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Hej kolęda, kolęda…
Wraz z końcem stycznia zakończyła 
się w naszej parafii wizyta duszpa-
sterska zwana kolędą. Rozpoczęła 
się ona nieprzypadkowo, bowiem 
jak tradycja każe, tuż po Bożym 
Narodzeniu. Okres świąteczny jest 
bowiem czasem pogłębiania wię-
zi nie tylko z Bogiem, ale również 
z rodziną i z parafią. Przyjęcie ka-
płana w domu jest natomiast wyra-
zem wiary i przywiązania zarówno 
do Kościoła, jaki i do duszpasterzy. 
Przede wszystkim obejmuje ono 
wspólne dziękczynienie za otrzyma-
ne łaski i prośbę o Boże błogosła-
wieństwo w nowym roku. 

Co ciekawe, w kościele katolic-
kim kolęda określona jest prawem 
kanonicznym, gdzie w kanonie 529, 
paragraf 1 czytamy: Pragnąc dobrze 
wypełnić funkcję pasterza, proboszcz 
powinien starać się poznać wiernych 
powierzonych jego pieczy. Winien 

zatem nawiedzać rodziny, uczestni-
cząc w troskach wiernych, zwłasz-
cza w niepokojach i smutku, oraz 
umacniając ich w Panu, jak również 
– jeżeli w czymś nie domagają – roz-
tropnie ich korygując. A zatem cele 
kolędy są jasne. 

Skąd jednak wziął się zwyczaj ko-
lędowania? Aby odpowiedzieć na to 
pytanie musimy sięgnąć aż do XVII 
wieku. Najdawniejsza wzmianka 
o tej praktyce pochodzi z 1607 r. 
Wtedy to na synodzie prowincjo-
nalnym w Piotrkowie polecono, 
aby plebani według starożytnego 
zwyczaju nawiedzali domy swoich 
wiernych, uczyli ich m.in. pacierza 
i prawd wiary. Ponadto w myśli sy-
nodu kapłani mieli zainteresować 
się szczegółami z życia swoich para-
fian po to, by sprawdzić, czy to ich 
życie jest prawdziwie chrześcijań-
skie. Polecano im także, by nie zapo-
mnieli, że strapionych należy pocie-
szać, a ubogich wspomagać. Z kolei 
synod chełmski (1624 r.) zachęcał, 
aby proboszczowie spisywali swoich 
parafian i nakłaniali ich do częste-
go korzystania z sakramentów. Owa 
wizyta miała przede wszystkim 
wpłynąć na ożywienie życia religij-
nego i moralnego parafii.

Skoro cele kolędy są jasne, wy-
pada również wiedzieć, że wyraz 
„kolęda” do Polski dotarł za pośred-
nictwem Czechów i oznaczał pier-
wotnie pieśń noworoczną, którą 
śpiewano gospodarzom domostw 
podczas pierwszych odwiedzin 
w nowym roku. Kościół przejął te 
ludowe zwyczaje, łącząc je z błogo-
sławieństwem domów i ich miesz-
kańców, które miały odbywać się 
w uroczystość Objawienia Pańskie-
go. Jednak nie dałoby się tego dnia 
odwiedzić wszystkich parafian, dla-
tego też wizyta rozłożyła się na tzw. 
czas poświąteczny. Niemiecka i pol-
ska tradycja nakazuje także z oka-
zji Trzech Króli napisać poświę-
coną kredą na drzwiach domów 
„K+M+B” (lub „C+M+B”) wraz 

z datą roczną. Litery te nie tyle są, 
jak zazwyczaj się uważa, skrótem 
od tradycyjnych imion Trzech Kró-
li, lecz pochodzą od łacińskiego 
stwierdzenia: Christus mansionem 
benedicat, co tłumaczymy się Chry-
stus Mieszkanie Błogosławi. 

Dziś wizyta duszpasterska to nie 
tylko błogosławieństwo, ale przede 
wszystkim spotkanie duszpaste-
rzy z parafianami. Dlatego w tym 
miejscu, w imieniu swoim i księdza 
proboszcza pragnę podziękować 
wszystkim rodzinom naszej para-
fii i osobom samotnym za przyję-
cie nas w swoich domach, wspólną 
modlitwę, rozmowę i złożoną ofiarę. 
Dziękujemy tym, którzy przyjeżdża-
li po nas samochodami i odwozili 
nas, którzy częstowali śniadaniem, 
obiadem, kolacją, ale także kawą 
czy herbatą. Serdecznie dziękujemy 
również za to, że wiele osób specjal-
nie zaplanowało dzień wolny, aby 
przyjąć nas z wizytą duszpasterską 
– to bardzo miłe doświadczenie. Za 
wszelką życzliwość, uśmiech i dobre 
słowo niech Pan Jezus nagrodzi Was 
potrzebnymi łaskami! Jednocześnie 
pragniemy się modlić za tych, któ-
rzy nas nie przyjęli, których domy 
i serca pozostały z różnych przyczyn 
nadal zamknięte na Boże błogosła-
wieństwo i dialog. 

Nowy Rok rozpoczęliśmy ob-
darzeni Łaską Bożą, którą jest bło-
gosławieństwo przyniesione do 
naszych domów przez kapłanów. 
Niech nadzieja płynąca z tego fak-
tu towarzyszy wszystkim naszym 
Parafianom, a nasze domy pobło-
gosławione niech będą miejscem 
Bożej i ludzkiej miłości, pokoju 
i miłosierdzia.

ks. Sławomir Głuszek 

Mój Panie 
Panie Ty jesteś Bogiem
Tyś moim zbawieniem
Bożym przewodnikiem
Wielkim pocieszeniem

Miłuję Cię Panie Boże 
Wielbię Ciebie stale

Będę Ciebie wywyższał
Ku Twojej chwale

Ja przed Tobą Panie
Jestem bardzo mały

Spraw żebym dla Ciebie 
Był zawsze wspaniały

Wspaniały przed Tobą 
W Twą wiarę zamożny 
Żałował za swe grzechy 
Będąc zawsze pobożny

Pobożny i pragnący
Z Tobą Boże przebywać 

Żyć Twymi przykazaniami
Innym je przekazywać

Dziadek Roman
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Zarząd i druhowie OSP Jawornik  
składają serdeczne podziękowania  mieszkańcom oraz firmom 
działającym na terenie naszej miejscowości  
za miłe i ciepłe przyjęcie  strażaków w corocznej akcji Kalendarz.

Ze strażackim pozdrowieniem,
OSP Jawornik

Bezradny? 
Na Dzień Chorego, 11 lutego 2018 
w Święto Matki Bożej z Lourdes

Tekst: Zofia Pawłowska

nie ma gdzie się schować
po otrzymaniu takiej wiadomości
w naszych mieszkaniach nie ma prywatnych kaplic
można tylko na chwilę zamknąć się w łazience
Jezusie Nazareński Jezusie
to przecież nie może być prawda

(ks. Janusz St. Pasierb, Prywatnie)

A jednak jest prawdą ta kartka papieru. Lakonicznie 
suchy tekst – „przerzuty nowotworowe rozsiane". Dia-
gnoza, która jest wyrokiem. Określa, że kres życia jest 
nie enigmatycznie kiedyś, ale już, może za kilka tygo-
dni, a może jutro.

Twój mały synek…
Mamusia, gdy masz piętnaście lat…
Żona, pobraliście się dwa lata temu…
Krzyczysz… Jezusie Nazareński, to nie może być 

prawda!
Krzyczysz… Boże, dlaczego?
Pytasz… Co robić? Kogo się poradzić, co robić?
Szukasz innego lekarza… Może to jednak nieprawda.
Szukasz innego leczenia… Szamani, znachorzy – kto 

wie, może pomogą?
Stajesz w końcu przy łóżku i patrzysz w oczy 

– bezradny.
Cierpienie, które przerasta twoje siły.
Kogo prosić o pomoc?
To już gdzieś było…
Kiedy, jak… ?
Na Krzyżu rozpięte Ramiona…
Pod Krzyżem Matka…
Krzyczy? Oskarża? 

Stoi bezradna, Bolesna.
Tak, jak ty dziś.
Pozwól, by przytuliła twój ból.
Pozwól, by przytuliła umierające serce…
Syna… Męża… Ojca…
Milczenie spojrzenia człowieka, który wkrótce 

odejdzie 
jest już zamieszkałe przez Boga.
Już jest zamieszkałe przez Boga.  ■
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Podsumowanie roku 2017 w parafii p.w.  
Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku 

Tekst: Duszpasterze

Nasza parafia liczy ponad 2900 wiernych. Ro-
dzin w naszej parafii jest ok. 800. 

W minionym roku 2017:
• W minionym roku 2017 przeżywaliśmy z całym 

Kościołem Powszechnym Jubileusz 100 rocznicy 
objawień Matki Bożej Fatimskiej. 

• W maju minionego roku pokolenie młodych na-
szych parafian zainicjowało spotkania modlitewne 
pod nazwą: „Godzina Uwielbienia”. Cieszymy się 
z tej ich inicjatywy i z tego, że coraz więcej parafian 
uczestniczy w tych spotkaniach. Przypomnę, że 
spotkania odbywają się w każdą czwartą środę mie-
siąca, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych. Wszyscy, 
którzy pragną uwielbiać Boga w Jego przymio-
tach i chwale, dziękować Mu za otrzymane dary 
i łaski, pogłębiać swoją modlitwę, zawierzać swoje 
troski i nadzieję są zaproszeni do udziału w tych 
spotkaniach. 

• W maju minionego roku 2017 gościliśmy w naszej 
parafii ks. infułata Stanisława Olszówkę, który 
udzielił 46-ciu młodym naszej parafii sakramentu 
bierzmowania. 

• W minionym roku, w sierpniu 2017 podziękowa-
liśmy ks. Mariuszowi Grzechynce za czteroletnią 
posługę kapłańską w naszej wspólnocie parafial-
nej. Jesteśmy Mu wdzięczni za jego gorliwą pracę 
i przykład kapłańskiego życia. Wyrażając wdzięcz-
ność pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach. 

• Od września 2017 roku jest wśród nas ks. Sławomir 
Głuszek, który z trzyletnim stażem kapłańskim 
przyszedł do nas z parafii Wieliczka–Krzyszkowice. 

• Nasz kleryk Michał Tomal od września 2017 
roku po rocznej przerwie kontynuuje przygoto-
wanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium we 
Włocławku. 

• W październiku minionego roku Pan Jan Zbi-
gniew Łapa nasz dotychczasowy kościelny, ze 
względu na pogarszający się stan zdrowia złożył 
rezygnację z posługi kościelnego w naszej parafii. 
Wszyscy jesteśmy wdzięczni Panu Janowi za Jego 
czteroletnią gorliwą posługę kościelnego. 

• Od listopada 2017 roku posługę kościelnego w na-
szej parafii podjął Pan Marek Hołuj. Przypomi-
nam, że Pan Wojciech Tomal i Pan Adam Sołtys 
pełnią w naszej parafii posługę nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii świętej. Posługa nadzwyczajnych 

szafarzy Komunii świętej polega przede wszyst-
kim na roznoszeniu Komunii świętej co niedzie-
lę chorym. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich, 
którzy w domach opiekują się chorymi, aby zapro-
ponowali im coniedzielną Komunię świętą, któ-
rą nadzwyczajni szafarze Komunii świętej będą 
przynosić. 

• Przypominam, że nasza parafia ma swoją stronę 
internetową, na której znajdują się wszystkie aktu-
alne informacje i wiadomości dotyczące naszej pa-
rafii. Aby wejść na tę stronę trzeba wpisać jej adres: 
www.parafiawjaworniku.pl 

W minionym roku 2017:
• Sakramentu chrztu świętego udzielono 44 (czter-

dziestu czterem) dzieciom. Dziękujemy Bogu, za 
łaskę chrztu tych dzieci i cieszymy się, że zostały 
włączone do naszej wspólnoty parafialnej. 

• Do pierwszej spowiedzi i Komunii św. przystąpiło 
56 (pięćdziesiąt sześć) dzieci. Módlmy się, aby wzra-
stały w przyjaźni z Chrystusem Eucharystycznym. 

• Sakrament bierzmowania przyjęło 46 (czterdzie-
stu sześciu) młodych naszej parafii. Módlmy się, by 
zawsze byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego 
i odważnie wyznawali swoją wiarę przed ludźmi. 

• Dzięki łasce sakramentu małżeństwa rozpoczę-
ło budowanie swojego życia rodzinnego 11 (jede-
naście) nowych małżeństw. Życzymy im, by swo-
ją wspólnotę budowali na mocnym fundamencie 
wiary i miłości. 

• Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielono 
54 (pięćdziesięciu czterem) osobom. Módlmy się 
w intencji wszystkich chorych naszej parafii, aby 
swoje cierpienia umieli łączyć z krzyżem Chrystu-
sa i ofiarować za zbawienie swoje i całego świata. 

• Na wieczny spoczynek Pan powołał 23 (dwudzie-
stu trzech) parafian. Pamiętajmy o nich w naszej 
modlitwie. 

• Komunii św. w ciągu całego minionego roku roz-
dano 59.000 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy). 

• W minionym roku 2017 Zespół Caritas naszej pa-
rafii we współpracy z Caritas Archidiecezji Kra-
kowskiej rozdał 127 (sto dwadzieścia siedem) pa-
czek z podstawowymi artykułami żywnościowymi. 
Finansowo pomógł 13 (trzynastu) osobom. 

• W minionym roku nasza parafia finansowała co-
miesięcznie drugie śniadanie (w postaci droż-
dżówki) dla 25 (dwudziestu pięciu) dzieci w Szkole 
Podstawowej. 
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• Na pomoc charytatywną w ubiegłym roku wyda-
no w naszej parafii 6.943 zł (sześć tysięcy dziewięć-
set czterdzieści trzy złote). 

W minionym roku 2017 Wykonano następujące prace:
• W styczniu zostały odnowione balaski, które po-

chodzą z naszego starego, drewnianego kościo-
ła. Przypomnę, że nie udało się je w całości odre-
staurować. Odnowiono tylko tralki, natomiast całą 
obudowę balasek wraz ze stopniem, na którym się 
klęka trzeba było wykonać na nowo. 

• W marcu ubiegłego roku został wyremontowany 
jeden ze stałych konfesjonałów w naszym koście-
le. Z powodu uszkodzeń, które wyrządziły korniki, 
trzeba było wymienić większość jego elementów. 
Zachował się jedynie front konfesjonału, który zo-
stał odnowiony. 

• W styczniu ubiegłego 2017 roku kontynuując bu-
dowę domu katechetyczno-parafialnego wykonali-
śmy odprowadzenie wody deszczowej z rynien. 

• W lutym wstawiliśmy okna i zamknęliśmy budynek. 
• W czerwcu doprowadzono do budynku gaz. 
• Na przełomie czerwca i lipca wykonaliśmy we-

wnątrz budynku pierwszy etap prac wodno-kana-
lizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. 

• W sierpniu wykonano odgromienie budynku, 
a z początkiem września doprowadzono do budyn-
ku prąd. 

• Po zakończeniu prac ziemnych w październiku 
wyplantowaliśmy teren wokół domu katechetycz-
no-parafialnego i wykonaliśmy utwardzenie terenu 
pod kostkę, która w przyszłości będzie położona. 

• W grudniu minionego roku 2017 rozpoczęliśmy 
prace związane instalacją elektryczną wewnątrz 
i na zewnątrz budynku. Prace te są obecnie na 
ukończeniu. 

Wszystkim ofiarodawcom, którzy co miesiąc składają 
ofiarę na składkę wspierając budowę naszego parafial-
nego domu składam serdeczne Bóg zapłać. Jednocze-
śnie przypominam, że w intencji wszystkich ofiaro-
dawców i darczyńców naszej parafii odprawiana jest co 
kwartał Msza święta.

Wszystkim parafianom, którzy swoją modli-
twą, radą i pomocą finansową wspierają in-
westycję i dzieła istniejące i powstające przy 
naszej parafii bardzo serdecznie dziękuję. 
Bóg zapłać. ■

Modlitwą rozpoczęliśmy wieloetapowy  
projekt świętowania niepodległości
W piątek 26 stycznia tego roku po 
Mszy Świętej wieczornej, w naszej 
świątyni, miało miejsce pierwsze 
wydarzenie, zaplanowane w jawor-
nickim harmonogramie obchodów 
100 rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez naszą Ojczyznę. Pa-
rafianie spotkali się na modlitwie 
dziękczynno-błagalnej w intencji 
Ojczyzny, którą przygotowała i po-
prowadziła młodzież z Grupy Apo-
stolskiej pod opieką Księdza Sławo-
mira Głuszka. Ten pierwszy krok 
w obchodach rocznicowych został 
od początku pomyślany, zainicjo-
wany, zaaranżowany i urzeczywist-
niony przez naszą parafialną mło-
dzież. Pięknie, pobożnie, podniośle 
prowadzona i animowana adoracja 
przed Najświętszym Sakramentem 
umożliwiła wspólnocie modlitew-
nej uczestniczącej w nabożeństwie, 
dziękować Panu Bogu za dar wolnej 

Ojczyzny, przepraszać za grzechy 
i wszelkie zło, którymi obraziliśmy 
Pana Boga, wyrządziliśmy krzywdę 
bliźnim, a także działaliśmy na szko-
dę naszej Matki Ojczyzny oraz pro-
sić o pokój i błogosławieństwo dla 
naszej umiłowanej Ojczyzny oraz 
całego narodu polskiego. Modlitwa 
za Ojczyznę jest zbawienna, poży-
teczna i konieczna, tak jak modlitwa 
za rodziców. Modlić się za Ojczyznę, 
to także spełniać patriotyczny obo-
wiązek. Ojczyźnie możemy przysłu-
żyć się pobożną modlitwą i rzetel-
ną pracą. Komitet obchodów setnej 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę, który się zawiązał 
w Jaworniku serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób włączyli się w przeżycie tego 
pierwszego etapu czyli w prowadze-
nie modlitwy, a także autentyczne 
uczestnictwo w modlitwie. Komitet 

przypomina również, że w następ-
nych wydaniach BK, będzie infor-
mował mieszkańców o kolejnych 
punktach programu uroczystych 
obchodów 100 rocznicy odzyska-
nia niepodległości. Już teraz, zapra-
szamy do licznego i powszechne-
go uczestnictwa w poszczególnych 
imprezach oraz zaangażowanie się 
w ich organizację.

W imieniu Komitetu Obchodów 
przekazuje podziękowania i zaprasza 

Wacław Szczotkowski
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Jasełka i bal – czyli o działaniach Grupy Apostolskiej

Tekst: Grupa Apostolska „Wspólnota”

Od pewnego czasu w polskim społeczeństwie 
utarło się przekonanie, że „ta dzisiejsza mło-
dzież to nic nie robi, tylko na tych smartfo-
nach…”. Jednak działalność naszej jawornickiej 
Grupy Apostolskiej zadaje kłam temu stwier-
dzeniu, o czym doskonale świadczą wystawione 
przez nas wraz z opiekunem ks. Sławomirem ja-
sełka dla mieszkańców Jawornika (i nie tylko). 
I to właśnie m.in. o nich będzie ten artykuł.

Ale od początku… 27 października oficjalnie rozpoczę-
ły się przygotowania do występu, natomiast pierwsza 
próba odbyła się w listopadzie. Mówi się, że początki 
bywają trudne… Cóż, oczywiście nie obyło się bez trud-
ności – naszą obsadę tworzyło ponad 20 osób, ale każda 
z nich zdołała w natłoku obowiązków wygospodarować 
wolny czas, by pomimo mrozu, deszczu czy też śniegu 
dotrzeć na próby. Choć nie zawsze było idealnie (by-
wały sytuacje, w których musieliśmy odwoływać próby 
ze względu na zbyt niską frekwencję), to jednak wszy-
scy zakasaliśmy rękawy do pracy i rozpoczęliśmy naukę 
ról oraz zachowań scenicznych. W tym samym czasie 
powstawała również własnoręcznie wykonana sceno-
grafia. Aktywnie działaliśmy również promując nasz 
występ – rozdaliśmy setki zaproszeń oraz stworzyliśmy 
krótki film promocyjny. Ciężko zliczyć ilość godzin po-
święconych na przygotowanie jasełek, ale z pewnością 
nie był to czas zmarnowany. Każda poświęcona sekun-
da została nagrodzona później oklaskami i pochwałami.

Prapremiera spektaklu miała miejsce podczas Opłat-
ku Sołeckiego 7 stycznia. Nie pozwoliliśmy się „pożreć” 
tremie i daliśmy z siebie wszystko. Nie wiedzieliśmy tyl-
ko, czy nasz występ spodoba się widzom. Na szczęście 
nasze obawy okazały się być bezpodstawne – zostaliśmy 
nagrodzeni brawami. Początkowo z różnych przyczyn 
miał to być nasz jedyny występ, ale po jego zakończeniu 
okazało się, że odnieśliśmy duży sukces i wręcz grze-
chem byłoby nie podzielić się wynikami naszej pracy 
z szerszym gronem publiczności. Ks. Proboszcz zapro-
ponował nam nawet, aby jasełka wystawić w kościele, 
jednakże z przyczyn technicznych jako miejsce występu 
wybraliśmy strażnicę.

I tak, 21 stycznia odbył się kolejny spektakl. Z przy-
czyn losowych w naszej obsadzie doszło do jednej 
zmiany personalnej, jednakże nasz nowy aktor spisał 
się w swojej roli tak samo dobrze, jak pierwotny. Pu-
bliczność dopisała również tamtego dnia, bowiem prak-
tycznie wszystkie przygotowane miejsca były zajęte. Po 
zakończeniu występu podzieliliśmy się z nią oscypkiem, 

który był „za darmo, dla każdego” – jak powiedział je-
den z pasterzy. Całość została zwieńczona życzeniami 
złożonymi przez ks. Sławomira oraz podziękowaniami.

Z tego miejsca również my, jako Grupa pragniemy 
serdecznie podziękować Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
za użyczenie nagłośnienia oraz stelaży. Podziękowania 
kierujemy również w stronę naszej jawornickiej Ochot-
niczej Straży Pożarnej, która użyczyła nam strażnicy 
jako miejsca naszego występu. Dziękujemy ks. Sławo-
mirowi za okazaną nam pomoc oraz za zaangażowanie 
się w występ – ksiądz odegrał rolę tajnego agenta. Kto 
nie widział, niech żałuje :)

Po występach do kapeluszy zostały zebrane datki, za 
które bardzo dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do naszego 
sukcesu.

Naszą obsadę tworzyli: Asia Jawańska, Gabrysia Fry-
drych, Błażej Braś, Dominika Pająk, Ewelina Żądło, 
Wiktoria Ożóg, Iza Hołuj, Piotrek Galas, Martyna Szla-
chetka, Gabrysia Róg, Karol Łabędzki, Maciek Sołtys, 
Józek Sołtys, Natalia Suruło, Basia Łabędzka, Grzesiek 
Folwarski, Gabrysia Dudek, Piotrek Norek, Rafał Wil-
kołek, Paweł Ciaputa, Mateusz Sułowski, ks. Sławomir 
Głuszek, Kacper Galas (jako nasz człowiek od dźwięku).

W dobrym nastroju po występie, zdecydowaliśmy się 
urządzić Bal Maskowy. 27 stycznia ze względu na zbyt 
wysoki poziom dobrej zabawy Jawornik nie mógł spać 
spokojnie :) Każdy uczestnik balu był zobowiązany do 
własnoręcznego wykonania bądź zorganizowania z in-
nego źródła maski, co było ciekawą inicjatywą. Na stole 
czekały domowe ciasta, a z głośników wydobywały się 
dźwięki najpopularniejszych piosenek goszczących od 
lat na tego typu zabawach. Uczestnicy byli więcej niż za-
dowoleni z balu, zamiast dalszego opisu proponujemy 
kilka zdjęć w fotogalerii na ostatniej stronie.

W ramach krótkiego podsumowania: przygotowa-
nie jasełek, jak i same brawa po występie sprawiły nam 
wiele radości i satysfakcji. Cieszymy się, że ogrom pra-
cy włożony w ich organizację został doceniony. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku również zobaczymy się 
podczas kolejnego występu. ■
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Aktualności

Przychodzi pacjent do apteki…

Problemy ze snem…
Sen zapewnia nam wypoczynek po całym dniu aktyw-
ności i regenerację sił. Jego długość zmienia się wraz 
z wiekiem – dzieci śpią ok. 8 godz. a dorośli i osoby star-
sze 5–6 godz. Wielu z nas miało problemy z zaśnięciem 
lub budziło się w środku nocy kilka razy. Przyczyny 
zaburzeń snu bywają różne, najczęściej związane są ze 
stresem, zmianą strefy czasowej, pracą na nocne zmiany 
a także stosowaniem używek. Sen w naszym życiu od-
grywa bardzo ważną rolę, a jego brak może prowadzić 
do poważnych problemów związanych z koncentracją, 
zapamiętywaniem czy też wykonywaniem podstawo-
wych czynności. Jak zapobiegać zaburzeniom snu? – nie 

kładziemy się spać z pustym lub przepełnionym żołąd-
kiem,unikamy mocnej kawy, herbaty, wietrzymy pokój, 
wskazany jest wieczorny spacer. Długotrwałych zabu-
rzeń snu nie należy lekceważyć, ponieważ mogą być ob-
jawem poważnych chorób. Dulcis est somnus operanti – 
Słodki jest sen dla pracujących (Kohelet).

Agnieszka Rozum

Koncert kolęd
W dniu 21.01.18 po ponad miesiącu prób i wyrzeczeń, 
porannego wstawania i ciągłego śpiewania odbył się 
koncert kolęd naszej scholki parafialnej. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyszli w ten dzień nas posłuchać 
a w szczególności dzieciom, za to ile energii poświęci-
ły, aby wstawać w soboty z samego ranka i przychodzić 
na próby. Podziękowania należą się także rodzicom za 
to, że przywozili swoje pociechy do salki katechetycz-
nej, ale i księdzu Sławomirowi za to, że nad nami czu-
wał i pomagał, gdy tylko była taka potrzeba. Występ 
wyszedł według planu z pomocą narratora Błażeja i Oli 
grającej na cajonie. Kolędy, choć wszystkim doskonale 
znane, zostały przez nas lekko urozmaicone a solistki 
i duety poradziły sobie śpiewająco. Natomiast oklaski 

wywołały ogromne uśmiechy na naszych twarzach. 
Dziękujemy jeszcze raz i zapraszamy za rok!

Przypominamy też, że drzwi  naszej scholi nigdy nie 
są zamknięte, dlatego chętnych dziewczynki i chłopców 
zapraszamy na próby w soboty o godz. 10 w salce na 
plebanii. Pamiętajcie – kto śpiewa dwa razy się modli.

Prowadzące scholkę

Urządzenie ratujące życie – AED
W ostatnim czasie nasza jednost-
ka wzbogaciła się o bardzo cenny 
i wartościowy sprzęt, który w rękach 
odpowiednich ludzi może uratować 
niejedno życie. Półautomatyczny 
Defibrylator Zewnętrzny (AED), 
bo o nim tu mowa, został zaku-
piony ze środków Funduszu Spra-
wiedliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości w ra-
mach programu „Nabycie wyposa-
żenia i urządzeń ratownictwa nie-
zbędnych do udzielania pomocy 
poszkodowanym bezpośrednio na 
miejscu popełnienia przestępstw” 
za kwotę niemal 7 tysięcy złotych. 

Przekazania sprzętu dokonał poseł 
na Sejm RP, pełniący jednocześnie 
funkcję Prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP Edward 
Siarka w obecności Burmistrza 
Miasta i Gminy Myślenice Macieja 
Ostrowskiego. Urządzenie posia-
da oprócz funkcji podstawowej dla 
osób dorosłych, funkcję dla dzieci 
oraz bardzo potrzebny tryb szko-
leniowy, który umożliwi szkolenie 
ratowników oraz innych mieszkań-
ców. Zamontowane i przewożone 
jest na strażackim lekkim samo-
chodzie ratownictwa technicznego. 

Umożliwi skuteczne niesienie po-
mocy potrzebującym.

Naczelnik OSP Jawornik
Paweł Cygan
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„Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17,5)

Nazywają się sakramentami wiary

Tekst: Wacław Szczotkowski

Na drodze naszych rozważań o doskonale-
niu wiary poczyniliśmy już pewne kroki. Aby 
utwierdzić się w przekonaniu, przypomnieliśmy 
sobie prawdę, którą znamy od chrztu, że łaskę 
wiary daje Bóg. Bóg też sprawia, że łaska wia-
ry w człowieku się utwierdza, Bogu zależy, by 
się ona rozwijała i Bóg zabiega o to, by człowiek 
jej nie utracił. Zgodziliśmy się też co do tego, 
że Bóg oczekuje od człowieka współpracy w nie-
ustannym rozwoju wiary. To dzięki Bożej łasce, 
człowiek jest zdolny odpowiedzieć Bogu pozy-
tywnie na Jego słowa skierowane do niego. Ta 
wolna odpowiedź człowieka wyraża się w sło-
wach, deklaracjach i postawach, które wyrażają 
świadomość wielkich dzieł Bożego miłosierdzia 
i wdzięczność za Jego niewyobrażalną miłość. 

Wiarę pogłębiamy poprzez uczenie się prawd wia-
ry. To zaś dzieje się wtedy, gdy czytamy Pismo Święte, 
gdy uczymy się solidnie i bierzemy udział w katechezie 
szkolnej, parafialnej i przynależąc do grup parafialnych 
oraz świętując w rodzinie, a także celebrując uroczy-
stości i święta przez udział w liturgii wspólnoty Ko-
ścioła. Wiarę utwierdza przebywanie w towarzystwie 
ludzi wiary, a w szczególności tych, którzy na drodze 
wiary wygrali swoje życie. Oczywiście domyślamy się, 
że chodzi o świętych, których przykład wspomaga na-
sze trwanie w wierze. A zatem ważne jest, żeby pamię-
tać o poszukiwaniu odpowiedniego środowiska, które 
będzie gwarantowało rozwój wiary, a mianowicie ludzi 
wierzących pochylonych nad otwartą Ewangelią. W ta-
kim towarzystwie łatwiej motywować się wspólnie do 
żarliwej modlitwy, bo mamy przeświadczenie, że speł-
nia ona ważną rolę w cementowaniu i ożywianiu wiary. 

Człowiek, który pragnie ugruntowywać swoją wiarę 
uczestnicząc w liturgii wspólnoty eklezjalnej nie tylko 
uczy się prawd wiary, ale doświadcza obecności Chry-
stusa, odpowiada na Jego słowo i spotyka się z Nim 
w sakramentach. I tutaj dochodzimy do meritum na-
szych aktualnych rozważań. Sakramenty są znakami 
ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Ko-
ściołowi, by nimi szafował i mocą władzy udzielonej 
mu przez Pana, obdarowywał łaską Bożą. Sakramenty 
upewniają, że Bóg nas kocha i wśród nas działa. Dlatego 
uczeń Chrystusa zatroskany o swoją wiarę, ceni sobie 
pełne uczestnictwo w Eucharystii w niedziele i święta. 
Systematycznie, co miesiąc przystępuje do sakramentu 
pokuty i pojednania. Z ufnością uczestniczy w nabożeń-
stwach Wielkiego Postu, majowych i różańcowych. Bo 

w liturgii Bóg poprzez sakramenty doskonali człowieka 
wierzącego, a przez to jednoczy i buduje wspólnotę Ko-
ścioła. Dzięki temu dokonuje się nieprzerwany progres 
życia wiary, nadziei i miłości oraz rozwój życia Bożego. 

Wcześniej uznaliśmy, że poprzez sakramenty Bóg 
okazuje nam swoją niepojętą miłość. Wobec tego mo-
żemy poprzez analogię do miłości ludzkiej, wyrażającej 
się poprzez intymny kontakt osób kochanych (dotyk, 
pocałunek), przyjąć, że sakrament to spotkanie kocha-
jącego Boga i człowieka pragnącego odwzajemnić mi-
łość. Dzieje się tak dlatego, że wtedy Bóg daje nam to co 
najcenniejsze. Daje nam siebie. Nie bójmy się sformu-
łowania, w którym na sposób ludzki wyjaśniamy cud, 
w którym kosztujemy Bożej miłości, że oto w każdym 
sakramencie do którego przystępujemy spotykamy Je-
zusa, który mnie dotyka i całuje. Niech to śmiałe skoja-
rzenie będzie puentą. 

Dla owocnego przeżycia sakramentów potrzebna jest 
mocna wiara, zaufanie Jezusowi. Pamiętając o tym ła-
two zauważyć nieskomplikowaną zależność, która łączy 
się z przyjmowaniem sakramentów. Przystępując do sa-
kramentów podnosimy poziom naszej wiary. Ta zaś jest 
potrzebna do autentycznego przeżycia sakramentów. Tu 
jak ulał pasuje postawa ojca proszącego o uzdrowienie 
syna „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” Brak wia-
ry spowoduje, że nigdy nie przeżyjemy właściwie sakra-
mentów. Sakramenty są dla tych, którzy wierzą. 

Kończąc przywołajmy słowa KKK na temat sakra-
mentów, które skrótowo lecz starannie streszczają po-
wyższe rozważania: 1123 „Celem sakramentów jest 
uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała 
Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako zna-
ki, mają one także pouczać. Sakramenty wiarę nie tylko 
zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, 
umacniają ją i wyrażają. Słusznie więc nazywają się sa-
kramentami wiary”. ■



9Biały Kamyk  Nr 2 /147

Kamyki historii…

Cóż takiego urokliwego i powabnego jest  
w starych zdjęciach, że tak hipnotyzują i urzekają?

Tekst: Wacław Szczotkowski

Zdjęcie przedstawia kobietę, która tka płótno na kro-
snach. Niegdyś było to zajęcie niemalże każdej go-
spodyni na wsi. Taka czynność, nie była obca rów-
nież jawornickim paniom. Fotografia portretuje Panią 
Władysławę Tomal z domu Gorączko i prezentuje jej 
poświecenie oraz zaangażowanie wszystkich tkackich 
umiejętności do tej wymagającej i pożytecznej pracy. 
Zdjęcie pochodzi ze zbioru osobistego Pani Haliny 
Góralik.

Wpatrując się w to leciwe zdjęcie, trudno w tej sytuacji 
nie pokusić się o adekwatny komentarz. Otóż, Szanow-
ni Czytelnicy, nie bez przyczyny to śliczne, archiwalne 
zdjęcie zostało przedstawione w lutowym numerze BK. 
Dokumentuje ono bowiem jedno z wielu zajęć wiejskich 
kobiet, które były wykonywane podczas długich zimo-
wych wieczorów i jednocześnie obrazuje w sposób ele-
mentarny, ile zabiegów oraz starań podejmowała pani 
domu, aby sprostać potrzebom swojej rodziny. A zazna-
czyć należy, że lista czynności, które wymagały zapo-
biegliwości ze strony matki, żony, babki była obszerna. 
Wszystkie te prace nie wynikały z jakiegoś zbytku, lecz 
były wymuszone obowiązkiem troski o rodzinę.

Praca przy krosnach, to nie lada zajęcie, ponieważ 
wymagało doświadczenia, sporych umiejętności, cier-
pliwości i odpowiednich komponentów. Nie trzeba 

specjalnie wysilać się na odrobinę wyobraźni, żeby 
uprzytomnić sobie, że zanim Pani Władysława zasia-
dła aby tkać, musiała wcześniej postarać się o przędzę. 
Można ją było kupić, bądź samemu korzystając z wrze-
ciona lub kołowrotka uprząść. Najczęściej było tak, że 
zabierała ze sobą prząślicę i wraz z innymi spotykała się 
w zimne lutowe wieczory, aby śpiewając pieśni i słucha-
jąc różnych ciekawych opowieści, wspólnie z innymi 
prządkami owocnie i z korzyścią spędzać czas. Kobie-
ty spotykały się gromadnie również przy innych pra-
cach np. przy darciu pierza. Takie przebywanie z sobą 
podczas mozolnej, uciążliwej i monotonnej pracy uła-
twiało i uatrakcyjniało zajęcie oraz było metodą na 
wzajemne motywowanie i mobilizowanie się. Pamię-
tajmy o tych dawnych obyczajach, bo one ukazują jak 
na dłoni mrówczą pracę, a także znojny i surowy tryb 
życia naszych babć i prababć. Przecież oprócz tych do-
datkowych zimowych zajęć musiały zadbać o jedzenie 
dla domowników, zwierząt w oborze, zatroszczyć się 
o ubiór najbliższych i zagwarantować im bezpieczeń-
stwo. Wobec powyższego należy im się ogromne uzna-
nie i  szacunek.

Stare zdjęcia są interesujące, ujmujące i wdzięczne, 
bo emanują magią odległych, enigmatycznych i intry-
gujących czasów. ■
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Przedszkole w Jaworniku

Kocham moją Babcię, kocham mojego Dziadka

Dzień Babci i Dziadka to jeden z najpiękniejszych dni 
w roku. W tym dniu chcemy podkreślić, jak ważni są 
dla swoich wnuków, okazać im szacunek i szczególne 
dowody miłości.

Dnia 25 i 26 stycznia została zorganizowana uroczy-
stość, na którą licznie przybyli zaproszeni goście. To dla 
nich przygotowano słodki poczęstunek, pani dyrektor 
serdecznie przywitała przybyłych a nasze przedszko-
laki przygotowały wspaniały program artystyczny pod 
okiem swoich nauczycielek. Dla kochanych Dziadków 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki, np.: Zielone oczy, 
Hello Lilly, Gimnastyczna wyliczanka czy Dziadek na ro-
werze. A przede wszystkim zaprezentowały się w prze-
różnych tańcach: Yellow Polka, Entliczek-Pentliczek, 

Tango dla Babci, hiszpańskie Pasodoble, Martina yellow, 
taniec Vente rikiego i wielu, wielu innych.

Na koniec uroczystości dzieci wręczyły Babciom 
i Dziadkom prezenty.

Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się wystę-
pom swoich wnucząt, nagradzali ich gromkimi brawa-
mi, nie kryli wzruszenia podziwiając przedszkolaki. To 
był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, rado-
ści i dumy. Jak ważne są takie spotkania i wspólnie spę-
dzone chwile. Jak Babcie i Dziadkowie cenią nasze uro-
czystości świadczy fakt, że organizujemy je przez dwa 
dni, bo gościnna Strażnica OSP w Jaworniku nie może 
pomieścić wszystkich na raz!

Jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego i dziękuje-
my za Waszą obecność.

L.B.

✂

Bal w przedszkolu dzisiaj….
Tekst: Barbara Biernacka - Żaba

W karnawale, w karnawale 
przystrojone wszystkie sale.
Dookoła przebierańcy, 
każdy skacze, każdy tańczy.

Jak co roku w naszym przedszkolu odbył się bal kar-
nawałowy dla dzieci. Już od samego rana panowała ra-
dosna atmosfera. Niczym w Kopciuszku niektóre dzieci 
przyjeżdżały już z domu w strojach, inne przebierały się 
w szatni. Każde dziecko chciało być wyjątkowe i zasko-
czyć wszystkich swoim strojem. Gratulujemy Rodzicom 
pomysłów!!!

Każdy dzieciak zastanawiał się: czy pani mnie pozna? 
I tak na balu pojawiały się księżniczki Elzy z warkocza-
mi, które „mają tę moc”, księżniczki Zosie, Kopciuszki, 
Śnieżki, królewicze, rycerze, Batmany, strażacy, piraci, 
kotki, myszki i wiele innych postaci równie oryginal-
nych i pomysłowych. Również wśród pań znalazł się 
klown, wampir, kotki i królewny. Bale były organizowa-
ne w grupach, do których chodzą dzieci, i tak w całym 
przedszkolu rozbrzmiewała wesoła muzyka. Dziecięce 

przeboje zachęca-
ły do tworzenia 
ko ro wo dów, po-
ciągów, był taniec 
w parach i w du-
żym kole. Wszyst-
kie dzieci chętnie 
brały udział w konkursach (taniec na gazecie, z balonem, 
najpiękniejszy taniec itp.). W przerwie był słodki poczę-
stunek i pozowanie do zdjęć. Wrażeń było moc, wszyst-
kie dzieci dostały nagrody. Do domu przedszkolaki wra-
cały we wspaniałych humorach dzieląc się z rodzicami 
swoimi przeżyciami. ■
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Kamyczek dla dzieci

11 II- Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

11 lutego 1858 roku, mała 
dziewczynka – Bernadetta 
wraz z siostrą i koleżanką, szła 
do lasu po drewno na opał. 
Bernadetta była dziewczynką 
prostą i niewykształconą, nie 
uczęszczała nawet do szko-
ły, nie umiała czytać ani pi-
sać. Zwykle pomagała w domu 
i zajmowała się swoim młod-
szym rodzeństwem, rodzina 
żyła w skrajnej biedzie. 

Gdy znalazła się przy Mas-
sabielskiej Grocie, poczuła po-
wiew wiatru, szum podobny do 
dźwięku nadchodzącej burzy. 
Z groty „wysunął” się obłok, 
za obłokiem sunęła w powie-
trzu Piękna Pani. Postać odzia-
na była w białą szatę z białym 
welonem, a w pasie miała prze-
wiązaną niebieską szarfę, a na 
stopach widniały żółto-złote 
róże, różaniec miała zawieszo-
ny na ramieniu. Panienka za-
trzymała się przy krzaku róży 
i uśmiechnęła się do Berna-
detty. Dziewczynka nie wiedząc 
kim jest owa postać, sięgnęła do 
kieszeni po różaniec i zaczęła 
go odmawiać.

Spotkań Bernadetty z Maryją 
było osiemnaście. Każde z nich 
zawierało istotne przesłanie. 
Matka Boża prosiła o pokutę, 
modlitwę o nawrócenie, o od-
mawianie różańca. Powiedziała 
o sobie: „Jestem Niepokalane 
Poczęcie” (to znaczy, że uro-
dziła się bez grzechu pierwo-
rodnego). ■

✂

źródło: chomikuj.pl
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Kamyczek dla dzieci
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Wspaniałej zabawy w czasie ferii zimowych oraz dużo śniegu!

Zimowe zabawy

Dziś na boisku śnieg po pas
cieszy się, skacze każdy z nas.
Srebrzystą śnieżkę w rękę bierz, 
bałwanka ulep, jeśli chcesz.

Dziś na saneczkach pisk i śmiech,
gdy zjeżdżasz z górki wstrzymaj dech.
Nie bój się zjazdu, nie bój się nic,
pędź po pagórkach hyc, hyc, hyc. 

Dziś na ślizgawce szum i gwar,
na szklanej tafli tysiąc par.
Już od południa taki ruch,
ślizgaj się z nami, jeśliś zuch.

Ani mróz, co szczypie w uszy, 
ani śnieg, co w oczy prószy,
ani wiatr, co czoło chłodzi,
nic zabawie nie zaszkodzi.

Odgadnięte na podstawie rysun-
ków wyrazy wpiszcie do odpo-
wiednich kratek. Takim samym 
liczbom odpowiadają takie same 
litery. Po przeniesieniu liter do 
dolnego diagramu powstanie 
rozwiązanie.

Zimowe atrakcje
No, no… Co tu się szykuje? Sanki ustawione w rzędzie, a chłopcy 
i dziewczynki w wyśmienitych humorach! Może coś się wyjaśni, gdy 
połączysz punkty od 1 do 34?

A
3 4 9 12 6

B
14 8 1 2 4

C
11 1 10 6

D
5 13 2 15 1

E
16 4 7 4

1 2 3 4 5 6 7 1 8 4 9 4

10 6 11 12 5 13 14 4 15 16 4 9 4

A

B

C

D

E

HASŁO:
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Szkoła Podstawowa w Jaworniku

✂

Szkolny konkursu kolęd i pastorałek

Pismo Uczniów Szkoły Podstawowej  
im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku

Śpiewanie kolęd i pastorałek to piękny polski 
zwyczaj związany ze Świętami Bożego Narodze-
nia. Tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Ja-
worniku odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pa-
storałek adresowany do uczniów klas 1–7 oraz 
uczniów oddziałów gimnazjalnych Szkoły Pod-
stawowej w Jaworniku. 

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – 
wzięło w nim udział 113 uczniów – 20 solistów oraz 27 
grup wokalnych. Przesłuchania konkursowe odbyły się 
w dniu 17 stycznia 2018 roku na małej sali gimnastycz-
nej w grupach wiekowych klasy 1–3, klasy 4–6, klasy 7 
– 2 i 3 oddziały gimnazjalne.

Po wysłuchaniu uczestników komisja w składzie: 
mgr inż. Magdalena Pielech, mgr Edyta Starzec-So-
bieszkoda, ks. mgr Sławomir Głuszek, mgr Anna Ko-
walska przyznała: GRUPA WIEKOWA Klasy 1–3 KA-
TEGORIA SOLIŚCI – I miejsce: Julia Pitala klasa 3c; II 
miejsce: Ewa Sołtys klasa 3c; II miejsce: Natalia Skóra 
klasa 3a; III miejsce: Jan Kudłacz klasa 3a; III miejsce: 
Szymon Hobot klasa 3b; Wyróżnienie: Julia Boche-
nek klasa 1a; Wyróżnienie: Justyna Jawańska klasa 3b; 
GRUPA WIEKOWA Klasy 1–3 KATEGORIA GRUPY 
WOKALNE – I miejsce: Duet: Karolina Domagała 
i Natalia Gracz klasa 3c; II miejsce: Bartek Leśniew-
ski i grupa wokalna klasa 3b; III miejsce: Duet: Milena 
Domagała i Faustyna Kurowska klasa 1b; Wyróżnienie: 
Grupa III C – klasa 3c; Wyróżnienie: 
Duet: Weronika Śmietana i Natalia 
Norek klasa 3b; GRUPA WIEKOWA 
Klasy 4–6 KATEGORIA SOLIŚCI – 
I miejsce: nie przyznano; II miejsce: 
Amelia Magiera klasa 5a; III miejsce: 
Kacper Kudłacz klasa 6a; III miejsce: 
Przemysław Rozum klasa 5b; GRU-
PA WIEKOWA Klasy 4–6 KATEGO-
RIA GRUPY WOKALNE – I miej-
sce: Zuzanna Szewczyk i Melanie 
Pieczara klasa 4a; II miejsce: Grupa 
wokalna z klasy 6b w składzie: Ur-
szula Orzechowska, Patrycja Skóra, 
Patrycja Gacek; GRUPA WIEKO-
WA KLASY VII – 2 i 3 ODDZIAŁY 
GIMNAZJALNE KATEGORIA SO-
LIŚCI – I miejsce: Jagoda Sobieszko-
da klasa 2b; II miejsce: Anna Chra-
pek klasa 2b; Wyróżnienie: Oliwia 

Zborowska klasa 7a; GRUPA WIEKOWA KLASY VII – 
2 i 3 ODDZIAŁY GIMNAZJALNE KATEGORIA GRU-
PY WOKALNE – I miejsce: Grupa wokalno-instru-
mentalna z klasy 3a w składzie: Aleksandra Długosz, 
Julia Tylek, Amelia Leńczowska, Magdalena Gołąb, 
Angelika Bobrowska; II miejsce: Duet: Karina Łako-
my i Martyna Białoń klasa 7b; III miejsce: Duet: Aneta 
Kaczmarczyk klasa 2a i Dominika Kaczmarczyk kla-
sa 7a; Wyróżnienie: Grupa wokalno-instrumentalna 
Asymetria klasa 3b w składzie: – Gabriela Żmuda, 
Daria Bicz, Natalia Suruło, Józef Sołtys, Piotr Galas. 
Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy rozwijania 
talentów i wielu sukcesów! ■
Zapraszamy na naszą stronę internetową: 
https://spjawornik.edupage.org/
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Kalendarium

Kalendarium liturgiczne 
14 luty 
Środa Popielcowa
18 luty
1. Niedziela Wielkiego Postu
22 luty
Czwartek, Święto Katedry św. Piotra, Apostoła 
25 luty
2. Niedziela Wielkiego Postu
4 marzec
3. Niedziela Wielkiego Postu
11 marzec
4. Niedziela Wielkiego Postu 

Czytania mszalne na niedziele 

18 luty, 1. Niedziela Wielkiego Postu 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści 
dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył 
tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu 
(Mk 1, 12n). 

25 luty, 2. Niedziela Wielkiego Postu
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który 
nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas 
wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim 
i wszystkiego nie darować? (Rz 8, 31b).

4 marzec, 3. Niedziela Wielkiego Postu
Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądro-
ści, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który 
jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan 
(1 Kor 1, 22).

11 marzec, 4. Niedziela Wielkiego Postu
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jed-
norodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 15).

Chrzty
Zofia Anna Funek 
Bartosz Tomasz Góralik

Pogrzeby 
Maria Zofia Kiełbowicz 
Artur Michał Bigaj 
Krystyna Franciszka Rospond 

Śluby
Grzegorz Piotr Słonina i Dominika Renata Zawiska

A n e g d o t y  z w i ą z A n e  z e  ś w .  o j c e m  P i o  ☺
Przysięga małżeńska
Ojciec Pio często udzielał ślubów w małym kościółku 
klasztornym. Gdy podczas jednej takiej ceremonii za-
dał narzeczonym pytanie: „Czy chcesz poślubić tę oto 
osobę…”, panna młoda odpowiedziała od razu, nato-
miast pan młody stracił głos. Kapłan powtórzył więc 
pytanie, a gdy narzeczony nadal nie mógł wykrztusić 
ani słowa, podsumował jego zachowanie słowami: „No 
więc, jak będzie? Mówisz «tak», czy ja mam to zrobić 
za ciebie?”.

Maryja oręduje najlepiej
Św. Ojciec Pio opowiadał anegdotę wyrażającą praw-
dę o przemożnym orędownictwie Najświętszej Maryi 
Panny, o Jej matczynej miłości (jest ona gotowa otwo-
rzyć niebo nawet największym grzesznikom): Pewne-
go razu Pan Jezus przechadzał się ze św. Piotrem po 
niebie. W pewnej chwili zorientował się, że wokół 
kręciły się typy o podejrzanym wyglądzie, o twarzach 
w żadnym razie niepasujących do nieba. Jezus zapytał 
św. Piotra, co ci ludzie robią w niebie. W odpowiedzi 
usłyszał, że to wina Jego Matki, bo gdy tylko Piotr się 
odwróci, ona wpuszcza wszystkich.

Nie taki diabeł straszny
Ojciec Pio opowiadał braciom taką historyjkę. Pewien 
zakonnik chciał osiągnąć wysoki stopień kontempla-
cji, ale mu się to nie udawało. Postanowił więc pomóc 
sobie odrobiną wina. Zakradł się do piwnicy, napełnił 
szklanicę i od razu poczuł, jak duch w nim rośnie. Wy-
pił drugą – było jeszcze lepiej. Potem trzecią… Gdy 
nalewał sobie czwartą, poczuł, że ktoś go od tyłu złapał 
i mocno ściska. Braciszek krzyknął: „Kto tam?”. „Dia-
beł” – usłyszał odpowiedź. „Bogu dzięki – odetchnął 
zakonnik – bo już myślałem, że to przełożony!”

Biedna głowa
Ojciec Izydor, który był hipochondrykiem, przyszedł 
do Ojca Pio z prośbą: „Mój Ojcze! Od miesiąca mam 
ogromne bóle głowy. Muszę iść na badania do szpitala. 
Módl się za mnie!”. Ojciec Pio obiecał spełnić prośbę. 
Tydzień później ojciec Izydor wrócił ze szpitala i roz-
radowany oznajmił Ojcu Pio: „Kochany Ojcze, jestem 
zupełnie zdrowy. Niczego nie znaleźli w tej mojej bied-
nej głowie”. Ojciec Pio, uśmiechając się, odpowiedział: 
„O tym akurat wszyscy wiedzieli od dawna”.

Materiał zaczerpnięty ze stron internetowych: http://swjozef.com/
usmiechnij_sie/anegdoty_zwiazane_z_sw_ojcem_pio/1321.html
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Intencje mszalne

12. 02. 2018, poniedziałek 
17.00 + Wojciech Folwarski – od rodziny Żelaznych 

z Sułkowic 
13. 02. 2018, wtorek  
7.00 + Antonina Tatka – od rodziny Włochów 
14. 02. 2018, środa
17.00 ++ Ryszard Kurowski 4 r. śm., Tadeusz, Zofia ro-

dzice i dziadkowie 
15. 02. 2018, czwartek 
7.00 + Dawidek Sala – od wujka Rafała Łapa
16. 02. 2018, piątek  
17.00 ++ Janina Salawa, Maria i Władysław Dąbrowa 
17. 02. 2018, sobota 
17.00 ++ Antoni Łapa, Agnieszka żona, Władysław 

syn
18. 02. 2018, niedziela 
7.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo, opiekę MB w rodzinach Członkiń 
Róży Zofii Szlachetka 

9.00 rezerwacja
11.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie dla 
Anny i Adama w 32 rocznicę ślubu i całej ro-
dziny  

16.00 + Adam Włoch – od żony Haliny 
19. 02. 2018, poniedziałek 
17.00 + Maria Kania – od sąsiadów Pieczara  
20. 02. 2018, wtorek  
7.00 + Elżbieta Kazimiera Hudaszek – od rodziny 

Bednarek  
21. 02. 2018, środa
17.00 rezerwacja
22. 02. 2018, czwartek 
7.00 + Antonina Tatka – od sąsiadów Woźniców 

i Szlachetków 
23. 02. 2018, piątek 
17.00 + Franciszek Rozum – od siostry Władysławy 

z rodziną 
24. 02. 2018, sobota  
17.00 O świętość małżeństw i Boże błogosławieństwo 

dla rodzin – od II Kręgu Domowego Kościoła 
25. 02. 2018, niedziela 
7.00 + Stefan Malina – od wnuka Józefa 
9.00 ++ Wojciech i Maria, Marian syn, żona Stanisła-

wa 
11.00 rezerwacja
16.00 + Maria Kania – od syna Stanisława z żoną 
26. 02. 2018, poniedziałek 
7.00 rezerwacja
17.00 + Adam Włoch – od córki Natalii z mężem 

i wnuczki Lenki 
27. 02. 2018, wtorek  
7.00 ++ Maria Zajda, Anna Szlachetka, Józef i Euge-

niusz mężowie   

17.00 + Jerzy Majka – od sąsiadów Jana i Małgorzaty 
Szlachetka 

28. 02. 2018, środa
7.00 + Janina Biel – od rodziny Królów 
17.00 + Wojciech Folwarski – od teściowej i syna Kazi-

mierza z rodziną 
1. 03. 2018, czwartek 
7.00 ++ Anna Polewka, Józef mąż, Władysław i Anna 

Samek, Maria Polewka 
17.00 + Roman Szlachetka 
2. 03. 2018, piątek 
7.00 ++ za zmarłych
17.00 + Helena Matusiak – od rodziny Szczurków 

z Rudnika 
3. 03. 2018, sobota 
7.00 rezerwacja
17.00 rezerwacja
4. 03. 2018, niedziela 
7.00 ++ Helena Łapa, Franciszek mąż, Kazimiera 

Górka, Franciszek mąż, Tomasz syn, Marcin 
wnuk 

9.00 + Zbigniew Niechajewicz 
11.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie 

dla dzieci rodziców z Róży św. Moniki 
16.00 rezerwacja 
5. 03. 2018, poniedziałek 
7.00 + Anna Wilkołek – od rodziny Wachów 
17.00 + Franciszek Rozum – od siostry Zofii z rodziną 
6. 03. 2018, wtorek  
7.00 ++ Rozalia Michalik, Antoni mąż, ich rodzice 

i rodzeństwo   
17.00 + Adam Włoch – od syna Krzysztofa 
7. 03. 2018, środa
7.00 + Maria Janik 
17.00 + Elżbieta Kazimiera Hudaszek – od rodziny 

Niedośpiał 
8. 03. 2018, czwartek 
7.00 rezerwacja
17.00 + Maria Kania – od sąsiadów Szewczyków 
9. 03. 2018, piątek 
7.00 + Anna Łapa – od syna Ryszarda z rodziną
17.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina żona, Krzysztof 

wnuk, dusze w czyśćcu cierpiące 
10. 03. 2018, sobota 
7.00 rezerwacja
17.00 + Antonina Tatka – od córki Marii z mężem 

11. 03. 2018, niedziela 
7.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie dla 
Członków Róży Józefa Stanach i ich rodzin  

9.00 rezerwacja
11.00 rezerwacja
16.00 ++ Wiktoria Szlachetka, Tadeusz Tomal 
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Koncert scholi

Jasełka Grupy Apostolskiej dla mieszkańców Jawornika

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu

Bal maskowy Bal maskowy

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu

Jasełka Grupy Apostolskiej dla mieszkańców Jawornika


