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Kalendarium

Kalendarium liturgiczne 
11 czerwiec 
Niedziela; Uroczystość Najświętszej Trójcy
12 czerwiec 
Poniedziałek; Dzień powszedni, albo wspomnienie Błogosła-
wionych Męczenników Ludwika Rocha Gietyngiera i Maksy-
miliana Binkiewicza, prezbiterów i Towarzyszy, albo Błogosła-
wionych Męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego, 
Leona Wetmańskiego, biskupów, i Towarzyszy
13 czerwiec 
Wtorek; Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera 
i doktora Kościoła
14 czerwiec 
Środa; Wspomnienie Bł. Michała Kozala, biskupa i męczen-
nika
15 czerwiec 
Czwartek; Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
17 czerwiec 
Sobota; Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, za-
konnika
19 czerwiec 
Poniedziałek; Dzień powszedni albo wspomnienie św. Romu-
alda, opata
21 czerwiec 
Środa; Wspomnienie św. Alojzego Ganzagi, zakonnika
22 czerwiec 
Czwartek; Dzień powszedni albo wspomnienie św. Paulina 
z Noli, biskupa, albo wspomnienie św. Męczenników Jana 
Fishera, biskupa i Tomasza More'a
23 czerwiec 
Piątek; Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
24 czerwiec 
Sobota; Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
26 czerwiec 
Poniedziałek; Dzień powszedni albo wspomnienie św. Zyg-
munta Gorazdowskiego, prezbitera
27 czerwiec 
Wtorek; Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla Alek-
sandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła
28 czerwiec 
Środa; Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
29 czerwiec 
Czwartek; Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
30 czerwiec 
Piątek; Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych Pierw-
szych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego
1 lipiec 
Sobota; Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ottona, bi-
skupa, albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
3 lipiec 
Poniedziałek; Święto św. Tomasza, Apostoła
4 lipiec 
Wtorek; Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety 
Portugalskiej
5 lipiec 
Środa; Dzień powszedni, albo wspomnienie św. Antoniego 
Marii Zaccarii, prezbitera, albo wspomnienie św. Marii Go-
retti, dziewicy i męczennicy

6 lipiec 
Czwartek; Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, 
dziewicy
8 lipiec 
Sobota; Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera

Czytania mszalne 
na niedziele
11 Czerwiec 2017 r. 
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Wj 34, 4b-6.8–9; Dn 3, 52.53a.54a.55ab.56a; 
2 Kor 13, 11–13; J 3, 16–18;
Bóg posłał swego Syna na świat, 
aby świat został zbawiony

15 Czerwiec 2017 r.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Pwt 8, 2–3.14b–16a; Ps 147B, 12–13.14–15.19–20; 
1 Kor 10, 16–17; J 6, 51–58;
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,  
Krew moja jest prawdziwym napojem

18 Czerwiec 2017 r.
Jedenasta Niedziela Zwykła
Wj 19, 1–6a; Ps 100, 1–2.3.4c–5; 
Rz 5, 6–11; Mt 9, 36–10, 8;
Rozesłanie Apostołów

25 Czerwiec 2017 r.
Dwunasta Niedziela Zwykła
Jr 20, 10–13; Ps 69, 8–9.10 i 14ab.17 i 33.34–35; 
Rz 5, 12–15; Mt 10, 26–33;
Nie bójcie się ludzi

2 Lipiec 2017 r.
Trzynasta Niedziela Zwykła
2 Krl 4, 8–11.14–16a; Ps 89, 2–3.16–17.18–19; 
Rz 6, 3–4.8–11; Mt 10, 37–42;
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

9 Lipiec 2017 r.
Czternasta Niedziela zwykła
Za 9, 9–10; Ps 145, 1–2.8–9.10–11.13cd–14; 
Rz 8, 9.11–13; Mt 11, 25–30;
Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Pogrzeby 
Konrad Owczarkiewicz Stefan Malina

Chrzty
Arkadiusz Wiktor Mikołajczyk
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Aktualności

Czerwiec – Miesiąc miłości prawdziwej
Tekst: Wacław Szczotkowski Redakcja BK

Jakoś tak się przyjęło, że za miesiąc 
miłości uznaje się maj. Nie umiem 
wyjaśnić dlaczego. Mogę się domy-
ślać, że być może dlatego, że jest 
to najbardziej uroczy miesiąc, bo 
nastraja lirycznie, dzięki przyro-
dzie, która w maju swoim pięknem 
wzbudza zachwyt, potęguje uczucia, 
sprzyja marzeniom i usposabia ro-
mantycznie. 

Spróbuję jednak w tym tekście 
poświęconemu pobudce ku czci Ser-
ca Pana Jezusa, polemizować z tym 
poglądem, tym bardziej, że jest to 
tylko utarta zwyczajowa opinia, po-
spolity punkt widzenia oparty na 
utrwalonym stereotypie. 

Tymczasem dla człowieka wie-
rzącego, katolika, miesiącem miłości 
jest czerwiec, ponieważ ten miesiąc 
dedykowany jest Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. Serce naszego 
Pana jest symbolem prawdziwej Mi-
łości. Tej Miłości, która ukochała 

człowieka mimo jego grzeszności, 
ukochała go aż do końca – do od-
dania życia. Serce Jezusa jest symbo-
lem Miłości, która zbawia i jednoczy 
człowieka z Bogiem. Serce Jezusa 
Chrystusa uważane jest za wyjątko-
wy symbol miłości, jaką Boski Zba-
wiciel nieustannie miłuje Boga Ojca 
i wszystkich ludzi. To Serce pełne 
miłości i łask wysłużonych przez 
mękę śmierć i zmartwychwstanie, 
jest prawdziwym źródłem Bożego 
Miłosierdzia. Adorując Serce Boże 
i oddając mu hołd, czcimy prawdzi-
wą Miłość Boga, która do końca nas 
umiłowała.

Serce Jezusa jest przez nas uwiel-
bione wtedy, gdy się Jemu poświę-
camy, gdy jesteśmy zdolni Mu wy-
nagradzać, gdy Go kochamy i gdy 
uczestniczymy w Eucharystii. Po-
nadto, czcimy Go również poprzez 
niezawodne i wypróbowane prakty-
ki takie jak: godzina święta, Komu-

nia święta wynagradzająca, cześć 
obrazu Serca Jezusowego, noszenie 
medalika Najświętszego Serca, ob-
chodzenie święta ku Jego czci, prak-
tyka pierwszych piątków miesiąca, 
odmawianie aktów zawierzenia 
Sercu Jezusa i litanii do Jego Serca, 
szczególnie w miesiącu czerwcu, ale 

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi 
Władysławowi Salawie 

z okazji zbliżających się imienin oraz minionego jubileuszu 30-lecia kapłaństwa
składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń:

dużo zdrowia, szczęścia, radości, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,
miłości bliźnich, pokoju, wytrwałości i sił potrzebnych do podejmowania wyzwań,

które stawia przed nami codzienna rzeczywistość
oraz

wszelkich łask od najlepszego Ojca w Niebie, 
niezbędnych, by tym wszystkim życiowym doświadczeniom sprostać,

a także błogosławieństwa Chrystusa Pana 
i matczynej opieki Najświętszej Pani Jawornickiej.

Redakcja Białego Kamyka  
z opiekunem ks. Mariuszem Grzechynką – wikariuszem  

i całą wspólnotą parafialną



4 Biały Kamyk  Nr 6  /139

Aktualności

Zróbcie wszystko 
cokolwiek wam powie…
Tekst: Maciej Pilch

24 maja w naszym Kościele odbył się pierwszy Wieczór 
Uwielbienia, czyli czas bliskiego spotkania z  Bogiem 
w śpiewie, modlitwie i adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Skąd wziął się ten pomysł? Wszystko zaczęło 
się jakiś rok temu gdy odwiedził mnie Marcin Bylica, 
którego znam ze Wspólnoty Nazaret w Myślenicach. 
Zastanawialiśmy się nad zawiązaniem w Jaworniku 
wspólnoty, podobnej do tej myślenickiej, gdzie uwiel-
bienia odbywają się cyklicznie co miesiąc a działania 
ewangelizacyjne pozwoliły wielu ludziom znaleźć drogę 
do Boga w swoim życiu. Z naszych zamierzeń niewiele 
wyszło i tylko na planach się skończyło. Postanowiliśmy 
podjąć modlitwę w tej sprawie i zostawić ją prowadze-
niu Ducha Świętego.

Zmieniło się wszystko na początku tego roku gdy 
wraz z Diakonią Muzyczną „Nazaretu” trafiłem do no-
wej parafii księdza Leszka Harasza w Porębie-Żegotach. 
Ksiądz Leszek poprosił nas o oprawę muzyczną wie-
czoru uwielbienia, który zorganizował w swojej nowej 
parafii. Kilkuosobowa grupka miejscowych jaka się 
tam zebrała z wielką radością i zapałem uczestniczyła 
w modlitwie, wspólnym śpiewie i uwielbianiu Boga. 
Wtedy przyszła mi do głowy myśl, czemu nie spróbo-
wać zorganizować takiego nabożeństwa w naszym Ko-
ściele? Poprosiłem o wsparcie modlitewne tej inicjatywy 
Wspólnotę w Myślenicach i na początku kwietnia wy-
brałem się do Proboszcza żeby przedstawić mu ten po-
mysł. Ksiądz Władysław bardzo pozytywnie odniósł się 
do niego stawiając jeden warunek, muszę znaleźć grupę 
osób, która się tego podejmie. Na początku trochę się 
obawiałem, czy znajdę chętnych do współtworzenia 
tego Bożego dzieła, całkowicie niepotrzebnie jak się 

szybko okazało. Bardzo pozytywnie zaskoczyła 
mnie ilość osób, która odpowiedziała na moje 
zaproszenie, wiele z nich wprost napisało mi, że 
tęskni za adoracją i uwielbieniem, które znają ze środo-
wisk akademickich czy ruchów oazowych. Stroną mu-
zyczną zajęli się Justyna Kocur i Mirek Polewka, swoim 
talentem wokalnym podzielili się Dorota Włoch, Ewe-
lina Gubała, Karolina Pająk, Natalia Hołuj, Wiktoria 
Sułowska,  Magdalena Sułowska, Aleksandra Łakoma 
i Rafał Wilkołek. 8 maja na spotkaniu z Proboszczem 
szybko doszliśmy do porozumienia, wspólnie ustali-
liśmy scenariusz pierwszego jawornickiego Wieczoru 
Uwielbienia a potem zostało tylko przygotowanie mo-
dlitw, rozważań i repertuaru muzycznego, kilka prób, 
trochę tremy… 24 maja nadszedł bardzo szybko, ucie-
szyłem się widząc, że na nasze zaproszenie, które poja-
wiło się w ogłoszeniach parafialnych odpowiedziało tak 
wiele osób i to zarówno młodych jak i tych starszych. 
A jak było podczas samego uwielbienia? Oto opinie kil-
ku osób, które ten wieczór spędziły z nami i Chrystusem 
utajonym w Najświętszym Sakramencie:

Na swoim pierwszym uwielbieniu modliłam się i śpie-
wałam całym sercem. Pieśni, komentarze i czytane 
fragmenty Pisma Św. sprawiły, że czułam obecność 
Boga, z krzyża nad ołtarzem patrzył na nas z miłością, 
dumą. Pod koniec uwielbienia, nasycenie Bożą miło-
ścią, oddanie się siebie Jemu wywołało szczery uśmiech 
na mojej twarzy. 

Wiktoria Ożóg 

•••

także przez cały rok. Uwielbiając 
Serce Jezusowe uwielbiamy Miłość 
Boga, która jest czuła, opiekuńcza, 
cierpliwa i wybaczająca.

Obraz Serca Pana Jezusa, który 
jest ważnym znakiem czerwcowych 
nabożeństw i kultu poświęconego 
Najświętszemu Sercu, przedstawia 
Pana Jezusa, który wskazuje na swo-
je Serce z raną po włóczni, otoczo-
ne koroną cierniową i zwieńczone 
krzyżem. To jest wizerunek, który 
otrzymała od Jezusa św. Małgorzata 
Maria Alacoque. Wszystko, co jest 

widoczne na tym obrazie jest zna-
kiem ofiary krzyżowej Chrystusa, 
która będąc najdoskonalszym wyra-
zem miłości Boga, stanowi centrum 
Ewangelii. Św. Jan umieszczając 
w swojej Ewangelii moment prze-
bicia włócznią serca Jezusa, wska-
zuje właśnie na nie, jako wyjątkowy 
symbol Bożej miłości. Zaś św. Paweł 
w liście do Rzymian podkreśla wiel-
kość i wyjątkowość tej Miłości, która 
składa siebie w ofierze nie za życz-
liwych, ani nawet nie za sprawiedli-
wych, ale za grzeszników. 

Dopingujmy się nawzajem; star-
si młodszych, rodzice dzieci, dzieci 
rodziców, koledzy kolegów i kole-
żanki itp. do uczestnictwa w nabo-
żeństwach czerwcowych. Niech nas 
nie zabraknie, tak jak to się ujawni-
ło podczas nabożeństw majowych. 
Odpowiedzmy naszą miłością na 
Bożą Miłość. Pokażmy sobie nawza-
jem, że naszą ludzką miłością po-
trafimy na tyle ile możemy, odwza-
jemnić niepojętą Miłość Boga. Panu 
Bogu wtenczas oddamy należną  
Mu cześć. ■
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W środę 24.05.2017 o godz. 20:00 w naszej parafii odbył 
się Wieczór Uwielbienia. W  wypełnionym przez wier-
nych Kościele, zarówno młodych, jak i starszych, przy 
pięknych dźwiękach gitary wielbiliśmy Boga w Trójcy 
Jedynego oraz Matkę Najświętszą.  Wieczór zainicjował 
i  poprowadził nasz parafianin Maciej Pilch, a całości 
przewodniczył Ksiądz Proboszcz Władysław Salawa.

Była to godzina zadumy i przemyśleń. Wspólna mo-
dlitwa i śpiew była dla mnie radosną chwilą oraz głę-
bokim duchowym przeżyciem. Wierząc w to, że uwiel-
bienie Boga to wyjątkowy akt, w którym spotykamy się 
z Panem trwaliśmy na modlitwie, adorując Najświęt-
szy Sakrament. 

Spotkanie upłynęło pod hasłem „Zróbcie wszystko 
cokolwiek Wam powie”. Są to słowa wypowiedziane 
przez Maryję na weselu w Kanie Galilejskiej. Któż po-
prowadzi nas do Boga lepiej niż Maryja. Maryja jest 
Naszą Orędowniczką, Pośredniczką i Wspomożyciel-
ską.  Jest wiele przyczyn, które mobilizują nas do tego, 
aby się duchowo wzmocnić i ubogacić. Najważniejsza 
jednak jest ta, która domaga się od nas zadośćuczynie-
nia za miłość Jezusa Zbawiciela. On to wraz z Maryją 
jest naszym przewodnikiem do nieba. Co zatem znaczą 
słowa Matki Najświętszej wypowiedziane na weselu 
w Kanie? W tym krótkim zdaniu zawiera się cały sens 
życia człowieka, który Maryja – Mistrzyni zrealizowa-
ła jako pierwsza spośród uczniów Chrystusa, i którego 
dzisiaj uczy również nas. Jest to program życia oparty 
na mocnym i pewnym fundamencie, jakim jest Jezus 
Chrystus. Maryja w tych słowach mówi o wielkiej ule-
głości i ufności Jesusowi. To znaczy, że mamy przyjąć 
Jego słowo i być Mu posłuszni. Słowo „wszystko” jest 
tu bardzo ważne. Bo można robić wiele, ale ostatecz-
nie wychodzi, że nie w pełni po Bożej woli. „Wszystko” 
oznacza do końca, całym sobą, bez reszty. Jest to piękna 
matczyna zachęta do zawierzenia się Jezusowi.

W tym właśnie duchu zawierzenia Jezusowi odbył 
się Wieczór Uwielbienia. Atmosfera tego spotkania 
była wyjątkowa i na pewno każdy z obecnych poczuł 
obcowanie z Panem. Piękne pieśni i naszą wspólną mo-
dlitwę przed Najświętszym Sakramentem, zakończył 
Apel Jasnogórski. 

Wieczory Uwielbienia w naszej parafii odbywać się 
będą w każdą czwartą środę miesiąca. Pan Bóg zawsze 
znajdzie sposób, żeby dotrzeć do serca człowieka, na-
wet najbardziej zagubionego.  Raduj się w Panu i za-
ufaj Mu. Przyjdź, Jezus czeka na Ciebie. 

Beata Domagała
•••

Dziękuję za Wieczór Uwielbienia. Wieczór pełen mo-
dlitwy, wiary i radości, na który zaprosił nas sam Je-
zus Chrystus. Cisza, półmrok, światło świec, obecność 
Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Obecność Maryi, 
która słowami „zróbcie wszystko cokolwiek wam po-
wie” uczy wiary, ufności i zawierzenia Jezusowi. 
Śpiew, Słowo Pana płynące z kart Ewangelii, modlitwa 
zebranych wiernych i ta osobista. Chwila zadumy i re-
fleksji, zatrzymania się i wsłuchania w Słowo, którym 
Bóg nas karmi. Po uwielbieniu wyszłam z Kościoła 
z przekonaniem, że „żyje w sercu moim Pan” i tęsknotą 
do spotkania za miesiąc. 

Aneta

•••

Kolejny Wieczór Uwielbienia 28 czerwca, serdecznie 
zapraszam, wszystkich do wspólnej modlitwy, tym bar-
dziej, że trzecie spotkanie odbędzie się dopiero po wa-
kacjach. 

Zapraszam również wszystkich, w których drzemie 
chęć współtworzenia uwielbienia śpiewem, modlitwą 
czy akompaniamentem. ■

Zarząd i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku dziękują wszystkim za okazaną hoj-
ność podczas zbiórki pieniędzy na cele naszej jednostki. Dzięki Państwa wsparciu udało nam się 
zebrać kwotę 6 010 zł. Serdecznie Dziękujemy!

Ze Strażackim Pozdrowieniem
Zarząd OSP Jawornik
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Na Dzień Ojca, 23 czerwca
Tekst: Zofia i Andrzej

Kochany Synu!
Znów nie było dziś telefonu od ciebie. Zapomniałeś, że 
to Dzień Ojca.

Wiem, że ciężko pracujesz i nie masz czasu na pisanie 
listów.

Może byś kiedyś przyjechał – tak dawno nie by-
łeś u mnie… Chciałbym zobaczyć ciebie, twoje dzieci 
i żonę, tak bardzo pragnę. Ale musiałbyś chyba cały 
dzień poświęcić. Wiem – czas twój jest bardzo cenny. 

Ale telefon – to przecież tylko parę minut. Nie mo-
żesz mi nawet tyle ofiarować? 

Moje życie teraz, to tylko czekanie na znak życia od 
ciebie.

Listonosz omija mój dom. Telefon milczy. Siedzę i pa-
trzę w okno – nikt nie otwiera furtki. Sąsiadka czasem 
zupy przyniesie.

Ja też byłem zawsze taki zapracowany. Ciułaliśmy 
z matką grosze, aby zbudować dom – dla ciebie przecież!

Ale ty też chciałeś pojechać w świat. No i nie ma cię 
już prawie pięć lat. Wpadłeś tylko na pogrzeb matki 
i potem, na spadek po niej. Ważny jakiś prezes, czy coś 
podobnego ponoć jesteś. Wiem – czasu nie masz.

 A pamiętasz, jak kiedyś przywoziłem ci z Austrii naj-
droższe zabawki? 

Do dziś nie rozumiem, dlaczego rzuciłeś w kąt tego 
robota i nie chciałeś się nim bawić. Powiedziałeś, że wo-
lałbyś drewniane klocki z GS–u, tylko żebym był z tobą 
codziennie, a nie tylko raz na miesiąc. No, ale jak mógł-
bym zarobić na wykończenie domu, a i samochód trze-
ba było zmienić.

Ty tego wtedy nie rozumiałeś.
Raz chciałeś, żebym cię przepytał przed klasówką 

z historii – kto zawracałby sobie głowę jakimiś wojna-
mi sprzed pół wieku. Ja się na tym nie znam, a zresztą 
od tego są nauczyciele. I na wywiadówki też nie lubiłem 
chodzić – bo orłem to ty nie byłeś. Matka miała do tego 
cierpliwość.

Ten rower to mogłem ci wtedy nawet pomóc napra-
wić, ale znowu nie było czasu, przyjechałem przecież 
tylko na parę dni – wolałem kupić nowy. 

Pamiętam, poprosiłeś sąsiada i tak długo ustawiali-
ście z nim szprychy, aż znów zaczął dobrze jeździć.

Powiedziałeś mi kiedyś, że cię nigdy nie pochwali-
łem. Patałach jesteś i tyle – mówiłem ponoć, gdy wraca-
łeś do domu z nową dziurą w portkach, albo świeżymi 
sińcami po bitkach z chłopakami. To może i prawda, ale 
za co było Cię chwalić? Matka też z tobą potem wiele 
przeżyła…

Człowiek gonił za pieniądzem, żeby było lepiej – cza-
su nie było.

Do kościoła, to Ty chyba nie chodzisz…
Matka to się modliła, ale ja tam w niedzielę po robo-

cie przecież się wyspać musiałem. W Wiedniu to czasem 
z chłopakami poszedłem pod polski kościół, papierosy 
tanie kupić. Czasem wstąpiło się też na krótki pacierz – 
ale na mszę, to już nie było kiedy, wszyscy pędzili jeszcze 
na jakieś dodatkowe fuchy. 

Wiesz Synu, myślę, że chyba niedobrze cię wychowa-
łem, kiedy ty o ojcu nie pamiętasz.

Ja sobie Synku bez ciebie jakoś tutaj poradzę, choć 
trudno. Ale ty nie zrób takiego samego głupstwa jak ja 
kiedyś, nie wyjeżdżaj i nie zabijaj się za kasą. Twoje chło-
paki potrzebują cię w każdy dzień, a dorosną taż szyb-
ko, że ani się nie obejrzysz – tego i ja już nie zdołałem 
nadrobić, choć niczego nam potem nie brakowało. Oni 
zresztą też kiedyś będą ojcami. Naucz ich, jak to się robi, 
lepiej niż ja Ci to pokazałem.
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O! Jakiś samochód!
Nie… Przejechał…
Może na drugą niedzielę przyjedziesz? Czekam Synu 

mój…
Twój Ojciec

Kochany Tato!
Dostałem twój list. Przyrzekam wpadnę, jak tylko będę 
mógł i to z całą rodzinką.

Ja wiem, że Ty harowałeś dla nas całe życie. Wyjeż-
dżałeś, trudno. Takie były czasy. Nie martw się, ja to ro-
zumiem. Ale jaka radość była, gdy zaglądałeś w święta 
na dłużej. 

Wiesz, z tym moim wyjazdem za granicę, to może 
masz i rację. Teść też się oburzał…

– Czyś ty zwariował, kobietę i dzieciaki zostawiać! 
W głowie wam się przewraca! Czego wam tutaj braku-
je? Ty lepiej pilnuj roboty, bo jak wrócisz, to już taka 
dobra na ciebie nie będzie czekać. A bez tych luksusów, 
to i dzieciaki lepiej wychowasz, i pracę cenić bardziej 
będą.

On inaczej patrzy na świat. 
Marysia często opowiada, jak brał ich na kolana 

i czytał książki, jak w każdą niedzielę po kościele cho-
dzili razem na lody i na karuzelę, jak tłumaczył jej bio-
logię – tak po swojemu, po chłopsku, jak robili szopkę 
i co wieczór odmawiali pacierz…

Często jej zazdroszczę… Ja nie znam takiego domu, 
nasz był całkiem inny…

Ja muszę to sobie wszystko jeszcze raz przemyśleć 
i chyba inaczej poukładać. Przecież rodzina jest naj-
ważniejsza!

Antek – Twój Syn

Pieśń o Bogu 
(śpiew serca po psalmie 19)

Dzień dniowi głosi opowieść,
a noc nocy przekazuje wiadomość.
Jakie to wieści?
Nieboskłon obwieszcza, że jest dziełem rąk Boga,
a słońce
jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty
i weseli się olbrzym,
co drogę przebiega. 

Usłyszeć tę radość,
usłyszeć jak noc nocy szepce – Bóg.
Dzień dniowi
jaskółką, zawilcem, 
brzozą białą
głosi opowieść – Bóg.

Jaki On jest? 
Prawo Pana – doskonałe
Przykazanie Pana oświeca oczy.
Świadectwo Pana – niezawodne
słodsze od miodu płynącego z plastrów,

A ja?
Oczyść mnie od błędów,
które są skryte przede mną.
Od pychy mnie broń.
Wtedy będę wolny.
Wtedy będę wolna!

Modlę się – 
Niech znajdą uznanie słowa ust moich,
niech znajdą uznanie myśli mego serca.
Myśli serca –
u Ciebie Panie,
Moja skało,
Mój Zbawicielu

Mój Panie
Całego świata też,
ale mój – dziś i teraz
sercem słucham, jak noc dniowi
szumiąc wiatrem
śpiewa pieśń
Mój Bóg.

     Zofia

Prace uczniów Szkoły Podstawowej  
w Jaworniku

Kraj Zabawek

Za górami za lasami żyła sobie biedna rodzina z czwór-
ką dzieci. Mieli ubogą chatkę ze słomy i patyków. Jedli 
owoce leśne. Pewnego razu najmłodsze dziecko poszło 
do lasu w poszukiwaniu jedzenia. Długo wędrowało po 
lesie, ale nie znalazło jedzenia.

Znalazło za to wielką jaskinię. Pobiegło do braci 
i sióstr. Opowiedziało im wszystko, co znalazł. Poszli 
więc zobaczyć. Weszli do jaskini, a tam były drzwi do 
pięknego kraju zabawek. Było tam dość jedzenia, żeby 
tam zamieszkać. Zbudowali solidny dom i byli tam 
szczęśliwi. Często przyjeżdżał cyrk, wesołe miasteczko 
i były różne przedstawienia. Pewnego dnia do kraju za-
bawek przyjechała wróżka – królowa kraju. Przywitała 
nowych mieszkańców i zrobiła huczne przyjęcie. Wszy-
scy dobrze się bawili. A potem żyli długo i szczęśliwie. 

Kacper Sumera, 4a
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Zagrożenia duchowe – ks. Sławomir Kostrzewa
Tekst: Lucyna Bargieł

We wtorek 16 maja, w Domu Parafialnym w Myśle-
nicach zorganizowano wykład o duchowych zagro-
żeniach dla dzieci i młodzieży w dzisiejszym świecie. 
Ksiądz Sławomir mówił o wielu sprawach, niezwykle 
istotnych, o podstępnym działaniu szatana. Być może 
piszę nieco chaotycznie, ale w sumie rzucam tylko hasła 
do głębszej refleksji.

Dzieci nie są w stanie same się obronić, my musimy 
to robić i robić mądrze. Nie zachłystujmy się modą i dzi-
siejszymi osiągnięciami nauki, bo za nimi kryje się czę-
sto szatan. Rodzice zapominają, goniąc za pieniądzem 
i karierą, że dopuszczają się grzechu zaniedbania w wy-
chowaniu swoich dzieci, braku obecności, nie zastana-
wiają się, kupując zabawkę czy książkę, telefon komór-
kowy, laptop, jaki będzie miał wpływ.

„Jakie pierwsze trzy lata, takie następne trzydzieści”!
Nie opóźniajmy Chrztu Świętego! To ma swoje konse-

kwencje! Pan Bóg wylewa na dziecko Swoje łaski, Swoje 
Błogosławieństwo, może działać w jego niewinnej duszy.

Zaniedbywanie modlitwy, modlitwy za dzieci, wspól-
nej modlitwy, nieuczestniczenie we Mszy Świętej. Na-
szym zadaniem życiowym jest rozpoznać Boga, odkryć 
Jego obecność, pokochać Go. Rozpoznać plan życia, 
powołanie. Rozwijać możliwości i talenty. Kochać ludzi, 
dawać miłość, służyć.

Co kształtuje tożsamość młodego człowieka? Na 
pewno rodzina, świat, w którym wzrasta i obserwuje, 
ludzie, kultura materialna i niematerialna. Emocje, czu-
cia, słowa.

W rodzinie kłótnie, konflikty między rodzicami, roz-
wody! Dziecko przejmuje postawy swoich rodziców. 
Rany nigdy nie zostaną zagojone. Złe słowa: „Z ciebie 
nigdy nic nie będzie!”

Dominacja kultury: mass media, twórcy dla dzieci 
i młodzieży manipulują dziećmi, chcą stworzyć podpo-
rządkowanych sobie ludzi, konsumentów. „Stajemy się 
tym, czym się karmimy”. Wielu producentów zabawek 
współpracuje z sektami, masonerią, satanistami.

Propaguje się wśród dzieci homoseksualizm, biseksu-
alizm, poligamię. Nastąpił masowy wylew brzydoty.

Pornografia, gender, seksualizacja dzieci, przemoc. 
Muzyka, która niszczy niewinność – teledyski. 
Sexting – umieszczanie intymnych zdjęć przez rodzi-

ców, przez same nastolatki. 
Programy promujące zepsucie. Materializm i kult cia-

ła. Dobrze jest nie mieć wszystkiego! Nie dawać gwiazd-
ki z nieba swojemu dziecku, bo chce. Pieniądze, przed-
mioty nie są w życiu najważniejsze! 

Dzisiejszy bohater czy antybohater? Promuje się zmy-
ślonych bohaterów, złe zachowania, dzisiejsi idole często 
posługują się złem, wyśmiewają dobro, kpią z czystości, 
jest to antychrześcijańskie. Bohaterami dla dzieci stają 
się np. postaci sprzeciwiające się Bogu, wyśmiewające 
wartości chrześcijańskie.

Pokolenie hipsterów, filmowi modele męskości. 
Cyber-świat, gry komputerowe – marnowanie czasu, 

strata czasu też jest grzechem, oswajanie z agresją, z za-
dawaniem bólu i śmierci. Gry – pakty z demonami, ele-
menty satanistyczne, okultystyczne. Gra w samobójstwo.

Bajki, zabawki, Monster High – wampir jest symbo-
licznym przedstawieniem demona. 

Harry Potter, zabawki demoniczne, żeby dziecko 
odłączać od Boga, wprowadzać je w doświadczanie zła, 
grzechu. Książki – kult ciemności, zła, magii, okulty-
zmu. W książkach tych pojawiają się prawdziwe zaklęcia 
stosowane w czarnej magii i dosłowne cytaty z „Biblii 
szatana” (Harry Potter).

Uniewrażliwia się dzieci na to, co jest piękne, śmierć 
stała się elementem zabawy. Trzeba zepsuć wrażliwość 
dziewczynek, bo one, jako przyszłe matki zdeprawują 
własne dzieci.

Postacie szatana ukazuje się jako słodkiego misia, 
przyjaciela. Dziecko wzrasta w przekonaniu, że nie na-
leży lękać się szatana ani potępienia.

W.I.T.C.H. – bajki odwołujące się do magii – łamanie 
pierwszego przykazania! Dzisiejsze bajki animowane 
rodzą nadpobudliwość dzieci! Niebezpieczne również 
są kolorowe magazyny dla dzieci, propagujące czary 
i magię. Horoskopy, amulety, talizmany, wróżki. 

Tatuaże – tatuaże uzależniają! Zwłaszcza motywy sa-
tanistyczne to podpisanie paktu z diabłem! (Pamiętam 
świadectwo pewnego pracownika salonu tatuażu, który 

Dzisiejszy świat jest bardzo nie-
przyjazny dla dzieci, nie chroni 
ich przed złem ale wykorzystuje.
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chwalił się, że barwniki stosowane w tatuażach są odda-
wane demonom podczas rytuałów satanistycznych, aby 
przez tatuaż złączyły się z ludzką krwią. Wtedy nie ma 
znaczenia czy wytatuujesz sobie pentagram czy kwia-
tuszka…).

Halloween – estetyka śmierci.
Hello kitty – „kot z piekła”, satanistyczna estetyka. 

Dziecko szukając bajek w Internecie łatwo może przejść 
na strony pornograficzne, następuje przekierowanie na 
strony pornograficzne. Jak naprawimy zbrukaną nie-
winność? 

Film Wioletta – wprowadzanie dzieci w wartości sek-
sualne.

My Little Pony – symbol środowisk homoseksual-
nych, ta bajka jest skażona. My Little Pony – oswajanie 
dzieci z symboliką New Age. Niewinny kucyk przeobra-
ża się w jednorożca – symbol ruchu New Age, ale także 
Antychrysta.

Ubrania – motywy czaszek, śmierci, kult brzydoty. 
Anie – japońskie kreskówki, promocja erotyki, homo-

seksualizmu, elementy pornografii.
•••

Jaka jest na to nasza odpowiedź? Szukać i tworzyć sa-
memu przestrzenie przyjazne dziecku. Może to być np. 
katolickie przedszkole, szkoła, w której rodzice wiedzą 
jakich treści się naucza, mają na to wpływ; rekolekcje, 
zdrowe małżeństwo, promowanie czystości, wspólna 
modlitwa, udział we Mszy Świętej. Rodzice, którzy pra-
gną uchronić niewinność swoich dzieci, powinni z jesz-
cze większą troską, miłością i wiarą oddawać je pod 
opiekę Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej.

Całą prezentację można znaleźć w Internecie: 
Odebrać dzieciom niewinność, ksiądz Sławomir Kostrzewa.

Dekalog dobrego rodzica
Jak skutecznie uchronić własne dziecko?

1. Dbaj o swoje małżeństwo i chroń jego sakra-
mentalność.

2. Codziennie módl się za siebie, współmałżonka 
i swoje dzieci – szczególnie często odmawiaj Ró-
żaniec.

3. Unikaj grzechów ciężkich, przez które szatan zy-
skuje realny dostęp do Ciebie i do tych, których 
kochasz.

4. Przystępuj często do spowiedzi, nie rzadziej niż 
raz na miesiąc.

5. Przyjmując często Komunię Świętą, przyjmujesz 
Jezusa Chrystusa! Nie ma skuteczniejszej ochro-
ny niż ta, którą daje sam Chrystus.

6. NIGDY nie rezygnuj z niedzielnej Mszy Świętej. 
Tam na ołtarzu rodzi się Jezus Chrystus, który 
oddaje nas Swojemu Ojcu.

7. Ucz swoje dzieci modlitwy, módl się razem 
z nimi.

8. Nie kupuj zabawek, które mogą zagrozić czysto-
ści serca Twoich dzieci i ich przyjaźni z Bogiem.

9. Gdy Twoje dzieci będą miały Ciebie i Twój czas, 
nie będą potrzebowały telewizji i wszystkich 
modnych zabawek. Naucz się mówić swoim dzie-
ciom NIE.

10. KOCHAJ SWOJE DZIECI i pamiętaj, że Twoim 
zadaniem jest wskazać im drogę do Boga i Nieba.

Prace uczniów Szkoły Podstawowej w Jaworniku

Królewny
Dawno, dawno temu w pewnej wsi mieszkali trzej chłop-
cy: Jacek, Bartek i Michał. Pewnego dnia chłopcy chcieli 
przejść się do lasu. Szli, szli przez polany, łąki. Nagle zoba-
czyli mały domek. Zapukali do drzwi. Mieszkał tam pan 
Lis. Jacek, Bartek i Michał weszli do środka, aby odpocząć. 
Pan Lis powiedział im historię o pewnym pałacu. Gdy się 
wchodzi do niego, to się nie da wyjść. Ponoć znajduje się 
niedaleko, ale poradził im, aby tam nie szli. Chłopcy poszli 
dalej w drogę, nie słuchając pana Lisa. W końcu natrafili na 
ten zamek. Na drzwiach zamku było napisane: ''Ci, którzy 
złamią klątwę zamku – ci dostaną trzy królewny.'' Chłop-
cy się odważyli, ale zastanawiali się, jak złamać klątwę. 
W końcu zdecydowali się wejść. Weszli do środka i od razu 
drzwi się zatrzasnęły na kłódkę. Nikogo w środku nie było. 
Zaczęli szukać królewien we wszystkich zakamarkach i ich 
nie znaleźli. Myśleli, że nie mają szans, a nagle Jasiek odkrył 
dywan i ukazało się tajemnicze przejście. Poszli tam i nagle 
na lewo zobaczyli schody prowadzące na wieżę. Przeszli 
około trzystu schodów. Nagle doszli do drzwi. Otworzyli 
je i zobaczyli trzy królewny. Każdy chłopiec wybrał sobie 

swoją królewnę. W ten sposób złamali klątwę. Szli przez 
pola i łąki. W końcu doszli do wsi. Cała wieś przyszła na 
ich wesele i wszystko dobrze się skończyło.

Bogumił Banyś, 4a

Czarodziej
Był sobie pewien chłopiec. Miał rodziców, którzy się o nie-
go troszczyli. Ale w pewnym sklepie chciał sobie popatrzeć 
na zabawki i rodzice odjechali, zostawiając go bez pienię-
dzy ani wody. Chłopiec był bardzo spragniony, a w sklepie 
było gorąco. Od jakiegoś starszego pana dowiedział się, że 
niedaleko sklepu jest zaczarowany pałac – jeśli do niego 
wejdziesz i powiesz życzenie, to się spełni. Znalazł w skle-
pie innych chłopców, którzy też się zgubili w tym sklepie, 
też bez jedzenia i picia. Zebrał ich i powiedział o tym za-
czarowanym pałacu. Więc wyszli do pałacu. Droga była 
bardzo trudna. Przechodzili wiele autostrad. Mijali wiele 
aut i autobusów. I wreszcie widzą pałac. Wchodzą do nie-
go, a w nim czarodziej. Każdy życzył sobie tego samego. 
Wreszcie każdy nauczył się, że rodzice są najważniejsi.

Mariusz Kiełbowicz, 4a
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Niecodziennik  
Gimnazjalisty

Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego 
w Jaworniku

Wiosenne spotkania z książką 
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła

       Wisława Szymborska

Maj upłynął naszym gimnazjalistom na spotkaniach z książką. Odbył się finał Gminnego Konkursu Bi-
bliotecznego „W świecie książek” oraz międzyklasowy konkurs z okazji Dnia Książki.

Kiedy historia staje się legendą – VII Gminny Konkurs Biblioteczny „W świecie książek” 

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Jaworniku po raz siódmy gościło laureatów i finali-
stów Gminnego Konkursu Bibliotecznego „W świecie 
książek” organizowanego pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Myślenice. Tegoroczna VII edycja prze-
biegała pod hasłem Kiedy historia staje się legendą. Uro-
czysta gala wręczenia nagród odbyła się 18 maja 2017 
roku. Przewodnim założeniem i celem konkursu jest 
promocja książki i biblioteki w środowiskach szkolnych 
oraz rozwijanie zainteresowań i potrzeb czytelniczych 
uczniów. Konkurs adresowany był do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Myśleni-
ce. Powołana Komisja Konkursowa w składzie: Kierow-
nik Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach Krystyna 
Łętocha, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Myślenicach 
Agnieszka Kazanecka-Bylica oraz Bogusław Kuźmiń-
ski przyznała: kategoria szkoły podstawowe klasy 1–3: 
I miejsce: Kamil Moskal (Szkoła Podstawowa w Jasie-
nicy); II miejsce: Jakub Gramatyka (Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Myślenicach); II miejsce: Filip Cyrek (Szkoła 
Podstawowa w Bysinie); III miejsce: Anna Ciesielczyk 
(Szkoła Podstawowa w Trzemeśni); III miejsce: Niko-

la Pachacz (Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach); 
III miejsce: Martyna Kozyra (Szkoła Podstawowa nr 3 
w Myślenicach); Wyróżnienie: Antoni Pasionek (Szko-
ła Podstawowa w Krzyszkowicach); Filip Piwowarczyk 
(Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach); Anna Kaspe-
rek (Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach); kategoria 
szkoły podstawowe klasy 4–6: I miejsce: Agnieszka Bar-
gieł (Szkoła Podstawowa w Jaworniku); II miejsce: Justy-
na Woźnica (Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach); 
II miejsce: Klaudia Walczykiewicz (Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Myślenicach); III miejsce: Emilia Karpierz (Szko-
ła Podstawowa w Bęczarce); III miejsce: Wiktoria Rożek 
(Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach); III miejsce: 
Julia Tondera (Szkoła Podstawowa nr 2 w Myśleni-
cach); Wyróżnienie: Natalia Piskorz (Szkoła Podstawo-
wa w Osieczanach); Berenika Kowalska (Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Myślenicach); Krystian Górka (Szkoła 
Podstawowa w Trzemeśni) laureaci konkursu kategoria 
gimnazja: I miejsce: Julia Tylek (Publiczne Gimnazjum 
w Jaworniku); II miejsce: Karolina Śmigla (Publiczne 
Gimnazjum w Trzemeśni); III miejsce: Maciej Nowików 
(Publiczne Gimnazjum w Jaworniku). ■
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Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://gimjawornik.pl/

Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy 
Myślenice wręczyli Naczelnik Wydziału Edukacji Kul-
tury i Sportu Paweł Lemaniak, przedstawicielka Urzędu 
Miasta i Gminy Myślenice Beata Kowalska, a także Dy-
rektor Biblioteki Publicznej w Myślenicach Agnieszka 
Kazanecka-Bylica oraz Bogusław Kuźmiński. Szczególne 
podziękowania składamy Burmistrzowi Myślenic Ma-
ciejowi Ostrowskiemu za patronat nad konkursem. Do-
ceniając wkład pracy uczniów w wykonanie zgłoszonych 
prac organizatorzy wręczyli dyplomy finalisty i upo-

minki książkowe dla wszystkich uczestników konkursu. 
Uroczystości wręczenia nagród towarzyszył wernisaż 
wszystkich nadesłanych prac. Galę uświetniła insceniza-
cja Spotkanie z bohaterami legend polskich, przygotowa-
na przez uczniów Gimnazjum w Jaworniku. Uroczystość 
stała się także okazją do spotkania nauczycieli biblioteka-
rzy i wymiany doświadczeń. Organizowany przez nasze 
Gimnazjum Konkurs Biblioteczny „W świecie książek” 
wpisuje się w podejmowane przez Urząd Miasta i Gminy 
działania promujące książkę i czytelnictwo. ■

Dzień Książki w Gimnazjum w Jaworniku
Dzień Książki na stałe wpisał się w kalendarz imprez 
szkolnych organizowanych w naszym Gimnazjum. 
Dzień ten wiąże się z katalońskim zwyczajem obdaro-
wywania kobiet czerwonymi różami, mającymi sym-
bolizować krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. 
Później, w zamian, kobiety zaczęły odwzajemniać się 
mężczyznom i narzeczonym podarunkami z książek. Na 
całym świecie Dzień Książki i Praw Autorskich obcho-
dzony jest 23 kwietnia 2017 r. Dla społeczności nasze-
go Gimnazjum celebrowanie Dnia Książki ma również 
szczególne znaczenie: nie tylko przypomina o roli książki 
w naszym życiu i podkreśla potrzebę czytania, ale także, 
poprzez konkursowe prezentacje mobilizuje uczniów do 
spojrzenia na lekturę pod nieco innym kątem. W tym 
roku szkolnym odbył się 26 maja. Każda z klas w ramach 
międzyklasowego konkursu bibliotecznego, przygotowa-
ła scenkę zachęcającą do przeczytania wybranej książki. 
Pierwsze miejsce zajęły klasy: III B pod opieką Aliny 
Dziedzic prezentując „Małego Księcia” Antoine de Saint-
-Exupery oraz klasa II A pod opieką Rafała Rysia prezen-
tując „Hamleta” Wiliama Szekspira. Na drugim miejscu 
znalazły się klasa III A, której wychowawcą jest Marta 
Berkowska z inscenizacją „Forresta Gumpa”, którego 
autorem jest Winston Groom i klasa I A z wychowawcą 
Piotrem Antkiewiczem, która przygotowała inscenizację 
opartą na książce „Oskar i pani Róża” autorstwa Érica-
-Emmanuela Schmitta. Trzecie miejsce należało do klasy 
III C pod opieką Anny Kowalskiej, która swoją prezenta-
cję oparła na „Skąpcu” Moliera. Klasa II B wraz z wycho-
wawcą Ewą Gradek przygotowała w formie filmu klasykę 
literatury – ”Hamleta” Wiliama Szekspira. Klasa I B pod 

opieką Magdaleny Skałki przygotowała scenkę promują-
cą „Igrzyska Śmierci” Suzanne Collins. Klasy zachwyciły 
profesjonalnym przygotowaniem, ciekawymi aranżacja-
mi i pięknymi scenografiami! Obchodom Dnia Książki 
w Gimnazjum towarzyszył konkurs literacki „Cała Pol-
ska czyta” oparty na twórczości Henryka Sienkiewicza. 
Młodzi ludzie niestety niechętnie sięgają po książkę. Czy-
tanie jest dla nich czynnością nieciekawą, czasem wręcz 
nudną i przegrywa z niewymagającymi wysiłku telewizją 
i grami komputerowymi. Dlatego tak istotna jest promo-
cja książki i czytania! Zachęcamy do sięgania po książkę 
i korzystania z bibliotek w naszej miejscowości! ■

Konkursy artystyczne
Uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział w Miej-
sko-Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów o Myślenicki Laur Recy-
tacji. W kategorii Wywiedzione ze słowa trzecie miejsce 
zdobyła Joanna Jawańska uczennica klasy III C! Kon-
cert Laureatów i wręczenie nagród odbyło się w dniu 15 
maja 2017 r. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. 
Gratulujemy! Uczennice Gimnazjum Natalia Gorącz-

ko z klasy III B oraz Gabriela Róg z klasy III C wzię-
ły udział w Szkolnych Konfrontacjach Artystycznych 
organizowanych przez WDK w Głogoczowie. Szkolne 
Konfrontacje Plastyczne odbyły się 28 kwietnia 2017 r. 
Uczestnicy wykonywali jedną pracę plastyczną inspi-
rowaną sztuką awangardową XX w. Natalia i Gabriela 
zajęły II MIEJSCE! Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! ■
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Przedszkole w Jaworniku

Konkurs piosenki O żywiołach 
Tekst: Aneta Murzyn

21 kwietnia w Samorządowym Przedszkolu w Jaworni-
ku odbył się zorganizowany przez panią Anetę Murzyn 
międzyprzedszkolny konkurs piosenki „O żywiołach". 
Przyjechali reprezentanci z zaprzyjaźnionych placówek.: 
Samorządowe Przedszkole z Trzemeśni, Bęczarki, Samo-
rządowe Przedszkole nr 1 z Myślenic i oddział przed-
szkolny przy Zespole Placówek Oświatowych w Głogo-
czowie. W jury zasiedli: gościnnie ksiądz wikary z parafii 
z Jawornika, pani Bożena Piwowarska, pan Bogdan Kuź-
miński, oraz nasza pani dyrektor Bogumiła Łętocha. Po-
ziom był naprawdę wyrównany i rozstrzygany w trzech 
kategoriach: dzieci 3 i 4-letnich, dzieci 5-letnich i sze-
ściolatków. Mali piosenkarze spisali się na medal, nikt 
się nie pomylił, i nikogo nie dopadła trema. Jury miało 
„ciężki orzech do zgryzienia" i po burzliwych obradach 
nastąpił czas ogłoszenia wyników:

W kategorii maluszków I miejsce zdobyła Martynka 
Kocurek, III miejsce Martynka Jamro, w kategorii 5- 
latków I miejsce Milenka Łopata, w kategorii 6-latków 
II miejsce Wiktoria Kaczorowska.

Nasi mali uczestnicy zostali nagrodzenia statuetka-
mi w kształcie mikrofonu, otrzymali słodkości i coś 
jeszcze… Panie nauczycielki, również dostały piękną 
statuetkę dla swojego Przedszkola Samorządowego. 
Dzieciom, gratulujemy, a w szczególności gratulujemy 
rodzicom i wychowawcom tak uzdolnionych dzieci. ■

Wycieczka do Zatoru

Tekst: Joanna Gurbisz-Górecka

Wycieczka to moment odpoczynku, ale również daje 
nam nauczycielom możliwość innego sposobu przeka-
zania wiedzy a dzieciom nawiązania bliższych kontak-
tów z rówieśnikami.

W maju grupy Krasnali, Pszczółek oraz Biedronek 
wybrały się śladem dinozaurów do Zatoru. Podczas ca-
łego dnia mieliśmy możliwość poznania tych prehisto-
rycznych gadów, ich natury a także wyglądu. 

W Dinozatorlandzie podczas spaceru alejkami napo-
tkaliśmy dinozaury nie tylko ruszające się, ale też ryczą-
ce płaczące i sikające na zwiedzających. Zapoznaliśmy 
się w Parku Owadów z najbardziej popularnymi owa-
dami takimi jak biedronka, mucha, pszczoła, modliszka 
i kleszcz.

W głowach zakręciło nam się podczas odwiedzin 
w „domu do góry nogami".

W Parku Bajek zgodnie odpowiadaliśmy na zagadki. 
Następnie odwiedziliśmy domy Królowej Śniegu, Kró-
lewny Śnieżki czy Trzech Świnek. Znaleźliśmy czas na 
chwilę relaksu i zabawy. Zmęczeni wróciliśmy ciuchcią 
do autobusu gdzie zjedliśmy cały prowiant przygotowa-
ny przez panie kucharki. 

Pełni wrażeń, bogatsi o nową wiedzę i doświadczenie 
wróciliśmy do przedszkola. Była to niewątpliwie okazja 
do pobudzenia wyobraźni dzieci, do obudzenia w nich 
pasji oraz do zgłębienia ich wiedzy. ■

Przychodzi pacjent do apteki…
ALERGIA – to nadmierna reakcja 
organizmu na czynniki zewnętrz-
ne znajdujące się w powietrzu, 
pokarmach lub z którymi mamy 
kontakt – tzw. alergeny. Najczęściej 
jej nasilenie obserwujemy na wio-
snę gdzie przyczyną są pyłki traw, 
drzew i krzewów. Reakcje alergiczną 
mogą też wywołać: kurz domowy, 
sierści zwierząt np. psa, kota, pie-
rze ptaków, niektóre pokarmy np. 
produkty mleczne, jajka, orzechy, 

truskawki, pomarańcze, leki np. an-
tybiotyki, popularne leki przeciwbó-
lowe i przeciwgorączkowe. Jeżeli 
wystąpiła alergia na dany lek nale-
ży przerwać stosowanie i poinfor-
mować o tym lekarza aby zapobiec 
w przyszłości wystąpienia podobnej 
sytuacji. Bardzo groźnym odczynem 
alergicznym dla życia jest wstrząs 
anafilaktyczny, który wymaga na-
tychmiastowej pomocy lekarza. Pa-
cjent blednie, słabnie, mogą pojawić 

się duszności, wysypka na skórze np. 
po ukąszeniu owadów. Problemy 
z alergią to również alergiczny nie-
żyt nosa tzw. katar sienny, alergicz-
ne zapalenie spojówek, alergiczna 
astma oskrzelowa,  atopowe zapale-
nie skóry oraz pokrzywki. Obecnie 
na rynku mamy wiele preparatów 
dostępnych bez recepty które sku-
tecznie pomagają  złagodzić objawy 
alergii. ■

Agnieszka Rozum  
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Kamyczek dla dzieci

1 VI- Święto Dzieci
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała  
Lucyna Bargieł

Z okazji Waszego Święta 
mam do rozwiązania kilka 
rebusów. Oraz życzenia, 
może takie:

Kolorowych snów, 
uśmiechu od ucha do ucha,
Pięknych bajek na dobranoc,
Własnego pieska i kotka,
Co dzień nowych przygód,
Wspaniałych przyjaciół 
i wesołej rodzinki

GAR+RZY
O=A

MA TON SA

E

ARB
+ I

T
YK A=KAL

POPOTAM
+N CH KANKA
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Kamyczek dla dzieci

Pokolorujcie pięknie obrazek

źródło: chomikuj.pl

11 VI- Uroczystość Trójcy Świętej
Myślę, że doskonale wiecie, że są trzy Osoby 
Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 

Święty Patryk nawracając Irlandczyków na 
wiarę chrześcijańską, tłumaczył im, że choć są 
trzy Osoby Boskie, jest tylko jeden Bóg. Żeby 
łatwiej było im to pojąć pokazał trójlistną ko-
niczynę- z jednej łodyżki wyrastały trzy listki.

Kreśląc znak krzyża, gdy dotykamy czoła 
ręką, wypowiadamy słowa W imię Ojca, gdy 
dotykamy serca, wypowiadamy słowa: I Syna, 
gdy dotykamy ramion, wypowiadamy słowa: 
I Ducha Świętego.

Miłością jest Ojciec, Łaską jest Syn
Jednością jest Duch Święty.
Uwielbiamy Cię Trójco Przenajświętsza!

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
Tak można najprościej modlić się do Niego,
Do Boga co właśnie uśmiecha do nas się
I niebo przybliżyć swoim dzieciom chce.
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Intencje mszalne

Intencje mszalne  11.06.2017–9.07.2017 (stan z dnia 4.06.2017)

11.06.2017 niedziela
7.00 ++Ryszard Piątek – rocznica śmierci, Kazimierz Strze-

lec
9.00 ++Józefa Kuzaj, Mariusz syn, Jerzy Kurowski, Bogdan 

syn
11.00 +Antoni Tokarz – od żony, córek, syna, synowej, zię-

ciów i wnuków
15.30 Za o. Ewodiusza – 21 rocznica święceń kapłańskich
12.06.2017 poniedziałek
7.00 Za rodzinę
18.00 +Maria Wilkołek – 11 rocznica śmierci
13.06.2017 wtorek
7.00 ++Antoni Dróżdż, jego rodzice i rodzeństwo, Maria 

i Halina córki, Jadwiga synowa, Antoni siostrzeniec
18.00 ++Antoni Michalik, Rozalia żona, Stanisław Kozieł, 

Krystyna Kurowska, Julian i Zofia Kiebzak, Wie-
sław syn

14.06.2017 środa
7.00 rezerwacja
18.00 ++Karol Dańda, jego rodzice Michalina i Józef Zbo-

rowscy, Walenty Pęcek
15.06.2017 czwartek
7.00 rezerwacja
10.00 1) Za parafian
 2) O błogosławieństwo Boże, zachowanie od nie-

szczęść i klęsk żywiołowych, o zgodę i miłość w ro-
dzinach naszej parafii

15.30. ++Joanna i Marian Filuciak, zmarli z rodzin Filuciak 
i Polaniak

16.06.2017 piątek
7.00 rezerwacja
18.00 +Anna Łapa – 2 rocznica śmierci
17.06.2017 sobota
7.00 Za rodziny o trwałość i świętość
18.00 ++Antonina i Władysław Szlachetka, Józef syn
18.06.2017 niedziela
7.00 ++Józef Świerczyński – rocznica śmierci, Julia żona, 

Józef Sala, Rozalia żona i ich rodzice
9.00 ++Józef Hołuj, Antoni i Emilia Braś i zmarli rodzice
11.00 rezerwacja
15.30 Za ofiarodawców
19.06.2017 poniedziałek
7.00 ++Blandyna i Klemens Łaguz i zmarli z rodziny
18.00 ++Mieczysław Sołtys, Salomea żona, Krzysztof syn
20.06.2017 wtorek
7.00 ++Jan, Wiktoria Hudaszek oraz zmarli z rodzin Hu-

daszków i Wilkołków
18.00 Za Jolantę i Adama – 18 rocznica ślubu
21.06.2017 środa
7.00 Za Magdalenę i Piotra – 1 rocznica ślubu
18.00 ++Władysław Zborowski – rocznica śmierci, Helena 

żona, Dominik wnuk
22.06.2017 czwartek
7.00 ++Jan Łapa, Franciszek, Helena, Anna Łapa, Jan i Ma-

ria Nędza, Roman i Maria Bargieł
18.00 ++Krzysztof Kasperczyk, Piotr Kasperczyk, Tomasz 

Żarski

23.06.2017 piątek
7.00 Za Różę Józefa Szczotkowskiego i za ich rodziny
18.00 ++Wanda Pitala, Franciszek mąż – od sąsiadów
24.06.2017 sobota
7.00 +Jan Bidziński
18.00 +Aniela Bylica – od o. Ewodiusza
25.06.2017 niedziela
7.00 rezerwacja
9.00 ++Władysław Szlachetka, Rozalia żona, Władysław 

syn, Jan Polewka, Rozalia żona, Jan Węgrzyn, Mi-
chalina żona, Władysław Węgrzyn, Halina Kucała, 
Włodzimierz Piechota, Kazimierz Życki

11.00 rezerwacja
15.30 ++Jan i Władysława Tomal, Ryszard Król
26.06.2017 poniedziałek
18.00 +Marian Górka – od kolegów z pracy syna Andrzeja
27.06.2017 wtorek
7.00 ++Franciszek Pitala, Wanda żona i ich rodzice, Jan, 

Marek, Rozalia żona
28.06.2017 środa
18.00 ++Jan Białoń, Andrzej Myrda i Katarzyna żona
29.06.2017 czwartek
7.00 ++Paweł, Aniela, Wiktoria Polewka, Jan Franciszka, 

Kazimierz Siuta, Helena Szlachetka
18.00 +Anna Łapa – od sąsiadów z którymi ubierała krzyż 

na Boże Ciało
30.06.2017 piątek
18.00 ++Stanisław Sołtys, Janina żona, Stanisław syn, Bole-

sław Zborowski i Maria żona
01.07.2017 sobota
18.00 Za Annę i Adama i ich dzieci
02.07.2017 niedziela
7.00 Za Barbarę i Mariana – 45 rocznica ślubu
9.00 Za małżeństwo – 30 rocznica ślubu
11.00 +Władysław Łojas – 2 rocznica śmierci
03.07.2017 poniedziałek
18.00 ++Jan Polewka, Helena żona, Tadeusz i Adam synowie
04.07.2017 wtorek
7.00 ++Władysław Łapa, rodzice: Agnieszka i Antoni, Jan 

Szlachetka
05.07,2017 środa
18.00 ++Stanisław Góralik, Karolina żona i dusze w czyśćcu 

cierpiące
06.07.2017 czwartek
18.00 rezerwacja
07.07.2017 piątek
7.00 ++zmarli polecani w wypominkach rocznych
18.00 +Władysław Łojas – 2 rocznica śmierci
08.07.2017 sobota
18.00 +Joanna Filuciak – od syna Mateusza z rodziną
09.07.2017 niedziela
7.00 ++Władysław Zborowski, Helena żona, Dominik 

wnuk
9.00 rezerwacja
11.00 rezerwacja
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Msza na Bugaju

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Pierwsza Komunia Święta

Na okładce: C. Giaquinto, Św. Małgorzata Maria Alacoque adoruje Najświętsze Serce Jezusa, 1765.


