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Drodzy Parafianie!
Kolejny rok, kolejne ferie, kolej-
ny Wielki Post i niebawem Święta 
Wielkanocne, a wraz z nimi kolejne 
wrażenia, postanowienia i refleksje 
dotyczące własnego życia i wiary. 
Ktoś powie, że ta kolejność już go 
nudzi. Nic w tym dziwnego. Musimy 
jednak pamiętać, że wszystko, co na-
stępuje w naszym życiu może, a na-
wet powinno być wyjątkowe, pełne 
nowych doświadczeń, które ożywia-
ją nie tylko nasze życie fizyczne, ale 
i duchowe.

Żeby tak się stało, żeby ten świę-
ty czas, który daje nam Kościół, 
a więc czas czterdziestodniowej po-
kuty, nazywany Wielkim Postem 
i czas Wielkiej Nocy, w którą Jezus 
Chrystus powstał z martwych, był 
ożywczy dla naszej wiary, winniśmy 
zatrzymać się już dzisiaj i pochylić 
się nad prawdą Zmartwychwstania. 
Ten postój niech będzie połączony  

głęboką refleksją, a jednocześnie 
niech będzie czasem twórczym, 
a więc objętym postanowienia-
mi, które niosą za sobą konkretne 
działania.

Pierwszy postój nad prawdą 
niech się urzeczywistni poprzez 
POST, który kojarzony jest z jakimś 
wyrzeczeniem, np. z dobrowol-
nym powstrzymaniem się od je-
dzenia w ogóle lub od spożywania 
określonego rodzaju pokarmu (np. 
mięsa) przez określony czas. Od-
wołując się do wstępu zapytajmy 
więc, czy jest w tym coś twórczego? 
Musimy wiedzieć, że dzięki postom 
i wstrzemięźliwością dajemy przy-
kład naszej solidarności z Jezusem 
Chrystusem, który sam pościł przez 
czterdzieści dni i nocy oraz przyjął 
na siebie brzemię w postaci krzyża, 
na którym oddał za nas życie. To 
jednak nie wszystko. Dzięki posta-

nowieniom postnym kształ-
tujemy na nowo swój charak-
ter, swoją wolę, która często 
jest słaba. Ponadto w liście na 
Wielki Post 2018 roku papież 
Franciszek dodaje jeszcze:  
post odbiera siłę naszej prze-
mocy, rozbraja nas i stanowi 
wielką okazję do wzrastania. 
Z jednej strony, pozwala nam 
doświadczyć tego, co odczu-
wają ludzie, którym brakuje 
nawet tego, co niezbędnie po-
trzebne, i których na co dzień 
dręczy głód; z drugiej strony, 
wyraża stan naszego ducha, 
złaknionego dobroci i spra-
gnionego życia Bożego.

Drugi postój niech będzie 
miał charakter JAŁMUŻ-
NY. I tutaj również należa-
łoby przywołać słowa listu 
papieża Franciszka na Wielki 
Post, które brzmią następu-
jącą: Praktykowanie jałmuż-
ny uwalnia nas od chciwo-
ści i pomaga nam odkryć, 
że drugi człowiek jest moim 
bratem – to, co mam, nie jest 

nigdy tylko 
moje. Bar-
dzo bym 
chciał, żeby 
j a ł m u ż n a 
stała się dla wszystkich prawdzi-
wym, autentycznym stylem życia! 
Bardzo bym chciał, abyśmy, jako 
chrześcijanie, brali przykład z apo-
stołów i widzieli w możliwości dzie-
lenia się z innymi naszymi dobrami 
konkretne świadectwo komunii, 
jaką żyjemy w Kościele. Dalej pa-
pież dodaje: …każda jałmużna jest 
sposobnością, aby uczestniczyć 
w Opatrzności Boga względem Jego 
dzieci; a jeżeli On dziś posługuje się 
mną, abym pomógł bratu, to czyż 
jutro nie zatroszczy się także o moje 
potrzeby – On, który nie daje się 
prześcignąć w hojności?

Kolejnym i ostatnim postojem 
niech będzie MODLITWA. Pa-
miętajmy, że czas Wielkiego Postu 
to czas naszego nawrócenia, a więc 
zwrócenia swojego życia w stronę 
Pana Boga. O tym również wspo-
mniał Papież w swoim orędziu na 
tegoroczny Wielki Post pisząc: Gdy 
poświęcamy więcej czasu na mo-
dlitwę, pozwalamy naszemu sercu 
odkryć ukryte kłamstwa, którymi 
zwodzimy samych siebie, by osta-
tecznie szukać pociechy w Bogu. 
On jest naszym Ojcem i chce, aby-
śmy mieli życie. W Wielkim Po-
ście jesteśmy w sposób szczególny 
zaproszeni do praktykowania nie-
zwykłej formy modlitwy jakimi są 
nabożeństwa pasyjne, czyli Droga 
Krzyżowa i Gorzkie Żale.

Drodzy Czytelnicy, niech ten 
czas czterdziestodniowej pokuty 
poprzez post, jałmużnę i modlitwę 
zbliży nas do Boga, a dzięki temu 
niech w tegoroczny poranek wiel-
kanocny w naszych uszach i sercach 
zabrzmi radosny okrzyk „Alleluja!”, 
który będzie znakiem, że nad na-
szym egoizmem i złem zwycięża za-
wsze dobro, prawda i miłość.

ks. Sławomir Głuszek 

Grzechowy kamień 
Jezu pomóż nam na Wielkanoc 
Nasze popełnione grzechy obalić
Byśmy swoje dusze od potępienia
Przed Bogiem Ojcem mogli ocalić

Grzechy w naszych sercach
Są dużym kamiennym głazem
Jezu prosimy odpuść i przebacz
Będziemy zawsze z Tobą razem

Kamień grzechów ciężkich
Będzie i jest zawsze wstydliwy bolący
Prosimy Ciebie przebacz nam Jezu 
Dobry i miłosierny Boże wszechmogący

Jeżeli nam ciężki grzechowy kamień
Będzie na sercu za długo ciążyć
Panie pomóż nam szybko odpuścić 
Bo z jego odpuszczeniem możemy nie zdążyć

Mając na sercu ciężki kamień grzechowy
Lub lekkich grzechów skazy
Prośmy o przebaczenie zaniedbań i win
Boga nawet po kilkanaście razy

Dziadek Roman
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Czcigodni Kapłani 
Księże Proboszczu i Księże Wikariuszu 

Przyjmijcie słowa życzeń z okazji Waszego Kapłańskiego święta,  
od wdzięcznej wspólnoty parafialnej, która całym sercem docenia doniosłość  
i wielkość waszej zacnej posługi i drogocennej misji kapłańskiej. 
Niech Chrystus, w którego kapłaństwie uczestniczycie,  
obdarowuje Was wszelkimi darami i łaskami  
potrzebnymi do realizacji Waszego duszpasterskiego powołania.  
Niech sprawi, abyście czerpiąc radość i satysfakcję  
z realizacji kapłańskich powinności  
umacniali się w codziennym przezwyciężaniu trudności, przeszkód i utrapień. 
Niech Duch Święty, za którego przyczyną  
zostaliście podniesieni do godności kapłaństwa,  
udziela Wam talentów, umiejętności, zdolności, cierpliwości, zdrowia i pokoju,  
abyście wytrwale kontynuowali dzieło odkupienia na ziemi. 
Niech Maryja otoczy Was swoją Matczyną opieką.

Szanowni Parafianie!!!
Dzieląc się z Wami radością płynącą ze Zmartwychwstania Chrystusa  
życzymy, by przeżywanie wielkanocnego poranka  
zwiastującego zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, złem, fałszem i grzechem 
stało się ostoją miłości, nadziei i wiary  
oraz napełniło Was pokojem i ufnością w niepojętą miłość Boga do człowieka. 
Niech Zmartwychwstały opromienia swoją łaską całe Wasze życie,  
aby pogoda ducha towarzyszyła Wam w trudzie każdego dnia,  
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku. 
Niech sprawi byście cieszyli się zdrowiem duszy i ciała  
oraz dostąpili Bożego miłosierdzia. 

Niech Zwycięski Chrystus uczyni,  
abyśmy swoim życiem świadczyli o Jego zmartwychwstaniu  
i mogli za poetką z głęboką wiarą wyznać:
„Nie muszę dotykać Twych Ran by uwierzyć 
jak Jan patrzeć na chusty przy Twym pustym grobie 
chcę klęknąć pod Krzyżem na którym wisiałeś 
i wyznać że Jesteś mym Panem i Bogiem”.

Ksiądz Proboszcz Władysław Salawa, 
Ksiądz Wikariusz Sławomir Głuszek,
Redakcja Białego Kamyka
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Józef znaczy w języku hebrajskim – Bóg 
przyda, pomnoży...
Tekst: Andrzej Pawłowski

Józef, młody cieśla z Nazaretu, pochodził z kró-
lewskiego rodu Dawida. W zawieruchach histo-
rii, w ciągu wielu pokoleń znikła królewska for-
tuna. Stał się zwyczajnym człowiekiem i musiał 
ciężko pracować na chleb. Pozostał mu jednak 
królewski honor, sprawiedliwość i bezgraniczne 
umiłowanie Pana Boga. 

Był poważany w swoim miasteczku i mógł poprosić 
o rękę Maryi, córki Joachima i Anny, dziewczyny uczci-
wej, żyjącej „duchem Świątyni”. Rodzice jej wyrazili 
zgodę i została mu ona poślubiona. 

Zgodnie z prawem i obyczajem żydowskim, młodzi 
zamieszkiwali przez pierwszy rok osobno. Dopiero po 
tym czasie mężczyzna mógł wprowadzić uroczyście 
żonę do swojego domu. Jednak od samego początku 
byli już uznawani za pełnoprawne małżeństwo, które 
mogłoby być unieważnione jedynie z niezwykle ważnej 
przyczyny, np. niepłodności.

I wtedy powołał Stwórca Józefa do spełnienia jego 
misji w dziele zbawienia. Kobieta, którą poślubił, któ-
rą szanował i kochał, z którą chciał począć potomstwo 
i stworzyć godną rodzinę, ta kobieta ofiarowała swoje 
dziewictwo Bogu… To pierwsze i niezrozumiałe do-
świadczenie – dlaczego?! Przecież niewiasta bezdzietna 
jest uważana za zhańbioną, pokaraną przez Pana! On 
tego nie rozumie, cierpi. Jednak miłuje Maryję, ufa jej 
i trwa przy niej.

Ale plan Boga sięga jeszcze dalej, żąda On od młode-
go mężczyzny jeszcze więcej. Maryja udaje się na trzy 
miesiące do swej kuzynki Elżbiety w Ain-Karim. Gdy 
wraca, Józef orientuje się, że jest brzemienna!

Jak to?! Ta, która nie chciała poznać jego, jej pra-
wowitego męża, spodziewa się dziecka! Czyżby złama-
ła świętą przysięgę małżeńską. Jemu nie mieści się to 
w głowie, ale przecież fakty nie kłamią. A on jest tylko 
skromnym, prawowiernym Żydem i wie, że nie może 
jej w tym stanie wziąć do domu – jest przecież skala-
na grzechem. Powinien ją wydać katu za cudzołóstwo. 
Lecz on ją miłuje, stara się pomimo wszystko jej ufać, 
a może tylko się nad nią lituje. Nie pyta, nie robi wy-
rzutów. Znajduje rozwiązanie, szlachetne w ludzkim 
wymiarze sprawiedliwości. Postanawia oddalić ją pota-
jemnie wziąwszy odpowiedzialność za jej stan i całą sy-
tuację na siebie. To ocali ją od kary i hańby, choć jemu 
samemu nie przysporzy sławy.

Jednak Bogu nie wystarcza jedynie jednorazowa 
ludzka szlachetność. Pan zna Józefa i wie, że może 

wymagać od niego ofiary z całego życia. On nie ma być 
tylko sprawiedliwym Żydem Starego Zakonu, on ma 
wypełnić też swą rolę w Nowym Przymierzu – ma być 
głową św. Rodziny, dziewiczym mężem Maryi, żywicie-
lem i opiekunem jej Dziecka. „Co się w niej poczęło, 
pochodzi z Ducha Świętego” (Mt 1,20) – powiedział 
Pan do Józefa.

I znowu zawierzył Stwórca swe plany człowiekowi. 
Ona, Maryja mogła odmówić, jednak z miłości po-
wiedziała Bogu to najważniejsze w dziejach człowie-
ka „Tak”. On, po swoim zwiastowaniu we śnie, zaufał 
Panu i „wziął swoją żonę do siebie i nie zbliżał się do 
niej” (Mt 1,23–24).

Jezus wzrastał, a Józef kochał go i opiekował się 
nim jak własnym synem. Cieszył się z Jego dojrzewa-
nia i drżał na myśl o niepewnej i niejasnej przyszłości. 
Był przecież świadkiem ofiarowania w świątyni i pro-
roctwa Symeona, pokłonu trzech Mędrców, rzezi dzieci 
i ucieczki do Egiptu, dysputy 12-latka z uczonymi w Pi-
śmie i Jego niezrozumiałych, a jakże bolesnych wymó-
wek – „czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co 
należy do mojego Ojca?” (Łk 2,49).

On to Józef, mimo że nie wypowiedział na stronach 
Pisma ani jednego słowa, mimo że umarł jeszcze przed 
podjęciem przez Chrystusa działalności publicznej, był 
obok Matki Bożej pierwszym Jego wyznawcą.

Wiara i wierność św. Józefa zostały docenione już 
przez pierwszych chrześcijan. Ewangelie wskazu-
ją go jako wzór pokory, posłuszeństwa i pracowitości, 
a przede wszystkim doskonałej miłości Boga i bliźnie-
go. O wielkim kulcie św. Józefa świadczą też liczne apo-
kryfy (pisma teologiczne żydów i chrześcijan), w któ-
rych jest bardzo często obecny. Apokryfy z IV i V w. 
zdeformowały obraz opiekuna Jezusa przedstawiając 
go jako starca, co znalazło odbicie szczególnie w śre-
dniowiecznym malarstwie, a nawet dotarło do naszych 
polskich kolęd i szopek. Zauważmy jednak, że odkryte 
w rzymskich katakumbach malowidła i rzeźby z naj-
wcześniejszego okresu chrześcijaństwa przedstawiają 
Józefa jako młodego, silnego mężczyznę, który potrafił 
zabezpieczyć byt i bezpieczeństwo swojej rodzinie. 
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Rekolekcje Wielkopostne w Jaworniku, 18.03–21.03.2018 r. 

Niedziela 18.03.
 7.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
 9.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
16.00 – Nauka dla małżonków i rodziców
16.45 – Msza św. 
17.30 – Nauka dla młodzieży szkoły średniej, studiującej i pracującej

Poniedziałek 19.03. 
 7.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
 8.30 – Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla Gimnazjum i kl. VII
10.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla dzieci Szkoły Podstawowej
11.30 – Odwiedziny chorych ze spowiedzią i Komunią Św.
15.30 – Spowiedź dla chorych i starszych
16.00 – Msza św. dla chorych i starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych 
18.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
19.15 – Msza św. z nauką dla młodzieży szkoły średniej, studiującej i pracującej

Wtorek 20.03.
 7.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich
 8.30 – Msza św. z nauką dla Gimnazjum i kl. VII
10.00 – Msza św. z nauką dla dzieci Szkoły Podstawowej 
14.00–16.00 i 16.30–18.00 Spowiedź dla wszystkich
18.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

Środa 21.03.
 7.00 – Msza św. z nauką i błogosławieństwem rekolekcyjnym dla wszystkich
 8.30 – Msza św. z nauką i błogosławieństwem rekolekcyjnym dla Gimnazjum
10.00 – Msza św. z nauką i błogosławieństwem rekolekcyjnym dla dzieci Szkoły Podstawowej
11.30 – Nabożeństwo Eucharystyczne z błogosławieństwem dzieci w wieku przedszkolnym
16.30 – Msza św. dla Róż Różańcowych i Wspólnoty Komunii św. Wynagradzającej
18.00 – Msza św. z nauką i błogosławieństwem rekolekcyjnym dla wszystkich 

Kult liturgiczny zapoczątkowany został w VII w. 
wśród chrześcijan w Egipcie, a do kalendarza rzymskie-
go został włączony na przełomie VIII i IX stulecia. Staje 
się on patronem i wzorem dla wielu zakonów, diecezji 
i miast. Od XV w. uroczystość św. Józefa obchodzi się 
w całym Kościele 19 marca. W roku 1870 został ogło-
szony przez papieża Leona XIII Patronem Kościoła Po-
wszechnego. Nie przez przypadek to właśnie on został 
obrany przez papieża Jana XXIII i ojców soboru patro-
nem II Soboru Watykańskiego. Jest uznanym patronem 
dobrej śmierci, szkoły chrześcijańskiej i przede wszyst-
kim – rodziny. 

Od 1955 r. jest obchodzone w dniu 1 maja także dru-
gie święto św. Józefa Robotnika, w uznaniu go za wzór 
godnej pracy.

W Polsce już w XI w. odnajdujemy ślady czci odda-
wanej Cieśli z Nazaretu. Pierwszy kościół pod jego we-
zwaniem powstał we Wrocławiu w XV w, a od 1714 r. 
jest on patronem Krakowa. Dzisiaj najbardziej znane 
polskie sanktuarium św. Józefa znajduje się w Kaliszu. 

Niech jego postać będzie wspaniałym wzorem 
zwłaszcza dla wszystkich ojców i opiekunów. 

Odmawiajmy litanię do św. Józefa i módlmy się czę-
sto o jego wstawiennictwo. ■
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„Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17,5)

Wielki Post – nawrócenie –  
sakrament pokuty

Tekst: Wacław Szczotkowski

W ramach wielkopostnych rozważań dotyczą-
cych doskonalenia wiary, postaramy się przy-
pomnieć sobie, jaka współzależność istnie-
je pomiędzy trzema wymienionymi w tytule 
wartościami. 

„Droga powrotu do Boga, nazywana nawróceniem 
i żalem, zakłada ból i odwrócenie się od popełnionych 
grzechów oraz mocne postanowienie niegrzeszenia 
w przyszłości. Nawrócenie dotyczy więc przeszłości 
i przyszłości. Źródłem nawrócenia jest nadzieja na mi-
łosierdzie Boże” KKK 1490.

Wielki Post 
Święty czas. Czas łaski. Czas zbawienia. Czas przemia-
ny serc. Czas wzmożonej walki ze złem, z grzechem. 
Czas na zagospodarowanie ożywionego i pogłębionego 
obcowania ze Słowem Bożym. Czas realizacji trudne-
go programu zawartego w Ewangelii, który proponuje 
nam Chrystus, abyśmy pogłębili naszą intymną relację 
z Bogiem Ojcem. Czas konkretyzacji naszych czynów 
pokutnych; jałmużny, postu, modlitwy, które mają pro-
wadzić do wyrzeczenia się egoizmu i hipokryzji oraz 
porzucenia przywiązania do powierzchowności i po-
zorów pobożności. Czas weryfikacji własnej postawy, 
czy jestem naprawdę uczniem Jezusa. Czas rewizji drogi 
życia, czy kroczę drogą powołania, którą wyznaczył mi 
Bóg w sakramencie chrztu. Czas dany nam przez Boga, 
byśmy podjęli wyzwanie kroczenia ścieżką odnowy du-
chowej. Czas nawrócenia, pokuty i umocnienia wiary; 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – te słowa jako 
myśl przewodnią, jako pobudkę, słyszymy na początku 
Wielkiego Postu. Czas przygotowania do największych 
świąt – Świąt Wielkanocnych. Naprawdę czas piękny, 
owocny i godny czci. Oby nie był to czas stracony, prze-
grany i zaprzepaszczony, czas zmarnotrawionych szans. 

Nawrócenie 
Jest ono treścią chrześcijańskiego życia. „Ciągle zaczy-
nać od nowa”, to kwintesencja postawy ucznia Chrystu-
sa, do której zachęcają słowa piosenki religijnej. Istotę 
przemodelowania i przebudowy własnej egzystencji, 
czyli koniecznego porzucenia przestarzałego sposobu 
i porządku życia na całkowite otwarcie się i ukierun-
kowanie na Boga, najlepiej przedstawiają ewangeliczne 
drogowskazy, wzorce, biblijne znaki od Boga dla umoc-
nienia wiary. 

Zacheusz 
Bardzo pragnie spotkania z Jezusem. To pragnienie 
przyczyniło się do jego nawrócenia. Symbolem wejścia 
Zacheusza na drogę nawrócenia jest postanowienie na-
prawy wyrządzonych krzywd. Chrystus uświadamia 
mu, że przed Panem Bogiem nikt nie jest w beznadziej-
nej sytuacji. Zapewnia Zacheusza, że kto okaże odrobi-
nę dobrej woli i otworzy się na łaskę Bożą uzyska prze-
baczenie grzechów i osiągnie zbawienie. 

Lewi
Powołanie Lewiego rozpoczyna się od spotkania z Je-
zusem. Jego nawrócenie jest możliwe tylko dlatego, że 
przyjął skierowane do niego Słowo Boga. Jezus mocą 
swojego słowa wyprowadza go z komory celnej i z jego 
dawnego i dotychczasowego stylu życia oraz sprawia, 
że Lewi rozpoczyna podążać za Nim i towarzyszyć Mu 
w Jego misji. Z inicjatywy Jezusa w życiu Lewiego do-
chodzi do nawrócenia. Otwarcie na Słowo Jezusa jest 
powodem obdarowania powołaniem. A na łaskę powo-
łania Lewi odpowiada całkowitym posłuszeństwem. 

Bogaty młodzieniec 
Ów młodzieniec zwrócił się do Jezusa, aby On utwier-
dził go w przekonaniu, że słusznie postępuje i zachę-
cił do wytrwałości w przestrzeganiu przykazań. Tym-
czasem Pan Jezus burzy jego spokój, aby mu pokazać 
co faktycznie prowadzi do zbawienia. Wytycza kolejne 
kroki, które mają zapoczątkować prawdziwe nawróce-
nie. Najpierw trzeba się wyzbyć niewolniczego przywią-
zania do dóbr ziemskich. Następnie należy uformować 
w sobie serce miłosierne wobec potrzebujących. Trzeci 
krok polega na tym, że nie szukamy największego po-
wodzenia i wygranej na ziemi, ale wierzymy, że pełnię 
szczęścia otrzymamy w niebie. Postawa taka wyzwala 
z próżności, fałszywych pragnień i pogoni za zaszczy-
tami. Ostatni krok polega na tym, aby Jezusa uczynić 
swoim jedynym Panem i w łączności z Nim kształtować 
swoje życie. Nawrócony ma bardziej ufać mocy i miło-
sierdziu Boga aniżeli sobie. 
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„Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17,5)

Triduum Paschalne w naszej parafii
Wielki Czwartek
18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej 
Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu 
w Ciemnicy do godz. 22.00.

Wielki Piątek
W tym dniu obowiązuje post ścisły. 
7.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
9.00 – adoracja dla Róż Różańcowych
10.00 – adoracja dla Gimnazjum
11.00 – adoracja dla dzieci Szkoły Podstawowej
15.00 – Droga Krzyżowa w godzinę Męki i Śmierci 
Pana Jezusa
17.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej
Na zakończenie Liturgii Wielkiego Piątku Droga krzy-
żowa i Gorzkie żale. Adoracja do godz. 23.00 
22.00 – adoracja dla młodzieży

Wielka Sobota 
W tym dniu zachęcamy do zachowania postu jako-
ściowego. 
7.00 – adoracja przy Grobie Pańskim
8.00 – adoracja Wspólnoty Komunii Świętej Wynagra-
dzającej
Święcenie pokarmów: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00
W czasie święcenia pokarmów będą wystawione ko-
sze, do których można składać produkty żywnościowe 
o dłuższej trwałości dla najuboższych w naszej parafii. 
18.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej, która zakończy się 
Mszą św. Na Wigilię Paschalną prosimy przynieść ze 
sobą świece.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6.00 – Procesja rezurekcyjna, a po niej Msza św.
Kolejne Msze św. o godz. 9.00, 11.00 i 15.30. 
15.00 – Uroczyste Nieszpory

Piotr
Trzy razy wyrzeka się swojej znajomości z Jezusem. To 
wydarzenie sprawia, że Piotr poznał całkowitą i przykrą 
prawdę o sobie i zakosztował absolutnej swojej niemo-
cy. Jednak nie pogrążył się w rozpaczy, ponieważ dosię-
gło go miłosierne spojrzenie Mistrza z Nazaretu, które 
doprowadziło go do autentycznego nawrócenia. 

Syn marnotrawny 
Reprezentuje wszystkich, którzy przez grzech odcho-
dzą od Boga, aby korzystać z tego, co jak uważają, im 
się należy. Taka postawa często kończy się utratą niemal 
wszystkiego, a nawet własnej godności. Bóg jednak po-
trafi wykorzystać w człowieku najmniejszy cień nadziei 
na ratunek i wyrwać go z największej zapaści i przez ła-
skę nawrócenia przyprowadzić do Siebie i zwrócić mu 
utraconą godność. Przypowieść o synu marnotrawnym 
stanowi pierwowzór sakramentu pokuty. Młodszy syn 
przechodzi przez kolejne etapy nawrócenia wypełniając 
warunki sakramentu pokuty. Uznaje swój grzech, kiedy 
czyni rachunek sumienia, żałuje za swoje grzechy, po-
stanawia się poprawić, wyznaje swoje grzechy, a także 
zobowiązuje się zadośćuczynić za zło, którego dokonał.

Sakrament pokuty i nawrócenia
Wzywa do zmiany swojego postępowania. Warto uzmy-
słowić sobie, że prawdopodobnie trud poprawy, stanowi 

główną przeszkodę, która zakłóca ludziom korzystanie 
z tego sakramentu. Nie możemy jednak zapominać, że 
sakrament spowiedzi jest właśnie dla tych, którzy pragną 
się poprawić. Ponieważ warunkiem łaski odpuszczenia 
grzechów, jest mocne postanowienie poprawy. Ten sa-
krament jest jednym z najcenniejszych sakramentów, 
dlatego że, uwzględnia naszą ludzką słabość i możliwość 
popełniania błędów oraz daje pewność przebaczenia 
grzechów i powrotu na drogę cnotliwego życia. Wyrywa 
człowieka ze szponów zła i wypełnia jego serce szczę-
ściem. Ten, kto klęka przy kratkach konfesjonału, musi 
wpierw odważnie stanąć w prawdzie przed Bogiem i sa-
mym sobą. Ponieważ prawdziwe nawrócenie jest moż-
liwe tylko na płaszczyźnie prawdy. Prawda rozstrzyga, 
co było i określa kierunek temu co będzie. Sakrament 
pojednania jest spotkaniem z żywym i prawdziwym Bo-
giem. Aby to spotkanie przyniosło spodziewane efekty, 
potrzebna jest współpraca Boga i człowieka przystępu-
jącego do spowiedzi. Bóg na pewno przychodzi do nas 
w sakramencie pokuty i nawrócenia, ale to czy Jego ła-
ska zostanie przyjęta, zależy od nas. Musimy pamiętać 
o właściwej postawie względem Pana Boga, który chce 
nam odpuścić i naprawić naszą z Nim więź. Przystępując 
do sakramentu pokuty i nawrócenia pamiętajmy, że Bóg 
bezgranicznie nas kocha i pragnie przywrócić nam utra-
coną łaskę uświęcającą i zjednoczyć nas z Sobą. Świado-
mość tego pomoże owocnie przeżyć spowiedź.  ■
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To nie teatr
Tekst: Zofia Pawłowska

Przeczytałam gdzieś wywiad z aktorem grającym rolę 
Pana Jezusa w którymś z filmów. Opowiadał: „Byłem 
daleko od Kościoła i Pana Boga. Po otrzymaniu tej roli, 
aby się przygotować czytałem Ewangelię. Usiłowałem 
Go zrozumieć. Pomyślałem sobie wtedy, że jako aktor 
nie byłbym w stanie grać dla publiczności, która jest 
obojętna. A cóż dopiero umrzeć dla nich. 

Nie, nie – na pewno nie!
Pan Jezus umierał na Krzyżu wśród szydzącego tłu-

mu. Umierał za nich. Umierał z czystej Miłości. I na 
każdej mszy św. umiera wśród obojętnego tłumu”. 

Przychodzimy do kościoła – a gdzie są nasze myśli, 
gdzie jest nasze serce? 

Co widzi na ołtarzu Pan Jezus, który umiera za nas.
Umiera za mnie. Za mnie – tu i teraz.

Patrzy na moją bezmyślną twarz.
Irytuję się, bo sąsiad właśnie czyści nos – nie mógł 

wcześniej?
Mój Bóg umiera za mnie i dla mnie. 
Rozpięty na Krzyżu bezradnie patrzy mówiąc cicho 

– pragnę.
Pragnę twej miłości. 
Obudź przynajmniej twoje oczy - popatrz. 
Przestań być znudzonym widzem. ■

Walne zebranie sprawozdawcze OSP

W niedzielę, czwartego lutego, jak co roku odbyło się ze-
branie sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Jaworniku za rok 2017. Swoją obecnością 
na corocznym spotkaniu zaszczycili nas  zaproszeni go-
ście, w osobach: Starosty Powiatu Myślenickiego Pana 
Józefa Tomala, Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice 
Pana Macieja Ostrowskiego, Sołtysa Jawornika Pana 
Władysława Kurowskiego, Radnego Miasta i Gminy 
Myślenice Pana Wacława Szczotkowskiego oraz Pre-
zesa Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet „Róża” Pani 
Edyty Starzec-Sobieszkody. Ponadto przybyli: Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP druh Waldemar Pachoń, 
przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Myślenicach Pan kapitan Andrzej Łotocki 
oraz redaktor Gazety Myślenickiej Pan Ryszard Sobko-
wicz. Zebranie rozpoczął Prezes Jarosław Norek wita-
jąc przybyłych gości i druhów, następnie przedstawiono 
sprawozdanie z działalności za rok 2017.  W minio-
nym roku nasza jednostka uczestniczyła w działaniach 

ratowniczo- gaśniczych 46 razy z cze-
go były to dwa pożary, 43 inne miej-
scowe zagrożenia oraz jeden alarm 
fałszywy. Jednostka aktywnie brała 
udział w życiu miejscowości: w uro-
czystościach państwowych jak i ko-
ścielnych. Zabezpieczaliśmy kolarski 
wyścig Tour de Pologne oraz braliśmy 
udział w ćwiczeniach Komendan-
ta Gminnego na obiekcie w Polance. 

Dzięki cyklicznej pomocy finansowej ze strony starosty 
Powiatu Myślenickiego pana Józefa Tomala w kwocie 
5 tys. zł udało się pozyskać następujący sprzęt: prądow-
nicę pianową ze zbiornikiem na środek pianotwórczy, 
dodatkowe sygnały montowane na pojeździe w celu 
zwiększenia naszego bezpieczeństwa podczas prowa-
dzonych działań oraz inny drobny sprzęt. W przedsta-
wionym planie działalności na rok 2018 ujęto podjęcie 
starań zakupu nowego średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego za kwotę około 850 tys. zł. Inicjatywa 
ta zyskała poparcie lokalnych władz oraz otrzymaliśmy 
zapewnienie o wsparciu finansowym w realizacji tego 
zadania. Zaproszeni goście dziękowali naszym dru-
hom za bezinteresowną działalność na rzecz społeczeń-
stwa, za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 
oraz pomoc w zabezpieczeniach imprez masowych.                                                                                                             
Na zakończenie wszyscy zebrani mogli wspólnie zjeść 
posiłek przygotowany i podany przez Panie ze Stowa-
rzyszenia Aktywnych Kobiet „Róża” w Jaworniku, za co 
serdecznie dziękujemy. ■
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Zaproszenie na spacer po Krakowie 
w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości

W styczniowym numerze BK informowaliśmy 
Państwa o planowanym przebiegu obchodów 
100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Za nami pierwszy z zaplanowanych 
przez Komitet Organizacyjny punktów – modli-
twa w intencji Ojczyzny, przygotowana  i prze-
prowadzona w styczniu przez młodzież z Gru-
py Apostolskiej pod opieką księdza Sławomira. 
O wydarzeniu tym informował BK w wydaniu 
lutowym. Teraz czas na realizację następnych 
elementów programu. 

Na okres marzec–kwiecień (początek Insurekcji Ko-
ściuszkowskiej) przewidywaliśmy zorganizowanie wy-
jazdu do miejsc związanych z historią powstania, któ-
rego naczelnikiem był Tadeusz Kościuszko. Wycieczka 
została zaplanowana dla zainteresowanych, mieszkań-
ców naszej miejscowości na dzień 14 kwietnia w godz. 
między 9.00 a 16.00. 

Spacer po Krakowie będzie zorganizowany wg. 
wstępnego programu zamieszczonego poniżej pod 
okiem kwalifikowanego przewodnika. 
Program:
• Kopiec Kościuszki wraz z wystawami na kop-

cu: Polaków dążenia do wolności, T. Kościuszko, 
Twierdza Kraków – płatne zwiedzanie,

• Przejazd pod Wawel,
• Wzgórze Wawelskie z katedrą i kryptami (m.in. 

pochówki J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, ks. J. 
Poniatowskiego, kard. A. S. Sapiehy) – płatne 
zwiedzanie,

• Przejście Kanoniczą, Grodzką pod Pałac Biskupi 
i Okno Papieskie,

• Rynek Główny: Wieża Ratuszowa z tablicą upa-
miętniającą rozbrojenie Austriaków, płyta przy-
sięgi Kościuszki, Szara Kamienica, w której mie-
ścił się sztab dowodzących Kościuszkowców,

• Ul. Floriańska: dom J. Matejki, dom F. Nowowiej-
skiego – kompozytora muzyki do Roty M. Konop-
nickiej,

• Mury obronne Krakowa,
• Pl. J. Matejki: pomnik Grunwaldzki – fundacja 

I. J. Paderewskiego, Pomnik Nieznanego Żołnie-
rza, kościół św. Floriana, skąd wyruszył kondukt 
pogrzebowy T. Kościuszki,

Kosztorys:
• Kopiec Kościuszki: bilet norm – 14 zł / ulg – 10 zł
• Katedra Wawelska: bilet norm – 11 zł / ulg – 6 zł
• Przejazd – około 15 zł

Koszt przewodnika zostanie pokryty w ramach fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich – Myślenice 2018. Po-
dobnie jak w ubiegłym roku Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Jawornika pozyskało środki, które w części 
pokryją koszty realizacji obchodów 100 rocznicy Nie-
podległości. Mieszkańcy chętni do udziału w wyjeździe 
do Krakowa proszeni są o zgłoszenie do dnia 25 marca 
do Władysława Kurowskiego – mail: w.kurowski1@
op.pl,  Tel.: 665-699-327. W imieniu organizatorów za-
praszam wszystkich chętnych na wyjazd, który może 
też być ciekawą formą integracji i uzupełnieniem swo-
jej wiedzy o Krakowie i historii. W zależności od liczby 
chętnych zostanie zamówiony bus bądź autobus. O za-
pisie będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

W imieniu Komitetu Organizacji Obchodów:
Władysław Kurowski

Jawornicki bieg niepodległości  
Garść informacji
W dniu 2 maja, Dniu Flagi Narodowej, Komitet Organi-
zacyjny Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści, ma przyjemność zaprosić wszystkich mieszkańców 
Jawornika na Jawornicki Bieg Niepodległości.
Miejsce biegu: boisko piłkarskie w Jaworniku.
Termin: 2 maja – godziny według załączonego harmo-
nogramu.
Harmonogram:

L.p. Godz. Kategoria Dystans Zapisy
1. 10.00 Dzieci  

3, 4-letnie
100 m U wychowawcy 

w przedszkolu
2. 10.30 Dzieci  

5, 6-letnie
200 m U wychowawcy 

w przedszkolu
3. 11.00 I i II klasa 300 m U wychowawcy 

w szkole
4. 11.30 Bieg rodzinny 

dla wszystkich 
mieszkańców 
wraz z dziećmi 

1 km Wrzuć swoją 
kartę zapisu do 
oznaczonego pu-
dełka w zakrystii

Po odbiór pakietu startowego należy zgłosić się 15 minut 
przed biegiem w punkcie obsługi na boisku sportowym. 
Obowiązuje strój i obuwie sportowe.
W każdej kategorii organizator przewiduje atrakcyjne 
nagrody dla I, II i III miejsca oraz pamiątkowe meda-
le dla wszystkich uczestników.

Zapisy do 15 kwietnia 2018 zgodnie z harmonogramem.
Koordynator: Iwona Węgrzyn; iwo1982@wp.pl
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Przedszkole w Jaworniku

✂

„Huczne bale są w karnawale”

Tekst: Bogumiła Łętocha

Tak to już 13 raz jak Strażnica OSP 
Jawornik hucznie przy wspólnej 
zabawie w szczytnym celu poże-
gnała tegoroczny karnawał, groma-
dząc chętnych rodziców i ich gości. 
D.J.S.BROTHERS zagrał największe 
przeboje i wspaniale bawił wszyst-
kich chętnych do tańca, dania ser-
wowane przez Catering „RS”, który 
zadbał, aby było pysznie i zdrowo, 
kolorowo.

Jako dyrektor Przedszkola kie-
ruję serdeczne podziękowania ro-
dzicom, dzięki którym loteria ce-
giełkowa była bardzo atrakcyjna 
i super wartościowa .Dziękuję wam 
za zaangażowanie w życie przed-
szkola, pomoc w organizacji zaba-
wy oraz poświęcenie wolnego cza-
su. Bez waszej pomocy i współpracy 
nie osiągnęlibyśmy efektu dobre-
go wychowania i rozwoju młodego 
pokolenia. Dziękuję za wspaniałe 
wypieki i pomoc przy dekorowa-
niu sali. Wspaniałej załodze przed-
szkolnej dziękuję za to, że czują się 
odpowiedzialni za nasz drugi dom 
jakim jest przedszkole, że robią to 
z pasją bez przymusu wykorzystując 

swoje zdolności. Dzięki hojności ro-
dziców i pomocy ludzi dobrej woli 
za zgromadzoną kwotę pragniemy 
zakupić nowy sprzęt nagłośnienio-
wy, uzupełnimy  braki w strojach 
regionalnych, aby godnie prezen-
tować naszą placówkę na terenie 
wsi i gminy. Zakupimy zabawki na 
każdą grupę, które uczą poprzez 
zabawę, dają dużo radości, a jedno-
cześnie wpłyną na wszechstronny 
rozwój waszych dzieci. Wraz z Radą 
Rodziców pragniemy podziękować 
firmom, które przyczyniły się do 
podniesienia atrakcyjności nagród 
wylosowanych podczas sprzedaży 
cegiełek:
• Studio „Prestiż Myślenice” 

ul. Rzemieślnicza 1;
• Salon fryzjerski „Inspiracja” 

Małgorzata Ślusarczyk, Myśleni-
ce, ul. Rynek 6;

• Gabinet rehabilitacji i masażu 
„Biela–MED”;

• „ADA” sklep meblowy, Adam 
Sołtys, Myślenice, ul. Słoneczna 
94a;

• Salon fryzjerski Agata Nawie-
śniak – Myślenice;

• Nosalowy Dwór RESORT&SPA 
Zakopane;

• Góreccy – Serwis;
• Mollyflex – Arkadiusz, Marze-

na Kiszka;
• Węgrzyn – Paliwa;
• Marek Mirek – przewóz osób.
„Dobro wraca z podwojona siłą”. ■
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Kamyczek dla dzieci

Wielkanoc
Dział „Kamyczek dla dzieci”  
opracowała Lucyna Bargieł

Cud Wielkanocny  
br. Tadeusz Ruciński

Ktoś, patrząc na wielkanocnego baranka, 
może się zdziwić, gdy usłyszy, że to „Zwy-
cięzca śmierci, piekła i szatana”. Wiadomo, 
że to o Pana Jezusa chodzi, ale dlaczego 
nie przypomina Go jakiś lew, ale baranek? 
Baranka zwycięży pierwszy lepszy pies, 
nie mówiąc już o jakichś drapieżnikach. 
Czy może być ktoś zarazem mały i wielki, 
łagodny i potężny, bezbronny i zwycięski. 
Jak to jest? Kto nam coś o tym opowie, ale 
nie jakąś bajkę, tylko coś, co się zdarza tu 
i teraz!

Mała Agnieszka bardzo bała się prze-
chodzić koło domu pana Nagrobnego, bo 
za niskim płotem biegały, szczerząc kły, 
trzy rottweilery – wielkie, okrutne bestie. 
Już kiedyś jeden ją pogryzł, więc bała się 
tym bardziej. Ciekawe tylko, czego albo 
kogo bał się pan Nagrobny, spuszczając 
takie groźne psy i nie wychodząc prawie 
z domu ponurego jak... grób?

Było to rano w Wielkanoc. Agnieszka 
biegła do domu z kościoła po rannej Mszy 
– taka szczęśliwa, jakby nie tylko Komunię przyjęła, ale 
i połowę wiosny… Nagle na chodniku, obok domu pana 
Nagrobnego, zobaczyła małego, białego, żywego baran-
ka, który nie wiadomo skąd się tam wziął. Psy rozwście-
czone skakały na ogrodzenie, żeby się na niego rzucić. 
Agnieszka nie chciała nawet myśleć, co zostałoby z ba-
ranka, gdyby go dopadły. Podeszła do niego i wzięła go 
na ręce. Poczuła, jak jego maleńkie serce stuka szyb-
ciutko ze strachu. Przytuliła go do siebie bardzo czule. 
I wtedy ze swojego ponurego domu wyszedł pan Na-
grobny, brudny i ponury, jakby nic nie wiedział o świę-
tach Wielkanocy. Zobaczył Agnieszkę i krzyknął:

– Ty, mała, oddawaj to jagnię, bo psy spuszczę i was 
oboje rozszarpią!

Agnieszka zadrżała ze strachu, ale przycisnęła baran-
ka jeszcze mocniej i zawołała odważnie:

– Oddam go, jeśli pan obieca, że mu nic złego nie 
zrobi.

Pan Nagrobny wyszedł ze swoimi psami zza ogrodze-
nia. Agnieszka drżała teraz tak samo jak baranek. Psy 

warczały groźnie, a pan Nagrobny wyciągnął po baran-
ka brudną rękę…

Wtedy Agnieszka powiedziała:
– Niech pan dotknie go tutaj i poczuje, jak mu trwoż-

liwie bije serce – i odsłoniła baranka.
Brudna ręka dotknęła bielutkiej wełny… Nagle za-

drżała i opadła. Psy przestały warczeć, a w oczach pana 
Nagrobnego zaświeciły łzy, jakby gdzieś w nim lód za-
czął topnieć.

– Dlaczego chciałem ci zrobić krzywdę, maleńki? 
– powiedział cichutko, głaszcząc czule baranka. – Wi-
dzisz, mała, myślałem, że mi serce umarło na amen… 
A teraz się poruszyło i puka… To bezbronne maleństwo 
je obudziło

– Czyli zmartwychwstało! – dodała Agnieszka. A wie 
pan dlaczego? Bo dziś Wielkanoc!

Nagle baranek zeskoczył jej z rąk i pobiegł gdzieś, 
a żaden z psów nie ruszył za nim…

– Może pan się umyje i pójdzie do kościoła? – powie-
działa Agnieszka. – To Pan Jezus pomógł panu zmar-
twychwstać… A potem do nas, na śniadanie…

✂

źródło: prasa.wiara.pl
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Kamyczek dla dzieci
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Wielkano c
Cztery kurczaki, małe pisklaki 
w koszyczku mają dom,
Jutro Wielkanoc powiedz nam mamo, 
co to jest, co co co?
Wielkanoc, Wielkanoc, świat z zimy się obudził
Te Święta to pamiątka, 
że Chrystus zbawił ludzi!
To radość w wielu domach, 
na wielu kontynentach,
Wielkanoc to radosne i bardzo piękne Święta.
Z cukru baranek, kilka pisanek, 
pieczywo, sól i pieprz
Mama szykuje mały koszyczek, 
dzieci go będą nieść.
Wielkanoc, Wielkanoc, 
świat z zimy się obudził
Te Święta to pamiątka, 
że Chrystus zbawił ludzi!
To radość w wielu domach, 
na wielu kontynentach,
Wielkanoc to radosne i bardzo piękne Święta.
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Szkoła Podstawowa w Jaworniku

✂

Szkolny konkursu recytatorski

Pismo Uczniów Szkoły Podstawowej  
im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku

W dniu 7 lutego miała miejsce kolejna edycja 
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. W jego 
organizacji pomogli uczniowie oddziałów gim-
nazjalnych. W role prezenterów wcielili się: 
Martyna Szlachetka oraz Jakub Starzak. 

Z każdej klasy wyłoniono trzech reprezentantów, którzy 
walczyli o laur zwycięzcy. Do rywalizacji na najciekaw-
szą interpretację wiersza stanęło 37 uczniów, którzy po-
dzieleni zostali na dwie grupy wiekowe: klasy 1–3 oraz 
klasy 4–7. Uczniowie swoje umiejętności recytatorskie 
zaprezentowali w małej sali gimnastycznej przed rówie-
śnikami i jurorami. Każdy uczestnik konkursu włożył 
dużo pracy i starań, by jego występ był niezapomniany. 
Dzieci wykazały się talentem recytatorskim, a przy tym 
dużą odwagą, pokonując swoją nieśmiałość przed sze-
roką publicznością. Występy uczestników podobały się 
zarówno członkom jury jak i publiczności, co potwier-
dzały gromkie brawa. 

Jury oceniało dobór repertuaru, znajomość tekstu, 
interpretacje utworu, kulturę słowa, a także ogólny wy-
raz artystyczny. Po przesłuchaniu wszystkich recyta-
torów, jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

KATEGORIA KLAS I–III: I miejsce – Natalia Pulch-
ny, klasa IIIb, II miejsce – Julia Pitala, klasa IIIc, Mile-
na Szlachetka, klasa IIIa, III miejsce – Kaja Kurowska, 
klasa IIIa, Wyróżnienie – Julia Jamro, klasa IIIb, Bar-
tosz Leśniewski, klasa IIIb, Wiktoria Kaczorowska, 
klasa Ib.

KATEGORIA KLAS IV–VII: I miejsce – Emilia Woj-
tasik, klasa IVa, II miejsce – Amelia Magiera, klasa Va, 
III miejsce – Agnieszka Bargieł, klasa VIb, Wyróżnie-
nie – Jakub Silezin, klasa IVb, Mateusz Orzechowski, 
klasa IVb, Grzegorz Folwarski, klasa VIIa.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom 
i słodką niespodziankę, natomiast laureatom konkur-
su w dniu 9 lutego wręczono nagrody książkowe ufun-

dowane przez Radę Rodziców. Finaliści recytatorskich 
zmagań reprezentować będą naszą szkołę w Miejsko-
-Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Szkół Podsta-
wowych w Myślenicach. ■

F e r i e  z i m o w e
W tym roku ferie zimowe w naszym województwie roz-
poczęły się w dniu 12 lutego i trwały do 25 lutego. Okres 
ferii był dla wszystkich nie tylko czasem odpoczynku od 
szkolnych obowiązków, ale także okazją do wspólnego 
przebywania z rodzicami i rodzeństwem. Nasi uczniowie 
powrócili z zimowego wypoczynku zadowoleni i szczę-
śliwi. Chętnie dzielili się swoimi przeżyciami i wspo-
mnieniami z beztroskich dwóch tygodni:

Jakub z klasy 4b: Chciałbym opisać mój jeden dzień 
ferii, który był dla mnie najlepszy. Wstałem o godzinie 
10:00 wyspany i zjadłem śniadanie. Potem pojechaliśmy 
na narty do Jaworek gdzie jeździliśmy około 2–3 godzin. 
Spotkałem tam kolegę ze szkoły, Artura. Po powrocie do 
domu i zjedzeniu pysznego obiadu, udaliśmy się na spacer 
do „CZARDY” na muzykę góralską. Najbardziej w tym 
dniu podobało mi się to, że spędziłem go ze swoją rodziną. 

Mateusz z klasy 4b: W pierwszym tygodniu moich fe-
rii zimowych byłem na obozie narciarskim w Kluszkow-
cach. Już drugiego dnia okazało się, że białe szaleństwo 
może być niebezpieczne. Przekonało się o tym moich 
dwóch kolegów. Jeden z nich – Sebastian chciał wyprze-
dzić grupkę snowboardzistów, ale mu się to nie udało 
i pojechał do Nowego Targu na szycie brody. Kolejny 
mój kolega – Kacper złamał sobie obojczyk i na obiedzie 
pojechał do domu. Na szczęście były to jedyne wypad-
ki podczas obozu i kolejne dni mijały nam bardzo miło.

Emilia z 4a: Moje ferie były super. Razem z moim 
młodszym bratem jeździłam do Gibolandu. Oglądałam 
też w telewizji Harry Pottera i tak bardzo chciałam czaro-
wać, że aż zrobiłam sobie różdżkę. Niestety, nie zadziałała. 
Kiedy mi się nudziło, robiłam prace plastyczne. W sumie 
chciałam iść do szkoły i pakowałam się do niej cały tydzień.

Oliwia z klasy 4b: Niestety – początek ferii nie zaczął 
się dla mnie zbyt dobrze. Gdy pojechałam na łyżwy, po 
pierwszej godzinie jeżdżenia byłam dobrej myśli. Już zda-
wało mi się, że dam radę, aż tu nagle BUUM!!!!!!!! Prze-
wróciłam się i nie mogłam wstać. Bardzo bolała mnie 
lewa ręka i nie było już mowy o dalszej jeździe. Mama 
w końcu zdecydowała, że jedziemy na SOR. Po godzinie 
wyszliśmy ze szpitala. Okazało się, że mam złamaną rękę. 
Na pocieszenie pojechaliśmy do McDonalda. ■

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 
https://spjawornik.edupage.org/
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Kalendarium

Kalendarium liturgiczne 
18 marzec 
5. Niedziela Wielkiego Postu
19 marzec 
Poniedziałek, Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP
25 marzec
Niedziela Męki Pańskiej 
26 marzec 
Wielki Poniedziałek
27 marzec
Wielki Wtorek
28 marzec
Wielka Środa
29 marzec
Wielki Czwartek
30 marzec
Wielki Piątek
31 marzec
Wielka Sobota
1 kwiecień 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
2 kwiecień  
Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 
3 kwiecień
Wtorek w oktawie Wielkanocy
4 kwiecień 
Środa w oktawie Wielkanocy
5 kwiecień 
Czwartek w oktawie Wielkanocy
6 kwiecień 
Piątek w oktawie Wielkanocy
7 kwiecień 
Sobota w oktawie Wielkanocy
8 kwiecień 
Niedziela Bożego Miłosierdzia 

Czytania mszalne na niedziele 

18 marzec, 5. Niedziela Wielkiego Postu 
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawi-
dzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie 
wieczne (J 12,25).
25 marzec, Niedziela Męki Pańskiej
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (Mk 15,34).
1 kwiecień, Niedziela Zmartwychwstania 
 Pańskiego
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, 
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, 
zasiadający po prawicy Boga (Kol 3,1).
8 kwiecień, Niedziela Miłosierdzia Bożego
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie prze-
bywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy 
przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: „Pokój wam!” ( J 20,19).

Chrzty
Faustyna Zofia Rabka 

Pogrzeby 
+ Stanisław Tatka
+ Władysław Bylica
+ Maria Rozalia Hołuj 
+ Antoni Józef Wyroba 
+ Maria Rączka 

D o b r y  ż a r t  ś w i ę t o ś c i  n i e  w a D z i  ☺
Wszystko dla dziecka...
Było to jeszcze w czasach, gdy ksiądz podczas chrztu 
namaszczał olejem pierś dziecka.
– Proszę rozpiąć bluzeczkę na piersi, mówi kapłan 
do młodej, strasznie przejętej swą funkcją matki 
chrzestnej.
Ta natychmiast zaczyna wykonywać polecenie.
– Ależ nie sobie! Dziecku, proszę!

Sama prosiła o szczerą odpowiedź…
Amalia szykuje się do spowiedzi. Tapiruje włosy, ma-
luje usta i zastanawia nad swoimi grzechami. Następ-
nie dama udaje się do kościoła. W konfesjonale wy-
znaje grzechy i wreszcie pyta: 
– Czasami, proszę księdza, stoję przed lustrem i mó-
wię sobie: „Amalio, jak na swój wiek wyglądasz cał-
kiem dobrze. Jesteś jeszcze naprawdę ładna. Właściwie 

mogłabyś mieć nawet jeszcze jakiegoś męża” – proszę 
mi szczerze powiedzieć, czy to już pycha?
Spowiednik popatrzył krótko przez kratki i odpalił 
prosto z mostu: 
– To nie żadna pycha, to pomyłka.

Dobry pomysł...
Dziadek żalił się wnuczkowi: – Mam kłopot, niedłu-
go umrę, a to dla was kłopotu. Taka droga trumna, 
grób jeszcze droższy, już samo otwarcie dużo kosztu-
je. Dzieci będą miały zmartwienie. Wnuczek pomyślał 
i wykrzyknął radośnie: – Mam pomysł. A może by cię 
tak coś dziadek zżarło!

Materiał zaczerpnięty ze stron internetowych:  
http://www.parafiaskalbmierz.pl/html/humor1.html 
http://www.powolanie.bernardyni.pl/print.php?type=F&thread=52
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Intencje mszalne

12.03.2018, poniedziałek 
7.00 rezerwacja 
17.00 + Jerzy Majka – od sąsiadów Pustułów 
13.03.2018, wtorek  
7.00 + Antonina Tatka – od rodziny Piechotów z My-

ślenic  
17.00 ++ Józef, Aniela Pęcek, syn Walenty, Tekla Słoni-

na, Franciszek Filipek, jego rodzice 
14.03.2018, środa
7.00 + Janina Biel – od rodziny Skórów 
17.00 ++ Józef Tomal, Maria żona, Ludwik Hudaszek, 

Maria żona, zm. z ich rodzin  
15.03.2018, czwartek 
7.00 + Józef Szczotkowski – od sołtysa i Rady Solec-

kiej z Jawornika 
17.00 + Wojciech Folwarski – od Marii i Edwarda Zie-

lińskich  
16.03.2018, piątek 
7.00 + Anna Wilkołek – od Janiny Sołtys z rodziną 
17.00 + Adam Włoch – od siostry z rodziną 
17.03.2018, sobota 
7.00 ++ Józef Szlachetka, Antonina i Władysław ro-

dzice 
17.00 ++ Józef Polewka, Józef i Kazimiera rodzice 
18.03.2018, niedziela 
7.00 + Edward Liśkiewicz 9 r. śm.
9.00 + Janusz Woźnica 3 r. śm. – od żony i dzieci 
11.00 ++ Józef Ostafin, Bogusław Kochan, Marian Ko-

chan, Albin, Wiktoria Ostafin, Tadeusz, Ma-
ria, Kazimiera Woźniak, Halina Hodana, ich 
rodzice   

16.00 rezerwacja
19.03.2018, poniedziałek 
7.00 rezerwacja
17.00 + Dawidek Sala – od rodziny Górków i cioci Ha-

liny 
20.03.2018, wtorek  
7.00 + Antonina Tatka – od chrześnicy z rodziną 
17.00 + Franciszek Rozum – od brata Szczepana 
21.03.2018, środa
7.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze zdro-

wie, opiekę MB dla Anny w 70 r. ur. 
17.00 + Maria Kania – od rodziny Żądło z Polanki 
22.03.2018, czwartek 
7.00 + Józef Szczotkowski – od syna Andrzeja z ro-

dziną 
17.00 + Elżbieta Kazmiera Hudaszek – od Celiny i Lu-

cyny Niepsuj z rodziną 
23.03.2018, piątek 
7.00 + Anna Wilkołek – od kuzynki Janiny z rodziną  
17.00 + Wojciech Folwarski – od Rafała i Justyny Zie-

lińskich z rodziną 
24.03.2018, sobota 
7.00 O Boże błogosławieństwo dla rodzin i świętość 

małżeństw – int. od III Kręgu Domowego Ko-
ścioła 

17.00 + Halina Hodana w r. śm. 
25.03.2018, niedziela 
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB 

dla rodzin naszej parafii – od ofiarodawców 
ołtarza Bożego Ciała ze Strony Południowej 

9.00 + Jacek Janicki w r. śm.
11.00 rezerwacja  
16.00 + Wojciech Szlaga, Aniela i Stanisław Krężel 
26.03.2018, poniedziałek 
7.00 rezerwacja
17.00 + Antonina Tatka – od syna Ryszarda z żoną 
27.03.2018, wtorek  
7.00 + Janina Biel – od sąsiadów Dymków 
17.00 + Adam Włoch – od chrześniaka Dariusza 
28.03.2018, środa
7.00 ++ Józef Bujas, Maria i Franciszek rodzice  
17.00 + Józef Świerczyński, Julia żona, Józef Sala, Ro-

zalia żona, Danuta i Anna córki, Władysław 
syn

29.03.2018, czwartek  
17.00 rezerwacja
31.03.2018, sobota 
17.00 1) Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB dla 
Lucyny i Mariana w 35 r. ślubu

 2) rezerwacja
1.04.2018, niedziela 
6.00 ++ Emilia i Teodor Szlachetka w 14 r. śm., Maria 

i Franciszek Kozioł 
9.00 rezerwacja
11.00 rezerwacja  
15.30 + Franciszek Bartosz
2.04.2018, poniedziałek 
7.00 rezerwacja  
9.00 ++ Józef Święch, Feliks Raczek, Michał Raczek, 

Zofia Raczek
11.00 rezerwacja
15.30 ++ Wojciech Tomal 4 r. śm., rodzice, Wiktoria 

i Wincenty Woźnica 
3.04.2018, wtorek  
7.00 ++ Wiktoria i Antoni Szuba 
17.00 O potrzebne łaski dla rodziców zmarłego Da-

widka – od rodziny Piechotów i cioci Marii
4.04.2018, środa
7.00 ++ zmarłe członkinie Róży Stanisławy Polewka 

i zmarli z ich rodzin 
17.00 + Franciszek Rozum – od mamy Agnieszki z My-

ślenic 
5.04.2018, czwartek 
7.00 + Anna łapa – od wnuka Sebastiana z rodziną
17.00 ++ Helena Zborowska 8 r. śm., Władysław mąż, 

Dominik wnuk 
6.04.2018, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani w wypominkach 
17.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina żona, Krzysztof 

wnuk, dusze w czyśćcu cierpiące 
7.04.2018, sobota 
7.00 + Maria Kania – od rodziny Krzanowskich 

z Krzyszkowic 
17.00 rezerwacja
8.04.2018, niedziela 
7.00 Dziękczynna Bogu za okazane miłosierdzie z proś-

ba o dalsze łaski, zdrowie nad całą rodziną 
9.00 + Józef Szczotkowski – od Rady Parafialnej 
11.00 rezerwacja
15.30 + Adam Włoch – od brata Jana z rodziną 
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