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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce już 
drugie w tym roku kalendarzo-
wym internetowe wydanie na-
szej gazetki parafialnej. Sytuacja 
zarówno  na świecie, jak i w na-
szej ojczyźnie dalej jest niepew-

na na skutek pandemii koronawirusa. Wszyscy zmaga-
my się z tym problemem już od dłuższego czasu. Przez 
to nieco zmieniło się nasze życie rodzinne, zawodowe 
i religijne. Niektórzy z nas większość swojego czasu spę-
dzają w domu pracując i ucząc się zdalnie. Czas jednak 
biegnie do przodu. Nadszedł kolejny miesiąc – maj. Mie-
siąc szczególny, bo poświęcony Matce Bożej. Po wioskach 
i miastach słychać bicie dzwonów zachęcających nas do 
uczestnictwa w nabożeństwach majowych, podczas któ-
rych wychwalamy Maryję śpiewem Litanii loretańskiej.  

Często na dzwonach kościelnych można spotkać na-
pis, który streszcza ich trzy zadania: Zwołuję żywych, 
opłakuję umarłych, odpędzam burze. Dzwony więc 
w pierwszej kolejności zwołują żywych na modlitwę. Tak 
jest od VII wieku. Bijące dzwony to ważny znak dla tego, 
kto chce się modlić. Bo ten, kto się nie modli, nie chce 
słyszeć ich dźwięku. Ale ile jest skarg kierowanych do 
księży zarówno w miastach, jak i na wsiach, by w ciągu 
dnia dzwony były wyłączone, aby swoim biciem nie prze-
szkadzały w codziennym funkcjonowaniu, a przez to nie 
budziły sumienia, by mogło być one uśpione. Ale prawda 
jest inna – w dźwięku dzwonów jest ukryte coś, co niepo-
koi, co nie pozwala takiemu człowiekowi spać spokojnie.

Dzwony zapraszają przede wszystkim do świętowa-
nia Eucharystii. Ktoś powiedział, że są one zwiastuna-
mi zaproszenia wypowiedzianego przez Jezusa w Wielki 
Czwartek: To czyńcie na moją pamiątkę. Kto ma uszy, nie-
chaj słucha, kto ma nogi, niech przychodzi. 

Na wieżach wielu kościołów zawieszone są dzwony 
z wypisanym imieniem Maryja. W majowe dni często 
śpiewamy pieśń: Po górach, dolinach, rozlega się dzwon, 
Anielskie witanie ludziom głosi on: Ave, Ave, Ave Maryja, 
Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.

Najpierw więc bijący dzwon pozdrawia Maryję. 
Dźwięk dzwonów jest pieśnią wdzięczności Bogu za 
Maryję. Tę pieśń każdego dnia wypowiadamy również 
w modlitwie Zdrowaś Maryjo. W miesiącu maju dzięku-
jemy Bogu za Jej opiekę nad naszą Ojczyzną. Maryja jest 
naszą Królową, która swym płaszczem otacza opieką każ-
dą polską rodzinę, każde nowo narodzone życie. Bijący 
dzwon to wezwanie do tego, by nasze modlitwy zanosić 
przez Jej wstawiennictwo. 

Jeśli w znaku dzwonu słyszymy głos, który przyprowa-
dza do świątyni, to również w Maryi widzimy Tę, która 
przyprowadza nas do Jezusa. W biciu dzwonu kryje się 
wołanie Maryi: przychodźcie do Mojego Syna.

I choć dzwon zwykle zawieszony jest w górze, czasem 
bardzo wysoko, i choć gdy bije czuje się jego potęgę i ma-
jestat, to jednak pełni on służbę. Służbę Temu, do które-
go wszystkich chce przyprowadzić. Ale to od człowieka 
zależy, czy ten głos wzywającego Boga w dźwięku dzwo-
nów chce usłyszeć. Aby tak się stało, w majowe dni często 
śpiewamy: Po górach, dolinach, rozlega się dzwon, Aniel-
skie witanie ludziom głosi on: Ave, Ave, Ave Maryja, Zdro-
waś,, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja.

ks. Sławomir Głuszek

Ratuj Matuchno
Mateczko droga Niepokalana
Proś swojego Syna
O wygaśnięcie  groźnej choroby
W Twoim miesiącu Matko kochana

Ochraniaj nas wszystkich i ratuj Matuchno
Będziemy Mateczko prosić Cię po kilka razy
Dla  naszej Ojczyzny i całego świata
Od groźnej śmiertelnej szerzącej  zarazy  

Zgromadzeni  wierni na majówkach
Módlmy się i śpiewając nabożnie
Ciebie Matuchno bardzo pobożnie prosić
Żebyśmy cierpliwie tą chorobę mogli znosić

Mateczko zanosimy do Ciebie modlenia
Żeby nie siała pandemia koronawirusa
Wśród ludności żyjących i chorych 
A dla narodów wielkiego  spustoszenia  

Ratuj nas Matuchno i uproś 
U Boga Ojca który jest Niebie
I Swojego Syna Jezusa Chrystusa
Żeby oddalił od nas najszybciej 
Groźną pandemię koronawirusa 

Dziadek Roman
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Orędownictwo i opieka  
naszej Matki i Królowej
Wacław Szczotkowski

Rola Kościoła czyli wspólnoty Pana 
Boga z ochrzczonymi i wierzącymi, 
zwanej także Rodziną Bożą, zosta-
ła nakreślona przez Zbawiciela, któ-
ry tę wspólnotę założył, który w niej 
jest obecny, który nią kieruje przez 
Ducha Świętego zesłanego w dniu 
Pięćdziesiątnicy. Ten sam Pan Jezus 
Chrystus wiszący na krzyżu, w tro-
sce o tę Rodzinę Bożą, dał jej Mat-
kę, swoją Matkę, Najświętszą Mary-
ję Pannę, w tym momencie, kiedy to 
Kościół się zrodził z przebitego boku 
Chrystusa, gdy wypłynęła z niego 
krew i woda. Tak uczą Ojcowie Ko-
ścioła, że przebicie boku Zbawiciela 
jest momentem narodzin Kościoła, 
Oblubienicy Chrystusa. Opiekę nad 
Kościołem, od samego początku, Syn 
Boży w swoim Testamencie z krzyża 
powierzył umiłowanej Matce.  

Na pewno wielu z nas potrafi bez 
specjalnych trudności odpowiedzieć 
na pytanie: czemuż to w kolejnym 
odcinku, w perspektywie rozważań 
o Kościele i jego znaczeniu oraz po-
winności w rozwoju naszej wiary, 
wysuwamy na plan pierwszy Maryję 
Matkę Kościoła?

Bo mamy maj!? Najpiękniejszy 
miesiąc – romantyczny, czarują-
cy, liryczny, zachwycający. Znaw-
cy opowieści i starych podań twier-
dzą, iż są legendy, które mówią, że 
Bóg stworzył świat w maju i dlatego 
ten miesiąc został naznaczony odbi-
ciem piękna dzieła stworzenia. Jesz-
cze inne opowieści obwieszczają, że 
to w maju Archanioł otworzył wrota 
Edenu, aby wypędzić Adama i Ewę. 
Wtedy na ziemię padł odblask kra-
iny wiecznej szczęśliwości i pozosta-
wił na niej ślad raju. Dlatego w tym 
miesiącu spotykamy się z pamiątką 
rajskiego szczęścia, aby wzmagała 

się w nas tęsknota za życiem wiecz-
nym w niebie. Tę tajemnicę piękna 
ujawniają umajone łąki i sady, śpie-
wy ptaków i zagadkowe kukanie ku-
kułek, lecz nie zdołają jej wiernie 
odtworzyć ani pędzel, ani pióro, ani 
aparat fotograficzny. Tajemnicę tego 
cudu można jedynie przeżyć w bez-
pośrednim obcowaniu, zachwycając 
się i sławiąc Boże arcydzieło. Jakże 
przebogate jest misterium przeżyć 
duchowych i estetycznych w tym 
miesiącu. Kościół wybrał i uznał 

maj za wart tego, by go dedykować 
i złożyć w ofierze Maryi Matce Mi-
łosierdzia, Bramie rajskiej, Królo-
wej wszelkiego piękna. Ona jedynie 
jest godna tego zaszczytu, ponieważ 
Ona Niepokalana, pełna dobroci, 
wiary i piękna, Pokorna, jest Tą, któ-
ra zgodnie z zapowiedzią Pana Boga 
zetrze głowę szatana, skruszy jego 
pychę. Kościół ucieka się z ufnością 
w te dni majowe z obfitą i kwieci-
stą modlitwą Litanii Loretańskiej do 
Najświętszej Panienki.
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Bogurodzica nieustannie troszczy 
się o Kościół i wspomaga niezmien-
nie wszystkich, którzy należą do tego 
Mistycznego Ciała Chrystusa, bo jest 
Jego Matką. 

Pan Jezus dając każdemu z nas 
Maryję jako Matkę, wskazuje nam 
naszą Wychowawczynię, Wzór wia-
ry, Oblubienicę Boga, która uczy ko-
chać Ojca Niebieskiego. Pismo Świę-
te przedstawia Abrahama i wyróżnia 
go jako ojca wiary. Maryję zaś wy-
wyższa i honoruje jako Matkę wiary. 
Ona posłuszna Służebnica, w dniu 
zwiastowania pokazała, jak się od-
powiada Bogu na Jego zawołanie. 
Ona uosobienie mądrości jest przy-
kładem, jak przez całe życie pomimo 
trudności, bezgranicznie ufać Bogu. 
Natomiast stojąc pod krzyżem wska-
zuje jak miłować do końca.

Trzeciego Maja Kościół w Polsce 
czci Maryję nie tylko jako swoją Mat-

kę, ale jako Królową Polski. I nie na-
leży się w tym akcie dopatrywać ja-
kiejś przesady czy górnolotności, bo 
rzeczywiście, kiedy spojrzymy na hi-
storię Polski, bez trudu zauważymy, 
że Matka Boża jest naprawdę Królo-
wą dziejów naszej Ojczyzny i Narodu 
Polskiego. Wiele razy nasi przodko-
wie doświadczali dobrodziejstwa Jej 
wstawiennictwa u Pana Boga. I na-
dal każdy z nas w Niej znajdzie swo-
ją Matkę, Królową oraz najlepszą 
i najpewniejszą Orędowniczkę i nie-
ustającą Wspomożycielkę w naszych 
potrzebach. Nie bójmy się wzywać 
Maryję w sytuacjach trudnych i wy-
magających Bożej interwencji. Ona, 
która poprzez swoje posłuszeń-
stwo względem woli Bożej i pokorę 
zdeptała szatana, jest tak potężna, że 
może nas ocalić przed złem. Warto 
sobie wybrać Maryję za Opiekunkę, 
za Matkę, za Królową, bo jak śpiewa-

my w „Godzinkach o Niepokalanym 
Poczęciu NMP”, Ona wzbudza po-
płoch wśród złych duchów: „Ogrom-
na czartu jesteś, w szyku obóz sil-
ny. Bądź chrześcijan ucieczką i port 
nieomylny”. Dlatego św. Bernard za-
chęca, by wołać, że nigdy nie słysza-
no, żeby ktoś, kto wzywał Jej pomo-
cy, pozostał niewysłuchany. Dlatego 
módlmy się: 

Bogurodzico, Królowo Polski, 
Matko Kościoła, Tobie powie-
rzamy nasze rodziny, wspól-
noty, parafie i całą naszą Oj-
czyznę. Bądź dla nas Matką 
i pomimo naszych niedosko-
nałości i niewierności, wysłu-
chaj modlitwy jaką do Ciebie 
kierujemy, prowadź do Two-
jego Syna, wspomagaj nas 
nieustannie na drodze co-
dziennego życia.  ■

Elżbieta Łabędzka

Święty Piotr Cudotwórca urodził się 
w Konstantynopolu około roku 850. 
Według życiorysu, jaki nam o nim 
zostawił Paweł, biskup Koryntu, ro-
dzice Piotra należeli do znakomit-
szych w mieście cesarskim. Świa-
dectwem ich pobożności jest to, że 
po zapewnieniu dzieciom środków 
do życia oboje wstąpili do klasztoru, 
których w samym Konstantynopolu 
i w okolicy było bardzo wiele. Tam 
również wstąpił ich syn Piotr.

Musiał się wszakże nasz Świę-
ty wyróżniać się wśród mnichów 
talentami ducha, skoro zwrócił na 
niego uwagę patriarcha Konstanty-
nopola i zamianował go metropolitą 
Koryntu. Święty jednak stanowczo 
odmówił. Kiedy jednak brakowa-
ło biskupa w Argos, w historycznej 
stolicy Sparty na Peloponezie, po-
naglony zgodził się wreszcie je przy-

jąć. Nie zaprzestał bynajmniej wieść 
nadal życia pokuty i modlitwy. Dla 
swoich podwładnych był prawdzi-
wym ojcem. Szczególną opieką oto-
czył ubogich. W owych latach praw-
dziwą plagą dla ludności wybrzeży 
greckich byli arabscy piraci. Świę-
ty nieraz stawał w jej obonie , a jeń-
ców wykupywał z niewoli. Kiedy 
wybuchł głód, nakazał wypróżnić 
wszystkie zapasy i rozdać je potrze-
bującym Jemu również przypisu-
je się założenie sławnego klaszto-
ru w Areia. Brał udział w synodzie, 
który w Konstantynopolu rozpatry-
wał sprawę gorszącego wielożeństwa 
(poligamii) cesarza Leona Mądrego. 
Powszechnie żałowany, pożegnał 
ziemię dla nieba dnia 3 maja oko-
ło 922 roku. Nad grobem Świętego 
wystawiono okazałą bazylikę. Świę-
ty Piotr jest Patronem Argos. Z po-

wodu daru czynienia cudów, jaki 
otrzymał św. Piotr od Pana Boga, 
dano mu zaszczytny przydomek 
Cudotwórcy. Wśród wielu przyta-
cza się, jak w czasie głodu z jednego 
korca rozmnożył mąkę dla wszyst-
kich, którzy jej wtedy potrzebowali*.

* ks. Wincenty Zalewski SDB, Święci na każdy 
dzień, Warszawa 2008.

Św. Piotr Cudotwórca  
ur. ok. 850, zm. 922, biskup
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Boże miłosierdzie 
w obliczu obecnej 
sytuacji 
Na podstawie kazania wygłoszonego przez 
bp. Janusza Mastalskiego w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego 19.04.2020r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego ob-
chodzona jest w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy. Wpisana została ona 
do kalendarza liturgicznego najpierw 
przez kard. Franciszka Macharskiego 
dla archidiecezji krakowskiej w roku 
1985, a później uczynili to samo nie-
którzy biskupi polscy w swoich die-
cezjach. W roku 1995 na prośbę 
Episkopatu Polski Jan Paweł II wpro-
wadził to święto dla wszystkich die-
cezji w Polsce. 30 kwietnia 2000 r. tuż 
po kanonizacji siostry Faustyny Ko-
walskiej Papież ogłosił to święto obo-
wiązkowym w całym Kościele. 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 
w bieżącym roku przypadła na dzień 
19. kwietnia. Po raz więc kolejny po-
chylamy się nad tą niezwykłą tajem-
nicą Bożego Miłosierdzia. W tym 
roku jednak inaczej przeżywaliśmy 
ten dzień. W dużej mierze zdomi-
nowani przez powszechną pandemię 
mogliśmy uczestniczyć w obchodach 
Niedzieli Miłosierdzia Bożego jedy-
nie za pomocą mediów. Kto oglądał 
transmisję z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewni-
kach słyszał na pewno słowa bisku-
pa Janusza Mastalskiego, który wołał:

– Tylko nadzieja, płynąca z wiary 
prowadzi do miłości. A kto ma świa-
domość, że jest kochany, jest mocny! 

Zanim jednak padły te słowa bp 
Mastalski rozpoczął swoją homilię 
mówiąc:

– Przychodzimy do tej świątyni – 
fizycznie, ale przede wszystkim du-
chowo – w nowej sytuacji, z lękami, 
z pytaniami: „Dlaczego?”, „Jak da-
lej żyć?”, „Jak to możliwe, że z jednej 

strony jest Twoje, Panie, miłosier-
dzie, a z drugiej – tyle ofiar?”

Biskup podkreślił, że każdy bez 
względu na to, czy uczestniczy w Eu-
charystii fizycznie, czy też tylko du-
chowo, powinien wynieść z niej na-
dzieję. Odwołując się tym samym 
do sytuacji, z jaką przyszło nam się 
obecnie mierzyć, kaznodzieja za-
uważył, że wśród wiernych zapano-
wał głód Eucharystii, która jeszcze 
do niedawna była przecież w zasięgu 
ręki, często może niedoceniana, bo 
powszechnie dostępna, a dziś z racji 
ograniczonej liczby wiernych w ko-
ściele, nie tak łatwo po nią sięgnąć 
każdemu. 

– Wiara czasami nie wystarczy. 
Musimy mieć odwagę, żeby w życiu 
jeszcze bardziej postawić na Jezusa 
– mówił krakowski biskup, tym sa-
mym zwracając uwagę na to, że być 
odważnym, znaczy ofiarować siebie 
Bogu. A ofiarować siebie Bogu to nic 
innego, jak być dla drugiego człowie-
ka, w którym mieszka sam Pan Bóg. 

– Nawrócenie to nie jest jednora-
zowy akt. To jest codzienne mówie-
nie: „Pan mój i Bóg mój”. To jest oka-
zja, żeby pozostać przy Jezusie, czyli 
zadbać o jakość spotkań z Panem i ja-
kość swojego życia – wołał bp Ma-
stalski, zwracając po raz kolejny uwa-
gę, że przebywając teraz w domach 
mamy więcej czasu, który możemy 
wykorzystać chociażby na modlitwę, 
czy lekturę Pisma Świętego.

Dziś, jutro, i każdego następnego 
dnia, w obliczu śmierci, czy choroby, 
pozostańmy przy Jezusie i świadcz-
my o Nim – bądźmy niczym aposto-

łowie Jezusa. Bądźmy tymi, którzy 
wezmą odpowiedzialność nie tyl-
ko za siebie, ale przede wszystkim za 
Kościół i drugiego człowieka. 

– Pan oczekuje od nas uwierze-
nia, odwagi w przemienianiu siebie, 
pozostania przy Nim i świadczenia 
o tym, że tylko On jest źródłem rado-
ści, miłości i zbawienia – mówił kra-
kowski biskup i zachęcał do zaufania 
Jezusowi za przykład dając znanego 
apostoła. 

– Św. Tomasz w jednym momen-
cie postawił cztery filary swojego 
zbliżania się do Jezusa – wiara, od-
waga, pozostanie przy Chrystusie 
i świadectwo. Dlaczego mamy być 
gorsi? Dlaczego nie iść jego śladami?

Powtórzmy dziś w obliczu 

choroby, strachu i śmierci  

te znamienne słowa: 

Jezu ufam Tobie 
Powtarzajmy je  ciągle, 

uwierzmy w nie prawdziwie  

i zaufajmy prawdziwie. 
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OŚRODEK ZDROWIA

My, po 16 latach pracy w Austrii, po-
stanowiliśmy powrócić w 2004 r. do 
Polski, która w międzyczasie sta-
ła się już wolnym krajem. Przesta-
ły już straszyć zmory, które wygnały 

nas kiedyś za granicę. Przez zupełny 
przypadek trafiliśmy do Jawornika, 
gdzie potrzebna była nasza wiedza 
i doświadczenie. W niecały rok uda-
ło się, dzięki ekipie pana Wiesława 

Piwowarczyka z Brzezowej, zbudo-
wać dom – prawie na miarę potrzeb 
do życia i pracy.  

Przez dwa wiosenne miesiące 
2005 r. niestety nie można było jesz-
cze do niego dojść suchą nogą, bo 
roztopy uniemożliwiały ułożenie 
chodnika. Wreszcie w przeddzień 
3 Maja wszystko już było gotowe.

Pierwsi pacjenci przyszli we środę, 
a w sobotę 7 maja odbyło się poświę-
cenie Ośrodka Zdrowia w Jaworniku. 
Zaprosiliśmy przyjaciół – także kilku 
z Austrii, ciekawych jak można urzą-
dzić się po powrocie do Polski – oraz 
nowo poznanych najbliższych sąsia-
dów. Ponury, dżdżysty poranek tuż 
przed 10-tą rozjaśnił się promienia-
mi słońca – optymistycznie patrzyli-
śmy w przyszłość. I tak też się stało. 
Odnaleźliśmy się w naszym nowym 
miejscu. Obok pracy w przychodni, 
zaangażowaliśmy się w wiele dzieł 
w lokalnej społeczności i parafii – 
choćby w B.K.

Minęło piętnaście lat. W dziejach 
wsi to moment, ale w życiu człowieka 
całkiem sporo. Wyrosło nowe poko-
lenie naszych wnuków i pacjentów. 
Tamte małe dziewczynki, które pła-
kały przy szczepieniach, zaczynają 
przychodzić teraz z własnymi dzieć-
mi. Zmienił się i wypiękniał Jawornik 
i nasza Ojczyzna. Ośrodek otoczyły 
piękne drzewa i trawniki z kwiata-
mi. Ale jak co dzień, tak samo przy-
chodzą tu ludzie – szukając zdrowia, 
a czasem i życiowej porady.   

W tamtą środę było ich kilkunastu, 
a do końca 2005 r. blisko trzy i pół ty-
siąca. W kolejnych latach ilość pa-
cjentów ciągle wzrastała, by osiągnąć 
łącznie blisko 130 tys! W ubiegłym 
roku przyjęliśmy ponad 10 tys. osób. 

Zgodnie z naszymi specjalizacja-
mi pracujemy w dwóch pionach – 
pediatrycznym i internistycznym.  
Do naszej Pani Doktor przyjeżdżają 
dzieci z całej okolicy – to ponad po-
łowa jej pacjentów. 

W codziennej pracy często potrze-
bujemy konsultacji lekarzy innych 
specjalności i wielu badań pomoc-
niczych. Korzystamy tutaj z poradni 
i zaplecza diagnostycznego w Myśle-
nicach. Tylko w ubiegłym roku wy-

To już 15 lat…
Andrzej  Pawłowski

We środę 4 maja 2005 r o 8-mej rano pierwszy pacjent przekro-
czył drzwi nowego Ośrodka Zdrowia w Jaworniku. Potem było 
w tym dniu jeszcze kilkanaście osób, może niekoniecznie cho-
rych, a bardziej ciekawych. W tej miejscowości jeszcze nigdy 
nie było ani lekarza, ani ośrodka. Od zawsze wszyscy jeździli do 
przychodni w Myślenicach 

   Otwarcie Ośrodka

   7 maja 2005, Starosta Myślenicki p. Adam Gumularz, Prezes Polonii  
   w Austrii p. Piotr Radowski, b. Minister ds. Rodziny p. Kazimierz Kapera
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konaliśmy ponad 2,5 tys. badań labo-
ratoryjnych (samej morfologii krwi 
ponad 500), oraz po kilkadziesiąt ba-
dań radiologicznych, ultrasonogra-
ficznych czy ekg serca. Kilkanaście 
razy organizowaliśmy tzw. „białe so-
boty”, podczas których nasi pacjenci 
mogli na miejscu skorzystać z dodat-
kowych badań i konsultacji specja-
listycznych. Za każdym razem bra-
ło w nich udział 50–150 osób. Nie 
raz wykryto u nich nieznane wcze-
śniej schorzenia. To ważne, bo wie-
lu mieszkańców Jawornika, zwłasz-
cza starszych, wymaga okresowej 
kontroli lekarskiej i stałego podawa-
nia leków. Ponad 200 osób leczy się 
na nadciśnienie tętnicze, ok. 100 na 
inne choroby serca, tyleż na przewle-
kłe choroby płuc, a ponad 50 pacjen-
tów ma cukrzycę. Wiele osób cierpi 
na schorzenia układu ruchu, zwłasz-

cza kręgosłupa – najczęściej to sku-
tek wieloletniej ciężkiej pracy, ale 
nierzadko też, zwłaszcza u młodych 
– otyłości i braku ruchu. Dużym pro-
blemem pozostają nadal choroby 
psychiczne i alkoholizm.

Od kilku lat stopniowo wprowa-
dzamy komputeryzację w naszym 
Ośrodku – już wiele spraw można ła-
twiej załatwić, co szczególnie przyda-
je się w obecnej sytuacji pandemii.

Z całym naciskiem jednak powta-
rzam, że my medycy możemy tylko 
rozpoznać i doradzić jak postępować 
– za leczenie odpowiada sam pacjent, 
ewentualnie jego najbliższa rodzi-
na gdy jest dzieckiem lub niepełno-
sprawnym. Głównie od jego (ich) 
odpowiedzialności i systematyczno-
ści zależy sukces terapii.

Obecnie pod opieką naszego 
Ośrodka jest ponad 2 tys. osób, mniej 

więcej połowa to dzieci a połowa do-
rośli. Obok dr Zofii i dr Andrze-
ja Pawłowskiego od końca 2018  r. 
przyjmuje także regularnie dr Moni-
ka Wincenciak zd. Tomal. W okre-
sie, krótkich niestety, urlopów za-
stępstwa pełniły zwykle dr Agata 
Furgała i dr Władysława Rutczyń-
ska. Nie byłoby też naszego Ośrod-
ka bez ofiarnej pracy pielęgniarek, 
które wykonują szczepienia, iniekcje 
czy pobrania badań. Do roku 2012 
była to p. Bogumiła Grabowska, po-
tem p. Bogumiła Polewka i wresz-
cie od 2014 r. p. Magdalena Kruczek. 
Wdzięczni jesteśmy też serdecznym 
sąsiadom pp. Ewie i Leszkowi Lato-
niom, którzy zawsze wspomagali nas 
w razie problemów technicznych czy 
gospodarczych. 

Wiele dobrego wydarzyło się za te 
15 lat. A co dalej? ■

   Doktor Monika Wincenciak   Doktor Zofia Pawłowska

 Przedszkolaki w Ośrodku, 2006 r.



Biały Kamyk  nr 5/1738

SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORNIKU

Projekt  
Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej
Anna Kowalska

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Jaworniku uczestniczyli w edycji 
2019/2020 ogólnopolskiego projektu 
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.  
Nowe Horyzonty Edukacji Filmo-
wej to projekt umożliwiający dzie-
ciom i młodzieży spotkanie z kinem 
(zarówno klasyką, jak i twórczością 
współczesną), pogłębienie ich wiedzy 
na temat sztuki filmowej, rozwijający 
ich wrażliwość i przygotowujący do 
samodzielnego i świadomego obco-
wania z kulturą. Poprzez Nowe Ho-
ryzonty Edukacji Filmowej organi-
zatorzy chcą zaznajomić i rozkochać 
młodych widzów w sztuce filmo-
wej, uzupełniając jednocześnie ich 
szkolną edukację. Szczegóły projektu 
można sprawdzić na stronie interne-
towej www.nhef.pl. Projekt realizo-
wany był przez Kino MUZA w My-
ślenicach, które było jednym z 74 
kin w Polsce uczestniczących w pro-

jekcie. Łącznie projektem 
w naszej szkole objęci zo-
stali chętni uczniowie klas 
3 – grupa 20 uczniów oraz 
uczniowie klas 6 – gru-
pa 20 uczniów. Wybrana 
przez Kino Muza w My-
ślenicach propozycja te-
matyczna dla uczniów klas 
1–3 to „Filmowe sekrety” , 
a dla uczniów klas 4–6 to „Świat fil-
mu” – od kina niemego do współcze-
sności. Realizacja projektu odbywała 
się w formie comiesięcznych wyjaz-
dów i cieszyła się dużym zaintereso-
waniem! Uczestnicy mogli zobaczyć 
wyselekcjonowane przez specjali-
stów filmy poruszające różnorodną 
tematykę. Projekcje zawsze poprze-
dzała ciekawa prelekcja wprowadza-
jąca w zagadnienia sztuki filmowej. 
Uczniów w świat filmu wprowadza-
ła Krystyna Łętocha – filmoznawca 

oraz Kierownik Biblioteki Pedago-
gicznej w Myślenicach. Koordynato-
rami i opiekunami projektu w szko-
le byli bibliotekarze Anna Kowalska 
i Monika Zając. Niestety obecna sy-
tuacja uniemożliwiła udział w dwóch 
ostatnich projekcjach oraz zorgani-
zowanie dla grupy dodatkowych za-
jęć na terenie szkoły, niemniej jednak 
udział uczniów naszej szkoły w pro-
jekcie z pewnością poszerzył ich wie-
dzę na temat filmu i był wspaniałą 
edukacją kulturalną! ■

   Uczniowie klas VI, Projekt NHEF
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   Uczniowie klas I i II

   Uczniowie klas III, Projekt NHEF

   Uczniowie klas VI, Projekt NHEF
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ARCHIDIECEZJA

Wiadomości z Archidiecezji
◦• Przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego Gospo-
darze Sanktuarium Bożego Miłosierdzia umie-
ścili na wieży widokowej obraz Jezusa Miłosier-
nego. To znak łączności z pielgrzymami, którzy 
nie mogli przybyć do Łagiewnik na tradycyjne 
obchody Święta Bożego Miłosierdzia.

• Tygodniki katolickie, w tym np. „Gość Niedziel-
ny”, „Idziemy”, „Niedziela” w związku z pandemią 
znalazły się w trudnej sytuacji. Ze względu na 
utrudniony kolportaż zachęcają do prenume-
raty, a zwłaszcza do lektury wydań elektronicz-
nych czasopism.

• Parafia w Niegowici opublikowała na swojej 
stornie internetowej filmy prezentujące historię 
pobytu ks. Karola Wojtyły na pierwszej parafii. 
Przewodnikiem po miejscach związanych z póź-
niejszym papieżem jest ks. prałat Paweł Su-
kiennik, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP 
w Niegowici.

• Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola 
Wojtyły w Krakowie ogłasza konkurs plastyczny 
dla dzieci i młodzieży na najciekawszą „Pocz-
tówkę do Nieba” adresowaną do św. Jana Paw-
ła  II. Adresowany jest do uczestników w trzech 
kategoriach: I. 4-6 lat II. 7-10 lat III. 11-15 lat. Tech-
nika wykonania pocztówki jest dowolna, organi-
zatorzy czekają na pracę do 17.05.2020 do go-
dziny 17:00. Szczegóły znajdują się na stronie: 
https://archimuzeum.pl/ogloszenia/

• Papież Franciszek ustanowił w ramach Papie-
skich Dzieł Misyjnych fundusz na pomoc dla 
krajów misyjnych dotkniętych epidemią korona-
wirusa. Sam przeznaczył na ten cel 750 tys. do-
larów, prosząc jednocześnie, aby wszystkie Ko-
ścioły lokalne wniosły do funduszu swój wkład 
za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych 
w poszczególnych krajach.

• – Zwracam się do wszystkich wiernych oraz 
ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarli-
wą modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby 
w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych 
i rodzinach włączyć tę intencję do naszych mo-
dlitw ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby 
– zaapelował abp Stanisław Gądecki, przewod-
niczący Konferencji Episkopatu Polski. 

• 7 maja w Wadowicach odbyła się pierwsza 
uroczysta sesja w procesach beatyfikacyjnych 
i kanonizacyjnych Służebnicy Bożej Emilii Woj-
tyły z d. Kaczorowskiej oraz Sługi Bożego Karola 
Wojtyły - seniora, rodziców św. Jana Pawła II.

• Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp 
Stanisław Gądecki 3 maja dokonał zawierzenia 
naszej Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Je-
zusa i Matce Bożej Królowej Polski.

• Z okazji 20. rocznicy kanonizacji św. Siostry 
Faustyny do Sanktuarium w Łagiewnikach po-
wrócił konfesjonał, przy którym przez sześć lat 
spowiadała się św. Siostra Faustyna.

• Duszpasterstwo Młodzieży wraz z Sanktu-
arium św. Jana Pawła II w Krakowie w ramach 
akcji #mimoDrzwiZamknietych zainicjowało 
szycie maseczek ochronnych z nierozpakowa-
nych koszulek ze Światowych Dni Młodzieży. 
Punkty odbioru materiałów znajdują się w Kra-
kowie, Bolechowicach, Krzeszowicach, Trzebini, 
Myślenicach, Rabce-Zdroju, Nowym Targu, Sza-
flarach, Dziekanowicach i Przytkowicach. Osoby 
chcące dołączyć do akcji, mogą skontaktować 
się z duszpasterstwem przez formularz na stro-
nie http://mlodzi.diecezja.pl/. JT
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Święto Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła – 1 czerwca
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

✂

W chwili ukrzyżowania Pan Jezus powierza Maryi apo-

stoła Jana. Od tego momentu Jan jest synem, a Maryja 

jego Matką. I zarazem Matką wszystkich ludzi, nas wie-

rzących, którzy tworzymy Kościół Święty. I mamy Matkę, 

dobrą, Kochającą Matkę, która troszczy się o nas, o cały 

Kościół. ■

Regina Sobik

Na cześć Maryi
Ranek się zbudził ze snu

majowym dźwięków graniem

już słowik zaczął koncert

witając dzień śpiewaniem

Słowiku ma ptaszyno

choć jesteś taki mały

a twoje wdzięczne trele

zadziwiły świat cały

Naucz mnie ptaszku drogi

do nieba modły wznosić

cześć chwałę Matki Bożej

w dziękczynnej pieśni głosić

A Ty Mateńko święta

przyjm czułej pieśni tony

co biją jednym rytmem

na wszystkie świata strony

Ave Ave Maryja

Ave Ave Maryja

Ave Ave Maryja

Ave Ave Maryja
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Międzynarodowy Dzień Dziecka 
1 czerwca

✂

D. Gellnerowa

Dla każdego dziecka
Czerwcowa pogoda
poziomką pachnąca
wiąże dziś dziewczynkom
kokardy 
ze słońca.

Chłopcom
złote żagle
napina na chmurze,
zaprasza w dalekie,
podniebne podróże.

I biegnie z bukietem
przez ogromny świat -
dla każdego dziecka
niesie 
jeden kwiat.

Skreśl tyle kolejnych liter w wyrazach, ile pokazuje cyfra,  
a następnie napisz w miejscu obok. Przeczytaj hasła.

3  –  M  A  P  A   — — —
2  –  M  O  D  A   — — —
3  –  K  U  R  A   — — —
3  –  P  A  L  M  A  — — —

5  –  P  I  E  S  E  K  — — —
1  –  P  U  M  A   — — —
2  –  R  Y  B  A   — — —
4  –  L  A  L  K  A  — — —

2  –  C  E  B  U  L  A  — — —
2  –  W  Ł  O  S   — — —
4  –  M  O  T  Y  L  — — —
3  –  K  O  T  E  K  — — —
2  –  L  O  K  I   — — —

2  -  S  K  L  E  P  — — —
4  –  M  L  E  K  O  — — —
4  –  G  O  R  Y  L  — — —
3  –  K  O  R  E  K  — — —
3  –  S  A  N  K  I  — — —
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Jak co roku, nasi strażacy w przed-
dzień swego święta uczestniczyli 
w uroczystej Mszy Świętej w naszym 
kościele parafialnym w Jaworni-
ku. Tym razem nie była to ogromna 
uroczystość.

Na Mszę Świętą pod przewod-
nictwem ks. wikariusza Sławomi-
ra Głuszka udała się, złożona z do-
rosłych druhów, kompania z naszej 
jednostki wraz z pocztem sztandaro-
wym. W oryginalnych, czarnych ma-

skach ochron-
nych, stosując 
nakazane odstę-
py między sobą, 
podziękowali-
śmy Bogu za do-
tychczasowe ła-
ski i prosiliśmy 
o siły oraz wy-
trwałość w dal-

szej służbie Bogu i bliźnim. Pusty ko-
ściół, tylko Kapłan, my i parę osób. 
To pierwszy raz, gdy pod oddział ry-
cerzy Floriana świętuje w takich oko-
licznościach. Zawsze obecność stra-
żaków na Mszy Świętej była związana 
z tłumnie zgromadzonymi wierny-
mi. Tym razem przebiegło to ina-
czej. Zabrakło również uroczystego 
śniadania wszystkich druhów z za-
proszonymi gośćmi. Nie było z nami 
podczas Mszy Świętej również człon-

ków Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej, którzy będąc w domu, uczest-
niczyli we Mszy Św. przez transmisję 
wideo, a niektórzy przesłali nam zdję-
cia w swoich mundurkach, by w ten 
sposób uczcić ten dzień.

Mamy nadzieję, że niebawem 
skończy się ten trudny czas dla nas 
wszystkich. Jako strażacy-ochot-
nicy jesteśmy na każde wezwa-
nie, nieprzerwanie od 123 lat ist-
nienia, nawet w najtrudniejszych 
chwilach dla ojczyzny i zawsze 
możecie liczyć na naszą pomoc. 

Z tego miejsca chcemy również 
podziękować ks. wikariuszowi Sła-
womirowi za odprawioną Euchary-
stię, wszystkim członkom wspiera-
jącym naszej jednostki oraz innym 
osobom które swoją pomocą doce-
niają naszą służbę na rzecz społe-
czeństwa. ■

W tym trudnym 
czasie strażak ze 
świętym patronem 
dobrze ma się
dh Piotr Norek

W maju strażacy obchodzą swoje święto, które przypada czwar-
tego dnia tego miesiąca. Jest ono wspomnieniem męczennika Św. 
Floriana, rzymskiego żołnierza, dowodzącego oddziałem gaśni-
czym, który zginął za wiarę w Chrystusa.
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KALENDARIUM

K a l e n d a r i u m  l i t u r g i c z n e 
12 maj, wtorek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Pankracego, mę-
czennika 
13 maj, środa
Dzień powszedni albo wspomnienie NMP z Fatimy 
14 maj, czwartek
Święto św. Macieja, Apostoła 
15 maj, piątek
Dzień powszednia albo wspomnienie bł. Zofii Czeskiej 
16 maj, sobota
Wspomnienie św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika 
18 maj, poniedziałek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana I, papieża 
20 maj, środa
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Bernarda ze Sieny, 
prezbitera 
21 maj, czwartek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Nepomucena, 
męczennika 
22 maj, piątek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Rity z Cassia 
25 maj, poniedziałek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Grzegorza VII, pa-
pieża
26 maj, wtorek
Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera 
27 maj, środa
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Augustyna, bpa 
29 maj, piątek
Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy 
30 maja, sobota
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, mę-
czennika 
1 czerwiec, poniedziałek
Święto NMP, Matki Kościoła
2 czerwiec, wtorek
Dzień powszedni albo wspomnienie świętych męczenników 
Marcelina i Piotra 

3 czerwiec, środa
Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy 
4 czerwiec, czwartek
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
5 czerwiec, piątek
Dzień powszedni albo wspomnienie bł. Małgorzaty Łucji 
Szewczyk, dziewicy 
8 czerwiec, poniedziałek
Wspomnienie św. Jadwigi, królowej 
9 czerwiec, wtorek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Efrema, diakona 
12 czerwiec, piątek
Wspomnienie bł. Piotra Dańkowskiego, prezbitera i męczen-
nika oraz towarzyszy 
13 czerwiec, sobota 
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i dra Ko-
ścioła 

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
17 maj, 6. Niedziela Wielkanocna
Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy 
za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity 
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem (1 P 3, 18).
24 maj, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 19). 
31 maj, Niedziela Zesłania Ducha Świętego 
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie prze-
bywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed 
Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Po-
kój wam!” (J 20,19).
7 czerwiec, Uroczystość Najświętszej Trójcy 
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat 
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 
zbawiony (J 2, 16n).
14 czerwiec, 11. niedziela zwykła 
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzie-
lił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i le-
czyli wszystkie choroby i wszelkie słabości ( Mt 10, 1).

I n t e n c j e  m s z a l n e
11.05.2020, poniedziałek 
7.00 ++ Stefan Suder 16. r. śm., Helena 

żona, Teresa córka, Władysła-
wa Leśniak, Paweł i Wiktoria 
Polewka 

18.00 + Maria Kiełbowicz – od sąsia-
dów Urszuli i Krzysztofa 

12.05.2020, wtorek  
7.00 rezerwacja 
18.00 1) ++ Mieczysław Sołtys, Salo-

mea żona, Krzysztof syn 
 2) ++ Stanisław Kurowski, Irena 

żona, Józef syn, Piotr wnuk 
13.5.2020, środa 
7.00 ++ Maria i Józef Leśniak 
18.00 rezerwacja

14.05.2020, czwartek 
7.00 ++ Zofia Kurowska, Michał i Ma-

ria Galas  
18.00 1) + Zofia Dymek – od wnuka 

Tomasza z rodziną 
 2) ++ Zofia i Julian Kiebzak, Wie-

sław syn, Stanisław Kozieł 
15.05.2020, piątek 
7.00 dziękczynno-błagalna w 18. r. ur. 

Kamila 
18.00 + Zofia Szlachetka – od syna Wło-

dzimierza z rodziną 
16.05.2020, sobota 
7.00 + Zofia Wilkołek, rodzice Fran-

ciszka i Franciszek Łapa 
18.00 + Tadeusz Góralik – od wnuków 

i prawnuków 
17.05.2020, niedziela 
7.00 rezerwacja 

9.00 + Ludwika Polewka – od Mariu-
sza z rodziną 

15.30 ++ Anna i Józef Suruło, Barbara 
córka, Wiera Nowikow, Grze-
gorz wnuk, Halina, Roman, 
Andrzej dzieci, Józef i Teresa 
Gracz i zmarli z rodziny Gracz 

18.05.2020, poniedziałek 
7.00 dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże błogosławień-
stwo, opiekę MB dla całej ro-
dziny 

18.00 + Konrad Owczarkiewicz 
19.05.2020, wtorek  
7.00 + Władysława Kurowska – od 

córki Bogumiły z mężem 
18.00 + Krzysztof Kasperczyk 
20.05.2020, środa 
7.00 + Zbigniew Hołuj – od teścia 
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18.00 ++ Mirosław Szczerba, Antonina 
Przęczek, Andrzej Madej – od 
Tadeusza z rodziną  

21.05.2020, czwartek 
7.00 w intencji Bogu wiadomej 
18.00 + Zbigniew Racinowski – od ro-

dziny Knapczyk 
22.05.2020, piątek 
7.00 + Jan Starzec – od córki Anny 

z rodziną 
18.00 ++ Emilia i Antoni Braś, Maria 

i Franciszek Wilkołek 
23.05.2020, sobota 
7.00 w intencji rodzin 
18.00 1) ++ Adrian Wilkołek, zmarli 

z rodziny Wilkołek i Kurow-
skich 

 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 
o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie, opiekę MB dla 
Anny i Andrzeja w 50. r. ślubu 
oraz dla całej rodziny 

24.5.2020, niedziela 
7.00 ++ Helena Zborowska, Włady-

sław mąż, Domini wnuk 
11.00 1) rezerwacja
 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie, opiekę MB dla 
Marii i Aleksandra w 40. r. ślu-
bu

15.30 + Janusz Motyka 1. r. śm. 
25.05.2020, poniedziałek 
7.00 ++ Józef Suruło, rodzice, Jan Ku-

rowski, żona Maria, Teresa 
Suruło, Józef Dziektarz, Ro-
man Wypych, Wiesław Czer-
niawski, Władysław Motyka, 
żona Julia 

18.00 ++ Józefa, Joanna i Kazimierz 
Sołtys 

26.05.2020, wtorek  
7.00 ++ Józef Polewka, żony Stanisła-

wa i Aniela, ich rodzice, ro-
dzeństwo, synowie Edward 
i Andrzej  

18.00 + Janusz Motyka 1. r. śm.
27.05.2020, środa 
7.00 ++ Franciszek Pitala, Wanda 

żona, Jan Fijał, Ludwika żona, 
Maria, Rozalia, Janina córki 

18.00 1) ++ Helena i Bolesław Mistarz  
 2) ++ Stanisław Kurowski, Wa-

leria żona, ich dzieci, rodzice 
Józefa, Jan, ich dzieci, rodzice, 
Stanisław, jego rodzice i zmarli 
z dalszych rodzin  

28.05.2020, czwartek 
7.00 + Jan Starzec – od syna Jacka 

z rodziną 
18.00 1) + Andrzej Hudaszek – od żony 

i dzieci z rodzinami 
 2) ++ Stanisław Woźniak, Salo-

mea i Stanisław rodzice  

29.05.2020, piątek 
7.00 + Helena Kurowska – od córki 

Bożeny z rodziną 
18.00 + Łucja Węgrzyn – od syna Tade-

usza z rodziną 
30.05.2020, sobota 
7.00 1) rezerwacja
 2) o szczęśliwe rozwiązanie i Boże 

błogosławieństwo dla dziecka  
18.00 + Franciszek Cudak – od syna 

Stanisława z rodziną  
31.05.2020, niedziela 
7.00 1) ++ Tadeusz Tomal, Władysła-

wa i Henryk rodzice, Antoni 
i Ewa Kasprzak

 2) o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i zgodę w rodzinach 

9.00 1) ++ zmarli członkowie z Róży 
św. Maksymiliana Marii Kol-
bego i zmarli z ich rodzin 

 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 
o dalsze Boże błogosławień-
stwo, opiekę MB dla członkiń 
Róży Marii Łakomej i ich ro-
dzin 

11.00 rezerwacja
15.30 rezerwacja
1.06.2020, poniedziałek 
7.00 rezerwacja 
18.00 rezerwacja
2.06.2020, wtorek  
7.00 ++ Dorota i Stanisław Kurowscy, 

Małgorzata córka, Władysła-
wa i Czesław Szostakiewicz 

18.00 + Tomasz Żarski 
3.06.2020, środa 
7.00 + Helena Kurowska – od córki 

Małgorzaty z rodziną 
18.00 ++ Zofia i Julian Kiebzak, Wie-

sław syn, Stanisław Kozieł 
4.06.2020, czwartek 
7.00 + Janina Tarnowska – od sio-

strzenicy Ewy z rodziną  
18.00 rezerwacja
5.06.2020, piątek 
7.00 1) ++ zmarli wypominani w wy-

pominkach rocznych 
 2) + Jan Starzec – od sąsiadów 

Sołtysów, Śmiłków i Szubowej 
18.00 + Zofia Dymek – od wnuczki 

Pauliny 
6.06.2020, sobota 
7.00 ++ Józef Świerczyński r. śm., Julia 

żona, Józef Sala, Rozalia żona 
18.00 dziękczynno-błagalna w 2. 

rocznicę ślubu Anny i Mate-
usza 

7.06.2020, niedziela 
7.00 dziękczynno-błagalna w 24 r. 

święceń o. Ewodiusza z prośbą 
o dalsze Boże błogosławień-
stwo, zdrowie, opiekę MB 
w posłudze kapłańskiej 

9.00 rezerwacja

11.00 1) rezerwacja
 2) dziękczynna-błagalna w in-

tencji Wojciecha i Magdaleny 
z okazji urodzin 

15.30 + Dorota Cudak 2. r. śm. 
8.06.2020, poniedziałek 
7.00 + Helena Kurowska – od córki Ja-

dwigi z rodziną 
18.00 + Zofia Szlachetka r. śm. – od córki 

Marty  
9.06.2020, wtorek  
7.00 + Władysława Kurowska – od 

wnuczki Dominiki z mężem 
18.00 + Władysław Łojas 5. r. śm. 
10.06.2020, środa 
7.00 + Janina Szlachetka – od córki 

Anny z rodziną  
11.06.2020, czwartek 
7.00 ++ Alicja Łukaszuk, Józefa i Pa-

weł Szlachetka, Maria i Stani-
sław Kurowski, Józefa żona, 
Ryszard Łukaszuk 

 2) + Maria Wilkołek 14. r. śm.
10.00 1) rezerwacja
 2) za parafian 
15.30 + Helena Kurowska – od córki 

Jolanty z rodziną 
12.06.2020, piątek 
7.00 + Maria Janik 
18.00 + Eugeniusz Gorączko r. śm.
13.06.2020, sobota 
7.00 ++ Antoni i Janina Dróźdż, ich 

rodzice i rodzeństwo, córki 
Maria i Halina, synowa Jadwi-
ga, Antoni Dróźdż  

18.00 ++ Józefa Prokocka, Helena i An-
drzej Kurowscy, Maria Wątor, 
Stanisława i Eugeniusz Boszko  

14.06.2020, niedziela 
7.00 1) ++ Agnieszka Klimek, Jan 

mąż, Stanisław syn, Stanisław 
Podoba, Maria i Franciszek 
rodzice 

 2) rezerwacja
9.00 1) rezerwacja
 2) ++ Andrzej Oliwa, Maria 

żona, Roman Rusek, Włady-
sława żona, Józef i Ryszard 
synowie, Helena Szlachetka, 
Kazimierz Siuta, Kamila Bart-
kiewicz i zmarli z rodziny 

11.00 ++ Jan i Władysława Tomal, 
zmarli z ich rodzin, Ryszard 
Król 

15.30 rezerwacja

Chrzty
Laura Anastazja Sala  
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Razem walczymy o życie Zbyszka
Zbyszek jest podopiecznym 
„BĄDŹMY RAZEM” Stowarzyszenia 
Hospicyjnego w Wiśniowej.
Gdy miał 21 lat zdiagnozowano 
u niego guza mózgu – astrocyto-
ma WHO II stopnia. 
Przeszedł wtedy operację usunię-
cia guza, potem był poddany ra-
dioterapii, której skutkiem ubocz-
nym było gnicie kości czaszki 
w wyniku czego konieczne było 
usunięcie jej części. 
Przez 15 lat guza nie było. Przez 
ten okres pojawiały się napady pa-
daczkowe, które w ostatnim czasie 
się nasiliły i były coraz częstsze.
Zbyszek co roku był poddawa-
ny badaniu MR (rezonans magne-
tyczny głowy). Badanie z grud-
nia 2019 r. zaniepokoiło lekarzy. 
Wówczas usłyszał słowa lekarza: 

„nastąpiła wznowa guza mózgu 
i konieczna jest natychmiastowa 
operacja”. Rozpoznanie: nowotwór 
złośliwy mózgu.
Minął miesiąc od operacji i wie-
my, że jest jeszcze gorzej niż 15 lat 
temu. Guz mózgu „mutant WHO 
III, ale bardzo prawdopodobna 
już dokonująca się transformacja 
w kierunku glioblastoma”.
Zbyszek został skierowany na 
standardowe leczenie: chemio-
terapię i radioterapię. Niestety ze 
względu na epidemię koronawiru-
sa, utrudnione jest dalsze leczenie. 
W jego przypadku czas jest bar-
dzo ważny. Chemia i radioterapia 
mogą nie pomóc. Mogą być bar-
dzo toksyczne. W przypadku po-
wtórnej radioterapii może dojść 
do martwicy mózgu. Do tego stan-

dardowe leczenie nie daje możli-
wości pozbycia się tego typu guza. 
Zbyszek obecnie jest poddany 
chemioterapii.
Jedyną szansą dla Zbyszka jest 
terapia Optune https://www.
optune.de/, która w Polsce jest 
nierefundowana. 
Technologia hamuje wzrost gu-
zów, zatrzymuje ich rozwój i nie 
powoduje dodatkowych uszko-
dzeń w innych częściach ciała.
Konieczne 6 miesięcy terapii kosz-
tuje jednak niemal 600 tys. zł!
Nie zdobędziemy takich pieniędzy 
sami, a nowotwór przecież nie bę-
dzie czekał…
Zbyszek w chwili obecnej ma 37 lat 
i bez Państwa pomocy, zdaniem 
lekarzy, nie dożyje czterdziestki.
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