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Drodzy Czytelnicy!
W Święto Chrztu 
Pańskiego za-
kończyliśmy cykl 
obchodów sku-
pionych wokół mi-
sterium Wcielenia 
( Zw ia stowanie , 
Boże Narodzenie, 

Objawienie Pańskie). Wspominają 
one początek naszego zbawienia. 
Mówiąc o zakończeniach, nie spo-
sób pominąć, że w naszej wspól-
nocie parafialnej zakończyliśmy 
również kolędę. Dlatego na samym 
początku w imieniu swoim oraz 
księdza proboszcza i całej służ-
by kościelnej pragnę podziękować 
wszystkim tym, którzy otworzy-
li drzwi swoich domów, aby pro-
sić Pana Boga podczas modlitwy 
kolędowej o Jego błogosławień-
stwo na cały rok. Tego błogosła-
wieństwa wszyscy potrzebujemy, 
aby nasze prace i całe życie mogło 
przynosić owoce trwające nie tylko 
w doczesności, ale zasługujące na 
wieczność. 

W ubiegłym roku, pojawiło się 
w naszej Parafii wiele nowych ro-
dzin, które bardzo serdecznie wita-
my! Dla nich była to pierwsza kolę-
da w nowym miejscu. To ważne, aby 
pobyt w nowym miejscu rozpoczy-
nać z Bożym błogosławieństwem! 

To wspólne spotkanie na modli-
twie, rozmowie i niejednokrotnie 
przy stole na wspólnym poczęstun-
ku, ukazało piękno serc wielu para-
fian z Jawornika. Wyrażamy zatem 
szacunek i wdzięczność wszyst-
kim tym, którzy są z nami, którzy 
świadomie tworzą naszą Parafię 
i starają się żyć jej życiem i troska-
mi. Dziękujemy za wszelkie dobro, 
za Waszą wierność Jezusowi i Ko-
ściołowi. Dziękujemy również za 
życzliwość i składane ofiary oraz za 
wszelkie spostrzeżenia dotyczące 
naszej Parafii. To wyraz Waszej tro-
ski o dobro zarówno duchowe, jak 
i materialne naszej Wspólnoty pa-
rafialnej. Wielkie Bóg zapłać!

Jak wspomniano na początku, 
za nami okres Bożego Narodzenia. 
Jego istotą, jest fakt, że świat pogrą-
żany w ciemności (z racji naszych 
grzechów) zaczyna jaśnieć nowym 
Światłem. Oto wraz z Bożym Naro-
dzeniem na świecie pojawia się owa 
Światłość, która nie jest skażona 
żadną ciemnością i co więcej, jest 
zdolna oświecić naszą ciemność. 

Światłość, która przyszła na 
świat, w pełni ukazała swoje obli-
cze, w momencie w którym Jezus 
zaczął przemawiać do człowieka. 
Miał On zatem prawo powiedzieć 
o sobie samym: „Ja jestem świa-
tłością świata. Kto idzie za Mną, 
nie będzie chodził w ciemności” 
( J  8,12). Tylko Jezus jest w sta-
nie niezawodnie poprowadzić nas 
przez labirynt ciemności, jakim 
jest świat. A tym co nas prowadzi, 
jest Jego słowo. Czy zatem żyjąc 
w labiryncie ziemskiej ciemności, 
podążamy za Światłością słuchając 
Słowa Bożego? 

Podczas Chrztu Świętego po raz 
pierwszy spotkaliśmy się ze Świa-
tłością Chrystusa. Wtedy ta Świa-
tłość Boża już rozjaśniła nasze ży-
cie, już w nas pracowała, chociaż 
nie byliśmy tego świadomi. I tak 
jak biegnie ludzkie życie, tak Boża 
Światłość i mądrość powinny w nas 
wzrastać. Każdy dzień naszego ży-
cia powinien być wzrastaniem 
w mądrości i w łasce. 

Wielu z Was jest w wieku zbliżo-
nym do staruszki Anny, która razem 
ze starcem Symeonem przebywa-
ła w świątyni, licząc osiemdziesiąt 
cztery lata. Ten wiek ludzkiego ży-
cia jest niezwykle błogosławiony 
i przydatny. Człowiek często ma 
do swojego życia niewłaściwe po-
dejście. Uważa, że skoro jest stary, 
to nie jest już potrzebny. Tymcza-
sem okazuje się, że jest na odwrót. 
Taki człowiek jest potrzebny Ko-
ściołowi i światu, aby służąc Bogu 
w postach i modlitwach i móc dojść 
w swoim życiu do tej pełni Światło-

ści i mądrości Bożej, jaka została 
nam zadana.

Prośmy Jezusa, abyśmy każdą 
chwilę naszego życia umieli coraz 
lepiej wykorzystywać, by wsłuchi-
wać się w słowo, które Bóg do nas 
kieruje, rozważać je w swoim sercu 
i zawsze na nie opowiadać. 

ks. Sławomir Głuszek 

C ia ł o 
Jezusa
Jezu ofiarujesz swoje Ciało
Dajesz nam samego siebie
Abyśmy się spotkali Jezu
Z Tobą razem w niebie

Bądź Jezu uwielbiony 
W maleńkim Bożym Chlebie
Będziemy spożywać godnie
Najdroższy Boże od Ciebie

Chlebem Bożym nakarmić
Z kielicha winem napoić
Żeby niegodną swoją duszę 
Grzeszną Jezu ukoić

Odchodząc od stołu Pańskiego
Wielce pokarmem zauroczony 
Dziękując miłosiernemu Jezusowi
Że jestem Bożym Ciałem  
  nakarmiony

Dusza została nakarmiona 
Pod postacią chleba i wina
Kto często Boże Ciało przyjmuje 
Tego Jezu pokocha i umiłuje 

Jezu Ciebie z kielicha nakarmił
Pod postacią Bożego Chleba
Żeby nasza grzeszna dusza
Osiągnęła wyżyny nieba

Dziadek Roman
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Ówczesna tradycja wywodziła się 
z czasów, gdy Izraelici byli niewol-
nikami w Egipcie. Podczas pocho-
du Anioła Zniszczenia przez ten 
kraj, Bóg uśmiercił wszystkich naj-
starszych synów w rodzinach egip-
skich, oszczędzając pierworodnych 
z narodu izraelskiego. I tak po wyj-
ściu z niewoli każdy pierworod-
ny z Narodu Wybranego zostawał 
symbolicznie w świątyni poświęca-
ny Bogu – było to podziękowanie 
za wybawienie ludu Izraela z nie-
woli i darowanie życia pierworod-
nym. Podczas ofiarowania rodzice 
symbolicznie wykupywali pierwo-
rodnego za symboliczna opłatę 
5  syklów (równało się to 20 dniom 
pracy niewykwalifikowanego ro-
botnika). Równocześnie z obrzę-
dem ofiarowania i wykupu pierwo-
rodnego syna łączyła się ceremonia 
oczyszczenia matki dziecka. Z tej 
okazji matka była zobowiązana zło-
żyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to 
nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo 
– przynajmniej ofiarę z dwóch sy-
nogarlic lub gołębi. Fakt, że Mary-
ja i Józef złożyli synogarlicę, świad-
czy, że byli bardzo ubodzy. W czasie 
Ofiarowania Jezusa starzec Syme-
on wziął na ręce swoje Pana Jezu-
sa i wypowiedział prorocze słowa: 
„Światłość na oświecenie pogan i na 
chwałę Izraela” (Łk 2, 32).

Przed 1969 r. na Zachodzie święto 
Ofiarowania Pańskiego znane było 
jako Święto Oczyszczenia Najświęt-

szej Maryi Panny. Po soborze zmie-
niono nazwę, żeby ukazać chrysto-
centryczne znaczenie uroczystości. 

W naszej tradycji święto Ofiaro-
wania Pańskiego występuje rów-
nież pod nazwą święta Matki Bożej 
Gromnicznej i ma wydźwięk zdecy-
dowanie ukierunkowany na Maryję. 
Jego nazwa wzięła się od świec przy-
noszonych w ten dzień do kościo-
ła – gromnic. Z kolei nazwa świecy 
bierze się z wiary, że Maryja strzeże 
nas od gromów, piorunów i grzmo-
tów. Stąd podczas burzy zapala się 
w oknie gromnicę, by chronić dom 
i mieszkańców przez piorunami. 
Według podania procesja z zapalo-
nymi świecami była znana w Rzy-
mie już w czasach papieża św. Gela-
zego w 492 r. Od X w. upowszechnił 
się obrzęd poświęcania świec, któ-
rych płomień symbolizuje Jezusa 
- Światłość świata, Chrystusa, któ-
ry uciszał burze, był, jest i na za-
wsze pozostanie Panem wszystkich 

praw natury. Świece nawiązują też 
do wielkanocnego paschału, któ-
ry wyraża zwycięstwo nad śmier-
cią, grzechem i szatanem. Ofia-
rowanie Jezusa oznacza początek 
nowego przymierza, w którym Syn 
Boży sam jest Świątynią, Kapłanem 
i Ofiarą. Treść tego święta podkreśla 
zamierzoną przez Boga powszech-
ność zbawienia, które ma objąć na-
wet pogan. 

Od 1997 roku drugiego lutego 
obchodzimy również ustanowio-
ny przez papieża św. Jana Pawła II 
Dzień Życia Konsekrowanego, po-
święcony modlitwie za osoby, które 
oddały swoje życie na służbę Bogu 
i ludziom w niezliczonych zako-
nach, zgromadzeniach zakonnych, 
stowarzyszeniach życia apostolskie-
go i instytutach świeckich. Pamię-
tajmy o nich w podczas naszej dzi-
siejszej modlitwy na Eucharystii. ■

Święto Ofiarowania 
Pańskiego - uroczystość 
Matki Bożej Gromnicznej
Dawid Grzeszkowicz

Data 2 lutego w kalendarzu liturgicznym  kończy trwający w pol-
skiej tradycji katolickiej okres Bożego Narodzenia. W ten dzień 
przypada święto Ofiarowania Pańskiego, które zostało ustano-
wione na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa do świąty-
ni jerozolimskiej ich pierworodnego syna – Jezusa.

Ofiarowanie Pańskie

Już Jezusek jako dziecię
Dni czterdzieści na tym świecie,
Wtedy Józef i Maryja,
Biorą dziecię, swego Syna,
Do świątyni Go przynoszą, 
Boga o błogosławieństwo proszą. 
A przy wejściu do świątyni, 
Stoi Anna prorokini
I starzec Symeon czeka,
I się Słowa Bożego doczekał.
Oni wiedzą, że to dziecię,
Zbawienie światu przyniesie.
Twoje Maryjo serce miłe,
Miecz boleści je przeszyje.
Że się to naprawdę stanie,
Radość zmieni w serca łkanie. 
Póki czas, serca radujmy,
Panu chwałę wyśpiewujmy.
Ofiarują Bogu Dziecię,
Józef dwa gołębie niesie.
Według żydowskiego prawa,
Ofiarę w świątyni składa.
A my co Panu złożymy?
Może nasze dobre czyny?
Panie pomóż nam, nie zwlekaj,
Przy nas bądź i w niebie czekaj.

               Marcin
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W tym roku odbył się on w niedzie-
lę 5 stycznia, w Strażnicy OSP. Orga-
nizatorem była, tak jak zwykle, Rada 
Sołecka, a bezpośrednim gospoda-
rzem Sołtys Jawornika – p. Włady-
sław Kurowski, pełniący tę funkcję 
od 2010 r., a od niedawna nowy poseł 
na Sejm R.P. z Ziemi Myślenickiej.

Imienne zaproszenia wysłane zo-
stały do ponad 80 osób, które aktyw-
nie angażowały się w życie naszej 
wsi w minionym roku. Byli to człon-
kowie Rady Sołeckiej, nasi Duszpa-
sterze, dyrektorzy Szkoły i Przed-
szkola oraz przedstawiciele różnych 
organizacji i środowiska lokalnych 
– OSP, Koła Aktywnych Kobiet 
„Róża”, Stowarzyszenia na rzecz 
Jawornika, Rad Rodziców, LKS, 
Szwadronu Ułanów Jawornickich, 
Rady Parafialne, Caritas, Chóru, 
Orkiestry, Kręgów Rodzin, Białe-
go Kamyka, Służby Zdrowia a tak-
że młodzieży z Grupy Apostolskiej, 
Scholi, Rycerzy R.P. czy Harcer-
stwa. Nie zapomniano oczywiście 
też o sponsorach, którzy wspierali 
naszą wspólnotę – np. przez wpła-
canie podatku przez p. Sołtysa, 
z którego część mogła wtedy pozo-
stać na potrzeby Jawornika. Zapro-
szeni zostali również przedstawicie-
le władz Gminy i Powiatu. Zgodnie 
z tradycją na spotkaniu mile oczeki-
wani byli współmałżonkowie dzia-
łaczy. Oni to bowiem wspierając 
ich w służbie publicznej i zastępując 
obowiązkach domowych są prze-
cież współtwórcami ich osiągnięć.

W tym roku zaszczycili nas swo-
ją obecnością m.in. Starosta Myśle-
nicki p. Józef Tomal, Burmistrz Mia-
sta i Gminy p. Jarosław Szlachetka, 
Naczelnik Wydz. Edukacji p. Re-

nata Marzec – wieloletnia dyrek-
tor gimnazjum w Jaworniku, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej p. Bożena 
Boczkaja i Dyrektor Przedszkola 
p. Bogumiła Łętocha.

Pan Sołtys tradycyjnie przedsta-
wił najważniejsze wydarzenia i ini-
cjatywy ubiegłego roku, dziękując 
równocześnie poszczególnym oso-
bom za ich zaangażowanie. Kolej-
no krótko zabrali głos p. Burmistrz 
i p. Starosta – wspominając najważ-
niejsze sprawy gminy i powiatu.

Następnie odwiedzili nas Kolędni-
cy Misyjni z grupy apostolskiej z mi-
nikoncertem kolęd, w które włącza-
ła się cała sala. Jak zwykle napełnił 
się kapelusz, do którego zebrani zło-
żyli swój dar na pożyteczny cel – 
tym razem na misje.

Część opłatkową rozpoczął Ks. 
Proboszcz zapraszając do wspólnej 
modlitwy. W serdecznych słowach 
życzył nam potem Błogosławień-
stwa Bożego, a przez nie wszelkiej 
pomyślności w nowym 2020 roku.

Przez kolejne kilkanaście minut 
wszyscy zebrani, a było nas w tym 
roku ok. 80 osób połamali się opłat-
kiem. Dla wielu właśnie ten mo-
ment był możliwością serdecznego 
osobistego spotkania.

Gdy skończyły się wzajemne ży-
czenia w jawornickiej strażnicy 
znów zakrólowały wspólnie śpie-
wane kolędy do akompaniamentu 
p. Organisty, dzielnie wspierane-
go przez Grupę Apostolską. Jed-
nak stanowczo muszę stwierdzić, 
że sala, a zwłaszcza stół prezydialny 
złożony z potężnych basów naszych 
włodarzy, nie pozostawały w tyle. 
Przyszedł też czas na wspaniały po-
częstunek i lampkę szampana na 

szczęście – przygotowany i serwo-
wany przez Panie z Rady Sołeckiej.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy aktywniej zaangażowa-
li się w życie naszej wsi w ubiegłym 
roku, a w szczególny sposób tym, 
którzy przyczynili się do zorganizo-
wania naszego pięknego Opłatka Ja-
wornickiego 2020 r.  ■

Opłatek Jawornicki
Andrzej  Pawłowski

Opłatki Jawornickie 
- kilka ciekawostek
▶ pierwszy odbył się 6.01.2006 r., brało 
w nim udział ok. 30 osób, od tego cza-
su odbywały się corocznie, za wyjątkiem 
roku 2017, gdy przeprowadzany był re-
mont strażnicy;
▶ organizatorem jest rada sołecka, 
a gospodarzem Sołtys – w 2006 i 2007 r. 
p.  Stanisław Szuba, 2008–2010 śp. Jan 
Świerczek, od 2011 r. p. Władysław 
Kurowski;
▶ gościny udzielała zawsze OSP Jawor-
nik w swej strażnicy, jedynie w 2008 r. 
odbył się w szkole;
▶ o piękną dekoracje i poczęstunek dba-
ły zwykle Panie i Małżonki z Rady So-
łeckiej, choć, w niektórych latach nie 
zabrakło tu też udziału KAK „Róża”, czy 
Kręgów Rodzin;
▶ koszty pokrywa Rada Sołecka, kil-
kakroć wspierana przez hojnych 
Sponsorów;
▶ tradycyjnie nasz opłatek odwiedza-
ją kolędnicy np. z grupy apostolskiej, 
scholi, ze szkoły, chóru, orkiestry czy 
nawet zespoły jasełkowe ze swymi 
przedstawieniami;
▶ kilka razy oprócz kolęd, mieliśmy oka-
zje podziwiać występy zaproszonych 
zespołów jak: „Dotyk Anioła”, Teatr 
Stodoła z Myślenic oraz artystów p. Ro-
berta Bylicę (także z własnymi kompo-
zycjami), wirtuoza skrzypiec – p. Leszka 
Dzierżęgę, amatora – p. Jana Świerczka 
i młodą adeptkę tej sztuki Karolinę Go-
rączko, śpiewaczkę p. Ilonę Bylicę czy p. 
Natalię Hodurek. W roku 2011 koncert 
poświęcony został wspomnieniu śp. soł-
tysa Jana Świerczka;
▶ uczestnicy spotkań robią składkę 
i przekazują ją na wybrany cel – np. po-
parcie dla występujących artystów, czy 
misje. W 2010 r. przekazaliśmy ją do 
parafii w Berdiańsku na Ukrainie, skąd 
otrzymaliśmy własnoręcznie zrobione 
kartki świąteczne. ■ 
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Stomatolodzy docenili służbę strażaków
dh Piotr Norek

Prowadzący stomatologię „Den-
tal Jawornik", lekarz stomatolog 
Pan Stefano Tagliaferri i higienist-
ka stomatologiczna Pani Krysty-
na Motyka ustanowili dla druhów 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

w Jaworniku zniżki -20% na usługi 
stomatologiczne w swoim gabine-
cie, który mieści się w naszej miej-
scowości na przysiółku Bugaj. Jako 
członkowie OSP i MDP w Jaworni-
ku chcemy serdecznie podziękować 
za docenienie naszej bezinteresownej 
działalności. ■

Strażacka trójka ze 
wspaniałym sukcesem
dh Piotr Norek

„Nikt nie jest w stanie sobie wyobra-
zić wysiłku włożonego w jak naj-
szybsze pokonanie tej trasy, tego 
trzeba spróbować." – o XI Barbór-
kowym Turnieju Strażaków i Ra-
towników w Kopalni Soli w Wie-
liczce mówi trójka druhów z naszej 
jednostki, którzy postanowili w nim 
reprezentować naszą OSP.

Barbórkowy Turniej Strażaków 
i Ratowników polega na przeby-
ciu w jak najszybszym czasie tra-
sy z dołu Kopalni Soli w Wieliczce 
przez ok. 680 schodów szybu Dani-
łowicza. Trasa jest bardzo wymaga-
jąca i ciężka, tym bardziej, że straża-
cy pokonują ją w pełnym bojowym 

umundurowaniu, na który składają 
się ubranie specjalne, rękawice, la-
tarka, hełm, buty specjalne, aparat 
ochrony układu oddechowego (ma-
ska, reduktor, noszak, butla). Waga 
całego wyposażenia to około 30 kg.

W jedenastej edycji turnieju, 14 
grudnia brało udział wiele jednostek 
OSP i PSP z całego kraju.

Do turnieju Jaworniccy strażacy 
przygotowywali się od październi-
ka, trenując w przygodnych miej-
scach, w remizie, a ostatni miesiąc 
w Wielickiej kopalni.

Nasza drużyna przebyła trasę 
w czasie 5 min 33 s, zajmując tym sa-
mym 4 miejsce, na 42 drużyny w ka-

tegorii OSP. Do 3 miejsca brakło je-
dynie 6 sekund. To wielki sukces!

Śmiałkowie którzy podjęli się wy-
zwania to: Henryk Potoniec, Paweł 
Cygan i Mateusz Muniak. Są bar-
dzo zmotywowani, pełni optymi-
zmu i w roku 2020 zapowiadają wal-
kę w kolejnej edycji Barbórkowego 
turnieju. ■

Opatka, patron-
ka benedyk-
tynek; chroni 
przed ulewami 
i piorunami.

Była siostrą 
prawdopodob-
nie bliźniaczą, 
św.  Benedykta 

z Nursji (dziś Norcia, Umbria), 
gdzie się urodziła. Wcześnie wstą-

piła do klasztoru, początkowo 
w Roccabotte k. Subiaco w Gó-
rach Sabińskich w pobliżu Rzymu, 
a następnie do klasztoru Piumaro-
la, niedaleko Monte Casino, gdzie 
założyła zakon benedyktynek. Ro-
dzeństwo spotykało się raz do roku 
w celu odbycia duchowych, a tak-
że osobistych rozmów. W 547  r., 
gdy Benedykt był w odwiedzi-
nach u swojej siostry, rozpętała 
się  gwałtowna burza, która szala-
ła trzy dni. Trzeciego dnia Scho-
lastyka zmarła. Święty Benedykt 
widział, jak jej dusza w postaci go-
łębicy wstępuje do nieba. Pocho-

wał siostrę w klasztorze na Monte 
Cassino w miejscu, w którym także 
chciał być pochowany. W 673 lub 
703  r. przeniesiono relikwie oboj-
ga do opactwa benedyktyńskiego 
Fleury k. Orleanu. W VIII wieku 
relikwie Scholastyki przeniesio-
no do Le Mans, a część w 874 r. do 
Juvigny-sur-Loison (k. Verdun). 
Wspomnienie: 10 lutego. 
Ikonografia: jako opatka, w czar-
nym habicie, z księgą reguły i go-
łębicą; czasem z krucyfiksem lub 
gałązką palmową, a także ze swym 
bliźniaczym bratem Benedyktem 
z Nursji. ■

Św. Scholastyka 
ur. ok. 480 r., zm. ok. 547 r.
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Podsumowanie roku 2019 w parafii p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku
Ks.  Proboszcz Władysław Salawa

▶ Nasza parafia liczy około 3000 
wiernych. Rodzin w naszej parafii 
jest ok. 800.
▶ 19 czerwca minionego roku 2019  
J.E. Kardynał Stanisław Dziwisz 
udzielił młodym naszej parafii sa-
kramentu bierzmowania, a także 
dokonał uroczystego poświęcenia 
domu katechetyczno-parafialnego 
imienia św. Jana Pawła II.

▶ Z początkiem lipca 2019 roku mój 
brat ks. Kanonik Stanisław Salawa, 
który był proboszczem w parafii św. 
Katarzyny w Tenczynku przeszedł 
na emeryturę i poprosił J.E Arcy-
biskupa Marka Jędraszewskiego, 
aby odtąd miejscem jego przebywa-
nia mogła być parafia w Jaworniku, 
ponieważ na niej jest proboszczem 
jego brat. Pragnę poinformować, 
że Ks. Stanisław, który przeszedł 
na emeryturę nie jest zobowiąza-
ny prawem kanonicznym do po-
dejmowania obowiązków duszpa-
sterskich, lecz sam organizuje sobie 
czas. Gdyby zaszła taka potrzeba za-
wsze gotów jest nam pomagać. Ks. 
Kanonikowi Stanisławowi życzy-
my na zasłużonej emeryturze odpo-
czynku i zdrowia, a kiedy jest wśród 
nas, to żeby czuł się dobrze i spoty-
kał się zawsze z naszą życzliwością 
i serdecznością. 
▶ W październiku minionego roku 
2019 nasz parafianin Michał Tomal 
rozpoczął trzeci rok przygotowania 
do kapłaństwa w Wyższym Semina-
rium Duchownym we Włocławku. 
Pod koniec października w Kate-
drze we Włocławku w czasie uro-
czystości obłóczyn Michał przyjął 

szatę duchowną – sutannę. Pamię-
tajmy w naszych modlitwach o Mi-
chale i wypraszajmy mu światło Du-
cha Świętego, aby ugruntował się 
w powołaniu i dobrze przygotował 
do kapłaństwa.
▶ W minionym roku 2019 powstał 
w naszej parafii kolejny, czwar-
ty już Krąg Domowego Kościoła. 
Utworzyły go najmłodsze rodziny. 
Bardzo cieszymy się z tego rodzaju 
Wspólnot w naszej parafii. Jestem 
przekonany, że Wspólnoty Domo-
wego Kościoła nie tylko służą po-
głębianiu wiary i osobistemu wzro-
stowi duchowemu jej członków, 
ale także promieniują wartościami 
chrześcijańskimi na innych w para-
fii i w środowiskach, w których pra-
cują. Niech Pan Bóg was umacnia 
i błogosławi. Szczęść Boże.
▶ W naszej parafii znajduje sie wiele 
wspólnot i grup modlitewno-dusz-
pasterskich. Co niezmiernie cieszy.

Pragnę zwrócić uwagę szczegól-
nie na dwie, które powstały stosun-
kowo niedawno i zachęcić do włą-
czenia się w nie, czy też do udziału 
w nabożeństwach, które prowa-
dzą. Pierwsza z nich to Wspólnota 
Uwielbienia, która spotkania mo-
dlitewne prowadzi w każdy czwarty 
wtorek miesiąca o godz. 19.30. Dru-
ga, to Bractwo św. Michała Archa-
nioła, która nabożeństwo: „Uwiel-
bienie Boga ze świętym Michałem 
Archaniołem i Chórami Aniołów”, 
prowadzi w każdy trzeci czwartek 
miesiąca po Mszy św. wieczornej.
▶ Przypominam, że nasza parafia 
ma swoją stronę internetową, na 
której znajdują się wszystkie aktu-
alne informacje i wiadomości doty-
czące naszej parafii.

 ■■■

W minionym roku 2019:
▶ Sakramentu chrztu świętego 
udzielono 36 dzieciom. Dziękuje-

my Bogu za łaskę chrztu tych dzie-
ci i cieszymy się, że zostały włączo-
ne do naszej wspólnoty parafialnej.
▶ Do pierwszej spowiedzi i Komu-
nii św. przystąpiło 10 dzieci. Mó-
dlmy się, aby wzrastały w łasce 
Bożej i przyjaźni z Chrystusem 
Eucharystycznym.
▶ Sakrament bierzmowania przy-
jęło 43 młodych naszej parafii. Pro-
śmy Ducha Świętego, aby zawsze 
byli otwarci na Jego natchnienia 
i odważnie wyznawali swoją wiarę 
przed ludźmi.  

▶ Dzięki łasce sakramentu małżeń-
stwa rozpoczęło budowanie swoje-
go życia rodzinnego tylko 8 nowych 
małżeństw. Życzymy im, by swo-
ją wspólnotę budowali na mocnym 
fundamencie wiary i miłości.
▶ Sakramentu Namaszczenia Cho-
rych udzielono 76 osobom. Módlmy 
się w intencji wszystkich chorych 
naszej parafii, aby swoje cierpienia 
umieli łączyć z krzyżem Chrystusa 
i ofiarować za zbawienie swoje i ca-
łego świata.
▶ Na wieczny spoczynek Pan powo-
łał 21 parafian. Pamiętajmy o nich 
w naszej modlitwie.
▶ Komunii św. w ciągu całego mi-
nionego roku rozdano 53 000.
▶ W minionym roku 2019 Zespół 
Caritas naszej parafii we współpracy 
z Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
rozdał 246 paczek z podstawowymi 
artykułami żywnościowymi. Finan-
sowo pomógł pięciu osobom.
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▶ Na pomoc charytatywną w ubie-
głym roku wydano w naszej parafii 
5 860 00 zł. 
▶ W maju tego roku Miasto i Gmi-
na Myślenice zwróciła się do naszej 
parafii z propozycją zakupu dział-
ki parafialnej znajdującej się na-
przeciwko Szkoły Podstawowej 
w Jaworniku w celu wybudowa-
nia na niej przedszkola i żłobka. Po 
uzyskaniu zgody trzech instytucji: 
Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 
Rady Parafialnej w Jaworniku i pro-
boszcza parafii. W październiku mi-
nionego roku Parafia Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Jaworniku 
sprzedała Miastu i Gminie Myśleni-
ce pod budowę Przedszkola i żłobka 
działkę parafialną nr 1316/10 o po-
wierzchni 0,4012 ha za cenę 320 tys. 
zł., określoną wcześniej w operacie 
szacunkowym określającym war-
tość rynkową wyżej wymienionej 
działki. Zgodnie z punktem 4 dekre-
tu Metropolity Krakowskiego z dnia 
20 maja 2005 roku parafia przeka-
zała na konto Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie 30% kwoty pozyska-
nej ze sprzedaży w/w nieruchomo-
ści, to jest 96 tys. złotych. Pozostałe 
224 tys. złotych zostanie wykorzy-
stane na spłacenie zadłużenia po-
wstałego w związku z prowadzoną 
budową domu katechetyczno-pa-
rafialnego, a także na dalsze prace 
wykończeniowe wewnątrz i na ze-
wnątrz domu, jak również na jego 
wyposażenie. Jak zaznaczyłem na 
samym początku sprawozdania dom 
katechetyczno-parafialny został już 
poświęcony przez Jego Eminencję 
Kardynała Stanisława Dziwisza pod 
koniec czerwca minionego roku. 
Niestety, wciąż jeszcze trwają for-
malności związane z jego odbiorem 
i dopuszczeniem do użytku publicz-
nego przez odpowiednie władze. 
Z tego co mi wiadomo, odbiór po-
winien nastąpić już wkrótce, można 
powiedzieć, że na dniach.

 ■■■

W minionym roku 2019 wykonano 
następujące prace:
▶ Na przełomie września i paździer-
nika wykonano prace na terenie, na 

którym kiedyś stał kościół św. Sta-
nisława. Teren ten znajduje się przy 
cmentarzu naprzeciwko krzyża przy 
drodze sułkowickiej. Fundament, 
który tam się znajduje, został umy-
ty i oczyszczony. Wewnątrz funda-
mentu położono peszle, a następnie 
zasypano odpowiednim kruszy-
wem. Teren wokół fundamentu 
uporządkowano.
▶ W październiku  wykonano prace 
związane z umyciem i wyczyszcze-
niem kostki brukowej wokół nasze-
go kościoła.
▶ W listopadzie w zakrystii naszego 
kościoła i w pomieszczeniach pod 
nią zostały wymienione okna. 
▶ Po wymianie okien zakrystia zo-
stała odmalowana.

■■■

Kontynuując budowę domu kate-
chetyczno-parafialnego imienia św. 
Jana Pawła II:

▶ Na początku styczniu 2019 roku 
wykonano ostatni etap prac wodno-
-kanalizacyjnych oraz centralnego 
ogrzewania.
▶ W lutym zakupiono marmurowe 
parapety, a następnie zamontowano 
je wewnątrz budynku.
▶ W marcu i kwietniu wyflizowano 
pomieszczenia na parterze.
▶ W kwietniu zaczęto prace zwią-
zane z systemem alarmowym 
budynku.
▶ Z początkiem maja założono 
drzwi wewnątrz budynku i wykona-
no biały montaż łazienek.
▶ W maju założono balustrady i do-
kończono prace dotyczące ocieple-
nia domu.
▶ Na przełomie maja i czerwca wy-
malowano pomieszczenia na parte-
rze i założono kontakty, gniazdka 
i lampy. Wykonano również pra-
ce na zewnątrz domu polegające na 

wykonaniu chodnika i obłożeniu 
schodów wejściowych granitem.
▶ Na przełomie lipca i sierpnia wy-
flizowano pomieszczenia na piętrze 
i zakupiono meble kuchenne, które 
we wrześniu zamontowano.
▶  Na przełomie października i listo-
pada pomalowano pomieszczenia 
na piętrze i wykonano część ogro-
dzenia terenu, na którym stoi dom 
katechetyczno-parafialny. 
W związku z tym, że została sprze-
dana działka parafialna, zakończy-
liśmy w październiku minione-
go roku zbieranie comiesięcznych 
składek na budowę domu kate-
chetyczno-parafialnego. Wszystkim 
ofiarodawcom, którzy co miesiąc 
wspierali finansowo budowę tego 
domu raz jeszcze bardzo serdecznie 
dziękuję.

Dziękuję także tym, którzy jedno-
razowo przez ofiarowaną wysoką 
kwotę wsparli to dzieło.

Dziękuję bardzo serdecznie i tym, 
którzy wykonali bezinteresownie 
pewne prace, nie biorąc za nie za-
płaty. Mam nadzieję, że w rozpo-
czynającym się dzisiaj roku 2020 
uda się doprowadzić prace związa-
ne z domem katechetyczno-para-
fialnym i terenem wokół niego do 
końca.

 
Wszystkim parafianom, którzy 
wspierają jakiekolwiek dobre i po-
bożne wydarzenia, inicjatywy i pra-
ce w naszej parafii swoją modlitwą, 
radą i pomocą finansową bardzo ser-
decznie dziękuję. Bóg zapłać. W du-
chu wdzięczności za Wasze wielkie 
serca i poczucie odpowiedzialności 
za wspólne dobro my kapłani bę-
dziemy Was wszystkich polecać we 
Mszach św. sprawowanych co kwar-
tał w naszym kościele.
 
Na progu Nowego Roku wszystkim 
dziękuję za zaangażowanie w życie 
duszpasterskie parafii i życzę zdro-
wia, wszelkich łask i błogosławień-
stwa Bożego oraz opieki Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi na każdy 
dzień Nowego 2020 Roku.  ■
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Wiadomości z Archidiecezji
◦ Od 1 stycznia 2020 roku 
w Archidiecezji Krakowskiej zo-
stały wprowadzone nowe formu-
larze świadectw, potwierdzają-
cych uczestnictwo narzeczonych 
w przygotowaniu do sakramentu 
małżeństwa. Wprowadzono w nich 
m.in. hologram z herbem Archidie-
cezji Krakowskiej oraz numer okre-
ślający ośrodek lub parafię, w której 
zostały wydane. To odpowiedź na 
przypadki fałszowania świadectw. 
Te wydawane w innych diecezjach 
są akceptowane po weryfikacji 
przez Wydział Duszpasterstwa Ro-
dzin Kurii Metropolitalnej w Krako-
wie, świadectwa potwierdzające 
ukończenie internetowych nauk 
przedmałżeńskich nie są akcepto-
wane w żadnym przypadku. 

◦ Wylosuj patrona na 2020 rok! 
Jest to inicjatywa, którą podejmu-
ją klasztory Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia. Swojego 
patrona na rok 2020 wraz z inten-
cją, w której należy się modlić oraz 
przesłaniem z „Dzienniczka” św. s. 
Faustyny, może wylosować każdy 
za pośrednictwem strony: fausty-
na.pl/zmbm/patronowie/ 

◦ 4 stycznia 2020 roku w Operze 
Krakowskiej odbyło się XI Kolę-
dowanie z Janem Pawłem II, któ-
re oficjalnie otwierało obchody 
100-lecia urodzin Karola Wojtyły. 
Podczas tego wydarzenia miała 
miejsce premiera hymnu napisa-
nego w hołdzie Janowi Pawłowi 
II pod tytułem „Nie zastąpi Ciebie 
nikt”. W nagraniu wzięli udział ar-
tyści: Kasia Moś, Dorota Osińska, 
Natalia Rubiś, Wojciech Cugowski, 
Marek Piekarczyk, Mateusz Ziółko. 
Muzykę, do słów Marka Dutkiewi-
cza, skomponował Romuald Lipko. 
Teledysk jest dostępny w serwisie 
YouTube.

◦ 6 stycznia 2020 roku odbył 
się Orszak Trzech Króli. To naj-
większe jasełka na świecie, 
w których uczestnicy z koronami 
na głowach, kolędując podążają 
za Trzema Królami, by oddać hołd 

nowonarodzonemu Chrystuso-
wi. W tym roku Orszak odbył się 
w 872 miejscowościach w Polsce 
i 21 poza jej granicami, gromadząc 
1,3 mln osób. W Myślenicach Or-
szak organizowano po raz ósmy. 
Na rynku spotkały się orszaki przy-
byłe z parafii pw. św. Brata Alber-
ta w Myślenicach, Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bysinie i św. 
Wojciecha w Osieczanach. 

◦ Abp Marek Jędraszewski został 
Człowiekiem Roku 2019 Klubów 
„Gazety Polskiej”. - Dał się poznać 
jako niezłomny obrońca wiary 
i głosiciel prawdy. Nie uległ zastra-
szaniu i represjom – napisał w uza-
sadnieniu Ryszard Kapuściński, 
prezes Klubów „Gazety Polskiej”.

◦ Od 18 do 25 stycznia był Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan, 
pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”. 
W tym roku modlitwy i refleksje 
skupiły się wokół gościnności oka-
zanej rozbitkom przez mieszkań-
ców Malty. Nawiązując do tego 
podczas centralnego nabożeń-
stwa ekumenicznego w Sanktu-
arium św. Jana Pawła II wniesiono 
ponton i wiosła z hasłami: pojed-
nanie, oświecenie, nadzieja, zaufa-
nie, pokrzepienie, gościnność, na-
wrócenie i hojność.

◦ Hasłem XX Dnia Papieskiego, 
który odbędzie się 11 października 
2020 roku będzie „Totus tuus”.

◦ „Poznaj Go” to inicjatywa Ar-
chidiecezji Krakowskiej, podjęta 
z okazji jubileuszu 100. rocznicy 
urodzin Jana Pawła II. To cykl wy-
wiadów z osobami, które były bli-
skie papieżowi. Będą ukazywały 
się na profilu YouTube Archidie-
cezji Krakowskiej każdego 18 dnia 
kolejnego miesiąca. W pierwszym 
odcinku, opublikowanym 18 stycz-
nia wystąpiła Halina Kwiatkowska, 
koleżanka Karola Wojtyły ze szkol-
nych lat.

◦ Podczas XVII sesji Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego mar-
szałek Witold Kozłowski i biskup 

Janusz Mastalski przedstawili 
przedsięwzięcia związane z ob-
chodami 100-lecia urodzin Karola 
Wojtyły. Zaplanowano m.in.: ogło-
szenie św. Jana Pawła II patro-
nem Małopolski, koncerty, kon-
ferencje i spotkania. Kulminacja 
obchodów nastąpi od 16 do 18 
maja. Wszelkie szczegóły doty-
czące podjętych inicjatyw znaj-
dują się na stronie: https://
diecezja.pl/100-lecie/?strona=ka-
lendarium_wydarzen 

◦ Metropolita krakowski abp Marek 
Jędraszewski został uhonorowany 
Nagrodą im. Sługi Bożego Jerze-
go Ciesielskiego. Wyróżnienie to 
jest przyznawane osobom, które 
w sposób szczególny zasłużyły się 
w działalności na rzecz umacnia-
nia rodzin.

◦ Z okazji 100-lecia urodzin Karola 
Wojtyły Penitencjaria Apostolska 
udzieliła odpustu zupełnego wier-
nym, którzy odwiedzą jeden z ko-
ściołów związanych ze św. Janem 
Pawłem II w Archidiecezji Krakow-
skiej: biskupią katedrę na Wawelu, 
krakowskie sanktuarium dedyko-
wane papieżowi Polakowi na Bia-
łych Morzach,  kościół parafialny 
Wniebowzięcia NMP w Niegowici 
i kościół parafialny świętego Floria-
na w Krakowie, kościoły parafialne 
Ofiarowania NMP i świętego Piotra 
Apostoła w Wadowicach, Bazyli-
kę Matki Bożej Anielskiej i kościół 
parafialny pw. świętego Józefa 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, a tak-
że kościoły parafialne pod wezwa-
niem św. Jana Pawła II w Nowym 
Targu, w Podsarniu-Harkabuzie 
i w Krzeszowicach.

◦ 12 lutego o 17:15 w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
abp Marek Jędraszewski odpra-
wi Mszę św. w intencji obrony ży-
cia, po której swoje świadectwo 
wygłosi Abby Jonson, bohater-
ka filmu „Nieplanowane”, kobieta 
która przez kilkanaście lat praco-
wała w klinice aborcyjnej Planned 
 Parenthood. ■
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Łatwo można się domyślić, że po-
wyższe wprowadzenie, orientu-
je nasze przypuszczenia na przed-
miot rozważań zawierających się 
w cyklu „Panie przymnóż nam wia-
ry”. Tradycyjnie, celem tych docie-
kań, było od początku poszukiwa-
nie rozwiązań, które mają umocnić 
nas w wierze, a także przypomnieć 
sobie to wszystko, co ma wpływ na 
kondycję naszej wiary. Zapoznając 
się z treścią początkowych zdań, bez 
większych przeszkód da się również 
przewidzieć, jakiemu zagadnieniu 
będą poświęcone kolejne odcinki 
rozważań o wierze. Kwestią wokół 
której będą oscylować nasze prze-
myślenia, będzie rola wspólnoty 
Kościoła w umacnianiu wiary. 

Na początku lutego, w niedzielę 
Ofiarowania Pańskiego Kościół uka-
zuje swoim wiernym w Ewangelii, 
głównych bohaterów wiary Jezusa, 
Maryję i Józefa. Obok św. Rodziny 
poznajemy również dwóch wyjąt-
kowych świadków wiary. Są nimi 
Symeon i Anna. Św. Łukasz przed-
stawia ich, jako ludzi będących wzo-
rami wiary, bez reszty oddanych 
Bogu i ofiarnych na służbie w świą-
tyni. Symeon pozwala się prowadzić 
Duchowi Bożemu i daje nam przy-
kład jak pełnić wolę Bożą w swoim 
życiu oraz jak uwielbiać Boga. Jest 
człowiekiem pobożnym, cierpli-
wym, sprawiedliwym i pełnym na-
dziei. Także Anna trwa przy Bogu 
i jest Mu wierna. Adoruje Go i wiel-
bi w swoim sercu. Żyje w przyjaźni 
z Bogiem. To dzięki wierze Symeon 
i Anna rozpoznali w małym Dzie-
cięciu oczekiwanego przez wieki 

Zbawiciela. To przez wiarę potrafi-
li uznać Jezusa jako światłość daną 
przez Boga rodzinie ludzkiej. 

Czy ja podobnie jak Symeon 
i Anna potrafię coraz bardziej sta-
wać się człowiekiem wiary?

Czy umiem rozpoznawać i odnaj-
dywać Ciebie Panie, poprzez znaki 
których doświadczam w Kościele?

Te cudowne znaki Bożej obec-
ności przybliża nam liturgia słowa 
w drugą niedzielę lutego. W Ewan-
gelii słyszymy: 

„Wy jesteście solą ziemi”. Sól na-
daje smak i chroni przed zepsu-
ciem. Uczeń Jezusa będzie jak sól, 
gdy będzie przyjmował w komu-
nii Eucharystię, która nadaje smak 
i sens chrześcijańskiemu życiu. Ona 
chroni przed zepsuciem, grzechem. 
Czy przyjmując Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie smakuję Jego 
obecność? 

„Wy jesteście światłem dla świata”. 
Światło w języku biblijnym symbo-
lizuje Bożą mądrość ukrytą w Sło-
wie Bożym. A zatem, im bardziej 
przyjmuję Słowo Boga i żyję we-
dług niego, to tym bardziej jestem 
dla drugich dobry, miłosierny, a tak-
że emanuje ze mnie Boża mądrość 
i miłość. Czy wsłuchując się w Sło-
wo Boże doświadczam Jego blisko-
ści i czy staję się bardziej dzieckiem 
Bożym? 

„Nie może się ukryć miasto poło-
żone na górze”. Góra w znaczeniu re-
ligijnym wskazuje na duchową piel-
grzymkę do Boga. Miasto na górze, 
to nie tyle zbiór domów, co raczej 
społeczność, wspólnota tych, którzy 
się wyróżniają, którzy dają przykład 

z racji swej wyjątkowości i zażyłości 
z Bogiem, których uczynki są jawne, 
autentyczne. Ta wspólnota jest da-
rem Boga dla mnie, aby łatwiej było 
mi podążać do świętości, aby moje 
życie było bardziej owocne. Czy 
odkrywam we wspólnocie Kościo-
ła zamysł Pana Jezusa zmierzający 
do ugruntowania mojej wiary, która 
w konsekwencji ma prowadzić mnie 
do prawdziwego szczęścia? 

Niech podsumowaniem będzie 
krótka modlitwa za Kościół, Mi-
styczne Ciało Chrystusa, prawdziwe 
środowisko wiary: 

Panie Jezu dziękuję Ci za moją 
wspólnotę rodzinną, parafialną, 
diecezjalną, cały Kościół powszech-
ny który mi dałeś, a który chroni 
mnie przed niebezpieczeństwami 
i wspiera w duchowym rozwoju,
oraz formuły wiary z Katechizmu 
Kościoła Katolickiego: 
Wierzę w Święty Kościół Powszechny
▶ 777 Słowo „Kościół” oznacza 
„zwołanie”. Wskazuje ono na zgro-
madzenie tych, których Słowo Boże 
zwołuje, by utworzyli Lud Boży; 
karmieni Ciałem Chrystusa, sami 
stają się oni Ciałem Chrystusa.
▶ 778 Kościół jest równocześnie 
drogą i celem zamysłu Bożego: za-
powiedziany w figurach w stwo-
rzeniu, przygotowany w Starym 
Przymierzu, założony przez słowa 
i czyny Jezusa Chrystusa, urzeczy-
wistniony za pośrednictwem Jego 
odkupieńczego Krzyża i Jego Zmar-
twychwstania, został ukazany jako 
misterium zbawienia przez wyla-
nie Ducha Świętego. Osiągnie swo-
je wypełnienie w chwale nieba jako 
zgromadzenie wszystkich odkupio-
nych ziemi .
▶ 779 Kościół jest równocześnie 
widzialny i duchowy, jest społecz-
nością hierarchiczną i Mistycznym 
Ciałem Chrystusa. Jest „jeden", 
utworzony z elementu ludzkiego 
i elementu Boskiego. To czyni go ta-
jemnicą, którą może przyjąć tylko 
wiara. 
▶ 780 Kościół jest na tym świecie 
sakramentem zbawienia, znakiem 
i narzędziem jedności Boga i ludzi. ■

Pan Jezus tworzy wspólnotę, 
która jest środowiskiem wiary
Wacław Szczotkowski

Kościół jest środowiskiem wiary, ponieważ buduje go społecz-
ność uczniów Chrystusa, którzy trwają w tej wierze, wyznają ją 
i dzielą się nią. Jest wspólnotą tych, którzy żyją Dobrą Nowiną. 
Jest środowiskiem przepełnionym Bożą miłością i nadzieją, jest 
Bożym środowiskiem.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORNIKU

Śpiewanie kolęd i pastorałek należy do 
tradycji chrześcijańskiej, zapewniającej 
piękną oprawę świąt Bożego Narodzenia, 
a zarazem przekazującej prawdę o przyj-
ściu Jezusa na świat. Tradycyjnie w Szkole 
Podstawowej w Jaworniku odbył się Szkolny Konkurs Kolęd 
i Pastorałek adresowany do uczniów klas 0–VIII. Organizato-
rami przesłuchań konkursowych byli ks. Sławomir Głuszek, 
Anna Kowalska oraz Kinga Stawowy. Konkurs cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział 75 
uczniów: 13 solistów oraz 17 grup wokalnych. Przesłuchania 
konkursowe odbyły się w dniu 21 stycznia 2020 roku na ma-
łej sali gimnastycznej w grupach wiekowych klasy 0–3 oraz 
klasy 4–7. Prezentacje rozpoczęli najmłodsi uczestnicy. Każ-
dy z występów nagradzany był wielkimi brawami przez wi-
downię, która z uwagą słuchała tych bardziej i mniej znanych 
kolęd i pastorałek. Uczestnicy prezentowali bardzo wysoki 
poziom wokalny. Dobór kolęd i pastorałek do możliwości 
wykonawców sprawił, że jury miało bardzo trudne zadanie. 
Dodatkowym atutem uczestników konkursu były piękne 
stroje oraz wykorzystanie instrumentów muzycznych.

Grupa wiekowa klasy 0–3 kat. soliści: I miejsce: Magda-
lena Hobot kl. 1, II miejsce: Amelia Chlipała kl. 3b, II miej-
sce: Nikola Boczkaja kl. 1, III miejsce: Martyna Jamro kl. 1, 
wróżnienia: Justyna Skóra kl. 1, Julia Bochenek kl. 3a, Ma-
rysia Gorączko kl. 2a, Antoni Stefanko kl. 0. Grupa wiekowa 
kl. 0-3 kat. grupy wokalne: I miejsce: Duet: Milena Łopata 
i Lena Suruło kl. 2b, II miejsce: Tercet: Filip Zborowski, 

Adam Sołtys, Mateusz Bochenek kl. 2b, III miejsce: Tercet: 
Natalia Kaczmarczyk, Sara Suruło, Sonia Suruło kl. 0, III 
miejsce: Duet: Gabriela Tatka i Nikola Szlachetka kl. 0. Na-
groda specjalna: Klasa 1 grupa wokalno-taneczna. 

Grupa wiekowa kl. 4-6 kat. grupy wokalne: I miejsce: 
Duet: Melanie Pieczara i Zuzanna Szewczyk kl. 6a, II miej-
sce: Duet: Karolina Domagała i Natalia Gracz kl. 5b, III 
miejsce: Zespół wokalno-instrumentalny uczennic z kl. V, 
w składzie: Milena Szlachetka 5a, Jessica Susuł 5a, Nata-
lia Norek 5b, Natalia Pulchny 5b, Barbara Banyś 5c, Nata-
lia Skóra 5a, Natalia Gracz 5b, Zuzanna Kiełbowicz 5a, III 
miejsce: Zespół „Gwiazdeczki”, w składzie: Anna Furgała, 
Amelia Matoga, Natasza Pęcek, Aleksandra Kotarba, Ma-
rzena Surówka, Kaja Motyka uczennice kl. VIc.

Uczniowie naszej szkoły fantastycznie poradzili sobie w kon-
kursach gminnych i powiatowych. 

W X Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Sułko-
wickim Ośrodku Kultury Julia Bochenek, uczennica klasy 
3a, zdobyła III miejsce w kategorii Szkoła Podstawowa I-IV 
soliści. Julia zaśpiewała pastorałkę „Od serca do ucha”.

Jubileuszowy XX Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 
Szkół Podstawowych „Hej, kolęda…” odbył się 17 stycznia 
2020 r. w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie. I nagrodę 
w kategorii wiekowej klas IV-VI zespoły zdobył reprezentu-
jący naszą Szkołę Zespół wokalno-instrumentalny w skła-
dzie: Ewa Sołtys kl. 5C, Barbara Banyś kl. 5c Natalia Norek 
kl. 5b, Justyna Jawańska kl. 5b, Natalka Gracz kl. 5b, Mi-
lena Szlachetka kl. 5a, Natalia Skóra kl. 5a, Jessica Susuł 
kl. 5a. Zespół wykonał pastorałkę „Jam jest dudka”! W ka-
tegorii wiekowej kl. IV-VI soliści i duety II nagrodę otrzymał 
duet: Melanie Pieczara i Zuzanna Szewczyk za wykonanie 
w dwugłosie kolędy „O gwiazdo Betlejemska”. Gratulujemy 
wszystkim uzdolnionym muzycznie uczniom i życzymy wie-
lu sukcesów!  ■

Konkurs kolęd
Monika Zając

Inscenizacje z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia są piękną tradycją Szko-
ły Podstawowej w Jaworniku. Spek-
takl dla społeczności szkolnej odbył 
się 20 grudnia 2019 roku. W tym roku 
przedstawienie pt. "Noc Bożego Na-
rodzenia" w aranżacji p. Anny Kowal-
skiej, p. Wacława Szczotkowskiego, p. 
Krystyny Szczotkowskiej oraz p. Beaty 
Warzecha zostało przygotowane przez 
uczniów klas 3A i 3B z udziałem Ame-
lii Magiery uczennicy klasy 7, Dawida 
Polewki i Szymona Cieślika uczniów 
klasy 6. W świąteczną atmosferę wpro-
wadził układ taneczny zaprezentowa-
ny przez uczennice klas ósmych: Ka-
tarzynę Sala, Kamilę Urbanik, Patrycję 
Gacek, Patrycję Skórę, Alicję Huda-
szek i Urszulę Orzechowską.  Fabuła 
Jasełek opierała się na cudzie Nocy Na-

rodzenia Pańskiego, opowiadała o wę-
drówce Józefa, poszukiwaniu wspar-
cia i pomocy oraz przemianie serca 
starego pasterza, który pod wpływem 
cudu Bożego Narodzenia obudził w so-
bie dobro. Jasełka mogą stać się wska-
zówką dla nas, abyśmy otworzyli się na 
łaski, jakie niesie ze sobą Boże Naro-
dzenie. Inscenizację wzbogaciły pięk-
ne polskie kolędy w wykonaniu chó-
ru anielskiego uczennic klas 3a i 3b,  
Zespołu wokalno-instrumentalne-
go Szkoły Podstawowej w Jaworni-
ku oraz solistów Julii Bochenek, Me-
lanie Pieczara, Zuzanny Szewczyk, 
Emilii Gracz, a także duetów: Wiktorii 
Włoch i Emilii Rozum oraz Ewy Sołtys 
i Mileny Szlachetki. Po przedstawie-

niu Dyrektor Szkoły Bożena Boczkaja 
zabrała głos i życzyła wszystkim rado-
snych, rodzinnych Świąt Bożego Na-
rodzenia! Uczniowie w klasach z wy-
chowawcami spotkali się na klasowych 
wigiliach.

Tradycyjnie organizowane  w naszej 
Szkole widowisko bożonarodzeniowe 
dla mieszkańców Jawornika i zapro-
szonych gości odbyło się w niedzielę 
12 stycznia 2020 roku. Młodzi aktorzy, 
tancerze, soliści i zespół wokalno-
-instrumentalny zaprezentowali się 
profesjonalnie! Na widowni zasiedli 
mieszkańcy Jawornika. Przedstawie-
nie swoją obecnością zaszczycili: Po-
seł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Władysław Kurowski, Naczelnik Wy-
działu Edukacji, Kultury i Sportu Mia-
sta i Gminy Myślenice Renata Marzec, 
Starosta Powiatu Myślenickiego Józef 
Tomal oraz Ks. Sławomir Głuszek.Pu-
bliczność dopisała, panowała miła at-
mosfera, a nasi uczniowie wspaniale 
się zaprezentowali! ■

Przedstawieni Bożonarodzeniowe
Anna Kowalska
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KAMYCZEK DLA DZIECI

26 lutego – Popielec
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

✂

Agata Dziechciarczyk

P O P I E L E C

Nadszedł koniec karnawału
Chwila przerwy od tych balów
Dziś jest środa popielcowa
Schyla się, więc każda głowa
 
Aby znaleźć drogę nieba
Pościć, modlić się potrzeba
A tym wszystkim, co są w biedzie
Trzeba pomóc w ich potrzebie
 
Post, modlitwa i jałmużna
Bogu jesteś dłużny, dłużna
Dni czterdzieści się postaraj
Niech umocni się Twa wiara
 
Pomyśl w życia swego pędzie
Gdzie przystanek teraz będzie?
Po co biegniesz? Gdzie się śpieszysz?
Którym życiem chcesz się cieszyć?

W jaki dzień zaczyna się Wielki Post? 

Czym kapłan posypuje głowy w Środę 

Popielcową? Połącz linią pasujące do sie-

bie kostki domina i wpisz w kratki roz-

wiązanie, następnie wpisz w kratki litery 

według liczb i odczytaj hasło.

Jest to pierwszy dzień Wielkiego Postu. 

Kapłan na znak pokuty posypuje głowy 

popiołem.



biały kamyk  nr 1/16912

KAMYCZEK DLA DZIECI

Mały bałwanek
N a r e s z c i e 
spadł śnieg. 

Dzieci wyczeki-
wały go od daw-

na. Marysia, Ma-
rek i Patryk byli 

rodzeństwem. Często bawili 
się razem. Zdarzało się jed-
nak, że Marysia, która była 
najmłodsza, nie nadążała 
za braćmi. Było tak podczas 
lepienia bałwana. Chłop-
cy od razu zabrali się za le-
pienie dużych kul ze śniegu. 
Po pewnym czasie były one 
większe od Marysi. Nic więc 
dziwnego, że nie mogła po-
magać braciom w ich lepie-
niu. Marysia wcale tym się 
nie przejmowała. Gdy chłop-
cy siłowali się z ogromnymi 
kulami śniegu, ona w tym 
czasie ulepiła własnego ma-
łego bałwana. Był tak mały, 
że bez trudu można go było 
unieść na rękach. Miał ślicz-
ne czarne oczy z guzików, 
nosek z małej marchew-
ki i usta z kawałka buraka. 
Chłopcy również uporali się 
ze swoim bałwanem. W po-
równaniu z bałwankiem Ma-
rysi wyglądał na prawdzi-
wego olbrzyma. Po długiej 

zabawie dzie-
ci zziębnięte 
musiały wra-
cać do domu, 
gdzie czeka-
ła już na nich 
mama z ciepłą 
herbatą. Sie-
dząc przy stole 
wszyscy wyglą-

dali przez okno. Na 
podwórzu stał duży 
bałwan, jaki ulepi-
li chłopcy, a obok 
niego stał malutki 
bałwanek, jakiego 
zrobiła Marysia. Dziewczyn-
ce zrobiło się żal bałwan-
ka. Przecież nie można tak 
małego bałwanka zostawić 
samego na noc – pomyśla-
ła Marysia. Postanowiła go 
zabrać go do domu. Szyb-
ko ubrała się i poszła po bał-
wanka. Bez trudu go unio-
sła i po chwili razem byli 
już w domu. Widok Marysi 
z bałwankiem na rękach za-
skoczył wszystkich domow-
ników. Mama próbowała 
przekonać dziewczynkę, że 
nie jest to dobry pomysł.

– Marysiu, bałwanki nie 
mogą mieszkać tam gdzie 
jest ciepło, w domu śnieg 
zamieni się w wodę i po two-
im bałwanku zostanie tylko 
kałuża – tłumaczyła mama.

– Ale bałwanek jest jesz-
cze malutki, on się boi być 
w nocy na podwórku – upie-
rała się Marysia, dodając – 
on może mieszkać w naszej 
lodówce, tam jest przecież 
bardzo zimno.

Po wielu namowach, do 
których dołączyli również 
Marek i Patryk, mama zgo-
dziła się na pozostawienie 
bałwanka w lodówce, ale 
tylko na jedną noc.

– Zgoda, bałwanek zosta-
nie na jedną noc, jutro za-
bierzecie go na podwórko 

i dolepicie mu więcej śniegu. 
W ten sposób bałwanek uro-
śnie, a gdy będzie już duży, 
to nie będzie bał się noco-
wać na podwórku.

Dzieci były zaskoczone 
propozycją mamy. Mary-
si pomysł z powiększeniem 
jej małego bałwanka bar-
dzo się spodobał. Następne-
go dnia rodzeństwo z małe-
go bałwanka ulepiło dużego 
bałwana. Na podwórku stały 
teraz dwa duże bałwany. Ła-
two jednak było poznać, któ-
ry bałwan był Marysi. Ciągle 
miał mały nosek z marchew-
ki, oczka z guzików i usta 
z kawałka buraka. Dzieci 
zziębnięte wróciły do domu. 
Siedziały przy stole, przez 
okno podziwiały bałwany, na 
które sypał padający śnieg. 
Częstowały się sałatką wa-
rzywną, którą mama musia-
ła wczoraj przyrządzić. Był 
to jedyny sposób by opróż-
nić część zamrażalnika i zro-
bić miejsce dla bałwanka.

– Mamo, a ile musimy 
zjeść sałatki by znowu za-
prosić bałwana do naszego 
domu? – zapytała Marysia.

Na szczęście było to żart, 
wszyscy śmieli się, zajadali 
sałatkę i cieszyli się ciepłem 
rodzinnego domu w zimowy 
wieczór.  ☺ ✂
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

Bal karnawałowy 

W dniu 15 stycznia odbył się 
w przedszkolu bajkowy bal kar-
nawałowy. Nauczycielki dołoży-
ły wszelkich starań, by wystrój sali 
balowej wprowadził dzieci w rado-
sny nastrój oraz zachęcał do weso-
łej zabawy. Sale wyglądały bajecznie 
i kolorowo, przystrojone serpenty-
nami i balonami. Na tę wyjątkową 
okazję zaprosiliśmy do prowadzenia 
balu DJ-a, który zachęcał wszystkich 
do tańca przygotowaną muzyką. 
Dzieci świetnie się bawiły uczest-

nicząc wspólnie ze swoimi paniami 
w tańcach oraz licznych konkursach 

zręcznościowych, ruchowych, ta-
necznych. Muzyka porywała wszyst-
kich do tańca w rytm samby, walczy-
ka, „Kaczuch” i innych przebojów 
znanych dzieciom. Wspólna zaba-
wa przyniosła wiele radości naszym 
przedszkolakom, a to było głównym 
celem tego balu. Oczywiście znala-
zło się również coś dla spragnionych 
i zmęczonych, chwila relaksu przy 
wspólnym poczęstunku i pamiątko-
we zdjęcie, wykonane przez profe-
sjonalnego fotografa z firmy Foto- 
Gama. Do domu dzieci wracały we 
wspaniałych humorach, dzieląc się 
z rodzicami swoimi przeżyciami.  
Dziękujemy rodzicom za zaangażo-
wanie w przygotowanie pięknych 
balowych strojów. Kolejny bal kar-
nawałowy już za rok. (LB)

Akcja dla zwierząt
Joanna Gurbisz-Górecka

W naszym przedszkolu szczególną 
wagę przywiązujemy do odpowie-
dzialności, dlatego też przed świę-
tami zorganizowaliśmy zbiórkę 
potrzebnych produktów dla zwie-
rząt pod hasłem „Współczuję więc 
pomagam”. 

W dzisiejszym świecie każdy 
z nas jest zabiegany, wiecznie za-
jęty ważnymi sprawami. To cza-
sem nie pozwala dostrzec potrze-
bujących. Niechciane, porzucone 
zwierzaki nie potrafią same zadbać 

o swoje potrze-
by. I tutaj wkra-
czamy my! Na-
szym obowiązkiem jest pokazać 
i nauczyć nasze pociechy wrażliwo-
ści na krzywdę innych, nawet tych 
czworonożnych. 

Cieszymy się, że tak wiele przed-
szkolaków oraz ich rodziców od-
powiedziało na nasz apel i wzięło 
udział w naszej akcji. Jestem pewna , 
że wszyscy zasłużyli na miano przy-
jaciela zwierząt. 

Zebrano karmy, koce, zabaw-
ki, poduszki, smycze, piłki, miski 
dla kotków z Myślenickich Bez-
domniaków oraz dla psiaków ze 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Krakowie na ulicy 
Rybnej 3. Z całego serca serdecznie 
dziękujemy za pomoc w zbiórce i pa-
miętajmy, że dzielenie się to dobry 
nawyk!  ■
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I n t e n c j e  m s z a l n e
10.02.2020, poniedziałek 
7.00 + Tadeusz Chmielowski – od sio-

stry Grażyny z mężem 
17.00 + Janusz Motyka – od kuzynów 

z rodzinami z Krzyszkowic 
11.02.2020, wtorek  
7.00 + Jan Hudaszek – od wnuczki 

Agnieszki z mężem  
17.00 + Andrzej Hudaszek – od sąsia-

dów 
 2) ++ Stanisław Tatka 2. r. śm., 

Antonina żona 
12.02.2020, środa 
7.00 za parafian 
17.00 + Stanisław Kaczmarczyk – od 

syna Stanisława 
13.02.2020, czwartek 
7.00 ++ Anna Oboń, Edmund mąż, 

Stanisław i Tomasz synowie, 
zm. z rodziny 

17.00 + Janusz Motyka – od ciotki 
Emilii  

14.02.2020, piątek 
17.00 ++ Tomasz Żarski, Krzysztof Ka-

sperczyk, Janusz Motyka, Ire-
na matka 

15.02.2020, sobota 
7.00 + Zofia Szlachetka – od wnuka 

Łukasza z rodziną 
17.00 1) + Maria Kiełbowicz – od ro-

dziny Wierzbów z Głogoczo-
wa 

 2) ++ Natalia i Tadeusz Sułowscy 
5 r. śm.

16.02.2020, niedziela 
7.00 ++ Olimpia Starzec, Stefan mąż, 

Helena i Józef Palarscy 
9.00 dziękczynno-błagalna w 55. r. 

ślubu z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie 

11.00 1) rezerwacja 
 2) + Maria Hołuj 2 r. śm.
16.00 dziękczynno-błagalna w 18 r. 

urodzin Józefa z prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę świętego pa-
trona 

17.02.2020, poniedziałek 
7.00 + Helena Kurowska – od rodziny 

Wietrzyk 
17.00 + Kazimierz Kurowski 30. r. śm.
18.02.2020, wtorek  
17.00 1) + Andrzej Hudaszek – od syna 

Krzysztofa z rodziną 
 2) ++ Władysław Szlachetka r. 

śm., Anna, Stefania, Jan Ku-
rowscy, Franciszek Róg, Sta-
nisław Kurowski 

19.02.2020, środa 
7.00 + Jan Hudaszek – od wnuka 

Konrada z żoną 

17.00 + Kazimierz Skałba – od sióstr 
Serafitek z Krakowa

20.02.2020, czwartek 
7.00 + Tadeusz Chmielowski – od 

brata Krzysztofa 
17.00 + Julia Pitala – od wnuków z ro-

dziny Braś 
21.02.2020, piątek 
17.00 + Janusz Motyka – od kuzyna 

Włodzimierza z rodziną 
22.02.2020, sobota 
7.00 + Tadeusz Góralik – od dzieci 

z rodzinami  
17.00 + Maria Pęcek – od sąsiadów 

Żarskich 
 2) dziękczynno-błagalna w 1. r. 

urodzin  Jana 
23.02.2020, niedziela 
7.00 1) dziękczynno-błagalna w in-

tencji członkiń Róży św. Mał-
gorzaty Marii  Alacoque

 2) ++ Maria Tomal 13. r. śm., 
Stanisław mąż, Piotr i Geno-
wefa Mirek, Andrzej i Antoni 
synowie 

9.00 1) rezerwacja 
 2) ++ Eugeniusz Szlachetka, 

Anna żona, Władysław syn, 
Józef Wronka, Czesława żona 

11.00 + Janina Salawa, Maria i Włady-
sław Dąbrowa 

16.00 rezerwacja 
24.02.2020, poniedziałek 
7.00 ++ Anna Oboń, Edmund mąż, 

Stanisław i Tomasz synowie, 
zm. z rodziny 

17.00 + Władysław Polewka – od Bog-
dana Kaczor  z rodziną  

25.02.2020, wtorek  
17.00 + Kazimierz Ostrowski – od 

żony i córki 
26.02.2020, środa 
7.00 + Zofia Dymek – od córki Marty 

z rodziną 
17.00 ++ Ryszard Kurowski, Zofia i Ta-

deusz rodzice 
27.02.2020, czwartek 
7.00 ++ Rozalia Michalik, Antoni 

mąż, rodzice i rodzeństwo 
17.00 + Janusz Motyka – od chrześnicy 

Moniki z narzeczonym 
28.02.2020, piątek 
7.00 + Tadeusz Chmielowski – od 

chrześnicy Moniki z rodziną 
17.00 ++ Maria Rączka 2. r. śm. – od 

syna Pawła z rodziną 
29.02.2020, sobota 
7.00 w intencji małżeństw i rodzin 

z naszej parafii 
17.00 + Franciszek Cudak – od syna 

Józefa i Józefy z Rudnika 
1.03.2020, niedziela 
7.00 dziękczynno-błagalna w 18. r. 

urodzin Mateusza 

9.00 1) rezerwacja 
 2) ++ Wojciech Tomal, Maria 

żona, Emilia córka, Franci-
szek mąż, Franciszek syn 

11.00 dziękczynno-błagalna w 18. r. 
urodzin Piotra 

 2) + Stanisław Łapa – od syna 
Krzysztofa z rodziną 

16.00 + Maria Kiełbowicz – od rodziny 
Pęcek 

2.03.2020, poniedziałek 
7.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina 

żona, Krzysztof wnuk, dusze 
w czyśćcu cierpiące 

17.00 rezerwacja 
3.03.2020, wtorek  
7.00 + Tadeusz Chmielowski – od sio-

strzenicy Jolanty z rodziną 
17.00 dziękczynno-błagalna w 60. r. 

urodzin Anny 
4.03.2020, środa 
17.00 + Kazimierz Skałba – od koleża-

nek z pracy synowej  
5.03.2020, czwartek 
7.00 + Jan Hudaszek – od wnuczki 

Moniki z mężem i prawnu-
ków  

17.00 + Julia Pitala – od rodziny Szcze-
bel 

6.03.2020, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani  
17.00 + Andrzej Hudaszek – od człon-

ków Róży św. JP II
7.03.2020, sobota 
7.00 + Zbigniew Racinowski – od sy-

nów Roberta i Kacpra 
17.00 + Franciszek Cudak – od córki 

Zofii z rodziną 
8.03.2020, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 1) + Ludwika Polewka – od Ma-

rii Szewczyk 
 2) ++ Wiktoria Szlachetka, Tade-

usz Tomal  
11.00 rezerwacja
15.30 rezerwacja 

Chrzty 
Kalina Maria Kręt 
Michał Franciszek Włodarski 
Alan Łukasz Rospond 

Śluby
Paweł Krzysztof Włodarski  
i Magdalena Sylwia Włodarska

Pogrzeby 
+ Zygmunt Wolak 
+ Helena Kurowska 
+ Janina Tarnowska 
+ Jan Starzec
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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 
10 luty, poniedziałek
Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy 
11 luty, wtorek
Wspomnienie NMP z Lourdes 
14 luty, piątek
Święto Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, bpa
17 luty, poniedziałek
Dzień powszedni albo wspomnienie Siedmiu Założycieli 
Zakonu Serwitów NMP  
21 luty, piątek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Piotra Damiana, 
bpa i dra Kościoła 
22 luty, sobota
Święto Katedry św. Piotra, Apostoła 
4 marca, środa
Święto św. Kazimierza, patrona Archidiecezji Krakowskiej 
7 marca, sobota
Dzień powszednia albo wspomnienie św. Perpetuy i Felicyty, 
męczennic

N i e d z i e l n e  c z y t a n i a  m s z a l n e
16 luty, 6. niedziela zwykła 
Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie 
przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powia-
dam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 
jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko 
spełni (Mt 5,17n).
23 luty, 7. niedziela zwykła
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego 
zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście 
(1 Kor 3,16n).
1 marca, 1. niedziela Wielkiego Postu 
Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszo-
ny przez diabła.  A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzie-
ści nocy, odczuł w końcu głód (Mt 4,11n).
8 marca, 2. niedziela Wielkiego Postu 
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata 
jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam 
przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, 
odzienie zaś stało się białe jak światło. ( Mt 17, 1n).

D o b r y  ż a r t  ś w i ę t o ś c i  n i e  w a d z i  ☺
O g ł o s z e n i a  pa r a f i a l n e :
Cała wspólnota dziękuje chórowi młodzieżowemu który 
na okres wakacji zaprzestał swojej działalności.

* * *
Dzisiejszy temat spotkania grupy apostolskiej: Czy wiesz 
jak jest w piekle?. Przyjdź i posłuchaj naszego organisty.

* * *
We wtorek cotygodniowa katecheza, tym razem na te-
mat: "Jezus chodzi po wodzie". Temat katechezy w przy-
szłym tygodniu: "W poszukiwaniu Jezusa".

* * *
W każdą środę spotykają się młode mamy. Na te panie, 
które pragną do nich dołączyć, czekamy w zakrystii we 
czwartki wieczorem.

* * *
Za tydzień Wielkanoc. Bardzo proszę wszystkie panie 
składać jajka w przedsionku.

* * *
Ksiądz Kowalski został wybrany na urząd kustosza nasze-
go kościoła i zaakceptował ten wybór. Nie mogliśmy zna-
leźć nikogo lepszego.

* * *
W czwartek o 16.00 wspólne lody. Panie dające mleko 
prosimy przyjść wcześniej.

* * *
W niedziele ksiądz rektor przewodniczył swej poże-
gnalnej Mszy Świętej. Chór odśpiewał hymn "klaskajmy 
wszyscy w dłonie".

* * *
Po południu w północnym i południowym końcu kościo-
ła odbędą się chrzty. Dzieci będą chrzczone z obu stron.

Materiał zaczerpnięty ze strony:
https://adonai.pl/humor/teksty/?id=6

PRZYCHODZI PACJENT DO APTEKI…

Wirusy
Większość infekcji układu oddecho-
wego ma podłoże wirusowe. Nawet 
zwykłe przeziębienie może wywoły-
wać aż 200 wirusów, które przeno-
szone są drogą kropelkową, czyli po-
przez bezpośredni kontakt z chorą 
osobą. Objawiają się wysoką gorącz-
ką ponad 38,50C, suchym kaszlem 
i wodnistą wydzieliną z nosa, która 

po kilku dniach gęstnieje i wywołuje 
uczucie zatkanego nosa. Dodatkowo 
towarzyszy choremu ogólne osłabie-
nie, ból gardła, chrypka i zmęcze-
nie. Infekcje wirusowe trwają kilka 
dni a ich leczenie polega na podawa-

niu środków przeciwgorączkowych, 
przeciwzapalnych, spożywaniu du-
żej ilości płynów i wygrzewanie się. 
Antybiotyki w przypadku wirusów 
są nieskuteczne!!!

A. Rozum
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