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W środę 2 lutego będziemy obchodzić XXVI Dzień Życia 
Konsekrowanego. Wydarzenie to zostało zapoczątkowa
ne przez św Jana Pawła II w 1997. Przypada ono zawsze 
2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego.

Podczas Dnia Życia Konsekrowanego Kościół modli 
się w szczególności za wszystkie osoby, które poświęciły 
całe swoje życie w służbie Bogu i drugiemu człowieko
wi. Tak jak ziemscy rodzice Jezusa ofiarowali swojego no
wonarodzonego Syna Bogu w świątyni, tak osoba konse
krowana poświęca swoje życie w służbie Bogu i bliźnim. 
Czym dokładnie charakteryzuje się życie konsekrowane?

Osoby konsekrowane składają konsekrację, czyli zło
żenie Bogu ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, 
jednak zależy to również od specyfiki danej formy czy 
zgromadzenia do którego należy osoba konsekrowana. 
W naszym kraju żyje około 32 tys. takich osób. Najwięk
szą grupę osób konsekrowanych w Polsce stanowią ko
biety – siostry zakonne żyjące w zgromadzeniach czyn
nych, czyli nastawionych na współdziałanie z Kościołem 

w pracy apostolskiej. Jest ich ok. 17 tys., 
z czego ok. 2000 posługuje za granicą. 
Kolejną, znacznie już mniejszą, grupą 
zakonnic są mniszki żyjące w zakonach 
kontemplacyjnych. Jest ich w Polsce ok. 
1290. Większość mieszka w 83 klaszto
rach, których przełożone zrzeszone są 
w Konferencji Przełożonych Żeńskich 
Klasztorów Kontemplacyjnych w Pol

sce. Wszystkie te klasztory reprezentują 13 rodzin zakon
nych, z których zdecydowanie najliczniejszą są karmeli
tanki bose. 

Kolejną dużą grupą osób konsekrowanych są zakonni
cy. Jest ich w Polsce ponad 11 tys., z których ponad 3 tys. 
pracuje za granicą. Obecną specyfiką zakonów męskich 
w Polsce jest to, że najczęściej łączą powołanie do życia 
konsekrowanego z powołaniem do kapłaństwa. Warto 
zatem pamiętać, że księża dzielą się na diecezjalnych i za
konnych (ci ostatni świętują 2 lutego). 

Od Soboru Watykańskiego II w naszym kraju zauwa
żono powolne odradzanie się indywidualnych form ży
cia konsekrowanego: dziewic, wdów i wdowców konse
krowanych oraz pustelnic i pustelników. W Polsce żyją 
obecnie 322 dziewice konsekrowane, ok. 300 wdów kon
sekrowanych oraz 4 pustelnice i 1 pustelnik. Są to osoby 
działające bez struktur, bezpośrednio podlegające bisku
powi diecezjalnemu, który odpowiedzialny jest za ich for
mację i funkcjonowanie.

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce no
woroczny numer naszej ga
zetki parafialnej. Nowy Rok 
jest jak poranek, który przy
nosi nową nadzieję i niezna
ne jeszcze zdarzenia budzą
cego się dnia. Nowy Rok jest 

czasem, gdy kalendarz jest wyzerowany i można swoje 
życie liczyć od nowa. Trzeba tylko postawić sobie pyta
nie: co tak naprawdę liczyć w swoim życiu od nowa, co 
jest cenne, co warto zapisać? 

W Księdze Liczb słyszymy, że w życiu liczy się błogo
sławieństwo Boga. Boże błogosławieństwo jest łaską, jest 
światłem, wodą, która daje życie nie tylko w wymiarze 
przyrodzonym, ale nade wszystko udziela się ludzkiemu 
duchowi stęsknionemu miłości. „Niech Pan cię błogosła
wi…” znaczy: niech Pan da Ci szczęście. Tylko On wie, 
co jest Tobie potrzebne do szczęścia w roku 2022. Bóg 
chce naszego szczęścia. Choć droga będzie pod górę, idąc 
z Bogiem dojdziesz na szczyt. Mimo wyboistego podło
ża, mimo upadków, gdy będziesz się trzymać Boga i Jego 
przykazań, staniesz na szczycie. Będziesz szczęśliwy. 

Czemu ma służyć Twoje życie, czemu ma służyć czas, 
który Bóg każdemu z nas daje? Możemy na to pytanie 
odpowiedzieć jednym słowem: „Miłości”. Wiele lat temu 
ks. Prymas Stefan Wyszyński napisał w swych notatkach 
taką myśl: „Ludzie mówią, że czas to pieniądz. A ja wam 
powiadam; czas to miłość”. Wiedział Prymas Tysiąclecia 
co mówi, bo złoczyńcy bezprawnie umieścili go w miej
scu odosobnienia na trzy lata. Oderwanego go od wspól
noty wiernych, nawet nie wolno mu się było spotkać 
z rodziną, z której pochodził. W samotności miał tak 
wiele czasu, który wypełnił modlitwą, zgłębianiem mą
drości z książek, zapisem własnych refleksji. Ale gdyby 
zebrać to krótkimi słowami można powiedzieć, że to był 
czas dojrzewania miłości do Kościoła i do Polski. 

Warto żyć dla miłości, tak jak Maryja, która uczy nas 
oddzielać miłość od naszych złudzeń. Wszystkie nasze 
znaki zapytania powierzajmy Pannie Świętej, która za
ufała Bogu, która kochała i dlatego Bożą Rodzicielką się 
stała. Prośmy więc gorąco Maryję, abyśmy przeżywali 
każdy dzień w tym rozpoczynającym się roku pod Jej 
szczególną opieką doskonaląc się w miłości. 

ks. Sławomir Głuszek

Dzień życia 
konsekrowanego 2022
Dawid Grzeszkowicz



Biały Kamyk  nr 1/192 3

AKTUALNOŚCI

„Uroczystość Macierzyństwa Bożego 
Najświętszej Maryi Panny. Z pobli
skiego kościoła dochodzą śpiewy 
ludu, w miarę jak rozchylają się drzwi 
kościelne (może chórowe) na korytarz 
klasztorny. Radość wstępuje do serca, 
że Matka Boża hołd swój odbiera” – 
Jest to cytat z zapisków więziennych 
tego, który powiedział: „Wszystko 
postawiłem na Maryję” czyli błogo
sławionego Prymasa Kardynała Ste
fana Wyszyńskiego.

Na rozpoczęcie roku, w uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki, Kościół daje 
nam możliwość oddać cześć oraz 
powierzyć się opiece Tej, którą tytu
łujemy Wspomożeniem wiernych, 
Matką Bożą Nieustającej Pomocy, 

Matką miłosierdzia, Bramą niebie
ską itd. Pragniemy w pierwszy dzień 
Nowego Roku w ten sposób poddać 
się Jej macierzyńskiej pieczy i trosce 
na 365 dni. Maryja jest nam również 
dana jako wzór życia duchowego na 
cały rok. My wierzący powinniśmy 
Ją naśladować w takim stopniu jaki 
potrafimy. A Maryja zaprasza nas do 
rozważania Bożych tajemnic w ser
cu. Dzięki zachowywaniu i rozwa
żaniu tego co Bóg czyni w naszym 
życiu, nasza wiara staje się na wzór 
wiary Bogurodzicy. Nie jest ona krót
kotrwałym zachwytem i radośnie 
przeżywaną chwilą, ale trwałą więzią 
z Bogiem. Warto zwrócić uwagę na 
postawy i zachowania bohaterów tego 

fragmentu Ewangelii, który słuchamy 
na Eucharystii w Nowy Rok. Wszy
scy „dziwili się”, a Matka Najświętsza 
„zachowywała i rozważała”. Spotka
nie Nowonarodzonego jest przyczy
ną radości i uwielbienia Boga dla 
wszystkich, ale dla Maryi jest ponad
to źródłem wiary i zaufania Bogu. 
Dla Świętej Bożej Rodzicielki Słowo 
Boże, Boże tajemnice i wydarzenia są 
codziennym pokarmem, przewodni
kiem i ostoją.

Dlatego na progu Nowego Roku, 
nowego początku spoglądamy na 
Bogurodzicę, która trzyma w obję
ciach Boże Dziecię, które jest znakiem 
nadziei i tego wszystkiego, co Go cze
ka i co przed Nim, analogicznie jak 

Powierzyć się tej, 
która jest „Matką 
mojego Pana”
Wacław Szczotkowski

„Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała  
je w swoim sercu” (Łk 2,19).

Kolejną formą życia konsekrowanego jest tzw. insty
tut świecki. Pierwsze świeckie instytuty życia konsekro
wanego zaczęły powstawać w pierwszej połowie XX wie
ku, a oficjalnie uznane zostały przez papieża Piusa XII 
w 1947 r. Jan Paweł II dostrzegał ich znaczenie i rolę: 
„Duch Święty, przedziwny twórca różnorakich charyzma
tów, wzbudził w naszych czasach nowe formy życia kon
sekrowanego, pragnąc jak gdyby odpowiedzieć zgodnie 
z opatrznościowym zamysłem na nowe potrzeby, jakie 
Kościół napotyka dziś w pełnieniu swojej misji w świe
cie” (Jan Paweł II, Vita consecrata, 10). Instytuty te są 
odpowiedzią Kościoła na zmieniający się sposób życia 
współczesnych ludzi oraz chęć doskonalenia się w wierze 
i pomocy drugiemu człowiekowi, jednak dalej pozostając 
osobą świecką. W Archidiecezji Krakowskiej funkcjonu
je 12 takich instytutów z czego tylko jeden przeznaczony 
jest dla mężczyzn. Członkowie instytutów swoim życiem 
świadczą o Chrystusie i starają się powiększać Królestwo 
Boże na ziemi. Należy również zaznaczyć, że osoby, które 
są członkami takich instytutów nie mówią o tym otwar
cie. Nie ujawniają faktu bycia osobą konsekrowaną. Nie 

wiedzą o tym ich rodziny, przyjaciele, znajomi czy współ
pracownicy. Dzięki takiemu „ukryciu” mogą docierać do 
ludzi, którym nie po drodze z kościołem hierarchicznym, 
do środowisk w których panuje „alergia” na kapłańską 
sutannę czy zakonny habit. Poprzez świadectwo własne
go życia pomagają im spotkać Chrystusa. Na tym polega 
ich powołanie i misja. 

Podczas Dnia Życia Konsekrowanego nasze modlitwy 
w szczególności ofiarujmy za osoby konsekrowane. O wy
trwałość dla nich w Chrystusie i ślubach, oraz o kolejne 
powołania do takiej formy życia. ■

Obraz nieznan. malarza z końca XV w. Dziewica Maria otoczona 
świętymi dziewicami
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Adwent cieszy nie tylko dzieci, ale 
i dorosłych. Przygaszone światło 
w kościele, lampiony w dłoniach 
dzieci i radość hymnu „Chwała na 
wysokości Bogu…” Wszyscy to lubi
my. Dlaczego? Bo nasza szarość i nie
pewność codziennego życia potrzebu
je celebrowania. 

Podczas tegorocznych rorat zaty
tułowanych „Droga do Betlejem” 
ruszyliśmy razem z Maryją i Józe
fem z Nazaretu do miejsca narodzin 
Pana Jezusa. W drodze towarzyszył 
nam nasz przewodnik – anioł Gabriel, 
zwany przez wszystkich uczestników 
rorat GiePeEsem (Gabriel Prowadzi 
Skutecznie). 

W trakcie naszej wędrówki przeszli
śmy przez kilka miejscowości w Gali
lei, gdzie dorosły już Pan Jezus nauczał 
i czynił cuda. Wstąpiliśmy do Kany 

Galilejskiej i do Kafarnaum. Skosz
towaliśmy dania z ryby złowionej 
w Jeziorze Galilejskim. Zamoczyliśmy 
dla ochłody nogi w rzece Jordan. Spró
bowaliśmy słodkich daktyli w Jerychu. 
Zaliczyliśmy najniższy punkt na ziemi, 
czyli Morze Martwe. Musieliśmy także 
uważać na żmije i skorpiony na Pusty
ni Judzkiej, ale w nagrodę zwiedzali
śmy Jerozolimę. Następnie wpadliśmy 
na podwieczorek do Zachariasza i Elż
biety w Ain Karem. 

Na zakończenie rorat spotkaliśmy 
się wszyscy razem w jednym z naj
ważniejszych miejsc na tej Ziemi – 
w miejscu, w którym Słowo stało się 
Ciałem, czyli w Betlejem. Przeszliśmy 
razem około 150 km. 

Jeśli chodzi o frekwencję w tego
rocznych roratach, to aż 27 osób nie 
opuściło ani jednego spotkania. Te 
osoby zostały już tradycyjnie wpi
sane do naszej Księgi Małego Para
fianina. Składamy im oraz wszyst
kim uczestnikom tegorocznych rorat 
WIELKIE GRATULACJE. Oczywi
ście spotykamy się wszyscy za rok.  ■

Roraty 2021
ks.  Sławomir Głuszek

kolejny rok, który się dla nas rozpo
czyna, który daje nam Bóg. Wszystko 
co przed nami powinniśmy otoczyć 
troską, modlitwą, miłością, rozsąd
kiem i życzliwością. Przeto kierujemy 
ku Matce Zbawiciela nasze modlitwy, 
aby Ona pomogła nam troszczyć się 
o życie zarówno to ludzkie jak i życie 
Boże w nas. 

Modlitwa: Panie Jezu, Ty z bezgra-
niczną ufnością złożyłeś samego siebie 
w życiu i objęciach Matki Najświętszej. 
Ja również składam w Jej Matczynych 
dłoniach samego siebie i ten rozpoczy-
nający się rok.

Nasza wiara w Boże Macierzyństwo 
Maryi oraz Jej pośrednictwo ma swo
je źródło w Piśmie Świętym i Trady
cji Kościoła. Dlatego uciekamy się do 
Niej ze swoimi potrzebami, sprawami, 
prośbami, dziękczynieniami, bo jeste
śmy przekonani, że Ona wyjątkowo 
potrafi się za nami wstawiać do Jezusa 
Chrystusa Syna Bożego naszego Pana. 
To przeświadczenie  opieramy na praw
dach wiary zawartych w Ka te chizmie 

Kościoła Katolickiego, a które tutaj 
zamierzam przypomnieć i przedłożyć:
(495) Maryja, nazywana w Ewange
liach „Matką Jezusa” (J 2, 1; 19, 25), 
już przed narodzeniem swego Syna 
jest ogłoszona przez Elżbietę, pod 
natchnieniem Ducha Świętego, „Mat
ką mojego Pana” (Łk 1, 43). Istotnie, 
Ten, którego poczęła jako człowieka 
z Ducha Świętego i który prawdziwie 
stał się Jej Synem według ciała, nie jest 
nikim innym jak wiecznym Synem 
Ojca, drugą Osobą Trójcy Świętej. 
Kościół wyznaje, że Maryja jest rze
czywiście Matką Bożą.
(971) „Błogosławić mnie będą wszyst
kie pokolenia” (Łk 1, 48). „Pobożność 
Kościoła względem Świętej Dziewicy 
jest wewnętrznym elementem kultu 
chrześcijańskiego”. Najświętsza Dzie
wica „słusznie doznaje od Kościo
ła czci szczególnej. Już też od naj
dawniejszych czasów Błogosławiona 
Dziewica czczona jest pod zaszczyt
nym imieniem Bożej Rodzicielki, pod 
której obronę uciekają się w modli

twach wierni we wszystkich swoich 
przeciwnościach i potrzebach… Kult 
ten… choć zgoła wyjątkowy, różni 
się przecież w sposób istotny od kul
tu uwielbienia, który oddawany jest 
Słowu Wcielonemu na równi z Ojcem 
i Duchem Świętym, i jak najbardziej 
sprzyja temu kultowi”. Wyraża się on 
w świętach liturgicznych poświęco
nych Matce Bożej oraz w modlitwie 
maryjnej, takiej jak różaniec, który 
jest „streszczeniem całej Ewangelii”.
(2677) „Święta Maryjo, Matko Boża, 
módl się za nami…” Zdumiewamy 
się razem z Elżbietą: „A skądże mi 
to, że Matka mojego Pana przycho
dzi do mnie?” (Łk 1, 43). Ponieważ 
daje nam Jezusa, swego Syna, Maryja 
jest Matką Boga i Matką naszą; może
my Jej powierzać wszystkie nasze tro
ski i nasze prośby. Ona modli się za 
nami, podobnie jak modliła się za sie
bie: „Niech mi się stanie według Twe
go Słowa!” (Łk 1, 38). Powierzając się 
Jej modlitwie, zdajemy się razem z Nią 
na wolę Bożą: „Bądź wola Twoja”.  ■
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W 1986 r. grupa dziennikarzy i wolon
tariuszy z Linzu postanowiła odpa
lić znicz w Grocie Narodzenia Pana 
Jezusa i rozwieźć jego płomień w czas 
Bożego Narodzenia do wielu krajów 
i wielu rodzin na znak pokoju i bra
terstwa. W pierwszym roku dotarł on 
samolotem do Wiednia, a potem roz
wieziony był do wielu miejscowości 
w całej Austrii. A nie było to takie pro
ste – w samolocie wybudowano spe
cjalną ogniotrwałą kabinkę, aby móc 
wnieść na pokład palący się ogień.

W kolejnych latach Światło docie
rało do coraz to dalszych zakątków 
Europy i świata. Wszędzie zwiastuna
mi przynoszącymi Betlejemski Ogień 
byli skauci.

Jednak znaczna część naszego kon
tynentu nadal pozostawała zamknięta 
przez komunizm na Dobrą Nowinę. 
Nadszedł wreszcie rok 1989 – pierw
sze prawie wolne wybory w Polsce 
i prawdziwy koniec imperium zła.   

Grudzień 1989 roku, za kilka dni 
Boże Narodzenie. Nasza drużyna 
harcerska w Wiedniu, pracująca przy 
Duszpasterstwie Polskim, po raz kolej
ny otrzymała od skautów austriackich 
betlejemski ogień. Przynieśliśmy go 
jak zwykle do Kościoła Polskiego przy 
Rennwegu, skąd Rodacy zabierali to 
światło pokoju do swych domów. 

Ale tamten grudzień był inny. 
W Polsce od kilku miesięcy był nowy 
rząd i zaczynał się powrót do niepod
ległości państwowej i wolności oso
bistej. Dla emigrantów otwierała się 
droga do Ojczyzny. Wielu z nich po 
raz pierwszy od lat mogło pojechać na 
święta do rodzinnego domu. 

W tej podniosłej atmosferze wyrósł 
pomysł, aby zawieźć ogień z Betlejem 
do Polski. Sprawa jednak nie była tak 
zupełnie prosta i to z dwóch powo
dów. No bo jak tu wieźć zapaloną 
świecę w pociągu czy w samochodzie 
i to jeszcze przez tyle czasu – na gra
nicach stało się wtedy zwykle po parę 
godzin. Trochę to niebezpieczne, dość 
niewygodne a już zupełnie sprzecz
ne z przepisami. A z drugiej strony, 
po drodze do Polski trzeba było sfor
sować dwukrotną wnikliwą kontro
lę celników czechosłowackich, którzy 
tkwiąc jeszcze ciałem i duszą w komu
nizmie, dotkliwie uprzykrzali życie 
cieszącym się początkami wolności 
i mogącym już wyjeżdżać na zachód 
Polakom. A poza tym jak tu wytłu
maczyć takim, że ogień betlejemski 
nie jest przeciw ustrojowi, gdy prze
cież prawda jest zupełnie inna. Poczu
cie więzi chrześcijańskiej zawsze było 
śmiertelnym zagrożeniem dla wszyst
kich dyktatur. 

Tak więc postanowiliśmy ogień 
– przemycić. 

I tak też się stało, z Bożą pomo
cą. Nie zdmuchnął wątłego płomyka 
wiatr, gdy wysiadaliśmy z nim z samo
chodu przed tankowaniem. Nie doj
rzały go też, ukrytego pod szero
ką spódnicą Mamy, wścibskie oczy 
stróżów odchodzącego porządku, 
zwiedzione może śmiechem czwór
ki dzieci, gniotących się w samocho
dzie wyładowanym po brzegi. Wieźli
śmy nie tylko Światło Betlejemskie, ale 
też i masę rzeczy dla bliskich w kra
ju potrzebujących wtedy właściwie 
wszystkiego. 

Dojechaliśmy do Krakowa po 
dziesięciu godzinach zmagania się 
z przestrzenią i zimą. Przyjechali
śmy szczęśliwi, że się udało. Ogrzani 
w szczególny sposób tym małym pło
mykiem w harcerskiej latarni, który 
miał przed tamtą Wigilią tak wielką 
wartość. Był to bowiem żywy symbol 
i dowód powracania Polski do wolne
go świata. Wieczorem włożyliśmy har
cerskie mundury – Andrzej, Michał, 
Jurek i Ola – aby wziąć udział w spe
cjalnej mszy św. w harcerskim koście
le św. Idziego, tuż pod Wawelem. Tam 
też przekazaliśmy płonący Betlejem
ski Ogień w ręce krakowskich har
cerzy, którzy rozwieźli go w następ
nych dniach do wielu drużyn i parafii 
w całej Polsce.

Rok później Światło Betlejemskie 
dotarło do naszej Ojczyzny już oficjal
nie i było uroczyście przekazane har
cerzom przez słowackich skautów na 
Łysej Polanie.  ■

Światło Betlejemskie
Andrzej  Pawłowski
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W i a d o m o ś c i  z  A rc h i d i e c e z j i
 ▶ 8 grudnia minęło pięć lat od nominacji abpa Marka Ję-

draszewskiego na urząd metropolity krakowskiego.

 ▶ 12 grudnia, w 86. roku życia, w 63. roku kapłaństwa 
i w 37. roku biskupstwa, zmarł arcybiskup Stanisław Nowak, 
arcybiskup senior Archidiecezji Częstochowskiej.

 ▶ „Spraw, Panie, aby choć jeden z nas został Twoim świę-
tym kapłanem” – to nowy fragment modlitwy ministranta 
po Mszy świętej zaproponowany przez Duszpasterstwo 
Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej.

 ▶ 12. Orszak Trzech Króli odbędzie się 6 stycznia 2022 r. 
Ze względu na obostrzenia będzie miał formę hybrydową. 
Transmisja online z krakowskiego Orszaku będzie udo-
stępniona na Facebooku. Wszyscy, którzy chcą udać się na 
kolędowanie na krakowski Rynek, są proszeni o zachowa-
nie dystansu.

 ▶ 26 grudnia w Sanktuarium Świętej Rodziny w Zakopa-
nem rozpoczęła się peregrynacja Ikony Świętej Rodziny 

w Archidiecezji Krakow-
skiej. Zakończy się ona 
26.06.2022 r. Diecezjal-
nym Spotkaniem Rodzin 
w Sanktuarium św. Jana 
Pawła II w Krakowie. 
Ikona będzie się znaj-
dowała między innymi: 
16 lutego w parafii Na-
wiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Myśle-
nicach, 20 lutego w pa-
rafii św. Maksymiliana 
M. Kolbego w Rudniku, 
a 26 kwietnia w parafii 
św. Anny w Krzyszkowi-

cach. Wszelkie szczegółowe informacje i harmonogram 
znajdują się na stronie:  https://peregrynacjaikony.pl/. ■

Według Liber Pontificalis (Księga papieży) św. Fabian po
chodził z rodziny rzymskiej. Wstąpił na Stolicę Piotrową 
po św. Anterosie. Euzebiusz z Cezarei twierdzi, że został 
wybrany 10 stycznia 236 roku dzięki szczególnej inter
wencji Bożej. Kiedy bowiem nie wiedziano, kogo wy
brać, Duch Święty w postaci gołębicy miał spocząć nad 
głową św. Fabiana. Święty rządził Kościołem przez 14 lat. 
Podzielił Rzym na 7 diakonii, uporządkował cmentarze 
kościelne i wprowadził do nich stałą administrację; wy
znaczył 7 subdiakonów, aby prowadzili akta męczenni
ków; zarządził, aby stary olej był palony, a nowy co roku 
był poświęcany w Wielki Czwartek. Dbał o karność ko
ścielną. Usunął biskupa Prywata z Lambesi (Afryka Pół
nocna), oskarżonego o herezję i gorszące życie. Zwołał 
do Rzymu synod, na którym uchwalono dekrety porząd
kujące życie kościelne. Doprowadził do zjednoczenia 
chrześcijan rzymskich po schizmie antypapieża Hipolita. 
Do Wiecznego Miasta sprowadził relikwie św. Poncjana, 
papieża. Święty Fabian wprowadził stopnie święceń niż
szych. Kiedy za panowania cesarza Decjusza (249–251) 
doszło do krwawych prześladowań, jako jeden z pierw
szych otrzymał palmę męczeństwa św. Fabian (dnia 20 
stycznia 250 roku).

Święty Cyprian w liście do kleru rzymskiego wspomi
na o męczeńskiej śmierci św. Fabiana i oddaje mu należ
ną cześć. Pisze też o kulcie, jakim cieszył się papież wśród 
wiernych po swojej męczeńskiej śmierci. Nie znamy 

jednak bliższych okoliczności jego śmierci. Pochowano 
go w Katakumbach św. Kaliksta. W 1854 roku arche
olog De Rossi odnalazł płytę nagrobną z jego imieniem, 
a w 1915 roku w bazylice św. Sebastiana znaleziono sar
kofag Męczennika z napisem pochodzącym z X wieku. 
Zapewne przeniesienie relikwii św. Fabiana do bazyli
ki św. Sebastiana wpłynęło na fakt, że odtąd w jednym 
dniu Kościół zaczął obchodzić pamiątkę świętych mę
czenników: św. Fabiana i św. Sebastiana. W ikonografii 
św. Fabian przedstawiany jest w szatach pontyfikalnych 
w tiarze i z pastorałem lub krzyżem oraz z gołębiem i że
lazną gręplą lub mieczem, symbolami męczeństwa.

Opracowanie na podstawie  
„Święci na każdy dzień” ks. Wincenty Zalewski SDB

Św. Fabian  
† 250, papież, męczennik

opracowanie:  Elżbieta Łabędzka 
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W poprzednim numerze „Białego 
Kamyka” rozpoczęliśmy cykl prezenta
cji pracy uczniów klas VII i VIII Szkoły 

Podstawowej w Jaworniku związanych 
z realizacją innowacji pedagogicznej: 
„Odkrywamy nasze chrześcijańskie 

korzenie – wędrówki bliższe i dalsze 
po naszej Małej Ojczyźnie”. Najogól
niej rzecz biorąc, celem innowacji jest 
mobilizowanie uczniów do poznawa
nia historii Jawornika, dziejów ich 
rodzin oraz pięknej przeszłości zwią
zanej z uświęconymi miejscami na 
teranie ich miejsca zamieszkania.

Innymi słowy, uczniowie mają 
odkryć piękno miejsc w otaczają
cej ich rzeczywistości, zapoznać się 
z historią i przedstawić czytelnikom 
Białego Kamyka wyniki swej pracy.

Tym razem publikujemy opraco
wanie przygotowane przez Julię i Kaję 
z klasy VII a.  ■

Odkrywamy nasze chrześcijańskie korzenie…

Wędrówki bliższe 
i dalsze po naszej 
„Małej Ojczyźnie”
ks.  Sławomir Głuszek,  Wacław Szczotkowski

Figurka przedstawia Matkę Bożą Różań-
cową. Została wykonana na dwustop-
niowym fundamencie. Prezentuje trój-

kondygnacyjny cokół w formie filarowej 
z dominującą II kondygnacją w typie 
trzonu. Pierwsza kondygnacja pełni 
rolę bazy, a III przybiera formę wielo-
ściennego, o prostych kształtach kapite-
lu. Charakterystyczną częścią cokołu są 
zdwojone pionowe krawędzie. W środ-
kowej kondygnacji dodatkowo ujęte 
„wolutowymi spływami.” W części cen-
tralnej cokołu umieszczono inskryp-
cję „J. Jakub Święch tu przechodzące-
go prosi o Pozdrowienie Anielskie do 
M.B. Różańcowej za dusze zmarłe”.
Dokładnej daty nie znamy, ale pod 
inskrypcją widnieje napis „R 1804 D. 
16 czerwca”, więc pozwala nam się to 
domyślić, że jest to rok budowy kapliczki. 

Przez wiele lat Kapliczką opiekowa-
ła się rodzina Szlachetków, a obecnie 
Eugenia Matoga. Od około 20 lat, co roku 
odbywają się pod Kapliczką Nabożeństwa 
Majowe, w której uczestniczą głównie 
mieszkańcy Tarnówki. Obecnie prowadzi 
je Roman Szlachetka, a wcześniej prowa-
dził je jego tata, Teodor Szlachetka (infor-
macji udzieliła: Eugenia Matoga).   ■

Kapliczka na granicy 
Myślenic z Jawornikiem 
na Tarnówce
Opracowanie:  Julia Gwóźdź i  Kaja Kurowska VIIa 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORNIKU

Na przełomie listopada oraz grud
nia uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. ks. J. Twardowskiego w Jaworni
ku brali udział w dwóch wycieczkach 
zorganizowanych dzięki dofinanso
waniu, o które ubiegała się Dyrektor 
Szkoły mgr Renata Marzec. Wyciecz
ki były sfinansowane z Funduszy Rzą
dowych określonych mianem: Przed
sięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki 
pn. „Poznaj Polskę”, budżetu Miasta 
i Gminy Myślenice oraz rodzicielskie
go wkładu pieniężnego. 

W dniu 30 listopada 2021 r. odbyła 
się wycieczka do Pszczyny dla uczniów 
klas 2 oraz 3. Chociaż jej uczestnikom 
towarzyszyła jesiennozimowa aura, 
to wśród wychowanków dominowały 
uczucia radości i ekscytacji. 

Wycieczka miała ciekawy i urozmai
cony program, który zakładał aktyw
ny udział uczniów. Na początku 
dzieci zwiedziły ekspozycję zespołu 
zamkowoparkowego w Pszczynie. 
W następnej kolejności miały możli
wość zwiedzania Skansenu Zagrody 
Wsi Pszczyńskiej. Zapoznanie z poka
zową Zagrodą Żubrów wywołało wie
le emocji. Ponadto dzieci miały okazję 
dowiedzieć się, jak współistnieją w śro
dowisku naturalnym sarny, jelenie czy 
też daniele. Nie brakło też czasu wol
nego na posiłek i wzajemne rozmo
wy. Zdaniem uczniów wycieczka była 
atrakcyjna, pasjonująca i zajmująca.

W dniach 9–10 grudnia 2021  r. 
uczniowie klas 7 oraz 8 udali się na 
dwudniową wycieczkę do stolicy Pol
ski – Warszawy. Pierwszym punk
tem zwiedzania był Park Łazienkow
ski. Uczniowie mieli okazję zobaczyć 
sławny na cały świat pomnik Fryde
ryka Chopina, a także jeden z najcen
niejszych polskich zabytków w stylu 
klasycystycznym – Pałac na Wyspie.

Kolejną atrakcją wycieczki był 
przejazd Traktem Królewskim: Ale
jami Ujazdowskimi i Nowym Świa
tem. Podczas podróży do Bibliote
ki Uniwersyteckiej uczniowie mogli 

ujrzeć budynki ambasady, minister
stwa oraz urzędy państwowe. Biblio
teka Uniwersytetu Warszawskiego 
to jedna z najciekawszych budow
li w Polsce. Imponujące okazało się 
połączenie surowego betonu, zielo
nego szkła i roślinności porastającej 
fasadę biblioteki.

Kierując się w stronę śródmieścia 
uczniowie odwiedzili słynną ławkę, 
na której odpoczywał ks. Jan Twar
dowski. Patrona naszej szkoły posta
nowiono uczcić pomnikiem, na któ
rego lokalizację wybrano skwer przed 
Klasztorem Sióstr Wizytek, noszą
cy jego imię. Pomnik przedstawia 
postać księdza Jana Twardowskiego 
siedzącego z książką w ręku. Na ławce 
umieszczono cytat brzmiący: „Można 
odejść na zawsze, by stale być blisko”. 
Pomnik jest multimedialną instala
cją, pozwalającą wysłuchać wierszy 
recytowanych przez samego księdza 
Twardowskiego.

Wycieczki szkolne
Anna Kowalska,  Monika Zając
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W dniu 22 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. ks. 
J. Twardowskiego w Jaworniku odbyło się przedstawienie 
bożonarodzeniowe przygotowane przez przedszkolaki 
z oddziału przedszkolnego. Ze względu na ograniczenia 
związane z pandemią premiera jasełek odbyła się z udzia
łem Dyrektora Szkoły mgr Renaty Marzec oraz jednego 
członka rodziny każdego z małych aktorów.

Inscenizacja została przygotowana pod kierunkiem 
mgr Bożeny Boczkai oraz Anny Łopaty. Dzieci wspania
le zaprezentowały się na scenie. Przedstawienie nawią
zywało do historii narodzenia Dzieciątka Jezus. Obok 

tradycyjnej szopki ze Świętą Rodziną pojawili się Trzej 
Królowie, pastuszkowie oraz anioły. Piękny układ cho
reograficzny z szarfami do kolędy „Mario, czy Ty wiesz” 
zachwycił publiczność. Wszyscy włożyli wiele serca i za
angażowania w inscenizację.  ■

Przedstawienie 
Bożonarodzeniowe 

Następnie uczniowie wraz z opie
kunami udali się na Stare Miasto 
i podziwiali Kolumnę Zygmunta III 
Wazy. Stamtąd przeszli na ul. Święto
jańską, przy której mieści się Bazyli
ka Archikatedralna św. Jana Chrzci
ciela. Rynek Starego Miasta zachwycił 
wszystkich bożonarodzeniową deko
racją. Spacer przy Barbakanie zwień
czony został wizytą przy Pomniku 
Małego Powstańca.

Zwiedzanie Świątyni Opatrzności 
Bożej oraz Panteonu Wielkich Pola
ków z przewodnikiem dało uczniom 
możliwość poznania historii Świątyni, 

jej roli dla wiernych oraz symboliki 
samej budowy. Wybór Domu Boże
go był nieprzypadkowy, tutaj bowiem 
spoczywa ks. Jan Twardowski.

W drugim dniu wycieczki jej 
uczestnicy odwiedzili Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Nowo
czesne, multimedialne Muzeum 
wywarło na uczniach duże wraże
nie oraz dostarczyło wielu przeżyć. 
Ta żywa lekcja historii ukazywała 63 
dni powstania w pasjonujących życio
rysach powstańców, które budziły 
podziw, wielkie uznanie i szacunek 
dla jego Bohaterów.

Najwięcej emocji przyniosła wizy
ta w Centrum Nauki Kopernik, które 
stanowi prawdziwy raj dla miłośni
ków nauki. Młodzież mogła odkry
wać tu tajemnice natury, poznawać 
zasady fizyki, samodzielnie przepro
wadzać doświadczenia, wspaniale się 
przy tym bawiąc.

Wycieczka do Warszawy, pomi
mo zimowej aury, była bardzo uda
na. Uczniowie odwiedzili najważniej
sze zabytki stolicy. Wyjazd dostarczył 
wszystkim uczestnikom wielu nieza
pomnianych wrażeń i przeżyć. ■
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Byliśmy świadkami naprawdę wspa
niałego miesiąca w naszej wspólnocie.

Zaczęliśmy od jednej z najwspa
nialszych rzeczy, czyli adoracji, pod
czas której mieliśmy okazje poroz
mawiać z Bogiem o trzech niezwykle 
ważnych rzeczach: za co Go przepra
szamy, za co chcemy Mu podzięko
wać oraz o co chcielibyśmy Go pro
sić. Była to rzecz niezwykle przydatna 
wchodząc w czas przygotowania na 
Jego przyjście. 

W następnym tygodniu spędzili
śmy ze sobą wspaniałe mikołajki, pod
czas których, jak wiadomo, wszyscy 
są weseli, uśmiechnięci i wszyscy są 
z prezentami, jednak każdy na swój 

prezent musiał zapracować… otóż 
każdy musiał narysować jeden ele
ment świąteczny, z czego zrobiliśmy 
mozaikę. Po tym wszystkim obejrzeli
śmy bardzo ciekawy i pouczający film 
„Pada Shrek”.

Jeszcze później mieliśmy okazję spę
dzić czas niezwykle pracowicie, otóż 
przygotowywaliśmy kredy i kadzidła, 
które 6 stycznia, czyli w święto Trzech 
Króli, zostaną poświęcone i trafią do 
Waszych domów.

Pod sam koniec miesiąca i jed
nocześnie kończąc okres Adwentu, 
w końcu doczekaliśmy się Jego same
go, Jezusa narodzonego, którego naj
pierw wszyscy z radością powitaliśmy 

w domach podczas naszych wigilii, po 
czym przyszliśmy na nasze grupowe 
spotkanie, na którym połamaliśmy się 
opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. 
Po spotkaniu wspólnie udaliśmy się 
na Pasterkę. ■

GRUPA APOSTOLSKA

Wspaniały grudzień 
w naszej wspólnocie
An. Bartłomiej  Dąbrowski
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Dział „Kamyczek dla dzieci” opracowała Lucyna Bargieł

Trzej Mędrcy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. 
Podążyli za nią. Była to gwiazda cudowna, zawiodła 
ich aż do Betlejem, stanęła nad miejscem, w którym 
mieszkała Święta Rodzina.
Już w starożytności panowało przekonanie, że Trzej 
Królowie przybyli mniej więcej po… dwóch latach od 
narodzin Jezusa. Dlatego weszli do domu, a nie do 
stajenki. Święty Mateusz pisze wyraźnie, że gwiazda 
stanęła nad domem, nie nad stajenką (Mateusz 2,11).
„Gdy weszli do domu, zobaczyli Dziecko z Jego Matką, 
Maryją. Upadli na kolana i oddali Mu hołd. Otworzy-
li swe szkatuły i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło 
i mirrę”.

6 stycznia Święto Trzech Króli 

Święta Rodzina 
Jezus, Maria, Józef, to Rodzina Święta,
W szopie małej nawet klękają bydlęta.
Tyle cudów na świecie rozum ludzki stworzył,
Lecz żaden nierówny cudowi narodzin.
To dla tego, że od Boga życie jest nam dane,
I w pielgrzymce ziemskiej, do Stwórcy zmierzamy.
Przed szopką uklęknij i doceń dar Boży,
Dziękuj za dar życia, dar swoich narodzin.
O Święta Rodzino chroń dzieci poczęte,
Niech matki zrozumieją, że życie jest Święte!

Marcin
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W związku z nadchodzący
mi świętami Bożego Naro
dzenia, nasze przedszkole 
w Jaworniku zorganizowało 
konkurs plastyczny na „Naj
piękniejszą ozdobę świątecz
ną”. Konkurs skierowany był 
do wszystkich dzieci z naszej 
placówki oraz ich rodziców. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpiło w piątek 10 grud

nia br., wpłynęło aż 37 prac konkursowych, co stanowi
ło ogromne wyzwanie dla organizatorów jak i jury, które 
zmagało się z nie lada wyzwaniem, aby wybrać te najpięk
niejsze prace.

Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach wie
kowych 3–4latki oraz 5–6latki. Przedmiotem konkur
su plastycznego było wykonanie najpiękniejszej ozdoby 
świątecznej. Celem konkursu było rozwijanie twórczej 
wyobraźni i aktywności dziecka, zainteresowanie obycza
jami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, a także roz
wijanie wrażliwości estetycznej.

Jury wybierając i oceniając pracę szczególną uwagę 
zwracało na udział dziecka w wykonaniu pracy, orygi
nalność, pomysłowość oraz estetykę wykonania pracy. 
Z każdej kategorii wiekowej przyznane zostały 3 dyplomy 
za I, II oraz III miejsce. Zostały również wręczone wyróż
nienia za I, II, III miejsce. Dzieci otrzymały piękne dyplo
my oraz prezenty. Wszystkie pozostałe prace zasługiwały 
na pochwałę, dlatego jury postanowiło wręczyć każdemu 
dziecku za udział w konkursie dyplom z wyróżnieniem 
i nagrodę.

Bardzo dziękujemy za tak liczny odzew i chęć udzia
łu w konkursie. Wszystkie prace konkursowe zachwycały 
swoim pięknem i oryginalnością. Jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni za zaangażowanie dzieci i rodziców w wyko
naniu tych pięknych prac konkursowych. SERDECZNIE 
GRATULUJEMY!!!!! ■

Ludwik Jerzy kern

Bajka o Starym i Nowym Roku
O jednej porze, raz do roku
w zimowej nocy ciemnym mroku,
gdzieś, gdzie nie sięga ludzki wzrok,
schodzi się z rokiem rok.
Jeden jest wielki z siwą brodą,
drugi jest mały z buzią młodą,
czyli, by rzec innymi słowy:
jeden jest stary, a drugi młody.
Gwiazdy jak świeczki lśnią na niebie,
a oni stają obok siebie,
coś sobie mówią, patrząc w oczy,
ale nikt nie wie, o czym.
Potem w ciemności słychać kroki…
To się rozchodzą oba roki.
W całkiem przeciwnie idą strony,
Stary, znużony i zmęczony,
Nowy, o jasnych, złotych lokach,
wesoło mknie w podskokach.
Po chwili cichnie odgłos kroków
w zimowej nocy ciemnym mroku,
gwiazda za gwiazdą w górze gaśnie
i robi się na świecie jaśniej,
i znika czarnej nocy cień,
i wstaje nowy, jasny dzień,
i budzisz się, przecierasz wzrok
i witasz – Nowy Rok.

Ozdoba świąteczna
Katarzyna Firek,  Barbara Biernacka-Żaba 
– organizatorzy konkursu
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

Kolęda płynie z wysokości, 
kolęda płynie.
Śpiewa na całego z wysokości, 
śpiewa na całego.
I uczy miłości…

Boże Narodzenie – jedno z najważ
niejszych Świąt w roku. Niesie ze sobą 
mnóstwo radości i nadziei na lepsze 
dni. Rodzi się nasz Zbawiciel, Mesjasz 
Pan. Mimo, że maleńki, w ubogiej 
stajence to jednak wielki i wszech
mocny Król, nasz Odkupiciel, który 

chce wejść w nasze życie i przemie
niać je. Trzeba tylko otworzyć drzwi 
serca na Jego Głos i odpowiedzieć na 
Jego zaproszenie. Witamy więc Boskie 
Dzieciątko przy dźwiękach nastrojo
wych kolęd i pastorałek.

Święta Bożego Narodzenia są naj
bardziej rodzinnymi Świętami. Nie
zwykła atmosfera, choinka, Wigilia, 
opłatek… Wśród licznych tradycji 
szczególne miejsce zajmuje wspólne 
kolędowanie, kiedy to po Wigilijnej 
Wieczerzy wszyscy wyśpiewują chwa

łę Maleńkiej Dziecinie. Kolędy i pasto
rałki są znane i lubiane zarówno przez 
dorosłych jak i dzieci.

Dbając o zachowanie tak pięknego 
zwyczaju dnia 16.12.2021 r. w naszym 
przedszkolu odbył się Konkurs Kolęd 
i Pastorałek. Wzięło w nim udział dzie
więciu uczestników w dwóch katego
riach wiekowych: dzieci 3–4letnie 
oraz 5–6letnie. Wszyscy włożyli wie
le pracy i serca w przygotowanie oraz 
wykazali się odwagą podczas występu. 
Mieliśmy również przyjemność gościć 
w naszym przedszkolu Panią Justynę 
Iskrę, która dokonała fachowej oceny 
występów oraz pomogła w wyłonie
niu zwycięzców. Przyznano następu
jące miejsca:

Dzieci 3–4-letnie:
I miejsce: Kornelia Sala „Nie płacz 
Jezu…”; II miejsce: Aleksandra 
Gracz „Była noc…”; III miejsce: 
Marcelina Topa „Świeć gwiazdecz
ko mała…”; WYRÓŻNIENIE: Niko
dem Kaczorowski „Zostań Jezu mym 
Braciszkiem…”

Dzieci 5–6-letnie:
I miejsce: Amelia Leśniewska „Ciem
ną nocą…”; II miejsce: Anna Dąbrowa 
„Grajmy Panu…”; III miejsce:: Mar
celina Spólnik „Dziś w stajence…”; 
WYRÓŻNIENIE: Franciszek Łapa 
„Dzisiaj w Betlejem”; Kajetan Szla
chetka „Lulajże Jezuniu”.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i dziękujemy za zaangażowanie. ■

Konkurs Kolęd i Pastorałek 
w Przedszkolu w Jaworniku
Natalia Hołuj

Do naszego Przedszkola Mikołaj zawi
tał już 3 grudnia. Od samego rana 
panowała radosna atmosfera oczeki
wania. Mikołaj chodził od grupy do 
grupy obwieszczając swoje nadejście 
dzwonkiem. Wszystkie dzieci w gru
pach witały Go piosenkami, grą na 
instrumentach, lub wierszem. Nawet 
najmłodsze „Misie” pomimo lęku 

i wielu obaw podchodziły do Miko
łaja po prezent. Dla niektórych dzieci 
i wszystkich pań Mikołaj miał różne 
zadania do wykonania. Tak więc panie 
kucharki śpiewały piosenki o cho
ineczce, inne panie odmawiały wska
zane modlitwy, inne odpytywane były 
z przykazań np. „Siedem sakramen
tów świętych” itp. Atmosfera była bar
dzo miła i wesoła. Dzieci też słuchały 
czy panie nie mylą się i czy zasłuży
ły na prezent. Prezenty bardzo się 
wszystkim podobały. Mikołaj pozo
wał do zdjęć z każdą grupą: Misiów, 
Biedronek, Sówek i Piratów. Za cięż
ką pracę Mikołaj otrzymał od dzieci 

laurki, a pani dyrektor poczęstowa
ła Go ciasteczkami i kawą. I znowu 
rozbrzmiewała piosenka „A Mikołaj 
pędzi, a Mikołaj gna….” Co świad
czyło, że wizyta Mikołaja w naszym 
przedszkolu dobiegła końca i Mikołaj 
spieszy do innych dzieci z prezentami. 
Do zobaczenia za rok :) ■

Mikołaj 
w przedszkolu
Barbara Biernacka-Żaba
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INTENCJE MSZALNE

I n t e n c j e  m s z a l n e
10.01.2022, poniedziałek 
7.00 za parafian 
17.00 + Andrzej Polewka – od rodziny Ożóg 

z Myślenic 

11.01.2022, wtorek 
7.00 + Jan Tomal – od rodziny Pacułt 
17.00 + Tadeusz Wilk – od szwagierki Krystyny 

z mężem 

12.01.2022, środa 
7.00 + Emilia Szafraniec – od syna Piotra 

z żoną 
17.00 1) + Danuta Podoba – od koleżanek 

z kuchni córki Barbary 
 2) + Tadeusz Wilk – od Teresy i Jerzego 

Szlachetka 
 3) + Jan Wiśnicz – od Michała i Pauliny 

Leśniewskich 
 4) + Kazimierz Dymek – od chrześniaka 

Grzegorza z rodziną 
 5) + Małgorzata Łapa – od sąsiadów Kocur 

i Komorowskich 
 6) + Włodzimierz Kmiecik – od sąsiadów 

Polewków 
 7) + Maria Wątorek – od rodziny Polew-

ków 

13.01.2022, czwartek 
7.00 ++ Barbara Podoba, córka Maria Węgrzyn 

12. r. śm.
17.00 + Jan Leśniak – od córki Anny z rodziną 

14.01.2022, piątek 
7.00 + Maria Dąbrowa 10. r. śm. 
17.00 + Ryszard Zachara – od Marii i Czesława 

Firek z rodziną 

15.01.2022, sobota 
7.00 + Mateusz Kościelniak – od babci Krysty-

ny 
17.00 + Kazimiera Hudaszek – od męża 

16.01.2022, niedziela 
7.00 + Andrzej Polewka – od II Kręgu Domo-

wego Kościoła 
9.00 ++ Stanisław Tomal 28. r. śm., Maria żona, 

Genowefa i Piotr Mirek, Andrzej i Antoni 
synowie 

11.00 + Maria Czyż 15 r. śm.
15.30 + Bronisława Górecka r. śm.

17.01.2022, poniedziałek 
7.00 + Emilia Szafraniec – od syna Andrzeja 

z rodziną 
17.00 + Piotr Węgrzyn – od Agnieszki i Pawła 

z dziećmi 

18.01.2022, wtorek 
7.00 + Kazimierz Dymek – od siostry Marty 

z rodziną 
17.00 + Maria Kiełbowicz 4. r. śm.

19.01.2022, środa 
7.00 za parafian 
17.00 1) + Danuta Podoba – od koleżanek i kole-

gów córki Barbary 
 2) + Genowefa Podoba – od koleżanek 

i kolegów z Firmy ATTE 
 3) + Kazimiera Braś – od sąsiadów Stani-

sława i Magdaleny z dziećmi 
 4) + Włodzimierza Skóra – od Teresy i Ma-

riana Dąbrowa 
 5) ++ Jan Białoń 20. r. śm., jego rodzice 

Rozalia i Władysław 
 6) + Włodzimierz Kmiecik – od kolegów 

syna z OSP Krzywaczka 

20.01.2022, czwartek 
7.00 ++ Tadeusz i Natalia Sułowscy r. śm.
17.00 + Ryszard Zachara – od córki Moniki z ro-

dziną 

21.01.2022, piątek 
7.00 + Salomea Podoba – od siostry Janiny 

z mężem 
17.00 1) + Tadeusz Woźniak – od rodziny Nowa-

ków
 2) + Karolina Galas – od rodziny Szewczyk 
 3) + Edward Gorączko – od kuzyna Tade-

usza z żoną 

22.01.2022, sobota 
7.00 w intencji rodzin i małżeństw – od I Kręgu 

Domowego Kościoła 
17.00 rezerwacja 

23.01.2022, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 + Kazimierz Hudaszek – od córki Aliny 
11.00 + Kazimierz Rusznica – od syna Roberta 

z rodziną i syna Jarosława 
15.30 ++ Zygmunt Wolak 2. r. śm, Zofia i Jan 

Wolak, jego rodzice 

24.01.2022, poniedziałek 
7.00 za parafian 

17.00 + Andrzej Polewka – od koleżanek z pracy 
Małgorzaty 

25.01.2022, wtorek 
7.00 + Jan Tomal – od rodziny Woźniczków 

z Myślenic 
17.00 + Emilia Szafraniec – od wnuka Krzyszto-

fa z rodziną 

26.01.2022, środa 
7.00 + Jan Leśniak – od córki Urszuli z rodziną 
17.00 1) + Tadeusz Wilk – od Moniki i Janusza 

Szlachetka 
 2) + Małgorzata Kościelniak – od Anny 

i Władysława Gaweł z synem Wiktorem 
 3) + Jan Wiśnicz – od Teresy i Mariana Dą-

browa 
 4) + Jan Włoch – od rodziny Mądralów 
 5) dziękczynno-błagalna w 88. rocznicę 

urodzin dla Anny Polewka 

27.01.2022, czwartek 
7.00 ++ Jan i Franciszka Siuta, Kazimierz i Bro-

nisław synowie, Paweł, Aniela i Wiktoria 
Polewka, Helena Szlachetka 

17.00 rezerwacja 

28.01.2022, piątek 
7.00 + Danuta Podoba – od męża Stanisława 
17.00 + Ryszard Zachara – od rodziny i chrze-

śniaka 

29.01.2022, sobota 
7.00 ++ Franciszek i Ludwika Sołtys, Eleonora 

córka, Ludwik i Franciszek synowie, Stani-
sław i Wiktoria Sołtys, Jan i Maria Wilko-
łek 

17.00 rezerwacja 

30.01.2022, niedziela 
7.00 rezerwacja
9.00 ++ Węgrzyn Maria 1. r. śm, Kazimierz mąż 

– od córki Moniki i Marka 
11.00 + Józef Ostafin 
15.30 + Józef Święch 15. r. śm.

31.01.2022, poniedziałek 
7.00 za parafian 
17.00  rezerwacja

1.02.2022, wtorek 
7.00 + Emilia Szafraniec – od koleżanek i ko-

legów z Zespołu Wychowania Fizycznego 
Szkoły Podstawowej w Krakowie 

Szanowni Czytelnicy Białego 
Kamyka! 
Wielu pyta i zastanawia się, co 
będzie dalej z budową Przedszko-
la w Jaworniku? 
Ja wiem, że wszyscy już zbyt dłu-
go czekamy na to przedszkole 
i chcielibyśmy, aby jak najszybciej 
powstało. A tu słyszę głosy, że 
póki co idzie jak po grudzie. Rozu-
miem te powątpiewania i pewien 

sceptycyzm. Bo wszystkim nam 
się wydawało, że budowa „ruszy 
z kopyta i potoczy się galopem”. 
Jednak musimy trochę ostudzić 
pochopne oczekiwania i wymaga-
nia oraz uzbroić się w cierpliwość.
Otóż informuję, że wszystko 
zmierza we właściwym kierunku. 
Pamiętajmy jednak, że muszą być 
zachowane przewidziane projek-
tem procedury.

Obecnie zostały sfinalizowane 
prace związane z przebudową 
sieci energetycznej. Ostatni etap 
tych prac to przepięcie zasilania 
na nowy fragment  linii energe-
tycznej, które jest zaplanowane 
na drugi tydzień stycznia 2022 
roku. Wszystko wskazuje na to, 
że firma budowlana  rozpocz-
nie prace ziemne w drugiej poło-
wie stycznia. Będzie to początek 
budowy fundamentów przedszko-
la, o ile oczywiście pozwolą na to 
warunki atmosferyczne. 
Proszę o odrobinę optymizmu na 
początku Nowego Roku. Nie bądź-
my siewcami defetyzmu. ■

Nowiny z Gminy
Wacław Szczotkowski
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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
16 styczeń, 2. niedziela zwykła
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Ga-
lilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono 
na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy 
zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: 
„Nie mają wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż 
to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? [Czy] 
jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Mat-
ka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie” (J 1, 2nn).

23 styczeń, 3. niedziela zwykła
Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie 
namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski Pana (Łk 4, 18n).

30 styczeń, 4. niedziela zwykła
A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się peł-
nym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mó-
wili: „Czy nie jest to syn Józefa?” Wtedy rzekł do 
nich: „Z pewnością powiecie Mi to przysłowie, 
Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, 
w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak 
słyszeliśmy, w Kafarnaum” (Łk 4, 21nn).

6 luty, 5. niedziela zwykła
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa 
Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zoba-
czył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś 

wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej 
łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, 
żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi 
nauczał tłumy (Łk 5, 1 1nn). 

13 luty, 6. niedziela zwykła
Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do 
was należy królestwo Boże.
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albo-
wiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albo-
wiem śmiać się będziecie (Łk 6.20nn). 

K a l e n d a r i u m  
l i t u r g i c z n e 
13 styczeń, czwartek
Wspomnienie św. Hilarego, bpa i dra Ko
ścioła 
17 styczeń, poniedziałek
Wspomnienie św. Antoniego, opata 
19 styczeń, środa
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelcza
ra, bpa 
21 styczeń, piątek
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i mę
czennicy 
24 styczeń, poniedziałek
Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa 
i dra Kościoła 
25 styczeń, wtorek
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

26 styczeń, środa
Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza 
i Tytusa 
28 styczeń, piątek
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, dra 
Kościoła 
3 luty, czwartek
Wspomnienie św. Błażeja, bpa i męczennika 
5 luty, sobota
Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i mę
czennicy 
7 luty, poniedziałek
Wspomnienie bł. Klary Szczęsnej, dziewicy 
10 luty, czwartek
Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy 

17.00 + Piotr Węgrzyn – od Natalii i Jana z dzieć-
mi 

2.02.2022, środa 
7.00 za parafian 
17.00 1) ++ Stanisław Góralik, Karolina żona, 

Krzysztof wnuk, dusze w czyśćcu cierpiące 
 2) + Genowefa Podoba – od brata Jana 
 3) + Włodzimierz Skóra – od sąsiadów Ry-

szarda Braś 
 4) + Małgorzata Łapa – od Barbary i Janu-

sza Góreckich 

3.02.2022, czwartek 
7.00 + Jan Strzec 2 r. śm.
17.00 1) + Ryszard Zachara – od rodziny Tomal 
 2) + Maria Kiełbowicz – od koleżanek i ko-

legów ze Stacji Paliw

4.02.2022, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani 
17.00 + Jan Leśniak – od syna Rafała z rodziną 

5.02.022, sobota 
7.00 + Danuta Podoba – od syna Wiesława z ro-

dziną 
17.00 + Kazimiera Hudaszek – od syna Ryszarda 

z rodziną 

6.02.2022, niedziela 
7.00 rezerwacja
9.00 ++ Maria Tomal 15. r. śm., Stanisław mąż, 

Genowefa i Piotr Mirek, Andrzej i Antoni 
synowie 

11.00 + Kazimierz Rusznica – od syna Roberta 
z rodziną i syna Jarosława 

15.30 dziękczynno-błagalna w 40 r. ślubu Emilii 
i Jerzego 

7.02.2022, poniedziałek 
7.00 za parafian 
17.00 + Ryszard Zachara – od chrześniak Mariu-

sza 

8.02.2022, wtorek 
7.00 + Emilia Szafraniec – od rodziny Gościń-

skich 
17.00 rezerwacja

9.02.2022, środa 
7.00 za parafian 
17.00 1) + Tadeusz Wilk – od rodziny Chrapków 
 2) + Jan Wiśnicz – od Krzysztofa i Urszuli  

Dąbrowa 
 3) + Kazimiera Braś – od sąsiadki Teresy 

Łapa z synami 
 4) + Kazimierz Dymek – od Iwony i Toma-

sza Owczarkiewicz z dziećmi 

10.02.2022, czwartek 
7.00 + Ryszard Kurowski, Tadeusz i Zofia rodzi-

ce oraz dziadkowie 
17.00 + Jan Leśniak – od chrześnicy Agaty z ro-

dziną 

11.02.2022, piątek 
7.00 + Salomea Podoba – od siostry Haliny 

z rodziną 
17.00 ++ Genowefa Mirek 7. r. śm., Piotr mąż, 

Stanisław i Maria Tomal, Andrzej i Antoni 
Mirek 

12.02.2022, sobota 
7.00 + Mateusz Kościelniak – od rodziny Stasz-

kiewiczów i Lenart 
17.00 + Kazimiera Hudaszek – od siostrzenicy 

Krystyny 

13.02.2022, niedziela 
7.00 rezerwacja
9.00 + Andrzej Jania r. śm. – od syna Piotra 

z rodziną 
11.00 ++ Zofia Chmielowska 2. r. śm., Jan mąż, 

Tadeusz syn, Stanisław i Anna Nowak, Ro-
zalia córka 

15.30 rezerwacja

P o g r z e b y 
+ Adam Ślusarczyk lat 65.
+ Helena Kurowska lat 89.
+ Marian Bronisław Górka lat 59.
+ Antonina Sentysz lat 92.
+ Edward Gorączko lat 60.
+ Władysława Waleria Szymańska lat 81.
+ Teresa Maria Nowak lat 83.

C h r z t y 
Zuzanna Anna Ziarnik 
Igor Gracz 
Anastazja Helena Wincenciak 
Olaf Kaleta 



Przedstawienie Bożonarodzeniowe

Zakończenie Rorat

Święty Mikołaj w przedszkolu

Pasterka


