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Aktualności

Drodzy Czytelnicy!
Czas płynie nieubłagalnie szybko. Tak niedawno wspo-
minaliśmy wakacje, a tu już połowa października! Z en-
tuzjazmem i nowymi pomysłami, pełni zapału przy-
stąpiliśmy do pracy i wróciliśmy do szkoły. Nie należy 
jednak zapominać, że miesiąc październik  jest miesią-
cem różańca świętego. Z tej właśnie okazji warto tutaj 
przywołać pewne wydarzenia z 7.10.1571 r. W tym dniu 
wojska chrześcijańskiej Europy pokonały w bitwie pod 
Lepanto armię  turecką, zatrzymując tym samym in-
wazję Islamu do krajów europejskich. Dokonało się to 
dzięki modlitwie różańcowej, do której wezwał wszyst-
kich ludzi ówczesny papież Pius V. Z tej też racji ustano-
wił on święto Matki Bożej Różańcowej. 

Czy ta sytuacja z XVI wieku czegoś nam nie przypo-
mina? Czy historia nie zatacza przypadkiem przysłowio-
wego koła? Chyba więc nikomu nie trzeba tłumaczyć, co 
w takiej sytuacji należy robić.

Listopad z kolei nastraja nas do zadumy nad sensem 
ludzkiego życia, nad tajemnicą przemijania. Odwiedza-
my groby tych, którzy odeszli do wieczności i modlimy 
się za zmarłych drogich naszym sercom. Jest to również 

czas, kiedy ożywa 
w nas wiara w zmar-
twychwstanie, w ży-
cie, które się zmienia, 
ale się  nie kończy. 
Każda śmierć to nie 
tylko smutek i żało-
ba po stracie bliskiej 
osoby, to również 
rodząca się nadzieja, 
w której śmierć jest 
„bramą” do lepszego 
życia. I tej nadziei, 
jako zespół redakcyj-
ny, życzymy wszystkim.  Niech i nam będzie dane  spo-
tkać się po drugiej stronie w wiecznej radości i chwale 
zbawionych. 

„Potrzeba nam umrzeć, aby wyzdrowieć i zacząć żyć 
w pełni szczęścia”.

x. Sławomir Głuszek 

Pozdrowienie Anielskie
Tekst: ks. Sławomir Głuszek

„Zdrowaś Maryjo" to modlitwa statystycznie znacznie 
częściej odmawiana niż „Ojcze nasz", a dzieje się tak dla-
tego, że na każdą jedną część Różańca Świętego, którym 
modli się przecież bardzo wielu chrześcijan, przypada 
ponad pięćdziesiąt „Zdrowasiek". 

Otóż ta wielka częstotliwość odmawiania „Pozdro-
wienia Anielskiego" sprawia, że najwięcej błędów popeł-
niamy w modlitwie Zdrowaś Maryjo i to z racji tego, że 
wypowiadamy słowa modlitwy automatycznie nie my-
śląc tak naprawdę, co wymawiamy lub kiedyś, ktoś nas 
źle tej modlitwy nauczył i teraz to powielamy. Poniżej 
przedstawiam zatem prawidłowy sposób wypowiadania 
słów modlitwy „Zdrowaś Maryjo".

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna,
Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, 
Matko Boża,
Módl się za nami grzesznymi, 
teraz i w godzinę śmierci naszej
Amen.

Często popełniane błędy:
JEST NIE MOŻE BYĆ!

Zdrowaś (od zdrowa jesteś)

Maryjo Mario

łaski pełna łaskiś pełna (to nie jest staropolskie!)

błogosławionaś Ty (od błogosławiona jesteś),  
(akcent na przedostatnią sylabę w języku polskim) błogosławionaś Ty (niedopuszczalny i rażący akcent)

i błogosławiony i błogosławion

módl się (wyraźnie wymawiamy zbieg spółgłoskowy -dl) móć się
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Kilka słów o historii różańca 
Tekst: ks. Sławomir Głuszek 

Październik, obok maja jest miesiącem szcze-
gólnie poświęconym Maryi. Wtedy nasza ma-
ryjna pobożność koncentruje się wokół różańca. 
Przyzwyczailiśmy się już do tej formy modlitwy. 
Wielu z nas może się wydawać, że istniała ona 
w takim kształcie już od samego początku Ko-
ścioła. Jednak jej historia jest trochę inna.

Od kamyków do sznurka
Św. Paweł nawoływał chrześcijan: „Nieustannie się mó-
dlcie” (1 Tes 5,17). W różny sposób starano się odpo-
wiadać na to wezwanie. W pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa bardzo rozpowszechniły się formy życia 
pustelniczego. Już od samego początku najważniejszą 
modlitwą była dla chrześcijan modlitwa „Ojcze nasz”. 
Powód jest oczywisty – nauczył jej sam Jezus. Wśród 
pustelników ukształtowała się wtedy praktyka odma-
wiania 150 razy „Ojcze nasz”. Była to pewna forma 
naśladowania ówczesnej modlitwy kapłańskiej, która 
obejmowała Psałterz, czyli 150 psalmów. Swoistym pro-
totypem różańca było naczynie z kamykami. Aby się nie 
pomylić pustelnicy przekładali kamyki z jednej miski 
do drugiej. Stopniowo udoskonalano sposób zliczania 
pacierza, wprowadzając sznurki z odpowiednią ilością 
węzłów. Takim sznurkiem posługiwał się m. in. św. Be-
nedykt z Nursji, założyciel zakonu benedyktynów. 

Popularniejsza jest młodsza?
Kościół od początku oddawał cześć Matce Bożej. Wi-
dział potrzebę proszenia Maryi o wstawiennictwo 
u Syna. Jednakże znacznie starszą modlitwą od „Zdro-
waś Maryjo” jest antyfona „Pod Twoją obronę”, która 
pochodzi z III w. Natomiast modlitwa „Zdrowaś Ma-
ryjo” jest znacznie późniejsza. Pojawiła się około XI w., 
a obecną formę, którą znamy, przyjęła dopiero w wieku 
XV. Formalnie zatwierdził ją papież Pius V w 1566 roku. 

Św. Dominik – ojciec różańca
Zgodnie z tradycją, za ojca modlitwy różańcowej uwa-
ża się św. Dominika. Zwalczał on różnego rodzaju he-
rezje, które rozpowszechniały się w XIII w. Według le-
gendy miała się mu objawić Matka Boża, która przyszła 
do niego z pomocą. Św. Dominikowi wydawało się, że 
jego posługa nie przynosi żadnych owoców, dlatego 
Maryja poleciła mu, by oprócz głoszenia kazań odma-
wiał z wiernymi tzw. Psałterz Maryi, czyli 150 „Zdrowaś 
Maryjo” i 15 „Ojcze nasz”. W Polsce ta modlitwa zosta-
ła rozpowszechniona przez św. Jacka Odrowąża, który 
przybrał habit dominikański z rąk św. Dominika i po-
wrócił do ojczyzny.

Bł. Alain de la Roche – na służbie ró-
żańca
Formę różańca, którą znamy obecnie z niewielkimi 
zmianami, zawdzięczamy innemu dominikaninowi, bł. 
Alanowi de la Roche żyjącemu w XV wieku. Podzielił 
on 150 „Zdrowaś Maryjo” na dziesiątki przeplatane mo-
dlitwą „Ojcze nasz”. Do modlitwy dołączono również 
rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Aby rozpo-
wszechnić tą modlitwę zaczął zakładać bractwa różań-
cowe. Papież Pius V zatwierdził modlitwę różańcową 
w 1569 roku. 

Różaniec – znak zwycięstwa
Różaniec okazał się bardzo silnym orężem przeciw-
ko muzułmanom, którzy pragnęli wyruszyć na podbój 
Rzymu i całej Europy. Wspomniany już wcześniej pa-
pież Pius V wezwał katolików do modlitwy różańcowej. 
7 października 1571 roku w okolicach Lepanto doszło do 
decydującej bitwy morskiej między flotą chrześcijańską 
i turecką. Bitwa trwała już wiele godzin, gdy nagle nastą-
piła nieoczekiwana zmiana pogody, która uniemożliwiła 
flocie tureckiej manewry. Papież Pius V widząc w zwy-
cięstwie udział Matki Bożej, ogłosił dzień 7 październi-
ka wspomnieniem Matki Bożej Różańcowej. 

Jan Paweł II i głębia różańca 
Człowiekiem oddanym modlitwie różańcowej był Oj-
ciec Święty Jan Paweł II. Jego głębokie przeżywanie tej 
modlitwy zaowocowało listem o tematyce różańca „Ro-
sarium Virginis Mariae”. Papież dokonał w nim rozsze-
rzenia różańca o tajemnicę światła. 

Czy historia może nam coś powiedzieć?
Historia różańca jest bardzo bogata. Ten krótki szkic 
próbuje pokazać, jaki wielki skarb  kryje w sobie róża-
niec i jak wiele ludzkich historii jest związanych z Ma-
ryją i tą modlitwą.

Mam nadzieję, że ten artykuł sprawi, że inaczej spojrzy-
my na różaniec i jego tajemnicę, a także postanowimy 
związać własne życie z Maryją i różańcem. ■

Na podstawie:
– Różaniec polskich świętych i błogosławionych, red. K. Kóska, 
wyd. WAM, Kraków 1999.
– Różaniec: modlitwa moja codzienna, red. Krzysztof R. Jaś-
kiewicz, wyd. Wydaw. Sióstr Loretanek, Warszawa 2003.  
– Droga do świętości: różaniec Matki Bożej, red. W. Wermter, 
wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2000.
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Pielgrzymka do Zakopanego i Lewoczy 
W godzinach rannych 9 września, gdy prawie wszyscy 
jeszcze spali, blisko pół setki parafian zdążało na plac 
przy naszym kościele. Już o 5-tej wyruszyliśmy bowiem 
na kolejną pielgrzymkę. Tym razem celem było nawie-
dzenie Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach 
w Zakopanem, a dalej Lewoczy na Słowacji. 

Gdy wszyscy usiedli już w autokarze, ks. Proboszcz 
Władysław Salawa rozpoczął podróż modlitwą, zawie-
rzając wszystkich pielgrzymów szczególnej Bożej opie-
ce. Śpiewając Godzinki, odmawiając Różaniec i wielbiąc 
Pana Boga pieśniami dotarliśmy do Zakopanego, do na-
szej polskiej Fatimy na Krzeptówkach.

O godz. 7-mej Ksiądz Proboszcz wraz z innymi kapła-
nami odprawił mszę świętą przed oświetloną błękitnym 
światłem figurą M.B. Fatimskiej w tym prześlicznym 
góralskim kościele. Po mszy mieliśmy krótką wspólną 
modlitwę. 

Później, już indywidualnie, zwiedzaliśmy to piękne 
Sanktuarium. Zeszliśmy w dół tarasowymi ogrodami do 
wspaniałego ołtarza polowego, przeniesionego tutaj spod 
Wielkiej Krokwi, przy którym dokładnie 20 lat temu 
odprawiał mszę św. Jan Paweł II. Przed nim też przyjął 
wtedy niezapomniany hołd Górali polskich. Część na-
wiedziła kaplicę, a wielu zrobiło sobie pamiątkowe zdję-
cia pod srebrnym krzyżem – nieco pomniejszoną kopią 
sławnego Krzyża górującego nad Polską na Giewoncie, 
który wspaniale widać właśnie z Krzeptówek.

Nasza dalsza trasa prowadziła krętą górską drogą, 
z której podziwialiśmy niezapomniane tatrzańskie wi-
doki. Jechaliśmy do Lewoczy. Ta dawna stolica Spiszu 
leży niecałe 30 km na wschód od Popradu w Kotlinie 
Hornadu pod Górami Lewockimi.

Senne dzisiaj miasteczko było niegdyś bogatym ośrod-
kiem, czego pamiątką są okazałe zabytkowe budowle 
otoczone w pełni zachowanymi potężnymi murami.

Z miasta do sanktuarium na Mariańskiej Hore, zwa-
nego często Słowacką Częstochową, wiedzie stroma 

dwukilometrowa droga, wysadzana drzewami, przezna-
czona dla pieszych. Na pamiątkę wizyty Papieża, nazwa-
na została Aleją Jana Pawła II. 

Na górę wyjechaliśmy autobusem po niemniej stro-
mej i krętej wąskiej drodze, aż do parkingu nieopodal 
kościoła. Stąd już tylko kilka minut, choć nadal stromo 
na szczyt. Musieliśmy nieco poczekać, bo prawie trwała 
msza św. Ale warto było, bo w pięknym słońcu mogliśmy 
podziwiać przepiękną panoramę gór, a w dole warowną 
Lewoczę. Na ścianie kościoła przy wejściu znajduje się 
tablica upamiętniająca wizytę papieża w tym miejscu 
w 1995 r. Wypisano na niej fragment homilii wygłoszo-
nej wtedy przez Ojca Św. Poniżej kościoła na rozległych 
łąkach, gdzie wtedy zgromadziło się 650 tys. Słowaków 
(prawie co 8-my mieszkaniec tego kraju), postawiono 
duży pamiątkowy krzyż. 

Po zwiedzeniu kościoła i posiłku najsilniejsi zeszli do 
Lewoczy Aleją Jana Pawła II, a pozostali zjechali auto-
karem. O umówionej godzinie spotkaliśmy się na rynku 
zwanym Placem Mistrza Pawła (świetnego rzeźbiarza 
prawdopodobnie ucznia  krakowskiej pracowni Wita 
Stwosza) i zaczęliśmy zwiedzać miasto. Najciekawszym 
zabytkiem, obok wspomnianych już murów, jest XIV-
-wieczny kościół św. Jakuba, największa świątynia na 
Spiszu (2-ga na Słowacji). Znajduje się tam najwyższy 
na świecie gotycki ołtarz (18,5 m wysokości), wykonany 
z drewna przez mistrza Pawła – równie wspaniały jak 
nasz w kościele Mariackim w Krakowie.

Pełni wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną. W No-
wym Targu zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek 
i słynne lody. W radosnych nastrojach wieczorem do-
tarliśmy do Jawornika.

Ze swej strony pragniemy serdecznie podziękować 
Księdzu Proboszczowi za to, że był dobrym duchem na-
szej pielgrzymki, jak również p. Krystynie Wilkołek za 
trud włożony w jej organizację. 

P. B. 
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Jaworniczanie na XXVII Zlocie Szlakami Walk 
Partyzanckich na Suchej Polanie
16 września 2017 roku o godzinie 11.00 na Suchej Po-
lanie niedaleko Poręby rozpoczął się polową Mszą św. 
w intencji partyzantów i poległych za Ojczyznę XXVII 
Zlot Szlakami Walk Partyzanckich. Uroczystości uświet-
niła obecność ponad dwudziestu pocztów sztandaro-
wych szkół, instytucji oraz organizacji młodzieżowych 
i kombatanckich. Po Mszy nauczyciel myślenickiego 
liceum, Dariusz Dyląg, odczytał Apel Poległych, wy-
mieniając nazwiska żołnierzy Myślenickiego Obwodu 
Armii Krajowej „Murawa”, zakończony słowami skiero-
wanymi do zebranych: „Do was się zwracam potomni, 
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej! Nie zapomnijcie 
o tych, którzy oddali życie w walce o wolność Ojczyzny. 
Dziś w pełni możemy realizować Ich testament, zawie-
rający się w haśle BÓG–HONOR – OJCZYZNA. Chwa-
ła Bohaterom!”.

Wśród uczestników uroczystości liczną grupę stano-
wili mieszkańcy i uczniowie Jawornika, w tym przed-
stawiciele organizacji, które szeroko reprezentują naszą 
miejscowość w całym regionie, a często w całej Pol-
sce. Wymienić tu należy jawornickich ułanów, har-
cerzy i strzelców – grupy angażujące do działalności 
patriotycznej i społecznej coraz szersze rzesze dzieci 
i młodzieży. Ułani pod dowództwem por. Mariusza 
Pustuły wystawili pododdział złożony z 7 umunduro-
wanych jeźdźców. Harcerzy z Jawornika reprezentował 
przyboczny gromady zuchowej Kuba Starzak z zucha-
mi: Arturem Pilchem, Kubą Silezinem oraz harcerz 
z „Awangardy” Staszek Pawłowski. Harcerzami są też 
występujący tym razem w barwach Strzelców Rzeczy-
pospolitej przedstawiciele rodziny Ingardenów – Julka, 
Karolina, Błażej i Mikołaj. Strzelcy RP wystawili sztan-
dar koła Myślenice Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej - kolejnej organizacji, która coraz częściej 
kieruje swoje działania do młodszych pokoleń, zakłada-
jąc sekcje młodzieżowe ŚZŻAK.

Na Suchą Polanę co roku, bez względu na pogodę, 
przybywają całe rzesze osób, które swoją obecnością 
chcą uczcić pamięć o Bohaterach. W tym roku również, 

mimo niekorzystnych prognoz, przyby-
ło pod kamienny ołtarz kilkaset 
osób. I co najważniejsze – licz-
ną, a może nawet najlicz-
niejszą grupę stanowi 
m łod zież ,  na której 
spocznie obowią-
zek pamięci o na-
szej trudnej, ale 
wspaniałej hi-
storii.

        M. I.
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„Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17,5)

W trosce o żywą wiarę
Tekst: Wacław Szczotkowski

W opowiadaniu pt. Wiara musi być żywa: Rabin 
i producent mydła wyszli na spacer. Ten ostatni 
zagaił: – Po co jest religia? Zwróć uwagę na nie-
pokoje i nędzę panującą na świecie po tysiącach 
lat nauczania o dobroci, prawdzie i pokoju, po 
wszystkich modlitwach, kazaniach i naukach. 
Jeśli religia jest dobra i prawdziwa, to dlacze-
go tak jest? Rabin nie odpowiedział. Szli dalej 
i w pewnej chwili zauważyli dziecko bawiące się 
w rynsztoku. Rabin powiedział: – Spójrz na to 
dziecko. Mówisz, że mydło czyni ludzi czystymi, 
ale to dziecko jest brudne. Po co więc mydło? Na 
świecie tyle mydła, a to dziecko pozostanie i tak 
brudne. Zastanawiam się nawet, w jakim stopniu 
mydło jest skuteczne. Producent mydła zaprote-
stował: – Ależ rabinie, nie ma pożytku z mydła, 
jeśli się jego nie używa. – Właśnie – odparł ra-
bin. – Tak samo jest z naszą wiarą i każdą reli-
gią. Jest nieskuteczna, jeśli się jej nie stosuje1. 

Aby pogłębiać wiarę musimy się mocniej modlić i częściej 
czytać Pismo Święte. W modlitwie nie możemy ograni-
czać się tylko do próśb zanoszonych dopiero wtedy, gdy 
bardzo czegoś potrzebujemy. Trzeba na modlitwie czę-
sto „odwiedzać” Pana Boga, często i bezinteresownie. 
Podobnie trzeba go „odwiedzać” czytając Pismo Święte, 
bo wtedy lepiej poznajemy kochającego Ojca Niebieskie-
go i rozwijamy wiarę. Wtedy właśnie, gdy znajdziemy się 
w sytuacji dla nas trudnej i wydawałoby się bez wyjścia, 
On będzie z nami. Trwanie w łączności z Panem Bogiem 
przez nieustanną modlitwę i codzienną lekturę Pisma 
Świętego, to działanie, które będzie wskazywało, że nie 
traktujemy Pana Boga jak kogoś, kto ma być na każde 
nasze zawołanie, kto ma spełniać nasze zachcianki. Lecz 
ciągłe przebywanie z Bogiem będzie potwierdzeniem 
tego, że On jest dla nas najważniejszy, że Go kochamy, 
że jesteśmy przeświadczeni o Jego nieustannej opiece 
nawet wtedy, gdy nas spotyka coś trudnego. Powinni-
śmy również pamiętać, że wiara nie uwalnia od naszych 
ograniczeń i słabości, ale sprawia, że z Bogiem możemy 
pokonać wszelkie słabości, próby i doświadczenia. Prze-
bywając ciągle z Bogiem uczymy się, że czasami trzeba 
zrezygnować z planów i zamiarów, które nie zawsze są 
zgodne z Bożymi planami. Człowiek wiary ufa swojemu 
Bogu. Co zrobić, by prawda o miłości Boga, nie była tyl-
ko w naszej głowie, ale także w naszym sercu? Co zrobić, 
by nie poddawać w wątpliwość Bożej miłości?

1 P. J. Wharton, Wiara musi być żywa, w: Opowiadania i przypo-
wieści dla katechetów i nauczycieli, Warszawa 1997.

Trzeba w końcu uporać się z myśleniem, które jest 
skażone otaczającym nas światem, przesączonym nie-
ufnością i poczuciem, że na miłość trzeba zasługiwać, 
a Bogu nie można ufać. Trzeba pamiętać, że Bóg jest mi-
łością, że Jego miłość jest bezwarunkowa. 

W marcu obiecaliśmy sobie, że będziemy troszczyć się 
o naszą żywą wiarę, dbając o codzienne czytanie Pisma 
Świętego. Miało to być okazją, aby odpowiedzieć swoją 
miłością na miłość Pana Boga. Wtedy mieliśmy sposob-
ność zapoznać się z jedną z metod na czytanie, rozważa-
nie i studiowanie tekstów natchnionych (nazwalibyśmy 
ją tzw.  metodą pięciu palców). Teraz zapoznamy się 
z kolejnym sposobem na modlitwę Pismem Świętym. 
Istotą tej metody jest jej podział na: czytanie (lectio), 
powtarzanie (meditatio), modlitwę (oratio). Oczywiście 
podobnie jak przy poprzedniej metodzie rozpoczynamy 
modlitwą do Ducha Świętego, którego prosimy o dobre 
rozeznanie Słowa Bożego, którego On jest autorem.

Czytanie  – wybieramy dłuższy fragment tekstu bi-
blijnego, np. jeden rozdział. Nie próbujemy zakładać, 
że przeczytamy go w całości. Może się zdarzyć, że już 
pierwszy werset będzie tym fragmentem nad którym za-
trzymamy się dłużej. W czytaniu chodzi bowiem o zna-
lezienie takiego fragmentu, który nas poruszy. To poru-
szenie może mieć bardzo różny charakter. Może to być 
ciekawość, zdziwienie, niezrozumienie, pociecha, mą-
drość, piękno, niepokój. Poruszenie jest świadectwem, 
że ten werset (fragment) jest dla nas osobiście ważny. 
Znalezienie takiego fragmentu tekstu jest sygnałem, że 
kończy się etap lectio. 

Powtarzanie  – łaciński odpowiednik: meditatio. 
Kojarzy się z jakąś zaawansowaną modlitwą, ale pier-
wotne znaczenie tego słowa to właśnie „powtarzanie”. 
Łaciński poeta napisał kiedyś o pastuszku, który „me-
dytował na fujarce”. Chodziło o to, że ciągle powtarzał 
ten sam motyw muzyczny. W tej części koncentrujemy 
się na znalezionym urywku. Czytamy go wielokrotnie, 
powoli, jakby smakując – całość fragmentu. Czytając 
możemy akcentować różne części i wyrazy wybranego 
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„Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17,5)

fragmentu. Prawdopodobnie nauczymy się w ten spo-
sób wersetu na pamięć. Powtarzamy go zatem także 
w myśli – może nam pomóc zamknięcie oczu. Angażu-
jemy w tym etapie nie tylko rozum, ale także  i serce. 

Mo d litwa  – trzeci etap. Będzie on miał charakter 
spontaniczny. Czasem będzie to nasza aktywność, ale 
możemy też być porwani przez natchnienie Boże. Wte-
dy modlitwa stanie się bardziej działaniem Boga w nas, 
niż naszym zamierzonym działaniem. Trudno przewi-
dzieć, co przyniesie modlitwa, jaki dokładnie charakter 
i kierunek przybierze. Może to być zarówno przebłaga-
nie, prośba jak i dziękczynienie i uwielbienie. 

Po zakończeniu cyklu, jeśli mamy czas, możemy go 
powtórzyć. Kontynuujemy wtedy czytanie do momentu 
znalezienia kolejnego wersetu (fragmentu). Dalej na-
stępuje kolejna medytacja i kolejna modlitwa. Długość 
trwania jednego cyklu jest sprawą bardzo indywidualną. 
W czasie pół godziny można zmieścić zarówno jeden 
jak i cztery cykle. Na zakończenie powinniśmy podzię-
kować Panu Bogu oraz dokonać refleksji nad naszą mo-
dlitwą – jak się czuliśmy, co było dobre w tej modlitwie, 
co należałoby w przyszłości poprawić.

Proponuję rozpocząć rozważanie Słowa Bożego tą 
metodą od tekstów Nowego Testamentu, a najlepiej 
Ewangelii. Życzę udanego spotkania z Panem Bogiem, 
„odwiedzając” Go podczas modlitwy z zastosowaniem 
czytania duchownego, czyli metody Lectio Divina (czyt. 
lekcjo diwina). ■

Rozważania seniora
Ty wiesz Panie Boże
Że lat mam już wiele
Jestem już schorowany
I słaby na ciele

Gdyż ja Panie Boże
Z domu się nie ruszę 
Różaniec wezmę w rękę
Pobożnie modlić się muszę

W Różańcu modlę się rozważnie 
Gdyż intencji mam wiele
Za swoje przewinienia
Na duszy i ciele

Boże będę często pokutować 
Za swe grzechy żałować 
O łaskę Ciebie Boże prosić
I swój Krzyżyk nosić

Boga będę naśladować
Ręce swe do Nieba wznosić
Miłosierną chwałę Boga głosić 
Litościwie o Niebiosa prosić

Dziadek Roman

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Radę Sołecką 

i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jawornika. Konkurs daje okazję uczest-

nikom do opracowania i zaprezentowania swojego pomysłu na obchody 

100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Ten wielki jubileusz 

obchodzić będziemy w 2018 roku. Celowo nie podajemy konkretnej daty, ponieważ wydarzenia 

związane z jubileuszem mogą trwać cały rok, a ich zwieńczenie nastąpi 11 listopada 2018. Dlatego 

też pomysł na obchody zaproponowany przez uczestników konkursu może być rozłożony w czasie. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu zamieszczonym na końcu numeru. Roztrzygnię-

cie konkursu nastąpi podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości. Szczegółowe informa-

cje o terminie i scenariuszu uroczystości wraz z zaproszeniem, ukażą się na tablicach ogłoszeń.
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E-wiara… czyli #Godisgood
Coraz częściej zastanawiam się, czy w tym XXI 
wieku, tak nowoczesnym, opętanym nowy-
mi technologiami można swoją wiarę uczynić 
e-wiarą? Przecież wszystko teraz da się załatwić 
przez internet. Dlaczego nie Zbawienie? Inter-
net i elektronika są obecne w każdej dziedzinie 
naszego życia. Szczególnie dotyczy to nas, mło-
dych, dla których rozstanie się z telefonem jest 
niczym amputacja ręki.

Warto jednak zastanowić się nad tym, jak i czy w ogó-
le internet może wiarę rozpalać i pogłębiać. Otóż tak! 
W internecie Słowo Boże wylewa się niczym manna 
z nieba. Na YouTube można znaleźć mnóstwo kazań, 
konferencji, ciekawych rozważań księży czy zakonni-
ków. Popularny jest kanał pewnego dominikanina…
ojca Szustaka, który swoim „gadankiem” o Bogu chce 
dosłownie zalać internet. Jego Langusta na Palmie przy-
ciąga rzesze słuchaczy (sama osobiście gorąco polecam 
☺). Pełne humoru i radości filmiki Ojca skupione w kil-
ku youtubowych seriach ukazują całe piękno Wiary. 
Ojciec Adam Szustak tymi internetowymi audycjami 
wręcz rozplenia Boga w wirtualnym świecie. Także inni 
reklamują Boga w sieci. Swoje kanały mają takie osobi-
stości jak ks. Pawlukiewicz i na kazania biskupa Rysia 
nietrudno trafić. Wiara w sieci jednak na nie kończy się 
na filmikach zamieszczanych przez duchownych. Istnie-
je mnóstwo stron, na których można poczytać artykuły 
pisane przez świeckich, świadectwa, rady. Jedną z nich 

jest Aleteia.pl, gdzie zamieszczone są przez katolików 
artykuły na chyba każdy temat, od rozważań Słowa Bo-
żego począwszy, przez czystość przedmałżeńską, na te-
matach zawodowych kończąc (niedawno nawet artykuł 
Co Biblia mówi o biznesie? ☺).

Ostatnio przeglądając na telefonie sklep z aplikacja-
mi w poszukiwaniu najnowszej wersji jakiś rozmówek 
polsko-angielskich, natchnęłam się na apkę z Koronką 
do miłosierdzia Bożego i czytaniami z Pisma Świętego 
na każdy dzień. Byłam w szoku, bo nie myślałam, że coś 
takiego znajdę. Przyznam, że ilość osób, które zainsta-
lowały sobie to była imponująca. A skoro mowa o apli-
kacjach, to, na Boga możemy trafić nawet na instagra-
mie, gdzie ma swój hasztag #Godisgood ☺. 

Warto, a nawet trzeba wspomnieć, że internet to 
swoista Biblia wirtualna. Odnajdziemy tam przecież 
każde czytanie - Pismo Święte online. Sama nie rozu-
miejąc często wysłyszanej na mszy Ewangelii zerkam 
na jej rozważania w sieci. I sprawa od razu się rozjaśnia 
☺. À propos mszy… no właśnie. Żadne, nawet najlep-
sze „gadanko do ekranu”, najbardziej popularna strona 
internetowa czy blog katolicki, nie zastąpi uczestnictwa 
w Eucharystii, gdzie doświadczamy Boga face to face. Bo 
e-Zbawieniem nie załatwimy sobie Nieba… Pamiętajmy 
o tym, że obecne gadżety i wszędobylski internet, (jeśli 
tylko odpowiednio wygooglamy!), pomoże naszej wie-
rze kwitnąć i pięknie ją rozwinie, jednak bez osobistych 
„wizyt” u Pana Boga z e-wiary, pozostanie tylko „e”. 

Ewelina

Nie daj się przeziębieniu!!!
Tekst: Agnieszka Rozum

Witam po przerwie wakacyjnej. Roz-
grzani promieniami letniego słońca 
przywitaliśmy jesień a z nią niestety 
załamanie pogody i pierwsze prze-
ziębienia. Jak sobie z nimi radzić? 
Sądzę, że każdy z nas zadaje sobie to 
pytanie bo przecież jak pisał Jan Ko-
chanowski: Szlachetne zdrowie, nikt 
się nie dowie, jako smakujesz aż się 
zepsujesz… Wracając do tematu, już 
nasze babcie wierzyły w uzdrawiają-
cą moc miodu, cytryny lub czosnku, 
który uważany jest za naturalny an-
tybiotyk. Osłabiony układ odpor-
nościowy wzmocnią witamina C, 
rutyna oraz cynk. Bogactwo kwasów 

omega-3 znajdziemy w jakże wszyst-
kim znanym tranie dla niektórych 
koszmar smakowy z dzieciństwa, ale 
teraz dostępny pod postacią smako-
wych syropów, kapsułek oraz żelek. 
Sok malinowy, czernicowy oraz 
z dzikiej róży stanowią bogactwo 
naturalnej witaminy C. Nie zapomi-
najmy również o domowym syropie 
z cebuli, pędów sosny czy mniszka 
lekarskiego bardzo licznie rosnącego 
u nas na polach. Jak odróżnić prze-
ziębienie od grypy? Przeziębienie 
rozwija się powoli i łagodnie; nie 
bolą mięśnie i stawy a powikłania są 
rzadkie. W przypadku grypy, która 

jest przenoszona drogą kropelkową, 
np. gdy chory kichnie objawy po-
jawiają się szybko. Towarzyszy im 
wysoka temperatura, bóle mięśni, 
stawów a człowiek czuje się jakby był 
połamany. Takich objawów nie wol-
no lekceważyć, ponieważ nieleczona 
grypa wywołuje wiele grożnych dla 
życia powikłań. Pomimo złej pogody 
nie zapominajmy o jesiennych spa-
cerach – hartujmy się. ■
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Szkoła Podstawowa w Jaworniku

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 
w Szkole Podstawowej w Jaworniku
Tekst: Anna Kowalska

Wrzesień to dla uczniów czas no-
wych wyzwań i przezwyciężania 
trudności, początek pracy nad 
zdobywaniem wiedzy. Inaugura-
cję roku szkolnego 2017/2018 uro-
czyście rozpoczęliśmy czwartego 
września Mszą Świętą w Kościele 
Parafialnym pod wezwaniem Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Ja-
worniku. Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej z oddziałami gimnazjalnymi 
spotkali się po nabożeństwie na 
sali gimnastycznej budynku daw-
nego Gimnazjum. Wysłuchaliśmy 
hymnu państwowego odśpiewane-
go przez grupę wokalną oddziałów 
gimnazjalnych. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Anna Mirek zainau-
gurowała rok szkolny i serdecznie 
przywitała uczniów oraz nauczycie-
li. W tym roku szkolnym w Szkole 
podstawowej w Jaworniku rozpo-
częły naukę klasy nauczania po-
czątkowego I–III, klasy IV–VII oraz 
cztery klasy oddziałów gimnazjal-
nych II A, II B, III A i III B. Nowy 
rok szkolny to szczególne wyzwanie 
dla uczniów klas pierwszych, którzy 
rozpoczynają przygodę ze szkołą 
oraz uczniów klas czwartych, któ-
rzy spotkali nowych wychowawców, 
przedmioty i nauczycieli. Bieżący 
rok szkolny jest przełomowy dla 
uczniów klas trzecich oddziałów 
gimnazjalnych, których w kwietniu 
czeka egzamin stanowiący ukoro-
nowanie ich wysiłków. Życzymy 
nauczycielom wielu sukcesów, cier-
pliwości oraz satysfakcji z pracy, 
a uczniom wytrwałości, mądrości, 
a przede wszystkim ambitnego pod-
chodzenia do nakładanych obo-
wiązków i oczekiwań! ■

Zapraszamy na naszą stronę  
internetową:  
http://spjawornik.edupage.org/
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Szkoła Podstawowa w Jaworniku

Wybory do samorządu – lekcją demokracji
Tekst: Monika Zając

W ostatnim tygodniu września od-
była się w naszej szkole kampania 
wyborcza do Samorządu Szkolne-
go. Brali w niej udział przedstawi-
ciele klas 4–7 szkoły podstawowej 
oraz 2–3 oddziałów gimnazjalnych. 
Kandydaci na przewodniczącego 
przygotowali plakaty, ulotki, a tak-
że programy wyborcze, w których 
starali się przekonać społeczność 
uczniowską, by ta głos swój oddała 
właśnie na nich. 

W dniu 29 września na sali gim-
nastycznej miała miejsce debata 
wyborcza, podczas to której każdy 
z kandydatów miał możliwość pre-
zentacji swojej osoby oraz przedsta-
wienia wyborczych obietnic. Pani 
dyrektor niejednokrotnie podkre-
ślała jak ważne dla wyborców jest 
ich spełnienie. Uczniowie uważnie 
przysłuchiwali się pomysłom po-
szczególnych pretendentów do ty-
tułu przewodniczącego Samorządu 
Szkolnego. Niektóre z nich wzbudziły 
wśród publiczności zachwyt i grom-
kie brawa, choć mogą być trudne do 
zrealizowania, np. skrócenie lekcji. 
Każdy pomysł był ciekawy, bowiem 
wskazywał dążenia uczniów, ich ma-
rzenia oraz oczekiwania.

Wyborcy mieli także okazję do 
zadawania pytań, jednak oczarowa-
ni prezentacją kandydatów, skupili 
się na obiecanych profitach, wśród 
których dominowała większa liczba 

dyskotek, wycieczek czy też konty-
nuacja szczęśliwego numerka.

Ostateczną decyzję szkolni wy-
borcy podjęli w dniu 2 paździer-
nika, bowiem wówczas odbyły się 
demokratyczne wybory. W ciągu 
pierwszych trzech lekcji upraw-
nieni uczniowie (klasy 4–7 szkoły 
podstawowej oraz 2–3 oddziałów 
gimnazjalnych) głosowali na swych 
faworytów. Frekwencja wśród wy-
borców wynosiła 100%. Komisję, 
która dbała o prawidłowy przebieg 
wyborów, tworzyli przewodniczący 
poszczególnych oddziałów. Pod-
czas apelu ogłoszono, iż reprezen-
tantem społeczności uczniowskiej 
w obecnym roku szkolnym będzie 
Józef Sołtys, a jego zastępcą Jakub 
Starzak.

Wszystkim kandydatom serdecz-
nie gratulujemy odwagi, ciekawej 
kampanii i odważnych pomysłów, 
a zwycięzcom życzymy owocnej 
pracy. ■

Anegdotki ☺
Gdy podczas audiencji przystąpił do całowania papie-
skiej stopy korpulentny sędzia, jego spodnie nie wytrzy-
mały napięcia i pękły z tyłu, co u zgromadzonych wy-
wołało głośną wesołość. Wzmocnił ją jeszcze sam Leon 
XIII, cytując wers z sekwencji Dies irae: – Kiedy sędzia 
więc zasiędzie, wszystko tajne jawnym będzie.

*   *  *
Gdy Michał Anioł malował Sąd Ostateczny, jeden 
z kardynałów stwierdził, że artysta umieścił go wśród 
potępionych. Prosił więc Leona X o interwencję u ma-

larza. Na co papież, zgodnie z teologią, powiedział: – 
Gdyby Michelangelo przedstawił cię w czyśćcu, mógł-
bym coś dla ciebie zrobić. Ale do piekła władza moja 
już nie sięga.

*   *  *
Młody poeta francuski został wraz z żoną przyjęty na 
audiencji przez Leona XIII. Papież, popatrzywszy na 
urodziwą kobietę, szepnął z uśmiechem do jej małżon-
ka: – Zapewne przestrzeganie dziewiątego przykazania 
nie będzie panu sprawiać trudności.

Materiał zaczerpnięty ze strony internetowej  
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/m_kracik_anegdoty2.html

✂
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Kamyczek dla dzieci

7 październik – Wspomnienie  
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

„Odmawiajcie codziennie 
różaniec – prosiła Pani. Lu-
dzie muszą się nawrócić i nie 
zasmucać Boga grzechami. Nie 
pragnę niczego więcej”.

Sto lat temu, w Portugalii, w miej-
scowości Fatima, trójce dzieci ob-
jawiła się Matka Boża. W chwili 
objawień Najświętszej Maryi Pan-
ny, Łucja, Franciszek i Hiacynta 
mieli po dziesięć, dziewięć i sie-
dem lat. Franciszek widział Ma-
ryję, lecz Jej nie słyszał. Hiacynta 
Ją widziała i słyszała. Łucja nato-
miast widziała, słyszała i rozma-
wiała z Nią. Pierwsze objawienie 
miało miejsce 13 maja 1917 roku. 
Zgodnie z opisem Łucji, Maryja 
wygladała tak: Pani ubrana na bia-
ło, bardziej błyszcząca niż słońce, 
promieniejąca światłem czystszym 
i intensywniejszym od kryształo-
wego pucharu z wodą, prześwie-
tlonego promieniami słoneczny-
mi. Jej nieopisanie piękna twarz 
nie była ani smutna, ani radosna, 
lecz poważna i malował się na niej 
wyraz łagodnego napomnienia. 
Miała dłonie złączone jakby w ge-
ście modlitwy, które opierały się 
na piersiach i które były zwrócone 
ku górze. Z jej prawej dłoni opadał 
różaniec. Jej szaty wydawały się 
całe utkane ze światła. Jej tunika 
była biała, tak jak i płaszcz ze zło-
tym rąbkiem, który okrywał głowę 
Maryi, opadając aż do jej stóp. Ma-
ryja wezwała do codziennego od-
mawiania różańca.

Październikowy wieczór

Mrok już zapada, gwiazdy migotają
Październik jesienią płynie
Tam na poddaszu, świerszczyki cykają
I wiatr szeleści w krzewinie
W ten wieczór pełen jesiennych melodii
Duch Boży tchnieniem przeplata

Bo na różańcu rodzina się modli
I czci swą Królową świata
Najświętsza Matka dzieciom przykazała
W swym objawieniu w Fatimie
Aby różaniec ludzkość odmawiała
O każdej, O! w każdej rodzinie. […]

✂
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Kamyczek dla dzieci
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1. Czerwone korale na gałęziach trzyma, 
Każdy uczeń wie, że to…

2. Rosną na dębie w małych czapeczkach, 
zje je wiewiórka zamiast orzeszka.

3. Z brązową skórką, w skorupce schowane,  
zrobisz z nich ludzika – to…

4. Kiedyś na drzewach rosły zielone,  
teraz na ziemi leżą kolorowe.

5. Gdy w dzień szary pada z nieba,  
parasola nam potrzeba.

6. Jak ten miesiąc się nazywa, 
w którym szkoła się zaczyna?

Znowu przyszła
do nas złoto-czerwona.
Liście spadają wszędzie,
dęby sieją żołędzie.

To miesiąc smutny taki,
bo odleciały już ptaki,
i liść ostatni już opadł.
Ten miesiąc zwie się…

Berecik czerwony 
w białe kropeczki.
Nie chcą go brać dzieci 
ani wiewióreczki.

Ma króciutkie nóżki 
i maleńki ryjek,
Chociaż igły nosi, 
nigdy nic nie szyje.

Zagadki

✂
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Regulamin

Regulamin Konkursu  na pomysł obchodów w 2018 r. w Jaworniku  
100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu jest Rada Sołecka w Jaworniku i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jawornika.
2. Konkurs organizowany jest dla mieszkańców Jawornika.
3. Celem Konkursu jest: kształtowanie postaw patriotycznych mieszkańców Jawornika, wspieranie rozwoju kreatywnego 

myślenia, wspieranie idei współdziałania wśród społeczności lokalnej, zachęcenie mieszkańców do czynnego zaintere-
sowania się tematyką historyczną, patriotyczną i niepodległościową.

§ 2 UCZESTNICY 
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Jawornika, którzy mają pomysł na uczczenie w naszej miejscowo-

ści setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
2. W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby, lub drużyny do pięciu osób.
3. Organizatorzy nie przewidzieli ograniczeń wiekowych, czyli uczestnikami mogą być zarówno dzieci, jak i dorośli (po 

prostu – od przedszkola do Opola).
§ 3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie w wersji papierowej projektu (scenariusza) na pomysł obchodów 

w Jaworniku setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
2. Projekt należy złożyć w terminie do 31 października 2017 r. u Sołtysa Pana Władysława Kurowskiego, lub Przewodni-

czącego Rady Sołeckiej Pana Dariusza Łabędzkiego, lub w Szk. Podstaw. w Jaworniku  u Pani Edyty Starzec-Sobieszkody.
3. Pomysł na obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości może obejmować jedno wydarzenie bądź cykl wydarzeń 

tworzących całość.
4. Złożony projekt musi zawierać następujące elementy: tytuł, opis, cele, termin realizacji poszczególnych etapów obcho-

dów rocznicy odzyskania niepodległości oraz dane kontaktowe autora, lub dane grupy osób.
5. Uczestnicy Konkursu mogą zgłosić więcej niż jeden projekt.
6. Zgłoszone i zaakceptowane przez organizatora projekty zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej.
7. Wyboru członków Komisji Konkursowej dokonuje organizator.
8. Komisja Konkursowa może zwrócić się do uczestników konkursu z prośbą o uzupełnienie lub doprecyzowanie informa-

cji na temat projektu.
9. Komisja Konkursowa dokona oceny Projektów w oparciu o następujące kryteria: a) społeczne znaczenie realizowanego 

pomysłu, b) włączenie lokalnej społeczności w realizację pomysłu, c) liczba odbiorców Projektu, d) stopień zaangażo-
wania i wykorzystania potencjału społeczności lokalnej, e) prawdopodobieństwo  zrealizowania Projektu, f) innowa-
cyjność i atrakcyjność pomysłu.

10. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne. 
11. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę główną (wycieczka do Warszawy), a pozostałym laureatom nagrody rzeczowe.
12. Dodatkową nagrodą dla zwycięzcy będzie satysfakcja z realizacji pomysłu lub jego elementów podczas obchodów setnej 

rocznicy odzyskania niepodległości w Jaworniku. 
13. Uroczystość wręczenia nagród i ogłoszenie wyników oraz zakończenie Konkursu odbędzie się podczas Akademii z oka-

zji 11 listopada zorganizowanej w bieżącym roku przez Radę Sołecką i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jawornika 
w Strażnicy OSP Jawornik.

14. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Jawornika oraz w „Białym Kamyku”.
§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega, że ma prawo do niedopuszczenia zgłaszanego Projektu  do Konkursu w przypadku niespełnienia 

warunków Konkursu wynikających z niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo, a uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora, całości, 

bądź elementów złożonych do konkursu pomysłów.  
3. Regulamin Konkursu będzie dostępny na tablicach ogłoszeń, w Szkole Podstawowej, oraz w „Białym Kamyku”.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe powierzone Organizatorowi w związ-

ku z udziałem w Konkursie, przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie dla celów przeprowadzenia Konkursu, 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania. 

6. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

W imieniu organizatora:
Wacław Szczotkowski – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Jawornika

Władysław Kurowski – Sołtys Jawornika

✂
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Kalendarium

Kalendarium liturgiczne 
9 październik 
Poniedziałek; Święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa 
10 październik 
Wtorek; Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Leonar-
diego, prezbitera 
11 październik 
Środa; Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana XXIII, 
papieża
12 październik 
Czwartek; Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Jana Bey-
zyma, prezbitera 
13 październik 
Piątek; Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera 
14 październik 
Sobota; Dzień powszedni albo wspomnienie św. Kaliksta, pa-
pieża i męczennika 
16 październik 
Poniedziałek; Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej 
17 październik 
Wtorek; Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bisku-
pa i męczennika  
18 październik 
Środa; Święto św. Łukasza, Ewangelisty 
19 październik 
Czwartek; Dzień powszedni albo wspomnienie św. Pawła od 
Krzyża, prezbitera 
20 październik 
Piątek; Uroczystość św. Jana Kantego, prezbitera
21 październik 
Sobota; Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa 
22 październik 
Niedziela; Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża 
23 październik 
Poniedziałek; Wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera

24 październik 
Wtorek; Dzień powszedni albo 
wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa 
26 październik 
Czwartek; Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Celiny Bo-
rzęckiej, zakonnicy 
28 październik 
Sobota; Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
29 październik 
Niedziela; Rocznica poświęcenia Kościoła Własnego 
1 listopad
Środa; Uroczystość Wszystkich Świętych
2 listopad
Czwartek; Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
3 listopad
Piątek; Dzień powszedni albo wspomnienie św. Marcina de 
Porres, zakonnika 
4 listopad
Sobota; Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa 
9 listopad
Czwartek; Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
10 listopad
Piątek; Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora 
Kościoła 
11 listopad
Sobota; Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

Czytania mszalne na niedziele 
15 październik, 28. niedziela zwykła 
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia  
(Flp 4,13).  

22 październik, 29. niedziela zwykła 
Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, 
co należy do Boga (Mt 22,21). 

29 październik, 30. niedziela zwykła albo 
Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim 
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem 
(Mt 22,37).
Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli 
kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie  
(Łk 19, 8). 

5 listopad, 31. niedziela zwykła
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony (Mt 23, 12).

12 listopad, 32. niedziela zwykła
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony (Mt 23,12).

Chrzty
Natalia Anna Marmuźniak
Aleksandra Anna Polak  
Marcel Łapa

Śluby 
Marzena Angelika Gałuszczyńska 
 i Tomasz Brudziński
Elżbieta Katarzyna Dróżdż i Janusz Józef Biela
Marta Monika Słowik i Marek Tadeusz Podoba
Ewelina Podoba i Michał Śmiłek
Dominika Kochan i Tomasz Tarek

Pogrzeby 
Wojciech Folwarski
Barbara Podoba 
Adam Mikołaj Włoch 
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Intencje mszalne

9.10.2017, poniedziałek
7.00 + Barbara Malina – 21 r. śm.
18.00 + Maria Owczarkiewicz – od syna Zbigniewa z rodziną
10.10.2017, wtorek
7.00 ++ Helena i Antoni Łapa, Kazimierz i Józef synowie 
18.00 ++ Roman Szlachetka, Jan Kurowski 
11.10.2017, środa
7.00 + Antoni Tokarz – od kolegów z KPRD 
18.00 ++ Karol Dańda, jego rodzice Michalina i Józef Zborowscy, 

Walenty Pęcek
12.10.2017, czwartek 
7.00 ++ Karol i Helena Wilkołek, Antoni i Joanna Szlachetka, Jan 

Cholewa, Eugenia i Jan Włoch, Józef i Amalia Wilkołek, 
ks. Henryk Szlachetka 

18.00 ++ Andrzej Oliwa, Roman Rusek, Władysława żona, Józef 
i Ryszard synowie, Helena Szlachetka, Kazimierz Siuta, 
Kamila Bartkiewicz

13.10.2017, piątek
7.00 + Zbigniew Zborowski – od Jolanty i Tomasza Czepiel z ro-

dziną 
18.00 rezerwacja 
14.10.2017, sobota
7.00 + Aniela Bylica – od wnuczki Barbary z mężem 
18.00 ++ Helena i Stanisław Mitan, Antonina i Władysława Gubała 
15.10.2017, niedziela
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla pracow-

ników Służby Zdrowia w Jaworniku i ich pacjentów 
9.00 rezerwacja 
11.00 Dziękczynna w 10 r. ślubu Sylwii i Marcela z prośbą o dalsze 

zdrowie, Boże błog., opiekę dla całej rodziny
15.30 + Stanisława Papiernik – r. śm.
16.10.2017, poniedziałek 
7.00 + Stefan Malina – od rodziny Kalisz
18.00 + Aniela Bylica – od zięcia Jana 
17.10.2017, wtorek 
7.00 ++ Karol Helena Wilkołek, Antoni i Joanna Szlachetka, Hen-

ryk Szlachetka, Jan Cholewa, Eugenia i Jan Włoch 
18.00 + Janina Gasińska 
18.10.2017, środa 
7.00 + Konrad Owczarkiewicz – od rodziców 
18.00 O potrzebne łaski, zdrowie i Boże błogosławieństwo w ro-

dzinie 
19.10.2017, czwartek 
7.00 + Antoni Tokarz – od rodziny Siutów 
18.00 + Łukasz Włoch 
20.10.2017, piątek 
7.00 + Maria Owczarkiewicz – od syna Janusza z rodziną 
18.00 ++ Jan Wilkołek, Antoni i Aniela rodzice, zmarli z rodziny 

Wilkołek 
21.10.2017, sobota 
7.00 Dziękczynno – błagalna z 5 r. ślubu Dominiki i Mariusza 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla ca-
łej rodziny 

18.00 rezerwacja 
22.10.2017, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 + Tadeusz Bednarczyk – 4 r. śm.
11.00 + Jan Bidziński – 9 r. śm.
15.30 + Salomea Sołtys – r. śm.
23.10.2017, poniedziałek 
7.00 ++ Józef Podoba, Wiktoria żona, ich rodzice 
18.00 + Zbigniew Zborowski – od rodziny Kiszków 
24.10.2017, wtorek 
7.00 + Antoni Tokarz – od rodziny Leśniaków 
18.00 Dziękczynno – błagalna w 2 r. ślubu Anny i Łukasza z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB dla 
całej rodziny 

25.10.2017, środa 
7.00 + Elżbieta Kazimiera Hudaszek – od wnuczki Moniki z ro-

dziną 
18.00 + Aleksander Szlachetka 
26.10.2017, czwartek 
7.00 ++ Helena Suder – 16 r. śm., Stefan mąż, Teresa córka, Wła-

dysława Leśniak, Paweł i Wiktoria Polewka 
18.00 + Aniela Bylica – od brata z żoną 
27.10.2017, piątek 
7.00 rezerwacja
18.00 ++ Kazimierz Kurowski, Maria żona, Mikołaj Hodurek, Jo-

anna żona i dusze w czyśćcu cierpiące 

28.10.2017, sobota 
7.00 W intencjach rodzin z prośbą o ich świętość 
18.00 ++ Maria i Andrzej Piekarczyk, Helena i Stanisław Mitan 
29.10.2017, niedziela 
7.00 ++ Eugeniusz Tomal, Justyna żona, Mirosław syn 
9.00 ++ Józef Suruło, jego rodzice, Jan Kurowski, Wiesław Czer-

niawski
11.00 Dziękczynno – błagalna z 45 r. ślubu Eleonory i Antoniego 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla ca-
łej rodziny 

15.30 ++ Józef Polewka – 5 r. śm., Anna żona, Władysław Samek, 
Anna żona, Maria Polewka

30.10.2017, poniedziałek
7.00 + Józef Łapa, Kazimiera żona, ich rodzice
18.00 + Józef Polewka – r. śm.
31.10.2017, wtorek 
7.00 rezerwacja 
18.00 ++ zmarłe członkinie z Róży Krystyny Stanach i zm. z ich 

rodzin 
1.11.2017, środa 
7.00 + Józef Górka, Stanisław Górka, Maria Borowa, Władysław 

Horab 
9.00 ++ Krzysztof Kasperczyk, Piotr Kasperczyk, Tomasz Żarski, 

Zofia i Julian Postawa 
11.00 ++ Stanisław Liszkiewicz, Józefa żona, Andrzej syn, Marian 

Kalisz, Andrzej Kalisz, Aniela żona, Mateusz i Waleria 
Podoba

13.30 Za parafian 
2.11.2017, czwartek 
7.00 Za zmarłych 
8.00 Za zmarłych
17.00 Za zmarłych 
3.11.2017, piątek 
7.00 Za zmarłych 
17.00 rezerwacja 
4.11.2017, sobota 
7.00 ++ Anna, Stefania i Jan Kurowscy, Władysław Szlachetka, 

Franciszek Róg, Stanisław Kurowski
17.00 rezerwacja 
5.11.2017, niedziela 
7.00 ++ zmarłe członkinie z Róży Anny Kurowskiej i zm. z ich 

rodzin 
9.00 ++ Stanisław Raczek – 30 r. śm. Tadeusz i Marek synowie
11.00 + Andrzej Kurowski –21 r. śm
15.30 O Boże błog., światło Ducha Św. i opiekę w dorosłym życiu 

dla Angeliki w 18 r. ur. 
6.11.2017, poniedziałek 
7.00 ++ Czesław Majda, Jan i Katarzyna, Wojciech i Zofia, oraz 

Stanisław 
17.00 ++ zmarłe członkinie Róży Zofii Szlachetka i zm. z ich ro-

dzin 
7.11.2017, wtorek 
7.00 rezerwacja 
17.00 ++ Anna i Franciszek Wilkołek, Maria i Józef Tomal oraz ich 

dzieci i wnuki
8.11.2017, środa
7.00 rezerwacja 
17.00 ++ zmarli członkowie z Róży Józefa Stanach i zm. z ich rodzin 
9.11.2017, czwartek 
7.00 + Maria Owczarkiewicz – od wnuków z Jawornika 
17.00 ++ Helena Łapa – 11 r. śm., Helena i Stefan Światłoń, Anna 

córka, Franciszek mąż 
10.11.2017, piątek 
7.00 ++ Maria Kolińska – 2. r. śm., Elwira Kolińska – 5 r. śm.
17.00 ++ zmarli z Róży Józefa Szczotkowskiego i zm. z ich rodzin 
11.11.2017, sobota 
7.00 ++ Józef, Maria, Jan Kurowscy, Julian Nowak, Maria córka, 

zm. z rodziny 
15.00 W intencji Ojczyzny 
17.00 + Franciszek Bartosz 
12.11.2017, niedziela 
7.00 ++ zm. członkinie z Róży Krystyny Wilkołek i zm. z ich ro-

dzin 
9.00 ++ Anna Chludzińska – 12 r. śm., Andrzej Kurowski – 21 r. śm
11.00 + Walenty Pęcek 
15.30 ++ Jan Łapa, Maria córka, Salomea i Stanisław rodzice oraz 

bracia, Jadwiga i Stanisław Walczak, Stanisław syn, cór-
ki: Zofia, Józefa, Helena, Jakub i Aniela Gaweł, Marian 
Oprzędek 
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