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Poznając piękno świata, 
odkrywamy piękno Boga!
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Drodzy Czytelnicy!
Po długiej przerwie oddajemy 
w Wasze ręce kolejne, papie-
rowe już wydanie naszej ga-
zetki parafialnej Biały Kamyk. 
Jako redakcja cieszymy się, że 
znów nasze czasopismo może 

zagościć w Waszych domach. Jednocześnie pragniemy 
poinformować, że obecny numer jest już wydaniem 
wakacyjnym. 

Obecnie mamy miesiąc czerwiec. Miesiąc ten tra-
dycyjnie poświęcony jest Najświętszemu Sercu Jezuso-
wemu. Przebite przez żołnierza włócznią Serce Jezusa 
pozostaje na zawsze symbolem wielkiej i niepojętej mi-
łości Boga do człowieka. Bóg jest miłością. On pierwszy 
nas umiłował i posłał swojego Syna, aby nas zbawił. Nie 
ma większej miłości, niż oddać życie za kogoś – powie-
dział Jezus i na dowód tego sam postąpił według tych 
słów. Oddając cześć Sercu Jezusowemu w tym miesią-
cu uświadamiamy sobie bardziej niż kiedykolwiek, że 
„miłość nie jest miłowana”. Pragniemy przeto, aby nasze 
serca rozpalił ogień Bożej miłości, a widząc, jak wielu 
pozostaje głuchych na wezwanie Pana, wynagradzamy 
za ich brak miłości. Powszechnie wśród ludu chrześci-
jańskiego przyjęła się praktyka Komunii św. w dziewięć 
pierwszych piątków miesiąca jako wynagrodzenie za 
odrzucaną miłość Boga do człowieka. Starajmy się więc 
praktykować tę formę kultu Najświętszego Serca Jezusa.

Miesiąc czerwiec jest także najbardziej oczekiwa-
nym wśród innych miesięcy w ciągu roku. Zwłaszcza to 
oczekiwanie udziela się dzieciom i młodzieży, bowiem 
to oni z upragnieniem czekają końca  roku szkolnego  
i rozpoczęcia wakacji. W tym roku szkolnym wyjątko-
wo wcześniej mury szkolne zostały opuszczone przez 
dzieci i młodzież. Doświadczyli oni za to nieco innej 
formy nauki. Przyszło im bowiem uczyć się zdalnie 
w swoich domach. Było to nie lada wyzwanie zarówno 
dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Ten okres cięż-
kiej pracy w domu powoli się kończy, a wakacje które 
są przed nami niosą ze sobą zapowiedź radości. Jednak 
zanim ona zakróluje na dobre, przed nami jeszcze sporo  
wzruszeń i łez. Pożegnamy się bowiem z nauczycielami. 
W sposób szczególny uczynią to uczniowie klas ósmych, 
żegnając mury naszej szkoły w Jaworniku. Trzeba też 
przynajmniej częściowo pożegnać się z kolegami i kole-
żankami z klasy. 

Dziękujemy Bogu za ten miniony rok szkolny, za na-
uczycieli i rodziców, którzy nas prowadzili przez ten 
czas zdobywania wiedzy. Sami nie nauczylibyśmy się tak 
wielu rzeczy. Wykorzystajmy zatem wakacje do tego, by 
odpocząć od szkoły, komputera, by nabrać sił na nowy 
rok nauki. Wszystko, co będziemy robić – podejmowane 
działania i decyzje – niech rozpoczynają się z Bogiem 

i kończą z Bogiem – wtedy każdy z nas będzie miał pew-
ność, że to co zamierza i to co zrobi, będzie dobre.

W naszej wspólnocie parafialnej wakacje też będą wy-
jątkowe. Na początku lipca swoją I Komunię Świętą prze-
żywać będą uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej. 
To oni po raz pierwszy uczestniczyć będą w sposób pełny 
w Ofierze Mszy Świętej przyjmując Pana Jezusa do swego 
serca. Ogarnijmy ich naszą modlitwą, aby należycie przy-
gotowali się to tego dnia i godnie go przeżyli. 

Niewiele później, bo 16 lipca we wspomnienie NMP 
z Góry Karmel będziemy przeżywali nasz odpust para-
fialny ku czci Matki Bożej. Od samego początku wielkie-
go dzieła zbawienia, dokonywanego przez Jezusa Maryja 
jest obecna i współpracuje skutecznie ze Swoim Synem. 
Ona jest zawsze tam, gdzie gromadzi się Kościół. Zawsze 
tam, gdzie jest obecny Jezus, jest i Maryja. Ona uczy nas 
odrzucać grzech i wybierać to, co optymalne dla nas. 
Modli się wraz z nami, uwielbiając tego, który każdemu 
człowiekowi czyni „wielkie rzeczy” i jest z nami w doli 
i niedoli. Niech zatem każdy i każda z nas stale doznaje 
pociechy i wsparcia od Matki Jezusa i z wielkim szacun-
kiem dziękuje Bogu za Jej dar. Tego wszystkiego na ten 
najbliższy czas wspólnie sobie życzmy.  

ks. Sławomir Głuszek

Matko Szkaplerzna
Mówią o Maryjnym Szkaplerzu
Polska i ludzie całego świata
Że Maryja ze Szkaplerzem w ręce
To nadzieja na długie i szczęśliwe lata

Maryja  swym Szkaplerzem 
Od nagłej  choroby ochroni
Grzeszną duszę ludzką od piekła
I czyśćca  Szkaplerzem  obroni

Nosimy Twój Szkaplerz na piersi
My Tobie Maryjo poddani
Żebyś nas chroniła od nieszczęść 
Najdroższa Szkaplerzna Pani

Wspomóż  Mateczko Szkaplerzna
Niech chrześcijanin dąży i zmierza
Żeby błagalną modlitwę Szkaplerzną
Włączyć codziennie do pacierza

Objawiłaś się dla nas na górze Karmel 
Z Szkaplerzem na samym szczycie
Prosimy otaczaj i opiekuj się nami skrycie
Błogosław Szkaplerzem całe nasze  życie

Dziadek Roman
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Czcigodnym naszym Kapłanom!
Księdzu Proboszczowi 

Władysławowi Salawie
Księdzu Wikariuszowi 

Sławomirowi Głuszkowi

z okazji zbliżających się imienin 
oraz 33 rocznicy święceń kapłańskich

z okazji minionych imienin 
oraz 6 rocznicy święceń kapłańskich

Najlepsze, najpiękniejsze i najserdeczniejsze życzenia!
Aby dobry Bóg obdarzył Was obfitością Swoich łask oraz dobrym zdrowiem, 

ponieważ ono przynosi pogodę ducha, moc, jak również motywuje 
pozwalając dobrze służyć Temu, który dał nam życie i nas potrzebuje. 

Aby udzielał Wam radości i pokoju.
Aby Wam błogosławił w realizacji planów i zamierzeń.

Aby udzielał Wam wszelkiej pomyślności.
Aby obdarzył Was łaską, która przenika serce, otacza dobrem,  

miłością i ciepłem Tych z którymi się spotykacie.
Niech Łaskawy Pan sprawi, aby wypełnianie Waszego powołania  

przyniosło zadowolenie i satysfakcję ze służby Bogu i ludziom. 
Pragniemy także wyrazić wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej parafii.
Za każde dobro, za każdą życzliwość, za każdy gest kochającego serca, dziękujemy.

 Podziwiamy codzienną Waszą pracę, troskę duszpasterską  
oraz poświęcenie i w darze ofiarujemy nasze modlitwy.
Niech prowadzi Was Chrystus, niech się Wami opiekuje  

Matka Najświętsza i Wasi patronowie. 

            Redakcja Białego Kamyka i Parafianie
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Święta rodzina 
z Wadowic 
Justyna Tyrka

7 maja 2020 roku w Wadowicach rozpoczęto proces 
beatyfikacyjny Emilii i Karola Wojtyłów, rodziców 
św. Jana Pawła II. – Jestem przekonany, że staną się 
przykładem dla współczesnych rodzin i ich patrona-
mi. Zwłaszcza teraz, gdy rodzinom potrzeba auten-
tycznych wzorców życia małżeńskiego i rodzinnego 
– powiedział kard. Stanisław Dziwisz i dodał, że sam 
św. Jan Paweł II wspominał, że miał „świętych rodzi-
ców”. Kim byli Emilia i Karol Wojtyłowie?

Emilia Wojtyła, z domu Kaczorow-
ska pochodziła z Krakowa. Była bar-
dzo piękną i elegancką kobietą, bie-
gle mówiła po niemiecku i potrafiła 
grać na pianinie. Karol Wojtyła se-
nior był z zawodu krawcem, po-
chodził z Lipnika. Po odbyciu służ-
by w cesarsko-królewskiej armii 
pozostał w niej i był urzędnikiem 
w kancelarii 56. pułku piechoty wa-
dowickiej. W 1918 r. został oficerem 
Wojska Polskiego. 

W 1905 r. Emilia Kaczorowska po-
znała Karola Wojtyłę, po roku wzię-
li ślub w Kościele św. Piotra i Pawła 
w Krakowie. Dużo później przepro-
wadzili się do Wadowic. 27 sierp-
nia 1906 r. urodził się ich pierwszy 
syn, Edmund. 7 lipca 1916 r. Emilia 
urodziła córeczkę Olgę, która zmar-
ła po 16 godzinach życia. Papież Jan 
Paweł  II wspominał siostrzyczkę 
w swym testamencie. 

W 1920 roku miało się urodzić 
trzecie dziecko państwa Wojtyłów. 
Ze względu na zły stan zdrowia Emi-
lii, jeden z najbardziej znanych wa-
dowickich lekarzy namawiał ją do 
aborcji. Mówił, że matka i dziecko 
mogą nie przeżyć porodu. Spotkał 
się jednak z jednoznaczną odmową. 
Wojtyłowie kochali swoje nienaro-
dzone dziecko i nie zgadzali się na to, 
by je zabić. 18 maja 1920 roku Karol 
Wojtyła zabrał swego syna Edmun-
da do kościoła w Wadowicach, by ra-

zem modlić się Litanią Loretańską. 
W tym czasie na świat przyszedł dru-
gi syn państwa Wojtyłów – Karol Jó-
zef, przyszły Jan Paweł II, święty Ko-
ścioła Katolickiego, papież, którego 
pontyfikat zmienił oblicze świata. 

Sąsiadka Wojtyłów wspomina, że 
Emilia pochylając się nad wózkiem 
z małym Karolem mówiła z uśmie-
chem, że jej Loluś będzie w przy-
szłości kimś wielkim. Emilia marzyła 
także o tym, by jeden z jej synów zo-
stał lekarzem, a drugi księdzem. Mia-
ło się to spełnić, ale nie dane jej było 
towarzyszyć dzieciom w ich drodze.  
Kobieta po ostatniej ciąży znacznie 
podupadła na zdrowiu. Widywano 
jak jej mąż Karol wynosił ją na krze-
śle z mieszkania, by choć chwilę na 
zewnątrz mogła cieszyć się słońcem. 
Zmarła, gdy mały Karol miał 9 lat, 13 
kwietnia 1929 r. Ojciec był tak prze-
jęty bólem, że nie potrafił nawet po-
wiedzieć o tym synowi. Przyszłemu 
papieżowi o śmierci matki powie-
działa nauczycielka.

Karol Wojtyła po pogrzebie żony 
zabrał Edmunda i Karola do Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Wskazał na obraz 
Matki Bożej i powiedział im, że od tej 
pory Ona jest ich mamą. Był bardzo 
religijnym człowiekiem. W udzielo-
nych wywiadach Jan Paweł II wspo-
minał, że jego tata często modlił się 
nawet w nocy, a wspólne życie było 
dla małego chłopca jak „pierwsze 

seminarium”. Karol Wojtyła senior 
przykładał wielką wagę do wychowa-
nia dzieci w duchu patriotyzmu i po-
szanowania ojczyzny. 

Edmund Wojtyła heroicznie wy-
pełniał swe powołanie lekarza i za-
raził się szkarlatyną od jednej z pa-
cjentek. Zmarł po ciężkiej chorobie 
4 grudnia 1932 roku. Dla małego Ka-
rola brat był kimś bardzo ważnym. 
Nie rozstawał się z jego stetosko-
pem, gdy został papieżem spoczy-
wał on zawsze w jego watykańskim 
apartamencie. 

Karol Wojtyła senior razem z naj-
młodszym synem przeprowadzili się 
do Krakowa, mieszkali przy ul. Ty-
nieckiej. Ojciec bardzo troszczył się 
o swego syna, otaczał go opieką, dbał 
o codzienne sprawy. Maria Kydryń-
ska-Michałowska mówiła: „Był czło-
wiekiem skromnym i jakby pokor-
nym, ale już wtedy w moich oczach 
jawił się jako człowiek niezwykły 
(…). Prowadził życie poświęcone 
całkowicie synowi i jego, może odga-
dywanemu, wybraniu i powołaniu”. 

Młody Karol Wojtyła intereso-
wał się literaturą, studiował poloni-
stykę, marzył także by zostać akto-
rem, lecz gdzieś w głębi serca słyszał 
głos Chrystusa. Nie mógł się zdecy-
dować, czy odpowiedzieć na powo-
łanie. 18 lutego 1941 roku wracał 
z pracy z Solvayu, niosąc obiad. Za-
stał swego ojca siedzącego spokojnie 
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przy stole, już nie żył. Dla przyszłego 
papieża był to cios. Czuwał przy ciele 
taty całą noc, po latach wspominał, 
że to wtedy zdecydował się pójść do 
seminarium.

Niedawno wydano pierwszą bio-
grafię rodziców św. Jana Pawła II, 

książka Mileny Kindziuk Emilia i Ka-
rol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Paw-
ła II rozjaśnia wiele tajemnic związa-
nych z Wojtyłami i prezentuje nowe 
fakty. – Emilia i Karol Wojtyłowie po-
trafili wszystko, co czynią w życiu, od-
nosić do wartości wyższych, odnosić 

do wiary. Ta wiara nadawała wyraźny 
sens ich życiu i była ściśle związana 
z wydarzeniami z życia – powiedziała 
w jednym z wywiadów autorka książ-
ki. – Jeśli zostaną wyniesieni na ołta-
rze, to będą to święci dnia codzienne-
go. Święci z sąsiedztwa – dodała.  ■

Istnieją w naszej pamięci narodowej daty, których zna-
jomość jest niemal obowiązkiem każdego Polaka. Dla 
przykładu większość wie, co wydarzyło się na ziemiach 
polskich w 1410 roku, a także z czego zasłynęła Rzecz-
pospolita Obojga Narodów w 1683 dla ówczesnej Euro-
py. Jednak im bliżej pod względem czasowym wystąpiło 
dane wydarzenie, tym datę potrafimy określić z większą 
dokładnością. Co do dnia. I tak na przykład jedną z naj-
ważniejszych dat w polskiej historii jest 11 listopada 1918. 
Z tego ważnego dla naszego narodu roku, chciałbym prze-
nieść się do roku 1920, kiedy to 15 sierpnia trwała bitwa 
Warszawska, gdy,ważyły się losy młodego państwa, które 
niecałe dwa lata wcześniej powróciło na mapę. W tym pa-
miętnym roku 1920, konkretnie 18 maja, w mało znanej 
mieścinie Wadowice przychodzi na świat chłopiec – Ka-
rol Wojtyła – św. papież Jan Paweł II.

Zapewne nikt by wtedy nie pomyślał, że to nowo na-
rodzone dziecko zostanie jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych i szanowanych Polaków na świecie, będzie 
przewodzić Kościołem katolickim, oraz w bardzo dużym 
stopniu przyczyni się do zmian ustrojowych w komuni-
stycznej Ojczyźnie.

Właśnie w tym roku, 18 maja 2020 obchodziliśmy set-
ną rocznicę urodzin tego wielkiego Polaka. Niestety, pan-
demia koronawirusa i ograniczenia w sferze publicznej 
uniemożliwiły organizacje przewidzianych uroczysto-
ści i okolicznych spotkań poświęconych setnej rocznicy 
przyjścia na świat Karola Wojtyły.

Główne obchody I odbyły się 18 maja w sanktuarium 
św. Jana Pawła II w Krakowie. Mszy przewodniczył abp 
Marek Jędraszewski, odbył się też koncert „Santo Subi-
to – prorok naszych czasów”. O godz. 20.00 na kanale 
YouTube Archidiecezji Krakowskiej transmitowano prze-
mówienie papieża Franciszka.  Także 18 maja przed Sank-
tuarium św. Jana Pawła II wypuszczone zostały gołębie 

oraz biało-żółte balony. 
Z kolei na budynku Pałacu 
Arcybiskupów Krakow-
skich przy ulicy Francisz-
kańskiej 3 wyświetlono 
pokaz laserowy, transmi-
towany online. Na ele-
wacji budynku, z którym 
przez lata związany był 
Karol Wojtyła i do które-
go tak chętnie przyjeżdżał 
jako papież i spotykał się 
z wiernymi z okna papie-
skiego, zobaczyć można 
było teksty Jana Pawła II, 
odnoszące się do godno-
ści osoby ludzkiej, pojęcia 
prawdy, sprawiedliwości, 
odpowiedzialności oraz wzajemnego szacunku. 

W niedzielę, 17 maja uroczystości obchodzono w Wa-
dowicach. Po uroczystej mszy odbył się koncert z Domu 
Rodzinnego Jana Pawła II, „Urodziłem się w Wadowicach 
– Karol Wojtyła”. 

Spragnieni wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II 
otrzymali doskonałe narzędzie, gdzie wiedza na temat 
papieża Polaka została skrupulatnie i przejrzyście udoku-
mentowana. Centrum Myśli Jana Pawła II zebrało, ska-
talogowało i opracowało materiały archiwalne związane 
z papieżem Polakiem, które do tej pory były rozproszone 
w wielu miejscach. Efektem kilkuletniej pracy jest portal 
jp2online.pl– największa na świecie wirtualna baza infor-
macji o polskim Papieżu. Strona zbiera w jednym miejscu 
różnorodne materiały archiwalne związane z Janem Paw-
łem II, takie jak: nagrania radiowe i telewizyjnej, fotogra-
fie, dokumenty archiwalne, teksty i opracowania.

W naszej parafii również jest obecny żywy i aktywny 
kult papieża Polaka. Jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami 
relikwii kropli krwi Karola Wojtyły, którą z czcią wielbi-
my i zajmuje ona honorowe miejsce w naszym parafial-
nym kościele.

Sto lat to dla człowieka kawał czasu, a mimo to pamięć 
o Karolu Wojtyle nie słabnie. Przeszedł do historii jako 
wielki Polak, patriota, odważny obrońca wiary i przede 
wszystkim wspaniały, dobry człowiek. Dziękujmy Bogu, 
że obdarował nas tak wspaniałym rodakiem oraz to, że 
mogliśmy żyć w jego czasach i być naocznymi świadkami 
jego barwnego, pięknego życia. ■

Setna rocznica 
urodzin  
św. Jana Pawła II
Dawid Grzeszkowicz
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Imię naszego świętego wywodzi 
się od słowa francuskiego roche 
– skała, oznacza człowieka od-
pornego, twardego jak skała. Wo-
bec braku dokładnych danych 
jest niemożliwą ustalić chrono-
logię Świętego. W dawnych cza-
sach nie przywiązywano do tego 
wielkiej wagi. Podkreślano raczej 
fakty, które zadziwiały w swej 
wyjątkowości.

Jest pewne, że św. Roch zmarł przed rokiem 1420, 
gdyż wtedy pojawia się jego pierwszy żywot i pierwsze 
ślady jego kultu. Urodził się w wieku XIV w Montpellier, 
mieście portowym w południowej Francji, koło Marsy-
lii. W 1289 roku został założony tu uniwersytet, drugi co 
do sławy po uniwersytecie paryskim. Rodzice św. Rocha 
należeli do zamożniejszych w mieście. Kiedy długi czas 
nie mieli dziecka, uprosili sobie syna modlitwą i jałmuż-
nami. Roch stracił rodziców w młodym wieku. Wów-
czas, idąc za radą Ewangelii: „Jeśli chcesz być doskonały, 
idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz 
miał skarb w niebie” (Mt19, 21), pieszo, z kijem podróż-
nym w ręku udał się z pielgrzymką do Rzymu.

Nie doszedł jednak do Wiecznego Miasta. Kiedy 
w miasteczku włoskim Acquapendente zastał epide-
mię dżumy, zatrzymał się tam, aby zarażonym spieszyć 
z pomocą, nie bacząc na to, że naraża się na śmiertel-
ne niebezpieczeństwo. W nagrodę za to heroiczne po-
święcenie dla bliźnich, miał go Pan Bóg obdarzyć łaską 
uzdrawiania. Zjednało mu to sławę świętego. Uciekając 
przed otaczającym go tłumem wielbicieli, opuścił mia-
sto i udał się do Rzymu, gdzie spędził około 3 lat, nawie-
dzając kościoły, opiekując się chorymi i ubogimi.

Chciał teraz powrócić do Francji. W drodze zatrzy-
mał się w Loreto. W Piacenza zastał znowu epidemię 
dżumy. Przy posłudze chorym zaraził się. Na szczęście 
znalazł się pewien zamożny człowiek, który zajął się św. 
Rochem. Kiedy Święty wyzdrowiał, udał się dalej na 
północ. Gdy jednak znalazł się już nad Lago Maggiore 
(Jeziorem Wielkim) w miasteczku Angera, pochwycili 
go żołnierze pograniczni i biorąc za go szpiega, uwięzili. 
Poddano go indagacjom śledczym, połączonym ze sto-
sowaniem nawet tortur. Wycieńczony nie przetrzymał 
mąk i w zimnym, ciemnym lochu dokonał życia.

A jednak Pan Bóg o swoim słudze nie zapomniał. 
Mieszkańcy miasta ujęli się za pielgrzymem, którego sła-
wa świętości zdołała już do nich dotrzeć. Zabrali ze sobą 

relikwie Świętego i pochowali je w parafialnym kościele. 
Potem przeniesiono jego relikwie do Voghera, a wresz-
cie do Wenecji (w roku 1485), gdzie do dnia dzisiejszego 
można je oglądać w kościele wystawionym ku jego czci.

Kult św. Rocha rozszedł się szybko po Europie. Czę-
ste epidemie, które dziesiątkowały ludność i wyludnia-
ły osady ludzkie, sprzyjały rozwojowi czci św. Rocha 
jako patrona od zarazy. Powstały w wieku XV bractwa 
św. Rocha w Wenecji (1477), Rzymie (1499) i w wielu 
innych miejscach. Papież Aleksander VI († 1503) wy-
stawił ku czci Świętego w Rzymie kościół, a papież Pius 
IV ufundował szpital, który powierzył opiece Bractwa 
św. Rocha (1560). Od wieku XV św. Roch należy do 14 
Orędowników. Niemało do rozpowszechnienia kultu 
św. Rocha przyczynili się franciszkanie, którzy uważają 
go za swojego tercjarza. Obecnie Święty ma swoje sank-
tuaria w Arles, Wenecji,   St. Roch-Berg, Huy i Anversa.

W roku 1854 papież Pius IX obwołał św. Rocha pa-
tronem Montpellier. Jego imię nakazał umieścić w Mar-
tyrologium Rzymskim papież Grzegorz XIII († 1585), 
a potwierdził tę decyzję surowy papież Urban VIII 
(† 1644). Ku czci św. Rocha powstała nawet rodzina za-
konna (rochici). Ku czci Świętego wystawiono na świe-
cie około 3000 kościołów i kaplic. W samych Włoszech 
można spotkać aż 64 miejscowości o nazwie San Rocco 
– Święty Roch.

Legenda głosi, że w dniu śmierci św. Rocha miano 
znaleźć w więzieniu kartkę z napisem: „Ci, którzy zosta-
ną dotknięci zarazą, a będą wzywać na pomoc św. Ro-
cha, jako swojego pośrednika i patrona, będą uleczeni”. 
Wspominamy o tym, gdyż ikonografia bardzo często 
przedstawia Świętego jako żebraka w łachmanach, z la-
ską podróżną w ręku, z psem liżącym mu rany lub bie-
gnącym obok i z kartką z tymże napisem. W Polsce kult 
jego był kiedyś powszechny. Modlono się do niego, jako 
do patrona, który strzeże ludzi i bydło od zarazy. W Oj-
czyźnie naszej wystawiono ku czci św. Rocha 63 kościo-
ły, nadto wiele kaplic, kapliczek, ołtarzy. Obrazów zaś, 
feretronów, sztandarów z jego wizerunkiem jest wie-
le setek. Święty miał w Polsce także swoje sanktuaria. 
I tak w Słocinie koło Rzeszowa była figura św. Rocha, 
w srebrno-złoconej sukni, bardzo czczona. Kult św. Ro-
cha był znany także w Dobrzeniu Wielkim, Konopnicy, 
Osieku Pomorskim, Gronowie Pomorskim, Milkowi-
cach, Jonkowie, Klewkach i Białymstoku. Jeszcze dzisiaj 
odpusty ku czci Świętego są tam licznie obchodzone.

Z dniem św. Rocha są związane przysłowia ludo-
we: „Na św. Roch w stodole groch”; „Od św. Rocha na 
polu socha”. Oskar Kolberg przypomina nam panują-
cy zwyczaj (w. XIX): w wielu okolicach za jego czasów 
gromadzono bydło przed kościołem, by je kapłan po-
błogosławił, a będzie za przyczyną św. Rocha zdrowie. 
„Gdzieniegdzie przepędza się bydło przez ogień, by nie 
chorowało. Ogień zapala się ocieraniem drewna o drew-
no”. Zwyczaje te zachowały się tu i ówdzie po dziś. ■

Św. Roch XV wiek

Elżbieta Łabędzka
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AKTUALNOŚCI

Nowi lektorzy
ks.  Sławomir Głuszek

Dnia 8. czerwca dziewięciu starszych ministrantów z na-
szej parafii otrzymało błogosławieństwo na urząd lekto-
ra. Uroczystego błogosławieństwa podczas Mszy Świętej 
odprawionej w Sanktuarium Matki Bożej w Myślenicach 
dokonał ksiądz dziekan dekanatu myślenickiego dr An-
drzej Caputa. Natomiast w kazaniu ks. Marcin Filar zwra-
cał się przede wszystkim do nowo pobłogosławionych 
lektorów. Nawoływał ich, tłumacząc by życie, które wio-
dą było szlachetne, a postępowanie godne urzędu lektora. 
Podkreślił tym samym, aby to co czytają i przekazują in-
nym, sam stosowali w swoim życiu zarówno rodzinnym, 
koleżeńskim jak i społecznym.

Nowo pobłogosławionym lektorom życzymy obfitości 
Bożych łask niezbędnych w wypełnianiu swojej posługi 
dla dobra naszej wspólnoty parafialnej, a ich rodzinom 
składamy serdeczne gratulacje.  ■
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Zwykle nasze motywacje ukierunko-
wane na rozwój wiary dotyczą wy-
branego zagadnienia i również od-
noszą się do określonego okresu 
w liturgii Kościoła. Tym razem spró-
bujemy wyznaczyć sobie w duchowej 
wędrówce przez trzy miesiące, takie 
najważniejsze punkty odniesienia 
widniejące na firmamencie naszej 
wiary, które będą wskazywać nam 
drogę, które będą punktami orienta-
cyjnymi, tak jak przykładowo wieża 
kościoła, czy jakiś wysoko wznoszący 
się obiekt w terenie, może być przed-
miotem charakterystycznym dla po-
dróżnika czy wędrowca.

Czerwiec
Ten miesiąc jest bogaty w takie cha-
rakterystyczne punkty odniesienia, 
czyli wyróżnione dni w kalenda-
rzu liturgicznym, które określają na-
szą wędrówkę drogą wiary i orientu-
ją nas na Pana Boga. Uważam, że od 
wspomnienia poniżej wymienionego 
święta powinniśmy rozpocząć wy-
szczególnianie tych wydarzeń zbaw-
czych, które Kościół podniósł do ran-
gi święta lub uroczystości, chociaż 
wypada ono w tym roku na przeło-
mie maja i czerwca – Zielone Świąt-
ki, czyli uobecnienie Zesłania Ducha 
Świętego w Kościele. Ostatniego maja 
Dzień Pięćdziesiątnicy, zaś pierwsze-

go czerwca drugi dzień Zielonych 
Świąt, Święto Matki Bożej Matki Ko-
ścioła. Można by rzec, podwójne 
święto, czyli dwa w jednym, a więc 
duchowa uczta animowana przez 
Ducha Świętego, napełniającego na-
sze serca Bożą miłością, który pra-
gnie nieustannie nam towarzyszyć, 
chronić nas, prowadzić, pouczać, po-
cieszać, wyzwalać i uświęcać. Czy-
ni to również wraz z Maryją i przez 
Maryję. Ten Duch Prawdy, który stał 
się dla nas darem, wskazuje na kolej-
ny punkt orientacyjny w tułaczce po 
ścieżkach wiary, a więc Uroczystość 
Trójcy Świętej, która przypada za-
wsze w niedzielę po Zesłaniu Ducha 
Świętego. Święto, które przypomina 
o jednym z fundamentów będącym 
tajemnicą wiary objawioną przez Je-
zusa Chrystusa, tajemnicą Boga Je-
dynego w Trójcy Osób. Bóg Ojciec 
z miłości do nas posyła nam Syna. 
Syn z miłości do nas daje nam same-
go siebie. Ojciec i Syn z miłości dają 
nam Ducha Świętego, a Duch Świę-
ty drogą miłości prowadzi nas w głąb 
tajemnicy Bożego życia. Nie może-
my też zapomnieć o święcie, które 
poprzedza niedzielę Trójcy Przenaj-
świętszej, a wypada w czwartek. Jest 
to święto Jezusa Chrystusa Najwyż-
szego i Wiecznego Kapłana, które ce-
lebrujemy na tydzień przed Bożym 

Ciałem. Te dwa święta mają wspólne 
źródło, którym jest Najświętsza Ofia-
ra – Eucharystia. W tej wyliczance 
następnym punktem odniesienia jest 
wspomniane Święto Bożego Ciała, 
czyli Uroczystość Najświętszego Cia-
ła i Krwi Chrystusa. Cudowne Świę-
to, które zachęca do wyznania wiary 
w Boga bliskiego każdemu człowie-
kowi. Przez cały rok to my odpowia-
damy na zaproszenie i przychodzimy 
do Boga obecnego w świątyni w Naj-
świętszym Sakramencie. Tymcza-
sem w tym dniu, to On przychodzi 
do nas pod postacią Chleba Eucha-
rystycznego. Uczestnictwo w proce-
sji, czyli podążanie za Nim ma nam 
uświadomić, że wiara nie może się 
ograniczyć do murów świątyni i do 
izdebki domu, jak co niektórzy pró-
bują nam wmówić. Kościół uczy, że 
przyjmując Komunię Świętą, jeste-
śmy powołani do tego, abyśmy byli 
dla innych żywym tabernakulum, ta-
kim autentycznym znakiem miłości 
Boga do ludzi. Kierując się tą praw-
dą, postarajmy się w naszych rozwa-
żaniach zatrzymać dłużej przy ko-
lejnym święcie, a w zasadzie przy 
całym miesiącu, który poświęcony 
jest Najświętszemu Sercu Pana Je-
zusa. W tym roku uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa przypa-
da 19 czerwca, czyli w piątek, tydzień 
po Bożym Ciele. W tym dniu słyszy-
my zachętę Pana Jezusa: „Przyjdźcie 
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni 
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrze-
pię. Weźcie moje jarzmo na siebie 
i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy 
i pokorny sercem, a znajdziecie uko-
jenie dla dusz waszych”. To zaprosze-
nie od Serca Jezusowego, które jest 
dobroci i miłości pełne, zostało skie-
rowane do nas, którzy jesteśmy goto-
wi Mu zaufać i jak dziecko tulące się 
do matuli, przytulić się do Jego Ser-
ca. Bo Serce Zbawiciela jest wrażliwe 
na utrudzenie i słabości ludzi. A ser-
ce nasze pragnie pokoju, bezpieczeń-
stwa, harmonii i miłości, do tego tę-
skni i dąży. Ten głód serca może 
zaspokoić tylko Bóg, co trafnie ujął 
św. Augustyn w popularnym zda-
niu: „I niespokojne jest serce nasze, 
dopóki w Tobie nie spocznie” (Wy-

Święta i uroczystości, 
czyli wakacyjny motor 
napędowy wiary
Wacław Szczotkowski

Codzienność nieustannie nas zaskakuje i ciągle nam przypomi-
na o wyjątkowych czasach, w jakich przyszło nam żyć. W pewien 
sposób ta nadzwyczajna epidemiczna rzeczywistość odciska się 
także na działaniach naszego parafialnego pisma. Wszystko na to 
wskazuje, że ten obecny numer BK obejmuje trzy miesiące; czer-
wiec, lipiec i sierpień. To po raz pierwszy taki przypadek w hi-
storii naszego BK. Dlatego nasze deliberowanie o wierze winno 
uwzględnić nie miesięczną, ale szerszą perspektywę czasową. 
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znania I, 1). Tylko Serce Boga może 
dać ludziom ukojenie i odpoczynek. 
Dlatego Pan Jezus dopinguje nas do 
podjęcia trudu życia wraz z Nim, do 
przyjęcia jarzma i ciężaru, jako obo-
wiązków, które wynikają z Bożego 
prawa i Dobrej Nowiny. Tym jarz-
mem jest miłość, do której nawołuje 
przykazanie miłości Boga i bliźniego. 
Poddanie się prawu miłości i naśla-
dowanie Pana Jezusa nie powinno 
być ciężarem dla Jego uczniów, ale 
łaską i przywilejem. W Sercu Boga 
jest miejsce dla każdego człowie-
ka. Św. Małgorzata Maria Alacoque 
usłyszała takie zapewnienie w obja-
wieniu „Oto Serce, które tak umiło-
wało ludzi, że nie szczędziło niczego, 
aż do zupełnego wyniszczenia się dla 
okazania im miłości”. Wówczas, gdy 
odkryjemy Jego miłujące Serce znaj-
dziemy ukojenie dla dusz naszych.

Prośmy Pana Jezusa o łaskę czy-
stego i posłusznego serca na wzór 
Serca Jego Matki Maryi. Jej piękne 
i słuchające Serce, które zachowy-
wało wszystkie słowa Jezusa, stało 
się skarbcem Słowa Bożego dla pier-
wotnej wspólnoty Kościoła. O tym 
Niepokalanym Sercu Matki nasze-
go Pana zasłuchanym w Jego słowo 
i rozmodlonym, przemienionym 
w archiwum Ewangelii przypomi-
na nam Uroczystość Niepokalane-
go Serca Najświętszej Maryi Panny, 
przylegające i bliźniacze wydarze-
nie do Uroczystości Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Wtedy w następ-
nym dniu po tej uroczystości, czyli 
w sobotę wpatrujemy się w Jej Nie-
pokalane Serce. W tym roku to data 
20 czerwca.

Lipiec
16 dzień tego miesiąca jest dla wie-
rzących parafii w Jaworniku datą, 
która jest takim lipcowym filarem 
i punktem oparcia w wakacyjnej po-
dróży po ścieżkach wiary. Odpust 
Najświętszej Maryi Panny Szkaplerz-
nej z Góry Karmel. W tej uroczy-
stości Pan Jezus przez pośrednictwo 
Maryi pragnie nam objawić i przypo-
mnieć nieskończoną dobroć, miłość, 
czułość, troskę, wierność i moc Ojca. 
Aby jednak stać się godnym tych 

wartości i darów, trzeba mieć serce 
jak Matka; adorujące, ufające, ofiar-
ne, otwarte i pragnące darów Ojca. 
Pani Szkaplerzna przypomina nam, 
że nasz Bóg jest Ojcem wiernym, 
bliskim, a przede wszystkim kocha-
jącym. To Ona uczy nas owocnej 
współpracy z wolą Bożą dając światu 
Zbawiciela. Jest dla tych, którzy chcą 
być Jej dziećmi wzorem posłuszeń-
stwa. Ona też umacnia wiarę Ludu 
Bożego Nowego Przymierza. Czyniła 
to przez wieki i czyni nadal, aby Je-
zus mógł być prawdziwie Królem na-
szych serc.

Sierpień
I w tym miesiącu podobnie jak w lip-
cu i czerwcu Maryja i Jej liturgicz-
ne wspomnienia stają się bazą, czyli 
czymś takim, co pomoże wzmocnić 
naszą wiarę, co zdoła uratować 
nadwątloną nadzieję i rozpalić na 
nowo osłabłą miłość. Łatwo się do-
myśleć, że tym razem weźmiemy 
za podstawę dzień 15 sierpnia, czy-
li Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny. To święto góruje nad inny-
mi i w tym miesiącu skupia na so-
bie uwagę całej wspólnoty Kościo-
ła. Ono swoim blaskiem przyćmiewa 
sierpniowe religijne wydarzenia. Po-
nownie Matka Najświętsza wyznacza 
nam standardy 
chrześcijańskie-
go życia, które 
mają być zwień-
czone i ukoro-
nowane życiem 
wiecznym z Bo-
giem, czyli zre-
a l i z o w a n i e m 
pierwszego i naj-
ważniejszego po-
wołania jakim 
nas Bóg obda-
rzył, czyli powo-
łaniem do świę-
tości. Maryja jest 
obecna w Ko-
ściele przez cały 
rok, towarzysząc 
nam swoją dys-
kretną obecno-
ścią i wypraszać 
potrzebne ła-

ski, umacniać swoją wiarą nasze za-
trwożone serca. Jej wstawiennictwo 
dodaje nam odwagi w kroczeniu za 
Chrystusem. Wpatrujmy się w Pięk-
no Maryi wziętej do nieba, która jest 
przykładem wszystkich wielkich 
ludzkich cnót. 

Ponadto, szukając punktów od-
niesienia w wakacyjnej pielgrzymce 
duchowej, należy pamiętać o każdej 
niedzieli, gdyż ona podobnie jak wy-
żej wspomniane święta i uroczystości 
wytycza nam rytm chrześcijańskie-
go życia i jest cennym wskaźnikiem 
pobożności. To podczas Dnia Pań-
skiego spotykamy się ze Zmartwych-
wstałym Panem na Mszy Świętej, słu-
chamy Jego słowa i przyjmujemy Go 
do swojego serca w Komunii Świętej, 
uobecniając w ten sposób w naszym 
życiu wszystkie najważniejsze wy-
darzenia dotyczące naszego zbawie-
nia. Pamiętajmy, że każdej niedzieli 
świętujemy Zmartwychwstanie Pań-
skie, Zesłanie Ducha Świętego i inne 
pamiątki związane z życiem Syna 
Bożego. 

Kościół przez pielęgnowanie 
i wspominanie w liturgii tych waż-
nych wydarzeń zbawczych prowadzi 
nas drogą do Boga i umacnia naszą 
wiarę, abyśmy byli blisko Niego i jed-
noczyli się z Nim. ■

Serce Jezusa
Serce Jezusa to głębia zbawienia,
Kto w tą głębię spojrzy, ukoi duszy swej drżenia.
Serce Jezusa odbicie łask Bożych.
W Sercu Tym Bóg Ojciec zbawienie Twe złożył.
Tyle przymiotów w Tym Sercu Jezusa,
Każda zazna spokoju tam człowiecza dusza.
O cóż człowieku szukasz na tej ziemi,
Czymże chcesz zapełnić życie bez nadziei.
Serce Jezusa starte za grzechy bez miary.
O, proszę Cię Serce Boże przymnóż nam tu wiary.
Bacz o Panie Święty, my Twoją własnością,
Trzymaj nas przy Sobie z ojcowską miłością.
Nie dozwól się oddalić w grzechowe ciemności,
Zanurz nas w Twym Sercu w bezmiarze świętości.
Obroń nas o Jezu, przetnij grzechów pęta,
Aby nas szatańska nie dosięgła ręka.

Marcin
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORNIKU

Do Szkoły Podstawowej w Jaworni-
ku uczęszczało ogółem 310 uczniów 
z klas I–VIII oraz po raz pierwszy 
oddziału przedszkolnego. Ucznio-
wie angażowali się w życie szkoły 
i aktywnie uczestniczyli we wszyst-
kich podejmowanych w szko-
le działaniach i konkursach. Zre-
alizowaliśmy działania związane 
z projektami: Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa, Nowe Ho-
ryzonty Edukacji Filmowej oraz Ak-
tywna Tablica. Nasza szkoła wzię-
ła udział w X edycji Małopolskiego 
Konkursu promującego bezpieczeń-
stwo uczniów na drodze „Odbla-
skowa szkoła”. Uczestnicząc w akcji 
otrzymaliśmy certyfikat „Bezpiecz-
na Szkoła”. Tradycyjnie odbyły się 
uroczystości szkolne. W październi-
ku akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Nasza szkoła wzięła też 
udział w akcji zorganizowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
„Szkoła pamięta’’. Tego dnia ucznio-
wie zapalili znicze w miejscach zwią-
zanych z wojenną historią Jaworni-
ka. W listopadzie zadumaliśmy się 
nad trudną historią Polski na aka-
demii z okazji Święta Niepodległości 
organizowanej dla naszej szkolnej 
społeczności oraz drugiej – dla ca-
łej społeczności Jawornika. Wzięli-
śmy udział w klasowych spotkaniach 
przy wigilijnym stole. Na bożonaro-
dzeniowe przedstawienie w wykona-
niu uczniów naszej szkoły zaprosili-
śmy mieszkańców Jawornika. Odbył 
się także Dzień Babci i Dziadka. Ak-
tywnie działało Koło Wolontariatu , 
przeprowadzono zbiórki i akcje cha-
rytatywne m.in. zbiórkę artykułów 

kosmetycznych dla pacjentów szpi-
tala w Myślenicach. Nasi uczniowie 
brali też udział w zbiórkach żyw-
ności organizowanych przez Cari-
tas. Dziękujemy wszystkim uczniom 
i ich rodzinom za pomoc i udział 
w tych akcjach! 

Przez cały rok szkolny na stanowisku 
przewodniczącego szkoły dzielnie 
spisywał się Jakub Silezin. Samorząd 
Uczniowski aktywnie współpracował 
z Dyrekcją Szkoły i podejmował róż-
norodne działania m.in. organizował 
zabawy taneczne, mikołajki, pocztę 
walentynkową, Dzień Kobiet, Dzień 
Chłopaka. Samorząd Uczniowski 
zorganizował również konkurs na 
wakacyjne wspomnienia oraz kon-
kurs fotograficzny pt. „Małe duże 
dzieci” z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, gdzie uczniowie mieli za za-
danie rozpoznać swoich nauczycieli 
na ich zdjęciach z dzieciństwa. Nasi 
wychowankowie godnie reprezen-
towali naszą szkołę osiągając wie-
le sukcesów i zdobywając nagrody 
oraz wyróżnienia w różnorodnych 

konkursach. Uczniowie uczestniczyli 
w konkursach przedmiotowych oraz 
tematycznych organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, 
z sukcesami w etapie wojewódzkim 
konkursu ,,Krakowska matematyka” 
oraz w konkursie biblijnym. W po-
wiatowym konkursie informatycz-
nym organizowanym przez Zespół 
Szkół im. Andrzeja Średniawskie-
go w Myślenicach nasz uczeń zdobył 
I miejsce. Udziałem naszych uczniów 
stały się także liczne sukcesy sporto-
we m.in.: w Powiatowych Igrzyskach 
Dzieci i Młodzieży w badmintonie 
drużynowym dziewcząt i chłopców, 
w Powiatowych Igrzyskach Młodzie-
ży w tenisie stołowym drużynowym 
i indywidualnym dziewcząt, w Po-
wiatowych Igrzyskach Dzieci i Mło-
dzieży w badmintonie chłopców. 
Mamy bardzo utalentowaną mu-
zycznie młodzież – w listopadzie od-
był się Szkolny Konkurs Pieśni Pa-
triotycznych, a w styczniu odbył się 
Szkolny Konkurs Kolęd i Pastora-
łek, w którym udział wzięło łącznie 
75 uczniów. Nasi uczniowie odnie-
śli sukcesy również w konkursach re-
gionalnych – XVI Przeglądzie Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej Głogo-
czów 2019, w X Powiatowym Prze-
glądzie Kolęd i Pastorałek Sułkowice 
2020 w Sułkowickim Ośrodku Kultu-
ry, w XX Gminnym Przeglądzie Ko-
lęd i Pastorałek Szkół Podstawowych 
„Hej, kolęda…” w Wiejskim Domu 
Kultury w Głogoczowie. 

Drugie półrocze okazało się 
wielkim wyzwaniem zarówno dla 
uczniów, nauczycieli jak i dla ro-
dziców naszych uczniów, w bardzo 

Podsumowanie roku 
szkolnego 2019/2020 
w SP w Jaworniku
Rok szkolny 2019/2020 to już historia, dlatego chcemy podsumo-
wać efekty wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. 

   Najlepsi sprtowcy
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORNIKU

krótkim czasie nasza Szkoła zaczę-
ła funkcjonować w trybie on-line. 
Gratulacje należą się całej szkolnej 
społeczności, bo z tym zadaniem 
poradzili sobie świetnie pokonu-
jąc trudności. Pandemia i zamknię-
cie szkół nie przeszkodziło nam 
w aktywności. Uczciliśmy 100-lecie 
urodzin św. Jana Pawła II Wielkie-
go Papieża i Polaka. Zorganizowa-
liśmy szkolny konkurs biblioteczny 

„Z książką w domu”, Szkolny Ro-
dzinny Konkurs Plastyczny „Najcie-
kawsza ozdoba wielkanocna 2020”, 
etap szkolny ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego online Świat 
Oczami Młodych na projekt znaczka 
pocztowego „Wolontariat na znacz-
kach pocztowych”. Uczniowie uczest-
niczyli też w regionalnych konkur-
sach. W Szkolnych Konfrontacjach 
Plastycznych organizowanych przez 

WDK Głogoczów nasza uczenni-
ca zajęła II miejsce. O wszystkich 
sukcesach i wydarzeniach w szko-
le szczegółowo można przeczytać na 
naszej stronie internetowej https://
spjawornik.pl/. Przed nami wyma-
rzone dwa miesiące wakacji. Mamy 
głęboką nadzieję, że pandemia ustąpi 
i będziemy mogli w pełni cieszyć się 
szkolnym życiem od września nowe-
go roku szkolnego!  ■

Oczami Ósmoklasistki
Mam na imię Ula i w tym roku kończę szkołę podstawową. Myślę, że 

nikt z nas nie spodziewał się, że przyjdzie nam się żegnać w tak trudnych 
okolicznościach.

Dodatkowym stresem jest czekający nas egzamin, który zgodnie z aktualnymi 
informacjami ma odbyć się w dniach 16–18 czerwca. Każdy z nas na swój sposób 
i w miarę możliwości starał się do niego przygotować.

Kiedy jeszcze mogliśmy chodzić do szkoły, dwa razy pisaliśmy egzaminy próbne 
z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Również w trakcie nauczania 
zdalnego chętni mogli sprawdzić swoje siły podchodząc do próby po raz trzeci. 
Z wyników raczej byłam zadowolona, chociaż prawdę mówiąc najlepszy uzyskałam 
z matematyki. I to prawda, że dobrze czuję się właśnie z tego przedmiotu. 
Najtrudniej jest mi osiągnąć dobry wynik z języka angielskiego.

Nauczyciele w ciągu zarówno nauczania tradycyjnego jak i zdalnego starali 
się jak najlepiej przygotować nas do tego pierwszego, tak poważnego egzaminu 
w naszym życiu. Podsyłali nam testy i zadania do rozwiązania. Moje przygotowania 
polegały na tym, że najlepiej jak potrafiłam odrabiałam wszystkie zadania, które 
nauczyciele zadawali. Napisałam egzamin próbny i starałam się powoli wszystko 
powtarzać. Korzystałam z konsultacji z matematyki. Ogólnie czuję, że powinno 
być dobrze, jednak im bliżej, tym częściej wydaje mi się, że mogłam zrobić coś 
jeszcze i boję się, że właśnie tego czegoś zabraknie mi na egzaminie.

Myślę, że wyniki egzaminu mają dość duże znaczenie dla mojej przyszłości,  
ale nie największe. Ważne są też przecież oceny, które uzyskaliśmy w ciągu 
całego roku. Moim zdaniem egzamin to po trochu zarówno wiedza jak i szczęście,  
a to co robiliśmy w szkole ma swoje odbicie właśnie w ocenach na koniec roku.

Nie do końca jeszcze wiem kim zostanę, ale swoją przyszłość wiążę z naukami 
przyrodniczymi i matematycznymi. Chciałabym znaleźć taką pracę, w której 
mogłabym pomagać innym.

 Urszula Orzechowska 8b
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ARCHIDIECEZJA

Wiadomości z Archidiecezji
• 7 maja 2020 roku w bazylice Ofiarowania NMP 
w Wadowicach rozpoczęto proces beatyfikacyj-
ny Emilii i Karola Wojtyłów – rodziców św. Jana 
Pawła II. 

• Tegoroczna 40. Jubileuszowa Piesza Piel-
grzymka Krakowska odbędzie się w zależności 
od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce 
i z pełnym poszanowaniem wprowadzanych 
rozwiązań prawnych w zakresie organizacji 
wydarzeń masowych, w tym organizowanych 
w oparciu o akty prawne normujące stosunki 
Państwo Kościół.

• Emerytowany papież Benedykt XVI przygoto-
wał specjalny list na 100-lecie urodzin św. Jana 
Pawła II. Dał w nim wyraz i świadectwo swe-
go szacunku dla świętości naszego wielkiego 
rodaka.

• Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana 
Pawła II w Krakowie zorganizował czytanie dzie-
ła „Pamięć i tożsamość” św. Jana Pawła II. Frag-
menty zostały odczytane i nagrane przez m.in.: 
metropolitę krakowskiego, parę prezydencką, 
marszałka województwa i przewodniczącego 
małopolskiego sejmiku.

• Osoby z całego świata wzięły udział w two-
rzeniu wirtualnego pomnika dla św. Jana Paw-
ła II z okazji 100-lecia jego urodzin. Stworzono 
wspólnie nagranie litanii do św. Jana Pawła II. 
Modlitwa połączyła m.in. Polskę, Panamę, Ar-
gentynę i Włochy, zaangażowały się w nią dzie-
ci, młodzież, rodziny, małżonkowie, siostry, bra-
cia zakonni oraz duszpasterze. 

• W dniu 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II me-
tropolita krakowski ogłosił, że decyzją papieża 
Franciszka wspomnienie św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej zostało rozszerzone na cały świat. 
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów wydała z upoważnienia Ojca 
Świętego dekret o wpisaniu wspomnienia do-
wolnego św. Faustyny Kowalskiej do Ogólnego 
Kalendarza Rzymskiego.

• Studenci krakowskich duszpasterstw akade-
mickich zapraszają do podjęcia „wypoczynku 
z Karolem Wojtyłą” poprzez publikowanie zdjęć 
z wszelkich form wypoczynku w Polsce, opa-
trzonych hasztagiem #pilnujciemitychszlaków. 
W każdy wtorek o godz. 21.00 na Facebooku wy-
darzenia #pilnujciemitychszlaków, czyli odpo-
czynek z Karolem Wojtyłą, będzie publikowany 
krótki filmik o tym, w jaki sposób Karol Wojtyła 
odpoczywał podczas swych podróży po Polsce 
z przyjaciółmi.

• Świecka misjonarka w Peru Anna Katarzyna Ja-
wor, która w naszej parafii podczas Nadzwyczaj-
nego Miesiąca Misyjnego wygłosiła swoje świa-
dectwo, prosi o wsparcie mieszkańców Peru 
w związku z dramatyczną sytuacją wywołaną 
przez koronawirusa. – Uboga ludność w Peru 
nas potrzebuje! Oni naprawdę nie mają nic. Po-
trzebują pomocy, potrzebują nadziei, a przede 
wszystkim potrzebują dobra! – apeluje. Zbiórka 
znajduje się na portalu zrzutka.pl: https://zrzut-
ka.pl/jc98k6

• Muzeum Archidiecezjalne Karola Wojtyły 
w Krakowie przy ul. Kanoniczej 19-21 zaprasza 
od czerwca na wyjątkową wystawę „Pasterz”, 
na którą składają się przedmioty osobiste Ka-
rola Wojtyły pochodzące szczególnie z okresu 
biskupiego, arcybiskupiego i kardynalskiego, 
dary, które otrzymywał od wiernych w tych la-
tach, a także przedmioty wpisujące się w okres 
pontyfikatu Papieża Polaka.

• Beatyfikacja Sługi Bożego kard. Stefa-
na Wyszyńskiego, zaplanowana na 7 czerw-
ca, została przełożona w związku z epidemią 
 koronawirusa. JT
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KAMYCZEK DLA DZIECI

Boże Ciało – 11 czerwca Pan Jezus 
idzie ulicami naszych miast i wsi
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

✂

W Procesji Bożego Ciała idzie ksiądz z Najświęt-

szym Sakramentem, mężczyźni niosący balda-

chim, ministranci, dziewczynki sypiące kwiaty, 

chłopcy dzwoniący dzwoneczkami, dzieci w stro-

jach z Pierwszej Komunii Świętej, młodzież niosą-

ca sztandary i feretrony oraz pozostali wierni. Na 

Święto Bożego Ciała przygotowujemy ołtarze, 

przystrajamy okna naszych domów. ■
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K R Z Y Ż Ó W K A

1. Jest jeden w trzech oso-

bach;

2. Opłatek, w którym ukryty 

jest Pan Jezus;

3. Wyprowadził lud z Egiptu;

4. Pierwszy Sakrament;

5. Pali się na ołtarzu;

6. Kapłan;

7. Najświętsza Panna;

8. Jeden z Ewangelistów;

9. Wielkanoc lub Boże Na-

rodzenie;
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KAMYCZEK DLA DZIECI

1 czerwca –  
Międzynarodowy 
Dzień Dziecka

✂

Danuta Gellnerowa

Dzieci
Wszystkie dzieci
na całym świecie
są takie same -
lubią skakać na jednej nodze
i lubią zanudzać mamę.

Wszystkie dzieci
na całym świecie
śpiewają wesołe piosenki
i byle kamyk,
i byle szkiełko
biorą jak skarb
do ręki.

Podobno dzieci
na całym świecie
bywają niegrzeczne czasem,
lecz to nie u nas,
nie w naszym mieście -
to gdzieś za górą, za lasem.
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OSP W JAWORNIKU

W niedzielę, 7 czerwca 2020 roku 
podczas Mszy Świętej o godzinie 
11.00 w kościele parafialnym w Ja-
worniku został poświęcony przez ks. 
proboszcza Władysława Salawę 
i przekazany przez prezesa OSP Ja-
wornik dh Jarosława Norka propo-
rzec dla drużyny najmłodszych dru-
hów naszej jednostki. Odebrania 
proporca z ramienia drużyny doko-
nał poczet w składzie: dh Bartłomiej 
Suder, dh Przemysław Rozum oraz 
dh Dawid Filuciak.

Proporzec, jak każda chorą-
giew lub sztandar symbolizuje wia-
rę, wspólnotę, jedność i dyscyplinę. 
Jest to niewielka chorągiew w kształ-
cie trójkąta równoramiennego na 
drzewcu. Jedna strona jednakowa 
dla każdego proporca MDP przed-
stawia ogólnopolski czerwony znak 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych w postaci liter „MDP” w stylu 
strażackiego samochodu oraz srebr-
ny napis „Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza” na niebieskim tle. Druga 
strona jest indywidualna dla naszej 
drużyny. Na czerwonym tle widocz-
ny jest srebrny napis „MDP Jawor-
nik” oraz rok nadania proporca, czy-
li „2020”. Przy drzewcu znajduje się 
herb naszej jednostki OSP oraz wize-
runek Świętego Floriana.

Nasza drużyna jest pierwszą 
w okolicy, która posiada taki propo-
rzec, a poczet drużyny może dumnie 
ją reprezentować podczas różnych 
uroczystości na zewnątrz (np. na 
myślenickim rynku). Pierwszy, jedy-

ny w swoim rodzaju proporzec MDP 
Jawornik został w całości sfinanso-
wany ze środków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jaworniku i nadany przez 
zarząd OSP.

Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza, działająca przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jaworniku zrze-
sza 20 członków, w tym 12 chłop-
ców i 8 dziewcząt. Opiekę nad nimi 
sprawują dh Natalia Brewczyńska 

i dh  Piotr Norek. Na zorganizowa-
nych zbiórkach odbywają się zajęcia 
i ćwiczenia o tematyce ratowniczej 
i pożarniczej. Nie brakuje też luź-
nych spotkań, wyjazdów na zawody, 
do kina, czy na biwak.

Do naszej drużyny zapraszamy mło-
de, zapalone dusze, które chcą rozpa-
lić w sobie ogień pasji do ratownic-
twa i pożarnictwa. ■

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
z własnym atrybutem honoru, jedności i dyscypliny
dh Piotr Norek

Każda formacja i wspólnota 
działa pod swoim własnym zna-
kiem, którego strzeże i chroni. 
Bez takiego znaku nie mogła zo-
stać i nasza Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza.
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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  ☺
Z  l e kc j i  K at e c h e z y :
Ksiądz na lekcji religii pyta dzieci: 
– Co robimy gdy jest post? 
Jasio się zgłasza: – Lajkujemy i udostępniamy.

* * *
Chłopiec w wypracowaniu na temat grzechu napi-
sał: „Grzech pierworodny otrzymujemy od Ada-
ma i Ewy. Wszystkie inne grzechy musimy sami 
popełnić”.

* * *
Katecheta podczas lekcji religii pyta dzieci:
– Co najbardziej wam się podoba z tego wszyst-
kiego, co uczynił dla was Ojciec? Jedna z dziew-
czynek odpowiada: – To, że ożenił się z moją 
mamą.

* * *
Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi dzieciom o 
małżeństwie. – Wiecie, że Arabowie mogą mieć 
kilka żon? To się nazywa poligamia. Natomiast 
chrześcijanie mają tylko jedną żonę. A to się nazy-
wa…? Może ktoś z Was wie?

W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki.
– To się nazywa – podpowiada ksiądz – mono… 
mono…
Jaś podnosi w górę rączkę i krzyczy:
– Monotonia!

***
Na lekcji religii ksiądz kazał narysować rysunek 
związany z wybraną kolędą. Jasiu narysował jeża.
Ksiądz pyta: – Do jakiej to kolędy? 
– Jeżu malusieńki.

***
Co trzeba zrobić, żeby iść do nieba? – pyta ksiądz 
na lekcji religii.
Dzieci kolejno odpowiadają: – Trzeba pomagać 
rodzicom!; – …być dobrym!; – …chodzić do 
kościoła! 
A Jasiu woła: – Trzeba umrzeć!

Materiał zaczerpnięty ze strony:  
https://adonai.pl/humor/teksty/?id=31;  

https://kawaly.tja.pl/dowcip,lekcja-religii-w-szkole-ksiadz-mowi;  
https://www.webfun.pl/co-trzeba-zrobic-zeby-isc-do/; 

Rocznica Pierwszej  
Komunii Świętej
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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 
17 czerwiec, środa
Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, 
zakonnika 
19 czerwiec, piątek
Uroczystość Najśw.  Serca Pana Jezusa 
20 czerwiec, sobota
Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP 
24 czerwiec, środa
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
26 czerwiec, piątek
Wspomnienie św. Zygmunta Gorazdow-
skiego, prezbitera
29 czerwiec, poniedziałek
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła 
1 lipiec, środa
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Ot-
tona, bpa 
3 lipiec, piątek
Święto św. Tomasza, apostoła 
4 lipiec, sobota
Rocznica poświęcenia Bazyliki Metropoli-
talnej w Krakowie 
6 lipiec, poniedziałek
Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchow-
skiej, dziewicy 
8 lipiec, środa
Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera 
11 lipiec, sobota
Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy 
13 lipiec, poniedziałek
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja 
Świerada i Benedykta
14 lipiec, wtorek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. 
Henryka 
15 lipiec, środa
Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dra 
Kościoła 
16 lipiec, czwartek
Wspomnienie NMP z Góry Karmel (od-
pust) 
18 lipiec, sobota
Wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, pre-
zbitera 
20 lipiec, poniedziałek
Dzień powszedni albo wspomnienie bł. 
Czesława
22 lipiec, środa
Święto św. Marii Magdaleny 
23 lipiec
Czwartek, Święto św. Brigidy, zakonnicy, 
patronki Europy 
24 lipiec, piątek
Wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
25 lipiec, sobota
Święto św. Jakuba, apostoła 
29 lipiec, środa
Wspomnienie św. Marty 
31 lipiec, piątek
Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, pre-
zbitera 

1 sierpień, sobota
Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguorie-
go, bpa i dra Kościoła 
4 sierpień, wtorek
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, 
prezbitera 
6 sierpień, czwartek
Święto Przemienienia Pańskiego
8 sierpień, sobota
Wspomnienie św. Dominika 
10 sierpień, poniedziałek
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 
11 sierpień, wtorek
Wspomnienie św. Klary, dziewicy 
13 sierpień, czwartek
Święto NMP Kalwaryjskiej
14 sierpień, piątek
Wspomnienie św. M.M. Kolbego, prezbite-
ra i męczennika 
15 sierpień, sobota
Uroczystość Wniebowzięcia NMP  
17 sierpień, poniedziałek
Święto św. Jacka, prezbitera, patrona archi-
diecezji krakowskiej 
20 sierpień, czwartek
Wspomnienie św. Bernarda, opata i dra Ko-
ścioła

21 sierpień, piątek
Wspomnienie św. Piusa X, papieża
22 sierpień, sobota
Wspomnienie NMP Królowej 
24 sierpień, poniedziałek
Święto św. Bartłomieja, apostoła 
26 sierpień, środa
Uroczystość NMP Częstochowskiej 
27 sierpień, czwartek
Wspomnienie św. Moniki 
28 sierpień, piątek
Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dra Ko-
ścioła 
29 sierpień, sobota
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela 
1 wrzesień, wtorek
Dzień pow. albo wspomnienie bł. Bronisławy 
3 wrzesień, czwartek
Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pa-
pieża. 
8 wrzesień, wtorek
Święto Narodzenia NMP
9 wrzesień, środa
Dzień powszedni albo wspomnienie bł. 
Anieli Salawy 
12 wrzesień, sobota
Wspomnienie Najśw. Imienia Maryi 

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
21 czerwiec, 12. niedziela zwykła 
Przez jednego człowieka grzech wszedł na 
świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób 
śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponie-
waż wszyscy zgrzeszyli (Rz 5,12).
28 czerwiec, 13. niedziela zwykła 
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, 
nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub 
córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie go-
dzien (Mt 10,37) .
5 lipiec, 14. niedziela zwykła 
W owym czasie Jezus przemówił tymi sło-
wami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba 
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 
i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom 
(Mt 11,25).
12 lipiec, 15. niedziela zwykła 
Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie 
można stawiać na równi z chwałą, który ma 
się w nas objawić (Rz 8,18).
19 lipiec, 16. niedziela zwykła 
Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo 
niebieskie podobne jest do człowieka, który 
posiał dobre nasienie na swej roli. 25 Lecz 
gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, 
nasiał chwastu między pszenicę i odszedł 
(Mt 13,24n).
26 lipiec, 17.  niedziela zwykła 
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu 
ukrytego w roli. Znalazł go pewien czło-
wiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, 
sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę 
(Mt 13,44).

2 sierpień, 18. niedziela zwykła 
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie 
wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał 
w niebo, odmówił błogosławieństwo i poła-
mawszy chleby dał je uczniom, uczniowie 
zaś tłumom (Mt 13,19).
9 sierpień, 19. niedziela zwykła 
Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! 
Ja jestem, nie bójcie się!»  Na to odezwał się 
Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść 
do siebie po wodzie!» (Mt 14,27n).
16 sierpień, 20. niedziela zwykła 
Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył 
w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kana-
nejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: 
«Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! 
Moja córka jest ciężko dręczona przez złego 
ducha (Mt 15,21n).
23 sierpień, 21. niedziela zwykła 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Fili-
powej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie 
uważają Syna Człowieczego (Mt 16,13)?
30 sierpień, 22. niedziela zwykła 
Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim 
uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy 
i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, 
i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trze-
ciego dnia zmartwychwstanie (Mt 16,21).
6 wrzesień, 23. niedziela zwykła 
Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś pro-
sić będzie, to wszystko otrzymają od mojego 
Ojca, który jest w niebie (Mt 18, 19). 
13 wrzesień, 24. niedziela zwykła 
Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: 
«Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój 
brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż sie-
dem razy?»  Jezus mu odrzekł: «Nie mówię 
ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt 
siedem razy* (Mt 18,21n). 
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I n t e n c j e  m s z a l n e
21.06.2020, niedziela 
7.00 1) ++ Władysław Zborowski r. śm., 

Helena żona, wnuk Dominik 
9.00 dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB, zdrowie dla ks. Wła-
dysława z okazji imienin 

11.00 ++ Maria Koperek 2. r. śm., Maria 
Kalisz, zmarli z ich rodzin 

15.30 ++ Józef Hołuj, Zbigniew syn, Anto-
ni i Emilia Braś 

22.06.2020, poniedziałek 
7.00 + Jan Starzec – od sąsiadów Królów 
18.00 ++ Jan Białoń, Andrzej Myrda, Ka-

tarzyna żona, Wojciech Folwar-
ski 

23.06.2020, wtorek  
7.00 + Janina Tarnowska – od siostry 

Wiktorii z mężem  
18.00 ++ Krzysztof Kasperczyk, Piotr Ka-

sperczyk, Genowefa żona, To-
masz Żarski 

24.06.2020, środa 
7.00 ++ Jan Bidziński, Anna, Franciszek, 

Józef Bidziński, Aniela i Franci-
szek Leśniak  

18.00 dziękczynno-błagalna w 5. r. ślu-
bu Anety i Zbigniewa z prośbą 
o Boże błogosławieństwo dla ca-
łej rodziny  

25.06.2020, czwartek 
7.00 ++ Paweł, Wiktoria, Aniela Polew-

ka, Franciszka, Jan, Kazimierz, 
dusze z ich rodzin   

15.30 + Jan Podoba 
26.06.2020, piątek 
7.00 + Janina Szuba
18.00 + Ludwika Polewka – od rodziny 

Potoczaków ze Skawy 
27.06.2020, sobota 
7.00 + Władysław Łapa – od żony i dzieci 
18.00 + Franciszek Cudak – od wnuczki 

Dominiki z rodziną 
28.06.2020, niedziela 
7.00 1) ++ Władysław Zborowski, Hele-

na żona, wnuk Dominik 
 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB dla członkiń Róży św. 
Anny i ich rodzin  

9.00 1) dziękczynno-błagalna z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB dla całej rodziny Gó-
ralik 

 2) rezerwacja 
11.00 w intencji wszystkich ofiarodawców, 

którzy wsparli zbiórkę na lecze-
nie Zbigniewa Niechajewicza 
w naszej parafii  

15.30 dziękczynno-błagalna z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB dla Agnieszki i Pawła 
w 15. rocznicę ślubu dla całej ro-
dziny 

29.06.2020, poniedziałek 
18.00 ++ Władysław Prokocki, Anna 

żona, Roman syn, Marian, Ma-

ciej, Franciszek zięciowie, Elż-
bieta wnuczka 

30.06.2020, wtorek  
7.00 + Helena Kurowska – od syna Mar-

ka i Ireny  
1.07.2020, środa  
18.00 1) + Zbigniew Racinowski – od 

sióstr z rodzinami z Legionowa 
i Łomianek 

 2) + Irena Kurowska – od rodziny 
Maślerz  

 3) + Krystyna Kłosowska 
2.07.2020, czwartek 
18.00 ++ Stanisław Sołtys, Janina żona, 

Stanisław syn, Bolesław Zborow-
ski, Maria żona

3.07.2020, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani w wypomin-

kach rocznych  
18.00 + Ludwika Polewka – od przyjaciół 

Anieli i Zygmunta Wolaków 
4.07.2020, sobota 
18.00 dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, opiekę MB dla Moniki  
i Grzegorza w 15. r. ślubu.

5.07.2020, niedziela 
7.00 1) + Maria Pęcek 
9.00 ++ Tomasz Żarski, Julian, Zofia Po-

stawa, Krzysztof Kasperczyk 
11.00 1) rezerwacja 
 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB, zdrowie dla Natalii 
i Jana w 10 r. ślubu oraz dla całej 
ich rodziny 

6.07.2020, poniedziałek 
18.00 + Maria Kiełbowicz – od Tomasza 

z rodziną 
7.07.2020, wtorek  
7.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina 

żona, Krzysztof wnuk, dusze 
w czyśćcu cierpiące 

8.07.2020, środa 
18.00 1) dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, opiekę MB dla Beaty 
w 50. rocznicę urodzin  

 2) dziękczynno-błagalna z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, 
zdrowie, opiekę MB dla Domini-
ki i Tomasza 3. rocznicę ślubu 

9.07.2020, czwartek 
7.00 + Helena Kurowska – od siostry Ma-

rii 
10.07.2020, piątek  
18.00 + Zbigniew Racinowski – od chrze-

śnicy Ewy Górni 
11.07.2020, sobota 
18.00 + Maria Kurowska 1 r. śm.
12.07.2020, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 rezerwacja
11.00 ++ Stanisław Liszkiewicz, Józefa 

żona, Andrzej syn, Marian Ka-
lisz, Andrzej Kalisz, Aniela żona, 
Maria Koperek  

13.07.2020, poniedziałek 
18.00 rezerwacja

14.07.2020, wtorek  
7.00 + Łucja Węgrzyn, od rodziny Łapów 
15.07.2020, środa 
18.00 1) w intencji Panu Bogu wiadomej 
 2) o szczęśliwe rozwiązanie 
 3) + Zofia Węgrzyn – od rodziny Po-

lewka
16.07.2020, czwartek 
7.00 ++ Alicja Łukaszuk, Paweł i Józe-

fa Szlachetka, Maria i Stanisław 
Kurowski, Józefa żona, Ryszard 
Łukaszuk 

9.00 1) + Dominik Zborowski, Helena 
i Władysław

 2) rezerwacja
18.00 1) + Andrzej Hudaszek, zmarli ro-

dzice, teściowie, ich rodzice
 2) ++ Franciszek Rozum, Jan Polew-

ka, Helena żona  
17.07.2020, piątek 
18.00 rezerwacja
18.07.2020, sobota 
18.00 w intencji rodzin i małżeństw 
19.07.2020, niedziela 
7.00 rezerwacja
9.00 rezerwacja
11.00 ++ Stanisław Dróżdż, Johan Pesler, 

Jan i Zofia Dymek  
20.07.2020, poniedziałek 
18.00 ++ Czesław Majda, Jan, Katarzyna 

i Władysława Leśniak
21.07.2020, wtorek  
7.00 ++ Anna i Walenty Owczarkiewicz, 

Zofia i Władysław Szlachetka, 
Henryka i Walenty Owczarkie-
wicz, Andrzej Łapa, zmarli z ro-
dziny Owczarkiewicz 

22.07.2020, środa 
18.00 rezerwacja 
23.07.2020, czwartek 
7.00 rezerwacja
24.07.2020, piątek 
18.00 + Krzysztof Sołtys  
25.07.2020, sobota 
18.00 dziękczynno-błagalna w 20. roczni-

cę ślubu Agnieszki i Ryszarda 
z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo, opiekę MB dla całej 
rodziny 

26.07.2020, niedziela 
7.00 rezerwacja
9.00 rezerwacja
11.00 ++ Franciszek Bartosz, Emilia żona, 

Franciszek syn 
27.07.2020, poniedziałek 
18.00 + Anna Łapa 
28.07.2020, wtorek  
7.00 + Helena Kurowska – od siostry Ro-

zalii 
29.07.2020, środa 
18.00 rezerwacja
30.07.2020, czwartek 
7.00 ++ Walenty Wilkołek, Maria żona, 

zmarli z rodziny 
31.07.2020, piątek 
18.00 ++ Feliks Król 50. r. śm., Władysła-

wa żona, ich rodzice, Adam, Mi-
chał i Stanisław Król 
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1.08.2020, sobota 
18.00 ++ Jadwiga i Stanisław Górlaki, Zbi-

gniew Pazdro, Stanisław Fijał, 
Edward Ćmiel 

2.08.2020, niedziela 
7.00 rezerwacja
9.00 dziękczynno-błagalna w 20. roczni-

cę ślubu Bogumiły i Piotra 
z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie, opiekę MB

11.00 rezerwacja
3.08.2020, poniedziałek 
18.00 + Łucja Węgrzyn – od rodziny Gó-

ralików 
4.08.2020, wtorek  
7.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina 

żona, Krzysztof wnuk, dusze 
w czyśćcu cierpiące  

5.08.2020, środa 
18.00 dziękczynno-błagalna w 18. roczni-

cę urodzin Łukasza  
6.08.2020, czwartek 
18.00 + Zbigniew Racinowski – od Janiny 

Cegielskiej z rodziną 
7.08.2020, piątek 
7.00 + Stanisław Łapa 1 r. śm.
18.00 + Stanisław Filuciak 9. r. śm. – od 

żony, dzieci i synowej i wnuczki 
8.08.2020, sobota 
18.00 + Zdzisław Antkiewicz 2. r. śm.
9.08.2020, niedziela 
7.00 ++ Wiktoria Podoba, Józef mąż, Jan 

Dyduła, Stanisława żona, ich sy-
nowie 

9.00 rezerwacja
11.00 ++ Jan 30 r. śm., syn Artur 
10.08.2020, poniedziałek 
18.00 rezerwacja 
11.08.2020, wtorek  
7.00 ++ Czesław i Aniela Zawiscy  
12.08.2020, środa 
18.00 ++ Julia Świerczyńska r. śm., Józef 

maż, Józef Sala, Rozalia żona 
 2) + Zofia Węgrzyn – od siostry 

z rodziną
13.08.2020, czwartek 
18.00 + Ludwika Polewka – od chrześnicy 

Haliny z rodziną 
14.08.2020, piątek 
18.00 rezerwacja
15.08.2020, sobota 
7.00 + Dominik Zborowski
9.00 rezerwacja
11.00 + Władysław Łojas 5. r. śm.
16.08.2020, niedziela 
7.00 ++ Józef Ostafin, Bogusław Kochan 
9.00 rezerwacja
11.00 rezerwacja
17.08.2020, poniedziałek 
18.00 + Maria Kiełbowicz – od sąsiadów 

Jugowiec 
18.08.2020, wtorek  
7.00 + Janina Szlachetka – od córki Kry-

styny 
19.08.2020, środa 
18.00 ++ Helena Kocańda 11. r. śm., To-

masz syn  

21.08.2020, piątek 
18.00 ++ Stanisław Sołtys, jego rodzice, 

Elżbieta synowa, Paweł Polewka, 
Aniela i Wiktoria żony, Stanisław 
Węgrzyn, Rozalia żona, Franci-
szek Węgrzyn, Zofia żona, Maria 
Węgrzyn, Sławomir Ryńca 

22.08.2020, sobota 
18.00 rezerwacja
23.08.2020, niedziela 
7.00 podziękowanie Bożemu Miłosier-

dziu oraz Matce Bożej za wszelkie 
łaski z prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo dla całej rodziny 

9.00 rezerwacja
11.00 rezerwacja
24.08.2020, poniedziałek  
18.00 + Tomasz Żarski  
25.08.2020, wtorek  
7.00 ++ Jan Polewka, Helena żona, Tade-

usz Polewka, Maria żona, Adam 
Polewka, Franciszek Rozum 

26.08.2020, środa 
18.00 + Franciszek Cudak – od żony  
27.08.2020, czwartek 
7.00 + Janina Szlachetka – od córki Hele-

ny z rodziną 
28.08.2020, piątek 
18.00 + Marian Górka 4. r. śm.
29.08.2020, sobota 
18.00 dziękczynna za dar rodzicielstwa 
30.08.2020, niedziela 
7.00 ++ Jan i Władysława Tomal, Ry-

szard Król, Stanisław i Jadwiga 
Góralik  

9.00 ++ Marian Kalisz 28. r. śm., Stani-
sław Liszkiewicz, Józefa żona, 
Andrzej Kalisz, Aniela żona 

11.00 rezerwacja
31.08.2020, poniedziałek 
7.00 + Zofia Chmielowska – od córki 

Marii
18.00 dziękczynno-błagalna w rocznicę 

ślubu Doroty i Grzegorza z proś-
bą o Boże błogosławieństwo dla 
całej ich rodziny 

1.08.2020, wtorek  
7.00 + Janina Szlachetka – od syna Ma-

riana z żoną 
18.00 + Tadeusz Góralik – od rodziny Braś 
2.08.2020, środa 
7.00 + Zofia Włoch – od syna Grzegorza 

z Katarzyną 
18.00 ++ Maria i Wiesław Jawańscy – od 

Marii Hudaszek z rodziną 
3.09.2020, czwartek 
7.00 + Edward Łapa – od Romana Szla-

chetki z rodziną 
18.00 1) + Bronisława Górecka, rodzice 

Anna i Andrzej Oliwa 
 2) ++ Eugeniusz Szlachetka, Anna 

żona, Władysław syn, Stanisław 
Łapa 

4.09.2020, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani w wypomin-

kach  
18.00 ++ Stanisław Sołtys, Janina żona, 

Stanisław syn, Bolesław Zborow-
ski, Maria żona 

5.09.2020, sobota 
7.00 dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB dla Wandy i Andrzeja 
oraz całej ich rodziny 

18.00 + Michalina Kępa 10. r. śm.
6.09.2020, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 dziękczynna za otrzymane plony 

ziemi z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, po-
trzebne łaski dla rolników naszej 
parafii 

11.00 dziękczynno-błagalna z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB dla całej rodziny 

15.30 rezerwacja
7.09.2020, poniedziałek 
7.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina 

żona, Krzysztof wnuk, dusze 
w czyśćcu cierpiące 

18.00 + Józef Węgrzyn 2. r. śm., Stanisław 
Zięba 13. r. śm.

8.09.2020, wtorek  
7.00 + Janina Szlachetka – od syna Wła-

dysława z rodziną  
18.00 + Maria Kiełbowicz – od Janiny 

i Mirosława Szlachetka 
9.09.2020, środa 
7.00 + Zofia Włoch – od siostry Heleny 

z mężem 
18.00 ++ Maria Świerczek, Helena ii Jan 

rodzice 
10.09.2020, czwartek 
7.00 + s. Teresa Suder 15. r. śm., jej rodzi-

ce i dziadkowie 
18.00 rezerwacja
11.09.2020, piątek 
7.00 rezerwacja
 2) dziękczynno – błagalna za wspól-

ne przeżyte lata w 20 r. ślubu Ka-
tarzyny i Tomasza i 15 r. ślubu 
Małgorzaty i Mateusza z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo

18.00 + Ludwika Polewka – od bratanicy 
Heleny 

12.09.2020, sobota 
7.00 rezerwacja
18.00 ++ Leokadia Irla r. śm., Tomasz syn 
13.09.2020, niedziela 
7.00 rezerwacja
9.00 rezerwacja
11.30 1) rezerwacja
 2) ++ Aniela i Ludwik Baron

Chrzty
Tomasz Piotr Pach 
Jadwiga Maria 
Mądrala
Adam Bogusław 
Wójtowicz  
Maria Rozalia 
Maślanka 
Henryk Józef 
Kontek 
Szymon Gracz 
Miłosz Jan Góralik 

Pogrzeby
+ Kazimierz 
Woźniak 
+ Irena Janina 
Kurowska 
+ Andrzej Zbi-
gniew Tomal 
+ Helena Janina 
Hołuj



FOTOGALERIA


