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Miłością ożywieni  
służcie sobie wzajemnie!

(Gal 5, 14 )
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Wszyscy zdążający do zbawienia, w drodze tej złączeni są 
poprzez miłość z modlitwą i miłosierdziem. Mamy na to do-
wody w Piśmie Świętym, w opisanym żywocie św. Faustyny 
Kowalskiej i widzianym przez nas życiu św. Jana Pawła II.

Bardzo trudno dać wskazówki do świątobliwego życia, 
bo każdy człowiek to oddzielny, skomplikowany organizm 
z odrębnym charakterem, odrębną wrażliwością, charak-
teryzujący się różnorodnością zainteresowań fizycznych 
i duchowych.

Św. Paweł Apostoł, napisał o miłości: „Gdybym mógł mó-
wić językami ludzi i aniołów a miłości bym nie miał, stałbym 
się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący” (1 Kor 13, 
1). Tenże święty w innych listach mocno podkreśla potrzebę 
miłości. Na potwierdzenie tego wywodu mamy dwa przy-
kazania miłości (Boga i bliźniego).

Spróbujmy przypatrzyć się św. Janowi Pawłowi II, czło-
wiekowi modlitwy, jak nam mówił o miłości i jak głosił Boże 
Miłosierdzie. 

Czy zdajemy sobie sprawę, że na kuli ziemskiej nieustan-
nie sprawowana jest Eucharystia? A kto policzy zakony 
kontemplacyjne trwające na modlitwie przed Chrystusem 

wystawionym w monstrancji i miejsca z codzienną adoracją 
Najświętszego Sakramentu?

Z wysokości nieba otrzymujemy miłość Bożą i miłosier-
dzie, a od nas Bóg oczekuje odpowiedzi – modlitwy. 

Możemy siebie samych zapytać – w jakiej części modlitwa 
była przyczyną wyniesienia na ołtarze świętych ogłoszonych 
za naszych dni?

Nawiązując do słów św. Pawła: „Bóg będąc bogaty w mi-
łosierdzie” (Ef 2, 4). 17 VIII 2002 r., w oczekiwaniu na przy-
jazd Jana Pawła II na konsekrację bazyliki w Łagiewnikach 
Zespół Skaldów nauczył pieśni „Bóg bogaty w miłosierdzie”, 
która została odśpiewana w czasie Liturgii. Słowa o zawie-
rzeniu Bożemu Miłosierdziu wypowie dziane w tym dniu 
przez polskiego papieża, zostały umieszczone na ścianie pre-
zbiterium bazyliki – „Boże, Ojcze miłosierny, który objawi-
łeś Swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś 
ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy 
dziś losy świata i każdego człowieka” (Jan Paweł II).

Objawienie o Miłosierdziu zapisane przez św. Faustynę, 
pomimo 19-letniego wyciszenia zostało ukazane poprzez 
usilne staranie polskiego kardynała, a później papieża. Za 
naszych dni Pan Bóg sprawił, że św. Faustyna została ogło-
szona świętą, jej spowiednik ks. Michał Sopoćko ogłoszony 
błogosławionym, a ogłaszający całemu światu orędzie o Bo-
żym Miłosierdziu ogłoszony błogosławionym. Miłosierdzie 
Boże zostało przedstawione światu przez troje Polaków.

W zakończeniu podkreślam, że miłość, modlitwa i mi-
łosierdzie są konieczne na drodze do zbawienia, a uczynki 
miłosierne są nam pomocne na tej drodze. ■

Drodzy Czytelnicy!
Czas biegnie nieubłaganie. Już te-
raz oddajemy w Wasze ręce dru-
gi w tym roku kalendarzowym 
numer naszej gazetki parafialnej 
Biały Kamyk. Za nami już okres 
Bożego Narodzenia, w którym to 
cieszyliśmy się z przyjścia Boga 
na ziemię. Wraz z końcem stycz-
nia zakończyła się także w naszej 

parafii tak zwana kolęda. Niestety już po raz drugi wszy-
scy razem spotkaliśmy się na kolędzie, która była inna 
niż zwykle. Na swój sposób niezwykła, bo odbywała się 
w naszym kościele. 

Na każdej Mszy świętej kolędowej, tak jak w ubiegłym 
roku, była błogosławiona kreda do oznaczenia naszych 
domów i święcona woda do ich pokropienia. Każda ro-
dzina albo jej przedstawiciel po zakończeniu Mszy Świętej 
otrzymywała indywidualne błogosławieństwo i zabierała 
do domu kredę, wodę święconą i modlitwę błogosławień-
stwa domu. Bowiem po tym nabożeństwie już cała rodzina 
winna zgromadzić się w swoim domu rodzinnym na mo-
dlitwie indywidualnej, gdzie dokonywano poświęcenia.

W tym miejscu w imieniu księdza proboszcza, swoim 
i całej służby kościelnej pragnę podziękować wszystkim 
tym, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w takiej ko-
lędzie – nietypowej, ale jakże wspólnotowej. Z pewno-
ścią był to czas refleksji i wspólnej modlitwy właśnie na 
Eucharystii. 

Przed nami czas Wielkiego Postu. W tym roku nasze 
parafialne rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy już 
w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu to jest 6 marca. 
Rekolekcje potrwają do środy 9 marca. Tegorocznym re-
kolekcjonistą, który poprowadzi nas po ścieżkach naszej 
wiary, będzie o. Jarosław Kędzia OMI – należący do Zgro-
madzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a na 
co dzień pracujący w diecezji siedleckiej. O. Jarosław Kę-
dzia jest rzecznikiem Sanktuarium Matki Bożej Kodeń-
skiej, poza tą posługą i pracą typową dla kapłana, realizuje 
też swoją wielką pasję jaką jest pisanie ikon. Prośmy za-
tem już o światło Ducha Świętego dla ojca rekolekcjonisty 
i nas samych, abyśmy dobrze przeżyli ten nadchodzący 
czas rekolekcji (program rekolekcji na s. 14). 

ks. Sławomir Głuszek

Miłość, modlitwa, 
miłosierdzie
ks.  Sławomir Głuszek
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Na początku lutego w Święto Matki Bożej Gromnicznej roz-
stajemy się co prawda niechętnie, ale definitywnie, z bożo-
narodzeniowym świętowaniem. Chociaż w Kościele okres 
obchodu Bożego Narodzenia zakończył się w niedzielę 
Chrztu Pańskiego i rozpoczął się okres zwykły, to jednak 
zgodnie z naszym polskim zwyczajem symbole i znaki 
bożonarodzeniowe oraz śpiew kolęd towarzyszy nam do 2 
lutego. Tak bardzo darzymy względami ten okres radosnego 
świętowania przyjścia na świat Bożego Syna, że przeciąga-
my go możliwie jak najdłużej. Uwielbiamy śpiewać kolę-
dy, zachwycamy się wystrojem naszych świątyń, pięknem 
szopek bożonarodzeniowych, radują nas ozdoby naszych 
domów i mieszkań itd. Krótko mówiąc znajdujemy w tym 
upodobanie, przepadamy za tym ceremoniałem bożona-
rodzeniowym. Ale w końcu ten uroczy, serdeczny, tkliwy 
i sentymentalny nastrój przyszło nam odłożyć na powrót 
do grudnia.

Tajemnicę Ofiarowania Pańskiego obchodzimy właśnie 
2 lutego, czyli w tak zwane popularnie Święto Matki Bożej 
Gromnicznej. 

„Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Pra-
wa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przed-
stawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: 
Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone 
Panu” (Łk 2, 22–23).

Czytany w tym dniu, podczas Mszy Świętej fragment 
Ewangelii wg św. Łukasza przedstawia ofiarowanie Pana 
Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Maryja wraz z Józefem 
przynoszą swojego pierworodnego Syna do świątyni i ofia-
rują go Bogu Ojcu zgodnie z przepisami Prawa starotesta-
mentalnego. Taki obowiązek mieli wszyscy rodzice z naro-
du wybranego, którym narodził się pierworodny syn. Ten 
zwyczaj ofiarowania wynikał z wdzięczności za ocalenie 
pierworodnych synów narodu izraelskiego przed śmier-
cią podczas ostatniej plagi egipskiej. Z tej przyczyny Żydzi 
uważali, że każdy pierworodny izraelski syn był własnością 
Boga. Wobec tego należało go zanieść do świątyni i wyku-
pić za symboliczną opłatą pięciu szekli. Przepis wymagał, 
aby dokonać tego w czterdziestym dniu po narodzeniu 
potomka. Z obrzędem ofiarowania dziecka łączyła się rów-
nież ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Nie sposób 
nie pamiętać, że misterium tego wydarzenia rozważamy 
także zawsze wtedy, kiedy odmawiamy czwartą tajemnicę 
radosną Różańca świętego. Wówczas zgłębiając tą tajemni-
cę przyjmujemy z wiarą, że Maryja pragnie wraz z małym 
Dzieciątkiem Jezus, ofiarować Bogu nas, jako jej przybra-
ne dzieci. Wszak sam Chrystus Pan na Krzyżu oddał nas 
Maryi w Jej matczyną opiekę. A Ona, to co mogła uczynić 

najlepszego, to ofiarować nas Bogu Ojcu. I uczyniła, i czy-
ni to nadal z wielką miłością.

Przy okazji tego święta mamy sposobność zastanowić 
się nad sensem ofiary. Współczesny świat, unika słowa 
„ofiara”. Zostało ona wyeliminowane z codziennego użyt-
ku. Stało się niemodne, wstydliwe. My jednak nie bójmy 
się podjąć ofiary. Niech ona będzie owocem i konsekwen-
cją naszej wiary. Miejmy odwagę o niej mówić i wskazy-
wać na jej potencjał.

Ofiarowanie, czyli obdarowanie, poświęcenie, albo zło-
żenie na ołtarzu, a także oddanie się – to jedna z najpięk-
niejszych form oddania czci i hołdu Bogu. Jest to jednocze-
śnie przejaw prawdziwej miłości, która nie szuka własnego 
dobra, ale dobra drugiej osoby. Takiej miłości, którą objawił 
Zbawiciel ofiarując swoje życie za nas na krzyżu. „Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” (J 15, 13).

Od wieków człowiek chcąc wyrazić swoją fascynację 
i swoje uwielbienie wobec Boga składał Mu ofiary. Czy-
nił tak, aby Go prosić o przychylność, żeby czynić poku-
tę i przebłagać Boga, oraz podziwiać, poddać się Jego woli 
i wyznać swoją miłość względem Niego.

Tymczasem Ofiara Jezusa Chrystusa polega zupełnie na 
czymś innym. Bo Jezus ofiaruje Swoje życie, abyśmy uwie-
rzyli, że Bóg kocha nas choć jesteśmy grzesznikami i Jego 
przeciwnikami. „Za nich Ja poświęcam w ofierze same-
go siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17, 19). 
Okazuje się, że ofiara ze zwierząt czy z płodów rolnych, czy 
z innych wartości materialnych jest ofiarą jedynie w sen-
sie symbolicznym, prawdziwą bowiem ofiarę składa się 
z samego siebie. Aby moje oddawanie, poświęcanie same-
go siebie było naprawdę ofiarą, powinno upodabniać się 
do ofiary Chrystusa Pana. 

Mogę to czynić wtedy, gdy na Mszy Świętej, najdosko-
nalszej Ofiary Bożego Baranka, podczas składania przez 
kapłana darów ofiarnych na ołtarzu, składam osobiste dary 
ze swojego życia. Moja ofiara będzie podobała się Bogu, 
bo zostanie złączona z Ofiarą Syna Bożego i będzie miała 
autentyczną wartość. 

Ofiarowanie
Wacław Szczotkowski
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19 marca 2021 roku papież Franciszek ogłosił Rok Rodziny 
„Amoris Laetitia – radość miłości”. Potrwa on do czerwca 
tego roku i zostanie zakończony obchodami 10. Światowego 
Spotkania Rodzin w Rzymie. Wpisując się w te niezwykłe 
wydarzenia w Archidiecezji Krakowskiej 26 grudnia roz-
poczęła się peregrynacja ikony Świętej Rodziny.

Ikona Świętej Rodziny będzie odwiedzała parafie Archi-
diecezji Krakowskiej do 26 czerwca 2022 r. Podczas pere-
grynacji wierni gromadzą się na wspólnej modlitwie za 
małżeństwa i rodziny. Jej centralnym punktem jest wie-
czorna Eucharystia, sprawowana przez jednego z biskupów 
i modlitwa przy ikonie w pierwszym dniu peregrynacji. 

Ikona Świętej Rodziny powstała w pracowni św. Łukasza 
w Krakowie, działającej przy Chrześcijańskim Stowarzy-
szeniu Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia, na wzór ikony 
namalowanej przez Lię Galdiolo, poświęconej przez św. 
Jana Pawła II w 1994 roku. Inspiracją do jej stworzenia jest 
objawienie i dogmat o Trójcy Świętej. Boski obraz Trójcy 
Świętej znalazł swoje odbicie w ziemskiej rodzinie Jezusa, 
Maryi i Józefa. 

Okrąg w górnej części ikony symbolizuje „jedność Boga” 
i nawiązuje do ikony Rublova, przedstawiającej Trójcę Świę-
tą. W centralnym punkcie Ikony Świętej Rodziny znajduje 
się przestrzeń Kościoła, a dolna część jest zarezerwowana 
na czas ziemskiego życia Jezusa, od narodzin aż do śmierci.

Niedziela poprzedzają-
ca peregrynację w danym 
dekanacie jest przewidzia-
na jako kluczowy moment 
przygotowania do przyjęcia ikony w parafii, bądź przygo-
towania parafian z sąsiednich miejscowości do udziału 
w peregrynacji. 

Ikona świętej rodziny w dekanacie Myślenice będzie 
gościć od 16 do 19 lutego i odwiedzi kolejno parafię 
Narodzenia NMP w Myślenicach, parafię św. Klemensa 
w Trzemeśni, parafię Wszystkich Świętych w Zakliczynie 
i parafię Niepokalanego Serca NMP w Borzęcie. Będzie 
ona przyjmowana także w okolicznych parafiach z innych 
dekanatów: 20 lutego trafi do parafii św. Maksymiliana 
M. Kolbego w Rudniku, a 26 kwietnia do parafii św. Anny 
w Krzyszkowicach. Do udziału w obchodach związanych 
z przyjęciem ikony w danej parafii zaproszeni są miesz-
kańcy okolicznych miejscowości.

– Niech dla wszystkich rodzin będzie to czas modlitwy, 
czuwania i zatroskania, aby wszystkie one były coraz bar-
dziej „Bogiem silne” – pisał o peregrynacji metropolita 
krakowski abp Marek Jędraszewski.

Szczegółowy harmonogram peregrynacji, opis ikony 
i pomoce katechetyczne są dostępne na stronie: https://
peregrynacjaikony.pl/ ■

Peregrynacja ikony Świętej Rodziny 
w Archidiecezji Krakowskiej

Największa jest miłość
Justyna Tyrka

Na Eucharystii podczas ofiarowania darów, Jezus przyj-
muje nasze dary, dołącza je do swojej ofiary, a w zamian 
daje nam siebie. 

Pomimo, że podjąłem się dotknąć w tym tekście tematu 
ofiary, bo nadarzała się ku temu okazja jaką stworzyło święto 
Ofiarowania Pańskiego, to mam świadomość, że udało się 
tylko musnąć tego wszystkiego, co wiąże się ze znaczeniem 
ofiary dla życia chrześcijanina. Nie mniej jednak warto było 
podjąć to dociekanie. My jednak bez wahania i bezwarun-
kowo powinniśmy ciągle przypominać sobie nawzajem o jej 
wartości i wymiarze zbawczym.

Na podsumowanie proponuję fragment „Przeżyć mistycz-
nych” Cataliny Rivas boliwijskiej stygmatyczki dotyczący 
opisu Mszy Świętej:

„Podczas ofiarowania darów nagle zaczęły pojawiać się 
postacie, których nie widziałam wcześniej (…) Były one 
przyodziane w lśniąco białe tuniki (…) Nasza Matka powie-
działa: Spójrz. To są Aniołowie Stróżowie wszystkich ludzi, 
którzy tutaj są. Jest to chwila, kiedy Anioł Stróż zanosi 

ofiary i prośby każdego z obecnych przed ołtarz Pana (…) 
Niektóre postacie miały jakby złote misy iskrzące się bia-
ło-złocistym światłem. Maryja powiedziała: To są Anioło-
wie Stróżowie osób, które ofiarują tę Mszę św. w licznych 
intencjach, tych osób, które są świadome tego co oznacza 
ta celebracja, tych, które maja coś do ofiarowania Panu. 
Ofiarujcie siebie w tym momencie … ofiarujcie swoje tro-
ski, swoje cierpienia, swoje zawody, swoje smutki, swoje 
radości, swoje prośby (…) Za pierwszymi Aniołami szli 
inni, którzy nie mieli nic w rękach, którzy mieli je puste. 
Dziewica rzekła: To są Aniołowie Stróżowie ludzi, którzy 
są tutaj, lecz nigdy nic nie ofiarują. Nie są zainteresowani 
przeżywaniem każdego momentu liturgicznego Mszy św. 
i nie mają darów, które mogliby przynieść przed ołtarz 
Pana. Na samym końcu szli jeszcze inni Aniołowie, bardzo 
smutni. Mieli ręce złożone do modlitwy i smutny wzrok. 
To Aniołowie Stróżowie tych osób, które są tutaj, jakby ich 
nie było, bo przyszły przymuszone, przyszły z obowiązku, 
bez żadnego pragnienia uczestniczenia we Mszy św.” ■
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W sobotę 11 grudnia ubiegłego roku w Sanktuarium Mat-
ki Bożej w Myślenicach miało miejsce błogosławieństwo 
lektorów z dekanatu Myślenickiego. Po sześciu spotka-
niach przygotowujących do Posługi Ministranta Słowa 
Bożego pobłogosławionych zostało 70 nowych lektorów. 
W tym gronie znalazła się trójka z naszej Parafii: Artur 
Pilch, Szymon Czepiel i Mateusz Orzechowski. Uroczy-
stej Mszy Św. przewodniczył dziekan dekanatu myślenic-
kiego ks. Andrzej Caputa z Trzemeśni. Lektorzy spotkali 
się w kaplicy Pana Jezusa i tam ubrali się w alby, założyli 
cingulum i przeszli przed ołtarz na wyznaczone miejsca. 
Ksiądz Tomasz Białoń wygłosił piękne i charyzmatyczne 
kazanie dotyczące sumiennego głoszenia przez nas Sło-
wa Bożego. Zwrócił nam uwagę na to, że aby głosić Słowo 
Chrystusa sami powinniśmy Nim żyć. Zachęcał nas do 

codziennego sięgania po Pismo Święte oraz przeczytania 
i wsłuchania się nawet w krótki fragment. Potem nastąpiło 
ślubowanie, podczas którego przyrzekaliśmy życie w bli-
skości z Panem Bogiem. Na koniec Ksiądz Proboszcz Zdzi-
sław Balon rozdał wszystkim przyjętym do posługi obraz-
ki z wizerunkiem Pani Myślenickiej i złożył nam życzenia. 
Będziemy dokładać wszelkich starań, aby nasza posługa 
była na chwałę Panu Bogu a ludziom na pożytek. ■

Lektorzy
Artur Pilch

W i a d o m o ś c i  z  A rc h i d i e c e z j i
 ▶ Milion pielgrzymów nawiedziło Sanktuarium Pasyjno-

-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej w 2021 roku. Pomimo 
wielu trudności, do Kalwarii przybyło ponad trzy razy więcej 
pątników, niż w poprzednim roku.

 ▶ 6 stycznia w Myślenicach ulicami miasta przeszedł Or-
szak Trzech Króli. Zielony wyruszył z parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bysinie, niebieski (organizowany przez 
Parafię św. Wojciecha BM w Osieczanach) rozpoczął po-
dróż na Placu Targowym w Myślenicach, czerwony ruszył 
z parafii św. Brata Alberta na osiedlu 1000-lecia. Wszyscy 
spotkali się na rynku, by pokłonić się Nowonarodzonemu 
i wspólnie kolędować.

 ▶ Krakowski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbył 
się od 18 do 25 stycznia, pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego 
gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 
2,2).

 ▶ Od 18 stycznia 2022 r. w Muzeum Dom Rodzinny Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Wadowicach można wziąć udział 
w interaktywnej rodzinnej grze muzealnej. Wystarczy pobrać 
bezpłatną aplikację oraz dostępną w kasie biletowej kartę 
zadań. Gra trafiła do stałej oferty muzeum.

 ▶ Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Wadowicach wprowadza „ciche godziny” zwiedzania, 
z myślą o osobach w spektrum autyzmu oraz ich bliskich, 
a także o osobach wysoko wrażliwych i tych, którym wizytę 
w muzeum może utrudniać nadmiar bodźców. Od 30 stycz-
nia w każdą ostatnią niedzielę miesiąca przez ostatnie dwie 
godziny otwarcia ekspozycji (obecnie 14.00 – 16.00), wyłą-
czone będą w muzeum multimedia oraz muzyka.

 ▶ 24 stycznia minęło pięć lat od tragicznej śmierci Heleny 
Kmieć, która jako wolontariuszka przebywała w Cochabam-
bie, w środkowej Boliwii i została tam śmiertelnie ugodzona 
nożem przez napastnika.

 ▶ 26 stycznia w kościołach i domach prywatnych w całej 
Polsce wierni modlili się w intencji pokoju na Ukrainie. O tę 
modlitwę prosił papież Franciszek. Wobec Kościoła w Polsce 
apel ten ponowił przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski prosząc, by 26 stycznia był dniem modlitwy i postu 
w intencji Ukrainy.

 ▶ 29 stycznia Dominikanie zgromadzeni na Kapitule Pro-
wincjalnej wybrali nowego prowincjała. Został nim 37-letni 
brat Łukasz Wiśniewski.  JT
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Parafia w Jaworniku kolejny raz włą-
czyła się w akcję zbiórki darów dla 
Polaków na Kresach „Rodacy – Boha-
terom”. Dwukrotnie artykuły żywno-
ściowe pojechały na Ukrainę, w tym 
roku paczki z naszej parafii trafiły na 
Litwę. 

„Rodacy – Bohaterom” to program 
stworzony w 2010 roku przez Stowarzy-
szenie Odra-Niemen. Akcję w Myśleni-
cach koordynowali Państwo Ingarden 
reprezentujący nie tylko Koło Myśle-
nice Światowego Związku Żołnie-
rzy AK, ale też naszą parafię. Każda 
paczka miała ustalony skład i zawie-
rała oprócz podstawowych produktów 
żywnościowych słodycze, drobne upo-
minki i życzenia. Osobną grupę darów 
stanowiły środki czystości i artykuły 
związane z ochroną przed Covid-19. 
Oprócz paczek z Myślenic w busach 

transportowane były też dary z Tar-
nowa i Krakowa, w sumie prawie 
400 paczek z żywnością oraz paczki 
z artykułami piśmienniczymi. Trafi-
ły one do polskich szkół i przedszkoli 
w Ejszyszkach, Janczunach, Podborzu, 
Jaszunach, Solecznikach, Wielkich 
Kabiszkach i Podbrodziu. W Nowych 
Święcianach dary otrzymał Dom Pol-
ski, a w Wilnie Hospicjum im. bł. ks. 
Michała Sopoćki, prowadzone przez 
siostrę  Michaelę Rak. Uczestnicy 
odwiedzili też Polaków w Turgielach, 
Kamionce i Gierwiszkach.

Wyjazd trwał 4 dni, uczestniczyło 
w nim ponad 20 osób – oprócz orga-
nizatorów i kierowców w kilkusetki-
lometrową podróż wybrała się mło-
dzież i pasjonaci polskiej historii. Bo 
wyjazd na Litwę to nie tylko transport 
darów. To piękna podróż po dawnych 

Kresach Wschodnich Rzeczypospo-
litej. Noszenie paczek jest przeplata-
ne spotkaniami z Polakami i odwie-
dzaniem miejsc związanych z polską 
historią. Tym razem uczestnicy odwie-
dzili Zułowo – miejsce, którym uro-
dził się Marszałek Józef Piłsudski, oraz 
cmentarz w Solecznikach, na któ-
rym nasz wieszcz Adam Mickiewicz 
obserwował obrzęd Dziadów, który 
potem opisał w swoim słynnym dziele. 
Z kolei odwiedzając Wilno nie sposób 
było nie stanąć przed obliczem Matki 
Bożej Ostrobramskiej, Królowej Koro-
ny Polskiej. 

Koniecznie wspomnieć trzeba też 
o wspaniałej postaci, ambasadorce 
Polski na Kresach, siostrze Michaeli 
Rak, założycielce wileńskiego hospi-
cjum. Spotkanie z Nią było dla wszyst-
kich niepowtarzalnym przeżyciem. 
Promieniująca energią, poczuciem 
humoru i dobrem, wycisnęła z nie-
jednego oka łzę wzruszenia. Początki 
hospicjum były ciężkie. Jak opowiada-
ła, po przyjeździe do Wilna uklęknęła 
przed ołtarzem w kaplicy i powiedzia-
ła: „Panie Jezu, mam tylko Ciebie i te 
trzy złote” (które wcześniej  dostała od 

Dary z naszej parafii 
dotarły na Litwę
Maja Ingarden  
Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Myślenice



Biały Kamyk  nr 2/193 7

AKTUALNOŚCI

dziewczyny sprzedającej kwiaty przy 
cmentarzu). To było w 2009 roku. Do 
dyspozycji miała zrujnowany budy-
nek więzienny. Obecnie hospicjum 
zatrudnia ponad 60 osób, w tym wie-
lu lekarzy i pielęgniarek i pomaga 
śmiertelnie chorym ludziom w god-
nym  odejściu. Z uśmiechem i rado-
ścią mimo ogromnego cierpienia. Sio-
stra Michaela oprócz dobrych słów 
i modlitwy przekazała grupie z Myśle-
nic wspaniały dar dla Kuby Starzaka – 
relikwie bł. ks. Michała Sopoćki. 

Wyprawa na Litwę była nie tyl-
ko akcją pomocową czy edukacyjną. 
To była podróż sentymentalna, ale 
też uświadamiająca, jak niedocenia-
ne jest to, co mamy. Młodzież polska 
na Litwie mogłaby być dla niejedne-
go ucznia naszych szkół wzorem do 
naśladowania. Pielęgnacja polsko-
ści na terenach, które zostały Pol-
sce po wojnie odebrane, zasługu-
je na ogromny szacunek. Aż trudno 
uwierzyć, że podczas całej wyprawy 
nie słyszeliśmy ani razu języka litew-
skiego. Wszystkie osoby, które spo-
tkaliśmy, od dzieci w wieku przed-
szkolnym do seniorów w podeszłym 
wieku, posługiwali się piękną polszczy-
zną ze wschodnim zaśpiewem. Wszy-
scy witali nas z otwartymi rękami. 
Mówili: dobrze, że przywozicie dary, 
ale najważniejsze, żebyście o nas nie 
zapomnieli. Bo tutaj jest Polska, cho-
ciaż w innych granicach i pod inny-
mi rządami. Chcemy tutaj żyć, ale do 
tego potrzebujemy waszej pamięci… ■
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NASZE WĘDRÓWKI…

Od grudnia zeszłego roku rozpoczę-
liśmy na łamach naszej gazetki para-
fialnej cykl prezentacji pracy uczniów 
klas VII i VIII Szkoły Podstawowej 
w Jaworniku związanych z realizacją 
innowacji pedagogicznej: „Odkrywa-
my nasze chrześcijańskie korzenie – 
wędrówki bliższe i dalsze po naszej 
Małej Ojczyźnie”. Uczniowie w ramach 

tej innowacji mają odkrywać piękno 
miejsc związanych z kultem religijnym 
w swoim regionie, zapoznać się z ich 
historią i przedstawić czytelnikom Bia-
łego Kamyka wyniki swej pracy. 

W tym miesiącu publikujemy opra-
cowanie przygotowane przez uczniów 
klasy VIII Karola Wątorka, Emilii Woj-
tasik, Emilii Rozum i Wiktorii Włoch.

Odkrywamy nasze chrześcijańskie korzenie…

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

Wspomniana kapliczka znajduje się 
na parceli Państwa Węgrzynów, któ-
rzy od lat się nią opiekują wraz z Panią 
Moniką Ranosz. Kapliczka powsta-
ła w 1897 roku. Została ona wykona-
na oryginalnie z kamienia okrągłego 
na zaprawie wapienno-piaskowej. Do 
tego czasu kapliczka była dwukrotnie 

remontowana. W ramach dokonywa-
nych prac remontowych odnowiono 
środek kapliczki oraz zmieniono połać 
dachową. 

Wewnątrz kapliczki znajduje się 
obraz przedstawiający Czarną Madon-
nę pochodzący z XIX wieku. Ramkę 
tego obrazu odnowił w 1982 roku Pan 

Ludwik Baron, który wykonał także 
nowy ołtarz znajdujący wewnątrz 
kapliczki 

W latach 70 i 80 do kapliczki orga-
nizowane były procesje Bożego Cia-
ła, gdyż w tamtych czasach procesje 
odbywały się po całej wiosce. Dzisiaj 
ludzie przechodzący obok kapliczki 
zatrzymują się na krótką modlitwę. 
W maju natomiast śpiewają tutaj Lita-
nie Loretańską    ■

Kapliczka na Kanale
Opracowanie:  Karol Wątorek,  Emilia Wojtasik,  
Emilia Rozum, Wiktoria Włoch
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FERIE 2022

W pierwszy wtorek ferii zimowych 
w ramach działań edukacyjnych dla 
młodzieży, przy współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Aktywnych Kobiet „Róża”, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworni-
ku zorganizowała pogadankę z zakre-
su pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Uczestnikami warsztatów były uczen-
nice Szkoły Podstawowej w Jaworniku 
oraz ich opiekunowie.

Pogadanka odbyła się w ramach 
realizacji zadania podejmowane-
go przez Stowarzyszenie Aktywnych 
Kobiet „Róża” pod nazwą „Ferie 2022” 
dofinansowanego z otwartego konkur-
su organizowanego przez Urząd Mia-
sta i Gminy Myślenice.

Miałem przyjemność poprowadzić 
te zajęcia przy asyście mojego pod-
opiecznego z Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej dh Przemysława Rozum.

Wykorzystując sprzęt pozyska-
ny w ramach Myślenickiego Budże-
tu Obywatelskiego mogliśmy wyko-
nać szereg ćwiczeń praktycznych, na 
które składały się między innymi ćwi-
czenia udzielania resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej wraz z symula-

torem automatycznego defibrylatora 
zewnętrznego (AED), bandażowanie, 
tamowanie krwotoków oraz omówie-
nie i przećwiczenie ważnych proce-
dur w przypadku wystąpienia wielu 
różnych stanów zagrożenia zdrowia 
lub życia.

Pokazaliśmy również i omówili-
śmy sprzęt medyczny, znajdujący się 
na wyposażeniu naszej OSP, którego 
nasza jednostka używa podczas udzie-

lania kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy w trakcie działań ratowniczych.

Słuchacze m.in. mogli usłyszeć 
i zobaczyć, jak wygląda udzielanie tle-
noterapii osobom poszkodowanym, 
jak posłużyć się stazą taktyczną oraz 
rozpoznać i zaopatrzyć odmę płucną.

Takie zajęcia zainteresowały uczest-
ników, którzy aktywnie brali w nich 
udział i zadawali wiele pytań, przy 
czym nie brakło wielu uśmiechów. ■

Edukacyjnie i wesoło 
podczas ferii
dh Piotr Norek

Ferie 2022
W czasie tegorocznych ferii zimo-
wych w siedzibie „Stowarzysze-
nia Aktywnych Kobiet Jawornika – 
Róża” na strażnicy OSP odbyły się 
warsztaty w ramach realizacji zada-
nia „Ferie 2022”. Warsztaty odbyły 
się dzięki dofinansowaniu udzielone-
mu Stowarzyszeniu „Róża” w ramach 
otwartego konkursu organizowane-
go przez Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Myślenice.

W dniu 18 stycznia odbyły się 
warsztaty dotyczące udzielania 
pierwszej pomocy oraz w dniu 25 
stycznia warsztaty z wikliny papie-
rowej. Szkolenie z udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej to nie 
tylko satysfakcja dla nas samych. To 
także nabywanie umiejętności, dzięki 
którym w razie konieczności będzie-
my w stanie pomóc osobom z naszej 

rodziny, przyjaciołom, współpracow-
nikom i każdej obcej osobie, która 
będzie tej pomocy potrzebowała. 

Zajęcia z wikliny papierowej 
poprowadziła pani Beata Wajda, 
dzięki której każdy uczestnik szko-
lenia splótł zajączka z wikliny papie-
rowej. Takie warsztaty to okazja na 
rozbudzenie umiejętności manual-
nych drzemiących w naszych dło-
niach. Zajęcia dały nam możliwość 
poznania dawnego rękodzieła jakim 
było plecionkarstwo.

Elżbieta Łabędzka
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Już cały miesiąc nam upłynął, a razem 
z nim wiele niezwykłych i cieka-
wych spotkań. Wszystko zaczęło się 
od koncertu kolęd przygotowanego 
przez naszą scholę parafialną. Po wielu 
godzinach prób i śpiewów mogliśmy 
w końcu zaprezentować to, co przy-
gotowaliśmy. Jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni za waszą liczną obecność.

Niedługo potem spotkaliśmy się 
znowu. Zapoznaliśmy się z postacią 

Rahab, nierządnicą, którą Bóg wybrał, 
aby pomogła Izraelitom w zdobyciu 
Jerycha, a następnie poślubiła jednego 
z najznamienitszych izraelskich wład-
ców, Salomona. Była to kobieta, któ-
ra przyczyniła się do wielkich rzeczy, 
dając nam dobry przykład. 

Nieco później mieliśmy okazję 
po rozmawiać o naszej wspólnocie. 
Każdy z nas mógł podzielić się z inny-
mi swoimi odczuciami na temat tego 

czym dla niego jest wspólnota. Aby 
wzmocnić nasze więzi wspólnoto-
we, wszyscy podzielili się miłym sło-
wem w formie wędrujących kartek 
z imionami.

Przez czas ferii każdy z nas miał oka-
zję uczestniczyć w rekolekcjach orga-
nizowanych przez Ruch Apostolstwa 
Młodzieży, aby umocnić swoją wiarę. 
Dzięki temu z jeszcze większą mocą 
wrócimy do naszej formacji. ■

Styczeń wśród 
młodzieży parafialnej
An. Bartłomiej  Dąbrowski

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 zostały 
przeprowadzone następujące akcje charytatywne:

1. „Otulmy bezdomnego” – zbiórka kocy, szalików, cza-
pek, skarpet, termosów, słodyczy itp. dla bezdomnych, 
podopiecznych Fundacji Ojca Pio w Krakowie – akcja 
przeprowadzona w dniach 19–29.10.2021 r.

2. „Mikołaj w szpitalu” – zbiórka słodyczy, kosmetyków, 
chusteczek nawilżanych, skarpet itp. dla dzieci i dorosłych 
przebywających w Szpitalu Powiatowym w Myślenicach 
oraz w Szpitalu Onkologicznym w Krakowie, do wycho-
wanków Placówki Szkolno-Wychowawczej w Lubniu, 
Domu Samotnej Matki w Krakowie oraz dzieci chorych 
na mukowiscydozę – akcja przeprowadzona w dniach 
10–19.11.2021 r.

3. „Dar serca dla dzieci z Oddziału Onkologicznego 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Pro-
kocimiu” – zbiórka artykułów papierniczych (bloków ry-
sunkowych, technicznych, kolorowych, kredek, pisaków, 
ozdobnych dziurkaczy, gier planszowych i edukacyjnych 
dla starszych dzieci, słodyczy oraz kartek z życzeniami od 
naszych uczniów itp. – akcja przeprowadzona w dniach 
20.11–03.12.2021 r.

4. „I Ty możesz zostać św. Mikołajem – czyli daj siebie” 
zbiórka dla podopiecznych Dziennego Domu „Senior +” 
w Myślenicach – zbiórka produktów żywnościowych, sło-
dyczy, kosmetyków, chemii, kartek z życzeniami świątecz-
nymi, które w paczkach świątecznych trafiły do rąk Senio-
rów – akcja przeprowadzona w dniach 01–15.12.2021 r. 

5. „Gwiazdka dla starszych i chorych zwierząt” – zbiórka 
suchej i mokrej karmy dla zwierząt oraz kocy, ręczników 
i innych akcesoriów dla podopiecznych Krakowskiego 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami – Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt – akcja przeprowadzona w dniach 
15–22.12.2021 r.

Poza tym nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa 
Edukacji Narodowej „Razem na święta”. 

Dodatkowo 23 wolontariuszy z naszej szkoły brało 
udział w zbiórce żywności organizowanej na terenie gmi-
ny Myślenice przez Caritas Betania Myślenice. ■

SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORNIKU

Podsumowanie działalności 

Szkolnego Koła 
Wolontariatu
Renata Dziedzina,  opiekun Koła
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KAMYCZEK DLA DZIECI

Święci Franciszek i Hiacynta Marto
Często mówi się o nich pastuszkowie 
z Fatimy. Młode rodzeństwo, których 
historia życia związana jest z obja-
wieniami Najświętszej Maryi Panny 
w Fatimie. Poza nimi w objawieniach 
uczestniczyła także ich starsza kuzyn-
ka Łucja.

Fatima to malutka wioska w Portu-
galii. Franciszek, Hiacynta i Łucja pro-
wadzili beztroskie życie. 13 maja 1917 
po raz pierwszy ukazała się im Matka 
Boża. Dzieci miały jeszcze objawienia 
Maryi każdego 13 dnia miesiąca, aż do 
października. Dzieci miały problemy 

z czytaniem i pisaniem. Ich głównym 
zajęciem było wyprowadzanie owiec 
na pastwisko.

Hiacynta i Franciszek mieli 
w momencie objawień sześć i dzie-
więć lat. Oboje byli dziećmi żywy-
mi i pełnymi werwy. Jako rodzeń-
stwo mieli pełne poparcie rodziców 
odnośnie wiarygodności ukazywa-
nia się im Matki Bożej. Nie miała go 
ich starsza kuzynka Łucja, która czę-
sto była w domu bita. Franciszek wte-
dy bardzo często nawiązywał do słów 
Matki Bożej, która mówiła iż cierpie-
nie pełni funkcję zadośćuczynienia 

Panu Jezusowi i Niepokalanemu Ser-
cu Maryi za grzechy ludzkości. Fran-
ciszka cechowała głęboka pobożność. 
Często, gdy inne dzieci wyprowadzały 
owce na pastwisko, on w tym czasie 
gorliwie odmawiał różaniec. Ukrywał 
się za krzakiem i modlił się samotnie. 
Zapytany o to, jaki cel ma jego indy-
widualne spędzanie czasu na modli-
twie powiedział: Myślę o Bogu, który 
jest taki smutny z powodu tylu grze-
chów! Gdybym mógł dać Mu nieco 
radości! Wielkim pragnieniem jego 
życia było ujrzeć Pana Jezusa. Mat-
ka Boża zapewniała iż przyjdzie On 
w ostatnim objawieniu 13 paździer-
nika. Gdy zaczęła rozwijać się u niego 
choroba, był świadom zbliżającej się 
śmierci. Zrezygnował nawet z chodze-
nia do szkoły. Na łożu śmierci dostąpił 
łaski przyjęcia Komunii Świętej. Zmarł 
dokładnie 4 kwietnia 1919.

Hiacynta była radosną, pełną entu-
zjazmu dziewczynką. Bardzo lubiła 
brać na ręce owieczki, które chodziła 
pasać. Bardzo często trapiła ją spra-
wa, że wiele dusz niepojednanych 
z Bogiem idzie do piekła. Zrozumia-
ła, że może je uratować swoimi ofiara-
mi i modlitwami. Wiele nacierpiała się 
w swoim młodym życiu. Gdy zachoro-
wała, każde swoje cierpienie ofiarowała 
za grzeszników. Pewnego dnia musia-
ła pójść do szpitala w Lizbonie, gdzie 
miała zostać poddana skomplikowa-
nej operacji. Przed wyjazdem, całując 
krzyż wypowiedziała następujące sło-
wa: Jezu, kocham Cię i chcę wiele cier-
pieć dla Twojej miłości. Teraz możesz 
nawrócić wielu grzeszników, bo moja 
ofiara jest bardzo wielka. Zmarła 20 
lutego 1920 po dziesięciu dniach od 
operacji. W 1935 roku podczas doko-
nywanej ekshumacji znaleziono jej 
ciało nietknięte. Mogło to świadczyć 
o tym, że była cały czas ochrania-
na przez Matkę Bożą. 13 maja 2000 
papież Jan Paweł II dokonał beatyfi-
kacji obojga rodzeństwa.

13 maja 2017 papież Franci-
szek w czasie pielgrzymki do Fatimy 
w 100-lecie objawień ogłosił rodzeń-
stwo Marto świętymi. To najmłodsi 
święci Kościoła katolickiego, którzy 
nie są męczennikami.

Źródło: silesia.edu.pl

20 lutego 

Wspomnienie dzieci 
fatimskich 
Opracowanie:  Lucyna Bargieł
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

12 stycznia br. po raz kolejny w naszym 
przedszkolu zagościł fantastyczny duet 
muzyczno-teatralny: „Baśniowa Kape-
la”, który działa na rynku od 1997 r.

Pani Dorota i Pan Adam Szafraniec 
prezentują własną formę sceniczną. 
Opowiadają dzieciom historie inspi-
rowane rzeczywistością.

Opowieścią pt: „Serce, serduszko” 
Państwo Szafraniec zaprezentowa-
li dzieciom piękną historię opartą na 
motywach baśni H.CH. Andersena. 
Jest to opowieść o przemianie ludzkie-
go serca, miłości i przyjaźni z psem, 
a także o świętym Mikołaju. Przed-

stawienie pt: „Królowa Śniegu i histo-
ria magicznego zwierciadła”, ukazało 
przedszkolakom piękno prawdziwej 
miłości i wierności pomiędzy ludź-
mi, ale także pomiędzy człowiekiem 
i zwierzęciem. W przekazie tym dobro 
zwyciężyło nad złem.

Wszystkie grupy przedszkol-
ne uczestniczyły również we wspól-
nym śpiewaniu piosenek, a najwięk-
szym hitem okazał się utwór pt: „Gaz, 
gaz, gaz”. Spektakl bardzo podobał 
się przedszkolakom, które z uśmie-
chem na twarzy i sporą aktywnością 
oglądały widowisko.

Na pożegnanie „Baśniowa Kape-
la” zostawiła dla naszego przedszkola 
piękny upominek – płytę CD. Z pew-
nością jeszcze nie raz będziemy wracać 
z dzieciakami do utworów „Baśniowej 
Kapeli”. ■

Przedstawienia świąteczne stały się 
już tradycją „Przedszkola pod Jawo-
rem”. W prosty sposób wprowadzają 
nas, dorosłych w magię Świąt Bożego 
Narodzenia. Niestety w dzisiejszych 
czasach zorganizowanie ich w budyn-
ku Przedszkola i zaproszenie rodziców 
nie jest możliwe, dlatego przygotowa-
ne występy są nagrywane, montowane 
oraz udostępniane bliskim.

Każda grupa z wielkim entuzja-
zmem zaprezentowała swoje umie-
jętności wokalne, taneczne oraz re cy-

tatorskie. Pojawiły się tradycyjne 
postacie jak aniołki, pastuszkowie, 
królowie czy Maryja z Józefem jak 
również zimowe skrzaty.

Grupa najmłodsza „Misie” przywi-
tała się wierszem i wykonała Taniec 
Zaprzęgów. Maluszki zaśpiewały Jestem 
złotą Gwiazdką oraz Świeci gwiazdka. 
Następnie było wspólne ubieranie cho-
inki i życzenia dla rodziców.

Grupa „Biedronek” zaprezento-
wała się w pastorałce Była noc i kolę-
dzie Przybieżeli do Betlejem. Śred-
niaki zatańczyły Małe Skrzaty, Jadą 
w saniach a także Jingle Bells. 

Grupa „Sówek” przedstawiła Taniec 
Reniferów, instrumentalizacje do 
pastorałki Bijcie w trąby oraz kolędę 
Lulajże Jezuniu. Dzieci przebrane za 

aniołki i pasterzy pięknie recytowały 
swoje wiersze.

Najstarsza grupa „Piratów” wystą-
piła z przedstawieniem Tradycyjnych 
Jasełek. Był Taniec Aniołów oraz Taniec 
Pasterzy. Grupa zaśpiewała znane 
wszystkim kolędy takie jak Cicha Noc 
czy Dzisiaj w Betlejem. W odwiedziny 
do Jezuska oprócz trzech Króli i paste-
rzy przybyli też Krakowiacy.

Co roku każdy z nas z niecierpliwo-
ścią oczekuje nadejścia Świąt Bożego 
Narodzenia. Jest to czas radości i spo-
tkań z bliskimi ale również czas reflek-
sji, wspomnień i wzruszeń. Mamy 
nadzieję, że filmiki, które dla swoich 
rodzin przygotowały przedszkolaki na 
długo zostaną w pamięci. 
Zdjęcia w galerii.  ■

Jasełka
Joanna Gurbisz-Górecka

Baśniowa kapela 
w przedszkolu
Katarzyna Firek
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

13 stycznia do naszego przedszkola 
w Jaworniku przybyła pani Ewa Stadt-
müller, autorka opowieści i bajek dla 
dzieci. Dzieci przeniosły się w świat 
literatury Jana Brzechwy, którego to 
wiersze recytowała, oczywiście wraz 
z przedszkolakami. Nasza pani pisar-
ka pani Ewa pięknie wprowadziła 
młodych słuchaczy w zawód pisarza, 

nauczyła tworzyć rymy, a nawet ukła-
dać własne literackie teksty. Cała sala 
wsłuchiwała się w opowieści o kra-
snalu Jagódce. Pani Ewa modulowała 
głosem całą przygodę skrzata, przed-
stawiła ją za pomocą pacynek, któ-
re wykonane zostały wg jej własnego 
pomysłu. Ze swojej wielkiej walizki, 
ciągle coś wyciągała – same skarby, 

które zaskakiwały przedszkolaków. Na 
koniec spotkania każdy z obecnych 
otrzymał pamiątkową książkę z auto-
grafem pani Ewy, moc uśmiechu, oraz 
zdjęcie które będzie przypominało 
o tym wspaniałym wydarzeniu. ■

Spotkanie z pisarką 
Ewą Stadtmüller
Aneta Murzyn

Raduj się Betlejem, wesel cała ziemio, 
Grajcie i śpiewajcie, Pan narodził się! 

Z taką wielką radością i wielkim szczęściem odbył się 
nasz coroczny koncert scholi. W tym roku spotkaliśmy 
się w kościele 6 stycznia, by wspólnie móc śpiewać i cieszyć 
się z Narodzenia naszego Pana. Tym koncertem chcieliśmy 
dać wszystkim, którzy słuchali nas osobiście w świątyni 
oraz tym, którzy łączyli się z nami w sposób internetowy 
nadzieję i wiarę, miłość i ukojenie, podniesienie na duchu 
i motywacje do działań w tym nowym roku. Idąc za słowa-
mi św. Augustyna: „kto śpiewa, dwa razy się modli” chcie-
liśmy również zanieść do Boga nasze intencje a przy tym 
wywyższać Jego imię, gdyż zrobił dla nas tak wiele. Chce-
my z całego serca podziękować wszystkim, którzy razem 

z nami kolędowali tego dnia oraz tym, którzy postanowili 
nas wesprzeć przez dobrowolne ofiary. Całą zebraną kwotę 
przeznaczyliśmy na: działanie naszej scholii oraz na pomoc 
Jakubowi Starzakowi z Bęczarki, który w tamtym roku uległ 
wypadkowi. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy i życzy-
my wszystkim błogosławionego i dobrego roku. Niech Bóg 
wam błogosławi!  ■

Koncert scholi
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INTENCJE MSZALNE

I n t e n c j e  m s z a l n e
14.02.2022, poniedziałek 
7.00 + Janina Salawa 9. r. śm.
17.00 + Piotr Węgrzyn – od Pauliny Jamróz 

z rodziną
15.02.2022, wtorek 
7.00 + Olimpia Starzec r. śm.
17.00 + Ryszard Zachara – od sąsiadów 
16.02.2022, środa 
7.00 + Emilia Szafraniec – od Anny Matoga 

i Doroty Pisarek 
17.00 1) + Danuta Podoba – od koleżanek 

z kuchni córki Barbary 
 2) + Genowefa Podoba – od Moniki 

i Leszka z dziećmi 
 3) + Kazimierz Dymek – od rodziny 

Węgrzyn 
 4) + Jan Włoch – od rodziny Grząśle-

wiczów i Bereza 
 5) + Edward Gorączko – od kuzyna 

Stanisława Polewki z rodziną 
 6) + Wiesław Mirek – od rodziny Sta-

nach 

 7) + Helena Kurowska – od wnuczki 
Aleksandry z rodziną

 8) + Andrzej Polewka 1 r. śm.- od cór-
ki Renaty 

17.02.2022, czwartek 
7.00 + Jan Leśniak – od rodziny Antkiewi-

czów 
17.00 + Tadeusz Wilk 1. r. śm.
18.02.2022, piątek 
7.00 za parafian 
17.00 dziękczynno-błagalna w rocznicę uro-

dzin Kamila 
19.02.2022, sobota 
7.00 + Jan Tomal – od rodziny Bartosz 
17.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo dla człon-
kiń Róży św. Bernadetty i ich rodzin 

20.02.2022, niedziela 
7.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo dla człon-
kiń Róży św. Anny i ich rodzin 

9.00 + Karol Dańda 10. r. śm
11.00 rezerwacja 
15.30 ++ Andrzej Woźniak 10. r. śm., Elżbie-

ta żona 2. r. śm.

21.02.2022, poniedziałek 
7.00 rezerwacja 
17.00 + Jan Leśniak – od rodziny Wronków 

z Dobczyc 
22.02.2022, wtorek 
7.00 ++ Rozalia Michalik 10. r. śm, Antoni 

mąż, ich rodzeństwo i rodzice 
17.00 rezerwacja 
23.02.2022, środa 
7.00 ++ Franciszek i Ludwika Sołtys, Fran-

ciszek syn, Eleonora Malinowska, Bro-
nisław Szczotkowski 

17.00 1) + Tadeusz Wilk – od rodziny 
Chrapków 

 2) + Mateusz Kościelniak – od Anny 
i Piotra Gaweł 

 3) + Włodzimierz Kmiecik – od Firmy 
DAF Wanicki 

 4) + Tadeusz Woźniak – od rodziny 
Chowańców 

 5) + Adam Ślusarczyk – od Anny Prza-
ła 

 6) + Władysława Szymańska – od Kin-
gi i Wiesława Zborowskich 

24.02.2022, czwartek 

Szanowni Czytelnicy! 
Z wielką przyjemnością śpieszę 
zakomunikować, że rozpoczęła 
się na dobre budowa przedszkola 
w Jaworniku. Informacja ta, szcze-
gólnie rozraduje tych z państwa, 
którzy mimo zapewnień Pana Bur-
mistrza, mimo deklaracji z mojej 
strony i gwarancji Pan Posła ciągle 

byli pełni obaw, czy obietnice zosta-
ną ostatecznie spełnione. Nawet 
pozyskane pieniądze z rządowe-
go funduszu w kwocie ponad pięć 
milionów, które zostały oficjalnie 
przez Pana Burmistrza obwieszczo-
ne i zapewnione nie dawały wystar-
czającej rękojmi tym, którzy byli 
sceptycznie nastawieni do tego, że 

zobaczą nowy budynek przedszko-
la. Ja się nie dziwię ich nieufności 
i podejrzliwości. Skoro przez tyle lat 
nas zwodzono, rolowano i wciska-
no ciemnotę, to mamy prawo nie-
dowierzać i powątpiewać. Jednak 
dziś dzięki staraniom Pana Burmi-
strza, Pana Posła i innych zaanga-
żowanych w powodzenie tej spra-
wy, stan wyczekiwania, stagnacji 
i pasywności się skończył. Teraz już 
na własne oczy możemy przekonać 
się o postępach w pracach budow-
lanych wyczekiwanej przez wszyst-
kich Jaworniczan  inwestycji.  ■

Nowiny z Gminy
Wacław Szczotkowski

Spowiedź Święta przed każdą Mszą Świętą. 
Niedziela
7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
11.00 Msza św. z nauką dla dzieci Szkoły Podstawowej 
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
16.00 Nauka dla małżonków i rodziców
17.00 Msza św. z nauką dla młodzieży szkoły średniej, 

studiującej i pracującej

Poniedziałek
7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.30 Spowiedź dla chorych i starszych 
10.00 Msza św. dla chorych i starszych z udzieleniem 

sakramentu namaszczenia chorych
16.00 Msza św. dla uczniów ze Szkoły Podstawowej 
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

Wtorek
7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
9.00 Odwiedziny chorych ze spowiedzią i Komunią Św.
16.00 Msza św. dla uczniów ze Szkoły Podstawowej 
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich

Środa
7.00 Msza św. z nauką i błogosławieństwem rekolek-

cyjnym dla wszystkich
9.00 Msza św. dla Róż Różańcowych i Wspólnoty 

Komunii św. Wynagradzającej
11.00 Nabożeństwo Eucharystyczne z błogosławień-

stwem dzieci w wieku przedszkolnym 
16.00 Msza św. z nauką i błogosławieństwem rekolek-

cyjnym dla uczniów Szkoły Podstawowej 
18.00 Msza św. z nauką i błogosławieństwem rekolek-

cyjnym dla wszystkich 

P r o g r a m  r e k o l e k c j i  w i e l k o p o s t n y c h
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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
20 luty, 7. niedziela zwykła
Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie wa-
szych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy 
was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was 
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was 
oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nad-
staw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń 
mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie do-
pominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje 
(Łk 6, 27nn). 
27 luty, 8. niedziela zwykła
Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali 
i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem 
Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje 
daremny w Panu (1 Kor 15, 58). 
6 marzec, 1. niedziela Wielkiego Postu 
Bracia: „Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko 
ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». A jest 
to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami 
swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu 
swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych 
– osiągniesz zbawienie” (Rz 10, 8nn).

13 marzec, 2. niedziela Wielkiego Postu 
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też 
jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który przekształci nasze ciało poni-
żone na podobne do swego chwalebnego ciała, 
tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, 
sobie podporządkować. Przeto bracia umiłowani, 
za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak 
stójcie mocno w Panu, umiłowani (Flp 3, 20–4, 1).

K a l e n d a r i u m  
l i t u r g i c z n e 
14 luty, poniedziałek
Święto świętych Cyryla i Metodego, patro-
nów Europy 
17 luty, czwartek
Wspomnienie św. Siedmiu Założycieli 
Zakonu Serwitów NMP 
21 luty, poniedziałek
Wspomnienie św. Piotra Damiana, bpa 
i dra Kościoła 
22 luty, wtorek
Święto Katedry św. Piotra, Apostoła 

23 luty, środa
Wspomnienie św. Piotra, bpa i męczennika 
2 marzec 
Środa Popielcowa 
4 marzec, piątek
Święto św. Kazimierza, patrona archidiece-
zji krakowskiej 
8 marzec, wtorek
Wspomnienie św. Jana Bosko, zakonnika

7.00 ++ Józef i Kazimiera Polewka, syn Jó-
zef, Jan i Salomea Polewka 

17.00 + Ryszard Zachara – od Iwony 
i Krzysztofa Klakla 

25.02.2022, piątek 
7.00 + Danuta Podoba – od syna Krzysztofa 

z rodziną 
17.00 + Emilia Szafraniec – od wnuczki 
26.02.2022, sobota 
7.00 w intencji rodzin i małżeństw 
17.00 + Kazimierz Rusznica – od rodziny 

Brózdów z Myślenic 
27.02.2022, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 + Kazimierz Żelazny 
11.00 dziękczynno-błagalna w rocznicę uro-

dzin Heleny Melon 
15.30 + Wiktoria Szlachetka, Tadeusz Tomal 
28.02.2022, poniedziałek 
7.00 + Jan Wiśnicz – od żony 
17.00 + Maria Rączka 4. r. śm. – od syna 

Pawła z rodziną 
1.03.2022, wtorek 
7.00 + Włodzimierz Skóra – od żony 
17.00 dziękczynno-błagalna z okazji imienin 

Heleny Łatka 
2.03.2022, środa 
7.00 ++ Heleny Sajak, jej rodzice, Maria Pa-

jąk, Stanisław syn, Izydor Kurowski 
17.00 1) + Genowefa Podoba – od rodziny 

Matoga 
 2) + Jan Włoch – od Piotra Podoba 

z dziećmi 
 3) + Edward Gorączko – od kuzyna 

Władysława z rodziną 

 4) + Włodzimierz Kmiecik – od rodzi-
ny Kutrzebów z Lubnia 

 5) + Helena Hołuj – od członkiń Róży 
św. Łucji 

3.03.2022, czwartek 
7.00 + Kazimiera Braś – od męża Ryszarda 
17.00 + Ryszard Zachara – od Marty Komaj-

da z rodziną 
4.03.2022, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani w wypomin-

kach 
17.00 + Jan Leśniak – od szwagra Adama 

z rodziną z Dobczyc 
5.03.2022, sobota 
7.00 + Jan Tomal – od Genowefy i Jana Ja-

nickich 
17.00 + Mateusz Kościelniak – od rodziców 
6.03.2022, niedziela 
7.00 ++ Helena Łapa, Franciszek maż, Jan 

syn, Anna synowa, Kazimiera Górka, 
Franciszek mąż

9.00 rezerwacja 
11.00 rezerwacja 
17.00 + Grzegorz Nowików 
7.03.2022, poniedziałek 
7.00 za parafian 
18.00 + Ryszard Zachara – od Wacława Zbo-

rowskiego 
8.03.2022, wtorek 
7.00 + Maria Kiełbowicz – od Ryszarda Du-

dzika 
18.00 + Piotr Węgrzyn – od Janiny Zięba 

z Pcimia 
9.03.2022, środa 

7.00 + Jan Leśniak – od pacjentów oddziału 
dializ 

18.00 1) + Stanisław Góralik, Karolina żona, 
Krzysztof wnuk, dusze w czyśćcu cier-
piące 

 2) + Tadeusz Wilk – od koleżanek 
z pracy córki Sabiny 

 3) + Małgorzata Łapa – od rodziny Su-
łowskich 

 4) + Tadeusz Woźniak – od Moniki 
i Grzegorza z rodziną 

 5) + Władysława Szymańska – od na-
uczycieli i pracowników SP w Krzysz-
kowicach 

 6) + Teresa Nowak – od rodziny Koper 
10.03.2022, czwartek 
7.00 + Jan Wiśnicz – od córki Anny z ro-

dziną 
17.00 + Salomea Podoba – od siostry Jadwigi 

z rodziną 
11.03.2022, piątek 
7.00 za parafian 
17.00 + Kazimiera Hudaszek – od syna Zbi-

gniewa 
12.03.2022, sobota 
7.00 + Danuta Podoba – od syna Stanisława 

z rodziną 
17.00 + Genowefa Podoba – od córki Małgo-

rzaty z mężem 
13.03.2022, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 rezerwacja 
11.00 + Kazimierz Rusznica – od syna Ro-

berta z rodziną i syna Jarosława 
15.30 + Jan Tomal – od siostry Marii z mę-

żem 

C h r z t y 
Klara Hołuj 
Milena Agata Brózda 
Emilia Katarzyna Łotocka 
Kornelia Zofia Gaweł 

P o g r z e b y 
+ Stanisław Braś lat 91.
+ Wiesław Michał Mirek lat 62.

Wieczne odpoczywanie  
racz im dać Panie
a światłość wiekuista 
niechaj im świeci



Jasełka w przedszkolu

Koncert scholi


