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Decyzją ks. Arcybiskupa Marka Jędra-
szewskiego ks. Wikariusz Sławomir 
Głuszek został przeniesiony do innej 
parafii, aby w niej podobnie jak u nas 
realizować swoje kapłańskie powoła-
nie. Oczywiście ks. Arcybiskup jako 
Ordynariusz naszej Archidiecezji 
kierując się dobrem całej wspólno-
ty diecezjalnej, a nie tylko dobrem 
naszej parafii, na podstawie danej mu 
przez Pana Jezusa władzy apostolskiej 
powziął postanowienie, które należy 
przyjąć, uszanować i zaakceptować. 

Chociaż polubiliśmy ks.  Sławka, 
zżyliśmy się z nim i uznajemy go 

jako swojego, to nie możemy go sobie 
zawłaszczać. Skoro przez pięć lat był 
dla nas darem, to pozwólmy w ramach 
chrześcijańskiej solidarności, aby przez 
kolejne lata był darem dla innych. 
Naturalne, że jest nam smutno, że roz-
łąka jest dotkliwa, że łzy wzruszenia 
cisną się do oczu. Ale te złożone i nie-
łatwe doświadczenia nie powinny nam 
przysłaniać chrześcijańskiej ufności 
w Bożą opatrzność i ograniczać roz-
tropnych i dojrzałych reakcji. 

Trzeba nam raczej wyrazić wdzięcz-
ność, okazać serdeczność, oznajmić 
przywiązanie oraz zadeklarować 

modlitwę i braterską pomoc oraz 
wypowiedzieć słowa uznania i podzi-
wu dla jego pracy duszpasterskiej 
w naszej parafii. 

Z tego też tytułu pojawił się pomysł, 
aby w „Białym Kamyku” dać wyraz 
naszej życzliwości i sympatii, jaką 
mamy wobec naszego Czcigodnego 
Księdza Sławomira.

Jednakże nie będzie to w formie tra-
dycyjnie stosowanej, czyli nie będzie 
wygłaszanej laudacji, nie mamy 
zamiaru pisać panegiryku sławiące-
go ks. Sławka, nie zamierzamy też silić 
się na pochlebstwa i komplementy, nie 
zamyślamy wystawiać laurki, a także 
kadzić oraz słodzić pięknymi słówka-
mi. Bo byłoby to zbyt banalne, pospo-
lite i spłycone.

Najlepszym wyjściem będzie zapre-
zentowanie wypowiedzi naszych para-
fian. Są szczere, trafne i wiarygodne. 
Są najlepszym świadectwem miłości 
jaką darzymy ks. Wikariusza i powa-
żania jakie zyskał we wspólnocie 
parafialnej. 

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce wa-
kacyjny numer naszej gazetki 
parafialnej. Trwają upragnio-
ne przez wszystkich wakacje. 
W sposób szczególny cieszą 
się dzieci i młodzież. Zakoń-
czył się rok szkolny, a wraz 
z nim szkolne plecaki poszły 
na odpoczynek. Zamknęły 
się podręczniki i zeszyt. Przez 

dwa miesiące nie będzie klasówek, sprawdzianów. Czeka 
nas zatem wiele przygód i atrakcji. Będziemy zwiedzać 
nowe miejscowości. Może znajdziemy się w górach, nad 
jeziorem lub nad morzem. Zachwycać się będziemy ciszą 
lasów i pól dojrzewających zbożem. Roztoczą się przed 
nami cudowne widoki krajobrazów. Podziwiajmy wów-
czas ślady Bożej Mądrości i chwalmy Stwórcę za piękny 
świat, chętnie módlmy się na szczytach gór, nad brzegiem 
jeziora, czy w leśnej ciszy. 

Gdy na szlakach naszych wędrówek spotkamy krzyż 
lub kapliczkę, zatrzymajmy się, by uczcić Matkę Bożą 
i odmówmy Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario… i odczu-
jemy wówczas radość w sercu. Przed podróżą nigdy nie 
zapomnijmy przeżegnać się w samochodzie, autobusie, 
pociągu czy samolocie. 

W jednej gablotce kościelnej wśród ogłoszeń parafial-
nych były umieszczone bardzo mądre i pożyteczne rady 
wakacyjne. Oto one: 

1. Nie przeżyj niedzieli bez Mszy św. 
2. Nie spędź dnia bez modlitwy. 
3.Włóż do plecaka modlitewnik i różaniec. 
4. Noś krzyżyk lub medalik. 
5. Podziwiaj Boga w przyrodzie. 
6. Nie zakłócaj spokoju innym. 
7. Szanuj dobro wspólne. 
8. Wyślij sms'a z pozdrowieniami dla najbliższych. 
9. Bądź usłużny wobec innych. 
10. Pożegnaj się z rodzicami, ale nigdy z Panem Bogiem. 
Skorzystajmy z tych dobrych rad, abyśmy wszyscy 

zdrowi, radośni, a przede wszystkim wypoczęci wrócili 
z tych wakacji. 

Czas wakacji to także czas pożegnań. Po pięciu latach 
pobytu wśród Was, decyzją metropolity abpa Marka Ję-
draszewskiego, zostałem przeniesiony do parafii Matki 
Bożej Królowej Polski do Ryczowa koło Zatoru. Przede 
mną nowe wyzwania. Dlatego w tym miejscu chciał-
bym podziękować za wszystko, co od Was otrzymałem, 
za każde dobre słowo, wsparcie i obecność. Polecam się 
dalej Waszej modlitwie. Zostańcie z Bogiem. 

ks. Sławomir Głuszek

Dziękujemy!!!
Krystyna i  Wacław Szczotkowscy

Po pięciu latach znowu przeżywamy rozstanie 
i pożegnanie w naszej wspólnocie parafialnej.
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Kręgi Domowego Kościoła 
W imieniu Kręgów Domowego Kościoła podziękowania przekazuje małżeństwo Justyna i Michał Tyrka:

Drogi Księże Sławomirze! Na drodze Twego powołania Bóg posłał Cię także do rodzin,  
które są pierwszym seminarium każdego kandydata do kapłaństwa.  
Dziękujemy Ci za wszystkie błogosławieństwa, którymi nas otoczyłeś i za modlitwę w naszej intencji. 
Dziękujemy za sakramenty, których udzieliłeś członkom naszych rodzin, dzięki którym spłynęła na nas 
niewidzialna łaska Boża. Za wspólne spotkania, na których dzieliłeś się swoją radością, uśmiechem 
i żartami, ale także z troską i powagą odpowiadałeś na nasze pytania.  
Niech Cię Pan błogosławi i strzeże w Twej pracy duszpasterskiej, żebyś spotkał ludzi o dobrych sercach, 
którzy zawsze ciepło, z miłością i wdzięcznością Cię przyjmą.

Schola i Grupa Apostolska
Podziękowania od Scholi i Grupy Apostolskiej przesyła opiekunka i animatorka Martyna Szlachetka: 

Schola Dzieci Bożych bez wsparcia i pomocy naszego księdza wikariusza Sławomira nie byłaby  
tak wyjątkowa. Jego wielkie serce, uśmiech i wsparcie doprowadziło do rozrostu  
i umocnienia dzieci, które tworzyły scholkę parafialną.  
Kochany Księże, z całego serca dziękujemy Ci za Twoją pomoc, oddanie i poświęcony nam czas. 
Dziękujemy za to, że byłeś z nami w tych momentach, że wspierałeś nas podczas różnorakich, ważnych 
przeżyć. Dziękujemy Ci za to, że dzięki Twojej wierze i posłudze prowadziłeś nas coraz bliżej Boga, 
a zachęcając do śpiewu i niejednokrotnie śpiewając z nami uwielbiałeś i wychwalałeś Pana.  
Wielkie Bóg zapłać! Będziemy o Tobie pamiętać w naszych sercach i modlitwach! 

Drogi Księże Sławomirze! 
Te lata spędzone z Księdzem na Grupie Apostolskiej w sercach wszystkich uczestników,  
którzy tworzyli tę wspólnotę, zapadną w pamięci. Dzięki Twojej posłudze, wierze, oddaniu, wsparciu 
mogliśmy umacniać nas samych oraz nasze relacje z Bogiem. To właśnie dzięki Tobie tak wspaniałe lata 
przeżyliśmy na GA, pełne miłości i dobra, pokoju i radości, uśmiechu i wiary.  
Dziękujemy za każde słowo, za każde copiątkowe spotkania, adoracje, wyjazdy.  
Dziękujemy za to, że z nami byłeś.  
My nigdy nie zapomnimy i będziemy polecać Księdza w modlitwach. Szczęść Boże! 

Biały Kamyk
Słowa podziękowań skierował do opiekuna „Białego Kamyka” jeden z redaktorów i założycieli naszego  

parafialnego pisma pan Andrzej Pawłowski: 

Biały Kamyk wychodzi już blisko 17 lat, więc zrozumiałe jest, że redagujący go są czasem zmęczeni, 
żeby nie powiedzieć „wypaleni”. Nowi autorzy dołączają bardzo rzadko. Mimo to nasza gazeta 
wychodzi regularnie co miesiąc i dociera do ok. 200 jawornickich rodzin. Ogromna to zasługa  
ks. Sławka. Od początku swojej posługi jest z redakcją na każdym jej spotkaniu. Ma zawsze ułożony 
wstępny plan numeru. Regularnie pisze mądre rozważania wstępne, kalendarium, czytania i intencje. 
Często też inne artykuły. Nigdy nie spóźnił się z przesłaniem obiecanego materiału. On zawsze nam 
towarzyszy – doradza, pomaga, dopinguje. Swoją radością i humorem dodaje ducha.
Drogi ks. Sławku – Ty umiesz wyzwolić w ludziach dobro, a to przecież droga do Pana Boga. 
Dziękujemy, że mogłeś przez te lata z nami być. Prosimy Pana, by na nowych ścieżkach  
strzegł Cię przed złem. Pisz nowe „Kamyki” dla nowych Twoich parafian.

Podsumowując dedykujemy Czcigodnemu ks. Wikariuszowi Sławkowi słowa św. papieża Jana Pawła II: 

„Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, czy zawód,  
niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem  
i który pomaga przetrwać każdą trudność”. Szczęść Boże!
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Pielgrzymka parafialna do 
Sanktuarium Świętej Kingi 
w Starym Sączu, Miasteczka 
Galicyjskiego i Karpackiej Troi 
Parafianka

Punktualnie o 7.30 siedzimy w auto-
karze. Przewodnik duchowny naszej 
pielgrzymki ks. Sławomir też punk-
tualny! Krystyna sprawdza listę obec-
ności, kierowca Pan Marian rusza 
w drogę. Z okna plebani błogosławi 
nas ksiądz proboszcz.

– No i pojechali… – powiedziała 
wnuczka na parkingu.

Na początek śpiew… kiedy ranne 
wstają zorze…, modlitwa, pogadusz-
ki z sąsiadami.

Dolinami Kamienicy i Dunajca dojeż-
dżamy do Starego Sącza. Czekając na 
kościelnego pełniącego funkcje prze-
wodnika oglądamy z zewnątrz dzie-
dziniec i surową architekturę kom-
pleksu klasztornego.

Kościół św. Klary zaczęto budować 
w 1285 r., później dodano wezwanie 
Trójcy Przenajświętszej i konsekro-
wano go 1332 r. Fundatorką starosą-
deckiego klasztoru klarysek była św. 
Kinga (jest to główne dzieło jej życia).

Wielokrotnie był przebudowywa-
ny, niemniej zachował cechy świątyni 
gotyckiej. Wystrój to liczne polichro-
mie, ołtarze i rzeźby w czarnym dębie 
– ale to już zabytki z XVII w.

Na szczególną uwagę zasługu-
je wysoka na 8 m bogato rzeźbiona 
ambona tzw. „Drzewo Jessego”, przed-
stawiająca genealogie Jezusa i Jego 
Przenajświętszej Matki, kaplica św. 
Kingi, jej grób i relikwie. W koście-
le jest dużo miejsc do kontemplacji, 
skupienia i modlitwy. Można się wyci-
szyć, wyhamować od pośpiechu dnia 
codziennego i zastanowić nad swo-
im życiem.

O godz. 10.00 uczestniczymy w Mszy 
świętej Sanktuaryjnej (odprawiana jest 

w każdą sobotę). Mszy świętej cele-
browanej przewodniczy ks. Sławomir 
odprawiając ją w intencjach pielgrzy-
mów i całej jawornickiej parafii, a naj-
młodszy uczestnik Adaś Sołtys wzoro-
wo pełni posługę ministranta. Mamy 
też jedyną okazje wysłuchać kilku pie-
śni o św. Kindze śpiewanych przez sio-
strę klaryskę, napisanych przez siostry 
i znanych głównie w Starym Sączu. 
Zwiedzamy też nieduże, skromne 
przyklasztorne muzeum z pięknym 
grobem Jezusa.

Teraz pamiątkowe zdjęcie, krótka 
przerwa na zwiedzanie rynku, zaku-
py na urokliwym placu targowym, 
kto lubi, to lody dla ochłody, i obiad 
w restauracji „Marysieńka”. Posileni 
ruszamy zwiedzać muzealną rekon-
strukcję miasteczka galicyjskiego. 
Miasteczko to przedstawia warunki 
pracy, życia i technologie stosowa-
ne przez mieszkańców miast i wsi na 
przełomie XIX i XX wieku. My star-
si pielgrzymowicze, z nutą nostalgii 
i sentymentem przypominamy sobie 
jak to żyło się w naszym dzieciństwie 
bez światła elektrycznego,  bieżącej 

Święta Kunegunda – 
Kinga (1234–1292) 
Była córką króla węgierskiego Beli IV, 
żoną księcia krakowskiego i sando-
mierskiego Bolesława V Wstydliwe-
go, tercjarką i zakonnicą klaryską. Do 
Polski przyjechała jako 5-letnie dziec-
ko w 1239 r., aby ze względów poli-
tycznych (najazdy Tatarów) zaręczyć 
się z 12-letnim Bolesławem. Do cza-
su zaślubin opiekowała się nią Grzy-
misława, matka Bolesława. W wieku 
12 lat, w 1246 r została mu poślubio-
na zgodnie z wymogami ówczesne-
go prawa kanonicznego. Przed bisku-
pem krakowskim J. Prandotą złożyli 
śluby dozgonnej czystości w małżeń-
stwie – stąd bierze się się przydomek 
Wstydliwy. W posagu wniosła 40 
tys. grzywien oraz… sól, którą zaczę-
to wydobywać w Bochni i Wieliczce. 
Aby nauczyć tajników zawodu górni-
ka sprowadziła do Polski doświadczo-
nych górników węgierskich. Według 
legendy, Kinga w czasie odwiedzin 
rodziców na Węgrzech ocaliła życie 
swojemu ojcu, za co dostała na wła-
sność jedną z kopalni soli – w głąb 
szybu rzuciła swój pierścień który gór-
nicy odnaleźli w pierwszym okruchu 
solnym wykopanym w Bochni. Swój 
posag przekazuje na odbudowę ziem, 
zniszczonych przez najazdy Tatarów, 
dlatego w 1257 r., jako zadośćuczynie-
nie dostaje od męża całą kasztelanię 
sądecką (Stary Sącz i 28 wsi). Wraz 
z mężem budują nowe kościoły i klasz-
tory. Kinga szczególną opieką i wspar-
ciem otacza wdowy, sieroty i chorych, 
a sama wyrzeka się bogactwa i przywi-
lejów. 7 grudnia 1279 r. w wieku 57 lat 
umiera jej mąż Bolesław. Kinga rozda-
je ubogim resztę swoich kosztowności 
i przywdziewa habit zakonny, wstę-
pując do zakonu klarysek w Starym 
Sączu. Umiera 24 lipca 1292 r., mając 
58 lat w opinii świętości. Kult św. Kingi 
zainicjowały siostry klaryski. Beatyfi-
kowano ją 10 VI 1960 r., a kanonizo-
wał papież Jan Paweł II 16 VI 1999 
r. Wspomnienie liturgiczne św. Kin-
gi przypada 24 VII (imieniny wszyst-
kich King i Kunegund). Kinga została 
patronką Królestwa Polskiego i Litwy 
w 1715 r., jest patronką diecezji tar-
nowskiej od 1901 r, opiekunką górni-
ków solnych oraz patronką polskich 
samorządowców od 2007 r.
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wody, często w domach krytych strze-
chą i klepiskiem zamiast podłogi i bez 
ogromu dobrodziejstw z jakich korzy-
stamy teraz, dzięki elektryczności 
i telekomunikacji.

Podobne odczucia i refleksje towa-
rzyszyły nam w Trzcinicy, w czasie 
zwiedzania skansenu archeologiczne-
go „Karpacka Troja”, z tym że to już 
pradawna przeszłość odległa o setki, 
a nawet tysiące lat. „Karpacka Troja” 
– nazwa tego skansenu nawiązuje do 
powstania tam pierwszej osady około 
2,5–2 tysiące lat przed narodzeniem 
Chrystusa, czyli w czasie gdy upa-

dała Troja opisana w eposie Home-
ra. Skansen ma powierzchnię 8 ha 
i wiele obiektów do zwiedzania. Jest 
tu też współczesność, czyli nowocze-
sny pawilon edukacyjny, sala kinowa 
i konferencyjna. „Karpacka Troja” to 
obiekt wyjątkowy, bardzo realistycznie 
pokazuje życie ludzi w epoce brązu 
i wczesnym średniowieczu – jedyny 
tego rodzaju w Polsce.

W drodze powrotnej modlitwa, 
śpiew pieśni religijnych – przez Maria-
na pięknie zaśpiewana 13-zwrotkowa 
Barka – i piosenek biesiadnych, w tym 
ballada po ukraińsku Hej sokoły czy-

li Żal za Ukrainą dedykowana piel-
grzymującymi z nami Tatianie i Żeni 
z Ukrainy.

I już jesteśmy w Jaworniku. 
– O!… przyjechali… – cieszy się 

wnuczka. Następnym razem zabiorę 
ją ze sobą.

Do zobaczenia na następnej piel-
grzymce. Zapraszamy!   ■

Siostry Klaryski czyli zakon św. Klary 
Siostry klaryski od ponad 700 lat miesz-
kają za murami starosądeckiego klasz-
toru ufundowanego przez św. Kingę. 
Mur, modlitwa, praca, milczenie to 
codzienność klarysek – taki ich wybór, 
takie powołanie, takie życie.
Klauzura = zamykać. Mur-krata dzieli je 
od świata do końca życia. Wyjątek sta-
nowi ciężka choroba własna lub rodzi-

ców, ale na pogrzeb nie mogą już iść. 
Modlitwa – codziennie po 8 godzin, 
a próśb od wiernych jest coraz wię-
cej po 300–400 tygodniowo, można 
je wrzucać do skrzyneczki w kościele, 
przysyłać pocztą lub mailowo. Praca 
– też ok. 8 godz. dziennie, każda sio-
stra ma swoje obowiązki: w kuchni, 
w kościele, w biurze, ogrodzie… Zara-

bianie – piszą ikony, pieką opłatki, szyją 
i haftują szaty liturgiczne, piszą książ-
ki, modlitwy, pieśni… Milczenie – roz-
mowy ograniczone do minimum, tyl-
ko 1 godz rekreacyjna na pogaduszki 
(ale wtedy też pracują np. haftowanie, 
obieranie ziemniaków). Powołania – 
niestety coraz mniej, obecnie jest 27 
sióstr a bywało i 50.
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Każdy z nas doskonale rozumie, że 
odpoczynek potrzebny jest dla równo-
wagi fizycznej i duchowej. A w dzisiej-
szym świecie nietrudno o zmęczenie. 
Bardzo jesteśmy zabiegani, bo stara-
my się podołać wszystkim naszym 
obowiązkom; rodzinnym, zawodo-
wym, obywatelskim, et cetera. Żyje-
my w pośpiechu, stresie, wymaga-
niach, uzależnieniu od pracy, a także 
realizacji własnych ambicji i aspira-
cji. Próbujemy zaradzić narastającemu 
wyczerpaniu i przepracowaniu przez 
stosowanie coraz bardziej wyszuka-
nych sposobów i stylów relaksu: SPA, 
siłownie, fitness, kurorty, puby, shop-
ping czyli robienie zakupów w cen-
trach handlowych. Niestety bardzo 
często tego rodzaju wytchnienie, 
odprężenie czy rozrywka nie są roz-
wiązaniem na to, by nabrać sił czyli 
zregenerować się fizycznie i ducho-
wo. My potrzebujemy prawdziwego 
odpoczynku, ale takiego, który odnowi 
ducha i pozwoli nabrać motywacji do 

życia. Trzeba się uczyć odpoczywać. 
Człowiek wierzący powinien pamię-
tać, że życie to dar od Boga, który nie 
należy wyłącznie do niego i o który 
powinien dbać. Dlatego powinien 
uwzględniać obowiązek pracy i obo-
wiązek wypoczynku.

Już na początku Pisma Świętego na 
pierwszych stronach Księgi Rodzaju 
Bóg mówi nam, że zostaliśmy stwo-
rzeni na obraz i podobieństwo Boże. 
Tam też dowiadujemy się, że Bóg kie-
dy stworzył świat, to odpoczął, przestał 
pracować. Zaprzestanie pracy przez 
Pana Boga jest wyrazem Jego podziwu, 
zachwytu i radości z tego co uczynił. 
Zaprzestanie pracy przez Boga ma sta-
nowić dla nas, którzy jesteśmy stwo-
rzeni na Jego obraz i podobieństwo, 
zachętę do odpoczynku i wzór do Jego 
naśladowania. Bóg pragnie, abyśmy się 
umieli zachwycać pięknem świata, cie-
szyć się owocami swojej pracy i mieli 
czas na to, aby Go uwielbić i okazać 
Mu wdzięczność. 

Dlatego Pan Jezus przypomina 
Apostołom i nam, że potrzebujemy 
odpoczynku i zgodnie z koncepcją 
Stwórcy ten czas odpoczynku jest 
potrzebny, aby móc dalej jeszcze efek-
tywniej służyć Bogu i ludziom. „A On 
rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osob-
no na miejsce pustynne i wypocznij-
cie nieco!».” (Mk 6,31) Polecenie Pana 
Jezusa skierowane do uczniów ma 
przypomnieć wszystkim gorliwym, 
utrudzonym, zmęczonym, niezmor-
dowanym, aby pamiętali o odpoczyn-
ku. Dla przypomnienia wyjaśnię, kie-
dy ta wypowiedź Pana Jezusa miała 
miejsce. Otóż wówczas, kiedy Aposto-
łowie wrócili z misji głoszenia Ewan-
gelii i relacjonowali Panu Jezusowi, 
jak sobie radzili z tym nowym zada-
niem, które On postawił przed nimi. 
Boski Mistrz wysłuchał ich radosnych 
przekazów, a doceniając ich wysiłek 
i widząc ich zmęczenie, zadecydował, 
aby odpoczęli. Tym samym Pan Jezus 
uczy nas, że nam, podobnie jak Apo-
stołom, potrzebny jest czas odpoczyn-
ku w Jego obecności. To z kolei zapro-
wadzi nas do spotkania z samym sobą. 
A to, w tym wszystkim jest najważniej-
sze, abyśmy odnaleźli siebie. W odpo-
czynku ważne jest to, abyśmy się wyci-
szyli, abyśmy wsłuchali się w Jezusa 
i po prostu spędzili czas w Jego obec-
ności. Byśmy w świetle Jego słów spoj-
rzeli na swoje życie w prawdzie. 

Ale jest jeszcze jedno „ale”!
Czytając dalej ten fragment Ewan-

gelii wiemy, że kiedy Pan Jezus wraz 
z Apostołami przybył łódką na miej-
sce odpoczynku zastał tłum spragnio-
ny słowa Bożego. Ta sytuacja sprawiła, 
że Pan Jezus zmienił plany. Zlitował 
się nad ludźmi, którzy się do Niego 
garnęli, którzy Go szukali. Miłość do 
człowieka i troska o jego zbawienie 
powoduje, że Pan Jezus nie kalkuluje, 
co się Mu bardziej opłaca. Podpowia-
da nam, że troska o siebie jest ważna, 
ale jeszcze jest ważna troska o bliźnich 
i ich zbawienie. Potrzebujemy zatem 
w takich sytuacjach skorzystać z daru 
mądrości, aby podjąć decyzję, kiedy 
należy zrezygnować z odpoczynku, 
aby pomóc innym, a kiedy wykorzy-
stać odpoczynek, aby poprzez to lepiej 
służyć bliźnim.  ■

Stwórca mobilizuje  
do odpoczynku
Wacław Szczotkowski

Urlop. Wakacje. Wczasy. Obóz harcerski. Kolonia letnia. Wyciecz-
ka. Pielgrzymka. Rekolekcje wakacyjne. Itp. Wszystkie te hasła 
łatwo skojarzyć z wypoczynkiem.
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AKTUALNOŚCI

22 maja w naszym kościele parafial-
nym na Mszy św. o godz. 10.00, grupa 
26 dzieci po raz pierwszy przystąpi-
ła do Sakramentu Eucharystii. Dzień 
wcześniej, z bijącym sercem dzieci 
także po raz pierwszy uklęknęły przy 
kratkach konfesjonału, aby spotkać 
się z Bogiem w Sakramencie Pokuty 
i Pojednania.

Pierwsza Komunia to wydarzenie, 
do którego dzieci przygotowywały 
się bardzo sumiennie przez cały rok, 
dlatego pełne emocji oczekiwały na 
przyjęcie Pana Jezusa do swego serca. 
Uroczystość rozpoczęła się na placu 
przed kościołem, gdzie przybył ksiądz 
witając i błogosławiąc wszystkie dzieci. 
Następnie błogosławieństwa udzieli-
li im rodzice. Cała uroczystość prze-
biegła w podniosłej atmosferze pełnej 
uśmiechów i wzruszeń. Na zakończe-
nie dzieci podziękowały wszystkim 

za przygotowanie ich do sakramentu 
Pierwszej Komunii Świętej. ■

Pierwsza Komunia 
Święta
ks.  Sławomir Głuszek
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AKTUALNOŚCI

W dniu 21 czerwca odbyła sie piel-
grzymka dzieci pierwszokomunijnych 
z naszej parafii do Ludźmierza. Na 
Mszy świętej o godzinie 10.00, spra-
wowanej w Ludźmierskim Sanktu-
arium dziękowaliśmy za dar przyjętej 
Komunii i prosiliśmy o dalsze błogo-
sławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

naszych rodzin i całej parafii. Po Mszy 
świętej udaliśmy się na Bachledówkę, 
gdzie poznaliśmy historię przyjaźni 
kard. Karola Wojtyły i prymasa Polski 
kard. Stefana Wyszyńskiego. W drodze 
powrotnej, aby pokrzepić nasze cia-
ła, wstąpiliśmy do dobrze nam znanej 
restauracji ;)  ■

Pielgrzymka dzieci  
do Ludźmierza
ks.  Sławomir Głuszek

29 maja w naszej wspólnocie parafial-
nej obchodziliśmy rocznicę Pierwszej 
Komunii Świętej. Na Mszy świętej 
o godzinie 9.00 dzieci z klas czwar-
tych Szkoły Podstawowej dzięko-
wały Panu Bogu za dar przyjmowa-
nia Go w Komunii świętej, która już 
od roku stał się ich udziałem. Uro-
czystej Mszy Świętej przewodniczył 
ksiądz proboszcz, natomiast Słowo 
Boże do dzieci i wszystkich wiernych 
zebranych wygłosił ksiądz wikariusz. 
W kazaniu ksiądz wikariusz podkre-
ślił, że głównym celem życia chrze-
ścijańskiego jest osiągnięcie zbawie-
nia, czyli nieba. Chrześcijanie wiedzą 
o niebie tyle, ile zostało im to obja-

wione w Piśmie Świętym. Biblia opi-
sując niebo, posługuje się różnymi 
obrazami. Jednym z nich jest obraz 
uczty. My tutaj na ziemi mamy już 
przedsmak takiej uczty. Jest nią prze-
cież każda Msza święta, gdzie z anio-
łami śpiewamy: Święty, święty, święty, 
a przede wszystkim możemy spoży-
wać Chleb niebieski, Pokarm anio-
łów – Komunię Świętą. To, że możemy 
przyjmować Chrystusa w Komu-
nii Świętej, jest największym szczę-
ściem, jakie może nas spotkać już tu 
na ziemi, jest uchylaniem nam nieba. 

I to za ten dar przyjmowania Komu-
nii świętej w sposób szczególny w tym 
dniu dzieci dziękowały Panu Bogu.  ■

Rocznica Pierwszej 
Komunii Świętej
Redakcja
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

W dniu 8 czerwca 2022 roku dzieci z jawornickiego przed-
szkola z grup młodszych: Misie i Biedronki wraz ze swoimi 
wychowawczyniami pojechały na wycieczkę autokarową 
do krakowskiego ZOO. Ogród zoologiczny jest wspania-
łym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym 
powietrzu, a przy tym doskonałą okazją do uzupełnienia 
wiedzy przyrodniczej. Największy podziw dzieci, spośród 
wszystkich zwierząt wzbudziły żyrafy lwy, tygrysy i sło-
nie. Najbardziej figlarne okazały się jednak małpki, które 
na widok dzieci dały popis wręcz cyrkowych akrobacji. 

Po wielu latach oczekiwań powsta-
je budynek naszego przedszkola. 
W dniu 20 czerwca 2022 przeżyli-
śmy wspaniałą uroczystość wmuro-
wania aktu erekcyjnego, na którym 
byli obecni znamienici goście. Mini-
ster Edukacji i Nauki – Przemysław 
Czarnek, poseł na Sejm RP – Włady-
sław Kurowski, Małopolski Kurator 
Oświaty – Barbara Nowak, Dyrektor 
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego  
– Dorota Skwarek, Burmistrz Miasta 
i Gminy Myślenice – Jarosław Szla-
chetka, Przewodniczący Rady Miej-
skiej – Wacław Szczotkowski, radni 
Komisji Oświaty, Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Zdrowia – Małgorzata Cie-
mińska, Rada Rodziców Przedszkola 

w Jaworniku, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej – Renata Marzec.

Minister Przemysław Czarnek 
dokonał wmurowania aktu wcześniej 
podpisanego przez zaproszonych 
gości oraz przez dzieci z przedszkola 
w Jaworniku. 

Do tuby zostało włożone zdję-
cie wszystkich przedszkolaków wraz 
z nauczycielami i pracownikami 
przedszkola, „Gazeta Myślenicka” – 
ostatni jubileuszowy numer. Uroczy-
stość uświetniła wspaniałym śpiewem 
grupa przedszkolaków śpiewając rado-
śnie „Jestem Polką i Polakiem”.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do powstania 
tego nowoczesnego obiektu. Podzię-

kowania dla mieszkańców Jawornika, 
którzy już dawno poruszali problem 
budowy nowego przedszkola pisząc 
listy z prośbami do władz Gminy. 

Dziękujemy panu Jarosławowi Szla-
chetka, panu Władysławowi Kurow-
skiemu za pozyskanie dotacji na tak 
długo oczekiwaną inwestycję, panu 
Wacławowi Szczotkowskiemu za 
wsparcie i lata starań.

Jako dyrektor nie wiem, jak wyra-
zić radość, że mogłam uczestniczyć 
w tak ważnej chwili, która potwierdza 
fakt budowy przedszkola w Jaworniku. 
To już nie marzenia a rzeczywistość. 
Dziękuję bardzo pani Renacie Marzec 
oraz strażakom z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Jaworniku za pomoc 
w organizacji tej uroczystości. 

Marzenia się spełniają, a więc nale-
ży marzyć całe życie.  ■

Uroczyste wmurowanie 
aktu erekcyjnego
Dyrektor Przedszkola,  Bogumiła Łętocha 

Wycieczka do zoo
Barbara Biernacka-Żaba
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PRZEDSZKOLE W JAWORNIKU

22 czerwiec w naszym przedszkolu był dniem bardzo uro-
czystym. Tego dnia odbyło się zakończenie roku szkolnego 
połączone z pożegnaniem najstarszych grup. 

Był to czas wyjątkowy! Sześciolatki na zakończenie 
zatańczyły, zaśpiewały, wyrecytowały wiersze i piosenki, 
które podsumowały ich pobyt w przedszkolu. Do życzeń 
dołączyły się dzieci z grup młodszych. Wszystkim odcho-
dzącym do szkoły, jak i udającym się na wakacje życzenia 
złożyła pani Dyrektor.

A teraz drogie przedszkolaki życzymy Wam, aby nad-
chodzące wakacje były radosne, by sprzyjały poznawaniu 
ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni. Życzymy 
Wam, by wakacje były czasem zasłużonego wypoczynku!  ■

Sympatię wśród przedszkolaków wzbudziły również małe 
pingwinki i foki bawiące się w wodzie. Podczas zwiedzania 
ZOO robiłyśmy zdjęcia pamiątkowe, starając się uchwycić 
na nich wszystko to, co najciekawsze. W drodze powrot-
nej, pomimo zmęczenia, (niektóre dzieci zasnęły), dzie-
ciom dopisywały humory i z entuzjazmem dzieliły się 

wrażeniami z wycieczki. Pobyt w Ogrodzie Zoologicznym 
dostarczył Biedronkom i Misiom wielu nowych wrażeń 
i radości, był dla nich wspaniałą lekcją przyrody przeży-
tą w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. Dzieci wróciły do 
Przedszkola całe i zdrowe, gdzie już czekali na nie stęsk-
nieni rodzice.  ■

Zakończenie roku
Joanna Gurbisz-Górecka
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KAMYCZEK DLA DZIECI

6 sierpnia

Święto Przemienienia Pańskiego
Opracowanie: Lucyna Bargieł

Jezus wchodzi na górę wyso-
ką i bierze tam ze sobą trzech 
najbliższych spośród aposto-
łów: Piotra, Jakuba i Jana. „Je-
zus wziął ze sobą Piotra, Jakuba 
i brata jego Jana i zaprowadził 
ich na górę wysoką, osobno. Tam 
przemienił się wobec nich” (Mt 

17,1). Twarz Jezusa zajaśniała 
jak słońce, szata była biała jak 
światło, ukazali się też Mojżesz 
i Eliasz. Pan Jezus okazał apo-
stołom kim naprawdę jest – Sy-
nem Boga. Ewangelie nie po-
dają nazwy góry, ale przyjmuje 
się, że była to góra Tabor. Leży 

ona na północy Izraela, w Doli-
nie Galilei. Wznosi się na wyso-
kość 588 metrów n.p.m. Obszar 
góry jest zalesiony i chroniony 
przez Park Narodowy Góry Ta-
bor. Obecnie na szczycie znaj-
duje się Bazylika „Przemienie-
nia Pańskiego” .  ■
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KALENDARIUM

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
17 lipca, 16. niedziela zwykła 
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej 
strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chry-
stusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. 
Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec 
was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłan-
nictwo głoszenia słowa Bożego (Kol 1, 24n). 

24 lipca, 17. niedziela zwykła 
Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, 
z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez 
wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił (Kol 2, 12).

31 lipca, 18. niedziela zwykła 
Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z mar-
twych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przeby-
wa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dąż-
cie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi 
(Kol 3, 1n).

7 sierpnia, 19. niedziela zwykła 
Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spo-
dziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których 
nie widzimy (Hbr 11, 1). 

14 sierpnia, 20. niedziela zwykła 
I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo 
świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede 
wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, 
winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam 
zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wie-
rze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast 
radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, 
nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy 
tronu Boga (Hbr 12, 1n).

21 sierpnia, 21. niedziela zwykła 
Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj 
na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje 
Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za 
syna przyjmuje. Trwajcież w karności! Bóg obcho-
dzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, 
którego by ojciec nie karcił? (Hbr 12, 5n).

28 sierpnia, 22. niedziela zwykła 
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do 
miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do 
niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie 
(Hbr 12, 22). 

4 września, 23. niedziela zwykła 
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie 
może być moim uczniem (Łk, 14, 27). 

11 września, 24. niedziela zwykła 
Tak samo w niebie większa będzie radość z jedne-
go grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięć-
dziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie 
potrzebują nawrócenia (Łk, 15, 7).

K a l e n d a r i u m  
l i t u r g i c z n e 
11 lipca, poniedziałek
Święto św. Benedykta, opata, patrona 
Europy 
12 lipca, wtorek
Wspomnienie św. Brunona Bonifacego 
z Kwerfurtu, bpa i męczennika 
13 lipca, środa
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja, 
Świerada i Benedykta 
14 lipca, czwartek
Wspomnienie św. Henryka 
15 lipca, piątek
Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dra 
Kościoła 
16 lipca, sobota
Wspomnienie NMP z Góry Karmel  
(MB Szkaplerznej) 
18 lipca, poniedziałek
Wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, 
prezbitera  
20 lipca, środa
Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera 
22 lipca, piątek
Święto św. Marii Magdaleny 
23 lipca, sobota
Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki 
Europy 
25 lipca, poniedziałek
Święto św. Jakuba, apostoła  
26 lipca, wtorek
Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodzi-
ców NMP 
28 lipca, czwartek
Wspomnienie św. Szarbela, prezbitera 

29 lipca, piątek
Wspomnienie św. Marty, Marii i Łazarza 
1 sierpnia, poniedziałek
Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguorie-
go, bpa i dra Kościoła 
4 sierpnia, czwartek
Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, 
prezbitera 
6 sierpnia, sobota
Święto Przemienienia Pańskiego 
8 sierpnia, poniedziałek
Wspomnienie św. Dominika, prezbitera 
9 sierpnia, wtorek
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, 
dziewicy i męczennicy 
10 sierpnia, środa
Święto Wawrzyńca, diakona i męczennika 
11 sierpnia, czwartek
Wspomnienie św. Klary, dziewicy 
13 sierpnia, sobota
Święto NMP Kalwaryjskiej 
17 sierpnia, środa
Święto św. Jacka, prezbitera, 
20 sierpnia, sobota
Wspomnienie św. Bernarda, opata i dra 
Kościoła 
22 sierpnia, poniedziałek
Wspomnienie NMP, Królowej 
24 sierpnia, środa
Święto św. Bartłomieja, apostoła 
26 sierpnia, piątek
Uroczystość NMP Częstochowskiej 
27 sierpnia, sobota
Wspomnienie św. Moniki 
29 sierpnia, poniedziałek
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela 
1 września, czwartek
Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy 
3 września, sobota
Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, 
papieża i dra Kościoła 
8 września, czwartek
Święto Narodzenia NMP 
9 września, piątek
Wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy 

Burzowa uczta
Lato upalne, suche, z niebiosów słońce żar leje,
Szuka cienia, ochłody duże i małe stworzenie.
Drzewa, trawy, rośliny pragną kropelek wody,
Aby pożywić swe soki, wyschnięciem nie stracić urody.
A jednak mimo upału do słońca liście kierują,
Bo słońce jest życia motorem i dzięki niemu żyją.
I nagle chmur ciemna masa po niebie sunie i bieży,
Rozbrzmiewa piorun basami, spokojnie nic już nie leży.
Rośliny porwane wiatrem tańczą w rytm basów pioruna,
Cieszą się i pląsają, bo wodą napoi je burza.

I wreszcie ta chwila nadeszła,  
 wytchnienia od skwaru w końcu,
Skąpiemy się w strugach deszczu, 
 następnie osuszy nas słońce.
Ach co za uczta dla kłączy, korzeni, liści i trawy,
Cieszmy się słońcem i burzą, rytm to życiowej zabawy.

Marcin
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INTENCJE MSZALNE

I n t e n c j e  m s z a l n e
11.07.2022, poniedziałek  
18.00 ++ Elżbieta i Krzysztof Klakla 
12.07.2022, wtorek 
7.00 + Małgorzata Łapa – od szwagra Mar-

ka z rodziną 
13.07.2022, środa 
18.00 1) + Włodzimierz Skóra – od Teresy 

Łapa z synami i synową 
 2) + Kazimierz Dymek – od Anny 

i Piotra Mędrala z rodziną 
 3) + Włodzimierz Kmiecik – od znajo-

mych córki Małgorzaty 
 4) + Edward Gorączko – od koleżanek 

i kolegów ze Szkoły Podst. 
 5) + Wiesław Mirek – od rodzin, Sta-

nach, Szczurek i Łopata 
 6) + Maria Kurowska 3 r. śm., Ludwik 

i Zofia Kęsek, Mikołaj i Anna Miroń 
 7) + Jan Burkat – od Zofii Grabowskiej 

z rodziną 
 8) + Roman Kiełbowicz – od Ryszarda 

Braś 
 9) + Maria Kaim – od Bronisława 

i Barbary z Ochotnicy 
 10) + Jerzy Podoba – od szwagra Julia-

na z rodziną 
 11) dziękczynno-błagalna w intencji 

pewnej rodziny 
 12) dziękczynno-błagalna w 66 r. uro-

dzin Marii
14.07.2022, czwartek 
7.00 + Kazimiera Braś – od chrześnicy Re-

naty z rodziną 
15.07.2022, piątek 
18.00 ++ Paweł Zborowski, żona Maria, sy-

nowie: Bolesław, Maria żona, Teodor, 
Helena żona, Mieczysław, Stanisław, 
Andrzej oraz Eleonora córka, Euge-
niusz mąż, Władysław Szuba, Józef 
syn, zmarli krewni. 

16.07.2022, sobota 
7.00 1) + Mateusz Kościelniak – od wujka 

Janusza z rodziną 
 2) + Salomea Podoba 1. r. śm.
9.00 dziękczynno-błagana 25 r. ślubu 

z prośbą o dalsze Boże błogosławień-
stwo, opiekę MB dla całej rodziny 

18.00 1) rezerwacja 
 2) dziękczynno-błagalna w intencji ro-

dziny 
17.07.2022, niedziela 
7.00 + Józef Węgrzyn r. śm., Maria żona 
9.00 dziękczynno-błagalna w 20. rocznicę 

śluby Barbary i Tadeusza 
11.00 ++ Stanisław Liszkiewicz 2. r. śm., An-

drzej brat, Józefa i Stanisław Liszkie-
wicz, Marian Kalisz, Aniela i Andrzej 
Kalisz 

18.07.2022, poniedziałek  
18.00 rezerwacja 
19.07.2022, wtorek 
7.00 + Kazimierz Dymek – od Małgorzaty 

Kostrz 
20.07.2022, środa 
18.00 1) ++ Czesław Majda, Jan, Katarzyna 

i Władysława Leśniak 
 2) + Małgorzata Łapa – od rodziny 

Zlezarczyk 
 3) + Władysława Szymańska – od Ur-

szuli i Pawła Broniewskich z Krakowa 
 4) + Teresa Nowak – od Sabiny 
 5) dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o dalszą Bożą opiekę 
 6) + Władysław Leśniak – od Wacława 

Tomal z rodziną 

 7) + Roman Kiełbowicz – od Krzyszto-
fa i Urszuli Dąbrowa 

 8) + Maria Kaim – od Stanisława i Sta-
nisławy Ożóg z Krakowa 

 9) + Jerzy Podoba – od rodziny 
Worwów i Siwców 

21.07.2022, czwartek 
7.00 dziękczynno-błagalna w 45. r. ślubu 

Józefy i Józefa 
22.07.2022, piątek 
18.00 dziękczynno-błagalna w intencji Mag-

daleny w dniu imienin 
23.07.2022, sobota 
7.00 w intencji rodzin i małżeństw naszej 

parafii 
24.07.2022, niedziela 
7.00 + Józef, Anna, Jan Szlachetka, Fran-

ciszka i Franciszek Łapa
9.00 dziękczynno-błagalna z okazji imienin 

Magdaleny 
11.00 ++ Stanisław Dróźdź, Johann Pressler, 

Jan Dymek, Zofia żona, Kazimierz 
i Urszula Dymek 

25.07.2022, poniedziałek  
18.00 ++ Władysław Prokocki, Anna żona, 

Roman syn, Maciej, Marian, Franci-
szek zięciowie, Elżbieta wnuczka, Wie-
sław wnuk 

26.07.2022, wtorek 
7.00 rezerwacja 
27.07.2022, środa 
18.00 1) + Kazimierz Dymek – od rodziny 

Gaweł 
 2) + Krzysztof Dąbrowa 
 3) + Edward Gorączko – od kuzyna 

Władysława z rodziną 
 4) + Włodzimierz Kmiecik – od Łuka-

sza i Marzeny 
 5) + Stanisław Braś – od rodzin Braś 

i Ryś 
 6) + Roman Kiełbowicz – od Włady-

sława Drabik z Jasienicy 
 7) + Maria Kaim – od Mariusza i Ilony 

Seweryn 
 8) dziękczynno-błagalna z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, opie-
kę MB dla całej rodziny 

 9) + Jerzy Podoba – od rodziny Norek 
28.07.2022, czwartek 
7.00 dziękczynno-błagalna w 18 r. urodzin 

Macieja 
29.07.2022, piątek 
18.00 rezerwacja
30.07.2022, sobota 
7.00 + Anna Łapa zd. Światłoń 
31.07.2022, niedziela 
7.00 + Kazimiera Hudaszek, Stanisława 

synowa, Józef Tomal, Maria żona, Lu-
dwik Hudaszek, Maria żona, zmarli 
z rodziny 

9.00 + Mateusz Kościelniak – od chrzestne-
go ojca z rodziną 

11.00 rezerwacja
1.08.2022, poniedziałek  
18.00 ++ Eugeniusz Szlachetka, Anna żona, 

Władysław syn, Józef Wronka, Czesła-
wa żona, ich rodzice. 

2.08.2022, wtorek 
7.00 + Małgorzata Łapa – od szwagra Ry-

szarda z rodziną 
3.08.2022, środa 
18.00 1) ++ Stanisław Góralik, Karolina 

żona, Krzysztof wnuk, dusze w czyśćcu 
cierpiące 

 2) + Włodzimierz Kmiecik – os sio-
strzenicy Doroty i rodziny Kępów 

 3) + Adam Ślusarczyk – od Małgorzaty 
i Władysława Góreckich z rodziną 

 4) + Helena Szlachetka – od Heleny 
Góralik z rodziną 

 5) + Zdzisław Antkiewicz 4 r. śm.
 6) + Jan Burkat – chrześniaka Jacka 

z rodziną 
 7) + Roman Kiełbowicz – od Małgo-

rzaty i Przemysława Korzeniowskich 
 8) + Maria Kaim – od Jana i Stanisława 

Litwińskich 
 9) + Jerzy Podoba – od kuzynki Janiny 

z rodziną 
4.08.2022, czwartek 
7.00 + Włodzimierz Skóra – od Marii Gra-

bowskiej z Myślenic 
5.08.2022, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani w wypomin-

kach rocznych 
18.00 + Stanisław Filuciak 11. r. śm. – od 

żony, dzieci, synowej i wnuczek 
6.08.2022, sobota 
7.00 rezerwacja
7.08.2022, niedziela 
7.00 ++ Rozalia i Paweł Podoba, Antonina 

i Salomea córki, Andrzej zięć 
9.00 rezerwacja
11.00 rezerwacja
8.08.2022, poniedziałek  
18.00 dziękczynno-błagalna w 18. r. urodzin 

Kamila – od dziadków 
9.08.2022, wtorek 
7.00 + Jan Włoch – od chrześnicy Małgo-

rzaty z rodziną 
10.08.2022, środa 
18.00 1) + Kazimierz Dymek - od rodziny 

Kościelniaków 
 2) + Małgorzata Łapa – od Barbary 

i Janusza Góreckich z rodziną 
 3) + Edward Gorączko – od Wojciecha 

i Joanny Chodnik 
 4) dziękczynno-błagalna w 3. r. uro-

dzin i chrztu św. Mateusza Łapy 
 5) + Władysław Leśniak – od dyrekcji, 

nauczycieli i pracowników SP w Jawor-
niku 

 6) + Józefa Burnos 
 7) + Roman Kiełbowicz – od znajo-

mych 
 8) + Jerzy Podoba – od rodziny Ka-

sperków 
11.08.2022, czwartek 
7.00 w intencji Panu Bogu wiadomej 
12.08.2022, piątek 
18.00 + Władysława i Władysław Leśniak 
13.08.2022, sobota 
18.00 dziękczynno-błagalna w intencji 

członkiń Róży św. Rity i ich rodzin 
14.08.2022, niedziela 
7.00 dziękczynno-błagalna w intencji 

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

9.00 dziękczynno-błagalna w 50. ślubu Ber-
nadetty i Kazimierza 

11.00 rezerwacja
15.08.2022, poniedziałek  
7.00 + Dominik Zborowski 
9.00 rezerwacja 
18.00 ++ Józef Ostafin i Bogusław 
16.08.2022, wtorek 
7.00 + Mateusz Kościelniak – od narzeczo-

nej Joanny 
17.08.2022, środa 
18.00 1) + Włodzimierz Skóra – od Elżbiety 

Jasińskiej z rodziną 
 2) + Jan Włoch – od Doroty i Grzego-

rza Król z rodziną 
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 3) + Włodzimierz Kmiecik – od chrze-
śnicy Joanny i rodziny Baranów 

 4) + Dominik Zborowski 
 5) o szczęśliwy przebieg operacji i szyb-

ki powrót do zdrowia dla Zuzanny 
 6) + Władysław Leśniak – od uczniów 

kl. VIII B i ich rodziców ze SP
 7) + Maria i Władysław Polewka 
 8) + Maria Kaim – od Aleksandry 

i Damian 
 9) + Tadeusz Góralik, Józefa Traczyk 
 10) ++ Antoni Mirek 4. r. śm., Andrzej 

brat, Piotr Genowefa rodzice, Anna 
i Józef Wróbel 

18.08.2022, czwartek 
7.00 dziękczynno-błagalna w 10. r. ślubu Ju-

styny i Mateusza z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny 

19.08.2022, piątek 
18.00 ++ Józef i Helena Hołuj, Zbigniew syn, 

Janina i Stanisław Węgrzyn, Krzysztof 
syn, Małgorzata wnuczka 

20.08.2022, sobota 
7.00 ++ Stanisław Sołtys, jego rodzice, Pa-

weł Polewka, Aniela i Wiktoria żony, 
Stanisław Węgrzyn, Rozalia żona, 
Franciszek Węgrzyn, Zofia żona, Maria 
Węgrzyn, Sławomir Ryńca 

21.08.2022, niedziela 
7.00 rezerwacja
9.00 ++ Jadwiga Góralik 15. r. śm., Stani-

sław mąż, Edward Ćmiel, zmarli z ro-
dziny 

11.00 dziękczynna za dar rodzicielstwa 
z prośbą o dalsze potomstwo, Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB 

22.08.2022, poniedziałek  
18.00 dziękczynno-błagalna w 15. r. ślubu 

Agnieszki i Michała z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

23.08.2022, wtorek 
7.00 + Maria Suder – od siostry Małgorzaty 
24.08.2022, środa 
18.00 1) + Tadeusz Woźniak – od pracowni-

ków firmy MARROB 
 2) + Edward Gorączko – od Bożeny 

i Józefa z rodziną 
 3) + Teresa Nowak – od siostrzenicy 

Moniki z mężem 
 4) + Władysław Leśniak – od rodziny 

Norków 
 5) + Stanisław Braś, Helena żona, Ste-

fan Światłoń
 6) + Maria Kaim – od Danuty i Wie-

sława z Ochotnicy Górnej 
 7) + Jerzy Podoba – od chrześnicy 

Wioletty z rodziną 
25.08.2022, czwartek 
7.00 rezerwacja 
26.08.2022, piątek 
18.00 1) + Wiesław Mirek – od Renaty i Jó-

zefa Sala z rodziną 
 2) + Helena Kurowska – od rodziny 

Bielów 
 3) + Stanisław Braś – od rodziny Ła-

pów i Grajkowskich 
 4) + Jan Burkat – od rodziny Kaim 

z Polanki 

 5) + Roman Kiełbowicz – od Bożeny 
i Wojciecha Frasiów 

 6) + Jerzy Podoba – od chrześnicy 
Pauliny z rodziną 

 7) + Tadeusz Hołuj – od rodziny 
z Chyżnego 

 8) + Józef Kocur 20 r. śm.
27.08.2022, sobota 
7.00 w intencji rodzin i małżeństw 
28.08.2022, niedziela 
7.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o dal-

sze Boże błogosławieństwo, opiekę MB 
dla całej rodziny 

9.00 rezerwacja
11.00 ++ Marian Kalisz 30. r. śm., Aniela 

i Andrzej Kalisz, Józefa i Stanisław Lisz-
kiewicz, Stanisław i Andrzej synowie 

29.08.2022, poniedziałek  
18.00 + Genowefa Podoba – od wnuka Ka-

mila z żona 
30.08.2022, wtorek 
7.00 + Tadeusz Woźniak – od syna Dariu-

sza z rodziną 
31.08.2022, środa 
18.00 1) + Kazimierz Dymek – od Wiesława 

Obajtka z rodziną 
 2) + Włodzimierz Kmiecik – od rodzi-

ny Klimasów z Zalasu 
 3) + Władysława Szymańska – od ku-

zynki Janiny 
 4) + Jan Burkat – od Dariusza Kaim 

z Polanki 
 5) + Roman Kiełbowicz – od rodziny 

Wróbel 
 6) + Jerzy Podoba – od bratanka Ad-

riana z żoną 
1.09.2022, czwartek 
7.00 ++ Jan Braś, Stanisława żona, Marian 

i Stanisław synowie 
18.00 w intencji kapłanów pracujących w na-

sze parafii oraz o nowe, liczne i święte 
powołania do służby kapłańskiej 

2.09.2022, piątek 
7.00 ++ zmarli wypominani w wypomin-

kach 
18.00 rezerwacja
3.09.2022, sobota 
7.00 + Jan Włoch – od chrześniaka Włady-

sława z rodziną 
18.00 dziękczynno-błagalna w 60. r. urodzin 

Teresy 
4.09.2022, niedziela 
7.00 + Bronisława Górecka, rodzice Anna 

i Andrzej Oliwa 
9.00 w intencji dziękczynnej za otrzymane 

plony z prośbą o dalsze Boże błogosła-
wieństwo, opiekę MB dla rolników 

11.00 rezerwacja
15.30 dziękczynno-błagalna w 40 r. ślubu 

Anny i Jacka oraz w intencji całej ro-
dziny 

5.09.2022, poniedziałek 
7.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę MB dla pew-
nej rodziny 

18.00 + Genowefa Podoba – od wnuka Łu-
kasza z rodziną 

6.09.2022, wtorek 
7.00 + Małgorzata Łapa – od chrzestnej 

z synem 
18.00 + Włodzimierz Skóra – od koleża-

nek i kolegów z warsztatów szkolnych 
z Myślenic 

7.09.2022, środa 
7.00 rezerwacja
18.00 1) ++ Stanisław Góralik, Karolina 

żona, Krzysztof wnuk, dusze w czyśćcu 
cierpiące 

 2) + Józef Węgrzyn 4. r. śm.
 3) + Włodzimierz Kmiecik – od kole-

żanki Marii i Jana 
 4) + Teresy Nowak – od siostrzenicy 

Urszuli z rodziną 
 5) + Jan Wiśnicz – od członków Koła 

Rolniczego 
 6) + Marian Górka – od rodziny Jaś-

kowców z Zasani 
 7) + Roman Kiełbowicz – od rodziny 

Markiewicz 
 8) + Jerzy Podoba – od Ewy i Kazimie-

rza Szlachetka 
8.09.2022, czwartek 
7.00 + Maria Suder – od kuzynki Bogusła-

wy Matogi z rodziną 
18.00 + Maria Kiełbowicz – od koleżanek 

i kolegów z pracy syna z V kompani 
9.09.2022, piątek 
7.00 w intencji ofiarodawców z naszej para-

fii na leczenie Jakuba Burnosa
18.00 rezerwacja
10.09.2022, sobota 
7.00 ++ s. Teresa Suder 17. r. śm., jej rodzi-

ce i dziadkowie 
18.00 rezerwacja
11.09.2022, niedziela 
7.00 o Boże błogosławieństwo, opiekę MB 

i św. patronki dla członkiń Róży św. 
Faustyny i ich rodzin 

9.00 ++ Kazimierz Woźniak, Franciszek 
Woźniak, Stefania żona, Elżbieta cór-
ka, Henryk Szlachetka, Aniela żona, 
ich dzieci Jan Bujak 

11.00 dziękczynno-błagalna w 35 r. ślubu 
Barbary i Janusza 

15.30 + Genowefa Podoba – od wnuka Filipa 
z Patrycją 

C h r z t y 
Jakub Sokołowski 
Helena Dzierżęga 
Szymon Piotr Sala 
Laura Joanna Despet 
Aniela Maria Polewka 
Mikołaj Michał Twardosz 

Ś l u b y 
Kamil Jan Cudak i Katarzyna Maria Cież 
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