Ko ció w Szaflarach
Pierwsza
wiadomo o ko ciele w
Szaflarach pochodzi z
1350 r. Parafia ta nie
nale a do bogatych. W
dniu 26 pa dziernika
1519 r zosta a w czona
do parafii nowotarskiej.
Szaflary zosta y
znowu parafi w 1596 r.
kierowa ni
administrator i nale y do niej
wsie: Ba ska, Bia y
Dunajec,
Maruszyna,
Le nica,
Skrzypne,
Gliczarów, Zaskale i Z b. Od 1611 r. ponownie sta a si fili parafii
nowotarskiej. Wzmianki ród owe o ko ciele mówi , e by to obiekt
drewniany, z trzema o tarzami. ciany ko cio a by y czyste,
tarze nakryte obrusami na jednej cianie wisia tylko
krzy , sufit by malowany. Hostie wypiekano we wsi, co
tydzie . Przy bocznym o tarzu sta a drewniana chrzcielnica,
a w niej blaszane naczynie z czyst wod . By y trzy ornaty
(zielony, czerwony i czarny), dwie kapy (czerwona i
zielona), a w czasie procesji niesiono dwie chor gwie. W
ko ciele nie by o tabernakulum. Pojawi o si dopiero w
1608 r.
W 1652 r. zosta a wzniesiona przez miejscow
ludno drewniana wi tynia o murowanych fundamentach.
Ko ció zosta
oddany w opiek
w. Andrzejowi
Aposto owi.
W XVII i XVIII w. pietrz nad ko cio em i jego maj tkiem pe nili
prowizorzy zwani witrykami. Starali si oni o wino, m , ksi gi ko cielne itd.
Dobierani byli spo ród ch opów. W 1608 r. witrykami byli - Miko aj Wojda i
Tomasz Sikuta, a w 1765 r. by ju tylko jeden witryk. W 1748 r. istnia y w
ko ciele organy, a pierwszym organist by Józef Kubichowicz.
Wed ug relacji z 1792 r. ko ció by ju bardzo spróchnia y i zniszczony
po po arze we wsi, wiec z inicjatywy proboszcza nowotarskiego ks. Szymona
Zamojskiego zacz to budowa nowy, murowany. Jego budow uko czono w

1810 r. Konsekracji w dniu 3 VIII 1823 r. dokona biskup Grzegorz T. Ziegler.
Wybudowanie ko cio a da o podstaw do przywrócenia Szaflarom statusu
parafii. Zosta a ona reaktywowana 7 X 1833 r. dekretem Gubernium
Lwowskiego. Pracowa o w niej dwóch kap anów, a od 1846 r. ju trzech.
Pierwszym proboszczem by ks. Micha Kalisiewicz. W latach 1907 - 1909
dobudowano dwie boczne kaplice: od strony pó nocnej - Naj wi tszej Marii
Panny, a od po udniowej - Naj wi tszego Serca Pana Jezusa. Wcze niej, bo w
1903 r. ufundowano dzwon ,,Maurycy”. W latach 1819 - 1829 proboszczem by
ks. Jan Waksmundzki. Przyczyni si bardzo do przywrócenia w 1820 r. szko y
parafialnej w Szaflarach. Za jego pasterzowania dokonano konsekracji obecnego
ko cio a.
Kiedy w 1953 r. proboszczem zosta ks. Leon Krejcza, równie wiele
dokona w Szaflarach. W 1964 r. na wie y obok dzwonu
„Maurycy” zawieszono dwa nowe: „Andrzej Pawe ” o
wadze 768 kg oraz „Królowa Podhala” (460 kg). Ich
po wi cenia dokona biskup krakowski ks. Karol
Wojty a w dniu 31 XI 1964 r. W 1965 r. we wn kach
muru wokó ko cio a ustawiono figury: Matki Bo ej,
w. Józefa, w. Andrzeja Aposto a, w. Kingi, które
wyrze bi w drzewie lipowym artysta ludowy z D bna
ks. Józef Janas. Obecnie znajduj si w skarbcu
parafialnym. W roku 1967 odnowiono o tarz i kaplic
Naj wi tszej Marii Panny, ambon , wykonano polichromi na cianach i
mozaiki, za w 1968 r. odnowiono o tarz g ówny. W 1971 r. wykonano boazerie
w ko ciele, a w 1975 r. postawiono
pomnik w. Andrzeja Aposto a „Pod
Gór ”.
W 1979 r. wszystkie parafie
dekanatu nowotarskiego nawiedzi y
relikwie w. Stanis awa z okazji 900lecia jego mierci.
Obecnie teren parafii obejmuje Szaflary
i Bór, Pitoniówk i niewielk cz
Maruszyny. Od 16 V 1992 r. Nasza
parafia nale y do dekanatu Bia y
Dunajec, którego dziekanem jest ks.
Zdzis aw Dobrza ski. Obecny ko ció
zbudowany jest z kamienia i skierowany
na wschód. Jest jednonawowy o
ugo ci 38,06 m, szeroko ci 11.10 m. Z
zewn trz
posiada
7
przypór
wzmacniaj cych
mury
ko cio a.
Prowadz do niego 3 wej cia. W oknach

ko cio a s kolorowe witra e ufundowane mi dzy innymi przez ks. Dr Józefa
Benedyka, ks. proboszcza Wojciecha Wcis o. W prezbiterium, w kszta cie
pó kola, jest o tarz g ówny wczesnobarokowy z drzewa modrzewiowego z
ko ca XIX w., konsekrowany w 1892 r. przez kardyna a Albina Dunajewskiego.
W o tarzu jest figura Chrystusa Ukrzy owanego i
zasuwany obraz w. Andrzeja Aposto a oraz Matki
Bo ej Ró cowej. W bocznych niszach s figury
Wincentego a Paulo i w. Jana Kantego. W górnej
cz ci o tarza jest p askorze ba Trójcy wi tej. Za
tarzem jest obej cie, w rodku którego w cianie
znajduje si relikwiarz zrobiony na kszta t krzy a
jerozolimskiego, a w nim kamie z Góry Golgoty,
ziemia z Ogrodu Oliwnego, ziemia spod Bazyliki
Narodzenia Pana Jezusa. Relikwie te przywióz w
1973 r. z Ziemi wi tej ówczesny proboszcz ks. Leon
Krejcza. Po obu stronach prezbiterium s tablice
pami tkowe Tomasza Uzna skiego, kolatora ko cio a
i Honoraty z Domaradzkich Uzna skiej.
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