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Drodzy Czytelnicy!
W Nowym Roku 2018 witamy Was kolejnym numerem 
naszej gazetki parafialnej „Biały Kamyk”. Mamy nadzie-
ję, że czas Narodzenia Pańskiego był dla Was okresem 
błogosławieństwa, czasem spędzonym z rodziną, bliski-
mi, a przede wszystkim momentem, w którym na pierw-
szym miejscu był malutki Jezus narodzony nie tylko 
w grocie Betlejemskiej, ale również  w Waszych sercach. 

Jak każdego roku, Święta Bożego Narodzenia to czas 
niezwykłej rodzinnej, ale przede wszystkim chrześci-
jańskiej radości. I choć dzisiejszy medialny, polityczny 
i gospodarczy świat lansuje ciągły niepokój, to jednak 
nasze życie chrześcijańskie oparte jest na wierze w Boga 
i wypływającej z niej chrześcijańskiej nadziei „na lep-
sze jutro”. Zapytajmy więc, co to znaczy w praktyce? Za-
cznijmy może od początku. Przyglądnijmy się na krótko 
ludziom, którzy w swoim życiu mieli może bardziej niż 
my „pod górkę”.

Pierwsze, co przychodzi na myśl, to życie samego Jó-
zefa, Maryi i malutkiego Jezusa. Już w Betlejem to Ich 
życie naznaczone było niepewnością o jutro. Szczegól-
nie wtedy, gdy musieli uciekać przed pragnącym pełni 
władzy królem Herodem. Jednak ogromna wiara i uf-
ność w Pana Boga pomogła Józefowi i Maryi przezwy-
ciężyć strach i niepewność. Maryja dała temu świadec-
two dużo wcześniej, bo już po anielskim zwiastowaniu. 
Zaś Jej przeczysty oblubieniec, św. Józef, posłuchał 
Anioła i mimo zmęczenia, udał się w długą podróż, aby 
uchronić życie Świętej Rodziny z Nazaretu przed żoł-
nierzami Heroda, którzy chcieli zabić Dziecię. 

Na przykładzie życia Maryi, Józefa i Jezusa widzimy 
jak Bóg, pomimo licznych trudności, potrafi działać 

i wprowadzać dobro 
w naszym życiu oraz 
w życiu innych ludzi. 

Na Nowy 2018 Rok ży-
czymy Wam jeszcze raz, 
by radość płynąca z Naro-
dzenia Pana Jezusa trwała 
w Waszych sercach cały 
czas, by w Waszych do-
mach panowała miłość, 
zrozumienie, przebacze-
nie i zgoda. Niech Wam 
Bóg na ten rok błogosławi!

Na scęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok, co by 
się Wom darzyło, mnozyło syćkie boskie stworzenie. 
W kumorze, w oborze – wsyndy dobrze! Co by się Wom 
darzyły kury cubate, gynsi siodłate. Co byście mieli telo 
krów, kielo w sąsieku plów, telo wołków, kielo w pło-
cie kołków, telo cielicek, kielo w lesie jedlicek, telo ło-
wiecek, kielo mak ma ziorecek. Co by się Wom darzyły 
dzieci, kielo przy piecu śmieci. W kozdym kontku po 
dzieciątku, a na pościeli troje ino, zebyście nie pedzieli, 
ze to ftore moje. Co byście łorali śtyroma pługami, jak 
nie śtyroma to trzoma, jak nie trzoma to dwoma, jak nie 
dwoma to jednym, ale co godnym. Kuliście, piekliście, 
podłaźnikom daliście. Sięgnijcie zatem do pieca, wycią-
gcie kołaca, sięgnijcie do skrzynie, wyciągcie pół świnie, 
sięgnijcie do sowki, wyciągcie gorzłąki. A do reśty aby-
ście scęśliwi i weseli byli, jako w niebie Aniel. Hej!

ks. Sławomir Głuszek 

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  ☺
Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziad-
ków. Przed pójściem spać, klękają przed łóżkami 
i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno: 
– Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnie-
rzyki, modlę się o nowy odtwarzacz DVD… Starszy 
brat pochylił się i szturchnął go mówiąc: 
– Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
 Na to chłopiec: 
– Nie, ale babcia jest.

***
Jasio mówi do mamy:
– Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę
– Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przy-
jemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki.
– Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.

***

– Szczęśliwego Nowego Roku! 
– Zwariowałeś, w lutym? 
– To już luty? Kurcze, jeszcze nigdy nie wracałem tak 
późno z sylwestra..

***
Kolega pyta Fąfarę: – Czy w tym roku kupiłeś coś pod 
choinkę? 
– Owszem, udało mi się kupić stojak. 

***
Jasio pisze list do świętego Mikołaja: –  Chciałbym narty, 
łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych.

Materiał zaczerpnięty ze stron internetowych: 
http://www.gk24.pl/archiwum/art/4372367,swiateczny-humor-dowcipy-

-bozonarodzeniowe-rozbawia-kazdego,id,t.html
http://joemonster.org/art/858
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Święta Bożego Narodzenia z perspektywy  
III Przykazania Bożego
Za nami Święta Bożego Narodzenia. Czas nie-
zwykłej zadumy nad tajemnicą przyjęcia ludz-
kiej postaci przez Boga. Czas, w którym powra-
camy do początków chrześcijaństwa. 

Chrystus jest widzialnym znakiem Miłości Boga do 
człowieka. Ten, który rodzi się po to, aby cierpieć, a w re-
zultacie oddać życie za człowieka, jest świadectwem Mi-
łości, którą tak trudno pojąć. Jednak Jego przyjście na 
świat nie powinno nikogo bardzo dziwić. Każdy chrze-
ścijanin wie, że Stary Testament wielokrotnie zapowiada 
nadejście Zbawiciela. I tak oto fragment dotyczący Jego 
narodzin zawarty jest m.in. w Księdze Izajasza: „Dlate-
go sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i poro-
dzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.” (Izajasz 7, 
14.) I dalej autor pisze: „Albowiem dziecię narodziło się 
nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramie-
niu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec 
Odwieczny, Książę Pokoju” (Izajasza 9,  5). W Starym 
Testamencie możemy nawet przeczytać o dokładnym 
miejscu narodzin Zbawiciela: „Ale ty, Betlejemie Efrata, 
najmniejszym z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie 
ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od pra-
wieku, od dni zamierzchłych.” (Micheasz 5, 1). 

Na początku tego artykułu wspomniano, że przyjście 
na świat Zbawiciela jest związane z początkami chrze-
ścijaństwa. Aby to udowodnić, należy odpowiedzieć na 
pytanie, w którym momencie zaistniała konieczność 
zstąpienia na ziemię Syna Bożego? Odpowiedź wydaje 
się prosta – w momencie, w którym pierwsi ludzie po-
pełnili grzech. Grzech, który stał się naszym dziedzic-
twem. Grzech, który towarzyszy ludziom w zasadzie 
od początku istnienia świata. Zgrzeszyli pierwsi rodzi-
ce, zgrzeszył ich syn Kain, a po nich grzeszyły następne 
pokolenia. W końcu Bóg przez ręce Mojżesza przekazał 
człowiekowi Dekalog. Dziesięć Przykazań, które każdy 
chrześcijanin zna, bo przecież wszyscy przystąpiliśmy 
do Pierwszej Komunii Świętej, a żeby było to możliwe, 
należało „zaliczyć” Mały Katechizm. Wracając jednak 
do meritum – Chrystus rodzi się dla człowieka. Wiel-
ka radość z tego faktu wiedzie nas w tym niezwykłym 
czasie do Kościoła. Wcześniej przystępujemy do Sakra-
mentu Pokuty, a następnie klękamy w Kościele, żarliwie 
się modlimy, śpiewamy kolędy, przystępujemy do Ko-
munii Świętej, krótko mówiąc, jako prawdziwi chrześci-
janie cieszymy się z faktu, że Jezus się narodził. Ta nasza 
postawa jest piękna, niby zwyczajna, a jednak wyjątko-
wa. Spójrzmy jednak szerzej. Skoro Chrystus rodzi się 
po to, by oddać życie za człowieka, bo ten nie potrafi 
m.in. zachować przykazań ofiarowanych Mojżeszowi 

na Górze Synaj, jak więc możemy tak bez wstydu klę-
czeć przed bożonarodzeniową szopką w naszym Ko-
ściele? Powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy specjalista-
mi w dziedzinie łamania Bożych Przykazań. Można by 
tu wymieniać nasze grzechy i przewinienia względem 
każdego z nich. Jednak w kontekście ostatnich świat 
i tego co obserwujemy od lat, skupmy się szczególnie 
na tym fragmencie Dekalogu: „iii  pamiętaj,  abyś 
dzień święt y święcił”.  I znowu z czystym su-
mieniem każdy powie; „No przecież byłem we święta 
w Kościele”. I rzeczywiście byłeś. Jesteś w każdą niedzie-
lę i we wszystkie ważniejsze święta. Tylko każdy myślą-
cy chrześcijanin wie, że nie wystarczy uczestniczyć we 
Mszy św., aby święcić Dzień Pański. 

Ksiądz przygotowując dzieci do przyjęcia Pierwszej 
Komunii, dyktuje im do zeszytu następującą regułkę: 
„Grzechy przeciwko III Przykazaniu Bożemu: opusz-
czenie Mszy św. w niedzielę i święta, robienie zakupów 
w niedzielę, niepotrzebna praca”. Nie mów więc, że by-
łeś w święta w Kościele, skoro po Mszy św. pojechałeś do 
sklepu na zakupy. Nie mów, że byłeś w święta w Koście-
le, skoro zdążyłeś w międzyczasie zatankować pojazd 
na stacji paliw. Nie mów, że byłeś w święta w Kościele, 
skoro w Boże Narodzenie stałeś w ogromnej kolejce na 
myjnię swoim samochodem. Nie mów, że byłeś w świę-
ta w Kościele, skoro świadomie i dobrowolnie złamałeś 
III Przykazanie Boże.

Kiedyś pracownik stacji paliw zapytał jednego 
z naszych księży, czy w Jaworniku rezurekcja jest mszą 
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posłania. Zdziwiony Ksiądz poprosił o wyjaśnienie, bo 
nie zrozumiał pytania. Rozmówca udzielił następującej  
odpowiedzi: „W Wielką Niedzielę byłem w pracy. Za-
zdrościłem tym wszystkim, którzy uczestniczyli w mszy 
rezurekcyjnej, bo ja nie mogłem tam być. Stałem za kasą 
na jednej ze stacji paliw w Jaworniku. Wydawało mi się, 
że nie jestem w najgorszej sytuacji. W końcu Wielka 
Niedziela – myślałem – wszyscy w Kościele, poza tym 
w takie wielkie święto, który chrześcijanin będzie cho-
dził po stacji, skoro nawet właściciele nie otwierają skle-
pów. I rzeczywiście pracę zacząłem o 7.00 rano. Żywe-
go ducha nie było widać. Jednak w granicach godziny 
8.00 nastąpił pewien przełom. W kilka chwil powsta-
ła kolejka do kasy, która ciągnęła się przez cały sklep, 
a w tej kolejce co jeden klient (znajomy z Jawornika) 
pod krawatem, albo w przypadku pań w eleganckiej 
kreacji. Wszyscy rozprawiają żarliwie o tym, co tam 
ksiądz w kościele mówił, a Ci co bliżej kasy zaopatru-
ją się głównie w alkohol lub wyroby tytoniowe. W tej 
świątecznej atmosferze jedni mówią do pracownika: 
„Współczuję! W takie święto pracować!”, inni „A czy 
można szybciej, bo nam się spieszy”. Stąd właśnie pyta-
nie pracownika: „Czy ksiądz zrobił z mszy rezurekcyjnej 
mszę posłania, posłania na stację paliw?”.

Zastanawiające jak ludzie dawniej żyli, kiedy niedzie-
la była dla większości dniem wolnym od pracy i zarówno 
sklepy, kioski jak i stacje benzynowe były wyzamykane. 
Nikt z tego powodu nie umarł z głodu, nikt prawdopo-
dobnie nie zbankrutował, nikt nie musiał użalać się nad 

pracownikiem sklepu, że oto stoi za kasą i obsługuje 
klientów. Ten sam pracownik myśli w takim momen-
cie dokładnie takie słowa: „Gdybyś t y i  tobie 
p od obni nie przychodzili  w niedzielę 
d o sklepu,  ja miałbym wolne i  mó głbym 
świętować ze swoją rodziną”.   W tym za-
bieganym świecie, gdzie człowiek nie nadąża, tworzy się 
wiele udogodnień. Jest sześć dni w tygodniu, podczas 
których sklepy są otwarte do późnych godzin wieczor-
nych, a niektóre całą dobę. Nie oszukujmy się. Jeśli ktoś 
chce, to jest w stanie zrobić zakupy tak, by w niedzie-
lę nie chodzić po supermarketach. Jeśli ktoś zamierza 
częstować gości w święta alkoholem, albo zapalić papie-
rosa, to zaopatruje się w tego typu artykuły wcześniej. 
Tłumaczenie, że to była wyjątkowa sytuacja, albo że 
czegoś zapomniałem, jest totalną bzdurą. Katolik wie, 
że każda niedziela w roku, tak jak każde święto ko-
ścielne jest dniem świętym i w takim dniu chrześcija-
nin zakupów nie robi, nie tankuje i nie myje swojego 
samochodu, krótko mówiąc powstrzymuje się od prac 
niekoniecznych. 

Radując się więc z faktu przyjścia na świat Zbawiciela 
autor tego artykułu życzy (a może apeluje do wszyst-
kich), by w tym zabieganym świcie potrafili dostrzec 
Chrystusa w drugim człowieku i jednocześnie, by byli 
światełkiem betlejemskim dla innych. Niech minione 
święta uświadomią nam prawdę, jaką niesie III Przyka-
zanie Boże, a dzień święty niech będzie dla nas prawdzi-
wie dniem świętym.  ■

Wieczory uwielbienia
Tekst: Maciek Pilch

Od maja zeszłego roku w naszej 
Parafii organizujemy Wieczory 
Uwielbienia, podczas których modli-
twą i radosnym śpiewem adorujemy 
Chrystusa ukrytego w Najświętszym 
Sakramencie. Spotykamy się w każ-
dą czwartą środę miesiąca (poza 
miesiącami wakacyjnymi). 

Pomysł na taką formę nabożeń-
stwa kiełkował przez kilka miesięcy 
a nabrał realnych kształtów na po-
czątku zeszłego roku. Duża w tym za-
sługa naszego Duszpasterza Księdza 
Proboszcza Władysława Salawy, 
który inicjatywę tę przyjął z wielką 
otwartością i od początku mocno ją 
wspiera współtworząc z nami każ-
de z uwielbień. Ważnym elementem 
naszych spotkań jest muzyka uwiel-
bieniowa, która tworzy przestrzeń 

do otwierania się na działanie Boga. 
Formuła Wieczorów Uwielbienia to 
połączenie naszych indywidualnych 
doświadczeń np. z ruchu oazowe-
go, formacji w różnych wspólno-
tach i uwag naszego Duszpasterza, 
jest w niej też miejsce na sponta-
niczność – formuła ta cały czas się 
zmienia i ewoluuje, mamy wiele 
pomysłów, otwarci jesteśmy też na 
opinie i uwagi z zewnątrz aby każ-
dy z uczestników mógł doświadczyć 
obecności Boga. Zespół uwielbie-
niowy tworzy kilka osób, które zaj-
mują się przygotowaniem modlitw, 
oprawy muzycznej oraz stroną tech-
niczną. Serdecznie zapraszamy każ-
dego z Parafian do dołączenia do 
naszego zespołu i współtworzenia 
uwielbień. Zadań jest wiele jak wiele 

jest talentów, można nas wesprzeć 
śpiewem, grą na instrumencie, po-
prowadzeniem modlitwy, przeczy-
taniem Słowa Bożego, zajęciem się 
stroną techniczną… Wszystkich 
chętnych zachęcam do kontaktu. 
Mój e-mail maciek.pilch@interia.pl, 
numer telefonu 782-237-446. 
Najbliższe uwielbienie 24 stycznia 
o godz. 19.30. Zapraszamy! 
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„Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17,5)

Wiarę trzeba doskonalić!
Tekst: Wacław Szczotkowski

Jezus zapytał ojca: „Od jak dawna to mu się zda-
rza?” Ten zaś odrzekł: „Od dzieciństwa. I czę-
sto wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go 
zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami 
i pomóż nam!”. Jezus mu odrzekł: „Jeśli możesz? 
Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy”. Na-
tychmiast ojciec chłopca zawołał: „Wierzę, za-
radź memu niedowiarstwu!” (Mk 9, 22–24).

Zacytowany fragment Ewangelii przedstawia ojca, któ-
ry błaga Pana Jezusa o uzdrowienie swojego syna. Pan 
Jezus często podczas swojej publicznej działalności 
domagał się od ludzi wiary jako warunku otrzymania 
tego, o co przyszli Go prosić. Podobnie czyni w tym wy-
padku. Dlatego to nas specjalnie nie dziwi, jednak za-
skakuje i zastanawia wyznanie ojca proszącego o cud. 
Kiedy Pan Jezus zadaje mu pytanie czy wierzy, on od-
powiada „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu.” Ojciec 
przyznaje, że wierzy, ale równocześnie przyznaje się, że 
jego wiara jest słaba. Ufa, że Pan Jezus, który wszystko 
może, potrafi zaradzić jego niedowiarstwu i pomoże mu 
umocnić jego wiarę.

Mamy świadomość, że wiara jest darem, jest wielką 
łaską. Musimy również pamiętać, że budowanie życia 
według wymagań jakie stawia nam wiara, jakie wyni-
kają z zawierzenia Bogu, to trudna sprawa, która nie-
jednokrotnie przerasta możliwości człowieka. Dlatego, 
aby naprawdę uwierzyć i zgodnie z wiarą kształtować 
nasze życie, potrzebna nam jest nieustająca Boża po-
moc. Pamiętajmy, że podejmując trud budowy swojego 
życia, życia swojej rodziny według kryteriów zawartych 
w Ewangelii i wynikających z zawierzenia Panu Jezuso-
wi, nie możemy polegać wyłącznie na osobistych pre-
dyspozycjach i własnych siłach. Trzeba nam, podobnie 
jak ojciec z przedstawionego fragmentu Ewangelii, do-
świadczyć swojej słabości i odkryć potrzebę zaangażo-
wania Jezusa. Tak jak on upatrywał w Mistrzu i Jezusie 
z Nazaretu ratunku dla całej swojej ułomności i niemo-
cy, podobnie i my w trosce o prawdziwą wiarę powin-
niśmy kierować do Pana Boga naszą żarliwą modlitwę. 
Kto się nie modli o prawdziwą wiarę, ten zapewne jesz-
cze nie wie, czym ona tak w istocie jest. Warto mieć na 
względzie tę prawdę, że każdy akt wiary religijnej jest 
rezultatem współpracy człowieka z Bogiem.

Na początku nowego roku kalendarzowego, kiedy 
przeżywany tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Syna Bo-
żego oraz kosztujemy i zażywamy miłości jaką obdaro-
wał nas Ojciec Niebieski posyłając na ziemię Swojego 
Umiłowanego Syna dla naszego zbawienia, pomyślmy 
jeszcze raz o nieocenionym skarbie jakim obdarował 

nas Bóg w sakramencie chrztu, czyli o łasce wiary, na-
dziei i miłości. Wraz z nastaniem Nowego Roku często 
robimy sobie różne postanowienia. Uczyńmy wobec 
tego postanowienie objęcia szczególną troską bogac-
twa wiary, którym już dysponujemy i za które jeste-
śmy odpowiedzialni. Niech te odnowienia przyrzeczeń 
chrzcielnych, które przy różnych okazjach reaktywuje-
my, nie będą pustymi deklaracjami. W nich zobowią-
zujemy się przecież do dbałości o naszą wiarę. Bądźmy 
autentyczni przed Najświętszym Bogiem.

Zgodnie z obietnicą i naszymi wcześniejszymi usta-
leniami w kolejnych numerach BK będziemy się wza-
jemnie wspierać w staraniach o rozwój naszej wiary. 
Doskonalenie wiary jest niezwykle ważnym zadaniem. 
Zapamiętajmy, że w sytuacji trudnej człowiek wierzący 
panuje nad sytuacją, a nie ona nad nim. Człowiek wie-
rzący ufa Bogu, który zna drogę wyjścia z każdej na-
wet najbardziej beznadziejnej sytuacji. Przekonują nas 
o tym sytuacje z życia biblijnych bohaterów wiary. Świa-
domość tego powinna nas motywować do usprawnia-
nia naszej wiary.

Niech w tym roku przyświeca nam prawda, nad któ-
rą rzadko się zastanawiamy, a która jest fundamentalna 
dla naszego życia wiarą, że każdy z nas od sakramentu 
chrztu został złączony z Chrystusem. Chrystus osobi-
ście wszedł w życie każdego z nas. Uzmysłowienie sobie 
tego i pamiętanie o tym jest najistotniejsze w kształto-
waniu się naszej tożsamości chrześcijańskiej, w byciu 
uczniem Pana Jezusa. 

Zapytajmy siebie, rozważmy to na modlitwie, czy 
pamiętamy o tym, że przez chrzest święty zostaliśmy 
złączeni z Jezusem i jakie to ma dla nas znaczenie?  ■
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Rodziny Domowego Kościoła w Jaworniku 
w Święta Bożego Narodzenia 
W naszej miejscowości istnieją trzy kręgi Domowego 
Kościoła (razem 17 małżeństw). Każdy z Kręgów spoty-
ka się raz w miesiącu na spotkaniu modlitewnym. Pod-
czas takiego spotkania, na którym przebywa zaproszo-
ny kapłan rozważamy Pismo Święte, pogłębiamy naszą 
wiedzę religijną, uczestniczymy we wspólnej modlitwie 
oraz dzielimy się naszym życiem.

Święta Bożego Narodzenia są czasem, który spędza-
my w gronie najbliższych. Spotykamy się również na 
wspólnym kolędowaniu. W tym roku wszystkie Kręgi 
spotkały się u Zosi i Andrzeja Pawłowskich.

W śpiewaniu przewodził ksiądz Marcin obdarzony 
pięknym głosem, wprowadził atmosferę ciepła i łagod-
ności. W czasie rozmowy z Nim, człowiek uczy się tole-
rancji i pokory. 

Przeżyliśmy piękny, niezapomniany czas w radosnej 
ale i nostalgicznej atmosferze kolędowej.

Rozczulające było, jak mała Faustynka pięknie wpi-
sywała się w klimat wieczoru, dzielnie dotrzymując 
nam towarzystwa.

Na koniec spotkania w czasie pożegnań ksiądz Mar-
cin udzielił błogosławieństwa każdemu z obecnych. 

W następnym dniu w czasie Święta Świętej Rodziny, 
które jest świętem patronalnym Domowego Kościoła 
uczestniczyliśmy we mszy świętej.

Święta Rodzina niech będzie wzorem do naśladowa-
nia dla wszystkich rodzin.

W niedzielę Rodziny Świętej, dzień szczególny dla 
Ruchu Domowego Kościoła, odprawiona została msza 
św. w intencji wszystkich małżeństw i rodzin w Jawor-
niku. Przewodniczący liturgii ks. Marcin Jankiewicz 
w pięknych słowach żarliwie zachęcał nas do uwielbie-
nia i wdzięczności dla Pana Boga za wszelkie dary które 
od Niego otrzymujemy.

Barbara

Niezwykły Gość
We czwartek 28 grudnia z inicjaty-
wy Pana Posła Jarosława Szlachet-
ki  miało miejsce w Myślenicach 
spotkanie opłatkowe środowisk 
prawicowych z powiatu myślenic-
kiego, na które przybyło ponad 
dwieście osób. Gościem honoro-
wym  spotkania był m.in. Pan Po-
seł na sejm RP Marek Polak – Pre-
zes Zarządu Okręgowego Prawa 
i Spra wiedliwości w okręgu nr 12 
Chrzanów, do którego należy rów-
nież powiat Myślenicki. Wielką, 
ale jakże miłą niespodzianką było 
przybycie na spotkanie Pani Pre-
mier Beaty Szydlo, która cieszy 
się w naszym terenie wielką sym-
patią. Grupa mieszkańców Jawor-

nika, która uczestniczyła w tym 
spotkaniu miała możliwość bezpo-
średniej rozmowy z Panią Premier 
i złożenia sobie życzeń świątecz-
no-noworocznych oraz wykonania 
wspólnej pamiątkowej fotografii.

Władysław Kurowski

PS. W opłatku z Panią Premier mieli 
możliwość uczestniczyć tylko nie-
liczni. Natomiast wszyscy aktywniej 
zaangażowani w życie naszej wsi 
i parafii mogli się spotkać 7 stycznie 
na Opłatku Sołeckim w jawornickiej 
Strażnicy OSP – napiszemy o tym 
w następnym BK.  ■



7Biały Kamyk  Nr 1  /146

Aktualności

Przychodzi pacjent do apteki…

Niestrawność
Niestrawność to nic innego jak złe trawienie tzw. dys-
pepsja. Głównie kojarzy się ze świętami lub spotka-
niami rodzinnymi przy suto zastawionym stole. Tłuste 
i słodkie potrawy w dużych ilościach powodują wzdę-
cia, gazy, bóle brzucha, nudności, zgagę oraz uczucie 
pełności. Jak sobie z nimi radzić? Najprostszym spo-
sobem jest popijanie porcjami ciepłej wody, naparów 
ziołowych z mięty pieprzowej, kopru, rumianku, kmin-
ku, imbiru, nagietka czy też dziurawca (odradzam picie 
dziurawca latem ponieważ wywołuje reakcje fotouczu-
lające – mogą pojawić się plamy na skórze). Konieczna 
jest również zmiana diety na tzw. lekkostrawną – go-
towane białe mięso, warzywa, kleiki, lekkie, kasza ja-
glana która zawiera mnóstwo błonnika jakże cennego 

przy niestrawności. Warto zrezygnować z napojów ga-
zowanych, kawy oraz alkoholu. Wskazany jest ruch na 
świeżym powietrzu – długie spacery. Aby zapobiec nie-
strawności: jedz powoli małe porcje 3–4 razy dziennie, 
unikaj tłustych i nadmiernie słodkich potraw, nie jedz 
przed snem. Pamiętaj! Lepiej zapobiegać niż leczyć. 
Pozdrawiam.

Agnieszka Rozum

Piłka w grze….
Tekst: ks. Sławomir Głuszek

9 grudnia 2017 roku na hali sportowej w Zespole Szkół 
im. Andrzeja Średniawskiego przy ul. 3 Maja 97  B 
w Myślenicach odbył się Dekanalny Turniej Liturgicz-
nej Służby Ołtarza 2017/18 w piłce halowej. Nasi mini-
stranci i lektorzy, już nie w komżach i albach jak może-
my ich na co dzień zobaczyć przy ołtarzu, lecz w strojach 
sportowych wzięli udział w tychże zawodach. 

Parafię w Jaworniku reprezentowały dwie drużyny, 
które rozegrały swoje mecze w kategoriach: ministrant 
i lektor młodszy. W skład drużyny ministrantów weszli: 
Jakub Szlachetka, Kacper Sumera, Bartłomiej Mo-
skal, Przemysław Rozum, Jan Jawański, Kacper Łapa, 
Bartłomiej Suder. To właśnie oni po zaciętych bojach 
zajęli drugie miejsce, na podium ustępując tylko rówieśnikom z Parafii Zakliczyn. Dodatkowo w tej ka-

tegorii wiekowej królem strzelców całego turnieju 
wybrany został nasz parafianin Jakub Szlachetka, 
któremu należą się ogromne gratulacje. Z parafii nasze-
go dekanatu sześć drużyn rywalizowało w tej kategorii.  

Z kolej drużynę lektorów młodszych reprezentowali: 
Błażej Braś, Józef Sołtys, Maciej Sołtys, Kacper Ku-
dłacz, Piotr Galas, Jan Wilkołek i Artur Żelazny. Ci 
zawodnicy również zajęli drugie miejsce w swojej ka-
tegorii, ustępując miejsca wspomnianej wcześniej Para-
fii Zakliczyn. 

Ministrantom i lektorom gratulujemy nie tylko woli 
walki i zaangażowania, ale przede wszystkim historycz-
nego osiągnięcia (podkreślmy, nigdy naszej Służbie Li-
turgicznej Ołtarza nie udało się zdobyć tak wysokiego 
wyniku). ■
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W tym roku przypada 100 rocznica  
odzyskania niepodległości przez Polskę
Tekst: Władysław Kurowski, Dariusz Łabędzki, Wacław Szczotkowski

W 2018 roku będziemy obchodzić okrągły ju-
bileusz 100 rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez państwo polskie. Ponieważ jest to 
niepospolita rocznica, to Sołtys i Rada Sołecka 
Jawornika we współudziale z organizacjami, 
instytucjami i grupami działającymi w naszej 
miejscowości proponują mieszkańcom Jawor-
nika szczególny i wyjątkowy sposób uczczenia 
tej rocznicy. 

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, Soł-
tys i Rada Sołecka Jawornika, Parafia p.w. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Jaworniku, Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku, Przedszko-
le Samorządowe w Jaworniku, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Jaworniku, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Jawornika, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Jawor-
nika „Róża”, LKS Jawor Jawornik, młodzież z Grupy 
Apostolskiej oraz Poseł RP Jarosław Szlachetka i rad-
ny RM Wacław Szczotkowski, jako współorganizato-
rzy, pragną zaprosić mieszkańców do wzięcia udzia-
łu w cyklu wydarzeń, spotkań, imprez kulturalnych, 
sportowych i rozrywkowych, poprzez które chcemy 
uczcić ten wyjątkowy jubileusz w naszej miejscowości. 
Chcemy zaproponować Jaworniczanom udział w kilku 
wydarzeniach organizowanych w różnych terminach 
na przestrzeni niemal całego roku 2018 z finałem 11 li-
stopada. Koncepcja obchodów Święta Niepodległości 
w tym roku jest rezultatem propozycji mieszkańców, 
którzy wzięli udział w ogłoszonym przez Radę Sołecką 
konkursie. Tematem konkursu był pomysł na obchody 
100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Laureatami zostali: Gabriela Róg, Dominika Pająk, 

Aleksandra Niedośpiał, Wiktoria Ożóg, Piotr Norek 
i Iwona Węgrzyn. To w oparciu o ich pomysły, stwo-
rzono w gronie przedstawicieli wyżej wymienionych 
instytucji i organizacji stosując pewne modyfikacje 
i uzupełniania, ramowy plan uroczystych obchodów 
100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Opracowany w ten sposób program przedstawia-
my poniżej. Jest on jeszcze w dużym stopniu ogólny. 
Więcej szczegółów będziemy podawać do państwa 
wiadomości w miarę zbliżania się do wyznaczonych 
terminów odbywania poszczególnych wydarzeń. Nad 
organizacją i koordynacją będzie czuwać powołany 
w tym celu Komitet Organizacyjny Uroczystych Ob-
chodów 100 Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Nie-
podległości, w skład którego wchodzą przedstawiciele 
w/w grup. Więcej szczegółów na ten temat w następ-
nym numerze BK. 

A oto ramowy Program Uroczystych Obchodów 100 
Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości:

Styczeń
W styczniu 2018 roku w miesiącu wybuchu powsta-
nia styczniowego zostanie zorganizowana modlitwa 
– nabożeństwo dziękczynne za dar niepodle-
głej ojczyzny. Chcielibyśmy te obchody  rozpocząć 
od wspólnej modlitwy za Polskę jak przystało na sy-
nów i córki umiłowanej naszej matki-ojczyzny. Reali-
zacją co do formy, treści i przebiegu zajmie się Grupa 
Apostolska oraz młodzież naszej parafii pod przewod-
nictwem Ks. Wikariusza Sławomira Głuszka. Nabo-
żeństwo zostanie ogłoszone i do udziału w nim zosta-
ną zaproszeni wszyscy mieszkańcy Jawornika.

Marzec–kwiecień
W okresie marzec–kwiecień (początek Insurekcji Ko-
ściuszkowskiej) przewiduje się zorganizowanie wy-
jazdu do miejsc związanych z historią po-
wstania, którego naczelnikiem był Tadeusz 
Kościuszko. Wycieczka została zaplanowana dla 
zainteresowanych tą tematyką, mieszkańców naszej 
miejscowości. Prawdopodobnym celem wyprawy jest 
podróż do Krakowa, połączona ze zwiedzaniem Wa-
welu, Rynek Główny i Sukiennice. Bliższe szczegóły 
zostaną podane w odpowiednim czasie do wiadomo-
ści mieszkańców. 
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W ramach zwiedzania miejsc związanych z naszą hi-
storią oprócz przedstawionej powyżej inicjatywy prze-
znaczonej dla wszystkich chętnych mieszkańców Ja-
wornika, którą zajmie się Rada Sołecka, odbędą się 
wyjazdy dzieci i młodzieży organizowane w różnych 
terminach w przeciągu roku przez Szkołę Podstawową 
w Jaworniku.

Maj
W maju (z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 
3  maja oraz Święta Matki Boskiej Królowej Polski) 
zaplanowano przeprowadzenie plenerowego kon-
certu piosenek, pieśni, utworów o tematyce 
patriotycznej, czy też religijnej, możliwa 
również recytacja wiersza. Osoby chętne zapro-
szone do współpracy zostaną odpowiednio wcześniej 
poproszone o przygotowanie utworu, który wykona-
ją w ramach koncertu. Zostanie przygotowana sce-
na i nagłośnienie np. na parkingu przy kościele. Nie 
brakuje w naszej miejscowości ludzi zdolnych, którzy 
będą mogli się zaprezentować przed mieszkańcami. 
Na koncercie wystąpi również nasz Chór i Orkiestra 
Dęta. Za organizację przedsięwzięcia odpowiada jego 
pomysłodawca Pan Wacław Szczotkowski przy wspar-
ciu Rady Sołeckiej.

Również w maju lub ewentualnie miesiącach letnich 
zostanie zorganizowana impreza sportowa – bie-
gowa pod hasłem „Bieg Dla Niepodległej”. 
Pomysł przewiduje zorganizowanie rodzinnego bie-
gania na przygotowanych wcześniej trasach dostoso-
wanych do możliwości, wieku uczestników. Dokład-
ne szczegóły zostaną podane w odpowiednim czasie. 
Chodzi o miłe i aktywne spędzenie np. popołudnia 
i propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 
w duchu zabawy i wzajemnej życzliwości. Osobą ko-
ordynującą przeprowadzenie tego pomysłu jest Pani 
Iwona Węgrzyn.

Sierpień
W sierpniu (w miesiącu sformowania i wymarszu 
I Kompani Kadrowej) w planach jest doprowadzenie 
do wizyty w Jaworniku znanej i ważnej osobi-
stości np. ministra obrony narodowej. Orga-
nizacja po stronie Rady Sołeckiej i posła RP Jarosława 
Szlachetki.

Wrzesień
We wrześniu przewidywane jest kolejne wydarzenie, 
czyli Biesiada Jawornicka połączona z pla-
nowanym meczem piłkarskim na boisku LKS 
Jawor. Organizatorzy tego wydarzenia noszą się 
z zamiarem włączenia w przebieg imprezy elementów 

patriotycznych. W aranżację biesiady zaangażowane 
jest Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Róża” oraz 
klub sportowy Jawor Jawornik. Bliższe szczegóły co 
do przebiegu imprezy i samego meczu zostaną podane 
w odpowiednim czasie przed planowanymi wydarze-
niami. Osoby koordynujące przygotowanie i realizację 
uroczystości to Pani Edyta Starzec-Sobieszkoda i Pan 
Jerzy Podoba oraz przedstawiciele OSP Jawornik.

Listopad
11 listopada nastąpi zwieńczenie uroczystych obcho-
dów 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Plano-
wany jest przemarsz organizacji munduro-
wych od kościoła na plac przed strażnicą 
OSP połączony z apelem. W kościele odbędzie się 
tradycyjnie Msza Święta w intencji ojczyzny, a wieczo-
rem uroczysta wieczornica. Odpowiedzialni za zorga-
nizowanie przemarszu, to Jarosław Norek i Piotr Norek 
natomiast za organizację wieczornicy Rada Sołecka.

Zaproponowany mieszkańcom Jawornika program 
może ulec pewnym zmianom, gdyż nie sposób wszyst-
kich okoliczności przewidzieć.  O wszystkim będziemy 
Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Chcemy zaprosić wszystkich chętnych do uczestnic-
twa w zaplanowanych wydarzeniach oraz w miarę 
możliwości do udziału w ich organizacji. Każda chętna 
do pomocy dusza będzie mile widziana. Osoby, któ-
re nie dysponują czasem, ale chciałyby np. wesprzeć 
inicjatywę finansowo proszę o kontakt z sołtysem  
(655-699-327, w.kurowski1@op.pl). Zachęcamy rów-
nież do ewentualnych uwag i sugestii, które będą dla 
nas cenne w realizacji inicjatywy. 

Docierają również do nas sugestie, aby ten ważny mo-
ment w naszej historii jakim niewątpliwie jest 100 
rocznica odzyskania niepodległości, został zaznaczo-
ny w naszej miejscowości jakimś elementem trwałym, 
który przypominałby następnym pokoleniom o na-
szym odniesieniu do takich wartości jak: Patriotyzm, 
Niepodległość, umiłowanie Ojczyzny. Prosimy o włą-
czenie się do dyskusji w tym temacie.  ■
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Przedszkole w Jaworniku

Jasełka  
w przedszkolu
Tekst: Aneta Murzyn

W dniach 12 do 15 grudnia odby-
ły się jasełka bożonarodzeniowe 
w naszym przedszkolu w Jaworniku. 
Gośćmi jak co roku byli rodzice na-
szych podopiecznych oraz szcze-
gólni widzowie tacy jak: sołtys wsi 
p. Władysław Kurowski, radny p. 
Wacław Szczotkowski i przedsta-
wiciel Rady Sołeckiej p. Dariusz 
Łabędzki. Przedszkolaki zapre-
zentowały się w inscenizacjach, do 
których przygotowywały się już 
dłuższy czas. Dzieci wcieliły się 
w najróżniejsze role bożonarodze-
niowe: aniołków, Maryi, Józefa, pa-
sterzy, królów. Nastrój wszystkich 
występów był bardzo refleksyjny, 
przypominający nam o tradycjach 
Bożego Narodzenia. Zaproszeni 
goście wysłuchali z dumą recyto-
wanych wierszy przez swoje pocie-
chy, śpiewu kolęd i tańców nawią-
zujących do świąt. Przedszkolakom 
nie towarzyszyła żadna trema. Nikt 
nie zapomniał tekstu a śpiew pasto-
rałek i kolęd słychać było na pew-
no wokoło naszego przedszkola. 
Rodzice uwiecznili małych arty-
stów na zdjęciach, które będą pa-
miątką na wiele lat. Grono pedago-
giczne i Dyrekcja Samorządowego 
Przedszkola w Jaworniku serdecz-
nie dziękuje wszystkim gościom, 
za tak liczne przybycie na jasełka. 
Mamy nadzieję, że w tak miłej at-
mosferze, będziemy mogli co roku 
przeżywać okres naszych polskich 
świąt Bożego Narodzenia. ■

✂
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Kamyczek dla dzieci

6 XII- Objawienie Pańskie
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

Kto to? 
Przyjechali na wielbłądach, nisko się skłonili. 
I Dzieciątku, godne króla, dary zostawili.

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
W kościele tego dnia święci się złoto, kadzidło 
i kredę. Napis: K+M+B+bieżący rok jest różnie in-
terpretowany. Albo: Kacper, Melchior i Baltazar, to 
imiona trzech króli, albo: Christus mansionem be-
nedicat (niech Chrystus mieszkanie błogosławi). 

Znacząc poświęconą kredą framugę drzwi swoje-
go mieszkania, prosimy Chrystusa o błogosławień-
stwo, publicznie wyznajemy swoją wiarę. Jakie dary 
przynieśli Królowie Dzieciątku? Kacper: kadzidło, 
którego unoszący się dym był znakiem modlitwy 
skierowanej do nieba, ponieważ widzieli w Nim 
Boga. Melchior: złoto, znak bogactwa, ponieważ 
widzieli w Nim króla. Baltazar: mirrę , która słu-
żyła do namaszczenia ciała, ponieważ był prawdzi-
wym człowiekiem.  ■

✂
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Kamyczek dla dzieci
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✂

I. Suchorzewska

Zimowa piosenka

Lubię śnieżek,
Lubię śnieg,
Chociaż w oczy prószy.
Lubię mrozik,
Lubię mróz,
Chociaż marzną uszy.
Lubię wicher,
Lubię wiatr,
Chociaż mnie przewiewa.
Lubię zimę,
Idę w świat
I wesoło śpiewam.

Rozwiąż krzyżówkę obrazkową. Litery na zaznaczonych polach, czytane pionowo utworzą hasło.

1

2

3

4
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Szkoła Podstawowa w Jaworniku

✂

Wywiad z Babcią
W rolę dziennikarki wcieliła się Anna Furgała, 
uczennica klasy 4c, która przeprowadziła wy-
wiad ze swoją babcią.

Witaj, Babciu! Chciałabym przeprowa-
dzić z Tobą wywiad o tym, jak wyglą-
dało Twoje dzieciństwo. Czy mogę Ci 
zadać kilka pytań?
Tak, z miłą chęcią odpowiem na Twoje 
pytania.

Moje pierwsze pytanie związane jest ze szkołą. Jak ona 
wyglądała, gdy Ty byłaś mała?
Jak ja chodziłam do szkoły, to był to duży, murowany 
budynek i salka w budynku Straży Pożarnej. Pierwsze 
trzy klasy chodziłam do salki w strażnicy. Był to stary 
budynek, w zimie było tam bardzo zimno. Często sie-
dzieliśmy na lekcjach w kurtkach, ale i tak było zimno 
w ręce.

Co robiliście po szkole?
Zaraz po lekcjach musiałam szybko wracać do domu, bo 
miałam pracę do wykonania: w lesie, w domu, w polu. 
A zimą tylko w domu.

Czy przychodził do was Święty Mikołaj?
Zawsze coś było pod poduszką – jakieś ciastka albo 
skarpetki. Zależy,  ile Święty Mikołaj miał pieniędzy!

Jak spędzaliście Święta Bożego Narodzenia?
Święta zawsze spędzaliśmy w domu z babcią, mamą, 
tatą i siostrami. Było dużo przygotowań, bo na choince 
trzeba było zawiesić jabłka, orzechy i ciasteczka upie-
czone przez mamę.

Czy pamiętasz jakie zwyczaje świąteczne były u Ciebie 
w domu?
Święta zaczynaliśmy wieczerzą wigilijną – wszyscy za-
siadaliśmy przy stole. Tylko mama donosiła do stołu. 
Nie można było odejść od stołu, dopiero jak wszyscy 
zjedli i pomodlili się. O północy tato szedł do obory, 
budził krowy i mówił: „Stójcie, bydlątka, bo Pan Jezus 
się narodził”, dawał im chleb, który każdy przy stole zo-
stawiał oraz kolorowe opłatki.

Czy Twoim zdaniem lepiej żyło się wtedy czy teraz?
Trudne były czasy, bo było wiele biedy, nie było tyle 
urządzeń, które pomagały w pracy. Ale ludzie byli bar-
dziej otwarci na rozmowę, dużo się ze sobą spotykali-
śmy. Nie było telewizora. Każdy do każdego się odzy-
wał. Ludzie się pozdrawiali słowami: „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”. I byli radośniejsi, nie pa-
trzyli do telefonów, ale do słońca i gwiazd.

Dziękuję Ci za wywiad i wiele interesujących 
informacji.

Dar życzliwości
Prace uczniów Szkoły Podstawowej powstałe 
w nawiązaniu do Tygodnia Życzliwości 2017

Pomysłowy król
W krainie życzliwości, gdzie żyją jednorożce, pewien 
maluch, syn króla, który rządzi tą krainą, był bar-
dzo niegrzeczny. Dziś był jego drugi dzień w szkole. 
Tematem lekcji była życzliwość. Pani zapytała uczniów, 
co możemy robić, by być życzliwym. Wszyscy podnieśli 
rękę oprócz niego. Całe królestwo było dla niego życz-
liwe, a on w stosunku do innych – nie. Więc król po-
stanowił temu zaradzić. Wszystkim swoim poddanym 
podrzucił pomysł, by zachowywali się tak jak jego syn. 
Oczywiście wszyscy się zgodzili. Następnego dnia nikt 
już nie mówił mu „dzień dobry”. Nie używał zwrotów 
grzecznościowych. Ludzie nie zachowywali się w sto-
sunku do niego miło. Marek, bo tak miał na imię ten 
jednorożec, wytrzymał tak tylko przez dwa dni. Od 
tamtego momentu postanowił się poprawić. Chciał być 
życzliwy jak jego koledzy i koleżanki wcześniej. Bo ce-
lem każdego mieszkańca w tej krainie była życzliwość. 
Jednorożec spełnił swoje postanowienie. Do wszystkich 
odnosił się z szacunkiem. Po prostu osiągnął cel god-
ny każdego jednorożca. Król, jak zauważył poprawę 
u Marka, ogłosił, że już wszyscy mogą zachowywać się 
jak dawniej. Mama i oczywiście tata malucha byli z nie-
go dumni. Jednorożec zauważył, że zawsze trzeba być 
życzliwym – nawet w trudnych sytuacjach. Myślę, że 
Marek będzie dobrym królem.

Aleksandra Kotarba, klasa 4c

Co się wydarzyło?
W listopadzie odbył się Tydzień Życzliwości w naszej 
szkole. Rozpoczęliśmy od tego, że pani przeczytała nam 
historyjkę o dwóch chłopcach, którzy się zaprzyjaźnili. 
Później robiliśmy słonecznikowy bukiet życzliwości. Na 
płatkach słonecznika mieliśmy napisać wartości zwią-
zane z życzliwością, natomiast w środku kwiatu wid-
niały imiona grupy uczniów przygotowujących tę pra-
cę oraz hasło „Tydzień Życzliwości”. Zrobiliśmy tablicę 
życzliwych pomysłów, gdzie na karteczkach napisaliśmy 
nasze pomysły czyli co zrobimy życzliwego. Tydzień 
Życzliwości bardzo mi się podobał, a najbardziej ro-
bienie bukietu życzliwości. Robiłam kwiatka z Patrycją 
Kalisz, Mariką Pietrzyk, Julią Tomal i Amelią Magierą. 
Co mi się nie podobało? W tym tygodniu to, że musieli-
śmy pisać pomysły, co życzliwego zrobimy. 

Tydzień Życzliwości 2017r. mi się bardzo podobał, 
a nawet bardziej niż w  tamtym roku.

Aleksandra Rączka, klasa 5a
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Kalendarium

Kalendarium liturgiczne 
17 styczeń
Środa, Wspomnienie św. Antoniego, opata 
19 styczeń
Piątek, Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bi-
skupa 
20 styczeń
Sobota, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Seba-
stiana, męczennika  
22 styczeń
Poniedziałek, Dzień powszedni albo wspomnienie św. 
Wincentego, diakona i męczennika 
24 styczeń
Środa, Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa 
i doktora Kościoła  
25 styczeń
Czwartek, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
26 styczeń
Piątek, Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza 
i Tytusa 
27 styczeń
Sobota, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Anieli 
Merici, dziewicy  
31 styczeń
Środa, Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
2 luty
Piątek, Święto Ofiarowania Pańskiego
3 luty
Sobota, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Błaże-
ja, biskupa i męczennika 
5 luty
Poniedziałek, Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i mę-
czennicy
6 luty
Wtorek, Wspomnienie św. męczenników Pawła Miki 
i Towarzyszy 
7 luty
Środa, Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Klary 
Szczęsnej, dziewicy
8 luty
Czwartek, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jó-
zefiny Bakhity, dziewicy 
10 luty
Sobota, wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

Czytania mszalne na niedziele 

21 grudzień, 3. niedziela zwykła 
A kiedy Jan został wydany, Jezus udał się do Galilei, 
występując jako herold ewangelii Boga. Mówił: „Czas 
się wypełnił. Już blisko jest królestwo Boże. Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelie” (Mk, 1–14n).

28 styczeń, 4. niedziela zwykła
Wszyscy byli tym tak zdumieni, że zastanawiali się 
między sobą mówiąc: „Co to jest? To nowa nauka, 
oparta na jakiejś mocy! Nawet nieczystym duchom 
wydaje rozkazy i słuchają Go” (Mk 1, 27).

4 luty, 5. niedziela zwykła
Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy 
nie pędzi on dni jak najemnik? (Hi, 1, 1).

11 luty, 6. niedziela zwykła
Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czy-
nicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10, 31).

Chrzty
Maciej Majda 
Szymon Kazimierz  Łapa 
Adam Mateusz Gniewek 
Magdalena Głąb 

Zofia Maria Szewczyk 
Anna Julia Owczarkiewicz 
Zofia Agnieszka Górni 
Alex Lucas Pieczara 

Pogrzeby 
Stanisław Józef Braś
Krystyna Marta Sala 

Anna Łapa

Dzieciństwo Jezusa 
Jezu sam byłeś przecież Bogiem
Nosiłeś od Boga Ojca nadane imię
Mimo to byłeś poddany i posłuszny 
Zawsze swej Świętej Rodzinie

Mamę swoją umiałeś kochać szanować
Pomagać w domu sprzątać i gotować
Obowiązki domowe zawsze posłusznie znosił 
A swoje nauki Rodzinie o Bogu Ojcu głosił

Opiekuna Józefa również szanował
Wspólnie z Nim ciężko pracował 
Przeróżne drewniane wyroby ciosał
Układał czyścił i heblował
 
Będąc jeszcze młodym Bogiem
Rodzinę swoją o inne posługi prosił 
A swym znajomym i rówieśnikom 
O Królestwie Boga Ojca głosił

Jezu jako dwunastoletni chłopiec
Zgubił się w drodze Świętej Rodzinie
Dopiero Rodzina odnalazła Jego pośród 
Nauczycieli w Świątyni Jerozolimie

Dziadek Roman
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Intencje mszalne (stan z 31 XII)

15. 01. 2018, poniedziałek 
7.00 ++ Franciszka, Jan, Kazimierz Siuta, Paweł, Wiktoria, 

Aniela Polewka, Helena Szlachetka 
17.00 + Wojciech Folwarski – od żony, dzieci i ojca 
16. 01. 2018, wtorek 
7.00 + Antonina Tatka – od córki Jadwigi i syna Adama
17.00 + Franciszek Rozum – od syna Sławomira z rodziną
17. 01. 2018, środa
7.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze zdrowie, 

Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla Stanisława 
w 83 r. ur. 

17.00 + Konrad Owczarkiewicz – od kuzyna Rafała 
z dziew czyną 

18. 01. 2018, czwartek 
7.00 + Dawidek Sala – od cioci Emilii
17.00 + Elżbieta Kazimiera Hudaszek – od brata Józefa 

z rodziną 
19. 01. 2018, piątek 
7.00 ++ Stanisław Tomal w 24 r. śm., żona Maria, Piotr Mi-

rek, żona Genowefa, syn Andrzej 
17.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina żona, Krzysztof wnuk 

i dusze w czyśćcu cierpiące
20. 01. 2018, sobota 
7.00 + Andrzej i Maria Knapczyk 
17.00 ++ Jan w 16 r. śm., jego rodzice Władysław i Rozalia
21. 01. 2018, niedziela 
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo i opiekę MB dla Członkiń Róży 
św. Małgorzaty Marii Alacogue i ich rodzin 

9.00 + Marek Pająk w 15 r. śm.
11.00 + Stefan Malina – od wnuka Andrzeja z rodziną 
15.30 + Jan i Władysława Tomal, Ryszard Król
22. 01. 2018, poniedziałek 
7.00 ++ Alojzy Rączka, Mirosław i Piotr, synowie, Elżbie-

ta i Stanisław Bednarczyk, Jan i Maria Kurowscy, 
Otylia i Ludwik Sala 

17.00 ++ Czesław Majda w 4 r. śm., Wojciech, Zofia, 
Stanisław 

23. 01. 2018, wtorek 
7.00 + Antonina Tatka – od syna Stanisława z rodziną
17.00 + Konrad Owczarkiewicz – od chrzestnej matki 
24. 01. 2018, środa
7.00 ++ Jan i Katarzyna Włodkowscy oraz ich dzieci
17.00 ++ Katarzyna i Władysław Stanach, Kazimierz syn
25. 01. 2018, czwartek 
7.00 + Janina Szuba 
17.00 + Wojciech Folwarski – od chrześniaka Marcina 

z narzeczoną 
26. 01. 2018, piątek 
7.00 + Dawidek Sala – od rodziny Łapa i Komajda 
17.00 + Franciszek Rozum – od Marii, Stanisława i Anny 

Polewka 
27. 01. 2018, sobota 
7.00 rezerwacja 
17.00 + Maria Kania – od syna Jana z żoną 
28. 01. 2018, niedziela 
7.00 ++ Aniela Bylica w 1 r. śm., Stanisław mąż, Jadwiga 

córka, Stanisław i Wiktoria Chrapek 
9.00 + Franciszek i Ludwika Sołtys 
11.00 rezerwacja 
15.30 rezerwacja

29. 01. 2018, poniedziałek 
7.00 O szczęśliwe rozwiązanie i potrzebne łaski dla 

Aleksandry 
17.00 ++ Helena i Walenty Włoch 
30. 01. 2018, wtorek 
7.00 ++ Jan, Katarzyna Majda, Stanisław, Katarzyna Maj-

da, Czesław Majda, Stanisław, Anna Leśniak 
17.00 ++ Józef Suruło, jego rodzice, Jan Kurowski, Teresa 

Suruło, Józef Dziektarz, Wiesław Czerniawski, Ro-
man Wypych

31. 01. 2018, środa
7.00 + Anna Łapa
17.00 ++ Antoni Prokocki, Salomea żona, Bronisław i Cze-

sław synowie
 2) Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża dla Ada-
ma w 1 r. ur. 

1. 02. 2018, czwartek 
7.00 ++ Ludwik Galas, Bronisława i Maria żony, Włady-

sław, Stanisław synowie
17.00 + Wojciech Folwarski – od chrześniaka Daniela 

z rodziną 
2. 02. 2018, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani w wypominkach 
17.00 ++ Stanisław Górecki, Karolina żona, Krzysztof 

wnuk, dusze cierpiące 
3. 02. 2018, sobota 
7.00 + Marian Szafraniec w 11 r. śm.
17.00 rezerwacja 
4. 02. 2018, niedziela 
7.00 Podziękowanie Bogu i MB za wszelkie łaski z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Róży 
Krystyny Stanach i ich rodzin 

9.00 rezerwacja 
11.00 ++ Andrzej Woźniak, córka Urszula Dymek 
15.30 ++ Krzysztof Kasperczyk, Tomasz Żarski 
5. 02. 2018, poniedziałek 
7.00 + Antonina Tatka – od chrześnicy Heleny z rodzina 
17.00 + Maria Braś w 20 r. śm
6. 02. 2018, wtorek 
7.00 + Dawidek Sala – od Dyrekcji i całego personelu 

w Jaworniku 
17.00 + Maria Kania – od wnuka i wnuczek 
7. 02. 2018, środa
7.00 rezerwacja
17.00 + Konrad Owczarkiewicz – od koleżanek i kolegów 

z Gimnazjum 
8. 02. 2018, czwartek 
7.00 rezerwacja
17.00 + Franciszek Rozum – od siostry Marii z rodziną 
9. 02. 2018, piątek 
7.00 ++ Maria Tomal 11 r. śm., Stanisław mąż, Piotr Mi-

rek, żona Genowefa, syn Andrzej 
17.00 + Elżbieta Kazimiera Hudaszek – od wnuka Konrada 

z żoną 
10. 02. 2018, sobota 
7.00 + Stanisław Stanek – od Marii i Waldemara z rodziną 
17.00 + Adam Włoch – od córki Pauliny i Mateusza 
11. 02. 2018, niedziela 
7.00 ++ Bogusław Kochan i Józef Ostafin 
9.00 ++ Emilia i Antoni Braś
11.00 + Karol Dańda
15.30 + Jerzy Majka – od sąsiadów Bulik, Janczyk i Piotra 

Szlachetka 
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