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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolej-
ny, już powakacyjny, numer na-
szej gazetki parafialnej „Biały 
Kamyk”. Jako redakcja cieszy-

my się z tego, że jesteście Państwo z nami, że to na-
sze czasopismo trafia do Waszych domów. Dla nas to 
wielka radość, ale i wielkie zadanie. Wciąż podnosimy 
sobie poprzeczkę coraz wyżej i staramy się, by ten nasz 
„Biały Kamyk” z każdym numerem stawał się ciekaw-
szy, tak aby każdy – czy to mały, czy to duży – zna-
lazł w nim coś wartościowego dla siebie. Wobec tego 
mamy ogromną prośbę, aby dzielić się z nami swoimi 
spostrzeżeniami, sugestiami i dobrymi radami (czy 
to ze mną osobiście, czy z poszczególnymi członka-
mi redakcji, na temat naszego parafialnego czasopi-
sma). Serdecznie zapraszamy również do współpra-
cy wszystkich chętnych, którzy chcieliby się włączyć 
w tworzenie naszego parafialnego czasopisma.

Wracając jednak do meritum. Minęły wakacje, któ-
re niezaprzeczalnie są czasem przyjemnym. Wielu 
z nas korzystało z wyjazdów pielgrzymkowych, reko-
lekcji, a wielu po prostu odpoczywało nad wodą czy 

w górach w Polsce lub zagranicą. Teraz trzeba nam 

wszystkim wrócić do naszych codziennych obowiąz-
ków szkolnych, zawodowych i czekać na kolejne waka-
cje, do których już niespełna 284 dni.

W czasie wspominanych wakacji, w miesiącu lipcu 
przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci Matki Bożej 
Szkaplerznej. W tym roku w naszej wspólnocie para-
fialnej gościliśmy kolegę rocznikowego naszego księ-
dza proboszcza ks. dr Tadeusza Noska, który wygło-
sił do nas Słowo Boże i przewodniczył między innymi 
sumie odpustowej połączonej z procesją eucharystycz-
ną wokół kościoła, która odbyła się o godzinie 18.00. 
Z kolei w miesiącu sierpniu a dokładnie 24. przeży-
waliśmy na myślenickim rynku bardzo podniosłe 
i historyczne wydarzenie. Mowa tu o uroczystościach 
związanych z Jubileuszem 50-lecia koronacji Cudow-
nego Obrazu Pani Myślenickiej przez kardynała Ka-
rola Wojtyłę. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył 
ks. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski 
w Polsce. Informację o szczegółach dotyczących przy-
gotowań i bezpośrednią relację z tejże uroczystości, jak 
i naszego odpustu parafialnego znajdą Państwo w tym 
numerze. Zapraszamy, zatem do owocnej lektury. 

ks. Sławomir Głuszek 

24 sierpnia 1969 – 24 sierpnia 2019

Jubileusz 50-lecia koronacji 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Myślenickiej
Tekst: Beata Kiełbowicz

24.08.2018 r. w Parafii Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Myślenicach rozpoczął się Rok 
Jubileuszowy związany z obchodami 50 roczni-
cy Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Myślenickiej. Jego uwieńczeniem były Obchody 
Jubileuszowe, które miały miejsce w dniach od 
18 do 24 sierpnia 2019 roku. Jako że Myślenic-
ka Pani jest bliska sercom wielu parafian z Ja-
wornika, Redakcja Białego Kamyka postanowi-
ła pochylić się nad wspomnianymi obchodami. 
Z tej to okazji przeprowadzona została rozmowa 
z księdzem Marcinem Filarem – obecnym wika-
riuszem tamtejszej parafii. 

Ksiądz Marcin tak wspomina swoje zetknięcie z kultem 
maryjnym w Myślenicach: „Zacząłem poznawać Matkę 
Bożą Myślenicką w zeszłym roku – 24 sierpnia, gdy roz-
począł się Rok Jubileuszowy. Data ta zbiegła się z dniem, 

kiedy rozpocząłem swoją posługę w myślenickim Sank-
tuarium. Wtedy też zacząłem poznawać, jak mieszkań-
cy miasta i jego okolic są przywiązani do Matki Bożej 
Myślenickiej, w tym wizerunku. W tym miejscu należy 
sobie postawić pytanie: skąd się wziął Kult Matki Bo-
żej Myślenickiej i w jaki sposób się rozwijał? Bo rzeczy-
wiście, kiedy przyjedzie się do Myślenic, wejdzie się do 
Sanktuarium, spędzi się tutaj dzień, to od razu można 
zauważyć, w jaki sposób czczony jest obraz Matki Bo-
żej Myślenickiej. Niezależnie od godziny, kiedy wej-
dzie się do Świątyni, zawsze ktoś przed tą kaplicą Matki 
Bożej klęczy i modli się. Ludzie przyjeżdżając do My-
ślenic, przyjeżdżając do pracy, przechodząc, gdzieś tu 
w pobliżu, przychodzą i modlą się przed wizerunkiem 
Matki Bożej. W Sanktuarium z samego rana następuje 
odsłonięcie obrazu, następnie od godziny 6.00 każdego 
dnia są śpiewane godzinki, w których uczestniczy spo-
ra liczba wiernych. Później odprawiane są kolejne Msze 
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Święte. Wieczorem odbywa się uroczyste zasłonięcie 
Obrazu. Ponadto w sobotę odprawiana jest nowenna 
z prośbami i podziękowaniami do Matki Bożej Myśle-
nickiej. Co ciekawe, śpiewane są dwie pieśni do tutejszej 
Matki Bożej. Jedna sięga XVIII w. Druga została napi-
sana w wieku XX. Kult Matki Bożej jest bardzo żywy na 
terenie tutejszej parafii. Świadczy o tym również fakt, że 
w wielu domach na ścianach wisi wizerunek Pani My-
ślenickiej”.

Kult Maryjny w Myślenicach
Z relacji ks. Marcina wynika, że kult Maryjny się-
ga w Myślenicach XVII w. Nie sposób jednak w kilku 
zdaniach opisać rys historyczny Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Myślenickiej (dlatego też wszystkich zain-
teresowanych odsyłamy do strony internetowej parafii: 
http://sanktuarium.myslenice.pl/cudowny-obraz-pani-
-myslenickiej/). Należy jednak wiedzieć, że wizerunek 
czczony dzisiaj przez parafian, był początkowo własno-
ścią prywatną. Należał do Marcina Grabyszy i znajdo-
wał się w jego domu w Górnej Wsi przy ulicy 3-ciego 
Maja (obecnie Górne Przedmieście). W tym domu był 
otaczany szczególną czcią i tam odnotowano nadprzy-
rodzone zjawiska związane z modlitwą przy tym Obra-
zie. Mianowicie Marcin Grabysz tracił wzrok, ale wła-
śnie dzięki modlitwie przed wizerunkiem Matki Bożej, 
Grabysz wzrok odzyskał. Po tym wydarzeniu nastąpiły 
kolejne uzdrowienia, doszło nawet do tego, że obraz za-
płakał. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce od 1 do 
8 maja 1633 r. Ówczesny proboszcz myślenickiej parafii, 
ks. Wojciech Ofiarowicz, zdecydował o zbadaniu zjawi-
ska. Komisja krakowskich teologów orzekła o cudow-
nym pochodzeniu wydarzeń. W związku z tym 2 lipca 
1633 r. Obraz został przeniesiony do Kościoła Parafial-
nego, bo właściciel stwierdził, że Wizerunek Matki Bo-
żej powinien znajdować się w miejscu bardziej uświę-
conym, niż jego prywatny dom. Początkowo został On 
umieszczony w ołtarzu bocznym, a następnie przenie-
siony do tzw. Kaplicy Błękitnej specjalnie wybudowanej 
dla Niego. W europejskich wykazach sanktuariów ma-
ryjnych Myślenice pojawiają się często i to jako miejsce 
warte odwiedzenia. Wymieniane są nawet obok Często-
chowy. Co warto też wiedzieć, na podstawie tego obra-
zu powstał obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Kustosz 
klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej przyznaje, że jak 
ściągnie się sukienkę i ramy z obrazu Matki Bożej Kal-
waryjskiej, to widniej napis, który wskazuje na to, że Jej 
pierwowzorem jest wizerunek Matki Bożej z Myślenic. 

W dniu 22 stycznia 1967 r. Stolica Apostolska wyraziła 
zgodę na nałożenie koron papieskich na Obraz Pani My-
ślenickiej. Zaszczyt koronacji przypadł kard. Karolowi 
Wojtyle. Uroczystość odbyła się w niedzielę 24 sierpnia 
1969 r. Mszy Św. przewodniczył metropolita poznański 
abp Antoni Baraniak. Było to wydarzenie na skalę ogól-
nopolską, bowiem Pani Myślenicka była koronowana 
koronami papieskimi na mocy dekretu wydanego przez 

papieża Pawła VI. W uroczystości brał udział kilkudzie-
sięciotysięczny tłum ludzi. Brak zgody ze stron władz 
miasta sprawił, że koronacja miała miejsce przy ołtarzu 
polowym, a nie na polach plebańskich. W 1983 r. doszło 
do włamania i kradzieży koron z Cudownego Obrazu. 
Nowe korony zostały poświęcone przez papieża Jana 
Pawła II podczas Mszy Świętej na krakowskich Błoniach 
22 czerwca tego samego roku. Rekoronacji dokonał kar-
dynał Franciszek Macharski 8 września 1983 r.

Przygotowania do Jubileuszu 50-lecia koronacji
Przygotowania do Jubileuszu 50-lecia koronacji były 
podobne, do przygotowań do samej koronacji Obrazu 
Matki Bożej Myślenickiej. 

▶ Tak jak ówcześnie, tak i teraz powołano Komitet 
Jubileuszowy, który czuwał zarówno nad logistycznym, 
jak i duchowym wymiarem całego przedsięwzięcia. 
Członkami Komitetu byli m.in. kapłani pracujący w pa-
rafii, przedstawiciele wspólnot parafialnych. 

▶ Uroczyste obchody Roku Jubileuszowego roz-
poczęto 24 sierpnia 2018 r. Mszą Św. koncelebrowaną 
przez abp Marka Jędraszewskiego, która miała miejsce 
przy ołtarzu polowym. Metropolita dokonał wówczas 
Aktu Zawierzenia parafii Matce Najświętszej i poświę-
cił kopie, które gościły w domach parafian oraz czcicieli 
spoza parafii Narodzenia NMP.

▶ Jubileusz był przeżywany pod hasłem: „Chwy-
ćmy się śladów Maryi”. Wezwanie to jest wyrzeźbione 
na stopce znajdującej się na zewnętrznej stronie Ko-
ścioła i brzmi dokładnie: „Chwyćmy się śladów Maryi 
– grzesznicy”. 

▶ W Myślenicach, w różnych miejscach na płytach 
chodnikowych pojawiły się białe stopki na niebieskim 
tle uwieńczone hasłem: „Chwyć się śladów” (m.in. przy 
Kościele św. Jakuba). Wszystkie one są skierowane 
w stronę Sanktuarium.

▶ Zorganizowano Jerycho modlitewne trwające 
dzień i noc, które stanowiło bezpośrednie przygotowa-
nie do misji parafialnych. Rozpoczęło się ono Mszą Św. 
wieczorną w czwartek 21 lutego i trwało do 23 lutego, do 
godziny 21:00. Modlitwa w Kaplicy Cudownego Obra-
zu, w obecności Najświętszego Sakramentu, trwała nie-
przerwanie 50 godzin.

▶ W marcu 2019 r. zorganizowano wspomniane mi-
sje parafialne pod hasłem: „Bóg jest po Twojej stronie”. 
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Prowadzili je księża rodacy – ks. Mateusz Hosaja (obec-
ny kustosz Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach) 
i ojciec Bartymeusz Kędzior. 

▶ W ramach trwającego Roku Jubileuszowego 50-le-
cia Koronacji Obrazu Pani Myślenickiej zorganizowa-
no wraz z Polskim Towarzystwem Mariologicznym 
Seminarium Mariologiczne. Odbyło się ono w sobotę 
2 marca w Domu Katolickim pod hasłem „Chwyćmy się 
śladów Maryi”. Był to cykl wykładów poświęconych te-
matyce maryjnej. 

▶ Ponadto w ramach przygotowań zainicjowano pe-
regrynację obrazu Matki Bożej Myślenickiej. Siedem ko-
pii Obrazu peregrynowało po parafii. Natomiast ósma 
kopia wędrowała po domach ludzi spoza parafii, którzy 
czują się związani z Matką Bożą Myślenicką. 

▶ Zorganizowano również Nowennę Miesięcy. Od 
września 2018 r. w każdą pierwszą sobotę miesiąca 
w Sanktuarium sprawowano Mszę Św. pod przewodnic-
twem księży rodaków. Po Mszy odbywała się nowenna, 
w trakcie której ktoś wygłaszał swoje świadectwo zwią-
zane z Matką Bożą Myślenicką. Każda Nowenna była 
skierowana do innej grupy ludzi (m.in. do maturzystów, 
do dziadków i babci, do pracowników służby zdrowia).

▶ 10 października, podczas Pielgrzymki Archidiece-
zji Krakowskiej do Rzymu z okazji 40. rocznicy wyboru 
papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, przekazano 
papieżowi Franciszkowi kopię Cudownego Obrazu Pani 
Myślenickiej, przed którą w trakcie audiencji się modlił.

▶ W ten wyjątkowy czas przygotowań parafii Naro-
dzenia NMP do Złotego Jubileuszu wpisało się również 
ćwierćwiecze istnienia Parafialnego Zespołu Caritas 
„Betania”. Wyrazem wdzięczności za czas miłosierdzia, 
za ręce wolontariuszy i za każdego podopiecznego, była 
Eucharystia sprawowana w Sanktuarium Matki Bożej 
Myślenickiej w sobotę, 23 marca przez ks. abp. Marka 
Jędraszewskiego. Metropolita pobłogosławił także no-
wych wolontariuszy.

▶ W związku z przygotowaniami do Jubileuszu 
w Sanktuarium realizowano autorski program rorat po 
hasłem: „Ślady Maryi”. Program ten realizowały również 
pozostałe parafie, działające na terenie Myślenic. 

▶ Droga Krzyżowa ulicami Myślenic w tym roku była 
planowana przez pryzmat Jubileuszu i odbyła się pod 
hasłem „Oto Matka twoja”. 

▶ W ramach przygotowań do Jubileuszu od 1 do 8 
maja odbywały się majówki przy kapliczce na Górnym 
Przedmieściu, na pamiątkę historycznych wydarzeń 
związanych z uzdrowieniami, które za przyczyną Mat-
ki Bożej Myślenickiej miały miejsce w tamtym rejonie 
w roku 1633. 

▶ Ponadto z racji Roku Jubileuszowego zorgani-
zowano wydarzenie – Majówka Młodych, w ramach 
Diecezjalnego Dnia Młodzieży Bierzmowanej. Wpisze 
się ono na stałe w kalendarz wydarzeń myślenickiego 
Sanktuarium. 

▶ 29 czerwca 2019 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz, na-
oczny świadek koronacji (jako ten, który towarzyszył 
kard. Wojtyle) wprowadził do Sanktuarium Matki Bożej 
Myślenickiej relikwie św. Jana Pawła II. W ten sposób 
ma być On stale obecny przy wizerunku Matki Bożej, 
którą sam koronował. 

▶ 2 lipca 2019 r. odbyła się uroczysta procesja upa-
miętniająca przeniesienie Obrazu Matki Bożej Myśle-
nickiej z Górnego Przedmieścia do Sanktuarium. Roz-
poczęła się ona u stóp wspomnianej już kapliczki, gdzie 
odprawiono Nabożeństwo Maryjne. Procesja zakończy-
ła się Eucharystią sprawowaną przy ołtarzu polowym. 
Szacuje się, że wzięło w niej udział ok. 500 osób. 

▶ Z racji obchodów Roku Jubileuszowego odbyło się 
diecezjalne zakończenie roku formacji domowego ko-
ścioła. Domowy Kościół archidiecezji krakowskiej piel-
grzymował do Matki Bożej Myślenickiej. Do Sanktu-
arium w Roku Jubileuszowym pielgrzymowali również 
m.in. strażacy z okolicznych miejscowości, a także koła 
gospodyń wiejskich. 

▶ Bardzo istotnym był też fakt, że Penitencjaria Apo-
stolska udziela wiernym odpustu zupełnego. Osoby, któ-
re nawiedziły kościół p.w. Narodzenia NMP i pobożnie 
uczestniczyły w obchodach rocznicowych, albo przy-
najmniej spędziły określony czas na modlitwie przed 
Obrazem NMP Myślenickiej, kończąc tę modlitwę od-
mówieniem: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz wezwań do 
Najświętszej Maryi Panny mogły uzyskać wspomniany 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniach od 
24.08.2018 r. do 24.08.2019 r. 

▶ Drugi dekret natomiast zezwalał abp. Markowi Ję-
draszewskiemu na udzielenie papieskiego błogosławień-
stwa połączonego z odpustem zupełnym, pod zwykłymi 
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warunkami podczas Złotego Roku Jubileuszowego 
w dniu przez siebie wybranym. Błogosławieństwo zo-
stało udzielone 9 grudnia 2018 r. po Mszy Św. wieczor-
nej. Po Eucharystii abp Marek Jędraszewski spotkał się 
również z grupami parafialnymi przy wspólnym posiłku 
w Domu Katolickim. 

▶ Przy okazji zbliżających się Uroczystości Jubile-
uszowych odnowiono obejście i mur wokół Sanktu-
arium. Parafianie natomiast jako wotum wdzięczności 
za jubileusz ufundowali figurę św. Józefa, który został 
przedstawiony jako młody człowiek w sile wieku z do-
rastającym Jezusem u swego boku. Figura zajęła miej-
sce naprzeciwko ołtarza polowego, przy bocznej ścianie 
Sanktuarium i została poświęcona po uroczystej Mszy 
Św. 24 sierpnia. 

▶ Zaplanowano również spotkanie Służby Liturgicz-
nej ze wszystkimi, którzy przez ostatnie 50 lat służyli 
przy ołtarzu w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej.

Program obchodów Jubileuszowych
Program obchodów Jubileuszowych został przygoto-
wywany tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I tak 
m.in.:

▶ 18 sierpnia 2019 r. oaza wykonała akatyst ku czci 
Matki Bożej.

▶ 19 sierpnia 2019 r. odbyła się premiera filmu pt.: 
„Ślady Maryi”. Jest on zapisem świadectwa z Koronacji 
i będzie można go zobaczyć powtórnie podczas Tygo-
dnia Kultury Chrześcijańskiej w Myślenicach.

▶ W przeddzień Jubileuszu została zorganizowana 
Msza Święta sprawowana przez księży rodaków, na któ-
rej Słowo Boże głosił kustosz z Kalwarii Zebrzydowskiej.

▶ Ksiądz Bartłomiej Kot, wrocławski kompozytor na-
pisał specjalnie na tę okazję Oratorium Tajemnice Świa-
tła, które zostało wykonane dzień przed Jubileuszem 
przez chóry myślenickie i orkiestrę. Tytuł Oratorium 
jest ściśle związany z osobą Jana Pawła II, który jako kar-
dynał Wojtyła ukoronował Myślenicką Panią, a następ-
nie już jako papież poświęcił Jej drugie korony. Ponadto 
jest On tym, który wprowadził do Różańca Tajemnice 
Światła. 

▶ 24 sierpnia odbyła się uroczysta Msza Św. o godzi-
nie 11.00, której przewodniczył nuncjusz apostolski abp 

Salvatore Pennacchio. Kazanie do zebranych wygłosił 
abp Marek Jędraszewski. Cała uroczystość miała miej-
sce na płycie Rynku Głównego w Myślenicach i była 
transmitowana na żywo przez Telewizję Trwam. 

Ciekawostki dotyczące koronacji
▶ Do dziś nie ma żadnych informacji, co się stało 

ze skradzionymi w roku 1983 koronami Matki Bożej 
Myślenickiej.

▶ Świadkowie koronacji wspominają przygotowanie 
do tego wydarzenia jako tygodnie spędzone na wycina-
niu literek ze styropianu, układaniu kwiatków z papieru, 
pracy nad dekoracją.

▶ Jeden z księży, który w obecnym czasie pełnił funk-
cję wikarego w parafii, wspomina, że na czas koronacji 
był przydzielony do namiotu eucharystycznego. Po ty-
godniach przygotowań do uroczystości był tak zmęczo-
ny, że po prostu zasnął w tym namiocie podczas Mszy 
Św. Przespał koronację. 

▶ Ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca był ko-
mentatorem uroczystości koronacyjnych.

Ciekawostki dotyczące przygotowań do Jubileuszu
▶ Biuro Jubileuszu przez cały rok zachęcało, aby oso-

by, które doznały szczególnych łask od Pani Myślenic-
kiej zgłaszały się do Komitetu Jubileuszowego. Osoby te 
głosiły swoje świadectwa na Nowennie Miesiąca. 

▶ Jednym ze świadków opowiadających o cudzie, 
który miał miejsce w jego życiu za przyczyną Matki 
Bożej Myślenickiej jest 20-to letni chłopak – Krzysztof 
Moskal. Spędził on cztery i pół roku w szpitalu w Pro-
kocimiu walcząc z białaczką. Przed pobytem w szpita-
lu modlił się wraz z ojcem przed obliczem Matki Bo-
żej Myślenickiej. Wtedy to zawierzył Jej siebie i swoją 
chorobę. Dziś jest zdrowym człowiekiem, który planuje 
swoją przyszłość. Otwarcie jednak przyznaje, że to ró-
żaniec trzymał go przy życiu w szpitalu i wiara we wsta-
wiennictwo Matki Bożej Myślenickiej. 

▶ Obchody 25-lecia Koronacji Obrazu były również 
bardzo mocno celebrowane w Myślenicach i zwieńczo-
ne uroczystą Mszą Św. na płycie Rynku Głównego.

▶ Ruch pielgrzymkowy wzmocnił się w czasie Roku 
Jubileuszowego. Przynajmniej raz w tygodniu u stóp 
Matki Bożej Myślenickiej pojawiała się grupa pielgrzy-
mów (w tym również pielgrzymki dzieci komunijnych). 

▶ Uroczystości jubileuszowe komentował ks. Marcin 
Filar.

Redakcja Białego Kamyka serdecznie dziękuje ks. Mar-
cinowi Filarowi za wspomnienia, którymi się z nami 
podzielił oraz za szczegółowe informacje dotyczące 
przygotowań do Jubileuszu. Tym samym życzymy ks. 
Marcinowi, by Matka Boża Myślenicka nieustannie ota-
czała go płaszczem swej matczynej opieki i upraszała dla 
niego u swego Syna dar pięknej miłości w radosnej służ-
bie Bogu i ludziom. ■
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Błogosławiona między niewiastami 
– Ikona wiary
Tekst: Krystyna i Wacław Szczotkowscy

Tegoroczne miesiące wakacyjne, 
to już historia. Przypuszczalnie ja-
kiś ślad po nich, pozostanie w na-
szej pamięci. Może być mglisty, taki 
bez wyrazu, albo wyrazisty. Zale-
ży to mianowicie od tego, w jakim 
stopniu nasze przeżycia okazały się 
atrakcyjne, lub też jakich wrażeń 
nam dostarczyły. Nie zamierzam 
rozstrzygać, jaki charakter atrakcji 
ma znaczenie i decyduje o dogłęb-
nym i skrupulatnym zapamiętywa-
niu. My wierzący, raczej ukierunku-
jemy nasze dociekania w stronę tych 
przeżyć wakacyjnych, które miały 
wpływ na doskonalenie naszej wia-
ry i zostawiły żywy oraz klarowny 
obraz w naszej pamięci. 

Dla wielu wakacje są okazją do 
poszukiwania przygód. Dla czło-
wieka wierzącego największą i naj-
bardziej interesującą przygodą, jaką 
może przeżyć, jest spotkanie z ży-
wym Bogiem.

Wedle dobrze nam znanego dusz-
pasterskiego obrazu – analogii, nasze 
życie to nieprzerwana pielgrzymka, 
wędrówka do niebieskiej ojczyzny. 
W tej podróży wiara w Boga, jawi 
się jako kompas. Dla podróżnika za-
gubionego w buszu, użycie kompa-
su sprawia, że bezbłędnie odnajdzie 
drogę i potrafi dojść do celu. Chrze-
ścijanin żyjący zgodnie z wiarą, nie 
czuje się zagubiony, w świecie, który 
często jest jak dżungla. Wiara wyty-
cza kierunek. 

Pielgrzymka do nieba rozpoczy-
na się od aktu uwierzenia w Boga. 
Następnie należy uwierzyć Bogu, 
tzn. przyjąć jako pewne wszystkie 
Jego obietnice zawarte w objawie-
niu, zawierzyć Mu bez granic i za-
ufać. On będzie wspomagał nasze 
dążenia, naszą wolę, nasze myśli 
i serce. 

Umówiliśmy się, że wiara jest jak 
kompas. Zgodzimy się też zapewne 
z takim porównaniem, że Maryja, 

Matka Boża, dla pielgrzyma w dro-
dze do nieba, jest jak gwiazda jaśnie-
jąca, prowadząca na firmamencie, 
która służy jako niewzruszony pew-
nik i podstawa odniesienia. Przypo-
mnijmy sobie jak śpiewamy w Go-
dzinkach o Niepokalanym Poczęciu 
NMP: „Witaj, Panno nad panny, 
Gwiazdo porankowa” i dalej „nowa 
Gwiazdo z Jakuba, Tyś nad anioła-
mi”, albo „O jasna Gwiazdo mor-
ska, o Porcie tonących”. Maryja jak 
gwiazda jaśnieje nam przykładem 
wszystkich wielkich ludzkich cnót. 
Jest przede wszystkim wzorem po-
kornej wiary. Przypomnijmy sobie 
również Ewangelię z sierpniowego 
święta Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, która ukazuje we-
wnętrzne piękno tej, którą Elżbie-
ta nazywa Błogosławioną. Ukazuje 
wielkość wiary Matki Bożej, która 
jest owocem zaufania, że słowa usły-
szane od Boga na pewno się wypeł-
nią, że Bóg jest prawdziwym gwa-
rantem swych obietnic. 

Maryjo, proś dla nas o wiarę, na 
wzór Twojej wiary, abyśmy tak jak 
Ty potrafili zwracać się do Boga, 
i z ufnością przyjmowali Jego słowo, 
które prowadzi wprost do nagrody 
przygotowanej dla każdego człowie-
ka w niebie.

Częstochowa, Licheń,  
Żarki-Leśniów, Medjugorie
Jak wszyscy się zapewne orientu-
ją, wymienione miejscowości to 
miejsca, które wybrała sobie Mat-
ka Boża, aby służyć tam uczniom Jej 
Syna w doskonaleniu wiary, uczyć 
ich prawdziwej miłości i pobudzać 
oraz ożywiać ich nadzieję. Oczywi-
ście wymienione miejscowości sta-
nowią mały procent tych wszystkich 
sanktuariów w Polsce i na świecie, 
z jakich Matka Boża kieruje swoje 
zaproszenie do tych, którzy czczą Ją, 
jako pośredniczkę wszelkich łask. 

Pragnie się z nami spotkać w swoich 
czcigodnych wizerunkach.

Z tej to przyczyny, wspólnie 
z żoną, w czasie minionych waka-
cji, dzięki łasce Bożej nawiedziliśmy 
te wyjątkowe miejsca, uświęcone 
obecnością Matki Bożej i omodlone 
przez pobożnych pielgrzymów.

Matka Boża Królowa Polski, 
Pani Jasnogórska

Spotkanie w Czę-
stochowie z Mat-
ką Bożą odbyło 
się na początku 
wakacji, podczas 
dwudniowej piel-
grzymki samo-
rządowców. Ja-

snogórskie Sanktuarium nie trzeba 
specjalnie reklamować, ponieważ 
jest ono od wieków szczególnym 
miejscem działania Boga. Tłumy 
pielgrzymów obecne każdego dnia 
i łaski, jakie wielu z nich otrzymuje, 
świadczą o tym, że Maryja z troską 
spogląda na potrzeby tych, którzy 
się do Niej zwracają i oręduje u Swo-
jego Syna za nami. Dla każdego ka-
tolika Polaka, Kaplica Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej, to bijące serce Ojczyzny.

Maryjo, Królowo Polski, jestem 
przy Tobie, pamiętam czuwam!

Matka Boża Licheńska,  
Bolesna Królowa Polski

To spotkanie z Mat-
ką Bożą Licheńską 
było kontynuacją 
spotkania z Mary-
ją na Jasnej Górze. 
Odbywało się ono 
podczas tej samej 
pielgrzymki. Mat-

ka Boża Bolesna, pod krzyżem, staje 
się zgodnie z wolą Chrystusa Mat-
ką wszystkich ludzi. Przyzywamy 
jej opieki i orędownictwa w waż-
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nych dla nas chwilach, w chwilach 
trudnych, gdy stajemy przed poku-
sami i gdy czujemy się osamotnie-
ni w wierze, gdy wiara nasza prze-
chodzi próby. Matka Boża Bolesna 
obecna w Licheńskim wizerunku 
staje z taką samą czułością i wia-
rą przy krzyżu każdego z nas. Trwa 
przy nas niezachwianie, zawierzając 
nas nieustannie Ojcu Niebieskiemu. 
Ona rozumie nasze zmagania, upad-
ki i zagubienia. Pamiętają o tym rze-
sze wiernych, którzy czczą Cudow-
ny Obraz Matki Bożej Licheńskiej 
w okazałej Bazylice. 

Dziękujemy Ci, Jezu, że dałeś 
nam Maryję za Matkę naszej wiary. 

Matka Boża Leśniowska, Pa-
tronka Rodzin

N a w i e d z e n i e 
sanktuarium Mat-
ki Bożej Leśniow-
skiej przeżyliśmy 
17 sierpnia. Była 
to nasza prywatna, 
małżeńska piel-

grzymka. Maryja obecna w Cudow-
nej figurze Matki Bożej Leśniowskiej 
otacza swoją opieką rodziny, które 
przybywają prosić o błogosławień-
stwo. Pielgrzymi polecają opiece 
Matki Bożej swoje małżeństwa, pro-

szą o łaski dla swoich dzieci, odda-
ją i powierzają Maryi swoje rodziny. 
Spotkanie z Matką Bożą było okazją 
do ufnej modlitwy. Wpatrywanie się 
w uśmiechnięte i piękne oblicze Ma-
ryi, która trzyma na ręku błogosła-
wiącego Małego Jezusa przepełnia 
serce radością, otuchą i wiarą.

Jezu, Ty z bezgraniczną ufno-
ścią złożyłeś samego siebie w życiu 
i dłoniach Maryi. My także składa-
my w Jej matczynych dłoniach na-
szą rodzinę.

Matka Boża z Medjugorie, 
Królowa Pokoju 

P i e l g r z y m k ę  d o 
Matki Bożej z Me-
djugorie rozpoczęli-
śmy 24 lipca. Trwała 
8 dni. Przyznam, że 
spotkanie z Matką 
Bożą Królową Po-
koju było od daw-

na naszym pragnieniem. Byliśmy 
bardzo ukontentowani faktem, że 
nasze dążenie się urzeczywistni-
ło. Ta pielgrzymka, to jak rekolek-
cje w drodze. Odpowiednio zor-
ganizowany czas przygotowujący 
na spotkanie z Maryją, obfitujący 
w modlitwę, konferencje, rozważa-
nia, komentarze no i oczywiście to, 

co jest treścią życia chrześcijańskie-
go, codzienna Eucharystia. Ponadto 
możliwość przystąpienia do sakra-
mentu pokuty. Taka komfortowa 
sytuacja wynikała z tego, że dwóch 
kapłanów pełniło rolę duchowych 
przewodników. Jeśli chcemy prze-
żyć tą najwspanialszą przygodę wia-
ry i spotkać się z Matką Najświęt-
szą, a przez Nią z żywym Bogiem, 
to niezbędne są sakramenty, dzięki 
którym Kościół umożliwia wierzą-
cym nawrócenie i skonkretyzowa-
nie marzenia. Dla nas te kilka dni, 
spędzonych w towarzystwie osób, 
które podobnie jak My udały się 
autokarem w tą daleką podróż, aby 
nawiedzić miejsca objawień Mat-
ki Bożej, by napełnić się Bożym 
pokojem, który wnosi w nasze ży-
cie prawdziwą radość i szczęście. 
Bez wątpienia, takie pielgrzymowa-
nie przekonuje, że w życiu ducho-
wym potrzebny jest taki czas, kiedy 
możemy umocnić naszą słabnącą 
i omdlewająca wiarę. 

Maryjo, Ty nas zaprosiłaś, aby-
śmy się oddali Twemu Niepokala-
nemu Sercu. Jesteśmy świadomi, że 
Twoim jedynym pragnieniem jest 
zbliżenie nas do Boga, ponieważ 
Ty nas kochasz i chcesz byśmy byli 
szczęśliwi.  ■

Młodzieżowy biwak 
u stóp Królowej 
Beskidów
Tekst: dh Piotr Norek

Wakacyjny weekend 12–14 lipca członkowie Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej z naszej jednostki mieli oka-
zję spędzić na biwaku, na polu namiotowym w Zubrzycy 
Górnej, który w całości sfinansowała nasza OSP. W wy-
poczynku udział wzięło 15 młodych i 5 opiekunów.

Urokliwe i zaciszne leśne stoki masywu Babiej Góry 
były idealnym miejscem na wypoczynek. W środku 
lasu, na polu namiotowym najmłodsi aktywnie spędzali 
czas grając w różne gry i bawiąc się. Ciekawym momen-
tem wypadu było zwiedzanie skansenu w Orawskim 
Parku Etnograficznym, gdzie można ujrzeć zabytkowe 
budynki sprzed lat oraz zapoznać się z narzędziami i ich 

działaniem, wykorzystywanymi w dawnych latach do 
produkcji sukna, płótna lnianego, oleju oraz zobaczyć 
jak działa wodny młyn.

Podczas pobytu nad młodzieżą sprawowali opiekę, 
przygotowywali posiłki i organizowali czas opiekuno-
wie w składzie: dh Prezes Jarosław Norek, dh Mirosław 
Ciaputa, żona druha Sławomira, członek wspierający 
OSP – Pani Agnieszka Rozum, dh Naczelnik Paweł Cy-
gan, opiekun MDP – dh Piotr Norek. 

Wszyscy wrócili zadowoleni, szczęśliwi i chętni na 
kolejne wyjazdy.  ■
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Odpust parafialny  
Matki Bożej z Góry Karmel
Tekst: Dawid Grzeszkowicz

16 lipca w naszej parafii przeżywaliśmy piękną i pod-
niosłą uroczystość – odpust Matki Bożej z Góry Karmel 
lub inaczej Matki Boskiej Szkaplerznej. Na zaprosze-
nie księdza proboszcza, lipcową uroczystość uświetnił 
swoją osobą ks. dr Tadeusz Nosek – kapelan Kapelanii 
Chrystusa Króla na Cmentarzu Batowickim w Krako-
wie. Na mszach odpustowych głosił do nas Słowo Boże 
oraz razem z nami przeżywał tą piękną uroczystość.

Święto to wiąże się z objawieniami, jakie otrzymał 
generał zakonu karmelitańskiego Szymon Stock w 1251 
roku. Matka Najświętsza miała mu wręczyć szkaplerz, 
dając jednocześnie obietnicę, że wszyscy, którzy będą 
go nosić, unikną kary potępienia. Dla całego Kościoła 
święto to zatwierdził papież Benedykt XIII w 1726 roku.

Z kolei przydomek Matki Bożej – z Góry Karmel wziął 
się od łańcucha górskiego biegnącego ze środkowej Pa-
lestyny w kierunku Morza Śródziemnego i zakończo-
ny wysokim wzniesieniem. W ten rejon górski udawali 
się chrześcijanie pragnący prowadzić życie pustelnicze. 
Do nich dołączył rycerz krzyżowy Bertold, który zor-
ganizował ich w zakon według wzorów europejskich. 
W związku z zanikiem działalności krzyżowców w Pale-
stynie mnisi przenieśli się do Europy. Napotkali trudno-
ści z zatwierdzeniem reguły, ale podobno na interwen-
cję cudowną Matki Boskiej papież Honoriusz III w dniu 
16 lipca 1225 r. zatwierdził zakon z góry Karmel.

Czym z kolei jest szkaplerz, który Matka Boża ofiaro-
wała św. Szymonowi Stockowi? Jest to wierzchnia część 
habitu w postaci szerokiego płata materiału z otworem 
na głowę, takiego samego z jakiego uszyta jest tunika 
i zazwyczaj w tym samym co ona kolorze. Szkaplerz 
okrywa barki oraz sięga na plecy i na piersi. Zgodnie 
z objawieniem, w którym Matka Boża rozmawiała ze 
świętym, noszenie szkaplerza za życia, odmawianie co-
dziennie „Oficjum Małe Błogosławionej Dziewicy Ma-
ryi”, zachowanie postu ścisłego w środy i soboty oraz 
czystość według swego stanu (pamiętajmy, że miało to 
miejsce w średniowieczu) uwolni człowieka od płomie-
ni czyśćcowych w sobotę po śmierci.

12 sierpnia 1530 Klemens VII bullą Ex Clementi, za-
twierdził i obdarzył duchowymi przywilejami karme-
litańskie Bractwo Szkaplerzne. W 1726 wspomnienie 
Matki Bożej z Góry Karmel obchodzone w dniu 16 lip-
ca rozciągnięto na cały Kościół i szkaplerz karmelitań-
ski stał się jedną z form pobożności Maryjnej w całym 
Kościele. 

Szkaplerz może być ważnie nałożony wiernemu przez 
kapłana z zakonu karmelitów, albo karmelitów bosych 
lub każdego kapłana posiadającego upoważnienie od 

przełożonych karmelitów lub karmelitów bosych na 
przyjmowanie do Bractwa Szkaplerznego, przy zacho-
waniu zatwierdzonego przez Kościół specjalnego na tę 
okoliczność obrzędu. Podczas Obrzędu błogosławień-
stwa i nałożenia szkaplerza następuje nałożenie szka-
plerza: jedna część na piersiach, druga na plecach. Dla 
ważności przyjęcia szkaplerza podczas tej ceremonii nie 
wolno posługiwać się medalikiem szkaplerznym, ale 
można go potem nosić zastępując nim ważnie nałożony 
i przyjęty szkaplerz.

16 grudnia 1910 św. papież Pius X dekretem Święte-
go Oficjum pozwolił zamiast szkaplerza nosić medalik 
szkaplerzny. Ten medalik zastępujący szkaplerz musi 
być z metalu. Dekret ten określa, że na awersie medalika 
szkaplerznego ma być wizerunek Pana Jezusa z Jego Ser-
cem Najświętszym, a na rewersie wizerunek Najświęt-
szej Dziewicy. Szkaplerz sukienny i medalik szkaplerzny 
mają taką samą wartość duchową.

Akt oddania Matce Boskiej Szkaplerznej
O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko szkaple-
rza świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się 
Twoim sługą, ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem 
służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą 
Matkę i Orędowniczkę. Wobec Trójcy Przenajświętszej, 
Ciebie, mojego Anioła Stróża uroczyście odnawiam 
przyrzeczenia, które złożyłem Tobie, Matko Najświęt-
sza, w dniu przyjęcia szkaplerza świętego. Pragnę wier-
nie i gorliwie służyć Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi 
przez całe moje życie. Składam Ci również synowskie 
podziękowanie za to, żeś mnie spośród tych milionów 
dusz, poprzez szkaplerz święty, zaliczyć raczyła do umi-
łowanych dzieci swoich. Przyrzekam Ci i postanawiam, 
że pragnę pozostać wiernym Twoim synem, całym ser-
cem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i poboż-
ności. Przyjmij Matko Najświętsza tę moją ofiarę i spraw 
łaskawie, aby szkaplerz święty, który noszę stał się dla 
mnie znakiem Twej szczególnej opieki, ochroną przed 
grzechem, tarczą przed atakami nieprzyjaciela, zachętą 
do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zba-
wienia. Proszę Cię o to przez Twojego Syna Jezusa Chry-
stusa, Pana naszego. Amen. ■
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Nasz druh z intencją  
i dziękczynieniem na Jasną Górę
Tekst: dh Piotr Norek

Jeden z naszych członków, naczelnik 
Paweł Cygan postanowił wyruszyć 
w rowerową pielgrzymkę na Jasną 
Górę do Częstochowy. Trasę wyzna-
czył sobie sam. Wynosiła ona 148 
km, biorąc pod uwagę unikanie dróg 
bardzo ruchliwych ze względu na 

bezpieczeństwo. Na pytanie skąd pomysł na taką formę 
pielgrzymki, odpowiada: „Mnóstwo ludzi pielgrzymuje 

w różny sposób. Ja postanowiłem wybrać się sam na Ja-
sną Górę”. Droga z Jawornika do Królowej Polski zajęła 
mu 6 godzin 22 minuty. Na miejscu nie zabrakło oczy-
wiście ważnego czasu na modlitwę, która dopełniła sen-
su wyprawy. 

Jak podkreśla, intencją nietypowej pielgrzymki było 
podziękowanie za pozytywne skończenie szkoły i uzy-
skanie upragnionego zawodu oraz prośba w ważnej in-
tencji osobistej. ■

Polska pod krzyżem
Tekst: Zofia Pawłowska

W sobotę 14 września, w święto Podwyższenia Krzy-
ża Pańskiego, odbędzie się akcja modlitewna – Polska 
pod Krzyżem. Głównym punktem spotkania Polaków 
będzie w tym dniu Włocławek. Jednak w bardzo wie-
lu miejscach w całym kraju i wśród rodaków za grani-
cą odbywać się będą podobne nabożeństwa w duchowej 
łączności z całym Narodem. Organizatorem jest Funda-
cja Solo Dias Basta – ta sama, która zaprosiła nas wraz 
z biskupami trzy lata temu na Pokutną Pielgrzymkę Na-
rodu na Jasną Górę, a rok później opasała Polskę milio-
nem serc w Różańcu do Granic.

W świecie i Polsce dzieją się groźne rzeczy. Ludzie źli, 
uwiedzeni przez szatana dopuszczają się na naszej ziemi 
haniebnych świętokradztw i szerzą nienawiść. Niepo-
koimy się o Kościół – zło wydaje się być coraz odważ-
niejsze i coraz bardziej atakuje. Czy jesteśmy bezradni? 
A może trzeba przypomnieć sobie kim jesteśmy? 

Jesteśmy dziećmi Boga. Dziećmi ukochanymi. Tak 
ukochanymi, że On sam życie za nas na Krzyżu oddał. 

Krzyż to miłość. My to wiemy, jednak tylko tak ogól-
nie, teoretycznie.

A co wynika z tej wiedzy, dla mnie, dla Ciebie – oso-
biście? I czy sama wiedza wystarczy?

Nasza jawornicka parafia jest pod wezwaniem Pod-
wyższenia Krzyża Pańskiego. W sobotę 14 września, 
w wigilię uroczystości odpustowej chcemy w szczególny 
sposób włączyć się w narodową modlitwę pod Krzyżem. 
Już po porannej mszy św. rozpocznie się całodzienna 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Zaproszona jest 
cała parafia, wszystkie grupy duszpasterskie, organi-
zacje, stany i rejony (wg podanego grafiku, i kiedy kto 
może). Będzie również okazja do skorzystania z sakra-
mentu pokuty. Przyjdź i pobądź w ciszy z Panem Jezu-
sem. W tym kawałku chleba jest przecież On sam.

On w Ogrój-
cu wziął na sie-
bie mój lęk, moją 
złość, każdy upa-
dek i grzech. Za-
niósł je w bólu 
ogromnym na 
Krzyż. Tam na 
Golgocie, On 
Bóg dokładnie 
widział i cierpiał 
za każdą podłość 
i słabość każdego 
człowieka, aż do 
końca świata. 

I dzisiaj także 
czekasz na mnie 
Boże, by wyba-
czyć, przytulić – 
na nowo napełnić 
serce moje miło-
ścią. Ty cały czas 
czekasz na mnie, 
by mnie spotkać 
i umocnić na 
trudny czas.

Miejmy świadomość, że wraz z nami modli się cała 
Polska – we Włocławku i w bardzo wielu świątyniach. 
W kościołach i przy przydrożnych kapliczkach – adoru-
je Krzyż. Stańmy i my ufnie pod Krzyżem, bo tylko tam 
jest nasz ratunek. Niech nikogo nie zabraknie! 

Krzyżem umocnieni, potrafimy razem obronić wiarę 
w naszych sercach i Święty Kościół Katolicki w naszej 
Ojczyźnie. ■

Jezu z Krzyżem 
Podwyższony

Jezu Boże chociaż jesteśmy
Raczej słabej i wątłej natury
Chcemy Ciebie Jezu wywyższyć 
I podnieść Twój krzyż do góry

Jesteś z Krzyżem podwyższony
Nasz Jezu miłosierny i kochany
Wiele wycierpiałeś na Krzyżu
Przez Twe boleści i kłute rany

Gdy spoglądamy na Twój Krzyż
Każdy z nas jest wielce zasmucony
W głębi serca i duszy przygnębiony 
Prosimy bądź nam Jezu Podwyższony

Ukrzyżowany Boże Jezu Chryste
Synu z Maryi przeczystej zrodzony
Jezu dla nas byłeś jesteś i będziesz 
Wraz z Krzyżem Podwyższony

Kiedy Jezu byłeś jeszcze bardzo mały 
Mama na rękach Ciebie lulała
Gdy Jezu Ciebie oprawcy ukrzyżowali
Gorzko żeś pod Krzyżem Matko płakała

My także pod Krzyżem zapłaczmy
Za nasze grzechy i przewinienia 
Żeby Jezus z Krzyżem Podwyższonym
Dokonał naszego zbawienia

Dziadek Roman

tylko pod Krzyżem, 
tylko pod tym znakiem

Polska jest Polską, 
a Polak Polakiem…
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AKTUALNOŚCI

Informacja o działalności 
Jawornickiej Orkiestry 
Dętej
Tekst: Wacław Szczotkowski

Jawornicka Orkiestra Dęta, występując z pasją i przy-
jemnością na różnych uroczystościach miejscowych, 
gminnych i powiatowych, wspaniale oraz godnie repre-
zentuje społeczność Jawornika, a także z radością i sa-
tysfakcją demonstruje swoje umiejętności. 

Jednak, by Orkiestra się rozwijała, a jej poszczegól-
ni członkowie nieustannie podnosili swoje zdolności 
i kompetencje, to są zobowiązani podczas prób i do-
mowych ćwiczeń wytrwale wprawiać się oraz doskona-
lić predyspozycje. I tak się dzieje. Za co bardzo jestem 
wdzięczny całej Orkiestrze i Panu Dyrygentowi. Jestem 
pełen uznania i podziwu dla wszystkich, którzy tworzą 
Orkiestrę, za ich determinację i bezinteresowność, bo 
pomimo wielu innych ważnych osobistych zajęć i spraw, 
przeznaczają swój czas i wkładają wiele serca, aby Or-
kiestra trwała i grała. Przyznam, że obecnie Orkiestrę 
tworzą najbardziej gorliwi i charakterni. Przez kilka lat 
z zespołu tworzącego Orkiestrę, wykruszyło się trochę 
osób, które z różnych powodów zrezygnowały z współ-
tworzenia tego chlubnego dzieła jakim jest nasza Or-
kiestra. Przypomnę, że została reaktywowana i powsta-
ła dzięki zaangażowaniu i zamiłowaniom wielu osób, 
natomiast wyposażenie i szkolenie Orkiestry odbyło 
się za pomocą środków pozyskanych z projektu w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponad-
to w bieżącym roku Orkiestra została także doposażona 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Za kwo-
tę 10  tys. złotych Orkiestra wzbogaciła się o nowe in-
strumenty i akcesoria muzyczne oraz koszulki. Wniosek 
granatowy „Doposażenie Orkiestry z Jawornika” został 
złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
między „Dalinem i Gościbią” i uzyskał akceptację. 

Wobec powyższe-
go oświadczam, że 
orkiestra nie uskarża 
się na brak instru-
mentów i innych po-
trzebnych przybo-
rów. Jedyną bolączką i trudnością na dzień dzisiejszy są 
braki personalne. 

Dlatego zwracam się z prośbą i apelem do wszyst-
kich, którzy do tej pory byli niezdecydowani, lub też 
krępowali się wstąpić w szeregi Orkiestry, bądź brako-
wało im pewności siebie, aby odważnie, bez uprzedzeń 
podjęli się tego pięknego i fascynującego zajęcia, jakim 
jest granie w orkiestrze pod batutą Kapelmistrza Ro-
berta Bylicy.  ■

Kto śpiewa ten dwa razy się modli

Serdecznie zapraszamy dziewczynki od 2 do 6 klasy do dołą-
czenia do naszej Scholi parafialnej, która spotyka się w każdą 
sobotę o godzinie 10:00. Próby odbywają się w salce na pleba-
ni i trwają godzinę. W tym roku chcemy rozbudować nasze 
spotkania, mamy nadzieję, że wszystkie  pomysły uda nam się 
zrealizować. Z tego względu, zachęcamy jeszcze bardziej. Na-
ładowane w pełni energii – czekamy właśnie na Ciebie. Nie 
wahaj się – przyjdź! Prowadzące

OBWIESZCZENIE – ZAPROSZENIE
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych grą 
na instrumentach dętych, a także chętnych do 
rozwijania swoich zdolności muzycznych, do 
wstąpienia w szeregi naszej orkiestry. Udział 
w orkiestrze jest okazją do zaszczytnego repre-
zentowania mieszkańców Jawornika podczas 
różnych uroczystości religijnych i świeckich. 
Mamy nadzieję, że w Jaworniku nie brakuje ta-
kich co kochają muzykę oraz chcą czerpać radość 
i satysfakcję ze wspólnego grania i muzykowania.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ka-
pelmistrzem Robertem Bylicą, albo Wacławem 
Szczotkowskim.

(św. Augustyn)
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KAMYCZEK DLA DZIECI
✂

12 września – Wspomnienie 
Najświętszego Imienia Maryi
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

Święta Matylda pragnęła wiedzieć, 
w jaki sposób mogłaby najlepiej dać 
dowód czułości swego nabożeństwa 
do Matki Bożej. Pewnego dnia zo-
stała porwana w duchu i zobaczyła 
Najświętszą Dziewicę, która na pier-
si miała napisane złotymi literami 
Pozdrowienie Anioła.

„Wiedz – powiedziała jej – córko 
moja, że nikt nie może uczcić Mnie 
pozdrowieniem przyjemniejszym 
od tego, które Najczcigodniejsza 
Trójca do Mnie za pośrednictwem 
Anioła skierowała i którym podnio-
sła Mnie do godności Matki Boga. 
Dzięki słowu «Ave», co znaczy Ewa, 
pojęłam jak Bóg, w swojej wszech-
mocy, zachował Mnie od każdej pla-
my grzechu i od cierpień, którym 
pierwsza niewiasta została poddana.

Imię «Maryja», co znaczy Pani 
Światła, wyraża to, że Pan Bóg na-
pełnił Mnie mądrością i światłem, 
abym rozjaśniała, jak świetlana 
gwiazda niebo i ziemię. Słowa «peł-
na łaski» przypominają Mi, że Duch 
Święty wypełnił Mnie tyloma łaska-
mi, że mogę udzielać ich z obfitością 
tym wszystkim, którzy o nie proszą 
przez Moje wstawiennictwo. 

Kiedy mówicie – «Pan jest 
z Tobą», w moim sercu odnawia się 
niewypowiedziana radość jaką od-
czułam, kiedy wcieliło się we Mnie 
Słowo Boże. Słysząc słowa; «Błogo-
sławiona jesteś między niewiasta-
mi», wychwalam miłosierdzie Boże, 
które Mnie wyniosło do tak wielkie-
go stopnia szczęścia. Kiedy w końcu 
słyszę: «I błogosławiony owoc Two-
jego łona, Jezus», całe niebo raduje 
się, a Ja z nim, widząc Jezusa, Moje-
go Syna uwielbionego i chwalonego 
za to, że zbawił ludzi”. •

rozaniec.maryjni.pl
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✂

Wybiła już godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzę wam wszystkim na początek  
szkolnego roku – samych piątek!

Grupa Apostolska „Wspólnota"
Tekst: Animatorzy

Zaliczasz się do młodzieży? Jesteś 
w wieku od 7 klasy podstawowej 
wzwyż? To coś dla Ciebie! Spotka-
nia odbywają się zawsze w piątek. 
Oczywiście rozpoczynamy próbą 
śpiewu i najważniejszą częścią na-
szych spotkań – Mszą wieczorną 
w kościele. Spotkania są przeróż-
ne, począwszy od tych poważnych – 
formacyjnych, do tych luźniejszych 
z pogodnym wieczorkiem. Naszym 
celem jest pogłębianie swojej wiary 
na wiele ciekawych sposobów. Każ-
dy z osobna stara się znaleźć i po-
lepszyć swoją relację z Bogiem – 
Tatą, który kocha nas najbardziej, 
każdego z osobna bez wyjątku! Spo-
tykamy się, albowiem wiemy, że 

„…gdzie są dwaj albo trzej zebra-
ni w Imię Moje, tam jestem pośród 
nich” (Mt 18, 20).

Każdy z nas jest inny, niepo-
wtarzalny. Dzięki temu tworzymy 
Wspólnotę, która jest silna, a każda 
najmniejsza osóbka wprowadza ra-

dość, dlatego uważany, że jesteśmy też 
drugą rodzinną, która wspiera i po-
maga. Dalej nie wiesz, czy przyjść? 
Chcesz zobaczyć jak to wygląda? 
Odwiedź nas na spotkaniach! Może 
jednak ci się spodoba? Sprawdź! 
Wszyscy są mile  widziani.  🙂�

Odnajdź 
wszystkie   
cyfry i pokoloruj 
rysunek.
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GRUPA APOSTOLSKA

Wakacje z Bogiem czyli Rekolekcje 
z Ruchem Apostolstwa Młodzieży
Tekst: an. Dominika Pająk

Wakacje szybko mijają. Każdy z nas chce w trakcie nich 
odpocząć i nabrać nowych sił. Dobrym wyborem na od-
poczynek, a zarazem poznanie bliżej innych ludzi i Pana 
Boga, są rekolekcje. Ja wybrałam się na dwa turnusy re-
kolekcji formacyjnych.

Pierwszy turnus odbył się już w sobotę po zakoń-
czeniu roku szkolnego. Były to rekolekcje animator-
skie, czyli przygotowujące osoby na kursie do pełnienia 
tej posługi. Byłam tam z osobami w podobnym wie-
ku, gdzie wszyscy byliśmy animatorami i uczestnikami 
w tym samym czasie. Każdego dnia jak to na rekolek-
cjach, była Eucharystia oraz wieczorna adoracja. Nie 
brakowało niespodzianek. Jak to mawiał ksiądz mo-
derator: „Nie znacie dnia ani godziny” ☺. To prawda, 
nie znaliśmy. Ksiądz zabierał nas prawie codziennie na 
piesze wędrówki, gdzie podążaliśmy za nim do celu. 
Mieliśmy również pracę w grupach jak i spotkanie ze 
słowem Bożym, gdzie padało wiele wniosków, które 
kształtowały nasz obraz Boga jeszcze bardziej. Rozwa-
żaliśmy przypowieść o Synu Marnotrawnym odkrywa-
jąc jej obraz coraz to z innej perspektywy, aby zobaczyć 
nie tylko jedną stronę. Bardzo dobrze pracowało mi się 
we własnej grupie zmobilizowanych i pełni energii osób, 
jak i w całej wspólnocie. Każdy mówił coś od siebie, da-
wał świadectwo swojej wiary i życia. Czas spędzony tam 
pozwolił dostrzec wartość, swoją i innych, zobaczyć jacy 
jesteśmy niepowtarzalni i silni, aby apostołować. To był 
wspaniały czas ☺.

Drugi turnus był również cudowny. Pojechałam wraz 
z an. Karoliną Pająk i 2 dziewczynami ze scholi: Aleksan-
drą Pająk i Emilką Rozum na rekolekcje „7 klasa”. Udało 
nam się być w trójkę w pokoju, dzięki czemu było więcej 
czasu na rozmowy. Już pierwszego dnia rozpoczęliśmy 
małym posiłkiem i Mszą Świętą. Po niej było zapozna-
nie się i spotkanie w grupach. Każdego dnia oprócz Eu-
charystii i adoracji, mieliśmy czas 20–30 min w kaplicy, 
gdzie pisaliśmy swój list do Boga odpowiadając Mu na 
fragment Pisma Świętego i pytania, które dostawaliśmy 
od ojca Janusza, ale także pisząc to, co chcieliśmy Mu 
opowiedzieć. Właśnie to ojciec wraz z nami (kadrą) 
przygotowywał atrakcje, które nawet nas samych zadzi-
wiały. W jeden dzień mieliśmy odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych poprzez polanie głowy wodą w basenie, 
w innym dniu poszłyśmy na „krótką wycieczkę, która 
tylko na początku jest pod górkę”. Nasz dystans mie-
rzył 9 km w jedną stronę, a metą była kaplica, w której 
uczestniczyliśmy w Mszy. Obok kaplicy siedząc na ko-
cach rozmawialiśmy na kolejne zaplanowane i te nieza-
planowane tematy pracy w grupie. Zawsze, aby dobrze 

muzycznie przygotować się do Mszy, ćwiczyliśmy pie-
śni. Ojciec często powtarzał do uczestników: „Wy nie 
jesteście już dziećmi. Wy jesteście młodzieżą”. Bardzo 
się starali, aby tak ich widzieć. Z czasem poznaliśmy się 
lepiej i coraz bardziej otwieraliśmy się na siebie nawza-
jem. Wykonywanie dyżurów w każdy dzień tygodnia 
było zawsze czymś niezwykłym. Łączyliśmy swoje siły, 
aby jak najszybciej i najlepiej wykonać zadaną czynność. 
Najlepszą był zmywak. Tak, zmywak. ☺ To na nim lecia-
ły najlepsze hity disco polo – oczywiście w naszym wy-
konaniu. Pogodne wieczorki na polu, czy w auli podczas 
zabawy mijały szybko, a przede wszystkim ten, na któ-
rym był teleturniej „Kocham Cię, Polsko”. Animatorzy 
zapowiadali i prowadzili swoje rundy, pomiędzy który-
mi był przynajmniej jeden suchar. Jakoś w  środku tygo-
dnia pojechaliśmy do stadniny koni. Mieliśmy prelekcję, 
a po niej nastąpiła przejażdżka. 20-minutowa wycieczka 
minęła w mgnieniu oka pod czujnym okiem osób pro-
wadzących. W piątek – dzień przed zakończeniem reko-
lekcji odbyła się Agapa. Eucharystia, w której uczestni-
czyliśmy zawierała wiele elementów, których nie ma na 
zwykłej Mszy (choć każda Msza jest niezwykła). Odbył 
się obrzęd obmycia nóg każdej osoby przez ojca, późnej 
na akcie skruchy podchodziliśmy do siebie i mówiliśmy 
sobie „przepraszam”, znakiem pokoju było przytulenie 
– tak jak dawniej robili to apostołowie. Komunię Świętą 
przyjęliśmy pod dwiema postaciami, tak aby wyróżnić 
tę Liturgię. Wszytko trwało 3 h, ale nikt tego nie po-
czuł. Byliśmy tak skupieni na tym co się działo, że nie 
zwróciliśmy uwagi na to, ile czasu upłynęło. Poszliśmy 
na jadalnię na uroczysty posiłek, a następnie na ostat-
ni pogodny wieczorek i pożegnaliśmy się już oficjalnie 
w kaplicy. To był wspaniały czas, poznaliśmy wiele osób. 
I nieważne, że jest się uczestnikiem, czy animatorem. 
Przyjaciółmi lub znajomymi jest się niezależnie od wie-
ku i pełnionej funkcji na rekolekcjach. Widząc młod-
szych od siebie, można czasem się zainspirować i jeszcze 
bardziej uwierzyć. To był najlepiej spędzony czas w cią-
gu tych wakacji. ■
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I n t e n c j e  m s z a l n e
9.09.2019, poniedziałek 
7.00 ++ Stanisław, Rozalia, Franciszek 

i Maria Węgrzyn, Paweł, Aniela, 
Wiktoria Polewka, Stanisław Soł-
tys 

18.00 ++ Józef Suruło, jego rodzice, Jan 
Kurowski, Maria żona, Wiesław 
Czerniawski, Teresa Suruło, Józef 
Dziektarz, Roman Wypych, Wła-
dysław i Julia Motyka 

10.09.2019, wtorek  
7.00 + siostra Teresa Suder 14. r. śm., jej 

rodzice i dziadkowie 
18.00 + Józef Węgrzyn 1. r. śm., - od córki 

Kazimiery z mężem 
11.09.2019, środa 
7.00 + Tadeusz Włoch – od syna Grzego-

rza z Katarzyną 
18.00 1) ++ Stanisław Sołtys, Janina żona, 

Stanisław syn, Bolesław Zborow-
ski, Maria żona  

 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny 

 3) ++ Helena i Jan Świerczek – od 
Kręgów Domowego Kościoła 

12.09.2019, czwartek 
7.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo dla 
Angeliki i Krzysztofa w 2. r. ślubu 

18.00 1) ++ Władysław Szlachetka r. śm., 
Zofia żona, jego rodzice Roza-
lia i Władysław, Anna i Walenty 
Owczarkiewicz 

 2) ++ Franciszek Rozum, Jan Polew-
ka, Helena żona, Tadeusz i Adam 
synowie 

13.09.2019, piątek 
7.00 + Edward Zborowski 
18.00 1) dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże łaski dla całej rodzi-
ny 

 2) + Aniela Grabek – od właścicieli 
i pracowników Szkółki Jawor 

14.09.2019, sobota 
7.00 podziękowanie za otrzymane łaski 

z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo w rodzinie 

18.00 + Jan Bidziński 
15.09.2019, niedziela 
7.00 + Stanisław Galas 5. r. śm.
9.00 1) ++ Wojciech Janicki, Waleria 

i Salomea żony, Piotr Syrda, Zo-
fia żona, Tadeusz syn oraz zmarli 
z tych rodzin 

 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, światło Ducha Św. dla 
Dawida w 18. r. urodzin 

11.00 1) + Bronisława Górecka – od męża 
Mariana  

 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, światło Ducha Św. dla 
Magdaleny w 18. r. urodzin

15.30 ++ Kazimierz Siuta, rodzice, Maria 
i Andrzej Oliwa, Helena Szlachet-
ka, Teresa i Andrzej Sołtys, zmarli 
krewni, znajomi, sąsiedzi, dusze 
w czyśćcu cierpiące 

16.09.2019, poniedziałek 
7.00 + Jan Folwarski – od chrześnicy Mał-

gorzaty z rodziną 
18.00 ++ Marian i Stanisław Braś, Jan i Sta-

nisława rodzice  
17.09.2019, wtorek  

7.00 1) + Tadeusz Włoch – od siostry z ro-
dziną  

 2) + Maria Kurowska – od sąsiadów 
18.00 ++Władysław Szuba, Józef syn, Pa-

weł Zborowski, Maria żona, syno-
wie Bolesław, Mieczysław, Teodor, 
Stanisław, Andrzej 

18.09.2019, środa 
18.00 1) dziękczynno-błagalna w 15. r. ślu-

bu Anety i Krzysztofa 
 2) + ks. Stanisław Polak w r. śm.
 3) ++ Adam Włoch r. śm., Jan i Euge-

nia rodzice, Piotr i Jadwiga teścio-
we 

19.09.2019, czwartek 
7.00 ++ Franciszek Łapa, Helena żona, 

Anna synowa 
18.00 1) + Maria Kiełbowicz – od sąsiadów 

Góralików 
 2) + Leokadia Irla 
20.09.2019, piątek 
7.00 + Tadeusz Włoch – od szwagra Pio-

tra z rodziną 
18.00 rezerwacja  
21.09.2019, sobota 
7.00 1) + Stanisław Muniak 4. r. śm.
 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB dla Marii i Józefa w 45. 
r. ślubu oraz dla całej ich rodziny 

18.00 podziękowanie Jezusowi i MB w 30. r. 
ślubu z prośbą o dalszą opiekę 
i Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny 

22.09. 2019, niedziela 
7.00 + Stanisław Górka 17 r. śm.
9.00 1) dziękczynno-błagalna w 35. r. ślu-

bu z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo, opiekę MB

 2) ++ Joanna i Marian Filuciak r. śm. 
11.00 1) + Bronisława Górecka – od syna 

Władysława z rodziną 
 2) + Franciszek Filipek 6. r. śm.
15.30 + Maria Polewka – od szwagierki Te-

resy z rodziną 
23.09.2019, poniedziałek 
7.00 + Jan Kutryba – od żony Heleny 
18.00 + Jan Folwarski – od rodziny Świa-

tłoń 
24.09.2019, wtorek  
7.00 + Tadeusz Włoch – od szwagierki 

Haliny  
18.00 + Maria Janik 
25.09.2019, środa 
7.00 + Jan Kutryba – od syna Zbigniewa 

z najbliższymi 
18.00 + Jan Manterys 
26.09.2019, czwartek 
7.00 + Antonina Tatka 2. r. śm, Stanisław 

mąż
18.00 rezerwacja 
27.09.2019, piątek 
7.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo dla 
Marii i Ryszarda Tatka w r. ślubu 

18.00 ++Helena Mistarz 15. r. śm., Bole-
sław mąż 

28.09.2019, sobota 
7.00 o Boże błogosławieństwo dla rodzin 

i maleństw 
18.00 rezerwacja 
29.09.2019, niedziela 
7.00 1) podziękowanie Bogu za otrzyma-

ne łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opie-
kę MB i umiłowanie modlitwy ró-
żańcowej – int. od Róży Św. Rity 

 2) ++ Alicja Łukaszuk r. śm., Paweł 
i Józefa Szlachetka, Maria Kurow-

ska, Stanisław Kurowski, Józefa 
żona, Ryszard Łukaszuk 

9.00 ++ Maria Kurowska, Kazimierz mąż, 
Joanna Hodurek, Mikołaj mąż, 
dusze w czyśćcu cierpiące 

11.00 ++ Aniela i Ludwik Baron 
15.30 ++ Jan Polewka, Helena żona, Tade-

usz syn, Maria żona
30.09.2019, poniedziałek 
7.00 + Michalina Kępa 9. r. śm
18.00 + Maria Kiełbowicz – od rodziny Go-

łąb z Głogoczowa 
1.10.2019, wtorek  
7.00 rezerwacja 
18.00 dziękczynno-błagalna w 48. r. ślubu 

Janiny i Jana z prośbą o dalsze 
zdrowie, opiekę MB dla całej ro-
dziny 

2.10.2019, środa 
7.00 + Tadeusz Włoch – od rodziny Mo-

skalów i chrześnicy Karoliny 
z mężem 

18.00 1) dziękczynno-błagalna w rocznicę 
ślubu Marty i Marcina z prośbą 
o dalsze zdrowie, opiekę MB dla 
całej rodziny 

 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB, zdrowie dla Teresy 

3.10.2019, czwartek 
7.00 + Bronisława Górecka – od rodziny 

Wróblów z Rudnika 
18.00 1) ++ Karol Dańda, jego rodzice, Mi-

chalina, Józef Zborowski, Walenty 
Pęcek 

 2) + Józef Kocur 19. r. śm.
4.10.2019, piątek 
7.00 ++ zmarłych wypominanych 
18.00 rezerwacja 
5.10.2019, sobota 
7.00 + Bogusław Hudaszek 6. r. śm., 
18.00 1) podziękowanie Bogu za otrzyma-

ne łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opie-
kę MB i umiłowanie modlitwy ró-
żańcowej dla członkiń Róży św. s. 
Faustyny 

 2) o szczęśliwe rozwiązanie dla Ewe-
liny i zdrowie mającego przyjść na 
świat dziecka 

6.10.2019, niedziela 
7.00  rezerwacja
9.00 1) rezerwacja 
 2) + Maria Kurowska – od córki Ali-

ny z rodziną 
11.00 1) dziękczynno-błagalna w 60. r. ślu-

bu Anny i Mariana z prośbą o dal-
sze zdrowie, opiekę MB 

 2) rezerwacja 
15.30  ++ Jan Łapa, Maria córka, Jadwiga 

i Stanisław Walczak, córka Zofia, 
Józefa i Helena, syn Stanisław, 
Maria żona 

7.10.2019, poniedziałek 
7.00 ++  Maria Szlachetka, Roman Szla-

chetka, Stanisław syn 
18.00 + Jan Folwarski – od rodziny Wę-

grzynów 
8.10.2019, wtorek  
7.00 ++ Jan i Katarzyna Włodkowscy  
18.00 ++ Tomasz Żarski, Krzysztof Kasper-

czyk 
9.10.2019, środa 
7.00 + Tadeusz Włoch – od siostry Moni-

ki z rodziną 
18.00 1) dziękczynno-błagalna w 40. r. 

ślubu Anny i Ryszarda z prośbą 
o dalsze zdrowie, opiekę MB

 2) dziękczynno-błagalna w 15. r. ślu-
bu Małgorzaty i Artura z prośbą 
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K a l e n d a r i u m  
l i t u r g i c z n e 
9.09.2019, poniedziałek
Wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy  
10.09.2019, wtorek
Wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbi-
tera 
12.09.2019, czwartek
Dzień powszedni albo wspomnienie Najśw. 
Imienia Maryi   
13.09.2019, piątek
Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bp 
i dr Kościoła  
14.09.2019, sobota
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 
16.09.2019, poniedziałek
Wspomnienie świętych męczenników Kor-
neliusza, pap. i Cypriana, bp
17.09.2019, wtorek
Wspomnienie św. Roberta Bellarmina, bp 
i dr Kościoła  

18.09.2019, środa
Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, 
patrona Polski 
19.09.2019, czwartek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ja-
nuarego, bp i męczennika 
20.09.2019, piątek
Wspomnienie św. męczenników Andrzeja 
Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Ha-
sang i towarzyszy 
21.09.2019, sobota
Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty 
23.09.2019, poniedziałek
Wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny, pre-
zbitera 
26.09.2019, czwartek
Dzień powszedni albo wspomnienie świę-
tych męczenników Kosmy i Damiana 
27.09.2019, piątek
Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, pre-
zbitera 
28.09.2019, sobota
Święto św. Wacława, męczennika 

30.09.2019, poniedziałek
Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera 
i dr Kościoła 
1.10.2019, wtorek
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus, dziewicy i dr Kościoła 
2.10.2019, środa
Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów 
4.10.2019, piątek
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
5.10.2019, sobota
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, 
dziewicy 
7.10.2019, poniedziałek
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny 
9.10.2019, środa
Święto bł. Wincentego Kadłubka, bp 

11.10.2019, piątek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. 
Jana XXIII, papieża 
12.10.2019, sobota
Dzień powszedni albo wspomnienie bł. 
Jana Beyzyma, prezbitera 

o dalsze zdrowie, opiekę MB dla 
całej rodziny 

10.10.2019, czwartek 
7.00 + Jan Kutryba – od syna Tadeusza 

z rodziną 
18.00 + Maria Kiełbowicz – od rodzi-

ny Morlak z Jawornika, Jasek 
z Krzyszkowic, Pazdur z Wierzba-
nowej, Murzyn z Lipnika 

11.10.2019, piątek 
7.00 + Tadeusz Włoch – od brata Jana 

z rodziną i chrześnicy Edyty z ro-
dziną 

18.00 + Dawidek Sala w r. śm.
12.10.2019, sobota 
7.00 + Bronisława Górecka – od syna Ja-

nusza 

18.00 + Zofia Dąbrowska – od kuzynki Da-
nuty 

13.10.2019, niedziela 
7.00 ++ Stanisław Bylica, Aniela żona, Ja-

dwiga córka, Stanisław i Wiktoria 
Chrapek 

9.00 1) rezerwacja 
 2) + Władysław i Maria Polewka – od 

syna Mariusza, żony i dzieci  
11.00 1) + Jan Bidziński 11. r. śm.
 2) + Zofia Okrasa – od męża i dzieci 
15.30 ++ Kazimierz Łapa, Anna i Jan jego 

rodzice, Helena siostra, Jan Pod-
mokły, Maria żona

C z y t a n i a  m s z a l n e 
n a  n i e d z i e l e 
15 wrzesień 2019 r., 24. niedziela zwykła
Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną 
z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dzie-
więciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż 
ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z rado-
ścią na ramiona  i wraca do domu; sprasza 
przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się 
ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginę-
ła” (Łk 14, 4nn).
22 wrzesień 2019 r., 25. niedziela zwykła
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wiel-
kiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy 
jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy 
będzie (Łk 16, 10). 
29 wrzesień 2019 r., 26. niedziela zwykła
Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swo-
je dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz 
on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz 
(Łk 16,25). 
6 październik 2019 r., 27. niedziela zwykła
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam 
wiary!” Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę 
jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej 
morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź 
się w morze!», a byłaby wam posłuszna” 
(Łk 17,5n).

13 październik 2019 r., 28. niedziela zwykła
Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez 
pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili 

do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dzie-
sięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka  
i głośno zawołali: Jezusie, „Mistrzu, ulituj się 
nad nami” ( Łk 17,11nn)!

Chrzty
Wiktor Henryk Potoniec 
Florian Dariusz Szlachetka 
Michał Wojciech Komperda 
Zuzanna Brudzińska  
Emil Szewczyk
Jakub Ruciński
Krzysztof Franciszek Polewka 
Julia Zofia Stanach
Wiktoria Zielińska 
Hanna Paulina Raźny 

Śluby 
Michał Błażej Adamus  
 i Agnieszka Węgrzyn 
Wiktor Kaczor  
 i Anna Łucja Szlachetka 
Tomasz Grzegorz Słowik  
 i Sylwia Patrycja Węgrzyn 

Pogrzeby 
+ Maria Anna Kurowska 
+ Władysław Józef Polewka 
+ Stanisław Łapa
+ Franciszek Cudak

Katolik i wybory
Tekst: Andrzej Pawłowski

1. Nauka Kościoła Katolickiego wyraźnie zobowią-
zuje każdego do zaangażowania się na miarę swo-
ich możliwości w życie społeczne. Miłość Ojczyzny 
i służba dla niej wynika z obowiązku wdzięczności, 
czci i miłości dla rodziców, dziadków oraz przodków, 
o których poucza nas czwarte Przykazanie Boże. 
Stąd też zdrada czy zaniedbanie wobec Ojczyzny jest 
uznawane za jedną z najcięższych zbrodni.

2. Wolne wybory są jedną z najważniejszych 
spraw dla Polski, tak więc ich zlekceważenie czy 
niegodne głosowanie jest poważnym złem, za 
które katolik ponosi odpowiedzialność. Odpowia-
damy też i za to, aby kampania wyborcza oraz same 
wybory przebiegały w atmosferze poszukiwania 
dobra i prawdy, a nie opierały się na kłamstwie, 
strachu czy nadziei zysku. Powinniśmy więc brać 
udział w uczciwej kampanii prezentującej godnych 
kandydatów, a w miarę naszych zdolności być też 
członkami komisji wyborczych czy mężami zaufania 
dla zabezpieczenia rzetelności głosowania.

3. Kogo wybrać? Po pierwsze: Trzeba zapoznać się 
z osobami, które starają się o nasz głos, a nie tylko 
brać pod uwagę ich przedwyborcze deklaracje. 
Należy ocenić postawę moralną kandydata oraz 
jego dotychczasowe zaangażowanie dla dobra 
publicznego. Warto zasięgnąć opinii doświadczo-
nych osób, do których mamy zaufanie. Nie powinno 
się oddawać władzy w ręce osób, które uporczywie 
postępują wbrew zasadom etyki chrześcijańskiej. Po 
drugie: Trzeba brać pod uwagę z jakimi środowiska-
mi społecznymi i politycznymi jest związany dany 
kandydat i jakimi ludźmi się otacza. Musimy mieć 
świadomość, że będzie to miało wpływ na późniejszy 
sposób sprawowania władzy. Kościół przestrzega bo-
wiem przed popieraniem środowisk propagujących 
idee godzące w wartości chrześcijańskie. W ważnych 
przypadkach - nawet pod groźbą automatycznej eks-
komuniki. Katolik nie może więc na nie głosować.  ■

13 października 2019 r.   
wybory parlamentarne
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