
Biały Kamyk
P i s m o  P a r a f i i  P o d w y ż s z e n i a  K r z y ż a  Ś w i ę t e g o  w  J a w o r n i k u

kwiecień 2021, nr 4/183

(…) miej  
miłosierdzie 

dla nas…



Biały Kamyk  nr 4/1832

AKTUALNOŚCI

Drodzy Czytelnicy!

W niedzielę Miłosierdzia Bożego 
kończymy oktawę uroczystości 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Musimy pamiętać, że Miłosier-
dzie Boga jest zawarte w tym, że 

Syn Boży zachciał oddać za nas swoje życie. Kilkakrot-
nie w czasie swojej ziemskiej wędrówki Jezus wyraźnie 
podkreślił, że trzeba, żeby to uczynił. Trzeba, żeby Syn 
Człowieczy cierpiał, żeby był znieważony. Trzeba rów-
nież, aby był ubiczowany i cierniem ukoronowany; trze-
ba, by był odrzucony przez swój naród, żeby został zabi-
ty i zmartwychwstał. 

Miłosierdzie Boga względem człowieka wyraża się 
właśnie w podjęciu tego dzieła, które Chrystus okre-
ślił jako konieczne, ponieważ byliśmy umarli i wyma-
galiśmy reanimacji. Jezus przychodzi do Wieczernika, 
gdzie przebywają uczniowie zamknięci z obawy przed 
Żydami. To jest pierwszy wymiar, z którego Bóg musi 
reanimować człowieka.  Jezus przychodzi do apostołów 
pełnych lęku i obaw, wołając: Pokój wam! (J 20, 19). Na 
wszelki lęk, strach i obawę człowieka przynosi lekarstwo 
swego pokoju. 

Apostołowie są nie tylko pełni lęku, oni są też peł-
ni smutku. Myślą, że zawaliło się im życie, że wszyst-
ko, w czym pokładali nadzieję, przepadło. Jakże często 
chrześcijanie poddają się tego rodzaju nastrojom. I na 
te wszystkie ludzkie smutki Jezus przychodzi, ofiarowu-
jąc radość. Jeden z obecnych w Wieczerniku św. Jan pi-
sze: …uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana 
(J 20, 20). Już samo ujrzenie Pana jest wielką radością. 

Chrześcijanin ma pełny dostęp do Chrystusa. Bóg daje 
szczęście, ale trzeba je samemu odebrać.

Zamknięte drzwi Wieczernika mówią bardzo wyraź-
nie o tym, że apostołom zabrakło horyzontu. Niczego 
się już nie spodziewali. Z takimi uczuciami zawsze zwią-
zany jest bezruch. Jezus na to wszystko przynosi lekar-
stwo – posłanie, misję. Mówi: „Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam (J 20, 21). On stale daje zajęcie i jest 
go bardzo dużo. Tego zajęcia jest tak wiele, że wystarczy, 
aby objęło każdą chwilę życia człowieka, aby wypełniło 
je zaangażowaniem, aby stało się otwarciem perspekty-
wy, którą człowiek uważał za całkowicie zamkniętą. 

W jakże szczęśliwym położeniu jesteśmy, że mamy 
kogoś takiego, kto nas może nieustannie reanimować, 
kto jest tak bardzo cierpliwy i niezmierzony w swoim 
miłosierdziu, że nieustannie chce leczyć nasze słabości. 
Jakie jest nieprawdopodobne miłosierdzie Boga. Jaka 
jest wielka nadzieja Boga, że człowiek może przyjąć dar 
Chrystusowej Krwi, która obmywa go w sakramencie 
pokuty i karmi w sakramencie Eucharystii, tak że może 
stać się kimś zupełnie innym. 

Każda świątynia, każdy ołtarz, to wielka sala reani-
macyjna, która czeka na człowieka. W szpitalu boimy 
się zwykle, czy nas nie odłączą od aparatury, bo czeka 
ktoś inny. Tu nie trzeba się bać, że Jezus nas odłączy od 
siebie. Dzieje się przeciwnie, to my się odłączamy i igno-
rujemy tego najbardziej niewiarygodnego w dziejach 
świata Lekarza. Takie jest miłosierdzie Boże. Takie jest 
szczęście, które Bóg daje człowiekowi. 

ks. Sławomir Głuszek

Niedziela Palmowa
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„Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była 
świętem Miłosierdzia.” (Dz 299). Te słowa wypowiedział 
Pan Jezus do siostry Faustyny. Jak przeżyć ten wyjątkowy 
dzień? Niektórzy przybędą do Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach. Większość pozostanie w swoich 
wspólnotach parafialnych, gdyż wszędzie można otrzy-
mać obiecane liczne łaski. Święto Miłosierdzia Bożego 
jest wyjątkowym dniem, wówczas otwarte są wnętrzności 
Miłosierdzia Bożego: „Wylewam całe morze łask na du-
sze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia Mego, która 
dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym otwarte 
są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”. Aby 
dobrze przeżyć ten dzień, należy uświadomić sobie jego 
bliski związek z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania 
Pana Jezusa. Kościół święty wówczas przeżywa swoją naj-
większą uroczystość, jaką jest Zmartwychwstanie Pańskie 
i przez osiem dni uroczystą oktawę zmartwychwstania. 
Zakończeniem tej oktawy jest Niedziela Miłosierdzia Bo-
żego. Po raz pierwszy Jezus wyraził siostrze Faustynie pra-
gnienie ustanowienia Święta Miłosierdzia w Płocku 1931 
roku: „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia Święto. Chcę, aby 
ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście po-
święcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, a ta nie-
dziela ma być Świętem Miłosierdzia” (Dz. 49). Święto Mi-
łosierdzia Bożego jest nierozerwalnie związane z Wielkim 
Piątkiem i Wielką Niedzielą. Od Wielkiego Piątku do II 
Niedzieli Wielkanocnej trwa szczególny czas miłosierdzia. 

W Wielki Piątek otwarty został bok Pana Jezusa. Wypły-
nęły z niego krew i woda, które są znakiem wszelkich łask 
odkupienia. Bóg zbawił każdego z nas i cały świat w Chry-
stusie, zjednoczył się z człowiekiem w jego śmierci, biorąc 
na siebie nasze grzechy i powstał z martwych, przynosząc 
człowiekowi wyzwolenie. W Niedzielę Miłosierdzia Boże-
go należy w szczególny sposób skupić się na przeżywaniu 
Mszy świętej i przyjęciu Komunii świętej. Sprawowana 
wówczas Msza święta jest sercem niedzieli a przyjęcie Ko-
munii świętej, powinno być głębokim przeżyciem, które 
pozostaje długo w pamięci. Pan Jezus pragnął także, aby 
w ten dzień był uroczyście czczony obraz Miłosierdzia, by 
kapłani mówili o Jego niezgłębionym miłosierdziu. Świę-
to Miłosierdzia Bożego wprowadzone zostało najpierw 
w archidiecezji krakowskiej w roku 1985, a następnie do 
1995 roku we wszystkich diecezjach polskich. W Roku 
Wielkiego Jubileuszu – 2000 roku, podczas kanonizacji 
Siostry Faustyny dnia 30 kwietnia, Jan Paweł II sprawił 
wielką radość całemu Kościołowi. Ustanowił Święto Bo-
żego Miłosierdzia jako obowiązujące w całym Kościele 
Powszechnym. Konsekrując Świątynię Bożego Miłosier-
dzia w krakowskich Łagiewnikach w dniu 17 sierpnia 
2002 roku wezwał abyśmy przekazywali światu ogień mi-
łosierdzia. Podczas konsekracji Papież – Jan Paweł II za-
wierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu. Dlatego prośmy 
ustawicznie poprzez Koronkę do Miłosierdzia Bożego 
o godzinie 15°°, aby Pan użyczał nam łask miłosierdzia 
na każdy dzień  nam i całemu światu. „Miłosierdzie Boże, 
Miłosierdzie Boże! Miłosierdzie tryskające z Najświętsze-
go Serca Jezusowego, ufamy Tobie, ufamy  Tobie”. ■

Miłosierdzie Boże
Faustyna Kowalska, skromna zakonnica,
Wybrana została przez Pana Jezusa.
Aby z większą mocą i na nowo ludzkości
Przypomnieć o Miłosierdziu Bożym i o Bożej miłości.
Miłosierdzie Boże to wielki dar Boży,
Który będzie istniał póki człowiek będzie żył.
Patrząc na Krzyż Chrystusa i na Jego mękę,
Widać miłosierną do nas wyciągniętą Bożą rękę.
Mówił Jezus Faustynie, że Jego pragnieniem
Jest, by ludzie wypraszali Boże przebaczenie.
Odmawiajcie Koronkę Miłosierdzia  
 w Mojej męki godzinie,
A Bóg przebłagany będzie, srogość kary minie.
W każdej Bożej Świątyni na calutkim świecie,
Obraz Miłosierdzia Bożego zawsze odnajdziecie.
Tak to Jezus sprawił mocą Swoją Boską,
Że Apostołką Miłosierdzia uczynił zakonnicę polską.
Nie lękajże się człowieku grzechem przytłoczony,
Proś Miłosiernego Jezusa, a będziesz zbawiony.

Marcin

Święto  
Miłosierdzia 
Bożego 
Redakcja
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„«Pokój wam!» A to powiedziaw-
szy, pokazał im ręce i bok. Urado-
wali się zatem uczniowie ujrzawszy 
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam». Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Któ-
rym odpuścicie grzechy, są im od-
puszczone, a którym zatrzymacie, są 
im zatrzymane»” (J 20, 20–23). 

Kiedy spotykam miłosiernego 
Pana Jezusa w wieczerniku swoje-
go serca, rozpoznaję Go i raduję się 
Jego obecnością w sakramencie po-
kuty i pojednania, to otrzymuję dar 
Ducha Świętego, który hojnie udziela 
mi łaski przebaczenia grzechów. 

Ta sytuacja uświadamia, że my po-
dobnie jak apostołowie, umocnieni 
darem Ducha Świętego, mamy gło-
sić Dobrą Nowinę o zbawieniu, które 
przyniósł światu Jezus Chrystus oraz 
być świadkami Bożego miłosierdzia. 
Zmartwychwstały pochyla się nad 
każdym z nas, nad naszą grzesznością 
oraz ułomnością i pragnie, byśmy za-
patrzeni w Jego miłosierdzie, potrafili 
pochylić się nad każdym człowiekiem 
potrzebującym naszej pomocy.

W cytowanym fragmencie Ewan-
gelii czytamy, że pierwszym zna-
kiem obecności Ducha Świętego 
w życiu apostołów jest misja od-
puszczania grzechów. To jest właśnie 
w czystej postaci miłosierdzie, wyra-
żające się poprzez jednanie człowie-
ka z Bogiem, drugim człowiekiem 
i sobą samym. 

Popatrzmy na tą małą wspólno-
tę z Wieczernika. Na początku bra-
kowało jej wiary w zwycięstwo 
Chrystusa nad szatanem i śmier-
cią, a także nie wystarczało odwagi, 
aby o tym mówić. Zamknięci z oba-
wy przed Żydami potrzebowali dla 
umocnienia wiary daru pokoju, ra-
dości i miłosierdzia, by to miłosier-
dzie dalej przekazywać. Lęk pierw-
szych uczniów Pana Jezusa ukazany 
za zamkniętymi drzwiami wieczer-
nika, jest symbolem także naszych 
strachliwych zachowań i bojaźli-
wych postaw jako ludzi wierzących, 
ale wątpiących w Boską moc Zmar-

twychwstałego Pana. A święty pa-
pież Jan Paweł II wołał: „Nie bójcie 
się otworzyć drzwi Chrystusowi. Nie 
lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na 
oścież drzwi Chrystusowi! Otwórz-
cie dla Jego mocy zbawczej grani-
ce państw…” Otwórzmy więc drzwi 
naszego serca, aby zagościł w nich 
Duch Chrystusa i przemienił naszą 
bojaźliwą naturę w ostoję wiary, na-
dziei i miłosierdzia. 

Kontemplując dalej ten fragment 
Ewangelii z Niedzieli Miłosierdzia 
Bożego dotyczący odwiedzin apo-
stołów przez Zmartwychwstałego, 
uświadamiam sobie, że każda spo-
wiedź jest dla mnie takim spotka-
niem z Panem Jezusem, które prze-
żył św. Tomasz apostoł. Wyjawiam 
szczerze i z ufnością Panu Bogu nie-
wierność i grzechy, a On mi je prze-
bacza. Potem z wiarą i miłością, 
dotykając Jego ran, wyznaję zafascy-
nowany w uniesieniu: „Pan mój i Bóg 
mój”. Wtedy następuje ten cudowny 
moment doświadczenia łaski sakra-
mentu pokuty. 

„A po ośmiu dniach, kiedy ucznio-
wie Jego byli znowu wewnątrz [domu] 
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł 
mimo drzwi zamkniętych, stanął po-
środku i rzekł: «Pokój wam!» Następ-
nie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj 

Spotkać, zobaczyć, 
dotknąć, uwierzyć!
Wacław Szczotkowski

W wielkopostnym numerze Białego Kamyka, w rozważaniach do-
tyczących doskonalenia i ożywiania wiary, podjęliśmy temat grze-
chu i nawrócenia. W tym kolejnym, wielkanocnym odcinku roz-
ważań, proponuję kontynuację rozmyślań, nad tajemnicą odejść 
i powrotów do Boga, ale w świetle wielkanocnego misterium.  
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swój palec i zobacz moje ręce. Pod-
nieś rękę i włóż [ją] do mego boku, 
i nie bądź niedowiarkiem, lecz wie-
rzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: 
«Pan mój i Bóg mój!»” (J 20, 26-28). 

Ten fragment zawsze mnie fascy-
nuje i zadziwia, ponieważ ukazuje 
dociekliwość, bezkompromisowość, 
zdecydowanie i przebojowość Toma-
sza w dążeniu do poznania prawdy 
i wyeliminowania wątpliwości. Jego 
wiara w zmartwychwstanie potrze-
bowała spotkania z Mistrzem, zoba-
czenia Go i dotknięcia ran. Pan Jezus 
spełnił jego pragnienie i uwolnił od 
nieufności i sceptycyzmu. Jego upór 
i konsekwencję mimo wszystko nale-
ży podziwiać, ponieważ doprowadzi-
ły Go do wyznania wiary: „Pan mój 
i Bóg mój!” Przecież apostołowie też 
nie uwierzyli kobietom, które przy-
niosły im radosną nowinę usłyszaną 
od aniołów, że Pan Jezus zmartwych-

wstał. Uwierzyli dopiero, kiedy przy-
szedł do nich i Go zobaczyli. Czy od-
różniali się od Tomasza? 

My jednak często nazywamy To-
masza „Niedowiarkiem”. Jednakże 
niedowiarstwo Tomasza jest w pew-
nym sensie odbiciem i przykładem 
niepewności i powątpiewania jakie 
często sami przeżywamy, kiedy staje-
my wobec niepojętych tajemnic Bo-
żych. Tymczasem, to nie jest jesz-
cze katastrofa, że mamy zastrzeżenia 
i obiekcje. Nieszczęście jest dopiero 
wtedy, kiedy nie wierzymy i nie prosi-
my, aby Pan Bóg dał nam łaskę wiary. 
Inaczej mówiąc jest źle wtedy, kiedy 
brakuje nam takiej twórczej postawy 
Tomasza „Niedowiarka” – natrętne-
go, ale ambitnego i odważnego. 

Często postawie „Niedowiarka” 
przeciwstawia się „człowieka głę-
bokiej wiary”. Tego zaś tak zwanego 
człowieka głębokiej wiary charakte-

ryzuje bezgraniczne zaufanie Bogu. 
„Człowiek głębokiej wiary” wie, że 
Bóg go kocha miłością bezgranicz-
ną, dlatego potrafi przyjąć z wdzięcz-
nością dar miłosierdzia i to miłosier-
dzie innym przekazywać. Natomiast 
można by przychylić się do takiej 
opinii, że „Niedowiarek”, to ten który 
jeszcze nie wierzy, że może być ko-
chany gratis, czyli miłością uprze-
dzającą, przebaczającą i posyłającą. 
Ale później to będzie wiedział! 

Modlitwa 
Zmartwychwstały Panie, wsłuchu-
ję się w Twoje słowa, które kierujesz 
do mnie: „Unieś tutaj swój palec i zo-
bacz Moje ręce, podnieś też swoją 
rękę i włóż w Mój bok. I przestań być 
niedowiarkiem, ale bądź wierzącym”. 
Miłosierny Jezu, uzdolnij mnie sła-
bego człowieka do bycia świadkiem 
Twojego miłosierdzia. ■

Według bł. Anny Katarzyny Emme-
rich w wieczór przed zmartwych-
wstaniem niewiasty przygotowa-
ły wonności do namaszczenia ciała 
Jezusa, a potem udały się na spo-
czynek. Matka Boża wymknęła się 
z domu, by w samotności znów po-
dążać drogą krzyżową. Spotkała du-
szę Jezusa, który powiedział jej czego 
dokonał i prowadził dusze praoj-
ców drogą swej męki. Rankiem Jezus 
zmartwychwstał. Nadeszła wreszcie 
chwila tak uroczysta dla całego świa-
ta, chwila zmartwychwstania Zbawi-
ciela. Ujrzałam Najświętszą Duszę Je-
zusa, unoszącą się nad grotą między 
dwoma Aniołami z hufców wojow-

niczych, otoczoną zastępem zjawisk 
świetlanych. Przeniknąwszy skałę, 
spuściła się dusza na święte zwłoki 
i pochyliwszy się niejako nad nimi, 
stopiła się z nimi w jedną całość. 
W tej chwili widać było przez przy-
krycia, że członki się poruszają, a oto 
z boku, z pośród całunów, ukazało 
się jasne, żywe Ciało Pana, z Duszą 
i z Bóstwem złączone; zdawało się, 
że wychodzi z rany boku prawego, co 
przywiodło mi na myśl Ewę, powsta-
łą z boku Adama. Wszystko dokoła 
otoczone było blaskiem. W tym sa-
mym czasie miałam widzenie, jako-
by z głębokości gdzieś spod grobu 
wychylił się ogromny smok z ludzką 

twarzą. Miotając na wszystkie stro-
ny wężowatym ogonem, zwrócił zja-
dliwie swą paszczę ku Panu, a zmar-
twychwstały Odkupiciel stanął mu na 
głowę i cienkim, białym drzewcem 
chorągiewki, którą trzymał w ręce, 
uderzył go trzykroć po ogonie. Po-
twór za każdym uderzeniem kurczył 
się coraz bardziej i niknął w oczach 
tak, że wnet tylko głowę było mu wi-
dać, a i ta wkrótce zapadła się w zie-
mię i tylko dojrzeć było można jego 
twarz ludzką – pisała błogosławiona. 
Jezus w świetlistej chwale uniósł się 
ponad grotę, a anioł w postaci wo-
jownika odwalił kamień. Strażnicy 

Zmartwychwstanie Jezusa 
w wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich
Justyna Tyrka

Bł. Anna Katarzyna Emmerich była mistyczką, której dane było 
doświadczyć wizji życia, męki i śmierci Zbawiciela. Obok wstrzą-
sających obrazów męki Jezusa, pozostawiła nam także szczegóło-
wy opis poranka, gdy Chrystus zmartwychwstał.
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grobu ogłuszeni padli na ziemię jak 
martwi. Jezus ukazał się następnie 
swej znękanej Matce, która była obok 
Góry Kalwarii. 

Tymczasem niewiasty, które szły 
rano namaścić Jezusa zobaczyły, 
że kamień od grobu jest odsunięty, 
a strażnicy leżą nieprzytomni. Wy-
straszyły się i nie chciały podejść. 
Maria Magdalena zdecydowała się 
jednak zajrzeć do grobu. Weszła do 
groty, wielka światłość uderzyła ją 
po oczach, zobaczyła leżące chu-
sty i anioła. Przejęta pobiegła opo-

wiedzieć o wszyst-
kim apostołom. 
Pozostałe niewia-
sty także odwa-
żyły się podejść 
i spotkały anio-
ła, który powie-
dział im, że Jezus 
zmartwychwstał. 

Magdalena przy-
biegła do Wieczernika i wykrzyknę-
ła, że wykradziono ciało Jezusa, po 
czym w pośpiechu od razu się od-
wróciła i pobiegła z powrotem do 
grobu. Osłupiali Jan i Piotr pobiegli 
jej śladem. 

Magdalena zjawiła się w ogrodzie 
i w rozpaczy szukała kogoś, kto jej 
powie gdzie zabrano ciało Mistrza. 
Płakała przy tym ze smutku. Zoba-
czyła postać, którą wzięła za ogrod-
nika. „Niewiasto, dlaczego płaczesz?” 
– zapytał ją nieznajomy. Magdale-
na odpowiedziała, że zabrano cia-

ło Mistrza i Go szuka. Wtedy Jezus 
rzekł do niej: „Mario”, a ona upadła 
do jego stóp z okrzykiem: „Mistrzu”. 
Zbawiciel nakazał Magdalenie iść do 
apostołów i wszystko im oznajmić. 
Gdy tylko Magdalena w pośpiechu 
się oddaliła, na miejsce przybył Jan, 
a za nim Piotr. Piotr jako pierwszy 
wszedł do grobu. Apostołowie zoba-
czyli chusty i pustą grotę i zrozumie-
li, że Jezus żyje. 

Tymczasem Magdalena dobiegła 
do wystraszonych niewiast i wszyst-
ko im opowiedziała. Uradowane po-
biegły w stronę Wieczernika. Na-
gle ukazał się im Zbawiciel, a one 
upadły Mu do stóp. Jezus wyrzekł 
do nich kilka słów i zniknął. Kobie-
ty pobiegły do apostołów, którzy im 
nie dawali wiary, aż do powrotu Jana 
i Piotra. Dwaj apostołowie dali swe 
świadectwo tego co ujrzeli i wszy-
scy zrozumieli, że Jezus prawdziwie 
zmartwychwstał. ■

Triduum paschalne



Biały Kamyk  nr 4/183 7

AKTUALNOŚCI

24 marca przypadła 100. Rocznica urodzin Sługi Bożego 
ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-
-Życie i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921  r. 
w Rybniku. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej i do-
stał się do niewoli. Zbiegł z niej, ale niedługo po tym za 
działalność konspiracyjną wywieziono go do obozu kon-
centracyjnego Auschwitz. Był wielokrotnie przesłuchiwa-
ny, ostatecznie skazano go na karę śmierci i w celi śmier-
ci spędził pięć miesięcy. Po tym czasie go ułaskawiono. 
Przez następne lata aż do końca wojny przebywał w róż-
nych obozach i więzieniach.

Po zakończeniu II wojny światowej wstąpił do semi-
narium. Jako młody kapłan zorganizował pierwsze reko-
lekcje Oazy Dzieci Bożych. W 1957 r. poprowadził spo-
łeczną inicjatywę przeciwalkoholową, zwaną „Krucjatą 
Wstrzemięźliwości”. Za swoją działalność i występowanie 
w obronie wartości został aresztowany przez władze PRL. 

Od 1963 dzięki jego inicjatywie zaczął rozwijać się 
ruch oazowy, który potem przybrał kształt Ruchu Świa-
tło-Życie. Stan wojenny zastał go poza granicami kraju. 
Nie mógł wrócić do Polski, ponieważ władze poszukiwa-
ły go listem gończym. Pozostał w Niemczech, rozwijając 
Ruch Światło-Życie oraz ideę Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka. Zmarł nagle 27 lutego 1987. Za przyczynę jego 
śmierci podano zator płucny. 

Po latach wyniki śledztwa IPN wskazały, że był on sta-
le inwigilowany przez SB, za pośrednictwem najbliższych 
współpracowników. Sugerowano także, że ks. Franciszek 
Blachnicki mógł zostać otruty. 21 kwietnia 2020 r. pion 
śledczy IPN w Katowicach podjął umorzone śledztwo do-
tyczące okoliczności jego śmierci.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki pozostawił po 
sobie wiele cudownych dzieł: jednym z najważniejszych 
jest Ruch Światło-Życie. W jego skład wchodzą rekolek-
cje i formacja dla dzieci (Oaza Dzieci Bożych), młodzie-
ży (Oaza Nowego Życia) i rodzin (Domowy Kościół). 

Formacja w Ruchu Światło-Życie 
polega na całorocznych spotkaniach 
we wspólnotach, które są uwieńczo-
ne piętnastodniowymi rekolekcjami. 
Ruch Światło-Życie prowadzi kursy 
dla animatorów, dzięki którym kolej-
ne osoby mogą prowadzić uczestni-
ków jego drogą. 

Osobnym dziełem, związanym 
z Ruchem Światło-Życie jest Krucja-
ta Wyzwolenia Człowieka. To dobro-
wolna abstynencja od alkoholu i mo-
dlitwa, podjęta w intencji wybranej, 
uzależnionej osoby. Krucjatę można 
podpisać jako kandydat – na rok, lub 
jako członek, deklarując przynależ-
ność stałą. Osoby, które podejmują 
krucjatę, są wpisane do Księgi Czy-
nów Wyzwolenia.

W naszej parafii działa Domowy Kościół, są w niej aż 
cztery kręgi rodzin. Zwykle dany krąg spotyka się raz 
w miesiącu na wspólnej modlitwie, formacji i wymianie 
doświadczeń. Członkowie Domowego Kościoła z parafii 
otwarcie mówią o tym, że dzięki niemu umacniają siebie 
w dążeniu do Boga i we wzajemnej miłości. 

W 100. rocznicę urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego cała wspólnota Ruchu Światło-Życie jesz-
cze gorliwiej modli się o jego rychłą beatyfikację. Za-
praszamy chętnych do jeszcze bliższego zapoznania się 
z postacią ks. Blachnickiego i dziełami, które pozostawił: 
https://www.oaza.pl/ ■

Nowy człowiek to ten, 
który posiada siebie 
w dawaniu siebie 
100. rocznica urodzin Sługi Bożego  
ks. Franciszka Blachnickiego

Justyna Tyrka

24 marca przypadła 100. Rocznica urodzin Sługi Bożego ks. Fran-
ciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie i Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka.
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Wraz z nadejściem roku 2021 w jed-
nostkach OSP w całej Polsce roz-
poczęto kampanię sprawozdaw-
czo-wyborczą. Oprócz corocznego 
podsumowania w tym roku Walne 
Zebrania członków jednostek wy-
bierają składy władz OSP na kolejne 
kadencje.

Nasze zebranie odbyło się w nie-
dzielę, 21 marca. Z racji stanu epi-
demii spotkanie druhów odbyło się 
w wąskim gronie członków zwyczaj-
nych oraz honorowych wraz z trój-
ką zaproszonych gości w pełnym 
reżimie sanitarnym. Niestety pod-
czas zebrania nie mogła być obecna 
nasza liczna Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza. Gośćmi, którzy zaszczy-
cili nas swoją obecnością byli: Sta-
rosta Myślenicki – Pan Józef Tomal, 
Burmistrz Miasta i Gminy Myśleni-
ce – Pan Jarosław Szlachetka, Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminne-
go Związku OSP RP w Myślenicach – 
dh Waldemar Pachoń.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes 
dh Jarosław Norek. Obrady rozpo-
częto minutą ciszy ku pamięci zmar-
łych druhów.

Po tej części Sekretarz dh Michał 
Mistarz przedstawił sprawozdanie za 
rok 2020 oraz za 5 lat mijającej ka-
dencji zarządu.

Przez ostatnie 12 miesięcy jed-
nostka pracowała pod niezmienio-
nym składem zarządu od 2016 roku.

Stan osobowy OSP Jawornik na 
koniec roku 2020 wynosi: członko-
wie czynni: 27; członkowie honoro-
wi: 2; członkowie wspierający: 6.

W minionym roku uczestniczy-
liśmy w 58 akcjach ratowniczo-
-gaśniczych, co czyni nas jedną 
z najbardziej aktywnych jednostek 

w powiecie myślenickim. 5 razy były 
to pożary, 50 razy wyjeżdżaliśmy do 
miejscowych zagrożeń (zdarzenia 
drogowe, likwidacje gniazd owadów 
błonkoskrzydłych itp.), a 3 razy były 
to alarmy fałszywe.

Mimo panującej pandemii udało 
nam się aktywnie i pracowicie przejść 
przez  ubiegły rok. W miarę możli-
wości spotykaliśmy się, by wykony-

wać szereg prac związanych z bieżą-
cym utrzymaniem budynku i terenu 
wokół. W związku z remontem rynku 
w Myślenicach pozyskaliśmy płytki 
chodnikowe, które własnymi siłami 
przywieźliśmy, a następnie ułoży-
liśmy wokół budynku. Wykonali-
śmy również utwardzenie terenu za 
budynkiem strażnicy. Kamień uda-
ło się pozyskać dzięki wsparciu od 
Rady Sołeckiej, firmy Inet Centrum, 
Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych oraz w pewnej części zakupić ze 
środków własnych.

Dodatkowo postanowiliśmy za-
budować wiatę z tyłu budynku, uzy-
skując dodatkową przestrzeń ma-
gazynową. Wewnątrz budynku 
dokończyliśmy remont pomieszczeń 
na drugim piętrze, które zostały za-
adaptowane na salki edukacyjno-roz-
rywkowe dla członków Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej oraz młodzie-
ży z naszej miejscowości. W ramach 
Budżetu Obywatelskiego zostały one 
wyposażone w sprzęt komputero-
wy i edukacyjny za kwotę niemal 40 
tysięcy złotych. Całość prac remon-
towych została wykonana przez nas 
w ramach prac społecznych. Na proś-
bę Urzędu Miasta i Gminy w Myśle-
nicach podjęliśmy się rozdyspono-
wania maseczek ochronnych wśród 
mieszkańców Jawornika.

Cały czas podnosiliśmy kompe-
tencje poprzez szkolenia na nowo 
pozyskanym sprzęcie, a podział bo-
jowy został zasilony przez kolejne-
go strażaka, który ukończył szkole-
nie podstawowe. Trzy kolejne osoby 
ukończyły szkolenie specjalistyczne 
w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Druhowie: Paweł Cygan, 
Henryk Potoniec, Mateusz Muniak 

uczestniczyli w II Lututowskim Bie-
gu Strażaka, zajmując drugie miej-
sce. Naszej Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej udało się wziąć udział 
w Halowym Turnieju MDP w Dob-
czycach, zajmując 3 miejsce.

7 czerwca podczas Mszy Świę-
tej  w kościele parafialnym został po-
święcony i przekazany Proporzec dla 
naszej Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej, co było uhonorowaniem za jej 
wieloletnią działalność. Drużyna sku-
pia w swoich szeregach 12 chłopców 
i 8 dziewcząt, którzy odbywają zbiór-
ki szkoleniowe pod opieką dh Natalii 
Brewczyńskiej i dh Piotra Norka.

Minione pięć lat to ważne wyda-
rzenia w dziejach naszej OSP. Prze-
prowadzono gruntowny remont 
budynku remizy, dokonano histo-
rycznego zakupu średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego MAN. 

Wybory władz 
i podsumowanie roku 
2020 w OSP Jawornik
dh Piotr Norek,  dh Michał Mistarz
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Wydawać by się mogło, iż schola nie 
działa/nie ma jej w obecnym czasie. 
Tak naprawdę jest, jednak online. 
Przed, jak i po koncercie kolęd, któ-
ry udało się zrealizować, miałyśmy 
trzynaście spotkań formacyjnych. 
Przez internet ciężko jest śpiewać, 
dlatego właśnie zmieniłyśmy formę 
naszych spotkań na takie.

Podczas nich poruszałyśmy tematy:
– „Kim dla nas jest Bóg”, a tak-

że o naszej nazwie „Schola Dzieci 
Bożych”;

– Adwent, dobre uczynki oraz na-
sze przygotowanie do świąt;

– Wdzięczność. Czym ona jest dla 
nas i za co dziękujemy Bogu?;

– Nasz Anioł Stróż i modlitwa 
do niego – każdy z nas ma swoje-
go, niepowtarzalnego opiekuna, któ-
ry jest pośrednikiem między nami 
a Bogiem!;

– Moja rodzina, jaka jest i co robi-
my dobrego dla siebie;

– Mogę i chcę być przyjacielem – 
prawdziwym przyjacielem, a naszym 

najlepszym i nieporównywalnym jest 
sam Jezus :)

– Święty Walenty oraz Walentyn-
ki i z tej okazji każda dziewczyn-
ka przed spotkaniem otrzymała list. 
Abyśmy mogli pokochać kogoś in-
nego, najpierw musimy zacząć od 
siebie!;

– Wielki Post – Czym się zaczyna, 
ile trwa, po co jest?;

– Międzynarodowy Dzień bez 
Kłamstwa – Czym kłamstwo jest, 
jakie są jego rodzaje? Jak go unikać 
i postrzegać prawdę?;

– Szkoła modlitwy i poznanie no-
wych form modlenia się;

– Wspaniała Matka wszystkich 
dzieci – Maryja, która zawsze jest 
z nami i czuwa, a my możemy się do 
niej zwracać z każdą prośbą;

– Jak Ci pomóc Panie Jezu – cier-
pienie, które nie jest łatwe, jednak 
Jezus dla nas to zrobił, abyśmy żyli 
wiecznie :)

– Triduum Paschalne, które kolej-
ny raz jest w innej formie. Triduum 
Sacrum: Wielki Czwartek – Ustano-
wienie Eucharystii, kapłaństwa, ob-
mycie nóg apostołom; Wielki Piątek 
– śmierć na krzyżu; Wielka Sobota – 
zmartwychwstanie, zwycięstwo nad 
śmiercią.

Wszystkie zdjęcia, relacje i opisy 
z naszych spotkań można zobaczyć 
na instagramie: schola.jawornik.  😊

Schola = Mały Apostołek
An. Dominika Pająk

Pozyskano znaczne ilości nowego 
sprzętu pożarniczego; między in-
nymi drabinę pożarniczą, komplety 
ubrań specjalnych, aparaty ochrony 
dróg oddechowych, sprzęt łączno-
ści bezprzewodowej, armaturę wod-
no-pianową, sprzęt do ratownictwa 
technicznego i medycznego.

Podczas zebrania Prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związ-
ku OSP RP w Myślenicach dh Wal-
demar Pachoń wręczył odznaczenia 
zasłużonym druhom:
– Medal „Zasłużony dla Pożarnictwa 
Ziemi Myślenickiej” otrzymali: dh 
Jan Burkat, dh Anatol Norek, dh Ja-
rosław Norek
– Złoty Medal „Za zasługi dla Po-
żarnictwa” otrzymał: dh Adam 
Brzegowy.
– Odznakę „Strażak Wzorowy” 
otrzymał: dh Kamil Cudak.

– Walne Zebranie, na wniosek Komi-
sji Rewizyjnej udzieliło absolutorium 
Zarządowi OSP. Podczas wyborów 
władz OSP wybrano:
Zarząd OSP:
Prezes – dh Jarosław Norek
Wiceprezes – dh Adam Brzegowy
Naczelnik – dh Paweł Cygan
Skarbnik – dh Stanisław Hudaszek
Sekretarz – dh Michał Mistarz
Gospodarz – dh Stanisław Polewka
Członek – dh Wiktor Ożóg
Komisję Rewizyjną OSP:
Przewodniczący – dh Mirosław 
Ciaputa
Sekretarz – dh Mateusz Muniak
Członek – dh Henryk Potoniec
Delegatów na Zjazd Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP:
dh Mirosław Ciaputa
dh Paweł Cygan
dh Michał Mistarz

Przedstawiciela do Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego ZOSP RP:
dh Paweł Cygan

Chcemy złożyć serdeczne podzięko-
wania wszystkim wspierającym na-
szą jednostkę i angażującym się w jej 
działalność. Przede wszystkim są to 
druhowie OSP i MDP, którzy po-
święcając swój czas dbają o funkcjo-
nowanie jednostki na bardzo wyso-
kim poziomie. 

Pragniemy podziękować także miesz-
kańcom naszej miejscowości za co-
roczne wsparcie finansowe podczas 
akcji „Kalendarz” oraz za przekazy-
wanie 1% na rzecz naszej OSP. Po-
dziękowania należą się także samo-
rządowcom, którzy nie są obojętni na 
nasze potrzeby i na których pomoc 
również możemy liczyć. ■
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Wiadomości z Archidiecezji
 ▶ Grupa Misterium z Myślenic zaprezentowała Mi-

sterium Męki Pańskiej, w reżyserii Piotra Piechy – ak-
tora krakowskiego Teatru Ludowego. 

 ▶ „Małopolski Carolus” to tytuł, który będzie przy-
znawany uczniom ze szkół podstawowych i ponad-
podstawowych, którzy wzorując się na osobie Jana 
Pawła II z zaangażowaniem rozwijają swoje zdolno-
ści, talenty i zainteresowania z różnych dziedzin. Na-
groda ta będzie przyznawana w pięciu kategoriach. 
Na tytuł składają się: nagroda pieniężna, statuetka 
i dyplom. Na zgłoszenia kandydatów organizatorzy 
czekają do 14 maja. 

 ▶ Katecheza w szkołach, sytuacja rodzin, sprawy 
Fundacji Świętego Józefa, zaangażowanie świec-
kich w sprawy Kościoła oraz dokument dotyczący 
formacji prezbiterów w Polsce – to główne tematy, 
które poruszono podczas 388. Zebrania Plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski.

 ▶ 13 marca przypadała 8. rocznica wyboru papieża 
Franciszka na Stolicę Piotrową. 

 ▶ 25 marca odbyły się diecezjalne obchody Dnia 
Świętości Życia oraz rozpoczęto Rok Rodziny „Amo-
ris laetitia”.

 ▶ 19 marca obchodzono 15. rocznicę utworzenia 
pierwszego w Polsce Okna Życia, znajdującego się 

przy Domu Samotnej Matki na ul. Przybyszewskiego 
39 w Krakowie. Dotychczas dzięki niemu uratowano 
23 dzieci. 

 ▶ W sobotę 13 marca w Sanktuarium św. Jana Paw-
ła II odbył się dzień skupienia liderów dekanalnych 
Duszpasterstwa Młodzieży.

 ▶ 20 marca w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym 
w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się błagalna mo-
dlitwa o ustanie pandemii koronawirusa. 

 ▶ W roku 40. rocznicy cudownego ocalenia życia 
św. Jana Pawła II rozpoczęto sztafetę modlitewną 
„77 razy”. Polega ona na podjęciu 77 dni modlitwy 
o przebaczenie. Codziennie o 21:30 z Wierzy Fatim-
skiej przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 
transmitowana jest modlitwa, zakończona błogosła-
wieństwem Najświętszym Sakramentem. Sztafeta 
rozpoczęła się 2 kwietnia. 

 ▶ Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakow-
skiej we współpracy z Instytutem Dialogu Między-
kulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie podjęło 
się przygotowania polskiej wersji hymnu Świato-
wych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2023 roku 
w Lizbonie. 

 ▶ 2 kwietnia przypadła 16. rocznica śmierci św. 
Jana Pawła II. JT

Pierwszy Święty zakonu kapucy-
nów, męczennik. Patron Hohenzol-
lernów i Voralbergu, a także arcybi-
skupstwa fryburskiego i biskupstwa 
Feldkirch, patron prawników. Uro-
dził się we wrześniu lub w paździer-
niku 1578 r. jako syn burmistrza 
Sigmaringen. W latach 1598–1603 
studiował we Fryburgu Bryzgo-
wijskim teologię, filozofię i prawo. 
W latach 1604–1610 podróżował 
po Francji, Italii i Hiszpanii. W la-
tach 1611–1612 był radcą sądowym 
w Ensisheim (Alzacja). Uchodził 

za „adwokata biedaków”. W 1612 r. 
przyjął święcenia oraz imię Fidelis 
i wstąpił do zakonu kapucynów. Od 
1617 r. pracował jako kaznodzieja 
i duszpasterz w Austrii i w Szwaj-
carii. Gdy w Graubünden rozpoczął 
rekatolicyzację, został zatłuczony 
na śmierć przez kalwińskich chło-
pów w Seewies k. Chur (24 kwiet-
nia 1622). Jego relikwie znajdują się 
dziś w Feldkirch, w katedrze Chur 
w kościołach św. Fidelisa w Stutt-
garcie Sigmaringen. Benedykt XIII 
beatyfikował go w 1729  r., a Bene-

dykt  XIV kanonizował w 1746 r. 
Wspomnienie: 24 kwietnia. Ikono-
grafia: jako kapucyn, z mieczem lub 
maczugą, z palmą i lilią.

Opracowanie na podstawie E. Gorys 
„Leksykon świętych"

Św. Fidelis 
z Sigmaringen  
Marcus Roy (1578–1622)
opracowanie:  Elżbieta Łabędzka 
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KAMYCZEK DLA DZIECI

11 kwietnia – Święto Miłosierdzia
Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

Święto obchodzimy na 
prośbę Pana Jezusa, który 
objawił się św Faustynie. 
22 lutego 1931 roku, 
Pan Jezus objawił się 
siostrze Faustynie i polecił 
namalowanie obrazu. 
Powiedział mi Jezus:  
„Wymaluj obraz według 
rysunku, który widzisz, 
z podpisem: Jezu, ufam 
Tobie. Pragnę, aby ten obraz 
czczono najpierw w kaplicy 
waszej i na całym świecie”.
Przy jej wskazówkach 
pierwszy obraz Jezusa 
Miłosiernego namalował 
Eugeniusz Kazimirowski. 
I można go podziwiać do 
dzisiaj w Ostrej Bramie 
w Wilnie. My jednak bardziej 
znamy obraz Adolfa Hyły, 
ofiarowany do kaplicy 
w Krakowie-Łagiewnikach.
Pan Jezus obiecał wiele łask 
czcicielom Tego obrazu.

Jezu, 
ufam  
Tobie!
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KAMYCZEK DLA DZIECI

Mali strażnicy przyrody 

Dziś ekologia modne słowo,
Przyrodę wszyscy chcemy mieć 

zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy!

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
Musisz takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie 

śmiecić,
To wiedzą nawet przedszkolne 

dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew, 
Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży
Gniazdo niech znajdzie, na nie 

zasłużył.

Pozwól dżdżownicy  
do ziemi wrócić,

Po co jej dzieci mają się smucić.
Niech barwny motyl  

siada na kwiatach,
Żyje tak krótko,  

niech wolny lata.

A zimą nakarm  
głodne ptaki,

Sikorki, wróble,  
wrony, szpaki.

Powieś na drzewie  
karmnik mały,

będą ci wiosną  
za to śpiewały.

Choć ekolodzy jeszcze  
z nas mali

Uczyć będziemy  
tego wandali.

Matka natura nam  
wynagrodzi, 

Jeśli z przyrodą będziemy 
w zgodzie.

22 IV – Międzynarodowy Dzień Ziemi
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GRUPA APOSTOLSKA

Zanim jeszcze rozpoczął się marcowy czas, pojechaliśmy 
do Myślenic na Misterium Męki Pańskiej. Spektakl był 
naprawdę wspaniały. Dzięki niemu mogliśmy jeszcze le-
piej przygotować się i przeżyć Triduum Paschalne.

Tydzień po światowym Dniu Walki z Depresją została 
stworzona akcja „Moja wartość”, która polegała na uświa-
domieniu sobie oraz innym tego, iż są wartościowi. Oso-
by, które się jej podjęły, zrobiły sobie zdjęcie z kartką, na 
której było napisane: „Jestem wartościowy i Ty też jesteś 
wartościowy”. Każdy z nas ma naprawdę wielką wartość, 
jednak są takie sytuacje, w których zapominamy o tym. 
Gdy coś nam nie wyjdzie to nie oznacza, że już nie jeste-
śmy wartościowi lub nasza wartość się obniżyła – całko-
wicie nie. Jesteśmy mniej lub bardziej doskonali, ale nasza 
wartość z pewnością nigdy nie zaniknie.

„Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś war-
tości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za 
życie twoje” (Iz 43, 4).

Marzec rozpoczęliśmy od oglądnięcia filmu „Życie jest 
piękne”. „To niezwykła opowieść o Holocauście. Guido 
Orefice wraz z synem Giosue trafiają do obozu koncen-
tracyjnego. Ojciec, zdając sobie sprawę z zagrożenia, stara 
się odizolować syna od obozowych realiów, wmawiając 
mu, iż w rzeczywistości jest to gra dla dorosłych, w któ-
rej główną nagrodą jest… czołg. Historia wydaje się lek-
ko bezsensowna. Oto w świecie największych zbrodni na 
ludzkości włoski wieśniak bawi się beztrosko z synkiem, 
grając na nosie Niemcom. Paradoksalnie jest to najwięk-
szy atut obrazu. Oczywiście filmu nie można traktować 
dosłownie, lecz jako piękną opowieść o miłości, poświę-
ceniu i determinacji, która pozwala wyjść z największych 
opresji”. Bardzo wartościowy film, który każdy powinien 
obejrzeć.

Kolejne spotkanie, w którym wzięliśmy udział było bi-
blijne. Rozważyliśmy dwa fragmenty z Ewangelii metodą 
dzielenia się Słowem Bożym oraz Lectio Divina. Każdy 

z nas mógł zastanowić się na tym, które zdanie przema-
wia do niego w szczególny sposób oraz co Bóg chce nam 
przekazać w tym Słowie.

Korzystając z udostępnionych przez RAM materiałów, 
na naszym trzecim spotkaniu rozmawialiśmy o mądrości. 
Wypisaliśmy wszystkie skojarzenia związane z naszym te-
matem i dyskutowaliśmy nad tym, „czy mądrość = wy-
kształcenie?” Porozmawialiśmy również trochę o mądro-
ści i jej definicji: „Mądrość to umiejętność podejmowania 
uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie 
przynoszą pozytywne rezultaty”. Oprócz tego przeczy-
taliśmy przypowieść o „Pannach roztropnych i nieroz-
tropnych”, którą mogliśmy porównać ze współczesnością. 
A na koniec spotkania jako podsumowanie oglądnęliśmy 
filmik o Mądrości o. Szustaka😊.

W ostatni piątek odbyło się ostatnie spotkanie przed 
przerwą świąteczną. Pochyliliśmy się na nim nad tematem 
Paschy. Rozważyliśmy znaczenie pięciu kielichów, mo-
dlitw oraz obrzędów i zwyczajów jakie występują podczas 
tego niezwykłego święta. Przeżywanie Triduum Paschal-
nego oraz Świat Wielkiej Nocy było kolejnym tematem.

A w ten sam piątek ja wraz animatorką Martyną Szla-
chetka zmierzyłyśmy się z trasą Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej. Pomimo pojawiających się trudności na tra-
sie, ostatecznie nad ranem udało nam się dotrzeć do kra-
kowskich Łagiewnik 😊. ■

Marcowy czas
An. Dominika Pająk
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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
18 kwiecień, 3. niedziela Wielkanocna  
Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grze-
szyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy 
Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawie-
dliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną 
za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz 
również za grzechy całego świata (1 J 2, 1n).
25 kwiecień, 4. niedziela Wielkanocna  
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pa-
sterz daje życie swoje za owce. Najemnik 
zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego 
owce nie należą, widząc nadchodzącego wil-
ka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je pory-
wa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że 
jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach 
(J 10, 11n).
2 maj, 5. niedziela Wielkanocna 
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, 
a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. 
Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie 
owocu, odcina, a każdą, która przynosi 
owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfit-
szy (J 15, 1nn).
9 maj, 6. niedziela Wielkanocna 
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 

umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 
Jeśli będziecie zachowywać moje przyka-
zania, będziecie trwać w miłości mojej, tak 
jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego 
i trwam w Jego miłości. To wam powiedzia-
łem, aby radość moja w was była i aby ra-
dość wasza była pełna ( J 15, 9nn). 

K a l e n d a r i u m  
l i t u r g i c z n e 
13 kwiecień, wtorek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. 
Marcina I, pap. 
21 kwiecień, środa
Dzień powszedni albo wspomnienie św. 
Anzelma, bpa i dra Kościoła 
23 kwiecień, piątek
Uroczystość św. Wojciecha bpa i męczen-
nika 
24 kwiecień, sobota
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Je-
rzego, męczennika 
28 kwiecień, środa
Dzień powszedni albo wspomnienie bł. 
Hanny Chrzanowskiej 
29 kwiecień, czwartek
Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy 
i dra Kościoła  

30 kwiecień, piątek
Dzień powszedni albo wspomnienie św. 
Piusa V, pap. 
1 maj, sobota
Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jó-
zefa rzemieślnika 
3 maj, poniedziałek
Uroczystość NMP Królowej Polski 
4 maj, wtorek
Wspomnienie św. Floriana, męczennika 
5 maj, środa
Wspomnienie św. Stanisława Kazimierczy-
ka, prezbitera 
6 maj, czwartek
Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba 
8 maj, sobota
Uroczystość św. Stanisława bpa i męczen-
nika

C h r z t y 
Elena Anna Herbuś 
Maja Dominika Kicek
Jowita Daniela Bugaj 
Rozalia Rita Szafraniec

P o g r z e b y 
+ Ryszard Zachara lat 73.

Konkurs 
„Najpiękniejsza  
palma 
wielkanocna”
Natalia Hołuj

W marcu odbył się w naszym przedszkolu konkurs na najpięk-
niejszą palmę wielkanocną. I tym razem nasze przedszkola-
ki nas nie zawiodły. Stanęły na wysokości zadania i wykonały 
wraz z Rodzicami przepiękne palmy. Każda w swoim rodzaju, 
niepowtarzalna. W związku z tym jury przyznało wszystkim 
uczestnikom 1- wsze miejsca. Każde dziecko otrzymało dy-
plom oraz nagrodę. Widać było ogromne zaangażowanie oraz 
kreatywność małych artystów, a efekty ich pracy można było 
podziwiać w szatni naszego przedszkola. Serdecznie dzięku-
jemy za zaangażowanie Rodziców i zapraszamy do dalszej 
współpracy 😊. ■
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INTENCJE MSZALNE

I n t e n c j e  m s z a l n e
12.04.2021, poniedziałek 
7.00 + Jan Szlachetka – od siostry Józefy 

z rodziną 
18.00 + Łukasz Wilkołek – od Sabiny z ro-

dziną 
13.04.2021, wtorek  
7.00 + Barbara Wajdzik 6. r. śm. 
18.00 1) + Andrzej Tomal – od ciotki Ireny 
 2) + Stanisław Kaczmarczyk 14. r. śm.
14.04.2021, środa 
7.00 za parafian  
18.00 1) + Marek Hołuj – od sąsiadów Tade-

usza i Piotra Podoba z rodzinami
 2) ++ Maria Szlachetka r. śm., Roman 

mąż, Stanisław syn
 3) + Tadeusz Cygan – od OSP oraz 

Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej z Jawornika 

 4) ++ Franciszek Węgrzyn, Łucja żona
 5) + Maria Węgrzyn – od syna Janusza 

z rodziną 
15.04.2021, czwartek 
7.00 + Stanisław Podoba – od rodziny 

Grandysów
18.00 1) rezerwacja 
 2) o rozwój kultu św. Michała Archa-

nioła 
16.04.2021, piątek 
7.00 1) + Renata Braś – od siostry Elżbiety 

z rodziną 
 2) ++ Jan Łapa r. śm., jego rodzice, He-

lena i Franciszek, bratowa Anna, 
Jan i Maria Nędza, Roman i Maria 
Bargieł

18.00 rezerwacja 
17.04.2021, sobota 
7.00 1) + Krzysztof Cudak – od babci Bro-

nisławy 
 2) + Maria Szlachetka, Roman mąż, 

Stanisław syn 
18.00 ++ Wiktoria Chrapek r. śm., Stanisław 

mąż, Stanisław i Aniela Bylica, Ja-
dwiga Mądrala

18.04.2021, niedziela 
7.00 ++ Helena Zborowska, Władysław 

mąż, Dominik wnuk, Anna Ma-
łota r. śm., Marian Kraus, Ryszard 
Kraus, Krzysztof syn, zm. z rodziny 
Zborowskich i Szlachetka 

9.00 ++ Maria Tomal 29. r. śm., Wojciech 
mąż, syn Wojciech, wnuk Robert

10.00 ++ Stanisław i Maria Panuś, Marian, 
Józef synowie, Eugeniusz Chrapek  

11.00 dziękczynno-błagalna w 3. r. urodzin 
Emilii z prośbą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie, opiekę 
Anioła Stróża

15.30 + Władysława Szczecińska, Piotr 
i Aniela Szczecińska 

19.04.2021, poniedziałek 
7.00 + Marek Burkart – od koleżanek i ko-

legów ze Szkoły Podstawowej  
18.00 dziękczynno-błagalna w 24. r. ślubu 

Kingi i Pawła z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwa, zdrowie, 
opiekę MB dla całej rodziny 

20.04.2021, wtorek  
7.00 + Stanisław Podoba – od koleżanek 

i kolegów z pracy córki 
18.00 1) + Łukasz Wilkołek – od Artura, Ka-

roliny i Damiana 
 2) + Władysława Szlachetka – od 

wnuczki Moniki z rodziną 
21.04.2021, środa 
7.00 za parafian 

18.00 1) + Marek Hołuj – od IV Kręgu Do-
mowego Kościoła 

 2) + Jadwiga Wietrzyk – od rodziny 
Klakla

 3) + Helena Sajak – od rodziny Kobiał-
ków z Myślenic 

 4) + Józefa Kołodziej – od Urszuli i Ta-
deusza 

 5) dziękczynno-błagalna w 9. r. ślubu 
Renaty i Marcina oraz dla całej ro-
dziny 

 6) + Maria Węgrzyn – od sąsiadów 
Dymek i Krasek 

22.04.2021, czwartek 
7.00 + Stanisław Kaczmarczyk r. śm.
18.00 1) + Krzysztof Cudak – od brata Rafała 

z rodziną 
 2) ++ Jan Łapa r. śm., jego rodzice, 

Franciszek i Helena, Anna bra-
towa, Jan i Maria Nędza, Roman 
i Maria Bargieł 

23.04.2021, piątek 
7.00 + Maria Kiełbowicz – od koleżanek 

córki Małgorzaty 
18.00 + Irena Kurowska – od wnuczki Nata-

lii z rodziną 
24.04.2021, sobota 
7.00 w intencji rodzin i małżeństw 
18.00 1) + Jan Szlachetka – od rodziny Wró-

blewskich 
 2) dziękczynno-błagalna w 50. r. uro-

dzin z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo, opiekę MB, zdrowie 

25.04.2021, niedziela 
7.00 ++ Wojciech Szlaga, Stanisław, Aniela 

Krężel, Paweł wnuk
9.00 ++ Karol Dańda, jego rodzice, Michali-

na, Józef Zborowski, Walenty Pęcek 
10.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo, zdro-
wie, opiekę MB dla Anny i Piotra 
w 30. r. ślubu  

11.00 rezerwacja  
15.30 dziękczynno-błagalna w 55. r. ślubu
26.04.2021, poniedziałek 
7.00 + Marek Hołuj – od córki Pauliny z ro-

dziną 
18.00 ++ Józef Wilkołek 30. r. śmierci, Hele-

na żona 
27.04.2021, wtorek  
7.00 ++ Antoni i Rozalia Michalik, ich ro-

dzice i rodzeństwo  
18.00 1) + Jan Szlachetka – od chrześnicy 

Anny z rodziną 
 2) + Tadeusz Wilk – od córki Sabiny 

z rodziną 
28.04.2021, środa 
7.00 + Jadwiga Oliwa – od syna Zbigniewa 

z rodziną 
18.00 1) + Jan Filipiec – od rodziny Tylków 

z Bęczarki 
 2) + Helena Sajak – od rodziny 

Skrzeczków i Sroków 
 3) + Jadwiga Wietrzyk – od teściów 

Szlachetków 
 4) + Andrzej Jania – od sąsiadów Szla-

chetków i Salów 
 5) + Andrzej Polewka – od wnuczek 

Emilii i Róży
 6) ++ Waleria Kurowska r. śm, Stani-

sław mąż, ich rodzice, Maria i Wła-
dysław dzieci, Józefa i Jan Bujas, 
ich rodzice i dzieci 

29.04.2021, czwartek 
7.00 + Stanisław Podoba – od sąsiadów 

Antkiewiczów 
18.00 1) ++ Bolesław Zborowski, Maria 

żona, Jan Kurowski, Janina żona, 

Władysław Łapa, Rozalia żona, Ce-
lina córka 

 2) dziękczynna w 15. r. ślubu oraz 40. 
r. urodzin Agnieszki i Sławomira 
z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo, opiekę MB dla całej ro-
dziny 

30.04.2021, piątek 
7.00 za parafian 
18.00 + Łukasz Wilkołek – od syna Michała 

z rodziną  
1.05.2021, sobota 
7.00 ++ Józef i Elżbieta Szlachetka, Józef 

i Antonina Bargieł  
18.00 rezerwacja 
2.05.2021, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 + Anna Selecka 
10.00 ++ Franciszek Braś 3 r. śm. – od żony, 

dzieci i wnuków 
11.00 ++ Marian i Joanna Filuciak, Włady-

sław i Maria Filuciak 
15.30 rezerwacja 
3.05.2021, poniedziałek 
7.00 rezerwacja  
9.00 + Tadeusz Tomal, Wiktoria Szlachetka 
10.00 dziękczynno-błagalna w 10. r. ślu-

bu Iwony i Przemysława z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny 

11.00 w intencji ojczyzny 
15.30 dziękczynno-błagalna w intencji ro-

dziny 
4.05.2021, wtorek  
7.00 + Jan Szlachetka – od szwagra Zbi-

gniewa z rodziną 
18.00 1) + Helena i Bolesław Mistarz 
 2) ++ Helena Światłoń, Stefan mąż, 

Anna córka  
5.05.2021, środa 
7.00 ++ Antoni Polewka, Zofia żona, Cze-

sław Kiełbowicz, Katarzyna żona, 
Franciszek syn 

18.00 1) + Marek Hołuj – od rodziny Hołuj
 2) + Tadeusz Cygan – od rodziny Hu-

daszków
 3) + Stanisław Liszkiewicz – od chrze-

śniaka Piotra z żoną 
 4) + Władysława Szlachetka – od wnu-

ków i wnuczki 
 5) + Tadeusz Góralik 
6.05.2021, czwartek 
7.00 rezerwacja 
18.00 1) + Łukasz Wilkołek – od ojca 

chrzestnego z rodziną 
 2) + Stanisław Woźniak 20 r. śm., Sta-

nisław i Salomea rodzice 
7.05.2021, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani w wypomin-

kach 
18.00 + Irena Kurowska – od wnuczki Pauli-

ny z rodziną  
8.05.2021, sobota 
7.00 ++ Stanisław Góralik, Karolina żona, 

Krzysztof wnuk, dusze w czyśćcu 
cierpiące 

18.00 + ks. Stanisław Polak 
9.05.2021, niedziela 
7.00 ++ Stanisław i Aniela Krężel, Paweł 

wnuk, Wojciech Szlaga  
9.00 rezerwacja
10.00 + Wiktoria Podoba, Józef mąż, Stani-

sława Dyduła, Jan mąż, ich rodzi-
ce, ich synowie, Władysław, Jan, 
Stefan, Jan Worwa 

11.00 rezerwacja 
15.30 rezerwacja
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