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Wszystko, co uczyniliście jednemu  
z tych braci moich najmniejszych,  

Mnie uczyniliście
(Mt 25, 40 )
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Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczęliśmy kolejny w naszym 
życiu Wielki Post, który przybli-
ża nas do Świąt Wielkanocnych. 
W Kościele mamy wskazanie 
w czwartym przykazaniu kościel-
nym, by zachować nakazane po-
sty. W Polsce wyznaczone są one 
na wszystkie piątki w roku i trak-
towane jako post jakościowy, na-

zywany też wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych. 
Obowiązuje on tych, którzy ukończyli 14. rok życia. Po-
nadto w Środę Popielcową i Wielki Piątek dla osób od 
18. do 60. roku życia stosujemy ścisły post (ilościowy), 
ograniczający posiłki do jednego w ciągu dnia i możli-
wych dwóch lekkich. 

Wydawać by się mogło, że to już wszystko, co związane 
jest z postem. Dla jednych nie będzie to wielkie wyda-
rzenie – zwłaszcza, gdy ktoś powie: „ja i tak nie jem mię-
sa!”. Dla innych ta praktyka postna będzie przychodzić 
z trudem i nieraz jeszcze poczuje wielki głód w Wielkim 
Poście, zwłaszcza w Środę Popielcową czy Wielki Piątek. 
Będą i tacy, dla których potrawy na talerzu w piątki w cią-
gu roku nie będą różniły się od innych dni. 

Post jest świadomym wyrzeczeniem i świadomą re-
zygnacją z tego, co ważne, dla rzeczy ważniejszej. Post 
staje się ofiarowaniem Bogu tego, co najlepsze, do czego 
najbardziej jesteśmy przywiązani. Co jest – wydawałoby 
się – przecież nasze tylko nasze. Do tylu rzeczy jeste-
śmy przywiązani. Warto tu zastanowić się, czy oddajemy 
Bogu to, co pierwsze w naszym życiu? Może pierwsza 
myśl z rana, czy pierwsze słowa w modlitwie po prze-
budzeniu? Może pierwszą wiosenną niedzielę, która za-
chęca do wyjazdu, a mogłaby stać się nasza pierwociną 
dla Boga i postem? 

Św. Franciszek z Asyżu bardzo wiele lat temu ze smut-
kiem powtarzał: „Miłość nie jest kochana!”. Czy od jego 
czasów coś się w tej materii zmieniło? Czy Jezus, który 
oddał za nas swoje życie ma w naszych sercach cześć 
i uznanie za dzieło, którego dokonał? Czy prawdziwie 
kochamy naszego Zbawiciela? Pytanie to pozostawiam 
do refleksji, której może sprzyjać okres Wielkiego Postu.

Czas ten ma nas nauczyć tego, że dla Boga, dla bycia 
z Nim, potrafimy zrezygnować z tego, co ważne i od-
dać to co cenne, po to, by zobaczyć to, co najważniejsze 
i najcenniejsze. 

Tegoroczny Wielki Post jest dla nas szczególnie wy-
jątkowy. Naszą modlitwą i postem ogarniamy przede 
wszystkim miliony ludzi, którzy dotknięci zostali bru-
talnym atakiem wojskowym ze strony Rosji. Modlimy 
się również w intencji wszystkich rządzących i sprawują-
cych władzę na całym świecie, wzywając ich do podjęcia 
dalszych zdecydowanych wysiłków na rzecz zażegnania 
tego konfliktu i uchronienia wielu ludzi przed śmiercią, 
bólem i cierpieniem.

ks. Sławomir Głuszek

Dzwony dzwonią
Rankiem kiedy wstajesz
Bóg Ciebie zawoła
Dzwony już dzwonią
Pójdź do kościoła

Wejdź do kościoła
Klęknij przy Majestacie
Pochyl swe czoło
Siostro i Bracie

Podejdź do ołtarza 
Jezus na Ciebie czeka
By dać Tobie pokarm 
Boga Człowieka

Dziękujmy Bogu za łaski
Ciałem nakarmiony
Bądź nam Panie Boże
Za to wszystko uwielbiony

Wychodzisz z Kościoła 
Pochyl się w ołtarza strony
Powtarzaj trzykrotnie 
Niech będzie Bóg pochwalony
   Dziadek Romek
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Wielki Post to doskonała sposobność do zweryfikowa-
nia i przewartościowania własnej postawy. Na progu tego 
świętego czasu, powinienem przyjrzeć się stylowi swojego 
życia. Może jestem na błędnej drodze poszukiwania tylko 
własnego dobra, przyjemności i powodzenia, a zapomi-
nam, że żyję dzięki Bogu i dla Boga? Czy jestem jeszcze 
w stanie kogoś bezinteresownie kochać? Jeśli odpowiedź 
na te pytania budzi niepokój w sercu, to Bóg daje mi szansę 
w Wielkim Poście wszystko naprawić. Bóg daje mi także 
potężnego wspomożyciela i orędownika, patrona na dro-
gach zmagań wielkopostnych – świętego Józefa. 

Mało o nim wiemy. Ale mamy świadomość, że Bóg go 
wybrał i przeznaczył na opiekuna Jezusa i Maryi. Spomię-
dzy wszystkich ludzi wybrał właśnie jego. To wystarcza, 
aby wybrać go sobie na przewodnika naszej walki we-
wnętrznej na szlakach wielkopostnych.

Uczmy się w Wielkim Poście od św. Józefa, jak rozezna-
wać wolę Bożą w naszym życiu. Pamiętajmy, że Pan Bóg 
pragnie się nami posługiwać w czynieniu dobra. Ma wobec 
nas słuszny i dopasowany do nas plan. Zależy Mu również 
na tym, abyśmy ten Jego zamysł wobec nas odczytali. Kto 
lepiej, jak św. Józef, nauczy nas jak odczytać Boże zamie-
rzenie? On jako człowiek pobożny, czyli ten który stawia 
Pana Boga na pierwszym miejscu, nie rozumiejąc począt-
kowo okoliczności związanych z cudownym poczęciem 
za sprawą Ducha Świętego, nie chciał zniesławić Maryi 
swojej małżonki: „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem 
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, 
zamierzał oddalić Ją potajemnie”(Mt 1, 19). Miał wrażliwe 
i kochające serce. Dlatego do całej tej sytuacji podszedł 
w sposób roztropny, przemyślany i powściągliwy, kierując 
się dobrem drugiego człowieka. Uczmy się tej sztuki od 
tego wielkiego patrona. Niech ten czas nawrócenia i rewizji 
naszego postępowania spowoduje, że będziemy umieli się 
powstrzymać od zbyt pochopnych ocen naszych bliźnich. 
Starajmy się unikać stronniczości, uprzedzeń, nieuczci-
wości i niesprawiedliwości. A przede wszystkim usiłujmy 
gorliwie i wytrwale słuchać tego, co mówi do nas Pan Bóg.

Św. Józef to człowiek, który pozwala prowadzić się Bogu. 
Ufa Mu bezgranicznie. Dlatego wiara w Bożą Opatrzność 
czyni z Józefa męża Bożego, rozważnego, opanowane-
go, cnotliwego i szlachetnego. Jest wzorem zawierzenia 
i posłuszeństwa Bogu. Jest kimś kogo należy naśladować, 

dlatego, że posiada deficytową i cenną zdolność, a miano-
wicie nic nie mówi, ale skutecznie i niezawodnie działa. 
Niby zwykły cieśla, ale mądry i mężny człowiek potra-
fiący (jak to się mówi) wziąć sprawy w swoje ręce. Otóż, 
potrafi w sposób zdecydowany podjąć decyzję o rozstaniu 
z Maryją, ale jednocześnie pozwala prowadzić się Ducho-
wi Świętemu. Należy podziwiać tą kolejną ważną umiejęt-
ność, której także powinniśmy się uczyć od św. Józefa. Być 
jednoznacznym, zdecydowanym i konkretnym, ale jedno-
cześnie zdolnym do korekty swoich decyzji i zamiarów. To 
przymiot wielkich i świętych ludzi. 

Ponadto św. Józef, to nowotestamentalny bohater, któ-
ry jest wzorem dobroci, pokory, cichości i pracowitości. 
A zatem to idealny kandydat oraz autorytet, który otacza 
nas opieką w naszym wielkopostnym zmaganiu z naszymi 
wadami, grzechami, słabościami i uzależnieniami.

Dodatkowo pamiętajmy, że Święty Józef jest patronem 
Kościoła powszechnego, jest patronem wielu krajów, za-
konów, różnych wspólnot chrześcijańskich, a także ojców 
oraz rzemieślników, cieśli, jest patronem dobrej śmierci 
i patronem spraw beznadziejnych.

•••
Na podsumowanie ciekawostka ze św. Józefem w roli 
głównej, odnosząca się do wojny na Ukrainie. Otóż, na 
Ukrainie w jednym z kościołów, na ołtarzyku z figurą św. 
Józefa Opiekuna Najświętszej Rodziny znajduje się rów-
nież modlitwa do św. Józefa jako patrona emigrantów. To 
on jako emigrant musiał wraz ze Świętą Rodziną uchodzić 
do Egiptu i ratować najbliższych przed okrutnym Hero-
dem, który chciał zabić Dziecię Jezus. Jakie to wymowne 
w dzisiejszym czasie, kiedy rodziny ukraińskie są zmuszo-
ne uciekać ze swojej ojczyzny przed współczesnym Hero-
dem – zbrodniarzem, który ma zamiar pozbawić ich życia. 
Dobrze, że Ukraińcy tułacze wybrali tak niebosiężnego 
protektora, który ich będzie dobrze rozumiał, bo sam za-
smakował życia na obczyźnie. W tym trudnym czasie tu-
łaczki, poszukiwania schronienia i lepszych perspektyw 
za granicą, dobrze mieć takiego orędownika i opiekuna. ■

Niezawodny 
orędownik na czas 
Wielkiego Postu
Wacław Szczotkowski
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„Zbliżała się już ostatnia godzina 
Jezusa i rozpoczęło się konanie przed-
śmiertne; zimny pot okrył człon-
ki Jego i spływał obficie. Jan, stojący 
pod krzyżem, ocierał chustą wilgotne 
nogi Pana. Magdalena, złamana bole-
ścią, oparła się o tył krzyża. Najświęt-
sza Panna stała między krzyżem Jezu-
sa i dobrego łotra, podtrzymywana 
przez Marię Kleofy i Salome, i spoglą-
dała z boleścią na Swego konającego 
Syna. Wtem rzekł Zbawiciel: «Wypeł-
niło się!» A podniósłszy głowę, zawo-

łał zaraz głośno: «Ojcze, w ręce Twoje 
oddaję ducha Mego!»” – tak ostatnie 
chwile Zbawiciela opisywała bł. Anna 
Katarzyna Emmerich, która dostąpiła 
wyjątkowych wizji życia Maryi i Jezu-
sa, a także męki i śmierci Zbawiciela.

•
Bł. Anna Katarzyna Emmerich uro-
dziła się 8 września 1774 r. Wspo-
minano ją jako cichą, spokojną, ale 
pogodną i inteligentną dziewczynę. 
Gdy miała 24 lata, ukazał się jej Chry-
stus, przynoszący dwa wieńce: z kwia-

tów i cierni. Od tej pory na jej głowie 
pojawiały się ślady korony ciernio-
wej. W 1802 r. wstąpiła do klasztoru 
augustianek. W 1812 r. na jej rękach, 
nogach i boku pojawiły się krwawią-
ce rany. Do pewnego czasu udawa-
ło się ukryć te mistyczne przeżycia, 
ale w końcu nabrały one tak wiel-
kiego rozgłosu, że zainteresowały się 
nią nawet władze państwowe i objęto 
ją dozorem policyjnym. Próbowano 
udowodnić, że stygmaty są mistyfika-
cją, lecz w wyniku uciążliwych obduk-
cji naukowcy stwierdzili, że mają one 
charakter nadprzyrodzony. Dozna-
wała wielu wizji związanych z życiem 
i męką Jezusa Chrystusa. W ich zapi-
sie pomagał jej sławny niemiecki 
poeta i pisarz – Klemens Brentano, 
który dzięki niej przeszedł głęboką 
przemianę duchową. Wraz z upły-
wem lat, stan zdrowia bł. Anny Kata-
rzyny Emmerich znacznie się pogar-
szał, bardzo cierpiała z bólu. Zmarła 
9 lutego 1824 r. Na ołtarze została 
wyniesiona przez św. Jana Pawła II 
3 października 2004 r.: „Jej przykład 
sprawił, że serca zarówno biednych 
i bogatych, ludzi prostych i wykształ-
conych, otwierały się i z całą miłością 
oddawały Jezusowi Chrystusowi. Do 
dziś głosi wszystkim zbawcze orędzie: 
dzięki Chrystusowym ranom zostali-
śmy zbawieni” – mówił Ojciec Święty 
o Annie Katarzynie Emmerich.

Mistyczka dokładnie opisała, jak 
przebiegały ostatnie chwile Jezusa, 
przybliżając w jaki sposób naigrywa-
li się z Niego Annasz i Kajfasz oraz 
cierpienia, które musiał znieść w wię-
zieniu, gdy przywiązano Go do słupa, 
nie pozwalając Mu się o niego oprzeć, 
choć ledwo trzymał się na poranio-
nych od upadków nogach. Według bł. 
Anny Katarzyny Emmerich poran-
ny sąd nad Chrystusem arcykapła-
ni odprawili, gdy tylko się rozjaśni-
ło i o szóstej rano zaprowadzono Go 
na powrozie przed sąd Piłata. Błogo-
sławiona przedstawiła całą rozmowę 
namiestnika rzymskiego z Nauczycie-
lem z Nazaretu i kłótnię z arcykapła-
nami, a także sąd Heroda. Gdy Chry-
stus powrócił do Piłata, ten uparł się, 
by go ubiczować. Błogosławiona w ten 
sposób opisała tę scenę: „Kaci, klnąc 

Opis męki i śmierci 
Zbawiciela  
wg bł. Anny Katarzyny Emmerich
Justyna Tyrka
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straszliwie i szarpiąc Nim, przymo-
cowali Jego święte, wyciągnięte ręce 
do żelaznego pierścienia u góry i tak 
naciągnęli całe ciało, że nogi, przy-
mocowane u dołu, zaledwie dotykały 
ziemi. I stał tak Najświętszy ze Świę-
tych, obnażony, rozpięty na słupie 
zbrodniarzy, w nieskończonej trwo-
dze i hańbie, a dwaj z tych okrutni-
ków zaczęli ze zwierzęcą żądzą krwi 
siec rózgami Jego święty grzbiet od 
góry do dołu”. Biczowanie Pana Jezu-
sa trwało trzy kwadranse, zakończyło 
się około 9 rano i zaprowadzono Go 
na ukoronowanie cierniem: „Narzuci-
li Mu krótki czerwony płaszcz żołnier-
ski, podarty ze starości, a nie sięgający 
nawet do kolan (…). Ubrawszy weń 
Jezusa, przywlekli Go przed siedze-
nie, posypane skorupami i kamykami, 
i całą siłą posadzili Go na nie. Teraz 
zabrali się do wtłaczania Mu koro-
ny cierniowej.(…) Korona zrobiona 
była tak, jak szeroka taśma, przybra-
ła więc kształt korony dopiero wten-
czas, gdy opasali nią Jezusowi głowę 
i z tyłu mocno związali. Teraz dopiero 
zaczęli naprawdę znęcać się nad Nim. 

Wydzierali Mu trzcinę z ręki i bili nią 
w koronę, by kolce głębiej wbijały się 
w głowę”. Piłat przedstawił Żydom 
Jezusa, który stał skulony, obity i zala-
ny własną krwią, mówiąc „Oto czło-
wiek”. Arcykapłani wpadli we wście-
kłość i zaczęli wykrzykiwać, by Go 
ukrzyżować. Wtedy Piłat zobaczył, 
że nie da sobie rady z tymi szaleńca-
mi, a wściekłość tłumu może dopro-
wadzić do rewolucji. Zasądził, by 
ukrzyżować Jezusa, umył ręce i powie-
dział: „Nie winien jestem krwi tego 
Sprawiedliwego! Wy odpowiadajcie 
za nią!”. „Tę samą krew, którą Piłat 
chciał zmyć ze swych rąk, a nie mógł 
jej zmyć z sumienia, ściągali krwio-
żerczy Żydzi przekleństwem na sie-
bie i swoje dzieci. Żądali, by ta krew 
Jezusa, która dla nas woła o miłosier-
dzie, wzywała pomsty Bożej na nich” 
– pisała błogosławiona. 

•
Przedstawiła drogę krzyżową Chry-
stusa ze szczegółami, które nie są 
znane z Ewangelii. Według jej wizji, 
gdy Jezus zobaczył swój krzyż, uca-
łował go trzykrotnie dziękując Bogu, 

że rozpoczyna się odkupienie ludzi. 
Zbawicielowi pomagali dźwigać belki 
aniołowie, ponieważ nie dałby sobie 
sam rady, taki był umęczony. Błogo-
sławiona dokładnie opisała wygląd 
orszaku, w którym Jezus niósł krzyż. 
Gdy Zbawiciel niósł krzyż wąską 
uliczką pełną nieczystości, ludzie 
z okien szydzili i urągali Mu, obrzu-
cając Go błotem i odpadkami, wyle-
wając pomyje. Nawet dzieci podbu-
rzone przez dorosłych rzucały Mu 
pod nogi kamienie. Według bł. Anny 
Katarzyny Chrystus upadł pod krzy-
żem aż siedem razy. Pierwszy upadek 
opisała tak: „Tutaj to, jak i na wielu 
innych ulicach Jerozolimy leży spory 
kamień, by łatwiej było przejść przez 
kałużę. Doszedłszy dotąd, osłabł Jezus 
bardzo i nie miał już siły iść dalej; a że 
siepacze szarpali Nim niemiłosiernie, 
potknął się o wystający kamień i jak 
długi upadł na ziemię, a krzyż przy-
gniótł Go swym ciężarem”. Rozwście-
czeni siepacze włożyli Mu wtedy na 
głowę cierniową koronę.  ■

(Część druga opisu wizji  
w kolejnym numerze)

W i a d o m o ś c i  z  A rc h i d i e c e z j i
 ▶ Na początku lutego bp Robert Chrząszcz odbył 

podróż do Brazylii z misją przekazania tamtejszym 
Czcicielom Bożego Miłosierdzia informacji o przygo-
towaniach, jakie trwają do 20. rocznicy zawierzenia 
świata Bożemu Miłosierdziu.

 ▶ 16 lutego w parafii pw. Narodzenia NMP w My-
ślenicach miała miejsce peregrynacja ikony Świętej 
Rodziny. W uroczystościach czynny udział brały m.in. 
kręgi rodzin naszej parafii. 

 ▶ Duszpasterstwo Młodzieży zachęca do podjęcia 
wspólnego wielkopostnego wyzwania „CrossPost. 
Pojedynek”. Wszystkie potrzebne informacje można 
znaleźć na stronie www.crosspost.pl.

 ▶ 23 lutego w Królewskiej Katedrze na Wawelu me-
tropolita krakowski abp Marek Jędraszewski odprawił 
Mszę św. w intencji pokoju na Ukrainie.

 ▶ Wezwanie do modlitwy i postu w intencji pokoju 
w Ukrainie oraz pomoc dla uchodźców wojennych 
przybywających do Polski, były głównym tematem 
nadzwyczajnego zebrania Rady Stałej Konferencji 
Episkopatu Polski, które odbyło się online 25 lutego.

 ▶ Caritas Archidiecezji Krakowskiej przygotowa-
ło prawie 900 miejsc noclegowych dla uchodźców 
z Ukrainy.

 ▶ W Krakowie rozpoczęto pielgrzymowanie do 
kościołów stacyjnym pod hasłem „Zauważyć prze-
chodzącego Chrystusa”. Codziennie w jednym z wy-
znaczonych stacyjnych kościołów wybrany biskup 
odprawia Mszę św. 

 ▶ Caritas Archidiecezji Krakowskiej organizuje zbiór-
kę darów i pieniędzy dla uchodźców z kraju ogar-
niętego wojną. Bieżące informacje są dostępne na 
stronie https://www.krakowcaritas.pl/.

 ▶ Wszelkie zapytania i informacje związane z pomo-
cą uchodźcom z Ukrainy: przekazania darów, wolon-
tariatu, potrzeby pomocy, można zgłaszać na adres 
e-mail: ukraina@diecezja.pl. 
Całodobowy kontakt z Caritas Archidiecezji Kra-
kowskiej jest możliwy pod numerami telefonu 
+48 780 604 584 oraz +48575035647.

 ▶ 1 marca zmarł ks. Edward Kapusta, posługujący 
w parafii pw. Narodzenia NMP w Myślenicach.

 ▶ W niedzielę 6 marca zabił dzwon Zygmunt, jako 
wyraz solidarności z Ukrainą.
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Każdy naród ma w swojej historii daty, które pamięta 
w sposób szczególny: wywalczenie niepodległości, zwy-
cięskie zakończenie wojny czy ogłoszenie ważnego aktu 
prawnego. Zwykle są to daty radosne, podniosłe, spajające 
więź narodową i wzmacniające patriotyzm. Świętujemy 
wielkie zwycięstwa, umacniające państwo na arenie mię-
dzynarodowej i jego prestiż oraz poczucie dumy z przy-
należności do narodu. Jednak paradoksalnie, my Polacy, 
świętujemy niemal tylko wyłącznie daty tragiczne w na-
szej historii: kończące się klęską powstania, wybuch dru-
giej wojny światowej czy wprowadzenie stanu wojenne-
go. Oczywiście daty jak 11 listopada czy 3 maja również 
obchodzimy uroczyście, jednak inne kraje nie celebrują 
swoich historycznych porażek. Dlaczego tak jest? Myślę, 
że przydałby się o tym osobny artykuł, ale dziś nie o tym. 
Bo data 24 lutego 2022 roku w historii narodu i państwa 
ukraińskiego zapisze się jako tragiczny dzień agresji Fe-
deracji Rosyjskiej. 

•••
Mówiono o tym od o tym od dawna – przy granicy z Ukra-
iną Rosja gromadzi znaczne odziały sprzętu wojskowego 
i żołnierzy. Politycy, komentatorzy, dziennikarze i publicy-
ści przekrzykiwali się nawzajem od kilku miesięcy: wejdą 
czy nie wejdą. Rozumując logicznie inwazja na Ukrainę 
przysporzyłaby Władymirowi Putinowi – prezydentowi 
Federacji Rosyjskiej – samych problemów, głównie przez 
sankcje, które kraje Zachodu mogły by nałożyć po wkro-
czeniu wojsk i rozpoczęciu działań zbrojnych. Niestety, 
stało się. We czwartek 24 lutego Putin oznajmił w wystą-
pieniu telewizyjnym, że wydał rozkaz przeprowadzenia 
specjalnej operacji wojskowej w Donbasie, której celem 
jest „demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy”, co stało się 
kłamliwym pretekstem do rozpoczęcia inwazji. Dodał na-
stępnie: „cała odpowiedzialność za możliwy przelew krwi 
będzie spoczywać całkowicie na sumieniu reżimu rządzą-
cego na terytorium Ukrainy”. Władze Ukrainy Putin na-
zwał „juntą, która działa przeciwko narodowi”, „neonazi-
stami”, którzy przejęli władzę.

•••
I zaczęło się. Wschodnia część Europy stała się znów te-
atrem wojennym, po osiemdziesięciu latach spokoju, hi-
storia się powtarza. Nie na skalę europejską czy światową, 
ale wybuch krwawej wojny nieopodal naszej granicy i kra-
jów Europy zapewne jest dla wszystkich jeśli nie szokiem, 
to wielkim zaskoczeniem. Przyznam się,że do samego 
końca uważałem, iż wojny nie będzie. Sądziłem, że rosyj-
ski niedźwiedź tylko pręży muskuły, pokazuje pazury, kły 
i głośno ryczy, by kraje Zachodu i NATO nie wtrącały się 

w sprawy krajów Europy Wschodniej, które według Putina 
są naturalną strefą wpływów jego atomowego mocarstwa. 
Ukraińskie spojrzenia w stronę Zachodu nie spodobały się 
Władymirowi Władymirowiczowi i postanowił w końcu 
utemperować europejskie zapędy sąsiada.

Po rozpoczęciu wojny często w przestrzeni publicz-
nej padały pod adresem Putina insynuacje, ze zwariował, 
oszalał, jest niepoczytalny. Mówił tak o nim między inny-
mi premier Holandii Mark Rutte, prezydent Czech Milos 
Zeman czy Włodzimierz Czarzasty. 

Jednak Paweł Lisicki na łamach tygodnika „DoRze-
czy”nr 09/465 w felietonie „Wobec rosyjskiej inwazji” 
używa trzech argumentów, którymi podważa tę teorię. 
Pierwszym z nich jest moment ataku. „Zanim Rosja zdecy-
dowała się na napaść, zabezpieczyła sobie tyły. Podpisane 
przed miesiącami umowy z Chinami sprawiają, że ewen-
tualne sankcje nałożone na rosyjskie surowce – gaz, węgiel 
czy ropę – wcale nie muszą być dla Moskwy tak dotkliwe”. 
Należy również zwrócić uwagę, jak bardzo Rosji zależy na 
dobrych stosunkach z Chinami. Putin przesunął datę in-
wazji ze względu na trwające w Państwie Środka Zimowe 
Igrzyska Olimpijskie. Są na to dowody, które przedstawiła 
gazeta „South China Morning Post” oraz Witold Gadowski 
https://www.youtube.com/watch?v=rjefHhcl4Cc i agencja 
informacyjna Bloomberg https://www.bloomberg.com/
news/articles/2022-01-22/ukraine-crisis-beijing-olym-
pics-may-affect-russia-s-vladimir-putin-s-thinking.

Drugim argumentem, który przedstawia Lisicki to 
wcześniejsze zabezpieczenie finansowe Rosji. „Tak samo 
zręcznie uzależnił od Rosji państwa Unii. Absurdalna poli-
tyka ekologiczna Berlina sprawiła choćby, że sankcje, które 
zapowiadają państwa zachodnie uderzą nie tylko w Rosję, 
ale także w samą Unię. Jak długo bez rosyjskiego gazu wy-
trzymają choćby Niemcy czy Włochy?” Uzależnienie się 
państw europejskich od rosyjskich surowców sprawiło, że 
sankcje mogą zaszkodzić samej Unii. Czy nie właśnie przez 
to Niemcy, Włochy, Węgry i Cypr początkowo nie chciały 
zgodzić się na ostre sankcje (wykluczenie Rosji z syste-
mu bankowego SWIFT)? Wyraziły na to zgodę dopiero 
po ostrych naciskach innych państw. Pokazuje to słabość 
Unii – całkowitą zależność polityki energetycznej Unii od 
widzimisię reżimu Putina. Na szczęście idzie wiosna, więc 
ewentualne zakręcenie przez Putina gazowego kurka, któ-
rym może szantażować Europę, nie będzie aż tak dotkliwe, 
choć i tak napędzi Unii sporo problemów. 

A więc – wojna!
Dawid Grzeszkowicz
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Wreszcie Lisicki mówi: „Po trzecie, Putin musiał do-
strzec osłabienie najważniejszego gracza na Zachodzie, 
czyli Stanów Zjednoczonych. Od chwili objęcia władzy 
w Białym Domu Joe Biden robił wrażenie prezydenta nie-
pewnego, chwiejnego, naiwnego.[…] Ewakuacja z Afgani-
stanu, kiedy to amerykańscy żołnierze w panice opuszczali 
bazy, pozostawiając w nich arsenał broni, była prawdzi-
wym blamażem”. Nic dodać nic ująć. Putin uważa Bidena 
za prezydenta słabego, nie mogącego podjąć radykalnych 
kroków, by go powstrzymać, więc jak mówią „okazja czyni 
złodzieja”.

Lisicki podsumowuje więc, że „W tych warunkach de-
cyzja Putina o ataku na Ukrainę nie musi być tak szalona, 
jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. W gruncie rze-
czy wszystko zależy od przebiegu inwazji. Jeśli Rosji uda 
się szybko opanować najważniejsze obiekty i złamać opór 
Ukraińców, to Putin będzie mógł ogłosić sukces. Moskwa 
wyraźnie pokazała czego oczekuje: chce akceptacji wcze-
śniejszych zdobyczy, czyli Krymu, i całkowitej neutraliza-
cji militarnej Ukrainy. W wersji maksymalnej Putin może 
próbować zainstalować w Kijowie podległy sobie rząd”. 

Piszę ten tekst trzeciego marca. Wiemy, że Ukraińcy 
nadal walczą, stawiając agresorowi bohaterski opór. Bom-
bardowania nie ustają, wręcz armia rosyjska wzmacnia 
ostrzał. Atakują nie tylko obiekty wojskowe, ale również 
cywilne, szpitale, budynki mieszkalne i administracyjne, 
karetki pogotowia, czy jak na jednym z filmów, taranują 
czołgiem jadący spokojnie ulicą samochód. Nie ma wąt-
pliwości, że najeźdźcy dopuszczają się zbrodni wojennych 
i niestety uważam, że w miarę dalszego trwania konfliktu 
działania te będą się nasilać, by złamać ukraińskiego du-
cha i zmusić bohaterskich Ukraińców do poddania się. Jak 
na razie, pomimo przeważających sił rosyjskich Ukraina 
heroicznie broni swojego terytorium. Rosjanie nie zdoby-
li zakładanych celów strategicznych (jednak pierwszego 
dnia inwazji zdobyli elektrownię atomową w Czarnobylu), 
a z większych miast zajęli jak na razie tylko Chersoń.

Jednym z największych bohaterów tej wojny zostanie 
niewątpliwie prezydent Ukrainy Wołodymyr Ołeksandro-
wycz Zełenski, satyryk, aktor, scenarzysta, który w 2019 
roku wygrał wybory prezydenckie, i w chwili ogromnego 
państwowego kryzysu stanął na wysokości zadania, stając 

się prawdziwym przywódcą i mężem stanu. Ogłosił po-
wszechną mobilizację wojskową, mnóstwo ukraińskich 
patriotów zaciągnęło się do armii walczyć o swój kraj, do-
bytek i rodziny.

My, Polacy, też stanęliśmy na wysokości zadania. 
Przyjęliśmy już ponad pół miliona uchodźców wojennych, 
organizujemy zbiórki charytatywne dla doświadczonych 
wojenną tragedią sąsiadów, wspieramy ich materialnie, 
finansowo i duchowo. Nasza lokalna jawornicka społecz-
ność również może pomóc naszym ukraińskim braciom. 
Dary dla nich są zbierane w strażnicy OSP od poniedział-
ku do piątku w godzinach 17.00–19.00, a w soboty i nie-
dzielę od 9.00 do 11.00. Więcej informacji na stronie face-
bookowej „Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworniku”.

W ten trudny, mroczny czas dla Europy, Ukrainy i Ro-
sji módlmy się o rychłe zakończenie wojny i za jej ofiary, 
za zniszczoną teraźniejszość i nadzieję na lepsze jutro dla 
narodu ukraińskiego.

Слава Україні! Chwała Ukrainie!  ■

Pokój
Pokój z Tobą, tak to słowa Pana, 
Do wielu ludzi były powiedziane.

I na tym świecie, jeden z najcenniejszych, 
Dar pokoju i zgody, wśród przykazań pierwszy.

Bo miłość do Boga i bliźniego swego, 
Wszystkie przykazania wynikają z niego.

Nie doceniamy łaski tej na co dzień, 
Że żyjemy w wolnym kraju, w pokoju i ładzie.

Wojna, śmierć, cierpienie, łzy niewinnych płyną, 
Gdy miłości uczucia w duszy zatwardziałej zginą.

Jezu Nasz Zbawicielu, Boża Matko Królowo, 
Uproś łaskę pokoju, zdepcz szatana głowę.

O Panie Boże, spraw prosimy Ciebie, 
Aby ludzie Twe słowa usłyszeli wszędzie.

Cokolwiek uczynisz jednemu z najmniejszych, 
Mnieś to uczynił – pamiętaj z tego sądzon będziesz!

Marcin
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W niedzielę 27 lutego odbyła się gala 
wręczenia nagród laureatom V edy-
cji konkursu rękodzielniczego „Anioł 
na ludowo” zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet 
Jawornika „RÓŻA”. Zgodnie z regu-
laminem tegorocznej edycji konkur-
su praca powinna być wykonana na 
szydełku.

W konkursie wzięło udział 11 prac, 
które zostały przygotowane przez Koła 
i Stowarzyszenia z terenu powiatu 
myślenickiego. 

Komisja konkursowa w składzie: 
Natalia Nowacka – Przewodnicząca 
(doktor w zakresie sztuk pięknych, 
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie), Paulina Sorocka (absol-
wentka Instytutu Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej UJ), Katarzyna 
Kurdziel (absolwentka Uniwersytetu 
Ludowego Rzemiosla Artystyczne-

go) stanęły przed trudnym zadaniem 
oceny prac. Pod uwagę zostały wzięte 
m.in.: materiał, staranność wykonania 
i elementy ludowości w stroju anio-
ła. Po burzliwych obradach i szcze-
gółowej weryfikacji, Komisja przy-
znała następujące nagrody: I miejsce 
dla Stowarzyszenia „My Łęczanie”; II 
miejsce dla Koła Gospodyń i Gospo-
darzy Wiejskich w Bysinie; III miejsce 
dla Stowarzyszenia Bęczarka Razem 
oraz wyróżnienie dla Koła Gospodyń 
Myślenice Górne Przedmieście. Zwy-
cięzcom gratulujemy!

Gorące podziękowania kierujemy 
do Pana Burmistrza Jarosława Szla-
chetki za objęcie Patronatem Hono-
rowym konkursu oraz za przeznacze-
nie środków finansowych na zakup 
nagród dla laureatów.

Równie gorące podziękowania 
przesyłamy do P. Przewodni czą ce go 

Rady Miejskiej Wacława Szczotkow-
skiego za okazane wsparcie finansowe. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
biorącym udział w konkursie i zapra-
szamy do wzięcia udziału w VI edycji 
konkursu już za rok. ■

Gala konkursu  
„Anioł na ludowo”
Stowarzyszenie „Róża”

Zapraszamy mieszkańców 
Jawornika na wspólną  
gimnastykę w poniedziałek 
o godz. 19 (sala gimnastycz-
na), szydełkowanie we wtorek 
o godz.18 (OSP) i nauka tańca 
w piątek o godz. 19 (OSP).
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Kapliczka na Bugaju, została zbudo-
wana około roku 1908 jako wotum 
dziękczynne przez Feliksów (niezna-
ne jest poprawne nazwisko,) za oca-
lenie z choroby hiszpanki Anny, jed-
nej z córek, która wyszła za mąż za 
Jana Podobę. Córka Państwa Kaim, 
dziedzicząc gospodarstwo po rodzi-
cach, wyszła za mąż za pana Szewczy-
ka. Sprzedała gospodarstwo powraca-
jącym z Francji siostrom, pani Marii 
Karaim i Salomei Rusznica z domu 
Liszkiewicz. Opiekę nad kapliczką 
sprawowała Pani Salomea Rusznica. 
W roku 1970 nawiedził kaplicę arcy-
biskup Karol Wojtyła.

Upływające lata nie oszczędziły 
kaplicy. Zniszczenia fundamentów, 
dachu i murów spowodowały duże 
zniszczenia. W czerwcu 2002 roku 
podczas prac remontowych, część 
sklepienia kaplicy uległa samoistnemu 
zniszczeniu. W zaistniałych okolicz-
nościach mieszkańcy Bugaja podjęli 
dzieło budowy nowej kaplicy w miej-

scu dotychczasowej lokalizacji. Stara-
niem wszystkich mieszkańców i przy 
współudziale mieszkańców Jawornika 
już czerwcu, na tym samym miejscu 
powstała nowa, powiększona kaplica. 
W trakcie prac remontowo-budowla-
nych mieszkańcy Bugaja spisali wyżej 
opisaną historię kaplicy wraz z ważny-
mi nazwiskami, dodano również listę 
osób zasłużonych i darczyńców nowej 
kaplicy. Całość umieszczono w mie-
dzianej zabezpieczonej rurze i wmu-
rowano w wieży kaplicy ku pamięci 
dla przyszłych pokoleń – o tym fak-
cie wiedzą tylko nieliczni. Poświę-
cenia nowej kaplicy dokonał biskup 
Kazimierz Nycz.

23 września 2007 roku, w czasie 
wizyty kanonicznej, naszą społecz-
ność odwiedził i pobłogosławił biskup 
Józef Guzdek.

Kaplica pod wezwaniem Matki 
Bożej od wielu lat jest miejscem gro-
madzenia się mieszkańców Bugaja 
na wspólną modlitwę. Odprawiane 

są nabożeństwa majowe, czerwco-
we i październikowe. Nabożeństwa 
te, były odprawiane między inny-
mi przez Stanisława Wyroba, Toma-
sza Szczotkowskiego, Pawła Podo-
ba i Jadwigę Pabis. Przez kilkanaście 
ostatnich lat modlitwę prowadziła Sta-
nisława Polewka, aktualnie od 2 lat 
modlitwom przewodniczy pani Maria 
Kalisz, a opiekę nad kaplicą sprawują 
państwo Rusznicowie.

Do niedawna tradycją były rów-
nież odprawiane w maju i październi-
ku niedzielne Msze święte, które były 
okazją do wspólnej modlitwy o Boże 
błogosławieństwo dla mieszkańców 
i życie wieczne dla zmarłych.   ■

Kontynuujemy rozpoczęty cykl pre-
zentacji prac uczniów klas VII i VIII 
SP związanych z realizacją innowacji 
pedagogicznej: „Odkrywamy nasze 
chrześcijańskie korzenie – wędrów-
ki bliższe i dalsze po naszej Małej 
Ojczyźnie”. Głównym powodem 
opracowania i wdrożenia innowacji 
pedagogicznej była potrzeba zaspo-
kojenia ciekawości i dociekliwo-
ści uczniów dotyczącej przeszłości 

i teraźniejszości „Małej Ojczyzny”, 
w której żyją, przy jednoczesnym 
uczeniu się otaczającego ich świa-
ta. Prezentujemy prace naszych 
uczniów, aby przez to zaspokoić rów-
nież ciekawość czytelników BK. Bo 
zapewne większość jest zaintereso-
wana, jak z tym zadaniem poradzili 
sobie nasi młodzi odkrywcy i bada-
cze lokalnej historii. W tym nume-
rze BK dzieje kapliczki na Bugaju.

Odkrywamy nasze chrześcijańskie korzenie…

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

Kapliczka na Bugaju
Opracowanie:  Krystian Ulman
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Zacytowany fragment opowiadania 
Kąpiel księdza Jana Twardowskiego 
atrakcyjnie ilustruje i przybliża nie-
co zagadkowo przygodę, jaką przeżyli 
uczniowie klas I–III i oddziału przed-
szkolnego biorący udział w Szkolnym 
Konkursie Plastycznym zorganizo-
wanego dla uczczenia Patrona szkoły 

Księdza Jana Twardowskiego. Ucznio-
wie po zapoznaniu się z wytypowany-
mi przez organizatora konkursu opo-
wiadaniami i wierszami autorstwa ks. 
Jana mieli za zadanie wykonać ilustra-
cję do wybranej przez siebie pouczają-
cej historii. Chociaż postawione przed 
uczestnikami konkursu zadanie oka-

zało się nie lada wyzwaniem, to trze-
ba przyznać, że poradzili sobie z nim 
poprawnie i solidnie.

Szkolny konkurs plastyczny będą-
cy jednym z działań zaplanowanych 
w ramach pracy z patronem, był tak-
że jednym z etapów przygotowań do 
święta patrona szkoły. Konkurs zorga-
nizowany dla najmłodszych uczniów 
szkoły, miał na celu przybliżyć postać 
księdza-poety, a także ułatwić lepsze 
poznanie ks. Jana Twardowskiego jako 
mistrza, nauczyciela, przyjaciela dzie-
ci i wzoru do naśladowania. Ponad-
to, uczniowie z klas I–III oraz przed-
szkolaki miały okazje zaznajomić się 
z twórczością naszego patrona i za 
pomocą dowolnej techniki plastycznej 
przedstawić w ilustracjach te wartości, 
które im się podobały i które zapamię-
tały czytając wiersze i opowiadania ks. 
Jana Twardowskiego.

W konkursie wzięło udział 123 
dzieci z klas I–III i oddziału przed-
szkolnego. Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się 8 lutego. Jury konkursowe 

Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego 
dla klas I–III oraz oddziału przedszkolnego pt.

„Ilustracja do opowiadań 
ks. Jana Twardowskiego”
Krystyna Szczotkowska

„A czy można kąpać swoją duszę? Czy można ją umyć? 
Jeżeli ktoś skłamał i potem żałuje, że skłamał, obraził mamusię, 
potem żałuje, trzasnął drzwiami ze złości i potem żałuje – to  
obmywa swoją duszę. Myje duszę, żeby była czysta, bo każda 
złość zawsze ją brudzi. 
Człowiek budzi się rano i myje ciało. Taką samą kąpielą dla du-
szy jest pacierz. Słowami modlitwy myjemy naszą duszę…” 
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w składzie: p. dyrektor Renata Marzec, 
p. Dorota Król, p. Monika Zając doko-
nało oceny prac uwzględniając pomy-
słowość autora ilustracji, walory este-
tyczne pracy, oryginalność, zgodność 
pracy z tematem oraz technikę wyko-
nania i kompozycję. Komisja Konkur-
sowa przyznała następujące nagrody: 
dzieci w wieku przedszkolnym: I miej-
sce – Kinga Zych, II miejsce – Olaf 

Klimas, III miejsce – Maria Kocurek, 
Maja Kiszka; dzieci z klas I–III: I miej-
sce –Sophie Stokłosa kl. Ia, Antonina 
Górecka kl. III, II miejsce – Julia Sroka 
kl. IIa, Aleks Tomal kl. Ia, III miejsce 
– Liliana Chlebda kl. Ib, Damian Kieł-
bowicz kl. Ib, wyróżnienie – Gabriela 
Ziarnik kl. II b. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursu oraz gra-
tulujemy laureatom! ■

Czas tak szybko mija, że nim się obej-
rzeliśmy, cały miesiąc mamy za nami. 
Zaczęliśmy go od „Młodego Piątku” 
w Myślenicach. Mogliśmy tam posłu-
chać wspaniałej konferencji ks. Mar-
cina Filara, której tematem było naj-
ważniejsze przykazanie – przykazanie 
miłości. Usłyszeliśmy o tym, jak waż-
na w tym przykazaniu jest miłość, i jak 
ważne jest, aby patrzeć na to, jakim się 

rzeczywiście jest, a nie poprzez pry-
zmat tego, co wydaje nam się, że sądzą 
o nas ludzie. Bardzo często bowiem 
jest to niewłaściwy obraz stworzony 
przez nas samych. Ważne jest, aby sta-
nąć w prawdzie i pozwolić się kochać 
– sobie i ludziom wokół.

Na następnym spotkaniu mieli-
śmy okazję porozmawiać o naszych 
wzajemnych relacjach oraz podzielić 

się tym, co my o sobie myślimy i jak 
inni nas odbierają. Rozmawialiśmy 
również o ideale, którym jest każdy 
z nas ;) Możemy się o tym przekonać 
przebywając ze sobą i poznając się 
wzajemnie. 

Później spotkaliśmy się na Kar-
nawale Młodych organizowanym 
w ramach pracy młodzieży diecezji 
myślenickiej. Była to bardzo dobra 
okazja do wesołego pożegnania się 
z okresem zwykłym, przy śpiewach 
i tańcach. 

Na sam koniec czytaliśmy frag-
menty Pisma Świętego. W swoich 
rozważaniach skupiliśmy się na war-
tości, jaką jest pokój. Warto go teraz 
docenić i odnaleźć pokój serca, któ-
ry w tak trudnych chwilach jest nam 
niezwykle potrzebny.  ■

Spokojny luty w GA
An. Bartłomiej  Dąbrowski
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KAMYCZEK DLA DZIECI

Kołyska św. Józefa
Żył w Nazarecie bogacz Sufo. 
Gdy urodził mu się syn, pobiegł 
do stolarza Józefa i poprosił, by 
ten zrobił dla jego pierworodne-
go kołyskę.

– To ma być kołyska godna kró-
la! – powiedział Sufo i dodał, że 
suto Józefowi zapłaci, jeśli taka 
będzie. Kiedy przyszedł po odbiór 
zamówienia, Józef pokazał mu 
śliczny i zgrabny mebelek z pach-
nącego drewna.

Opowiedział też Sufo jak jego 
żona, Maryja, podpowiedziała mu, 
jak skonstruować kołyskę, by była 
wygodna także dla młodej mamy. 
Poza tym kołyska sama bujała się 
na dźwięk nuconych kołysanek. 
Ale Sufo był zawiedziony

– Gdzie złoto? – pytał. 
– Gdzie klejnoty? To kołyska 

dla zwykłego dziecka, a nie dla 
mojego wspaniałego syna! Nie 
wezmę jej i nie zapłacę ci ani gro-
sza! – zawołał i odszedł rozgnie-

wany. Jezus, syn Maryi i Józefa 
był już za duży na to, by korzy-
stać z kołyski, więc Józef pomy-
ślał, że zaniesie ją młodej, biednej 
wdowie, Lizie, która właśnie uro-
dziła chłopca. 

Liza początkowo nie chciała 
przyjąć podarunku, ale w koń-
cu Józef ją przekonał. Wdowa 
powiedziała wtedy, że do końca 
życia będzie błogosławić Józe-
fa za ten podarek. Jej synek spał 
odtąd smacznie w Józefowej koły-
sce, a kiedy ona nuciła mu koły-
sanki, kołyska sama kołysała się 
w ich rytm. Tymczasem synek 
Sufo, w złoconej i wysadzanej 
klejnotami kołysce ciągle płakał 
i źle sypiał. Była ona tak ciężka od 
zdobień, że z trudem się kołysa-
ła i strasznie trzeszczała przy każ-
dym ruchu. Sufo przybiegł wtedy 
do Józefa, by jednak wziąć zamó-
wioną wcześniej kołyskę.

Podarowałem ją Lizie – tłuma-
czył Józef.

– To ją odbierz! Zapłacę ci suto! 
– namawiał Sufo.

Nie chcę pieniędzy – rzekł wte-
dy Józef. – Błogosławieństwo ubo-
giej wdowy znaczy dla mnie wię-
cej niż one!

Sufo chciał więc odkupić koły-
skę od Lizy, ale ona powiedziała 
mu, że nigdy nie sprzeda daru, 
który ktoś sprezentował jej z serca. 
Koniec końców, ponieważ koły-
ska była duża, Józef, Liza i Sufo 
uradzili, że swobodnie zmieszczą 
się w niej obaj chłopcy. Sufo oddał 
Józefowi zapłatę za pracę, a Liza 
została opiekunką synka bogacza.

Aleksandra Polewska-Wianeck

19 marca

Uroczystość św. Józefa,  
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny 

Opracowanie:  Lucyna Bargieł
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

W dniach 10 i 11 lutego w przed-
szkolu odbyły się uroczystości 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Nie-
stety w tym roku też nie mogliśmy 
gościć dziadków w naszej placówce 
z powodu ograniczeń covidowych. 
Doświadczenia te pozwoliły nam 
jeszcze bardziej docenić, jak wiel-
kim skarbem są babcia i dziadek.

Świat się zmienia, ale nie zmienia się jedno – miłość 
do babci i dziadka, za którą dzieci chciały serdecznie po-
dziękować. Wnuczęta ze wszystkich grup uczciły to święto 
składając dziadkom życzenia poprzez recytację wierszy, 
śpiewanie piosenek np. grupa Sówek śpiewała piosenkę 
„O nieposłusznym dziadku”, inscenizację „Sześć kucha-
rek” – grupa Piratów i „Porządki z babcią” w grupie Bie-
dronek. Grupa Misiów wyrażała swoją miłość do babci 
i dziadka poprzez tańce „Jak ja się cieszę” i „Niegrzeczna 
polka”. Wszystkie dzieci przygotowały upominki w postaci 

obrazka z sercem „za co kochamy babcię 
i dziadka”, oraz własnoręcznie pokoloro-
wanymi kalendarzami. Dzieci pamięta-
ły, by podziękować za opiekę, cierpliwość 
i czas, jaki poświęcają im dziadkowie. Ży-
czenia złożyła również pani dyrektor Bo-
gumiła Łętocha w imieniu swoim i całego 

personelu przedszkolnego życząc zdrowia, miłości i sza-
cunku, oraz podziękowała za przekazaną przez nich mą-
drość życiową, doświadczenie i rady kierowane do wnu-
ków. Dla dziadków nagrane zostały filmy z uroczystości, 
które zamieszczono na facebooku przedszkolnym. ■

24 lutego odbyło się rozstrzygnięcie 
zorganizowanego w naszym przed-
szkolu konkursu wewnętrznego dla 
rodzin: „Kosmiczne pojazdy”. Dzie-
ci wraz z rodzicami wykonały prze-
piękne i jakże trudne pojazdy, któ-
re ozdobiły całą placówkę. Wszyscy 
przenieśliśmy się w kosmos – choć 
na chwilę… Zaskakujące wykonanie, 
użycie różnorodnych materiałów, cza-
sochłonność i udział najmłodszych 
sprawiły, że jury naszego konkursu 
miało bardzo trudny wybór. W skład 
naszych gości, którzy pochylali się nad 
rakietami i pojazdami kosmicznymi 
wchodziły panie: pani z biblioteki 
w Jaworniku – Elżbieta Kurek i przed-
stawiciel Rady Rodziców naszego 
przedszkola – pani Anna Łapa. Po dłu-
gim oglądaniu padły werdykty, które 
państwu przedstawiamy: Grupa naj-

młodsza, „Misie”: I – Karolina Graj-
kowska, II – Krzysztof Niechajewicz, 
III – Julian Kręt, wyróżnienia: Miko-
łaj Chlebda, Marcelina Topa; Gru-
pa średniaków „Biedronki”: I – Kor-
nel Rospond, II – Adam Jagoda, III 

–Dawid Skóra, wyróżnienia: Adam 
Gniewek, Aleksandra Gracz; Grupa 
starszaków „Piraci”: I – Dawid Guba-
ła, II – Oliwier Kędzior, III – Zuzan-
na Tura, wyróżnienia: Maria Łapa, 
Amelia Leśniewska; Grupa starsza-
ków „Sowy”: I – Amelia Maślerz, II 
– Marcelina Spólnik, III – Tadeusz 
Stefanko, wyróżnienia: Kajetan Szla-
chetka, Dawid Łapa. Wszystkie pra-
ce były przepiękne, zwycięzcy zosta-
li nagrodzeni a wszyscy uczestnicy 
konkursu również otrzymali piękne 
nagrody. Gratulujemy! ■

Przedszkolny konkurs dla rodzin 

„Kosmiczne pojazdy”
Aneta Murzyn

Dzień Babci i Dziadka 
 Barbara Biernacka-Żaba
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INTENCJE MSZALNE

I n t e n c j e  m s z a l n e
14.03.2022, poniedziałek 
7.00 + Włodzimierz Skóra – od syna Artura 

z rodziną 
18.00 ++ Stefania i Stanisław Łapa, ich rodzi-

ce, Zofia i Franciszek Węgrzyn, Józef, 
Ewa, Stanisław i Alicja Łapa 

15.03.2022, wtorek 
7.00 + Kazimiera Braś – od męża Ryszarda 
18.00 + Danuta Podoba – od syna Piotra 

z rodziną 
16.03.2022, środa 
7.00 za parafian 
18.00 1) + Tadeusz Wilk – od koleżanek 

z pracy córki Sabiny 
 2) + Mateusz Kościelniak – od Moniki 

i Jakuba Gaweł 
 3) + Kazimierz Dymek – od Stanisława 

Polewki 
 4) + Włodzimierz Kmiecik – od przy-

jaciół syna Michała 
 5) + Edward Gorączko – od chrzestnej 

matki
 6) + Wiesław Mirek – od chrześniaka 

Ireneusza 
 7) + Stanisław Braś – od chrześniaka 

Piotra z rodziną 
17.03.2022, czwartek 

7.00 + Kazimierz Dymek – od pracodaw-
ców i pracowników Szkółki Jawor 

17.00 + Jan Leśniak – od rodziny Łakomy 
18.03.2022, piątek 
7.00 rezerwacja 
17.00 1) + Wiesław Mirek – od chrześniaka 

Mirosława
 2) + Helena Kurowska – od wnuka Ka-

mila z narzeczoną 
 3) + Teresa Nowak – od wnuka Mariu-

sza z rodziną 
 4) + Helena Szlachetka – od rodziny 

Skórów z Krakowa
 5) + Ryszard Zachara r. śm.
 6) ++ Janina Mardyła 1. r. śm., Stefan 

mąż, Józef Dyduła, Helena żona, Wła-
dysław syn 

19.03.2022, sobota 
7.00 ++ Józef Tomal, Wiktoria żona, Józef 

syn, Józef Kopta, Aniela żona, Alojzy 
Surmiak, Wanda żona, ich rodzice 

17.00 ++ Józef Polewka, Kazimiera i Józef 
rodzice 

20.03.2022, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 + Józef Węgrzyn, syn Piotr 
11.00 ++ Józef Ostafin, Bogusław Kochan, 

Albin i Wiktoria Ostafin, Tadeusz, Ma-
ria, Kazimiera Woźniak, ich rodzice, 
Halina Hodana i Marian Kochan 

15.45 dziękczynno-błagalna w rocznicę uro-
dzin Gabrysi 

21.03.2022, poniedziałek 
7.00 + Halina Hodana 13. r. śm.
18.00 + Jacek Janicki r. śm.
22.03.2022, wtorek 
7.00 + Jan Wiśnicz – od córki Agaty z ro-

dziną 
18.00 + Janina Tarnowska 
23.03.2022, środa 
7.00 + Włodzimierz Skóra – od córki Gra-

żyny z rodziną 
18.00 1) + Danuta Podoba – od koleżanek 

i kolegów córki Barbary
 2) + Genowefa Podoba – od rodziny 

Wyszyńskich 
 3) + Jan Włoch – od Marii i Krzysztofa 

Rusek z rodziną 
 4) + Karolina Galas – od rodziny Ka-

lisz 
 5) + Adam Ślusarczyk – od Ilony i Ma-

teusza Małota 
 6) + Wiesław Mirek – od chrześniaka 

Dominika z narzeczoną 
 7) ++ Józef i Helena Hołuj, Zbigniew 

syn, Józef i Anna Łapa 
24.03.2022, czwartek 
7.00 + Kazimierz Dymek – od chrześniaka 

Michała z rodziną 
17.00 ++ Józef Szlachetka, Antonina i Wła-

dysław rodzice 

Post w aspekcie 
leczniczym
Krótkotrwałe powstrzymywanie się od jedzenia może 
mieć zbawienny wpływ na nasz organizm. Kiedy pości-
my, mózg zaczyna sprawniej działać, szybciej zapamię-
tujemy większe ilości materiału. Wątroba ma szansę się 
zregenerować i zacząć sprawniej pracować. Za sprawą 
głodówki organizm wydala szkodliwe produkty prze-
miany materii, może zapobiec nadciśnieniu, astmie, dnie 
moczanowej, cukrzycy, a nawet nowotworom. Podczas 
postu istotne znaczenie ma nawodnienie organizmu, 
ponieważ woda wypłukuje toksyny, a jednocześnie niwe-
luje nieprawidłowości w gospodarce wodnej. Poszcząc 
wybierajmy czerstwe pieczywo, które wymaga dokład-
nego przeżuwania. Proces ten pobudza wydzielanie śliny 
i wysyła sygnał do mózgu o rozpoczęciu jedzenia. Gło-
dówki odradza się osobom cierpiącym na schorzenia 
wątroby, nerek, a także cukrzykom. A.Rozum 

Św. Patryk (ok. 385–461), patron i apo-
stoł Irlandii; patron górników, bednarzy 
i kowali. Urodził się najprawdopodobniej 
na terenie dzisiejszej Walii w rodzinie 
kapłańskiej. Jako 16-letni chłopiec zo-
stał porwany do Irlandii i sprzedany jako 
niewolnik. Pracował tam przez sześć lat 
jako pasterz owiec. W 407 r. udało mu 

się uciec i powrócić do Anglii. W wyniku pewnego widzenia 
uświadomił sobie, że jego celem jest nawrócenie Irlandczyków 
na chrześcijaństwo. Kształcił się w Galii, Burgundii, Irlandii. 
W 432 r. został wysłany do Irlandii, gdzie rozpoczął chrystia-
nizację kraju. Irlandzcy królowie plemienni roztaczali nad nim 
opiekę, sprzyjając upowszechnianiu wśród ludu chrześcijań-
stwa. Dzięki temu Irlandia stała się „wyspą świętych”. W 444 r. 
Patryk rozpoczął w Irlandii zakładać diecezje, które obsadzał 
biskupami godnymi zaufania, czyli swymi współpracownikami 
z Galii, Brytanii, Italii, ale także z Irlandii. Sam rezydował w Ar-
magh (pn. Irlandia), które stało się od tego czasu duchowym 
centrum Irlandii, i gdzie prawdopodobnie zmarł. Jednak jego 
grobu do dziś nie odnaleziono. Jedyną relikwią jest ząb świę-
tego, przechowywany w Muzeum Narodowym w Dublinie.

W średniowieczu kult św. Patryka był rozpowszechnio-
ny prawie w całej Europie, a w diecezji francuskiej Rouen 
i w Styrii żywy jest do dziś. Emigranci irlandzcy upowszechnili 
go w Ameryce Północnej i w Australii. W dzień św. Patryka 
(17 marca) Irlandczycy przypinają do kapelusza lub kamizelki 
liść koniczyny, który ma im pomóc zgłębić tajemnicę Trójcy 
Świętej. Stał się on również emblematem Irlandii. 

Wspomnienie: 17 marca. Ikonografia: jako biskup w mitrze 
i z pastorałem często trzyma liść koniczyny lub podnosi rękę 
do błogosławieństwa; u stop leży wąż symbolizujący pogań-
stwo, które Patryk usunął z Irlandii. Obok niego wydobywają 
się z ziemi płomienie (ogień czyśćcowy, który pomagał mu 
nakłonić słuchaczy do żalu i pokuty). ■
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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 marzec, 3. niedziela Wielkiego Postu 
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezuso-
wi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał 
z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż 
myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesz-
nikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucier-
pieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie (Łk, 
13,1nn). 

27 marzec, 4. niedziela Wielkiego Postu 
Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko 
stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, 
który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił 
nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie 
Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując lu-
dziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo 
pojednania (2 Kor 5, 17nn). 

3 kwiecień, 5. niedziela Wielkiego Postu 
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyż-
szą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana 
mojego (Flp 3,8). 

10 kwiecień, Niedziela Palmowa Męki 
Pańskiej 
Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, 
bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez 
słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, 
bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi 
ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem. Poda-
łem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym 
Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed 
zniewagami i opluciem ( Iz 50, 4-6).

K a l e n d a r i u m  
l i t u r g i c z n e 
17 marzec, czwartek
Wspomnienie św. Patryka, bpa 
18 marzec, piątek
Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, 
bpa i dra Kościoła 
19 marzec, sobota
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP 
25 marzec, piątek
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
2 kwiecień, sobota
Wspomnienie św. Franciszka z Pauli, 
pustelnika 

4 kwiecień, poniedziałek
Wspomnienie św. Izydora, bpa i dra 
Kościoła 
5 kwiecień, wtorek
Wspomnienie św. Wincentego Ferreriusza, 
prezbitera 
7 kwiecień, czwartek
Wspomnienie św. Jan Chrzciciela de la 
Salle, prezbitera 

25.03.2022, piątek 
7.00 za parafian 
17.00 + Piotr Węgrzyn – od Pawła Zięba 

z rodziną 
26.03.2022, sobota 
7.00 w intencji rodzin i małżeństw 
17.00 + Kazimiera Hudaszek – od wnuczki 

Pauliny z rodziną 
27.03.2022, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 ++ Wojciech Tomal 8. r. śm. – od syna 

Mirosława z rodziną 
11.00 ++ Józefa i Mieczysław Prokoccy w r. 

śm.
15.45 + Jan Tomal – od Heleny i Franciszka 

Moskal 
28.03.2022, poniedziałek 
7.00 ++ Helena i Walenty Włoch 
18.00 + Salomea Podoba – od siostrzenicy 

Agnieszki i od siostrzeńca Tomasza 
29.03.2022, wtorek 
7.00 + Kazimiera Braś – od sąsiadki Bogu-

miły Kiełbowicz 
18.00 ++ Stefania i Józef Profic, Jan Pachacz 
30.03.2022, środa 
7.00 za parafian 
18.00 1) + Tadeusz Wilk – od Doroty Szy-

moniak z rodziną 
 2) + Tadeusz Woźniak – od pracowni-

ków firmy MARROB 
 3) + Edward Gorączko – od siostrzeń-

ca Kamila 
 4) + Włodzimierz Kmiecik – od Nata-

lii i Michała z dziećmi 
 5) + Władysława Szymańska – od Wal-

demara Zborowskiego 

 6) + Stanisław Braś – od sąsiadów 
31.03.2022, czwartek 
7.00 + Jan Wiśnicz – od sąsiadów Zygmun-

ta Kiełbowicza z rodziną 
17.00 + Włodzimierz Skóra – od syna Marka 

z rodziną 
1.04.2022, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani w wypomin-

kach 
17.00 + Genowefa Podoba – od syna Jarosła-

wa 
2.04.2022, sobota 
7.00 + Jan Włoch – od syna Tomasza z ro-

dziną 
17.00 + Małgorzata Łapa – od męża z dzieć-

mi 
3.04.2022, niedziela 
7.00 ++ Emilia i Teodor Szlachetka r. śm., 

Marian Matoga, jego rodzice 
9.00 rezerwacja 
11.00 + Kazimierz Rusznica – od syna Ro-

berta z rodziną i syna Jarosława 
15.45 + Kazimierz Dymek – od córki Kata-

rzyny i Bartosza 
4.04.2022, poniedziałek 
7.00 + Barbara Wajdzik – od męża z dzieć-

mi 
18.00 ++ Jan Łapa, Helena i Franciszek ro-

dzice, Anna bratowa, Jan i Maria Nę-
dza, Roman i Maria Bargieł 

5.04.2022, wtorek 
7.00 + Maria Suder – od córki Anety z ro-

dziną 
18.00 + Danuta Podoba – od syna Tomasza 
6.04.2022, środa 

7.00 + Jan Tomal – od Józefa Bartosz z ro-
dziną 

18.00 1) ++ Stanisław Góralik, Karolina 
żona, Krzysztof wnuk, dusze w czyśćcu 
cierpiące

 2) ++ zmarli pomordowani w czasie 
pacyfikacji w Jaworniku 

 3) + Włodzimierz Kmiecik – od Anity 
i Pawła Wernerów 

 4) + Adam Ślusarczyk – od chrześnia-
ka Bartłomieja 

 5) + Wiesław Mirek – od rodziny Sta-
nach, Szewczyk i Łopata 

 6) ++ dusze w czyśćcu cierpiące 
7.04.2022, czwartek 
7.00 + Maria Kiełbowicz – od koleżanek 

i kolegów ze Szkoły Podstawowej 
17.00 + Mateusz Kościelniak – od ciotki Joan-

ny z rodziną 
8.04.2022, piątek 
7.00 ++ Franciszek i Łucja Węgrzyn 
17.00 + Kazimiera Hudaszek – od syna Zbi-

gniewa z rodziną 
9. 04.2022, sobota 
7.00 + Salomea Podoba – od siostrzeńca 

Marcina z rodziną 
17.00 + Jan Wiśnicz – od syna Michała z ro-

dziną 
10.04.2022, niedziela 
7.00 rezerwacja 
9.00 rezerwacja 
11.00 rezerwacja
15.45 dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo, Dary Du-
cha Św. dla Kingi w 18. r. urodzin oraz 
dla całej rodziny.

C h r z t y 
Eliza Patrycja Polak

Ś l u b y 
Krzysztof Piotr Koperek 
i Magdalena Barbara Kurowska 

P o g r z e b y 
+ Ewa Kazimiera Borzuchowska lat 69.

Wieczne odpoczywanie
Racz im dać, Panie
A światłość wiekuista 
Niechaj im świeci…



Anioł na ludowo

Konkurs „Kosmiczne pojazdy”

Dzień Babci i Dziadka


