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Drodzy Czytelnicy!
W kalendarzu dwunastu mie-
sięcy odnajdujemy taki, w któ-
rym codziennie zanurzamy się 
w tajemnicy Serca Naszego 

Zbawiciela – to miesiąc czerwiec, który rozbrzmiewa 
śpiewem litanii właśnie do Najświętszego Serca Jezu-
sa. O czym myślimy zazwyczaj, kiedy wypowiadamy 
słowo „serce”? Wielu z nas kojarzy je z miłością, ale są 
i tacy, którzy kojarzą je z dobrocią, życzliwością, szla-
chetnością, odwagą. 

Tak wiele dobrego potrafimy powiedzieć o ludzkim 
sercu, tyle również pięknych myśli towarzyszy naszym 
sercom. O ileż bardziej odnoszą się one do Serca Zba-
wiciela. Otwarte na krzyżu Serce Jezusa stało się dla lu-
dzi Źródłem Zbawienia. Sakramenty Kościoła zrodzi-
ły się z rany Jezusowego Serca. Tylko czy my umiemy 
na dar takiego błogosławieństwa odpowiedzieć? Czy 
umiemy odpowiedzieć miłością na miłość Serca Jezu-
sowego? Patrząc na przebite Serce, pomyślmy, że Ono 
biło dla ludzi i wśród ludzi. Jego Serce potrzebowało 

innych – Matki, pod której sercem kształtowało się 
Jego bosko – ludzkie serce, św. Józefa, który ogrzewał 
Serce Jezusa swoim ojcowskim sercem, Symeona, któ-
ry wskazał bijące w Dziecięciu z Betlejem Serce Mesja-
sza, Apostołów, którzy wypełnili przestrzeń Jezusowej 
samotności wśród ludzki. Serce Jezusa potrzebowało 
innych serc – bijących rytmem miłości. Tam gdzie jest 
miłość, tam mówimy o wzajemności. Czy nasze serca 
rzeczywiście odpowiadają na miłość Bożą? 

W miesiącu czerwcu uświadamiamy sobie prawdę, 
która głosi, że Bóg potrzebuje naszego serca – zwłasz-
cza w taki czas, kiedy ogarnia nas zmęczenie, gdy traci-
my sprzed oczu sens naszej pracy. Serce Jezusa w czasie 
Jego ziemskiej pielgrzymki otoczone było wianusz-
kiem kochających serc. Czcijmy zatem kochające Ser-
ce w każdej godzinie dnia i nocy, a niech ten miesiąc 
budzi w nas radosną świadomość, że Bóg nas kocha 
i czeka na naszą miłość w zwykłych obowiązkach sza-
rej codzienności. 

ks. Sławomir Głuszek 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź do mnie Duchu Święty
Dodaj mi natchnienia i ochoty
Bym pisał i układał sprawnie
Moje słowa wiersze zwroty

Przyjdź do mnie Duchu Święty
Nakarm mię Twymi myślami 
Żeby wydane moje wiersze
Pisać poprawnie nie z błędami

Przyjdź do mnie Duchu Święty
Nakarm rozum myśli i serce moje
Gdyż wszystkie te wiersze piszemy
Z Tobą Duchu Święty we dwoje

Przyjdź do mnie Duchu Święty
Daj mi pragnienie natchnienie 
Bym głosił w moich wierszach
Duchu Święty Twoje uwielbienie

Przyjdź do mnie Duchu Święty
Napełń mię Twoją światłością 
Abym Ciebie godnie miłował 
Bożą wiernością i pobożnością

Przyjdź do mnie Duchu Święty
Zachowaj mię zawsze od złego
Zaprowadź moją niegodną duszę
Do szczęścia wiecznego

Przyjdź do mnie Duchu Święty
Choć Cię nieraz nie pojmuję 
Lecz za Twoje łaski zawsze 
Duchu Święty bardzo Ci dziękuję 

Dziadek Roman
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Jestem 
powołany,  
aby być świadkiem!
Tekst: Wacław Szczotkowski

Czerwiec w tym roku rozpoczął się 
od Uroczystości Wniebowstąpie-
nia Pana Jezusa. Wówczas Pan Jezus 
skierował do nas takie słowa: „Tak 
jest napisane: Mesjasz będzie cier-
piał i trzeciego dnia zmartwychwsta-
nie, w imię Jego głoszone będzie na-
wrócenie i odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od 
Jerozolimy. Wy jesteście świadkami 
tego” (Łk 24, 46–48). Zostaliśmy za-
proszeni przez Chrystusa, aby być 
świadkami Jego zmartwychwstania, 
Jego miłości i Dobrej Nowiny, któ-
ra ma być głoszona wszystkim lu-
dziom. Ujmując to inaczej, jesteśmy 
pasowani na świadków Chrystusa, 
którzy żyjąc wiarą, starają się obu-
dzić i umacniać wiarę innych. Ta 
misja towarzyszy nam od chwili 
przyjęcia sakramentu chrztu. Jest to 
bardzo odpowiedzialne zadanie. Bo 
świadek to przede wszystkim ten, 
który jest pewien tego co mówi i po-
stępuje zgodnie z prawdą. Pan Jezus 
potrzebuje każdego z nas, abyśmy 
byli takimi autentycznymi świadka-
mi, On chce posłużyć się nami.

Przez tajemnicę wniebowstąpie-
nia Jezus Chrystus Bóg Człowiek 
pragnie uświadomić nam że wraz 

z Jego powrotem do Ojca kończy się 
fizyczny kontakt z Nim, który do tej 
pory był realny. Obecność Pana Je-
zusa od momentu wniebowstąpie-
nia jest inna, bo duchowa. A zatem 
i zmysły, które pozwalają ją odczuć 
są również duchowe. Pewnie dlate-
go Chrystus odszedł do Ojca i znik-
nął nam z oczu, abyśmy nie tylko 
skupiali się na tym co widoczne dla 
oczu, lub co można zweryfikować 
dotykiem, lecz próbowali zaangażo-
wać zmysły naszej duszy. Wykorzy-
stajmy i postarajmy się uruchomić 
zmysł wiary. Bo obecność wśród 
nas naszego Zmartwychwstałego 
Pana jest wiarygodna i oczywista, 
gdyż nas zapewnił, że będzie z nami 
aż do skończenia świata. 

Czerwiec to w szczególności mie-
siąc, w którym oddajemy cześć Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa. Pa-
pież Pius XI w Encyklice o kulcie 
Najświętszego Serca Jezusa poucza, 
że Serce Jezusa Chrystusa uważa-
ne jest za wyjątkowy symbol miło-
ści, jaką Boski Zbawiciel stale miłu-
je Ojca przedwiecznego i wszystkich 
ludzi. Adorując Serce Jezusa, adoru-
jemy prawdziwą Miłość Boga, która 
do końca nas umiłowała, aż po od-
danie życia dla naszego odkupienia.

Oddajemy cześć Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa, które zostało 
przebite za nasze grzechy. Wielu pa-
trzyło na Tego, którego przebili. Jed-
ni uwierzyli w Niego, inni odwróci-
li się i odeszli. Odpowiedzmy sobie 
wśród których my się znajdujemy? 

Serce oznacza istotę człowieka, 
jego najwrażliwszą, liryczną i uczu-
ciową część. Serce Jezusa symboli-
zuje także to co najpiękniejsze i naj-
doskonalsze, Bożą miłość i świętość. 
Dlatego Serce Jezusa pozwala nam 
odczuć, że On sam jest blisko  realiów 

naszego życia, bo jest Bogiem o czu-
łym sercu, który nas zna i kocha, 
a nade wszystko troszczy się o nas. 
Łagodność Serca Bożego wobec na-
szej grzeszności i kruchości, jest 
więc niepojętą mocą, a pokora wo-
bec naszej próżności i samowystar-
czalności jest szczytem mądrości.

Módlmy się w tym czasie pamię-
tając o naszych słabościach i nie-
wystarczalności wezwaniami litanii 
do Najświętszego Serca Jezusowego 
o umocnienie i rozwój cnoty wiary, 
nadziei i miłości oraz o wszelkie ła-
ski na drodze do zbawienia:

Serce Jezusa, cnót wszelkich bez-
denna głębino – zmiłuj się nad 
nami

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, 
którzy cię wzywają – zmiłuj się 
nad nami

Serce Jezusa, źródło życia i święto-
ści – zmiłuj się nad nami.

Wydaje mi się, że od dawna winien 
jestem wszystkim małe wyjaśnie-
nie, które przy tej okazji postaram 
się wyłożyć. Bo może wielu zapy-
tać, skąd pomysł, aby w tych rozwa-
żaniach (również w tym opracowa-
niu), w jednym odcinku pojawiało 
się kilka wątków, często luźno ze 
sobą powiązanych. Otóż na począt-
ku tych cyklicznych rozmyślań za-
łożyliśmy, że w naszej chrześcijań-
skiej codzienności będziemy szukać 
okazji, sytuacji i różnych możliwo-
ści, aby gorliwie, konsekwentnie dą-
żyć do wzrostu wiary. Stąd jedno-
cześnie, może czasem chaotycznie, 
pojawiają się odniesienia do okre-
sów liturgicznych, świąt i seryjne-
go tematu. Z tej przyczyny też różne 
wskazówki i sugestie, bo one mają 
rzucać światło na wiele zagadnień, 
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ale zawsze mają orientować się na 
główne hasło – wiarę. 

Przejdźmy więc na koniec do ostat-
niej części naszych dociekań. Pod-
jęliśmy się ostatnio rozważać Boże 
Przykazania. Pamiętamy, że wiara 
jest nie tylko decyzją ludzkiego ro-
zumu, ale przede wszystkim jest da-
rem Boga. Rola człowieka w procesie 
wiary sprowadza się do wewnętrznej 
dyspozycji przyjęcia Bożego Obja-
wienia. Bóg objawia nam siebie, daje 
się również poznać poprzez Deka-
log, który ogłosił na Synaju. Z naszej 
strony potrzebne Mu jest nasze pra-

gnienie poznania Go, a resztą zajmie 
się On sam i stopniowo da odczuć 
pełnię swojej miłości.

Teraz krótko o V przykazaniu 
„Nie zabijaj”. Posłużę się tekstem 
mojego ulubionego autora ks. pro-
fesora Edwarda Stańka z Minikate-
chizmu dorosłych: „Ludzie sądzą, że 
Panu Bogu chodzi o to, by na ziemi 
nie było mordowanych. Gdyby jed-
nak taki był sens piątego przykaza-
nia, brzmiałoby ono: «Uważaj, by cię 
nie zabito.» W rzeczywistości w tym 
przykazaniu Ojciec Niebieski prze-
strzega: Uważaj, byś nie był morder-
cą. Bogu chodzi przede wszystkim 

o to, by na ziemi nie było morder-
ców. Dlaczego? Ponieważ morderca 
nigdy nie może być już szczęśliwym 
człowiekiem. Morderstwo idzie za 
nim do grobowej deski. Dziś często 
spotykamy ludzi, którzy nie odwa-
żą się nam spojrzeć w oczy. Matki, 
które zamordowały… Ojcowie, któ-
rzy kazali zamordować… Lekarze… 
Bóg, wiedząc, że morderstwo raz na 
zawsze przekreśla szczęście człowie-
ka, radzi: «Nie zabijaj»”.

Serce Jezusa, życie i zmartwychwsta-
nie nasze – zmiłuj się nad nami.  •

Plastyczny sukces 
Tekst: Anna Kowalska

Julia Bochenek uczennica klasy 2A Szkoły Podstawowej 
w Jaworniku została laureatką Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego „Kartka Wielkanocna dla Papie-
ża Franciszka” organizowanego przez Instytut Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Z ca-
łej Polski na konkurs wpłynęło 1651 prac z czego jury 
nagrodziło i wyróżniło 16. Kartka wykonana przez Jul-
kę znalazła się gronie dziewięciu kartek wielkanocnych 
wysłanych dla Papieża Franciszka do Watykanu. Duma 
jest tym większa, że na wykonanej kartce Julka umie-
ściła kościół w Jaworniku. Serdecznie gratulujemy Julce 
i życzymy wielu sukcesów! ■
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Pierwsza Komunia Święta
Tekst: ks. Sławomir Głuszek

Miesiąc maj jest szczególny dla uczniów klas trzecich. 
Bowiem w tym miesiącu dzieci po raz pierwszy w swo-
im życiu przyjęły do swojego serca Eucharystycznego 
Chrystusa. Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wy-
darzeniem nie tylko dla tych młodych ludzi i ich rodzin, 
ale także dla całej naszej wspólnoty parafialnej i szkol-
nej. Większość dzieci do Pierwszej Komunii św. przystę-
puje właśnie w maju, a  przygotowania do tej niej trwają 
przez cały rok. Efektem tych starań jest znajomość całe-
go katechizmu. Dzieci muszą mieć bowiem świadomość 
wydarzenia, w którym bezpośrednio uczestniczą. 

Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii miała 
miejsce 19 maja 2019. Dzień ten był wyjątkowo słonecz-
ny. W tym to dniu grupa 10. dzieci z klasy trzeciej Szko-
ły Podstawowej po raz pierwszy przyjęła Pana Jezusa do 
swego serca w Komunii Świętej. Uroczystą Mszę Świętą 
w intencji dzieci komunijnych i ich rodzin o godzinie 
10.00 sprawował ksiądz proboszcz Władysław Salawa. 

Z kolei tydzień później 26 maja dzieci z klas czwar-
tych na Mszy Świętej o godzinie 9.00 obchodziły swoją 
rocznicę I Komunii Świętej. Każda rocznica to doskona-
ła okazja do radości, ale też do zrobienia sobie pewnego 
rachunku sumienia z minionego już roku. Msza święta 
w której dzieci uczestniczyły wraz ze swymi rodzina-
mi była doskonałą okazją do przeprosin i podziękowań 
Panu Jezusowi za ten rok przyjaźni z Nim. ■

Paulin z Noli 
Paulin z Noli (353/354–431), św., bi-
skup. Patron Noli k. Neapolu, Raty-
zbony i młynarzy. Urodził się w Bor-
deaux w rodzinie chrześcijańskiej 
jako syn senatora. W 381 r. miano-
wano go namiestnikiem Kampanii. 
W 385 r. ożenił się z chrześcijanką 
pochodzącą z Hiszpanii, Teresą i za-
raz po ślubie się ochrzcił. Gdy na-
gle zmarł mu syn, Celsius, zrezy-
gnował ze wszystkich urzędów, udał 
się do Hiszpanii i w Barcelonie za-
czął studiować teologię. W 394 r. 
przyjął święcenia kapłańskie i razem 
z żoną, z którą postanowił prowa-
dzić życie wstrzemięźliwe, osiedlił 
się w Noli przy grobie św. Feliksa 
z Noli. Następnie założył wspólno-
tę mniszą opartą na ścisłej ascezie. 
Swój majątek przeznaczył na cele 

dobroczynne i budowę kościołów. 
W 411 r. po najeździe Wizygotów, 
którzy w poprzednim roku splądro-
wali Italię, Paulina mianowano bi-
skupem Noli. Jego zachowane 33 
wiersze, 49 listów do przedstawi-
cieli elity intelektualnej kraju m.in. 
papieża Anastazego I, Hieronima 
i Augustyna – stanowią świadec-
two wszechstronnego wykształcenia 
i wiedzy. Paulin zmarł w Noli i tam 
został pochowany. Później jego re-
likwie trafiły do Benewentu, ok. 
1000  r. do Rzymu, a w 1908 r. po-
wróciły na życzenie papieża Piusa X 
do Noli. Wspomnienie: 22 czerwca. 
Ikonografia: jako biskup rozdają-
cy jałmużnę, z łopatą (budowa ko-
ściołów) i rozerwanym łańcuchem 
(zgodnie z legendą Paulin ofiarował 

się iść do wizygotyckiego więzienia 
za niewinnego syna ubogiej wdowy, 
wkrótce jednak został uwolniony). ■
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Strażacka pielgrzymka w 50-lecie 
Koronacji Obrazu Pani Myślenickiej
Tekst: dh Piotr Norek

Proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Myślenicach ks. kan. Zdzisław Balon z okazji 
50-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej My-
ślenickiej zaprosił wszystkie jednostki straży pożarnych 
z powiatu na wspólną pielgrzymkę.

Pielgrzymka odbyła się 25 maja, w słoneczne, sobot-
nie popołudnie. Nie zabrakło tam również pocztu sztan-
darowego z OSP Jawornik, w składzie: dh Przemysław 
Sołtys, dh Piotr Norek, dh Dominik Filuciak.

Rozpoczęliśmy przemarszem z orkiestrą na czele, 
z płyty rynku przed ołtarz polowy obok sanktuarium, 
gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewod-
niczył Ksiądz Proboszcz Zdzisław Balon. Po Eucharystii 
wszystkie poczty sztandarowe i delegacje oddały honory 
przed Cudownym Obrazem w kaplicy Matki Bożej.

Po uroczystościach zostaliśmy zaproszeni przez Księ-
dza Zdzisława na wspólny posiłek.

To nie ostatnia pielgrzymka strażaków z ziemi myśle-
nickiej, planowane są następne i stanie się to tradycją. ■

Poczet sztandarowy OSP  
podczas wizyty 
Prezydenta RP 
w Myślenicach
Tekst: dh Piotr Norek

15 maja 2019 r. poczet sztandarowy w składzie: dh Ma-
teusz Muniak, dh  Paweł Cygan, dh Henryk Potoniec 
udał się w delegację na powitanie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy na myślenicki 
rynek.

To po raz pierwszy, gdy głowa państwa polskiego 
odwiedziła oficjalnie miasto Myślenice. Tłumnie zgro-
madzeni mieszkańcy Ziemi myślenickiej, poczty sztan-
darowe jednostek OSP, szkół oraz organizacji z terenu 
gminy witali Prezydenta.

Na początek Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Wi-
cepremier Beatą Szydło złożyli wieniec pod Pomnikiem 

Niepodległości. Chwilę tą uczczono odegraniem na 
trąbce pieśni Śpij kolego w ciemnym grobie.

Następnie Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy 
Myślenice odegrała Hymn Państwowy, po czym przy-
szedł czas na przemówienia.

Mimo niepogody uroczystość przebiegła spokojnie 
i w dobrej atmosferze. Wizytę głowy państwa zabezpie-
czali m.in. druhowie OSP, funkcjonariusze PSP, Policja, 
Służba Ochrony Państwa i ratownicy medyczni. ■
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Wizyta prezydencka w Myślenicach
Tekst: Dawid Grzeszkowicz

Padający deszcz  i ciemne chmury nie zniechęciły miesz-
kańców naszej gminy by 15 maja spotkać się na myśle-
nickim rynku z Prezydentem Andrzejem Dudą, który 
przybył do Myślenic na zaproszenie burmistrza Jarosła-
wa Szlachetki.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z samorządow-
cami. Następnie prezydent wraz z panią Beata Szydło, 
wojewodą Piotrem Ćwikiem złożyli wieniec pod Po-
mnikiem Niepodległości, gdzie wartę pełnili żołnie-
rze Wojska Polskiego. Na rynku można było dostrzec 
poczty sztandarowe szkół, ochotniczych straży pożar-
nych. Wystąpienia Pana Prezydenta słuchało około ty-
siąca osób. Oprawę tego wydarzenia uświetniły występy 
Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia My-
ślenicka i Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy 
Myślenice.

20-minutowe przemówienie było obfite w treść. Na 
początku Pan Prezydent nawiązał do swojej poprzedniej 
wizyty w Myślenicach podczas nadania imienia Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego rondu na ulicy Słowackiego. 
Poruszając kwestie „niezłomnych i odważnych w spra-
wach Polski” przypomniał mieszkańcom o organiza-
cji „Strzelcy”, która szkoliła się na myślenickiej ziemi. 
Wspomniał o silnym ruchu partyzanckim w naszej oko-
licy, największej partyzanckiej bitwy pod Łysiną i póź-
niejszej działalności tutejszej „Solidarności”.

Prezydent mówił również o prospołecznych działa-
niach podejmowanych przez rząd RP. Dziękował wi-
cepremier Beacie Szydło za skuteczne wprowadzenie 
programu 500+. Ta inicjatywa ma sprawić, że polskie 
rodziny będą czuły się bezpiecznie i nie będą się oba-
wiały przyszłości swoich dzieci. Zaznaczył również zna-
czenie bezpieczeństwa kraju dzięki przynależności do 
NATO i sukcesywną modernizację armii.

Głowa państwa odniosła się również do ataku na am-
basadora RP w Izraelu Marka Magierowskiego. Według 
niego był to akt antypolski, akt nienawiści do Polaków. 
„Tak jak zwalczam wszelkie przejawy antysemityzmu, 
uważając je za coś ohydnego i niegodnego, tak samo nie 
zgodzę się na absolutnie na żaden akt antypolski, bo Pola-
cy, którzy nigdy nie sprzymierzyli się z Niemcami w cza-
sie II wojny światowej, którzy byli pierwszymi napadnię-
tymi i przez hitlerowskich Niemców i przez Sowietów, 
którzy krwawili się przez całą II wojnę światową, a po 
niej zostali zostawieni przez sojuszników, Polacy, którzy 
nigdy w żaden zinstytucjonalizowany sposób nie brali 
udziału w Holokauście, a których najwięcej jest dzisiaj 
wśród Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – abso-
lutnie nie zasłużyli na takie traktowanie. Tao jest niegod-
nie i niegodziwe” – mówił Pan Prezydent. Przypomniał, 
że wiele polskich rodzin chroniło Żydów, mimo że za to 
Niemcy karali śmiercią (kara śmierci za pomoc Żydom 
obowiązywała tylko w Polsce, nigdzie indziej w krajach 
okupowanych przez Niemców).

Odnoście roszczeń żydowskich prezydent zauważył, 
że są one niezgodne z polskim prawem, a zadośćuczy-
nienie tym żądaniom będzie oznaczać nierówne i nie-
sprawiedliwe traktowanie obywateli, na co, jak mówił 
Prezydent, nigdy nie wyrazi zgody.

Prezydent zakończył wystąpienie apelem do pójścia 
na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskie-
go. Frekwencja będzie świadczyła o poważnym podej-
ściu Polaków do instytucji Unii Europejskiej, a to, kogo 
wybierzemy będzie miało wpływ na nasze postrzeganie 
przez Unię.

Po zakończonej mowie prezydent wszedł w zebra-
nych słuchaczy, by robić pamiątkowe zdjęcie, zamienić 
kilka słów, czy dać  autograf. ■
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AKTUALNOŚCI

Wycieczka do Zoo
Tekst: ks. Sławomir Głuszek

W sobotę, 11 maja bieżącego roku odbyła się wyciecz-
ka do krakowskiego zoo, w której uczestniczyła nasza 
schola dziecięca, wraz z opiekunami: ks. Sławomirem 
i animatorkami. Dziewczynki najpierw spotkały  się 
w salce parafialnej na wspólnej próbie śpiewu, a po niej 
wszyscy w dobrych nastrojach wyruszali do pobliskie-
go Krakowa. Ogród zoologiczny jest nie tylko wspania-
łym miejscem do spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu (tym bardziej, że pogoda w tym dniu dopisy-
wała), a również doskonałym miejscem do uzupełnie-
nia wiedzy przyrodniczej. Największym zainteresowa-
niem dzieci cieszył się oczywiście król zwierząt – lew. 
Wszyscy chcieli mu zrobić zdjęcie. Z wielkim zachwy-
tem dzieci oglądały także kolorowe ptactwo, a nieco-
dziennym widowiskiem okazał się paw eksponujący 
swój piękny ogon. Uwagę zwróciły również takie zwie-
rzęta, jak małe kucyki, osioł czy lamy, które ochoczo 
nadstawiały głowy, by je pogłaskać. Pobyt w ZOO do-
starczył dziewczynkom ze scholii wiele radości i wra-
żeń, co widać było na twarzach dzieci podczas powrotu 
do swoich domów.  ■
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GRUPA APOSTOLSKA

Maj z Grupą 
Apostolską 
Tekst: an. Karolina Pająk

Miesiąc maj rozpoczęliśmy od spo-
tkań formacyjnych. 10 maja roz-
mawialiśmy o tym, kim jest osoba 
szczęśliwa oraz w jakich sytuacjach 
szczęśliwi jesteśmy. Zastanawiali-
śmy się też, czym wyróżnia się świę-
ty i czy trudno nim zostać. Głów-
nym tematem naszego spotkania 
byli Patronowie Polski – św. Woj-
ciech i św. Stanisław, których życio-
rysy dokładniej poznaliśmy.

W kolejnym tygodniu, korzysta-
jąc z pięknej pogody, postawiliśmy 
na zabawę na świeżym powietrzu 
i pogodny wieczorek. Pogoda oraz 
dobre humory dopisywały, dzięki 
czemu spędziliśmy miło czas, moż-
na by rzec – w prawie rodzinnym 
gronie, bo jesteśmy jak jedna wiel-
ka rodzina.

24 maja w trakcie spotkania po-
chyliliśmy się nad czytaniami oraz 
Ewangelią, które usłyszeliśmy w ko-
ściele w najbliższą niedzielę, tj. 26 
maja. Rozważaliśmy je w dwóch 
mniejszych grupach, gdzie mo-
gliśmy zaznaczyć fragmenty, któ-
re szczególnie do nas przemawia-
ją. Zapisaliśmy też złote myśli jakie 

z nich wypływają i które Pan Bóg 
chce nam przekazać właśnie w tych 
fragmentach. 

W ostatnim tygodniu braliśmy 
udział w quizie „Milionerzy” na te-
mat naszej Grupy i całego roku for-
macyjnego. Dzięki niemu mogli-
śmy przypomnieć sobie przebieg 
wszystkich spotkań oraz jeszcze le-
piej poznać się nawzajem. Następ-
nie w trzech grupach przygotowy-
waliśmy krzyżówki, których hasło 
brzmiało „Grupa Apostolska”. 

Miesiąc maj minął niezwykle 
szybko, w radosnej i rodzinnej at-

mosferze. 
Każdy z nas myśli już o wakacyj-
nych wyjazdach na rekolekcje z na-
szym Ruchem – Ruch Apostolstwa 
Młodzieży Archidiecezji Krakow-
skiej. Zachęcamy młodych naszej 
parafii do wyjazdu na takie reko-
lekcje. Każdy znajdzie turnus, któ-
ry przypadnie mu do gustu. W ra-
zie pytań, więcej informacji można 
uzyskać u animatorów: Karoliny 
Pająk, Rafała Wilkołka i Basi Ła-
będzkiej na Facebooku lub na stro-
nie RAM: www.grupyapostolskie.pl. 
Serdecznie zapraszamy! ■
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

Dzień Mamy i Taty
W dniach: 28 i 29 maja, na Strażnicy OSP w Jaworniku 
odbyło sie radosne spotkanie dzieci i rodziców z oka-
zji Dnia Mamy i Taty. Gości powitała pani dyrektor Bo-
gumiła Łętocha. Pani dyrektor podziękowała za dobrą 
współpracę aktywnym rodzicom, wręczyła pamiątkowe 
upominki i dyplomy.

Wszystkie dzieci z bijącym sercem i wypiekami na 
twarzy recytowały wiersze i śpiewały piosenki, uroczo 
tańczyły. Jak co roku prezentujemy nowe utwory, nowy 
występ słowno-muzyczny. Chcemy, by ten pokaz był 
wspaniały, niepowtarzalny. Licznie przybyli Rodzice 
z podziwem i wzruszeniem oklaskiwali swe pociechy. Za 
swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą 
braw. Po występie były życzenia, całusy, prezenty oraz 
wiele uśmiechów i radości. Przy wspólnym biesiadowa-
niu dzieci wręczyły swoim Rodzicom drobne upomin-
ki, słodkie serduszko dla taty i praktyczną, samodzielnie 
ozdobioną torbę na zakupy dla mamy.

Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają 
umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przy-
wiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte 
wcześniej umiejętności.

Rodzicom życzymy Wszystkiego Najlepszego z okazji 
Ich Święta! LB
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KAMYCZEK DLA DZIECI
✂

2 VI – Wniebowstąpienie Pańskie
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

Pan Jezus po swoim zmartwych-
wstaniu ukazał się uczniom, prze-
bywał z nimi, spożywał posiłki oraz 
pouczał o Królestwie Bożym. A 40 
dni po swoim zmartwychwstaniu 
wstąpił do nieba.

PLAN
Podczas Wniebowstąpienia Jezus 
rzucił okiem w kierunku ziemi zni-
kającej w ciemności. Tylko nielicz-
ne, maleńkie światła błyszczały nie-
śmiało w mieście Jeruzalem.

Archanioł Gabriel, który przy-
był na powitanie Jezusa, zapytał: – 
Panie, co to za światełka? – To moi 
uczniowie, zgromadzeni na modli-
twie wokół mojej Matki. Mam plan, 
że jak tylko wstąpię do nieba, wyślę 
im mojego Ducha Świętego, aby te 
drżące płomyczki stały się nieuga-
szonym ogniem, powoli rozpalają-
cym miłość wśród wszystkich naro-
dów ziemi!

Archanioł Gabriel ośmielił się po-
nownie zapytać: – A co zrobisz, Pa-
nie, jeśli ten plan się nie powiedzie?

Po chwili ciszy Pan odpowiedział 
mu łagodnie: – Ale Ja nie mam in-
nego planu…

Jesteś małą lampeczką, drżącą 
pośród niezmierzonego mroku. Ale 
stanowisz część Bożego planu. I je-
steś niezastąpiony. Ponieważ nie ma 
innego planu.

Bruno Ferrero
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KAMYCZEK DLA DZIECI
✂

23 czerwca – Dzień Taty
Oto niezwykle łatwa 
zagadka. Kim jest 
dla Ciebie syn Twego 
dziadka?

Tata mój nie jest zbyt stary,
ale także nie jest młody.
Nosi czarne okulary
I ma aż cztery zawody:
malarzem jest, bo wymalował pokój,
stolarzem też, bo zrobił szafy duże,
mechanikiem, bo naprawił samochód,
a poza tym pracuje w biurze.
Tato mój nie jest zbyt gruby,
ale także nie jest chudy.
Ani blondyn, ani rudy,
brunet, który włosy gubi.
A kiedy chcę pokonać mego brata,
To pragnę być tak silny jak mój tata.
A kiedy chcę mieć humor już od rana,
To tak jak tata jem banana.

Znajdź słowa: Rodzina
Znajdź i zakreśl w diagramie ukryte nazwy na-
stępujących członków rodziny. Po diagramie 
możesz poruszać się poziomo, pionowo oraz 
po skosie.

BRAT
SIOSTRA
MAMA
TATA
CIOCIA
WUJEK

BABCIA
DZIADEK
KUZYN
STRYJ
SZWAGIER
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ROZMAITOŚCI

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  ☺
Post z żoną
Parafianin pyta proboszcza, czy w piątki nadal obowią-
zuje post. Kapłan odpowiada, że tak. Mężczyzna do-
pytuje się, czy jak w piątek przytuli się do żony, to czy 
złamie post. Ksiądz wyczuł kpinę i zripostował: – Nie, 
byleby nie była tłusta.

Nadaremno
Przygotowującej się do Pierwszej Komunii św. dziew-
czynce mieszały się Przykazania Boże. Na egzaminie 
mówi dziewiąte: – I nie pożądaj żony bliźniego swego 
nadaremno.

Kot strażnik
Na zebraniu rejonowym dla księży jeden z probosz-
czów skarży się, że ma bardzo stary drewniany kościół 
i do tabernakulum wchodzą mu myszy, a on nie wie, 
jak sobie z tym poradzić. Inny kapłan radzi mu: – Po-
staw przy tabernakulum kota, tylko koniecznie ubierz 
go w komżę.

Podziękowanie
Proboszcz poszedł pomodlić się przy żłóbku i zoba-
czył, że nie ma figurki Dzieciątka Jezus. Zdenerwo-
wał się, że ktoś ją ukradł. Rozgląda się, a do kościoła 
wchodzi mały chłopiec z sankami i figurką pod pachą. 

Kapłan pyta srogo chłopca, czy to on ją ukradł. Chło-
piec tłumaczy: – Nie ukradłem. Modliłem się bardzo 
do Pana Jezusa, żebym dostał sanki na gwiazdkę i do-
stałem. Z wdzięczności przewiozłem Pana Jezusa san-
kami trzy razy dookoła kościoła.

Biskup stworzyciel
W czasie Mszy św. kleryk w modlitwie powszechnej 
śpiewa: – Módlmy się za naszego biskupa. A organist-
ka, której pomyliły się części Eucharystii, odpowiada: 
– Który stworzył niebo i ziemię.

Łysy czy w peruce?
Ksiądz został skierowany na nową parafię. Postano-
wił, że przy okazji zmieni też coś w swoim wyglądzie. 
A ponieważ był łysy, kupił sobie perukę. Nosił ją w no-
wej parafii i wszystko było w porządku, ale zaprosili go 
do starej parafii na pogrzeb. Miał dylemat, czy jechać 
jako łysy, czy z bujną czupryną. Zdecydował, że będzie 
w peruce. Odprawił Mszę św. pogrzebową. Ludzie wy-
szli przed kościół, a jeden facet mówi do drugiego: – 
Wiesz co, Stefan, mógł zdjąć na Przeistoczenie.

Materiał zaczerpnięty ze strony internetowej;
https://www.gosc.pl/doc/3899526.Koscielny-humor/2

PRZYCHODZI PACJENT DO APTEKI…

Lekomania – 
uzależnienie od 
leków
Najczęstszą grupą leków po które większość z Nas się-
ga to leki przeciwbólowe. Raczej nikt nie lubi gdy mu 
coś doskwiera. Przy tak szeroko rozwiniętej farmako-
logii coraz więcej wiemy o lekach oraz ich mechani-
zmach i skutkach działania na organizm człowieka. 
Niektórzy z Nas zaciekawieni kolorowymi reklamami 
telewizyjnymi zatracają się w tym wszystkim próbując 
różnych środków; bo to pomoże na ból głowy, a to na 
stawy, a jeszcze coś innego złagodzi dolegliwości bólo-
we kręgosłupa. Oczywiście, jak najbardziej ale wszystko 
z umiarem. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, 
że zażywamy ten sam lek lecz pod inną nazwą, narażając 
się na jego toksyczne działanie. Coraz częściej słyszymy 
o zatruciach Paracetamolem – lekiem, który obecnie 
możemy kupić wszędzie – w sklepie, na stacji benzy-
nowej czy też w kiosku – dawniej dostępny był tylko 

w aptece. Należy pamiętać żeby nigdy nie zażywać kil-
ku różnych leków zawierających w swym składzie pa-
racetamol. Może to być powodem przekroczenia dawki 
toksycznej co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia 
wątroby, nerek lub nadciśnienia. Również powszechnie 
znany Ibuprofen stosowany w nieodpowiedni sposób 
może wywołać zatrucie. Wniosek z tego prosty – „co 
za dużo to niezdrowo”. Każdy lek zawiera ulotkę infor-
macyjną, w której można odnaleźć dawkowanie leku, 
a w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub 
farmaceutą. 

A. Rozum
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Pogrzeby 
+ Janusz Tomasz Motyka 
+ Andrzej Hudaszek 

K a l e n d a r i u m  l i t u r g i c z n e 
10 czerwiec, poniedziałek 
Święto NMP, Matki Kościoła  
11 czerwiec, wtorek 
Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła 
12 czerwiec, środa 
Wspomnienie błogosławionych męczenników Piotra Dańkowskie-
go i Towarzyszy 
13 czerwiec, czwartek
 Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
14 czerwiec, piątek 
Wspomnienie bł. Michała Kozala, bp i męczennika 
17 czerwiec, poniedziałek
Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika  
19 czerwiec, środa
Wspomnienie św. Romualda, opata 
20 czerwiec, czwartek
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
21 czerwiec, piątek
Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika 
22 czerwiec, sobota
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Paulina z Noli, bp  
24 czerwiec, poniedziałek
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela   
26 czerwiec, środa
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskie-
go, prezbitera 
27 czerwiec, czwartek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego, 
bp 
28 czerwiec, piątek
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
29 czerwiec, sobota
Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła 
1 lipiec, poniedziałek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ottona, bp 
3 lipiec, środa
Święto św. Tomasza, apostoła 
4 lipiec, czwartek
Rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie  
5 lipiec, piątek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej 
6 lipiec, sobota
Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy 
8 lipiec, poniedziałek
Wspomnienie św. Jana z Duki, prezbitera 
11 lipiec, czwartek
Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy 
12 lipiec, piątek
Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bp i męczen-
nika 
13 lipiec, sobota
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 

czytania mszalne na niedziele 

16 czerwiec 2019 r., Uroczystość Najświętszej Trójcy 
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedzia-
łem, że z mojego bierze i wam objawi ( J 16, 15).
23 czerwiec 2019 r. 12. niedziela zwykła 
Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi 
w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście 
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystu-
sa (Ga 3, 26). 
30 czerwiec 2019 r., 13. niedziela zwykła 
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. 
Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowa-
nia ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie 
sobie wzajemnie (Ga 13, 15).
7 lipiec 2019 r., 14. niedziela zwykła 
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, 
siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed 
sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam 
przyjść zamierzał (Łk 10,1).
14 lipiec 2019 r., 15. niedziela zwykła 
Jezus rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, ca-
łym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą 
i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie 
samego ( Łk 10, 27).

Chrzty
Mikołaj Turek 
Mateusz Sroka 
Tomasz Andrzej Kaczorowski
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INTENCJE MSZALNE

i n t e n c j e  m s z a l n e

10.06.2019, poniedziałek 
7.00 + Zdzisław Antkiewicz – od rodziny Ciężarek 
18.00 rezerwacja 
11.06.2019, wtorek  
7.00 + Antoni Mirek – od mieszkańców Kotonia 
18.00 + Maria Galas – od Małgorzaty z Sułkowic 
12.06.2019, środa 
7.00 + Maria Wilkołek 13. r. śm.
18.00 1) + Jan i Salomea Rusznica, Józef i Waleria Gorączko, ich 

dzieci  
 2) ++ Adam Polewka, Helena i Jan Polewka, Władysław 

i Maria Pachoń 
13.06.2019, czwartek 
7.00 + Maria Rączka – od córki Teresy z rodziną  
18.00 1) + Eugeniusz Gorączko r. śm.
 2) ++ Jan Białoń, Andrzej Myrda, Katarzyna żona, Wojciech 

Folwarski 
14.06.2019, piątek 
7.00 + Jan Folwarski, Salomea żona, Bogdan i Wojciech synowie  
18.00 + Władysława Leśniak 1. r. śm.
15.06. 2019, sobota 
7.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosławień-

stwo, opiekę MB, zdrowie dla Jana, Moniki i Amelii 
18.00 ++ Jan i Katarzyna Majda r. śm. 
16.06.2019, niedziela 
7.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosławień-

stwo, opiekę MB dla Pauliny i Tomasza w 5. r. ślubu  
9.00 ++ Józef Hołuj, Antoni i Emilia Braś, ich rodzice  
11.00 1) ++ Andrzej i Anna Oliwa 
 2) ++ Emilia Dzidek w r. śm., Czesław maż, zmarli z rodziny 

Dzidków i Świerczyńskich 
15.30 rezerwacja 
17.06.2019, poniedziałek 
7.00 + Grzegorz Janas – od sąsiadów Witulskich 
18.00 ++ Józef Świerczyński r. śm., Julia żona, Józef Sala, Rozalia 

żona, ich rodzice  
18.06.2019, wtorek  
7.00 1) + Edward Zborowski
 2) + Maria Koperek 1. r. śm, jej rodzice 
18.00 + Andrzej Braś – od sąsiadów 
19.06.2019, środa 
7.00 + Józef Węgrzyn – od Adama, szefa Firmy Ada meble 
18.00 1) + Antonina i Władysław Szlachetka, Józef syn 
 2) + Anna Łapa 4 r. śm.
 3) ++ Józef, Wiktoria, Stanisław i Bogdan Łapa 
20.06.2019, czwartek 
7.00 ++ Jan i Władysława Tomal, zmarli z rodziny, Ryszard Król  
18.00 1) rezerwacja
 2) Za parafian 
15.30 + Zofia Szlachetka – od rodziny Jawor 
21.06.2019, piątek 
7.00 1) ++ Jan Bidziński, Józef, Anna, Franciszek Bidziński, Anie-

la i Franciszek Leśniak 
 2) ++ Paweł, Wiktoria, Aniela Polewka, Franciszka, Jan, Ka-

zimierz Siuta, Helena Szlachetka 
18.00 + Alojzy Rączka – od syna Pawła z rodziną 
22.06.2019, sobota 
7.00 1) w intencji rodzin 
 2) dziękczynno-błagalna w 18. r. urodzin Magdaleny z proś-

ba o Boże błogosławieństwo, opiekę MB w dorosłym ży-
ciu 

18.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie, opiekę MB dla ks. proboszcza Władysława 
z ok. imienin – od Grupy Apostolatu Modlitwy za kapła-
nów „Margaretka” 

23.06.2019, niedziela 
7.00 ++  Władysław Zborowski, żona Helena, wnuk Dominik 

9.00 1) ++ Władysław Szlachetka, Rozalia żona, Władysław syn, 
Stanisław Tatka, Antonina żona, Jan Polewka, Rozalia 
żona, Jan Węgrzyn, Michalina żona, Władysław Węgrzyn, 
Halina Kucała, Włodzimierz Piechota, Kazimierz Życki 

11.00 1) rezerwacja
 2) dziękczynno-błagalna w 18. r. urodzin Gabrieli z prośba 

o Boże błogosławieństwo, opiekę MB w dorosłym życiu 
15.30 podziękowanie Bogu za dotychczasowe łaski z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB dla całej 
rodziny 

24.06.2019, poniedziałek 
18.00 ++ Władysław Łapa, Antoni i Agnieszka rodzice, Jan Szla-

chetka, Maria i Andrzej Oliwa  
25.06.2019, wtorek  
7.00 + Władysław Bylica z okazji imienin  
26.06.2019, środa 
18.00 ++ Stanisław Sołtys, Janina żona, Stanisław syn, Bolesław 

Zborowski, Maria żona 
27.06.2019, czwartek 
7.00 + Władysław Zborowski, żona Helena, Dominik wnuk  
28.06.2019, piątek 
18.00 ++ Franciszek Bartosz, Emilia żona, Franciszek syn 
29.06.2019, sobota 
18.00 + Maria Polewka – od Agnieszki i Sławomira z rodziną 
30.06.2019, niedziela 
7.00 + Zofia Szlachetka 1 r. śm. – od syna Adama i synowej Kry-

styny   
9.00 ++ Agnieszka Klimek, Jan mąż, syn Stanisław, Stanisław Po-

doba, Maria i Franciszek rodzice 
11.00 dziękczynno-błagalna w 40. r. ślubu z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę MB dla całej rodziny   
1.07.2019, poniedziałek 
18.00 + Władysława Leśniak – od rodziny Tokarz  
2.07.2019, wtorek  
7.00 + Antoni Mirek – od bratanka Sławomira 
3.07.2019, środa 
18.00 rezerwacja
4.07.2019, czwartek 
7.00 + Maria Kurowska – od sąsiadów 
5.07.2019, piątek 
7.00 ++ za zmarłych wypominanych 
18.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina żona, Krzysztof wnuk, dusze 

w czyśćcu cierpiące 
6.06.2019, sobota 
18.00 rezerwacja
7.07.2019, niedziela 
7.00 ++ Walenty Wilkołek, Maria żona i zmarli z tej rodziny 
9.00 rezerwacja
11.00 ++ Anna i Zbigniew Kiszka 
8.07.2019, poniedziałek 
18.00 ++ Anna Szlachetka, Eugeniusz maż, Czesława Wronka, Jó-

zef mąż, ich rodzice  
9.07.2019, wtorek  
7.00 + Zdzisław Antkiewicz – od rodziny Żernowskich 
10.07.2019, środa 
18.00 ++ Stanisław Sołtys, Janina żona, Stanisław syn, Bolesław 

Zborowski, Maria żona
11.07.2019, czwartek 
7.00 + Grzegorz Janas – od siostry Haliny z rodziną 
12.07.2019, piątek 
18.00 rezerwacja
13.07.2019, sobota 
18.00 rezerwacja
14.07.2019, niedziela 
7.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę MB, zdrowie dla Krystyny i Romana w 48. r. ślubu 
oraz Pauliny i Adama w 20 r. ślubu 

9.00 ++ Kazimierz Kurowski, Józef Krzewiński
11.00 dziękczynno-błagalna  z prośba o dalsze Boże błogosławień-

stwo, opiekę MB, zdrowie dla Marii i Andrzeja w 50. r. 
ślubu 
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