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Kochajcie Maryję (…) 
przylgnijcie do różańca (…)
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Proponuję, abyśmy potraktowali te 
słowa Matki Najświętszej z pierwszej 
tajemnicy różańcowej, które wypowia-
da podczas zwiastowania w obecności 
Bożego posłańca Archanioła Gabriela, 
jako myśl przewodnią na miesiąc paź-
dziernik. Maryja przez całe swoje życie 
była dyspozycyjna i otwarta na Boże 
Słowo. Wszystkie Jego słowa rozwa-
żała w swoim sercu. Jest dla nas wzo-
rem jak kontemplować i żyć Bożym 
Słowem. Dobrze się składa, bo w mie-
siącu październiku możemy w sposób 
szczególny, modląc się na Różańcu, 
medytować Słowo Boże zagłębiając 
się w tajemnice życia Jezusa i Maryi.

Przyjrzyjmy się Matce Bożej 
i uczmy się od Niej duchowej wraż-
liwości, abyśmy to, czego się podej-
mujemy i jakich wyborów dokonuje-
my zawsze było szlachetne, odważne 

i zgodne z wolą Bożą. Tajemnice 
różańcowe ujawniają szczególną rolę 
jaką Najświętsza Maryja Panna, 
pokorna Służebnica Pańska z Nazare-
tu, odegrała w historii zbawienia. Ona 
w sposób wyjątkowy zaufała Bogu 
i otworzyła się na działanie Ducha 
Świętego. Prośmy Ją, aby kierowała 
poruszeniami naszych serc i wypra-
szała dar takiej miłości, która daje sie-
bie. Zastanówmy się, czy potrafimy 
tak kochać, by powiedzieć: „Niech mi 
się stanie według słowa Boga”.

Zwróćmy uwagę, jak wielkie dzieją 
się rzeczy, kiedy odważymy się powie-
dzieć Panu Bogu – „Tak!” Od zgo-
dy Maryi rozpoczęła się nowa epoka 
w dziejach ludzkości i w historii zba-
wienia. Bóg przychodzi na ziemię, aby 
nas odkupić i przywrócić nam god-
ność dzieci Bożych. Bóg do zbawienia 

ludzi potrzebuje naszego „tak” i naszej 
współpracy. Dziś również Jezus oczeku-
je od nas zaangażowanej odpowiedzi, 
aby mógł nadal zbawiać świat. On cze-
ka na naszą akceptację, na nasze zde-
cydowanie. I dlatego próbuje dotrzeć 
do nas przez pośrednictwo Królowej 
Różańca Świętego. Ona staje się „prze-
strzenią”, w której możemy spotkać się 
z Bogiem. Nie bez powodu nazywamy 
Ją Przybytkiem Ducha Świętego. Bóg 
uczynił Maryję „miejscem”, w który 
możemy się z Nim spotkać. Najpro-
ściej rzec ujmując, w Niej o wiele łatwiej 
spotkać Boga, niż poza Nią. 

Wobec powyższego, aż się prosi 
zaapelować: Nie zmarnujmy kolej-
nej okazji na spotkanie z Bogiem 
w Niej i dzięki Niej na modlitwie 
różańcowej.

Aniołowie
Z pierwszej tajemnicy różańcowej 
wynika także, że jesteśmy w szczęśli-
wym położeniu, ponieważ Bóg daje 
nam również innych przewodników, 
dzięki którym mamy ułatwiony dostęp 
do Pana Boga. Są to aniołowie. Kościół 
przypomina nam o ich roli w naszym 
życiu pod koniec września i na począt-
ku października. 28 września Archa-
niołów Michała, Rafała i Gabriela, a 2 
października czcimy Aniołów Stró-
żów. Aniołowie i ich udział w naszym 
życiu, to niezaprzeczalny znak Bożej 
opieki i dbałości o każdego z nas. Nale-
żą do rzeczywistości niebieskiej, to oni 

Naśladować Maryję 
w towarzystwie Aniołów
Wa c ł aW Sz c z ot ko W S k i

„Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się 
stanie według słowa twego!» Wtedy odszedł od Niej anioł”  
(Łk 1,38).

Rozpoczęliśmy miesiąc poświęcony 
modlitwie różańcowej prosząc szcze-
gólnie o pokój za naszą wschod-
nią granicą i w naszych sercach, by 
w naszej ojczyźnie nie zabrakło odwagi 
w wyznawaniu wiary mimo przeciw-
ności, jakie napotykamy w codzien-
nym życiu. Dlatego tak ważna jest 
dla nas wspólna modlitwa różańco-
wa w kościele, całymi rodzinami, by 
wychowywać młode pokolenie do 
życia z modlitwą na co dzień. Nasze 
rodziny to pierwsza szkoła modli-
twy, wartości chrześcijańskich, praw-

dy i miłości. Kontynuacją i rozwinię-
ciem jest nauka w szkole i dojrzewanie 
młodego pokolenia do podejmowa-
nia ważnych decyzji. Dlatego w tym 
miesiącu szczególnie pamiętamy 
o nauczycielach i wychowawcach, 
którzy poświęcają swoje doświad-
czenie i umiejętności, by prowadzić 
i uczyć dzieci i młodzież w zgodzie 
z wartościami religijnymi i poszano-
waniem ojczyzny. Jesteśmy wdzięczni 
za to wielkie dzieło wychowania, które 
dokonuje się od lat na naszych oczach 
i przechodzi przez kolejne pokolenie 

bez względu na przeciwności, które 
zauważamy wokół nas. Tym samym 
przypominamy sobie o tych, którzy 
byli pośród nas tak wielkim wspar-
ciem i autorytetem, których już zabra-
kło w naszym otoczeniu, by przez 
modlitwę różańcową wypraszać dla 
nich wieczny odpoczynek po trudach 
ziemskiego życia, co będziemy czynili 
szczególnie na przełomie październi-
ka i listopada. Niech ten czas, który 
otrzymujemy jako szansę od Boga na 
kolejne dni będzie dobrze wykorzy-
stany przez nas i naszą wspólnotę na 
budowanie wzajemnych więzi wiary, 
miłości do Boga, ojczyzny i Kościoła. 

ks. Łukasz Czarnik

Słowo od Redakcji…
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znają Boga i są Jego posłańcami do 
ludzi. Imiona trzech najważniejszych 
archaniołów znamy z Pisma Świętego 
i wspominamy jako Bożych posłańców 
i przyjaciół obecnych w najważniej-
szych wydarzeniach historii zbawie-
nia. Michał znaczy „Któż jak Bóg”. To 
on wspiera nas, by Bóg był zawsze na 
pierwszym miejscu w naszym życiu 
i pomaga w odważnej walce ze złem. 

Rafał to „Lekarstwo Boże”. Wspie-
ra nas we wszelkich dolegliwościach 
duszy i ciała oraz prowadzi do peł-
ni życia, zdrowia i wolności w Bogu. 
Gabriel czyli „Moc Boża”, czyni nasze 
serca otwarte na wielkie dzieła Boże 
i mocne w wypełnianiu woli Ojca. 
Imiona trzech archaniołów ukazują 
nam, jakie tajemnice Boga wnoszą oni 
do naszego życia. 

Wiemy, że od momentu poczęcia, 
każdego z nas otacza czuła troskliwość 
Ojca Niebieskiego poprzez obecność 
Anioła Stróża. On nieustannie wpatru-
je się w święte oblicze Boga i kieruje 
nas ku Niemu. To jego dobre natchnie-
nia poszerzają nasze serca na miłość, 
chronią przed nieodpowiedzialnymi 
czy wręcz złymi wyborami, przypomi-
nają o Bogu, Jego obecności, prowadzą 
ku bliźnim. Tak naprawdę przez to, że 
Bóg obdarował nas cichymi powier-
nikami i towarzyszami, nigdy nie 
jesteśmy sami. Ci nasi cisi przyjacie-
le i duchowi opiekunowie, prowadzą 
nas ku wieczności. To znaczy, że idzie-
my drogą w stronę Królestwa Bożego 
w dobrym towarzystwie. Przejawem 
tej rzeczywistości są obecne w wielu 
naszych domach obrazki, przedstawia-
jące Anioła Stróża przeprowadzające-
go dzieci bezpiecznie przez kładkę nad 
rwącym potokiem. Ich przesłaniem 
jest prawda o Bogu zatroskanym o los 
każdego z nas. 

Jako dzieci szczerze i z ufnością 
modliliśmy się „Aniele Boży Stróżu 
mój, ty zawsze przy mnie stój…” Szko-
da, że prostota tej dziecięcej modlitwy 
do Anioła Stróża znika wraz z wie-
kiem. Przykro, że wraz z wiekiem, 
coraz więcej pokładamy ufność we 
własnych siłach, liczymy na własną 
inteligencję i zaradność. A Pan Jezus 
oczekuje byśmy się stali jak dzieci.  ■

Różaniec
Różańcową modlitwą słynie miesiąc październik, 
Ta modlitwa Maryjna gromadzi lud wierny.

Na paciorkach różańca przesuwają się chwile, 
Ta modlitwa szczególnie dla Maryi miła.

Matka Boża Maryja te słowa mówiła, 
Módlcie się na różańcu, by ludzkość się nie zagubiła.

Tak prosta, wstawiennicza modlitwa Maryjna, 
Przeciw złu, niegodziwości jako pomoc jedyna.

Piekielne złe duchy co krążą po świecie, 
Czmychają bezradne słysząc tę modlitwę.

I nieraz w historii tak to już bywało, 
Że siła militarna, modlitwy sile ustąpić musiała.

Więc z wiarą i nadzieją módlmy się wytrwale, 
Za zbawienie dusz ludzkich i ku Bożej Chwale.
     Marcin
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Tak więc Kościół to trzy rzeczywisto-
ści współistniejące i przenikające się 
w miłości, modlitwie i łaskach. Kościół 
pielgrzymujący – tu na ziemi, oczysz-
czający się – w czyśćcu i chwalebny 
– w niebie. Jest też jeszcze jedna rze-
czywistość, ale już poza Kościołem – 
piekło, gdzie na zawsze pozostaje Sza-
tan i jego zbuntowani aniołowie oraz 
ci ludzie, którzy swym życiem wybrali 
potępienie. 

W naturze człowieka, oświeconej 
dodatkowo wiarą chrześcijańską jest 
oczywista tęsknota za wiecznym szczę-
ściem – niebem.

Szczególnie 1-go i 2-go listopada 
zbliżamy się do prawdy o współist-
nieniu i współdziałaniu tych trzech 
rzeczywistości Kościoła. Za pośred-
nictwem świętych, tych znanych nam 
z imienia i tych nieznanych modlimy 
się do Pana Boga. Prosimy tych, którzy 
z Najświętszą Matką Bożą na czele są 
już w niebie, o pośrednictwo i o przed-
stawienie naszych próśb, podzięko-
wań, naszego żalu i uwielbienia Panu 
Bogu Trójjedynemu. I na tym właśnie 
polega kult świętych, że podziwiając 
i naśladując ich cnoty oraz wiedząc 
o ich bliskości z Panem Bogiem w nie-
bie, modlimy się do nich o wstawien-
nictwo u Niego. 

Wstawiennictwo świętych jest 
prawdą, której w dziejach kościoła 
wielokrotnie doznaliśmy. Jest mnó-
stwo przykładów szczególnych łask 
Bożych uzyskanych przez modlitwę 
za ich pośrednictwem. 

Każdy z nas ufnie prosząc tej pomo-
cy doznaje, nawet gdy jej czasem nie 
zauważa. Pan Bóg działa przecież 

w ponadludzkim wymiarze, którego 
nie możemy objąć. 

Módlmy się także, i to nie tylko 
w Dzień Zaduszny, za tych, którzy 
w czyśćcu oczekują jeszcze na niebo. 
Ofiarujmy za nich odpusty zwłaszcza 
w oktawie Wszystkich Świętych (1-8.
listopada). Oni, tam w czyśćcu, dla 
samych siebie nic już nie mogą zrobić. 

Pamiętajmy, że miłość sięga 
poza grób i nie tylko nasza do nich 
w czyśćcu, ale i ich do nas – tu na zie-
mi. W oparciu o tą prawdę w wielu 
rodzinach prosi się z ufnością bliskich 
zmarłych o ich modlitwę za nas. 

Niech nasza pamięć i miłość do 
nich nie ogranicza się tylko do pomni-
ków na cmentarzach i kwiatów czy 
zniczy – niech będzie przede wszyst-
kim jak najczęstszą modlitwą za nich 
i przez nich.  ■

Świętych obcowanie
an d r z e j  PaW ło W S k i

Chrześcijaństwo od samego początku poucza o świętych 
obcowaniu, powtarzamy to w każdym Credo. A cóż to właściwie 
znaczy? Wyjaśnienie znajdziemy w Katechizmie i naszym 
głębokim religijnym przekonaniu o ciągłości życia przed  
i po śmierci.

W a r u n k i  u z ys k a n i a  
o d p u s t u  z u p e ł n e g o ,  
który w dniach 1–8 listopada 
możemy uzyskać dla zmarłych  
(codziennie dla innej osoby) 

◦ Stan łaski uświęcającej;
◦ Przystąpienie do Komunii 
Świętej;
◦ Wyrzeczenie się przywiąza-
nia do jakiegokolwiek grzechu, 
nawet lekkiego;
◦ Nawiedzenie kościoła  
lub cmentarza;
◦ Modlitwa: Ojcze nasz…,  
Wierzę w Boga… oraz  
dowolna modlitwa  
w intencji Ojca św.
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Halloween to coraz bardziej popularny, pogański zwyczaj 
w katolickiej Polsce. Tradycja ta pochodzi z celtyckiego ob-
rządku pożegnania lata i nadejścia trudnej i niebezpiecz-
nej zimy. Wierzono, że w tym dniu duchy łatwiej mogą 
przejść do świata żywych i są dla nich bardziej przyjazne. 
Obrządek ten prawie zaniknął po 835 r., gdy Uroczystość 
Wszystkich Świętych przeniesiono z maja na 1 listopada, 
a od 998 r. zaczęto obchodzić 2 listopada jako Dzień Za-
duszny. Przetrwał jako zwyczaj ludowy jedynie w Irlandii, 
skąd wraz z emigrantami dotarł w XIX w. do Ameryki 
Północnej. 

Obecnie w USA, Kanadzie, Australii i coraz szerzej 
w Europie wigilia katolickiego święta Wszystkich Świę-
tych stała się scenerią masowej komercyjnej „zabawy” 
Halloween, gdzie ludzie starają się wykreować najbardziej 
przerażające stroje czy dekoracje. Wszechobecne wampi-
ry, czarownice, nagrobki cmentarne w centrach miast, 
upiorna muzyka i orgia świateł to obraz… No właśnie, co 
to ma przedstawiać, zwłaszcza dzieciom, które z ufnością 
podejmują tą „zabawę”? Przedstawia spaczony, czasem 
ośmieszony obraz śmierci, a koszmarne postacie bardziej 
pasują do szatana i piekła niż do naszych zmarłych. Należy 
wystrzegać się tego typu imprez. ■

Pogańskie zwyczaje 
w wigilię Wszystkich 
Świętych
an d r z e j  PaW ło W S k i

Boże Sakramenty
Stwórca dał ci życie tak się stało 
Podarował tobie nieśmiertelną duszę 
Rodzice ofiarowali ci twoje ciało

Wyrzekłeś się grzechu szatana
Dostałeś Pierwszy Sakrament od Pana
Święconą wodą przy chrzcielnicy 
Twoja głowa została oblana

Bóg całe twoje życie 
Nieustannie prowadzi śledzi
Przebacza tobie popełnione grzechy
Podczas Pierwszej Spowiedzi

Po pierwszej szczerej spowiedzi
Jest rzeczą świętą i przyjętą
Po rozgrzeszeniu i pokucie
Przyjmij Komunię Świętą

Sam Bóg, Ojciec Duchowy
Dał nam błogosławieństwo
Gdyśmy zawierali z sobą
W świątyni Małżeństwo 

Dziękujemy za te Sakramenty 
Najłaskawszy dobry Boże Panie
I za te które otrzymaliśmy 
Przez nasze święte Bierzmowanie 

Bóg nas wszystkich kocha 
Jest miłosierny uwielbiony
Przez Ducha i ręce kapłana bądź 
Olejem świętym namaszczony

Roman

Jestem chrześcijaninem.

Nie obchodzę 
Halloween!!!

Nie ma szczęścia w takim piekle!!!

R.
 va

n 
de

r W
ey

de
n,

 O
łta

rz
 S

ie
dm

iu
 S

ak
ra

m
en

tó
w

, X
V 

w
.



Biały Kamyk  nr 10/2016

AKTUALNOŚCI

4 września 2022 roku w niedzielne, 
słoneczne popołudnie, odbyły się 
dożynki Gminne w Jaworniku. Gospo-
darzem był burmistrz Miasta i Gmi-
ny Myślenice, p. Jarosław Szlachetka.

Uroczystości dożynkowe roz-
poczęły się uroczystą, dziękczynną 
mszą świętą w kościele pod wezwa-
niem Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Jaworniku, koncelebrowaną przez 
ks. proboszcza Władysława Sala-
wę przy akompaniamencie orkiestry 
i chóru. Przed ołtarzem stanęły prze-
piękne wieńce dożynkowe przygoto-
wane przez Koła Gospodyń Wiejskich 
poszczególnych miejscowości.

Po mszy, po sformowaniu orszaku 
uczestnicy udali się na stadion LKS 
Jawor Jawornik gdzie odbyły się głów-
ne uroczystości dożynkowe.

Część oficjalną, swoim wystą-
pieniem rozpoczęli pomysłodawcy, 
gospodarze niedzielnego wydarze-
nia: p. Jarosław Szlachetka – burmistrz 
Miasta i Gminy Myślenice, p. Wła-
dysław Kurowski – poseł na Sejm RP 
oraz p. Wacław Szczotkowski – rad-
ny. Panowie podziękowali rolnikom 
za ich ciężką, codzienną pracę, wielki 
trud i godną postawę pomimo wielu 
trudności.

– To święto dziękczynienia i podzię-
kowania Panu Bogu za łaskę, tegorocz-
ne plony są obfite. Dziękujemy tym 
wszystkim, którzy zebrali te plony, 
tym, którzy pokazują tą pracę, cho-
ciażby przez te piękne wieńce dożyn-
kowe – mówił Jarosław Szlachetka.

Przepiękne dożynkowe wieńce, 
symbole zbiorów przygotowały: Koła 
Gospodyń Wiejskich z Jawornika, 
Krzyszkowic, Górnego Przedmieścia, 
Osieczan, Zasani, Trzemeśni, Głogo-
czowa, Zawady, Łęk, Poręby oraz Buli-
ny. Każdy wieniec został ośpiewany.

Wieniec dożynkowy z Zasani oka-
zał się najpiękniejszy w całej gminie. 
Tegoroczny wieniec przedstawia koro-
nę z ośmioma ramionami a w jego cen-
tralnej części znajduje się bochen chle-
ba. Został on wykonany z kłosów żyta, 
pszenicy, pszenżyta, owsa oraz jęcz-
mienia. Koronę zdobią gałązki lnu, 
liście kukurydzy, zioła i kwiaty.

II miejsce zajął wieniec przygo-
towany przez Stowarzyszenie „My 

Dożynki
ka r o l i n a ko r n e S z c z u k-Po d o b a

Koniec sierpnia to dla rolników czas końca żniw i podsumowania 
zbiorów. To również czas uroczystych dożynek gminnych.
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Łęczanie” z Łęk,a III miejsce wieniec 
z Głogoczowa.

Pan Jarosław przyznał nagrodę 
Burmistrza Miasta i Gminy Myśle-
nice w dziedzinie kultury w kwocie 
tysiąca złotych dla każdego zespołu 
wieńcowego.

Po przeglądzie wieńców na scenie 
zagościł Zespół Folklorystyczny Mia-
sta i Gminy Myślenice „Ziemia Myśle-
nicka”, który raczył nas pięknym śpie-
wem i tańcem.

W konkursie na „Mistrzowską Szar-
lotkę” wzięło udział dziewięć kobiet. 
Wszystkie wyglądały bardzo apetycz-
nie, ale serca i żołądki jury podbiła 
jedna – upieczona przez Panią Wie-
sławę z Zawady.

Zebrani mogli skorzystać ze sto-
isk z pysznościami, przygotowany-
mi przez Koła Gospodyń Wiejskich 
z całej gminy. Atrakcje dla najmłod-
szych, dmuchańce, mega piłkarzy-
ki oraz inne zabawy przeprowadzili 
między innymi harcerze. Ochotni-
cza Straż Pożarna z Jawornika przy-
gotowała strefę, w której można było 
spróbować swoich sił przy udzielaniu 
pierwszej pomocy.

Zakończeniem dożynek była ple-
nerowa zabawa przy muzyce „DJ”, 
która trwała do późnych godzin noc-
nych. Całość uroczystości poprowa-
dził p. Rober Bylica, dzięki któremu 
to wydarzenie stało się niezapomnia-
nym. ■
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Wieś Okopy na Podlasiu – tu według 
dokumentów kościelnych 14 września 
1947 r. przyszedł na świat w rodzinie 
Marianny i Władysława Popiełuszków 
chłopiec Alfons (imię miał zmienić 
w maju 1971 r.).

Wychowywany w ubóstwie, tak 
charakterystycznym dla polskiej wsi 
z wczesnego okresu wprowadzania 
władzy ludowej, Alek (bo tak go nazy-
wano) rozpoczął swoją szkolną edu-
kację w 1954 r. Bardzo szybko zaczęło 
w młodym chłopcu dojrzewać powo-
łanie. Każdego dnia przed nauką 
szedł do swego kościoła parafialnego 
w pobliskiej Suchowoli. W wieku 11 
lat został ministrantem.

W suchowolskim liceum, w którym 
naukę rozpoczął w 1961 r., był taki jak 
inni – przeciętny uczeń, niczym się 
niewyróżniający. Po latach jego kole-
dzy i koleżanki zwracali jednak uwa-
gę na to, że był szczególnie uprzejmy 
i wyczulony na krzywdę ludzką.

Maturę Alfons Popiełuszko zdał 
w 1965 r., a następnie wstąpił do Wyż-
szego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie. Podczas 
studiów został powołany – wbrew 
porozumieniu Kościoła z komuni-
stycznym państwem – do odbycia 
służby wojskowej. Służba wojskowa, 
będąca wówczas okazją do wzmożonej 
indoktrynacji młodych ludzi, szcze-
gólnie ciężkim doświadczeniem była 
dla kleryków, poddawanych inten-
sywnej „obróbce” ideologicznej. 
Była to dla przyszłych księży wielka 
próba charakteru. Służbę wojskową 
Alfons Popiełuszko rozpoczął jesienią 
1966 r. Szykany za praktyki religijne 
były codziennością. Kary za złama-
nia zakazów – dotkliwe, nawet jak na 
zwyczaje panujące w wojsku. Alfons 
Popiełuszko był wielokrotnie karany 
odmowę zdjęcia medalika, za odma-
wianie różańca i za organizowanie 
modlitw wśród żołnierzy-kleryków. 
Kleryk Popiełuszko przeszedł przez tę 

„szkołę życia” bez skazy. Służba woj-
skowa nie zniszczyła powołania i po 
jej zakończeniu Alfons Popiełuszko 
wrócił do seminarium duchownego.

Święcenia kapłańskie, już jako Jerzy 
Popiełuszko, otrzymał 28 maja 1972 r. 
z rąk prymasa Polski ks. kard. Stefa-
na Wyszyńskiego. Mszę prymicyjną 
odprawił w Suchowoli. Wkrótce po 
tym ks. Jerzy został wikarym w para-
fii Świętej Trójcy w podwarszawskich 
Ząbkach, następnie zaś w Aninie. 
Było to dla niego ogromne wyzwanie 
– chciał być sobą i być blisko ludzi, 
którym służył. Był doskonałym orga-
nizatorem. Odznaczał się przy tym 
wszystkim niezależnością postępowa-
nia i sądów oraz odwagą ich głoszenia. 
W 1978 r. ks. Jerzy Popiełuszko prze-
niesiony został na warszawski Żoli-
borz do parafii Dzieciątka Jezus. Tam 
w skrajnie niekorzystnych warunkach 
lokalowych uczył dzieci religii. Wkrót-
ce potem nastąpiła kolejna zmiana. 
Księdza przeniesiono do kaplicy Res 
Sacra Miser na Krakowskim Przed-
mieściu, gdzie stał się duszpasterzem 
przyszłych medyków. Przeciążenie 
pracą i problemy zdrowotne, które 
zintensyfikowały się po służbie woj-
skowej, doprowadziły do zasłabnięcia 
ks. Jerzego (marzec 1979 r.) podczas 
sprawowania mszy świętej. Po poby-
cie w szpitalu został przeniesiony do 
kościoła św. Anny na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. Z racji 
opieki nad środowiskiem pielęgniar-
skim zajął się medycznym zabezpie-
czeniem zbliżającej się pielgrzymki 
Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczy-
zny (1979 r.). Kontakty z przyszłymi 
i praktykującymi lekarzami i pielę-
gniarkami dały ks. Popiełuszce szan-
sę na organizowanie środowiska. Ks. 
Jerzy zaangażował się wówczas tak-
że w ruch obrony życia poczętego. 
W maju 1980 r. ks. Jerzy Popiełusz-
ko został rezydentem w parafii pw. 
św. Stanisława Kostki. Tam zastał go 

brzemienny w skutki sierpień roku 
1980. Jednym ze strajkujących wów-
czas w Warszawie zakładów pracy była 
Huta Warszawa. Protestujący robotni-
cy chcieli, by na terenie zakładu została 
odprawiona msza święta. Nikt z księży 
pracujących na stałe w parafii św. Sta-
nisława Kostki nie mógł pójść do huty, 
by otoczyć opieką strajkujących. Udał 
się więc do nich ks. Jerzy. Odprawił 
mszę świętą dla robotników. Zetknął 
się wśród nich z potężną religijnością. 
Szybko znalazł z robotnikami wspól-
ny język. Jak sam twierdził, Kościół, 
który kilkadziesiąt lat pukał do bram 
wielkich zakładów w komunistycznej 
Polsce, nagle się w nich znalazł.

W okresie rodzenia się do życia 
„Solidarności” kościół św. Stanisława 
Kostki stał się jednym z ważniejszych 
w Warszawie miejsc spotkań robotni-
ków. I znów, jak wśród pielęgniarek 
i medyków, ks. Jerzy budował wspól-
notę. Pracę duszpasterską wspania-
le łączył z rozszerzaniem ich ogólnej 
wiedzy o Polsce, świecie oraz życiu. 
Nie mogło to ujść uwadze władzy. Pro-
blem komunistów polegał jednak na 
tym, że póki trwał „karnawał Solidar-
ności”, nie mogli jawnie zaatakować. 
Kres trwającemu 500 dni karnawałowi 
„Solidarności” przyniósł wprowadzo-
ny przez gen. Wojciecha Jaruzelskie-
go 13 grudnia 1981 r. stan wojenny. 
Społeczeństwo polskie zostało pod-
dane rygorom nieznanym od cza-
sów zakończenia II wojny światowej: 
ludzie uznani za niebezpiecznych dla 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko
el ż b i e ta ła b ę d z k a
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wojskowych władz zostali internowa-
ni, zmilitaryzowano część przedsię-
biorstw, zawieszono zajęcia w szko-
łach i na uczelniach, wprowadzono 
godzinę milicyjną, zawieszono wyda-
wanie całej prasy (z wyjątkiem par-
tyjnej „Trybuny Ludu” i wojskowego 
„Żołnierza Wolności”).

13 grudnia 1981 r. rozpoczął się 
ostatni etap życia i działalności ks. 
Jerzego Popiełuszki. Pierwsze kazanie 
w stanie wojennym wygłosił 17 stycz-
nia 1982 r. Prosił w nim, by myśleć 
o tych, których pozbawiono wolno-
ści. Od wprowadzenia stanu wojen-
nego do swojej śmierci wygłosił 26 
kazań. Mówił w nich rzeczy oczywi-
ste – o konieczności prawdy, uczci-
wości i miłości bliźnich w życiu spo-
łecznym. Było to groźne dla władz, 
bo obnażał w swoich wystąpieniach 
kłamstwa rządzących, a prostota słów 
księdza radykalnie odbiegała od języ-
ka partyjnej propagandy. Był też nie-
zmiernie pracowity. Oprócz mszy za 
Ojczyznę zainicjował w 1982 r. piel-
grzymkę robotników Huty Warszawa 
na Jasną Górę. Idea ta przerodziła się 
wkrótce w Ogólnopolską Pielgrzym-
kę Ludzi Pracy. Ksiądz Popiełuszko 
dołączył także do Prymasowskie-
go Komitetu Osobom Pozbawionym 
Wolności i ich Rodzinom, organizował 
pomoc dla represjonowanych działa-
czy „Solidarności”.

Aktywność ks. Jerzego nie mogła 
być akceptowana przez komunistów, 

tak jak nie były przez nich akcepto-
wane prawda i uczciwość, o których 
przecież tak często mówił. Coraz ści-
ślej zaczęła księdza oplatać sieć Służby 
Bezpieczeństwa. Nie zdoławszy wyłą-
czyć go z działalności duszpasterskiej 
poprzez wywieranie nacisków na jego 
kościelnych przełożonych, rozpoczę-
to zastraszanie. Włamywano się do 
jego mieszkania, był bezustannie śle-
dzony, aranżowano wypadki samo-
chodowe, uszkadzano jego pojazd. 
W wrześniu 1983 r. prokurator Anna 
Jackowska rozpoczęła śledztwo, sta-
wiając w grudniu tego roku ks. Jerze-
mu zarzuty nadużywania wolności 
sumienia i wyznania na szkodę Pol-
ski Ludowej. W pierwszej połowie 
roku 1984 ksiądz był trzynaście razy 
przesłuchiwany i jeden raz aresztowa-
ny. Nasilały się zorganizowane ataki 
prasy i środków masowego przeka-
zu, za którymi stał aparat bezpieczeń-
stwa i propagandy PRL. W związku 
z napiętą sytuacją i rosnącym zagro-
żeniem życia pojawiły się pomysły 
skierowania księdza na studia do Rzy-
mu. Popiełuszko nie skorzystał z tej 
propozycji. „Jerzy powiedział: »Nie 
mogę tych ludzi zdradzić, nie mogę 
ich zostawić«. Mówił, że jego wyjazd 
do Rzymu byłby ucieczką z miejsca, 
w którym go Kościół postawił, i jesz-
cze: »No dobrze, byłem z nimi w chwi-
lach trudnych i teraz mam ich zosta-
wić? Co im Kościół da – to, że ucieknę? 
Że ich zdradzę?

19 października 1984 r. po mszy 
w parafii w Bydgoszczy, w drodze do 
Warszawy, ks. Jerzy Popiełuszko wraz 
z prowadzącym samochód Waldema-
rem Chrostowskim zostali zatrzyma-
ni, a następnie uprowadzeni przez 
trzech funkcjonariuszy SB. Po upływie 
tygodnia (30 października) z zalewu 
koło tamy we Włocławku wyłowiono 
ciało ks. Jerzego. Ciało księdza było 
okaleczone do tego stopnia, iż z tru-
dem udało się dokonać identyfikacji. 
Przewiezienie ciała księdza na miejsce 
wiecznego odpoczynku przy koście-
le św. Stanisława Kostki w Warszawie 
stał się wielką manifestacją wiary i jed-
ności Narodu. 3 listopada odbył się 
uroczysty pogrzeb zamordowanego. 

Ksiądz Jerzy został beatyfikowany 
6 czerwca 2010 roku przez papieża 
Benedykta XVI.*  ■

* na podstawie materiałów IPN https://
biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogra-
my/ksiadz-jerzy-popieluszk/zyciorys.

Wiadomości 
z Archidiecezji
◆ 4 września abp Marek Jędraszewski przewodniczył 
w sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej uroczystej 
Mszy św. sprawowanej podczas historycznej I Piel-
grzymki Lachów i Górali.
◆ W roku setnej rocznicy śmierci bł. Aniela Salawa zo-
stała ogłoszona patronką Gminy Siepraw.
◆ 11 września odbyła się jubileuszowa 30. Pielgrzym-
ka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii 
Zebrzydowskiej. 
◆ Październik to miesiąc, w którym w sposób szczególny 
wspominamy rocznice związane ze św. Janem Pawłem II 

– Jego wybór na Następcę św. Piotra oraz inaugurację 
pontyfikatu. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Wadowicach zaprasza na „Miesiąc Pa-
pieski", w czasie którego osoby urodzone lub mieszka-
jące na terenie Województwa Małopolskiego, a także 
grupy parafialne działające przy małopolskich parafiach, 
mogą zwiedzić Muzeum, kupując bilety w atrakcyjnych 
cenach. 
◆ Ruch Apostolstwa Młodzieży zaprasza wszystkich 
chętnych na nowy rok formacyjny. Zapraszamy do 
uczestnictwa w zebraniach młodzieżowej Grupy Apo-
stolskiej i scholii w naszej parafii.
◆ Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski prze-
kazał dziewięciu kandydatom do kapłaństwa suscepty 
– specjalne dokumenty potwierdzające przyjęcie do Ar-
chidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego 
w Krakowskiego. 

JT
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W dniu 1 września uczniowie klas 
I–VIII przywitali nowy rok szkol-
ny. Po Mszy Świętej, która odbyła się 
w Kościele w Jaworniku dzieci oraz 
młodzież uczestniczyli w apelu inau-
gurującym rok szkolny 2022/2023. 

Uroczystość przebiegała zgodnie 
z ceremoniałem szkoły. Odśpiewano 
Hymn oraz „Pieśń Szkoły” w obecno-
ści Pocztu Sztandarowego, który w bie-
żącym roku szkolnym reprezentować 

będą uczniowie klas ósmych: Antoni 
Hudaszek, Julia Gwóźdź oraz Barba-
ra Banyś. Zgromadzonych uczniów, 
rodziców i nauczycieli przywitał prze-
wodniczący Samorządu Uczniowskie-
go – Jakub Osten-Sacken oraz jego 
zastępca – Kornelia Pustelnik. Upa-
miętniono także 83 rocznicę wybuchu 
II Wojny Światowej. 

Dyrektor Szkoły mgr Renata Marzec 
także skierowała swe słowa do wycho-

wanków, nauczycieli i rodziców. Życzy-
ła uczniom sukcesów oraz radości 
w zdobywaniu wiedzy. Szczególnie 
ciepło zwróciła się do najmłodszych 
uczniów, dla których pierwszy dzień 
w szkole był dużym przeżyciem. ■

Po wakacjach uczniowie wrócili do 
odmienionej Szkoły Podstawowej im. 
ks. J. Twardowskiego. Podczas tego-
rocznego letniego wypoczynku, dzięki 
staraniom Dyrektor Szkoły mgr Rena-
ty Marzec, przeniesiona została pra-
cownia informatyczna oraz bibliote-
ka szkolna. 

Salę komputerową usytuowano na 
parterze, pośrodku obu budynków, 
aby ułatwić dostęp uczniom wszyst-
kich klas. 

Biblioteka zyskała nowoczesną 
przestrzeń, dostosowaną do potrzeb 
zarówno uczniów klas starszych, jak 
i najmłodszych czytelników. W prze-
stronnej sali pojawiło się miejsce przy-
tulne i przyjazne dzieciom. Z pozyska-
nych przez szkołę funduszy w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa zakupiono zestaw puf wraz 
z szafką oraz dwa regały na kółkach, 
na których umieszczone są nowo-
ści biblioteczne. Dzieci bardzo chęt-
nie korzystają z kącika czytelniczego, 
udowadniając, iż „czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa…” 

Sale dydaktyczne dla uczniów 
klas pierwszych zostały dostosowa-

ne do najmłodszych wychowanków. 
Zakupiono nowe meble, wyposażone 
w wygodne i łatwo dostępne szufla-
dy. Uczniowie mogą w nich przecho-
wywać materiały plastyczne, tecz-
ki, podręczniki i ćwiczenia. Ponadto 
w salach tych zamontowano tabli-
ce interaktywne, które pozwalają na 
wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu 
dydaktycznego. 

Wsparcie Urzędu Miasta i Gminy 
Myślenice, a w szczególności Burmi-
strza Miasta i Gminy Myślenice – Jaro-

sława Szlachetki, przyczyniło się do 
realizacji planowanych zmian. ■

Inauguracja roku 
szkolnego 2022/2023
Mo n i k a za j ą ć

Odmieniona Szkoła
Mo n i k a za j ą ć
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7 października

Święto Matki 
Bożej Różańcowej
oP r a c o Wa n i e :  lu c y n a ba r g i e ł

Zapraszamy Was dzieci do kościoła na  
Różaniec, na piękną modlitwę ku czci Maryi.

Legendy, opowieści i opowiadania różańcowe

Legenda o źródełku  
przy murach miejskich
U podnóża Baszty Krakowskiej wybijało 
źródełko nigdy niezamarzającej wody 
tworzącej w ocembrowaniu biały osad 
o zapachu i smaku siarki. Na zamku 
sądeckim straż przy bramie pełnili młodzi, 
odważni rycerze. Co jakiś czas ginęli bez 
śladu – nikt nie mógł dojść co się z nimi 
stało. Szukano więc odważnego rycerza, 
który wyśledziłby co odciąga strażników od 
obrony zamku i dlaczego przepadają bez 
wieści.
Znalazł się taki śmiałek, uzbrojony 
w halabardę stanął nieopodal Baszty 
Kowalskiej na straży. Miał też przy sobie 
kredę święconą i różaniec. Kredą zakreślił 
wokół siebie koło, różańcem okręcił dłoń. 
Gdy minęła północ młody rycerz usłyszał 
piękne śpiewy, muzykę i wyłaniające się 
ze źródełka nimfy, które zapraszały go 
do tańca. Spostrzegł rycerz, że muszą to 
być istoty, które były przyczyną zguby 
jego poprzedników. Nie wychodząc 
z zakreślonego kręgu rzucił różaniec do 
źródełka. Rozprysnęła się zeń woda, nimfy 
zamieniły się w czarownice i odleciały 
w noc. A rycerz stwierdził: „Te nimfy 
pannice to czarownice winne zguby rycerzy”.
Zamek królewski w Nowym Sączu to 
budowla wzniesiona jeszcze za panowania 
Kazimierza Wielkiego. Wybuch zamku 
w 1945 roku wstrząsnął wzgórzem 
zamkowym, co sprawiło, że zwały ziemi 
i kamieni przysypały źródełko z siarczaną 
wodą. Do dziś zachowały się jedynie resztki 
murów obronnych oraz zrekonstruowana 
Baszta Krakowska, a na terenie ruin znajduje 
się park miejski.       ■
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Zagadki
1. Była raz sobie grządka 
w samym środku ogródka,
na tej grządce wyrosła 
piłka okrąglutka.
Miała liście zielone 
niby kosmate łapy.
Dużo małych nasionek, 
skrytych w brzuchu pękatym.

2. Wyczarowała z niej karetę 
wróżka, 
zawiozła na bal Kopciuszka.

A na deser… 
konfitura z dyni
1 kg dyni
0,5–1 kg cukru (według uznania)
1 cytryna
1 pomarańcza

Dynię obrać ze skóry, miękki miąższ zetrzeć na 
tarce o grubych oczkach. Zalać połową szklanki 
wody i rozgotować pod przykryciem. Dodać 
skórkę otartą z wyparzonej cytryny i pomarań-
czy oraz cukier. Pod koniec smażenia, kiedy 
konfitura zacznie gęstnieć, dodać sok z cytryny 
i pomarańczy. Smażyć jeszcze 10 minut i rozło-
żyć do słoików. Zakręcić na gorąco i odwrócić 
do góry dnem. Smacznego!

Toczył zając wielką dynię
Przez tropiki, przez pustynię
Toczył zając wielką dynię.
Toczył, toczył dynię w dół,
Pękła dynia mu na pół!
Pestki z niej się wysypały,
Więc je zbierał 
przez dzień cały.
Raz, dwa, trzy! 
Ile pestek zbierzesz Ty!?”
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Ledwo co zaczęliśmy wrzesień, a ten 
już się skończył. Niezmiernie cie-
szę się, że po tych dwóch miesiącach 
mogliśmy się ze sobą spotkać, podzie-
lić swoimi wrażeniami z wakacji i po 
prostu z radością porozmawiać.

Przede wszystkim skupiliśmy się na 
tym, aby zapoznać się z nowymi człon-
kami, ale sami też dowiedzieliśmy się 
o sobie nowych rzeczy. 

W następnym tygodniu po raz 
kolejny uczestniczyliśmy we wspól-
nym spotkaniu. Spotkaniu nie byle 
jakim, bo dotyczącym naszej relacji 
z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy 
o tym, jak dobrze Go znamy, oraz jak 
możemy poznawać Go jeszcze bar-
dziej. Z pomocą w tej ocenie przyszedł 
fragment tekstu śp. ks. Pawlukiewi-
cza, który mówi właśnie o tej relacji. 
Pyta nas, czy kłócimy się z Panem 
Bogiem, czy umiemy z Nim roz-
mawiać o naszych problemach, czy 
umiemy szukać w Nim odpowiedzi 
na nasze słabości. Całość zakończyli-
śmy listem do Boga, w którym mogli-
śmy, nieco bardziej ożywieni w wierze, 
z Nim porozmawiać.

Na sam koniec był czas rozmów 
i opowieści o RAM-ie i rekolekcjach. 

Podzieliliśmy się naszym doświadcza-
niem Pana Boga w Ruchu, i w jaki spo-
sób wpływa to na nasze życie. Cało-
ści towarzyszyła miła „herbatkowa” 
atmosfera.

W tak zwanym „międzyczasie” 
mieliśmy małą wycieczkę do  siedziby 

RAM-u na inaugurację roku forma-
cyjnego. Mogliśmy tam spotkać ani-
matorów oraz ludzi, których poznali-
śmy na rekolekcjach. Był to czas pełen 
radości i rozmów, w tym również tych 
z Panem Bogiem, bo całość rozpoczęła 
się od adoracji. ■

Wielki powrót  
z Panem Bogiem
an.  ba r t ło M i e j  dą b r o W S k i



Biały Kamyk  nr 10/20114

INTENCJE MSZALNE

Intencje mszalne
10.10. Poniedziałek 
7.00 dziękczynno-błagalna w 50 urodziny 

Danuty z prośbą o dary Ducha św. dla 
całej rodziny 

18.00 + Czesław i Honorata Muniak
11.10. Wtorek 
7.00 + Włodzimierz Kmiecik – od siostry 

Elżbiety 
18.00 + Małgorzata Łapa – od męża z dziećmi
12.10. Środa 
7.00 + Edward Gorączko – od brata Tade-

usza z żoną
18.00 Zbiorowa:
 1) + Zofia i Franciszek Węgrzyn, 

Olimpia i Stefan Starzec, ich rodzice 
i rodzeństwo

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

 3) + Stanisław Braś – od Krzysztofa 
Wyroba z rodziną

 4) + Władysław Leśniak – od rodziny 
Nalepa

 5) + Jan Burkat – od Jolanty Opiela
 6) + Roman Kiełbowicz – od Klubu 

LKS Jawor
 7) + Stanisława Rusznica – od Zbignie-

wa Łapa z rodziną
 8) + Jerzy Podoba – od sąsiadów Spól-

nik
 9) + Anna i Eugeniusz Szlachetka, 

Władysław syn, Stanisław Łapa
 10) + Franciszek Ćwierz – od Katarzy-

ny Ćwierz
13.10. Czwartek 
7.00 + Adam Ślusarczyk – od syna Piotra 

z żoną Anną
18.00 + Jadwiga i Władysław Podoba i zmar-

li z ich rodzin
14.10. Piątek 
7.00 + Elżbieta Łaciak – od rodziny Hazów 

z Jawornika
18.00 + zmarłe członkinie Róży św. Berna-

detty i zmarli z ich rodzin
15.10. Sobota 
7.00 + Mieczysław i Antonina Kowalcze, 

Kazimierz i Anna Szlachetka
14.00 ślub Kinga Kierpiec i Szymon Jezioro
18.00 + Mateusz Kościelniak 
16.10. Niedziela 
7.00 + Stanisław Bylica w r. śmierci Aniela 

żona, Stanisław i Wiktoria Chrapek, 
Jadwiga Mądrala

9.00 + Czesław Muniak, Honorata żona 
i Zbigniew Niechajewicz

11.00 + Jan Wilkołek i rodzice Aniela i Anto-
ni

15.30 + Grzegorz Nowików w 10 r. śmierci
17.10. Poniedziałek 
7.00 + Karolina Galas – od syna Kazimierza 

z rodziną 
18.00 dziękczynno-błagalna dla Marty 

i Grzegorza w 13 r. ślubu i całej ich ro-
dziny 

18.10. Wtorek 
7.00 + Włodzimierz Kmiecik – od siostry 

Barbary z dziećmi
18.00 + Józef Suruło i rodzice, Jan Kurowski 

i żona Maria 
19.10. Środa 
7.00 dziękczynno-błagalna w 15 r. ślubu 

Sylwii i Marcela i całej rodziny 
18.00 Zbiorowa: 
 1) + Krystyna Suder – od Anny 

Dworszczak
 2) + Helena Kurowska – od Doroty 

i Krzysztofa Jasek z Krzyszkowic
 3) + Teresa Nowak – od koleżanek 

i kolegów z formy Hydroland 
 4) + Władysław Leśniak – od dyrekcji, 

nauczycieli i pracowników SP w Jawor-
niku 

 5) + Roman Kiełbowicz – od rodziny 
Chrzanowskich z Głogoczowa

 6) + Maria Kaim – od siostry Janiny 
Plewa z mężem z Pomorza

 7) + Stanisława Rusznica – od sąsiada 
Stanisława Podoba

 8) + Jerzy Podoba – od rodziny 
Worwów i Siwców

 9) dziękczynno-błagalna w 35 r. ślubu 
Barbary i Janusza z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo dla całej rodziny 

20.10. Czwartek 
7.00 + Małgorzata Łapa – od chrzestnego 

i rodziny Musiałów 
18.00 1) + Aniela Saga w 4 r. śmierci
 2) o rozwój kultu św. Michała Archa-

nioła 
21.10. Piątek 
7.00 + Franciszek Sajak, Maria żona, Anna 

córka i jej mąż Janusz, Eugeniusz syn 
i Danuta żona

18.00 dziękczynno-błagalna w 5 r. ślubu 
Magdaleny i Wojciecha 

22.10. Sobota 
7.00 o trwałość i świętość małżeństw i Boże 

błog. dla rodzin – od Janiny Polewka 
18.00 dziękczynno-błagalna w 7 r. ślubu 

Anny i Łukasza z prośbą o Boże błog. 
dla całej rodziny 

23.10. Niedziela 
7.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże 

błog. i opiekę Matki Bożej dla człon-
ków Róży św. Jana Pawła II i ich rodzin 

9.00 dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże 
błog. i opiekę Matki Bożej dla Anny 
i Władysława w 48 r. ślubu oraz Izabeli 
i Krzysztofa w 12 r. ślubu i całej ich ro-
dziny 

11.00 rezerwacja 
15.30 + Stanisława Popienik w 10 r. śmierci, 

Rozalia i Jan Popienik, Józefa i Stani-
sław Leśniak 

24.10. Poniedziałek 
7.00 rezerwacja
18.00 + Adam Ślusarczyk – od syna Grzego-

rza z rodziną
25.10. Wtorek 
7.00 + Włodzimierz Kmiecik – od Łukasza 

z rodziną
18.00 + Wanda Silezin – od pracowników 

i nauczycieli Przedszkola nr 5 w My-
ślenicach

26.10. Środa 
7.00 + Teresa Nowak 
18.00 Zbiorowa: 
 1) + Władysława Szymańska – od ro-

dziny Szymańskich z Myślenic
 2) + Wiesław Mirek – od pracowników 

z „Wilczego Głodu”
 3) + Helena Szlachetka – od sąsiadów 

Prokockich i Gubałów
 4) + Jan Burkat – od rodziny Opiela 

z Limanowej
 5)+ Roman Kiełbowicz – od Elżbiety 

Gołąb z Głogoczowa 
 6)+ Ewa Brzozowska – od Anny i Sta-

nisława Suruło
 7)+ Jerzy Podoba – od Jolanty i Edwar-

da Dyduła
 8)+ Tadeusz Hołuj – od synowej Marii 

z rodziną
 9)+ Stanisława Rusznica – od Wiesła-

wa Podoba z rodziną
 10) + Bronisława Cudak – od rodziny 

Sułowskich z Sieprawia 
27.10. Czwartek 
7.00 + Edward Gorączko – od chrześniaka 

Tomasza z żoną Elżbietą
18.00 + Karolina Galas – od córki Marii z ro-

dziną z Kryspinowa
28.10. Piątek 
7.00 + Helena Suder w 21 r. śmierci, Stefan 

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

18.00 + Kazimierz Kurowski, Maria żona, 
Mikołaj Hodurek, Joanna żona i dusze 
w czyśćcu cierpiące

Jeszcze dobrze nie pożegnaliśmy się 
z latem, a jesienna aura daje o sobie 
znać. Wraz ze spadkiem temperatury 
i zmianą warunków atmosferycznych 

wielu z nas przeszło, bądź przecho-
dzi pierwsze jesienne przeziębie-
nie. Kaszel, bóle głowy, katar, zatka-
ny nos, a czasem gorączka to jedne 

z typowych objawów tej infekcji. Od-
powiedzialne są za nią przenoszone 
drogą powietrzną od zainfekowanej 
osoby wirusy. Posiadają one zdolność 
przetrwania w środowisku, aby po-
tem dostać się na dłonie i przenieść 
na śluzówki oczu, ust, nosa, gdzie do-
chodzi do zarażenia. Chory odczuwa 
zmęczenie, dreszcze, kaszle, kicha. 
Zazwyczaj objawy ustępują po tygo-
dniu. Jak w każdej infekcji wirusowej 
nie stosujemy antybiotyków, tylko leki 
przeciwwirusowe.  ■

PRZYCHODZI PACJENT DO APTEKI…

Przeziębienie
ag n i e S z k a ro z u M



Biały Kamyk  nr 10/201 15

KALENDARIUM

Biały Kamyk – redaguje zespół; Opiekun: ks. Łukasz Czarnik; 
Redakcja: Lucyna Bargieł, Andrzej Pawłowski, Wacław Szczotkowski (redaktorzy wydania), Beata Kiełbowicz, Anna Kowalska,  
Elżbieta Łabędzka, Agnieszka Rozum, Wiktoria Sułowska, Justyna Tyrka, Elżbieta Węgrzyn, Monika Zając, Dawid Grzeszkowicz; 
Skarbnik: Bogumiła Węgrzyn; Skład: Małgorzata Gumularz; Foto: Paweł Ciaputa, Adam Gorączko (odpust);
Adres: www.bialykamyk.net; e-mail: bkamyk@op.pl; 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów.

Kalendarium liturgiczne
9.10. – 28 niedziela zwykła 
13.10. – wspomnienie bł. Honorata Koź-
mińskiego, kapłana
14.10. – wspomnienie św. Małgorzaty 
Marii Alacoque, dziewicy
15.10. – wspomnienie św. Teresy od Jezu-
sa, dziewicy i doktora Kościoła
16.10. – 29 niedziela zwykła
18.10. – święto św. Łukasza, ewangelisty
20.10. – uroczystość św. Jana Kantego, 
kapłana
22.10. – uroczystość św. Jana Pawła II, 
papieża
23.10. – 30 niedziela zwykła 
28.10. – święto św. apostołów Szymona 
i Judy 
30.10. – 31 niedziela zwykła – rocznica 
poświęcenia kościoła własnego
1.11. – uroczystość Wszystkich Świętych 
2.11. – wspomnienie wszystkich wiernych 
zmarłych Dzień Zaduszny
6.11. – 32 niedziela zwykła 
9.11. – święto rocznicy poświęcenia Bazy-
liki Laterańskiej
10.11. – wspomnienie św. Leona Wielkie-
go, papieża i doktora Kościoła
11.11. – wspomnienie św. Marcina z To-
urs, biskupa 

29.10. Sobota 
7.00 o trwałość i świętość małżeństw i Boże 

błog. dla rodzin – od Kręgu I 
18.00 rezerwacja 
30.10. Niedziela 
7.00 + Maria i Franciszek Wilkołek, Łukasz 

wnuk
9.00 dziękczynno-błagalna w 18 r. urodzin 

Dominiki i Karoliny oraz w 20 r. ślubu 
Marty i Michała 

11.00 + Józefa i Stanisław Liszkiewicz, Stani-
sław i Andrzej synowie, Marian Kalisz, 
Aniela i Andrzej Kalisz, Waleria i Ma-
teusz Podoba

15.30 + Eugenia Włoch w r. śmierci od – 
mąż Jan, syn Jan i Tadeusz z żoną Zofią 
i wnuk Łukasz, Jan Holewa 

31.10. Poniedziałek 
7.00 rezerwacja
18.00 + Józef Polewka w r. śmierci
1.11. Wtorek 
7.00 + zmarłe członkinie Róży św. Łucji i za 

zmarłych z ich rodzin
9.00 + Mateusz Kościelniak – od rodziców 
11.00 + ks. Jan Kastelnik, ks. Stanisław Polak 

– od ofiarodawców na ołtarz Bożego 
Ciała ze Strony Południowej 

13.30 za parafian
2.11. Środa 
7.00 + za zmarłych
8.30 + za zmarłych 
17.00 + za zmarłych 
3.11. Czwartek 
7.00 + za zmarłe członkinie z Róży św. Jana 

Pawła II i zmarłych z ich rodzin 
17.00 rezerwacja 
4.11. Piątek 
7.00 + za zmarłych wypominanych w rocz-

nych wypominkach 
17.00 + za zmarłych członków z Róży św. 

Maksymiliana Kolbego i zmarłych 
z ich rodzin

5.11. Sobota 
7.00 + za zmarłych z rodziny Brasiów, Pta-

ków, Wojtyczów, Szlachetków
17.00 + Stanisław Łatka w r. śmierci 
6.11. Niedziela 
7.00 + za zmarłe członkinie Wspólnoty Ko-

munii św. Wynagradzającej i zmarłych 
z ich rodzin 

9.00 + Kazimierz Woźniak, Franciszek Woź-
niak i żona Stefania, córka Elżbieta, 
Henryk Szlachetka, Aniela żona, Jan, 
Antonina i Pelagia dzieci, Jan Bujak 

11.00 + Helena i Andrzej Kurowscy w r. 
śmierci 

15.30 dziękczynno-błagalna w intencji rodzi-
ny Kotylców

7.11. Poniedziałek 
7.00 + Józef Pietroszek
17.00 + zmarłe członkinie z Róży św. Anny 

i zmarłych z ich rodzin 
8.11. Wtorek 
7.00 + Jan Fijał, Ludwika żona, Maria, Ro-

zalia, Janina córki, Franciszek Pitala, 
Wanda żona, Władysław Fugoła 

17.00 + Franciszek Bartosz

9.11. Środa 
7.00 + za zmarłych z Róży św. Józefa Opie-

kuna Świętej Rodziny i zmarłych z ich 
rodzin 

17.00 Zbiorowa: 
 1) + Stanisław Góralik, Karolina żona, 

Krzysztof wnuk, dusze w czyśćcu cier-
piące

 2) + Helena Łapa w r. śmierci i Franci-
szek mąż

 3) + Kazimiera Hudaszek
 4) + Władysław Leśniak – od rodziny 

Życkich
 5) + Jan Burkat – od członków Kółka 

Rolniczego z Jawornika
 6) + Roman Kiełbowicz – od teściów 

z Czechówki
 7) + Maria Kaim – od Janiny Ganle-

wicz
 8) + Stanisława Rusznica – od Marty 

i Marcina Banyś
 9) + Jerzy Podoba – od rodziny Jędro-

chów
 10) + Maria Kocur – od Moniki i Ma-

riusza Morlak
10.11. Czwartek 
7.00 + Włodzimierz Kmiecik – od siostry 

Wiktorii z mężem
17.00 + za zmarłe członkinie z Róży św. Fau-

styny, za zmarłych z ich rodzin 
11.11. Piątek 
7.00 + Karolina Galas – od syna Stanisława 

z rodziną 
17.00 + Franciszek i Anna Wilkołek, Józef 

i Anna Tomal oraz zmarli z ich rodzin
12.11. Sobota 
7.00 + Józef i Elżbieta Szlachetka, Józef 

i Antonina Bargieł
17.00 + Eugenia Zborowska w 2 r. śmierci 
13.11. Niedziela 
7.00 rezerwacja
9.00 1) za parafian 
 2) za zmarłe członkinie z Róży Marii 

Łakomy i zmarłych z ich rodzin 
11.00 +Walenty Pęcek i rodzice, Michalina 

i Józef Zborowscy, Karol Dańda
15.30 rezerwacja 

Niedzielne czytania mszalne
16 października, 29 niedziela zwykła 
Bóg natomiast, czy nie weźmie w obronę swo-
ich wybranych, którzy wołają do Niego dniem 
i nocą? Czyż będzie zwlekał w ich sprawie? Mó-
wię wam, że szybko uczyni zadość sprawiedliwo-
ści. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę 
na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 6-8).

23 października, 30 niedziela zwykła
Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony (Łk 18, 14).

30 października, 31 niedziela zwykła 
Wtedy Jezus powiedział do niego: „dziś zba-
wienie stało się udziałem tego domu, gdyż i ten 
człowiek jest synem Abrahama. Syn Człowieczy 
przyszedł przecież szukać i zbawić to co zginęło” 
(Łk 19, 9-10).

6 listopada, 32 niedziela zwykła
Przecież Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale ży-
wych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją (Łk 20, 
38).

13 listopada, 33 niedziela zwykła
Pojawi się bowiem wielu takich, którzy w moje 
imię mówić będą: „ja jestem” oraz: „nadchodzi 
czas”. Nie idźcie za nimi! A kiedy usłyszycie 
o wojnach i rozruchach, nie trwóżcie się. To bo-
wiem musi się najpierw wydarzyć, ale jeszcze nie 
zaraz nastąpi koniec (Łk 21, 7-11).

C h r z t y 
Remigiusz Woźnica
Bruno Nowicki
Oliwier Kościelniak
Karol Zych

Ś l u b y   
Tomasz Skoczylas i Klaudia Janicka
Szymon Jezioro i Kinga Kierpiec

P o g r z e b y 
+ Bogusław Bosak lat 60
+ Stanisław Polaniak lat 80
+ Józef Szlachetka lat 90
+ Władysław Tomal lat 57
+ Władysława Łapa lat 90
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