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AKTUALNOŚCI

HOŁDYMAS – DZIĘKCZYNIENIE ZA TEGOROCZNE PLONY 29.08.2021 R

POŚWIĘCENIE NOWEJ 
RESTAURACJI PERŁY DUNAJCA 

29.08.2021 R

POŚWIĘCENIE NOWEGO WOZU 
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO  

DLA OSP CZARNY DUNAJEC 29.08.2021 R

POSADZENIE DĘBA NIEPODLEGŁOŚCI POBŁOGOSŁAWIONEGO PRZEZ  
PAPIEŻA FRANCISZKA PRZY KOŚCIELE W CZARNYM DUNAJCU 29.08.2021 R

POŻEGNANIE KS. MARCINA 15.08.2021 R

POŚWIĘCENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO 
POD BUDOWĘ ŻŁOBKA W CZARNYM 

DUNAJCU 29.08.2021 R
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Wakacje to czas, który 
uczniowie cenią sobie 
najbardziej. Niektórzy 

jednak zapominają wtedy o Bogu. 
Dla młodzieży z naszych okolic to 
nie do pomyślenia! Mimo przeciw-
ności losu, jak w zeszły rok, również 
wybraliśmy się na pielgrzymkę dzięk-
czynną za dar bierzmowania. Tym 
razem naszym celem został Rzym. 
Wszyscy szczęśliwi i podekscyto-
wani faktem poznania nowej kultury, 
włoskich smaków oraz historii naszej 
wiary wyruszyliśmy wesołym auto-
karem, żegnając codzienne obowiązki. 

Po wyjściu z autokaru poczuliśmy 
to gorące powietrze, towarzyszące nam 
już później przez cały wyjazd. Pierwszy 
przystanek mieliśmy w Wenecji, gdzie 
dostaliśmy się płynącym po Morzu 
Adriatyckim, statkiem. Jak miło 

rozprostować nogi po tak długiej 
podroży. Spacerowaliśmy obok Bazy-
liki Św. Marka, Pałacu Dożów, widzie-
liśmy nawet piękny Most Rialto. 
Pani przewodniczka wspomniała, 
że mieszka tam już dość długi czas, 
ale dalej nie udało jej się zobaczyć 
całej Wenecji. Składa się ona z około 
100 wysp, które łączy mniej więcej 
400 mostków i kładek. Kanałami 
płynęły powszechnie znane gondole. 
Kiedy nadszedł czas wolny chyba 
każdemu wydawało się, że chodzi 
w kółko, to przez te wąskie uliczki. 
Cóż trzeba ruszać dalej.

Kolejnych parę godzin spędzi-
liśmy na rozmowach, odpoczynku 
i oglądaniu filmów, jadąc po włoskich 
autostradach. Wieczorem dotarliśmy 
do Loreto. Msza święta odprawiona 
została na cmentarzu, gdzie są pocho-
wani polscy żołnierze 2 Korpusu 

Polskiego, którzy zginęli w trakcie II 
wojny światowej. Myślę, że dla wszyst-
kich to dość ciekawe doświadczenie. 
Ksiądz Marcin na kazaniu wspomniał 
o ojczyźnie i patriotyzmie, poprosił, by 
każdy znalazł sobie jeden grób i chwilę 
się przy nim pomodlił. Pewnie każdego 
ruszyło sumienie i po tych wydarze-
niach będziemy częściej rozmyślać 
o tych, dzięki którym w ogóle żyjemy. 
Przecież kto nie pamięta historii 
swojego kraju, jest skazany na jej 
powtórzenie. To jeszcze nie koniec 
wrażeń na tamten dzień. Wróciliśmy 
do hotelu głodni i spragnieni. Zaser-
wowano nam makaron ugotowany al 
dente z sosem pomidorowym, typowe 
włoskie danie, jednak konsumowane 
przez nas codziennie „wychodziło 
już bokiem”. Nadszedł czas na nocny 
spacer po mieście. Piękny balkon wido-
kowy i te światełka urzekły każdego. 

Rankiem obowiązkowo msza św. 
w Sanktuarium Santa Casa 
w Loreto, śniadanie i szybkie 
pakowanie, bo przecież nasz 

cel jeszcze nieosią-
gnięty. Jak to się 
mówi: wszystkie 
drogi  p rowadzą 
do Rzymu – zapro-
wadziły i nas. Zaczę-
liśmy od Koloseum, 
Forum Romanum, 
Pałac Wenecki. A przy 
Fontannie di Trevi 
krótka przerwa na prze-
pyszną włoską pizzę 
i wrzucenie centa, 
czym dziewczyny były 
ogromnie zafascyno-
wane, bo przerzucenie 
pieniążka lewą ręką 
przez prawe ramie 
miało zagwaran-
tować im odnalezienie 
prawdziwej miłości, zaś odwrotnie 
(prawą ręką przez lewe ramię) 
powrót do tego pięknego miasta 
zwanego kolebką naszej wiary 
chrześcijańskiej. Dalej po drodze 
mieliśmy Panteon i w końcu Plac św. 
Piotra w Watykanie. Niestety nie było 
nam dane wejść razem w grupie jak 
w poprzednich latach, dlatego podzie-
liliśmy się na mniejsze grupki i tak 
udało nam się wejść do Bazyliki św. 
Piotra. Każdy zatrzymał się na krótką 
modlitwę przy grobie naszego rodaka 
papieża Jana Pawła 
II, by pomodlić się 
za swoich bliskich 
i tych, dzięki 
którym udało nam 
się tam przyje-
chać. Zwiedzanie 

Przed hotelem w Rzymie

Loreto nocą

Bazylika Św. Piotra

PIELGRZYMKOWE 
DZIĘKCZYNIENIE

Z końcem wakacji młodzież naszej parafii w liczbie ponad 70 osób udała się na pielgrzymkę 
dziękczynną za dar bierzmowania do Rzymu. Podczas podróży zwiedzane były również Loreto, 

Wenecja, Bolonia i Spiazzi. Młodzież w ten sposób podziękowała za przyjęcie sakramentu 
bierzmowania oraz za cały rok formacyjny. 

Przed wyjazdem do Rzymu

Plaża Sirmione
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dobiegło końca, lecz my z Rzymem 
się nie żegnamy, mówimy: „Do zoba-
czenia!” Wszyscy marzyli już o poło-
żeniu się. Nasi kierowcy mieli niemałe 
trudności z dojechaniem do kolejnego 
hotelu, jednak w końcu się udało. Tak 
długi i męczący spacer dał się we znaki, 
ponieważ wszyscy po zjedzeniu kolacji 
i wieczornej modlitwie poszli do łóżek.

Następny dzień okazał się być 
równie zaskakujący. Przed nami trzy 
bazyliki: św. Jana, Matki Boskiej 
Śnieżnej oraz św. Pawła. Każda miała 
w sobie coś wyjątkowego. Mi osobi-
ście najbardziej podobała się Bazylika 
św. Pawła przez te piękne kwiaty, 
żywopłot i ciekawy pomysł uwiecz-
nienia wizerunku każdego papieża 
od św. Piotra. Ciekawe, kiedy braknie 
tam miejsca. Znaleźliśmy również 
czas na Święte Schody, po których 
nasz Zbawiciel zmierzał, by usły-
szeć wyrok. Tu pozwolę sobie przy-
toczyć zabawną sytuację z udziałem 
ks. Marcina. Po tych schodach wcho-
dziliśmy na klęczkach. Jednak obok 
nich znajdują się jeszcze inne schody, 
pewnie dla tamtejszych pracow-
ników. Nasz ulubiony ksiądz trochę 
się pospieszył i zaczął wchodzić 
nie po tych schodach co trzeba. Nie 
mogliśmy powstrzymać śmiechu, 
kiedy upomniała go jakaś pani 
z obsługi. Wróćmy do rzeczy. Wyjście 
wydawało nam się niemożliwe, mimo 
bolących kolan udało się. Przyszedł 
czas na pożegnanie się ze stolicą 

Włoch, już czekała na nas 
plaża, słońce i zasłużony 
odpoczynek. Kąpiel 
w morzu i gorący piasek 
to coś, za czym młodzież 
z gór przepada najbardziej. 
W końcu nieczęsto mamy 
taką okazję. Niestety, nic 
nie może trwać wiecznie. 
Pora wracać do hotelu.

W czwarty dzień poje-
chaliśmy do Bolonii, 
słynącej z wysokich 
wież, Bazyliki San 
Petronio i fontanny 
Neptuna. Mieliśmy 
okazję, by odprawić 
mszę św. w Bazylice 
Santo Stefano. To miasto 
tętniące zwykłym 
codziennym życiem 
zestarożytnymi budyn-
kami. Znajduję się tam 
Uniwersytet Boloński, który zasłynął 
z wydziału prawa. Niezliczenie wiele 
markowych sklepów i młodych ludzi 
lubiących spędzać czas na mieście. 
Nie wydarzyło się jednak wtedy nic 
nadzwyczajnego.

Ostatni już dzień i miejsca, które 
najbardziej zaparły dech w piersiach. 
Z trzeciego hotelu wyjechaliśmy, skoro 
świt. O 9:00 rozpoczęła się msza św. 
w pięknym kościele Madonna della 
Corona (nie kojarzyć z wirusem). 
Do tegoż budynku musieliśmy dotrzeć 

drogą pełną cudownych górskich 
widoków. Niektórych zachwyciły rzeźby 
przedstawiające Drogę Krzyżową 
Pana Jezusa. Po dotarciu na miejsce 
okazało się, że to kościół, którego 
jedna ze ścian to górska skała, podej-
rzewam, że żaden z nas nie wpadłby 
na taki pomysł. Kolejnym punktem dnia 
było Sirmione i plażowanie. Uciecha 
dla oczu chłopców z racji najnowszych 
i drogich samochodów, jak i dziewczyn 
spotykających przystojnych Włochów. 
Sirmione to miasto dla ludzi chcących 

wypocząć na plaży i w luksusach. Gdzie 
nie spojrzysz drogie hotele i widoki, 
które niektórym przypomniały zeszło-
roczny pobyt na Chorwacji. Aż żal było 
opuszczać to miejsce. Jednak wszystko 
co dobre, szybko się kończy. Zjedliśmy 
więc pizzę – prezent od naszego ks. 
Proboszcza i wyruszyliśmy w drogę 
powrotną.

Już w Austrii poczuliśmy się jak 
w domu, ponieważ bardzo mocno 
padał deszcz. Wszyscy zatęsknili za 

ciepłymi krajami. Podróż tak 
nas wymęczyła, że przespa-
liśmy całą noc. Koło południa 
ciepło przywitali nas kochani 
rodzice i ksiądz proboszcz. Ja 
osobiście chciałam wracać tam 
z powrotem. 

Jeszcze raz pragnę w imieniu 
całej młodzieży podziękować 
księdzu Marcinowi za serce 
włożone w stworzenie tak 
mocnej i trwałej wspólnoty, 
za przyjaźnie, które dzięki 
temu się nawiązały, za rady 
i wskazane drogi, którymi 
teraz dane nam jest kroczyć. 
Takich ludzi jak ksiądz nie 
spotyka się często. Ale my 
mówimy: „BÓG ZAPŁAĆ! 
I DO ZOBACZENIA!”

Dominika Czechowicz

Widok na Madonna della Corona

W świątyni Madonna della CoronaPrzed świątynią w Spiazzi

Cmentarz w Loreto
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w pierwszym, możliwym miejscu. 
Zmoczeni do suchej nitki zdołali stwo-
rzyć schronienie przed deszczem, które 
pozwoliło im przetrwać ulewę, a nawet 
przygotować i spożyć kolację.

Pięknym doświadczeniem było 
uczestnictwo we mszy świętej polowej, 
na łonie natury, która pozwoliła dostrzec 
boskie działanie w najmniejszych 

elementach przyrody. Młodzi mieli 
również okazję pomodlić się w Kościele 
Matki Bożej Studzienicznej. W drodze 
powrotnej, w ramach atrakcji histo-
rycznej odwiedzili Wilczy Szaniec, 
czyli miejsce pozostałości po bunkrach 
Hitlera, o którym w interesujący sposób 
opowiedziała pani przewodnik. Oczy-
wiście nie mogło zabraknąć też odro-
biny rozrywki, którą z całą pewnością 
zapewnił paintball laserowy w Suwał-
kach. Ostatnim punktem wycieczki 
było zwiedzenie Sanktuarium Matki 
Bożej w Świętej Lipce, oraz spacer 
po Amfiteatrze w Mrągowie, który 

jest znany ze swych słynnych Nocy 
Kabaretowych.

Z pewnością dla każdego z uczest-
ników wyjazd był niezapomnianą przy-
godą, oraz okazją do tego, by wspólnie, 
z przyjaciółmi doświadczyć przyjem-
ności, która rodzi się z pracy i zaanga-
żowania każdego członka grupy.

Anna Skupień

Wśród młodzieży znaleźli się 
zarówno doświadczeni, jak 
i nowicjusze, którzy po raz 

pierwszy mili okazję popłynąć kaja-
kiem, a na dodatek przeżyć cały tydzień 
poruszając się tylko nimi, wożąc 
ze sobą całe zaopatrzenie. Z pewnością 
było to niezwykłe przeżycie. Uczest-
nicy mogli doświadczyć trudniejszych 
niż na co dzień warunków, w których 
nie zawsze jest dostęp do wody, prądu, 
Internetu, a nawet toalety. Mimo to, 
żaden z nich nie narzekał, a wręcz 
przeciwnie wszyscy byli zachwyceni 
nową przygodą. Każdy miał określone 
zadania i obowiązki. Chłopcy zajmo-
wali się rozkładaniem namiotów, nosze-
niem kajaków, natomiast do dziew-
cząt należało przygotowanie posiłków, 
oraz miejsca do ich spożycia. Po pracy 
nadchodził czas na wspólne posiady 
przy ognisku, śpiewy oraz rozmaite gry 

i zabawy. Pomimo nieciekawej pogody, 
znalazła się też okazja, by popływać 
w o dziwo ciepłym jeziorze.

Tegoroczny wyjazd udowodnił, 
że naszej młodzieży nie straszne 

są burza i deszcz. Czwartego dnia, 
podczas przeprawy Czarną Hańczą 
uczestników złapała ogromna ulewa, 
przez co zmuszeni byli zmienić plano-
wany punkt postoju i rozbić namioty 

Sływ kajakowy 2021
To już kolejny rok, w którym młodzież z naszej parafii mogła uczestniczyć w spływie 

kajakowym szlakiem Kanału Augustowskiego, Czarnej Hańczy, Necka, Jeziora Białego, 
Serwy i Studzienicznego pod kierownictwem Księdza Marcina. 

Msza Święta na rozpoczęcie spływu

Urokliwe zachodzące słońce nad jeziorem

Kajakowanie zawsze w parach

Pokonać trzeba bylo kilka śluz 
i Kanał Augustowski

Jedna z wielu Mszy Św. na kajaku

Św. Lipka
Na koniec spływu mieliśmy okazje zmierzyć się 

w ramach paintballa laserowego

Nad jeziorem Necko
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Każdy z nowych animatorów 
otrzymał krzyż animatorski oraz 
błogosławieństwo do posługi 

w małej grupie parafialnej. Dzięki 
animatorom, praca duszpasterska 
na parafii nabiera piękniejszego, aktyw-
niejszego kształtu. Błogosławieństwo 
poprzedzone zostało dwuletnim kursem 
formacyjnym wraz z kilkoma wyjaz-
dami rekolekcyjnymi. Życzymy nowej 
animatorce sił do pracy i wielu pomy-
słów, aby Parafialna Grupa Młodzie-
żowa: „Śladami Boga” mogła nadal 
prężnie się rozwijać. 

Krzyż animatorski - Znak Ruchu 
Światło-Życie wykonany w formie 
krzyża, noszony przez animatorów. 
Z zewnętrznej strony znajduje się 

na nim znak Ruchu Światło-
-Życie, z wewnętrznej słowo 
„agape”. Otrzymują go podczas 
specjalnego błogosławieństwa. 

Animator – (łac anima – ożywiać) 
młody człowiek, który prowadzi małą 
grupę przyparafialną na podstawie 
wskazań ks. Franciszka Blachnickiego. 

CZY BÓG NAPRAWDĘ ISTNIEJE?

Aprioryczny dowód 
na istnienie Boga

Platon twierdził, że byt wyższy 
musi być siłą. Gdy weźmiemy 
pod uwagę jakikolwiek rodzaj 

istnienia, czy to będzie pojedynczy 
elektron, pojedyncze ziarnko piasku 
lub źdźbło trawy, to istnienie musimy 
pojmować poprzez kontrast z nico-
ścią i postawić przed sobą pytanie: 
jaka siła potrzebna jest do tego, aby 
‘wynieść’ z nicości ten elektron, 
ziarnko piasku, czy też źdźbło w taki 
sposób, aby sprawić, że będzie się on 
różnił od nicości i istniał? W pytaniu 
tym nie chodzi o przeminę jednych 
rzeczy w inne rzeczy, o przekształ-
canie jakiegoś, od zawsze istniejącego 
materiału, lecz o stwarzanie z nicości, 
o przemianę z nicości do faktycznego 
istnienia. Myślenie o jakimkolwiek 
przedmiocie musi być zawsze myśle-
niem niosącym ze sobą również limit. 
Każdy istniejący przedmiot, nawet 
przedmiot, który traktujemy jako istnie-
jący koniecznie, musimy pojmować 
jako coś, co jest różne od nicości, ale 
jednocześnie jako coś, co ma swoje 
‘granice w n

Gdybyśmy próbowali przyjąć, 
że siła, która jest zdolna ‘wynieść’ 
z nicości elektron, źdźbło trawy lub 

ziarnko piasku, jest pewnym okre-
ślonym przedmiotem, wtedy znowu, 
jako warunek możliwości istnienia tej 
siły, otrzymamy coś, co będzie miało 
granice w nicości i znowu nie będzie 
to odpowiedź, w jaki sposób jakikol-
wiek poszczególny przedmiot może 
różnić się od nicości. Warunkiem 
możliwości istnienia czegokolwiek 
musi być byt, w wypadku którego nie 
występuje problem posiadania granic 
w nicości, byt, w stosunku, do którego 
nie da się pomyśleć, że jest ograni-
czany przez nicość. Takim bytem 
może być tylko Bóg jako nieskoń-
czona siła i pełnia własności. Tylko 
taka siła może powołać do istnienia 
skończony w czasie i w przestrzeni 
kosmos lub kosmos, który nie ma końca 
w czasie i przestrzeni. W świetle tego 
argumentu jakikolwiek zarzuty odno-
śnie do możliwego ograniczenia zdol-
ności czy doskonałości Boga, same się 
wykluczają. Ukazany zostaje bowiem 
fakt, że Bóg nie może być i nie jest 
w żaden sposób ograniczony, ani nico-
ścią, ani jakimkolwiek innym znanym 
nam limitem.

Mamy więc wyraźną pewność, że 
jeżeli istnieje coś, to musi również 

istnieć Bóg, jako nieskończona siła 
i jako nieskończona pełnia własności. 
Tylko taki byt może być całkowitą przy-
czyną wszystkich pozostałych przed-
miotów. Bóg nie jest nieskończonym 
zbiorem własności, lecz siłą, w której 
skomprymowane są wszystkie własności 
i przedmioty. Gdyby Bóg był aktualnie 
nieskończonym zbiorem własności, 
wtedy również musielibyśmy pomyśleć, 
że różni się On od nicości, a w takim 
wypadku istnienie tej różnicy nie byłoby 
możliwe, co w prosty sposób wyklucza 
nam istnienie takich okoliczności. Bóg 
jest różny od własności i przedmiotów, 
które stwarza, w analogiczny sposób 
do tego, w jaki artysta jest różny od stwa-
rzanych przez siebie przedmiotów, ale 
jednocześnie jest obecny we wszyst-
kich swoich dziełach. Artysta stwo-
rzony różni się jednak od Boga tym, 
że jego pomysły na dzieła pochodzą 
“z zewnątrz”, co znaczy, że nie jest on 
ich pierwszą przyczyną, musi zostać 
przez coś zainspirowany. Natomiast Bóg 
rzeczywiście sam stwarza wszystko. Nic 
nie przychodzi do Niego z zewnątrz 
i nie ma żadnego uprzednio istnieją-
cego materiału, którego by potrzebował. 

Maja Starostka

NOWI ANIMATORZY 
W NASZEJ PARAFII

Wiara jest żarliwym pragnieniem Boga, 
jest nieustanną śmiałością nawracania się,  
jest odwagą miłowania,  
jest zawsze pójściem do przodu.

28 sierpnia na zakończenie czasu wakacyjnego, w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
odbyła się uroczysta Msza Święta zwana rekodziękczynieniem. Sprawował 
ją ks. bp Robert Chrząszcz – diecezjalny duszpasterz młodzieży. W czasie 
liturgii do grona animatorów Oazy Dzieci Bożych została włączona nasza 

parafianka Anna Skupień.

Grupa 80-ciu nowych animatorów wraz z poręczycielami i ks. bp Robertem Chrząszczem
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Aby zrozumieć Biblię nie 
wystarczy śledzić tekst, trzeba 
czytać między wierszami. 

Inaczej mówiąc, trzeba zobaczyć jaki 
świat wyłania się z kart Pisma Świę-
tego. W tym nowym cyklu artykułów, 
poznajemy autorów świętych tekstów, 
ich kulturę, a przede wszystkim miejsca, 
gdzie się wychowali, albo o których 
pisali. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, co 
Bóg chciał przez nich do nas powiedzieć.

Kursi
W czasie swojej publicznej dzia-

łalności Jezus spędził wiele czasu 
w Galilei a zwłaszcza w miejscowo-
ściach nad brzegiem Jeziora Galilej-
skiego, jak Kafarnaum, Magdala czy 
Tyberiada. Po drugiej stronie znajdowała 
się kraina Gerazeńzyków, albo Gada-
reńczyków. Dziś pewności nie ma, co 
to za lud i gdzie dokładnie mieli swoje 
osiedla. Jednak w latach 70. dwudzie-
stego wieku, przypadkowo odkryto 

na wschodnim brzegu Jeziora Gali-
lejskiego, nieopodal Wzgórz Golan, 
pozostałość klasztoru z VI wieku. Po 
przeprowadzeniu owocnych prac arche-
ologicznych w roku 1982 roku udostęp-
niono dla zwiedzających Park Narodowy 
Kursi. W kompleksie można zobaczyć 
wspomniane ruiny sporego bizantyj-
skiego klasztoru, fragment przystani 
rybackiej i pozostałość kapliczki uloko-
wanej nieco wyżej, na stoku góry, gdzie 
było wejście do jaskiń. Tam według 
tradycji miał mieszkać opętany przez 
legion złych duchów.

A oto tekst Ewangeliczny, pokazujący 
scenę uwolnienia opętanego:

Przybyli na drugą stronę jeziora 
do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł 
z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw 
z grobów człowiek opętany przez ducha 
nieczystego. Mieszkał on stale w grobach 
i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt 
związać. Często bowiem wiązano go 
w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, 

a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go 
poskromić. Wciąż dniem i nocą krzy-
czał, tłukł się kamieniami w grobach i po 
górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa przy-
biegł, oddał Mu pokłon i krzyczał wniebo-
głosy: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, 
Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię 
na Boga, nie dręcz mnie!”. Powiedział 
mu bowiem: „Wyjdź, duchu nieczysty, 
z tego człowieka”. I zapytał go: „Jak ci 
na imię?” Odpowiedział Mu: „Na imię mi 
„Legion”, bo nas jest wielu”. I prosił Go 
na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej 
okolicy. A pasła się tam na górze wielka 
trzoda świń. Prosili Go więc: „Poślij nas 
w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli”. 
I pozwolił im. Tak duchy nieczyste 
wyszły i weszły w świnie. A trzoda 
około dwutysięczna ruszyła pędem po 
urwistym zboczu do jeziora. I potonęły 
w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpo-
wiedzieli to w mieście i po zagrodach, 
a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. 
Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, 
który miał w sobie „legion”, jak siedział 
ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach 
ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowie-
dzieli im, co się stało z opętanym, a także 
o świniach. Wtedy zaczęli Go prosić, żeby 
odszedł z ich granic. 

Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go 
opętany, żeby mógł zostać przy Nim. Ale 
nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: 
„Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj 
im wszystko, co Pan ci uczynił i jak 
ulitował się nad tobą”. Poszedł więc 
i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, 

co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się 
dziwili (Mk 5, 1–10).

Wiele może nas nauczyć ta scena 
ewangeliczna. Po pierwsze, pokazuje, 
że Jezus jest Panem. On ma władzę. Choć 
często pogardzany, odrzucany, to jednak 
On ma ostatnie słowo. I do czego używa 
swojej władzy? Do pomocy człowiekowi 
potrzebującemu. Warto przypomnieć, 
że aby dostać się z Kafarnaum do kraju 
Gerazeńczyków, Jezus z uczniami 
musieli pokonać burzę na Jeziorze. 
I po co? Dla człowieka nagiego, czyli 
niewolnika. Dla człowieka uwikłanego 
w zło. Miał bowiem w sobie legion 
(to pewien symbol, bowiem rzymski, 
wojskowy legion liczył nieco ponad 
6000 żołnierzy) złych duchów. Jezus 
nie bał się narazić ludziom, zmarnować 
stado świń, byle tylko uwolnić tego czło-
wieka. I faktycznie widzimy go po chwili, 
zdrowego, ubranego, wolnego. Widzimy 

go gotowego iść za Jezusem wszędzie. 
Jezus jednak prosi, aby został u swoich 
i pokazywał im, jak Bóg go uratował. 
To jest także nasza historia. Nas też Bóg 
oczyszcza i uwalnia w Spowiedzi. Czy 
mamy jeszcze za to wdzięczność? Czy 
umiemy się tym cieszyć i dzielić, aby 
inni spotkali Jezusa? Dawni mnisi, którzy 
zakładali klasztor w Kursi wiedzieli 
o tym, że nie tylko mają pamiętać o tej 

scenie ewangelicznej. Badania archeolo-
giczne pokazują, że obok klasztorum były 
łaźnie, pokoje dla pielgrzymów, a nawet 
tłocznia oliwy. Wszystko po to, aby 
razem spotykać Jezusa i dzielić się nim. 
W miejscu cudu uwolnienia opętanego, 
można było posłuchać świadectwa o wier-
ności Boga, samemu nabrać sił i wyru-
szyć w drogę do domu – odmienionym.

ks. Michał Paruch

Kolejne lata proboszczowania 
ks. Józefa Burkata związane są 
z dalszymi pracami remonto-

wymi. W czerwcu 1975 roku trwały 
prace nad odnowieniem ogrodzenia 
kościoła. Proboszcz skrzętnie zano-
tował, że Parafianie odpracowali 
185 dniówek przy tej pracy. Pracami 
kierował Stanisław Szuba. W tym 
samym czasie wykonano dach nad 
zakrystią i pokryto ją blachą ocynko-
waną i położono nowe rynny.

Swoistą ciekawostką, jaką zapisał ks. 
Proboszcz w kronice parafialnej był atak 
zimy z 1976 roku. Duszpasterz poin-
formował: „…atak zimy odczuwano 
dotkliwie – opady śnieżne i zamiecie 
spowodowały zakłócenia w komunikacji 
autobusowej. Zaspy śnieżne między 
Podczerwonem a Chochołowem, 
Czarnym Dunajcem a Miętustwem 
sięgały kilku metrów i na dłuższych 
odcinkach dróg. Zima ciężka i długa, 
bo prawie do połowy kwietnia…”

W lipcu 1976 roku rozpoczęto remont 
Wikarówki, w którym mieścił się punkt 
katechetyczny. W październiku z kolei 
wmontowano szafę w zakrystii na para-
menty liturgiczne, a w kolejnych tygo-
dniach zamówiono nową aparaturę 
do nagłośnienia kościoła, którą zamon-
towano w marcu kolejnego roku.

Rok 1978 to czas, w którym zapla-
nowano malowanie kościoła. W tym 
celu przeprowadzono zbiórkę desek 
na rusztowanie. Już w maju przystąpiono 
do pierwszych prac, które trwały przez 
trzy miesiące. Malowanie drugiej części 
kościoła zaplanowano na rok następny.

Dnia 15 maja 1978 roku święcenia 
kapłańskie otrzymał ks. Jan Kordaczka, 
który 21 maja odprawił prymicje i sumę 
odpustową. Na odpuście i prymicjach 
było mało ludzi, bo były prymicje 
w Ludźmierzu, odpust i prymicje 
w Rogoźniku i Zubrzycy na Orawie.

Oprac. Ks. Marcin Napora

PROBOSZCZOWIE CZARNEGO DUNAJCA W XX WIEKU

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

Wydawca uprzejmie przeprasza za błędną informację, która pojawiła się 
w numerze lipcowym niniejszego czasopisma, w artykule o proboszczach 

z XX wieku, w którym miały być umieszczone zdjęcia ze święceń i prymicji 
ks. Tadeusza Juchasa. W rzeczywistości zdjęcia te przedstawiają święcenia i prymicje 

ks. Franciszka Juchasa. Za wprowadzenie w błąd wydawca przeprasza.

– uwolnienie opętanego
Kursi
Ziemia Jezusa wczoraj i dziś

Kursi – Widok na bazylikę 
bizantyjską

Kursi-Kapliczka przy wejściu do jaskini opętanego
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Perfekcyjny w działaniach, które 
miały wpływ na politykę, a nie 
były polityką. Nie posiadał nic 

i nie miał żadnych dochodów, a płacił 
największe podatki, aby być jak go 
nazywano „robotnikiem duchownym” 
i móc duszpasterzować. Uważany za 
przestępcę, wroga systemu, agenta 
Watykanu, a mimo to miał w społe-
czeństwie największy autorytet. 

Niezwykła historia życia       
Ks. Władysław Bukowiński urodził 

się 22 grudnia 1904 roku w Berdy-
czowie na ziemi kijowskiej. Został 
ochrzczony w parafialnym kościele 
św. Barbary 26 grudnia tegoż roku, 
otrzymując imiona: Władysław Antoni. 
Jego ojciec Józef-Cyprian, pocho-
dził z rodziny ziemiańskiej, Matka 
ks. Władysława Jadwiga Scipio del 
Campo pochodziła ze spolszczonej 
rodziny włoskiej. Zmarła w roku 
1918 w Płoskirowie na Podolu. 
Mały Władysław wykazywał ogromne 
zdolności intelektualne, dlatego 
1914 rozpoczął naukę w rosyjskim 
gimnazjum w Kijowie, następnie uczył 

się w Żmerynce na Podolu, a od roku 
1917 uczęszczał do polskiego gimna-
zjum w Płoskirowie.

W roku 1920, uchodząc przed 
bolszewicką inwazją, przybył 
do Krakowa. W 1926 roku otrzymał 
tytuł magistra prawa i w tym samym 
roku wstąpił do seminarium duchow-
nego i rozpoczął studia teologiczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 
w katedrze krakowskiej na Wawelu 
28 czerwca 1931 r. Podsumował ten 
okres studiów To, co ja wyniosłem 
z pomagało zachować godność osobistą 
i kapłańską. Od 1931 roku pracował 
jako katecheta w gimnazjum w Rabce, 
a od 1935 był wikariuszem i katechetą 

w szkole powszechnej w Suchej 
Beskidzkiej. Po roku  na własną 
prośbę wyjechał na Kresy Wschodnie 
i został proboszczem katedry 
w Łucku. W 1940 roku został aresz-

towany za pomoc zesłańcom, a po 
roku został cudownie uratowany.

W 1945 roku został aresztowany 
i oskarżony o zdradę władzy radziec-
kiej na rzecz Watykanu i za niele-
galną działalność duszpasterską został 
skazany zaocznie na 10 lat karnych 
obozów pracy. Tam, po wyczerpującej, 
kilkunastogodzinnej pracy odwiedzał 
chorych w więziennym szpitalu, umac-
niał współwięźniów w wierze i nadziei, 
udzielał sakramentów, prowadził reko-
lekcje w różnych językach. Swoją 
codzienną Eucharystię przeżywał 
szczególnie: sprawował ją bardzo 
wcześnie rano, gdy jeszcze wszyscy 
spali, klęcząc na pryczy, która była 
zarazem ołtarzem, w więziennych 
łachmanach zamiast ornatu. Nigdy nie 
skarżył się na tych, którzy go skazali, 
czy też źle traktowali.

W 1954 roku został zwolniony 
z obozu i zesłany do Karagandy, gdzie 

natychmiast podjął tajne 
duszpasterstwo wśród 
Polaków i Niemców. 
Był pierwszym księdzem 
katolickim, który przybył 
do Karagandy. W czerwcu 
1955 roku odrzucił propo-
zycję powrotu do Polski 
i zdecydował się zostać 
obywatelem ZSRR, by 
móc pozostać na stałe 
w Kazachstanie. Prowa-
dził wyprawy misyjne 
w okolice Ałma-Aty 
do polskich przesie-
dleńców, gdzie od 20 lat 
nie było kapłana. Poza tym 
był jeszcze w Aktiubińsku 
i Semipałatyńsku i cztery 
razy w Tadżykistanie.

W 1958 roku został 
aresztowany i uwięziony 
za działalność religijną. 
Ks. Bukowiński - jak sam 
pisał- spędził w więzie-
niach i obozach pracy 13 lat, 
5 miesięcy i 10 dni. W latach 
1965, 1969 i 1972 przyje-
chał do Polski. Spotykał się 
z kard. Karolem Wojtyłą, 
który żywo interesował 
się sytuacją w Kazach-
stanie. Zmarł w Karagan-
dzie 3 grudnia 1974 roku. 
Umarł z różańcem w ręku. 
To, co wyróżniało ten okres 
pracy w Kazachstanie, to 
posługa szafarza Bożego Miło-
sierdzia. Jego życie można 
zawrzeć w słowach: HEROIZM 
MIŁOSIERDZIA

Duchowość
Ks. Władysław Bukowiński to 

kapłan, który w dłoniach opatrzności 
Bożej, przeżył piekło wojny, łagrów 
i komunizmu z podniesioną głową, 
uśmiechniętą twarzą i szczerym poczu-
ciem humoru. Zakazywano mu ewan-
gelizacji, a on dotarł wszędzie. Prze-
śladowany, nie narzekał na swój los, 
a w każdej sytuacji zdawał się na Bożą 
opatrzność i cichutko na palcach odma-
wiał różaniec. Mimo zakazów modlił 
się za prześladowców.

Nie był przygnębiony i wcale 
nie uważał się za ofiarę losu. Wręcz 

przeciwnie, dziękował Bogu za 
wszystko. Pisał do przyjaciół: zawsze 
byłem i dotąd jestem właściwym czło-
wiekiem na właściwym miejscu. Wielki 
katecheta, kaznodzieja, niezłomny 
sługa konfesjonału i wierny Eucha-
rystii. W warunkach nieludzkich 
zdobywał szczyty człowieczeństwa, zło 
zwyciężając dobrem. Wiele razy skazy-
wano go na więzienia i łagry, a on i tam 
służył z radością Bogu i ludziom. Jest 
dla nas przykładem wiary i zaufania 

Bogu, a także miłości do wrogów 
niespotykanej w ówczesnych warun-
kach. Nie dał się zarazić nienawiścią.

Perfekcyjny w działaniach, które 
miały wpływ na politykę, a nie były 
polityką. Nie posiadał nic i nie miał 
żad nych dochodów, a płacił największe 
podatki, aby być jak go nazywano 
„robotnikiem duchownym” i móc 
duszpasterzować. Uważany za prze-
stępcę, wroga systemu, agenta Waty-
kanu, a mimo to miał w społeczeń stwie 

Apostoł Kazachstanu
bł. ks. Bukowiński

Perfekcyjny w działaniach, które miały wpływ na politykę, a nie były polityką. Nie posiadał nic 
i nie miał żadnych dochodów, a płacił największe podatki, aby być jak go nazywano „robotnikiem 
duchownym” i móc duszpasterzować. Uważany za przestępcę, wroga systemu, agenta Watykanu, 

a mimo to miał w społeczeństwie największy autorytet.

Wszechmogący wieczny Boże, 

który powierzyłeś błogosławionemu 

Władysławowi kapłanowi,  misję 

pasterską w trudnych dla Kościoła 

czasach i obdarzyłeś go niewzruszoną 

wiarą i miłosierną milością, spraw za 

jego przyczyną i wstawiennictwem 

byśmy pozostali wierni Chrystusowi 

aż do śmierci. Ktory żyje i króluje 

w jedności Ducha Świętego, Bóg 

przez wszystkie wieki wieków. Amen

Modlitwa dnia
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Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

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, pokorna służebnico i pocieszycielko strapionych módl się 

za nami.
Bł. Władysławie, sługo Opatrzności Bożej

Bł. Władysławie, apostole Kazachstanu

Bł. Władysławie, misjonarzu i szafarzu miłosierdzia Bożego,

Bł. Władysławie, obdarzony darem heroicznego przebaczania,

Bł. Władysławie, przykładzie ufności i cierpliwości

Bł. Władysławie, posłuszny natchnieniom łaski Bożej,

Bł. Władysławie, nieugięty w wypełnieniu woli Bożej,

Bł. Władysławie, kapłanie według Serca Bożego,

Bł. Władysławie, miłujący Jezusa i Kościół,

Bł. Władysławie, mistrzu modlitwy różańcowej

Bł. Władysławie, wychowawco do wiary i miłości,

Bł. Władysławie, przykładzie roztropności i męstwa

Bł. Władysławie, niezłomny świadku prześladowanych

Bł. Władysławie, opiekunie rodzin

Bł. Władysławie, patronie więźniów, zesłańców i emigrantów

Bł. Władysławie, obrońco ubogich i strapionych,

Bł. Władysławie, wzorze patriotyzmu i orędowniku rodaków

Bł. Władysławie, kapłanie wierny w czasach próby i beznadziei

Bł. Władysławie, niosący radość i pokój,

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.

W. Módl się za nami błogosławiony Władysławie.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże Ojcze, który zleciłeś duszpasterską posługę Twemu słudze ks. Włady-

sławowi nawet w więzieniach i łagrach, obdarzając go wielką wiarą, odwagą 

i przebaczającą miłością, udziel i mnie tych samych darów potrzebnych 

do życia Ewangelią we współczesnym świecie. Za przyczyną Twego sługi 

wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, której tak bardzo potrze-

buję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do bł. Władysława Bukowińskiego



największy autorytet. Tam, gdzie bezprawie, upominał się 
o pra wo. Tam, gdzie niszczono godność człowieka, potrafił 
ją obronić. W tym systemie bezbożnym miał odwagę powie-
dzieć: Każdy człowiek ma prawo do Boga. To właśnie 
w warunkach beznadziejnych i po ludzku 
bez wyjścia spełniały się jego słowa: 
Gdziekolwiek byłem, widziałem celo-
wość tego, że tam właśnie byłem. W tych 
warunkach zakazów zgromadzeń dla 
wierzących, bez świątyni tworzyły się 
wspólnoty chrześcijan wśród zesłańców – 
domowe kościoły – na wzór pierwszych 
chrześcijan. Swoim świadectwem życia 
stał wzorem jako prawdziwy przyjaciel 
Boga i Człowieka 

Kult
Od początku wierni uważali go za 

świętego. Szczególnym znakiem był 
pogrzeb w Karagandzie, w którym uczestniczyły tłumy 
wiernych, mimo wielkiego mrozu i oddalonego od kościoła 
o kilkanaście kilometrów cmentarza. W następnych latach 
obejmowali go żywą i wdzięczną pamięcią. Dlatego jego 
grób przeniesiono na teren przy świątyni - katedry św. Józefa 
w Karagandzie. W roku 2008 wybudowano nowy grób 
w katedrze i tam złożono jego ciało. Grób ten odwiedzali 
wierni, prosząc Boga o potrzebne łaski za jego wstawien-
nictwem. Wielu pragnęło, by ogłosić go błogosławionym. 
Przekonanie o świętości i niezwykłości posługiwania 
w Kazachstanie było rozpowszechnione wśród wiernych 
już przed jego śmiercią. O tym był przekonany jego kolega 
o. Klemens Świżek, dlatego zaraz po śmierci poprosił, aby 
jego pisma i listy złożyć w Archiwum Naszej Przeszłości 
u misjonarzy na Stradomiu. Większość tych pism i listów 
tam się zachowała.

Jednak przez ponad 30 lat nie było możliwości, by 
rozpocząć proces kanonizacyjny. Najpierw nie pozwalał 
na to reżim komunistyczny, a po roku 1990 kościół 
na tym terenie nie był w stanie podjąć się tego zadania. 

Chociaż proces diecezjalny rozpoczął 
się 19 czerwca  2006 roku, a zakończył 
w roku 2008, to poniekąd rozpoczął 
go jeszcze św. Jan Paweł II. W czasie 
swojego pobytu w Kazachstanie 
w 2001 roku, do zgromadzonych rzesz 
w Astanie powiedział: „Wiele mówił 
mi o was niezapomniany Ks. Włady-
sław Bukowiński, którego wielokrotnie 
spotykałem i zawsze podziwiałem za 
kapłańską wierność i apostolski zapał. 
Jemu i zesłańcom pragnę w imieniu 
całego Kościoła złożyć hołd”[1]. W roku 
2009 napisano Positio i złożono je 
w Kongregacji 9 listopada 2012 roku. 

W następnych latach miała miejsce ocena przez teologów 
i biskupów. Wydanie dekretu przez Ojca Świętego o hero-
iczności cnót miało miejsce 22 stycznia 2015. Szybko postę-
pujący proces wymagał opracowania kolejnego Positio 
o cudzie – super miro i oceny przez teologów i biskupów. 
Dekretem 15 grudnia 2015 Papież zatwierdził cud. Beaty-
fikacja ks. Władysława Bukowińskiego miała głębokie 
znaczenie przede wszystkim dla Kazachstanu, na terenie 
którego pracował najdłużej i tam też zmarł. Jest pierwszym 
katolickim Sługą Bożym w obrządku łacińskim, którego 
grób znajduje się w Kazachstanie. Prawie wszyscy świad-
kowie mówią, że ks. Władysław będzie ich inspirować 
do pojednania i służby. Jest patronem m. in. kapłanów, 
spowiedników, więźniów, zesłańców i emigrantów, rodzin, 
pedagogów, polityków.

ks. Jan Nowak

Parafia  
w starym 

obiektywie

Widok na kościół parafialny od strony ul. Kmietowicza

Wejście na urczystości ślubne

Przejście dzieci I-komunijnych 
na plebanię na poczęstunek

Zabudowa przed głównym
wejściem do kościoła

Ołtarz główny w kościele i prezbiterium
oddzielone od reszty kościoła balaskami

Święty Augustyn  
powiedział:  
„Boję się, że Jezus przejdzie 
i że Go nie rozpoznam”.  
Ważne jest zachowanie 
czujności, ponieważ 
życiowym błędem jest 
zatracenie się w tysiącach 
rzeczy i nie zauważenie 
Boga.

bł.  
Władysław 
Bukowiński

Wspomnienie
w Kazachstanie  

i w archidiecezji Krakowskiej  
20 czerwca,

Ikonografia
Krzyż, który trzymał w ręku 

w sakramencie pokuty
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Nawa główna kościoła parafialnego w latach 60-tych



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

Oto pierwsza historia o dziecku 
zapisana na kartach Nowego 
Testamentu: 

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 sprawie-
dliwym i nie chciał narazić Jej na znie-
sławienie, zamierzał oddalić Ją pota-
jemnie. 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 (Mt 1, 
81 – 25).

Właściwie, to mały, 
nowonarodzony Jezus nie 
jest głównym bohaterem tej 
historii. Pojawia się dopiero 
w ostatnim zdaniu. Wcze-
śniej mamy do czynienia 
z Józefem, który zasta-
nawia się, co powinien 
zrobić. Mamy Maryję, która 
pokornie czeka na rozwój 
wydarzeń. Jest Anioł, który 
pomaga Józefowi zrozumieć 
te niezwykłe wydarzenia. 
Mały dzieciątko Maryi otrzy-

muje imię – Jezus. Czy na pewno? Tak 
nazywa go anioł i tak nazywa go Józef, 
ale w tekście ewangelii pojawia się 
jeszcze jedno imię, które wymyślił 
prorok Izajasz, wiele wieków wcze-
śniej – Emmanuel.

Pierwsze imię – Jezus, oznacza: 
„Bóg zbawia”, a drugie imię – Emma-
nuel, znaczy: „Bóg z nami”. Oba są 
ważna, i oba opisują, kim jest Jezus: 
zbawcą i pośrednikiem. Imiona są 
w języku Biblii bardzo ważne. Imię 
oznacza zarazem, czyjąś misję, zadanie, 
czy to kim on właściwie jest.  A Jezus 
faktycznie jest tym, który uwalnia 
nas od grzechów. Ale też i tym, który 
prowadzi nas do Boga – Ojca. Już 
teraz przypominając sobie o tym 
małym Boskim Dziecięcium możemy 
mieć w sercu radość i wdzięczność, 
z powodu zbawienia i zamieszkania 
Boga naprawdę wśród nas.

Ks. Michał Paruch

KĄCIK  DLA  DZIECI
NARODZENIE JEZUSA

Ostatnio wspominaliśmy o dwunastoletnim Jezusie, jak to zagubił się swoim rodzicom – Józefowi 
i Maryi. Oczywiście po trzech dniach odnalazł się w świątyni Jerozolimskiej i wszystko dobrze się 

skończyło. Przeczytaliśmy jakie były jego pierwsze słowa zapisane w biblii i mam nadzieję, nauczyliśmy 
się jak budować swoje życie na Bogu. Pomyślałem sobie jednak, że warto by poszukać więcej takich 

historii o dzieciach. Zaczniemy w Ewangeliach i Nowym Testamencie.

4 LIPCA
• Jan Krzysztof KWAK, s. Krzysztofa 

i Doroty, Czarny Dunajec
18 LIPCA
• Milena Karolina ŁAŚ, c. Józefa i Marii, 

Wróblówka
31 LIPCA
• Michał Marek MIKRUT, s. Jakuba 

i Aleksandry, Czarny Dunajec
• Klemens Florian BUKOWSKI, 

s. Leszka i Jagody, Czarny Dunajec
1 SIERPNIA
• Tymoteusz KOZIELEC, s. Łukasza 

i Marii, Czarny Dunajec
15 SIERPNIA
• Aleksandra Maria MIGIEL, c. Alberta 

i Karoliny, Czarny Dunajec
• Oliwia IWAN, c. Wojciecha i Zuzanny, 

Wróblówka
• Aleksander MROSZCZAK, 

s. Władysława i Jolanty, Stare Bystre
22 SIERPNIA
• Łucja BUK, c. Mateusza i Katarzyny, 

Czarny Dunajec

3 LIPCA
• Krzysztof BIELAŃSKI, Piekielnik
• Katarzyna PARDOŁ, Czarny Dunajec
10 LIPCA
• Stanisław KOWALCZYK, 

Zubrzyca Górna
• Katarzyna MITORAJ, Czarny 

Dunajec
24 LIPCA
• Bartłomiej GIL, Szaflary
• Katarzyna GONCIARCZYK, 

Czarny Dunajec
• Mateusz STOPIAK, Ludźmierz
• Paulina WÓJCIK, Czarny Dunajec

31 LIPCA
• Bartłomiej JARZĄBEK, Bańska 

Wyżna
• Angelika STRAMA, Stare Bystre
6 SIERPNIA
• Maciej SOWA, Czarny Dunajec
• Karolina MAJCHRZAK, Łobez
7 SIERPNIA
• Dawid KUCHARSKI, Piekielnik
• Anna HATŁAS, Czarny Dunajec
14 SIERPNIA
• Maciej MORAWA, Czarny Dunajec
• Agata MANDRYK, Czarny 

Dunajec

21 CZERWCA
 � Andrzej RATUŁOWSKI, l. 71, 
Czarny Dunajec

29 CZERWCA
 � Stanisław BOBEK, l. 87, Wróblówka

18 LIPCA
 � Paulina STASIOWSK, l. 27, Czarny 
Dunajec

4 SIERPNIA
 � Maria PALARZ, l. 78, Czarny 
Dunajec

21 SIERPNIA
 �Władysława SIECZKA, l. 72, Stare 
Bystre

26 SIERPNIA
 � Ludwik TYRAŁA, l. 91, Stare Bystre

SAKRAMENT CHRZTU 
ŚW. PRZYJĘLI

W SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI WSTĄPILI

NA WIECZNY ODPOCZYNEK ODESZLI
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Intencje mszalne
05.09 - 19.09.2021 r.

23 Niedziela Zwykła 5.09  
Wspomnienie św. Matki Teresy 
z Kalkuty
 7.00 †  Weronika Gołąb
 8.30 †  Maria i Ludwik Chlebek
 8.30 †  Rozalia i Władysław Cikowski
10.00 †  Maria i Władysław Opacian, 

Władysława i Antoni Jaśkowiec
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY
17.00 †  Anna Wróbel greg.

Poniedziałek 6.09
 7.00 †  Anna Wróbel greg.
 7.00 †  Anna Mazanek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Ludwika Bystryk – int. z pogrzebu
18.00 †  Anna i Antoni Chlebek, synowie 

Jan, Bronisław i Antoni

Wtorek 7.09
 7.00 †  Stanisław Szuba-Kolec
 7.00 †  Jolanta Harbut – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Długa – int. z pogrzebu
18.00 †  Anna Wróbel greg.

Środa 8.09 Święto Narodzenia NMP
 7.00 †  Anna Wróbel greg.
 7.00 †  Michał Barnaś – int. z pogrzebu
18.00  1) O błog. Boże i 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 9.09 Wspomnienie  
bł. Anieli Salawy, dziewicy
 7.00 †  Ryszard Podsiedlik, żona Krystyna
 7.00 †  Anna Mazanek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Ludwika Bystryk – int. z pogrzebu
18.00 †  Anna Wróbel greg.

Piątek 10.09
 7.00 †  Anna Wróbel greg.
 7.00 †  Władysław Szaflarski
18.00 †  Anna i Aleksander Sowa

Sobota 11.09
 7.00 †  Maria i Jan Jagieła
 7.00 †  Jolanta Harbut – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Długa – int. z pogrzebu
18.00 †  Anna Wróbel greg.

24 Niedziela Zwykła 12.09  
Wspomnienie Najświętszego  
Imienia Maryi
 7.00 †  Stanisław i Franciszka Miękina, 

Bogumiła i Jerzy Wyżga
 8.30 †  Stanisław Mitoraj
10.00 †  Władysław i Tadeusz Szaflarski
11.30 †  Aleksandra i Jan Kipta
15.00 †  Anna Wróbel greg.
17.00 †  Franciszek Kapuściarz

Poniedziałek 13.09 Wspomnienie 
św. Jana Chryzostoma, biskupa 
i doktora Kościoła
 7.00 †  Anna Wróbel greg.
 7.00 †  Anna Mazanek – int. z pogrzebu
 7.00 †  Ludwika Bystryk – int. z pogrzebu
18.00 †  Andrzej Szuba 1 rocz. śmierci

Wtorek 14.09 Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego
 7.00 †  Maria Łosiniecka
 7.00 †  Jolanta Harbut – int. z pogrzebu
 7.00 †  Zofia Długa – int. z pogrzebu
18.00 †  Anna Wróbel greg.

Środa 15.09 Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Bolesnej
 7.00 †  Anna Wróbel greg.
 7.00 †  Janina i Henryk Kwaśny
18.00  1) O błog. Boże i 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 16.09 Wspomnienie świętych 
męczenników Korneliusza, papieża 
i Cypriana, biskupa
 7.00 †  Stanisław Zatłoka, żona Maria
 7.00 †  Michał Barnaś – int. z pogrzebu
 7.00 †  Władysław Jarończyk – int. 

z pogrzebu
18.00 †  Anna Wróbel greg.

Piątek 17.09
 7.00 †  Anna Wróbel greg.
 7.00 †  Karol Tokarski 4 rocz. śmierci
18.00 W Y P O M I N K O W A

Sobota 18.09 Święto św. Stanisława 
Kostki, zakonnika, patrona Polski
 7.00 †  Anna Wróbel greg.
 7.00 W int. Bogu wiadomej
 7.00 †  Ludwika Bystryk – int. z pogrzebu
18.00 †  Władysław Marcisz
18.00 †  Michał Barnaś

25 Niedziela Zwykła 19.09  
Wspomnienie św. Januarego,  
biskupa i męczennika
 7.00 †  Władysław Gal i zm. z rodziny
 7.00 †  Anna Wróbel greg.
 8.30 †  Alina Szaflarska 7 rocz. śmierci
10.00 †  Zygmunt Sikora
11.30 ZA PARAFIAN – CHRZTY
11.30  O błog. Boże, opiekę Matki Bożej 

i zdrowie dla Zofii i Marcina 
w 1 rocz. ślubu

17.00 †  Krystyna Sowa

Stare Bystre i Wróblówka

23 Niedziela Zwykła 5.09
Stare Bystre  
 9.00 †  Franciszek Sieczka, żona 

Aleksandra
Wróblówka  
10.30 †  Bronisław i Jan Podmański 

23 rocz. śmierci

Środa 8.09 Święto Narodzenia NMP
Stare Bystre  
16.00 †  Aniela i Franciszek Łaś
Wróblówka  
16.00  1) O szczęśliwą operację i powrót 

do zdrowia dla pewnej osoby 
2) †  Jan i Maria Króżel

Piątek 10.09
Stare Bystre  
16.00  1) † Józef Szal, żona Aniela 

2) † Teofil Kordaczka – 
int. z pogrzebu

Wróblówka  
16.00 †  Bronisław Mateja 2 rocz. śmierci

24 Niedziela Zwykła 12.09 Wspomnienie 
Najświętszego Imienia Maryi
Stare Bystre  
 9.00 †  Aniela i Maciej Biela
Wróblówka  
10.30  1) Dziękcz. i o błog. Boże, opiekę 

Matki Bożej dla Anny i Andrzeja 
Styrczula w 15 rocz. ślubu 
2) †  Jan Ogrodny 1 rocz. śmierci

Środa 15.09 Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Bolesnej
Stare Bystre  
16.00  1) † Władysław skupień, żona Alek-

sandra 
2) † Teofil Kordaczka – 
int. z pogrzebu

Wróblówka  
16.00 †  Władysław Toczek

Piątek 17.09
Stare Bystre  
16.00  1) W Y P O M I N K O W A 

2) †  Teofil Kordaczka – 
int. z pogrzebu

Wróblówka  
16.00 W Y P O M I N K O W A

25 Niedziela Zwykła 19.09 Wspomnienie 
św. Januarego, biskupa i męczennika
Stare Bystre 
9.00 †  Józef Szaflarski 16 rocz. śmierci
Wróblówka  
10.30  1) Dziękcz. i o błog. Boże, 

opiekę Matki Bożej dla Kamila 
w 18 rocz. urodzin 
2) †  Jan Gonciarczyk


