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KALENDARZ LITURGICZNY NA CZERWIEC
08.czerwca - św. Jadwigi, (ur. między 3 października 1373 a 18
lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – królowa
Polski z dynastii Andegawenów, córka Ludwika Węgierskiego
i Elżbiety Bośniaczki, w 1384 koronowana na króla Polski. Przez
ślub z Władysławem Jagiełło przyczyniła się do chrztu Litwy i chrystianizacji tychże ziem.
11.czerwca - św. Barnaby, Apostoła, urodzony na Cyprze, kuzyn św.
Marka Ewangelisty. Po nawróceniu św. Pawła, ten zaopiekował się
nim i przedstawił go innym apostołom, był jednym z opiekunów
i nauczycieli Kościoła rozwijającego się w Antiochii, a potem
misjonarzem na Cyprze i w Azji Mniejszej, brał udział w pierwszym
soborze w Jerozolimie. Według tradycji został ukamienowany ok. 61
w Salaminie na Cyprze.
13.czerwca - św. Antoniego Padewskiego, właśc. Fernando Martins
de Bulhões, pol. Ferdynand Bulonne (ur. 1195 w Lizbonie, zm. 13
czerwca 1231 w Arcelli k. Padwy) – portugalski teolog,
franciszkanin, prezbiter i doktor Kościoła.
17.czerwca - św. Brata Alberta Chmielowskiego, Adam Hilary
Bernard Chmielowski CFA herbu Jastrzębiec, (ur. 20 sierpnia 1846
w Igołomii, zm. 25 grudnia 1916 w Krakowie) – polski zakonnik
franciszkański, założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek,
powstaniec, malarz, święty znany z pełnej poświęcenia pracy dla
biednych i bezdomnych.
24.czerwca - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
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28.czerwca - św. Ireneusza z Lyonu, (ur. ok. 140 w Smyrnie w Azji
Mniejszej, zm. ok. 202 w Lugdunum) – biskup Vienne, teolog,
apologeta, ojciec Kościoła, męczennik chrześcijański, święty
Kościoła katolickiego i prawosławnego.
29.czerwca - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
PRACE NA SKARPIE
Dzięki inicjatywie księdza proboszcza Mariusza i pracy parafian
nasza skarpa przy parkingu parafialnym zmieniła diametralnie swój
wygląd. Warstwa zachwaszczonego trawnika została usunięta i w to
miejsce posadzono ozdobne rośliny. Wszystko to działo się pod
kierunkiem młodej studentki Moniki Kuci. Jest to kolejny przykład
na to, że jednak potrafimy się zmobilizować i wspólnie efektywnie
działać. Należy podkreślić, że do pracy włączyli się aktywnie
strażacy z OSP Włodowice i Koło Gospodyń z Włodowic.
MSZA ŚW. NA SKAŁKACH RZĘDKOWICKICH
Tradycja Mszy św. na skałkach rzędkowickich sięga już
kilkudziesięciu lat, kiedy to ówczesny proboszcz naszej parafii ks.
Julian Oleksy za namową będącego wtedy prezesem OSP pana
Józefa Bednarza zgodził się, aby pośród przepięknego krajobrazu
i malowniczych skałek stanął Krzyż i Ołtarz, corocznie
przygotowywany przez panie z miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich lub rodziców dzieci Komunijnych. Ksiądz Jacek Reczek –
poprzedni proboszcz naszej parafii oraz obecny ks. Mariusz Walczyk
również podjęli to piękne dzieło, które po dziś dzień przyciąga do
Rzędkowic dziesiątki wiernych. Nawet górzysty teren czy deszczowa
pogoda nie zrażają pątników, by móc wysłuchać Słowa Bożego
głoszonego corocznie przez Księdza Arcybiskupa Stanisława
Nowaka, który w szczególny sposób upodobał sobie to miejsce na
ziemi.
16 maja, w drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego, w święto
Matki Kościoła kolejny raz ks. Abp. Stanisław Nowak zaszczycił nas
swoją obecnością na rzędkowickich błoniach. W tegorocznej Mszy
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św. sprawowanej za Kościół Święty, Polskę i wszystkie Rodziny
z naszej parafii uczestniczyli: ks. Roman Dziembowski-proboszcz
parafii Św. Franciszka z Asyżu w Górze Włodowskiej, ks. Mariusz
Walczyk, pan katecheta Piotr Kotyl, dzieci rocznicowe, Skauci,
Strażacy, Orkiestra, Gospodynie z KGW oraz mieszkańcy naszej
gminy.
Małgorzata Ibek

JUBILEUSZ „SKAUTINGU JURAJSKIEGO”
Minęło pięć lat od pierwszej zbiórki, na której podjęto decyzję o
powstaniu drużyny Skautów. Pomysłodawcą był ks. Jacek. Dzięki
Niemu oraz zaangażowaniu rodziców i innych osób
zainteresowanych inicjatywą, poszło w ruch zaszczepienie dzieciom
idei ruchu skautowego.
Co tydzień odbywają się zbiórki drużyny, co kilka tygodni skauci
wyjeżdżają na biwaki, na których zdobywają sprawności.
Działalność ta jest możliwa dzięki wsparciu rodziców i mieszkańców
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gminy Włodowice. W trakcie różnych akcji, takich jak: zbieranie
złomu, wykonanie i sprzedaż palm i wianków pozyskują środki na
bieżącą działalność.
Nasi skauci godnie reprezentują gminę poza jej granicami, biorą
udział w wielu uroczystościach państwowych i kościelnych. Dzięki
nim obchodzimy godnie Święto 11. Listopada, z wszystkimi
lokalnymi urzędami i instytucjami na poziomie gminy i powiatu
dzielą się co roku przyniesionym światełkiem betlejemskim,
podkreślają wagę różnych uroczystości występując w mundurach.
Uroczysty jubileusz, który odbędzie się 11. czerwca br. to święto
wszystkich Skautów oraz miłośników i entuzjastów tego ruchu.
Między innymi zalicza się do nich nasz ukochany zespół Rootzmans,
pochodzący z naszej społeczności - jesteśmy z nich dumni . Życzymy
im wielu sukcesów, trzymamy za nich kciuki. Obecnie uświetnią
uroczystość bezpłatnym występem. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców na nasze wspólne święto – będzie dużo ciekawych
atrakcji. Cieszmy się razem!
Program uroczystości:
Początek ~15.30
- Musztra z podniesieniem flagi na maszt
- Uroczysta Msza Św. z przyrzeczeniem Skautów
- Przywitanie zaproszonych gości
- 5 lat Skautingu w wykonaniu Skautów
- Gra terenowa z nagrodami dla wszystkich chętnych
- Pokazy strażackie, zumby, walk jujitsu
- Poczęstunek
- Tańce i piosenki Skautów
- Koncert Zespołu Rootzmans
- Wspólne ognisko, iskierka i pokaz sztucznych ogni
BIWAK W RYCZOWIE
Do naszych sympatyków i przyjaciół zaliczyliśmy ostatnio
mieszkańców Ryczowa na czele z Panem Dyrektorem Szkoły
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Podstawowej. Dzięki nim mogliśmy zorganizować kolejny biwak
w tej pięknej okolicy. Jak świetnie było wystarczy obejrzeć zdjęcia.

WSPOMNIENIE KS. KACZKOWSKIEGO
Ks. Jan Kaczkowski – urodził się 19 lipca 1977 w Gdyni, – polski
duchowny rzymskokatolicki, prezbiter, doktor nauk teologicznych,
bioetyk, organizator i dyrektor Puckiego Hospicjum p. w. św. Ojca
Pio. Od urodzenia miał lewostronny niedowład i dużą wadę wzroku.
Zdiagnozowano u niego nowotwór nerki (wyleczony) i glejaka
mózgu. Zmarł 28 marca 2016 w rodzinnym domu w Sopocie. Na
podstawie rozmów z nim powstały książki Szału nie ma, jest rak
(2013) i Życie na pełnej petardzie (2015), autor książki Grunt pod
nogami( 2016).
Wybrane fragmenty z kazań ks. Kaczkowskiego:
„Kościół nie walczy ze śmiercią, bo wierzy, że wraz z nią nie kończy
się wszystko. Dlatego należy bezwzględnie odstąpić lub wycofać się
z terapii uporczywej, która jest zawsze zakazana moralnie. Nigdy
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jednak nie można odstąpić od terapii paliatywnej, czyli od zwykłej
opieki. Pacjent nie może umrzeć z bólu, głodu, pragnienia, nie
możemy pozwolić mu się świadomie udusić”.
„... jedynym celem naszego życia jest zbawienie.
Wszystkie środki mają służyć temu celowi,
nawet zarabianie forsy. A może szczególnie to
zarabianie, żeby nie być chciwym, żyć godnie,
wygodnie, ale się dzielić. Zarabianie forsy,
robienie kariery ma nam nie przeszkodzić, ale
pomóc w osiągnięciu tego najważniejszego celu,
jakim jest zbawienie”.
„Sumienie to najbardziej intymny głos w nas,
który nam mówi, co jest dobre i co jest złe.
Musimy go słuchać, nie możemy go oszukiwać. Jesteśmy mistrzami
świata w oszukiwaniu i zagłuszaniu własnego sumienia”.
"(...) śmierć nie może być smutna i straszna.
Ona jest tak oczywista jak życie. Zaprzeczanie
temu jest idiotyzmem. Albo my tę śmierć
weźmiemy za rogi, przygotujemy się na nią
poprzez godne życie, przez niełamanie
sumienia, albo nas rozpacz wdepcze w ziemię,
zniszczy nasze człowieczeństwo. Dlatego
bardzo was proszę:
odwagi! Nie bójcie
się zwłaszcza bycia
blisko, kochania się i – tu was zaskoczę –
także umierania”.
"(...) wierność w małżeństwie i celibacie,
wsparta pozytywnym aktem dobrej woli, to
jest dopiero wolność! W tym kontekście
wszelka niewierność jawi się jako jakiś
beznadziejny
przymus
fizyczny.
Niewierność, w moim odczuciu, jest zawsze
przegraną człowieka”.
Patryk Wnuk
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"BOŻE CIAŁO"
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„POWOŁANIE JEST ZAWSZE ŚWIEŻE I NOWE”
WYWIAD Z SIOSTRĄ DOBROMIŁĄ CSS cz.1
Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa
i Życia Konsekrowanego, który obchodziliśmy
w Polsce w dniach 17-23 kwietnia, zbiegł się
z
możliwością
przeprowadzenia
wywiadu
z pochodzącą z Góry Włodowskiej siostrą
Dobromiłą (w stanie świeckim – Teresą Kurek),
będącą obecnie przełożoną domu zakonnego
w Pacanowie oraz piastującą funkcję dyrektorki
tamtejszej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla
dzieci. Pytania zadali siostrze ksiądz Roman
Dziembowski, proboszcz parafii w Górze
Włodowskiej-Zdowie, a także Tomasz Mucha.
Tomasz Mucha: W ubiegłym roku obchodziła Siostra 25-lecie ślubów
zakonnych. Wyjechała więc Siostra z rodzinnej Góry Włodowskiej
już dosyć dawno temu. Gdy teraz odwiedza Siostra swoją rodzinę
i sięga pamięcią do swoich lat młodzieńczych, to pewnie dostrzega
Siostra jakieś zmiany, które zaszły w tej miejscowości na przestrzeni
tylu lat.
Siostra Dobromiła: W tym roku mija 29 lat od mojego wstąpienia do
klasztoru. Przede wszystkim w tym czasie utworzono parafię i w pełni
ukończono prace budowlane oraz dokonano konsekracji świątyni. Cieszę
się z tego, że mam tak blisko do kościoła i jest teraz codziennie
sprawowana Msza Św., w której mogę uczestniczyć w czasie odpoczynku.
Szkoda tylko, że nie wszyscy doceniają tę łaskę, że mają tak blisko do
kościoła, a rzadko uczestniczą w codziennej Eucharystii, przez co tracą tak
wiele łask. Przed moim wstąpieniem do klasztoru w naszej kaplicy
dojazdowej (ponieważ parafia była we Włodowicach)Msza Św. była
sprawowana 2 razy w tygodniu oraz w niedzielę. Często pozytywnie
wspominam lata młodości, kiedy to wioska tętniła życiem, radością,
wzajemną życzliwością bliźnich wobec siebie i otwartością. Ludzie byli
zaangażowani w pracę na polach, pomagali sobie wzajemnie, spotykali się
w domach przy pierzu, młodzi organizowali spotkania w parku, grali
w piłkę, spędzali wspólnie czas w grupach na ławeczkach. Było radośnie.
Teraz to wszystko się zmieniło...
(dalsza część wywiadu w kolejnym numerze)
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