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Z KART NASZEJ HISTORII 

Polskie drogi ku niepodległości 
W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała 
niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeń-
stwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka 
i kultury narodowej. W latach pierwszej wojny światowej (1914-1918) wystąpiły sprzyjające okoliczności 
dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową soli-
darność w kwestii polskiej. 
Latem 1914 r., u progu rozpoczynającej się wojny, Polacy stanęli przed dylematem, po której stronie kon-
fliktu się opowiedzieć. Część, m.in. Józef Piłsudski, nadzieje na odbudowę Rzeczypospolitej wiązała z 
państwami centralnymi. U ich boku sformowano ochotnicze Legiony Polskie. Inni (a wśród nich Roman 
Dmowski) to w Rosji i jej sojusznikach na Zachodzie widzieli mocarstwa, które mogły najpierw zjedno-
czyć ziemie polskie a w dalszej perspektywie doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla 
setek tysięcy Polaków zmobilizowanych do armii państw zaborczych wojna miała charakter bratobójczy. 
Poza tym same działania wojenne przyczyniły się do ogromnych zniszczeń materialnych, a setki tysięcy 
osób zmusiły do opuszczenia swych domostw w charakterze uchodźców wojennych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa oficerów legionowych 

 

Długo oczekiwany przełom w sprawie polskiej nastąpił w listopadzie 1916 r. Wówczas to cesarze Niemiec 
i Austrii proklamowali odrodzenie państwa polskiego na ziemiach odebranych Rosji (tzw. Akt 5 Listopa-
da). Stanowił on wyłom w zmowie milczenia w kwestii polskiej. Kilka miesięcy później w Rosji obalono 
carat. Nowe władze Rosji uznały prawo Polaków do samostanowienia. Wkrótce zdecydowali się na to 
Francuzi i Brytyjczycy. Widząc, że państwa centralne nie są gotowe przyznać Polsce rzeczywistej niepod-
ległości, Piłsudski zerwał z nimi i został internowany, Legiony rozwiązane a część legionistów – interno-
wana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficerowie legionowi internowani w Beniaminowie 
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Na rzecz sprawy polskiej lobbowali na Zachodzie luminarze polskiej kultury. Ignacy Paderewski zbierał 
pieniądze na ofiary wojny na ziemiach polskich i namawiał polityków państw zachodnich do poparcia idei 
niepodległości Polski. Między innymi w wyniku jego zabiegów Woodrow Wilson, prezydent USA, które w 
kwietniu 1917 r. przystąpiły do wojny, zaczął sprzyjać Polakom. Postulat niepodległości Polski uznali 
wkrótce i inni przywódcy państw ententy. We Francji z ochotników wywodzących się głównie ze środo-
wisk polonijnych sformowano Armię Polską. 
W lutym 1918 r. państwa centralne zawarły niekorzystny z polskiej perspektywy pokój brzeski z Ukrainą. 
Rozczarowani Polacy ostatecznie zerwali z państwami centralnymi i nadzieje na odbudowę Polski zaczęli 
powszechnie wiązać z ententą. Rozwiązano ostatnie oddziały polskie walczące u boku państw centralnych. 
W przemówieniu do kongresu w styczniu 1918 r. Woodrow Wilson uznał odbudowę niepodległej Polski z 
dostępem do morza za jeden z warunków zawarcia trwałego pokoju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protest przeciwko pokojowi w Brześciu Litewskim. Kraków, 16.02.1918 

 
Gdy w październiku i listopadzie kończyła się wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy 
przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez 
Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyj-
nej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy etap 
w historii Polski. 

dr hab. Piotr Szlanta 

   B.P. 

Opowiedz nam Ojczyzno 
prawdę pradziadów, dziadów  
o latach walk, niewoli, biedy 

więzień, obozów i łagrów 
 
 
 

Wytłumacz tym, 
co nie chcą zrozumieć 

co znaczy żyć w wolnym kraju 
przez pokolenia wierzyć w nią  

radość wolności rozgłaszać 
 
 
 

Niech niesie Twoją opowieść 
w każdy zakątek świata 

wiatr halny, zwiastun nadziei 
on Niepodległą przywiał na lata  
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VZDELANIE A ŠKOLSTVO NA SLOVENSKU 

Na Slovensku existujú: štátne, cirkevné, súkromné školy. 

Povinná školská dochádzka určená školským systémom na Slovensku trvá desať rokov. Povinnú 
školskú dochádzku deti absolvujú na základných a stredných školách. Existujú aj materské školy 
pre deti od 3 do 6 rokov, základné školy sú určené pre deti od 6 do 15 rokov, stredné školy 
a gymnáziá, stredné odborné učilištia a vysoké školy (univerzity) sú prístupné pre starších 
študentov. Absolvovanie základnej školy je na Slovensku povinné. Okrem toho ponúka školstvo aj 
možnosť navštevovať základné umelecké školy, kam môžu deti chodiť dobrovoľne mimo riadneho 
vyučovania. Na základných školách môžu menšie deti tráviť čas po vyučovaní v školských 
kluboch. 
 

Materská škola 

Vzdelávanie detí na Slovensku začína už v materských školách. Deti navštevujú materskú školu od 
3 rokov, prípadne neskôr, podľa rozhodnutia rodičov. Učia sa tu základné poznatky v závislosti od 
veku, učia sa kresliť, recitovať, spievať, poznávať prírodu, farby a veci okolo seba. 
V predškolskom veku (5 - 6 ročné deti) sa učia napríklad rozoznávať geometrické tvary, mesiace 
v roku, názvy dní, osvojujú si hygienické návyky. Učiteľom v materskej škole sa môže stať 
absolvent strednej pedagogickej školy alebo vysokej školy v príslušnom odbore  
 

Základná škola 

Na Slovensku začínajú chodiť deti do školy po dosiahnutí veku 6 rokov. Základná škola má dva 
stupne. Prvý stupeň trvá 4 roky (1. – 4. ročník), od piateho do deviateho ročníka sa deti vzdelávajú 
na druhom stupni. Druhý stupeň trvá 5 rokov (5. – 9. ročník). Povinná školská dochádzka na 
Slovensku trvá 10 rokov, žiak v nej pokračuje na inom type školy. Prechod z prvého stupňa na 
druhý nie je podmienený prijímacími skúškami, žiak po úspešnom absolvovaní štvrtého ročníka 
pokračuje v štúdiu. Inou možnosťou je prestup na gymnázium, ktoré poskytuje osemročné 
štúdium. Prestup na gymnázium je podmienený prijímacími skúškami a vyhovujúcim prospechom 
na prvom stupni základnej školy. Vzdelávanie na prvom stupni je odlišné od vzdelávania na 
druhom stupni. Kým na prvom stupni väčšinu vyučovacích predmetov učí jeden učiteľ, na druhom 
stupni učí každý vyučovací predmet iný učiteľ.  

Učiteľ pre prvý stupeň vyučuje všetky predmety, môže sa ním stať absolvent vysokej školy, 
v odbore učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl. Na druhom stupni je učiteľ špecializovaný 
väčšinou pre vyučovanie dvoch až troch vyučovacích predmetov. Učiteľom môže byť absolvent 
vysokej školy príslušného odboru. Školský systém na Slovensku určil hodnotenie známkami 1, 2, 
3, 4, 5. 1 – výborný prospech, 5 – nedostatočný prospech. /Opačne ako v Poľsku. / Známkami sú 
žiaci hodnotení pri ústnej odpovedi alebo pri písaní testu. Vyučovanie sa začína najneskôr do 
ôsmej hodiny ráno (každá škola má individuálny začiatok). Na prvom stupni majú žiaci najmenej 
štyri a najviac šesť vyučovacích hodín, priemerne trvá vyučovanie do pol jednej popoludní. Žiaci 
na druhom stupni majú päť až šesť vyučovacích hodín a vyučovanie končia medzi jednou až pol 
druhou hodinou popoludní. Jedna vyučovacia hodina má trvanie 45 minút, medzi každou 
vyučovacou hodinou sú krátke prestávky. Počas 9. ročníka sa žiak rozhodne, na akej strednej škole 
bude v štúdiu pokračovať. Vyberá si školy, ktoré zodpovedajú dosahovaným výsledkom 
v základnej škole a jeho záujmom. O prijatí žiaka na strednú školu rozhoduje príslušná škola na 
základe dosiahnutých študijných výsledkov, prípadne výsledkov prijímacích testov. 
 

Stredná škola 

Po ukončení 9. ročníka základnej školy pokračuje žiak v povinnej 10 ročnej školskej dochádzke na 
zvolenej strednej škole, do ktorej bol na základe rozhodnutia príslušného školského systému 
prijatý. Školstvo na Slovensku rozoznáva niekoľko typov stredných škôl.  
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Stredné odborné učilištia 

Na stredných odborných učilištiach a spojených stredných školách, ktoré poskytujú učňovské 
odbory, trvá štúdium dva roky (obmedzené množstvo odborov), tri roky alebo štyri roky. Trojročné 
štúdium pre jednotlivé odbory je ukončené záverečnou skúškou, po ktorej študent dostane výučný 
list. Na základe študijných výsledkov a individuálnych potrieb majú absolventi možnosť 
pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu za účelom dosiahnutia maturitnej skúšky. 
Absolvovaním maturitnej skúšky je dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie, aké poskytuje 
školstvo na Slovensku. Učňovské odbory sú rôzne, napríklad strojárske, stavbárske, drevárske, 
železničné, elektrotechnické, služby – kuchár, čašník, kaderník, predavač, pekár, cukrár, mäsiar 
a iné. Štúdium, ktoré trvá štyri roky je ukončené maturitnou skúškou. Vyučovanie na stredných 
školách poskytuje priestor pre praktickú výučbu žiakov v danom odbore, preto študenti pravidelne 
absolvujú prax, kde nadobúdajú nové zručnosti potrebné pre vykonávanie príslušného odboru. 

 

Stredné školy a gymnáziá 

Stredné školy poskytujú štúdium v trvaní štyri alebo päť rokov. Na Slovensku existujú stredné 
školy elektrotechnické, geodetické, hotelové, konzervatóriá, priemyselné, zdravotnícke, obchodné 
akadémie, športové, umelecké, poľnohospodárske, drevárske, farmaceutické, chemické, 
pedagogické a iné. Gymnáziá na Slovensku poskytujú štúdium v trvaní štyroch rokov (ak sa žiak 
hlási na gymnázium po ukončení 9. ročníka základnej školy), alebo osemročné štúdium (ak sa žiak 
hlási na gymnázium po ukončení 4. ročníka). Gymnázium poskytuje všeobecné vzdelanie, po 
ukončení študenti väčšinou pokračujú v štúdiu na vysokej škole. Organizácia vyučovania je 
podobná ako v základných školách, žiaci sú hodnotení známkou 1 až 5, vyučovacia hodina trvá 45 
minút, medzi každou hodinou je krátka prestávka. Vyučovanie trvá priemerne 6 – 7 vyučovacích 
hodín. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, ktorá má písomnú a ústnu časť. Po ukončení 
strednej školy s maturitou alebo gymnázia sa študent môže prihlásiť na vysokú školu, na ktorú je 
prijatý alebo neprijatý na základe prijímacích skúšok alebo na základe rozhodnutia dekana fakulty 
príslušnej vysokej školy. 

 

Vysoké školy 

Po ukončení štúdia na strednej škole alebo gymnáziu ponúka školský systém na Slovensku 
možnosť študovať na univerzitách, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého 
stupňa. Vzdelanie prvého stupňa (Bc. – bakalárske) trvá 3 roky, je ukončené vykonaním štátnej 
skúšky a obhajobou bakalárskej práce. Po absolvovaní trojročného štúdia má študent možnosť 
pokračovať v štúdiu magisterskom alebo inžinierskom, ktoré trvá 2 roky, študent tým získa po 

vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vo väčšine 
zamestnaní sa na Slovensku vyžaduje od uchádzačov 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Na niektorých 
univerzitách existujú fakulty s dĺžkou štúdia 6 rokov 
(napríklad lekárske fakulty, s titulom MUDr.). Na 
slávnostnej promócií po ukončení štúdia je absolventovi 
udelený titul magister alebo inžinier (Mgr., Ing.). Tretí 
stupeň univerzitného štúdia na Slovensku je 
doktorandské štúdium, absolvuje ho už oveľa menej 
študentov, absolventovi sa po úspešnom ukončení 
udeľuje za menom vedecký titul PhD. 

A.M.K. 
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PRÁZDNINY U STAREJ MAMY – POVALA 

Juro mi povedal, že keď pôjde babka k susede Pavlínke na kávičku, mohli by sme vyjsť na povalu. 
Sú tam vraj drevené truhlice plné kníh a obrázkových časopisov. Ale vždy som chcela vedieť, čo je 
za úzkymi drevenými dverami. Dedko povedal, že tadiaľ vedie schodište na povalu, ale nikdy ma 
tam nevzal.  
„Keď babina odíde, pôjdeme!“ oznámil mi.  
Tvárila som sa ľahostajne, aby nezbadal, ako veľmi sa  teším. 
Len čo babina vyšla z domu, Juro odomkol dvere na povalu. S vrzgotom sa otvorili a odhalili pred 
nami dlhé točité schodište z dreva, prudko stúpajúce nahor. Tichučko sme stúpali po schodoch a 
načúvali, či nás nepočul dedko.  
„Ticho!“ zastavil ma Juro. 
Chvíľu sme stáli so zatajeným dychom. 
„Nič sa nedeje! Poďme ďalej!“ rozhodol.   
Keď sme vyšli celkom hore, do nosa nám udrela prenikavá vôňa. Nad našimi hlavami na drevenom 
tráme boli na šnúrach zavesené viazaničky všelijakých bylín. Na povale bolo prítmie, a tak sme 
museli na chvíľu zastať, aby si naše oči zvykli na šero.  
Pred nami sa rozprestierala naozajstná tajomná krajina. Všade vôkol bola obrovská drevená 
podlaha. Vyzametaná, čistá a voňavá. Vôňa dreva sa miešala s vôňou bylín a sena. Podlaha bola tu 
a tam prehradená veľkými drevenými trámami a všade boli poukladané samé zaujímavé predmety. 
Stará petrolejka, drevená maľovaná kolíska, prútené koše rôznych veľkostí, starodávne svietniky a 
kukučkové hodiny. V rohu stálo veľké zrkadlo v pozlátenom ráme. Vedľa neho bol zvláštny obraz. 
Pozerala sa z neho krásna žena ešte z čias, keď žili grófky a baróni. Mala také smutné oči, že sa mi 
chvíľami zdalo, akoby plakala.  
V kúte na samom konci povaly stáli tri drevené truhlice. Keď sme chceli prejsť k truhliciam, ozval 
sa zdola dedkov hlas: 
„Jurkóóó! Elenkááá! Deti, kde ste?“ 
„Psst!“... položil mi Juro ruku na ústa.  
„Kde len môžu byť?“ ozývalo sa zdola. 
„Juro, poďme späť! Dedko nás určite vyhreší, že sme sem vošli bez dovolenia.“ 
Juro si nedal povedať, a tak sme sa potichu zakrádali k truhliciam. Pootvárali sme veká a 
vyťahovali knihy jednu po druhej.  
Raz našiel niečo zaujímavé Juro, raz ja. Juro objavil knižku s obrázkami pravekých jašterov a 
všelijakých príšer. Boli ako živé, celkom som sa začala báť, že niektorá z nich sa nebodaj vynorí z 
najtmavšieho kúta povaly.  
„Uff, ešte že je tu so mnou Juro“, pomyslela som si a trochu sa mi uľavilo.   
   Pod kopou kníh, na samom spodku truhlice, ležala veľká knižka v obdratom koženom obale s 
kovovými sponami , na ktorých boli vyryté záhadné znaky. Hneď som si spomenula, že to istotne 
bude tá stará knižka písaná cyrilikou, o ktorej mi raz babička hovorila, že je ešte z čias jej starého 
otca. A ten ju tiež zdedil po svojom starom otcovi. Aj keď som tomu, čo v nej bolo napísané vôbec 
nerozumela, niečo ma k nej priťahovalo. Schovala som si ju pod tričko a pozrela na Jura. Mal 
okolo seba kopu obrázkových časopisov a pritlmeným hlasom vykrikoval:  
„Pozri na toto lietadlo!... Aha, to je ale auto! ... A táto mašina... to je paráda!“ 
Neviem síce, čo mohlo byť na tých mašinách také parádne, ale jedno viem: Juro úplne zabudol, že 
prišiel hľadať poklady.  
Pomaly sme sa zakrádali dolu schodmi. Juro ako prieskumník išiel prvý a striehol, či je vzduch 
čistý. Ja som išla po špičkách za ním. Pod tričkom som ukrývala starú knižku v koženom obale - 
môj vzácny talizman z krajiny POVALA. 

Ružena Smatanová 



 
   Str.  7 NR 45 •  2018 

Klaudia 

WAKACJE 2018 

AKTYWNE I BEZPIECZNE WAKACJE 
Wakacje to czas relaksu, zabawy, chwile radości i beztroski. Korzystając z wakacyjnych przyjemności nie 
zapominajmy jednak o naszym bezpieczeństwie.  
 
Kilka zasad dotyczących wypoczynku nad wodą: 
• Wybieraj miejsca do kąpieli, które są do tego przeznaczone i nadzorowane. 
• Korzystaj ze sprawdzonego sprzętu wodnego. 
• Wchodząc do wody pamiętaj, aby powiadomić wcześniej kogoś, gdzie będziesz pływać. 
• Korzystaj z umiarem ze słonecznych kąpieli, używając odpowiednich kremów. 
• Zwracaj uwagę na prognozę pogody. Nie wchodź do wody przed lub w trakcie zbliżającej się burzy. 
• Nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. 
 
Kilka zasad dotyczących wypoczynku w górach lub lasach: 
• Uważaj na dzikie zwierzęta. 
• Pamiętaj o wygodnym obuwiu i odpowiednim stroju do panującej pogody. 
• Szlaki górskie dobieraj do własnych możliwości. 
• Po spacerach sprawdzaj dokładnie swoje ciało, czy nie zaprzyjaźniły się z Tobą kleszcze bądź inne paję-
czaki. 
 
Wiele młodych ludzi coraz częściej wybiera się na zorganizowane wyjazdy z aktywnym programem rekre-
acyjno-sportowym. Jest to jedna z lepszych możliwości spędzania wakacji, gdzie można wypocząć ,poznać 
ciekawych ludzi, nauczyć się sportów, o których zawsze marzyliśmy, a nie są możliwe do zrealizowania w 
sali gimnastycznej. 

WAKACJE Z BOGIEM 8-13 LAT 
– termin: 5-14 sierpnia 2018 
– miejsce: Murzasichle 
– wiek: 8-13 lat 
– cena: 750 zł 
– ośrodek:  http://www.dwhalny.com.pl/ 
Wakacje z Bogiem to wyjazd z myślą o dzieciach w wieku 8-13 lat, na którym nie zabrak-
nie pogłębiania relacji z Bogiem i kreatywnego wypoczynku. Obóz odbędzie się w Domu Wczasowym 
„Halny” w miejscowości Murzasichle, koło Zakopanego. 
Podczas wakacji z wartościami zadbamy, by każdy z uczestników wrócił przepełniony pozytywnymi 
wspomnieniami i uśmiechem na twarzy. Profesjonalna kadra zadba o aktywny rozwój podczas spotkań 
formacyjnych oraz warsztatów i zabaw edukacyjnych. W planie przewidujemy także całodniowe wy-
cieczki krajoznawcze oraz górskie. Nie zabraknie wspólnej integracji podczas pogodnych wieczorów, 
zabaw dyskotekowych i ognisk. 
Cena zawiera zakwaterowanie, wyżywienie (4 posiłki dziennie), ubezpieczenie oraz transport. 
karta uczestnika Murzasichle 8-13 lat 
W razie pytań zachęcamy do kontaktu. 
Zapisów można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w Biurze KSM Archidiece-
zji Krakowskiej: 
ul. Wiślna 12/7; Kraków 
tel. (12) 62 88 229 
e-mail: biuro@krakow.ksm.org.pl 
Wpłaty należy dokonać na konto: 
PEKAO SA 21 1240 4650 1111 0010 4608 8236 
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KSM MA GŁOS 
Lednica 2018 przeszła do historii. W spotkaniu wzięło udział 
ponad 80 tys. młodych ludzi z całej Polski. 

 

Za spotkanie podziękowali duszpaste-

rze Lednicy, o. Wojciech Prus i o. Ma-

teusz Kosior. Kochani –  któ-

rzy powiedzieli cie swoje 

J estem  na Lednicy! Dziękuje-

my i Ducha więtego uwielbiamy w Waszej obecno-

ci. Tak dobrze było Was widzieć 

pod Rybą i do wiadczyć z Wami Bożego spoj-

rzenia. Jego wzrok, który mówi: Jeste  cenny 

w moich oczach, pobudza nas, żeby my 

w codzienno ci mogli być bezinteresownym da-

rem dla innych. Dziękujemy Ci Boże! Dziękujemy uczestnikom, wolontariuszom, 

przyjaciołom, mediom, sponsorom, służbom państwowym, wszystkim ludziom do-

brej woli, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia XXII Spotkania Młodych 

LEDNICA 2000.   

Do zobaczenia 1 czerwca 2019 !!! 

 

 

Kraków: Rowerowa pielgrzymka do bł. Karoliny Kózkówny 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej już po raz czwarty zorgani-

zowało dwudniową pielgrzymkę rowerową do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zaba-
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DLA NAJMŁODSZYCH 

ZAGADKI 
W wodzie zawsze je zakładam 
Przez ręce, głowę 
Już się teraz nie utopię 
Bo mam koło …. 
 
Gdy słońce mocno świeci 
To wtedy nam się marzy  
By koc szybko rozłożyć  
Na piaszczystej ... 

 

Wody wcale się nie boi 

Lubi pływać po jeziorze 

Ale są potrzebne wiosła 

By nas fala lepiej niosła 

/ratunkowe/, /plaży/, /łódka/ 
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Na wakacje 

 

Razem z rodzicami  

idziemy na dworzec. 

Już czeka na nas pociąg! 

Jedziemy nad morze! 

 

Walizka pełna ubrań, 

A głowa pełna marzeń. 

Co czeka nas na miejscu, 

Za chwilę się okaże! 

 

Jedziemy pośród pól; 

Jedziemy przez lasy. 

Mijamy miasta, wsie. 

Jedziemy na wczasy! 

 

Nareszcie pociąg zwalnia 

I wjeżdża już na stację. 

A nam się krzyczeć chce: 

WAKACJE, są WAKACJE! 

Marta Z. 
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OPOWIADANIE DLA DZIECI 

S p i s k a    k r a i n a   l e g e n d 
W góry, w góry miły bracie – tam przygoda czeka na cię…. 

    Co roku tysiące turystów przemierza górzyste szlaki Tatr, Gorców, Bieszczad, Beskidów czy 
Sudetów. Do tego zestawu dołączyć potrzeba również Pieniny. Są one stosunkowo niskie, ale 
strome i w wielu miejscach skaliste góry, które przecina wstęga Dunajca, wrzynając się w sam 
środek Pienin, tworząc piękny, unikalny przełom. Widziane od strony przełomu pienińskie 
szczyty wyglądają majestatycznie i tworzą urwiste, skaliste przepaście, które zamykają rwące wo-
dy Dunajca.  

Na szlaku pienińskiej przyrody, historii i legendy 
Pieniny dzielą się na 3 części: 
    1. Pieniny spiskie jako najbardziej na zachód wysunięta część Pienin 
    2. Pieniny właściwe  (pomiędzy Czorsztynem a Szczawnicą) 
    3. Małe Pieniny na wschód od Dunajca, sięgające aż do doliny Popradu 
Pieniny są miejscem niezwykłego bogactwa przyrody: 17 gatunków ryb, 10 gatunków płazów, 
188 gatunków ptaków, 61 gatunków ssaków. Możemy tu spotkać bociana czarnego, salamandrę 
plamistą, myszołowa, żmiję. W Pieninach możemy podziwiać też wyjątkowe gatunki roślin. Ale 
nie można zapomnieć o pięknych zabytkach, którymi są: 
         Zamek czorsztyński związany był z postacią św. Kingi. W XIV, XV i XVI wieku został 
rozbudowywany. Przebywali tutaj: Kazimierz Wielki, Ludwik Węgierski, św. Jadwiga Królowa, 
czy Władysław Warneńczyk. Zamek pełnił ważną funkcję obronną dla zapewnienia bezpie-
czeństwa na rozwidleniu szlaków handlowych.  
    Drugi z zamków położony jest pod wierzchołkiem Zamkowej Góry. Była to średniowiecz-
na warownia wzniesiona przez Bolesława Wstydliwego dla żony Kingi. Obecnie to tylko ruiny, 
w których zachował się 90 m pas murów, kamienna cysterna oraz zarys wieży. Tutaj prawdopo-
dobnie św. Kinga miała się schronić wraz z klaryskami przed najazdem  mongołów w końcu 
XIII wieku. 
     Nieopodal Czorsztyna, w Niedzicy, powstała trzecia z pienińskich warowni. Ta XIV-
wieczna twierdza, rozbudowana w XVI w. była własnością węgierskich rodów, stanowiąc straż-
nicę na pograniczu węgiersko – polskim. Niedzicki zamek znany jest z kilku legend.  Jedna z 
nich mówi o kłótliwym małżeństwie Bolesława i Brunhildy, która została wypchnięta przez mę-
ża przez okno. Za swój niecny uczynek poniósł karę. Przez jedną noc stracił bujną fryzurę i zo-
stał łysy. Brunhilda zaś co jakiś czas pokazuje się w postaci białej damy na murach zamku. 
Trudno nie ulec urokowi pienińskich legend o Janosiku, o św. Kindze i błogosławionej mgle, o 
Czerteżu, Czerteziku i Sokolicy, czy ukrytych w zamku skarbach.  
    Uwodzicielski smak legend, piękno zabytków, krajobrazów i rodzimej przyrody sprawiają, że 
warto spędzić wakacje przemierzając Spisz i pienińskie szlaki.   

B.P. 
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WYDARZYŁO SIĘ W PARAFII 

SAKRAMENT DOJRZAŁOŚCI  CHRZESCIJAŃSKIEJ 
 
            Młodzież naszej parafii w dniu 2.05.2018r. otrzymała z rąk biskupa Damiana 
 Muskusa trzeci sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, sakrament bierzmowania. 
 

Duchu Święty przez nas niepojęty  
napełnij nasze serca miłością 
i zostań w nich stałym gościem 
na wieki, wieków. Amen. 
 
Dodaj nam głębokiej wiary 
byśmy w niej wytrwali 
aż do końca świata 
i  w każdym człowieku 
zawsze widzieli brata 

 
                               SAKRAMENT  BIERZMOWANIA PRZYJĘLI: 
Biernat Emilia, Bizub Weronika, Długa Dagmara, Kalata Mateusz, Kowalczyk Krzysztof, Krzysztofek 
Aleksander, Krzysztofek Aleksandra, Łojek Szymon, Łukasz Krystian, Łukasz Paweł, Łukasz Tomasz, 
Mosz Jakub, Mosz Katarzyna, Moś Aleksandra, Moś Gabriela, Mrawczak Damian, Pacyga Marcin, Pacyga 
Tomasz, Pietraszek Gabriela, Pietraszek Jakub, Pietraszek Łukasz, Surma Kamila, Surma Karol, Tazik 
Wiktoria, Tomaszkowicz Tomasz, Tomcza Katarzyna, Zygmond Krzysztof, Zygmond Natalia, Zygmond Syl-
wia. 
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P I E R W S Z A    K O M U N I A   Ś W I Ę T A 
 
          W dniu 18 maja 2018 r. uczniowie klasy III uczestniczyli we Mszy Świętej Pierwszokomunijnej i 
przyjęli do swojego serduszka Pana Jezusa. 
 
                                                     
                                                         
                                               
                                       
 
          
 

 
Po raz pierwszy do Komunii Świętej przystąpili: 

Jezu najsłodszy 
Ojcze i Panie 

dziś było pierwsze 
z Tobą spotkanie 

Przyjmij w ofierze 
me serce małe 
by Cię kochało 
przez życie całe                             

Bizub Natalia  
Broński Przemysław  

Kantor Sara  
Łukasz Anna  
Łukasz Artur  

Szewczyk Amelia  
Szewczyk Anna  
Zygmond Kinga  
Zygmund Emilia  

Zygmund Zuzanna  

Łukasz Dawid  
Łukasz Klaudia  
Łukasz Maciej  

Markowicz Szymon  
Pietraszek Tomasz  
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KREMPACHY  POŻEGNAŁY  NAUCZYCIELA  
ŚP.  JÓZEFA PIERZGĘ 

 
      W piątkowy, słoneczny dzień 25 maja 2018 r. mieszkańcy Krempach, uczniowie ze szkoły podstawowej i 
gimnazjum, byli uczniowie nauczyciela z różnych lat szkolnych, rada sołecka, strażacy, orkiestra dęta, przed-
stawiciele LOK-u i LKS-u, Towarzystwo Słowaków, zespół Zielony Jawor, koledzy nauczyciele z różnych 
szkół z terenu Gminy Nowy Targ oraz delegacja pracowników oświaty z terenu gminy, pożegnali na 
„Krempaskim” cmentarzu nauczyciela p. Józefa Pierzgę,  który pracował w Krempachach  w latach 1981 do 
1999.     
      Mszę Świętą pogrzebową odprawiali księża, którzy pracowali w parafii, ks. Jacek Wieczorek i ks. Jan 
Wróbel oraz obecny proboszcz Dariusz Ostrowski.  
Oprawę muzyczną pogrzebowej uroczystości uświetniała założona przez nauczyciela schola „Kantata” i orkie-
stra OSP, a podczas Komunii Św. pieśń „Pie Jesu” zaśpiewała p. Maria Wnęk, uczennica p. Józefa Pierzgi. 
     Ze łzami w oczach pożegnaliśmy zasłużonego dla szkoły i wsi nauczyciela.  

Cześć Jego pamięci!   
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           UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  CIAŁA  W  PARAFII  2018 
 
                  W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r.w 
diecezji krakowskiej. W 1420 r. na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, 
obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. 
Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest dniem ustawowo wolnym od pracy.  
 
 

W żółtych smugach światła 
i kadzidła dymie 
Monstrancji promiennej 
blask pod baldachimem 

 
 

Słychać wzniosłe pieśni  
pełne blasku, woni 
złóżmy wszyscy pokłon 
Panu Jezusowi 

 
 

Który się ukrywa  
w białej, świętej Hostii 
pod postacią chleba  
w dniu pełnym radości                               
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Prymicje ks. Szymona w Krempachach 
      W uroczystość liturgiczną Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało,  w dniu 31 maja 2018 r. o 
godz. 11 – tej swoją pierwszą Mszę Świętą w naszej parafii odprawił ks. Szymon  
Wykupil.  
      Uroczystości prymicyjne rozpoczęły się od życzeń, które składały księdzu dzieci z grupy 
misyjnej, następnie młodzież z KSM-u, rady parafialnej i ks. proboszcz Dariusz Ostrowski. 
Ksiądz Szymon podziękował za życzenia, także za modlitwę i wsparcie duchowe, które otrzy-
mał w parafii.  
     Następnie parafianie uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej Prymicyjnej, odprawianej 
przez ks. Szymona. Po Mszy św. wyruszyliśmy z procesją do czterech ołtarzy. Szliśmy w niej za 
Jezusem eucharystycznym, niesionym w monstrancji, na zmianę przez księży, po ulicach naszej 
wsi. Dziewczęta sypały kwiatki, biły dzwony, unosił się wonny dym kadzideł. Przy każdym ołta-
rzu modliliśmy się i śpiewali pieśni. Po zakończeniu uroczystości ks. Szymon udzielił parafia-
nom błogosławieństwa indywidualnego.  

Czcigodny księże Szymonie!  
To, co zrobiłeś dla nas, czas nie wymaże z pamięci, więc księdzu dzisiaj życzymy zdrowia, siły 
i opieki Bożej najwięcej. Byśmy my dzieci z grupy misyjnej i uczniowie, stali się godni księdza, 
chociaż w malutkiej połowie. 
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Moi drodzy, w kolejnym dniu nowenny miesięcy przed setną rocznica odzyskania nie-
podległości przez naszą Ojczyznę, Kościół każe nam się zastanowić nad fragmentem Ewangelii 
św. Mateusza. Otóż słyszymy słowa bardzo mocne: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie 

rzucajcie swych pereł przed świnie. To są słowa Pana Jezusa. Nie jest to wyrażanie, które paso-
wałoby liberalnym teologom, którzy chcieliby zagłaskać ludzi i wypatrzeć znaczenie słów Pa-
na. Te słowa nie pasują to skrzywionego obrazu Zbawiciela, przedstawianego jako pobłażliwe-
go i miłosiernego Jezuska z obrazka. Nie! Chrystus mówi wyraźnie i jednoznacznie. Mówi do 
uczniów, zatem do tych, którzy mają nieść Dobrą Nowinę. Co jest święte? Co jest dla nas naj-
świętsze? Kto? Trudno nie odwołać się do teologicznych dysput, kiedy heretykom, ludziom ży-
jącym w grzechu niektórzy na siłę chcą wpychać Komunię Świętą! Dzięki Bogu Stolica Apo-
stolska zablokowała takie pomysły biskupów niemieckich. Nie ma możliwości aby Boga przyj-
mował heretyk i człowiek, który żyjąc w grzechu nie chce się pojednać z Bogiem, a z przyczy-
ny własnego dobrego samopoczucia chce być dopuszczony do Eucharystii. Tu mówimy STOP, 
takim groźnym zjawiskom, które wypaczają podstawowe zasady naszej wiary. Święte dla świę-
tych! Tak w starożytnym Kościele zapowiadano moment przyjęcia Komunii Świętej, aby ci 
którzy są do tego nie powołani, opuścili zgromadzenie. Bo człowiek, który jest wewnętrznie 
przysposobiony do przyjęcia Boga jest rzeczywiście świętym. Pamiętam jak w seminarium, 
mówiono nam o towarzyszeniu człowiekowi i pomocy w jego nawróceniu, w kontekście dzi-
siejszej Ewangelii. Moi kochani, nic na siłę. Nie ma co mówić o Panu Bogu, o zasadach naszej 
wiary, itd. ludziom, którzy gardzą wiarą, dla których Bóg to jest temat co najwyżej śmieszny, a 
Kościół to zdemoralizowana organizacja. Żal takich ludzi, trzeba się za nich modlić, trzeba 
próbować do nich się przebić, ale bez przesady. Muru głową nie przebijesz. Nie rzucajcie 

swych pereł przed świnie. Przykrym jest jeszcze jedno, że mimo nawoływań, mimo próśb, 
ostrzeżeń, możemy obserwować stopniową demoralizację i upadek młodych, i nie tylko. Przy-
krym jest patrzeć jak ktoś oddala się od Pana Boga, bo oczywiście wie lepiej niż wszyscy inni 
co jest właściwe. Upadkowi duchowemu towarzyszy bieda moralna, i tak człowiek przemienia 
się w „psa” i „świnię”, dla którego Ewangelia jest dyrdymałem. 

Na ten przykry obraz, niestety współczesnego świata, proponowana jest nam postać bł. 
Anieli Salawy. Cieszę się, że mogę o niej dzisiaj mówić bo to moja krajanka. Pochodzącą ze 
wsi Siepraw, graniczącej z moją rodzinną miejscowością. I ta prosta kobieta swoim życiem 
wypełnionym ofiarną i ciężka pracą, jak się później okazało wypełniła słowa Zbawiciela: 
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym 

polega Prawo i Prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę. 
Aniela Salawa urodziła się pod koniec XIX stulecia. Pochodziła z prostej, ale bogoboj-

nej rodziny drobnych rolników. Jej wykształcenie pozostawiało wiele do życzenia, miała ukoń-
czone jedynie dwie klasy szkoły elementarnej. Pomoc rodzicom w gospodarstwie, codzienna 
Msza Święta, codzienny różaniec w rodzinie, opieka nad rodzeństwem. To była jej młodość. 
Ciężka praca i Bóg. Mając zaledwie 16 lat, opuściła dom rodzinny gdyż biada była tak wielka, 
że trzeba było szukać chleba w Krakowie, bo rodzinne możliwości zostały przekroczone, a 
przy licznym młodszym rodzeństwie trzeba było się usamodzielnić tak wcześnie. I udała się do 
Krakowa. Tam znalazła zatrudnienie jako służąca, pomoc domowa. W tym miejscu odnalazła 
swoją drogę uświęcenia, bycie służącą odkryła jako swoje powołanie, swoją drogę do święto-
ści.  

KAZANIE CZERWIEC, NOWENNA PRZED 100. ROCZNICĄ  
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 

KREMPACHY 26. 06. 2018  
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ks. Szymon  

Pełniła swoje obowiązki wzorowo, mimo iż pełniła nie raz niewdzięczne zadania i spo-
tykała się z przykrościami od pracodawców. Była obowiązkowa, dokładna, wzorowo pełniła 
swoje obowiązki służącej za głodową pensję. Nie skarżyła się, znosiła to wszystko w milczeniu 
i cierpliwości. Mimo licznych zajęć, pracy od rana do nocy, nie zapomniała o własnym rozwo-
ju duchowym. Ta prosta, niewykształcona kobieta, sięgała po Słowo Boże i inne książki religij-
ne. Lektura była jej hobby. Poza powieściami, w których się rozczytywała, nie brakowało także 
pozycji z zakresu filozofii. Zatem Aniela była osobą niezwykle ambitną, nie zadawalała ją sta-
gnacja, nie mówiła sobie „dobrze jest jak jest”. Choć w życiu zdarzyła się jej okazja do zamąż-
pójścia, wzgardziła tym szczęściem. Postanowiła doskonalić się i żyć w jedności z Bogiem. 
Bóg stał się jedynym pragnieniem jej serca. Mając 18 lat złożyła dozgonny ślub czystości. Co-
dziennie uczęszczała na Msze Święte do kościało franciszkanów w Krakowie, wstąpiła do sto-
warzyszenia św. Zyty, które w czasie I wojny światowej niosło pomoc rannym, ona też podej-
mowało to dzieło miłosierdzia. Chciała nawet wstąpić do zakonu, ale za radą spowiednika po-
została „w świecie”, później jednak została przyjęta do trzecia zakonu św. Franciszka, była za-
tem tercjarką, czyli taką skrytą siostrą, żyjącą pośród ludzi, podejmującą wszystkie obowiązki 
ludzi świeckich. Miała też szczególny dar obcowania z Bogiem, doświadczenia mistyczne, któ-
re spisała w swoim Dzienniku. Ostatnie lata życia spędziła w nędzy, zmiażdżona chorobą, gruź-
licą, która na tamten czas była nieuleczalna. Zmarła w 1922 roku, mając zaledwie 41 lat życia.   

Nie jest nam Aniela Salawa tak odległa. Żyła niecałe 100 lat temu. Jej wielką radością 
życia było to, że doczekała się wolnej Polski. Z zaboru austriackiego, kilka lat żyła w wolnej 
Polsce. Doświadczyła tego szczęścia, o które walczyło tyle pokoleń Polaków, szczęścia o które 
zabiegali nasi rodacy na różne sposoby, czy to przez powstańcze zrywy, czy przez utrzymanie i 
pielęgnowanie polskiej tradycji, polskiej historii, polskiej kultury i naszej polskiej wiary, nie-
odzownie związanej z Kościołem katolickim. Aniela Salawa swoim życiem podkreślając war-
tość ludzkiej pracy budowała Polskę. Swoją pracą, swoimi obowiązkami budowała Niepodle-
głą. W jej skromnej postawie widzimy przykład solidnej pracy, szacunek do pracodawcy i soli-
darność z współpracownikami. Błogosławiona Aniela poucza nas, aby swój obowiązek, swoją 
pracę łączyć z postawą oddania Bogu. Człowiek jest stworzony aby pracował na tej ziemi i tym 
samym wszystko zawierzył Bogu. Czas życia Anieli Salawy, to okres wzrostu znaczenia fabry-
kantów, powstają ruchy robotnicze, ideologie bazujące na temacie pracy ludzkiej. Współczesny 
Kościół w osobie papieża Leona XIII, który zauważył problemy ludzi pracy, robotników, w 
Encyklice Rerum novarum z 1891, przestrzegał przed wykorzystywaniem pracowników przez 
pracodawców, co miało wpływ na obniżone morale i zapaść obyczajową, połączoną ze wzro-
stem ubóstwa. Chciwość i wyzysk tylko pogłębiały złe relacje między pracodawcami a proleta-
riatem. Przyczynę tych nieszczęść papież widział w złych prawach państwowych, pozbawio-
nych odniesienia do religii, co umożliwiało bezkarne bogacenie się na ludzkiej krzywdzie. Tam 
gdzie zostaje wyparty Bóg, tam szybko Jego miejsce zajmuje szatan. W społeczeństwach gdzie 
Bóg został odrzucony, gdzie nauczanie Kościoła, pełne troski o drugiego, zostało zmarginalizo-
wane, tam pojawiła się społeczna niesprawiedliwość, która w późniejszym czasie dała się po-
znać całemu światu jako krwawa rewolucja komunistyczna. 

Moi drodzy. Przykład Anieli Salwy każe nam być wdzięcznymi Bogu za dar pracy. Jaka 
by ona nie była. Dziękujmy Bogu, że możemy wypełniać to do czego także zostaliśmy stwo-
rzeni, każdy wedle własnych możliwości. Postępujmy na drodze świętości realizując przykład-
nie nasze powołanie, czy to jako pracownicy umysłowi czy fizyczni, w jakimkolwiek zwodzie. 
To jest droga świętości. Dodatkowo naszą pracą wspomagajmy rozwój naszej ukochanej wol-
nej Ojczyzny. Naszym zaangażowaniem i ciągłym rozwojem starajmy się budować Polskę, 
opartą na Bożych prawach, w poszanowaniu każdej uczciwej pracy. Zawierzajmy Polskę wsta-
wiennictwu błogosławionej służącej, która jest dla nas przykładem miłości Boga, Ojczyzny i 
przykładnego realizowania swojego powołania. Amen.  
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WYDARZYŁO SIĘ W NASZEJ PARAFII 

luty – maj 2018 
 

luty 2018 

18 lutego – jak co roku w I niedzielę wielkiego postu przeprowadzona została 
zbiórka pieniędzy na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się w Krakowie. Tym razem na 
rozwój sanktuarium świętego papieża Polaka można było przekazać 770,40 zł. 

25 lutego – niedziela Ad gentes w tym roku obchodzona była pod hasłem 
Uczniowie-misjonarze mocą Ducha Świętego.  W tym dniu modliliśmy się za polskich 
misjonarzy pracujących na całym świecie, w tym także za s. Teresę Łukasz pochodzącą 
z Krempach. 

27 lutego – w ostatni wtorek lutego odprawione zostało pierwsze nabożeństwo 
z cyklu nowenny jubileuszowej przed setną rocznicą odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Najpierw dk Szymon Wykupil przed Najświętszym Sakramentem poprowadził 
modlitwę różańcową z okolicznościowymi rozważaniami. Następnie odprawiona zo-
stała uroczysta Msza Św. z kazaniem proboszcza. Młode pokolenie poprowadziło mo-
dlitwę dziękczynną po Komunii Św., a po Mszy Św. klasa VI przedstawiła program arty-
styczny przygotowany pod okiem wychowawczyni, pani Leokadii Surmy i polonistki, 
pani Agaty Bryji. 

 
marzec 2018  

1 marca – w I sobotę miesiąca z wizytą do chorych udał się dk. Szymon. Wieczo-
rem poprowadził nabożeństwo pierwszo sobotnie. Na Mszy Św. ze zmianką tajemnic 
różańcowych zaczęło się pojawiać coraz mniej dzieci należących do róży różańcowej. 

18-20 marca – tegoroczne rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. Piotr Wali-
góra. Ks. Piotr pochodzi z Zebrzydowic, a obecnie pracuje jako wikariusz parafii Matki 
Bożej Królowej Polski w Krakowie Nowym Ruczaju. 

25 marca – Podobnie jak w latach ubiegłych msze św. o godz. 9.00 i 10.30 po-
przedzone były poświęceniem palm, które dzięki sprzyjającej pogodzie miało miejsce 
przed kościołem. Po wysłuchaniu Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy 
wierni w procesji udali się na dalszy ciąg liturgii do świątyni. Jak co roku na Mszy Św. o 
godz. 10.30 śpiewana była Męka Pańska. Wykonał ją,  podobnie jak to bywało w po-
przednich latach,  zwoływany tylko na tę okoliczność chór parafian. Tym razem jednak 
zaszła pewna istotna zmiana. Dotychczas usłyszeć można było tylko opis Męki Pana Je-
zusa według św. Mateusza i to niezależnie od tego, co nakazywały przepisy liturgiczne. 
W tym roku zgodnie z kalendarzem liturgicznym wykonana została Męka Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa według św. Marka. Chórzyści spisali się na medal. 

27 marca – W Wielki Wtorek odprawione zostało drugie nabożeństwo nowenny 
jubileuszowej przed rocznicą odzyskania niepodległości. Złożyły się na nie różaniec z 
okolicznościowymi rozważaniami, Msza Św. z kazaniem i uroczystym dziękczynieniem 
po Komunii Św. oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy VI wraz 
z nauczycielkami. 

29 marca – 1 kwietnia – tegoroczne Triduum Sacrum przebiegało bez żadnych 
zakłóceń. Służba Liturgiczna spisała się na medal. Parafianie licznie uczestniczyli za-
równo w obrzędach, jak też w czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem. Nawet z 
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zbiórka pieniędzy na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się w 
Krakowie. Tym razem na rozwój sanktuarium świętego pa-
pieża Polaka można było przekazać 770,40 zł. 

25 lutego – niedziela Ad gentes w tym roku obchodzo-
na była pod hasłem Uczniowie-misjonarze mocą Ducha Świę-
tego.  W tym dniu modliliśmy się za polskich misjonarzy pra-
cujących na całym świecie, w tym także za s. Teresę Łukasz 
pochodzącą z Krempach. 

27 lutego – w ostatni wtorek lutego odprawione zosta-
ło pierwsze nabożeństwo z cyklu nowenny jubileuszowej 
przed setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Najpierw dk Szymon Wykupil przed Najświętszym Sakra-
mentem poprowadził modlitwę różańcową z okolicznościo-
wymi rozważaniami. Następnie odprawiona została uroczy-
sta Msza Św. z kazaniem proboszcza. Młode pokolenie poprowadziło modlitwę dzięk-
czynną po Komunii Św., a po Mszy Św. klasa VI przedstawiła program artystyczny przy-
gotowany pod okiem wychowawczyni, pani Leokadii Surmy i polonistki, pani Agaty 
Bryji. 

 
marzec 2018  

1 marca – w I sobotę miesiąca z wizytą do chorych udał się dk. Szymon. Wieczo-
rem poprowadził nabożeństwo pierwszo sobotnie. Na Mszy Św. ze zmianką tajemnic 
różańcowych zaczęło się pojawiać coraz mniej dzieci należących do róży różańcowej. 

18-20 marca – tegoroczne rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. Piotr Wali-
góra. Ks. Piotr pochodzi z Zebrzydowic, a obecnie pracuje jako wikariusz parafii Matki 
Bożej Królowej Polski w Krakowie Nowym Ruczaju. 

25 marca – Podobnie jak w latach ubiegłych msze św. o godz. 9.00 i 10.30 po-
przedzone były poświęceniem palm, które dzięki sprzyjającej pogodzie miało miejsce 
przed kościołem. Po wysłuchaniu Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy 
wierni w procesji udali się na dalszy ciąg liturgii do świątyni. Jak co roku na Mszy Św. o 
godz. 10.30 śpiewana była Męka Pańska. Wykonał ją,  podobnie jak to bywało w po-
przednich latach,  zwoływany tylko na tę okoliczność chór parafian. Tym razem jednak 
zaszła pewna istotna zmiana. Dotychczas usłyszeć można było tylko opis Męki Pana Je-
zusa według św. Mateusza i to niezależnie od tego, co nakazywały przepisy liturgiczne. 

W tym roku zgodnie z kalendarzem liturgicznym wy-
konana została Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa 
według św. Marka. Chórzyści spisali się na medal. 
27 marca – W Wielki Wtorek odprawione zostało 
drugie nabożeństwo nowenny jubileuszowej przed 
rocznicą odzyskania niepodległości. Złożyły się na nie 
różaniec z okolicznościowymi rozważaniami, Msza 
Św. z kazaniem i uroczystym dziękczynieniem po Ko-
munii Św. oraz program artystyczny przygotowany 
przez uczniów klasy VI wraz z nauczycielkami. 
29 marca – 1 kwietnia – tegoroczne Triduum Sa-
crum przebiegało bez żadnych zakłóceń. Służba Litur-
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giczna spisała się na medal. Parafianie licznie uczestniczyli zarówno w obrzędach, jak 
też w czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem. Nawet z procesji rezurekcyjnej nikt 
nie uciekł do domu, choć deszcz padał z każdym okrążeniem kościoła coraz to silniej-
szy. Wytrwali do końca strażacy, orkiestra, niosący sztandary, chorągwie i feretrony. 
Panowie przy baldachimie także zmokli. Za to Te Deum zabrzmiało radośniej niż zwy-
kle. 

 
kwiecień 2018  

1 kwietnia – uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przypadła w tym roku 1 
kwietnia. Proboszcz korzystając z tej okazji bez zmrużenia oka przeczytał wiernym 
ogłoszenie następującej treści: SANEPiD informuje, że w niektórych barwnikach do jajek 

wykryto szkodliwe substancje. Dlatego jajek barwionych na niebiesko nie wolno spoży-

wać ani karmić nimi zwierząt. W Poniedziałek Wielkanocny będą przed kościołem usta-

wione pojemniki, do których należy składować niebieskie jaja. Będą one poddane utyliza-

cji. Na następny dzień trzeba było ogłosić dementi, co wywołało żywą reakcję wśród 
wiernych. Wiele osób dało się nabrać, ale nikt się nie obraził, choć ze śmiechem pro-
boszcz został oskarżony, że niejedna rodzina zostałaby na Wielkanoc bez jajek z powo-
du tego żartu.  

8 kwietnia – w II niedzielę wielkanocną dzieci przygo-
towujące się do I Komunii Św. oraz kandydaci do bierzmowa-
nia wraz z rodzicami i chrzestnymi wzięli udział 
w nabożeństwie, w czasie którego odnowili przyrzeczenia 
chrzcielne. 

9 kwietnia – w pierwszym dniu po zakończeniu oktawy 
Zmartwychwstania Pańskiego obchodziliśmy uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. Nawet bociany, które mają w zwyczaju pojawiać się w Polsce 
z okazji tego święta, tym razem spóźniły się i zasiadły na gnieździe dopiero w kwiet-
niu. Zwiastowanie Pańskie obchodzone jest co roku jako Dzień Świętości Życia. Z tej 
okazji zachęca się wiernych do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Niestety 
w naszej parafii zachęty i starania odnoszą co roku mizerny skutek. Tym razem to szla-
chetne zobowiązanie podjęło 17 osób.  

15 kwietnia – III niedziela wielkanocna przeżywana jest od kilku lat jako Nie-
dziela Biblijna. Młodzież z KSMu rozdawała przed kościołem każdemu wiernemu kar-
teczki z siglami jako zachętę do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Mszy Św. o godz. 
9.00 towarzyszyła uroczysta intronizacja Ewangeliarza oraz wspólne odczytanie frag-
mentów listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. 

24 kwietnia – trzecie z kolei nabożeństwo nowenny jubileuszowej zostało od-
prawione w ostatni wtorek kwietnia. Tym razem było ono uboższe o program arty-
styczny, ponieważ ucznio-
wie szkoły podstawowej w 
tym dniu byli na wycieczce 
szkolnej. W tym dniu po raz 
pierwszy od niepamiętnych 
czasów w kościele 
w Krempachach została od-
prawiona Msza Św. w inten-
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cji naszej Ojczyzny. 
28 kwietnia – w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 

została ogłoszona błogosławioną Hanna Chrzanowska. Od kilku miesięcy parafia w 
Krempachach uczestniczyła w przygotowaniach do tej beatyfikacji. Pomimo zachęty 
i konkretnych ułatwień dla ludzi chorych i starszych, nikt z Krempach nie zgłosił swej 
chęci udziału w uroczystości. 

29 kwietnia – nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 młodzież 
gimnazjalna rozpoczęła triduum przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Przez 
trzy kolejne dni katechumeni uczestniczyli w liturgii, wsłuchiwali się w słowo Boże i 
brali udział w próbach liturgicznych. 

 
 

maj 2018  

Nabożeństwa majowe odprawiane codziennie rozpoczynały się w dni powsze-
dnie o godz. 18.30, a bezpośrednio po ich zakończeniu zaczynały się msze św. W nie-
dziele i święta nabożeństwa majowe rozpoczynały się od razu po zakończeniu mszy 
św. o godz. 9.00 (po polsku) i po mszach o godz. 10.30 (po słowacku). Z wielką gorliwo-
ścią uczestniczyły w nich zwłaszcza dzieci mające przystąpić w tym roku po raz pierw-
szy do Komunii Św. Nie można tego samego powiedzieć o młodzieży, która przyjęła 
bierzmowanie. 

1 maja – w szpitalu w Nowym Targu zmarł ks. kanonik Tadeusz Dybeł, dziekan 
dekanatu niedzickiego, proboszcz parafii św. Mikołaja w Maniowach. Importa ciała 
księdza dziekana do dolnego kościoła w Maniowach odbyła się w niedzielę, 6 maja. Li-
turgii przewodniczył bp Damian Muskus. Mszę Św. koncelebrowało ponad stu kapła-
nów. Pogrzeb został odprawiony w poniedziałek, 7 maja. Poprowadził go bp Jan Zając 
przy udziale bpa Leona Małego ze Lwowa i ponad 180 księży. 

2 maja -  bp Damian Muskus udzielił sakramentu bierzmowania 29 gimnazjali-
stom z naszej parafii. Sama uroczystość została poprzedzona Triduum, w czasie które-
go młodzież gromadziła się na modlitwie i próbach liturgicznych. Dzięki temu liturgia 
bierzmowania przebiegła wzorowo. Niestety, już od następnego dnia młodzież wy-
bierzmowana zniknęła z kościoła. Niektórych z nich można jeszcze zobaczyć na nie-
dzielnych lub świątecznych mszach św. Pojedyncze osoby pojawią się nawet na nabo-
żeństwie majowym. Większość jednak jakby zapadła się pod ziemię. 

3 maja – Msza Św. o godz. 9.00 była sprawowana w intencji naszych parafian, 
którzy już nazajutrz mieli przystąpić do 
egzaminu maturalnego. Po Mszy Św. i na-
bożeństwie majowym proboszcz z diako-
nem Szymonem zaprosili te 8 osób na ple-
banię na spotkanie przy kawie. Tym ra-
zem to sami maturzyści postarali się o 
ciastko do kawy. 
6 maja – Jak co roku w pierwszą niedzielę 
maja odprawiona została Msza Św. w in-
tencji strażaków z OSP Krempachy. Straża-
cy w mundurach wypełnili niemal całą 
świątynię. Orkiestra swą grą dodała splen-

 



 

Ks. Proboszcz 
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W NASZEJ PARAFII 
Do wieczności odeszli: 
+ Jan Kaczmarczyk                     + 29.03.2018 
+ Walenty Kowalczyk  + 18.05.2018 

+ Józef  Pierzga   + 23.05.2018 
 

     Sakrament chrztu przyjęli:  

     Adam Jan Perkowski            29.04.2018 

     Oliwia Łukasz   13.05.2018 
     Adam Kaczmarczyk  10.06.2018 
 

Sakrament małżeństwa zawarli: 

Marcelina Łojek i Michał Karol Szczygieł 14.04.2018 
Magdalena Pietraszek i Marek Pietraszek         23.06.2018 

Krempachach. Kilka osób spośród krempaskiej młodzieży wziąło udział w tej podnio-
słej chwili. Na drugi dzień, 27 maja, ks. Szymon odprawił swą pierwszą mszę św. w ro-
dzinnej parafii. W tym czasie w Krempachach obchodzono uroczyście rocznicę I Komu-
nii Św. Dzieci z klasy IV zostały przygotowane przez dk. Szymona. Z oczywistych powo-
dów nie mógł on osobiście uczestniczyć w tej uroczystości. Dzieci wynagrodziły mu to 
modlitwą w jego intencji. 

28 maja – w poniedziałek o 20.00 w salce na plebanii odbyło się pierwsze spo-
tkanie chóru parafialnego. Miało ono charakter założycielski. Na zaproszenie skiero-
wane w ogłoszeniach parafialnych do wszystkich odpowiedziało 14 osób. Postanowio-
no, że kierownictwo chóru obejmą Bożena i Piotr Perkowscy. Spotkania będą się odby-
wały co tydzień w poniedziałki o godz. 20.00. Opiekę duszpasterską nad chórem bę-
dzie sprawował proboszcz. Chór w swojej działalności będzie się kierował prawem ko-
ścielnym, szczególnie wydaną w październiku 2017 roku instrukcją Konferencji Epi-
skopatu Polski o muzyce kościelnej. 

31 maja – uroczystość Bożego Ciała miała w tym roku w Krempachach wyjątko-
wy charakter. W tym dniu odbyły się w naszej parafii prymicje ks. Szymona Wykupila. 
Odprawił on Mszę Św. o godz. 10.30, po czym poprowadził procesję. Kazania na 
wszystkich trzech mszach wygłosił ks. prof. Józef Marecki z UPJPII. Ks. profesor został 
zaproszony przez neoprezbitera, był bowiem promotorem jego pracy magisterskiej. Po 
procesji ks. Szymon udzielił indywidualnego błogosławieństwa rozdając przy tym pa-
miątkowe obrazki. Następnie orkiestra krempaska odprowadziła neoprezbitera na ple-
banię, gdzie wraz z rodziną i gośćmi księża spożyli uroczysty obiad. Od tej chwili przez 
najbliższe tygodnie ks. Szymon będzie samodzielnie pracował na parafii w Krempa-
chach, bo korzystając z jego obecności proboszcz udał się na urlop. 



 

Zespół  redakcyjny 
 

ks. proboszcz, ks. Szymon, Barbara Paluch, Marta Kaczmarczyk, Marta Zygmond, KSM,  
Skład i łamanie tekstu: Kamil i Katarzyna Kowalczyk,  

 Dodatkowe teksty: Anna Krzysztofek, ks. Józef Bednarczyk, ks. Łukasz Jachymiak 
Zdjęcia: KSM, Franciszek Pacyga, Jan Krzysztofek, Krystyna Waniczek 

Tatry ponad Łapszami Wyżnymi  

Widok z Grandeusa na Pieniny i Magurę Spiską  

Góra Żar – najwyższe wzniesienie Spiskich Pienin  

Widok z Dursztyńskich polan na południe. Sam Dursztyn widać po lewej stronie.  


