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Jezusa…  
zmiłuj się  
nad nami…
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Drodzy Czytelnicy!
Za nami wiele wydarzeń – 15 
maja młodzież naszej parafii 
przyjęła z rąk księdza infułata 
Stanisława Olszówki sakrament 
bierzmowania. W tym dniu mie-
liśmy przeżywać wcześniej zapo-
wiadaną wizytację kanoniczną, 
która została przełożona na inny 
termin. 22 maja z kolei dzieci 

z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej przystąpiły po raz 
pierwszy w swoim życiu do I Komunii Świętej. Nato-
miast 29 maja dzieci z klas czwartych miały swoją roczni-
cę I Komunii Świętej. 

Obecnie przeżywamy miesiąc czerwiec, w którym 
w sposób szczególny czcimy Serce Jezusa. Serce Jezusa 
przebite włócznią żołnierza jest na zawsze symbolem 
niepojętej miłości Boga do człowieka. Pragniemy dzię-
kować Bogu za to, że w Najświętszym Sercu Jezusa objął 

swoją miłością każdego człowieka. Dziękujemy również 
Jezusowi, że jest tak cudownym Wędrowcem, który nie-
strudzenie przechodzi przez ten świat i wypatruje, i szu-
ka każdego, by go ogarnąć Swoją niezgłębioną miłością. 

Z drugiej strony przepraszajmy Go za wielokrotne 
zlekceważenie Jego miłości, za obojętność wobec tego, 
czego chce nam nieustannie udzielać i za wszelką utratę 
łaski, ale jeszcze bardziej za te sytuacje, w których świa-
domie obrażaliśmy Boga i raniliśmy Jego Najświętsze 
Serce, ulegając pokusie i uciekając pod złowrogie skrzy-
dła szatana, zamiast chronić się w niezgłębionej miłości 
Jezusowego Serca. 

I jak najczęściej kierujmy do naszego Boga te słowa, 
które tak łatwo, choć nie zawsze odpowiedzialnie, wypo-
wiadamy do drugiego człowieka: „Nie mogę bez Ciebie 
żyć”. Tak naprawdę tylko Bóg powinien być ich adresem, 
bo bez Niego nikt żyć nie może.

ks. Sławomir Głuszek

Miłosierne Serce Jezusa
Gdy występują jakieś w życiu kłopoty
Albo jesteśmy w życiowej rozterce
Prosimy Cię Panie Jezu Chryste
Ratuj nas i daj nam Twoje zranione Serce

Serce dla nas wszystkich kochane
Jezu dla nas jesteś miłosierny pogodny
Kiedy wyznawcy ślą do Ciebie Jezu 
Do Twego Miłosiernego Serca modły

Miłosierne i zranione włócznią przebite Serce
Wszyscy z miłością do Ciebie wołają
Gdy spojrzymy na zranione Serce Jezusa
Nasze serca z miłości i żalu pałają

Serce Jezusa dla nas jest wiecznie otwarte
Zawsze i wielce uwielbione kochane
Niechaj się dusza nasza Serca Jezusa nie boi
W chwilach trudnych nasze serca Jezu ukoi

Serce Jezusa swoją Bożą miłością 
Nas wiernych do siebie przygarnie
Przytuli do Bożego Serca swojego
Zaprowadzi do Królestwa Bożego

Dziadek Roman

Do Serca Jezusowego
Miesiąc czerwiec się zaczyna, 
Wpatrz się w Serce Bożego Syna.

Przebite za nasze grzechy, 
Tam źródło naszej pociechy.

Cierpliwie Pan na nas czeka, 
W Jego Sercu miłosierdzia rzeka.

To Serce Jezusa dla nas, 
Otwarte czeka w każdy czas.

Przyjdź i wpatrz się w Serce Pana, 
Bo to do wieczności brama.

On zna trudne ludzkie drogi, 
Łaski zleje na twe trwogi.

I choć o grzech się potykasz, 
Westchnij do Boskiego mistrza.

Jezu ulecz sługę swego, 
Przytul mnie do Serca Twego.

Marcin
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Naszym Czcigodnym Kapłanom!
Księdzu Proboszczowi Władysławowi Salawie

z okazji zbliżających się imienin oraz 35 rocznicy święceń kapłańskich
oraz

Księdzu Wikariuszowi Sławomirowi Głuszkowi
z okazji minionych imienin oraz 8 rocznicy święceń kapłańskich

Najlepsze, najpiękniejsze i najserdeczniejsze życzenia!
Aby dobry Bóg obdarzył Was obfitością Swoich łask oraz dobrym zdrowiem, 

Aby udzielał Wam radości i pokoju.
Aby Wam błogosławił w realizacji planów i zamierzeń.

Aby udzielał Wam wszelkiej pomyślności.
Niech Łaskawy Pan sprawi, aby wypełnianie Waszego powołania  

przyniosło zadowolenie i satysfakcję ze służby Bogu i ludziom. 
Dziękujemy za trud posługi kapłańskiej w naszej parafii.

Za każde dobro, za każdą życzliwość, za każdy gest kochającego serca, dziękujemy.
 Podziwiamy codzienną Waszą pracę, troskę duszpasterską  

oraz poświęcenie i w darze ofiarujemy nasze modlitwy.
Niech prowadzi Was Jezus Chrystus,  

niech się Wami opiekuje Matka Najświętsza i Wasi patronowie. 

       Redakcja Białego Kamyka i Parafianie
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Nikomu nie trzeba przypominać, 
jakie święto wypada w dniu 1 czerw-
ca. Wszyscy lubimy świętować Dzień 
Dziecka. Lubimy odbierać życzenia 
i dostawać prezenty. Lubimy także 
składać życzenia i obdarowywać pre-
zentami. W tym dniu jedni czekają 
z utęsknieniem na upominek, a dru-
dzy z przyjemnością go wręczają. No 
może jeśli nie wszyscy, to zdecydowa-
na większość. Warto, aby dorośli przy-
pomnieli sobie lata dziecięce. Bo jeśli 
uważają, że nie są już dziećmi, to na 
pewno kiedyś nimi byli. A nawet jeśli 
utrzymują, że nie są, to nie zaszkodzi 
rozważyć drugą możliwość i zrewido-
wać swoje stanowisko oraz zapatry-
wanie. Przypomnę, że tak naprawdę, 
to wszyscy przecież jesteśmy dziećmi. 
Dziećmi Bożymi. Radość tego świę-
ta, nam to uświadamia i jednocześnie 
przypomina o tym wielkim zaszczycie, 
jaki z tego tytułu posiadamy.

Ksiądz Jan Twardowski przez całe 
życie pamiętał o tym wyróżnieniu. 
Swoją postawą i swoją twórczością 
niezmiennie promował wielką god-
ność, jaką posiada każdy chrześcija-
nin, każdy człowiek, a którą nabył dla 
nas Jezus Chrystus przez swoją mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie.

Informacja o księdzu i poecie poja-
wiła się w tym miejscu nie przypad-
kowo. Otóż dla uczniów, nauczycieli 
i pracowników Szkoły Podstawowej 
w Jaworniku dzień 1 czerwca jest nie 
tylko okazją do świętowania Dnia 
Dziecka, ale także, a może i przede 
wszystkim pomyślną okolicznością do 
celebrowania Dnia Patrona. Ksiądz Jan 
Twardowski, jak wszyscy dobrze się 
orientują, jest patronem Szkoły Pod-
stawowej w Jaworniku. Przypomnę, 
że urodził się 1 czerwca 1915 roku. 

A więc jak łatwo zauważyć, przy-
szły ksiądz i poeta przyszedł na świat 
w Dzień Dziecka. Zatem śmiało moż-
na stwierdzić, że ten znakomity poeta, 
który przez całe życie wyróżniał się 
otwartością, wolnością wewnętrzną 
i wrażliwością dziecka, przez swoje 
narodzenie szczególnie uhonorował 
i zaakcentował to święto dzieci.

Dlatego cała społeczność naszej 
szkoły zdecydowała, aby w dowód 
wdzięczności i uznania dla naszego 
opiekuna i przewodnika, 1 czerwca 
wyznaczyć na święto szkoły, w któ-
rym szczególnie go uszanujemy oraz 
uczcimy. Ksiądz Jan Twardowski 
naprawdę był i jest przyjacielem dzie-
ci. Mieć takiego protektora, to wielkie 
wyróżnienie. 

Aby nie być gołosłownym, pozwolę 
sobie przywołać wypowiedź ks. Jana 
Twardowskiego zaświadczającą, jak 
bardzo poważał i lubił dzieci oraz 
doceniał bliskie relacje z nimi.

„Bardzo sobie cenię wszystkie 
kontakty z dziećmi… Dzieci intere-
sują mnie od dawna. Wygłaszam dla 

nich kazania, piszę książki, ogrom-
nie jestem ciekaw ich reakcji. Mam 
nadzieję, że nawiązuję z nimi dobry 
kontakt. Jeżdżenie do szkół nieraz 
męczy, ale nie chciałbym z tego zre-
zygnować. Od dzieci można wiele 
się nauczyć. Potrafią być zaskakują-
co mądre, aż się człowiek dziwi, skąd 
takie doświadczenie, rozum, uczu-
ciowość u tych małych osób. Można 
mówić do nich o bardzo poważnych 
sprawach, a jednocześnie dowcipko-
wać, przytaczać śmieszne powiedze-
nia i anegdoty. Zawsze podziwiam ich 
wielkie poczucie humoru” (Rozmo-
wa z księdzem Twardowskim. Wywiad 
Heleny Zaworskiej z ks. Janem).

A w innym miejscu tego wywiadu 
poeta mówi: „Dziecko może być dobre 
lub złe, takie czy inne, ale potrzebuje 
matki i ojca. Także Ojca w niebie, któ-
ry sprawi, że ono na zawsze nie umrze, 
będzie istniało. Dziecko na ogół ma 
wielką potrzebę ufności” – można by 
rzec, święte słowa, które w dzisiejszych 
czasach nic nie tracą na aktualności.

Natomiast w wywiadzie Maria-
na Schmidta Niecodzienne rozmowy 
z księdzem Janem Twardowskim nasz 
patron tak opisuje swoje dzieciństwo: 
„Nie byłem ani bojowym, ani agre-
sywnym chłopcem. Nieraz oczywi-
ście psociłem, ale potem żałowałem. 
Niestety nie powstrzymywało mnie 
to od dalszych psot… Lubiłem się 
bawić na podwórku, gdzie graliśmy 
w kamyczki… Mimo że byłem grzecz-
ny, umiałem się bronić i opiekowałem 
się słabszymi”. Ponad to ks. Jan szcze-

W Dniu Dziecka 
świętowaliśmy Dzień 
Patrona
Wacław Szczotkowski
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rze przyznaje, że miał szczęśliwe dzie-
ciństwo i kochającą rodzinę. 

Jego życie, wypowiedzi, opowiada-
nia, wiersze i kazania przekonują, że jest 
naprawdę odpowiednim autorytetem 
i patronem dla młodych ludzi w tym 
niełatwym współczesnym świecie. 

•••
Na zakończenie garść informacji o tym 
jak świętowaliśmy Dzień Dziecka 
i Dzień Patrona.

Gdybym musiał ograniczyć rela-
cję z tej uroczystości do jednego, 
zwięzłego, krótkiego i uproszczone-
go zdania, to brzmiałoby ono tak – 
świętowaliśmy podniośle, radośnie, 
galowo, dumnie, z powagą, pomysło-
wo i oryginalnie.

Ale taki lakoniczny i skąpy opis rze-
czywistości nie oddaje w pełni tego, 
co przeżyliśmy i czego doświadczyli-
śmy. Uczestnicy tej okolicznościowej 
akademii mieli możliwość obejrzeć 
program artystyczny przygotowany 
przez uczniów klasy trzeciej i uczniów 

starszych klas wraz z wychowawcami. 
Zachwycał adekwatny wystrój sceny 
i gustowna dekoracja. Podobała się 
oprawa muzyczna. Wzbudzały uzna-
nie recytacje i scenki sytuacyjne.

Drugim punktem Dnia Patrona 
było wręczenie przez Panią Dyrektor 
nagród dla uczniów klas I–III i oddzia-
łu przedszkolnego za udział w konkur-
sie plastycznym, w którym najmłodsi 
uczniowie naszej szkoły mieli sposob-
ność zilustrować przeczytane wiersze 
i opowiadania patrona.

W ostatnim punkcie obchodów 
Dnia Dziecka i Dnia Patrona odbył się 
finał konkursu o życiu i twórczości ks. 
Jana Twardowskiego. Finał poprzedził 
I etap, w którym wzięli udział wszy-
scy uczniowie klas IV–VIII. Ucznio-
wie wypełniali test, który wyłonił 
spośród biorących udział w I etapie 
sześciu najlepszych. Sześciu finali-
stów rywalizowało o tytuł „Giganta 
wiedzy o patronie ks. Janie Twardow-
skim” oraz główną nagrodę ufundo-

waną przez Panią Dyrektor. Dodam, 
że finał konkursu zorganizowany 
został na wzór telewizyjnego kon-
kursu „Giganci historii” i odbywał się 
na zasadach określonych w tym kon-
kursie. Konkurs składał się z czterech 
rund, które doprowadziły do nomi-
nowania zwycięzcy. Zwycięzca otrzy-
mał tytuł „Giganta wiedzy o patronie 
ks. Janie Twardowskim” i zasiadł na 
specjalnym tronie przygotowanym dla 
tryumfatora Konkursu. 

Na Tronie Giganta wiedzy o patro-
nie ks. Janie Twardowskim zasiadł 
Wiktor Sporysz, uczeń klasy VII c, 
który po mistrzowsku przygotował się 
do konkursu. Gratulacje dla Wiktora 
i pozostałych finalistów, którzy rów-
nież zostali obdarowani nagrodami.

To radosne świętowanie było przy-
datne, owocne i efektywne, ponie-
waż stało się okazją do dobrej zaba-
wy, a także szansą poznania patrona 
szkoły ks. Jana Twardowskiego oraz 
jego twórczości. ■
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Ksiądz infułat Stanisław Olszówka udzielił w niedzielę, 15 
maja sakramentu bierzmowania 51 osobom – młodzieży 
klas 8 Szkoły Podstawowej. Młodzi pod opieką ks. Sławo-
mira Głuszka i pan Wacława Szczotkowskiego przygo-
towywali się do przyjęcia tego sakramentu. Mszę świętą 
wspólnie z ks. infułatem celebrowali m.in. ksiądz proboszcz 
Władysław Salawa i ks. Mariusz Grzechynka – były wika-
riusz naszej parafii.

Na początku Mszy św. rodzice kandydatów do bierzmo-
wania zwrócili się z prośbą do ks. infułata o udzielenie ich 
dzieciom sakramentu, z uwagi na wolę przyjęcia i poczy-
nione przez nich przygotowania. Następnie na wezwanie 
księdza infułata kandydaci wyrazili wspólnie, jakich łask 
oczekują od Boga w sakramencie bierzmowania mówiąc: 
„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umoc-
nił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania 
według jej zasad”. Po wysłuchaniu homilii, którą wygłosił 
ksiądz infułat, wszyscy obecni w kościele odnowili swoje 
przyrzeczenia chrzcielne.

Po specjalnej modlitwie ksiądz infułat udzielił sakra-
mentu bierzmowana. Dokonał tego poprzez namaszczenie 
Krzyżmem Świętym, czyniąc znak krzyża na czole każde-
go przyjmującego. Na zakończenie liturgii przedstawiciele 
bierzmowanych złożyli na ręce księdza infułata Stanisława 
podziękowania za udzielenie sakramentu. ■

Sakrament  
Bierzmowania  
w naszej parafii
ks.  Sławomir Głuszek
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Wiadomości 
z Archidiecezji
 ▶ Od 1 do 7 maja odbył się XIV Ogólnopolski Tydzień 

Biblijny. Jego temat brzmiał: „Posłani z darem pokoju 
Jezusa zmartwychwstałego”. W niedzielę 1 maja otwiera 
go VI Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem 
„Pokój temu domowi” (Łk 10,5).

 ▶ 22 maja w Lyonie została beatyfikowana Założycielka 
Żywego Różańca i Papieskich Dzieł Misyjnych, Służeb-
nica Boża Paulina Jaricot. W Archidiecezji Krakowskiej 
odbywała się nowenna przed tym wydarzeniem, trwała 
od 13 maja aż do dnia uroczystości.

 ▶ 12 maja z Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenic-
kiej wyruszyła jednodniowa pielgrzymka 96 uchodź-
ców z Ukrainy do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 

w Zakopanem oraz Sanktuarium Matki Bożej w Ludźmie-
rzu, aby modlić się o ustanie wojny i pokój na Ukrainie.

 ▶ 15 maja na Wawelu 65 ministrantów Słowa Bożego 
przyjęło błogosławieństwo do posługi ceremoniarza. 

 ▶ 18 maja na Krupówkach otwarto wystawę „Na koń-
cu zostałem góralskim Papieżem”. Jest ona poświęcona 
słowom Ojca Świętego wypowiedzianym do ludzi gór 
podczas wypraw górskich w całym świecie.

 ▶ W Dniu Matki abp Marek Jędraszewski nadał imię 
kard. Karola Wojtyły Domowi Samotnej Matki przy ul. 
Przybyszewskiego w Krakowie. Przez 50 lat w placówce 
opiekę i dach nad głową znalazło 1570 kobiet i urodziło 
się 1155 dzieci.

 ▶ 28 maja święcenia prezbiteratu z rąk abp. Marka Ję-
draszewskiego przyjęło ośmiu diakonów z Archidiecezji 
Krakowskiej. Ponadto w katedrze św. Mikołaja w Biel-
sku-Białej, święcenia prezbiteratu z rąk bp. Romana Pin-
dla przyjęło dziewięciu diakonów pochodzących z Die-
cezji Bielsko-Żywieckiej. JT

Bł. Jolanta, księżna 
Urodziła się w 1244 r. w Ostrzy-
chomiu jako ósme dziecko węgier-
skiego króla Beli IV i Marii z cesar-
skiego rodu Laskarisów. Z jej 
najbliższej rodziny aż cztery oso-
by dostąpiły chwały ołtarzy: sio-
stry – św. Kinga i św. Małgorzata 
Węgierska, ciotka – św. Elżbie-
ta Węgierska i stryjenka – bł. 
Salomea.
Już jako kilkuletnia dziewczyn-
ka przybyła do Krakowa na dwór 
swojej siostry św. Kingi, żony Bole-
sława Wstydliwego, i tu się wycho-
wywała. Wyszła za mąż za księcia 
kaliskiego Bolesława Pobożnego. 
Z małżeństwa tego urodziły się 
trzy córki: Jadwiga, Elżbieta i Anna. 
Jolanta była wzorową żoną i mat-
ką. W 1257 r. zmarł książę Wiel-

kopolski, Przemysław, i prawem 
do spadku cały ten obszar prze-
szedł pod panowanie Bolesława. 
Książę okazał się nie tylko dosko-
nałym organizatorem i admini-
stratorem książęcych dzielnic 
kaliskiej i wielkopolskiej, ale rów-
nież dobrym opiekunem Kościo-
ła. Sprowadził franciszkanów do 
Kalisza, Gniezna, Obornik, Pyzdr 
i Śremu; uposażył klaryski w Zawi-
choście w trzy wsie, powiększył 
także uposażenie cysterek w Oło-
boku i benedyktynów w Mogil-
nie. Czynił to przy wsparciu żony, 
która też opiekowała się bied-
nymi i chorymi. Po śmierci męża 
w kwietniu 1279 r. i szwagra, męża 
św. Kingi, Bolesława Wstydliwe-
go, wraz z siostrą Kingą wstąpi-
ła do klasztoru klarysek w Gnieź-

nie. Zmarła w opinii świętości 17 
czerwca 1298 r. Beatyfikowana 
w 1827 r. przez Leona XII. Jolanta 
jest patronką archidiecezji gnieź-
nieńskiej oraz Kalisza. Wspomnie-
nie: 15  czerwca. 

(na podstawie  
„Leksykon Świętych” Erhard Gorys)
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Tegoroczny Dzień Otwarty Remizy 
zapisał się w kartach historii jako jed-
no z najważniejszych wydarzeń 125. 
roku działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jaworniku.

Grupy zainteresowanych mieszkań-
ców wraz z dziećmi i młodzieżą mogły 
z bliska poznać wszystko, co tylko cha-
rakteryzuje naszą działalność.

Podczas wydarzenia gościliśmy 
przyjaciół z OSP Polanka. Dziękuje-
my za odwiedziny i pomoc.

Niewątpliwie podczas tego dnia 
główną atrakcją był pokaz naszej 
specjalizacji, czyli ratownictwa tech-
nicznego na drogach, w praktyce. 
Ewakuacja  poszkodowanego z po jaz-
du, medyczne działania ratownicze 
w zakresie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy, poduszka średniej pia-
ny gaśniczej – to wszystko działo 
się na oczach gości w towarzystwie 
profesjonalnego komentarza druha 
Naczelnika.

Za nieodpłatne dostarczenie i ode-
branie wraku pojazdu, biorącego 
udział w założeniu dziękujemy ser-
decznie naszemu koledze Danielowi 
Woźniakowi.

Kolejną atrakcją było przygotowa-
ne stanowisko edukacyjne ze sprzę-
tem do nauki udzielania pierwszej 
pomocy, które również zyskało wyso-
ką popularność.

Dzieci mogły zabawić się i poszaleć 
w towarzystwie strażackiej młodzie-
ży, trafiając do tarczy prądem wody 
z hydronetki, rozwijając węża i montu-
jąc prądownicę, a także strącając wodą 
ognie w oknach makiety domku.

Atrakcje dla dzieci to autorskie 
pomysły i niejednokrotnie własno-
ręczne dzieła członków naszej Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Nie mogło zabraknąć oczywiście 
darmowych kiełbasek z grilla i napoi, 
które rozeszły się w mgnieniu oka.

Podczas Dnia Otwartego Remizy 
przygotowane było stanowisko, gdzie 
można było otrzymać niezbędne 
informacje, dotyczące zapisów w sze-
regi OSP i MDP oraz oczywiście doko-
nać samego zapisu.

W sobotnie popołudnie w szeregi 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
rodzice zapisali i zadeklarowali udział 
w jej działalności aż 12 swoich pociech.

Życzymy im wspaniałej przygody 
wśród nas oraz gwarantujemy war-
tościowo i aktywnie spędzony czas.

Liczymy, że wielu z nich zostanie 
z nami na długo, a w przyszłości zasili 
szeregi OSP.

Wstąpieniem w szeregi samej 
Ochotniczej Straży Pożarnej zainte-
resowanych jest dwóch mężczyzn.

Cały czas prowadzimy przyjęcia 
nowych zainteresowanych, czy to do 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
(6–17 lat), czy to w szeregi członków 
zwyczajnych OSP (18–65), a w tym 
celu zapraszamy do kontaktu poprzez 
Facebook lub numer: 514 327 492.

Dzięki takim działaniom jesteśmy 
przekonani, że nasza jednostka będzie 
tętnić życiem, a nowe osoby odnajdą 
w jej szeregach swoją wspaniałą i dum-
ną pasję. ■

Dzień otwarty Remizy
dh Piotr Norek
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AKTUALNOŚCI

Parafia Rudnik
W 1876 roku postawiono w tej miej-
scowości kaplicę, ufundowaną przez 
jednego z mieszkańców. Około 1901 
roku wydano zgodę na odprawianie 
Mszy Świętych w tej kaplicy. Miesz-
kańcy Rudnika gromadzili się na 
modlitwie w tym miejscu, a kaplica 
stała się centrum życia religijnego. 
Miejscowość w tym czasie przynale-
żała do parafii Sułkowice. Z biegiem 
czasu obiekt okazał się jednak za 
mały dla rosnącej społeczności wier-
nych. W 1940 roku podjęto decyzję 
o rozbudowie kaplicy. Udało się tego 
dokonać mimo trwającej zawieru-
chy wojennej. Wkrótce kaplica stała 
się sercem całej sułkowickiej parafii, 
gdyż kościół parafialny zamknięto na 
skutek wybuchu zarazy. Do Rudnika 

przeniósł się wówczas wikariusz ks. 
Karol Śmiech, który zaczął codzien-
nie sprawować Msze Święte. To za 
jego przyczyną doszło do doposaże-
nia kaplicy w potrzebne sprzęty i para-
menty liturgiczne. 

Ołtarz dębowy o cechach sty-
lu gotyckiego w świątyni wykonał 
pochodzący z Rudnika artysta ludowy 
– Cebula. Ponadto artysta ten nama-
lował obraz Matki Bożej Szkaplerz-
nej, a ściany prezbiterium (będącego 
niegdyś kapicą) pokrył malowidłami, 
przedstawiającymi postaci: św. Fran-
ciszka z Asyżu, św. Stanisława Bisku-
pa i św. Zofii oraz św. Jana Nepomu-
cena. Umeblowanie świątyni wykonał 
Roman Szczurek z Rudnika. 

Po wystrojeniu kaplicy przyszedł 
czas na oddzielenie się Rudnika od 
macierzystej parafii. Mieszkańcy już 
od 1911 roku pragnęli stworzyć własny 
ośrodek duszpasterski, jednak ówcze-
sny proboszcz sułkowickiej parafii był 
temu stanowczo przeciwny. Do tematu 
powrócono zatem dopiero 1942 roku, 
kiedy funkcję proboszcza w sułkowic-
kiej parafii objął ks. Jan Sidełko. To 
On obiecał mieszkańcom Rudnika, 
że będzie w ich imieniu postulował 
o utworzenie nowej parafii, jednakże 

prosił, by budowali kościół albo ple-
banię. Zdecydowano, że będzie to ple-
bania, ponieważ Msze święte mogły 
być sprawowane w kaplicy, natomiast 
ks. Karol Śmiech nie miał mieszkania 
i musiał pomieszkiwać w strażnicy. 

24 grudnia 1948 roku ustano-
wiono kaplicę kościołem filialnym. 
Samodzielną parafią Rudnik stał się 
14 kwietnia 1966 roku na mocy aktu, 
wydanego przez kard. Karola Wojty-
łę. Kaplica – mimo że rozbudowana 
– wciąż była niewystarczająca. Pozwo-
lenie na budowę kościoła udało się 
uzyskać dopiero w 1977 roku, a w 1981 
roku przystąpiono do budowy. Zwień-
czeniem prac była uroczystość konse-
kracji świątyni, której przewodniczył 
ówczesny ks. kard. Franciszek Machar-
ski 18 grudnia 1983 roku*. 

* Na podstawie albumu red. M. Krzyża-
nowska-Witkowska, Ł. Wyszomirski, Ko-
ścioły Archidiecezji Krakowskiej. Tysiącletnie 
dziedzictwo. Tom VI, wyd. Ikona, Bydgoszcz 
2021, str. 230.

Odkrywamy nasze chrześcijańskie korzenie…

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

Od grudnia zeszłego roku rozpoczęliśmy na łamach naszej ga-
zetki parafialnej cykl prezentacji pracy uczniów klas VII i VIII 
Szkoły Podstawowej w Jaworniku związanych z realizacją innowa-
cji pedagogicznej: „Odkrywamy nasze chrześcijańskie korzenie – 
wędrówki bliższe i dalsze po naszej Małej Ojczyźnie”. Uczniowie 
w ramach tej innowacji mają odkrywać piękno miejsc związanych 
z kultem religijnym w swoim regionie, zapoznać się z ich histo-
rią i przedstawić czytelnikom Białego Kamyka wyniki swej pracy. 
W tym miesiącu publikujemy opracowanie przygotowane przez 
ks. Sławomira Głuszka dotyczące historii kościoła parafialnego 
w sąsiedniej miejscowości – Rudniku. 
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GRUPA APOSTOLSKA

Ten czas tak szybko mija, już prawie 
kończy się rok szkolny, ale my jesz-
cze się nie zatrzymujemy, nadal prze-
my naprzód z kolejnymi spotkaniami.

Najpierw zaczęliśmy od spotkania, 
w którym rozmawialiśmy o miłosier-
dziu Bożym w sakramencie pokuty. 
Dzieliliśmy się tym, jak dobrze do nie-
go podejść, jak się do niego przygoto-
wać, jednym słowem, jak dobrze się 
wyspowiadać. Ważny w tym wszyst-
kim jest dobry rachunek sumienia, bo 
bez niego nie ma ani żalu, ani postano-
wienia poprawy, ani dobrej spowiedzi.

Podczas kolejnego spotkania 
odkryliśmy pewną zapomnianą 
postać z Pisma Świętego – Miriam, 
siostrę Mojżesza i Aarona, dzięki któ-
rej mogliśmy porozmawiać o służbie, 
o tym, co to może oznaczać w różnych 
kontekstach, także jak Jezus służył 
w swoim życiu. Ostatecznie odkryli-
śmy, że każdy z nas, nawet ta wspa-
niała i pomocna Miriam może upaść, 
ale ważne jest to, aby z upadków się 
podnosić.

W kolejny piątek rozmawialiśmy 
o Piśmie Świętym: czym w ogóle jest, 
o tym, co nam daje. Doszliśmy do kon-
kluzji, że jest to niezmierne źródło 
prawd, które pomagają nam iść przez 
życie z Bogiem, żyć godnie, dlatego 
też zachęcamy również was do tego, 
abyście i wy zaprosili Boga do swojego 
życia poprzez czytanie Pisma Świętego.

Innym razem, podczas spotkania 
staliśmy się podróżnikami samary-
tańskimi. Był to niesamowity czas, 

w którym mogli-
śmy wędrując po 
naszej wsi poba-
wić się, wykonu-
jąc różne grupo-
we zadania, takie 
jak deszyfrowa-
nie, rysowanie, 
gdzie jedna oso-

ba mówi, co druga ma robić, a ta nie 
patrząc, robi to.

Na koniec miesiąca zrobiliśmy 
sobie mały seans. Film „Powołany” 

opowiada o rodzinie, której nie bar-
dzo po drodze z wiarą, która rozmawia 
z księdzem podczas wizyty kolędowej, 
gdzie możemy usłyszeć typowe i bar-
dzo często trudne pytania o wiarę, tj. 
dlaczego cierpimy i jak sobie z tym 
cierpieniem radzić, czy naprawdę 
Bóg jest w stanie w jednym momen-
cie zmienić życie o 180°, dlaczego Bóg 
pozwala na zło. W filmie pokazano, 
odpowiedzi na te pytania poprzez nie-
samowite historie ludzi nawróconych, 
które poruszają do łez. ■

U schyłku roku 
formacyjnego
An. Bartłomiej  Dąbrowski
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORNIKU

Chociaż maj kojarzyć się może głów-
nie z egzaminami maturalnymi, to 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
ks. Jana Twardowskiego w Jaworni-
ku również poddani zostali zewnętrz-
nym formom sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych.

I tak uczniowie klasy trzeciej 
w dniach 12–13 maja przystąpili do 
Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kom-
petencji Trzecioklasisty (OSKT), mają-
cego na celu podsumowanie pierwsze-
go etapu edukacji. Sprawdzian składał 
się z trzech części: polonistycznej, 
matematycznej oraz przyrodniczej. 
Badał kluczowe umiejętności trzecio-
klasistów, takie jak: czytanie ze zro-
zumieniem, pisanie, wiedzę o języ-
ku, liczenie i sprawność rachunkową, 
praktyczne umiejętności rozwiązywa-

nia zadań matematycznych, rozumie-
nie podstawowych pojęć przyrodni-
czych, obserwacje przyrodnicze oraz 
ich analizę. Uczniowie z przejęciem 
i powagą podeszli do tego niełatwego 
zadania i starali się napisać ów spraw-
dzian najlepiej jak potrafili. 

Kolejnym niezwykle ważnym 
wydarzeniem był egzamin ósmokla-
sisty, który odbył się w dniach 24, 25 
oraz 26 maja. Przystąpiło do niego 53 
uczniów klas ósmych Szkoły Podsta-
wowej w Jaworniku. W pierwszym 
dniu uczniowie zmierzyli się z arku-
szem z języka polskiego, w drugim – 
z matematyki, w trzecim – z wybrane-
go języka nowożytnego. Przez trzy dni 
egzaminów uczniowie wykazywali się 
wiedzą zdobytą w czasie nauki w szko-
le podstawowej. Był to jeden z pierw-
szych i najważniejszych sprawdzianów, 
tym bardziej, iż przystąpienie do niego 
warunkuje ukończenie szkoły podsta-
wowej. Jego wynik może mieć także 
znaczenie przy rekrutacji do szkoły 
ponadpodstawowej. Ogólnopolskie 
wyniki egzaminu ósmoklasisty będą 
ogłoszone 1 lipca 2022r. 

Życzymy, aby lata nauki zaowoco-
wały wysokimi wynikami egzaminu, 
które nie tylko pozwolą na spełnienie 
oczekiwań ósmoklasistów, ale również 
otworzą drzwi do realizacji życiowych 
planów. ■

Egzaminy 
Bernadetta Jamro,  Monika Zając
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KAMYCZEK DLA DZIECI

Zesłanie Ducha Świętego
Opracowanie:  Lucyna Bargieł

Zesłanie Ducha Świętego inaczej nazywamy Pięćdziesiątnicą, po-
nieważ Duch Święty objawił się zebranym w wieczerniku aposto-
łom właśnie 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Duch Świę-
ty pod postacią ognistych płomieni spoczął nad głową każdego 
apostoła i Maryi. Nazywamy to święto także „Zielone Świątki”, 
gdyż stroiło się obejścia domów zielonymi gałązkami. „Na Zielone 
Świątki, umajone wszystkie kątki”.

1 czerwca – Dzień Dziecka
Dzieci nie myślą ani o tym, co było, 
ani o tym, co będzie, 
ale cieszą się chwilą obecną,
jak mało kto potrafi.

de la Bruyere Jean

Maria Konopnicka

Zielone świątki
Nasza izba umajona,
Tatarakiem obstawiona,
Tatarakiem, wodną trzciną
I czeremchą i kaliną,
Zielone Święta
La, la, la, la!
Zielone Święta
La, la, la, la!
Maju, maju, świeży gaju,
Pachniesz ty dziś w całym kraju,
Niosą chłopcy gałązeczki,
Wiją wianki panieneczki,
Zielone Święta
La, la, la, la!
Zielone Święta
La, la, la, la!
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

Po dwóch latach pandemii wreszcie nadszedł czas, gdzie 
znów możemy wrócić do normalności, czyli do organizo-
wania na żywo wyjątkowych uroczystości, jakimi są wy-
stępy z okazji Dnia Mamy i Taty. Owa uroczystość odbyła 
się 25 i 26 maja 2022r w strażnicy OSP Jawornik, gdzie 
przedszkolaki z grupy: Piratów, Biedronek, Misiów, Só-
wek zaprezentowały swoim rodzicom piękne widowisko 
z okazji ich święta. Z ogromną radością i zaangażowaniem 
dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze, w których 
dziękowały za miłość, trud wychowania, troskę i cierpli-
wość. Amelka Leśniewska i Anna Dąbrowa zaśpiewały 
przy akompaniamencie gitary piosenki z gminnego kon-
kursu „Ja i moja rodzina” – organizowanym przez Zespół 
Placówek Oświatowych w Bysinie, gdzie otrzymały wy-
różnienia i piękne upominki. Były to piosenki pt. „Mamo, 
Mamo to o Tobie”, oraz „Piosenka dla Mamy”. Nie obyło się 
tutaj bez łez i wzruszeń rodziców, którzy byli zachwyceni 
występami. Po części artystycznej zakończonej gromkimi 
brawami, przedszkolaki z każdej grupy wręczyły rodzicom 
samodzielnie przygotowane upominki. Uroczystość prze-
biegła w ciepłej i miłej atmosferze, która pozostanie na 
długo w pamięci rodziców jak i ich cudownych pociech. ■

Dzień Mamy i Taty
Katarzyna Firek

Abyś zawsze przy nas była.
Najpiękniejsza i jedyna,
mądra, dobra, ukochana,
taka bliska- nasza mama!

Tato, tato ukochany
my życzenia ci składamy
przesyłamy jakby z procy
sto całusów z całej mocy!
Twoje dzieci cię kochają
i za bohatera mają!
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INTENCJE MSZALNE

I n t e n c j e  m s z a l n e
13.06.2022, poniedziałek 
7.00 za parafian 
18.00 + Eugeniusz Gorączko r. śm.
14.06.2022, wtorek 
7.00 + Maria Wilkołek 16. r. śm.
18.00 + Władysława Leśniak 4. r. śm., Wła-

dysław mąż, ich rodzice, rodzeństwo 
15.06.2022, środa 
7.00 za parafian 
18.00 1) ++ Czesław Prokocki, Maria i Anna 

żony, Anna i Franciszek Węgrzyn 
 2) + Anna Łapa (zd. Światłoń) 7. r. śm.
 3) + Włodzimierz Kmiecik – od kolegi 

z pracy 
 4) + Adam Ślusarczyk – od Joanny 

i Krzysztofa Cieślik 
 5) + Władysława Szymańska – od Ur-

szuli i Pawła Broniewskich z Krakowa 
 6) ++ Antoni i Janina Dróżdż, ich ro-

dzice, córki Maria i Halina, Jadwiga 
synowa, Antoni Dróżdż, Franciszek 
Gawlik – od Zofii i Stanisława 

 7) + Zofia Dańczak, Tadeusz mąż
 8) + Jan Burkat – od szwagierki Jolanty 

Gorączko 
 9) + Roman Kiełbowicz – od Mariana 

i Teresy Dąbrowa 
16.06.2022, czwartek 
7.00 ++ Paweł i Józefa Szlachetka, Alicja 

Łukaszuk, Maria Kurowska, Stanisław 
Kurowski, Józefa żona, Ryszard Łuka-
szuk 

10.00 1) o Boże błogosławieństwo, zachowa-
nie od nieszczęść i klęsk żywiołowych, 

o dobre urodzaje, o zgodę i miłość 
w rodzinach w naszej parafii 

 2) za parafian 
15.30 + Antonina i Władysław Szlachetka, 

Józef syn 
17.06.2022, piątek 
7.00 + Włodzimierz Skóra – od Wojciecha 

z Sieprawia 
18.00 + Marian Braś r. śm.
18.06.2022, sobota 
7.00 + Salomea Podoba – od chrześnicy 

Elżbiety z rodziną 
18.00 + Danuta Podoba – od wnuczki Leny 
19.06.2022, niedziela 
7.00 ++ Władysław Zborowski r. śm., Hele-

na żona, Dominik wnuk
9.00 ++ Józef i Helena Hołuj, Zbigniew syn 
11.00 dziękczynno-błagalna w rocznicę ślubu 

Jolanty i Adama z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny 

15.30 + Kazimiera Hudaszek, Stanisława sy-
nowa 1. r. śm.

20.06.2022, poniedziałek 
7.00 ++ Władysław Łapa, Agnieszka i An-

toni rodzice, Jan Szlachetka 
18.00 + Mateusz Kościelnik – od matki 

chrzestnej z rodziną 
21.06.2022, wtorek 
7.00 + Jan Włoch – od wnuczki Sandry 
18.00 + Danuta Podoba 1. r. śm. – od męża 

i dzieci 
22.06.2022, środa 
7.00 + Kazimierz Dymek – od Bogumiły 

i Grzegorza Polewka z rodziną 
18.00 1) + Genowefa Podoba – od rodziny 

Królów

 2) + Kazimiera Braś – od sąsiadów 
Łapa 

 3) + Małgorzata Łapa -od sąsiadów 
Morlak 

 4) + Wiesław Mirek – od rodzeństwa, 
Wojciecha z rodzicami 

 5) + Teresa Nowak – od rodziny Majdów 
 6) dziękczynno-błagalna w 7. rocznicę 

ślubu Anety i Zbigniewa 
 7) o Boże błogosławieństwo dla czci-

cieli św. Michała Archanioła i ich ro-
dzin oraz o rozwój kultu św. Michała 
Archanioła 

 8) + Marian Górka – od kuzynki Hali-
ny z rodziną z Poręby 

 9) + Jan Burkat – od rodziny Opiela 
z Limanowej 

 10) + Roman Kiełbowicz – od rodziny 
Podoba 

23.06.2022, czwartek 
7.00 ++ Jan Łapa, Helena i Franciszek ro-

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

18.00 rezerwacja 
24.06.2022, piątek 
7.00 + Janina Tarnowska z okazji imienin 
18.00 + Łukasz Wilkołek 2. r. śm.
25.06.2022, sobota 
7.00 w intencji rodzin i małżeństw 
18.00 + Jan Wiśnicz – od rodziny Baran 

z Krzyszkowic 
26.06.2022, niedziela 
7.00 + Jan Tomal – od siostrzenicy Jolanty 

z rodziną 
9.00 rezerwacja 
11.00 + Łukasz Wilkołek 2. r. śm. – od syna 

Michała z mamą 

PRZYCHODZI PACJENT DO APTEKI…

Cieciorka -poznaj jej 
właściwości
Agnieszka Rozum

Zwana grochem włoskim jest war-
tościowym źródłem białka, amino-
kwasów, składników mineralnych 
takich jak wapń, fosfor, żelazo, potas, 
magnez. Wapń i fosfor wpływają na 
dobrą kondycję kości i zębów. Żelazo 
razem z potasem są istotne ze względu 
na układ krwionośny, produkcję krwi-
nek czerwonych i prawidłowe ciśnie-
nie tętnicze. Magnez wspomaga prawi-
dłową pracę mięśni. Cieciorka zawiera 
także ważne dla zdrowia witaminy C,K 
oraz witaminy z grupy B. Witamina C 
pomaga zadbać o dobrą odporność. 
Witamina K bierze udział w proce-
sie krzepnięcia krwi oraz wpływa na 
dobrą kondycję kości. Witaminy z gru-
py B korzystnie oddziałują praktycz-

nie na cały organizm. Ciecierzyca to 
również bogate źródło błonnika któ-
ry wspomaga pracę jelit, zapobiega 
zaparciom. Przeciwutleniacze zawar-
te w grochu włoskim działają prze-
ciwzapalnie, przeciwnowotworowo 
oraz przeciwbakteryjnie. Cieciorka 
to doskonały dodatek do zup, sała-
tek, deserów, ciast, etc.

Prosta, zdrowa, kolorowa  
sałatka z cieciorką:

 ▶ 250 g cieciorki
 ▶ mała główka białej kapusty – 

pokroić, posolić, odcisnąć
 ▶ 1 cebula – osolić,pokroić,odcisnąć 
 ▶ 2 jabłka ze skórką – pokroić 
 ▶ 2 łyżki czarnuszki 

 ▶ 1 łyżeczka chilli 
 ▶ 1 łyżka miodu 
 ▶ 2 łyżki oliwy z oliwek 
 ▶ 2 łyżki żurawiny suszonej 
 ▶ sok z cytryny 

Całość wymieszać, doprawić do sma-
ku solą i pieprzem. SMACZNEGO! ■
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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
19 czerwca, 12. niedziela zwykła 
Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech 
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten 
je zachowa (Łk 9, 24).

26 czerwca, 13. niedziela zwykła 
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem 
trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod 
jarzmo niewoli (Ga 5,1). 

3 lipca, 14. niedziela zwykła 
Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, 
jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla 
mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie 
znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie 
(Ga 6,14).

10 lipca, 15. niedziela zwykła 
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialne-
go, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 
bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co 
w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne 
i niewidzialne, Trony i Panowania, Zwierzchności 
i Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało 
stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko 
w Nim ma istnienie (Kol 1,15n).

K a l e n d a r i u m  
l i t u r g i c z n e 
13 czerwca, poniedziałek
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, 
prezbitera i dra Kościoła 
14 czerwca, wtorek
Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa 
i męczennika 
16 czerwca, czwartek
Uroczystość Bożego Ciała 
17 czerwca, piątek
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielow-
skiego, zakonnika 
21 czerwca, wtorek
Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, 
zakonnika
23 czerwca, czwartek
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela 
24 czerwca, piątek
Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa 
25 czerwca, sobota
Wspomnienie Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Maryi Panny 
27 czerwca, poniedziałek
Wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskie-
go, bpa i dra Kościoła 
28 czerwca, wtorek
Wspomn. św. Ireneusza, bpa i męczennika 

29 czerwca, środa
Uroczystość świętych Apostołów Piotra 
i Pawła 
30 czerwca, czwartek
Wspomnienie Świętych Pierwszych Mę-
czenników św. Kościoła Rzymskiego 
4 lipca, poniedziałek
Rocznica poświęcenia Bazyliki Metropoli-
talnej w Krakowie 
5 lipca, wtorek
Wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej 
6 lipca, środa
Wspomn. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 
8 lipca, piątek
Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera 

15.30 dziękczynno-błagalna w 18. r. urodzin 
Magdy 

27.06.2022, poniedziałek
18.00 rezerwacja 
28.06.2022, wtorek
7.00 + Bogusław Hudaszek, Kazimierz oj-

ciec, Józefa i Wojciech Kołodziej 
29.06.2022, środa 
18.00 1) + Kazimierz Dymek – od rodziny 

Pająków 
 2) + Włodzimierz Kmiecik – od przy-

jaciółki Pauliny 
 3) + Helena Kurowska – od sąsiadki 

Józefy Kocur 
 4) + Stanisław Braś – od rodziny Twar-

dosz 
 5) + Władysława Dudek 
 6) + Władysława Leśniak – od Marii 

i Ryszarda Leśniak z Węglówki 
 7) + Edward Gorączko – od rodziny 

Góralik 
 8) + Jan Burkat – od Janusza Gorączko 

z rodziną 
 9) + Roman Kiełbowicz – od Pauliny 

i Michała Leśniewskich 
 10) + Maria Kaim – od Heleny i Piotra 

z rodziną z Żywca 

30.06.2022, czwartek 
7.00 ++ Jan i Franciszka Siuta, Kazimierz, 

Bronisław synowie, Paweł, Aniela, 
Wiktoria Polewka, Helena Szlachetka 

1.07.2022, piątek 
7.00 ++ za zmarłych wypominanych 
18.00 + Franciszek Bartosz, Emilia żona, 

Franciszek syn 
2.07.2022, sobota 
7.00 + Genowefa Podoba – od córki Marii 

z rodziną 
3.07.2022, niedziela 
7.00 ++ Władysław Zborowski, Helena 

żona, Dominik wnuk 
9.00 + Jan Łapa 29. r. śm.
11.00 + Kazimiera Braś – od Ewy i Dawida 

Długosz
4.07.2022, poniedziałek 
18.00 + Genowefa Podoba – od wnuczki 

Anny z mężem 
5.07.2022, wtorek 
7.00 + Jan Włoch – od córki Renaty z ro-

dziną 
6.07.2022, środa 
18.00 1) ++ Stanisław Góralik, Karolina 

żona, Krzysztof wnuk, dusze w czyśćcu 
cierpiące 

 2) + dr Marek Sajewicz r. śm 
 3) + Mateusz Kościelniak – od kole-

żanki z biura Firmy WAKOM 
 4) + Stefan Starzec r. śm., Olimpia 

żona 
 5) + Władysław Leśniak – od Zofii To-

mal 
 6) o szczęśliwy przebieg operacji dla 

Krystyny i szybki powrót do zdrowia 
 7) + Jan Burkat – od członków Koła 

Rolniczego w Jaworniku 
 8) + Anna Wyroba 25. r. śm.
 9) + Maria Kaim – od Anny Wójcik 

z Ochotnicy 
7.07.2022, czwartek 
18.00 rezerwacja 
8.07.2022, piątek 
18.00 + Salomea Podoba – od Antoniny Po-

doba z rodziną 
9.07.2022, sobota 
7.00 rezerwacja 
10.07.2022, niedziela 
7.00 dziękczynno-błagalna w 5. r. ślubu 

Moniki i Pawła z prośba o dalsze Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny

9.00 rezerwacja 
11.00 rezerwacja 

C h r z t y 
Jan Stanisław Hudaszek 
Wiktoria Teresa Ostafin 
Oliwier Wojciech Piątek 
Adam Marcin Karaim 

Ś l u b y 
Łukasz Robert Zajda 
 i Róża Anna Polewka 
Zbigniew Józef Drabik 
 i Dagmara Emilia Mirek 

P o g r z e b y 
+ Zofia Karcz – Szlachetka lat 80. 
+ Tadeusz Holuj lat 93.



Bierzmowanie


