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BIA£Y KAMYK
Pismo Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego

w Jaworniku

�Ró¿aniec (...) jest modli-
tw¹ o sercu chrystologicznym.
W pow�ci¹gliwo�ci swych ele-
mentów skupia w sobie g³êbiê
ca³ego przes³ania ewangelicz-
nego, którego jest jakby
streszczeniem. W nim odbija
siê echem modlitwa Maryi, Jej
nieustanne Magnificat za dzie-
³o odkupieñcze Wcielenia, roz-
poczête w Jej dziewiczym ³o-
nie. Przez ró¿aniec lud chrze-
�cijañski niejako wstêpuje do
szko³y Maryi, daj¹c siê wpro-
wadziæ w kontemplacjê piêk-

na oblicza Chrystusa i w do�wiadczanie g³êbi Jego mi³o�ci. Za po-
�rednictwem ró¿añca wierz¹cy czerpie obfito�æ ³aski, otrzymuj¹c j¹
niejako wprost z r¹k Matki Odkupiciela.�

/Jan Pawe³ II, List �Rosarium Beatae Virginis Mariae�/

We fragmencie listu papie¿a Jana Paw³a II o Ró¿añcu - tego
samego w którym papie¿ napisa³ o tajemnicach �wiat³a - podkre�li³em
s³owa, które wydaj¹ siê bardzo wa¿ne. One wskazuj¹ na to, ¿e ró¿a-
niec po pierwsze jest modlitw¹ w pe³ni chrze�cijañsk¹ - gdzie najwa¿-
niejsza jest osoba Jezusa Chrystusa - Jedynego Po�rednika miêdzy
Bogiem i lud�mi /por 1 Tm 2,5/. Po drugie pokazuj¹, ¿e wcale nie jest
to modlitwa ³atwa, gdzie nie wystarczy tylko wypowiedzieæ wiele razy
te same formu³ki �Pozdrowienia Anielskiego� i wszystko za³atwione.
Ma byæ bowiem �kontemplacj¹ piêkna oblicza Chrystusa i do�wiad-
czaniem g³êbi Jego mi³o�ci�. Ale jest to modlitwa dla ka¿dego,kto
Chrystusem siê zafascynowa³, kto chce coraz bardziej s³yszeæ Jego
Dobr¹ Nowinê, kto u Niego szuka oparcia swego ¿ycia. Trudna modli-
twa, ale przewodniczk¹ w niej jest Maryja - Ta, Która zawsze by³a wpa-
trzona w oblicze swego Syna. Mo¿e warto zaryzykowaæ i �wst¹piæ
w Jej szko³ê� - chwyciæ do rêki ró¿aniec, by spojrzeæ na Chrystusa.

/por. Ewangelia/

8 pa�dziernik
27 Niedziela Zwyk³a

Ró¿aniec

Kancelaria parafialna w ci¹gu ca³ego roku
/z wyj¹tkiem ferii zimowych i wakacji oraz dni �wi¹-
tecznych/ jest czynna w nastêpuj¹cych godzinach:
Poniedzia³ek, godz: 19.00. -  20.00.
Wtorek, godz: 19.00. -  20.00.
�roda, godz: 19.00. - 20.00.
Czwartek, godz: 19.00. - 20.00.
w sobotê kancelaria w godzinach: 8.00 - 9.00.

Dokumenty potrzebne przy zapisie dziecka do chrztu:
 Akt urodzenia dziecka,
 �wiadectwo zawarcia ma³¿eñstwa rodziców.
 Chrzty w naszej parafii s¹ udzielane w pierwsz¹
niedzielê miesi¹ca na mszy �wiêtej o godz. 11.00.
oraz w trzeci¹ sobotê miesi¹ca na mszy �wiêtej wie-
czornej.
 Oprócz zapisu dziecka do chrztu, rodzice oraz
chrzestni powinni uczestniczyæ w jednej katechezie
przedchrzcielnej, w pi¹tek poprzedzaj¹cy dzieñ chrztu
o godz. 19.00.

Dokumenty wymagane przy pierwszym spotkaniu
przed zawarciem ma³¿eñstwa:
 Dowody osobiste obojga kandydatów
 Metryki chrztu /do �lubu/ z wpisem o przyjêtym bierz-
mowaniu, b¹d� osobne �wiadectwa bierzmowania.
         Indeksy katechizacji lub ostatnie szkolne
         �wiadectwo z ocen¹ z religii.

Informacje kancelarii
parafialnej w Jaworniku

�K³aniamy siê Tobie, Panie Jezu Chryste
i b³ogos³awimy Ciebie,
bo przez Krzy¿ Twój �wiêty odkupi³e� �wiat�.

Jak¿e wspó³brzmi ten werset, dobrze nam zna-
ny choæby z wielkopostnych Nabo¿eñstw Drogi Krzy-
¿owej, z tekstem Ewangelii przeznaczonym na �wiê-
to Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego. �Jak Moj¿esz wy-
wy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak potrzeba by wywy¿szo-
no Syna Cz³owieczego... Tak bowiem Bóg umi³owa³
�wiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³... Bóg nie
pos³a³ swego Syna na �wiat po to, aby �wiat potêpi³, ale po to, by �wiat zosta³ przez Niego zbawiony.� c.d. na str. 2

x. B. P.

�<<Co wiêc Bóg z³¹czy³, tego
cz³owiek niech nie rozdziela>>.�

Rdz 2, 18-24; Hbr 2, 9-11;
Mk 10, 2-16.
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O tej wielkiej mi³o�ci Boga przekonywali�my siê podczas odpustu parafialne-
go w dniu 10 wrze�nia, wpatruj¹c siê w Krzy¿ Jezusa Chrystusa. Pomaga³ nam w
do�wiadczeniu tej mi³o�ci ks. kanonik Tadeusz Nosek profesor katechetyki
w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, który przypomina³ nam, ¿e Pod-
wy¿szenie Krzy¿a �wiêtego to nie tylko nazwa �wiêta, ale sprawa dokonuj¹ca siê w
¿yciu ka¿dego wierz¹cego, poczynaj¹c od chrztu �wiêtego. Wtedy to bowiem czy-
niony jest na naszym ciele przez kap³ana, rodziców i chrzestnych znak krzy¿a. Us³y-
szeli�my tak¿e podczas homilii, ¿e msza �wiêta, na które szczególnie w niedzielê siê
gromadzimy, jest stawaniem pod Krzy¿em Chrystusa, wpatrywaniem siê w Niego,
ale tak¿e przyjmowaniem daru zbawienia, który z Krzy¿a p³ynie. Msza �wiêta to
bowiem pami¹tka, ale tak¿e uobecnienie, choæ w sakramentalnych znakach tej sa-
mej ofiary i Uczty, która raz na zawsze zosta³a nam dana na Golgocie i w Dzieñ
Zmartwychwstania.

Ks. Tadeusz przyby³ na nasz odpust niemal prosto z Bawarii, gdzie w tym
samym czasie rozpoczyna³ swoj¹ wizytê apostolsk¹ papie¿ Benedykt XVI, dziel¹c
siê z nami g³êbi¹ has³a tej pielgrzymki: �Kto wierzy w Chrystusa, nigdy nie jest
sam.� Za to, ¿e ubogaci³ nas S³owem Bo¿ym i swoj¹ wiar¹ sk³adamy mu serdeczne
dziêki.

£aska krzy¿a
(Mk 10,2-16)

�... opu�ci cz³owiek ojca i matkê i z³¹czy
siê ze swoj¹ ¿on¹� (Mk 10,8). Sytuacja nad wy-
raz zwyczajna. Naturalna kolej rzeczy biegnie w
poprzek jeszcze bardziej podstawowych uwarun-
kowañ. O ile dom rodzinny jest typowym �rodo-
wiskiem wzrastania, o tyle ma³¿eñstwo to naj-
powszechniejsza forma ¿ycia ka¿dego ju¿
ukszta³towanego cz³owieka, ¿ycia w spo³eczno-
�ci tych, �którzy maj¹ byæ u�wiêceni� (Hbr 2,11).
D¹¿enie do chrze�cijañskiej �wiêto�ci, jak d¹¿e-
nie do ka¿dego innego idea³u, musi przej�æ przez
realizuj¹cy siê tak¿e historycznie etap porzuce-
nia dotychczasowego sposobu ¿ycia, który ma
ust¹piæ miejsca wy¿szemu i bardziej w³a�ciwe-
mu. Czy mo¿liwe jest wtedy unikniêcie cierpie-
nia? Pojawia siê jednak inna mo¿liwo�æ synchro-
nizuj¹ca z Bo¿ym mi³osierdziem. Wówczas Bóg
obdarza cz³owieka �odpowiedni¹ dla niego po-
moc¹� (Rdz 2,18), a tak objawia nadmiar swojej
³askawo�ci i przedziwn¹ jej ekonomiê. Ten �przez
którego wszystko (...) wielu synów do chwa³y do-
prowadza� (Hbr 2,10). Tajemnic¹ Bo¿ego dzia³a-
nia jest nieustanna troska o udoskonalenie ludzi.

Tym bardziej �przysta³o (...), aby przewod-
nika ich zbawienia udoskonali³ przez cierpienie�;
Tego, który �zazna³ �mierci� (por. Hbr 2,9-10).
Równocze�nie ze wspólnot¹ cierpienia, bêd¹-
cej konsekwencj¹ wspó³cz³owieczeñstwa Chry-
stusa, rodzi siê miêdzy Nim a lud�mi braterstwo
dziedzictwa Bo¿ej ³aski: �z jednego s¹ wszyscy�
(Hbr 2,11). Cz³owieczeñstwo i ³aska �staj¹ siê
jednym� (por. Rdz 2,24). Podobnie jak ma³¿on-
kowie. �Co wiêc Bóg z³¹czy³, tego cz³owiek niech
nie rozdziela.� (Mk 10,9). Deus semper gratio-
sus, Bóg zawsze ³askawy. I jeszcze jeden rys.
Pe³na wyrzeczeñ i trudno�ci piêkna mi³o�æ ma³-
¿eñska w swojej niezwyk³ej dynamice przedsta-
wiaæ ma mi³o�æ Boga do cz³owieka. Bowiem
�je¿eli mi³ujemy siê wzajemnie, Bóg w nas miesz-
ka� (1 J 4,12).

�...zostali nape³nieni Duchem �wiêtym... (...) Wtedy stan¹³ Piotr
razem z Jedenastoma i przemówi³ do nich dono�nym g³osem...�

W chwili sakramentu bierzmowania to Ty, jeszcze raz, zosta-
³e� nape³niony Duchem �wiêtym. On zamieszka³ w Twoim sercu.
Nie ma³y to dar. Duch ten bowiem, to O¿ywiciel i Pocieszyciel. On
daje Ci ¿ycie i pociesza Ciê w trudnych jego chwilach, a¿ Ciê
doprowadzi do wieczno�ci. Przyjmij Go.

Je¿eli przeczytasz krótki fragment z 2 rozdzia³u Dziejów
Apostolskich to dowiesz siê co sta³o siê po zes³aniu Ducha �wiê-
tego na Aposto³ów. Zaczêli mówiæ ró¿nymi jêzykami, byli ura-
dowani, przestali siê baæ, a przede wszystkim wyszli na ulice i
wszystkim zaczêli opowiadaæ o Chrystusie. Dzi� nie tylko trzeba
opowiadaæ o Chrystusie s³owami, ale przede wszystkim przyk³adem
swojego postêpowania.

Aposto³owie oddali ¿ycie za Chrystusa. Ile potrafisz oddaæ
Chrystusowi Ty. Czy zechcesz tak ¿yæ, aby patrz¹c na Ciebie wszy-
scy mogli powiedzieæ - �uczeñ Chrystusa�, �dobry cz³owiek�....

Czy warto ¿yæ zgodnie z tym co g³osi Chrystus? Dowiesz siê
tego tylko wtedy gdy zaczniesz tak ¿yæ. Zaryzykuj! Spróbuj! Je�li
nie spróbujesz mo¿esz nigdy siê tego nie dowiedzieæ. Nie odk³adaj
tego na czas pó�niejszy. Ci, którzy zaufali Chrsytusowi powiedzie-
liby Ci � szkoda zmarnowaæ nawet jednej chwili ¿ycia�. Zacznij
dzi�. Jest w Tobie Duch �wiêty - Oywiciel i Pocieszyciel. On Ci
pomo¿e. Przyjmij Go. Ale nie ylko zewnêtrznie. Zrób Mu mieszkanie
w g³êbi Twego serca.

List
do
bierzmowanych

x. R. W.

x. B. P.

x. B. P.
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�w. Jadwiga Królowa
Z homilii Jana Paw³a II
Kraków, B³onia krakowskie 8.06.1997:

�Przed dziesiêcioma laty w Encyklice o problemach
wspó³czesnego �wiata napisa³em, ¿e �ka¿dy kraj winien
odkryæ i jak najlepiej wykorzystaæ przestrzeñ w³asnej wol-
no�ci� (Sollicitudo rei socialis, 44). Wówczas sta³ przed
nami problem �odkrycia wolno�ci�. Teraz Opatrzno�æ sta-
wia nam nowe zadanie: mi³owaæ i s³u¿yæ. Mi³owaæ czy-
nem i prawd¹. �wiêta Jadwiga królowa uczy nas tak
w³a�nie korzystaæ z daru wolno�ci. Ona wiedzia³a, ¿e
spe³nieniem wolno�ci jest mi³o�æ, dziêki której cz³o-
wiek jest gotów zawierzyæ siebie Bogu i braciom, do
nich przynale¿eæ. Zawierzy³a wiêc Chrystusowi i na-
rodom, które pragnê³a do Niego przyprowadziæ, swo-
je ¿ycie i swoje królowanie. Ca³emu narodowi da³a
przyk³ad umi³owania Chrystusa i cz³owieka - cz³owie-
ka spragnionego zarówno wiary, jak i nauki, jak te¿ codzien-
nego chleba i odzienia. Zechciejmy i dzi� czerpaæ z tego przy-
k³adu, aby rado�æ z daru wolno�ci by³a pe³na. �wiêta nasza
królowo, Jadwigo, ucz nas dzisiaj  - na progu trzeciego tysi¹clecia
- tej m¹dro�ci i tej mi³o�ci, któr¹ uczyni³a� drog¹ swojej �wiêto�ci.
Zaprowad� nas, Jadwigo, przed wawelski krucyfiks, aby�my jak ty
poznali, co znaczy mi³owaæ czynem i prawd¹, i co znaczy byæ praw-
dziwie wolnym. We� w opiekê swój naród i Ko�ció³, który mu s³u¿y,
i wstawiaj siê za nami u Boga, aby nie usta³a w nas rado�æ. Raduj
siê, matko Polsko! Gaude, mater Polonia�

�w. Jadwiga Andegaweñska, królowa, urodzi³a siê w Bu-
dzie 18 lutego 1374 roku jako córka Ludwika, króla Wêgier i Pol-
ski, oraz El¿biety Bo�niackiej. Po �mierci  ojca w 1382 r. odziedzi-
czy³a tron Polski. M³odej królewnie zapewniono staranne wykszta³-
cenie - w³ada³a poza wêgierskim i polskim, jeszcze jêzykiem ³aciñ-
skim, w³oskim i niemieckim. Ze wzglêdów dynastycznych w wieku
4 lat zosta³a zarêczona z Wilhelmem, synem cesarza Leopolda.
Ustalenia te anulowano. Jednak Wilhelm pojawi³ siê w Krakowie,
pragn¹c po�lubiæ Jadwigê. Mimo ¿yczliwo�ci i uczucia, jakim da-
rzy³a go m³odziutka królowa, musia³ jednak opu�ciæ Kraków. By³a
to bardzo trudna dla Jadwigi decyzja. Zanim j¹ podjê³a wiele dni
i godzin spêdzi³a na gorliwej modlitwie przed tzw. �Czarnym Krzy-
¿em� w katedrze wawelskiej. Tam otrzyma³a znak i dla dobra pañ-
stwa polskiego wybra³a na mê¿a starszego od siebie o 23 lata
Jagie³³ê. W wieku 10 lat zosta³a koronowana 16 pa�dziernika 1384
roku w Krakowie. Od razu po koronacji wszystkie dokumenty pañ-
stwowe zaczêto wystawiaæ w imieniu nowego monarchy - jedena-
stoletniej Jadwigi. We wszystkich podejmowanych przez m³od¹ kró-
low¹ dzia³aniach wysuwa siê na czo³o jej osobowo�æ, jej cechy

charakteru.  Oto co pisze w swej Kronice Jan D³ugosz:
�Okazywa³a rozs¹dek i dojrza³o�æ mimo m³odego wieku, co-

kolwiek mówi³a, albo czyni³a, wykazywa³o jakby sêdziwego wieku
powagê".

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ polityczn¹, a tak¿e wobec
dalekosiê¿nych planów polskich, rozwa¿ano mo¿liwo�æ unii Polski
z Litw¹. Sta³a siê ona faktem dziêki ma³¿eñstwu królowej Jadwigi
z W³adys³awem Jagie³³¹, wielkim ksiêciem Litwy. Ceremonia za-
�lubin, poprzedzona chrztem Jagie³³y (15 lutego), odby³a siê w ka-
tedrze królewskiej 18 lutego 1386 roku. Ma³¿eñstwo to i bêd¹ca
jego nastêpstwem unia by³y ogromnie wa¿nymi wydarzeniami -
zmieni³y ca³y uk³ad si³ w �rodkowej i Wschodniej Europie. Królowa
sta³a siê sprawczyni¹ i uczestniczk¹ chrystianizacji Litwy.

Bior¹c czynny udzia³ w rz¹dzeniu pañstwem, prowadzi³a g³ê-
bokie ¿ycie religijne. Wojciech Jastrzêbiec, arcybiskup gnie�nieñ-
ski, który przez pewien czas by³ kanclerzem królowej, zapisa³:
�Z do�wiadczenia wiemy, ¿e spe³nia³a przeró¿ne uczynki mi³o-
sierdzia, cierpliwo�ci, postów, czuwañ oraz innych niezliczo-
nych dzie³ pobo¿nych.� Poprzez akt fundacyjny i testamental-
ny zapis na rzecz Akademii Krakowskiej (podarowa³a 10 kg
z³ota i osobiste klejnoty, dziêki którym wznowi³ on swoj¹ dzia-
³alno�æ w 1400 roku ), uchodzi za wspó³za³o¿ycielkê Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego. Zmar³a wkrótce po po³ogu 17 lipca 1399
roku w Krakowie. 8 czerwca 1979 roku, w katedrze na Wawe-
lu, Jan Pawe³ II odprawi³ po raz pierwszy Mszê �w. ku czci
b³ogos³awionej królowej Jadwigi, wynosz¹c j¹ tym samym na o³ta-
rze. Kanonizowa³ j¹ w 1997 roku.

Witra¿ �w. Jadwigi Królowej
w ko�ciele w Jaworniku

NASZA PARAFIA, NASZ KOSCIOL
, ,

S³. Bo¿ego Jana Paw³a II i �w. Jadwigê ³¹czy
wspólna data - 16 pa�dziernik. Jadwiga Andegaweñ-
ska, przysz³a �wiêta, zosta³a w tym dniu koronowa-
na, a Karol Kardyna³ Wojty³a wybrany na papie¿a.

A w tym roku dodatkowo mo¿na mówiæ
o zbie¿no�ci dwóch innych dat - w po³owie pa�-
dziernika przypada Dzieñ Papieski (obchody prze-
suniêto na niedzielê 15 X) oraz Dzieñ Dziecka
Utraconego. Rocznicê tê przybli¿a artyku³ o tym
samym tytule (czytaj na nastêpnej stronie).

�ród³o: http://caritas.rzeszow.
opoka.org.pl

/por. Ewangelia/

15 pa�dziernik
28 Niedziela Zwyk³a

Mdr 7, 7-11; Hbr 4, 12-13;
Mk 10, 17-30.

�<<...Id�, sprzedaj wszystko, co
masz, i rozdaj ubogim, a bêdziesz
mia³ skarb w niebie. Potem
przyjd� i chod� za Mn¹>>.�

�Nie mi³ujmy s³owem i jêzykiem,
ale czynem i prawd¹!�

Maria Szafraniec



8 pa�dziernika 2006 / 4                                                 Bia³y Kamyk

Pragnê bardzo Czytelnikom �Bia³ego Kamyka� przybli¿yæ wa¿n¹ rocznicê obchodzon¹ w wielu
krajach dniu 15 pa�dziernika jako Dzieñ Dziecka Utraconego (Pregnancy and Infant Loss Remembrance
Day). W Polsce wzmianka o tym dniu pojawi³a siê po raz pierwszy w roku 2004, kiedy powsta³o DLACZEGO
- Organizacja Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych.

Strata upragnionego dziecka, poronienie, martwy poród, �mieræ tu¿ po narodzeniu jest traumatycz-
nym prze¿yciem dla rodziców. Dlatego pa�dziernik jest miesi¹cem szczególnym dla tysiêcy kobiet i mê¿-
czyzn, którzy do�wiadczyli straty dziecka. W tym dniu Amerykanie zak³adaj¹ ró¿owo-b³êkitne wst¹¿eczki,
zapalaj¹ znicze, sk³adaj¹ kwiaty w ko�cio³ach, szpitalach i na cmentarzach, wyra¿aj¹c w ten sposób solidar-
no�æ z osieroconymi rodzicami.

W tym roku 15 pa�dziernika przypada w niedzielê. Ze wzglêdu na blisko�æ rocznicy wyboru Karola
Wojty³y na papie¿a bêdzie ona obchodzona jako Dzieñ Papieski. W ¿yciu Karola Wojty³y tak¿e by³o miejsce na
pamiêæ o dziecku utraconym... W swoim Testamencie pisze on o swojej siostrze, która zmar³a przed jego naro-
dzeniem i której nie zna³. Kto�, zapewne Mama, mu o niej opowiedzia³. S³owa testamentu pokazuj¹, ¿e mo¿na
kochaæ zmar³e dziecko... 16 pa�dziernika Ko�ció³ wspomina tak¿e �wiêt¹ Jadwigê - matkê, która straci³a
prawie wszystkie swoje dzieci. My tak¿e w³¹czmy siê w obchody tego dnia przede wszystkim przez modlitwê

w intencji rodziców, którzy prze¿yli �mieræ swego dziecka i w intencji zmar³ych dzieci - o ¿ycie wieczne dla nich.

Dzieñ Dziecka
Utraconego
G³os Czytelnika

Historia ruchu
oazowego (V)

Ocaliæ od
zapomnienia...

Tym razem rozpocznê
nietypowo. Ju¿ od dawna no-
si³em siê z zamiarem, aby od-
kryæ  przed czytelnikami �Bia-
³ego Kamyka� nastêpny mo-

tyw moich historycznych wspo-
mnieñ dotycz¹cych apostolskiego

ruchu m³odzie¿owego w naszej pa-
rafii. Wydaje siê, ¿e jest to w³a�ciwy
moment. W jednym z poprzednich od-
cinków pisa³em, ¿e inspiracj¹ moich
wspomnieñ i wynurzeñ by³a 30. rocz-
nica powstania  tego ruchu, który jest
wielk¹ ³ask¹ Bo¿¹, który wniós³ wiele
dobra, a ono procentuje w ¿yciu ca³ej

parafii i w ¿yciu poszczególnych osób.
Ci, którzy przegl¹daj¹c kolejne numery naszego czasopisma,

zatrzymuj¹ siê, aby powspominaæ razem ze mn¹ o tym, co stanowi-
³o wa¿ny epizod w ¿yciu naszej wspólnoty parafialnej, z pewno�ci¹
zauwa¿yli, ¿e rzadko posi³kujê siê w tek�cie imionami i nazwiskami
osób, które tworzy³y tê historiê. Przyznajê, ¿e bardzo chcia³bym, aby
te wspomnienia by³y mniej anonimowe. Ale chcieæ, to nie znaczy
móc. Ta moja postawa nie jest wynikiem niedopatrzenia, czy lekce-
wa¿enia, lecz rezultatem braku odpowiednich wiarygodnych �róde³,
zawieraj¹cych odpowiednie informacje. Przy pisaniu kolejnych od-
cinków korzystam z kroniki grupy apostolskiej, która dokumentuje
funkcjonowanie ruchu oazowego. Rzecz w tym, ¿e autorzy kroniki
nie zadbali o to (niezawinione uchybienie), aby umieszczone zosta³y
tam z nazwiska i imienia wszystkie osoby, które nale¿a³y do tego
ruchu. Osobi�cie nie nale¿a³em do oazy od pocz¹tku jej powstania.
Moja absencja w ruchu przez wiele lat jego trwania usprawiedliwia
niewiedzê. Z tych oczywistych powodów, unikam we wspomnieniach
wymieniania imion i nazwisk, aby nie zrobiæ przykro�ci tym, których
pomin¹³em w danej sytuacji, a powinno siê wymieniæ. A zatem jaka
jest ostateczna konkluzja?

Cennym osi¹gniêciem naszych wspólnych wspomnieñ, by-
³oby nie tylko odtworzenie wydarzeñ, ale odtworzenie listy wszyst-
kich osób, które przez 30 lat trwania grupy oazowej w naszej parafii,
nale¿eli do niej choæby przez chwilê.

Zwracam siê z pro�b¹, apelem do wszystkich, którzy
czuj¹ siê odpowiedzialni za dobro jakiego do�wiadczyli�my
przez oazê, którzy identyfikuj¹ siê i uto¿samiaj¹ z tym ruchem,
którzy doceniaj¹ jego warto�æ, aby pomogli mi odtworzyæ tak¹
ksiêgê pami¹tkow¹ uczestników oazy.  Uwa¿am, ¿e je�li  zjedno-
czymy si³y, to jest mo¿liwe wykonanie tego zadania. Oczekujê od
was list z imionami i nazwiskami tych, których pamiêtacie, z którymi
wspólnie podjêli�cie trud g³oszenia Ewangelii poprzez zaanga¿owa-
nie w naszym ruchu apostolskim. Pomocne bêdzie równie¿ przybli-
¿one okre�lenie lat przynale¿no�ci. Bardzo liczê na pomoc w tym

wzglêdzie. Cen-
na by³aby taka
pami¹tka dla
przysz³ych po-
koleñ. My�lê, ¿e
ta inicjatywa,
idea ma wiele
w s p ó l n e g o
z symbolik¹ bia-
³ego kamyka
(Ap 2,17).
    Bardzo pro-
szê przesy³aæ
wiadomo�ci na email: bialykamyk@jawornet.pl, lub dorêczyæ inn¹
drog¹ do mnie.

A teraz gar�æ wspomnieñ.  Mo¿e sposobem kronikarskim?
Rok 1980 odkryty przez pryzmat dzia³añ grupy apostolskiej!
Styczeñ - Pogodny wieczór dla obydwu zespo³ów; liturgiczne-

go i synodalnego.
Luty - Trwaj¹ przygotowania do projekcji filmu �A swoi go nie

poznali�. Zaplanowano projekcjê prze�roczy o Ca³unie Turyñskim
w salce katechetycznej i domach prywatnych.

Marzec - Projekcje filmu w ko�ciele o ostatnich dniach
i godzinach ¿ycia Chrystusa.

W Wielkim Tygodniu grupa anga¿uje siê w prowadzenie na-
bo¿eñstw Drogi Krzy¿oweji adoracji Grobu Pana Jezusa.

Kwiecieñ i maj - standardowe i rutynowe spotkania oazowe.
Czerwiec - Józek Wilko³ek zajmuje II miejsce w konkursie

recytatorskim poezji religijnej i patriotycznej dla m³odzie¿y mêskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Lipiec i sierpieñ - rekolekcje wakacyjne, pielgrzymka m³o-
dzie¿y i s³u¿by liturgicznej do Kalwarii. W pielgrzymce bra³o udzia³
26 osób. Projekcja filmów: �Ojciec Pio� i �Watykan po polsku�

Wrzesieñ - El¿bieta Szlachetka otrzyma³a wyró¿nienie
w konkursie poezji religijnej i patriotycznej dla m³odzie¿y ¿eñ-
skiej w Kalwarii.

Czynnie w³¹czyli�my siê w obchody odpustowe w naszej
parafii.

Pa�dziernik - Konkurs znajomo�ci Ewangelii przygotowany
przez nasz¹ oazê.

Listopad - II czê�æ konkursu oraz zorganizowanie okolicz-
no�ciowego, lirycznego wieczoru poetyckiego dotycz¹cego rocznicy
niepodleg³o�ci.

Grudzieñ - Udzia³ w dekanalnym dniu skupienia w My�leni-
cach. Nasza grupa przygotowa³a oprawê muzyczn¹. Przygotowa-
nia do przedstawienia Szopki Bo¿onarodzeniowej (pracujemy
przy szopce i kukie³kach). Wspólnie, rado�nie i rodzinnie �wiêtu-
jemy Bo¿e Narodzenie.

W. Sz.

Marcinna podst.: www.poronienie.pl oraz http://www.dlaczego.org.pl/
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Ten cel postawili sobie pierw-
si rycerze - Zakonnicy Maltañscy,
którzy dali pocz¹tek Zakonowi Mal-
tañskiemu pod znakiem �w. Jana -
najstarszej organizacji charytatywnej
w Polsce.

Kiedy� Fundacja �w. Jana Je-
rozolimskiego, dzi� Stowarzyszenie
Maltañska S³u¿ba Medyczna - Po-
moc Maltañska. Nazwa siê zmienia-
³a, ale cel pozosta³ niezmienny - po-
moc drugiemu cz³owiekowi.

MSM skupia ludzi, którzy bez-
interesownie po�wiêcaj¹ swój czas,
by ¿yæ w zgodzie z zasadami wiary
katolickiej i dzia³aæ zgodnie z has³em
Zakonu Maltañskiego.

Przynale¿no�æ do MSM to po-
moc bli�nim, potrzebuj¹cym, doszka-
lania, akcje, ale równie¿ szeroko ro-
zumiane kszta³towanie charakterów m³odzie¿y wyrabiaj¹ce w nich
wra¿liwo�æ na potrzeby drugiego cz³owieka.

Fundament naszej dzia³alno�ci stanowi¹ zabezpieczenia
medyczne ró¿nych imprez masowych. Nie sposób wymieniæ wszyst-
kich akcji, w których brali�my udzia³, dlatego wymieniê tylko kilka
o charakterze religijnym.

�Tuitio fidei et obsequium pauperum� - �Ochrona wiary i pomoc potrzebuj¹cym�

¨ Wspieramy w trudach pielgrzymowania uczestników
pieszej pielgrzymki na Jasn¹ Górê ( V cz³on krakowski:
My�lenice, Mszana Dolna, Gdów, Niepo³omice jak
i z Trzeme�ni).

¨ Corocznie zabezpieczamy uroczysto�ci w Kalwarii
Zebrzydowskiej.

¨ Tradycj¹ w�ród naszych wolontariuszy sta³ siê równie¿ udzia³
w Lednickich �Spotkaniach u �ród³a� w dzieñ Zes³ania Ducha �w.

¨ Wspólnie z naszymi kolegami z innych oddzia³ów
brali�my udzia³ w zabezpieczeniach medycznych
pielgrzymek naszego Ojca �wiêtego Jana Paw³a II do
Ojczyzny. Uczestniczyli�my równie¿ ³¹cz¹c siê w bólu po jego

Symbolika Krzy¿a
Matañskiego:

Cztery ramiona wyra¿aj¹
cztery cnoty kardynalne:
ROZTROPNO�Æ, SPRAWIE-
DLIWO�Æ, UMIARKOWANIE,
MÊSTWO. Biel symbolizuje
cnoty czysto�ci, osiem krañ-
ców przedstawia OSIEM
B£OGOS£AWIEÑSTW jakie
Jezus Chrystus przekaza³
w kazaniu na Górze, oraz
8 cnót rycerskich.

Kolejnym obszarem naszej
dzia³alno�ci jest prowadzenie dzia³al-
no�ci charytatywnej i liczne szkolenia
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

MSM zorganizowa³o wraz
z �Fundacj¹ Koliber� oraz Zespo³em
Placówek O�wiatowych w G³ogoczo-
wie zbiórkê artyku³ów szkolnych i za-
bawek dla dzieci z Oddzia³u Onkolo-
gicznego w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie.

W ramach wspó³pracy Miej-
sko-Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Dobczycach z Stowa-
rzyszeniem Maltañska S³u¿ba Me-
dyczna - Pomoc Maltañska, zosta³a
pozyskana ¿ywno�æ w ramach pro-
gramu PEAD: �Dostarczanie ¿ywno-
�ci dla najubo¿szych ludno�ci UE�.

Maltañska S³u¿ba Medyczna
O/My�lencie �wiadczy us³ugi w zakre-
sie transportu medycznego, wynajmu
karetki oraz kompleksowego zabez-
pieczenia medycznego wszelakiego
rodzaju imprez masowych. Aby uzy-
skaæ bli¿sze informacje nale¿y skon-

taktowaæ siê z komendantem Krzysztofem Kania (605-666-485)
Tak wiêc mo¿na nas spotkaæ w licznych miejscach, a roz-

poznaæ nas po stalowo-szarych koszulkach z naszytym na lewym
ramieniu emblematem Krzy¿a Maltañskiego lub czêsto u¿ywanych
czerwonych kamizelkach z herbem.

Aby zostaæ jednym z nas nale¿y:
* Mieæ ukoñczone 17 lat (m³odszych zapraszamy do
Maltañskiego Korpusu Kadetów)
* Uczestniczyæ w kursie pierwszej pomocy
(trwa dwa dni: sob-nd) i zdaæ egzamin koñcowy
* Byæ praktykuj¹cym katolikiem

Siedziba nasza mie�ci siê w stra¿nicy w OSP �ródmie�cie
w My�lenicach, jednak od pocz¹tku istnienia spotykamy siê w sal-
kach katechetycznych przy ulicy Piotra Skargi obok Ko�cio³a G³ów-
nego w Rynku. Tam te¿ znajduje siê maltañska gablota, gdzie znaj-
duj¹ siê telefony kontaktowe oraz galeria zdjêæ z akcji.

odej�ciu - w trudnych
organizowanych z dnia na dzieñ
zabezpieczeniach uroczysto�ci
¿a³obnych na My�lenickim rynku
oraz B³oniach Krakowskich.
Byli�my równie¿ obecni podczas
wizyty Papie¿a Benedykta XVI.
¨ Wspó³pracujemy równie¿
z Fundacj¹ Dzie³o Nowego
Tysi¹clecia zabezpieczaj¹c
corocznie dwutygodniowe obozy
stypendystów FDNT -  ¿ywego
pomnika Jana Paw³a II.
¨ Nasi ratownicy wyje¿d¿aj¹ za
granicê zabezpieczaj¹c medycznie
np. Rok Jubileuszowy w Rzymie,
opieka nad niepe³nosprawnymi
w Lourdes, �wiatowe Dni M³odzie¿y
w Kolonii.

Agnieszka Mitan
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      W dniu 17 wrze�nia, dok³adnie w 100 lat od Urodzin naszej Parafianki Salomei
Rusznicy, w naszym parafialnym ko�ciele zosta³a odprawiona Msza �w. w intencji
czcigodnej Jubilatki. Pani Salomei z³o¿yli ¿yczenia ks. Proboszcz W³adys³aw Salawa,
ks. Wikariusz Bart³omiej Pêpek, przedstawiciele parafii, m³odzie¿ i dzieci.

�Duch ludzki zreszt¹, choæ odczuwa skutki starzenia
siê cia³a, jest stale otwarty ku wieczno�ci i dlatego po-
zostaje poniek¹d zawsze m³ody; do�wiadcza za� tej nie-
przemijaj¹cej m³odo�ci szczególnie mocno, kiedy uspo-
kaja go wewnêtrzne �wiadectwo czystego sumienia i gdy
jednocze�nie zaznaje troskliwej opieki i wdziêczno�ci
ze strony bliskich.�

/List Ojca �wiêtego do ludzi w podesz³ym wieku z 1999r./

Z okazji tak wiel-
kiego Jubileuszu Pani Sa-
lomei Rusznicy ¿yczenia
z³o¿yli równie¿ przedsta-
wiciele w³adz samorz¹do-
wych oraz pañstwowych.

     Szanowna Pani
    Z ogromnym wzrusze-
niem zwracam siê do Pani
w dniu 100-lecia Pani
urodzin.
     Dane by³o Pani prze-
¿yæ ca³y wiek naszej pol-
skiej historii, do�wiadczyæ
trudów i rado�ci z ni¹
zwi¹zanych. Tak d³ugie
¿ycie jest skarbnic¹ do-
�wiadczeñ dla kilku poko-
leñ Polaków. G³êboko
wierzê, ¿e wielu ludzi
czerpie z niej obficie, po-
niewa¿ Pani sêdziwy wiek
jest naszym wspólnym,
drogocennym dziedzic-
twem. Papie¿ Jan Pawe³
II w �Li�cie do ludzi w po-
desz³ym wieku� pisa³:
�Cech¹ cywilizacji praw-
dziwie ludzkiej jest szacu-
nek i mi³o�æ do ludzi sta-
rych, dziêki którym mog¹
oni czuæ siê ¿yw¹ czê�ci¹
spo³eczeñstwa�.
     Niech mi zatem bêdzie
wolno t¹ drog¹ podziêko-
waæ Pani w imieniu w³a-
snym i ca³ego Rz¹du Rze-
czypospolitej Polskiej za
wszelkie trudy  i owoce
minionych stu lat oraz
z³o¿yæ ¿yczenia zdrowia i
pogody ducha na nastêp-
ne lata. Z wyrazami

szacunku

Orygina³y ¿yczeñ Prezesa Rady
Ministrów, Wojewody Ma³opol-
skiego, Starosty My�lenickiego,
Burmistrza Miasta i Gminy My�le-
nice zamieszczone s¹ na interne-
towej stronie BIA£EGO KAMYKA.

Droga Jubilatko!

c.d. na str. 7

Ca³y wiek temu Dobry nasz Bóg
na ziemiê Ciê sprowadzi³.
Choæ mo¿e ciê¿kim, ale szczê�iwym
¿yciem Ciê obdarzy³.

U boku mê¿a i swoich dzieci
prze¿y³a� d³ugie lata.
A za ich dobre wychowanie
czeka Ciê w niebie zap³ata.

W Twoim piêknym i d³ugim ¿yciu
nie zawsze kwit³y Ci ró¿e.
Musia³a� d�wigaæ na swych ramionach
krzy¿yki ma³e i du¿e.

Sto lat, sto lat, to piêkne lata
ale to jeszcze za ma³o.
Przecie¿ dla Ciebie jeszcze wiêcej
tych lat by siê przyda³o.

Samych ³ask Bo¿ych i du¿o s³oñca
szczê�cia w�ród bliskich oraz s³odyczy
z ca³ego serca, Droga Jubilatko
ca³a parafia Ci ¿yczy.

Czcigodnej Jubilatce

Salomei Rusznica
w 100 -n¹ rocznicê urodzin

¿yczymy

Bo¿ej Opieki, rado�ci i pokoju serca i pe³ni nadziei,
jak¹ daje Chrystus

duszpasterze  parafii
p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a �w. w Jaworniku

Jaros³aw  Kaczyñski

     Wielce Szanowna Pani
     Rusznica Salomea

W dniu Pani urodzin proszê przyj¹æ moje najserdeczniejsze
gratulacje oraz ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci i zdrowia na d³ugie
lata. To zaszczyt dla nas wszystkich, ¿e osoba tak szlachetna, cie-
sz¹ca siê zas³u¿onym szacunkiem i posiadaj¹ca tak du¿¹ wiedzê i
do�wiadczenie, jest w�ród nas, wspieraj¹c do�wiadczeniem i rad¹.

Proszê przyj¹æ moje ¿yczenia nieustaj¹cej pogody ducha,
¿yczliwo�ci ze strony najbli¿szych osób oraz spe³nienia osobistych
pragnieñ.

Z wyrazami g³êbokiego poszanowania

Andrzej Mucha
I Wicewojewoda Ma³opolski

Jadwiga Dañda
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Szanowna Pani
Salomea Rusznica

Sk³adam Pani z okazji 100. urodzin najserdecz-
niejsze gratulacje i ¿yczenia kolejnych lat ¿ycia w zdro-
wiu, spokoju i rado�ci oraz wielu radosnych chwil
w gronie najbli¿szych.
Jest to okazja niecodzienna i donios³a. Niewielu z nas
ma mo¿liwo�æ obchodzenia setnych urodzin.
Sto lat to czas, który dla wiêkszo�ci z nas, zw³aszcza na
pocz¹tku ¿yciowej drogi, wydaje siê nie do osi¹gniêcia, to czas, w którym zebraæ
mo¿na mnóstwo do�wiadczeñ i m¹dro�ci, prze¿yæ wspania³e chwile szczê�cia i nie-
zmiernej rado�ci.

Dane by³o Pani prze¿yæ ca³y wiek w naszej polskiej historii. Do�wiadczyæ
trudów i rado�ci z nim zwi¹zanych. Tak d³ugie ¿ycie jest skarbnic¹ do�wiadczeñ
dla kilku pokoleñ Polaków. Pani sêdziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym
dziedzictwem.

Wspólnota
Ko³a Komunii Wynagradzaj¹cejWSPÓLNOTY

W uzupe³nieniu do artyku³u o wspólnocie Ko³a Komunii Wynagradzaj¹cej
zamieszczonego w poprzednim numerze �Bia³ego Kamyka� pragniemy dodaæ, ¿e
adoracja Naj�wiêtszego Sakramentu. tzw. Godzina �wiêta zosta³a wprowadzona
w roku 1989 przez ks. Proboszcza Stanis³awa Polaka, któr¹ kontynuowa³a do roku
2006 �.p. El¿bieta Tomal. Wczesn¹ wiosn¹ 2006 r. p. El¿bieta zosta³a dotkniêta nieule-
czaln¹ chorob¹ i nied³ugo potem odesz³a do Pana. Modlitwy  s¹ nadal kontynuowane.

Godzina �wiêta to czuwanie modlitewne cz³onków Ko³a, które ma miejsce
w czwartek przed ka¿dym I pi¹tkiem miesi¹ca, godzinê przed wieczorn¹ Msz¹ �w.

Na Godzinê �wiêt¹ przychodzimy z pro�bami oraz podziêkowaniami. Jest to
takie chwilowe wyciszenie swojego wnêtrza. Ka¿dy z nas przychodzi po to, a¿eby
siê wzmocniæ na duchu i prosiæ o dalsze ³aski do ¿ycia potrzebne.

W ostatni dzieñ wakacji tragiczn¹ �mier-
ci¹ zgin¹³ ch³opiec z naszego Jawornika.
Szed³ chodnikiem do domu, kupiwszy
w sklepie chleb.
Tak zwyczajnie.
Mia³ 16 lat. Gra³, komponowa³,
pisa³ wiersze, marzy³, ...
By³ dobrym ch³opcem.

Pamiêtajmy o nim...

Przeczytajmy jego bardzo m³odzieñczy
wiersz o chodniku w naszej wsi.
Otoczmy modlitw¹ jego i wszystkich
dotkniêtych t¹ tragedi¹.

Autor DAWID PODOBA
�Inwokacja do Jawornika�

Jaworniku ty mój drogi
któ¿ z ludzi, tobie wrogi?
Ty� nie tylko naszym mieszkaniem
Ty� jest naszym zaufaniem.
W tobie pok³adamy nasze nadzieje
i¿ poprawi¹ siê nasze dzieje.
Tylko tobie zawdziêczamy
¯e to wszystko dalej mamy.
Dziêkujemy ci za las
W którym zgubi³ siê niejeden z nas.
Ptaki na niebie �piewaj¹
Chwa³ê Boga opiewaj¹.
Dziêkujemy Jaworniku ty mój drogi
¿e buduj¹ nowy chodnik ko³o drogi
i gdy zim¹ bêdzie mrozi³o
dobrze po chodniku bêdzie siê chodzi³o,
Bêdziemy o ciebie stale dbaæ
i akcje sprz¹tania urz¹dzaæ
dla ciebie tañczyæ dla ciebie graæ
aby ka¿dy cz³owiek móg³ poznaæ
¿e to nasz kochany Jawornik
Ka¿dej innej wsi wzornik.

Wicestarosta My�lenicki  W³adys³aw Kurowski

M. G.

/por. Ewangelia/

22 pa�dziernik
29 Niedziela Zwyk³a

Iz 53, 10-11; Hbr 4, 14-16;
Mk 10, 35-45.

Godzina �wiêta

�...kto by miêdzy wami chcia³
siê staæ wielkim, niech bêdzie
s³ug¹ waszym.�

Szanowna Pani
Salomea Rusznica

Z wyrazami wielkiej dumy i satysfakcji oraz szacunku pragnê z³o¿yæ najszczersze
¿yczenia z okazji setnej rocznicy urodzin. Jestem przekonany, i¿ ten okres by³ czasem
nios¹cym ze sob¹ wiele chwil rado�ci, szczê�cia, uniesieñ, ale zapewne i ³ez, smut-
ku, czy zadumy.
W tym uroczystym dniu pragnê ¿yczyæ, by miniony czas by³ czasem wykorzystanym,
czasem ¯YCIA...

Maciej Ostrowski
Burmistrz Miasta i Gminy My�lenice
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Dom dziecka.
£adna nazwa... dom...
Ale przecie¿ wszyscy zdajemy

sobie sprawê, ¿e domem nie jest, na-
wet je�li nigdy nie zobaczyli�my na w³a-
sne oczy tych wyci¹gniêtych po mi³o�æ
r¹k, smutnych czekaj¹cych twarzy. Ka¿-
da matka i ka¿dy ojciec kocha swe
dziecko ponad wszystko. A dzieci z
domów dziecka zosta³y porzucone. Bar-
dzo czêsto widzia³y rzeczy, o których
nam doros³ym nawet siê nie �ni³o.

Czekaj¹.
Czekaj¹ przede wszystkim na

swoj¹ mamê i tatê - �Mo¿e sobie przy-
pomn¹ ¿e jestem?� Wiele z nich wie,
¿e nie przyjd¹. Czekaj¹ wiêc na kogo-
kolwiek, kto je pokocha i zabierze do
domu. Do prawdziwego domu. Czasem
kto� z nas pomy�li - w³a�ciwie to staæ
by³oby mnie na wychowanie jeszcze jed-
nego dziecka, mam dom, normaln¹ ro-
dzinê. Ale braæ obce dziecko? A jak
bêd¹ k³opoty? Nie, mo¿e inni s¹ bar-
dziej odwa¿ni. No w³a�nie.

Jeste�my z wizyt¹ u takich od-
wa¿nych, który postanowili swoje ser-
ce otworzyæ na biedê tych rozpaczliwie
czekaj¹cych na normalno�æ, na mi³o�æ.
Mieszkaj¹ w Jaworniku, s¹ w�ród nas -
Katarzyna i Andrzej Pitalowie.

Bia³y Kamyk (BK): Powiedzcie, proszê,
Pañstwo co� o sobie, o waszej rodzinie.

Katarzyna Pitala (KP): Jeste�my ma³¿eñ-
stwem od 11 lat. Ja jestem pielêgniark¹, a
Andrzej pracuje w firmie prywatnej. Wcze-
�niej pracowa³am 4 lata na okulistyce dzie-
ciêcej w Szpitalu Uniwersyteckim na ul.
Kopernika w Krakowie. Teraz zajmujê siê
domem. Mamy dziewiêcioro dzieci.

BK: Wszystkie s¹ wasze?

Andrzej Pitala (AP): Tak, wszystkie s¹ na-
sze.  Tylko na trochê ró¿ne sposoby. Czwór-
ka z nich jest biologicznie nasza, pozosta³e
trafi³y do naszego domu w inny sposób.

BK: No w³a�nie! Chcemy zadaæ pytanie
najwa¿niejsze: Dlaczego?
Popatrzyli na siebie z u�miechem.

KP: To trudne pytanie. Nie wiem, tak siê
jako� nasze ¿ycie u³o¿y³o. W dzieciñstwie
widzia³am, jak nasza s¹siadka na ka¿de
�wiêta zabiera³a ch³opca z domu dziecka,
aby z nimi �wiêtowa³. Jest ju¿ doros³y, ale tê
��wi¹teczn¹� rodzinê traktuje jak w³asn¹. Gdy
urodzi³y siê nasze dzieci - by³a ich ju¿ trójka -
od czasu do czasu pakowali�my nadmiary

ich zabawek i wszyscy jechali�my do domu
dziecka. Chcieli�my, by zobaczy³y, ¿e s¹ dzie-
ci którym brak jest wszystkiego. Ja pracuj¹c
z maluchami chorymi na raka, oswaja³am siê
z my�l¹ ¿e upo�ledzone dziecko mo¿e zda-
rzyæ siê ka¿demu, wiêc i nam. Powstawa³a
gotowo�æ by kiedy� siê odwa¿yæ.

AP: Mo¿e to jest rodzaj £aski, któr¹ uda³o
nam siê odczytaæ, a Pan Bóg da³ si³ê?

KP: Wtedy mieli�my jeszcze ma³e miesz-
kanie i od³o¿yli�my pomys³ na pó�niej. Tak
na wszelki wypadek odbyli�my konieczny
kurs dla rodzin zastêpczych. Przez trzy mie-
si¹ce dwa razy w tygodniu je�dzili�my do
Krakowa.

BK: A co by³o impulsem, by decyzja zapad³a?

KP: Prapocz¹tkiem by³a nasza Ania.
Tu pani Katarzyna przynosi na rêkach ro-
ze�mian¹, rezolutn¹ ma³¹ dziewczynkê,
która ma ju¿ osiem lat. Jest ciê¿ko cho-
rym dzieckiem, ale jej twarz promienieje
rado�ci¹.

KP: Ogl¹dali�my telewizyjny program �Ko-
chaj mnie�. Popatrzy³y na nas z ekranu po-
wa¿ane, du¿e oczy czterolatki bêd¹cej na
poziomie niemowlaka. Od urodzenia jej
domem by³ dom dziecka. W jednej chwili
wiedzieli�my, ¿e to jest nasza Ania. Gdy
zadzwonili�my do programu okaza³o siê,
¿e jeste�my jedyni, którzy maj¹c ju¿ kurs,
mo¿emy dziecko wzi¹æ natychmiast. Po
trzech tygodniach formalno�ci dziewczyn-
ka by³a ju¿ u nas. By³a rzeczywi�cie na
poziomie trzech s³ów i prawie braku kon-
taktu z otoczeniem. Jej rodzaj schorzenia
powodowa³, ¿e otrzymali�my oko³o 50 kart
wypisowych z ró¿nych szpitali. U nas sta³a
siê weso³ym,  i na ile to mo¿liwe, zdrowym
dzieckiem. Nawet ospê wietrzn¹ przesz³a

naj³agodniej ze wszystkich. �Chodzi³a� do
przedszkola, a teraz �chodzi� do drugiej kla-
sy w naszej szkole w Jaworniku.

BK: Jak to jest mo¿liwe?

AP: Po pierwsze - Mamy specjalny, bardzo
drogi wózek, który umo¿liwia jej porusza-
nie siê. Po drugie -  dyrektor szko³y zgodzi³
siê by �takie� dziecko uczêszcza³o na nor-
malne lekcje. Po trzecie - musieli�my moc-
no walczyæ o mo¿liwo�æ transportu specjal-
nym busem, który gmina przecie¿ posiada.
Uda³o nam siê przedeptaæ �cie¿ki prawa,
obudziæ urzêdnicz¹ wyobra�niê. Dziêki
temu Ania ¿yje normalnym ¿yciem swoich
rówie�ników - wymienia siê pamiêtnikami,
plotkuje i �mieje siê. Nauczyciele, kole¿an-
ki i ich rodzice traktuj¹ j¹ jak normalne, zwy-
czajne dziecko - ciep³o i ¿yczliwie.

BK: A sk¹d taki drogi wózek?

AP: Którego� dnia zjawi³ siê u nas zupe³nie
nieznajomy cz³owiek i przywióz³ wózek.
Opowie�æ jak z bajki? Istotnie - praw-
dziwie �wiêty Miko³aj. Zobaczy³ gdzie�
ksi¹¿kê o takich dzieciach z Ani zdjê-
ciem, znalaz³ na nas �namiary� i ... kupi³
wózek. Dzwoni czasem i pyta co u niej -
tak zwyczajnie.

BK: S¹ jeszcze na �wiecie ludzie tak
normalnie dobrzy, który potrafi¹ da-
waæ...

KP: Ta �wiadomo�æ dodaje nam si³y i
otuchy.

BK: Ale dlaczego Ania nie
by³a jedynym dzieckiem,
które przygarnêli�cie
pod swój dach?

"Kochaj mnie..."

c.d. na str. 9
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KP: Do�wiadczenie przekona³o nas, ¿e po-
trafimy. Stwierdzili�my, ¿e przecie¿ nie
wszystkim, ale jeszcze kilkorgu z nich mo-
¿emy oszczêdziæ bolesnych prze¿yæ w tak
zwanych domach dziecka. Tworz¹c rodzi-
nê zastêpcz¹ przyjmujemy dzieci w sytu-
acjach dramatycznych ich rodziców. Nie-
stety, najczê�ciej po interwencji policji,
gdy maluchy rodzinny dom musz¹ opu-
�ciæ. I tak rok temu przyjêli�my dwa ro-
dzeñstwa: Eryka (7 lat) i Patryka (6 lat),a
potem Przemka (5 lat) i Mateusza (3 lata).
No i w miêdzy czasie przyszed³ na �wiat Ku-
bu�. Ma ju¿ pó³tora roku i �wietnie siê w tej
gromadce rozwija.

BK: Jak funkcjonuje dom - tak nietypowy?

AP: ¯ona od jakiego� czasu pracuje w
domu. Poza normalnym krz¹taniem siê przy
posi³kach, lekcjach, chorobach, praniu i
sprz¹taniu s¹ jeszcze setki spraw urzêdo-
wych i s¹dowych. S¹ te¿ odwiedziny rodzi-
ców biologicznych.

BK: Co czeka te dzieci?

AP: Mo¿e adopcja?

BK: A je¿eli nie?

KP: To wychowamy je jak w³asne, a¿ do do-
ros³o�ci.

BK: Czy s¹ �trudnymi� dzieæmi?

AP: Jak dzieci.

BK: Uderza nas wasze upraszczanie spraw.
�Pielêgnacja Ani jest prosta i normalna,
s³ownictwo brukowe - do odzwyczajenia,
drobne kradzie¿e - no có¿ - efekt ubocz-
ny... Sk¹d w was tyle pogody?

AP: Kiedy�, w bardzo bolesnym dla nas
momencie, gdy siedzieli�my oboje bezradni,
niespodziewanie zjawi³ siê u nas mój przyja-
ciel z dzieciñstwa, Piotr. Jest ksiêdzem mi-
sjonarzem ¿ywo zaanga¿owanym w ruch
neokatechumenatu. Zaproponowa³ nam ka-
techezy u OO. Franciszkanów. Pocz¹tko-
wo robili�my wszystko, by nie móc pojechaæ:
zmêczenie, choroby, zbyt pó�no... Ale gdy
spróbowali�my raz
i drugi zdecydowa-
li�my siê uczestni-
czyæ w spotka-
niach regularnie.
Rok formacji w
neokatechumena-
cie wyciszy³ nas,
pozwoli³ na dy-
stans. Ju¿ umiemy
nie reagowaæ na
zaczepki znajo-
mych.

BK:  Co znaczy �zaczepki�?

KP: Kto� powiedzia³ ¿e ludzie dziel¹ siê na
dobrych i z³ych. Mo¿e znaczy to tylko: czuj¹-
cych podobnie i czuj¹cych inaczej. Czêsto s³y-
szymy, ¿e jeste�my dziecioroby i ¿yjemy do-
statnio ¿eruj¹c na biedzie innych. Pañstwo
da³o nam willê i samochód.

BK: A czy naprawdê da³o?

AP: Jako rodzina zastêpcza otrzymujemy na
ka¿de dziecko przyjête do naszego, przez nas
wybudowanego, domu ok. 640 z³otych mie-
siêcznie, podczas gdy minimum spo³eczne
wynosi 505 z³otych/osobê. Kokosy? Pamiê-
tajmy, ¿e te dzieci wymagaj¹ szczególnej opie-
ki - dotyczy to badañ, zabiegów medycznych
pomocy psychologów i logopedów.

KP: Wszystkim, którzy zazdroszcz¹ nam
�kasy� otrzymywanej od pañstwa proponuje-
my - spróbuj sam! To takie proste!

BK: Ta propozycja - spróbuj - Co trzeba for-
malnie zrobiæ by móc spróbowaæ? Oczywi�cie
gdy serce jest gotowe.

AP: W My�lenicach, przy ul. Kazimierza Wlk.
5 istnieje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie. Tam mo¿na siê zg³osiæ. Tam te¿ mo¿na
bezp³atnie odbyæ kurs, który my robili�my w
Krakowie. Na wstêpie przechodzi siê test psy-
chologiczny �na wytrzyma³o�æ�.
Ale gdy serce, jak to Pañstwo nazwali�cie, jest
gotowe - test wypada pozytywnie.

BK: Dziêkujemy za �wiadectwo Mi³o�ci. Obie-
cujemy wesprzeæ was modlitw¹ i codzienn¹
¿yczliwo�ci¹. Jawornik powinien byæ z Was
dumny.

W krakowskich domach dziecka cze-
ka ok. 100 dzieci z powiatu my�lenickiego. W
wielu domach dziej¹ siê dramaty, których ofia-
r¹ s¹ bezbronne dzieci. Gdy przyjmiesz do
swego domu które� z nich - otworzysz mu
�wiat, ogrzejesz zziêbniête serce, dasz na-
dziejê.

Rozmowê dla BIA£EGO KAMYKA
z Pañstwem Katarzyna i Andrzejem Pitala

przeprowadzili Zofia i Andrzej Paw³ow-
scy.

W dniu 6 wrze�nia w stra¿ni-
cy OSP odby³o siê poszerzone zebra-
nie Redakcji �Bia³ego Kamyka�.
W zebraniu udzia³ wziêli udzia³
cz³onkowie Redakcji ks. Bar³omiej
Pêpek, Lucyna Bargie³, Andrzej
Paw³owski, Wac³aw Szczotkowski,
Maria Szafraniec, Jan �wierczek,
oraz Jan Burkat, Bogumi³a Grabow-
ska, Mariusz Pustu³a, Stanis³aw Szu-
ba, Krzysztof Ostafin,  Józef Tomal.
Na zebraniu omówiono i podsumo-
wano prawie roczne istnienie �Bia-
³ego Kamyka� w naszym �rodowisku
oraz podjêto dzia³ania na najbli¿szy
okres. Za bardzo wa¿n¹ sprawê uzna-
no w³¹czenie siê w reaktywowanie
Klubu Sportowego �Jawor�. Zapla-
nowano patriotyczno-rocznicowe
spotkanie dla wszystkich mieszkañ-
ców wsi w dniu 11 listopada, posta-
nowiono organizowaæ regularne pro-
blemowo-dyskusyjne spotkania dla
rodzin, na które zapraszani bêd¹ pre-
legenci specjalizuj¹cy siê w porusza-
nej tematyce. Ponadto w dyskusji wy-
³oni³o siê sporo innych tematów do
podjêcia. Niektóre z nich Redakcja
jest w stanie rozwi¹zaæ jedynie we
wspó³pracy z mieszkañcami. Oto nie-
które z nich:

 W BK publikowany jest cykl arty-
ku³ów opisuj¹cych wystrój naszego
ko�cio³a. Chcieliby�my bardzo,
w przysz³o�ci, przedstawiæ historiê
naszych innych zabytków - krzy¿y
kapliczek, cmentarzy... Wszystkich
posiadaj¹cych informacje na ten te-
mat prosimy bardzo o przekazywa-
nie ich Pani Marii Szafraniec.

 Redakcja BK kieruje tak¿e gor¹c¹
pro�bê do naszych wiejskich poetów,
pisarzy o przekazywanie swej twór-
czo�ci. Najlepsza forma to elektro-
niczna, na skrzynkê BK. Je�li kto�
chcia³by przekazaæ sw¹ twórczo�æ
w postaci pisanej, prosimy j¹ sk³adaæ
bezpo�rednio cz³onkom Redakcji.
Pragniemy gor¹co podziêkowaæ
wszystkim, którzy z nami wspó³pra-
cuj¹, którzy ju¿ przys³ali nam swoje
wspomnienia, fotografie, wiersze, re-
porta¿e... a by³o niema³o. Dziêkuje-
my bardzo.

Zebranie Redakcji
BIA£EGO KAMYKA

J.�./por. Ewangelia/

29 pa�dziernik
30 Niedziela Zwyk³a - Rocznica
Po�wiêcenia Ko�cio³a W³asnego.

Ez 43, 1-7; Ef 2,19-22;
£k 19, 1-10.

�<<<...Albowiem Syn
Cz³owieczy przyszed³
szukaæ i zbawiæ to, co
zginê³o>>.�
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Rycerz, uczony, biskup i... mnich
Wszyscy znamy, choæby ze s³ysze-

nia, postaæ Wicentego Kad³ubka. Wszak
ze sto razy mówiono nam w szkole o jego
historii Polski - Kronice Kad³ubka. Ale ju¿
nie wszyscy wiedz¹, ¿e ten uczony by³ zna-
komitym biskupem krakowskim i b³ogos³a-
wionym, a rzadko kto, ¿e osiad³ potem
w klasztorze.

Urodzony w Kargowie k. Sandomie-
rza ok. 1155 r., w rodzinie rycerskiej zwi¹-
zanej z dworem ksiêcia Kazimierza Spra-
wiedliwego. Pierwsze nauki pobiera³
w Stopnicy, potem w szkole katedralnej
w Krakowie i wreszcie na uniwersytecie pa-
ryskim. By³ pierwszym znanym nam Pola-
kiem, który odby³ studia akademickie i uzy-
ska³ tytu³ �magistra� (odpowiednik dzisiej-
szego doktoratu). Przed Wincentym otwie-
ra³y siê perspektywy wspania³ej kariery.

Ok. 1185 r wróci³ do kraju, gdzie
otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie. Stan¹³ na
czele krakowskiej szko³y katedralnej. By³
te¿ notariuszem, a mo¿e nawet kanclerzem
ksiêcia Kazimierza Sprawiedliwego. M³o-
dy uczony stwarza³ wokó³ siebie niepowta-
rzaln¹ atmosferê d¹¿enia do wiedzy i wy-
¿szej kultury duchowej, typow¹ dla �rodo-
wisk uniwersyteckich tamtych czasów. By³
niezwyk³ym kaznodziej¹ i mówc¹. W tym
okresie zacz¹³ pisaæ swoj¹ Kronikê, która
sta³a siê jednym z fundamentów wiedzy
o Polsce Piastów i przez wieki uczy³a na-
szych Rodaków mi³o�ci do swojej Ojczy-
zny. Byæ mo¿e to w³asnie on przywióz³ do
Polski relikwie �w. Floriana, który sta³ siê
patronem Krakowa. Wiele lat potem, ju¿
jako biskup, konsekrowa³ na podkrakow-
skim Kleparzu ko�ció³ pod jego wezwa-
niem. Kilka wieków pó�niej pos³ugiwa³
w tej �wi¹tyni inny uczony kap³an, pó�niej-
szy biskup krakowski i wreszcie papie¿ Jan
Pawe³ II.

Po �mierci ksiêcia wyjecha³ z Kra-
kowa i obj¹³ probostwo sandomierskie.
Wreszcie w 1208 r.  zosta³ biskupem kra-
kowskim. By³ pierwszym polskim bisku-
pem, który zosta³ przedstawiony papie¿o-
wi do mianowania, nie przez decyzjê w³ad-
cy, lecz poprzez wybór lokalnego ko�cio³a.

A by³ to czas kolejnych polskich sy-
nodów i Soboru Laterañskiego III w 1215r.,
gdzie w³a�nie sprawa niezale¿no�ci Ko-
�cio³a od w³adzy �wieckiej, uporz¹dkowa-
nie prawa o celibacie i ma³¿eñstwie oraz
wprowadzenie obowi¹zku corocznej spo-
wiedzi i komunii �w. sta³y siê g³ównymi te-
matami. Uczestniczy³ w nim równie¿ biskup
krakowski.

Kad³ubek, zaprzyja�niony z Pryma-
sem, sta³ siê jednym z g³ównych orêdow-
ników reform w Ko�ciele polskim. Ko�cie-
le, który duchowo jednoczy³ podzielone na

wiele ksiêstw ziemie piastowskie. By³y to
te¿ czasy rozwoju zakonów, zw³aszcza cy-
stersów, którzy realizuj¹c stare has³o �ora
et labora - módl siê i pracuj� tworzyli kolej-
ne o�rodki cywilizacji duchowej i material-
nej w naszym kraju. Biskup rozumia³ i do-

cenia³ tê dwojak¹ misjê zakonów i wypo-
sa¿a³ je hojnie nawet z w³asnych rodzin-
nych posiad³o�ci.

Niezmiernie zaanga¿owany w wiel-
kie dzie³a Ko�cio³a, nie zagubi³ jednak �wia-
domo�ci spraw najwa¿niejszych dla chrze-
�cijanina. By³ niezwyk³ym czcicielem Naj-
�wiêtszego Sakramentu. W katedrze wa-
welskiej ufundowa³ czerwone �wiat³o, któ-
re po wsze czasy mia³o siê tam paliæ przy
tabernakulum. Nieznany wcze�niej ten
zwyczaj rozszerzy³ siê  po ca³ym kraju - to
tak nam bliskie wieczne lampki. By³ te¿ wiel-
kim czcicielem Matki Najswiêtszej. Opowia-
dano pó¿niej, ¿e dost¹pi³ Jej objawienia.
Urzeka³ swoj¹ nieswyk³¹, wrêcz francisz-
kañsk¹ skromno�ci¹ - byæ mo¿e spotka³
na Lateranie �w. Franciszka.

Po dzie-
siêciu latach
lata pasterzo-
wania w Kra-
kowie, ten je-
den z najzna-
k o m i t s z y c h
polskich hie-
r a r c h ó w ,
uczestnik so-
boru, wybitny
historyk i m¹¿
stanu, zrzek³

siê, za zgod¹ papie¿a wszystkich funkcji i...
poszed³ boso do Jêdrzejowa, aby zamkn¹æ
siê na zawsze w opactwie cystersów. Wzo-
rem by³ mu �w. Bogumi³, Prymas Polski,
który podobnie uwieñczy³ swoj¹ pos³ugê.
Do dzisiaj pokazuje siê tam pami¹tkowy ko-
piec usypany w miejscu, gdzie 70-letni Ka-
d³ubek, biskup-kandydat na mnicha upad³
twarz na ziemiê przed opatem, prosz¹c go
o przyjêcie.

Za murami spêdzi³ piêæ ostatnich
i najwa¿niejszych lat swojego ¿ycia. Mimo
podesz³ego wieku wype³nia³ wszystkie obo-
wi¹zki zwyk³ego mnicha. Zakoñczy³ te¿
Kronikê.

Ale przede wszystkim do ca³ego dia-
demu doczesnych sukcesów, do³¹czy³ klej-
not najznakomitszy. Klejnot wyros³y na ko-
lanach w adoracji Naj�wiêtszego Sakra-
mentu i codziennej wielogodzinnej modli-
twie,  w po�cie, milczeniu i zwyk³ej fizycz-
nej pracy, w ca³kowitym oddaniu siebie
Panu Bogu - klejnot �wiêto�ci.

Zmar³ 8 marca 1223 r.

Kult publiczny B³ogos³awionego roz-
wija³ siê powoli - klasztory cysterskie by³y
�ci�le odizolowane od �wiata. Ale w�ród
wspó³braci cieszy³ siê od pocz¹tku wielk¹
czci¹. Zosta³ pochowany w osobnym ko-
�ciele, w przewidywaniu rych³ej beatyfika-
cji. Mogli tam przybywaæ pielgrzymi, a byli
w�ród nich liczni królowie i ksi¹¿êta.
Mno¿y³y siê cudowne wydarzenia za jego
wstawiennictwem. W 1633 r. zosta³ eks-
humowany - zanleziono cia³o prawie nie-
naruszone, co utwierdzi³o powszechne
ju¿ przekonanie o jego �wiêto�ci. Przy
okazji okaza³o siê, ¿e by³ wysokim, sil-
nie zbudowanym mê¿czyzn¹ - a Kad³u-
bek to nazwisko, a nie przydomek.

W 1680 r. za staraniem króla Jana
III Sobieskiego rozpocz¹³ siê proces be-
atyfikacyjny. B³ogos³awionym og³oszony
zosta³ w 1764 r. Od 1964 r. trwa proces ka-
nonizacyjny. Relikwie b³. Wincentego Ka-
d³ubka znajduj¹ siê w Jêdrzejowie oraz
w Sandomierzu i Krakowie. Wspominamy
go 9 pa�dziernika.

Jan Matejko, Wincenty Kad³ubek
w poczcie Benedyktynów
¿ród³o: http://encyklopedia.interia.pl

/por. Ewangelia/

1 listopad
Uroczysto�æ Wszystkich
�wiêtych

Ap 7, 2-4. 9-14; 1 J 3, 1-3; Mt 5, 1-12.

�B³ogos³awieni (...). Cieszcie siê i
radujcie, albowiem wasza nagroda
wielka jest w niebie.�

A. P.
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KAMYCZEK � strona dla dzieci

Który �wiêty rozmawia³
z ptakami i wilkiem? Który
u�miecha³ siê nawet wtedy, gdy
by³ bardzo chory? Który stwo-
rzy³ jase³ka i po raz pierwszy
przed Bo¿ym Narodzeniem po-
stawi³ przy o³tarzu ¿³óbek?
Oczywi�cie �wiêty Franciszek!
/wiêcej na temat �wiêtego do-
wiesz siê na stronie interneto-
wej: http/www.pasterz.pl/

W pa�dzierniku Maryja zapra-
sza nas do modlitwy ró¿añcowej.

Czy umiesz modliæ siê na ró-
¿añcu? Jest to modlitwa szcze-

gólnie mi³a Matce Bo¿ej. Przez
ni¹ mo¿emy prosiæ o potrzeb-

ne ³aski, przepraszaæ i dziê-
kowaæ. A jest bardzo pro-

sta. Przecie¿ umiesz ta-
kie modlitwy: Ojcze
nasz, Zdrowa� Mario,
Chwa³a Ojcu.

Dokoñcz rysowanie
ró¿añca,

pokoloruj rysunek.

4 X - wspomnienie �w. Franciszka z Asy¿u
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Mamo, tato, przeczytaj mi proszê.

Berkowa wyliczanka - Teresa Fiatowska
Je�li chcesz siê w berka bawiæ
To siê musisz zaraz zjawiæ.
Berek bêdzie dzi� kucany,
Ale mo¿e byæ li�ciany.
Kto przykucnie, li�æ podniesie,
Ten siê bawi ca³¹ jesieñ.
Kto nie kucnie, nie ma li�ci,
Ten jest berkiem oczywi�cie!

Przys³owie ludowe:
Gdy pa�dziernik ciep³o trzyma,
zwykle mro�na bywa zima.

Ju¿ minê³o gor¹ce lato, ale jesieñ
tak¿e mo¿e byæ piêkna. Trzeba
tylko uwa¿nie rozejrzeæ siê dooko-
³a, aby ujrzeæ cuda przyrody.

Raz, dwa, trzy,
zgaduj ty.

Dokoñcz rysowanie szlaczków po �ladzie.

Pokoloruj jesienny bukiet wg kodu.

1. Kiedy ro�nie - to siê zieleni,
kiedy leci - z³otem siê mieni.

2. Na zielonych swych ramionach
ma korali wiele!
Musi daæ ich trochê, musi -
na naszyjnik dla Magdusi.

3. Kiedy kolczasta ³upinka pêknie,
w br¹zowej skórce jest mu najpiêkniej.

4. On jesieni¹ z dêbu spada,
ze smakiem go dzik zajada.

?
Stronê opracowa³y nauczycielki
z przedszkola w Jaworniku



Dla ka¿dych rodziców dobro ich dzieci
jest najwa¿niejsz¹ spraw¹. Dr¿ymy o swoje po-
ciechy, kupujemy im witaminki, ¿eby by³y silne
i zdrowe, a potem i komputery, aby nie zosta³y
w tyle za innymi. Posy³amy do �dobrych� szkó³,
nawet za du¿e pieni¹dze, aby wysz³y na ludzi.
Chcemy je wreszcie dobrze wychowaæ, bo to
takie wa¿ne...

I tutaj zwykle napotykamy, ju¿ od pocz¹t-
ku na rozmaite problemy. Jak sobie z nimi po-
radziæ? Co na przyk³ad zrobiæ, gdy dziecko za
nic nie chce i�æ spaæ, albo gdy robi w sklepie -
przy ludziach - piekieln¹ awanturê bo nie do-
sta³o kolejnej zabawki?

Nauczyciele, psycholodzy i lekarze bar-
dzo czêsto obserwuj¹ takie przypadki, ¿e rodzi-
ce staj¹ bezradni wobec jakiego� �problemu�,
który jest najbardziej typowym w wychowaniu,
i  o którym dok³adnie wiadomo, jak nale¿y zare-
agowaæ. Potrzeba tylko wiedzy!

I tutaj pewien paradoks. Uczymy siê
w ¿yciu wiele, robimy przeró¿ne kursy - szycia,
gotowania; obróbki czy spawania... Ale w spra-
wach dla naszej rodziny najwa¿niejszych - ma³-
¿eñstwie i wychowywaniu uwa¿amy siê zwykle
za tych, co posiedli ju¿ wszystkie rozumy.

Czy czasem doskonalenie naszych kwa-
lifikacji w tych dziedzinach nie ogranicza siê tyl-
ko do narzekania na mê¿a, ¿onê, dzieci do ro-
dziców i znajomych?

17-go wrze�nia Krêgi Rodzin przygoto-
wa³y dla nas spotkanie z fachowcami w zakre-
sie tych zagadnieñ, pedagogami mgr Mart¹
i Jackiem Tylko. Mieli�my mo¿liwo�æ pos³uchaæ
bardzo ciekawej prelekcji, w której przedstawili
oni najtrudniejsze problemy w wychowaniu ma-
³ego dziecka. Pokazali równie¿ najczêstsze b³ê-
dy pope³niane przez rodziców. U�wiadomili nam
te¿, jak niezwykle wa¿ny jest dla rodziców i dzie-
ci ten okres rozwoju, poniewa¿ w³a�nie wtedy
tworz¹ siê prawid³owe lub wadliwe podstawy
psychiki dziecka, które decyduj¹ pó�niej jak ra-
dzi sobie ono w ¿yciu. Mo¿na by³o wiele sko-
rzystaæ i o wiele zapytaæ.

P.S. Dziwi mnie tylko, ¿e na spotkanie
przysz³o jedynie kilka osób. Czy¿by�my byli ju¿
tak doskonali? Je¿eli tak, to sk¹d te dramaty
wielu rodzin, sk¹d te zdrady, rozwody, ucieczki,
sk¹d alkohol, narkotyki, a nawet przestêpstwa?
A mo¿e nas to nie dotyczy? Czy¿by?

Kolejne spotkania bêd¹ w organizowane
w miarê zainteresowania Jaworniczan.

Czekamy na zg³oszenia.

Dziecko,
co z ciebie wyro�nie...?

A.P.

W dniu 24 pa�dzier-
nika odby³o siê w Szkole
Podstawowej zebranie maj¹-
ce na celu reaktywowanie
klubu LZS �Jawor�. Zebranie
zosta³o zorganizowane przez
prezesa Franciszka Moska-
la oraz dyr. Józefa Tomala.
Na zebranie przysz³a znacz-
na grupa m³odzie¿y zainte-
resowanej gr¹ pi³ki no¿nej
oraz do�æ liczna reprezenta-
cja mieszkañców Jawornika.
W zebraniu uczestniczyli
tak¿e przewodnicz¹cy Rady So³eckiej Jan Burkat, So³tys Stanis³aw
Szuba, wicestarosta W³adys³aw Kurowski, radni Jan Polewka i Jan �wierczek

Prezes Franciszek Moskal przedstawi³ powody zawieszenia dzia³alno�ci klu-
bu, które mo¿na stre�ciæ krótko - brak zainteresowania sportem pi³ki no¿nej zarów-
no w�ród zawodników, jak i brak wparcia w dzia³alno�ci organizacyjnej jaki mia³ miej-
sce przez kilka ubieg³ych lat. Nastêpnie dyr. Józef Tomal przedstawi³ obecny, budz¹-
cy wielkie nadzieje, stan wielkiej aktywo�ci grupy juniorów i trampkarzy zorganizo-
wanych, dziêki jego staraniom, w klubie sportowym �Górki�. Przedstawi³ tak¿e wolê
reaktywowania LZS �Jawor�.

Wielkie zainteresowanie wywo³a³o odczytane przez instruktora Mariusza Pu-
stu³ê, odpowiedzialnego za Sekcjê Narciarzy przy LKS �Jawor�, sprawozdania z dzia-
³alno�ci sekcji, w którym zosta³y odnotowane sukcesy, w tym tak¿e miêdzynarodo-
we, trenowanych przez niego skoczków.

Reaktywowanie LZS �Jawor� stworzy³oby równie¿ mo¿liwo�ci powo³ywania
innych sekcji klubu. Jedn¹ z takich propozycji - powo³ania sekcji tañca towarzyskie-
go, która pojawi³a siê przed kilkoma miesi¹cami, przedstawi³ Jan �wierczek.

Wszyscy zebrani poparli jednomy�lnie inicjatywê reaktywowania LZS �Jawor�.
Zebrani licznie juniorzy i trampkarze wyrazili swój wielki entuzjazm i chêæ grania
pod barwami Jawornika. �Aby graæ w³o¿yli�my ju¿ sporo wysi³ku. Sami zakupili�my
sobie koszulki, obuwie, ochraniacz...� - rozpocz¹³ swe wyst¹pienie ich przedstawiciel.

Spotkanie zakoñczy³o siê ustaleniem terminu ponownego zebrania, które od-
bêdzie siê za dwa tygodnie po wype³nieniu wymagañ statutowych. Zebranie po�wiê-
cone bêdzie formalnemu wyborowi nowych w³adz LZS �Jawor�.

Informujemy, ¿e ka¿dy mo¿e zostaæ sympatykiem naszego klubu poprzez wy-
ra¿enie woli cz³onkostwa, a tak¿e zadeklarowania konkretnej pracy na rzecz klubu.
S³yszymy dzi� wiele na temat inwestycji. Od kilku lat daje siê zauwa¿yæ w �rodowi-
sku socjologów i polityków zainteresowanie tematem - Inwestowania w rodzinê. Ba-
dania wykazuj¹, ¿e ten rodzaj inwestowania przynosi najwiêksze korzy�ci, tak¿e eko-
nomiczne. Trzeba na nie nieraz d³u¿ej poczekaæ (czego nie lubimy), ale jest to inwe-
stowanie niezawodne (czego bardzo pragniemy).

Wniosek nasuwa siê sam - Je�li inwestowaæ w rodzinê, to z pewno�ci¹
w pierwszej kolejno�ci w dzieci.

Reaktywacja Klubu Sportowego �Jawor�

W poprzednim BIA£YM KAMYKU zamie�cili�my
artyku³ o wizycie rodaków z Bia³orusi. Powiadomili-
�my o tym poczt¹ elektroniczn¹ opiekunkê grupy
Reginê Konowaluk.

A oto jej odpowied�:
Ach, jakze milo bylo otrzymac od Pana wiado-

mosc. Dziekujemy serdecznie za pamiec o nas.
pamietamy wasza niezwykla goscinnosc. Juz
w naszej parafii i w naszych rodzinach wiedza
o was. Dziekujemy slicznie za tak piekny arty-
kul na stronie internetowej BIA£EGO KAMYKA

-www.bialykamyk.jawornet.pl «»Go�cie zza Buga w Jaworniku��. Czekamy na
was na ziemi Bialoruskiej. Pamietamy o was w modlitwie. Bog zaplac za wasze
gorace serca i szczere checi pomocy.

Echa
wizyty go�ci

z Bia³orusi

Klaniam sie,
Reginka Konowaluk Brzesc, Bialorus
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Sprz¹tanie �wiata
W dniach 15-17 wrze�nia fundacja �Nasza Ziemia��

zorganizowa³a akcjê pt. �Sprz¹tanie �wiata�. W szkole
inicjatywê podjê³a dyr. Anna Mirek i to za jej spraw¹
uczniowie przy³¹czyli siê do akcji. Dzieci pod opiek¹
nauczycieli sprz¹ta³y okolice szko³y oraz dalsze zak¹tki
Jawornika. Poszczególne klasy rywalizowa³y miêdzy
sob¹ w konkursie, którego celem by³o zebranie jak naj-
wiêkszej ilo�ci �mieci.

Akcje tego typu nie tylko pozwalaj¹ na posprz¹tanie
naszego ma³ego �wiata - Jawornika, ale ucz¹ tak¿e szacunku do przyrody, u�wiadamia-
j¹ jak cz³owiek niszczy to, co dosta³ w prezencie - naturê.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Agnieszka Twardosz

W czasie wakacji biblioteka szkolna za-
mieni³a siê w Multimedialne Centrum na miarê
XXI wieku. Wszystko to za spraw¹ projektu �Pra-
cownie komputerowe dla szkó³� wspó³finansowa-
nego ze �rodków Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego, do którego dyr. Józef Tomal zg³osi³ tak-
¿e szkoln¹ bibliotekê. Pozwoli³o to na wyposa-
¿enie biblioteki w cztery komputery z dostêpem
do Internetu oraz drukarkê laserow¹.

W ubieg³ym roku szkolnym tak¿e poczy-
niono starania o poprawê stanu biblioteki - zaku-
piono nowe rega³y oraz biurka, przeznaczono na
lokal biblioteczny �wie¿o wyremontowane, przy-
tulne  pomieszczenie. Uczniowie spisali siê na
medal bior¹c udzia³ w akcji �Ksi¹¿ka dla biblio-
teki�, co pozwoli³o na wzbogacenie ksiêgozbio-
ru o 217 ksi¹¿ek.

Jednak najwiêksz¹ rado�ci¹ uczniów s¹
niew¹tpliwie komputery z bezp³atnym dostêpem
do internetu, który stanowi nie tylko kopalniê wie-
dzy, ale i rozrywki. Iza Karaim, uczennica klasy
VI a podzieli³a siê swoimi spostrze¿eniami:

�W tym roku dostali�my cztery kompute-
ry, które umieszczone s¹ w naszej multimedial-
nej bibliotece. Pomimo tego, i¿ biblioteka jest
ma³a, posiada du¿o ksi¹¿ek (lektur, encyklope-
dii, s³owników ortograficznych). Ksi¹¿ki i kom-
putery s¹  u¿ywane na ka¿dej przerwie przez
uczniów naszej szko³y. Cieszê siê, ¿e te kompu-
tery trafi³y w³a�nie do nas, poniewa¿ s¹ nam bar-
dzo potrzebne do nauki, a tak¿e do grania. Wraz
z innymi uczniami bardzo dziêkujemy.�

Dbaj¹c o bezpieczeñstwo uczniów zain-
stalowano oprogramowanie blokuj¹ce po³¹czenia
ze stronami nie przeznaczonymi dla dzieci.

Do korzystania z biblioteki i z centrum za-
praszamy tak¿e wszystkich rodziców!

Miejmy tylko nadziejê, i¿ czar kompute-
rów nie przys³oni tego, co nadal jest w bibliotece
najwa¿niejsze - ksi¹¿ek. Zachêcajmy dzieci do
czytania, bo �kto czyta ksi¹¿ki ¿yje podwójnie�

CENTRUM
MULTIMEDIALNE

Monika Zaj¹c

Remontujemy nasze przedszkole

W okresie wakacyjnym zosta³o pomalowane przedszkole. Odnowiono
�ciany we wszystkich pomieszczeniach: trzech salach dla dzieci, jadalni, ga-
binetach, ³azienkach i szatni. Teraz dzieci i rodzice wchodz¹c do budynku,
widz¹ jasne, pastelowe kolory. A¿ mi³o popatrzeæ! Wymieniono równie¿ 5 okien
oraz drzwi do szatni. A wszystko to dziêki pieni¹dzom zebranym podczas do-
chodowej zabawy, zorganizowanej przez dyrekcjê przedszkola, personel i ro-
dziców.

Od 15 wrze�nia dziêki staraniom Urzêdu Miasta i Gminy, za pieni¹dze
z dotacji unijnych, trwa w przedszkolu dalszy ci¹g remontu. Wymieniono 16
okien, drzwi kuchenne i piwniczne. Odnowiono nasz szklany ganek wej�cio-
wy. Ponadto zosta³y wszczête prace zwi¹zane z ociepleniem budynku. Re-
mont przysparza du¿o K³opotów. I dzieciom przychodz¹cym do przedszkola,
nauczycielkom w prowadzeniu zajêæ i paniom sprz¹taj¹cym bez ustanku. Ale
mamy nadziejê, ¿e bêdziemy mieæ ciep³o, czysto i przytulnie, a przedszkole
zmieni swój wygl¹d. Ju¿ nied³ugo spojrzymy na piêkny budynek, do którego
mi³o bêdzie wej�æ.

Energia ze s³oñca i ziemi
w Jaworniku

W sytuacji, kiedy ceny paliw wyko-
rzystywanych do ogrzewania wody u¿ytko-
wej ci¹gle rosn¹, warto zastosowaæ instala-
cjê solarn¹. S³oñce jest bowiem bardzo ta-
nim �ród³em energii.

Chcia³bym poinformowaæ, ¿e Sta-
rostwo Powiatowe w My�lenicach, we wspó³-

pracy z Gminami wchodz¹cymi w sk³ad Powiatu My�lenickiego, przystêpuje
do realizacji programu ograniczania niskiej emisji poprzez wykorzystanie
emergii ze �róde³ odnawialnych przez odbiorców indywidualnych i zbioro-
wych z terenu Powiatu My�lenickiego.

Celem programu jest uzyskanie pomocy finansowej ze �rodków Unii
Europejskiej dla odbiorców indywidualnych oraz monta¿ instalacji s³u¿¹cych
do wykorzystania odnawialnych �róde³ energii.

Zainteresowany poniesie oko³o 25% ca³kowitego kosztu instalacji oraz
jej monta¿u. Z wstêpnych informacji o projekcie wynika, ¿e:

 w przypadku kolektorów s³onecznych dla domu jednorodzinnego
bêdzie to wynosiæ oko³o 2,5 - 3,2 tys. z³otych,
 w przypadku pomp ciep³a oko³o 12 - 16 tys. z³otych,
 w przypadku instalacji fotogalwanicznych oko³o 30 -35 tys. z³otych.

Szczegó³owo informacje wraz z ankiet¹ do wype³nienia dla wszystkich
zainteresowanych zostan¹ przedstawione w najbli¿szym czasie.

Aneta Murzyn

Wicestarosta W³adys³aw Kurowski
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¯o³nierze polscy na
Bliskim Wschodzie i w kam-
panii w³oskiej (cz. II)

Latem 1942r. ewa-
kuowani ze Zwi¹zku Ra-
dzieckiego Polacy znale�li
siê na Bliskim Wschodzie.
Tutaj dochodzili do siebie
po ciê¿kich, syberyjskich
prze¿yciach. Leczyli wsze-
lakie choroby: te przywle-
czone z Rosji i te, na które
ich wycieñczone organizmy
zapada³y. W tropikalnym kli-
macie szerzy³a siê przede
wszystkim malaria. Nie wszystkich uda³o
siê wyleczyæ, na Bliskim Wschodzie po-
zosta³o na zawsze blisko 10 tys. polskich
¿o³nierzy.

Ludno�æ cywilna trafi³a do ró¿nych
krajów (m.in. Kenii, Ugandy, Tanzanii),
gdzie mogli w spokoju doczekaæ koñca
wojny. Centrum ¿ycia  polskiego w krót-
kim czasie sta³a siê Palestyna. Tu powsta³y
polskie szko³y wszystkich szczebli dla po-
nad 25 tys. dzieci. ¯o³nierze zostali skiero-
wani do Iraku. By³ to dla aliantów wa¿ny
rejon ze wzglêdu na z³o¿a ropy naftowej.
Tu przez ponad rok oddzia³y szkoli³y siê
i pe³ni³y s³u¿bê wartownicz¹. Klimat  by³ gor-
szy od warunków w ZSRR: mêcz¹ce upa-
³y na przemian z porami deszczowymi. Nie-
zwykle dokuczliwe by³y burze piaskowe,
podczas których piasek wdziera³ siê wszê-
dzie. Brakowa³o wody a temperatury docho-
dzi³y do 50 stopni.

Starano siê urozmaicaæ monotoniê
dnia codziennego. W obozach by³y kasy-
na oficerskie, �wietlice, sklepy, kawiarnie,
cukiernie, zak³ady fryzjerskie. ¯o³nierze
coraz gorzej znosili bezczynno�æ. Do-
skwiera³o nieustanne szkolenie. Kr¹¿y³ o
nim dowcip: �Niemcy zazwyciê¿aj¹ siê na
�mieræ, Anglicy zazbrajaj¹ siê na �mieræ, a
my zaszkolimy siê na �mieræ�.

Pod koniec maja 1943r. wizytê na
Bliskim Wschodzie z³o¿y³ Naczelny Wódz
gen. Sikorski. By³a to ostatnia podró¿ w
jego ¿yciu. Zgin¹³ 3 lipca w katastrofie.
Latem 1943r. alianci rozpoczêli kampaniê

¯o³nierze Andersa (II)

we W³oszech. Postanowiono, ¿e do W³och po-
jad¹ równie¿ Polacy. Rós³ w nich zapa³ i chêæ
walki, na któr¹ od tak dawna czekali.

Z upalnego Iraku trafili do Palestyny.
By³a to dla wielu niezwyk³a okazja by poznaæ
miejsca, o których do tej pory tylko s³yszeli.
Nadszed³ jednak kres bezczynno�ci. Polacy,
ju¿ jako 2 Korpus Polski zostali skierowani
wreszcie na front - do W³och. Odp³ywali z Egip-
tu, wiec zd¹¿yli jeszcze zobaczyæ piramidy.

Europa wita³a ich zimowym ch³odem,
gdy¿ pierwsi ¿o³nierze polscy dotarli tu w grud-
niu 1943r. Odt¹d aktywnie brali udzia³ w wal-
kach. Niemcy zorientowali siê, ¿e maj¹ na-
przeciw siebie oddzia³y polskie. Za pomoc¹
ulotek i audycji radiowych namawiali bezsku-
tecznie,  do przechodzenia na stronê niemiec-
k¹. Obiecywali powrót do domów. Najbardziej
spektakularnym osi¹gniêciem Polaków w
kampanii w³oskiej by³o opanowanie Monte
Cassino. Ten wa¿ny punkt niemieckiej obro-
ny alianci kilkakrotnie próbowali zdobyæ, ale
uda³o siê to dopiero ¿o³nierzom 2 Korpusu Pol-
skiego 18 maja 1944r. Do dzi� le¿¹cy u stóp
klasztoru polski cmentarz jest obowi¹zkowym
punktem niemal ka¿dej polskiej wycieczki, sta³
siê niemal narodowym sanktuarium.

To nie by³ jednak koniec walk, równie
zaciête boje toczono o Ankonê i dziesi¹tki in-
nych miejsc wzd³u¿ ca³ego w³oskiego wy-
brze¿a. W Loreto pochowano wiêkszo�æ
poleg³ych. W �lad za wojskiem sz³a �Ma³a
Polska�. We W³oszech pojawi³y siê domy
opieki, tu przenios³a siê drukarnia i kontynu-
owano wydawanie ¿o³nierskich gazet. Tu w

koñcu otwarto
polskie szko³y.
¯o³nierze na-
wi¹zali ¿ywe
kontakty z miej-
scow¹ ludno-
�ci¹. Ka¿dym
mia³ jak¹� w³a-
sn¹, w³osk¹ ro-
dzinê, która za-
stêpowa³a mu
w³asn¹.

K. P.

Ojczyzna jest dobrem wspólnym
wszystkich obywateli i jako taka, jest
te¿ wielkim obowi¹zkiem. Analiza
dziejów dawnych i wspó³czesnych do-
wodzi, ¿e Polacy mieli odwagê, na-
wet w stopniu heroicznym, dziêki któ-
rej potrafili wywi¹zywaæ siê z tego
obowi¹zku, gdy chodzi³o o obronê
ojczyzny jako naczelnego dobra.

Nie oznacza to, ¿e w niektó-
rych okresach nie mo¿na by³o do-
strzec os³abienia tej gotowo�ci do
ofiary, jakie wymaga³o wprowadza-
nie w ¿ycie warto�ci i idea³ów zwi¹-
zanych z pojêciem ojczyzny. By³y to
te momenty, w których prywata oraz
tradycyjny polski indywidualizm da-
wa³y o sobie znaæ jako przeszkody.

S³.Bo¿y Jan Pawe³ II,
�Pamiêæ i to¿samo�æ�

Obywatele powinni, na ile to
mo¿liwe, braæ czynny udzia³ w ¿y-
ciu publicznym. ... �Na pochwa³ê
zas³uguje postêpowanie tych naro-
dów, w których jak najwiêksza czê�æ
obywateli uczestniczy w sprawach
publicznych w warunkach prawdzi-
wej wolno�ci�

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego,
nr 1915

Mo¿e jeszcze do skuteczno�ci
ofiarnego kielicha Narodu potrzeba
wiêcej naszego osobistego zaanga-
¿owania. Mo¿e jeszcze za ma³o na-
szych dobrowolnych wyrzeczeñ, za
ma³o czystej ludzkiej solidarno�ci.

S³. Bo¿y ks. Jerzy Popie³uszko

5 listopad
31 Niedziela Zwyk³a

Pwt 6, 2-6; Hbr 7, 23-28; Mk 12, 28-34.

/por. Ewangelia/

�Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga swe-
go, ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹
dusz¹, ca³ym swoim umys³em i ca³¹
swoj¹ moc¹. (...): Bêdziesz mi³owa³
swego bli�niego jak sibie samego.�

My�li o Polsce i Polakach...
przed kolejnymi wyborami
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Rysunki
do tego numeru

wykona³a
Dominika
Kochan

Dobry ¿art �wiêto�ci
nie wadzi...anegdotki

Ballada o romansie

By³ sobie on i ona
Bardzo m³odzi oboje
W oczach mieli marzenia
Rado�æ w sercach
Nadzieja

Wszystko zdarzyæ siê mo¿e.

K¹t znale�li przytulny
�lub by³ bia³y
a huczne wesele
Przetañczyli noc ca³¹

I my�leli, ¿e ¿ycie to taniec.

Wiêc do ¿ycia jak w tany ruszyli
Wiersze, kwiaty, s³owiki

Ona czeka,
by by³o tak co dzieñ.

On zmêczony?
On czeka na obiad?

Zamiast kwiatów
dziurawe skarpetki?

�piewak zamilk³, ucich³a orkiestra
Taka cisza, ¿e w uszach a¿ dzwoni
On nie wraca do domu
bo ona ma znowu pretensje.

Na obiadek siê wybra³
do swojej mamuni.

Mija dzieñ, mija tydzieñ
Coraz dalej miast bli¿ej
Kto z nich pierwszy wyruszy

w d³ug¹ podró¿
po rozum do g³owy?

Serce w bólu jak w lodzie
Ogrzaæ znowu i znowu
Przynie�æ kwiaty

podaæ dobr¹ herbatê

Mia³ byæ bal
Mia³ byæ taniec szalony
Ró¿e w mgie³kach, mg³y w ró¿ach

A wygl¹da, ¿e to zwyk³y
chodzony.

¯ycie tañcem byæ mo¿e
Bywa czêsto
Mój Bo¿e!
Tylko tañczyæ...

tañczyæ, siê trzeba nauczyæ!

   Nie o tobie to czasem opowie�æ?

Zofia

W nag³ówku 12-tego numeru BIA£EGO KAMYKA umieszczono b³êdnie numer
i datê ukazania siê pisma. Powinno byæ - 10 wrze�nia 2006, Nr 12.
Za pomy³kê przepraszamy. W ewentualnych odwo³aniach do tego numeru bêdziemy
pos³ugiwali siê odsy³aczem BK12(13).

ERRATA

Poznasz pana po cholewach...
Nowy pontyfikat i nowe dowcipy, ale ju¿ bardziej
w niemieckich zmotoryzowanych realiach.
Wybra³ siê papie¿ � in cognito� do Monachium. Przed miastem proponuje kierowcy -
Zamieñmy siê, ja tu znam ka¿d¹ uliczkê nie bêdziemy b³¹dziæ. Po krótkim wahaniu, ¿e to
nie wypada i jak to bêdzie wygl¹da³o, szofer zgadza siê. Papie¿ zasiad³ za kierownic¹.
Nagle czerwona policyjna lampka - Stop. Policjant widz¹c piêkn¹ limuzynê, chcia³ na wszel-
ki wypadek sprawdziæ papiery. Zagl¹da do �rodka i... speszony wskazuje dalsz¹ jazdê.
- Co siê sta³o? -  pyta go kolega.
- Cz³owieku, tym samochodem jecha³ sam Pan Bóg - wyszepta³ z wra¿enia.
- Jak to Pan Bóg?
- Cz³owieku, sam papie¿ by³ mu za kierowcê!

uuu
Zawiedzione marzenia...
Marzeniem Angela Giuseppe Roncallego (pó�niejszego Jana XXIII) i jego rodziców by³o,
¿eby zosta³ proboszczem. Gdy otrzyma³ sakrê biskupi¹, ojciec ju¿ nie ¿y³, a matka przy-
jê³a tê wiadomo�æ z du¿ym zatroskaniem. Gratuluj¹cym odpowiada³a szczerze zmar-
twiona - Ale teraz mój Angelino nie bêdzie móg³ byæ ju¿ przoboszczem!

Jan XXIII czêsto ¿artowa³ ze swej tuszy i niezbyt regular-
nych rysów twarzy. Kiedy� ogl¹daj¹c now¹ seriê znaczków
papieskich, powiedzia³ - Seria jest piekna, ale takiego brzyd-
kiego siebie jeszcze nie ogl¹da³em. Gdy mia³em przyj�æ na
�wiat, Dobry Bóg wiedzia³, ¿e zostanê papie¿em, czy nie
móg³ mnie uczyniæ bardziej fotogenicznym?

Podczas audiencji generalnej Jan XXIII zapyta³ ma³ego W³o-
cha, jak ma na imiê.
- Archangelo (Archanio³!) - odpar³ dumnie ch³opiec.
- Hmm, móg³by� byæ moim szefem, ja jestem tylko Angelo!

W czwartek 21 wrze�nia o godz. 7.50
moja mama Helena zauwa¿y³a ¿e za oknem  na
pobliskiej ³¹ce chodzi jakie� dziwaczne zwierzê.
Gdy sam to zobaczy³em bardzo siê zdziwi³em
widz¹c co� takiego. Na pierwszy rzut oka wy-
gl¹da³o to jak renifer. Jednak po bli¿szym przyj-
rzeniu siê by³ to ³o�. Ale co on robi³ - w Jaworni-
ku???. Po kilku minutach szybkim chodem od-
dali³ siê w stronê lasu .

Mariusz Pustu³a
P.S.
Dosyæ niewyra�ne zdjêcie ³osia zro-

bione praktycznie w biegu umieszczone jest
na internetowej stronie naszego pisma (Dzia-
³y - Ró¿ne/Ró¿ne).

£o�
w Jaworniku


