama Chmielow-
skiego przyniosły mu miano „polskiego 
Fra Angelico”. Bez wątpienia duże 
znaczenie w życiu duchowym Adama 
Chmielowskiego miały rekolekcje, które 
odbył u jezuitów w Tarnopolu.

W 1880 roku nastąpił duchowy zwrot 
w jego życiu. Będąc w pełni sił twórczych 
porzucił malarstwo i liczne kontakty towa-
rzyskie i mając 35 lat wstąpił do nowi-
cjatu jezuitów w Starej Wsi z zamiarem 
pozostania bratem zakonnym. Po pół 
roku, w stanie silnej depresji, opuścił 
nowicjat. Do stycznia 1882 roku leczył 
się w zakładzie dla nerwowo chorych 
w Kulparkowie koło Lwowa. Następnie 
przebywał u swojego brata na Podolu, 

gdzie w atmosferze spokoju i miłości 
powrócił całkowicie do równowagi 
psychicznej. Zafascynowała go ducho-
wość św. Franciszka z Asyżu, zapoznał się 
z regułą III zakonu i rozpoczął działalność 
tercjarską, którą pragnął upowszechnić 
wśród podolskich chłopów. Wkrótce ukaz 
carski zmusił go do opuszczenia Podola.

W 1884 roku przeniósł się do Krakowa 
i zatrzymał się przy klasztorze kapu-
cynów. Pieniędzmi ze sprzedaży swoich 
obrazów wspomagał najbiedniejszych. 
Jego pracownia malarska stała się przy-
tuliskiem. Tutaj zajmował się nędzarzami 
i bezdomnymi, widząc w ich twarzach 
sponiewierane oblicze Chrystusa. Poznał 
warunki życia ludzi w tzw. ogrzewal-
niach miejskich Krakowa. Był to kolejny 
moment przełomowy w życiu zdolnego 
i cenionego malarza. Z miłości do Boga 
i ludzi Adam Chmielowski po raz drugi 
zrezygnował z kariery i objął zarząd ogrze-
walni dla bezdomnych. Przeniósł się tam 
na stałe, aby mieszkając wśród biedoty, 
pomagać im w dźwiganiu się z nędzy nie 
tylko materialnej, ale i moralnej.

25 sierpnia 1887 roku Adam Chmie-
lowski przywdział szary habit tercjarski 
i przyjął imię brat Albert. Dokładnie rok 
później złożył śluby tercjarza na ręce 
kard. Albina Dunajewskiego. Ten dzień 
jest jednocześnie początkiem działal-
ności Zgromadzenia Braci III Zakonu 
św. Franciszka Posługujących Ubogim, 
zwanego popularnie „albertynami”. Prze-
jęło ono od zarządu miasta opiekę nad 
ogrzewalnią dla mężczyzn przy ulicy 
Piekarskiej w Krakowie. W niecały rok 
później brat Albert wziął również pod 
swoją opiekę ogrzewalnię dla kobiet, 
a grupa jego pomocnic, którymi kiero-
wała siostra Bernardyna Jabłońska, stała 
się zalążkiem „albertynek”.

Formacja dla kandydatów i kandy-
datek do obu zgromadzeń organizowana 
była w domach pustelniczych; najbar-
dziej znanym stała się tzw. samotnia 

RELIKWIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W KOŚCIELE PARAFIALNYM
Relikwie Św. Brata Alberta  

Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomii pod Krakowem. Sześć dni później 
na chrzcie św. z wody dano mu imiona Adam Bernard. W czasie uroczystego chrztu św. 17 czerwca 

1847 roku w warszawskim kościele Matki Bożej na Nowym Mieście dodano jeszcze imię Hilary. 
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Dokończenie ze str. 15
Początek roku 1968 związany 

był obchodami 40-lecia kapłaństwa 
rezydenta i byłego proboszcza ks. 
Mieczysława Kozickiego. Uroczy-
stości miały miejsce 20 stycznia. 
Jednak już 25 marca 1968 roku jubilat 
zmarł z powodu ropowicy, wywołanej 
na skutek cukrzycy. W pogrzebie wziął 
udział ks. Bp Jan Pietraszko.

19 maja 1968 roku ks. Bp. Julian 
Groblicki konsekrował dwa nowe 
dzwony wykonane przez firmę Jana 
Felczyńskiego z Przemyśla. Fundato-
rami owych dzwonów byli wszyscy 
parafianie. Listę fundatorów otwiera 
Ludwik Kwak z Bugaja. Koniecznym 
więc stało się wykonanie napędu elek-
trycznego do poruszania dzwonów, co 
stało się jeszcze tego samego roku.

Wizytację kanoniczną w roku 
1969 przeprowadził w parafii kard. 
Karol Wojtyła. Przyszły papież odwie-
dził także kaplicę w Podczerwonem. 
Dla mieszkańców tej miejscowości, 
odwiedziny Pasterza były tak ważnym 
wydarzeniem, że dzień ten uczono 
świętowaniem i wolnym od pracy, 
co skrzętnie odnotowano w kronice 
parafialnej.

21 sierpnia 1969 roku proboszcz 
Burkat podpisał umowę na remont 
organów z firmą z Krakowa. Szafę 
do organów przywieziono 16 grudnia. 
Rozbiórkę starych organów rozpo-
częto jednak dopiero 25 sierpnia roku 
następnego. W pierwszych dniach wrze-
śnia 1970 roku wmontowano trawersy, 
a następnie rozpoczęto montaż szafy 
i organów. Prace ukończono 23 grudnia. 
Po raz pierwszy na wyremontowanych 
organach zagrano na Pasterce 1970 roku. 
Instrument oparty był o mechanizm elek-
tromagnetyczny i posiadał 27 głosów 
oraz dwie wolne kombinacje. Znawcy 
tematu bardzo dobrze ocenili nowe 
organy. Zostały one poświęcone 2 maja 
1971 roku przez ks. Bp. Juliana Groblic-
kiego. Za po Mszy świętej odbył się 
pokazowy koncert organowy, który 
wykonał krakowski prof. Leszek Werner. 
Zaległości finansowe z firmą remontową 
wyrównano dopiero po kilku miesią-
cach, dzięki pomocy z Chicago.

Kolejne działania remontowe ks. 
Burkata związane były z rozbiórką starej 
i budową nowej plebanii. Projekt nowej 
plebanii pojawił się już ma początku 
września 1970 roku. W kolejnym 
miesiącu rozpoczęto już rozbiórkę starej 

plebani, gruz powstały w wyniku tych 
prac sprzedano, część zaś wywieziono 
na polne drogi dla ich utwardzenia. Przed 
zimą udało się jeszcze wykonać prace 
ziemne oraz fundamenty. Na poczet 
budowy plebanii, ks. Burkat za zgodą 
kurii, sprzedał część użytków rolnych 
należących do parafii. Do prac powró-
cono w kwietniu 1971 roku, pomimo 
negatywnej opinii Parafian.

Ważnymi wydarzeniami w roku 
1971 były także święcenia diakonatu ks. 
Tadeusza Juchasa ze Starego Bystrego, 
które odbyły się 20 sierpnia, oraz 
wyjazd ks. Burkata do Rzymu na beaty-
fikację o. Maksymiliana Marii Kolbego 
17 października. Ks. Proboszcz nie 
zapomniał jednak o palącej potrzebie 
dalszych remontów, stąd też 21 listo-
pada zwrócił się do Parafian o kwar-
talne ofiary, które miały być przezna-
czone na uporządkowanie zakrystii, 
instalacji elektrycznej, pomieszczeni 
na szaty liturgiczne i na odnowienie 
kaplic bocznych w kościele.

Kolejne lata życia i posługi ks. 
Burkata w Czarnym Dunajcu będą 
opisywane w następnych numerach 
naszego Czasopisma.

Oprac. Ks. Marcin Napora

na Kalatówkach pod Zakopanem. Nowi-
cjat był surowy, aby zawczasu z życia 
w tych zgromadzeniach mogły wycofać 
się osoby słabsze. Do trudnej pracy 
potrzeba bowiem było ludzi wyjątkowo 
zahartowanych zarówno fizycznie, jak 
i moralnie. Przytuliska znajdujące się 
pod opieką albertynów i albertynek 
były otwarte dla wszystkich potrzebu-
jących, bez względu na narodowość czy 
wyznanie, zapewniano pomoc materialną 
i moralną, stwarzano chętnym możli-
wości pracy i samodzielnego zdoby-
wania środków utrzymania.

Albert był człowiekiem rozmo-
dlonym, pokutnikiem. Odznaczał się 
heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los 
z najuboższymi i pragnąc przywrócić im 
godność. Pomimo swego kalectwa wiele 
podróżował, zakładał nowe przytuliska, 
sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla 
starców i nieuleczalnie chorych oraz tzw. 
kuchnie ludowe. Za jego życia powstało 
21 takich domów, gdzie potrzebujący 
otaczani byli opieką 40 braci i 120 sióstr. 

Przykładem swego życia Brat Albert uczył 
współbraci i współsiostry, że trzeba być 
„dobrym jak chleb”. Zalecał też prze-
strzeganie krańcowego ubóstwa, które 
od wielu lat było również jego udziałem.

Zmarł w opinii świętości, wynisz-
czony ciężką chorobą i trudami 
życia w przytułku, który założył dla 
mężczyzn, 25 grudnia 1916 roku 
w Krakowie. Pogrzeb na Cmentarzu 
Rakowickim 28 grudnia 1916 roku 
stał się pierwszym wyrazem czci 
powszechnie mu oddawanej. Św. Jan 
Paweł II beatyfikował go 22 czerwca 
1983 roku na Błoniach krakowskich, 
a kanonizował 12 listopada 1989 roku 
w Watykanie. Jest patronem zakonów 
albertynek i albertynów, a w Polsce 
także artystów plastyków.

Postacią brata Alberta, artysty, który 
porzucił sztukę dla służby Bogu, był zafa-
scynowany Karol Wojtyła już w latach 
swojej młodości. Tej postaci poświęcił 
dramat „Brat naszego Boga”, napisany 
w latach 1944-1950. Sztukę zaczęto 
wystawiać w polskich teatrach zaraz 
po wyborze kard. Wojtyły na papieża. 
W 1997 roku na jej podstawie powstał 
film w reżyserii Krzysztofa Zanussiego 
pod tym samym tytułem.
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„Chłopiec dorastał. Pewnego 
dnia wyszedł do swego ojca, 
do żniwiarzy i odezwał się 

do ojca: «Moja głowa! Moja głowa!» 
On zaś rozkazał słudze: «Zabierz go 
do matki!» Zabrał go i zaprowadził 
do jego matki. Pozostał on na jej kola-
nach aż do południa i umarł. Wtedy 
weszła ona i położyła go na łóżku 
męża Bożego, zamknęła za sobą drzwi 
i wyszła” (2 Krl 4, 18–21).

Czy dziś Bóg przekazuje nam 
przez usta dzieci słowa pełne bólu? 
Na to wygląda. Trzeba jednak wyja-
śnić tu dwie sprawy: Po pierwsze ból, 
cierpienie, smutek i śmierć spotykają 
nas w życiu. Ważne, żebyśmy mówili 
otwarcie o tym, co czujemy. Nie jest 
to łatwe. Uczymy się całe życie rozpo-
znawać, co dzieje się w naszym sercu. 

Duch święty nas wspiera, gdy chcemy 
żyć w prawdzie. On zna nasze serca 
i myśli. Oczywiście rozpoznawać stan 
swojego serce i mówić o nim, to jedno, 
ale ważniejsze jest wykorzystywać 
wiedzę o sercu, żeby pomóc innym. 
Gdy jesteśmy smutni, nasi najbliżsi 
widzą to i chcą nam pomóc. My też tak 
powinniśmy. W odgadywaniu potrzeb 
drugiego człowieka i pomaganiu mu, 
można znaleźć szczęście i Boga.

Druga sprawa, która wiąże się z tą 
historią, również dotyczy Boga. Okazuje 
się, że Bóg nie chciał, aby ludzie musieli 
się smucić, cierpieć i umierać. To przy-
szło na nas przez grzech. Na szczęście 
Bóg postanowił pomóc nam pokonać 
grzech, abyśmy żyli w pokoju, szczęściu 
i zdrowiu na wieki. Tak jak zaplanował. 
Posłał swojego Syna, aby nas zbawił. 

Ale nawet przed przyjściem Jezusa, 
Ojciec nasz niebieski przypominał nam 
o tym odwiecznym planie i dawał znaki 
Jego potęgi i miłości. Historia chłopca, 
którego rozbolała głowa, nie kończy się 
smutno, śmiercią w ramionach mamy, 
w ich domu. Matka chłopca sprowadziła 
proroka Elizeusza.

„Elizeusz wszedł do domu, a oto 
na jego własnym łóżku chłopiec leżał 
martwy. Wszedł, zamknął drzwi za sobą 
i za nim, i modlił się do Pana. (…) [Po 
jakimś czasie] chłopiec ziewnął siedem 
razy i otworzył oczy. Kiedy [Szune-
mitka] przyszła do niego, powiedział: 
«Zabierz twojego syna!» Weszła, upadła 
do jego stóp i oddała mu pokłon aż 
do ziemi, następnie zabrała swojego 
syna i odeszła” (por. 2 Krl 4, 32–37).

Ks. Michał Paruch

KĄCIK  DLA  DZIECI
Elizeusz był człowiekiem Bożym. Słuchał Boga i starał się wiernie wypełniać Jego polecenia.  

Dlatego zobaczył w swoim życiu wiele cudów. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. 
Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Przygotowała nawet dla 
niego w swoim domu mały pokój, żeby zawsze mógł u niej odpocząć. Elizeusz postanowił zrobić 

coś dobrego dla tej kobiety. Okazało się, że ona nie ma syna, a mąż jej jest stary.  
Prorok obiecał jej: „O tej porze za rok będziesz pieściła syna” (2 Krl 4, 16).  

I tak się stało. Co dalej działa się z tym dzieckiem?
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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

2 MAJA
• Szymon Krzysztof KWAK, 

s. Krzysztofa i Weroniki, 
Wróblówka

15 MAJA
• Leon STOPKA, s. Sebastiana 

i Żanety, Czarny Dunajec

8 MAJA
Sławomir SARNIAK, Jabłonka
Małgorzata HYRCZYK, Stare 
Bystre
15 MAJA
Krystian PAWLAK, Piekielnik

Justyna GŁOWACZ, Czarny 
Dunajec
29 MAJA
Tomasz MOSKAL, Biertowice
Aleksandra ZIELIŃSKA, Czarny 
Dunajec

NA WIECZNY ODPOCZYNEK ODESZLI

25 KWIECIEŃ
 � Marcin KLIMOWSKI, l. 43, Czarny Dunajec

1 MAJA
 � Helena PONDEL, l. 85, Czarny Dunajec
 � Andrzej KWAK, l. 82, Czarny Dunajec

16 MAJA
 � Kazimierz ZACZYŃSKI, l. 59, Czarny 
Dunajec

18 MAJA
 � Stanisław KUKUŁKA, l. 73, Stare Bystre

24 MAJA
 � Franciszka RAKOWSKA, l. 63, Czarny 
Dunajec

W SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI WSTĄPILI

SAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI
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Intencje mszalne
06.06 - 20.06.2021 r.

10 Niedziela Zwykła 6.06
 7.00 †  Maria Bednarek 3 rocz. śmierci
 8.30 †  Teresa i Ignacy Morawa
 8.30 †  Helena Winnicka greg.
10.00 †  Roman Jędrol
11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie 

dla Marii Budkowskiej w 90 rocz. urodzin

Poniedziałek 7.06 Wspomnienie 
bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała 
Tomaszka męczenników
 7.00 †  Helena Winnicka greg.
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Komorowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Tadeusz Komorowski – int. z pogrzebu
18.00 †  Julia i Franciszek Żądło z dziećmi

Wtorek 8.06  
Wspomnienie św. Jadwigi, królowej
 7.00 †  Jan i Aniela Kowalczyk oraz ich 

synowie i córki
 7.00 †  Maria Króżel – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Mazanek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Ludwika Bystryk – int. z pogrzebu
18.00 †  Helena Winnicka greg.

Środa 9.06
 7.00 †  Helena Winnicka greg.
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Jolanta Harbut – 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 ks. Proboszcza 
3) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla Anieli

Czwartek 10.06
 7.00 †  Wiktoria i Władysław Kumela
 7.00 †  Krystyna Styrkacz – int. z pogrzebu
18.00 †  Helena Winnicka greg.
18.00 †  Stefania Kula, mąż Stanisław

Piątek 11.06 Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa
 7.00 †  Helena Winnicka greg.
 7.00 †  Edward Zachwieja 1 rocz. śmierci
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
18.00 †  Józef Molek, ż. Katarzyna, córka 

Anna i zm. z rodziny

Sobota 12.06 Wspomnienie Niepokalanego 
Serca NMP
 7.00 †  Helena Winnicka greg.
 7.00 †  Józef Ratułowski, córka Małgorzata
 7.00 †  Zofia Komorowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Tadeusz Komorowski – int. z pogrzebu
18.00 †  Jan Szuba, żona Stanisława z dziećmi

11 Niedziela Zwykła 13.06 Wspomnienie 
św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora 
Kościoła
 7.00 †  Grażyna Witek 2 rocz. śmierci
 7.00 †  Franciszka Stopka 4 rocz. śmierci
 8.30 †  Jan Bielański, żona Franciszka
 8.30 †  Jan i Ludwika Harbut
10.00 †  Wincenty i Aniela Rafacz
11.30 †  Wawrzyniec Babik 47 rocz. śmierci

11.30 †  Marian Szuba 2 rocz. śmierci
15.00 †  Helena Winnicka greg.
17.00 †  Franciszek Harbut

Poniedziałek 14.06 Wspomnienie bł. 
Michała Kozala, biskupa i męczennika
 7.00 †  Helena Winnicka greg.
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Komorowska – int. z pogrzebu
 7.00 †  Tadeusz Komorowski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Maria Radecka – int. z pogrzebu
18.00 †  Michał Miernicki
18.00 †  Bronisława i Antoni Gąsior, ich dzieci 

i zm. z rodziny

Wtorek 15.06  
Wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy
 7.00 †  Maria Króżel – int. z pogrzebu
 7.00 †  Anna Mazanek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Ludwika Bystryk – int. z pogrzebu
 7.00 †  Jolanta Harbut – int. z pogrzebu
 7.00 †  Stanisław Cyrwus – int. z pogrzebu
18.00 †  Helena Winnicka greg.

Środa 16.06
 7.00 †  Helena Winnicka greg.
 7.00 †  Roman Papież
 7.00 †  Zofia i Józef Zmarzliński
 7.00 †  Zdzisław Obarski – 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 17.06 Wspomnienie św. Brata 
Alberta Chmielowskiego, zakonnika
 7.00 †  Helena Winnicka greg.
 7.00 †  Franciszek Lenart
 7.00 †  Rozalia Hynek 1 rocz. śmierci
 7.00 †  Zofia Komorowska – int. z pogrzebu
18.00 †  Maria i Stanisław Chlebek
18.00 †  Matylda i Zbigniew Sieczkowski

Piątek 18.06
 7.00 †  Helena Winnicka greg.
 7.00 †  Krzysztof Sady
 7.00 †  Zdzisław Obarski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Krystyna Styrkacz – int. z pogrzebu
18.00  W Y P O M I N K O W A

Sobota 19.06
 7.00 †  Grażyna Ciszek
 7.00 W int. Bogu wiadomej
 7.00 †  Stanisław Ratułowski
 7.00 †  Tadeusz Komorowski – int. z pogrzebu
 7.00 †  Maria Króżel – int. z pogrzebu
18.00 †  Helena Winnicka greg.
18.00 †  Józef Stopka i zm. rodzice

12 Niedziela Zwykła 20.06 Wspomnienie 
bł. Władysława Bukowińskiego, kapłana
 7.00 †  Władysław Gal i zm. z rodziny
 8.30  Dziękcz. i o błog. Boże dla Karoliny 

i Karola Domańskich w 4 rocz. ślubu
 8.30 †  Helena Winnicka greg.
10.00 †  Andrzej Szwajnos 9 rocz. śmierci
11.30  ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Anna i Karol Tomala

Stare Bystre i Wróblówka

10 Niedziela Zwykła 6.06
Stare Bystre  
9.00 †  Anna Iwanik
Wróblówka  
10.30  1) O błog. Boże, dary Ducha Świętego 

i opiekę Matki Bożej, zdrowie dla 
kapłanów w naszej parafii z Róży Marii 
Chramiec 
2) †  Józef i Helena Króżel

Środa 9.06
Stare Bystre  
16.00 †  s. Judyta Kieta
Wróblówka  
16.00  1) † Anna i Jan Stopka, Anna i Wojciech 

Bobek 
2) †  Maria Solarczyk – int. z pogrzebu

Piątek 11.06 Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa
Stare Bystre  
16.00 †  Józef Molek, syn Grzegorz
Wróblówka  
16.00  1) † Anna Mrowca – int. z pogrzebu 

2) †  Maria Solarczyk – int. z pogrzebu

11 Niedziela Zwykła 13.06  
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, 
kapłana i doktora Kościoła
Stare Bystre  
9.00  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 

i zdrowie w rodzinie Biela i Krupa
Wróblówka  
10.30  1) † Józef i Aniela Kowalkowska 

2) †  Andrzej Chraca

Środa 16.06
Stare Bystre  
16.00 †  Wojciech Pardoł 9 rocz. śmierci
Wróblówka  
16.00  1) † Wiktoria Liszka – int. z pogrzebu 

2) †  Anna Mrowca – int. z pogrzebu

Piątek 18.06
Stare Bystre  
16.00 W Y P O M I N K O W A
Wróblówka  
16.00 1) W Y P O M I N K O W A
2) †  Stefan i Stanisława Blecharczyk

12 Niedziela Zwykła 20.06 Wspomnienie bł. 
Władysława Bukowińskiego, kapłana
Stare Bystre  
9.00  1) ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 

2) O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 
i zdrowie dla Krystyny i Macieja Strama 
w 15 rocz. ślubu i ich dzieci

Wróblówka  
10.30  1) ZA PARAFIAN – ODPUST 

2) † Jan i Marcelina Liszka 
3) †  Rozalia Komperda z rodziną


