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Niech te wakacje  
przybliżą nas do Boga  

i ukażą piękno świata i ludzi! 
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Drodzy Czytelnicy!
Przeżywamy czas wakacji, czas 
odpoczynku od naszych co-
dziennych zajęć i obowiązków. 
Okres wakacji to także czas na 
nowe spotkania w nowych miej-
scach i sytuacjach. Każda z nich 
jest okazją do pokazania, kim je-

steśmy. Człowiek słaby, nie mający silnych przekonań, 
bardzo często odpoczywając poddaje się wpływowi in-
nych. Zapomina o tym, kim jest, po co są wakacje i do-
kąd wróci? Niekiedy czas wakacyjny staje się dla niego 
źródłem wstydu. Dlatego dzisiaj prosimy: Chroń nas, 
Panie, od wakacji spędzonych bezmyślnie, w wygodnic-
twie i zapomnieniu o sprawach najważniejszych. Nie 
pozwól, byśmy przeżyli choćby tydzień bez spotkania 
z Tobą na Mszy św. i w Komunii, nie pozwól nam za-
pomnieć o codziennej modlitwie i innych obowiązkach. 
Chroń nas od spotkań z ludźmi bez ideałów, którzy ła-
two nas mogą zwieść pozorami, strzeż nas od bezmyślnej 

zabawy. Papież Paweł VI w słowach skierowanych do 
przedstawicieli różnych religii w Indiach mówił: „Nie 
powinniśmy się spotykać jak turyści, ale jak pielgrzymi, 
którzy wędrują w poszukiwaniu Boga”. 

Można te słowa odnieść do wszystkich wyjeżdżają-
cych na wakacje, nie poprzestawajmy na luźnych i ni-
czym nieskrępowanych spotkaniach z ludźmi. Nie są 
to prawdziwe spotkania, lecz zaledwie wspólny pobyt, 
kawałek wspólnej drogi. Należy wówczas pamiętać, że 
każde wakacje wpisujemy w całą drogę naszego życia, 
a ta droga jest częścią wielkiej pielgrzymki w kierunku 
domu Ojca. Stąd z szacunkiem i powagą należy spoty-
kać wszystkich ludzi, na różnych wakacyjnych drogach 
osobistego wypoczynku.

Życzymy zatem interesujących i dobrych spotkań, 
które pozwolą odpocząć i powrócić silniejszymi i rado-
śniejszymi. Niech tegoroczne wakacje wielu przybliżą 
do Boga i ukażą nam piękno świata i ludzi. 

ks. Sławomir Głuszek

Czcigodny Księże Proboszczu! 
Z okazji Twoich imienin,  
pragniemy Ci przesłać bukiet  
najpiękniejszych powinszowań:
Życzymy przede wszystkim zdrowia,  
pogody ducha i radości na każdy dzień.
Życzymy błogosławieństwa Bożego, 
które jest początkiem wszystkiego  
i bez którego człowiek nic nie może uczynić. 
Życzymy, abyś Drogi Solenizancie  
był silny mocą wiary, która góry przenosi, 
mocą nadziei, która daje prawdziwą wolność,
mocą miłości, która wszystko znosi,  
wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje.
Życzymy zdecydowania  
w podążaniu drogą Bożą ku świętości
oraz satysfakcji z pełnionej posługi kapłańskiej.
Życzymy opieki Matki Bożej  
i świętego Władysława przemożnego patrona.

Ksiądz Wikariusz Sławomir Głuszek
Redakcja Białego Kamyka 

Parafianie
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Ta konkretna data i święto z nią związane ma upamiętnić 
wizję jakiej doświadczył św. Szymon Stock. Według tra-
dycji Matka Boża objawiła się Generałowi Zakonu Kar-
melitańskiego w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. i powiedzia-
ła: „Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twojego Zakonu. 
Kto w nim umrze nie dozna ognia piekielnego”. Przywi-
leje i łaski szkaplerza św. były potwierdzone wielokrotnie 
przez papieży. Potwierdzili je: Klemens VII (bullą z dnia 
12 sierpnia 1530 r.), Pius V, Grzegorz XIII, Paweł V, Kle-
mens X, a nabożeństwo szkaplerzne polecali wiernym: 
Pius XI, Pius XII (1951), Paweł VI, Jan Paweł II (2001). 
Szkaplerz zaczęły nosić i świeckie osoby pomniejszając 
jego rozmiary, aż przybrał formę dwu kawałków sukna 
spiętych tasiemką i noszonych na piersiach oraz plecach. 
Papież Jan XXII wydał w 1332 r. bullę nazywaną sobotnią 
(Bulla sabbatina), w której potwierdził przekonanie, że 
noszący szkaplerz będą wybawieni z czyśćca w pierwszą 
sobotę po śmierci. 

Słowo szkaplerz pochodzi od łacińskiego scapulae, 
czyli ramiona i oznacza szatę kształtem przypominającą 
ornat rzymski, złożoną z dwóch sięgających do stóp pła-
tów sukna z wycięciem na głowę, z których jeden opada 
na piersi, a drugi na plecy. Szkaplerz przystosowany do 
użytku wiernych świeckich złożony jest z dwóch prosto-
kątnych wycinków brązowego sukna wełnianego połą-
czonych dwoma tasiemkami. Wymiary płatków mogą być 
dowolne. Jest on niejako zminimalizowanym habitem. 

Zwykle na obu płatkach jest umieszczony wizerunek lub 
symbol Pana Jezusa i Matki Bożej Szkaplerznej. Żeby uła-
twić wiernym świeckim noszenie szkaplerza wprowadzo-
no dla niego formę zamienną – medalik. Zgodził się na to 
w roku 1910 papież Pius X, na prośbę górników, ponieważ 
podczas pracy ich szkaplerze często się brudziły i nisz-
czyły. Wierni noszący medalik uczestniczą we wszystkich 
przywilejach duchowych wynikających z noszenia trady-
cyjnego szkaplerza, ale taka forma szkaplerza nie oddaje 
w pełni symboliki szkaplerza płóciennego.

Co symbolizuje karmelitański szkaplerz? Przypomina 
o duchowym związku z rodziną karmelitańską i Osobą, 
od której tę szatę otrzymaliśmy. Jest pamiątką i widzial-
nym znakiem Jej opieki. Jest wreszcie znakiem wyraża-
jącym pragnienie upodobnienia się do Niej w czystości, 
wierności, miłości i posłuszeństwie. Część szkaplerza 
opadająca na plecy podpowiada nam, że trudy, doświad-
czenia i krzyże znosić winniśmy pod opieką Maryi z pod-
daniem się woli Bożej, tak jak Ona to czyniła, a część spo-
czywająca na piersiach przypomina, że nasze serce winno 
bić dla Boga i bliźnich, z miłości odrywając się od przy-
wiązań doczesnych i wiązać się za pośrednictwem Maryi 
z dobrami wiecznymi.  

Głównym czcicielem kultu Matki Bożej Szkaplerznej 
są karmelici, którzy to za sprawą objawienia się Maryi ich 
Generałowi Zakonu Szymonowi Stockowi jako pierwsi 
wprowadzili noszenie szkaplerza. Nazwa zgromadzenia 
pochodzi od nazwy pasma górskiego Karmel. W ten rejon 
górski udawali się chrześcijanie pragnący prowadzić życie 
pustelnicze. Do nich dołączył rycerz krzyżowy Bertold, 
który zorganizował ich w zakon według wzorów europej-
skich. W związku z zanikiem działalności krzyżowców 
w Palestynie mnisi przenieśli się do Europy. Napotkali 
trudności z zatwierdzeniem reguły, ale podobno na in-
terwencję cudowną Matki Boskiej papież Honoriusz III 
w dniu 16 lipca 1225 r. zatwierdził zakon z góry Karmel. 
I tak walcząc z różnymi problemami szósty Generał zako-
nu św. Szymon Stock prosił Maryję o znak, że sprzyja Ona 
nowemu zakonowi. Wtedy właśnie nastąpiło objawienie 
się Matki Jezusa i wręczenie szkaplerza, które miało sym-
bolizować przychylność Maryi dla zakonu karmelitów.

Do naszego kraju karmelici zostali sprowadzeni za po-
mocą królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły ok. 
1397roku. Jedną z najwcześniejszych fundacji karmelitów 
po Krakowie był klasztor w Bydgoszczy, istniejący praw-
dopodobnie od roku 1398. W roku 1399 Jagiełło sprowa-
dził Karmelitów z Pragi Czeskiej do Poznania budując dla 
nich kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. Motywem tej 
fundacji miał być fakt profanacji Hostii, w miejscu, gdzie 
później stanęła świątynia karmelitów. Obecnie polska 
prowincja Karmelitów liczy 12 klasztorów: w Krakowie, 
Pilźnie, Oborach, Trutowie, Woli Gułowskiej, Gdańsku, 
Lublinie, Lipinach, Chyżnem, Baborowie, Włodzimierzu 
Wołyńskim i Sąsiadowicach. Głównym domem Karme-
litów był i jest – od sześciuset lat – macierzysty klasztor 
w Krakowie na Piasku.  ▪

Karmelici 
i szkaplerz
Dawid Grzeszkowicz

16 lipca będziemy obchodzić w naszej parafii 
jak i w całym Kościele katolickim wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Mat-
ki Boskiej Szkaplerznej.
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Przed nami dwa miesiące lata lipiec 
i sierpień. W tym okresie korzystamy 
z wypoczynku. Jest to również czas 
wysiłku i wytężonej pracy np. dla 
rolników. Zarówno wypoczywają-
cy, jak również pracujący, potrzebu-
ją Bożych łask, liczą na opiekę oraz 
wsparcie świętych opiekunów i nie-
bieskich obrońców. Wierzący zawsze 
poszukują wsparcia duchowego, któ-
re jest niezbędne w realizacji w życiu 
Bożej woli.

Dla naszej wspólnoty parafialnej 
szczególną opiekunką lipca jest Naj-
świętsza Maryja Panna. Uroczystość, 
którą wyjątkowo celebrujemy, przy-
pada w centrum lipca. To odpust ku 
czci Matki Bożej Szkaplerznej, Naj-
świętszej Maryi Panny z Góry Kar-
mel. Zawierzamy się Matce Syna Bo-
żego i naszej Matce. Wypraszamy 
potrzebne nam łaski przez Jej wsta-
wiennictwo. Ufamy, że Jej orędow-
nictwo doda nam odwagi w krocze-
niu za Jezusem. Ona jest wzorem jak 
podążać za Jezusem i jak towarzyszyć 
Mu swoją dyskretną obecnością. Od 

Zwiastowania do Wniebowzięcia ży-
cie Maryi było złączone i zjednoczo-
ne z Jezusem. Współcierpiała pod 
krzyżem, a w Wieczerniku umac-
niała zalęknionych apostołów swo-
ją niezachwianą wiarą. I również dla 
nas jest wzorem pokornej wiary. Jako 
Matka Syna Bożego i Matka Kościoła 
została przez Pana Boga obdarzona 
wielką siłą i mocą, dlatego możemy 
Jej powierzać nasze troski, problemy, 
niepowodzenia, klęski, wszystkie na-
sze sprawy. U Niej znajdziemy zrozu-
mienie, ukojenie, energię i Boży po-
kój. Każdemu bowiem, kto przyjął 
szkaplerz, czyli szatę Maryi, zgodnie 
z obietnicą Matka Boża Szkaplerzna 
zapewnia opiekę w trudach i niebez-
pieczeństwach życia, łaskę szczęśli-
wej śmierci i życie wieczne z Bogiem.

Dla całej wspólnoty Kościoła, 
główną opiekunką sierpnia jest po-
dobnie jak poprzedniego miesiąca, 
Matka Najświętsza. W połowie sierp-
nia, dokładnie 15 dnia tego miesią-
ca, Rodzina Boża oddaje hołd Pani 
Wniebowziętej. W tym dniu wpa-

trujemy się w piękno, czystość 
i cudowność Matki Bożej i mo-
dlimy się słowami księgi „Pie-
śni nad pieśniami”: „Cała pięk-
na jesteś, przyjaciółko moja, 
i nie ma w tobie skazy” (Pnp 
4, 7). Maryja, jako jedyny czło-
wiek jest w pełni zanurzona 
w Bożej wieczności wraz z cia-
łem i duszą. Jest Ona dla nas ta-
kim znakiem dającym nadzieję, 
że również my całą swoją osobą 
będziemy uczestniczyć w Bo-
żej chwale, oczywiście wów-
czas, gdy podobnie jak Mary-
ja będziemy służyć Panu Bogu 
i bliźnim z miłością, dziękczy-
nieniem i uwielbieniem. Uro-
czystość Wniebowzięcia Matki 

Bożej przeżywamy zawsze w tajemni-
cy pełnego zwycięstwa Chrystusowe-
go zmartwychwstania. To dzięki Ma-
ryi możemy zobaczyć, jak chwalebny 
los czeka tych, którzy swoje życie 
złączyli na zawsze z Jezusem Chry-
stusem. Cześć jaką oddajemy Nie-
pokalanej jest włączeniem się w Jej 
uwielbienie Boga, za wielkie rzeczy, 
które On w Niej uczynił dla nas. Bło-
gosławić Maryję, to jednocześnie 
mieć świadomość, że Pan Jezus tak-
że chce dać mi miejsce z ciałem i du-
szą w swojej chwale. Najsampierw ja 
muszę dać Jezusowi pierwszeństwo 
w swoim życiu. Tak jak uczyniła to 
Jego i nasza Matka. Jeśli Jej zawie-
rzę, to Ona udzieli mi pomocy, abym 
osiągnął pełnię życia z Bogiem. 

Módlmy się z Maryją słowami 
Pieśni „Magnificat”, którą Ona wy-
śpiewała podczas spotkania ze świę-
tą Elżbietą. W tym hymnie uwielbie-
nia Boga, Maryja nie tylko oddaje 
cześć Bogu, ale ukazuje to co stano-
wi istotę Jej wiary. Otóż Maryja wy-
znaje, że Bóg łaskawie patrzy na po-
kornych, a jeśli stają się wielcy, to 
tylko za sprawą Jego łaski. Jest mi-
łosierny i wierny, sprzyja pokornym, 
a zarozumiałych i wyniosłych poni-
ża. Ta pieśń ukazuje wielkość wiary 
Bożej Służebnicy, która jest konse-
kwencją zaufania Maryi wobec Pana 
Boga i Jego obietnic. W tym uwiel-
bieniu jakie Matka Boża wyśpie-
wuje w obecności Elżbiety możemy 
odnaleźć odwołanie do ośmiu bło-
gosławieństw. Maryja nazywa sie-
bie błogosławioną, czyli szczęśliwą. 
A szczęśliwi czyli błogosławieni, we-
dług Nauczyciela z Nazaretu to ubo-
dzy w duchu, smutni, czystego serca, 
pragnący sprawiedliwości, miłosier-
ni, czyniący pokój. Śledząc postawę 
Maryi, realizację woli Bożej w Jej ży-
ciu, trzeba przyznać, że jest błogosła-
wioną ubogą w duchu, miłosierną, 
sprawiedliwą, czystego serca, niosącą 
pokój itd. Maryja tą pieśnią wygłasza 
radość i wdzięczność za to wszystko 
Panu Bogu i pokazuje nam jak mamy 
to czynić. Niech Pieśń Maryi będzie 
również hymnem uwielbienia Boga, 
za wszystko czego dokonał w naszym 
życiu.  ■

Maryja ikona wiary, 
opiekunka Kościoła
Wacław Szczotkowski
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Małżeństwo - żywa 
reklama Pana Boga

Minął kolejny rok 
formacji w Domo-
wym Kościele. Dla 
jednych dwudzie-
sty piąty, dla innych 
dwunasty, a dla nas 

pierwszy rok pracy nad sobą. 
Wciąż słyszymy, że ten rok nie był 

łatwy. Wiele się zmieniło na różnych 
płaszczyznach życia, jednak jak to 
się mówi: dla chcącego nic trudnego. 
Większość rodzin z kręgów naszej pa-
rafii przeniosła swe spotkania do sie-
ci. Samą pracę nad sobą, nad swoim 
małżeństwem czy nad rodziną, pan-
demia tak naprawdę nam ułatwiła. 
Więcej czasu spędzaliśmy w domu, 
na wiele spraw popatrzyliśmy z innej 
perspektywy, ale najważniejsze dla 
nas jest doświadczenie tego, jak bar-
dzo zabrakło nam Pana Jezusa, gdy 
kontakt z Nim stał się utrudniony. 
Udało się nam zrozumieć, jak ważne 
miejsce powinien zajmować Pan Bóg 

w naszym ognisku do-
mowym. Gdy jedność 
z parafią czy obec-
ność w kościele nie 
jest możliwa, to wła-
śnie ta forma spotka-
nia z Jezusem staje się 
nam najbliższa. Dla-
tego warto walczyć 
o to, aby wspólna, ro-
dzinna modlitwa była naszą codzien-
nością, by Pan Jezus zawsze zajmo-
wał najważniejsze miejsce w każdej 
rodzinie. 

W sobotę 19 czerwca odbyła się 
uroczysta Eucharystia na zakończe-
nie roku pracy w Domowym Ko-
ściele. Mszę świętą odprawił ksiądz 
Sławomir Głuszek, który w kazaniu 
skierowanym do zebranych kręgów 
powiedział, że małżeństwo jest żywą 
reklamą Pana Boga. Dał nam do zro-
zumienia, że w dzisiejszym świecie to 
zwyczajne, tradycyjne, rodzinne i po-

bożne podejście do życia jest świa-
dectwem i przykładem życia chrze-
ścijańskiego. To właśnie z takiej małej 
wspólnoty kiedyś powstał Kościół. 

Zakończyliśmy Mszę świętą pie-
śnią roku 2021 „Dziś Kościele żyją-
cego Boga wstań”, której przesłanie 
jest dobrą zachętą dla każdego, kto 
chciałby należeć do wspólnoty. „Gdy 
stajemy w jedności nikt nas już nie 
rozdzieli. Bo stajemy razem, gdzie 
nasz Bóg!”. Czas wakacji to dobry 
moment na podjęcie takiej decyzji! 

Ewelina i Piotr Gubałowie

15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny

Matko, która nas znasz
Znasz nas 
Kamienista ścieżka raniła Twoje stopy, 
 gdy biegłaś do Elżbiety.
Gotowałaś, prałaś pieluszki. 
Patrzyłaś, jak śpi Dzieciątko. 
Słuchałaś, jak zaczyna gaworzyć. 
Chroniłaś przed skwarem i chłodem. 
Uczyłaś pierwszych słów.
Z Józefem widziałaś, jak dorasta, 
 zadziwia mądrością w świątyni.
Znasz nas Matko 
Ludzie mówili, że oszalał, dziwne głosi nauki –  
 bałaś się.
Bardzo mądrzy nauczyciele, 
 którym pycha zaćmiła rozum i serce 
 uznali, że winien śmierci.
Szłaś z Nim razem.
Znasz nas Matko. I nasze sprawki też znasz.

Jakże często, jak tamci na Tamtej Drodze, 
 odwracamy oczy i udajemy, 
 że nie znamy Twego Syna.
Wzięta do nieba – Królowo Nieba i Ziemi, 
 a przecież jedna z nas – ludzi. 
Przychodzimy w Twoje Święto 
 i przynosimy Ci kwiaty i zioła 
 zbierane na naszych polach i w ogrodach. 
Pachną, mienią się kolorami, 
 uśmiechają się do Ciebie.
Matko, która nas znasz.
Przynosimy Ci nasze życie, 
 nasze poranione o kamienie stopy, 
 serca pełne lęku, nasze pogubione dzieci,  
 świat, który oszalał.
Matko zaprowadź nas do Twojego Syna!

Zofia Pawłowska
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Pielgrzymi zdążają na Jasną Górę, by 
prosić Maryję o potrzebne łaski i po-
dziękować za to, co dzięki Jej wsta-
wiennictwu zostało wyproszone. 
Obraz Czarnej Madonny jest oto-
czony szczególnym kultem i szacun-
kiem, nie tylko ze względu na swoje 
niezwykłe, tajemnicze pochodzenie, 
ale także dzięki cudom, które uda-
ło się wyprosić przed obliczem Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej. W tym 
roku możemy pielgrzymować także 
duchowo. Co to oznacza?

Pielgrzymowanie w Polsce
W Polsce jest wiele miejsc, do któ-
rych można pielgrzymować. Popu-
larna jest Kalwaria Zebrzydowska, 
Licheń, Łagiewniki, Święta Lipka, 
czy Piekary Śląskie. Zawsze jednak 
pierwsze miejsce w sercach pielgrzy-
mów zajmuje Jasna Góra. Do jasno-
górskiej Madonny każdego roku wy-
ruszają tłumy pielgrzymów z całego 
kraju.

Historia obrazu
Według legendy obraz Madonny 
z Dzieciątkiem został namalowa-
ny przez św. Łukasza Ewangelistę 
na deskach stołu, który znajdował 
się w domu Maryi w Nazarecie. Ba-
dania jednak wykazały, że jest ona 
dziełem nieznanego włoskiego ma-
larza z XIV w. Wizerunek dotarł do 
Polski przez Konstantynopol i Ruś, 
słynąc po drodze wieloma łaskami. 
W 1394  r. został złożony na Jasnej 
Górze. 16 kwietnia 1430 r. rozbójni-
cy i husyci napadli na klasztor i znisz-
czyli obraz. Wyrwali go z ołtarza, 
wynieśli przed kaplicę i porąbali sza-
blami. Uszkodzony wizerunek prze-
niesiono do Krakowa, umieszczając 

w ratuszu. Król Władysław Jagieł-
ło zlecił jego naprawę ruskim mala-
rzom, którzy przyozdobili go klejno-
tami, zmienili ozdoby szat i w ręce 
Dzieciątka namalowali książkę, po-
zostawili także ślady ran zadanych 
Maryi przez bandytów. Przez kolej-
ne dziesięciolecia obraz był otacza-
ny szczególną opieką i wielokrotnie 
przebywał w ukryciu w czasach woj-
ny i napaści wrogów. 

Cuda
Przed obrazem Czarnej Madonny 
dokonywały się wielokrotnie cuda 
i uzdrowienia. Sam król Władysław 
Jagiełło pisał do papieża Marcina V, 
że w jasnogórskim kościele dzieją 
się tajemnice wielu cudów. Dowo-
dzą tego nie tylko klasztorne księgi, 
ale także niezliczone wota, którymi 
wypełnione są ściany kaplicy Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Najstarszy 
zanotowany cud miał miejsce w 1386 
r., gdy malarz Jakub  Wężyk odzyskał 
wzrok. Dwa spośród nich zostały ofi-
cjalnie zatwierdzone przez samą Sto-
licę Apostolską. W 1767 r. sparaliżo-
wana córka magnata podczas Mszy 
św. w jasnogórskiej kaplicy odzy-
skała władzę w nogach. Drugi z nich 
związany jest z zakonnicą, s. Domi-
niką, która podczas Mszy św. nagle 
została uzdrowiona z zaawansowa-
nego stadium raka. Jednym z najbar-
dziej znanych cudów stała się obrona 
Jasnej Góry przed Szwedami w czasie 
potopu szwedzkiego w 1655 r. Wiele 
spośród cudów dokonuje się w ciszy 
konfesjonałów i serc ludzkich, nie są 
one rozgłaszane. Jeśli ktoś chce zapo-
znać się bliżej z historiami ludzi, któ-
rzy dostąpili zdumiewających łask, 
warto sięgnąć po książkę Cuda i łaski 

zdziałane za przyczyną Jasnogórskiej 
Matki Bożej dawniej i dziś o. Mel-
chiora Królika.

Krakowska Piesza Pielgrzym-
ka na Jasną Górę
Krakowska Piesza Pielgrzymka na Ja-
sną Górę w zeszłym roku obchodziła 
swoje 40-lecie i była przeprowadzo-
na zgodnie z reżimem sanitarnym. 
Ze względu na to pielgrzymowa-
nie przybrało trochę inny charakter, 
o czym wspominali sami uczestnicy.

Pandemia nie ustaje, a w tym roku 
pielgrzymka pod hasłem „Zgroma-
dzeni na świętej wieczerzy”, odbędzie 
się od 6 do 11 sierpnia, z zachowa-
niem zasad sanitarnych, określonych 
w Wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego dla ruchu pielgrzymko-
wego z dnia 13 maja 2021 r. Ci którzy 
bardzo chcą pielgrzymować, ale nie 
mają fizycznej możliwości, mogą „wy-
ruszyć do Maryi” w formie duchowej 
współpracy z Biurem Prasowym Ar-
chidiecezji Krakowskiej. Modlitewne 
intencje będą zbierane poprzez me-
dia społecznościowe, a także kiero-
wane na adres: pielgrzymkakrakow-
ska@diecezja.pl. Każdy pielgrzym, 
który chce podjąć tę drogę w for-
mie duchowej może odebrać znaczek 
i informator pielgrzymki w bazach 
wspólnot. Codziennie będzie udo-
stępniany program duchowy i teksty 
konferencji. W czasie trwania piel-
grzymki wszyscy zostaną zaproszeni 
do przeżywania online Mszy św., wy-
słuchania konferencji, adoracji i Ape-
lu Jasnogórskiego. 

Wszystkie informacje są dostępne 
na stronie pielgrzymki: pielgrzymka-
krakowska.diecezja.pl oraz Archidie-
cezji Krakowskiej: diecezja.pl. ▪

Dlaczego Polacy  
pielgrzymują na Jasną Górę
i jak w tym roku przyłączyć się  
do pielgrzymki poprzez łączność duchową?
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AKTUALNOŚCI

Błogosławieństwo 
nowych ministrantów
Redakcja

W niedzielę 20. czerwca na Mszy 
Świętej o godzinie 9.00 w obec-
ności swoich rodziców i rodziny 
oraz wspólnoty parafialnej ks. pro-
boszcz Władysław Salawa pobłogo-
sławił sześciu nowych ministrantów 
do służby przy ołtarzu w naszym 
kościele. 
Kandydaci Ci zostali stosownie 
przygotowani do tej wzniosłej służ-
by. Mamy nadzieję, że z pomocą ła-
ski Bożej dobrze będą spełniać swoje 
zobowiązania. Od września chłopcy 

zdobywali stosowną wiedzę i umie-
jętności pod okiem opiekuna Służby 
Liturgicznej ks. Sławomira Głuszka.

Posługa ministranta, do której zo-
stali dopuszczeni chłopcy, jest bar-
dzo potrzebna Kościołowi. Mini-
strant bowiem pomaga kapłanowi 
przy sprawowaniu świętych obrzę-
dów, zwłaszcza podczas Mszy Św. Od 
tej pory ci chłopcy będą nosić krzyż, 
zwycięski sztandar naszej wiary, 
będą dawać znaki dzwonkami, poda-
wać dary ofiarne.

Życzymy nowym ministrantom, 
aby byli chlubą swoich rodzin, na-
szej parafii, a swoim postępowaniem 
i dobrze wypełnionymi obowiązkami 
godnie służyli na Chwałę Pana.

20 czerwca 2021 roku do grona mi-
nistrantów zostali przyjęci: Szymon 
Jania, Mikołaj Sieńko, Arkadiusz 
Komajda, Piotr Kwintowski, Kacper 
Kaczmarczyk, Wiktor Szewczyk.  ■

We wtorek 15. czerwca w naszej wspólnocie parafialnej 
gościliśmy księdza infułata Stanisława Olszówkę, na co 
dzień posługującego w Sanktuarium Najświętszej Rodzi-
ny w Zakopanym, który udzielił młodzieży klas ósmych 
Szkoły Podstawowej Sakramentu Bierzmowania. W tym 
dniu nasz kościół parafialny stał się prawdziwym Wie-
czernikiem, gdzie na zgromadzoną tutaj młodzież zstąpił 
Duch Święty, aby umocnić ich swoimi darami. 

Ksiądz infułat w kazaniu skierowanym do młodych za-
chęcał ich do pogłębiania wiedzy religijnej, dzięki której 
będą mogli stawać w obronie wiary katolickiej, z drugiej 
strony podkreślał, aby młodzi sami nie bali się tej wiary 
wyznawać – zwłaszcza dzisiaj. Ksiądz infułat zachęcał ich 

także do przestrzegania przykazań Bożych, które zawsze 
pozostają aktualne. To wierne przestrzeganie przykazań 
stanie się dla wszystkich mocą w głoszeniu innym Chry-
stusa swoim słowem i postawą. 

Uroczystą Mszę Świętą w intencji młodzieży oprócz 
księdza infułata Stanisława Olszówki sprawowali ksiądz 
proboszcz Władysław Salawa oraz ks. Mariusz Grzechyn-
ka, nasz były wikariusz, który obecnie również posługuje 
w Sanktuarium Świętej Rodziny w Zakopanym. 

Młodzieży bierzmowanej oraz ich rodzinom życzy-
my, aby jeszcze bardziej pogłębiali swoją więź z Jezusem 
w Jego Kościele i w dalszym swoim życiu postępowali we-
dług zasad wiary chrześcijańskiej. ▪

Sakrament 
Bierzmowania
ks.  Sławomir Głuszek
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ŚWIĘCI

Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi żadnej wia-
domości. Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura 
apokryficzna.

Wiadomości z życia św. Anny pochodzą z II wieku. 
Anna przyszła na świat w Betlejem, około 70 lat przed 
narodzeniem Chrystusa. Jej imię pochodzi z hebrajskie-
go i oznacza: łaskę. Anna wywodziła się z królewskie-
go rodu Dawida. Gdy miała 24 lata poślubiła Joachima, 
Galilejczyka z zamożnej i znakomitej rodziny. Zamiesz-
kali w Nazarecie. Małżonków łączyło wielkie uczucie, 
ale nie byli zupełnie szczęśliwi, bowiem mimo dwu-
dziestu lat wspólnego pożycia nie mieli potomstwa. Sta-
re świadectwa podają, że Joachim i Anna – będąc już 
w podeszłym wieku – przybyli z Galilei do Jerozolimy, 
by tu zamieszkać.

Według opisu ks. Piotra Skargi pewnego dnia Jo-
achim pragnął jako pierwszy złożyć na ołtarzu w cza-
sie nabożeństwa przyniesioną przez siebie ofiarę. Miał 
takie prawo, bo jego ofiara była największa, ale kapłan 
odprawiający nabożeństwo zawrócił go i ponadto znie-
ważył wytykając mu głośno sromotę bezpłodności. Po-
niżony Joachim nie wrócił już w tym dniu do żony, ale 
udał się w góry do swej trzody i tam żalił się Panu Bogu 
w modlitwie. Porzucona przez męża św. Anna wznosiła 
do Boga gorące modły w ogrodzie pod drzewem figo-
wym. Ślubowała Bogu wówczas oddanie dziecka, gdy-
by ją nim uszczęśliwił, na wyłączną Jemu służbę. Wtedy 
zjawił się anioł i oświadczył św. Annie, że urodzi córkę 
i da jej na imię Maryja, i że będzie ona łaski pełna. Po-
dobne widzenie w tym samym czasie miał św. Joachim 
i dlatego wrócił do opuszczonej małżonki.

Inny przekaz podaje, że Joachim, gdy nie mógł złożyć 
w ofierze kilku gołębi, zasnął z żalu i zmęczenia. Wtedy 
przyśnił się mu anioł i oświadczył, że będzie miał córkę. 
W tym samym czasie anioł przyśnił się także Annie i na-
kazał jej udać się pod Złotą Bramę w Jerozolimie. Tam 
Anna spotkała Joachima i ucałowali się z radości. Wtedy 
też – z mocą Bożą – poczęła się Maryja.

Według jeszcze innego przekazu Joachim – będąc 
już w podeszłym wieku – udał się na pustynię, by tam 
przez 40 dni pościć i modlić się o potomstwo. Anna 

„zaś błagała Boga w swoim domu o zdjęcie z niej pięt-
na niepłodności”. I tak, w 44 roku życia, św. Anna powi-
ła dziecię przecudnej urody. Według panującego zwy-
czaju w piętnastym dniu dano dziecku na imię Maryja, 
które tłumaczy się w różny sposób, między innymi jako: 
pani, piękna lub napawająca radością. W 80 dniu mał-
żonkowie zanieśli niemowlę do świątyni, aby je poświę-
cić Bogu i oddać przewidzianą prawem ofiarę.

Św. Joachim umarł bardzo wcześnie, gdy Maryja 
była jeszcze dzieckiem. Nie wiadomo natomiast, kiedy 
umarła św. Anna. Apokryfy mówią, że gdy Maryja zo-
stała zaślubiona Józefowi, Anna odeszła w cień – jej rola 
w historii została już spełniona.

Kult rodziców Najświętszej Maryi Panny rozwi-
jał się w Kościele w miarę rozwoju kultu Matki Bożej. 
Już w IV/V wieku istniał w Jerozolimie kościółek przy 
dawnej sadzawce Betsaida, w pobliżu dawnej świątyni, 
wzniesiony ku czci świętych Joachima i Anny. Istnieje 
on do dziś. Według podania tam miał nawet znajdować 
się ich grób. Inne miejsce grobu rodziców Maryi, na ja-
kie wskazuje tradycja, to dolina rzeki Ezdrelon przy wej-
ściu na górę Oliwną.

W ikonografii św. Anna ukazywana jest w scenach 
z apokryfów oraz obrazujących życie Maryi.

Natomiast św. Joachim ukazywany jest jako starszy, 
brodaty mężczyzna w długiej sukni lub płaszczu.

W Kościele, oboje św. Joachim i św. Anna patronują 
małżonkom, a ponadto należy pamiętać, iż są oni naszy-
mi duchowymi dziadkami.

Opracowanie na podstawie  
opracowań parafii św. Joachima i Anny w Legnicy

Św. Joachim  
i św. Anna
Rodzice Najświętszej 
Maryi Panny

opracowanie na podstawie opracowań 
parafi i  św.  Joachima i  Anny w Legnicy
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ARCHIDIECEZJA

W i a d o m o ś c i  z  A rc h i d i e c e z j i
 ▶ 5 czerwca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-

kowskich Łagiewnikach odbyła się IV Ogólnopolska Piel-
grzymka Rodzin Dzieci Utraconych.

 ▶ Św. Jan Paweł II został 6 czerwca ogłoszony patronem 
Powiatu Tatrzańskiego.

 ▶ 6 czerwca w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krako-
wie odbyło się Posłanie Misyjne do Zambii dwóch świec-
kich misjonarek: Karoliny Cygan i Katarzyny Sowy. Mszy 
św. przewodniczył bp Jan Zając.

 ▶ 11 czerwca Biskupi ponowili Akt poświęcenia Narodu 
Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

 ▶ Podczas 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Epi-
skopatu Polski biskupi poruszali tematy beatyfikacji kard. 
Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, do-
kumentu dotyczącego formacji kapłańskiej, duszpasterstwa 
w Kościele po pandemii i wizyty „ad limina Apostolorum”.

 ▶ W sobotę, 12 czerwca, bp Wiesław Śmigiel, przewod-
niczący Rady ds. Rodziny KEP, poświęcił wyremontowany 
budynek na Dróżkach Kalwaryjskich, w którym powstaje 
Dom Życia.

 ▶ 17 czerwca podczas uroczystej Mszy św. do Krakow-
skiego Wyższego Seminarium Duchownego wprowadzono 
relikwie bł. Michała Giedroycia.

 ▶ Od 17 czerwca w Centrum Jana Pawła II „Nie lę-
kajcie się” na Białych Morzach będzie prezentowana 

multimedialna wystawa „Śladami Jezusa”.  Uroczystego 
otwarcia wystawy dokona abp Marek Jędraszewski.

 ▶ Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wydał 
dekret znoszący dyspensę od niedzielnego i świątecznego 
uczestnictwa we Mszy św.  

 ▶ 41. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę odbę-
dzie się w dniach 6–11 sierpnia pod hasłem: „Zgromadze-
ni na świętej wieczerzy”, z mottem biblijnym: „[…] Ojciec 
mój da wam prawdziwy chleb z nieba”. W tym roku umoż-
liwiono także pielgrzymowanie duchowe poprzez łączność 
z Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej. Więcej in-
formacji na temat pielgrzymki w numerze BK.

 ▶ Uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyń-
skiego i Matki Elżbiety Czackiej odbędzie się 12 wrze-
śnia o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie-Wilanowie.

 ▶ 11 lipca rozpocznie się 9-tygodniowa nowenna, która 
będzie przygotowaniem Archidiecezji Krakowskiej do be-
atyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

 ▶ Uroczyste obchody 500-lecia jubileuszu dzwonu Zyg-
munt rozpoczęto Mszą św. na Wawelu 24 czerwca.

 ▶ Na Rusinowej Polanie powstała kaplica na 160-lecie ob-
jawień Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr. 

JT

Pod takim hasłem postanowiłem 
od czasu do czasu informować Sza-
nownych Czytelników na temat tego 
co dzieje się w gminie Myślenice, 
a przede wszystkim o tym, co dotyczy 
naszej miejscowości.

Drodzy Jaworniczanie! 
Szanowni Państwo!
Uroczyście oznajmiam, że podczas 
Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerw-
ca Pan Burmistrz Jarosław Szlachet-
ka po dyskusji nad raportem o sta-
nie gminy Myślenice otrzymał wotum 
zaufania, a po wysłuchaniu sprawoz-
dania z wykonania budżetu gminy za 
rok 2020, Rada Miejska udzieliła Panu 
Burmistrzowi absolutorium. Gratu-
lujemy uzyskania wotum zaufania 
i absolutorium. 

W poprzednim odcinku „Nowin z Gmi-
ny” pisałem o pozyskanych przez Pana 
Burmistrza i Pana Posła środkach 
z Funduszu Dróg Samorządowych (po-
nad 9 milionów złotych) na przebudo-
wę i remont drogi gminnej na stronie 
północnej. Tym razem z satysfakcją 
komunikuję, że w dniu 28 czerwca Pan 
Burmistrz Jarosław Szlachetka podpi-
sał umowę z wykonawcą na realiza-
cję modernizacji tej drogi. Wartość tej 
inwestycji to blisko 13 milionów zło-
tych. Realizacja tego zadania trwać 
będzie dwa lata. Najpierw projekto-
wanie, a następnie prace budowlane. 
Dziękujemy Panu Burmistrzowi, Panu 
Posłowi, Panu Premierowi i Panu Mi-
nistrowi Infrastruktury. Oczekujemy 
sprawnego przeprowadzenia działań 
w czasie realizacji tego projektu.

I jeszcze jedna informacja, z którą para-
fianie mogli się zapoznać już dwa tygo-
dnie temu podczas słuchania ogłoszeń 
na zakończenie Mszy św. Wiadomość 
dotyczy konsultacji społecznych od-
noszących się do projektu zagospo-
darowania przestrzennego dla wsi Ja-
wornik. Konsultacje trwać będą do 9 
lipca 2021 r. w budynku urzędu miasta 
i gminy Myślenice, na parterze w poko-
ju nr 31 – wejście od strony ul. Jordana. 
Ze względów bezpieczeństwa należy 
umawiać się wcześniej telefonicznie, 
dzwoniąc pod nr 12 63 92 315.

Tyle w drugim odcinku „Nowin z Gminy”. 
Przy okazji proszę o modlitwę w inten-
cji naszej Małej Ojczyzny: Jawornika, 
gminy, powiatu, województwa. 
Proszę polecać również sprawy naszej 
Wielkiej Ojczyzny Polski. 
Wstawiajmy się do dobrego Ojca tak-
że za tych, którzy tą Ojczyzną kierują, 
którzy jej służą i którzy ją tworzą. ▪

Nowiny z Gminy
Wacław Szczotkowski
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

26 maj oraz 23 
czerwiec to bar-
dzo ważne daty 
d l a  k a ż d e g o 
z nas, również dla 
naszych przed-
szkolaków. Nie-
stety ze względu 
na obecną sytu-

ację nie mogliśmy go spędzić wspól-
nie w przedszkolu. Na szczęście nie 
przeszkodziło to naszym dzieciakom 
przygotować dla swoich najbliższych 
niespodzianki. Filmiki, które zosta-
ły nagrane, umieszczono na profi-
lu naszego przedszkola na portalu 
Facebook.

Każda z grup przygotowała coś 
specjalnego. Najmłodsza grupa Mi-
sie wraz ze swoimi paniami przed-
stawiła wierszyki oraz piosenki „Tra-
lala dla rodziców”, „Zagadka” oraz 
taniec „Senior Loco”. Pięknie ubrane 
ma luszki z czerwonymi serduszkami 
prezentowały się wspaniale!

Grupa średniaków – Biedron-
ki przedstawiła cudowne klimaty na 
które składały się wiersze oraz pio-
senki: „Życzenia” z instrumentali-
zacją, „Orkiestra dla Mamy i Taty” 
połączona z tańcem z kubeczkami.  
Dzieci zaprezentowały swe umiejęt-
ności wokalno-taneczne w „Tangu”, 
„Sambie” oraz „Bella Ciao”. Grupa 

starszaków – Sówki zaprezentowały 
wiersze trzymając własnoręcznie wy-
konane portrety rodziców. Następnie 
przyszła pora na piosenki: „Kwiaty 
dla mamy” oraz „Rodzina”. Finałem 
były tańce „Senior Loco” oraz „Taniec 
Mai”. Kolejna grupa starszaków – Pi-
raci ubarwiła przedstawienie wspa-
niałymi, pirackimi przebraniami. Na 
początek były powitania oraz wiersz 
„Moja mama czarodziejka”. Strasza-
ki rewelacyjnie zaśpiewały piosen-
ki: „Dziś święto naszej mamy”, „Kto 
do przedszkola mnie zaprowadzi”. 
Najstarsza grupa przygotowała rów-
nież instrumentalizację dla swoich 
bliskich „Felicidad”. Na zakończenie 
dzieci z uśmiechami na twarzach za-
tańczyły „Coco dance”.

Mamy nadzieję, że starania dzie-
ci zostały docenione przez rodzi-
ców, a na ich twarzach gościł szeroki 
uśmiech! ▪

Dzień Mamy i Taty
Joanna Gurbisz- Górecka

18 czerwca odbyło się w naszym 
przedszkolu uroczyste zakończe-
nie roku oraz pożegnanie 6-latków. 
Po wakacjach rozpoczną oni naukę 
w szkole. Pani dyrektor na wstępie 
zwróciła się do przybyłych rodzi-
ców dziękując im za zaangażowanie 
w działaniach na rzecz placówki oraz 
za bezinteresowną pomoc. Występy 
rozpoczęły maluszki piosenką Mi-
chela Telo pt. „Ręce prosto”. Zaśpie-
wały starszakom życząc im: „Przez 
życie nie idź ponury, uśmiechaj się 
przez cały dzień. To nic, że zębów ci 
brakuje już nowe rosną, ty to wiesz”.

Biedronki także pięknymi 
występami pożegnały swo-
ich starszych kolegów. Recy-
towały wiersze, śpiewały pio-
senki oraz tańczyły.

Najważniejszym punk-
tem uroczystości był występ 
starszaków. „Piraci i „Sówki” 
zaprezentowały bogaty pro-

gram artystyczny, w którym dały po-
pis swoich umiejętności zdobytych 
w ciągu całego roku. Następnie nasi 
absolwenci podziękowali i wręczy-
li kwiaty wszystkim pracownikom 
przedszkola.

Po części artystycznej odbył się 
konkurs piosenki wakacyjnej. Dzie-
ci wprowadziły nas w wakacyjny na-
strój. Każde z dzieci w odpowiedniej 
stylizacji do śpiewanej piosenki, były 
ubrane w kapelusze, okulary, pleca-
ki. Wszystkie piosenki nagrodzone 
zostały brawami i wszyscy uczest-

nicy jednomyślnie zdobyli I miej-
sca: W grupie Misiów: Lena Gnie-
wek, Maksymilian Cap, Aleksandra 
Gracz oraz Zofia Górni. W grupie 
Biedronek: Tadeusz Stefanko, Prze-
mysław Świerczek. W grupie Pira-
tów: Lena Szlachetka, Wiktoria Świa-
tłoń. W grupie Sówek: Alicja Zięba, 
Kinga Zych.

To był dzień pełen radości, emocji 
oraz wzruszeń. Pani Dyrektor oraz 
wychowawczynie wręczyły dzieciom 
pamiątkowe dyplomy i nagrody 
w postaci książek, życząc wszystkim 
uśmiechu na co dzień, spełnienia 
marzeń, samych sukcesów w szkole 
oraz wspaniałych wakacji. ▪

Pożegnania już 
nadszedł czas
Edyta Ajchler
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KAMYCZEK DLA DZIECI

Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

Maryja, Matka Boża, po zakoń-

czeniu ziemskiego życia z duszą 

i ciałem została wzięta do chwa-

ły niebieskiej. 

W polskiej (i nie tylko) tradycji, 

święto zwane jest również świę-

tem Matki Bożej Zielnej. 

Na pamiątkę podania głoszące-

go, że Apostołowie zamiast ciała 

Maryi znaleźli kwiaty, poświę-

ca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. 

Wierzymy, że zioła poświęcone 

w tym dniu za pośrednictwem 

Maryi otrzymują moc leczniczą 

i chronią od chorób i zarazy. Rol-

nicy tego dnia dziękują Bogu za 

plony ziemi i ziarno, które zebra-

li z pól.

13 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny

Do NMP WNieboWziętej

Dziś niebo całe z chórem Aniołów 
przed Matką Jezusa chylą swe czoła
z ciałem i duszą wzięta do nieba
Jej chwały nasz rozum pojąć nie zdoła

Bóg wybrał ją sobie na Matkę dla Syna 
a Ona przyjęła ten skarb z radością 
i chociaż nieraz krwawiło Jej serce
pokorna cicha cierpiała z godnością 

Za Swoją Matuchną zatęsknił Syn Boży 
i wezwał do nieba by z Nim została 
by Swoje dzieci na tym łez padole
matczyną opieką zawsze wspomagała

Panno Wniebowzięta Panno najmilsza
Twojej wielkości ni pojąć ni zmierzyć
miłości blaskiem przewyższasz słońce 
jak Ci nie ufać jak nie zawierzyć
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KAMYCZEK DLA DZIECI

Nareszcie wakacje!!!
WakacyjNe zagaDki

1. Dwa ciepłe miesiące,
lubi je dzieci tysiące.
Wtedy dużo wypoczywają,
nad morze lub w góry wyjeżdżają.

2. Na jakim piaszczystym brzegu,
ludzie się opalają?
Wzburzone morskie fale
muszelki tam wyrzucają. 

3.Płócienny domek na polanie,
służy turystom za mieszkanie. 

4. W cieniu jego się schowasz,
kiedy jesteś na plaży
a słońce z wysoka
bardzo mocno praży. 

5. Zamek z piasku 
z nią zbudujesz,
chociaż cała plastikowa.
Po zabawie – obok grabek
w wiaderku się chowa. 

6. Wody wcale się nie boi;
Lubi pływać po jeziorze.
Ale są potrzebne wiosła,
By nas fala lepiej niosła. 

7. Jest szufelka, jest wiaderko 
i wilgotny piasek
co też z tego można zrobić?
Czy nie wiecie czasem? 

8. Zimne, słodkie i pachnące
Jemy latem w dni gorące.

9. Gdy idziesz na wycieczkę,
nosisz w nim różne rzeczy,
Ale nie nosisz w rękach
zakładasz na plecy.

Potęga gór
Góry wysokie, skalne, białe, granie niezdobyte,

Nie doceni potęgi ich ten, kto nie był na szczycie.
Te piękne żleby śniegiem, lodem pokryte,

Moc natury tam drzemie w skale litej wyryta.
I choć ludzka stopa chce wszędzie docierać,
Tu widać jak natura hardość ludzką ściera.

Bo kto nie doceni tej potęgi i wierzy,
Że wszystko osiągnie, dotrze gdzie zamierzy,
Ten szybko o słabości ludzkiej się przekona,

Bo natury rozum, ni technika ujarzmić nie zdoła.
Ten obraz, majestat, ogrom, kto nie widzi tego?

Kogo ten widok nie wprawi w drgnięcie serca swego?
A kto nie westchnie w ciszy, patrząc na gór szczyty?
Tak, chyba nie ma człowieka, by nie krył zachwytu.

I co powiesz człowieku, tyś głową stworzenia,
A przy dziełach natury pyłkiem na wietrze istnienia.

Marcin
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KALENDARIUM

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 lipiec, 16. niedziela zwykła 
Po swej pracy apostołowie zebrali się u Jezu-
sa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali 
i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdź-
cie wy sami osobno na miejsce pustynne 
i wypocznijcie nieco” (Mk 6, 30nn). 
25 lipiec, 17. niedziela zwykła 
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście 
postępowali w sposób godny powołania, ja-
kim zostaliście wezwani, z całą pokorą i ci-
chością, z cierpliwością, znosząc siebie na-
wzajem w miłości (Ef 4, 1nn). 
1 sierpień, 18. niedziela zwykła 
Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb ży-
cia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łak-
nął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie 
będzie” (J 6, 35). 
8 sierpień, 19. niedziela zwykła 
Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, 
którym zostaliście opieczętowani na dzień 
odkupienia (Ef 4, 30). 
15 sierpień, Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem 
w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. 
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła 
Elżbietę (Łk 1, 39). 
22 sierpień, 21. niedziela zwykła 
Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus 
powiedział: „Kto spożywa moje ciało i pije 
moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrze-
szę w dniu ostatecznym” (J 6, 54).
29 sierpień, 22. niedziela zwykła 
Religijność czysta i bez skazy wobec Boga 
i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami 
i wdowami w ich utrapieniach i w zachowa-
niu siebie samego nieskalanym od wpływów 
świata (Jk 1, 27).
5 wrzesień, 23. niedziela zwykła
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili 

Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go 
na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego 
uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy 
w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, 
to znaczy: „Otwórz się!” (Mk 7, 32nn).
12 wrzesień, 24. niedziela zwykła
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wio-
sek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 
uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” 
(Mk 8, 27n). 

K a l e n d a r i u m  
l i t u r g i c z n e 
12 lipiec, poniedziałek
Wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu, 
bpa i męczennika 
13 lipiec, wtorek
Wspomnienie świętych pustelników An-
drzeja Świerada i Benedykta 
14 lipiec, środa
Wspomnienie św. Henryka 
15 lipiec, czwartek
Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dra 
Kościoła  
16 lipiec, piątek
Wspomnienie NMP z Góry Karmel, Od-
pust parafialny 
20 lipiec, wtorek
Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera 
22 lipiec, czwartek
Święto św. Marii Magdaleny 
24 lipiec, sobota
Wspomnienie św. Kingi, dziewicy 
26 lipiec, poniedziałek
Wspomnienie Świętych Joachima i Anny, 
rodziców NMP 
29 lipiec, czwartek
Wspomnienie św. Marty
31 lipiec, sobota
Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, pre-
zbitera 
4 sierpień, środa

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, 
prezbitera 
6 sierpień, piątek
Święto Przemienienia Pańskiego 
7 sierpień, sobota
Wspomnienie św. Kajetana, prezbitera 
9 sierpień, poniedziałek
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, 
dziewicy i męczennicy 
10 sierpień, wtorek
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczen-
nika 
11 sierpień, środa
Wspomnienie św. Klary, dziewicy 
13 sierpień, piątek
Święto NMP Kalwaryjskiej 
14 sierpień, sobota
Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kol-
bego, prezbitera i męczennika
17 sierpień, wtorek
Święto św. Jacka, prezbitera 
20 sierpień, piątek
Wspomnienie św. Bernarda, opata i dra Ko-
ścioła 
21 sierpień, sobota
Wspomnienie św. Piusa X, papieża  
24 sierpień, wtorek
Święto św. Bartłomieja, apostoła
26 sierpień, czwartek
Uroczystość NMP Częstochowskiej 
27 sierpień, piątek
Wspomnienie św. Moniki 
28 sierpień, sobota
Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dra Ko-
ścioła 
1 wrzesień, środa
Wspomnienie św. Bronisławy, dziewicy 
3 wrzesień, piątek
Wspomnienie św. Grzegorza, pap i dra Ko-
ścioła 
8 wrzesień, środa
Święto Narodzenia NMP 
9 wrzesień, czwartek
Wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy 

Bądź dzieckiem jak najdłużej
Jak dziecko baw się śmiej
i kochaj tak jak dziecko
I serce dziecka zawsze miej

Dzień Dziecka w naszym przedszko-
lu rozpoczął się od wielu niespodzia-
nek i ciekawych atrakcji, które zasko-
czyły dzieci w Jaworniku. Pierwszą 
z nich było spotkanie z żywą i wielką 
maskotką z bajki : „Psi patrol”– Cha-
sem . Przedszkolaki mogły spędzić 
czas w jego obecności, tańcząc i ba-
wiąc się wraz z nim na boisku spor-
towym w Jaworniku. 

Kolejną atrakcją 
była możliwość sko-
rzystania z kolorowej, 
dmuchanej zjeżdżalni 
wypożyczonej z Cen-
trum Aktywnego Roz-

woju Frajda. Dzieci mogły cieszyć 
się zjeżdżaniem na  ogromnej zjeż-
dżalni. Radość i energia rozpiera-
ły starszaki i maluszki. Ta atrakcja 
dostarczyła wszystkim wiele nieza-
pomnianych chwil, które pozostaną 
w pamięci naszych przedszkolaków. 

Pragniemy podziękować:
– Panu Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Myślenice – Jarosławowi 
Szlachetka, za dofinansowanie do 
organizacji Dnia Dziecka w Przed-
szkolu Samorządowym w Jaworniku 

i zorganizowanie spotkania, z ma-
skotką z bajki „Psi patrol”.

– Rodzicom dzieci w naszym 
przedszkolu za dofinansowanie do 
atrakcji zjazdów z pompowanej 
zjeżdżalni.

– Klubowi Piłkarskiemu „LKS Ja-
wor Jawornik” za pomoc w organiza-
cji zabaw dla dzieci z naszego przed-
szkola. Dziękujemy.  ▪

Dzień Dziecka 
Aneta Murzyn
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INTENCJE MSZALNE

I n t e n c j e  m s z a l n e
12. 7.2021, poniedziałek  
18.00 ++ Walenty Wilkołek, Maria żona, 

zmarli z rodziny 

13.07.2021, wtorek  
18.00 ++ Helena i Andrzej Kurowscy, Józefa 

i Mieczysław Prokocy  

14.07.2021, środa  
18.00 1) ++ Kazimierz Kurowski, Irena żona, 

Józef Krzewiński 
 2) + Władysława Szlachetka – od Elż-

biety i Wacława Berneckich 
 3) + Grzegorz Cudak – od kuzyna Ka-

mila i kuzynki Dominiki z rodziną 
 4) + Andrzej Polewka – od pracowni-

ków Firmy BIEL- POL
 5) ++ Anna i Józef, Jan Szlachetka, Fran-

ciszek i Franciszka Łapa
 6) dziękczynna Bogu i MB za 65. lat ży-

cia z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie dla całej rodziny 

 7) o zdrowie, Boże błogosławieństwo, 
opiekę MB dla Teresy 

15.07.2021, czwartek 
7.00 + Eugenia Zborowska – od Piotra 

i Anny Łapa 

16.07.2021, piątek 
7.00 ++ Alicja Łukaszuk, Paweł i Józefa Szla-

chetka, Maria Kurowska, Stanisław 
Kurowski, Józefa żona, Ryszard Łu-
kaszuk 

9.00 + Maria Kurowska 2. r. śm.
18.00 1) ++ Helena Wilkołek, Józef mąż
 2) dziękczynno-błagalna w intencji 

członkiń Róży św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus i ich rodzin  

17.07.2021, sobota 
18.00 dziękczynno-błagalna dla Moniki i Ma-

riana w 35. r. ślubu z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, zdrowie dla 
rodziny   

18.07.2021, niedziela 
7.00 rezerwacja
9.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo, opiekę MB 
dla Bożeny z okazji 60. rocznicy uro-
dzin 

11.00 rezerwacja

19.07.2021, poniedziałek  
18.00 rezerwacja

20.07.2021, wtorek  
7.00 ++ Czesław Majda, Jan, Katarzyna 

i Władysława Leśniak 

21.07.2021, środa  
18.00 1) ++ Eugeniusz Szlachetka, Anna żona, 

syn Władysław, Józef Wronka, Cze-
sława żona, ich rodzice 

 2) + Stanisław Liszkiewicz – od Haliny 
Włoch

 3) + Andrzej Jania – od rodziny Kacz-
marczyk

 4) + Ryszard Zachara – od Bożeny i Ja-
nusza Sordyl z Kęt 

 5) dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo, opiekę 
MB, zdrowie dla rodziny 

 6) dziękczynno-błagalna w 5. r. ślubu 
Ewy i Mariana z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, opiekę MB 
dla całej rodziny 

22.07.2021, czwartek 
7.00 rezerwacja

23.07.2021, piątek 
18.00 + Jadwiga Oliwa – od rodziny z Kozłów-

ka 

24.07.2021, sobota 
18.00 dziękczynno-błagalna w intencji Mag-

daleny  

25.07.2021, niedziela 
7.00 ++ Stanisław i Janina Sołtys, Stanisław 

syn, Paweł, Aniela, Wiktoria Po-
lewka, Stanisław Węgrzyn, Rozalia 
żona, Franciszek syn, Zofia żona, 
Maria Węgrzyn, Sławomir Ryńca 

9.00 ++ Krzysztof Kasperczyk, Genowefa 
i Piotr Kasperczyk, Tomasz Żarski 

11.00 ++ Stanisław Dróżdż, Johan Pressler, 
Zofia i Jan Dymek, Urszula Dymek  

26.07.2021, poniedziałek  
18.00 rezerwacja

27.07.2021, wtorek  
7.00 + Eugenia Zborowska – od rodziny Ba-

lon 

28.07.2021, środa  
18.00 1) ++ Władysław Prokocki, Anna żona, 

Roman syn, Marian, Maciej, Franci-
szek zięciowie, Elżbieta wnuczka

 2) ++ Franciszek Rozum, Jan i Helena 
żona, Tadeusz Polewka, Maria żona, 
Adam Polewka 

 3) + Grzegorz Cudak – od ciotki Józefy 
z Rudnika 

 4) + Andrzej Polewka – od Firmy BIEL 
– POL

 5) + Anna Łapa
 6) + Piotr Węgrzyn – od siostry z mę-

żem i dziećmi 
 7) ++ Jan Łętocha, jego rodzice, Broni-

sław, Aniela, Józef, Stanisław, jego 
rodzice, zmarli z rodziny Kościejów 
i z dalszych krewnych 

29.07.2021, czwartek 
7.00 + Maria Kiełbowicz – od Marii Guzik 

30.07.2021, piątek 
18.00 ++ Bolesław Mistrz 15. r. śm., Helena 

żona 

31.07.2021, sobota 
18.00 w intencji rodzin i małżeństw z naszej 

parafii

1.08.2021, niedziela 
7.00 dziękczynno-błagalna w 18 r. urodzin 

Agnieszki – od dziadków 
9.00 rezerwacja
11.00 ++ Jadwiga i Stanisław Góralik, Zbi-

gniew Pazdro, Stanisław Fijał, 
Edward Ćmiel, Grzegorz Góralik

2.08.2021, poniedziałek  
18.00 rezerwacja 

3.08.2021, wtorek  
7.00 + Edward Zborowski – od rodziny Ła-

pów 

4.08.2021, środa  
18.00 1) ++ Stanisław Góralik, Karolina żona, 

Krzysztof wnuk, dusze w czyśćcu 
cierpiące

 2) + Tadeusz Cygan – od chrześnicy 
Pauliny z rodziną 

 3) + Stanisław Liszkiewicz – od Krzysz-
tofa Włoch 

 4) + Jan Leśniak – od Heleny Łapa
 5) + Kazimiera Hudaszek – od bratowej 

z rodziną z Trzebini 

5.08.2021, czwartek 
7.00 + Jan Filipiec – od córki z wnukami 

6.08.2021, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani w wypomin-

kach 
18.00 + Stanisław Filuciak 10. r. śm. – od żony 

dzieci, synowej i wnuczek 

7.08.2021, sobota 
18.00 + Stanisław Sołtys 20. r. śm.

8.08.2021, niedziela 
7.00 ++ Józef Podoba, Wiktoria żona, Stani-

sława Dyduła, Jan mąż, ich rodzice, 
ich synowie Władysław, Jan, Stefan, 
Jan Worwa 

9.00 1) rezerwacja 
 2) dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo, opiekę 
MB, zdrowie dla małżonków z oka-
zji 20 r. ślubu i dla całej jej rodziny  

11.00 rezerwacja 

9.08.2021, poniedziałek  
18.00 ++ Władysława Leśniak, jej rodzice, 

bracia oraz Anna, Stanisław i Józef 
Leśniak 

10.08.2021, wtorek  
7.00 + Maria Kiełbowicz – od Jadwigi Drabik 

z rodziną 

11.08.2021, środa  
18.00 1) + Władysława Szlachetka – od rodzi-

ny Halek z Myślenic
 2) + Andrzej Jania – od pracowników 

Kliniki Neurologii w Krakowie 
 3) + Grzegorz Cudak – od koleżanek 

z klasy z Tokarni 
 4) + Piotr Węgrzyn – od Kazimiery z ro-

dziną 
 5) ++ Wiktoria i Piotr Hudaszek 

12.08.2021, czwartek 
7.00 + Eugenia Zborowska – od rodziny 

Ocetkiewicz 

13.08.2021, piątek 
18.00 o powołania kapłańskie, zakonne i mi-

syjne z naszej parafii – od Róży Św. 
Małgorzaty 

14.08.2021, sobota 
18.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę MB 

i świętego patrona dla Członków 
Róży św. Maksymiliana Marii Kol-
bego i ich rodzin 

15.08.2021, niedziela 
7.00 ++ Józef Ostafin, Bogusław Kochan
9.00 ++ Dominik Zborowski 
 2) ++ Paweł Polewka, Rozalia żona, 

Antonina córka, Andrzej zięć, Woj-
ciech Bienias 

11.00 rezerwacja 

16.08.2021, poniedziałek  
18.00 rezerwacja 

17.08.2021, wtorek  
7.00 + Jadwiga Oliwa – od Firmy MART

18.08.2021, środa  
18.00 1) ++ Stanisław Liszkiewicz – od rodzi-

ny Szczotkowskich i Burdów 
 2) + Maria Węgrzyn – od wnuczki Klau-

dii z rodziną 
 3) + Andrzej Polewka – od rodziny 

z Dobczyc
 4) + Czesław Zawiski

19.08.2021, czwartek 
7.00 + Helena Sajak – od syna Piotra z rodzi-

ną 

20.08.2021, piątek 
18.00 ++ Bolesław Zborowski, Maria żona, 

Jan Kurowski, Janina żona, Włady-
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C h r z t y 
Filip Jerzy Świerczek
Kajetan Bogdan Nowak
Oliwier Grzegorz Kiełbowicz 
Lilianna Wiktoria Hobot

sław Łapa, Rozalia żona, Celina cór-
ka 

21.08.2021, sobota 
18.00 dziękczynno-błagalna w 35. r. ślubu 

Teresy i Czesława z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo dla całej ro-
dziny 

22.08.2021, niedziela 
7.00 + Tomasz Żarski 
9.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo, opiekę MB, 
zdrowie dla Karoliny i Pawła w 10. r. 
ślubu oraz dla całej ich rodziny  

11.00 + Kazimierz Hudaszek r. śm.

23.08.2021, poniedziałek  
18.00 ++ Helena Kocańda, Tomasz syn, Albin 

i Ludwika Szlachetka, Maria Tomal

24.08.2021, wtorek  
7.00 + Maria Kiełbowicz – od rodziny Szla-

chetka z Polanki 

25.08.2021, środa  
18.00 1) + Andrzej Jania – od Krzysztofa Ja-

nickiego z rodziną 
 2) + Grzegorz Cudak – od córki z rodzi-

ną 
 3) ++ Helena Polewka r. śm., Jan mąż, 

Tadeusz i Maria Polewka, Adam Po-
lewka, Franciszek Rozum

 4) ++ Kazimierz Kurowski, Maria żona, 
Andrzej Chrapek, Bronisława żona, 
dusze w czyśćcu cierpiące 

26.08.2021, czwartek 
7.00 ++ Jan Fijał, Ludwika żona, Franciszek 

Pitala, Wanda żona, ich rodzice, ro-
dzeństwo, Józef Kula, Wiktoria żona 

27.08.2021, piątek 
18.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo, opiekę MB, 
zdrowe dla małżonków z okazji 55. r. 
ślubu oraz dla całej ich rodziny 

28.08.2021, sobota 
18.00 1) w intencji rodzin i małżeństw 
 2) dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo, opiekę 
MB, zdrowie dla Katarzyny i Fran-
ciszka w 60. r. ślubu 

29.08.2021, niedziela 
7.00 ++ Jan i Władysława Tomal, Ryszard 

Król, Stanisław i Jadwiga Góralik
9.00 1) + Franciszek Cudak 3. r. śm.
 2) dziękczynno-błagalna w 35. rocznicę 

ślubu Teresy i Włodzimierza i całej 
rodziny 

11.00 ++ Marian Kalisz 29. r. śm, Andrzej 
i Aniela Kalisz, Stanisław i Józefa 

Liszkiewicz, Stanisław i Andrzej sy-
nowie 

30.08.2021, poniedziałek  
7.00 rezerwacja 
18.00 dziękczynna za dar rodzicielstwa z proś-

bą o Boże błogosławieństwo, zdro-
wie, opiekę MB i światło Ducha 
Świętego w nowym roku szkolnym.  

31.08.2021, wtorek  
7.00 + Józef Kocur 21. r. śm
18.00 + Jadwiga Wietrzyk – od córki Agniesz-

ki z rodziną 

1.09.2021, środa  
7.00 + Grzegorz Cudak – od braci z rodzina-

mi 
18.00 1) ++ Stanisław Góralik, Karolina żona, 

Krzysztof wnuk, dusze w czyśćcu 
cierpiące 

 2) + Stanisław Liszkiewicz – od Pauliny 
Raźnej z rodziną 

 3) + Andrzej Polewka – od rodziny Ko-
chan i Ostafin 

 4) + Piotr Węgrzyn – od przyjaciół z są-
siedztwa 

 5) + Jan Leśniak – od szwagra Włodzi-
mierza z rodziną  

2.09.2021, czwartek 
7.00 + Władysława Szlachetka – od brata 

z rodziną 
18.00 1) dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo, opie-
kę MB, zdrowe dla Beaty i Michała 
w 13. r. ślubu oraz dla całej ich ro-
dziny 

 2) dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-
sze Boże błogosławieństwo, opiekę 
MB, Dary Ducha Świętego dla Ur-
szuli z okazji 18. r. urodzin 

3.09.2021, piątek 
7.00 1) ++ zmarli wypominani w wypomin-

kach 
 2) o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, 

zdrowie dla Teresy 
18.00 ++ Stanisław Sołtys, Janina żona, Stani-

sław syn, Bolesław Zborowski, Ma-
ria żona 

4.09.2021, sobota 
7.00 + Jadwiga Wietrzyk – od córki Agniesz-

ki z rodziną 
18.00 + Jan Filipiec – od chrześnicy z rodziną 

5.09.2021, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 1) dziękczynno-błagalna w intencji rol-

ników i ich rodzin
 2) dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo, opiekę 

MB, zdrowie dla Wandy i Andrzeja 
z okazji 46. r. ślubu 

11.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo, opiekę MB, 
zdrowie dla Doroty i Grzegorza w 25. 
r. ślubu oraz dla całej ich rodziny 

15.30 rezerwacja 

6.09.2021, poniedziałek  
7.00 + Stanisław Liszkiewicz – od syna z ro-

dziną
18.00 + Jadwiga Oliwa – od Andrzeja Łapa 

z rodziną 

7.09.2021, wtorek  
7.00 + Helena Sajak – od rodziny Marszałek 

z Naprawy 
18.00 1) + Józef Węgrzyn 3. r. śm., Piotr syn 
 2) + Tadeusz Wilk – od syna Grzegorza 

z rodziną 

8.09.2021, środa  
7.00 + Maria Węgrzyn – od Ireny z rodziną 
18.00 + Maria Kiełbowicz – od Małgorzaty 

z Pcimia 

9.09.2021, czwartek 
7.00 + Andrzej Jania – od Marii Podoba 

z córkami i ich rodzinami 
18.00 1) rezerwacja 
 2) ++ Józefa Kołodziej, Wojciech mąż, 

Bogusław Hudaszek 

10.09.2021, piątek 
7.00 1) + s. Teresa Suder 16. r. śm., jej rodzice 

i dziadkowie 
 2) ++ Zofia Kurowska 11 r. śm., Tadeusz 

mąż, Ryszard syn, Wiktoria i Antoni 
rodzice 

18.00 dziekczynno-błagalna w 80 r. urodzin 
Marii z prośbą o dalsze Boże błogo-
sławieństwo, opiekę MB  

11.09.2021, sobota 
7.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo, opiekę MB, 
zdrowie dla Jadwigi i Jana w 50 r. ślu-
bu oraz dla całej ich rodziny 

18.00 + Jadwiga Wietrzyk – od syna Józefa Ta-
deusza z rodziną 

12.09.2021, niedziela 
7.00 ++ Halina Hodana, jej rodzice, Anna 

i Stefan Hodana
9.00 1) rezerwacja 
 2) dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo, opiekę 
MB, zdrowie dla Moniki i Marka 
w 20 r. ślubu 

11.00 rezerwacja 
15.30 dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo, opiekę MB, 
zdrowe dla Małgorzaty 

P o g r z e b y 
+ Anna Leśniak lat 47.
+ Kazimiera Hudaszek lat 84.
+ Danuta Anna Podoba lat 69. 
+ Karolina Galas lat 94
+ Jan Leśniak lat 76.

Ś l u b y 
18.06.2021
Sebastian Brandys  i Katarzyna Brandys  
3.07.2021
Tomasz Józef Kaleta 
 i Anna Jadwiga Prokocka 
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