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Drodzy Czytelnicy!
Który to już Wielki Post w naszym 
życiu? Po co, w jakim celu, co roku 
słyszymy słowa biblijnego proroka 
Joela: Tak mówi Pan: Nawrócicie 

się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz 
i lament (Jl 2,12) ? Nie są to pytania sztuczne, „wyssa-
ne z palca”. One nurtują serca wielu z nas. Oczywiście, 
inaczej odczuwa to dziecko, inaczej człowiek dojrzały, 
doświadczony, a jeszcze inaczej ten, który ma świado-
mość, że jego życie dobiega kresu. 

Żyjemy przecież w świecie, o którym ktoś kiedyś 
powiedział, że toczy się w nim „nieustanna wojna po-
stu z karnawałem”. Z jednej bowiem strony kuszą nas 
dochodzące ze wszystkich stron reklamy typu: baw się, 
póki możesz. Wokół atakują kolorowe neony sklepów, 
kin, restauracji. Wszędzie hałas i gwar, które zagłu-
szają prawdę o tym, że nie każdemu jest do śmiechu. 
I jeszcze ten nawał zajęć, pilnych spraw do załatwie-
nia. Wszystko to sprawia, że żyjemy w ciągłym biegu. 
A jednak z drugiej strony, wielu z nas, od czasu do cza-
su nawiedzają niepokojące myśli, że chyba „coś jest nie 
tak” z tym życiem. Jakby na potwierdzenie tych słów na 
jednym z portali społecznościowych ktoś kiedyś umie-
ścił paradoksalny opis naszego świata i naszego życia. 
Pisał m. in.: mamy coraz wyższe budynki – ale słab-
sze panowanie nad sobą, szersze i dłuższe autostrady 
– ale wyższy punkt widzenia, mamy większe domy – 
ale mniejsze rodziny, więcej wygód – ale mniej czasu, 

mamy więcej naukowców – ale mniej zdrowego roz-
sądku, więcej ekspertów - ale i więcej problemów, wię-
cej lekarstw – i gorsze zdrowie.

Czy zatem siostro i bracie zgadzasz się z takim opi-
sem? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi: „tak” przyjmij sło-
wa Jezusa: „pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, 
Ja wam daję” (J 14,27). W słowach: „Nie tak, jak daje 
świat”, mieści się wiele, a w tym również zapowiedź 
Wielkiego Postu, który teraz przeżywamy. Sam Jezus 
doświadczył go na pustyni, a potem powiedział do 
każdego z nas, że post jest potrzebny, jeśli chce się Go 
naśladować. Słowa te nie zostały zignorowane. Kościół 
bowiem w ciągu XX wieków konkretnie określił spo-
sób poszczenia. 

W Środę Popielcową kapłani posypują nasze głowy 
popiołem. A słowa, które wtedy słyszymy, są tak waż-
ne, że warto je przypominać: Nawracajcie się i wierz-
cie Ewangelii (Mk 1,15). Pamiętaj, że prochem jesteś 
i w proch się obrócisz (Rdz 3, 19). W tych prostych 
zdaniach zawarty jest sens postu. To jest pierwszy wy-
mowny jego znak. Chodzi tutaj bowiem o nawróce-
nie, czyli zmianę myślenia i życia. Trzeba sprawdzić, 
czy nasza droga prowadzi do celu, którym jest sam 
Bóg. Idąc przez życie, mamy zbliżać się do Jego źró-
dła. I właśnie tego wyjątkowego zbliżania się do Boga, 
w tym niezwykłym czasie jakim jest Wielki Post życzę 
Wam drodzy Parafianie! 

ks. Sławomir Głuszek 

MODLITWA W OGROJCU

Po raz ostatni Jezu szedł wraz z uczniami 
Do oliwkowego ogrodu zwany Getsemani 
Jezus modlił się do Ojca klęcząc w oddali
Uczniowie spali przy Jezusie nie czuwali 

Klęczy Jezu sam w Ogrojcu
Nad Nim noc i gęste chmury 
Jezu do Ojca bardzo rozmodlony
Smutny przygnębiony ponury 

Wiatr huczy i wieje wokoło 
Jakby już na burzę się miało
Z Jezusa krwi i potu leci niemało
W agonii spocony i ma mokre ciało

Jezu woła i prosi swego Ojca
Omal że do Ojca nie krzyczy 
Jeżeli możliwe oddal ode mnie 
Ten dany mi wypić kielich goryczy 

Jeżeli Ojcze Twoja wola ma się wypełnić 
Mam ludzkość wybawić niech tak się stanie
Przyjmę swoje poniżenie i krwawą mękę
Przybicie gwoźdźmi Krzyżowe konanie

Dziadek Roman

A
nd

re
a 

M
an

te
gn

a,
 A

go
ni

a 
w

 o
gr

od
zi

e 
G

et
se

m
an

i, 
XV

 w
. 



biały kamyk  nr 3/159 3

AKTUALNOŚCI

Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy 
przykazaniami Twymi…
Tekst: Wacław Szczotkowski

„Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, 
którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom 
marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby 
do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie 
zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo 
błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda roz-
dziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jed-
ności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia 
i jeden pasterz”. 

Z pewnością nie trzeba naszym czytelnikom wyjaśniać, 
z jakiej modlitwy znanej czcicielom Najświętszego Ser-
ca Jezusowego, a także wierzącym, praktykującym, jest 
ów wyszczególniony na wstępie fragment. Niewątpliwie 
jednak winien jestem uzasadnienie, jaka intencja przy-
świecała mi, że rozpoczynając cykliczny tekst dotyczący 
rozważań nad tematem troski o wzrost wiary w naszym 
życiu, zacytowałem właśnie ten wyjątek, tej pięknej mo-
dlitwy, czyli „Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa”. Argumentacji łatwo się 
domyślić. Otóż rozpoczynamy po raz kolejny w naszym 
życiu Wielki Post. Na progu tego świętego czasu zawsze 
wołamy do Pana Jezusa, aby pomógł w prawdziwym 
nawróceniu synom marnotrawnym, którzy Go opu-
ścili i umocnił wiarę tych, których błędne mniemania 
uwiodły oraz, aby we wspólnocie Kościoła przystani 
prawdy i jedności wiary umocnił nasze starania Bożą 
łaską. Wszyscy pobożni chrześcijanie w tym szczegól-
nym czasie czterdziestodniowego postu, starają się pod-
jąć praktyki pokutne i dostrzec własne słabości, i wła-
sną grzeszność. Jednak pamiętajmy, że nie wolno nam 
koncentrować się na sobie, ale większą uwagę zwrócić 
na Pana Boga. Do tego przecież zachęca nas Pan Jezus: 
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”. 
A zatem nie chodzi o to, by skupiać się na sobie, na wła-
snym umartwieniu, wyrzeczeniu, niejedzeniu – jako na 
celu, który chcemy osiągnąć. Przeciwnie, umartwienia 
mają sens wówczas, gdy odciągają nas od siebie samych, 
byśmy mogli otworzyć się na Pana Boga i na drugiego 
człowieka. Post jest to odczucie głodu ducha, którego 
nie zaspokoimy sami. To czas oczyszczenia serca, aby 
spełniać najgłębsze ludzkie pragnienie, którym jest mi-
łość Boga całym sercem, całym umysłem, całą duszą 
i ze wszystkich sił. Jednocześnie jest to czas wyzwolenia 
z pychy, wygodnictwa i własnej wystarczalności. 

To są motywy, którymi powinien się kierować czło-
wiek wiary. Post jest drogą rozwoju, gdy mamy szla-
chetną motywację. Przyczynia się do poznania praw-
dy o sobie i o swoich pragnieniach. Uświadamia nam 

jasne i ciemne 
strony nasze-
go życia oraz 
ułatwia pozna-
nie własnych 
braków i tego, 
że nie może-
my polegać na 
sobie samych. 
Uczy pokory. 
W ten sposób walczymy z wrogiem duszy i stajemy się 
dziećmi Bożymi. 

Kościół w Wielkim Poście nawiązuje do czterdziesto-
letniej wędrówki Izraelitów przez pustynię i do czter-
dziestu dni przebywania Pana Jezusa na pustyni. Po-
czątkiem wędrówki narodu wybranego było wydarzenie 
paschalne; noc wyjścia z niewoli egipskiej i przejście 
przez Morze Czerwone. Pan Jezus na pustyni przy-
gotowywał się do swojej Paschy – cierpienia, śmierci 
i zmartwychwstania. My także podczas Wielkiego Postu 
przygotowujemy się do Paschy Pana Jezusa, do wejścia 
w tajemnicę zbawczej śmierci i zmartwychwstania. 

Jedną wśród wielu praktyk pokutnych, która zbliża 
nas do Pana Boga, jest modlitwa. Wybrałem ją celowo, 
ponieważ współgra z zagadnieniem, które ma zdomi-
nować nasze rozważanie odnoszące się do drugiego 
przykazania Bożego; „Nie będziesz brał imienia Pana 
Boga swego, nadaremnie” i jego oddziaływania na oży-
wienie wiary.

Trzeba sobie uzmysłowić, że Panu Bogu nie chodzi 
o to przede wszystkim, by nie wywoływać bez zastano-
wienia „Jezus Maria” czy „rany boskie” lecz zależy Mu 
na czymś wiele ważniejszym. Pan Bóg postawił drugie 
przykazanie na straży życia modlitwy. Imię Boga wy-
mawiane z szacunkiem zawsze jest modlitwą. Ponieważ 
człowiek, który w ciągu dnia wymówi Imię Boga z na-
leżną czcią, nie będzie już rzucał nim bez potrzeby. Taki 
człowiek wie, że Imię Boga jest święte, wspaniałe, wiel-
kie i bliskie jego sercu i dlatego będzie Go strzegł jak 
świętości. Ten kto kocha Pana Boga nie rzuca Jego imie-
niem po kątach, lecz wymawia go ze czcią na modlitwie. 
Wtedy modlitwa staje się takim kanałem, którym prze-
pływa pokarm dla duszy. Taka modlitwa jest oparta na 
wierze i zaufaniu. 

Podsumowaniem rozważań niech będzie ustęp z Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego: 2145 „Wierzący powi-
nien świadczyć o imieniu Pańskim, odważnie wyznając 
swoją wiarę. Przepowiadanie i katecheza powinny być 
przeniknięte adoracją i szacunkiem dla imienia Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa”. ■
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Jerusalem – Miasto Święte
Tekst: Andrzej Pawłowski

Jerozolima, święte miejsce żydów, 
chrześcijan i muzułmanów. Spo-
glądamy na miasto ze zbocza Góry 
Oliwnej, a dokładnie przez ozdobio-
ne metalowym ornamentem okno 
w maleńkim kościółku o kształcie 
łzy – Dominus Flevit – Pan Zapła-
kał. Zapłakał nie nad swym losem 
w najbliższych dniach, który znał 
i podejmował, zapłakał nad losem 
tego miasta, ale i wszystkich tych, 
którzy nie zechcą przyjąć daru Od-
kupienia. To chyba najbardziej zna-
ny urzekający widok Jerozolimy. Na 
pierwszym planie potężny mur z za-
murowaną żydowską Złotą Bramą, 
a ponad nimi majestatyczna islam-
ska złota Kopuła na Skale. Jest to 
miejsce dawnej Świątyni Izraela.

Jednak nie ten wspaniały obiekt 
jest naszym celem. My przyszliśmy 
dotknąć Grobu Pańskiego i prze-
konać się, że jest pusty. Tak przyszli 
wtedy apostołowie, tak też od wie-
ków pielgrzymują chrześcijanie.

W tamtych czasach miejsca 
śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa leżały już poza murami mia-
sta, ale tuż przy bramie i ruchliwej 
drodze do Cezarei, aby wielu mogło 
zobaczyć jak władza karze złoczyń-
ców. W nieczynnym kamieniołomie 
zamienionym na ogród pozostał 
ostaniec skalny wysoki na ok 11 m, 
długi na kilkanaście i na kilka sze-
roki. Wszystko wokół wybrano, a on 
nie nadawał się na materiał budow-
lany. Sens i cel tej skały o kształcie 
sklepienia czaszki zwanej Golgotą, 
a z łaciny Kalwarią, był inny – tam 
miało dokonać się Zbawienie. Oko-
ło 40 metrów dalej, już w skalnej 
ścianie wyrobiska wykuwano groby. 
Jeden z nich bogaty, należący do Jó-

zefa z Arymatei, nie był jeszcze ni-
gdy użyty. Składał się on z przed-
sionka i komory, gdzie na skalnej 
półce złożono ciało Jezusa. Wejście 
zamykało się wielkim głazem.

Ewangelie dokładnie przytaczają 
nam wydarzenia sprzed 2 tysiącleci. 
Wiemy, że Chrystus umarł na krzy-
żu na Golgocie i wiemy, że zmar-
twychwstał z Grobu – bo przecież 
Bóg jest ponad śmiercią. Jest więc 
oczywiste, że uczniowie Chrystu-
sa opowiadali i spisywali szczegóły 
z życia i nauczania Mistrza, jak też 
troskliwie przechowywali pamiąt-
ki po Nim i opiekowali się miejsca-
mi związanymi z Jego życiem. Nie-
wątpliwie najważniejsze z nich to 
właśnie Golgota i Grób Pański. Nie 
było to łatwe, bo „sekta Nazarejczy-
ka” była ścigana i prześladowana za-
równo przez rodaków – Żydów, jak 
i później przez najeźdźców – Rzy-
mian. Jednak już od początku pota-
jemnie odwiedzano grób Pana i nie 
przez przypadek już nigdy nikogo 
w nim pochowano. 

Trzydzieści lat później wybuchło 
powstanie, krwawo stłumione przez 
Rzymian, zginęło ok. miliona Izra-
elitów. Chrześcijanie nie brali w nim 
udziału, przestrzeżeni słowami 
Chrystusa (Łk 21, 20–24) zawczasu 
opuścili Jerozolimę. Zwycięzcy zbu-
rzyli miasto i Świątynię. Pozostał 
tylko fragment zachodniego muru – 
Ściana Płaczu, przy której do dzisiaj 
modlą się żydzi z całego świata.

W 130 r. cesarz podjął decyzję 
o wybudowaniu na ruinach Jerozo-
limy całkiem nowego miasta w stylu 
rzymskim. Była to obelga dla Izra-
ela. Wybuchło kolejne powstanie 
i zginęło kolejne pól miliona ży-

dów. Wydano im także bezwzględ-
ny zakaz wstępu do miasta. Pozosta-
li przy życiu osiedlili się nieopodal 
na Górze Synaj. 

Golgota i Grób znalazły się w gra-
nicach murów nowego miasta i były 
dostępne tylko dla chrześcijan po-
gańskiego pochodzenia. Wkrótce 
jednak je zasypano i wybudowano 
na nich rzymską świątynię Afrody-
ty. Całkowicie zmienił się też układ 
miasta, tak że dzisiejsza Via Dolo-
rosa nie jest tą, po której Chrystus 
dźwigał krzyż.

Dopiero w 325 r. chrześcijanka 
św. Helena, matka cesarza Konstan-
tyna I Wielkiego, odkryła i upamięt-
niła najważniejsze święte miejsca 
w Jerozolimie i całej Ziemi Świętej. 
Pomimo upływu trzystu lat i prze-
śladowań chrześcijanie dokładnie  
je znali.

Zburzono przybytek Afrodyty, 
odkopano Golgotę i Grób, a tak-
że znaleziono podziemną cysternę, 
w której znajdowały się trzy krzyże. 
Na jednym z nich tkwiła tabliczka 
w trzech językach – Jezus Nazarej-
czyk Król Żydowski. Wybudowa-
no wspaniałą świątynię, trzykrotnie 
większą od dzisiejszej. Na środku 
dziedzińca wznosiła się odsłonięta 
skała Golgoty, a na jej szczycie lśnił 
szczerozłoty krzyż (ten prawdzi-
wy Krzyż, odnaleziony w podzie-
miach, podzielony na części powę-
drował w świat). Obok dziedzińca 
wznosiła się majestatyczna bazyli-
ka przykryta wielką otwartą kopu-
łą, a pod nią skała, gdzie był Grób. 
Przycięto ją tak, że został tylko po-
tężny sześcienny blok, w którym 
znajdował się autentyczny Grób 
Pański. Zewnętrzne i wewnętrzne 
powierzchnie były bogato zdobio-
ne. Samą skalną półkę, gdzie leża-
ło ciało Pana Jezusa zakryto mar-
murową płytą, aby ochronić przed 
gorliwymi pielgrzymami, którzy 
starali się choć okruch z niej odłu-
pać, jako najcenniejszą relikwię. 
W następnych trzech wiekach Zie-
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mia Święta stała się prawie w pełni 
chrześcijańska. 

Bazylika św. Heleny nie dotrwała 
do naszych czasów – w 614 r. zbu-
rzyli ją Persowie, którzy zdobyli Je-
rozolimę. Wkrótce, po odbiciu mia-
sta, została jednak odbudowana, 
choć już w znacznie skromniejszym 
wymiarze.

W 638 r. Jerozolimę i Palestynę 
opanowali muzułmańscy Arabo-
wie. Kalif rozkazał wybudować na 
wzgórzu, gdzie stała kiedyś Świą-
tynia Izraela – dwa meczety, które 
do dzisiaj podziwiamy. Jeden z nich 
zwieńczony majestatyczną złotą ko-
pułą okrywa miejsce, gdzie wg tra-
dycji izraelskiej miała się odbyć 
ofiara Abrahama, a wg wierzeń isla-
mu – Mahomet został wzięty do nie-
ba. Jest to obok Mekki i Medyny naj-
świętsze miejsce muzułmanów. 

Bazyliki Grobu Pańskiego nie 
zniszczono – islam uznaje Chrystu-
sa za jednego z czterech głównych 

proroków. Zrobił to czterysta lat 
później w roku 1009 inny kalif, fa-
natyczny prześladowca chrześcijan. 
Wtedy też zdewastowano dokład-
nie wszystkie święte miejsca, rozbi-
to także sam Grób. Wkrótce kolejni 
zdobywcy, islamscy Turcy zakazali 
wyznawcom Chrystusa nawet wstę-
pu do Jerozolimy. Spowodowało 
to reakcję chrześcijańskiej Europy 
i I Wyprawę Krzyżową w roku 1095 - 
dla oswobodzenia Grobu Pańskiego. 

Jerozolima została zdobyta i na 
blisko sto lat stała się stolicą chrze-
ścijańskiego królestwa w Ziemi 
Świętej. W tym okresie wybudo-
wano właśnie Bazylikę Grobu Pań-
skiego, która przetrwała do dzisiaj.

Losy miasta odmieniały się jesz-
cze wielokrotnie, choć od XIII do 
XX wieku bez przerwy pozostawa-
ło ono pod kontrolą władców mu-
zułmańskich. Zmieniała się także na 
przeciągu wieków możliwość piel-
grzymowania chrześcijan do Ziemi 

Świętej. Jednak od roku 1219 szcze-
gólną opiekę nad Bazyliką i posłu-
gę dla przybywających sprawuje 
nieustannie zakon Franciszkanów. 
Św. Franciszek osobiście spotkał się 
z sułtanem i uzyskał wieczyste ze-
zwolenie. Chrześcijanie wszystkich 
obrządków stopniowo odkupywa-
li od muzułmanów pamiątki i świę-
te miejsca. Jednak do dzisiaj wiele 
z nich nadal pozostaje w rękach is-
lamskich rodzin i są one jedynie za 
opłatą udostępniane chrześcijanom.

W XX w., po upadku impe-
rium otomańskiego, Ziemia Święta 
i sama Jerozolima była pod zarzą-
dem brytyjskim, a później należała 
do Jordanii i Izraela. Niestety miej-
sce to do dzisiaj nie zaznało trwałe-
go pokoju i nieustannie jest nękane 
konfliktami religijnymi, narodowo-
ściowymi i politycznymi. Jednak 
pomimo tego chrześcijanie z całego 
świata ciągle pielgrzymują do Pań-
skiego Grobu. ■

Święty Turybiusz z Mongrovejo
Turybiusz z Mongrovejo, święty, jest 
patronem Peru. Pochodził z Hisz-
panii. Urodził się w 1531 r. Stu-
diował w Salamance i Koimbrze. 
W 1579 r. został mianowany arcybi-
skupem Limy, do której przybył dwa 
lata później. Tą jedną z najstarszych 
i wówczas największych latynoame-
rykańskich metropolii kierował 
przez 25 lat, próbując uporządko-
wać w niej życie religijne. Założył 
pierwsze seminarium w Ameryce 
oraz niemal podwoił liczbę parafii 

i misji w swojej archidiecezji. Zabie-
gał również o to, aby podnieść po-
ziom intelektualny i moralny kleru. 
Przeprowadził 14 synodów. Trosz-
czył się o ubogich. Polecił wyda-
nie trójjęzycznego katechizmu: po 
hiszpańsku i w dwóch językach in-
diańskich-keczua i ajmara. Pro-
wadził życie pełne umartwienia. 
Zmarł podczas pasterskiej wizytacji 
23  marca 1606 r. Papież Innocenty 
XI beatyfikował go w 1679 r., a Be-
nedykt XIII kanonizował w 1726 r. ■
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6 lat papieża Franciszka – teraz nadejdzie dla 
niego prawdziwy sprawdzian 
Tekst: Dawid Grzeszkowicz

13 marca tego roku minie 6 lat od wybrania Jor-
ge Mario Bergoglio na Stolicę Piotrową. Warto 
podsumować co Franciszkowi udało się przez 
ten czas osiągnąć.

Wybór pierwszego papieża pochodzącego z kontynen-
tu południowoamerykańskiego był zaskoczeniem dla 
wszystkich. Każdy zadawał sobie pytanie: Jaki to będzie 
papież? Jaki pontyfikat? Krótko mówiąc wybór Jorge 
Mario Bergoglio był wielką niewiadomą dla Kościoła, 
lecz wierząc w Mądrość Ducha Świętego przemawiającą 
przez kardynalskie głosy wierzyliśmy, że Kościół został 
powierzony w ręce dobrego pasterza.

Dewizą Franciszka są słowa z homilii św. Bedy: Mi-
serando atque eligendo (Spojrzał z miłosierdziem i wy-
brał). Od początku swojego pontyfikatu głosi by Kościół 
stał się ubogi. Papież dając przykład wiernym stosuje tę 
zasadę. Nie mieszka tak jak jego poprzednicy w Pałacu 
Apostolskim, ale w mieszkaniu w Domu Świętej Marty. 
Po Watykanie porusza się pieszo lub samochodem mar-
ki Volkswagen. Zrezygnował z wyjazdu do letniej rezy-
dencji w Castel Gandolfo na letnie wakacje, tak jak czy-
nili jego poprzednicy. Lecz to są tylko gesty. Ważne ale 
nie tak istotne jak jego wpływ na życie Kościoła.

Już 4 miesiące po wyborze przedstawił swoją pierw-
szą encyklikę Lumen fidei (Światło wiary) zawierającą 
refleksje na temat wiary: od wiary Abrahama i Izraela, 
o związku wiary z miłością i rozumem, przekazywa-
niu wiary w Kościele, aż do jej spełnienia w relacjach 
międzyludzkich, życiu rodzinnym i społecznym, w ob-
liczu cierpienia i śmierci. Rok 2013 to również spotka-
nie w Rio podczas Światowych Dni Młodzieży. Podczas 
pontyfikatu Franciszka obchodziliśmy też Rok Miłosier-
dzia i Rok Życia Konsekrowanego.

W swoich kazaniach kładzie nacisk na współczucie 
wobec ubogich, podkreśla jednak znaczenie świętości 
i duchowości, uznając, że przemiana serc ludzi bogatych 
przyniesie więcej pozytywnych skutków dla biednych, 
niż same działania polityczne. W ostatnim czasie z ra-
cji wypływania na wierzch skandali pedofilskich wśród 
hierarchów kościelnych papież pragnie walczyć z tym 
smutnym i kompromitującym Kościół procederem.

„Chciałbym tutaj powtórzyć jednoznacznie: jeśli 
w Kościele wystąpiłby chociaż jeden przypadek wyko-
rzystywania, który sam w sobie jest potwornością, to 
taki przypadek zostanie potraktowany z najwyższą po-
wagą”- zapewnił Franciszek. 

W roku 2015 ukazała się druga i jak na razie ostatnia 
encyklika Franciszka Laudato si w której poruszane były 
kwestie ekologii i ochrony środowiska. Obserwujemy 

gołym okiem zachodzące zmiany klimatyczne i celem 
encykliki jest ukazanie piękna świata stworzonego przez 
Boga lecz również podkreślenie odpowiedzialności lu-
dzi za naturę.

Rok 2016 był czasem spotkania papieża z młodymi 
w Krakowie podczas ŚDM i chyba najważniejsze słowa 
z tych dni: „Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeń-
stwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć tro-
chę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy 
na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, 
o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie 
pomyślałeś”. 

Jak do tej pory papież Franciszek odbył 27 pielgrzy-
mek w tym jedną do Polski podczas Światowych Dni 
Młodzieży. Podczas swoich wizyt papież zwraca uwa-
gę na ludzi biednych, czego przykładem są jego wizy-
ty w faweli (dzielnica biedy) Varginha w Rio de Janeiro 
podczas ŚDM w Brazylii czy choćby spotkanie z więź-
niami w Ciudad Juárez w Meksyku podczas pielgrzym-
ki do tego kraju w dniach 12–17.02.2016 r. W dniach 
3–5.02 tego roku papież odbył pielgrzymkę do Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich. Była to pierwsza w histo-
rii pielgrzymka Głowy Kościoła na Półwysep Arabski, 
co ukazuje, że Franciszkowi leży na sercu dialog z in-
nych religiami i ekumenizm.

W ciągu kolejnych lat trwania pontyfikatu papież na-
dal będzie głosił potrzebę ubóstwa i pokory wśród ka-
tolików i – chyba przede wszystkim – kościelnych hie-
rarchów, co nie wszystkim się oczywiście podoba. Lecz 
według mnie, głównym problemem z jakim przyjdzie 
się zmierzyć Franciszkowi i całemu Kościołowi, jest 
skandal pedofilski wśród wysoko postawionych człon-
ków duchowieństwa. Jak papież zareaguje? Co się stanie 
z osobą duchowną, gdy wina zostanie udowodniona? 
I najważniejsze – jak naprawić nadszarpnięty autorytet 
i ufność do Kościoła? ■
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Wycieczka scholi
Tekst: an. Dominika Pająk

Schola parafialna pod opieką księdza Sławomira oraz 
animatorek: Karoliny, Dominiki i Wiktorii, w sobotę, 
23.02.2019 r. pojechała na wycieczkę do Krakowa. Ce-
lem wycieczki było wspólne spędzenie czasu w kinie. 
Po skończonej popołudniowej próbie wyruszyliśmy do 
Krakowa. Po przybyciu na miejsce, okazało się, że do 
rozpoczęcia seansu jest jeszcze sporo czasu. Korzysta-
jąc zatem z okazji udaliśmy się do Centrum Handlowe-
go Zakopianka, w którym znajdują się rozmaite punkty 
gastronomiczne. Po spożyciu małego „co nieco” skie-
rowaliśmy się do kina. Przed wejściem kupiliśmy pop-
corn i colę, aby jak najlepiej oglądało się nam nasz film 
animowany pt.: Jak wytresować smoka 3. Rozpoczął się 
on o godzinie 16:00. Nie była to zwykła bajka z pro-
stym morałem, ale kolejna część animowanej trylogii 
o niesamowitej przyjaźni między młodym Wikingiem, 
a ostatnim przedstawicielem wyjątkowego smoczego 
gatunku. Film ten porusza problem dorastania i bole-
snego zderzenia się z okrutną rzeczywistością, w któ-
rej to bohater musi pozwolić odejść swojemu przyja-
cielowi, by ten mógł być szczęśliwy. Historia młodego 

wikinga i jego przyjaciela mocno również akcentuje 
wartość człowieka i uczy, że nikt nie jest ani mniej, ani 
bardziej wartościowy niż my sami. 

Po skończonym seansie wróciliśmy do naszego busa 
i udaliśmy się w stronę domu. W drodze powrotnej, 
mogliśmy posłuchać Miłość w Zakopanem w wykona-
niu naszego wikariusza ks. Sławomira Głuszka z ory-
ginalnym podkładem muzyczny. Około godziny 19.00 
przybyliśmy do Jawornika. Po zakończonej wycieczce 
wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni. Bajka bardzo nam 
się podobała. Mamy nadzieję, iż będzie więcej takich 
ciekawych wycieczek. ■

„Jawornickie 
Walentynki"
Tekst: Bogumiła Łętocha

Tak to już 15 raz jak Strażnica 
OSP Jawornik hucznie rozpo-
częła włoskimi przebojami 
wspólną zabawę w szczyt-
nym celu. Goście na sali 
bawili się, kupowali cegieł-
ki z nagrodami rzeczowymi, 
z których dochód przeznaczymy na 
pomoce i zabawki dla naszych wychowanków 
D.J.S.BROTHERS zagrał największe przeboje i wspania-
le bawił wszystkich chętnych do tańca, dania serwowa-
ne przez Catering „RS”, zadbał, aby było pysznie i zdro-
wo, kolorowo.

Jako dyrektor Przedszkola, kieruję serdeczne podzię-
kowania rodzicom, dzięki którym loteria cegiełkowa 
była bardzo atrakcyjna i super wartościowa. Dzięku-
ję wam za zaangażowanie w życie przedszkola, pomoc 
w organizacji zabawy oraz poświęcenie wolnego czasu, 
bez waszej pomocy i współpracy nie osiągnęlibyśmy 
efektu dobrego wychowania i rozwoju młodego poko-
lenia. Dziękuję za wspaniałe wypieki i pomoc przy de-
korowaniu sali. Wspaniałemu personelowi przedszkola 
bardzo dziękuję, bo kolejny raz udowodnił, że efektywna 

praca nie powstaje w cudowny sposób, tworzą ją uczest-
nicy zespołu, a nasz jest wyjątkowy. Dziękuję za każdą 
pracę, która wniosła udział w organizację tej imprezy.

Dzięki hojności rodziców i pomocy ludzi dobrej woli, 
za zgromadzoną kwotę pragniemy zakupić nowy sprzęt 
audiowizualny. Zakupimy zabawki na każdą grupę, któ-
re uczą poprzez zabawę, dają dużo radości a jednocze-
śnie wpłyną na wszechstronny rozwój waszych dzieci. 
Wraz z Radą Rodziców pragniemy podziękować rodzi-
com dzieci przedszkolnych oraz firmom, które przyczy-
niły się do podniesienia atrakcyjności nagród wyloso-
wanych podczas sprzedaży cegiełek.
*Salon fryzjerski „Inspiracja” Małgorzata Ślusarczyk,  
 Myślenice ul. Rynek 6 
*Gabinet rehabilitacji i masażu Biela –MED.
*Nosalowy Dwór RESORT&SPA  – Zakopane
*Góreccy-Serwis 
*Mollyflex – Arkadiusz, Marzena Kiszka 
D OBRO W R AC A Z P ODWOJONĄ SI Ł Ą .  ■
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PRZYCHODZI PACJENT DO APTEKI…

Grypa jelitowa – wirusowe 
zakażenie przewodu pokarmowego
Zapewne każdy z nas przechodził w swoim życiu tą nie-
przyjemną przypadłość. Rozsadzający ból głowy, brzu-
cha, wymioty oraz podwyższona temperatura to jedne 
z najczęstszych jej objawów. Do zakażenia dochodzi 
dość szybko bo już w dwunastej godzinie od kontaktu 
z osobą chorą. Przenoszona jest drogą kropelkową lub 
pokarmową. Za jej rozprzestrzenianie odpowiedzialne 
są zazwyczaj rotawirusy lub adenowirusy. Grypa jelito-
wa zazwyczaj trwa około 2–4 dni, aczkolwiek zdarzają się 
przypadki, że okres choroby wydłuża się do 9 dni. Lecze-
nie należy rozpocząć od odpowiedniego nawodnienia 
chorego, podawanie sporej ilości płynów – wody mine-
ralnej, elektrolitów, herbatek ziołowych (mięty, melisy). 
W kolejnych dniach można włączyć do diety suchary, 
ryż, mięso drobiowe oraz kleiki. Jeżeli objawy utrzy-
mują się dłuższy czas należy ponownie skonsultować 
się z lekarzem. Szczególnie narażone na odwodnienie 

w tej chorobie są 
małe dzieci oraz 
osoby starsze. 
U niemowląt za-
leca się szczepie-
nia przeciw rota-
wirusom, które 
chronią przed 
kilkoma szcze-
pami rotawirusów a w przypadku zakażenia zmniejszają 
objawy choroby. Szczepionkę należy podać dziecku do 6 
miesiąca życia. Chroniąc się przed wniknięciem wirusa 
do twojego organizmu nie zapomnij o: zdrowej, zbilan-
sowanej diecie, higienie (częste mycie rąk szczególnie 
przed posiłkami), szczepieniem dzieci oraz unikaniem 
dużych skupisk ludzi w okresach zachorowalności. 

A. Rozum

Program rekolekcji wielkopostnych
Jawornik 31.03. – 03.04.2019 r.

Niedziela
7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
11.00 Msza św. z nauką dla dzieci Szkoły Podstawo-

wej i klas gimnazjalnych
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
16.00 Nauka dla małżonków i rodziców
16.45 Msza św.
17.30 Nauka dla młodzieży szkoły średniej, studiu-

jącej i pracującej

Poniedziałek
7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
8.30 Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla klas 

VII Szkoły Podstawowej  i gimnazjalnych
10.00 Nabożeństwo Słowa Bożego z nauką dla klas 

I–VI Szkoły Podstawowej
11.30 Odwiedziny chorych ze spowiedzią i Komunią 

świętą
15.30 Spowiedź dla chorych i starszych 
16.00 Msza św. dla chorych i starszych z udziele-

niem sakramentu namaszczenia chorych
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.15 Msza św. z nauką dla młodzieży szkoły śred-

niej, studiującej i pracującej

Wtorek
7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
8.30 Msza św. z nauką dla klas VII Szkoły Podsta-

wowej i gimnazjalnych
10.00 Msza św. z nauką dla klas I–VI Szkoły Podsta-

wowej 
14.00–18.00 Spowiedź dla wszystkich
16.00–16.30 Przerwa
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

Środa
 7.00 Msza św. z nauką i błogosławieństwem reko-

lekcyjnym dla wszystkich
 8.30 Msza św. z nauką i błogosławieństwem reko-

lekcyjnym dla klas VII Szkoły Podstawowej 
i gimnazjalnych

10.00 Msza św. z nauką i błogosławieństwem reko-
lekcyjnym dla klas I–VI Szkoły Podstawowej 

11.30 Nabożeństwo Eucharystyczne z błogosławień-
stwem dzieci w wieku  przedszkolnym 

16.30 Msza św. dla Róż Różańcowych i Wspólnoty 
Komunii świętej Wynagradzającej 

18.00 Msza św. z nauką i błogosławieństwem reko-
lekcyjnym dla wszystkich 



Spotkanie opłatkowe
Tekst: Władysław Kurowski

Tradycyjnie, bo już trzynasty raz spotkali się w budyn-
ku OSP ci, którzy w minionym, tym razem 2018 roku, 
byli najbardziej zaangażowani w życie społeczności 
 jawornickiej. 

Honory gospodarza pełnili: sołtys Jawornika Włady-
sław Kurowski oraz przewodniczący Rady Sołeckiej Da-
riusz Łabędzki. Gośćmi honorowymi byli – ksiądz pro-
boszcz Władysław Salawa, ksiądz wikariusz Sławomir 
Głuszek, burmistrz Jarosław Szlachetka, przedstawiciel 
starosty myślenickiego – członek Zarządu Rafał Kudas, 
naczelnik wydziału Edukacji MiGM Myślenice Pani Re-
nata Marzec, wicedyrektor SP w Jaworniku Pani Bożena 
Boczkaja, Robert Bylica – radny WM. 

Spotkanie opłatkowe było okazją do podziękowania 
wszystkim obecnym za obywatelską postawę, trud i za-
angażowanie w roku 2018 w rozwój Jawornika. Sołtys 
podziękował kolejno wszystkim środowiskom, wspo-
minając ich najważniejsze ubiegłoroczne osiągnięcia. 
Jak co roku, dokonał swoistego podsumowania najważ-
niejszych wydarzeń dla Jawornika w roku 2018. Mówiąc 
o działaniach społecznych podkreślił wartość Białego 
Kamyka, miesięcznika Parafii. Do ważnych dla Jawor-
nika wydarzeń sołtys Kurowski zaliczył: peregrynacja 
figury Św. Michała Archanioła (W. Starzec), instalacja 
relikwii św. Rafała Kalinowskiego, prace przy powsta-
jącym domu parafialnym, wieczory uwielbienia Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie, systematyczne 
spotkania RS, organizację festynów (OSP, Stowarzysze-
nie Aktywnych Kobiet „Róża” i SP), działalność Orkie-
stry Dętej i Chóru, organizację obchodów 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości – Cykl działań – (modlitwa 
dziękczynna – styczeń, wyjazd do Krakowa „śladami 
Niepodległości” – kwiecień, koncert dla Niepodległej 
(prezentacja talentów) – 3 maja, biegi dla Niepodległej 
– 2 maja, spotkanie z p. Posłem – wrzesień, Biesiada Ja-
wornicka i mecz piłki nożnej „Jawor” – oldboje – o pu-
char sołtysa. Uroczyste obchody 11 listopada – Msza 
św., wmurowanie tablicy pamiątkowej, apel poległych, 
uroczysta wieczornica – już 14 raz), działalność koła 
Caritas, działalność służby liturgicznej, oazy, scholi, 
Kręgów Rodzin Domowego Kościoła, Stowarzyszenia 
Aktywnych Kobiet „Róża” – występy telewizyjne, suk-
cesy piłkarskie ministrantów, działalność LKS „Jawor” 
oraz OSP Jawornik. Sołtys podkreślił też liczny udział 
mieszkańców Jawornika w wyborach samorządowych 
wyrażone 60% frekwencją, co przełożyło się na uzyska-
ne przez kandydatów z Jawornika mandaty. Władysław 
Kurowski w swoim wystąpieniu wymienił też prace, 
które zostały wykonane w Jaworniku: nakładka asfalto-
wa na drodze przy kładce dla pieszych na Zakopiance, 
w ramach BO Gminy – chodnik na starej części nowe-
go cmentarza oraz część główną alei nowego cmentarza 

wraz z krzyżem, w ramach budżetu obywatelskiego woj. 
małopolskiego mieszkańcy pozyskali środki na wykona-
nie 2 bezpiecznych aktywnych przejść dla pieszych na 
drodze sułkowickiej, z budżetu gminy wykonano 6 wiat 
przystankowych przy drodze wojewódzkiej. Podkreślił 
też, że sukcesem (1609 głosów) dla wnioskodawców 
z Jawornika zakończyła się też III edycja BO WM – do 
realizacji w 2019 r. zakup mobilnej sceny z zadaszeniem, 
nagłośnieniem i oświetleniem. Sołtys podkreślił, że 
wszystko, co dokonało się w Jaworniku, nawet realizacja 
najmniejszej inicjatywy wymaga zaangażowania wielu 
osób, ich wiedzy, talentu, czasu a nierzadko też prywat-
nych pieniędzy. Wszystkie działania społeczne wymaga-
ją też przychylności i wyrozumiałości współmałżonków, 
którzy wspierają osoby zaangażowane swoją radą i nie-
jednokrotnie muszą przejąć na siebie dodatkowe domo-
we obowiązki. Ksiądz Proboszcz w swojej wypowiedzi 
podkreślił role osób pracujących w zespole Caritas oraz 
na wartość każdej inicjatywy dla tworzenia Wspólno-
ty. Pan Burmistrz Jarosław Szlachetka i Pan Rafał Ku-
das podkreślali widoczne rezultaty społecznego zaan-
gażowania mieszkańców Jawornika. Burmistrz Jarosław 
Szlachetka zwrócił uwagę na niektóre konieczne do zre-
alizowania inwestycje w Jaworniku takie jak: budowa 
nowego przedszkola, chodnik przy drogach gminnych 
czy węzeł na Zakopiance. 

Po wypowiedzi sołtysa i zaproszonych Gości nad-
szedł czas na najważniejszą część naszego spotkania –  
po wspólnej modlitwie prowadzonej przez Księdza Pro-
boszcza i życzeniach księdza Sławomira połamaliśmy 
się opłatkiem, życząc sobie by dobro, życzliwość i błogo-
sławieństwo towarzyszyło nam zawsze w życiu rodzin-
nym, zawodowym i w pracy społecznej.

Po życzeniach nastał czas kolędowania przy akompa-
niamencie Roberta Bylicy i wspólnych rozmów, a do sto-
łu przygotowanego przez członków Rady Sołeckiej a ra-
czej członkinie, podano barszczyk z krokietem i pyszne 
domowe ciasta. Tradycyjnie wzniesiono toast lamp-
ką szampana za pomyślność mieszkańców Jawornika 
w roku 2019. Każde spotkanie ma swój kres. W miłej 
atmosferze minął czas opłatkowego spotkania. A kiedy 
większość uczestników opuściła już salę, organizatorom 
pozostało jeszcze doprowadzić miejsce spotkania do po-
rządku. Dziękując Ochotniczej Straży pożarnej za udo-
stępnienie sali oraz wszystkim, którzy pracowali przy 
organizacji spotkania za zaangażowanie, trzeba wierzyć, 
że za rok znów będzie okazja do spotkania, oraz w to, że 
rok 2019 będzie ciekawym i dobrym rokiem dla naszej 
Wspólnoty. ■
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

Dzień Babci i Dziadka
Kocha Babcię i Dziadziusia każdy wnuczek, każda wnusia.
Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każde-
go dziecka. Dlatego Dzień Babci i Dziadka obchodzili-
śmy bardzo uroczyście, przez dwa dni na Strażnicy OSP 
odbywały się specjalnie dla nich przygotowane występy. 
Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. 
W przedstawionych programach artystycznych wnuczę-
ta wyraziły swoją miłość i wdzięczność do ukochanych 
osób. Niejednej babci i dziadkowi zakręciła się łza w oku.

Następnie przedszkolaki wręczyły swoim ukocha-
nym babciom i dziadkom przygotowane upominki. 
W dalszej części uroczystości niecodzienni goście zo-
stali zaproszeni na słodki poczęstunek. Pełne radości 
i uśmiechu twarze zaproszonych gości pokazały nam, 
jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzony czas 
razem z wnukami.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz 
życzymy zdrowia i samych pięknych chwil w życiu. ■

Karnawał 2019
Tekst: Aneta Murzyn

Z Nowym Rokiem szedł karnawał,
przebieraniem się zabawiał.
W instrumenty ubrał drzewa,
wiatr w gałęziach pieśni śpiewał.

Przebrał dzieci, spójrzcie sami,
są Indianie z piratami
i serpentyn widać zwoje,
są krasnale, są kowboje…

20 lutego z niewielkim opóźnieniem doszło w końcu do 
bardzo ważnego wydarzenia w Przedszkolu Samorządo-
wym w Jaworniku. Wszystkie dzieci czekały z niecierpli-
wością na bal karnawałowy. Przedszkolaki przyszły do 
przedszkola przebrani w najróżniejsze stroje. Mieliśmy 
styczność z wieloma postaciami z bajek: rycerze, Elzy, 
Popi, zwierzęta i potwory, czarownice; wszyscy opano-
wali całe przedszkole. W koło roiło się od kolorowych 

postaci, zamaskowanych 
stworków, które zadziwiały, 
straszyły i rozśmieszały ró-
wieśników. No cudnie! Całą 
imprezę prowadził pan wo-
dzirej, który zapraszał dzie-
ci do zagadek muzycznych, 
śpiewał i grał znane utwory 
z zagranicznych list prze-
bojów. Wszyscy bawili się, 
jechali w pociągu i nawet 
tańczyli znane "Kaczuszki". 

Nasze przedszkolaki na pewno zapamiętają ten bal, 
a gdyby im coś chciało umknąć z pamięci, to spojrzą na 
wspaniałe zdjęcia indywidualne i grupowe, do który po-
zowali niczym modele i modelki. Sesja przebiegła miło 
i sprawnie, pan fotograf był mile zaskoczony, no ale cóż, 
nie ma się co dziwić, to przecież przedszkolaki z Jawor-
nika! Ten bal zapamiętamy wszyscy. I do następnego 
roku – znowu będziemy się bawić! ■
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KAMYCZEK DLA DZIECI
✂

Hosanna, hosanna, 

Synowi Bożemu,

Radosne okrzyki 

niosą się po ziemi;

Gałązki palmowe 

tłum pod stopy rzuca,

Niech chwała będzie, 

chwała, 

Królowi naszemu!

KO A=E S

DEK

CE RZE GA

Niedziela 
palmowa
Dział „Kamyczek dla dzieci”  
opracowała Lucyna Bargieł

R e b u s
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KAMYCZEK DLA DZIECI
✂

21 marca to przede wszystkim 
pierwszy dzień kalendarzowej wiosny
PAN MARZEC jest kucharzem,
ma własną restaurację,
wydaje w niej śniadania,
obiady i kolacje.
Niestety, w jego kuchni
jest taki groch z kapustą,
że nie wiem, czyby inny
normalny kucharz zniósł to.
W torebce nie ma kaszy,
lecz są w niej śnieżne krupy.
Pan Marzec chwyta torbę
i krupy – buch do zupy.
Posolić chciałby obiad,
lecz soli ani śladu,
więc chwyta bez namysłu
garść gradu do obiadu.
Gdy goście krzywią nosy,
pan Marzec rzewnie płacze
i robi dla odmiany
cieniutki kapuśniaczek.
I, choć go nikt nie prosi,
na deser dla ochłody
podaje wszystkim naraz
autentyczne lody…

Krzyżówka

1. Mały ptaszek, pięknie śpiewa, powraca 
do nas, gdy nastaje przedwiośnie.
2. Wieje, przegania chmury.
3. Kwiat, może być fioletowy, żółty lub bia-
ły, zakwita gdy topnieją śniegi.
4. Przechodzimy po nim nad rzeką.
5. Przychodzi kiedy kończy się dzień.
6. Kiedy kończy się zima powracają do nas 
zza morza.
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OSP W JAWORNIKU

Stop pożarom traw!
Tekst: dh Piotr Norek

Na terenie powiatu myślenickiego 
odnotowano już kilkanaście poża-
rów traw i nieużytków.

Takie pożary są w większości 
przypadków skutkiem działalności 
człowieka. Rozpalenie pojedyncze-
go ogniska może doprowadzić do 
niekontrolowanego rozprzestrze-
nienia się ognia, co grozi zabudowa-
niom, okolicznym posesjom, a czę-
sto zagraża życiu zwierząt i ludzi. 

Dym, wydobywa-
jący się z płoną-
cych traw zanie-
czyszcza powietrze 
oraz utrudnia wa-
runki widoczno-
ści na drogach, gdzie może dojść do 
wypadków komunikacyjnych.

Nasza jednostka nie tak dawno 
brała udział w gaszeniu pożaru traw 
nad strefą przemysłową, na grani-
cy Jawornika i Polanki. Dojazd na 
miejsce był utrudniony, więc byli-
śmy zmuszeni wziąć tłumice w ręce 
i biec przez pola, strumień i krzaki 
w górę. 

Biegnąc, myślałem nad tym, że 
w tym czasie może ktoś inny po-
trzebuje pomocy, a my gasimy pło-
nące trawy, bo ktoś sobie zechciał je 
podpalić.

Nie myliłem się wiele, gdyż po za-
kończeniu działań, współpracujący 
z nami zastęp z Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej z Myślenic został na-
tychmiast skierowany do pożaru bu-
dynku mieszkalnego w Dobczycach.

To ukazuje podwójne niebezpie-
czeństwo wypalania traw, czyli groź-
ny żywioł, jakim jest ogień i wraz 
z nim dym oraz osłabienie potencja-
łu ratowniczo-gaśniczego w okoli-
cy, poprzez dysponowanie zastępów 
straży pożarnej do pożarów traw, 
podczas gdy mogą być one potrzeb-
ne gdzie indziej. ■

Narciarska rywalizacja strażaków
Tekst: dh Piotr Norek

W słoneczną niedzielę, 10 lutego, 4-osobowa druży-
na, składająca się z druhów z naszej jednostki w skła-
dzie: Jarosław Norek, Paweł Cygan, Kamil Cudak, Piotr 
Norek wybrała się na VII Ogólnopolską Olimpiadę Stra-
żaków OSP w narciarstwie alpejskim i snowboardzie, 
która została w tym roku zorganizowana w Niedzicy na 
stoku narciarskim „Polana Sosny".

Rywalizowaliśmy na nartach w strażackim slalomie 
– gigancie, który polegał na zjeździe czterech druhów, 
trzymających w rękach rozpostartego między sobą 
węża strażackiego. Cała konkurencja nie polegała tylko 
na zjeździe z wężem. Trzeba było w odpowiednim miej-
scu go odebrać i obiec przeszkodę dookoła na nartach, 

co było trudne przy stromym nachyleniu stoku. Tak 
samo wyglądało odłożenie węża w odpowiednim punk-
cie, gdzie również należało pokonać taką przeszkodę. 
Podczas zawodów dominowała wesoła atmosfera i do-
bra zabawa. ■
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INTENCJE MSZALNE

I n t e n c j e  m s z a l n e
11.03.2019, poniedziałek 
7.00 + Antoni Mirek – od syna Macieja z rodziną 
17.00 + Krystyna Sala – od siostry Doroty z rodziną 
12.03.2019, wtorek 
7.00 ++ Rozalia Michalik, Antoni mąż, ich rodzice i rodzeństwo 
17.00 ++ Franciszek Lucha, Maria żona, Jan i Marek synowie, Ja-

dwiga synowa 
13.03.2019, środa 
7.00 + Józef Węgrzyn – od syna Mirosława z rodziną 
17.00 + Maria Polewka – od córki Anny z mężem 
14.03.2019, czwartek 
7.00 + Zdzisław Antkiewicz – od syna Piotra z rodziną 
17.00 1) + Franciszek Braś – od sąsiadów Wielgorz i Grzelak 
 2) Dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie, Dary Ducha Św. dla Natalii w 18. r. 
urodzin 

15.03.2019, piątek 
7.00 + Andrzej Braś – od Marii i Józefa Górka z Trzemeśni 
17.00 + Maria Oliwa – od członkiń Róży św. Łucji 
16.03.2019, sobota 
7.00 + Zofia Szlachetka – od Jadwigi Dańda z rodziną 
17.00 + Władysława Leśniak – od syna Zbigniewa z rodziną 
17.03.2019, niedziela 
7.00 + Maria Oliwa – od chrześniaka z żoną 
9.00 ++ Kazimierz Łapa, Anna i Jan jego rodzice, Helena siostra, 

Jan Podmokły, Maria żona 
11.00 ++ Janusz Woźnica 4. r. śm – od żony i dzieci 
16.00 ++ Józef Świerczyński, Julia żona, Józef Sala, Rozalia żona, 

Danuta i Anna córki, Władysław syn 
18.03.2019, poniedziałek 
7.00 rezerwacja 
17.00 ++ Tomasz Ostafin, Piotr Hodurek, Maria żona, Krzysztof 

wnuk, Józefa Szlachetka, Paweł mąż, Alicja wnuczka, Ma-
ria Kurowska i zmarli z rodziny 

19.03.2019, wtorek 
7.00 + Maria Włoch – od szwagierki Genowefy 
17.00 + Józef Polewka, Józef i Kazimiera rodzice 
20.03.2019, środa 
7.00 + Andrzej Braś – od rodziny Leńczowskich 
17.00 1) ++ Józef Sentysz, córka Apolonia Salawa, mąż Jerzy 
 2) O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla Gabry-

si z ok. 6. r. urodzin 
21.03.2019, czwartek 
7.00 + Józef Węgrzyn – od wnuka Jana z rodziną 
17.00 1) + Władysław Bylica – od córki Ali z wnuczką 
 2) ++ Stefania i Stanisław Łapa, ich rodzice, dzieci Ewa, Józef, 

Alicja, Stanisław Łapa, Franciszek Węgrzyn 
22.03.2019, piątek 
7.00 + Maria Kurowska – od syna Lucjana z rodziną 
17.00 ++ Jan i Władysława Tomal, Ryszard Król 
23.03.2019, sobota 
7.00 W intencji rodzin naszej parafii 
17.00 + Zofia Szlachetka – od wnuka Łukasza z rodziną 
24.03.2019, niedziela 
7.00 ++ Józef Ostafin, Bogusław Kochan, Albin i Wiktoria Osta-

fin, Tadeusz, Maria, Kazimiera Woźniak, ich rodzice, Ha-
lina Hodana, Marian Kochan 

9.00 1) + Jacek Janicki r. śmierci 
 2) ++ Stanisław Górka, Józef syn, Maria córka 
11.00 + Halina Hodana 10. r. śmierci 
16.45 + Dorota Cudak – od wnuczki Oliwki z rodziną 
25.03.2019, poniedziałek 
7.00 + Maria Oliwa – od Edwarda i Jadwigi Siuta z rodziną 
17.00 + Zofia Dąbrowska – od siostry Władysławy Pawlak z mę-

żem 
26.03.2019, wtorek 
7.00 + Władysława Leśniak – od Zofii Cap z rodziną 
17.00 + Maria Galas – od Grażyny i Włodzimierza Sularz z dzieć-

mi 
27.03.2019, środa 
7.00 + Andrzej Braś – od kuzynki Haliny 
17.00 ++ Józef Bujas, Maria i Franciszek rodzice 

28.03.2019, czwartek 
7.00 + Antoni Mirek – od syna Rafała z rodziną 
17.00 + Krystyna Sala – od siostry Haliny z rodziną 
29.03.2019, piątek 
7.00  + Maria Włoch – od rodziny Kurowskich 
17.00 + Zofia Szlachetka – od rodziny Smatrasów z Myślenic 
30.03.2019, sobota 
7.00 + Franciszek Braś – od rodziny Góreckich 
17.00 + Dorota Cudak – od syna Tomasza z rodziną 
31.03.2019, niedziela 
7.00 ++ Helena Zborowska 9 r. śm., Władysław mąż, Dominik 

wnuk 
9.00 1) rezerwacja
 2) Dziękczynno-błagalna w 40. r. urodzin Krzysztofa – od 

rodziców i rodzeństwa 
11.00 rezerwacja 
16.00 + Franciszek Bartosz 
1.04.2019, poniedziałek 
7.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina żona, wnuk Krzysztof, dusze 

w czyśćcu cierpiące 
17.00 + Krystyna Sala – od całej rodziny Sala 
19.45 + Zdzisław Antkiewicz – od syna Marka z rodziną 
2.04.2019, wtorek 
7.00 + Antoni Mirek – od córki Marty z mężem 
17.00 + Franciszek Węgrzyn w r. śm. 
3.04.2019, środa 
7.00 + Zofia Dąbrowska – od Renaty Kozubińskiej z córkami 

i zięciami 
17.00 + Maria Polewka – od córki Jadwigi z rodziną 
4.04.2019, czwartek 
7.00 + Maria Oliwa – od chrześnicy 
17.00 + Władysława Leśniak – od syna Krzysztofa 
5.04.2019, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani w wypominkach 
17.00 Dziękczynno-błagalna w 18. r. urodzin Małgorzaty z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo 
6.04.2019, sobota 
7.00 + Zofia Szlachetka – od wnuczki Dominiki z mężem 
17.00 + Jana Manterys 
7.04.2019, niedziela 
7.00 rezerwacja
9.00 1) rezerwacja
 2) + Antonina Litwa – od pracowników Firmy PolPlast 
11.00 ++ Wiktoria Szlachetka, Paweł i Maria Liszkiewicz 
16.00 + Dorota Cudak – od siostry Ireny z rodziną 
8.04.2019, poniedziałek 
7.00 + Antoni Mirek – od brata Stanisława z rodziną 
17.00 + Franciszek Braś – od rodziny Łapów 
9.04.2019, wtorek 
7.00 + Edward Liśkiewicz 10. r. śm.
17.00 + Zofia Szlachetka – od rodziny Szafrańców 
10.04. 2019, środa 
7.00 + Józef Węgrzyn – od wnuka Mateusza z Adą 
17.00 1) Dziękczynno-błagalna w 1 r. ur. Szymona 
 2) ++ Maria Szlachetka 16. r. śm., Roman mąż, Stanisław syn 
11. 4. 2019, czwartek 
7.00 + Krystyna Sala – od I Kręgu Domowego Kościoła 
17.00 1) rezerwacja
 2) ++ Jan Łapa r. śm., rodzice, Anna Łapa, Jan i Maria Nędza, 

Roman, Maria Bargieł 
12.04.2019, piątek 
7.00 + Maria Kurowska – od syna Mariana z rodziną 
17.00 Dziękczynno-błagalna w 20. r. ślubu Anny i Kazimierza Wi-

tek z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę MB 
13.04.2019, sobota 
7.00 rezerwacja 
17.00 + Dorota Cudak – od szwagra Jana z rodziną 
14.04.2019, niedziela 
7.00 ++ Wiktoria Chrapek, Stanisław mąż, Aniela i Stanisław By-

lica, Jadwiga Mądrala 
9.00 + Janina Szuba 
11.00 Za parafian 
15.30 + Dorota Cudak – od teściów 
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Chrzty
Jakub Kalisz 
Julian Aleksander Pęcek 

Pogrzeby 
+ Tadeusz Stanisław Włoch 
+ Maria Pęcek 

K a l e n d a r I u m  l I t u r g I c z n e 
17 marzec
2.niedziela Wielkiego Postu
18 marzec 
Poniedziałek, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla 
Jerozolimskiego, bp 
19 marzec 
Wtorek, Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 
23 marzec
Sobota, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Turybiusza 
z Mongrovejo, bp 
24 marzec
3.niedziela Wielkiego Postu
25 marzec 
Poniedziałek, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
31 marzec
4.niedziela Wielkiego Postu
2 kwiecień 
Wtorek, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Franciszka 
z Pauli, pustelnika 
4 kwiecień 
Czwartek, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Izydora, 
bp i dr Kościoła 
5 kwiecień 
Piątek, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Wincetego 
Ferreriusza, prezbitera 
7 kwiecień 
5.niedziela Wielkiego Postu
13 kwiecień 
Sobota, Dzień powszedni albo wspomnienie św. Marcina I, 
papieża i męczennika 
14 kwiecień 
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

czytanIa mszalne na nIedzIele 
17 marzec 2019 r., 2. niedziela Wielkiego Postu 
Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: 
„Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczy-
nić”; a potem dodał: „Tak liczne będzie twoje potom-
stwo”. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką 
zasługę (Rdz 15, 5).
24 marzec 2019 r., 3. niedziela Wielkiego Postu 
Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Ma-
dianitów; zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni 
i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się 
anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Moj-
żesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od 
niego ( Wj 3, 1n). 
31 marzec 2019 r., 4. niedziela Wielkiego Postu 
W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. 
On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał 
grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą 
(2 Kor 5, 21).
7 kwiecień 2019 r., 5. niedziela Wielkiego Postu 
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą 
wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego 
(Flp 3, 8).
14 kwiecień 2019 r., Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposob-
ności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym 
do ludzi (Flp 2, 6).

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  ☺
Uczniowie mieli za zadanie napisać wezwania do mo-
dlitwy wiernych (klasa VI). Oto niektóre z nich:

– Módlmy się za zmarłych, aby spokojnie leżeli 
w grobie.

– Módlmy się za zmarłych, aby żyli w spokoju.
– Módlmy się za zmarłych, aby otrzymali życie 

wietrzne.
– Módlmy się za przygotowujących się do bierzmo-

wania, aby bez grzechu przyjęli drugie imię.

– Módlmy się za młodzież przygotowującą się do 
przyjęcia sakramentu bierzmowania, aby nie przesta-
wali wierzyć i wytrwali w czystości do uroczystości.

– Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby do końca świa-
ta żyła i przeżyła.

– Módlmy się za Papieża, aby częściej wstępował do 
naszego państwa.

Materiał zaczerpnięty ze strony internetowej:  
http://swjozef.com/usmiechnij_sie/uczniowie/795.html



FOTOGALERIA

Spotkanie GA

Wycieczka scholi do kina

Bal karnawałowy GA

Bal karnawałowy GA Wycieczka scholi do kina

Wycieczka do Gojump GA


