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Sumie odpustowej przewodniczył 
i kazanie wygłosił ks. Paweł 
Odziomek, wikariusz parafii 

w Trzebini. W homilii wezwał wier-
nych do życia prawdą. Prawda bowiem 
ma charakter wyzwalający i oczysz-
czający ze zła i tego wszystkiego, co 
burzy relacje społeczne, sąsiedzkie 
i rodzinne. Tą prawdą należy żyć, a nie 
tylko o niej mówić. To stwierdzenie, 

które powinno stać się mottem każdego 
z nas.

Pięknie przygotowanej liturgii Mszy 
Świętej towarzyszyła góralska oprawa 
muzyczna i schola dziecięca. Liczna 
grupa dziewcząt i kobiet przygotowała 
i niosła feretrony. Na Uroczystości doko-
nano poświęcenia wyremontowanych 
organów, które mogą teraz upiększać 
liturgię. Oby tylko miał na nich kto 

grać…, wzdychali niektórzy, ciesząc 
się z nowego brzmienia organów. Przy 
okazji procesji wokół kaplicy, wielu 
zwłaszcza obcych mogło podziwiać 
wykonany chodnik granitowy, który 
dodaje całej kaplicy majestatycznego 
wyglądu. Rada parafialna po uroczystej 
mszy świętej podjęła zebranych księży 
na pobliskiej plebanii, gdzie mogli oni 
posilić się obiadem.

Wróblowiański Patron
W przepiękny słoneczny i ciepły dzień niedzielny, 20 czerwca odbył się odpust we Wróblówce.  

Licznie zebrani mieszkańcy oraz przyjezdni zebrali się w kaplicy, by oddać cześć św. Janowi Chrzcicielowi,  
odkreślając liturgicznie Jego narodzenie. 
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Badania naukowe wyraźnie suge-
rują, że czas trwania wszech-
świata jest skończony. Chociaż 

większość naukowców na początku XX 
wieku zdecydowanie popierała teorię 
o wieczności energii i materii, przewa-
żającym dowodem na skończoność jest 
fakt, że wszechświat miał początek. 
Odkrycie Edwina Hubble’a wskazu-
jące na to, że wszechświat wydaje się 
rozszerzać jednostajnie we wszystkich 
kierunkach, doprowadziło do teorii 
„Wielkiego Wybuchu”, która stwierdza, 
że ta jednolita ekspansja musiała rozpo-
cząć się od pojedynczego zdarzenia 
w czasie i przestrzeni. Od samego 
początku istnienia tej teorii dowody- np. 
z satelitów- potwierdzały, że wszech-
świat rzeczywiście się rozszerza.

Teoria Wielkiego Wybuchu została 
jednak niesłusznie potępiona przez 
wielu chrześcijan, którzy zakładają, 
że jest ona zawsze próbą wyjaśnienia 
stworzenia wszechświata bez ingerencji 
Boga. Aczkolwiek teoria ta przyznaje, 
że wszechświat zaczął istnieć, ale nie 
wyjaśnia jak do tego doszło, przez coda 
się jasno wnioskować, że jego istnienie 

jest uwarunkowane większą, nieznaną 
przyczyną. Ta większa przyczyna musi 
przekraczać materię, energię, przestrzeń 
i czas, w przeciwnym razie podlegałaby 
tej samej skończonej naturze, co reszta 
wszechświata. I to właśnie tą większą 
sprawę, tą większą, nieznaną przyczynę 
nazywamy Bogiem, a pytanie, kto stwo-
rzył Boga lub skąd Bóg pochodzi, jest 
mylną kategoryzacją Boga we wszech-
świecie, który sam stworzył, a tym 
samym błędnym przedstawieniem tego, 
co rozumie się przez „Bóg”. Ponieważ 
Bóg nie zaczął istnieć, On nie potrze-
bował żadnego Stwórcy.

Na obecność Projektanta dodatkowo 
wskazuje fakt, że kosmos wydaje się 
być idealnie przystosowany do podtrzy-
mywania życia na ziemi. Aby istniało 
życie na Ziemi, muszą istnieć 
cząsteczki, a żeby istniały cząsteczki, 
musza istnieć atomy, które dodat-
kowo muszą być zdolne do łączenia się 
grupy- czyli w cząsteczki. To wiązanie 
molekularne wymaga odpowiedniej 
siły elektromagnetycznej. Gdyby ta 
siła była tylko o 0,3% silniejsza lub 
o 2% słabsza niż na Ziemi, cząsteczki 

nie mogłyby powstać, a co za tym 
idzie życie by po prostu nie istniało. 
Tak samo istnienie samego wszech-
świata w ogromnym stopniu zależy 
od tempa jego ekspansji. Gdyby to 
tempo było szybsze lub wolniejsze 
o chociażby 1 do 10^55, wszechświat 
albo natychmiast by się zapadł, albo 
obróciłby się tak szybko, że w ogóle nie 
byłoby żadnej formacji galaktycznej. 
Oprócz tych przykładów można by 
wymienić wiele innych czynników, 
które nie mogą być kwestią przypadku. 
Kształt planety, odległość od słońca, 
niskie prawdopodobieństwo jakiego-
kolwiek istnienia miejsca nadającego 
się do zamieszkania itp. Naukowcy 
wciąż odkrywają setki innych z pozoru 
nieistotnych elementów, które jednak 
wskazują na to, że nie jesteśmy tu przy-
padkowo, tylko że zostaliśmy umiesz-
czeni właśnie na naszej planeta we 
wszechświecie ze wszystkimi właści-
wymi parametrami do życia celowo 
i, że jest to część większego, nieko-
niecznie nam znanego planu naszego 
Projektanta, Stwórcy i Ojca- Boga.

Maja Starostka

Czy Bóg naprawdę 
istnieje?

Naukowe dowody wskazujące na to, że obecność inteligentnego Projektanta Wszechświata 
najlepiej uzasadnia zjawiska, które obserwujemy w naturze.
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Bóg
pośród domostw i zagród

„Święto Bożego Ciała odznacza 
się w sposób szczególny tradycją 
niesienia Najświętszego Sakra-
mentu w procesji – jest to gest bogaty 
w znaczenie. Niosąc Eucharystię 
ulicami i placami, chcemy zanu-
rzyć Chleb, który zstąpił z nieba, 
w codzienności naszego życia; 
chcemy, aby Jezus szedł tam, dokąd 
my idziemy, żył, gdzie my żyjemy”. 

 Benedykt XVI

„Z pokorną dumą przeprowadzimy 
Eucharystyczny Sakrament ulicami 
miasta, obok domów, w których 
mieszkają ludzie, gdzie zaznają 
radości i cierpią; między sklepami 
i miejscami pracy, gdzie oddają się 
swoim codziennym zajęciom. Wpro-
wadzimy go w nasze życie zagrożone 
tysiącem niebezpieczeństw, obar-
czone troskami i utrapieniami, podle-
gające powolnemu, ale nieubłaga-
nemu upływowi czasu”.

 św. Jan Paweł II

„Dlatego Kościół już przed wiekami 
wybrał czwartek, by obchodzić 
uroczystość Bożego Ciała – święto 
adoracji, kontemplacji i uwielbienia. 
Święto, podczas którego Lud Boży 
gromadzi się wokół najcenniejszego 
daru pozostawionego nam w dzie-
dzictwie przez Chrystusa, wokół 
Sakramentu Jego obecności, i wielbi 
go, chwali w pieśniach, niesie go 
w procesjach ulicami miast”. 

św. Jan Paweł II

„W liturgii Wielkiego Czwartku 
sakrament Ciała i Krwi Chrystusa 
pozostaje jednak otoczony głębokim 
milczeniem. Wydaje się, że wierni nie 
mogą jakby śpiewać pełnym głosem, 
a tym bardziej nie jest to czas na inne 
publiczne przejawy ludowej poboż-
ności eucharystycznej”.

 św. Jan Paweł II
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Parafia  
w starym 

obiektywie
Boże Ciało po wojnie. Na zdjęciu 
ks. Konstanty Łabedź z wikarym 
i zaangażowanymi w procesję 
Bożego Ciała Ks. z dzieckiem komunijnym,

rok 1955

Pamiątka poświęcenia
organów w 1971r.

Procesja prymicyjna z domu 
do kościoła parafialnego

Ks. z dzieckiem komunijnym,rok 1946 lub 1947
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Ks. Tadeusz Juchas z góralkami w dniu prymicji



W liceum proponowane 
kierunki kształcenia to: 
humanistyczny z elemen-

tami regionalizmu, humanistyczno – 
prawny oraz nowy kierunek: klasa spor-
towa, natomiast w technikum: technik 
– logistyk i technik organizacji turystyki. 
Dokumenty można składać tradycyjnie 
w sekretariacie szkoły lub poprzez 
elektroniczną rekrutację. Placówki 

w Czarnym Dunajcu to szkoły, które 
ciągle się rozwijają. W tym roku posze-
rzają swoją ofertę o klasę sportową 
z rozszerzonym językiem angielskim 
i geografią. Uczniowie klasy sportowej 
będą mogli korzystać z całej infrastruk-
tury sportowej w Czarnym Dunajcu 
i na terenie całej gminy. Zajęcia spor-
towe poprowadzą wykwalifikowani 
trenerzy współtworzący Akademię 

Piłkarską ,,Wisła Czarny Dunajec”. 
Szkoły ponadpodstawowe w Czarnym 
Dunajcu są całkowicie bezpłatne, 
zapewniają wszechstronne wykształ-
cenie, bezpieczną i przyjazną atmos-
ferę, możliwość rozwijania własnych 
zainteresowań oraz stypendia socjalne 
i naukowe. Więcej informacji można 
uzyskać na naszej stronie internetowej 
lub facebooku.

Czerwcowa rekrutacja 
w dunajeckim liceum

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko i Technikum im. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika SPSK w Czarnym Dunajcu prowadzą nabór na rok szkolny 2021/2022. 
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Branżowa Szkoła I stopnia 
ZDZ w Czarnym Dunajcu to 
placówka z wieloletnią tradycją. 

Uczniowie zdobywają tu wymarzony 
zawód już od 1971 roku. Początkowo 
szkoła kształciła w 4 zawodach nato-
miast obecnie kształcenie odbywa się 
w 21 zawodach. Nasi uczniowie mają 
możliwość zdobycia doświadczenia 
zawodowego już od samego początku 
nauki u prywatnych przedsiębiorców 
z regionu Podhala i Orawy. 

Oprócz zdobywania podstawowej 
wiedzy z zakresu wybranego zawodu, 
młodzież ma możliwość rozszerzać 
swoje zainteresowania i umiejętności 
w wielu innych dziedzinach, dzięki 
organizowanym przez szkołę kursom. 
Są to m.in. kurs barmana, kelnera, kurs 
manicure i wizażu, kurs zbrojarza, kurs 
obsługi koparko-ładowarek, obsługi 
wózka widłowego, kurs zbrojarza. Dla 
uczniów odznaczających się kulturą 
osobistą, dobrymi wynikami w nauce 
oraz wysoką frekwencją kursy te są 
finansowane przez szkołę. 

I STOPNIA ZDZ

Branżowa 
szkoła
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Swoją młodość i okres dojrzały 
spędził na pustyni, poza cywi-
lizacją, gdzie nauczył się żyć 

w zgodzie z naturą i czerpać z jej 
źródeł, nawet w okresie nieurodzaju. 
Był człowiekiem surowym, stanow-
czym i ascetycznym, a mimo to przy-
ciągał tłumy ludzi, którzy chcieli go 
słuchać i w których wzbudzał przy-
wiązanie. Być może to właśnie zapał, 
z jakim przemawiał i wierność swoim 
przekonaniom sprawiały, że skupiał 
ich wokół siebie i nawracał. Niektórzy 
początkowo uznawali go za oczekiwa-
nego Mesjasza, a on sam podkreśla, 
że nim nie jest lecz głosił Jego bliskie 
nadejście.

Jak sam przydomek wskazuje 
prorok udzielał chrztu, który polegał 

1 W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judz-

kiej te słowa: 2 «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebie-

skie». 3 Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: 

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego 

prostujcie ścieżki! 4 Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłą-

dziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza 

i miód leśny. 5 Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała 

Judea i cała okolica nad Jordanem. 6 Przyjmowano od niego chrzest 

w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.7 A gdy widział, 

że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, 

mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed 

nadchodzącym gniewem? 8 Wydajcie więc godny owoc nawró-

cenia, 9 a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy 

za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić 

dzieci Abrahamowi. 10 Już siekiera do korzenia drzew jest przyło-

żona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie 

wycięte i w ogień wrzucone.

KARTKA Z PISMA ŚWIĘTEGO

Sprawiedliwy i uniżony sługa Boży

Jan Chrzciciel
Postać Jana Chrzciciela powinna być kojarzona przede wszystkim z nawróceniem, gdyż większość 

swojego życia poświęcił on właśnie, na wzywanie pogan do zmiany myślenia z nie ewangelicznego, 
na to, które wypływa z Ewangelii. 
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na zanurzeniu w Jordanie i wyznaniu 
grzechów. Nie był to nowatorski sposób 
jego udzielania, gdyż był już prakty-
kowany przez Esseńczyków, jednak 
wówczas ceremonia ta była powtarzana 
corocznie, a Jan Chrzciciel zapocząt-
kował chrzest uznawany jako uroczysty 
akt dokonywany raz w życiu, wpro-
wadzający do wspólnoty oczekują-
cych bliskiego nadejścia Mesjasza. Jak 
sam mówił: ,,Ja was chrzczę wodą dla 
nawrócenia, lecz Ten, który idzie za 
mną mocniejszy jest ode mnie… On 
was chrzcić będzie Duchem Świętym 
i ogniem.”- tymi słowami zapowiadał 
przyjście Chrystusa, Syna Bożego.

Wody Jordanu, w których odbywał 
się chrzest, stały się symbolem lęku 
i niepewności. Człowiek boi się wejść 
i całkowicie zanurzyć w rzece, która 
przecież jest niebezpieczna, gdyż 
można się w niej utopić. Tak samo 
człowiek niewierzący boi się zanurzyć 
w Słowach Ewangelii, boi się zaufać 
Chrystusowi i zacząć podążać Jego 
ścieżkami. Życie Chrześcijanina wiąże 
się przecież z tyloma zobowiązaniami 
i wyrzeczeniami, a do tego na świecie 
nie brakuje wrogów kościoła, którzy 
tylko czekają by w niego uderzyć. 
Jednak Jordan jest też symbolem 
oczyszczenia i siły, ponieważ człowiek 
ochrzczony zostaje oczyszczony z grze-
chów, jak nowonarodzony, a ponadto 
Bóg umacnia go w siłę, która pozwala 
mu odważnie kroczyć nowo obraną 
ścieżką.

Z pewnością dla wielu zadziwia-
jący może być fakt, że osobę cieszącą 
się takim poważaniem i szacunkiem, 
spotyka tak tragiczny los, jak śmierć 
przez ścięcie głowy. Sposób, w jakim 
ginie Jan Chrzciciel może być uzna-
wany, jako rodzaj ofiary, którą poniósł 
za swoją wiarę i za odwagę krytyki 
grzechu. Niejednokrotnie ktoś, kto 
zdecyduje się podążać za Chrystusem 
i głosić Ewangelię stanie się wrogiem 
osób, które nadal pragną żyć w grzechu. 
To właśnie z rąk takich ludzi ginie 
Jan Chrzciciel, za to, że odważył się 
wytknąć ich błędy i próbował nakie-
rować ich na dobrą stronę. Jednak 
prorok przyjmuje swój wyrok z pokorą, 
gdyż wie, że umniejsza się, by Chry-
stus został wywyższony.

Anna Skupień Grób św. Jana Chrzciciela w meczecie Umajjadów w Damaszku
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Jednak z badań archeologicznych wynika, że już w V wieku 
znajdowała się tu świątynia chrześcijańska. Natomiast relacje 
pielgrzymów z VII i VIII wieku, informują, że kościoły były 

nawet 3 na pamiątkę, trzech namiotów, które chciał tu postawić 
Piotr. Do dziś na placu przed bazyliką widać ruiny klasztoru bene-
dyktyńskiego z XII wieku. Współczesny kościół zaprojektował 
w latach dwudziestych XX wieku Antonio Barluzzi. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje fasada budynku. Dwie wierze obok 
wejścia sugerują jakby trzy namioty, według opisów z ewangelii, 

Góra Tabor – wnętrze kościoła

Góra Tabor – ruiny 
średniowiecznego klasztoru

Góra Tabor - Bazylika.jpg

Góra Tabor
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Góra Tabor wznosi się ponad żyzną doliną Ezdrelon na wysokość 588 m n. p. m.  
Jest to najwyższy szczyt tej część Galilei. Stąd tradycja chrześcijańska domyśla się, że to tu 

musiały mieć miejsce dwa wydarzenia z życia Jezusa: Przemienienie i Wniebowstąpienie 
Pańskie. Czy faktycznie tak było, brak nam pewności. 
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przygotowane dla Mojżesza, Eliasza 
i Jezusa. Z tym, że „namioty” dla 
proroków, są zarysowane wyraźnie, 
podczas gdy „namiot” Jezusa, jest 
jakby bez dachu, co symbolizuje  
Bóstwo Jezusa.Ponadto fasada zapo-
wiada, że w środku są trzy nawy jak 
w klasycznym rzymskim i bizantyj-
skim układzie bazylikowym.

A oto tekst Ewangeliczny, pokazu-
jący scenę Przemienienia:

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba 
i Jana i zaprowadził ich samych osobno 
na górę wysoką. Tam przemienił się 
wobec nich. Jego odzienie stało się 
lśniąco białe tak, jak żaden folusznik 
na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał 
się im Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr 
rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że 
tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział 
bowiem, co należy mówić, tak byli 
przestraszeni. I zjawił się obłok, osła-
niający ich, a z obłoku odezwał się 
głos: „To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy 
się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli 
przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, aby 
nikomu nie rozpowiadali o tym, co 
widzieli, zanim Syn Człowieczy nie 
powstanie z martwych. Zachowali to 
polecenie, rozprawiając tylko między 
sobą, co znaczy powstać z martwych 
(Mk 9, 2–10).

Tajemnica Przemienienia Pańskiego 
pokazuje nam cel naszej wiary: Niebo. 
Mocą Zmartwychwstania Jezusa, 
nastanie na końcu czasów nowa ziemia 
i nowe niebo, a umarli zmartwych-
wstaną. Na czas ziemskiej wędrówki 
Bóg przypomina nam,nże przy-
jaźń Bogiem, pozwala nam, z jednej 
strony odkryć, że Jezus jest umiło-
wanym Synem Ojca i że ma słowa 
życia wiecznego, a z drugiej strony już 
teraz kosztować, czy czerpać z nieba. 
Eliasz i Mojżesz byli naprawdę zasłu-
chani w głos Boga. Podobnie, szkoła, 
którą przeszli Apostołowie nauczyła 
ich trwać w Jezusie, dzięki modli-
twie i sakramentom. Jest zatem droga 
również dla nas.

ks. Michał Paruch
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PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XX WIEKU

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

Okres proboszczowania ks. 
Józefa Burkata w parafii 
czarnodunajeckiej dosyć 

dobrze został opisany w kronice para-
fialnej ręką jego samego lub współ-
pracowników. Byli nimi w tamtym 
czasie ks. Jan Łasut i ks. Franciszek 
Stopka. Stąd też możemy prześledzić 
dokładnie poczynania ks. Burkata 
w parafii.

Lata 70-te to czas budowy nowej 
plebanii w miejsce starej. Z począt-
kiem 1972 roku zakończono prace 
ciesielskie na dachu. Budynek 
plebanii przykryto dachówką 
blaszaną. Pierwszy raz Parafianie 
mogli skorzystać z nowego budynku 
plebanii już w maju 1972 roku, kiedy 
to przygotowano dla dzieci pierwszo-
komunijnych poczęstunek po uroczy-
stości. W listopadzie 1973 roku 
na plebanię wprowadził się proboszcz 
Burkat, w piwnicach zaś udostęp-
niono salkę katechetyczną. Pewnym 

uwieńczeniem starań o nową plebanię 
było poświęcenie tego budynku przez 
bp Jana Pietraszkę, które odbyło się 
18 grudnia 1973 roku.

Najstarsi nasi czytelnicy pewnie 
pamiętają, że w czasie reko-
lekcji wielkopostnych w marcu 
1972 roku, podczas nauki stanowej 
dla mężczyzn zawalił się częściowo 
dach na kościele. Podjęto odpo-
wiednie prace remontowe, by temu 
zaradzić, choć proboszcz skrzętnie 
zanotował, że kościół domagał się 
remontu kapitalnego. Już po kilku 
miesiącach odnowiono instalację 
elektryczną i mechanizm sterujący 
dzwonami. W pierwszych dniach 
września 1972 roku z kolei remon-
towano dach nad zakrystią i posadzkę 
w przedsionku zakrystii. W kolejnych 
latach, bo już w 1974 roku rozpoczęto 
odnawianie kaplicy Przemienienia 

Ks. Tadeusz Juchas w czasie składania przysięgi posłuszeństwa wobec kardynała Wojtyły i jego następców

ks. neoprezbiter Tadeusz Juchas wraz z kolegami rocznikowymi
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Pańskiego, w czasie którego odkryto 
dwa obrazy malowane na tynku. 
Odnowiono także obraz Przemie-
nienia Pańskiego i Matki Boskiej 
ofiarowany w 1865 roku przez o. 
Pawełczaka z Leżajska.

Dla mieszkańców Starego 
Bystrego maj 1972 roku był czasem 
szczególnym. Odbyły się bowiem 
wtedy święcenia i prymicje ks. Tade-
usza Juchasa. Mszę świętą prymi-
cyjną odprawił on w kościele para-
fialnym na odpust Przenajświętszej 
Trójcy. Kazanie wygłosił wtedy ks. 
Stanisław Dadak – prefekt Semina-
rium Duchowego w Krakowie. Udział 
w prymicjach wzięła cała parafia 
i okolica, na obiedzie na plebanii 
było 50 osób. W domu Prymi-
cjanta była cała wieś Stare Bystre. 
W godzinach wieczornych przygo-
towano miłe widowisko artystyczne 
z recytacjami, tańcami i śpiewem. 
Z kolei 7 maja 1974 roku w kate-
drze na Wawelu odbyły się święcenia 
diakonatu z naszej parafii. Diakonat 
otrzymał Jan Króżel z Wróblówki 
i Jan Olszewski z Podczerwonego.

Od 21 lipca do 31 grudnia 
1974 roku bawił na czarnodunajec-
kiej plebani ks. prałat Józef Kochan 
– przyjaciel z lat gimnazjalnych 
i seminaryjnych proboszcza Burkata, 
a od 25 lat mieszkający w Kana-
dzie w prowincji Alberta – diecezja 
St. Paul – parafii Radway. Dnia 

21 października odwiedził go jego 
biskup, który odprawił w Czarnym 
Dunajcu Mszę św. i przemówił 
do wiernych w języku francu-
skim. Ks. prałat przetłumaczył jego 
słowa. Miejscowy proboszcz powitał 
dostojnego gościa i przesłał pozdro-
wienia dla jego kapłanów i wiernych 
i wygłosił do dzieci egzortę. Z Czar-
nego Dunajca ks. biskup wyruszył 
z ks. prałatem do Oświęcimia, Często-
chowy, Wrocławia, Białegostoku 
i Warszawy. Po Polsce woził ks. Bpa 
ks. Jan Łasut – wikariusz – miesz-
kający już wtedy w Podczerwonem.

W czasie proboszczowania ks. 
Burkata rozpoczęto budowę kościoła 
w Podczerwonem. Informuje o tym 
dokument erekcyjny z 1975 roku, 
w którym przeczytać możemy: 
„Za pontyfikatu Papieża Pawła VI, 
gdy Prymasem Polski był Stefan 
Kardynał Wyszyński, a Archidiecezją 
Krakowską rządził Kardynał Karol 
Wojtyła, a biskupami pomocniczymi 
byli Księża Biskupi Julian Groblicki, 
Jan Pietraszko, Stanisław Smoleński 
i Albin Małysiak, gdy proboszczem 
parafii w Czarnym Dunajcu był Ks. 
Kanonik Józef Burkat, a wikariu-
szem Podczerwonem Ks. Jan Łasut 
dokonuje się poświęcenia i wmuro-
wania Kamienia Węgielnego nowego 
Kościoła w Podczerwonem pod 
wezwaniem Matki Bożej Bolesnej”.

Oprac. Ks. Marcin Napora

Święcenia prezbiteratu ks. Tadeusza Juchasa w katedrze na Wawelu 

Ks. Neoprezbiter w stroju liturgicznym  
w dniu święceń kapłańskich 
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Św. Ireneusz urodził się w Smyrnie 
(dzisiejszy Izmir w Turcji) około 
130 roku (chociaż podawane są 

też daty między 115, a 125 rokiem albo 
między rokiem 130 a 142). Był uczniem 
tamtejszego biskupa, św. Polikarpa - 
ucznia św. Jana Apostoła. W swoim 
dziele Przeciw herezjom Ireneusz pisze, 
że gdy był uczniem św. Polikarpa, ten 
był już starcem. Apostołował w Galii 
(teren dzisiejszej Francji). Stamtąd 
w 177 roku został wysłany przez chrze-
ścijan do papieża Eleuteriusza z misją. 
Kiedy Ireneusz był w drodze do Rzymu, 
w mieście nastało krwawe prześlado-
wanie, którego ofiarą padli św. Potyn, 
biskup Lyonu, i jego 47 towarzyszy. 
Kiedy Ireneusz powrócił do Lyonu 
(łac. Lugdunum), został powołany 
na biskupa tegoż miasta po św. Potynie. 
Jako wybitny teolog zwalczał w swoich 
pismach gnostyków, wykazując, że 
tylko Kościół przechował wiernie 
tradycję otrzymaną od Apostołów.

RELIKWIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W KOŚCIELE PARAFIALNYM
Relikwie Św. Ireneusza

Relikwie św. Ireneusza zostały wprowadzone do naszego kościoła parafialnego 28 czerwca, na wieczornej 
Mszy Świętej. Kim jest ten starożytny patron, do którego możemy już zanosić modlitwy i wstawiennictwa 

którego możemy upraszać?

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Ireneusz, biskup, utwierdził prawdziwą naukę 

i pokój w Kościele, przez jego wstawiennictwo odnów w nas wiarę i miłość, 

abyśmy dążyli do zgody i jedności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Racz nas utrzymywać i wzmacniać, Panie, w prawdziwej wierze Kościoła kato-

lickiego, który oparty na tylu niewzruszonych świadectwach, szczycić się może, 

iż posiada prawdziwą naukę Chrystusa i świętych apostołów. Daj nam, Panie, 

moc i wytrwanie, abyśmy ożywieni tą wiarą żyć cnotliwie zdołali, a w danym 

razie i śmierć nie wahali się ponieść. Amen.

Modlitwy za 
wstawiennictwem 

św. Ireneusza
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Nie wiemy nic o działalności dusz-
pasterskiej Ireneusza. Pozostawił 
jednak dzieło, które stanowi praw-
dziwy jego pomnik i wydaje najwy-
mowniejsze świadectwo o wiedzy 
teologicznej autora, jak też o żarli-
wości apostolskiej o czystość wiary. 
Ireneusz używał greki. W swoim 
dziele Przeciw herezjom (które zacho-
wało się w jednej z łacińskich kopii) 
przedstawił wszystkie błędy, jakie 
nękały pierwotne chrześcijaństwo. 
Jest to więc niezmiernie ważny doku-
ment. Zbija on błędy i daje wykład 

autentycznej wiary. Zawiera nie tylko 
indeks herezji, ale także sumę tradycji 
apostolskiej i pierwszych Ojców 
Kościoła. Drugie dzieło, Dowód praw-
dziwości nauki apostolskiej, zachowało 
się w przekładzie na język ormiański. 
Ireneuszowi zawdzięczamy pojęcie 
Tradycji i sukcesji apostolskiej, a także 
spis papieży od św. Piotra do Eleu-
teriusza. Euzebiusz z Cezarei (pisarz 
i historyk Kościoła żyjący na prze-
łomie III i IV wieku) nie podaje, jaką 
śmiercią pożegnał życie doczesne 
w 202 roku Ireneusz, ale wyraźnie o jego 

męczeńskiej śmierci w czasach prze-
śladowań Septymiusza Sewera piszą 
św. Hieronim (wiek V) i św. Grzegorz 
z Tours (wiek VI). Pochowany został 
w Lyonie, w kościele św. Jana, który 
później otrzymał jego imię. Kościół 
w Lyonie oddaje cześć św. Ireneuszowi 
jako doktorowi Kościoła i swemu głów-
nemu patronowi. Dopiero jednak papież 
Benedykt XV w roku 1922 doroczną 
pamiątkę św. Ireneusza rozszerzył 
na cały Kościół. W ikonografii jest 
przedstawiany w stroju biskupa rytu 
rzymskiego z mitrą i pastorałem.

Wprowadzenie relikwii do naszej świątyni

7(22), Lipiec 2021DUNAJEC 17



Oto jak to wydarzenie opisał 
św. Łukasz: 
„Rodzice Jego chodzili co 

roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 
Gdy miał lat dwanaście, udali się tam 
zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali 
po skończonych uroczystościach, został 
Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauwa-
żyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że 
jest w towarzystwie pątników, uszli 
dzień drogi i szukali Go wśród krew-
nych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, 
wrócili do Jerozolimy szukając Go. 
Dopiero po trzech dniach odnaleźli 
Go w świątyni, gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchiwał się im 
i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy 
Go słuchali, byli zdumieni bystrością 
Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten 
widok zdziwili się bardzo, a Jego 
Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś 
nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja 
z bólem serca szukaliśmy Ciebie». 
Lecz On im odpowiedział: «Czemu-
ście Mnie szukali? Czy nie wiedzie-
liście, że powinienem być w tym, co 

należy do mego Ojca?» Oni jednak 
nie zrozumieli tego, co im powiedział 
Potem poszedł z nimi i wrócił do Naza-
retu; i był im poddany. A Matka Jego 
chowała wiernie wszystkie te wspo-
mnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił 
postępy w mądrości, w latach i w łasce 
u Boga i u ludzi”  (Łk 1, 41 – 52).

„Czemuście Mnie szukali? Czy 
nie wiedzieliście, że powinienem być 
w tym, co należy do mego Ojca”? 
Zaskakujące są te słowa młodego 
Jezus. Jego rodzice naprawdę się zmar-
twili o Niego i długo go szukali. A On 
rozmawia z nimi tak spokojnie, a nawet 
ze zdziwieniem w głosie. Czego nas 
uczy ta scena, jak ją zrozumieć? 

Przede wszystkim dla Jezusa wiara, 
czyli relacja do Boga, to nie jest coś 
dziwnego. Jest nawet oczywista. O nią 
nie trzeba się pytać. Nie wolno się jej 
wstydzić. Ona należy się każdemu czło-
wiekowi. Niestety w naszych czasach 
zdarza się, że próbuje się zamknąć usta 
ludziom wierzącym w imię tolerancji. 

Tymczasem wiara jest darem dla czło-
wieka. Bardzo dobrym darem.

Młody Jezus chce nam jeszcze przy-
pomnieć, że relacja do Boga powinna 
być dla nas najważniejsza. I nie chodzi 
o to, że kochając Boga zamykamy się 
na świat, czy najbliższych. Miłość 
do Ojca niebieskiego wiąże się z obiet-
nicą. On nam pomoże kochać drugiego 
człowieka jeszcze bardziej. Miłość to 
zdecydowanie coś więcej niż emocje. 
To decyzja, żeby być razem i dzia-
łanie dla wspólnego dobra. Maryi 
i Józefowi, mogło być przykro, gdy 
szukali Jezusa i usłyszeli od Niego tak 
niezwykłe słowa. A jednak do Nazaretu 
wrócili razem. I Bóg im błogosławił. 
Młody Jezus odkrył, kto jest Jego praw-
dziwym Ojcem i jaka jest przygoto-
wana dla Niego misja. A jednak wrócił 
z Józefem i Maryją do Nazaretu i był 
im posłuszny, czyli kochał ich. I Bóg 
mu błogosławił. Gdy naprawdę, mocno 
kochamy Boga, On nas nauczy kochać 
drugiego człowieka.

Ks. Michał Paruch

KĄCIK  DLA  DZIECI
DWUNASTOLETNI JEZUS W ŚWIĄTYNI

Niewątpliwie najważniejszym głosem dziecka, którym posłużył się Bóg na kartach Biblii, żeby nas 
do zbawienia doprowadzić, jest głos samego Jezusa. Mam na myśli scenę z Jerozolimy, gdzie młody 

Jezus zagubił się po świętach Paschy, a potem został odnaleziony między nauczycielami.
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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

6 CZERWCA
• Kinga Alicja WAKSMUNDZKA, c. Krzysztofa 

i Katarzyny, Czarny Dunajec
• Alicja KWAK, c. Andrzeja i Angeliki, Stare Bystre
• Wojciech SZAFLARSKI, s. Daniela i Katarzyny, 

Czarny Dunajec
13 CZERWCA
• Filip Artur KULAWIAK, s. Dawida i Anny, 

Zubrzyca Górna
19 CZERWCA
• Zachary Bogdan ŚWIDER, s. Tadeusza 

i Magdaleny, Czarny Dunajec
20 CZERWCA
• Bartłomiej Franciszek SZPAK, s. Wojciecha 

i Joanny, Czarny Dunajec

2 CZERWCA
Patryk CZUBERNAT, Nowy 
Targ
Dominika MIĘTUS, Czarny 
Dunajec
19 CZERWCA
Dariusz MADEJA, Spytkowice
Wioleta BULAS, Czarny Dunajec

27 CZERWCA9 MAJA
Jakub GŁOWACZ, Czarny 
Dunajec
Aneta KONIOR, Zakopane

NA WIECZNY ODPOCZYNEK ODESZLI

11 CZERWCA
 � Józef GAL, l. 84, Czarny Dunajec

15 CZERWCA
 � Rita DZIADKOWIEC, l. 0, Czarny Dunajec

W SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI WSTĄPILISAKRAMENT CHRZTU ŚW. PRZYJĘLI
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Ołtarze przygotowane 
przez Parafian

NA BOŻE CIAŁO


