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Drodzy Czytelnicy!
Wakacyjny numer  „Białego 
Kamyka”, który trzymacie 
w rękach, zamyka całorocz-
ny cykl pracy naszych nie-
strudzonych Redaktorów. 
Z tego miejsca należą się im 
słowa wielkiego uznania za 

trud, jaki włożyli w tworzenie naszej gazetki para-
fialnej (zawsze niezawodni, pełni zapału i pomysłów). 
Jako ich „opiekun” pozwolę sobie w tym miejscu na 
słowa podziękowania, które kieruję w ich stronę, za 
to, co do tej pory udało się nam stworzyć. Dziękuję za 
każdy napisany artykuł oraz cenne uwagi, które zmie-
rzały do tego, by parafialna gazetka od początku do 
końca była jak najlepiej zredagowana. 

Dziękuję również wszystkim naszym wiernym czy-
telnikom, którzy z pewnością już od lat śledzą nasze 
poczynania na łamach „Białego Kamyka”. Dziękuję za 
wspieranie tego wielkiego dzieła, za każde ciepłe sło-
wo uznania, ale też za cenne słowa krytyki. Korzysta-
jąc z okazji zapraszamy również wszystkich chętnych 
do tworzenia parafialnej gazetki, bo to przecież nasze 
wspólne dobro. 

Rozpoczęły się wakacje. Czas zasłużonego dla wie-
lu z Was wypoczynku i wyjazdów. O wielu sprawach 

będzie można na chwilę zapomnieć, odrywając się 

od szarej codzienności. Pamiętajmy jednak, by nie 
zrobić sobie wolnego od Pana Boga. Pośród górskich 
wędrówek, spacerów po piaszczystych plażach, zare-
zerwujmy czas dla Niego, by po przeżyciu wielu nieza-
pomnianych wrażeń powiedzieć z satysfakcją, że pa-
miętałem(am) o Bogu. 

W naszej parafii w poniedziałek 16 lipca, w dniu 
wspomnienia Najświętszej Marii Panny z Góry Kar-
mel (NMP Szkaplerznej) będziemy przeżywać corocz-
ny odpust parafialny. Z kolei w sierpniu, w dniach 14–
16 będziemy gościć w naszej parafii figurę św. Michała 
Archanioła przeżywając tym samym peregrynację po-
przedzoną wcześniejszymi rekolekcjami. W ramach 
uroczystości peregrynacyjnych będzie okazja, by 
uczestniczyć w nabożeństwach z modlitwami o uzdro-
wienie i uwolnienie z różnych dolegliwości ducho-
wych i fizycznych oraz w błogosławieństwie osób cho-
rych, starszych i dzieci. Uroczystej „anielskiej” liturgii 
towarzyszyć będą homilie i konferencje tematyczne 
z udziałem kapłana ze Zgromadzenia św. Michała Ar-
chanioła. Z tego miejsca w imieniu swoim i księdza 
proboszcza zapraszam wszystkich bardzo serdecznie 
do licznego uczestnictwa w tych wydarzeniach.   

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  ☺

Rok 17 n.e. Do niewielkiego mieszkanka w Jerozoli-
mie wraca ze szkoły ze „spuszczonym na kwintę” no-
sem Jezus. Podaje Józefowi karteczkę z ocenami na 
półrocze.  Matematyka – 1 (wg programu Minister-
stwa Edukacji przez ostatni semestr nauczano dzie-
lenia na przykładzie bochenka chleba, Jezus cały czas 
go mnożył). Chemia – 1 (na lekcjach przemieniał 
wodę w wino, łamiąc tym samym ustawę o wychowa-
niu w trzeźwości i o zakazie wnoszenia na teren szko-
ły alkoholu). Wychowanie Fizyczne – 1 ( nie nauczył 
się pływać. Za to cały czas wskakiwał do basenu, cho-
dził po wodzie i ochlapywał kolegów).

✳✳✳
Ksiądz i rabin stoją przy drodze trzymając transpa-
rent: KONIEC JEST BLISKI! ZAWRÓĆCIE ZE ZŁEJ 
DROGI PÓKI JESZCZE CZAS! Ludzie przejeżdżający 
obok nie zwracają na nich uwagi. Jeden tylko krzyknął 
z samochodu: – Darujcie sobie te teksty! I tak nic nie 
osiągniecie!  Ksiądz do rabina: – A może powinniśmy 
napisać po prostu: „Uwaga, most się zawalił?”.

✳✳✳

W kościele Franek zaczepił w drzwiach księdza: – Czy 
to w porządku, jeśli jedna osoba czerpie korzyść z po-
myłki drugiej? – Oczywiście, że nie! – W takim razie 
– powiedział młody człowiek – chciałbym, żeby ksiądz 
rozważył zwrócenie mi pięciuset złotych, które zapła-
ciłem za ślub w lipcu.

✳✳✳

– Kto tam?! – Lotny Patrol Katechetyczny do Wal-
ki z Ateizmem! – Nie wierzę! – My właśnie w tej 
sprawie…

✳✳✳

Apostołowie grali w kości. Piotr cały czas wygrywa. 
Dosiadł się do nich Jezus. Rzucił Piotr i wypadły same 
szóstki, rzucił Jezus i wypadły same siódemki. Rzekł 
Piotr: – Panie, tylko bez cudów, albowiem gramy na 
pieniądze.

http://rozbawiacz.pl/category/dowcipy/religijne/page/4/
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„Pobożność jest niezwykle ważna, 
ale rozumu nie zastąpi”
Ksiądz Józef Tischner powiedział kiedyś, że: „Pobożność 
jest niezwykle ważna, ale rozumu nie zastąpi”. Autor tego 
artykułu nie zna okoliczności, w których słowa te zostały 
wypowiedziane, wie jednak, że ksiądz Tischner, był czło-
wiekiem, z którym trudno było się nie zgodzić. Patrząc na 
nas – współczesnych katolików, nawet nie trzeba byłoby 
podejmować polemiki. Nie ma wątpliwości, że jesteśmy 
ludźmi pobożnymi. Modlimy się regularnie, uczestni-
czymy w niedzielnych mszach świętych, bierzemy udział 
w rozmaitych uroczystościach związanych ze świętami 
kościelnymi. Nie należy daleko szukać. Za nami miesiąc 
maj i czerwiec. Kolejny raz mieliśmy szansę  uczestniczyć 
w nabożeństwach ku czci Matki Boskiej, a następnie ku 
czci Serca Pana Jezusa. Większość z czytających ten ar-
tykuł, prawdopodobnie brała  również udział  w proce-
sji Bożego Ciała. To niezbite dowody naszej pobożności. 
Przyjrzyjmy się jej jednak z bliska. Wejdźmy do naszej 
świątyni i popatrzymy na nas samych. Siedzimy w ko-
ściele, trwa msza święta, ksiądz modli się najlepiej jak 

potrafi, a my? Czy modlimy się najlepiej jak potrafimy? 
I dalej. Czy zachowujemy się tak, jak powinniśmy zacho-
wywać się w kościele? Czy nasz strój jest odpowiedni? 
Odpowiedzi na te pytania możemy udzielić sobie sami. 
Ale jeżeli ktoś w trakcie trwania nabożeństwa rozgląda 
się w kościele i obserwuje innych ludzi, to coś tu jest nie 
tak. Jeżeli ktoś rozmawia w kościele, to coś tu jest nie tak. 
Jeżeli ktoś skupia swoją uwagę na tym, aby wyglądać tak, 
by inni patrzyli tylko na niego, to coś tu jest nie tak. Jeżeli 
ktoś wraca od Komunii i wita się ze znajomymi podając 
im rękę, to coś tu jest nie tak. Jeżeli ktoś idzie np. z pro-
cesją w Boże Ciało i opowiada historie ze swojego życia, 
to coś tu jest nie tak. 

Ludzi pobożnych podobno nie trzeba nawracać. Nie 
nawracam więc, ale życzę, aby żaden człowiek przekra-
czający próg kościoła w Jaworniku nie usłyszał kiedyś, 
że „Pobożność jest niezwykle ważna, ale rozumu nie 
zastąpi”.

Redakcja

Czcigodny Księże Proboszczu! 
Szanowny Solenizancie!

Z okazji Twoich imienin, które obchodzone są 27 czerwca,  
w dniu któremu patronuje św. Władysław Monarcha Węgier, 
składamy Ci Czcigodny Księże najserdeczniejsze życzenia:
Niechaj Dobry i Szczodry Bóg obdarza Cię wszelkimi darami, umiejętnościami, łaskami,  
abyś wiernie wypełnił swoje kapłańskie powołanie,  
a także niechaj błogosławi w realizacji życiowych inicjatyw i dążeń. 
Niechaj w zdrowiu, radości, pokoju i życzliwości Trójjedyny Bóg  
pozwoli zakosztować szczęścia i słodyczy wielu lat ziemskiego, kapłańskiego życia. 
Niechaj Najświętsza Pani Jawornicka otoczy Cię nieustanną macierzyńską opieką. 
Niechaj Twój patron św. Władysław, ma Cię w swojej pieczy  
i chroni przed niebezpieczeństwem.

Ksiądz Wikariusz Sławomir Głuszek 
Redakcja Białego Kamyka  
i cała Wspólnota Parafialna  
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Pielgrzymka dzieci 
pierwszokomunijnych
Teks: ks. Sławomir Głuszek

Dnia 6 czerwca dzieci komunijne wspólnie z wycho-
wawcami, rodzicami i ks. Sławomirem pojechały na 
swoją dziękczynną pielgrzymkę za dar I Komunii 
Świętej do Sanktuarium Maryjnego w Ludźmierzu. 
Wyruszyliśmy o godz. 8.00 z parkingu sprzed kościo-
ła w Jaworniku, by jak najszybciej dotrzeć na miejsce. 
O godz. 10.00 w Sanktuarium w Ludźmierzu odbyła 
się dziękczynna Msza św., którą sprawował ks. Sławo-
mir zawierzając tym samym wszystkie dzieci komunijne 

opiece Matki Bożej. Po Mszy św. udaliśmy się zwie-
dzać ogród różańcowy, robiąc sobie pamiątkowe zdję-
cia. Następnie wszyscy udaliśmy się w dalszą podroż 
do Zakopanego, tym razem do Narodowego Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Bę-
dąc na miejscu w świątyni odmówiliśmy różaniec, 
o który prosiła Matka Boża dzieci z Fatimy. Stam-
tąd wyruszyliśmy w drogę powrotną do Jawornika.  ■

W młodych przyszłość
Tekst: dh Piotr Norek

We wtorek, 19 czerwca udaliśmy się 
do Szkoły Podstawowej w Jawor-
niku, by opowiedzieć o działalno-
ści Ochotniczych Straży Pożarnych 
i Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych oraz podzielić się swą wiedzą 
z zakresu pierwszej pomocy i wszel-
kich pożarniczych zagadnień.

Na początek odwiedziliśmy star-
sze klasy szkoły na sali gimnastycz-
nej. Uczniowie wykazywali się du-
żym zainteresowaniem i zadawali 
wiele pytań.

Po spotkaniu ze starszakami po-
jechaliśmy na boisko sportowe „Ja-
wor”, gdzie młodsze klasy rywali-
zowały między sobą w zmaganiach 
sportowych. Na czas naszych od-
wiedzin tłumnie zgromadzili się 

wokół samochodu, gdzie prezento-
waliśmy zestaw medyczny i ubranie 
specjalne. Nie obyło się oczywiście 
bez hełmu, którego  przymierze-
nie sprawiło najmłodszym wiele 
radości.

Podczas odwiedzin w Szkole 
Podstawowej zaprosiliśmy wszyst-
kich na Dzień Otwarty, który odbył 
się 21 czerwca w godzinach 16.00– 
20.00. Można było ujrzeć nasz 
sprzęt, zapoznać się z działaniem 
jednostki i zwiedzić Salę Tradycji. 
Podczas Dnia Otwartego młodzi 
mogli zapisać się do Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Do naszej 
drużyny zapisały się cztery osoby. 
Życzymy im wspaniałej przygody 
w naszych szeregach!  ■
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Bułgaria
Tekst: Zofia i Andrzej Pawłowskcy 

Co przeciętny Polak wie o tym kraju – że kiedyś w PRL 
jeździło się nad Morze Czarne na wakacje, słyszał o pięk-
nych plażach w Złotych Piaskach, niepowtarzalnym 
smaku pomidorów i brzoskwiń, które wtenczas tylko 
z rzadka trafiały nad Wisłę. Potem nastały czasy prze-
mian – niedobre dla turystów – puste sklepy, złe drogi, 
brak benzyny. Od kilku lat znowu jeździ się do Bułgarii. 
Pojechaliśmy i my – busikiem w 8 osób, z ks. Marcinem 
i Małgosią, która mówi po bułgarsku, zna kraj i ma tam 
wielu przyjaciół. W ciągu dwóch tygodni przejechali-
śmy prawie 5 tys. kilometrów – od Sofii, przez góry aż 
nad morze. Zaglądnęliśmy w prawie wszystkie najważ-
niejsze miejsca dla ich religii i kultury. Skosztowaliśmy 
bardzo wielu typowych potraw i trunków. 

Na święcie róż w Dolinie Róż, pod różaną fontanną, 
kupując różane olejki podziwialiśmy różaną królewnę. 

Małgosia wprowadzała nas w bułgarskie tradycje, 
a ks. Marcin obok codziennej Eucharystii i nauki, ob-
jaśniał nam specyfikę prawosławia  jego odrębność 
i bliskość. 

Bułgaria jest piękna i zielona, bułgarskie wino jest 
fantastyczne, bułgarska historia jest starsza od naszej. 
Pierwsze ich państwo ze stolicą w Plisce powstało już 
w VII w. W połowie IX w. działali tam św. Cyryl i Me-
tody, apostołowie Słowian, twórcy cyrylicy, dostoso-
wanej do wyrażania mowy tych narodów. Do dzisiaj 

obchodzone jest 24 maja Święto Piśmiennictwa – dzień 
wolny od pracy. 

Chrzest Bułgaria przyjęła już w 866 r, a w XII i XIII 
w cesarstwo jej sięgało od Adriatyku po Morze Czarne 
i Egejskie. Później było… 500 lat niewoli tureckiej.

Bułgarskie monastyry są dostojne, a cerkiewki pach-
ną kadzidłem i modlitwą. Bułgarskie drogi są dobre 
i bezpieczne. Spotkani przez nas Bułgarzy – to bardzo 
mili i otwarci ludzie, chętnie goszczący nas – Polaków. 

Ciekawostką jest ich sposób jedzenia – wszystkie po-
siłki zaczyna się sałatą, najchętniej „szopską”: pomidor, 
ogórek, cebula i dużo białego, mocno solonego owczego 
sera. Jadąc do Bułgarii należy też koniecznie pamiętać, 
że nasz ruch głową „na tak”, u nich oznacza „nie” i na 
odwrót. Ach i jeszcze jedno – nasze niewinne powie-
dzonko „o kurcze” jest tam ciężkim przekleństwem. 

Wspaniale jest poznawać inne kultury – to były pięk-
ne, ciekawe i pobożne wakacje. ■

Strażacy Szlakiem św. Jana Pawła II  
przez Podhale 
Tekst: dh Piotr Norek

3 czerwca uczestniczyliśmy w Strażackiej i Motocy-
klowej Pielgrzymce Drogą Papieską z Sanktuarium na 
Krzeptówkach do Sanktuarium w Ludźmierzu. Tę trasę 
w 1997 roku pokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Droga 
ta przebiega przez Ząb, Bustryk, Sierockie, Bańską Wyż-
ną i Niżną oraz Maruszynę. W pielgrzymce brało udział 
ponad 200 wozów strażackich i ponad 100 motocykli, 
w tym nasz Ford Transit.

W Ludźmierzu przy ołtarzu polowym najpierw od-
był się Uroczysty Apel, a później Msza Święta. W uro-
czystościach uczestniczyli m.in. małopolski Komendant 
Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak oraz Pre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP w Krakowie dh Edward Siarka, jak również gościli 
przedstawiciele jednostek OSP ze Słowacji.

Dla strażaków był to szczególny czas, w którym mo-
gli podziękować Bogu przez wstawiennictwo św. Floria-
na i Matki Najświętszej za opiekę nad swymi jednostka-
mi i rodzinami. ■
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„Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17,5)

W każdym położeniu potrzebujemy Cię Jezu!
Tekst: Wacław Szczotkowski

Wakacje. Wyczekiwana pora odpoczynku. Czas podró-
ży, pielgrzymek, wczasów, przygód i radośnie spędzo-
nych chwil wspólnie z bliskimi. A dla wierzącego, czas 
poszukiwania okazji do spotkania z Panem Bogiem. Nie 
da się ukryć, że w tym okresie wszystko co nas otacza, 
sprzyja sposobności poznania Stwórcy, zachwytu Nim 
i uwielbienia Go. 

Lato. Co by nie powiedzieć, to na pewno wyraża się 
ono różnorodnością zapachów. Na łące pachnie suszone 
siano, którego woń przyprawia o zawrót głowy. Przy dro-
gach pachną rozkosznie lipy, zaś w lesie nęcą ujmująco 
swoją wonią grzyby, maliny, borówki i poziomki. Czaru-
jąco roztaczają swoją woń kwiaty polne i kwitnące zioła. 
Oczywiście, lato pachnie żniwami. Jednakże w bliskich 
nam okolicach, już coraz mniej możemy się zachwycać, 
uroczą wonnością świeżo skoszonego zboża.

Wiara. Nie wolno nam ulec czarowi tylu atrakcji, 
jakie czekają nas w tym sezonie wakacyjno-letnim, 
a które próbują odwrócić naszą uwagę od tego co naj-
ważniejsze, lecz w dalszym ciągu, nieustannie, bezkom-
promisowo troszczyć się o rozwój naszej wiary, o po-
głębianie relacji z Panem Bogiem. Pamiętajmy, że pora 
kanikuły sprzyja ogólnemu rozluźnieniu, które wkrada 
się również w religijne życie człowieka, powodując du-
chowe otępienie oraz pozbawiając entuzjazmu potrzeb-
nego do ożywienia szczerych religijnych uczuć. Jeśli za-
braknie nam motywacji i wewnętrznej dyscypliny, aby 
pobudzić nasze starania o rozkwit pobożności, to nasza 
wiara zwietrzeje jak zapach, który roztacza się z długo 
otwartej fiolki pełnej pachnidła. Jeśli jej odpowiednio 
nie zabezpieczymy, to może stracić na wartości i wypa-
rować. Zatem nie ustawajmy w modlitwie. Nie rozsta-
wajmy się ze słowem Bożym. Przystępujmy do sakra-
mentów. Czerpmy łaski z Eucharystii. Zachęcajmy się 
wzajemnie do obowiązkowych i nadobowiązkowych 
praktyk religijnych. Bądźmy miłosierni. Wymienio-
ne dopiero co działania, połączone z aktywnym wy-
poczynkiem, będą kojącym środkiem doskonalącym 
zdrowie duszy i ciała.

Tymczasem Pan Jezus w trosce o nasze zdrowie fi-
zyczne, psychiczne i duchowe zostawił nam sakrament 
namaszczenia chorych. Ten sakrament będzie przed-
miotem naszych wakacyjnych rozważań, dotyczących 
pogłębienia wiary. Gruntownie rzecz ujmując, to on wi-
nien skupić naszą uwagę, na roli jaką przypisujemy tym 
świętym widzialnym znakom, w wzmacnianiu naszej 
więzi z Bogiem.

W sakramencie namaszczenia, Chrystus przycho-
dzi do chorego i pragnie się z nim w jego cierpieniu 
spotkać. Jego dotknięcie jest tak kojące, jak dotknięcie 

chorego ciała oliwą. Pan Jezus przychodzi do człowieka 
w tym sakramencie, by ukoić ból, złagodzić cierpienie, 
uzdrowić, ukazać sens cierpienia oraz dodać sił w zma-
ganiu się z cierpieniem. Cierpienie jest bardzo trudnym 
doświadczeniem. Boimy się cierpienia, cięgle od niego 
uciekamy, chcemy się od niego uwolnić, chcielibyśmy 
go całkowicie uniknąć. Prawda jest jednak taka, że każ-
dego człowieka na jego drodze życia czeka wiele cier-
pienia, z którym on musi się zmierzyć. Aby wystarczy-
ło odwagi, wytrwałości i sił, potrzebujemy pomocy. To 
wsparcie przychodzi od samego Boga, Jezusa Chrystu-
sa, który w sakramencie przychodzi, aby nam go udzie-
lić. Bo poprzez mękę i krzyż Syn Boży sam doświadczył 
tajemnicy cierpienia i postanowił cierpienie uświęcić. 
Przez akt zbawczy Jezusa Chrystusa cierpienie stało 
się narzędziem zbawienia świata. W cierpieniu nasz 
Pan objawił nam nieskończoną miłość do nas. Dlate-
go ludzkie cierpienie ma sens. Poprzez cierpienie czło-
wiek może ubogacić siebie i innych. Z tego też powodu 
Zbawiciel ustanowił sakrament namaszczenia chorych 
jako narzędzie uświęcenia naszego cierpienia. Trzeba 
na zakończenie przypomnieć i wyraźnie podkreślić, że 
sakrament namaszczenia jest przeznaczony dla cho-
rych, a także osób, które sposobią się do operacji oraz 
osób w podeszłym wieku. Nie należy tego sakramen-
tu kojarzyć z udzielaniem go wyłącznie umierającym. 
Taką funkcję przypisywano mu ze względu na nazwę, 
którą mu kiedyś nieopatrznie nadano, czyli „ostatnie 
namaszczenie”. 

Dziękujmy Panu Jezusowi, że w sakramencie na-
maszczenia umacnia swoją łaską wszystkich chorych 
i cierpiących. Sami zaś pamiętajmy, że w cierpieniu, 
chorobie i w czasie oczekiwania na zabieg operacyjny, 
możemy poprosić kapłana o udzielenie tego sakramen-
tu. Miejmy ufność, że miłosierny Bóg dotknie nas swoją 
łaską, aby nas umocnić.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: 1532 Skutki 
specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są 
następujące: – zjednoczenie chorego z męką Chrystusa 
dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościo-
ła; – umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po 
chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości; – prze-
baczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać 
przez sakrament pokuty; – powrót do zdrowia, jeśli to 
służy dobru duchowemu; – przygotowanie na przejście 
do życia wiecznego. ■
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Święty Michał Archanioł – nasz obrońca
Tekst: ks. Sławomir Głuszek

Jak już pisałem na wstępie, tego numeru gazetki para-
fialnej, w dniach od 14–16 sierpnia w naszej parafii bę-
dziemy przezywać peregrynację figury św. Michała Ar-
chanioła z Gargano. 

Góra Gargano w południowych Włoszech w ciągu 
wieków była miejscem wielu objawień Michała Archa-
nioła. Pierwsze objawienia rozpoczęły się już w V wie-
ku, kiedy to św. Michał Archanioł ukazał się biskupowi 
Sipontu – Wawrzyńcowi. Szukał on wówczas zagubio-
nego byka. Gdy go w końcu znalazł, okazało się, że stał 
tuż przy wejściu do groty. W odczuciu gniewu męż-
czyzna chciał ugodzić włócznią zwierzę. Jednak strzała 
w niewytłumaczalny sposób skierowała się w jego stro-
nę. W ten czas ukazał się Archanioł, wskazał wówczas 
na grotę, która ma być jemu poświęcona mówiąc: „Ja 
jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. 
Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażnikiem. 
Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy 
ludzkie. Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, 
zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla 
kultu chrześcijańskiego”.

Drugi raz św. Michał objawił się, gdy wojska najeźdźcy 
germańskiego obległy Sipont. Archanioł zapewnił wów-
czas Wawrzyńca o swojej obecności i pomocy w pogro-
mieniu wrogich wojsk. Mimo trudnej sytuacji okolicz-
nej ludności udało się pokonać nieprzyjaciela. W dowód 
wdzięczności za opiekę udano się na górę, by złożyć po-
dziękowanie. Dotrzymując słowa złożonego Archanio-
łowi, za zgodą Stolicy Apostolskiej, poświęcono jaskinię 
jako miejsce siedziby św. Michała. Grota ta nazywana 
jest także grotą „niebiańską” ze względu na dające się 

słyszeć śpiewy 
anielskie i na 
to, że nie zosta-
ła poświęcona 
ludzką ręką.

Kolejne ob-
jawienia miały 
miejsce w XVII 
wieku (dokład-
nie 25 wrze-
śnia 1656 roku) 
podczas trwa-
jącej na tam-
tych terenach 
epidemii dżu-
my. Wtedy św. 
Michał Archa-
nioł ukazał się 
po raz ostatni. 

Wówczas biskup włoski Puccinelli modlił się w jaskini 
o ocalenie ludzi i ochronę przed chorobą, która dzie-
siątkowała mieszkańców. Archanioł po raz kolejny nie 
pozostawił ludzi bez pomocy i zapewnił ich o swoim 
wstawiennictwie, poświęcając kamyki znajdujące się 
w jaskini. Powiedział wówczas do duchownego: „Jestem 
Archanioł Michał. Każdy, kto dotknie kamieni z mojej 
groty, wyzdrowieje. Pobłogosław kamienie: wykuj na 
nich znak krzyża i moje imię”. Tak też się stało.

Wejścia do groty w Gargano strzegą dwa anioły. Na 
szczyt góry prowadzą kamienne schody, jest ich 86. 
Wejście do sanktuarium wybudowanego na górze po-
przedza żelazna brama.

W jaskini zachwyca figura św. Michała Archanioła. 
Posąg pochodzi z XVI wieku i ma 130 cm wysokości. 
Wykonana jest z białego marmuru. Przedstawia Archa-
nioła w stroju legionisty rzymskiego, u stóp którego leży 
szatan z twarzą małpy i ogonem węża. W prawej dłoni 
trzyma miecz. W grocie znajduje się także odcisk sto-
py Archanioła jako pamiątka po „epizodzie zagubienia 
byka” (pierwsze objawienie).

Miejsce to odwiedzali papieże, m.in. św. Gelazy I, 
Grzegorz X, bł. Urban II, Kalikst II, który ogłosił św. Mi-
chała Archanioła „Księciem i opiekunem całego świata”. 
Także i Leon XIII, który miał widzenie, po którym na-
pisał znaną do dziś i odmawianą, także w naszym ko-
ściele, modlitwę do św. Michała Archanioła. 24 maja 
1987 roku przybył w to miejsce także i papież Jan Pa-
weł II. Cesarz Henryk II jako jedyny ze świeckich wład-
ców otrzymał pozwolenie na spędzenie nocy w grocie. 
Istniało bowiem przekonanie, że właśnie po zachodzie 
słońca dokonuje się tam najwięcej cudów. 

Rocznica objawień św. Michała Archanioła przypada 
na 8 maja. Ten dzień obchodzony jest co roku niezwy-
kle uroczyście. Drugim dniem obchodzonym podobnie 
jest 29 września. Wtedy, w roku 493 dokonało się wiele 

Sanktuarium w Monte Sant'Angelo

Sanktuarium Św. Michała Archanioła  
w Monte Sant'Angelo, Statua świętego  
nad głównym wejściem
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cudów. Również tego dnia Kościół wspomina dwóch 
pozostałych Archaniołów: Rafała i Gabriela. 

Figura Archanioła w specjalnie przygotowanym sa-
mochodzie obecnie odwiedza Polskę. Peregrynuje po 
parafiach w różnych częściach naszego kraju, w tym 
także zawita do naszej świątyni. 

Św. Michał Archanioł, najważniejszy spośród anio-
łów, obdarzony jest przez Boga szczególnym zaufaniem. 
Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski 
i zmiłowania. Jego imię znaczy „Któż jak Bóg”. 

Najważniejsze owoce peregrynacji są niewidoczne 
dla oczu, bo dokonują się w sercach. A co widać na ze-
wnątrz? W czasie nawiedzenia kościoły wypełnione są 
wiernymi od rana do wieczora, długie kolejki do spo-
wiedzi ustawiają się przy konfesjonałach, a dzieci i mło-
dzież cierpliwie czekają, by choć na chwile zbliżyć się do 

świętej figury. W czasie nawiedzenia wielu ludzi przyj-
muje szkaplerz św. Michała Archanioła, aby z jego szcze-
gólną pomocą uzyskać łaskę dobrej spowiedzi dla siebie 
i innych, siłę w walce z nałogami i wadami, obronę przed 
herezjami, błędnymi i fałszywymi naukami, wybawienie 
dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskanie odpustów. 

Już dziś zapraszamy wszystkich do jak najliczniej-
szego udziału w tejże uroczystości nawiedzenia, aby św. 
Michał Archanioł udzielał nam łaski nawrócenia, zwy-
cięstwa na naszymi grzechami i słabościami a przez to 
trwania przy Bogu i Jego przykazaniach.

Na podstawie książek: Ks. Jan Bogacki CSMA,  
„Święty Michał na Gargano. Przewodnik po Sanktuarium”,  

wyd. Michael, Wrocław 2013.
Anna Matusiak, „Święty Michał Archanioł”,  

wyd. eSPe, Kraków 2006.

Święty Władysław, „rycerz Chrystusa” – patron 
braterskich, polsko-węgierskich tysiącletnich więzi

Wypada nam bliżej zapoznać się ze św. Władysławem 
Królem Węgier, chociażby dlatego , że jest on patronem 
naszego Księdza Proboszcza, a także patronem wielu 
naszych ojców, braci, sióstr i mam oraz naszych dzieci. 
Jest to popularne imię w naszej ojczyźnie, jakkolwiek 
współcześnie rzadziej niż onegdaj wybierają to imię ro-
dzice i obdarowują nim swoje dzieci. 

Święty Władysław chociaż jest rodem z Węgier, to 
można powiedzieć, że jest na pół Polakiem, ponieważ 
jego matka Rycheza była córką króla polskiego Miesz-
ka II, a jak podaje sławny kronikarz Gall Anonim wy-
chowywał się na polskim dworze,  zatem można by rzec, 
że pod względem stylu i zasad życia, a także obyczajów 
i kultury był Polakiem. Urodził się w 1040 roku w Kra-
kowie, bo wówczas w Polsce jego ojciec król Węgier 
Bela I przebywał na wygnaniu. A zatem był związany 
bardzo emocjonalnie z Ojczyzną swojej matki. W 1056 
r. powrócił na Węgry wraz ze swoim ojcem. Wtedy jako 
młody rycerz wsławił się walecznością w walce z pogań-
stwem. Jednak po śmierci Ojca znów musiał uciekać do 
Polski przed swoim bratankiem Salomonem, który zdo-
był tron przy wsparciu niemieckich przyjaciół. Dzięki 
pomocy króla polskiego jego brat odzyskał tron, a po 
krótkim panowaniu koronę królewską otrzymał Wła-
dysław późniejszy święty. Władysław jako król zyskał 
sławę jako niezwyciężony wódz i obrońca wiary. Bu-
dował kościoły, klasztory i nowe miasta. W rządzeniu 
państwem wzorował się na królu Stefanie, swoim dziad-
ku, który wkrótce został ogłoszony świętym. Właśnie 
dzięki jego staraniom i zabiegom w Rzymie kanonizo-
wani zostali: św. Stefan, św. Emeryk, św. Andrzej Świe-
rad oraz jego towarzysz św. Benedykt. Zmarł w 1095 r. 

niedługo po tym, 
jak rycerstwo całej 
Europy obwołało go 
wodzem I Wypra-
wy Krzyżowej, którą 
ogłosił papież, aby 
wyzwolić Ziemię 
Świętą z rąk muzuł-
manów. Po śmierci 
Króla Władysława 
w ojczyźnie Węgrów 
bardzo długo pano-
wała żałoba, na znak 
wielkiego szacunku 
do tego władcy. Od 
początku też po jego 
śmierci dokonywa-
ły się cuda za jego 
wstawiennictwem 
i oddawano mu cześć 
jako świętemu. Wyniesienie na ołtarze nastąpiło 2 lute-
go 1192 roku. Niestety grób św. Władysława, który znaj-
dował się w Wielkim Waradynie zniszczyli protestanci 
i muzułmanie.

Pomódlmy się do Pana Boga za wstawiennictwem 
św. Władysława: „Wszechmogący Wieczny Boże, Ty 
przeniosłeś św. Władysława od trosk ziemskiego pano-
wania do chwały Królestwa Niebieskiego. Spraw za jego 
wstawiennictwem, abyśmy spełniając nasze doczesne 
obowiązki szukali Królestwa Niebieskiego”. 

Redakcja Białego Kamyka

Ilustracja z książki Żywoty Świętych 
Pańskich na wszystkie dnie roku, 1910
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Przychodzi pacjent do apteki…

Co w trawie piszczy
Nadeszły upragnione wakacje a wraz z nimi piękna 
pogoda, która zachęca do różnego rodzaju wycieczek. 
Las obfituje w maliny, jagody, pojawiają się również 
grzyby. Piękno przyrody cieszy oko praktycznie każ-
dego z nas, jednak trzeba uważać czy to na kleszcze, 
które przenoszą boleriozę lub zapalenie mózgu, czy 
to na żmiję, której jad poważnie zagraża życiu jeże-
li szybko nie zareagujemy dzwoniąc po pogotowie. 
W upalne dni nie zapominajmy o odpowiednim na-
wodnieniu organizmu, nakryciu głowy czy też kremie 

z filtrem. Starajmy się w miarę możliwości jak najwię-
cej przebywać na świeżym powietrzu czerpiąc natural-
na witaminę D3, która odpowiada za wiele ważnych 
funkcji w naszym organizmie. Znajdźmy czas dla sie-
bie dla rodziny, odwiedźmy sąsiadów… Życzę miłego 
wypoczynku.

A. Rozum

Panie opiekuj się nami

Boże Ojcze dobry Panie
Ty wiesz co nam potrzeba
Miłości zbawienia opieki
Lub może kromki chleba

Boże Ty się ofiarujesz cały
Swojemu ludowi
Nosisz nas pod sercem
Miłość dajesz człowiekowi

Bo Twój człowiek jest słaby
Trzeba mu udzielić pomocy
Śledź zawsze jego zachowanie
Może jest w swojej niemocy

Gdy nastąpi niemoc zwątpienie
Weź nas pod opiekę Twoją 
Najłaskawszy Boże i Panie
Aż po nasze zmartwychwstanie

Z chwilą kiedy nastąpi 
Ziemskie ostatnie pożegnanie
Zabierz do Siebie duszę
By nie poszła w piekielne otchłanie

Pilnuj nas i ratuj Boże
W każdej naszej potrzebie
A w dniu ostatecznym
Bywaj z nami w Niebie

Dziadek Roman

Czytania mszalne na niedziele 
15 lipiec 2018 r., 15. niedziela zwykła
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po 
dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi (Mk 6, 7). 
22 lipiec 2018 r., 16. niedziela zwykła
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad 
nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich 
nauczać (Mk 6, 34). 
29 lipiec 2018 r., 17. niedziela zwykła
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w spo-
sób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą 
i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości 
(Ef 4, 1). 
5 sierpień 2018 r., 18. niedziela zwykła
Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; 
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6, 35). 
12 sierpień 2018 r., 19. niedziela zwykła
Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście 
opieczętowani na dzień odkupienia (Ef 4, 30). 
19 sierpień 2018 r., 20. niedziela zwykła
Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, 
ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe  
(Ef 5, 15n). 
26 sierpień 2018 r., 21. niedziela zwykła
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka 
Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i  Jego uczniów 
(J 2,1). 
2 wrzesień 2018 r., 22. niedziela zwykła
A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wy-
pełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam 
daje Pan Bóg waszych ojców (Pwt 4, 1). 
9 wrzesień 2018 r., 23. niedziela zwykła
Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze 
oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go 
miłują? (Jk, 2–5). 
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Przedszkole w Jaworniku

✂

Ale frajda – Dzień Dziecka w Przedszkolu 
Tekst: Joanna Gurbisz-Górecka 

Dzień Dziecka to bardzo radosny dzień dla wszyst-
kich dzieci i taki też był dla naszych przedszkolaków. 
5 czerwca od rana  trwała zabawa z paniami animator-
kami. Dzieci bawiły się wspaniale z firmą „Frajda”, która 
była sponsorowana przez Urząd Miasta i Gminy w My-
ślenicach. Przygotowano mnóstwo atrakcji: puszczanie 
baniek mydlanych, zabawy z chustą animacyjną, przej-
ście przez tunel. Największą radość sprawiło dzieciom 
jedzenie waty cukrowej.

Gdy pierwsza grupa „Żabek” bawiła się boisku, 
„Sówki” brały udział w Turnieju sportowym „Baw się 
razem z nami" organizowanym przez Szkołę Podstawo-
wą w Jaworniku o puchar Starosty. Wspaniała sportowa 
atmosfera udzieliła się nie tylko startującym zawodni-
kom, ale również kibicującym. Rywalizując w różnych 
konkurencjach dzieci zajęły II miejsce w swojej katego-
rii wiekowej.

Na zakończenie dnia każdy otrzymał małą niespo-
dziankę. Choć przedszkolaki codziennie otrzymują 
wiele miłości i serca od rodzin i nauczycielek, w tym 
czasie czuły się naprawdę wyjątkowo, uśmiech nikomu 

nie schodził z twarzy. Dzień pełen wrażeń szybko się 
skończył, ale wspomnienia pozostaną na długo. ■

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu 
Tekst: Barbara Biernacka-Żaba 

„Jest w maju dzień pachnący bzem
W tym dniu mama święto ma….”
W tym roku Dzień Mamy i Taty był wyjątkowo późno 
w jawornickim przedszkolu.

W dniach 6 i 7.06.2018 roku dzieci ze wszystkich 
grup przedszkolnych słowem i piosenką dziękowały 
swoim Rodzicom za miłość, wyrażały wdzięczność za 
matczyną troskę, dobroć i cierpliwość, oraz za mądrość 
i ojcowski autorytet.

Dzieci z grupy Żabek zaprezentowały trzy tańce 
min,: „Zupa Romana”, oraz „Ballada” z użyciem koloro-
wych pomponów. Jak wiadomo małe dzieci mają swój 
„wdzięk i czar” i zaczarowały widownię. Grupa „Sówki 
z zerówki” zagrała w przedstawieniu „O smoku wawel-
skim”, zatańczyła krakowiaka i walca w barwach biało- 
czerwonych. U starszych dzieci było już widać kunszt 
aktorski i koncentrację podczas występów. W drugim 
dniu grupa „Krasnali” przedstawiła „Kaczkę Dziwacz-
kę” w formie śpiewanej, a Biedronki zabłysły pięknymi 
i barwnymi tańcami.

Po wspaniałych występach, w których dzieci zapre-
zentowały zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne 

na twarzach rodziców można było zauważyć wzruszenie 
i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym programie 
artystycznym dzieci wręczyły prezenty: mamy dostały 
mydełka glicerynowe, a tatusiowie breloczki do kluczy. 
Pani dyrektor podziękowała Rodzicom za współpracę 
z przedszkolem i pomoc w organizowaniu zabawy do-
chodowej i wręczyła im upominki. Uroczystości była 
podniosła i przebiegała w miłej, radosnej i rodzinnej at-
mosferze przy kawie i słodkim poczęstunku. ■
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Kamyczek dla dzieci

26 lipca - Wspomnienie św. Joachima i Anny, 
rodziców Najświętszej Maryi Panny 
22 sierpnia - Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny Królowej
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

✂

Kiedy bawisz się na podwórku,
Gdy skaczesz z kolegami po murku,
Ktoś się patrzy
Z twojej radości się cieszy
Pamiętaj by wieczorem i rankiem
Zmówić paciorek z uśmiechem
Pomyśleć o Niej
A twój głos rozniesie się po niebie echem.

Na Twych rękach i kolanach,
Zasłuchana w Twoje słowa, 
Rosła Maria, Matka Pana,
Nasza Pani i Królowa”
O kim jest mowa? 

źródło: chomikuj.pl
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Kamyczek dla dzieci
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Krzyżówka wakacyjna

1. Służy do grania np w siatkówkę.
2. Ma kierownicę, siodełko i dwa 
pedały.
3. Zbieramy je nad morzem.
4. Pyszne i zimne, w kubeczku, lub na 
patyku.
5. Np. Alpy lub Beskidy.
6. Możesz polecieć nim na wakacje.
7. Co to za owoce?

8. Egzotyczne drzewo na którym rosną 
kokosy.

1. Trwają dwa miesiące, lubią je uczniowie
Bo mogą odpocząć i stawać na głowie.

2. Na jakim piaszczystym brzegu ludzie się opalają?
Wzburzone morskie fale muszelki tam wyrzucają.

3. By chronić skórę latem przed słońca nadmiarem
Smaruj się nim, a potem opalaj z umiarem.

4. W cieniu jego się schowasz, kiedy jesteś na plaży
A słońce z wysoka bardzo mocno praży.

5.Płócienny domek na polanie,
Służy turystom za mieszkanie.

6. W kubeczku, czy na patyku, wszyscy je lubimy
Miło latem na języku, poczuć małą porcję zimy.

7. Świecę mocno dzionek cały, 
żeby wszystkim ciepło dać.
By zobaczyć jak przychodzę, 
trzeba bardzo wcześnie wstać.

8. Zbierane na plaży brązowe kamyki
Pięknie zdobią nam pierścionki albo naszyjniki.

9. Może być niebieskie, szare lub zielone,
Bywa spokojne lub bardzo wzburzone.
Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują,
Jego małe fale stopy ich całują.

10. Biały ptak ponad falami lata lecz nie śpiewa
Letnią porą cała plaża krzykiem jej rozbrzmiewa.

11. Gdy do ucha ją przyłożę, 
morza szum powróci do mnie.
W tej skorupce, małe morze, 
lato może nam przypomnieć.

Rozwiąż rebusy:
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Kalendarium

✂

Kalendarium liturgiczne 
11 lipiec 
Środa, Święto św. Benedykta, Opata, patrona Europy 
12 lipiec 
Czwartek, Wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu, bp i mę-
czennika 
13 lipiec 
Piątek, Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada 
i Benedykta 
14 lipiec 
Sobota, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Henryka 
15 lipiec 
15. Niedziela Zwykła 
16 lipiec
Poniedziałek, Wspomnienie NMP z Góry Karmel Odpust 
Parafialny 
18 lipiec 
Środa, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Szymona 
z Lipnicy 
20 lipiec 
Piątek, Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Czesława, 
prezbitera 
21 lipiec 
Sobota, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Apolinarego, 
biskupa 
22 lipiec 
16. Niedziela Zwykła 
23 lipiec
Poniedziałek, Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy 
24 lipiec
Wtorek, Wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
25 lipiec 
Środa, Święto św. Jakuba, Apostoła 
26 lipiec 
Czwartek, Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodzi-
ców NMP 
29 lipiec 
17. Niedziela Zwykła 
30 lipiec
Poniedziałek, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra 
Chryzologa, bp i doktora Kościoła 
31 lipiec
Wtorek, Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera 
1 sierpień 
Środa, Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bp i dok-
tora Kościoła 
4 sierpień 
Sobota, Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera 
5 sierpień 
18. Niedziela Zwykła 
6 sierpień 
Poniedziałek, Święto Przemienienia Pańskiego 
7 sierpień 
Wtorek, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Kajetana, 
prezbitera 
8 sierpień 
Środa, Wspomnienie św. Dominika, prezbitera 
9 sierpień 
Czwartek, Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy 
i męczennicy 

10 sierpień
Piątek, Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
11 sierpień 
Sobota, Wspomnienie św. Klary, dziewicy 
12 sierpień 
19. Niedziela Zwykła 
13 sierpień 
Poniedziałek, Święto NMP Kalwaryjskiej 
14 sierpień 
Wtorek, Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, pre-
zbitera i męczennika 
15 sierpień 
Środa, Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
16 sierpień 
Czwartek, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Stefana 
Węgierskiego, króla 
17 sierpień
Piątek, Święto św. Jacka, prezbitera, patrona archidiecezji kra-
kowskiej 
19 sierpień 
20. Niedziela Zwykła 
20 sierpień 
Poniedziałek, Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora 
Kościoła 
21 sierpień 
Wtorek, Wspomnienie Piusa X, papieża 
22 sierpień 
Środa, Wspomnienie NMP, Królowej 
23 sierpień 
Czwartek, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Róży 
z Limy, dziewicy 
24 sierpień
Piątek, Święto św. Bartłomieja, Apostoła 
25 sierpień 
Sobota, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ludwika, 
króla 
26 sierpień 
21. Niedziela Zwykła, Uroczystość NMP Częstochowskiej 
27 sierpień 
Poniedziałek, Wspomnienie św. Moniki 
28 sierpień 
Wtorek, Wspomnienie św. Augustyna, bp i doktora Kościoła 
29 sierpień 
Środa, Wspomnienie św. Jana Chrzciciela 
31 sierpień
Piątek, Dzień powszedni 
1 wrzesień 
Sobota, Dzień powszedni albo bł. Bronisławy, dziewicy 
2 wrzesień 
22. Niedziela Zwykła 
3 wrzesień 
Poniedziałek, Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papie-
ża 
7 wrzesień 
Piątek, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Melchiora 
Grodzieckiego, prezbitera 
8 wrzesień 
Sobota, Święto Narodzenia NMP 
9 wrzesień 
23. Niedziela Zwykła 
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9.07.2018, poniedziałek 
18.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie, opiekę MB dla Małgorzaty 
i Szymona w 19. r. ślubu  

10.07.2018, wtorek  
7.00 rezerwacja 
11.07.2018, środa 
18.00 rezerwacja
12.07.2018, czwartek 
7.00 ++ Maria Polewka, Józefa Burnos, Anna i Józef Polew-

ka 
13.07.2018, piątek  
18.00 Dziękczynna za wolną Polskę z prośbą o poszanowa-

nie wolności i zgodę w naszym narodzie – od Róży 
św. Małgorzaty Marii Alacoque

14.07.2018, sobota 
18.00 1) Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże bło-

gosławieństwo, zdrowie, opiekę MB w 50. r. ślubu 
 2) ++ Stanisław Sołtys, Janina żona, Stanisław syn, Bo-

lesław Zborowski, żona Maria  
15.07.2018, niedziela 
7.00 ++ Paweł Szlachetka, Józefa żona, Alicja Łukaszuk, 

Maria Kurowska, Stanisław Kurowski, Józefa żona, 
Ryszard Łukaszuk 

9.00 rezerwacja  
11.00 O potrzebne łaski dla rodziców i rodziny zmarłego 

Dawidka – od znajomych z Sułkowic  
16.07.2018, poniedziałek 
7.00 ++ Paweł Kurowski, Maria żona w r. śm., Jan, Tadeusz, 

Kazimierz i Karol synowie, Janina i Krystyna syno-
we, Adam wnuk 

9.00 ++ Anna i Józef Szlachetka, Barbara i Jan Szlachetka, 
Franciszka i Franciszek Łapa 

18.00 1) + Anna Wilkołek – od członkiń Róży Krystyny Sta-
nach 

 2) + Jan Podoba w 7 r. śm.
17.07.2018, wtorek  
7.00 ++ Józef Papiernik, Anna żona, Stefan Światłoń, Hele-

na żona, Anna córka  
18.07.2018, środa 
18.00 + Helena Wilkołek w r. śm., Józef mąż 
19.07.2018, czwartek 
7.00 + Maria Rączka – od córki Danuty z rodziną  
20.07.2018, piątek 
18.00 ++ Czesław Majda, Jan i Katarzyna 
21.07.2018, sobota 
18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże łaski, opiekę MB 

dla rodziny Węgrzyn  
22.07.2018, niedziela 
7.00 + Adam Włoch – od rodziny Liszkiewiczów i Skałbów 
9.00 ++ Elżbieta i Jan Tomal, Szymon wnuk
11.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, zgodę, miłość i wza-

jemne zrozumienie w rodzinie dzieci i dalszą opie-
kę MB 

23.07.2018, poniedziałek 
18.00 rezerwacja 
24.07.2018, wtorek  
7.00 + Anna Łapa 
25. 07. 2018, środa 
18.00 rezerwacja  
26.07.2018, czwartek 
7.00 rezerwacja  

27.07.2018, piątek 
18.00 ++ Anna Szlachetka, Eugeniusz mąż  
28.07.2018, sobota 
18.00 O trwałość i świętość małżeństw  
29.07.2018, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 ++ Rozalia i Józef Kołodziejczyk, Andrzej i Helena 

Kurowscy, Marianna i Andrzej Śliwa 
11.00 ++ Władysław Prokocki, Anna żona, Roman syn, Ma-

rian, Franciszek, Maciej zięciowie, Elżbieta wnucz-
ka  

30.07.2018, poniedziałek 
18.00 + Janina Biel – od Tadeusza i Katarzyny Zborowskich  
31.07.2018, wtorek  
7.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze zdrowie, 

Boże błogosławieństwo dla Magdaleny 
1.08.2018, środa 
18.00 + Władysław Łojas  
2.08.2018, czwartek 
18.00 + Franciszek Rozum – od żony i syna z rodziną 
3.08.2018, piątek 
7.00 ++ za zmarłych wypominanych 
4.08.2018, sobota 
18.00 + Dominik Zborowski 
5.08.2018, niedziela 
7.00 ++ Wiktoria Podoba 8 r. śm., Józef mąż, ich rodzice 
9.00 Dziękczynna w 18 r. urodzin Angeliki z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo, opiekę MB i światło 
Ducha Świętego w dorosłym życiu 

11.00 ++ Stanislaw Dróżdż, Johan Pressler, Jan Dymek 
6.08.2018, poniedziałek 
18.00 + Stanisław Filuciak – od żony i dzieci 
7.08.2018, wtorek  
7.00 rezerwacja  
8.08.2018, środa 
18.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina żona, wnuk Krzysztof, 

dusze w czyśćcu cierpiące  
9.08.2018, czwartek 
7.00 + Maria Hołuj – od męża 
10.08.2018, piątek 
8.00 + Stanisław Tatka – od córki Kazimiery z mężem  
18.00 + Kazimierz Hudaszek w r. śm. 
11.08.2018, sobota 
8.00 + Anna i Józef Łapa 
18.00 rezerwacja  
12.08.2018, niedziela 
7.00 ++ Julia Świerczyńska w r. śm., Józef mąż, Józef Sala, 

Rozalia żona i ich rodzice 
9.00 ++ Rozalia Podoba 20 r. śm., Paweł mąż, Antonina 

córka, Andrzej zięć, Wojciech Bienias 
11.00 rezerwacja  
13.08.2018, poniedziałek 
8.00 + Maria Rączka – od córki Teresy z rodziną 
18.00 + Halina Hodana i zmarli z rodziny  
14.08.2018, wtorek  
18.00 ++ Józefa Burnos, Stanisław Burnos, Maria Polewka, 

zmarli z rodziny Hudaszków i Polewków  
15.08.2018, środa 
7.00 + Dominik Zborowski
9.00 rezerwacja 
11.00 + Helena Matusiak – od chrześniaka Jana z rodzina 
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16.08.2018, czwartek 
7.00 + Maria Hołuj – od córki Jadwigi z rodziną 
17.08.2018, piątek 
18.00 + Helena Kocańda 
18.08.2018, sobota 
18.00 + Łukasz Włoch 
19.08.2018, niedziela 
7.00 Dziękczynno-błagalna w 55 r. ślubu z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla całej rodziny na dalsze lata
9.00 O zdrowie, opiekę MB dla rodziny i w intencji Bogu 

wiadomej 
11.00 + Janina Biel, Jan mąż, Jan syn – od dzieci i wnuków 
20.08.2018, poniedziałek 
18.00 + Dominik Zborowski 
21.08.2018, wtorek  
7.00 + Krystyna Rospond – od rodziny Lipiarz  
22.08.2018, środa 
18.00 Podziękowanie Bogu i MB za otrzymane łaski z proś-

bą o dalsze Boże błogosławieństwo  w dalszym ży-
ciu dla całej rodziny 

23.08.2018, czwartek 
7.00 ++ Ryszard Łukaszuk, jego rodzice, Rajmund i Ele-

onora Karaim  
24.08.2018, piątek  
18.00 ++ Stanisław Sołtys, Stanisław Sołtys, Janina żona, 

Elżbieta synowa, Maria i Franciszek Węgrzyn, Pa-
weł Polewka, Wiktoria i Waleria żony, Alicja Łuka-
szuk, Stanisław i Rozalia Węgrzyn 

25.08.2018, sobota 
18.00 + Tomasz Żarski  
26.08.2018, niedziela 
7.00 ++ Jan i Władysława Tomal, Ryszard Król, Stanisław 

i Jadwiga Góralik 
9.00 ++ Marian Kalisz 26 r. śm., Stanisław i Józefa Liszkie-

wicz, Andrzej syn, Aniela i Andrzej Kalisz 
11.00 ++ Jadwiga i Stanisław Góralik, Zbigniew Pazdro, Sta-

nisław Fijał  
27.08.2018, poniedziałek 
7.00 Dziękczynno-błagalna dla Anny i Włodzimierza w 40 

r. ślubu z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę MB 

18.00 W int. członkiń Róży św. Moniki  i ich rodzin. Dzięk-
czynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
i szczególną opiekę nad dziećmi  

28.08.2018, wtorek  
7.00 + Maria Hołuj – od córki Anny z mężem 
18.00 + Stanisław Braś – od  żony 
29.08.2018, środa 
7.00 + Stanisław Tatka – od córki Jadwigi 
18.00 + Helena Matusiak – od kuzynki Małgorzaty z rodziną 
30.08.2018, czwartek 
7.00 + Krystyna Rospond – od chrześniaka Mariusza 

z żoną 
18.00 + Anna Wilkołek – od rodziny Góreckich  

31.08.2018, piątek 
7.00 + Antoni Wyroba – od rodziny Ślęczków z Sierakowa 
18.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie dla Doroty i Grzegorza w r. 
ślubu 

1.09.2018, sobota 
7.00 + Stanisław Stanek – od syna Janusza z rodziną 
18.00 + Krzysztof Kasperczyk
2.09.2018, niedziela 
7.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie dla członkiń Róży Stanisławy 
Polewki i ich rodzin.

9.00 Dziękczynno-błagalna za otrzymane plony ziemi 
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie 
dla rolników naszej parafii 

11.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie dla Sabiny i Łukasza w 15 r. 
ślubu 

15.30 rezerwacja 
3.09.2018, poniedziałek 
7.00 + Maria Rączka – od rodziny Baraników z Krzyszko-

wic 
18.00 + Władysław Łojas 
4.09.2018, wtorek  
7.00 + Stanisław Tatka – od syna Adama 
18.00 ++ zmarłe członkinie Róży Stanisławy Braś i zmarli 

z ich rodzin 
5.09.2018, środa 
7.00 + Maria Hołuj – od syna Stanisława z żoną 
18.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina żona, wnuk Krzysztof, 

dusze w czyśćcu cierpiące 
6.09.2018, czwartek 
7.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże bło-

gosławieństwo, zdrowie dla całej rodziny Wandy 
i Andrzeja 

18.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo, zdrowie dla członkiń Wspólnoty Ko-
munii Świętej Wynagradzającej i ich rodzin oraz 
o powołania kapłańskie z naszej parafii 

7.09.2018, piątek 
7.00 ++ za zmarłych wypominanych 
18.00 ++ Stanisław Sołtys, Janina żona, Stanisław syn, Bole-

sław Zborowski, Maria żona 
8.09.2018, sobota 
7.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie w 50 r. urodzin Małgorzaty 
18.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie, opiekę MB w 50 r. ślubu 
9.09.2018, niedziela 
7.00 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogo-

sławieństwo, zdrowie, opiekę MB w 50 r. ślubu 
9.00 1) ++ Władysław Szlachetka w r. śm., oraz jego rodzi-

ce Rozalia i Władysław 
 2) + Joanna Filuciak w 2 r. śm., i Marian Filuciak w 11 

r. śm
11.00 ++ Aniela i Ludwik Baron 
15.30 + Józef Suruło, jego rodzice, Jan Kurowski

Śluby
Arkadiusz Tomasz Opydo i Dominika Anna Cudak 
Michał Jakub Mistarz i Monika Joanna Ciaputa 

Pogrzeby 
+ Władysława Leśniak  

Chrzty
Adam Leszek Ślusarz, 
Julian Paweł Kręt, 
Jakub Krzysztof Hodurek, 
Borys Andrzej Bednarczyk 
Ksawery Jan Balon, 
Paweł Władysław Łapa  
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