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Bóg się rodzi…
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Drodzy Czytelnicy!
Początek grudnia uświadamia 
nam, że już w pełni rozpoczął 
się Adwent, który jak wiemy, 
jest czasem radosnego oczeki-
wania nie tylko na Narodzenie 
Pana Jezusa, ale również na 
Jego powtórne przyjście. Ad-

went ma swój plan. Oczekiwanie na spotkanie z Bogiem 
też. Jezus powie: „Czuwajcie i módlcie się” (Łk 21, 36). 

Co więc znaczy „czuwać”? Sięgając w głąb biblijnych 
kart, nietrudno spostrzec, że w przypadku tego słowa, 
często odwoływano się do straży. Strażnik to ten, któ-
ry czuwa, kiedy inni śpią. Czuwać więc, to znaczy: nie 
zasnąć, nie przespać. Zaśnięcie tego, który strzeże, było 
równoznaczne z narażeniem innych na niebezpieczeń-
stwo. Ten, kto nie spał i czuwał, pozwalał spokojnie 
spać innym. Czuwanie zatem było i jest do dzisiaj rów-
noznaczne z poczuciem odpowiedzialności. Jeżeli Je-
zus powie: „czuwaj”, to znaczy: weź odpowiedzialność 
za swoje życie, zwłaszcza życie duchowe i moralne. 
„Czuwanie” – oznacza też gotowość do działania. Moż-
na od razu zareagować, gdy nadchodzi niebezpieczeń-
stwo. Być pierwszym do obrony przed nieprzyjacielem. 
Jeżeli Jezus powie: „czuwaj” – to znaczy, że trzeba mieć 
świadomość, że w życiu czekają na nas różne pułapki 
i niejeden wróg będzie chciał nas zdobyć. 

Co zatem znaczy „czuwać” w życiu duchowym? 
Przede wszystkim być świadomym niebezpieczeństw. 
Jezus powie: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie 
były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk do-
czesnych (Łk 21, 34). To nie jest tak, że wszystko jest 
dobre i bezpieczne. Wielu się o tym przekonuje, gdy 
chce „tylko raz” czegoś spróbować, albo gdy mówi: 
to nic takiego, inni też tak robią. Jak często staje się 
to pierwszym krokiem do uzależnienia, a co za tym 
idzie, do skomplikowania sobie życia. Trzeba być bar-
dzo ostrożnym, zanim powiemy: nie ma w tym nic 
złego. Zło przybiera niejednokrotni maskę dobra, 

grzech przybiera maskę atrakcyjności, pokusa nato-
miast zawsze jest zachęcająca. Ten, kto czuwa, nie da 
się zwieść. A nie da się zwieść dlatego, że zna zasady: 
strażnik nie może zejść z posterunku, tak jak żołnierz 
nie może opuścić warty. Trzeba sobie wyraźnie powie-
dzieć, że wierność Bogu i Jego przykazaniom zawsze 
nas ustrzeże od złej drogi i pozwoli odpowiedzialnie 
przeżyć życie. Ta postawa rodzi się z posłuszeństwa: 
słuchajmy Tego, który zawsze ma rację.

W życiu duchowym czuwać, to także dostrzegać do-
bro. To mieć otwarte oczy i uszy, a przede wszystkim 
serce na to, co można ofiarować innym. Czasem mija 
cały dzień i nic dobrego nie zrobiliśmy, a było tak wie-
le okazji: spotkaliśmy wielu ludzi, którym możne było 
powiedzieć chociaż dobre słowo. Były i obowiązki, 
które mogliśmy wypełnić solidnie i z radością, może 
także spotkaliśmy kogoś w potrzebie, albo o taką po-
moc zostaliśmy poproszeni. Jeżeli nie czuwamy, to ta-
kie chwile, w których można uczynić coś dobrego, mi-
jają bezpowrotnie. Nie można patrzyć tylko na siebie 
i na swoje potrzeby. Trzeba zobaczyć to, co wokół nas 
jest wezwaniem do zapomnienia o sobie i otwarcia się 
na innych. 

Postawmy sobie pytanie: co szczególnego umieścili-
byśmy w swoim adwentowym planie dnia? Może sta-
łą godzinę odrabiania zadań domowych? Może trze-
ba napisać, o której godzinie klękniemy do wspólnej 
wieczornej modlitwy? A może trzeba zaplanować sta-
ły czas na przeczytanie fragmentu Pisma Świętego? 
Może trzeba tam umieścić godzinę adwentowych ro-
rat? Bądźmy przygotowani, a nie zlęknieni przyjściem 
Zbawiciela. Święty Paweł powiedział do nas przed wie-
kami: stawajcie się coraz doskonalszymi! (1 Tes, 4, 1). 
Przeżyjmy tegoroczny Adwent świadomie, wiedząc, co 
się dzieje wokół nas i w naszych sercu. Nie pozwólmy, 
by codzienne troski wyrwały nas z odpowiedzialności 
przed Bogiem za swoje życie.

ks. Sławomir Głuszek 

POSŁAŁ BÓG GABRIELA

Posłany z Nieba Archanioł 
Przynosząc od Boga Ojca nowinę
Mario poczniesz i porodzisz
Syna Boską Dziecinę

Skromna Mario Niewiasto 
Czy byłaś wtenczas  w stanie
Archaniołowi potwierdzić
Od Boga Ojca przesłanie

Maria odrzekła do Archanioła
Niech tak się stanie
Tymi słowami potwierdzając
Na Boże wezwanie

Poślubiona Dziewica Panno Mario 
Tyś Błogosławiona i wywyższona 
Bo to Ty przyjęłaś Dziecko Boga 
Do swego przeczystego łona

Mario porodziłaś i dałaś życie
Małej Bożej Dziecinie 
Nie w swoim mieście i rodzinie
Lecz w Betlejem nędznej szopinie

Wybrana przez Boga Mateczko
Jesteś tylko na świecie jedyna
Która porodziła i wychowała
Bożego Syna

Dziadek Roman
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Rozdaj wszystko ubogim i pójdź za mną…
17 listopada – Dzień Ubogich; Boże Narodzenie 2018
Tekst: Redakcja

Słysząc te słowa z Ewangelii zawsze buntuję się i stwier-
dzam – to nie dla mnie. Jak to oddać wszystko? A co 
z odpowiedzialnością za rodzinę, co z przyszłością? No, 
to dobre chyba tylko dla księży, a właściwie dla zakonni-
ków ślubujących ubóstwo.

Ale i tu się nie zgadza, bo nie każdy jest przecież św. 
Franciszkiem. Zakonnik też posiada – radio, telefon, 
przyzwoite ubranie… Czyżby to był nieewangeliczny 
luksus?

Nie, źle zrozumiałeś. Rzuć wszystko i rozdaj ubogim, 
to bardziej o twojej postawie duchowej, a nie o materii. 
To znaczy porzuć wszelkie przywiązanie do swej wła-
sności, także czasu i sił. Oddawaj je bez reszty potrzebu-
jącym i tak podążaj za Chrystusem.

Gdy tak to pojmiesz, lepiej zrozumiesz też ubogich. 
Ubogi to nie tylko ten, który ma zbyt mało dóbr mate-
rialnych, znacznie częściej, zwłaszcza w naszym „dostat-
nim” świecie europejskim, jest to ten, któremu brakuje 
bogactwa ducha – wiary, nadziei… Miłości.

A, jak ty to realizujesz? Czy nie za wiele zostawiasz 
dla siebie? Czy nie jesteś zbyt przywiązany do tego, co 
posiadasz? Czy jesteś gotowy dać? Czy dajesz? Czy chęt-
nie? A może zbyt mało? Czy nie zwlekasz? Pamiętaj, kto 
szybko daje, dwa razy daje.

17 listopada, ogłoszony został przez Kościół – Dniem 
Ubogich, aby przypomnieć nam wszystkim, że taka jest 
właśnie droga za Chrystusem, do zbawienia.

•••

Minęło już kilka tygodni od 17 listopada, lecz właśnie 
zbliża się Boże Narodzenie, najpiękniejszy rodzinny czas 
w roku. Podzielmy się ciepłem naszych domów z ubo-
gimi. Przypomnijmy sobie gorzką wędrówkę Świętej 
Rodziny po obojętnym Betlejem. Niech „puste miejsce” 
przy wigilijnym stole zapełni się poprzez nasze material-
ne i duchowe dary dla bardziej potrzebujących. Pomyśl, 
wybierz i zrób, najlepiej razem z dziećmi – może Cari-
tas, Szlachetna Paczka, Misje a może ktoś tuż obok. ■

Szanowni Parafianie!
Życzymy Wam, aby Święta Bożego Narodzenia oraz cały nadchodzący Nowy Rok
były pełne NADZIEI, MIŁOŚCI, RADOŚCI I SOLIDARNOŚCI.
Taka codzienność, to nie iluzja czy utopijna teoria, ale realna możliwość
otwierająca się przed każdym człowiekiem, dzięki temu, 
że sam Bóg wyszedł naprzeciw człowieka.
Bóg stał się człowiekiem, Bóg stał się dzieckiem.
Radosne Święta Bożego Narodzenia przekonują, 
że droga do świata za którym tęsknimy wiedzie przez nasze życie, 
w którym może wydarzyć się Boże Narodzenie.
Odszukajmy i pomóżmy odnaleźć zapomnianą drogę do swego Betlejem,
bo Betlejem jest w każdym człowieku – bo Betlejem to my sami.
Niech narodzi się w nas Chrystus.

Ksiądz Proboszcz Władysław Salawa,  
Ksiądz Wikariusz Sławomir Głuszek
Redakcja Białego Kamyka 
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Pierwsza zbawiona 
Tekst: Andrzej Pawłowski

Prawdę o Niepokalanym Poczęciu Maryi matki Jezusa 
objawił ludzkości Anioł Gabriel podczas Zwiastowania 
mówiąc do niej „Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan 
z Tobą”. Słowa te przytacza nam Pismo Święte.  

Już w pierwszych wiekach Kościoła panowało po-
wszechne przekonanie, że była Ona wyjęta spod po-
wszechnego panowania grzechu pierworodnego ze 
względu na ofiarę odkupienia dokonaną przez Chrystu-
sa. Opinię tą przekazuje nam w swych pismach już św. 
Augustyn z Hippony na przełomie IV i V wieku. 

Święto poczęcia Najświętszej (Najczystszej) zaczęto 
obchodzić już od VII–VIII wieku w kościele wschod-
nim, a nieco później także i na zachodzie. W 1476 r. pa-
pież Sykstus IV wybrał na to święto w Kurii Rzymskiej 
dzień 8 grudnia. A od 1706 r. jest ono wtedy obchodzo-
ne w całym Kościele. Do dzisiaj w wielu krajach – np. we 
Włoszech, Hiszpanii, Portugalii czy Austrii jest to dzień 
wolny od pracy. Tradycyjnie jest też świętowany w Pol-
sce zwłaszcza na wsi.

Przez wieki trwały teologiczne poszukiwania i dys-
kusje dla doprecyzowania tej prawdy. Dogmat o Nie-
pokalanym Poczęciu Matki Bożej został ostatecznie 

ogłoszony przez papieża bł. Piusa IX – w dniu 8 grudnia 
1854 r. Jest to ostatni dogmat wiary ogłoszony w Koście-
le. Naucza nas on, że Matka Najświętsza została zacho-
wana od zmazy grzechu pierworodnego już w momen-
cie poczęcia i nie popełniła nigdy żadnego grzechu. Nie 
oznacza to jednak, że jako człowiek, nie doświadczała 
skutków tego grzechu – cierpienia. Matka Boża jest więc 
pierwszą zbawioną, czyli pierwszą świętą. Stąd też Jej 
prymat w Niebie, o którym mówimy w Litanii – Królo-
wo Aniołów, Patriarchów, Proroków, Królowo Wszyst-
kich Świętych, Królowo Męczenników itd. Stąd też nie-
zwykła cześć jaką Ją otaczamy – zwłaszcza w Polsce.  

Cztery lata po ogłoszeniu Dogmatu, potwierdziła go 
sama Matka Boża ukazując się w Lourdes i przestawiając 
słowami – „Ja jestem niepokalane poczęcie”. ■

Matko Niepokalana, 
Boga Matko!
Twój Syn uczynił Cię Matką naszych dróg do 
Niego.
W rodzinach, w kapłaństwie
W parafiach i w Ojczyźnie…
W bólu samotnym i w śpiewie kolęd.
Mateńko – widzisz sama, 
na jakie manowce idziemy:
– dokonujemy wyborów, które nie czynią Dobra,
– kłamstwo staje się chlebem codziennym,
– już prawie wierzymy, że nic nie można zmienić.
– nad Ojczyznę, parafie, rodziny nadciągają ciem-
ne chmury.
Ale przecież jest Adwent! 
Czas oczekiwania Narodzin!
Przyzywamy Cię naszą modlitwą:
 Otwórz oczy, by widziały
 Otwórz uszy, by słyszały
 Ogrzej serca, by kochały
  – Twego Syna
Matko naszych, często umęczonych dni
Do Ciebie się uciekamy
 Twoje dzieci z Jawornika.  

Z.P.
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30 grudnia 2018, Święto Rodziny Świętej; Dzień Patronalny Kręgów Rodzin Ruchu Domowego Kościoła

Szkoła doskonalenia jazdy 
Tekst: Andrzej Pawłowski

Prawie każdy z nas jest, lub będzie kierowcą. Samochód 
służy nam na co dzień, ba, staje się niezbędny. Każdy 
akceptuje to, że aby jeździć, trzeba zrobić kurs i zdać eg-
zamin. Rozumie też, że wcześniejsze siadanie za kierow-
nicą jest niebezpieczne i zabronione.

Wszyscy wiemy, że drogi są bardzo różne. Uważnie 
patrzymy na znaki, bo za moment może pojawić się 
ostry zakręt, śliska nawierzchnia czy mocny wiatr. Moż-
na też trafić na pirata, który nie szanuje zasad i zagra-
ża tak sobie, jak i nam. Aby nawet wtedy być bezpiecz-
nym, zapisujemy się do szkoły doskonalenia jazdy, gdzie 
uczymy się i ćwiczymy prawidłowe reakcje w trudnych 
sytuacjach.

Dobry kierowca rozumie też, że o pojazd trzeba dbać 
– sprawdzać opony i olej, uzupełniać paliwo. Wie także, 
że musi się regularnie robić przeglądy, a gdy coś zaczyna 
szwankować, to szybko jechać do naprawy czy nawet ge-
neralnego remontu w sprawdzonym warsztacie. 

I tylko tak można długo i bezpiecznie przemierzać 
drogi. Nie wolno zlikwidować szkół jazdy – to wszyscy 
pojmujemy i akceptujemy!

Dlaczego więc w życiu postępujemy inaczej? 
Dlaczego, gdy trzeba bezpiecznie prowadzić naszą 

miłość, to wchodzimy w „małżeństwo” bez ślubu? 
Dlaczego, kiedy nadchodzą dla naszej rodziny, ostre 

zakręty i przeciwne wiatry, gdy droga staje się śliska – lek-
ceważymy znaki ostrzegawcze? 

Czemu nie przestrzegamy 
oczywistych zasad i żyjemy ka-
lecząc innych i siebie, pędząc aż 
do śmiertelnego wypadku? 

Dlaczego tak często nasze 
przygotowanie do małżeństwa, 
a nawet ślub jest tylko jak pra-
wo jazdy załatwione po zna-
jomości czy za łapówkę – bo 
trzeba szybko jechać na wyma-
rzoną wycieczkę? 

I czemu dziwimy się, gdy już 
po kilku miesiącach zaczynają 
się kłopoty, kryzysy, a za kilka 
lat nawet katastrofa rozwodu?

W samochodzie troskliwie przypinamy siebie i na-
sze dzieci pasami bezpieczeństwa. A w małżeństwie, 
rodzinie?

Więc dlaczego zaniedbujemy i uważamy za zbędne 
dbanie o nasz „pojazd życia”? 

A może wstydzimy się, że nie jesteśmy idealni? Pa-
miętajmy, że taki „wstyd” to tylko zwykła duma, chęć 
pokazania się przed innymi.

Każdy wie, że nie można przecież jeździć bez przeglą-
dów, napraw czy tankowania. A czy można prowadzić 
rodzinę – bez modlitwy, spowiedzi, rekolekcji, bez mą-
drej i dobrej lektury czy rozmowy?

Kierowca rozumie, a małżonkowie, ojciec, matka 
– nie? 

Włącz się więc do rodzinnej „Szkoły Doskonalenia 
Jazdy”, tam ci pomogą modlitwą i radą, przyjaźnią i do-
świadczeniem. Na comiesięcznych spotkaniach, na re-
kolekcja czy dniach skupienia, w codziennym wracaniu 
do Pisma Świętego – wzmocnią w doskonaleniu miłości 
małżeńskiej i rodzinnej. Nie zostawią w chwilach trud-
nych i będą cieszyć się razem – w radosnych.

Jest u nas w Parafii taka szkoła – nazywa się Kręgi Ro-
dzin. Skorzystaj, może wreszcie w tym roku! 

Animatorami kręgów są w tym roku Emilia i Jerzy 
Wilkołkowie, Agata i Mariusz Furgałowie oraz Anna 
i Piotr Cholewowie. Opiekę sprawują nasi Kapłani.  ■
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Świętowaliśmy jubileusz stulecia 
niepodległości
Tekst: Wacław Szczotkowski

11 listopada 2018 r. Setna rocznica odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

Dzień szczególny i podniosły, pełen entuzjazmu, dumy 
oraz radości. Jubileuszowa ranga tego dnia nadała mu 
charakter specjalny i uczyniła go wyjątkowym. Przecież 
taki dzień zdarza się raz na sto lat. Aby to zaakcentować, 
ku temu musiały zmierzać starania wszystkich, którym 
leży na sercu dobro Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Kil-
kumiesięczne przygotowania nadzorowane i kierowane 
przez władze państwowe oraz samorządowe, a także za-
angażowanie rodaków miłujących Ojczyznę, zoriento-
wane było na to, aby w tym dniu dokonało się zamani-
festowanie, zwieńczenie i podsumowanie całorocznych 
obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Szereg 
organizowanych od początku roku imprez i uroczysto-
ści miało na celu wprowadzić i ukierunkować na god-
ne przeżycie tej nadzwyczajnej rocznicy. Intencją, jaka 
przyświecała wszystkim wysiłkom podejmowanym z ra-
cji tej okoliczności, było pragnienie wyrażenia wdzięcz-
ności Najświętszemu Bogu w Trójcy Jedynemu za dar 
wolnej i suwerennej Ojczyzny oraz zamiar uszanowania, 
oddania hołdu Ojczyźnie – matce naszej, a także w dro-
dze rewanżu upamiętnienie i oddanie czci tym, którzy 
oddali życie walcząc w obronie Ojczyzny.

W tym dniu nawet listopadowe słońce nie zamierza-
ło biernie śledzić poczynań Polaków i spoglądać spoza 
chmur na ich starania zmierzające do uhonorowania 
Niepodległej, lecz opromieniło radośnie i paradnie to 
wszystko co jeszcze potrzebowało sympatycznej i oka-
załej oprawy.

Jak tu nie świętować, skoro zdaje się, że nawet zapa-
dająca w zimowy sen przyroda sprzyja patriotycznym 
zabiegom i dążeniom?

Jak nie włączyć się, jeżeli wszystko co nas otacza za-
chęca, służy i trzyma stronę oddanych sercem Ojczyźnie?

Wobec takiej sytu-
acji nie można pozostać 
obojętnym i pasywnym. 
Będąc o tym przekona-
na, jawornicka wspól-
nota z zaangażowaniem 
i entuzjazmem włączyła 
się w lokalne uroczy-
stości upamiętniające 
setną rocznicę odzyska-
nia niepodległości. Ob-
chody rozpoczęły się 
już w sobotę, w wigilię 
Święta Niepodległości. 

Z inicjatywy Ks. Proboszcza Władysława Salawy i Krę-
gów Domowego Kościoła miała miejsce Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, która trwała od porannej Mszy 
Św., do wieczornej. Na spotkanie z Panem Jezusem 
obecnym pod postacią eucharystycznego Chleba wysta-
wionego w monstrancji, mogli przybyć wszyscy, którzy 
mieli pragnienie oddać Mu cześć i modlić się indywidu-
alnie oraz wspólnotowo w intencji Ojczyzny. Ten prze-
piękny czas wykorzystały do pobożnej i gorliwej mo-
dlitwy grupy i wspólnoty działające przy naszej parafii. 
Centralnym punktem tego dnia, w południe, była Msza 
Św. którą sprawował w intencji Ojczyzny Ks. Proboszcz. 
Najświętsza Ofiara była naszym dziękczynieniem za dar 
wolnej Ojczyzny i modlitwą prośby o jej pomyślność, 
bezpieczeństwo, pokój i dobrobyt.

Tymczasem w dniu 11 listopada, w stulecie odzy-
skania niepodległości główne obchody rozpoczęły 
się od Mszy Świętej niedzielnej o godzinie jedenastej. 
Msza Św. koncelebrowana, pod przewodnictwem Księ-
dza Proboszcza Władysława Salawę, w której uczestni-
czył Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Pan Jarosław 
Szlachetka, Sołtys naszej miejscowości Pan Władysław 
Kurowski, Przewodniczący RS Pan Dariusz Łabędzki 
wraz z Radą Sołecką oraz przedstawiciele jawornickich 
organizacji i instytucji, a także parafianie, którzy mie-
li życzenie wspólnie modlić się za Ojczyznę. Tajemni-
ca eucharystycznej obecności Zmartwychwstałego Pana 
Jezusa w czasie tej Mszy św. została wyróżniona przez 
piękną oprawę liturgiczną; wystąpiła Jawornicka Orkie-
stra Dęta, Schola, w czytania, śpiewy, procesję z dara-
mi zaangażowani byli przedstawiciele jawornickich sto-
warzyszeń i wspólnot. Na zakończenie Eucharystii, po 
modlitwie za Ojczyznę odśpiewano uroczyste Te Deum 
Laudamus. Dalsza część uroczystości miała miejsce 
przed kościołem. Odsłonięto i poświęcono okoliczno-
ściową tablicę upamiętniającą setną rocznicę niepod-
ległości, która została z inicjatywy Księdza Proboszcza 
ufundowana i zamontowana na bocznej ścianie nawy 
głównej kościoła. Następnie odbył się Apel Pamięci, 
który jest formułą Apelu poległych. Apel Pamięci został 
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odczytany przez żołnierza Wojska Polskiego młodsze-
go chorążego 6 Brygady Powietrzno-Desantowej Pana 
Władysława Starca przed Krzyżem Misyjnym stojącym 
przed głównym wejściem do naszego kościoła.

Podsumowaniem niedzielnych jubileuszowych uro-
czystości była świąteczna i patriotyczna akademia, która 
była także zwieńczeniem imprez organizowanych przez 
cały rok, poświęconych stuleciu niepodległości, wcze-
śniej zaplanowanych i realizowanych pod kierunkiem 
Komitetu Organizacyjnego obchodów Święta Niepod-
ległości. Ta wieczornica obyła się po raz czternasty na 
Strażnicy OSP w Jaworniku. Tradycyjnie w dniu 11 li-
stopada co roku Jaworniczanie gromadzą się wieczoro-
wą porą w tym budynku, aby świętować, oddając w ten 
sposób hołd Niepodległej oraz tym, którzy walcząc 
w obronie Jej wolności przelewali krew. Zgromadzeni 
na uroczystości mieli możliwość obejrzeć występy Ja-
wornickiego Chóru Parafialnego, dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Jaworniku oraz Szkoły Podstawowej. 
Dodatkową atrakcją tej wieczornicy była możliwość wy-
pełnienia „Biało-czerwonej pocztówki przyszłości hoł-
dzie Tej co nie zginęła – nieskończenie Niepodległej”. 
Zapisane i podpisane w niej informacje zostały skiero-
wane do potomnych, którzy będą świętować jubileusz 
niepodległości za 100 lat. 

Tradycyjnym, zajmującym i fascynującym punktem 
programu akademii jest zwykle śpiewanie przez uczest-
ników patriotycznych pieśni i piosenek wojskowych. Ten 
punkt wieczoru w tym roku prowadził organista, dyry-
gent i kapelmistrz naszej parafii Pan Robert Bylica, który 
jako akompaniator stał na czele grona lubiących śpiewać 
i w ten sposób wyrażających swoją radość.

Kończąc tą relację, a zarazem krótkie podsumowanie 
obchodów Święta Niepodległości w Jaworniku pragnę 
podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do uczczenia tego wielkiego i piękne-
go jubileuszu oraz włączyli się w organizację i przebieg 
wszystkich imprez, a także uroczystości organizowanych 
przez cały rok. Dedykuję im słowa św. Jana Pawła II:

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włą-
czyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następ-
nym wspólne dobro – Ojczyznę”.

„Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bez-
interesowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej 
historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia 
wielkim narodowym celom”. ■

11 listopad
11 listopada, to ważna data dla naszych przedszkola-
ków. W tym roku szczególnie ważna. Do świętowania 
Niepodległości Polski przygotowywały się od dłuższe-
go czasu, brały udział w wielu różnorodnych zajęciach. 
Uczyły się patriotyzmu: szacunku do kraju ojczystego, 
symboli narodowych, miłości i przywiązania do Polski.

Zwieńczeniem tych działań był występ grupy „Kra-
snali” na strażnicy OSP w Jaworniku. Dzieci zaprezento-
wały wiersze i piosenki, w duecie Tosia i Arek zaśpiewali 
utwór W. Bełzy Katechizm polskiego dziecka, ułani cwa-
łowali na drewnianych konikach a okienko otwierała dla 
wojaków panienka. Na zakończenie żwawo i z gracją od-
tańczyli radośnie Krakowiaka.

To święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na 
chwilkę, wspominamy naszych dziadków i pradziadków 
walczących o wolność. Uczestnicząc corocznie w ob-
chodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci 
o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy w wolnej Pol-
sce. Mamy nadzieję, że ten dzień zapadnie w pamięci 
naszych małych Polaków. L.B.
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Harnaś z gór
Tekst: Andrzej Pawłowski

Wszedł do domu z zapłakanego lodowatym desz-
czem świata.

Kto to? Pacjent? 
Nie znam człowieka.
Młody, postawny w sportowej kurtce z plecakiem na 

grzbiecie. Ale tylko w lekkich półbutach na taka sza-
rugę? Spływające wodą zmierzwione włosy, zziębnięte 
ręce…

Czy nie miałby pan jakiej roboty? – zapytał dźwięcz-
ną góralską gwarą.

Naciągacz? Ale jakiś inny.
No, roboty to nie mam ale… zaczęła się rozmowa.
Niech pan usiądzie… No, a gdzie pan mieszka?
Jestem bezdomny…, wie pan ludzie to bezdomnego 

pędzą. Kiedyś to dali mi po dwa złote za godzinę ciężkiej 
pracy… Skarży się? Nie raczej spokojnie relacjonuje swe 
położenie.

Usiedliśmy. Jest zimno, może głodny?
Żona podgrzała treściwą zupę z „wkładką”. Czy dolać?
Chętnie, wspaniała.
Zjadł dwa talerze i kanapki też, faktycznie był głodny.
Dałem mu kilka namiarów do lokalnych firm, a nuż 

ktoś go zatrudni.
Ja idę właśnie do takiego w Sułkowicach, obiecał mi, 

że mnie weźmie.
Odszedł.
Wyrzuty sumienia. Jak to bezdomnego do domu nie 

wziąłeś?
A przecież całkiem niedawno czytałeś książkę o ta-

kim, którego przyjął jakiś ksiądz i całkiem mu się życie 
odmieniło. Dla każdego jest nadzieja…

Szybko odnalazłem tomik, wsiadłem w auto i poje-
chałem w stronę Sułkowic.

Maszerował dzielnie. 
Zdziwiony wsiadł do samochodu. Podarowałem mu 

książkę, dałem numer telefonu, pobłogosławiłem na 
szczęście.

Może pana podwieźć? Nie, nie ja sobie pójdę i jeszcze 
gdzieś zaglądnę po drodze…

Nie prosił o jałmużnę, ale przecież nie miał wiele, na-
wet na busa nie czekał.

To… odda pan przy okazji – zawahałem się czy go nie 
urażę. Choć przecież zwykle przy takich okazjach wa-
ham się czy to nie na kolejną flaszkę – ale od niego nie 
było czuć alkoholu.

Wrócił po czterech latach.
Czy pan mnie poznaje? Dał mi pan kiedyś taką książ-

kę, przeczytałem i dałem następnemu. 
Usiedliśmy, jak dobrzy znajomi. Zjadł posiłek. Dużo 

ciekawie opowiadał o losie „harnasia”– tak się nazwał. 
Ciągle idzie – to tu, to tam. Nigdzie nie zagrzeje miejsca 
na dłużej. 

Może chce pan kolejną książkę? Nie dziękuję, właśnie 
czytam Biblię…

Dziś nie mam niestety roboty. Wpadnie którejś wio-
sny, by skosić trawę i spłacić dług.

To nie jest jednak człowiek ubogi, choć nie ma grosza 
i cały dobytek niesie w plecaku…

Przyjąć w domu…? 
Ale do serca na prawdę go przyjąłem, to też dom, może 

nawet lepszy. ■

Czy wiesz, że… (świąteczne c i ekawostk i)   🎅🏼
Dopiero w IV wieku naszej ery papież Juliusz I ustano-
wił 25 grudnia oficjalnym dniem na obchodzenie uro-
dzin Jezusa Chrystusa.


W Boliwii w trakcie wigilii Bożego Narodzenia ob-
chodzi się „mszę koguta”. Niektórzy wierni przynoszą 
koguty na pasterkę, bo podobno to właśnie te zwierzę 
jako pierwsze ogłosiło światu narodzenie Jezusa.


Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek ubrany 
w czerwone szaty to zasługa kampanii reklamowej Co-
ca-Coli z lat dwudziestych poprzedniego stulecia.

Pierwszą udekorowaną choinkę na Boże Narodzenie 
miano pokazać w łotewskiej Rydze w 1510 roku.



Tradycyjne trzy kolory świąt Bożego Narodzenia to: 
zielony, czerwony i złoty. Zieleń symbolizuje życie i od-
rodzenie, czerwień krew Chrystusa, a złoty bogactwo 
i królewskie pochodzenie.


Pierwszą szopkę stworzył święty Franciszek z Asyżu, 
w 1224 roku. Miała ona wymiar czysto edukacyjny; 
przy jej pomocy, Franciszek wyjaśniał wiernym sedno 
Bożego Narodzenia.


Mikołaj jakiego znamy, czyli gruby staruszek ubrany 
w czerwone szaty to zasługa kampanii reklamowej Co-
ca-Coli z lat dwudziestych poprzedniego stulecia.

Materiał zaczerpnięty ze stron internetowych: http://www.dobresobie.pl/cie-
kawostki/164/ile-ciekawego-czai-sie-w-temacie-swiat-bozego-narodzenia
https://styl.fm/newsy/120947.boze-narodzenie-10-ciekawostek-o-ktorych-

-nie-wiesz?pid=140705
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Listopad w Grupie Apostolskiej
Tekst: an. Karolina Pająk

Listopad w naszej Grupie upłynął niezwykle szybko. 
Rozpoczęliśmy 2 listopada wspólną modlitwą różańcową 
na starym cmentarzu. Naszą modlitwą objęliśmy wszyst-
kich zmarłych, cały nasz kraj i nas samych. Zapaliliśmy 
również znicze na tych grobach, o których już nikt nie 
pamięta i pomodliliśmy się za dusze tam spoczywające.

W kolejnym tygodniu uczestniczyliśmy w Quizie Pa-
triotycznym, gdyż dwa dni później obchodzona była 
setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Poprzez zabawę i rywalizację przypominaliśmy sobie 
najważniejsze wydarzenia oraz osoby z historii Polski. 
W kolejnych kategoriach sprawdziliśmy naszą wiedzę 
o przysłowiach oraz ogólnych wiadomościach o na-
szym kraju.

16 listopada pojechaliśmy do Domu Katolickiego 
w Myślenicach na spektakl Grupy Misterium Jeszcze 
tej nocy. Przedstawienie bardzo nam się podobało oraz 
skłoniło do refleksji nad „trupem", którego każdy z nas 
ma w swojej szafie. Uświadomiło nas ono, że wystarczy 
tylko chwila modlitwy, uśmiechu i pokój w sercu, a tak 
wiele może się w naszym życiu zmienić.

Dzień później uczestniczyliśmy w niezwykłym wy-
darzeniu – Dekanalnym Spotkaniu Młodzieży „Obudź 
się! Możesz więcej!". Rozpoczęliśmy koronką do Bożego 
Miłosierdzia oraz adoracją w kaplicy Pani Myślenickiej. 
Następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu z o. Łukaszem 
Buksą. Pomógł nam on lepiej zrozumieć naszą mło-
dość oraz indywidualne problemy, które dotykają każ-
dego z nas. O 18:00 nadszedł czas na Ucztę dla ducha 
– uroczystą Eucharystię, podczas której o. Łukasz rów-
nież wygłosił do nas Słowo. Ostatnim punktem Spotka-
nia była zabawa andrzejkowa na strażnicy na Dolnym 
Przedmieściu. Wszyscy świetnie się bawiliśmy oraz po-
znaliśmy mnóstwo nowych osób, z którymi mamy na-
dzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy.

Tydzień później pochylaliśmy się nad tym kim jeste-
śmy, zarówno według nas, jak i dla Boga. Każdy indywi-
dualnie odpowiadał na przygotowane pytania, które do-
tyczyły naszego postrzegania samych siebie. Na koniec 

otrzymaliśmy list od Pana Boga, w którym On sam mó-
wił kim oraz jak bardzo ważni dla Niego jesteśmy.

30 listopada spotkaliśmy się, by porozmawiać o Ad-
wencie. Zastanawialiśmy się nad tym dlaczego obcho-
dzimy Adwent, po co on w naszym życiu jest, jakie są 
jego symbole oraz co możemy zrobić, by ten okres czasu 
był przez nas dobrze przeżyty. Stworzyliśmy też wspól-
nie nasz adwentowy wieniec oraz nauczyliśmy się wielu 
piosenek na obecny okres liturgiczny.

Zachęcamy, by być z nami na bieżąco na naszej stro-
nie na Facebooku – GA „Wspólnota" Jawornik i już dziś 
pragniemy poinformować, że przez trzy niedziele: 30 
grudnia, 6 oraz 13 stycznia nasza Grupa będzie kolędo-
wała misyjnie w całej naszej parafii. Zebrane fundusze 
zostaną przekazane na potrzeby Grupy oraz na Misje. 
W te dni wyruszymy, by razem z Państwem wspólnie 
kolędować oraz przekazać mnóstwo serca i dobroci tym, 
którzy naszej pomocy potrzebują.

A chętną młodzież zapraszamy na nasze spotkania 
w piątki po Mszy Świętej, które trwają do godz. 21:00.

„Młodzież jest przyszłością kościoła” – Nie! Młodzież 
nie jest przyszłością. Jest TERAŹNIEJSZOŚCIĄ! (o. Łu-
kasz Buksa). ■  
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Hej, kolęda, kolęda…  
czyli słów kilka o kolędnikach
Tekst: Redakcja

Nadchodzi czas Bożego Narodze-
nia, czas szczególnej radości, któ-
rą tak chętnie głosimy najbliższym 
spotykając się przy wspólnym sto-
le, ale i wszystkim innym składając 
świąteczne życzenia. 

Szczególnie piękną polską trady-
cją jest wspólne kolędowanie i cho-
dzenie z szopką. Chcę podkreślić, że 
dla katolika to nie tylko zwyczaj, ale 
forma wspólnej modlitwy do No-
wonarodzonego. Tak więc chętnie 
przyjmujmy kolędników i to nie tyl-
ko przed progiem, ale zapraszajmy 
ich do domu i razem wyśpiewujmy 
chwałę Panu Jezusowi. 

Modlitwa ta wymaga bardzo po-
rządnego przygotowania także ze 

strony odwiedzających. Kolęda to 
nie może być tylko pretekst, choć 
niestety często się tak zdarza, do za-
robienia kilku złotych. Ale nie prze-
czę, gdy kolęda solidna, to i tradycyj-
na ofiara czy poczęstunek się należy.

Tak więc nim wyruszymy zmaj-
strujmy piękną szopkę. Może być 
oczywiście ta z poprzedniego roku, 
ale trzeba ją odświeżyć, poprawić 
czy może i oświetlić żaróweczkami. 

Ułóżmy też i przećwiczmy ład-
ne powitanie i zakończenie. Warto 
również przygotować króciutki ko-
mentarz uzupełniający treść pieśni. 
Ustalmy kolejność śpiewania, aby 
wszystko tworzyło ciekawą całość. 
Oczywiście koniecznie trzeba przy-

pomnieć sobie tek-
sty, bo to głupio gdy 
domownicy chcą za-
śpiewać jeszcze dru-
gą czy trzecią zwrot-
kę, a kolędnicy jej 
nie znają. Można so-
bie zrobić stroje po-
staci z jasełek, a już 
na pewno trzeba się 
przyzwoicie ubrać, 
boż to Święta. Lepiej 
i weselej jest chodzić 

w kilka osób, więcej można poka-
zać i mocniej zaśpiewać. No i niech 
wreszcie mamy sprawdzą szali-
ki i czapki, aby się to wszystko nie 
skończyło w łóżku.

Pamiętajmy, że po kolędzie cho-
dzimy przede wszystkim dla Pana 
Boga, niosąc ludziom Jego Do-
brą Nowinę. Tak więc zachowuj-
my się godnie, choć oczywiście żart 
i śmiech temu nie przeszkadzają. 

Baczmy też, aby w tak piękny 
sposób zarobione pieniążki spożyt-
kować na równie piękny cel.

Szczególnie zachęcam młodych – 
oazę czy harcerzy, choć w wielu wio-
skach nadal żywa jest tradycja doro-
słych kolędników.  

•••
Także w Jaworniku odbyły się 
w roku 2006 i 2007 konkursy zespo-
łów kolędniczych. ■

Nowe godziny przyjęć
w naszym Ośrodku Zdrowia

 
czwartek – dzieci g. 8–12, dorośli g. 14–18

piątek – dzieci g. 8–12, dorośli g. 14–18

w pozostałe dni przyjęcia jak dotychczas
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Boże Narodzenie
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

Niebo pięknie przystrojone, 
w świecidełka mrugające,
Nad stajenką rozwieszone
złote gwiazdki – lampki nocne.
Sianko w żłobku posrebrzone, 
księżyc się pochylił nisko,
Dzieciąteczko narodzone, 
księżyc świeci, 
gwiazdki błyszczą.
Noc nad światem cicha, święta,
gwiazdki ludziom znaki dają,
Do Dzieciątka i stajenki 
pastuszkowie przybywają.
Trzej królowie – monarchowie, 
do Betlejem dary niosą
Niezwyczajni to posłowie, 
dziś o drogę gwiazdkę proszą.
Jedna taka jest stajenka, 
sianko w żłobku posrebrzone
Jasna noc, rodzina święta, 
Dzieciąteczko narodzone.

✂

źródło: chomikuj.pl

R o z w i ą ż  r e b u s y
Poszczególne litery lub sylaby do odgadnięcia 
oddzielone są kropeczkami.
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Rozwiąż zagadki:

1. Już słychać kolędy.
Drzewka pachną wokół.
Pora na kolację,
najważniejszą w roku.

2. O tym drzewie
wiele mówić nie będę,
pod jego gałązkami
zaśpiewasz kolędę.

3. Przyjechali na wielbłądach,
nisko się skłonili.
I Dzieciątku, godne króla,
dary zostawili.

4. Gdy śpiewasz je wraz z rodziną,
radośnie Wam Święta płyną,
a Bóg nowonarodzony
w żłóbku śpi rozanielony.

5. Długim sznurem choinkę oplatają
i ją pięknie oświetlają.

6. W centralnym miejscu stołu leży,
między siankiem i stosem talerzy.
Wśród karpia, stroika i mazurka,
nim się dzielą tata, mama oraz córka.

7. W tym ubogim domku
mieszkają zwierzęta
tam też nocowała
rodzina święta.

8. Pierwsza Wigilię rozpoczyna,
a wszystkie do nas mrugają,
choć oczu nie mają.

9. W święta uroczyste, grudniowe.
Gdy do Wigilii już wszystko gotowe.
Wisi kolorowa, okrągła i szklana,
od choinkowych lampek rozgrzana.

/wigilia, choinka, trzej królowie, kolędy, światełka, opłatek, szopka, pierwsza gwiazdka, bombka/

Zaczynając od pola z literą A, wpiszcie jednym ciągiem znaczenia 
odgadniętych rysunków. Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 7 
utworzą rozwiązanie.
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

Dzień mody 
patriotycznej
Tekst: Joanna Gurbisz-Górecka

Ten rok jest szcze-
gólny dla każde-
go Polaka. To czas 
wielkiego świętowa-
nia setnej rocznicy 
odzyskania przez 
Polskę niepodległo-
ści. Z tej okazji na-
sza placówka bierze 
udział w Międzyna-
rodowym Projekcie 
Edukacyjnym „Pięk-
na Nasza Polska 
Cała”. Jego celem jest 

kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych 
oraz tożsamości narodowej . W ramach projektu przed-
szkole wykonuje określone zadania. Jednym z zadań 
było zorganizowanie Dnia Mody Patriotycznej.

W ten szczególny dla naszych podopiecznych dzień, 
każde dziecko jak również nauczyciele i pracownicy 

naszego przedszkola ubrani w barwy naszego kraju pre-
zentowali się na czerwonym dywanie . Przy dźwiękach 
muzyki , każdy miał możliwość poczuć się jak prawdzi-
wy model na wybiegu. Jury, jakim byli pracownicy pla-
cówki wraz z Panią Dyrektor oceniali każde wystąpienie. 
Zabawa była wyśmienita. Na rozpoczęcie pokazu uczest-
nicy zaśpiewali wspólnie Jesteśmy Polką i Polakiem. Po 
prezentacji i krótkich obradach Jury, każda grupa otrzy-
mała pamiątkowy dyplom oraz słodkości. W górę wy-
strzeliło czerwone konfetti, powiewały biało-czerwone 
flagi, w każdej strony słychać było śmiech. Na zakończe-
nie został uroczyście odśpiewany Hymn Polski. W ten 
uroczysty dzień nasze przedszkole przybrane w kolory 
czerwony i biały wyglądało cudownie. Warto powtórzyć 
za Cz.  Janczarskim: „Czerwień to miłość, biel – serce 
czyste…, piękne są nasze, barwy ojczyste”. ■

Konkurs piosenki patriotycznej
Tekst: Aneta Murzyn

22 listopada w naszym Przedszkolu 
odbył się Gminny Konkurs Piosenki 
Patriotycznej zorganizowany przez 
panią Anetę Murzyn. Naszymi gości 
byli przedstawiciele jedenastu przed-
szkoli z naszej gminy. Dzieci śpie-
wały piosenki o naszym pięknym 
kraju, patriotyzmie, kulturze, trady-
cjach oraz polskich obyczajach. Ce-
lem konkursu było rozwijanie wraż-
liwości muzycznej, integracja dzieci 
z różnych placówek przedszkolnych 
oraz pogłębianie zainteresowań 
i wiadomości związanych z naszym 
krajem. Poziom był bardzo wysoki 
i wyrównany. Mali piosenkarze wy-
kazali się wielką odwagą, nikt z nich 
nie był zdenerwowany. Wszystkie 
występy zostały nagrodzone grom-
kimi brawami i ocenione przez na-
sze przedszkolne jury w którym to 
zasiadali: pani Bożena Piwowar-
ska,  aktywnie działająca w Zespo-
le Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenic-

ka", pani Elżbieta Kurek, pracownik 
Biblioteki Publicznej w Jaworniku, 
oceniająca stronę dykcji i wyrazu ar-
tystycznego oraz pan Bogdan Kuź-
miński, długoletni nauczyciel muzy-
ki, patrzący na wrażliwość muzyczną 
i prawidłowe wykonanie utworu pod 
kątem rytmicznym i głosowym. 

A oto nasi zwycięzcy: I miejsce: 
Agnieszka Święch, Przedszkole Sa-
morządowe nr 8, II miejsce: Zo-
sia Cwynar, Przedszkole Samorzą-
dowe nr 3, III miejsce: Magdalena 
Hobot Przedszkole Samorządowe 
w Jaworniku, Nikodem Zabłocki, 
Szkoła Podstawowa Zasań, oddział 
„0". Wyróżnienia: Natalia Koprow-
ska Przedszkole Samorządowe nr 6, 
Ania Góralik, Przedszkole Samorzą-
dowe z Trzemeśni, Kornelia Pyrtek, 
Przedszkole Samorządowe nr 1, Zu-
zanna Woźniczka, Przedszkole Sa-
morządowe z Bęczarki, Magdalena 
Siwiec, Zespół Placówek Oświato-

wych, oddział przedszkolny, Głogo-
czów, Maria Jędrocha, Przedszkole 
Samorządowe nr 4, Kaja Skolarus, 
Przedszkole Samorządowe nr 5.

Uczestnikom gratulujemy wspa-
niałych występów, paniom nauczy-
cielkom gratulujemy zdolnych wy-
chowanków a rodzicom naszych 
uczestników gratulujemy zdolnych 
pociech. Wszystkim dziękujemy 
za miłą atmosferę, uśmiech, oraz 
uczestnictwo w naszym konkursie. 
Jako grono pedagogiczne Przedszko-
la pragniemy podziękować przedsta-
wicielom władz naszego miasta, za 
ufundowanie nagród z budżetu Mia-
sta i Gminy Myślenice. Dziękujemy.  ■
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INTENCJE MSZALNE

Intencje mszalne
10.12.2018, poniedziałek 
6.45 + Maria Hołuj – od wnuczki Natalii  
17.00 + Maria Kiełbowicz – od Janiny i Tadeusza Chwała 
11.12.2018, wtorek  
6.45 1) ++ Władysław i Rozalia Szlachetka, syn Władysław, Antonina 

i Stanisław Tatka, Rozalia i Jan Polewka, Michalina i Jan Wę-
grzyn, syn Władysław 

 2) + Jan Włoch – od siostry Renaty 
17.00 + Krystyna Rospond – od rodziny Wronków z Krzyszkowic 
12.12.2018, środa 
6.45 ++ Jan, Rozalia, Anna, Stanisław, ich rodzice 
17.00 + Jan Włoch – od Stefana i Marii Starowicz z rodziną 
13.12.2018, czwartek 
6.45 + Maria Rączka – od chrześnicy Anny z rodziną  
17.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i wstawiennictwo św. Łu-

cji dla członkiń Róży św. Łucji i ich rodzin 
14.12.2018, piątek 
6.45 1) rezerwacja 
 2) ++ Leokadia i Włodzimierz Kłusek, ich rodzice
17.00 + Maria Kiełbowicz – od brata Stanisława z rodziną 
15.12.2018, sobota 
6.45 ++ Paweł Polewka 38. r. śm., Aniela, Wiktoria żony, Stefan, He-

lena, Teresa Suder 
17.00 ++ Joanna i Maria Filuciak, dziadkowie z rodziny Filuciak i Po-

laniak 
16.12.2018, niedziela 
7.00 ++ Marian Matoga w r. śm., Emilia i Teodor Szlachetka, Kazi-

miera i Władysław Matoga 
9.00 rezerwacja 
11.00 ++ Antoni Polewka, Zofia żona, Czesław Kiełbowicz, Katarzyna 

żona, Franciszek syn  
15.30 Dziękczynna za ocalenie z wypadku z prośbą o dalsze Boże bło-

gosławieństwo, zdrowie
17.12.2018, poniedziałek 
6.45 ++ Franciszek i Maria Tatka, Stanisław i Antonina Tatka, Józef 

i Zofia Tatka  
17.00 ++ Maria Kurowska, Kazimierz mąż, Mikołaj Hodurek, Joanna 

żona, dusze w czyśćcu cierpiące  
18.12.2018, wtorek  
6.45 1) ++ Józef Podoba, Wiktoria żona, Jan Dyduła, Stanisława żona, 

ich rodzice, synowie Władysław, Jan, Stefan, Jan Worwa, ks. 
Henryk Szlachetka 

 2) + Jan Włoch – od kuzyna Władysława z rodziną 
17.00 + Maria Kiełbowicz – od sąsiadów Dąbrowów, Leśniewskich 

i Korzeniowskich 
19.12.2018, środa 
6.45 ++ Władysław Bujas, Józefa i Jan rodzice, rodzeństwo, dziadko-

wie, zmarli sąsiedzi  
17.00 + Jan Włoch – od cioci Genowefy 
20.12.2018, czwartek 
6.45 ++ Adam Polewka, Jan i Helena rodzice, Maria i Władysław Pa-

choń 
17.00 + Krystyna Rospond – od rodziny Górków 
21. 12. 2018, piątek 
6.45 1) Dziękczynno-błagalna w 55. r. ur. z prośbą o dalsze Boże bło-

gosławieństwo dla Adama 
 2) + Antoni Mirek – od Marcina i Anety Kurowskich z rodziną 
17.00 + Maria Kiełbowicz – od Redakcji Białego Kamyka 
22.12.2018, sobota 
6.45 W intencji rodzin naszej parafii 
17.00 + Władysław Bylica – od syna Czesława z rodziną 
23.12.2018, niedziela 
7.00 ++ Helena Szczotkowska, Józef mąż, Maria Kurowska, Kazi-

mierz mąż i zmarli z rodziny 
9.00 ++ Stanisław Podoba, Franciszek i Maria Klimek rodzice, Jan 

i Agnieszka Klimek, Stanisław syn 
11.00 + Alojzy Rączka 3. r. śm.
15.30 + Stanisław Stanek – od syna Macieja 
24.12.2018, poniedziałek 
7.00 1) + Ewa Światłoń 
 2) ++ Józef Tomal, Wiktoria żona, Józef syn, Józef Kopta, Aniela 

żona, Alojzy Surmiak, Wanda żona, ich rodzice 
22.00 1) Za parafian 
 2) ++ Paweł Szlachetka, Józefa żona, Alicja Łukaszuk, Maria Ku-

rowska, Stanisław Kurowski, Józefa żona, Ryszard Łukaszuk  

25.12.2018, wtorek  
9.00 1) ++ Eugeniusz Chrapek i jego rodzice 
 2) + Zofia Wilkołek r. śm.
11.00 1) Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosławień-

stwo zdrowie w 50 r. ur. Jana 
 2) Dziękczynno-błagalna w 50 r. ślubu Marii i Jana z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie 
15.30 rezerwacja 
26.12.2018, środa 
7.00 ++ Janina Węgrzyn 5 r. śm., rodzice, siostra i bracia 
9.00 ++ Stanisław Liszkiewicz, Józefa żona, Andrzej syn, Marian Ka-

lisz, Aniela żona  
11.00 ++ Jan Węgrzyn r. śm., Franciszek i Maria Gigoń, ich dzieci: Jó-

zef, Rozalia, Stefania, Józefa 
15.30 rezerwacja 
27.12.2018, czwartek 
7.00 + Stanisław Tatka – od Genowefy i Jana Janickich 
17.00 + Łukasz Włoch 
28.12.2018, piątek 
7.00 1) ++ Julian Nowak, Maria córka, Stanisław i Anna Piątek, Jan 

i Władysław synowie, Stanisław i Stefania Piątek, Józef Ku-
rowski 

 2) ++ Adam Śmiłek 10. r. śm., Ryszard, Kazimierz, Tadeusz sy-
nowie 

17.00 + Maria Kiełbowicz – od szwagra Romana z rodziną 
29.12.2018, sobota 
7.00 + Antoni Wyroba – od chrześnicy Joanny z rodziną  
17.00 + Krystyna Rospond – od wnuka Piotra z rodziną 
30.12.2018, niedziela 
7.00 ++ Anna i Józef Łętocha 
9.00 ++ Paweł i Zofia Polewka, Jan i Ludwika Sumera, ich dzieci 
11.00 ++ Paweł Papiernik r. śm., Helena żona, Paweł syn, Jan Wolak, 

Zofia żona  
15.30 Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosławień-

stwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Magdaleny  
31.12. 2018, poniedziałek 
7.00 + Antoni Wyroba – od siostry Marceli z rodziną 
17.00 rezerwacja 
1.1.2019, wtorek  
7.00 Dziękczynno-błagalna w intencji członków Róży św. Józefa Ob-

lubieńca NMP i ich rodzin
9.00 W intencji Ojczyny 
11.00 rezerwacja 
15.30 + Zofia Szlachetka – od chrześniaka Antoniego z rodziną 
2.1.2019, środa 
7.00 ++ Andrzej Oliwa, Maria żona, Wojciech Szlachetka, Maria 

i Helena żony, Kazimierz Siuta, Helena Szlachetka, Edmund 
Oboń i zmarli z rodziny 

17.00 + Jan Włoch – od kuzynki Małgorzaty z rodziną 
3.1.2019, czwartek 
7.00 + Władysława Leśniak  
17.00 ++ Józef Szlachetka r. śm., Antonina i Władysław rodzice 
4.1.2019, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani 
17.00 + Władysław Bylica – od mieszkańców bl. 10. z osiedla 1000-le-

cia z Myślenic  
5.1.2019, sobota 
7.00 rezerwacja 
17.00 rezerwacja 
6.1.2019, niedziela 
7.00 rezerwacja  
9.00 ++ Barbara Pustelnik, Józef mąż, Stanisław Kurowski, Jerzy Sło-

miński i Anna Chrapek 
11.00 rezerwacja  
15.30 rezerwacja  
7.1.2019, poniedziałek 
7.00 + Maria Oliwa – od córki Marii z rodziną 
17.00 rezerwacja  
8.1.2019, wtorek  
7.00 1) + Zofia Dąbrowska – od rodziny Mikołajczyk z Bysiny  
 2) + Jan Włoch – od rodziny Byliców 
17.00 + Antoni Wyroba – od najbliższej rodziny 
9. 1. 2019, środa 
7.00 ++ Antonina i Władysław Szlachetka, Józef syn 
17.00 ++ Stanisław Węgrzyn, Rozalia żona, Franciszek syn, Maria Wę-

grzyn, Józef Podoba, Aniela i Barbara żony w r. śm.
10.1.2019, czwartek 
7.00 + Maria Kurowska – od córki Krystyny i wnuczki Urszuli z ro-

dziną 
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Chrzty
Izabela Barbara Łapa 
Mikołaj Kamil Chlebda 

Pogrzeby 
+ Jan Stanisław Włoch 
+ Tadeusz Gędźba 

K a l e n d a r i u m  l i t u r g i c z n e 
11 grudzień 
Wtorek, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, pa-
pieża 
12 grudzień 
Środa, Dzień powszedni albo wspomnienie św. NMP z Guadalupe 
13 grudzień 
Czwartek, Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
14 grudzień 
Piątek, Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i dr Kościoła 
16 grudzień 
3. Niedziela Adwentu 
23 grudzień 
4. Niedziela Adwentu 
25 grudzień 
Wtorek, Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
26 grudzień 
Środa, Święto św. Szczepana, męczennika 
27 grudzień 
Czwartek, Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty 
28 grudzień 
Piątek, Święto św. młodzianków męczenników 
29 grudzień 
Sobota, Piąty dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego 
30 grudzień 
Święto Ściętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
31 grudzień 
Poniedziałek, Siódmy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego
1 styczeń 
Wtorek, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 
2 styczeń 
Środa, Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjan-
zu, biskupów 
3 styczeń 
Czwartek, Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus 
6 styczeń 
Uroczystość Objawienia Pańskiego 

7 grudzień 
Poniedziałek, Wspomnienie św. Rajmunda prezbitera 
13 styczeń 
Święto Chrztu Pańskiego 

Czytania mszalne na niedziele 
16 grudzień, 3. Niedziela Adwentu 
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: 
radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana 
wszystkim ludziom: Pan jest blisko! (Flp 4, 4n).
23 grudzień, 4. Niedziela Adwentu 
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się 
słowa powiedziane Ci od Pana (Łk 1, 45).
25 grudzień, Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś 
Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych osta-
tecznych dniach przemówił do nas przez Syna (Hbr 1,1).
30 grudzień, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się 
w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cier-
pliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie na-
wzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak 
Pan wybaczył wam, tak i wy (Kol 3, 12).
1 styczeń, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli 
Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące żłobie (Łk 2, 16).  
6 styczeń, Uroczystość Objawienia Pańskiego 
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za pano-
wania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli 
do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król 
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wscho-
dzie i przybyliśmy oddać mu pokłon” (Mt, 2,1n). 
13 styczeń, Święto Chrztu Pańskiego 
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także 
przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo  
i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby 
gołębica, a nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk, 3, 21n).

Śluby
Rafał Daniel Białkowski i Magdalena Karolina Szybowska

17.00 ++ Salomea Polewka 5 r. śm., Stanisław mąż, Edward zięć 
i zmarli z ich rodzin 

11.1.2019, piątek 
7.00 ++ Rozalia Łapa r. śm., Władysław mąż, Celina córka 
17.00 + Franciszek Braś – od żony 
12. 1. 2019, sobota 
7.00 rezerwacja 
17.00 + Dorota Cudak – od męża z dziećmi 

13.1.2019, niedziela 
7.00 Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski w 90. r. ur. Jana z proś-

bą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie 
9.00 1) rezerwacja  
 2) rezerwacja  
11.00 rezerwacja  
15.30 + Władysław Bylica – od syna Bogdana z rodziną  
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