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Drodzy Czytelnicy!
Nastał nam piękny miesiąc maj, 
w którym będziemy świadkami 
wielu wydarzeń w naszej wspól-
nocie parafialnej. 15 maja będzie 
miała miejsce wizytacja parafialna 
księdza arcybiskupa Marka Jędra-
szewskiego, metropolity krakow-
skiego, który w tym dniu, mię-
dzy innymi, udzieli sakramentu 

bierzmowania młodzieży z klas ósmych. Tydzień póź-
niej dzieci z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej przeżyją 
swoją Pierwszą Komunię Świętą. Natomiast w ostatnią 
niedzielę maja dzieci z klas czwartych będą obchodzić 
rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Przygotowania do 
tych wszystkich uroczystości zawierzamy w tym czasie 
Maryi – patronce tego miesiąca, która jak pokazuje hi-
storia jest Matką i Królową naszą i całej Ojczyzny.

Jezus oddał Polakom swą Matkę ponad tysiąc pięć-
dziesiąt lat temu, kiedy nasz naród przyjął Chrzest i za-
prosił na naszą ziemię Chrystusa. Od tej chwili Maryja 
troszczy się i opiekuje nami. Kiedy w 1656 roku Polacy 
znaleźli się pod krzyżem niewoli potopu szwedzkiego, 
król Jan Kazimierz obwołał Ją Królową Polski i ślubo-
wał: Wielka Boga–Człowieka Matko! – i od tego mo-
mentu stała się nie tylko Matką, ale i Królową narodu 

polskiego. Potem w 1920 roku, kiedy znowu znaleźliśmy 
się pod dziejowym krzyżem potopu Armii Czerwonej, 
milionowa rzesza Polaków wołała: wielka Boga–Człowie-
ka Matko, Królowo. Dwadzieścia pięć lat później, spod 
krzyża zniszczeń wojennych, w 1945 roku, gdy jeszcze 
dymiły domy podpalone przez Niemców, gdy nowe pęta 
niewoli i nowe więzienia zakładał na ziemi polskiej oku-
pant sowiecki, wtedy kardynał Hlond z milionową rzeszą 
w Częstochowie wołał: Wielka Boga–Człowieka Matko, 
Królowo. 

Spod krzyża niewoli komunistycznej w 1956 roku, 
w czasie obchodów 300-lecia ślubów Jana Kazimierza, 
gdy błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński przebywał 
w więzieniu, a bukiet biało-czerwonych róż symbolizo-
wał jego obecność, znowu rozległo się tam wołanie Epi-
skopatu: Wielka Boga – Człowieka Matko, Królowo. Było 
to wezwanie powtarzane w czasie milenium chrześcijań-
stwa i ważnych chwilach naszego narodu, tam w Często-
chowie, ale i w różnych diecezjach i parafiach na terenie 
naszego kraju. 

Matko nasza i Królowo! Tobie oddajemy ten czas, któ-
ry przed nami. Wspieraj nas w tym dążeniu do Ciebie 
i Twojego Syna, a my Tobie przyrzekamy, że będziemy 
się starać być zawsze wiernymi synami Twoimi. 

ks. Sławomir Głuszek

Nasza Matko
Matko nasza piękny kwiecie
Najpiękniejsza na tym świecie
Piękna jesteś najpiękniejsza
Z jasnych jasna najjaśniejsza 

Jesteś jasną w nieboskłonie
Świecisz jasno na swym tronie
Tyś gwiazdami otoczona
Przygarnij wszystkich w swe ramiona

Świecisz światłem nad światłością
Obdarz nas Matko swoją miłością
Rozwiąż wojnę zarazę i śmierci znoje 
Ratuj od wojny i pogardy dzieci swoje

Matko Święta nad Świętymi
Wspomóż nas pomocą i łaskami swymi
Tyś najwyższą Królową nad królami
W przykrych chwilach przyczyń się za nami

Dziadek Roman

Maryja Królowa Polski
Ponad gwiazdami w obłokach niebieskich, 
Króluje Maryja ludzki owoc ziemski.

Lecz ta Królowa jest to wyjątkowa, 
Bo do pomocy każdemu gotowa.

Nie jak władczyni, lecz jak matka czuła, 
Wszystkim zbłąkanym ludzkim duszom miła.

W tylu sanktuariach, w tylu miejscach na świecie, 
Bożej Matki Maryi oblicze znajdziecie.

Polska Nasza Ojczyzna jest tu wyjątkowa, 
Bo Maria Matka Jezusa to Polski Królowa.

W siedemnastym wieku po szwedzkim potopie, 
Król i sejm koronowali Marię na Królową Polski.

Maryjo Nasza Królowo króluj nad wiekami, 
Prowadź nas do Jezusa, opiekuj się nami.

My wychwalać będziemy Twoje Święte Imię, 
Kto Tobie zaufał ten na wieki nie zginie.

Marcin
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Wszyscy znamy majową pieśń „Chwalcie łąki umajone”. 
W tej pieśni wraz z Maryją i przez Maryję pragniemy wiel-
bić naszego najlepszego Ojca w niebie. W całym miesiącu 
maju idąc za przykładem naszej Pani, Matki naszego Pana 
Jezusa i naszej Matki i za przykładem całej przyrody, która 
oddaje hołd Stwórcy budząc się do nowego życia, oddaje-
my cześć miłosiernemu, dobremu i łaskawemu Bogu.

Na początku maja, my Polacy, uczniowie Jezusa Chry-
stusa czcimy Matkę Najświętszą jako Królową Polski. 
Czym zasłużyliśmy sobie na takie wyróżnienie? Czy jeste-
śmy świadomi, że naszą Matką i Królową jest Matka Boga? 
Jak adekwatna jest nasza postawa do godności królewskich 
dzieci, którą się chełpimy? 

Jeśli spojrzymy na historię naszej Ojczyzny, na dzieje 
naszego narodu, to bez przeszkód dostrzeżemy, że Mat-
ka Boża jest faktycznie naszą Królową, ponieważ praoj-
cowie wielokrotnie doznawali Jej orędownictwa u Boga 
i doświadczali Jej Królewskiej opieki oraz dobrodziej-
stwa i hojności. Nasi przodkowie zostawili pełno śladów 
wdzięczności, które świadczą o wielkim nabożeństwie, ja-
kie mieli do Maryi. Są nimi na przykład liczne sanktuaria 
maryjne rozsiane po całej Polsce. Zostały one wzniesione 
jako pamiątki, symbole i świadectwa naszej miłości, od-
dania i przywiązania do Tej, która nigdy nas nie opuszcza, 
która nieustannie się troszczy o swoje dzieci i królewięta. 

Pan Jezus wskazując na Maryję i dając każdemu z nas 
jako Matkę i Królową, rekomenduje Ją jako najlepszą Wy-
chowawczynię, wzorową Uczennicę, umiłowaną Oblubie-
nicę Boga, która ukazuje jak kochać Boga i ludzi, jak być 
bez reszty posłusznym Bogu i przykładnie odpowiadać na 
Jego wezwanie. Jako Bogurodzica i Królowa, Maryja jest 
uosobieniem pokory i prostoty, jest ideałem głębokiej wia-
ry i bezgranicznego zaufania Bogu. 

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski słyszymy słowa Pana Jezusa z krzyża skierowane 
do Jana i każdego, kto jest uczniem Mistrza z Nazare-
tu: „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto 
syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». 
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. Maryja jest da-
rem Jezusa dla każdego z nas. Jezus zostawia nam swoją 

Matkę, aby Ona pomogła nam osiągnąć zbawienie. Dar 
Matki i Królowej to dobrodziejstwo, ratunek i wsparcie, 
abyśmy otwarcie i rzetelnie współpracowali z łaską Bożą. 
Tak jak każdy dar Boży jest nam dany, abyśmy osiągnęli 
z jego pomocą świętość, a w konsekwencji życie wieczne, 
tak również powinniśmy umieścić Maryję jako ten najcen-
niejszy dar w swoim życiu wiary i z Jej pomocą wypełnić 
to, czego oczekuje od nas Jej Syn, a nasz Pan Jezus Chry-
stus. Jeśli pozwolimy Maryi działać w naszym życiu, to 
Ona sprawi, że staniemy się prawdziwie dziećmi Bożymi, 
podobnymi do Chrystusa. 

Pamiętajmy, że na krzyżu Pan Jezus skierował do ucznia 
swoje polecenie, ale również skierował ostatnią swoją wolę 
do Matki. A z niej wynika, że Maryja przyjmuje nas za 
swoich synów. A często bywa tak, że nie zawsze i nie do 
końca spełniamy wymagania jakimi powinni charaktery-
zować się uczniowie Jezusa. Tymczasem jednak, Maryja 
z wielką miłością przyjmuje nas Polaków w swoją macie-
rzyńska opiekę. Dlatego warto zrobić tak, jak zrobił święty 
Jan i wziąć Ją do siebie. Ponieważ ta wybrana przez Boga 
skromna i pokorna Niewiasta, jest tak potężna, że wywo-
łuje wśród złych duchów trwogę i przerażenie. Tylko w ra-
mionach Matki znajdziemy bezpieczne schronienie przed 
wszelkim złem. Z tej przyczyny, my Jej dzieci i królewięta 
lgniemy i tulimy się do Niej.
Modlitwa: Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża 
Rodzicielko. Ucz nas Najświętsza Pani jak być posłusz-
nym Bogu, jak przyjmować Jego wolę i jak Mu ufać. Kró-
lowo Polski, Królowo Pokoju! Módl się za nami! ■

Nasza Matka 
i Królowa
Wacław Szczotkowski

„Ona dzieł Boskich korona, 
nad Anioły wywyższona. 
Choć jest Panią nieba, ziemi, 
nie gardzi dary naszymi”.



Biały Kamyk  nr 5/1964

AKTUALNOŚCI

Wizytacja biskupa jest czynnością 
apostolską i swoistym znakiem łaski 
oraz działania Ducha Świętego. Pra-
wo kanoniczne w kanonie 396 mówi: 
„Biskup obowiązany jest wizytować 
diecezję”. Ostatnia wizytacja biskupia 
odbyła się w naszej parafii w 2014 roku 
i była przeprowadzona przez księdza 
kardynała Stanisława Dziwisza, ówcze-
snego metropolitę krakowskiego.

Pierwsze gminy chrześcijańskie 
wizytowali Apostołowie. Święty Paweł 
w swoich listach wiele razy wspomi-
na takie wizyty, a nawet je zapowia-
da i wyznacza im cele. Biskupi jako 
następcy Apostołów czynią to, aby 
umacniać braci w wierze. My ochrzcze-
ni tworzymy wraz z następcą Piotra 
i biskupem diecezji wielką wspólnotę – 
rodzinę Bożą. W tej wspólnocie zmie-
rzamy do celu, jakim jest zbawienie 
i nagroda nieba. Ksiądz Biskup przy-
bywa do parafii, jako następca Apo-
stołów i Pasterz Kościoła.

Wizytacji biskupiej podlegają 
wszystkie dziedziny życia religijne-
go, moralnego, apostolskiego i admi-

nistracyjno-gospodarczego parafii 
tj. stan i potrzeby kościoła parafial-
nego, sal katechetycznych, budyn-
ków gospodarczych, kancelarii para-
fialnej. Przedmiotem wizytacji jest 
również sprawdzenie, czy zostały 
wypełnione zalecenia ostatniej wizy-
tacji kanonicznej zawarte w protokole 
powizytacyjnym.

15 maja gościć będziemy metropoli-
tę krakowskiego arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego. W tym czasie Arcy-
biskup pragnie spotkać się z wszyst-
kimi parafianami w naszej świątyni 
na wspólnej modlitwie i rozmowach: 
z dziećmi, z młodzieżą, z dorosły-
mi oraz z poszczególnymi grupami 
modlitewnymi, a także pracownika-
mi parafii i kapłanami. To wszystko 
ma na celu ugruntowanie i ubogace-
nie naszej wiary oraz danie wielkiej 
nadziei w obecnie niełatwym okre-
sie, który przeżywamy. W naszym 
imieniu będzie błagał Boga Ojca za 
nami i udzieli wszystkim pasterskie-
go błogosławieństwa.

Módlmy się o dobre owoce tej wizy-
ty, a podczas jej trwania gromadźmy 
się w naszym kościele jako jedna wiel-
ka rodzina parafialna, abyśmy mogli 
iść w życiu z odnowioną wiarą.

Program wizytacji Parafii Podwyższe-

nia Krzyża Świętego w Jaworniku 

9.00 Msza święta – powitanie Księ-
dza Arcybiskupa w naszej wspólnocie 
parafialnej
10.00 Spotkanie z grupami parafial-
nymi dorosłych 
11.00 Msza święta z udziałem dzieci 
i młodzieży
12.00 Spotkanie z dziećmi i mło-
dzieżą (lektorzy, ministranci, grupa 
apostolska, schola) 
15.30 Spotkanie z Radą Parafialną 
17.00 Msza święta z sakramentem 
bierzmowania  ■

Wizytacja biskupia 
parafii
ks.  Sławomir Głuszek

Zbliża się wizytacja biskupia w naszej 
parafii. Z biskupem spotykamy się 
w życiu najczęściej podczas uroczy-
stości bierzmowania, która odbywa 
się w zwykle co 1–2 lata. Jeszcze rza-
dziej podczas większych obchodów 
kościelnych czy narodowych. Ale jest 
to zazwyczaj tylko udział we wspólnej 
celebracji i nie ma przy takich okazjach 
możliwości do osobistej rozmowy. Jed-

nak co kilka lat biskup przyjeżdża do 
każdej wspólnoty parafialnej na dłu-
żej, aby ją bliżej poznać, usłyszeć o jej 
sukcesach i troskach, a także podzielić 
się z wiernymi swym doświadczeniem. 
Już za tydzień odwiedzi nas pasterz 
Kościoła Krakowskiego ks. abp Marek 
Jędraszewski.

Przy tej okazji trzeba sobie uświa-
domić, że biskup to następca apo-

stołów, posiadający najwyższy i peł-
ny stopień święceń kapłańskich i on 
jest właściwym duszpasterzem. Tylko 
on może udzielać wszystkich sakra-
mentów łącznie z bierzmowaniem 
i kapłaństwem. Katolicy zgromadze-
ni wokół biskupa tworzą na określo-
nym obszarze wspólnotę diecezjalną, 
nazywanym np. Kościołem Krakow-
skim. Tak więc diecezja jest podsta-
wową cząstką Kościoła Powszechnego. 

Z upływem wieków i ciągłym wzro-
stem ilości wiernych jak i rozległości 
diecezji zaistniała potrzeba tworzenia 
mniejszych wspólnot duszpasterskich 
– parafii pod przewodnictwem pro-
boszcza, który działa jednak, podobnie 
jak wszyscy kapłani w diecezji, tylko 
z upoważnienia biskupa i w zakresie 

Cząstka wielkiej 
wspólnoty (cz. I)
opr.  Andrzej  Pawłowski
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przekazanych mu pełnomocnictw. 
Zaczęto też, obok biskupów diece-
zjalnych (ordynariuszy), wyświęcać 
biskupów pomocniczych (sufraga-
nów) pomagających mu w prowadze-
niu diecezji. Wielu z nich trafia później 
do posługi w najważniejszych instytu-
cjach Kościoła. 

Aktualnie jest na świecie ok. 2100 
diecezji i ok. 5300 biskupów. W Polsce 
są 44 diecezje (41 łacińskie, 3 greko-
katolickie i 1 wojskowa) i blisko 150 
biskupów (w tym ok. 50 seniorów). 
Warto też wspomnieć, że najważniej-
sze diecezje zostały nazwane archidie-
cezjami, a ich biskupi arcybiskupami. 
Taką jest też Archidiecezja Krakow-
ska. W Polsce jest ich 15 w tym jedna 
grekokatolicka. 

Nasza parafia to jedna z 220 tys. 
katolickich parafii na świecie, jedna 
z ponad 10 tys. w Polsce i jedna z 448 
w naszej diecezji.

A wszystko rozpoczęło się w roku 
1000-cznym, gdy na Zjeździe Gnieź-
nieńskim legat papieski ogłosił decyzję 
o utworzeniu na terenie państwa Bole-
sława Chrobrego metropolii kościelnej 
z siedzibą arcybiskupią w tym mieście. 
W tym akcie powołano też biskupstwa 
pomocnicze – dla Pomorza w Koło-
brzegu, dla Śląska we Wrocławiu i dla 
Małopolski w Krakowie. Nasza diece-
zja była w tym czasie jedną z najwięk-
szych w Europie i obejmowała obszar 
ok. 55 tys. km2 – od Śląska na zacho-

dzie, do Sanu na wschodzie i od Kar-
pat na południu aż po Pilicę i Bug na 
północy. Dzisiaj jest na tym obszarze 
ponad 10 diecezji. Pierwszy krakowski 
biskup Poppo miał do pomocy jedy-
nie kilku misjonarzy benedyktynów, 
którzy już od 1044 r. na stałe osiedli 
w opactwie w Tyńcu.

Trzeba jednak wspomnieć, że 
Wiślanie stykali się już wcześniej 
z chrześcijaństwem, choć nie było na 
tym terenie żadnej struktury kościel-
nej. Już w IX w. docierali tutaj misjo-
narze z Państwa Wielkomorawskiego, 
o których wspomina tamtejszy arcy-
biskup św. Metody.

Siedzibą biskupa krakowskiego był 
od samego początku Wawel, na którym 
tuż przy zamku książęcym wzniesio-
no pierwszy kościół – katedrę pw. św. 
Wacława, a od XII w. także i św. Stani-
sława. Świątynia była dwa razy prze-
budowywana i swój dzisiejszy gotyc-
ki kształt uzyskała dopiero w połowie 
XIV w. Katedra wawelska jest od cza-
sów koronacji Władysława Łokietka 
(1320) kościołem koronacyjnym kró-
lów Polski. Tam też jest pochowana 
większość polskich monarchów.

Z biegiem lat, najpierw w ważniej-
szych grodach, powstawały coraz licz-
niejsze kościoły – fundował je książę 
i możnowładcy. Jednym z pierwszych 
był krakowski miejski kościół św. 
Andrzeja. Pod koniec XII w. było ich 
ok. 200. Przybywało też kapłanów – 

na początku głównie zakonników. Po 
wspomnianych benedyktynach już 
w XII w. pojawili się cystersi, a potem 
i inne zakony, także żeńskie. Od XIII 
w. wokół kościołów tworzono para-
fie, a w ważniejszych miejscowościach 
zaczęły powstawać kolegia kanonic-
kie, szkoły i szpitale. Tam też powsta-
ły wspaniałe kolegiaty – w Kielcach, 
Sandomierzu, krakowskim Kleparzu, 
Opatowie, Wiślicy czy Lublinie. Jed-
nak najpiękniejsze świątynie wznie-
siono w Krakowie – Kościół Mariac-
ki (miejski) i zakonne Franciszkanów 
i Dominikanów, oraz na sąsiednim 
Kazimierzu – Bożego Ciała i św. Kata-
rzyny. W XIV w. było już w naszej die-
cezji prawie 500 parafii, a w począt-
kach XVI blisko 1000. W 80% z nich 
działały szkoły, a w wielu także szpi-
tale (przytułki). Cała rozległa diece-
zja była podzielona na archidiakona-
ty – krakowski, lubelski, radomski, 
sandomierski i zawichojski, a te na 
dekanaty grupujące po kilka parafii. 
Wreszcie w Krakowie zaczął funk-
cjonować w 1364 r. powołany przez 
papieża jeden z pierwszych uniwer-
sytetów na świecie.

Trzeba podkreślić, że pierwsze wie-
ki diecezji krakowskiej to nie tylko 
wspaniałe świątynie, szkoły czy szpi-
tale. Na małopolskiej ziemi wyrósł cały 
zastęp świętych i błogosławionych. Już 
rok 1079 dał naszej diecezji pierwsze-
go męczennika – krakowskiego bisku-
pa św. Stanisława ze Szczepanowa, 
a wkrótce po nim św. Andrzeja Świe-
rada (misjonarza Słowacji). W kolej-
nych wiekach żyli wśród naszych 
przodków – bł. Wincenty Kadłubek 
biskup krakowski, bł. Bronisława, św. 
Jacek Odrowąż, św. Kinga, bł. Salomea, 
bł. Jolanta czy wreszcie św. Jadwiga 
Królowa.

W wieku XV było w Krakowie 
i wzajemnie się znało sześciu świętych 
mężów – św. Jan Kanty, św. Szymon 
z Lipnicy, św. Stanisław Kazimierczyk, 
bł. Michał Giedroyć, bł. Izajasz Boner 
i Sł. Boży Świętosław Milczący. Ślady 
i groby większości z nich odnajdziemy 
w krakowskich świątyniach, o których 
pisaliśmy już w BK. Także pierwszy 
polski kardynał Zbigniew Oleśnicki 
był biskupem krakowskim. ■
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Kard. Karol Wojtyła

Karol Wojtyła urodził się w Wadowi-
cach 18 maja 1920 r. Niewiele osób 
jednak wie, że jego matka Emilia, gdy 
nosiła pod sercem małego Lolka, była 
nakłaniana przez lekarza, by usunę-
ła ciążę ze względu na stan jej zdro-
wia. Karol był bardzo silnie związany 
ze swoją rodziną. Jego matka umarła, 
gdy był małym chłopcem. Kolejnym 
ciosem było odejście brata Edmun-
da, którego stetoskop Karol przecho-
wywał nawet jako papież. Śmierć ojca 
stała się dla przyszłego św. Jana Pawła 
II punktem zwrotnym w życiu. Wstą-
pił do Konspiracyjnego Seminarium 
Duchownego i rozpoczął swą kapłań-
ską drogę. Pierwszą parafią na którą 
trafił była Niegowić, potem przenie-
siono go do parafii św. Floriana w Kra-
kowie. Następnie został skierowany do 
pracy naukowej. Ks. prof. Karol Woj-
tyła często spędzał czas z młodzie-
żą i bardzo kochał wycieczki. Wia-

domość o tym, że został mianowany 
biskupem pomocniczym w Krakowie, 
dotarła do niego, gdy przebywał wraz 
z przyjaciółmi na wycieczce kajako-
wej na Łynie. Został wtedy najmłod-
szym członkiem Episkopatu Polski, 
miał zaledwie 38 lat. Bp Karol Wojty-
ła wspierał mieszkańców Nowej Huty 
i popierał pomysł wybudowania tam 
kościoła. Jego ingres jako metropolity 
krakowskiego nastąpił 8 marca 1964 r. 
Piastował to stanowisko przez piętna-
ście lat. 26 czerwca 1967 r. został mia-
nowany kardynałem. W czasach, kiedy 
w Polsce było dwóch kardynałów: on 
i kard. Stefan Wyszyński, kard. Karol 
Wojtyła mawiał: „W Polsce 50 procent 
kardynałów jeździ na nartach! Nie jeź-
dzi ks. kardynał Wyszyński”. Gdy ktoś 
zapytał go, czy kardynałowi uchodzi 
jeździć na nartach, odparł: „Co nie 
uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na 
nartach!”. Kard. Karol Wojtyła uwiel-
biał góry i miał swój ulubiony pokoik 
u sióstr urszulanek w Jaszczurówce, 
gdzie często przyjeżdżał, by szuso-
wać pod Nosalem. Przed konklawe 
po śmierci Jana Pawła I, kard. Karol 
Wojtyła zatrzymywał się w Polskim 
Kolegium Papieskim w Rzymie. 14 
października przed wyjazdem na kon-
klawe poprosił br. Mariana Markie-
wicza, który był kierowcą: „Ostrzy-
głbyś mnie, żebym wyglądał jakoś na 
tym konklawe”. 16 października kard. 
Karol Wojtyła został papieżem i przy-
brał imię Jana Pawła II. Po wyborze 
powiedział do swego sekretarza: „Sta-

siu, koniec z nartami”. Gdy jako papież 
spotykał br. Mariana Markiewicza – 
kierowcę, który zawiózł go na konkla-
we, wskazywał go palcem i mówił: „To 
jest ten winowajca, co mnie tu przy-
wiózł i zostawił”.

Kard. Franciszek Macharski

Franciszek Macharski urodził się 20 
maja 1927 r. w Krakowie. Po śmierci 
ojca w 1945 r. wstąpił do seminarium, 
a święcenia kapłańskie przyjął 2 kwiet-
nia 1950 r. Był wikariuszem w małej 
parafii w miejscowości Kozy, następ-
nie podjął pracę naukową. Po wybo-
rze św. Jana Pawła II, papież mianował 
go metropolitą krakowskim. W 1979 
r. kreowano go kardynałem prezbi-
terem. Kard. Franciszek Macharski 
mocno zaangażował się w budowę 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach, a jego zawołanie 
biskupie brzmiało: „Jezu, ufam Tobie!”. 
Krakowianie wspominają jak przemie-
rzał uliczki starego miasta skromnie 
ubrany i bez obstawy, czasem zatrzy-
mywał się i rozmawiał z przechodnia-
mi. Wspierał wtedy różnych ubogich, 
których spotykał na swojej drodze, 
a zawsze starszego pana, który grał 
na ustnej harmonijce u wylotu Sław-
kowskiej. Kardynał zwykł mawiać, że 
„Ten przynajmniej coś robi”. Słynął 
z poczucia humoru i dystansu do sie-
bie, był skromny, ciepły i bezpośred-
ni. Pewna gospodyni domowa na jego 
widok powiedziała: – Z księdza kar-
dynała to by rosołu nie było. – Był-
by, ale musiałaby pani dołożyć jeszcze 
ze dwa kurczaki – odparł. Lubił dzie-
ci, był kawalerem Orderu Uśmiechu, 
a jego bratanek wspominał, że podczas 

Metropolici krakowscy, 
których pamiętamy
Justyna Tyrka

Archidiecezja Krakowska może się poszczycić tym, że na jej tronie 
zasiadali wspaniali arcybiskupi. Wśród nich jest aż dwóch świę-
tych: św. Stanisław i św. Jan Paweł II. Wielu z nich złotymi zgło-
skami zapisało się na kartach historii, jak Książę Niezłomny kard. 
Adam Sapieha. Publikujemy sylwetki czterech spośród nich, któ-
rych parafianie mogą pamiętać.
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zabawy z dziećmi siostrzenicy kard. 
Franciszek Macharski potrafił wejść 
pod stół i bawić się w chowanego. Gdy 
umierał św. Jan Paweł II, kard. Fran-
ciszek Macharski pozostał ze swymi 
archidiecezjanami, klęczał i modlił się 
z nimi pod Oknem Papieskim. Zawsze 
był otwarty na pomoc drugiemu czło-
wiekowi i pozostawał do dyspozycji 
wiernych. – Powinniśmy go pamiętać 
go bardzo pogodnie. Patrząc na jego 
postawę, trzeba być życzliwym. On 
zawsze był otwarty i każdy do niego 
mógł podejść, porozmawiać. Zawsze 
miał pozytywny stosunek do drugie-
go człowieka – wspominał kardyna-
ła w wywiadzie dla Biura Prasowego 
Archidiecezji Krakowskiej ks. inf. Bro-
nisław Fidelus. 

Kard. Stanisław Dziwisz

Kard. Stanisław Dziwisz pochodzi 
z Raby Wyżnej, urodził się 27 kwietnia 
1939 r. Wspominał, że jego ojciec pra-
cował jako kolejarz i zginął w wypad-
ku. Matka została sama z siedmior-
giem dzieci. Kardynał przyznawał, że 
niezbyt dobrze pamięta ojca, a mama 
dbała o wychowanie religijne i inte-
lektualne swoich dzieci. Już od wcze-
snych lat młodzieńczych służył do 
Mszy św. i śpiewał nawet w para-
fialnym chórze. Wtedy narodziło się 
w nim powołanie. Po liceum wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Krakowie. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1963 r., a następnie praco-
wał jako wikariusz w parafii w Mako-
wie Podhalańskim. W 1966 r. został 
kapelanem i sekretarzem ówczesne-
go metropolity krakowskiego abp. 
Karola Wojtyły. Pozostał u jego boku 

także wtedy, gdy został on obwołany 
papieżem. W 1998 r. papież udzielił 
mu sakry biskupiej. Kard. Stanisław 
Dziwisz pracował w Rzymie 27 lat. Po 
śmierci Ojca Świętego, Benedykt XVI 
mianował Stanisława Dziwisza metro-
politą krakowskim. – Przybyłem do 
Krakowa, wróciłem do swoich i do sie-
bie – mówił o tym momencie kardy-
nał. Przedsięwziął budowę Centrum 
Jana Pawła II w Krakowie, brał udział 
w przygotowywaniu procesu beatyfi-
kacyjnego i kanonizacyjnego św. Jana 
Pawła II, jemu także zawdzięczamy 
sukces Światowych Dni Młodzieży. 
Gdy przebywał u boku św. Jana Paw-
ła II był bardzo milczący i małomów-
ny, rzadko zabierał głos. Po powrocie 
do Krakowa pokazał się dziennika-
rzom od innej strony: chętnie odpo-
wiadał na pytania i witał się z wier-
nymi. Najpierw odwiedził rodzinne 
strony, powiedział że chce „wejść do 
owczarni przez właściwe drzwi”, który-
mi był dla niego pobyt w Rabie Wyż-
nej. Po uroczystym ingresie do kate-
dry wawelskiej kardynał powiedział: 
„Świadomość, że podejmuję wielkie 
dziedzictwo św. Stanisława, biskupa 
i męczennika, oraz papieża Jana Pawła 
II napawa mnie lękiem”. Ci którzy mie-
li z nim osobistą styczność powtarzali, 
że kardynał jest serdeczny i otwarty na 
ciekawe inicjatywy, spokojny, dyskret-
ny i z poczuciem humoru. Podczas 
jednej z wigilii na Rynku w Krakowie 
bez wahania stanął z bezdomnymi 
w kolejce po rybę i rozmawiał z zebra-
nymi. W kwietniu 2014 r. w związku 
z ukończeniem 75 lat kard. Stanisław 
Dziwisz złożył rezygnację z obowiąz-
ków metropolity krakowskiego.

Abp Marek Jędraszewski

Abp Marek Jędraszewski urodził się 
24 lipca 1949 r. w Poznaniu. W latach 
1967–1973 studiował w Pozna-
niu w Arcybiskupim Seminarium 
Duchownym i na Papieskim Wydzia-
le Teologicznym. Święcenia przyjął 
24 maja 1973 r. Początkowo praco-
wał jako wikariusz parafii św. Marci-
na w Odolanowie, następnie rozpo-
czął prace naukową. Przed obroną 
pracy doktorskiej na temat Levinasa 
Jan Paweł II zapytał Marka Jędraszew-

skiego „No, co tam Marek? Jak tam 
z tym twoim Levinasem?”. Gdy przy-
szły metropolita odpowiedział, że nie-
długo będzie się bronić, Ojciec Świę-
ty odparł „Co? Bronić się? Ty masz 
zwyciężać!”. W 1997 r. Marek Jędra-
szewski został biskupem pomocni-
czym archidiecezji poznańskiej. 11 
lipca 2012 r. mianowano go arcybisku-
pem metropolitą łódzkim, a 8 grud-
nia 2016 r. papież Franciszek przeniósł 
go na urząd metropolity krakowskie-
go. Nowy arcybiskup dał się poznać 
jako bezkompromisowy głosiciel sło-
wa Bożego. Abp Marek Jędraszew-
ski w rozmowie z Biurem Prasowym 
Archidiecezji Krakowskiej wskazy-
wał, że obowiązkiem każdego chrze-
ścijanina jest głosić Ewangelię w porę 
i nie w porę. Ten obowiązek bardzo 
sumiennie wypełnia. Pielgrzymuje 
do parafii Archidiecezji Krakowskiej, 
spotyka się z wiernymi. Przed pande-
mią prowadził „Dialogi”, w czasie któ-
rych spotykał się z zainteresowanymi 
w krakowskich kościołach i odpowia-
dał na ich pytania. Spotykał się także 
z dziećmi podczas pikniku rodzinne-
go, gdy najmłodsi zadawali mu pytania 
dotyczące prawd wiary, ale także jego 
dzieciństwa, czy upodobań – jedno 
z dzieci chciało na przykład wiedzieć, 
czy metropolita lubi jeździć na rowe-
rze. Kalendarium abp. Marek Jędra-
szewskiego jest zawsze wypełnione 
spotkaniami z wiernymi, celebracjami 
Mszy św. w związku z ważnymi okazja-
mi, jubileuszami, rocznicami. W swo-
ich słowach nawiązuje do nauczania 
św. Jana Pawła II, stale przypominając 
o jego dziedzictwie.  ■
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W tym roku obchodzimy 231. roczni-
cę uchwalenia przez Sejm Wielki Kon-
stytucji 3 Maja – ustawy zasadniczej, 
regulującej organizację władz pań-
stwowych, prawa i obowiązki oby-
wateli. Była ona pierwszą w Europie, 
a drugą – po konstytucji Stanów Zjed-
noczonych – spisaną ustawą zasad-
niczą na świecie. 11 artykułów tego 
dokumentu wprowadzało trójpodział 
władzy, monarchię dziedziczną, opie-
kę prawną nad chłopami i mieszczań-
stwem oraz znosiło liberum veto.

Mimo że obowiązywała tylko rok 
(po przegranej wojnie polsko-rosyj-
skiej unieważnili ją caryca Katarzy-
na II oraz magnaci z konfederacji tar-
gowickiej) pamięć o niej i jej znaczeniu 
pozwalała kolejnym pokoleniom pod-
trzymywać dążenia polskiego społe-
czeństwa do niepodległości. Stała 
się ukoronowaniem tego, co dobre 
i oświecone w polskiej historii i kul-
turze. Po odzyskaniu niepodległości 
w roku 1918 roku święto Konstytucji 
3 Maja obchodzono jako najważniej-
sze święto państwowe. 

Podczas II wojny światowej świę-
to został zdelegalizowane, a władze 
komunistyczne po wojnie go nie 

uznawały, zastępując w postaci Świę-
ta Pracy 1 Maja, by w 1951 r. oficjal-
nie święto Konstytucji zlikwidować. 
Po zmianie ustroju, od 1990 r. święto 
Konstytucji 3 Maja należy ponownie 
do najbardziej uroczyście obchodzo-
nych świąt państwowych. 

Data 3 maja jest również świętem 
kościelnym, kiedy to właśnie w tym 
dniu obchodzimy święto Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski. To 
kościelne święto jest również nawiąza-
niem do ważnych wydarzeń w historii 
Polski: potopu szwedzkiego z lat 1650–
1655, ślubów króla Jana Kazimierza, 
podczas których zawierzył kraj opiece 
Maryi, a także uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja.

Uroczystość NMP Królowej Polski 
została ustanowiona na prośbę bisku-
pów polskich po odzyskaniu niepod-
ległości po I wojnie światowej. Oficjal-
nie święto obchodzone jest od 1923 r. 
W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła 
w Polsce papież Benedykt XV. 

Święto wyraża wiarę narodu 
w szczególną opiekę Bożą, jakiej 
Polacy i nasza Ojczyzna doświadcza-
li i doświadczają za pośrednictwem 
Maryi. Jej kult jako Królowej Polski 

jest bardzo stary. Przykładem może 
być „Bogurodzica”, najstarsza polska 
pieśń religijna, która przez wieki peł-
niła rolę narodowego hymnu. 

Kult Królowej Korony Polskiej upo-
wszechniał się po rozbiorach Polski, 
szczególnie w środowisku emigracji 
polskiej we Francji oraz wśród miesz-
kańców Lwowa i Krakowa, i odegrał 
wielką rolę w pracy nad budzeniem 
poczucia i świadomości narodowej. 
Zaborcy doceniali znaczenie tego 
kultu i prowadzili walkę z jego pro-
pagowaniem, nakazując m.in. usuwa-
nie wezwania „Królowa Korony Pol-
skiej” z Litanii loretańskiej, zwalczając 
pielgrzymki do Częstochowy, usuwa-
jąc z bibliotek publikacje o Królowej 
Korony Polskiej i ścigając procesami 
posiadanie i rozpowszechnianie kopii 
obrazu jasnogórskiego. 

Po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości biskupi polscy zapropo-
nowali papieżowi ustanowienie święta 
Maryi Królowej Polski w dniu 3 maja, 
tak aby podkreślić związek tego święta 
z pierwszą polską konstytucją uchwa-
loną 3 maja 1791 przez Sejm Cztero-
letni. Konstytucja wypełniła w swoich 
założeniach część ślubowań Jana Kazi-
mierza – król zobowiązywał się uro-
czyście wziąć pod opiekę lud polski 
i zaprowadzić sprawiedliwość. 

Po napaści Niemiec oraz Sowietów 
w 1939 władze okupacyjne zakazały 
obchodzenia święta Królowej Koro-
ny Polskiej. Nie uznawały go również 
władze Polski Ludowej po II wojnie 
światowej, święto obchodzono tylko 
w liturgii kościelnej. 

W 300. rocznicę królewskich ślu-
bów, nową ich wersję opracował prze-
bywający wówczas w miejscu inter-
nowania Prymas Polski kard. Stefan 
Wyszyński. Jasnogórskie Śluby Naro-
du – po uwolnieniu Prymasa – złożył 
uroczyście na Jasnej Górze Episkopat 
Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczy-
stość Matki Boskiej Częstochowskiej 
w obecności miliona wiernych. 10 
lat później, 3 maja 1966 r. tam wła-
śnie odbyły się centralne uroczysto-
ści milenijne chrztu Polski. Dokona-
no wówczas aktu zawierzenia Matce 
Bożej i powierzenia narodu polskiego 
Jej opiece na kolejne 1000 lat.  ■

Święto Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja  
i NMP Królowej Polski 
Dawid Grzeszkowicz
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14 kwietnia w czasie Mszy Krzyżma, 
sprawowanej w sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego, metropolita krakow-
ski abp Marek Jędraszewski wręczył 
kapłanom Archidiecezji Krakow-
skiej godności honorowe. Pochodzą-
cy z naszej parafii ks. Rafał Wilkołek 
został mianowany kanonikiem R.M.  

Ks. Rafał Wilkołek w 2003 roku 
wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Krakowie, w 2009 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
ówczesnego metropolity krakowskiego 
kard. Stanisława Dziwisza. Przez dwa 

lata pracował jako wikariusz w para-
fii świętych Szymona i Judy Tadeusza 
w Skawinie, od 2011–2015 studiował 
w Instytucie Katolickim w Paryżu. Po 
powrocie do Polski był duszpasterzem 
w parafiach w Skawinie, Mogilanach 
i w Krakowie oraz kontynuował pisa-
nie pracy na Papieskim Uniwersytecie 
Jana Pawła II. 

Ks. Rafał Wilkołek jest jednym 
z założycieli fundacji „Misericors”. 
W marcu 2017 r. abp Marek Jędraszew-
ski mianował go swoim kapelanem, 
a w 2020 r. ogłosił go kanonikiem.  ■

Ks. Rafał Wilkołek 
odebrał godność honorową 
Justyna Tyrka
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Św. Andrzej Bobola  
(1592–1657), męczennik, 
jezuita, orędownik jedności 
Kościołów.

Pochodził ze szlacheckiego rodu. 
Urodził się w Strachocinie koło 
Sanoka. W 1611 roku wstąpił do 
nowicjatu jezuitów w Wilnie, ufun-
dowanego przez jego rodzinę. Był 
kaznodzieją w kościele św. Kazi-
mierza w Wilnie oraz założycie-
lem Sodalicji Mariańskiej, którą 
w różnych miejscowościach kie-
rował. Jego kazania sprawiały, że 
katolicyzm przyjmowali prawo-

sławni mieszkańcy całych wsi. 
Oburzało to Cerkiew, która i tak 
była przeciwniczką tzw. unii brze-
skiej, zawartej w 1596 roku, na 
mocy której duża część polskiego 
Kościoła prawosławnego przyjęła 
zwierzchnictwo papieża, zacho-
wując swój obrządek. Słynne-
go, duszochwata” zamordowano 
w Janowie Poleskim. Pius XI kano-
nizował go w 1938 roku, uznając 
zarazem za orędownika jedności 
Kościoła prawosławnego i rzym-
skokatolickiego. Andrzej Bobola 
jest jednym z głównych patronów 
Polski. Święto: 16 maja.  ■

Wiadomości 
z Archidiecezji

 ▶ 2 kwietnia pod Oknem Papie-
skim odbyło się czuwanie w 17. 
rocznicę odejścia św. Jana Pawła II 
do domu Ojca. W czasie tego wy-
darzenia zebrani modlili się o pokój 
na świecie, zwłaszcza w Ukrainie.

 ▶ W czasie uroczystości w sank-
tuarium św. Jana Pawła II 9 kwiet-
nia metropolita krakowski abp Ma-
rek Jędraszewski pobłogosławił 
34 nowych nadzwyczajnych sza-
farzy komunii świętej.

 ▶ 19 kwietnia w Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego w Wieliczce 
trwały diecezjalne eliminacje do 
XVII Mistrzostw Polski Służby Li-
turgicznej w Piłce Nożnej o Pu-
char „Króluj nam Chryste”. Naszą 
archidiecezję w finale ogólnopol-
skim będą reprezentować mini-
stranci i lektorzy z parafii Wszyst-
kich Świętych w Zakliczynie oraz 
lektorzy z parafii św. Joachima 
w Skawinkach.

 ▶ Święto Bożego Miłosierdzia 
to dla Caritas święto patronalne. 
W tym roku obchodzono je pod 
hasłem „Dzień dobra”.  JT
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GRUPA APOSTOLSKA

W kalendarz szkolnych uroczysto-
ści na stałe wpisany jest apel z okazji 
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 

Maja. W dniu 29 kwietnia uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twar-
dowskiego w Jaworniku mieli oka-

zję, by uzmysłowić sobie rolę i zna-
czenie takich słów jak Ojczyzna oraz 
Patriotyzm. Zgodnie z Ceremoniałem 
Szkoły uroczystość rozpoczęła się od 
wprowadzenia pocztu sztandarowego, 
w obecności którego wszyscy ucznio-
wie zaśpiewali hymn państwowy oraz 
pieśń szkoły. 

Młodzież, pod opieką mgr Rena-
ty Teper, przygotowała i zaprezento-
wała cenną lekcję historii, wkładając 
w występ dużo serca i zaangażowa-
nia. Młodzi aktorzy za pomocą słowa, 
tańca, muzyki opowiadali o „cudzie 
majowym”. Przedstawienie zacieka-
wiło i wzruszyło publiczność.  ■

Święta, święta i po świętach. Kolejny miesiąc – kwiecień, 
nasza wspólnota spędziła w ciekawy sposób.

Zaczęliśmy od ponowienia naszej gry z poprzed-
niego spotkania (tej o Wielkim Poście). Tym razem, 
w nieco mniejszym gronie, spędziliśmy czas bardzo miło 
i spokojnie.

Następnie przeszliśmy do poważniejszych tematów, do 
wolności. Podczas naszych rozmów, podzieliliśmy się ze 
sobą swoimi definicjami wolności poprzez różne przed-
stawienia rysunkowe, po czym dzięki wspaniałej piosence 
Marka Grechuty „Wolność” mogliśmy zobaczyć jej dwa 
oblicza. Wolność, które ks. Jan Twardowski określa jako 
swawola i śleboda, gdzie ta pierwsza to wolność bez zasad 
i jakichkolwiek ograniczeń, a druga to wolność, która wy-
brzmiewa poprzez opanowanie oraz refleksje. Pozwoliło 
nam to na zrozumienie, czym tak naprawdę jest ta praw-
dziwa wolność, ta w której rzeczywiście jesteśmy wolni, 
czy to od grzechu, czy to bez dalekosiężnych konsekwencji.

Później, już w Triduum Paschalnym, spotkaliśmy się 
po liturgii Wielkiego Piątku na adoracji Grobu Pańskie-
go, gdzie mogliśmy rozważać co się właśnie wydarzyło, 

co stało się na Krzyżu, ale i również w naszym życiu przez 
cały okres Wielkiego Postu.

Na sam koniec, już w okresie Wielkanocy, w czasie 
wielkiej radości, nieco rozluźniliśmy się poprzez kolejne 
spotkanie z grami planszowymi. W ten sposób nieco od-
poczęliśmy od trudnych dni Wielkiego Postu. ■

Kwiecień w GA
An. Bartłomiej  Dąbrowski

Apel z okazji 
rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
Bernadetta Jamro,  Monika Zając
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORNIKU

Tytułowa kapliczka znajduje się przy 
drodze głównej prowadzącej na przy-
siółek Kotoń w naszej miejscowości, 
na działce należącej do Państwa Sołtys. 
Została ona wybudowana w 1973 roku 
przez śp. Tadeusza Sołtysa w celach 
prywatnych. Obecnie kapliczką zaj-
muje się żona pana Tadeusza – pani 
Irena Sołtys. 

W całości została wykonana z beto-
nu, a dach pokryto dachówką i zwień-
czono dużym krzyżem. W centralnym 
punkcie umieszczona została figur-
ka Najświętszej Marii Panny, którą 
zabezpieczono szybą, aby nie uległa 
zniszczeniu. 

Pierwotnie kapliczka była koloru 
białego. Obecnie została przemalowa-
na na kolor brązowy. Jest ona bardzo 
ładna i zadbana.

Przy kapliczce dawniej odmawiane 
były majówki. Obecnie od kilku lat już 
tam nikt wspólnie się nie modli. Tylko 
miejscowi przechodnie zatrzymują się 
przed nią na krótka modlitwę lub czy-
nią znak krzyża przechodząc. Wokół 
kapliczki zostały posadzone różnego 
rodzaju niewysokie krzewy ozdobne, 
które wiosną i latem pięknie kwitną.  ■

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: „Odkry-
wamy nasze chrześcijańskie korze-
nie – wędrówki bliższe i dalsze po 
naszej Małej Ojczyźnie”. Uczniowie 
w ramach tej innowacji mają odkry-

wać piękno miejsc związanych z kul-
tem religijnym w swoim regionie, 
zapoznać się z ich historią i przed-
stawić czytelnikom Białego Kamyka 
wyniki swej pracy. 

W tym miesiącu publikujemy opra-
cowanie przygotowane przez uczniów 
klasy VIII Wiktora Burnosa, Micha-
ła Bujasa, Piotra Polewki i Huberta 
Łaty.  ■

Odkrywamy nasze chrześcijańskie korzenie…

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

Kapliczka na Kotoniu
Wiktor Burnos,  Michał Bujas,  Piotr Polewka,  Hubert Łata
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KAMYCZEK DLA DZIECI

Majowe kwiaty
Na łące zakwitły pierwsze majo-
we kwiaty. Julka i Karol z zachwy-
tem im się przyglądali. – Nazbie-
rajmy kwiatów na wiosenny bukiet 
– zawołała Julka – a potem poda-
rujemy je mamie. Dzieci zaczęły 
zrywać kwiaty, wybierając najpięk-
niejsze. – Mamie bardzo się spodo-
bają – stwierdził Karol. Kiedy mama 
dostała kwiaty, rzeczywiście bardzo 
się ucieszyła i powiedziała: – Kwia-
ty są bardzo ładne. Dziękuję wam, 
kochani. Wiem nawet, co możemy 
z nimi zrobić. Mama wzięła kwia-
ty i zaczęła układać z nich bukiet. 
Kiedy był gotowy, tata zabrał małą 
Zuzię, a mama zawołała starsze 
dzieci do ogrodu, gdzie na drzewie 
zawieszona była kapliczka Matki 
Bożej. – Te piękne, wiosenne kwiaty 
damy Maryi, która bardzo się cieszy, 
jeśli o niej pamiętamy. I mama wsta-
wiła bukiet do wazonu przy kaplicz-
ce. – Ale naszą miłość do Maryi jesz-
cze lepiej możemy okazać modlitwą. 
W maju modlimy się do Matki Bożej 
w wyjątkowy sposób, odmawiając 
litanię. – A co to jest litania? – zapy-
tała Julka. Do Maryi się zwracamy, 
nasze prośby Jej oddamy. – To taka 
modlitwa, w której zwracamy się do 
Maryi różnymi tytułami i prosimy 
„Módl się za nami”. Litanię można 
też śpiewać. I mama zaczęła odma-
wiać litanię do Matki Bożej. Karol 
i Julka nie znali jeszcze całej litanii, 
ale przyłączyli się do mamy, odpo-
wiadając po każdym wezwaniu 
„Módl się za nami.” ■

Maj – miesiąc Matki Bożej
Opracowanie:  Lucyna Bargieł

Od początku maja w Kościele katolickim sprawuje się nabożeństwa 
majowe, czyli tzw. majówki. To modlitwa poświęcona Maryi, któ-
rą odmawia się zarówno w świątyniach, ale także przy przydroż-
nych krzyżach, figurach i kapliczkach Matki Bożej. Zachęcamy 
was dzieci serdecznie do tej pięknej modlitwy.

26 maja – Dzień Matki
Lusia Ogińska

Życzenia dla Mamy
Dam Ci Mamo, słońca promień,
dam Ci Mamo, szczęścia chwilkę,
czarodziejski dam ci domek,
bukiet kwiatów wraz z motylkiem.
Może bilet dam Ci złoty
do krainy szczęśliwości,
gdzie trosk nie ma, a kłopoty

zamieniają się w radości.
Chcę byś była uśmiechnięta
i przenigdy nie płakała,
a w dni zwykłe i od święta
zawsze, Mamo mnie kochała!
Oddam nawet swego misia,
by Cię rozweselił trochę…
Cztery słowa dam Ci dzisiaj:
bardzo Cię Mamusiu kocham!
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

Dnia 21 kwietnia najstarsze gru-
py z naszego przedszkola wyruszy-
ły w niezwykłą podróż historyczną 
naszego regionu, ściślej mówiąc myśle-
nickim szlakiem przez wieki. Było to 
możliwe dzięki wizycie w Muzeum 

Niepodległości w Myślenicach. Dzie-
ci zaznajomiły się z historią Myślenic, 
począwszy od założenia miasta aż do 
czasów komunizmu i jego upadku.

Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy 
w czasach, kiedy Myślenice powsta-

ły. Mieliśmy okazję zaobserwować, 
jak wtedy wyglądało miasto i jak się 
zmieniało. Pani przewodnik zaprezen-
towała przedszkolakom chatę pierw-
szych osadników Myślenic. Następnie 
dzieci obejrzały wyposażenie izb wraz 
z przedmiotami codziennego użytku, 
kuźnię i ówczesną restaurację. Odwie-
dziliśmy aptekę i dowiedzieliśmy się, 
z czego i w jaki sposób wytwarzano 
lekarstwa. Przedszkolaki mogły prze-
konać się, jakimi zabawkami bawi-
ły się wtedy dzieci oraz jak prezen-
towałyby się w ówczesnych strojach 
regionalnych.

Kolejnym etapem naszej podróży 
były czasy, kiedy Myśleniczanie wal-
czyli o Niepodległość. Obejrzeliśmy 
oryginalne filmy, na których przedsta-
wione było życie codzienne w Gene-
ralnej Guberni, jak również broń, któ-
rą żołnierze wykorzystywali w obronie 
Niepodległości naszej Ojczyzny.

Na koniec przenieśliśmy się do 
okresu, gdy walczono o Demokrację, 
a więc czasy okrągłego stołu i upad-
ku komunizmu. Dzieci dowiedzia-
ły się, jak wyglądało życie codzien-
ne w czasach PRL-u oraz droga do 
Solidarności.

Po tak intensywnej, ale jakże inte-
resującej podróży dzieci podziękowa-
ły Paniom, które oprowadzały nas po 
Muzeum i wróciły do przedszkola, by 
tam przelać na papier swoje wspo-
mnienia z wycieczki. Efektem jest 
przepiękny album, który w ramach 
podziękowania wręczyliśmy pracow-
nikom, gdy ponownie odwiedziliśmy 
Muzeum, gdzie tym razem braliśmy 
udział w warsztatach. ■

Przedszkolaki w Muzeum 
Niepodległości w Myślenicach 
Natalia Hołuj
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INTENCJE MSZALNE

I n t e n c j e  m s z a l n e
9.05.2022, poniedziałek 
7.00 za parafian 
18.00 + Jan Wiśnicz – od brata Kazimierza 

z rodziną 
10.05.2022, wtorek 
7.00 + Kazimierz Dymek – od szwagra 

Marka z rodziną 
18.00 + Włodzimierz Skóra – od siostry 

Małgorzaty z rodziną 
11.05.2022, środa 
7.00 ++ Stefan Suder 18. r. śm., Helena 

żona, Teresa córka, Władysława Le-
śniak, Paweł i Wiktoria Polewka 

18.00 1) + Tadeusz Wilk – od właścicieli, ko-
leżanek i kolegów Firmy Inter – ZOO

 2) + Genowefa Podoba – od rodziny 
Janickich 

 3) + Włodzimierz Kmiecik – od przy-
jaciół syna Michała 

 4) + Adam Ślusarczyk – od rodziny 
Zapałowicz 

 5) + Teresa Nowak – od Marii Hof-
fman 

 6) + Stanisław Braś – od sąsiadów 
Światłoń z rodziną 

 7) ++ Olimpia i Stefan Starzec, Zofia 
i Franciszek Węgrzyn, ich rodzice 

12.05.2022, czwartek 
7.00 + Zofia Kurowska, Michał Galas, Ma-

rianna żona
18.00 ++ Stanisław Braś, jego rodzice, Stani-

sław Hudaszek, Bronisława i Wiktoria 
żony 

13.05.2022, piątek 
7.00 za parafian 
18.00 o pokój na świecie, na Ukrainie, o opa-

miętanie dla agresorów – od Róży św. 
Małgorzaty Marii Alacogue 

14.05.2022, sobota 
7.00 + Kazimiera Braś – od sąsiada Sławo-

mira Kiełbowicza z rodziną 
18.00 ++ Zofia Wilkołek, rodzice Franciszka 

i Franciszek Łapa 
15.05.2022, niedziela 
7.00 ++ Stanisław Kaczmarczyk, Mirosław 

Szczerba 
9.00 ++ Karol Dańda, jego rodzice, Micha-

lina i Józef Zborowscy, Walenty Pęcek 
11.00 + Piotr Węgrzyn – od chrzestnego 

z rodziną 
15.30 ++ Anna i Józef Suruło, Barbara córka, 

Wiera Nowikow, Grzegorz wnuk, Józef 
Gracz, Teresa Gracz 

16.05.2022, poniedziałek 
7.00 za parafian 
18.00 rezerwacja 
17.05.2022, wtorek 
7.00 rezerwacja
18.00 rezerwacja 
18.05.2022, środa 
7.00 + Maria Kiełbowicz – od rodziny Łu-

gowskich z Horyńca Zdroju
18.00 1) dziękczynno-błagalna w intencji 

członków Róży św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego i ich rodzin 

 2) + Jan Włoch – od Jarosława i Rena-
ty Podoba z rodziną 

 3) + Tadeusz Woźniak – od pracowni-
ków domu Senior Plus w Myślenicach 

 4) + Karolina Galas – od Ewy Sieńko 
z dziećmi 

 5) + Władysława Szymańska – od ro-
dziny Sekułów 

 6) + Władysław Janas 
 7) + Zofia Okrasa – od córki Katarzy-

ny z rodziną 
19.05.2022, czwartek 
7.00 rezerwacja 
18.00 1) + Kazimierz Woźniak 2. r. śm.

 2) o rozwój kultu św. Michała Archa-
nioła 

20.05.2022, piątek 
7.00 za parafian 
18.00 + Salomea Podoba – od członkiń Róży 

św. Faustyny 
21.05.2022, sobota 
7.00 + Genowefa Podoba – od syna Piotra 

z dziećmi 
18.00 + Włodzimierz Skóra – od rodziny 

Kowalczyków i Bzowskich z Lipnika 
22.05.2022, niedziela 
7.00 ++ Helena Zborowska, Włodzimierz 

mąż, Dominik wnuk 
8.30 dziękczynno-błagalna w 18. r. urodzin 

Pawła 
10.00 I Komunia Święta 
15.30 rezerwacja 
23.05.2022, poniedziałek 
7.00 za parafian 
18.00 + Kazimiera Braś – od rodziny Bryta-

nów
24.05.2022, wtorek 
7.00 ++ Stanisław, Rozalia, Franciszek, 

Zofia, Maria Węgrzyn, Paweł, Aniela, 
Wiktoria, Katarzyna Polewka, Stani-
sław Sołtys

18.00 rezerwacja 
25.05.2022, środa 
7.00 za parafian 
18.00 1) + Tadeusz Woźniak – od właścicieli, 

koleżanek i kolegów firmy Inter–ZOO
 2) + Włodzimierz Kmiecik – od chrze-

śnicy Sabiny z rodziną 
 3) + Andrzej Hudaszek 
 4) + Edward Gorączko – od rodziny 

Tomal 
 5) + Wiesław Mirek – od pracowników 

restauracji Wilczy Głód 
 6) + Stanisław Rusznica – od siostry 

Aleksandry z rodziną 
 7) + Wanda Silezin 

PRZYCHODZI PACJENT DO APTEKI…

Rozkwitnij na wiosnę –  
domowe SOS
Agnieszka Rozum

Codzienne, poranne i wieczorne 
zabiegi mają istotny wpływ na kon-
dycję naszej skóry. Odzwierciedla ona 
ogólny stan naszego zdrowia i stopnia 
zmęczenia. Dlatego tak ważny jest dla 
niej odpowiednio długi sen (około 8 
godzin), nawodnienie (2 litry wody 
dziennie), oczyszczenie organizmu 
z toksyn oraz aktywność fizyczna, któ-
ra poprawi jej ukrwienie. Odpowied-
nio dobrane kremy na dzień i na noc 
sprawią, że nasza cera będzie zdrowa 
i promienna przez cały rok. Z posiada-
nych w domu surowców bardzo łatwo 
możemy zrobić maseczki na twarz np. 

z siemieniem, która bardzo uelastycz-
nia i łagodzi podrażnienia skóry. 
PRZEPIS 
Ugotuj łyżkę siemienia w szklance 
wody. Ciepłą zawiesinę nałóż na twarz 
i przykryj gazą na 10 minut. Po tym 

czasie zmyj. Użyj kremu odpowiednie-
go dla Twojego rodzaju skóry. Życzę 
wszystkim promiennej cery i uśmie-
chu na co dzień.  ■
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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
15 maja, 5. Niedziela Wielkanocna 
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że 
jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wza-
jemnie miłowali (J 13, 34n).

22 maja, 6. Niedziela Wielkanocna 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do 
niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie 
miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, 
którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie 
posłał, Ojca ( J 14, 23nn).

29 maja, Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego 
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy 
ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, 

rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni 
zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili 
do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, 
wielbiąc i błogosławiąc Boga (Łk 24 51nn).

5 czerwca, Niedziela Zesłania Ducha 
Świętego 
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 
Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze 
(J 14, 15).

12 czerwca, Uroczystość Najświętszej Trójcy 
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, za-
chowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy 
przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy 
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej (Rz 5, 1).

K a l e n d a r i u m  
l i t u r g i c z n e 
3 maja, wtorek
Uroczystość NMP Królowej Polski 

4 maja, środa
Wspomnienie św. Floriana, męczennika 
5 maja, czwartek
Wspomnienie św. Stanisława Kazimierczy-
ka, prezbiteria 
6 maja, piątek
Święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba 

26.05.2022, czwartek 
7.00 + Danuta Podoba – od dzieci 
18.00 + Janusz Motyka 3. r. śm.
27.05.2022, piątek 
7.00 + Mateusz Kościelniak – od brata Łu-

kasza z żoną 
18.00 ++ Emilia i Antoni Braś, Łukasz wnuk 
28.05.2022, sobota 
7.00 w intencji rodzin i małżeństw 
18.00 + Jan Wiśnicz – od córki Jolanty z mę-

żem 
29.05.2022, niedziela 
7.00 ++ Tadeusz Tomal, Henryk i Włady-

sława rodzice, Antoni i Ewa Kasprzak 
9.00 Rocznica I Komunii Świętej 
11.00 + Ewa Dyk 
15.30 rezerwacja 
30.05.2022, poniedziałek 
7.00 za parafian 
18.00 + Radosław Szostak 
31.05.2022, wtorek 
7.00 + Jan Włoch – od wnuków Agnieszki 

i Tomasza 
18.00 rezerwacja 
1.06.2022, środa 
7.00 za parafian 
18.00 1) + Mateusz Kościelniak – od narze-

czonej Jolanty Lenart 
 2) + Władysława Szymańska – od Kry-

styny Braś 
 3) + Teresa Nowak – od rodziny Wąto-

rów 
 4) + Helena Szlachetka – od rodziny 

Szlachetków z Tarnówki 
 5) + Dominik Zborowski 
2.06.2022, czwartek 
7.00 + Małgorzata Łapa – od Antoniny, 

Pawła, Renaty i Ireneusza z rodziną 

18.00 + Władysława i Feliks Król, ich rodzi-
ce, Adam, Michał i Stanisław synowie 

3.06.2022, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani w wypomin-

kach 
18.00 + Genowefa Podoba – od córki Anny 

z dziećmi 
4.06.2022, sobota 
7.00 + Kazimierz Dymek – od kolegi Janu-

sza Braś z rodziną 
18.00 + Kazimiera Hudaszek – od rodziny 

Kaniów, Szczurków, Chludzińskich 
i Prokockich 

5.06.2022, niedziela 
7.00 dziekczynno-błagalna w 26. r. święceń 

o. Ewodiusza z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, Dary Du-
cha Świętego

9.00 ++ Maria i Roman Koperek, Marian 
Kalisz, jego dziadkowie 

11.00 dziękczynno-błagalna w rocznicę uro-
dzin Magdaleny i Wojciecha 

15.30  dziekczynno-błagalna w intencji ro-
dziny 

6.06.2022, poniedziałek 
7.00 za parafian 
18.00 ++ Andrzej i Maria Knapczyk, Kazi-

mierz syn, Feliks Racinowski, Henryka 
i Wacław Burczyńscy, Zbigniew Ra-
cinowski, Andrzej Cegielski, Ryszard 
syn 

7.06.2022, wtorek 
7.00 + Franciszek Sala – od rodziny Sala 

z Krzyszkowic 
18.00 + Jan Wiśnicz – od sołtysa i Rady So-

łeckiej w Jaworniku 
8.06.2022, środa 
7.00 + Jan Włoch – od Stanisławy i Józefa 

Rzeźnik 

18.00 1) + Genowefa Podoba – od Piotra 
i Agnieszki Król z rodziną 

 2) + Kazimiera Braś – od rodziny Szla-
chetków z Tarnówki 

 3) + Karolina Galas – od sąsiadów 
Marty i Marcina Banyś

 4) + Stanisław Braś – od sąsiadki z ro-
dziną 

 5) + Kazimierz Węgrzyn 36. r. śm., 
Maria żona 

 6) + Katarzyna, Władysław, Kazimierz 
Stanach, Józefa i Czesław Mirek 

 7) + Wiesław Mirek – od Renaty i Jó-
zefa Sala z rodziną 

9.06.2022, czwartek 
7.00 + Jan Tomal – od bratowej Genowefy 

Tomal 
18.00 w intencji ojca świętego Franciszka, 

biskupów i kapłanów oraz o nowe po-
wołania kapłańskie, zakonne i misyjne 
z naszej parafii 

10.06.2022, piątek 
7.00 za parafian 
18.00 rezerwacja 
11.06.2022, sobota 
7.00 rezerwacja
18.00 rezerwacja
12.06.2022, niedziela 
7.00 ++ Agnieszka Klimek, Jan mąż, Sta-

nisław syn, Stanisław Podoba, Maria 
i Franciszek rodzice 

9.00 rezerwacja
11.00 dziekczynno- błagalna w intencji Na-

talii w 9 r. urodzin oraz dla całej rodzi-
ny 

15.30 + Kazimiera Hudaszek – od sąsiadek 
Rozalii i Anny 

C h r z t y 
Marcel Michał Łukaszuk 
Mikołaj Opaliński
Karol Bronisław Guzdek

P o g r z e b y 
+ Jan Burkat lat 93.
+ Roman Kiełbowicz lat 61. 
+ Maria Kaim lat 77. 

Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie
a światłość wiekuista
niechaj im świeci…



Triduum Paschalne


