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Drodzy Czytelnicy!
Mamy nowy rok – Nowy Rok 
Liturgiczny. Do kalendarzowe-
go został nam jeszcze niecały 
miesiąc. Zaczynamy, jak zawsze, 

przygotowaniem do Bożego Narodzenia. W Kościele 
pojawił się wieniec, jest roratka, są też śpiewane inne 
pieśni niż zwykle. Rozpoczął się więc (jak nietrudno za-
uważyć) Adwent – czas szczególny. 

Św. Paweł w tym okresie przypomina nam: teraz na-
deszła dla nas godzina powstania ze snu (Rz 13,11). Co 
to oznacza w praktyce? Trzeba znów „wziąć się za sie-
bie” i pozbierać to, co zgubiliśmy gdzieś w codzienności. 

Tak wiele spraw nas pochłania. Chyba dziwny byłby 
dzień, gdybyśmy choć od jednego człowieka nie usły-
szeli: nie mam czasu. I nie ma w tym nic szczególne-
go. Faktycznie, wielu z nas robi bardzo dużo. Często 
są to sprawy naprawdę pilne. Trzeba przecież odrobić 
zadanie, trzeba iść do szkoły, do pracy, na różne spo-
tkania, trzeba zrobić zakupy i porządki przed święta-
mi, trzeba oglądnąć serial, trzeba odpisać znajomym 
na  facebooku. Tyle pilnych spraw, że w słowach: bra-
kuje mi czasu rzeczywiście nie ma przesady. Proponuję 

więc w tym okresie adwentowym, aby każdy z nas pod-
jął nietypowe postanowienie: proponuję, żebyśmy robi-
li mniej. Proponuję, żebyśmy wyrzucili z naszego roz-
kładu dnia kilka spośród tych „bardzo pilnych” rzeczy. 
Oczywiście nie mam na myśli obowiązków – te muszą 
pozostać. Ale rozejrzymy się wśród pozostałych – z cze-
go mogę zrezygnować?  

Dlaczego takie postanowienie? Bo oprócz tych pil-
nych zobowiązań, powinna być w naszym życiu jeszcze 
jedna kategoria: sprawy „ważne”. Ważne sprawy nie mu-
szą być wykonane już. Można je odłożyć i nikt na tym 
nie ucierpi. Ważne sprawy doceniamy, ale niekoniecz-
nie realizujemy. Ważne sprawy mogą dotyczyć wielu 
dziedzin. Wśród nich są sprawy mojej wiary. To także 
nasz kontakt z drugim człowiekiem. Zachęcam zatem- 
weźmy do ręki kartkę i wypiszmy sobie kilka z tych 
„ważnych spraw”. Mamy niespełna cztery tygodnie do 
Bożego Narodzenia. Może właśnie to jest czas, by za-
uważyć w życiu to, co ważne. Żebyśmy w całej biegani-
nie tego świata nie zapomnieli jednej sprawy: dokąd my 
właściwie biegniemy

ks. Sławomir Głuszek 

„Otwórzcie drzwi serca ludzkiego, a przekonacie się,  
że bardziej niż chleba naszego powszedniego, potrzeba i tam Miłości”

Ks. Stefan Kardynał Wyszyński

Niech to przesłanie Prymasa Tysiąclecia Czcigodnego Sługi Bożego  
wkrótce ogłoszonego błogosławionym kardynała Stefana Wyszyńskiego,  
będzie życzeniem na czas świętowania Bożego Narodzenia. 

Wszystkim Drogim Czytelnikom „Białego Kamyka”  
oraz Drogim Parafianom 
składamy najlepsze życzenia a nade wszystko: 
Abyśmy potrafili odnajdywać drogi wiodące ku Prawdzie i Miłości.
Aby w naszych rodzinach zagościła radość, pokój i miłość.
Aby przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia przysporzyło wiary,  
że nasze życie, przyszłość i wieczność zostały złożone w ręce Tego,
który z miłości do nas się narodził w szopie betlejemskiej.
Abyśmy z wdzięcznością przejęli wszelkie dary Boże. 
Aby naszą codzienność opromieniała Miłość.
Bo tylko Miłość się liczy, a Dobro jest, kiedy je czynimy…

Ks. Proboszcz Władysław Salawa
Ks. Wikariusz Sławomir Głuszek

Ks. Stanisław Salawa
Redakcja „Białego Kamyka”
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Adwent 2019
Tekst: Dawid Grzeszkowicz

Grudzień jest miesiącem podsumowań naszych do-
konań w kończącym się roku kalendarzowym. Rozli-
czamy się z naszych sukcesów i porażek, jednocześnie 
snując nowe plany na najbliższą przyszłość, przyrze-
kając sobie w duchu, że tym razem zrobimy wszystko 
co w naszej mocy, by je zrealizować. 

Grudzień jest również  począt-
kiem nowego roku kościelnego, któ-
ry tradycyjnie zaczyna się od okre-
su Adwentu. Jest to czas radosnego 
oczekiwania na narodziny Jezusa 
w Betlejem i naszych sercach, połą-
czony z duchową refleksją nad moim 
postępowaniem w dobiegającym 
końca roku kalendarzowym. 

Okres adwentowy trwa od I nie-
szporów czwartej z kolej poprzedza-
jącej Święto Bożego Narodzenia 
niedzieli, która wypada najbliżej 
30 listopada. Trwa od 23 do 28 dni 
i dzieli się na dwie części. Pierwsza 
z nich trwa od początku Adwentu do 
16 grudnia i ma na celu przygotowa-
nie nas do drugiego przyjścia Jezu-
sa na końcu czasów. Celem drugiej 
części, trwającej od 17 do 24 grudnia 
jest nasze bezpośrednie przygotowa-
nie do Świąt Bożego Narodzenia.

Adwent ma swoje niepowtarzalne 
symbole i zwyczaje. Pierwszym z nich 
jest wieniec adwentowy wykonany 
z gałązek drzewa iglastego i umiesz-
czonymi na nim czterema świecami,, 
które symbolizują cztery adwentowe 
tygodnie. Co każdą niedzielę Adwen-
tu, zapalana jest kolejna świeca, która 
ma nam przypominać o zbliżających 
się narodzinach Zbawiciela. Po-
mysł na adwentowy wieniec powstał 

w Niemczech 
około 1830 roku. 
Z tego kraju wy-
wodzi się rów-
nież tradycja 
kalendarzy ad-
wentowych, od-
liczających  dni 
od pierwszego 
dnia Adwentu 
do Świat Bożego 
Narodzenia. Ad-
went jest rów-
nież czasem, gdy 
odprawiane na specjalne msze świę-
te poświęcone Maryi – Roraty. Na-
bożeństwo rozpoczyna się wcześnie 
rano, jest to pierwsza msza w każ-
dym dniu Adwentu. Jednak coraz 
częściej, żeby umożliwić dzieciom 
udział w mszy, Roraty są przenoszo-
ne na wieczór, albo późne popołu-

dnie. Podczas Rorat, które są mszą 
wotywną dla Najświętszej Maryi 
Panny, zapala się dodatkową świecę – 
roratkę, która symbolizuje obecność 
czuwającej Maryi. Dzieci uczestni-
czące w tych nabożeństwach przyno-
szą ze sobą lampiony, które symbo-
lizują nasze oczekiwanie na przyjście 
Jezusa. Zarówno roratka, jak i Roraty 
są charakterystyczne dla polskiej tra-
dycji katolickiej. 

Jak co roku, kazania na mszy ro-
ratnej będą miały specjalną tematy-
kę. Podczas tegorocznych Rorat bę-
dziemy mogli lepiej poznać życie, 
historię i zasługi Prymasa Polski kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Ze 
względu na jego przyszłą beatyfika-
cje 7 czerwca 2020 r. Zdecydowano, 
że to właśnie ksiądz kardynał będzie 
bohaterem tegorocznych rozważań.

Zastanówmy się przez chwilę – 
który to już nasz Adwent w życiu? 
Jak go przeżywam? Czy przyziem-
ne przygotowania do świąt, zakupy, 
sprzątanie, wymyślanie coraz droż-
szych prezentów nie przysłaniają 
nam tego co w Adwencie i świętach 
najważniejsze. Czy nie przysłaniają 
nam Boga? Pamiętajmy, że Adwent 
jest czasem oczekiwania, ale i reflek-
sji nad sobą, nad swoim życiem, po-
stępowaniem i wiarą. Czy ja w ogó-
le jeszcze wierzę? Czym są dla mnie 
Święta Bożego Narodzenia? Pustymi 
gestami? Pretekstem do spotkania się 
przy kieliszku? Jeśli tak, to adwento-
wy czas jest dobrą okazją na zwery-
fikowanie tego, a z Bożą pomocą na 
pewno przejrzymy, co w tym czasie 
jest najważniejsze. ■

Nowy rok liturgiczNy
Roratami Adwent się zaczyna, okres to oczekiwania
Na przyjście Jezuska, brata nam i Pana,
W zimnie i ubóstwie przychodzi Dziecina, 
Pan Bóg się uniża, zsyła Swego Syna
Z Maryi Dziewicy, pokornej dziewczyny
Przyjdzie między ludzi, zobaczy ich czyny,
Będzie napominał, uczył żyć w miłości
Do Boga i bliźnich, odrzucać swe złości, 
Kościół Boży założy, Apostołów powoła, 
Chce każdego zbawić, zatwardziałych nie zdoła,
Dostojni i możni mizernego świata
Wydadzą go na  śmierć, miał będzie 33 lata,
Lecz On wszystkich wybawi, bez wyjątku żadnego:
Celnika, króla, kupca i Łazarza biednego,
Po swym zmartwychwstaniu, Król całego świata,
Drzwi nam Nieba otworzy, po najdłuższe lata,
Tam razem z Aniołami oraz ze Świętymi
Będziemy Alleluja śpiewać głosy swymi.

Marcin
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Krzyż z Jawornika na Jasnej Górze
Tekst: Andrzej Pawłowski

Przed kilkoma dniami w niedawno zbudowanej Ka-
plicy Golgoty Wschodu na Jasnej Górze został za-
montowany wielki Krucyfiks wykonany w Jaworniku. 
Twórcą rzeźby Pana Jezusa jest – pan Józef Polewka 
we współpracy ze swym długoletnim przyjacielem pa-
nem Pawłem Rybczyńskim z Tarnowa. Dzieło powsta-
ło w nowej pracowni pana Polewki w Jaworniku, gdzie 
w jego odlewaniu z brązu uczestniczył również  syn 
pana Józefa – Szymon. Prace rozpoczęły się w lipcu 
tego roku.

Uderza ogrom dzieła. Rzeźba ma prawie 3 metry wyso-
kości i waży ok. 130 kg. Jest zawieszona na mierzącym 
blisko 5 metrów drewnianym krzyżu z potężnych starych 
bali o przekroju ok. 40 cm. Gdzie znaleziono taki mate-
riał? Nie będzie wielką niedyskrecją, gdy zdradzę, że Arty-
sta wykorzystał tu… belki z niedawno rozebranej stodoły 
seniora rodu p. Józefa Polewki. Przez pół wieku były one 
świadkiem ciężkiej pracy człowieka, teraz będą towarzy-
szyć jego modlitwie. Jednak póki co niezbędne były umie-
jętności stolarskie p. Janusza Góreckiego, który te kloce 
posklejał i odpowiednio wzmocnił tak, aby uniosły ciężar 
figury. Później p. Polewka, tylko sobie znanymi sposobami 
nadał im kolor i strukturę starego, popękanego drewna.

Obok gotowego już do wysyłki dzieła, wisiała tej sa-
mej wielkości gliniana popękana forma, z której odlewa-
no oryginał. Pan Józef z pasją opowiadał nam o tajnikach 
swej pracy, które teraz poznaje również jego syn Szymon. 

Odlew, to praca rzemieślnika, który w precyzyjny spo-
sób wlewa roztopiony brąz do formy stworzonej przez 
autora. Jednak rzeźba, to odlew i życie, które nadaje mu 
dopiero artysta, cyzelując każdy najdrobniejszy szcze-
gół. Ważny jest bowiem nie tylko sam kształt, ale odcień 
i struktura powierzchni – gładź czy szorstkość, blask czy 
zmatowienie. Dopracowanie poszczególnych detali wy-
maga tygodni żmudnej pracy, którą wykonać może jedy-
nie sprawna ręka twórcy, kierowana jego indywidualną 
wizją dzieła. 

Nasz Chrystus ma spokojną, jakby postarzałą cier-
pieniem twarz, która oddaje całą prawdę o tamtym 
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Wydarzeniu. Tym spokojem ma nam pomóc w skupieniu 
na modlitwie.

Serdecznie gratulujemy kolejnego (po głównych 
drzwiach do Bazyliki Jana Pawła II w Łagiewnikach) 
wielkiego dzieła, które powstało w jawornickiej pracowni 
p. Józefa Polewki.

Pielgrzymując do Matki Bożej na Jasną Górę, zagląd-
nijmy też do Kaplicy Golgoty Wschodu w Bastionie św. 
Barbary i spójrzmy na Krzyż z Jawornika.  ■

W i a d o m o ś c i  z  a r c h i d i e c e z j i
◦ Od 5 do 7 listopada odbyły się w Kra-
kowie XIV Dni Jana Pawła II, których 
głównym tematem był „Uniwersytet”. 
- Rozmawianie o uniwersytecie, to roz-
mawianie o Polsce, o przyszłości nasze-
go kraju. Niewątpliwie podjęcie tego 
tematu w kontekście Dni Jana Pawła II 
ma swoje bardzo ważne znaczenie, po-
nieważ, jak dobrze wiemy, Jan Paweł II 
był człowiekiem uniwersytetu. On nie 
tylko był studentem Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, ale był człowiekiem na-
uki – był filozofem i teologiem – mówił 
przewodniczący komitetu organizacyj-
nego, o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak 
OP. Podczas Dni Jana Pawła II odbyła 
się konferencja naukowa „Plus ratio 
quam vis. Uniwersytet w nauczaniu 
Jana Pawła II oraz wobec zadań współ-
czesności”, debata z udziałem rektorów 
krakowskich uczelni wyższych, między-
narodowa sesja naukowa „Muzyka wo-
bec poezji i nauczania Karola Wojtyły 
i Jana Pawła II, cz. X” oraz koncert w ko-
ściele śś. Piotra i Pawła.

◦ Od 5 do 6 listopada w Domu Arcybi-
skupów Krakowskich przy ul. Francisz-
kańskiej 3 zebrali się Delegaci Komisji 
ds. Młodzieży Rady Konferencji Epi-
skopatów Europy, którzy przygotowu-
ją międzynarodowy Kongres Młodych. 
Odbędzie się on 20–23 październi-
ka 2020 roku w Krakowie. – Młodzi 
chcą, żeby ich głos był słyszany, żeby 
nie tylko starsi mówili o młodych, ale 
żeby starsi mówili razem z młodymi 

– mówiła Lizavieta Boush, reprezentu-
jąca episkopat Białorusi.

◦ Abp Marek Jędraszewski został 
pierwszym laureatem Międzynarodo-
wej Nagrody Instytutu Wacława Fel-
czaka: „Strażnik wartości – CUSTOS 
VIRTUTUM”. W czasie gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie laudację wy-
głosił dyrektor Instytutu dr Maciej Szy-
manowski. –  Strażnikiem wartości, jest 
także nasz Laureat, którego wygłoszone 
w rocznicę Powstania Warszawskiego 
słowa sprzeciwu wobec destrukcyjnych 
względem człowieka, rodziny i rodziny 
rodzin – czyli narodu pseudo-prawd, 
zabłysnęły w tym roku niczym światło 
latarni morskiej nad Wisłą, ale także nad 
Dunajem i Wełtawą, i w wielu innych 
miejscach świata – powiedział o metro-
policie krakowskim dr Szymanowski.

◦ 8–10.11 w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia odbyły się rekolekcje 
„U źródła. Świeccy w życiu Kościoła”. 
Uczestniczyło w niej około 60 osób 
z całej Polski. Podczas konferencji  bp 
Ignacy Dec, przewodniczący Rady KEP 
ds. Apostolstwa Świeckich wskazywał 
w jaki sposób świeccy mogą angażo-
wać się w parafii i w życiu społecznym. 
W niedzielę przedstawił referat „Wier-
ność wartościom – ludzie sumienia”.

◦ 9 listopada był XI Dniem Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym. W Ba-
zylice Mariackiej uroczystą Mszę św. 
w intencji prześladowanych chrześcijan 

odprawił metropolita krakowski abp 
Marek Jędraszewski. Papieskie Stowa-
rzyszenie „Pomoc Kościołowi w Po-
trzebie” we współpracy z Parafią pw. 
Wniebowzięcia NMP w Krakowie zor-
ganizowało „Noc świadków”, którą roz-
począł flashmob na Rynku Głównym. 
Odbyło się także modlitewne czu-
wanie, które upamiętniało współcze-
snych świadków wiary i męczenników. 
Uczestnicy wydarzenia mogli poznać 
ludzi, którzy w XXI w. byli prześlado-
wani z powodu wiary w Chrystusa: 
mieszkańców Nigerii, Egiptu, Pakistanu, 
Francji, Syrii, Iraku, a nawet Polski.  

◦ Ogólnopolskie obchody trzeciej 
rocznicy Jubileuszowego Aktu przyję-
cia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 
odbyły się 23–24 listopada w Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia. W sobotę 
miało miejsce ogólnopolskie sympo-
zjum „Króluj nam Chryste!”. W niedzielę 
w czasie Mszy św. o 12:00 odnowiono 
Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa za 
Króla i Pana. – Proklamacja tego Aktu 
to jest jak uderzenie w wielki dzwon, 
który ma obudzić, który ma uświado-
mić nam to, do czego zobowiązaliśmy 
się przez chrzest św. Chodzi o to, żeby 
wszystkim nam przypomnieć, że po-
winniśmy naprawdę zacząć żyć po 
chrześcijańsku – powiedział ks. prof. 
Marek Chmielewski z Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego.
◦ Wydarzenia związane z obchodami 
Światowego Dnia Ubogich w Krakowie 
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przypadły na 13–17 listopada. Więk-
szość inicjatyw miała miejsce w Namio-
cie Spotkań na Małym Rynku i w Ba-
zylice Mariackiej. Potrzebujący mogli 
otrzymać potrzebne wsparcie, ciepły 
posiłek, ale także wziąć udział w warsz-
tatach artystycznych, sportowych, za-
pytać o poradę specjalistów, wskazują-
cych sposoby wyjścia z bezdomności. 
Na ul. Siennej 5 mogli skorzystać z me-
tamorfoz, czyli  usług fryzjerów i leka-
rzy, a także udać do łaźni i uzupełnić 
garderobę. W tych dniach miały miej-
sce także w Bazylice Mariackiej reko-
lekcje dla ubogich, wygłoszone przez o. 
Wawrzyńca Jaworskiego. W niedzielę 
17 listopada uroczystą Mszę św. od-
prawił metropolita krakowski, następ-
nie w Namiocie Spotkań wziął udział 
w obiedzie z ubogimi.

◦ 22 listopada w Wilnie miały miejsce 
uroczystości pogrzebowe Zygmun-
ta Sierakowskiego oraz Konstantego 

Kalinowskiego, przywódców powsta-
nia styczniowego na terenie Wielkie-
go Księstwa Litewskiego. Zostali oni 
straceni na wileńskim Placu Łukiskim 
i pogrzebani przez władze carskie w ta-
jemnicy przed rodziną. Pamięć o po-
wstańcach została uczczona biciem wi-
leńskich dzwonów i równocześnie 
dzwonu Zygmunt w Krakowie. Był to 
symboliczny znak łączności między Po-
lakami a Litwinami.
◦ 24 listopada na Wawelu odbyły się 
uroczystości kończące obchody setnej 
rocznicy przywrócenia relacji dyplo-
matycznych między Stolicą Apostol-
ską a Polską. W uroczystej Mszy św. 
pod przewodnictwem J. Em. Kardyna-
ła Dominique’a Mambertiego, Prefek-
ta Najwyższego Trybunału Sygnatury 
Apostolskiej, wziął udział J. E. Arcybi-
skup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz 
Apostolski w Polsce oraz metropolita 
krakowski abp Marek Jędraszewski.

◦ Od stycznia 2020 roku rozpoczną 
się prace związane z digitalizacją cen-
nych archiwaliów: Archiwum Archidie-
cezji Lwowskiej (Archiwum im. Arcybi-
skupa Eugeniusza Baziaka), Archiwum 
Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz 
Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 
Przeprowadzi je Pracownia Inwentary-
zacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II. Prace 
nad Cyfrowym Archiwum Archidiecezji 
Krakowskiej potrwają do końca 2022 
roku .
◦ Pierwsza niedziela Adwentu, rozpo-
czynająca nowy rok liturgiczny, zain-
augurowała trzyletni program dusz-
pasterski Kościoła Katolickiego pod 
hasłem „Eucharystia daje życie”. Te-
maty przewodnie w kolejnych latach to: 
„Wielka tajemnica wiary (2019/2020), 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” 
(2020/2021) oraz „Posłani w pokoju 
Chrystusa” (2021/2022). ■

Któż Jak Bóg
Zapraszamy wszystkich chętnych,  
Panie, Panów do wstąpienia do 

Rycerstwa Św. Michała Archanioła.
Rycerze modlitwami i postem 
o chlebie i wodzie w każdy 
piątek, a także trwaniem 
w stanie łaski uświęcającej, 
wynagradzają Bogu za grze-
chy ludzkości. Wypraszają 
nawrócenie grzesznikom oraz 
odpędzają szatana od siebie, 
swoich bliskich, Kościoła i ca-
łego świata.
Bądźmy odpowiedzialni za przyszłość świata, 
ludzi i swoich bliskich.
Czy można ofiarować bliskim lepszy prezent?
Może uda się stworzyć Zastęp Rycerzy Świę-
tego Michała Archanioła w Jaworniku.
Informacje można uzyskać po comiesięcznych 
czwartkowych Uwielbieniach ze Św. Micha-
łem, lub telefonicznie: 506 172 628 – Rycerz 
Władysław.

O Rycerstwie można poczytać na stronie 
internetowej: kjb24.pl/rycerstwo-sw-michala-
-archaniola/

Zapraszamy do tej chwalebnej duchowej walki!

Nazareński piękNy kwiecie

Nazareński piękny jesteś Świecie
Właśnie w pięknym judzkim mieście 
W przeczystej Panny Maryi poczęło się 
Duch Święty napełnił Marię i Boskie Dziecię

Witaj Mario przeczysta Dziewica
Przez Boga wybrana oblubienica
Ty Archaniołowi powiedziałaś tak
Potwierdzając że będziesz Boga Rodzica

Z nakazu dekretu Augusta wziąwszy osiołka
Józef zabrał także ze sobą brzemienną Maryję 
Kubeł wody i bochenek przaśnego chleba
Szli do Betlejem gdyż zapisać było się trzeba

W Betlejem miasto i dzielnica uboga
Nie chcieli przyjąć Józefa i Maryi do gospody
Która już niedługo będzie rodzić Syna Boga 

Wyszli za miasto daleko w nocy
Skalista i błotnista i zawiła była droga
Znaleźli małą pasterską stajenkę to właśnie
Tam Maria musiała porodzić małego Boga

Maria zdjęła rąbek z głowy
Który służył za pościel i przykrycie
W zimnym żłobku na sianie
Gdy Syn Boga rozpoczynał swoje życie

Przyszli też mali pastuszkowie
Przyklękli koło żłóbka wokoło 
Śpiewali Bogu Hosannę
Pochylając bardzo nisko czoło

Dziadek Roman
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Nowości w OSP Jawornik 
nie brakuje i w tym roku!
Tekst: dh Piotr Norek

Tego roku nie brakowało 
programów z darowizna-
mi i dotacjami dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych, 
z których warto było korzy-
stać. Zarząd naszej jednostki 
podjął trud wnioskowania 
i zmagania się z załatwienia-

mi ważnych, licznych dokumentów w różnego rodzaju 
urzędach i placówkach o benefity dla naszej OSP.

Pierwszym zadaniem doprowadzonym do finału był 
„Zakup 3 zestawów odzieży ochronnej strażaka” o warto-
ści 17 500 zł, na który złożyły się dotacje po 50% z Urzędu 
Miasta i Gminy Myślenice oraz Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie. W skład jednego takiego zestawu wchodzą:

– nowoczesny hełm strażacki MSA Gallet F1 XF
– zgodne z nowymi normami ubranie specjalne 3-czę-

ściowe SCANTEX PREDATOR
– rękawice strażackie ESKA JUPITER 5
– buty specjalne Holik PROLINE PLUS
– kominiarka strażacka niepalna KS 1
Nowa odzież ochronna służy od niedawna naszym 

druhom i została już użyta przy paru ostatnich akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Zaletami nowego ubrania spe-
cjalnego, które wchodzi w skład zestawu jest jego lepsza 
widoczność podczas akcji, otwory rewizyjne do kontroli 
stanu technicznego oraz czystości ubrania, oprócz kurt-
ki ciężkiej, przeznaczonej do pożarów wewnętrznych, 

kurtka lekka, która daje pełną swobodę ruchów i komfort 
podczas działań w przestrzeni otwartej. 

Kolejne zadanie zostało zrealizowane przy udziale 
środków z rządowego programu finansowania jedno-
stek OSP (tzw. „5000+”). Za pomocą kwoty 5000 zł udało 
nam się zrealizować bardzo potrzebny zakup 20 komple-
tów nowego i wygodnego umundurowania dla człon-
ków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz hydronetki 
wodnej do uzupełnienia zestawu przeszkód do ćwiczeń 
sportowo-pożarniczych dla młodzieży.

Najmłodsi wreszcie będą mogli reprezentować się 
w konkretnych ubraniach, których do tej pory nie mie-
li lub nosili stare, niekompletne i nieliczne mundurki 
z dawnych lat.

Ostatnie sfinalizowane zadanie znacznie wpłynie na 
jakość udzielanej Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pod-
czas działań ratowniczo-gaśniczych, podejmowanych 
przez naszych druhów.

Z darowizny przekazanej nam przez fundację „Or-
len – Dar Serca” w wysokości 5000 zł został zakupiony 
niezbędny i długo wyczekiwany zestaw do ratownictwa 
medycznego R1 (torba z wyposażeniem i zestawem do 
tlenoterapii, deska ratownicza, szyny Kramera), który 
uzupełni wyposażenie nowego samochodu.

Taki zestaw jest obowiązkowy w wyposażeniu każdego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zakupione rzeczy są wysokiej klasy i mamy nadzieję, 
że będą się spisywać znakomicie. ■

Św. Łucja z Syrakuz
(Lucia de Syracuse), ur. 283 r., zm. 303 r.
Święta Łucja (łac. lucis – światło) 
męczennica pochodziła z zamoż-
nej rodziny zamieszkałej w Syraku-
zach (na Sycylii). W młodości upro-
siła za wstawiennictwem św. Agaty 
łaskę zdrowia dla swojej schorowa-
nej matki. W zamian za to posta-
nowiła złożyć śluby czystości, dlate-
go zerwała zaręczyny z wpływowym 
obywatelem rzymskim. Na nieszczę-
ście zbiegło się to w czasie z rozpo-
częciem prześladowań chrześcijan 
przez cesarza Dioklecjana. Niedoszły 
małżonek, chcąc się zemścić na Łu-
cji, oskarżył ją o wyznawanie wiary 

w Chrystusa. Poddana została okrut-
nym torturom, które jednak nie za-
chwiały jej przekonaniami. Z tego 
powodu zamknięto ją w domu pu-
blicznym, w którym jednak aby stać 
się nieatrakcyjną, wydłubała so-
bie oczy. Według jednej z legend, 
wzrok miał jej zostać później cu-
downie przywrócony. W wieku 23 
lat została ścięta. Patronuje niewido-
mym, cierpiącym z powodu chorób 
oczu i pisarzom. Przedstawiana naj-
częściej z palmą męczeństwa w ręku 
i parze oczu na tacy. Kościół wspo-
mina ją 13 grudnia.  ■
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Jak świętowaliśmy niepodległość? 
Tekst: Wacław Szczotkowski

11 listopada po raz piętnasty obchodziliśmy wspólnie 
w naszej jawornickiej gromadzie święto upamiętnia-
jące jedno z największych wydarzeń w naszej historii, 
czyli odzyskanie niepodległości w 1918 roku. 

Wyjątkowa i radosna to data, bo przecież przyniosła Po-
lakom zwycięstwo i upragnioną wolność. I dlatego posta-
nowiliśmy ją czcić – radośnie. Młodzi strzelcy i legioni-
ści, którzy o niepodległość tak ofiarnie walczyli, spełnili 
marzenia kilku pokoleń Polaków. Kiedy szli na bój, towa-
rzyszyły im pieśni i piosenki, powstające w okopach, na 
froncie, w marszu. Pozwalały przetrwać trudy walki, do-
dawały otuchy, rozweselały. Z tej przyczyny tradycyjnie 
dbamy, żeby te pieśni ciągle żyły, żeby młode pokolenie 
o nich nie zapomniało. W taki właśnie sposób pragnie-
my świętować rocznicę niepodległości – poprzez śpiew: 
o wojence, szarej piechocie, komendancie… Jesteśmy 
przeświadczeni, że te pieśni, które są częścią naszej hi-
storii i narodowej kultury, zawsze prawdziwie wzrusza-
ły polskie serca. Nie wolno dopuścić, by dziś pozostały 
w pożółkłych śpiewnikach. Powinny dalej żyć, być obec-
ne w polskiej duszy, budzić ciepłe uczucia, oddziaływać 
na serca i umysły kolejnych pokoleń. Nasze wspólne śpie-
wanie to hołd, jaki składamy tym, którzy w wielkim tru-
dzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzo-
ną niepodległość.

Tymczasem śpiew, który nas zgromadził na wspólnym 
biesiadowaniu, to tylko jeden z wielu komponentów skła-
dających się na uroczyste obchody Święta Niepodległości 
w naszej miejscowości.

Najpierw przed południem spotkaliśmy się w jawor-
nickiej świątyni, aby poprzez wspólną modlitwę na Eu-
charystii sprawowanej w intencji Ojczyzny przez Księdza 
Proboszcza Władysława Salawę oraz Księdza Wikariusza 
Sławomira Głuszka, dziękować Dobremu i Miłosierne-
mu Bogu za dar wolnej Ojczyzny i prosić Go o łaski dla 
Niepodległej. Po Mszy Świętej zebraliśmy się na zewnątrz 
kościoła, aby pod tablicą upamiętniającą setną rocznicę 
Niepodległości odśpiewać Hymn Państwowy „Jeszcze 
Polska nie zginęła”. Ta chwila stała się okazją do złożenia 

wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą przez Pana 
Posła i Sołtysa Władysława Kurowskiego wraz z Panem 
Przewodniczącym Rady Sołeckiej Dariuszem Łabędzkim 
oraz Panią Sekretarz Rady Sołeckiej Sabiną Szlachetką, 
a także złożenia wiązanki kwiatów przez Pana Starostę 
Józefa Tomala.

Druga część świętowania przypadła na czas popo-
łudniowy. W Strażnicy OSP, korzystając z gościnności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku spotkaliśmy się 
na uroczystej Wieczornicy dedykowanej naszej Niepod-
ległej. Jak wspomniałem we wstępie, kluczowym i wiodą-
cym impulsem, który nas zgromadził, był śpiew na cześć 
Ojczyzny przy akompaniamencie „Chawiry”, zaprzyjaź-
nionej Kapeli z Krakowa. Niemniej jednak, równie waż-
ną i cenną oprawę uroczystości stanowiły występy dzieci 
z Przedszkola Samorządowego oraz uczniów ze Szkoły 
Podstawowej. Piękne programy artystyczne zaprezento-
wane przez młode jawornickie talenty i gwiazdy, a przy-
gotowane przez nauczycieli i wychowawców spotkały 
się dużym zainteresowaniem uczestników świątecznej 
akademii niepodległościowej. Nie mniejszym uznaniem 
i życzliwością cieszył się występ Parafialnego Chóru pod 
batutą Pana Roberta Bylicy. 

Tradycyjnie obchody Święta Niepodległości poprze-
dzone były konkursem ogłaszanym przez Sołtysa i Radę 
Sołecką. Tegoroczny temat konkursu literacko-plastycz-
nego „Jak wyobrażam sobie Jawornik, moją rodzinną 
miejscowość, za 100 lat”, miał zainspirować całą społecz-
ność lokalną. Dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas 
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I–III Szkoły Podstawowej zachęcał do wykonania prac 
plastycznych związanych z tematem konkursu, natomiast 
uczniów klas IV–VIII, a także uczniów szkół ponad-
podstawowych oraz dorosłych uaktywniał do przygoto-
wania prac literackich zgodne z tematem. Prace oceni-
ło Jury konkursowe i przydzieliło nagrody uczestnikom 

konkursu. Nagrody, które zakupiono z gminnych fundu-
szy pozyskanych w ramach Inicjatywy Lokalnej, zostały 
wręczone podczas uroczystej wieczornicy. Poniżej zosta-
ną zaprezentowane dla przykładu wyróżnione I i II miej-
scem oraz nagrodzone prace literackie.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystych ob-
chodów Święta Niepodległości. Dziękuję Kapłanom: Ks. 
Proboszczowi Władysławowi Salawie, Ks. Wikariuszo-
wi Sławomirowi Głuszkowi, Ks. Stanisławowi Salawie, 
Panu Posłowi, Sołtysowi Władysławowi Kurowskiemu, 
Członkom Rady Sołeckiej, Dyrekcjom, Wychowawcom 
i dzieciom Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Pod-
stawowej, Chórowi Parafialnemu, Ochotniczej Straży Po-
żarnej, Zespołowi Muzycznemu „Chawira”, uczestnikom 
niepodległościowego konkursu plastyczno-literackie-
go, oraz gościom, którzy licznie przybyli na wieczornicę 
świętować niepodległość. ■

Jak wyobrażam sobie Jawornik,  
moJą rodziną mieJscowość za 100 lat?
Sto lat Mój Jaworniku zaklęty w czasie i w przestrzeni
Sto lat Mój Jaworniku co jedną chwilą się wydaje
Jak bardzo Mój Ukochany Jawornik się zmieni
w krótkim tym wierszu wszystkim nam wyznaje
Mój Ty prześliczny, położony pośród wzgórz lesistych
Pięknem jesteś naznaczony, pełen widoków przejrzystych
Jakim się też staniesz Mój Kochany Jaworniku?
Dróg jest przecież tak wiele, dróg jest wszak bez liku
Lecz pośród wielu szlaków, pośród ścieżek wielu
Najgorętsze pragnienie wszystkich wiedzie nas do celu
Widzę drogę jedyną, tę przez ludzi wyśnioną
Przez wszystkie dzieci Boga jakże wymarzoną
Otóż:
Za sto lat Kochany Nasz Jawornik dla szczęścia ludzkości
Będzie Światowym Centrum Wiecznej Młodości
A wieczność i nieśmiertelność to będzie nasz dar dla ludzi
Poczucie bycia wiecznie młodym szczęście 
we wszystkich obudzi
Albowiem:
Nie krótkotrwałe uniesienie, nie fortuny bajecznej złuda
Nie chwilowy błysk triumfu, nie złotego bogactwa gruda
Lecz obok radosnych chwil odwzajemnionej miłości
Najbardziej pragniemy wszyscy prawdziwej wieczności
I tak oto:
Kochany, prześliczny Jawornik stanie się liderem świata
Za naszej pracy ogrom i nauki zgłębianie będzie to zapłata
Albowiem..
Każdy człowiek na Ziemi, 
 gdy tylko zapragnie Nieśmiertelności
Odwiedzić będzie musiał 
 naszą Jawornicką Klinikę Wieczności
Tłumnie będą, 
 przybywać ludzie z najdalszych zakątków Ziemi
Pełni radości, pełni nadziei, że się ich los odmieni

Z Warszawy, z Pragi, z Tokio,z Londynu,
Z Moskwy, z Paryża, z Rio i z Pekinu,
Z Nowego Jorku, z Kapsztadu, z Wiednia, z Bombaju,
Z Kalkuty, z Teheranu, z Kairu, z Szanghaju,
Z mrożonej Alaski, z Syberii, z Amazonii,
Z serca Afryki, Azji, z dalekiej Patagonii
Stanie się tak nie za sprawą, cudu lub tajemnej sztuki
Lecz za sprawą rozumu, wiedzy, pracy i nauki
Za sprawą wielu, nie jednej nauk dziedziny
Genetyki,informatyki, chemii oraz medycyny
I nie jest to bynajmniej jakieś czcze marzenie
Lecz całkiem realne naszych marzeń spełnienie
Albowiem siła nauki zmierza ku nieskończoności
I wciąż dąży i pragnie dla wszystkich wieczności.

Gabrysia kl. VII b

Jawornik XXii wieku
Jaworniku kochany, miejsce wyjątkowe
Cóż za sto lat tu będzie, kto na to odpowie?
Może będą tu drogi, ścieżki rowerowe, 
Przedszkola i szkoły i chodniki nowe.
A może Jawornik stanie się miasteczkiem,
Z piękną fontanienką i małym ryneczkiem,
A jacy tu ludzie będą sobie żyli?
Może będą dobrzy, spokojni i mili.
Czy to wszystko ważne, ktoś tak nam odpowie,
Przecież nas już nie będzie, po co mieszać w głowie.
A jednak w głębi serca to pragnienie mamy,
Żeby Jawornik piękniał i był podziwiany.
Więc już dzisiaj zacznijmy, każdy w domu swoim,
Dzieciom naszym i wnukom miłość w serca wpoić.
Tę miłość, którą i my w sercu swoim mamy,
Do Ojczyzny naszej małej Jawornikiem zwanej.
Bo wtedy nasze serca nie będą w rozterce,
Widząc, że los Jawornika leży nam na sercu.

Marcin
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Listopad za nami, a co w ostatnim czasie 
działo się u naszej 
Grupy Apostolskiej
Tekst: an. Dominika Pająk

Początek miesiąca poświęciliśmy zmarłym, odmawia-
jąc za nich różaniec na nowym cmentarzu. Wieczorem 
przy zapalonych zniczach, w grupie modliliśmy się 
o otwarcie dla nich drogi do nieba, aby mogli oglądać 
Boga twarzą w twarz.

Na kolejnym ze spotkań poznaliśmy historię obcho-
du Halloween, zdanie Katechizmu Kościoła Katolickiego 
na ten temat oraz wysłuchaliśmy konferencji o. Szustaka, 
który podkreślił bardzo ważną rzecz – abyśmy zajmowali 
się Eucharystią, Jezusem, kochaniem innych oraz poma-
ganiem im, niekoniecznie Halloween.

Tydzień później zostaliśmy prawdziwymi artystami. 
Zagłębiliśmy się we fragmencie Ewangelii (J 15, 12–16) 
po czym każdy z nas namalował na kartkach to co od-
czuł po jego przeczytaniu. Przez chwilę znów mogliśmy 

poczuć się jak dzieci malując palcami, choć dziećmi Boga 
jesteśmy w każdej chwili.

W ubiegłą niedzielę – 1 grudnia rozpoczęliśmy nowy 
rok liturgiczny i adwent, w którym mamy czas, aby do-
brze przygotować się do przyjścia Jezusa na nowo do 
naszych serc. Dlatego przeprowadziliśmy żywą dyskusję 
w grupach na ten temat. Jak najlepiej to zrobić?

Jak radzi nasz ulubiony dominikanin o. Szustak, a my 
się z nim zgadzamy ☺ najlepiej połączyć (coś dla ducha, 
ciała i psychiki) razem ze sobą, bo gdy o jednym zapo-
mnimy to coś innego może zawieść. Możemy zacząć od 
dobrej spowiedzi, wyspania się lub wyciszenia, gdzieś 
w zakątku własnego domu. A jakie postanowienie ty 
wybierzesz?

Ostatni piątek listopada poświęciliśmy przygotowa-
niu sali w OSP na zabawę andrzejkową. Mieliśmy na 
niej niezastąpionych gości, z którymi wspaniale było się 
zintegrować. Wraz z Ruchem Światło Życie, a dokładnie 
Oazą z Myślenic niesamowicie bawiliśmy się na naszym 
event'cie (wydarzeniu), które odbyło się 30.11 idealnie we 
wspomnienie św. Andrzeja.

Świetni ludzie, wiele radości, tańca i zabawy. Byleby 
więcej takich wspólnych imprez.  ☺
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Już niedługo Święta
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

✂
Boże Narodzenie to czas 
radości, miłości i pokoju.

Ewa Stadtmüller

Betlejemski anioł
Betlejemski anioł
roboty ma wiele:
Boże Narodzenie
ogłosić z weselem.
Pobudzić pasterzy
głosem prosto z nieba.
Czuwać nad królami,
by doszli, gdzie trzeba.
Sprawić, by usnęła
Mateńka szczęśliwa
no i żeby Józef
czasem nie osiwiał,
gdy do niego dotrze
owa myśl natchniona,
że samego Boga
tuli w swych ramionach.

Rozwiązanie: ___________________________________________

Rebus

K  _  _  A  T 

_  E  L  E  _  I  E S  _  _  I  E _  W  O  _  E 

 _  U  Z  _  K  _  _  S 
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KAMYCZEK DLA DZIECI

R e b u s

✂

6 Grudnia – 
Dzień Świętego 
Mikołaja
Prawdziwy Święty Mikołaj
Jestem dużym chłopcem i wiele rozumiem,
wiem jak odejmować  i mnożyć też umiem!
Pisać proste słowa także już potrafię,
wiem gdzie leży Polska na olbrzymiej mapie,
że Bóg nas ukochał i stworzył świat cały,
że Święty Mikołaj to biskup wspaniały!!!
Ubogim podrzucał podarki do domu,
a wszystko to robił tylko po kryjomu!
Nie chciał on rozgłosu, 
ani słów wdzięczności,
czynił to wyłącznie z powodu Miłości!
Mikołaj nie przychodzi w Boże Narodziny,
lecz szóstego grudnia, w swoje imieniny!
Co roku pod poduszką znajduję prezenty,
I wiem, kto nam je daje: to Mikołaj Święty!!!
Wchodzi cichuteńko, bez szelestu prawie,
siada tuż pod ścianą na dębowej ławie,
otwiera swój worek, podarki szykuje,
by każdy otrzymał to, czego potrzebuje:
na Łucję i Stasia czekają książeczki,
ja dostanę piórnik a Wojtuś kredeczki…

Potem kładzie rękę na głowie każdego,
błogosławi w imieniu Jezuska dobrego!
Nasz święty odchodzi, dalej słodko śpimy…
zostają podarki, rano je ujrzymy!
I liść ostatni już opadł. Ten miesiąc zwie się…

E=Ę     CA + JBU SKA

Rozwiązanie: ____________________________________________________________________
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

11 listopada
Tekst: Aneta Murzyn

11 listopada, jak co roku, dzie-
ci z Przedszkola zaprezentowały się 
ze swoim występem z okazji Święta 
Niepodległości Polski.

Uroczystości odbyły się na Straż-
nicy OSP. W trakcie tej Wieczorni-
cy, starszaki pod opieką pani Anety 
Murzyn i Barbary Biernackiej-Żaba, 
uczciły Niepodległość naszego kra-
ju pięknym występem. Zarecytowały 
wiersz pt: Płynie Wisła, płynie, Joan-

ny Zientarskiej, zaśpiewały piosen-
kę pt. Namaluję Polskę. Po gromkich 
brawach nastąpiła druga część arty-
styczna, w której to przedszkolaki za-
grały na instrumentach muzycznych 
do utworu pt Piechota, oraz zatań-
czyły dwa tańce: jeden do utworu: 
Noce i dnie, a drugi bardziej ener-
giczny do melodii wszystkim nam 

znanej – Wojenko, wojenko. Pokaz 
tańców ubogaciły biało-czerwone re-
kwizyty, jak również piękne ubiory 
dzieci. Mali artyści otrzymali grom-
kie brawa, które są najpiękniejszą na-
grodą dla dzieci, ich rodziców i wy-
chowawców. Ten występ pozostanie 
jak zwykle w sercach nas wszystkich. 
Dziękujemy. ■

Poranek pieśni patriotycznej 
Tekst: Barbara Biernacka- Żaba

„Co to jest Polska – spytał Jaś 
w przedszkolu….” Nasze przedszko-
laki już wiedzą, że Polska to nasza 
ojczyzna, która po latach niewo-
li odzyskała niepodległość. W dniu 
9.11.2019 r. pani Barbara Biernacka- 
Żaba zorganizowała „Poranek pieśni 
patriotycznej” w ramach realizacji 
projektu „Piękna nasza Polska cała”. 
Podniosły nastrój i atmosfera pano-
wały już od rana.

Wszystkie dzieci i panie ubrane 
były odświętnie w barwy narodowe. 
Pani dyrektor odczytała list od Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy adreso-
wany do naszego Przedszkola. Potem 
wszystkie dzieci zaśpiewały przygo-
towane piosenki zaczynając od grupy 

najmłodszej. Maluszki – Przedszko-
le to nasz drugi dom, Biedronki zro-
biły inscenizację  do piosenki Jestem 
Polką i Polakiem, a Sówki i Piraci za-
śpiewały Polska to nasz kraj. W dal-
szej części spotkania grupy Sówek 
i Piratów przedstawiły młodszym 
kolegom program przygotowany na 
Dzień Niepodległości.

Punktualnie o 11:11 wszyst-
kie dzieci odśpiewały cztery zwrot-
ki Hymnu Polskiego pod czujnym 

okiem pani Joanny Gurbisz-Gó-
reckiej. Dzieci bardzo emocjonal-
nie podeszły do śpiewanego hymnu 
starając się śpiewać głośno i wyraź-
nie z wypiekami na twarzach. Myślę, 
że wyrosną z nich świadomi Polacy 
i patrioci, którzy w przyszłości będą 
decydować o Polsce. ■

Dzień tolerancji
16 listopada przypada Międzynaro-
dowy Dzień Tolerancji. Przedszko-
le chciało włączyć się aktywnie w to 
świętowanie.  Zaprosiliśmy do nas 
dorosłych wychowanków z zaprzy-
jaźnionego Domu Pomocy Społecz-
nej w Harbutowicach wraz z nauczy-
cielami. Przyjechały panie: Janinka, 
Marysia, Danusia, Iwonka, Anetka 
i Kazia. Każda grupa przygotowała 
sie specjalnie na przyjęcie gości. Były 
zabawy integracyjne, ruchowe, mu-

zyczne, z chustą animacyjną, tańce 
oraz zabawy plastyczne. Panie czu-
ły się u nas dobrze, brały udział we 
wszystkich zajęciach, a przedszkolaki 
zachowały się na medal. Byli uważ-
ni, spokojni, cierpliwi, nawet „Piraci” 
zaprosili gości do tańca w parach. Na 
zakończenie przygotowaliśmy mały 
poczęstunek.

Przedszkole uczy i wychowuje, 
pragniemy więc kształtować empa-
tię i tolerancję wobec innych, uwraż-
liwiać na obecność i potrzeby osób 
niepełnosprawnych, przygotować do 
współuczestniczenia z osobami nie-
pełnosprawnymi. Myślę, że był to 
dobry początek.  LB
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INTENCJE MSZALNE

I n t e n c j e  m s z a l n e
9.12.2019, poniedziałek 
6.45 + Stanisław Kozioł  
17.00 rezerwacja 
10.12.2019, wtorek  
6.45 dziękczynno-błagalna w 80. r. urodzin 

Józefa z prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie 

17.00 ++ Stanisław Domanus, jego rodzice  
11.12.2019, środa 
6.45 1) ++ dusze w czyśćcu cierpiące 
 2) ++ Tadeusz Kurowski, Zofia żona, 

Ryszard syn 
17.00 + Maria Polewka – od brata Józefa 

z rodziną 
12.12.2019, czwartek 
6.45 ++ Tadeusz Włoch – od szwagra Kazi-

mierza z rodziną
 2) ++ Andrzej i Maria Knapczyk, Ka-

zimierz syn, Zbigniew Racinowski, 
Andrzej Cegielski 

17.00 ++ Antoni Polewka, Zofia żona, Cze-
sław Kiełbowicz, Katarzyna żona 
i Franciszek syn 

13.12.2019, piątek 
6.45 ++ Andrzej Hudaszek – od żony i dzie-

ci z rodzinami
 2) + Stanisław Łapa – od syna Grzego-

rza z rodziną  
17.00 + Józef Oliwa – od Kazimierza i Stani-

sławy Polewków  
14.12.2019, sobota 
6.45 dziękczynno-błagalna dla całej rodzi-

ny Szlachetków 
17.00 ++ Franciszek Łapa, Helena żona, Jan 

syn, Anna synowa, Franciszek Gór-
ka, Kazimiera żona 

15.12.2019, niedziela 
7.00 ++ Paweł Polewka 39. r. śm., Aniela, 

Wiktoria żony, Stefan, Helena, Te-
resa Suder 

9.00 ++ Andrzej Oliwa, Maria żona, Ro-
man Rusek, Władysława żona, Jó-
zef i Ryszard synowie, Helena Szla-
chetka, Kazimierz Siuta 

11.00 ++ Marian Matoga r. śm., Emilia i Teo-
dor Szlachetka, Kazimiera i Włady-
sław Matoga 

15.30 + Łukasz Włoch 
16.12.2019, poniedziałek 
6.45 ++ Henryk Szlachetka, Aniela żona, 

Pelagia córka, Jan syn, Franciszek 
Woźniak, Stefania żona, Elżbieta 
córka 

17.00 + Tadeusz Gędźba – od żony 
17.11.2019, wtorek  
6.45 + Tadeusz Włoch – od matki chrzest-

nej z rodziną 
17.00 + Józef Oliwa – od rodziny Bachledów 

z Zakopanego  
18.12.2019, środa 
6.45 ++ Adam Polewka, Jan i Helena Po-

lewka, Maria i Władysław Pachoń 
17.00 + Irena Motyka 
19.12.2019, czwartek 
6.45 ++ Zofia i Hubert Smolorz, Kazimierz 

i Bogusław Hudaszek  
17.00 ++ Władysław Bujas, jego rodzice, 

rodzeństwo, Stanisław Kurowski, 
Waleria żona, Maria i Władysław, 
zmarli z rodziny 

20.12.2019, piątek 
6.45 1) ++ Jan i Ludwika Sumera, Paweł 

i Zofia Polewka, ich dzieci 
 2) ++ Anna i Józef Łętocha 
17.00 dziękczynno-błagalna w 56. r. urodzin 

Adama

21.12.2019, sobota 
6.45 ++ Stanisław i Stefania Piątek, Julian 

Nowak, Maria córka, Józef Kurow-
ski

 2) ++ Roman Szlachetka, Maria żona, 
Stanisław syn, Daniel Łakomy, Ma-
rianna żona, Kazimierz Szwaja, 
Stanisław żona 

17.00 + Łucja Węgrzyn – od członkiń Róży 
św. Łucji 

22.12.2019, niedziela 
7.00 + Maria Pęcek – od syna Franciszka 
9.00 1) ++ Stanisław Podoba, Maria, Fran-

ciszek rodzice, Agnieszka Klimek, 
Jan mąż, Stanisław syn  

 2) dziękczynno-błagalna z prośbą dal-
sze Boże błogosławieństwo, zdro-
wie dla Magdaleny w 40. r. ur.  

11.00 1) rezerwacja 
 2) + Stanisław Łapa – od córki Małgo-

rzaty z rodziną 
15.30 rezerwacja 
23.12.2019, poniedziałek 
6.45 1) dziękczynno-błagalna w 18. r. uro-

dzin dla Karoliny 
 2) rezerwacja 
17.00 ++ Jan, Rozalia Polewka, Władysława 

Leśniak 
24.12.2019, wtorek  
6.45 1) + Maria Kurowska od Izy z rodziną 
 2) rezerwacja 
24.00 rezerwacja 
25.12.2019, środa 
7.00 ++ Janina Węgrzyn 6. r. śm., jej rodzi-

ce, siostra i bracia 
9.00 1) ++ Eugeniusz Chrapek 18 r. śm., Lu-

dwik i Rozalia rodzice 
 2) ++ Helena i Józef Szczotkowscy, 

Maria i Kazimierz Kurowscy, zmar-
li z ich rodzin 

11.00 ++ Stanisław Liszkiewicz, Józefa żona, 
Andrzej syn, Marian Kalisz, An-
drzej Kalisz, Aniela żona.

15.30 + Dominik Zborowski 
26.12.2019, czwartek 
7.00 ++ Władysław Łapa, Antoni i Agniesz-

ka rodzice, Jan Szlachetka, Maria 
i Andrzej Oliwa

9.00 1) rezerwacja 
 2) ++ Maria Kurowska – od rodziny 

Pietrzaków i Grabowskich 
11.00 dziękczynno-błagalna w 40. r. ślubu Ja-

dwigi i Władysława 
15.30 ++ Mieczysław Sołtys, Salomea żona, 

Krzysztof syn 
27.12.2019, piątek 
7.00 + Andrzej Hudaszek – od żony i dzieci 

z rodzinami 
17.00 dziękczynno-błagalna w 7. r. urodzin 

Magdaleny 
28.12.2019, sobota 
7.00 1) w intencji maleństw i rodzin
 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB dla Patrycji w 18 r. uro-
dzin i jej rodziny 

17.00 1) + Józef Oliwa – od członków Róży 
św. Maksymiliana Marii Kolbego 

 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo dla 
Zofii i Lecha w 50. r. ślubu 

29.12.2019, niedziela 
7.00 + Zofia Wilkołek 
9.00 1) + Marian Pęcek – od syna Stanisła-

wa z rodziną 
 2) ++ Roman Szlachetka 5. r. śm., Ma-

ria żona, Stanisław syn 
11.00 1) w intencji rodzin naszej parafii – od 

Kręgów Domowego Kościoła
 2) dziękczynno-błagalna w 30. r. ślubu 

Małgorzaty i Władysława i całej ro-
dziny

15.30 + Józef Suruło, jego rodzice, Jan Ku-
rowski, żona Maria 

30.12.2019, poniedziałek 
7.00 + Maria Kurowska – od rodziny Szcze-

cińskich z Myślenic 
17.00 dziękczynno-błagalna w 30. rocznicę 

ślubu z prośbą o dalsze zdrowie 
i opiekę MB dla całej rodziny 

31.12.2019, wtorek  
16.00 rezerwacja 
1.1.2020, środa 
7.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę MB 

i wstawiennictwo św. Łucji dla 
członkiń Róży św. Łucji i ich rodzin

9.00 dziękczynna z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 
MB i św. Józefa Opiekuna Najświęt-
szej Rodziny dla członków Róży 
i ich rodzin 

11.00 1) ++ Mieczysław Sołtys, Salomea 
żona, Krzysztof syn 

 2) + Stanisław Łapa – od syna Jerzego 
z rodziną  

15.30 w intencji Ojczyzny 
2.1.2020, czwartek 
7.00 + Zofia Dymek – od córki Ireny 
17.00 + Tadeusz Gędźba – od syna z rodziną 
3.1.2020, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani  
17.00 + Maria Pęcek – od sąsiadów 
4.1.2020, sobota 
7.00 + Zofia Szlachetka – od wnuczki Anny 

z mężem 
17.00 + Janusz Motyka – od taty 
5.1.2020, niedziela 
7.00 1) rezerwacja 
 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 

o zdrowie, Boże błogosławieństwo 
dla członkiń Róży św. Faustyny 
i ich rodzin 

9.00 ++ Antoni Prokocki, Salomea żona, 
Bronisław, Czesław synowie, Teresa 
Wydra 

11.00 dziękczynno-błagalna w 18. r. urodzin 
Sylwii 

15.30 rezerwacja 
6.1.2020, poniedziałek 
7.00 ++ Józef Szlachetka 25. r. śm., Antoni-

na i Władysław rodzice 
9.00 ++ Barbara Pustelnik, Józef mąż, Sta-

nisław Kurowski, Jerzy Słomiński, 
Anna Chrapek 

11.00 ++ Mieczysław Sołtys, Salomea żona, 
Krzysztof syn  

15.30 rezerwacja 
7.12.2020, wtorek  
7.00 + Łucja Węgrzyn – od córki, synów, 

wnuków i prawnuków 
17.00 + Tadeusz Gędźba – od córki ze Szcze-

rzyca z rodziną 
8.1.2020, środa 
17.00 1) ++ Maria Węgrzyn 12. r. śm., Józef 

Podoba, Barbara i Aniela żony 
 2) + Zbigniew Racinowski – od kuzyn-

ki Danuty z rodziną z Buczkowic 
i Heleny Knapczyk 

9.1.2020, czwartek 
17.00 rezerwacja 
10.1.2020, piątek 
17.00 + Józef Oliwa – od siostry Rozalii z mę-

żem 
11.1.2020, sobota 
7.00 ++ Antoni Łapa, Agnieszka żona, Wła-

dysław syn 
17.00 + Julia Pitala – od wnuczki Małgorzaty 

z rodziną  
12.1.2020, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 + Zofia Szlachetka – od córki Małgo-

rzaty z rodziną 
11.00 dziękczynno – błagalna w 5. r. ślubu  
15.30 rezerwacja 
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Dobry żart świętośc i n ie wadzi ☺
Drogi Mikołaju! Byłam bardzo grzecz-
na w tym roku. No dobra, przez więk-
szość czasu. W sumie to raz na jakiś 
czas… Nieważne, sama sobie kupię 
prezent!

* * *
Po świętach Bożego Narodzenia do 
psychiatry przychodzi mały Jasio 
i mówi: 
– Panie doktorze, z moim tatą jest coś 
nie w porządku. Przed kilkoma dnia-
mi przebrał się za starego dziadka 
i twierdził, że nazywa się św. Mikołaj!

***
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
– Chciałbym narty, łyżwy, sanki i gry-
pę na zakończenie ferii świątecznych. 

***
Grudzień. Św. Mikołaj rozdaje prezen-
ty na ulicy. Jasio po otrzymaniu jed-
nego z nich mówi: – Święty Mikołaju, 

dziękuję ci za prezent. – Głupstwo 
– odpowiada święty Mikołaj. – Nie 
masz mi za co dziękować. – Wiem, ale 
mama mi kazała.

* * *
Dorosły Jasio puka do drzwi sąsiadki 
i pyta: 
– Mogłabyś mi pożyczyć soli?
– Nie.
– A cukru?
– Nie.
– A może chociaż mąki?
– Nie.
– A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś 
mi pożyczyć?
– Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych 
świąt!

Materiał zaczerpnięty ze strony: https://gk24.pl/
swiateczny-humor-dowcipy-bozonarodzeniowe-roz-

bawia-kazdego/ar/4372367 
https://cytaty.pl/zycie/46795,drogi-mikolaju-bylam-

-bardzo-grzeczna-w-tym-roku-no-dobra.html

K a l e n d a r i u m  
l i t u r g i c z n e 
11 grudnia, środa
Dzień powszedni albo wspomnienie św. 
Damazego I, papieża 
12 grudnia, czwartek
Dzień powszedni albo wspomnienie NMP 
z Guadalupe
13 grudnia, piątek
Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i mę-
czennicy 
14 grudnia, sobota
Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbi-
tera i dr Kościoła  
25 grudnia, środa
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
26 grudnia, czwartek
Święto św. Szczepana, pierwszego męczen-
nika 
27 grudnia, piątek
Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty 
28 grudnia, sobota
Święto Świętych młodzianków, męczenni-
ków 
29 grudnia, niedziela
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi, Józefa
31 grudnia, wtorek
Wspomnienie św. Sylwestra, papieża 
1 styczeń, środa
Święto Bożej Rodzicielki Maryi 
2 styczeń, czwartek
Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza 
z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła
3 styczeń, piątek
Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus 
6 styczeń, poniedziałek
Objawienie Pańskie 
7 styczeń, wtorek
Wspomnienie św. Rajmunda, prezbitera 

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 grudzień 2019 r., 3. niedziela Adwentu 
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon zie-
mi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca 
wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie (Jk 5,7nn).
22 grudzień 2019 r., 4. niedziela Adwentu 
Dlatego Pan sam da wam znak: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem 
Emmanuel” (Iz 7,14).
29 grudzień 2019 r., Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa 
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził (Syr 3,2).
5 styczeń 2020 r., 2. niedziela po Narodzeniu Pańskim 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na początku 
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało (J 1,1). 
12 styczeń 2020 r., Święto Chrztu Pańskiego 
Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że 
Duch mój na Nim spoczął (Iz 42,1).

CHRZTY 
Dorota Rita Gubała
Maja Małgorzata  
 Karaim 

POGRZEBY 
+ Tadeusz Góralik  

Wszystkim dobrze znany i lubiany 
placek „Czeski". Do jego przygoto-
wania potrzebujemy:
CIASTO:
◦ 0,5 kg mąki
◦ 15 dkg cukru pudru
◦ 10 dkg margaryny
◦ 3 łyżki miodu
◦ 1,5 łyżeczki sody
◦ 3 łyżki mleka
◦ 2 jajka
Podane składniki wyrabiamy na 
stolnicy, sodę rozpuszczamy w let-
nim mleku. Z wyrobionego ciasta 
formujemy 3 blaty które pieczemy 
na złocisty kolor około 10 minut.

MASA:
◦ 750 ml mleka
◦ 6 łyżek grysiku
◦ cukier waniliowy 
◦ 250 g masła 
◦ 150 g margaryny 
◦ 2 łyżki cukru
◦ 2 żółtka 
Grysik ugotować na mleku i ostu-
dzony dodawać porcjami do pozo-
stałych roztartych składników. Tak 
przygotowaną masą przełożyć blaty. 
Można na spód ciasta posmarować 
powidło śliwkowe.

POLEWA:
◦ 16 dkg cukru
◦ 10 dkg margaryny

◦ 3 łyżki mleka 
◦ 1 łyżka wody 
◦ 0,5 łyżeczki mąki kartoflanej 
◦ 0,5 łyżeczki mąki pszennej 
◦ 3 łyżki kakao 

Cukier rozpuścić z margaryną 
i dolać roztrzepaną w wodzie mąkę 
z kakao. Ciepłą polewę wylać na 
wierzch ciasta i posypać kokosem.  
SMACZNEGO.  A.Rozum

Zapach świąt
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