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

w Jaworniku

To wyznanie
podstawowe dla ka¿-
dego chrze�cijanina.
Dla ka¿dego z nas. To
warunek naszego
chrze�cijañstwa. By
przyj¹æ chrzest, ko-
nieczne jest wyznanie
wiary tych, którzy /je�li
jest to chrzest niemowlê-
cia/ przyrzekaj¹, ¿e wiarê
temu, kto chrzest przyjmuje,
bêd¹ starali siê ze wszystich si³ przekazaæ.

Co to znaczy wierzyæ? W co wierzymy?
Wiara to odpowied� cz³owieka na Bo¿e Obja-

wienie. To odpowied� ludzka na Bo¿e s³owa i czyny.
Jeste�my zdolni do dania odpowiedzi Bogu. Cz³owiek
bowiem, jak mówi Katechizm Ko�cio³a Katolickiego,
jest: �capax Dei� - otwarty na Boga. Czy tego chce
czy nie, wokó³ niego jest ��wiat�, który o Bogu mówi,
wiêcej, ten �wiat jest mieszkaniem Boga, Który: �Gdy
nadesz³a pe³nia czasu� przyszed³ aby zamieszkaæ
w ludzkim �wiecie, sam staj¹c siê cz³owiekiem. Nikt
z nas wobec faktu obecno�ci Boga w�ród nas - na
ró¿ne sposoby, nie mo¿e pozostaæ obojêtny. Nawet
gdyby chcia³; obojêtno�æ to tak¿e zajêcie konkretne-
go stanowiska. Ale to ju¿ nie wiara, która jest przyzna-
niem Bogu racji, ¿e Jego s³owa i czyny s¹ pe³ne dobro-
ci i mi³o�ci, ¿e s¹ to s³owa naszego ocalenia. Wiara
jednak to nie tylko odpowied� dawana w my�lach czy
s³owach. Tak podczas pielgrzymki mówi³ papie¿ Bene-
dykt XVI w homilii na warszawskim Placu Pi³sudskie-
go: �Wiara nie oznacza jedynie przyjêcia okre�lonego
zbioru prawd dotycz¹cych tajemnic Boga, cz³owieka,
¿ycia i �mierci oraz rzeczy przysz³ych. Wiara polega na
g³êbokiej, osobistej relacji z Chrystusem, relacji opar-
tej na mi³o�ci Tego, który nas pierwszy umi³owa³ a¿ do
ca³kowitej ofiary z siebie.� Taka przyja�ñ mo¿e byæ od-
powiedzi¹ na Bo¿e objawienie. Taka przyja�ñ mo¿e byæ
wype³nieniem ludzkiego pragnienia szczê�cia, mi³o�ci,
wspólnoty ...Boga, które w nas jest. Jeste�my przecie¿
�capax Dei�. Odkryjmy to w sobie.

W pierwszym roku ukazywania siê naszej para-
fialnej gazety, rozwa¿ania na pierwszej stronie doty-
czy³y prze¿ywania kolejnych etapów roku liturgiczne-
go. W tym roku ich tematem bêdzie chrze�cijañskie
wyznanie wiary

WIERZÊ! DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
- �WIADOMY UDZIA£ W DZIELE EWANGELIZACJI

Ca³y Ko�ció³ odpowiedzialny jest za dzie³o ewangeli-
zacji. Do�wiadczenie uczy, ¿e w wype³nianiu tej misji na te-
renie parafii, bardzo pomocn¹ jest Duszpasterska Rada Para-
fialna. Rozwija i pog³êbia ona ¿ycie religijne parafii przez
wspó³pracê duchowieñstwa i katolików �wieckich. Rada win-
na w miarê mo¿liwo�ci reprezentowaæ ca³¹ parafiê wed³ug
wieku, zawodu i terenu.

Na pocz¹tku roku 2007 chcemy  w naszej parafii po-
wo³aæ Duszpastersk¹ Radê Parafialn¹. W czasie wizyty dusz-
pasterskiej - kolêdy, zostan¹ przekazane ka¿dej rodzinie karty
do g³osowania na kandydatów z poszczególnych rejonów,
oraz dok³adne informacje dotycz¹ce powo³ania Rady.

Wszystkich parafian prosimy o zaanga¿owanie siê
i pomoc w utworzniu Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

Ju¿ wyros³o ca³e pokolenie, które nie pamiêta tamtej mro�nej nocy,
kiedy zamar³y telefony i serca. Kiedy czo³gi wjecha³y do fabryk, miast i wsi, aby
odebraæ Polakom nawet tê odrobinê znowu wolnej Polski, któr¹ zaczêli tworzyæ
w Solidarno�ci. Pola³a siê krew, zape³ni³y wiêzienia i nowa fala wygnañców
rozproszy³a siê po �wiecie.

Mija³y w³a�nie 3 lata od wyboru Jana Paw³a II. By³a jego pielgrzymka do
Ojczyzny, kiedy sami potrafili�my siê zorganizowaæ, aby w absolutnym porz¹d-
ku spotykaæ siê z Nim w milionowych t³umach i ws³uchiwaæ siê w s³owa -  �Nie
lêkajcie siê...�. I by³o wreszcie 16 miesiêcy Solidarno�ci, gdy nowe pokolenie,
to które nie pamiêta³o ju¿ przedwojennej wolnej Polski, po raz pierwszy
w ¿yciu poczu³o siê gospodarzem w swoim ojczystym domu.  A kto raz zazna³
wolno�ci, ten nie zapomni  jej nigdy. I nie upad³ duch, choæ wielu zw¹tpi³o,
a niejeden siê zapar³. I nie zapomnieli�my jej, gdy w 1989 r., znowu solidarnie,
prawie wszyscy, wybrali�my now¹ Polskê.

Drodzy przyjaciele, zw³aszcza ci, którzy nie pamiêtaj¹ ani kartek, ani
przepustek do Krakowa, ani godziny milicyjnej! Nie zapomnijmy nigdy, ¿e wol-
no�æ mo¿e trwaæ tylko wtedy, gdy wiêkszo�æ umi³uje prawdê i codziennie jej
broni - w sobie, domu i na ulicy. I nie pytajmy, co nam siê od Polski nale¿y, lecz
zapytajmy siê najpierw sami siebie, uczciwie: co my dla Polski robimy?!

 1981
- to ju¿
æwieræ
wieku

A. P.

Duszpasterze Parafii p.w. Krzy¿a �wiêtego
w Jaworniku

x. B. P.
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ale poddanym zmêczeniu, g³odowi,
pragnieniu, cierpieniu i �mierci. Bêdzie mia³
cia³o, ale tak¿e rozum i serce jednym s³o-
wem cz³owieczeñstwo identyczne z cz³owie-
czeñstwem ka¿dej istoty ludzkiej, podlega-
j¹ce prawom wzrastania i konieczno�ci prze-
chodzenia poprzez kolejne etapy ¿ycia: dzie-
ciñstwo, wiek m³odzieñczy, dojrza³o�æ. Po-
niewa¿ zatem Syn Bo¿y bêdzie prawdziwym
cz³owiekiem, rodzaj ludzki nie zostanie zba-
wiony z zewn¹trz - w Jezusie, swoim synu,
cz³owieczeñstwo umrze na Krzy¿u i zmar-
twychwstanie w Wielkanocny Poranek.

Wielkim odkryciem dla wielu mo¿e
byæ jednak to co Ojciec mówi o Maryi
jako ¿onie Józefa.

Zgodnie z logik¹ Wcielenia, która
chce, aby Syn Bo¿y ca³kowicie przyj¹³ ludzk¹
naturê, a zatem ludzki los, trzeba, aby Ma-
ryja by³a ¿on¹. Matka to ¿ona spe³niona; jej
macierzyñska mi³o�æ jest przelaniem na
dziecko nadmiaru mi³o�ci, jak¹ daje i otrzy-
muje w ma³¿eñstwie. Podobnie te¿ mi³o�æ
ojcowska jest owocowaniem w sercu mê¿-
czyzny jego mi³o�ci ma³¿eñskiej. Dziecko
natomiast jest owocem, �wiadkiem, go-
�ciem mi³o�ci ma³¿eñskiej. Jezus pozba-
wiony ojca nie by³by w pe³ni cz³owiekiem.
Osobowo�æ dziecka i m³odego cz³owieka
do prawid³owego rozwoju wymaga po³¹-
czonych mi³o�ci ojca i matki. Co wiêcej -
i jest to prawda dzi� podkre�lana przez
psychologów - dziecko potrzebuje nie tyl-
ko czynnego uczucia taty i mamy, ale tak-
¿e, i mo¿e jeszcze bardziej, wzajemnej
mi³o�ci rodziców. Oto dlaczego w od-
wiecznym planie Boga, w Jego my�li
i sercu, istnia³ mê¿czyzna, Józef, które-
go nape³ni On ³askami szczególnymi ze
wzglêdu na najwy¿sz¹ misjê, jak¹ pe³niæ
bêdzie przy Maryi i Jezusie. A zatem Józef
i Maryja odwiecznie obecni s¹ w zamy�le
Bo¿ym - w samym centrum tego zamys³u.
W tym przypadku jest to szczególnie praw-
dziwe. Józef �przeznaczony� jest, aby ¿yæ
z Maryj¹ i dla Maryi; Maryja �przeznaczona�
jest, aby ¿yæ z Józefem i dla Jzefa; wspólnie
za� �przeznaczeni� s¹ Jezusowi, dla Jego
wcielenia, które dope³ni siê w Jego zjed-

Ks. Henri Caffarel (1903 - 1996) znaczn¹ czê�æ swego kap³añskiego ¿ycia
po�wiêci³ rodzinom. Wraz z grup¹ m³odych ma³¿eñstw, na wiele lat przed Sobo-
rem Watykañskim II, w roku 1939 podejmuje próbê odkrywania bogactwa Sa-
kramentu Ma³¿eñstwa. Jest twórc¹ rucu Equipes Notre Dame, bratniego ruchu
Domowego Ko�cio³a. Swym bogactwem duchowym dzieli siê w wielu ksi¹¿-
kach. W Polsce znane s¹: �Bóg, który mówi�, �Na rozdro¿ach mi³o�ci�, �We�
do siebie Maryjê, tw¹ Ma³¿onkê�.

/por. Ewangelia/

10 grudzieñ
2 Niedziela Adwentu

�[Jan Chrzciciel] Obchodzi³  ca³¹ okoli-
cê  nad Jordanem i g³osi³ chrzest na-
wrócenia na odpuszczenie grzechów.�

Ba 5, 1-9; Flp 1, 4-6. 8-11; £k 3, 1-6

Jezus przyszed³ do nas przez rodzinê
- Rozmowy z ks. Henrykiem (I)

Czcigodny Ojcze, w tych dniach
stajemy po raz kolejny wobec tajemnicy
narodzenia Jednorodzonego Syna Bo¿e-
go, który w odwiecznym planie Boga
Ojca  przyszed³ do nas - ludzi -  przez ro-
dzinê. Na ziemskich Rodziców swego
Syna Bóg Ojciec wybra³ Józefa i Maryjê,
po�lubionych sobie ma³¿onków z Naza-
retu.

Ma³¿eñstwo Józefa i Maryi nie jest
jakim� pobo¿nym pozorem, lecz prawdzi-
wym ma³¿eñstwem - Ewangelia i nauka
Ko�cio³a stwierdzaj¹ to w sposób pewny -
ma³¿eñstwem dwojga istot kochaj¹cych siê
tak, jak nigdy nie bêd¹ siê kochaæ ¿adni
ma³¿onkowie. Jednocze�nie jednak jest to
tak¿e ma³¿eñstwo niezwyk³e - nie w sensie
czego�, co wprawia w zdumienie i zaska-
kuje, ale w wielkim, religijnym znaczeniu
tego s³owa: jest niezwyk³e, poniewa¿ jest
w nim obecny Bóg, który dzia³a.

W samym centrum odwiecznego
Bo¿ego planu jest Jezus, a z Nim nieod-
³¹cznie zwi¹zana jest Rodzina z Nazaretu,
gdy¿ dla urzeczywistnienia zamys³u Boga
konieczne jest wspó³uczestnictwo mê¿czy-
zny i kobiety, zjednoczonych w ma³¿eñstwie.
Bowiem wed³ug Bo¿ego postanowienia,
Jego Syn, odwiecznie z Niego zrodzony,
mia³ wcieliæ siê w sposób rzeczywisty. I woli
tej podporz¹dkowany jest ca³y przebieg

Jego planu.
Umyka nam czêsto realizm poczê-

cia i narodzenia Bo¿ego Syna i Jego Mat-
ki. Zapominamy o pedagogii Ko�cio³a, któ-
ry nawet poprzez daty okresu liturgiczne-
go przypomina nam, ¿e Jezus i Maryja, jak
ka¿dy z nas, byli noszeni przez 9 miesiêcy
pod sercami swych matek. 8 grudnia bo-
wiem obchodzimy Niepokalane Poczêcie
Maryi, a dok³adnie 9 miesiêcy pó�niej - 8
wrze�nia Jej narodzenie. Zwiastowanie
Pañskie �wiêtujemy 25 marca, a narodze-
nie naszego Pana - 25 grudnia.

Udzia³ kobiety jest konieczny, ponie-
wa¿ poprzez kobietê przychodzi na �wiat
ka¿dy cz³owiek. Dlatego w odwiecznym za-
my�le i mi³o�ci Pana, Maryja jest nieroz-
³¹czna z Jezusem; bêdzie Ona po�ród
wszystkich kobiet pe³n¹ ³aski, gdy¿ Pan
udziela ³ask stosownie do wielko�ci zada-
nia, jakie powierza. Bóg pragnie, aby by³a
równocze�nie dziewic¹, matk¹ i ¿on¹.

Mo¿na tutaj mówiæ o przekracza-
j¹cym wszelkie ludzkie wyobra¿enia wy-

brañstwie Maryi.
W Maryi objawi³a siê wszechmoc-

na mi³o�æ Boga oraz niemoc cz³owieka
w zbawieniu samego siebie. Odnajduje-
my tutaj sta³y element historii biblijnej. Trze-
ba najpierw, by cz³owiek stan¹³ wobec sytu-
acji niemo¿liwej, by przyparty zosta³ do muru
w �wiadomo�ci w³asnej niemocy - dopiero
wtedy Bóg wkracza ze swoj¹ interwencj¹.
Potomstwo Abrahama bêdzie liczniejsze ni¿
piasek, ni¿ gwiazdy na niebie (Rdz 15) ale
Bóg pozwala, aby mija³y lata; czeka, a¿ Pa-
triarcha i Sara, jego ¿ona, bêd¹ mieli po
sto lat, aby daæ im syna. To, co niemo¿liwe,
jest specjalno�ci¹ Boga: �Oto ja jestem
Jahwe, Bóg wszelkiego cia³a; czy jest mo¿e
dla Mnie co� niemo¿liwego?� (Jr 32,27).
�Czy jest co�, co by³oby niemo¿liwe dla
Jahwe?� (Rdz 18,14). Dziewictwo Maryi,
jako znak ca³kowitej przynale¿no�ci do
Boga, jest konieczne, aby z oczywisto�ci¹
objawi³o siê, i¿ zbawienie �wiata dokona³o
siê dziêki inicjatywie Boga i tylko Boga. Anio³
Gabriel przypomni Maryi biblijne s³owa: �Dla
Boga nie ma nic niemo¿liwego� (£k 1,37).

Maryjê czcimy jako Matkê Boga.
Jest rzecz¹ wa¿n¹, by Syn Bo¿y otrzy-

ma³ ludzk¹ naturê poprzez kobietê, by na
ga³êzi cz³owieczeñstwa zaistnia³ owoc wiel-
kiego drzewa i aby Jego cia³o by³o nie tylko
podobne do cia³a ludzkiego, lecz pocho-

dz¹ce w rzeczywisto�ci sk¹din¹d, ale by
by³o ono autentycznie ludzkie, zrodzone
z cia³a kobiety, która sama zrodzi³a siê
z kobiety z³¹czonej, poprzez liczne ogniwa
po�rednie, z matk¹ rodzaju ludzkiego, Ew¹.
Taka jest niepodwa¿alna nauka Pisma
�wiêtego: Jezus bêdzie �zrodzony z nie-
wiasty� (Ga 4,4), �w ciele podobnym do cia³a
grzesznego� (Rz 8,3), oczywi�cie czystym,

noczeniu z Ko�cio³em.
Na podstawie ksi¹¿ki Henri Caffarela

�We� do siebie Maryjê, tw¹ Ma³¿onkê�
opracowa³ J.�.
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NASZA PARAFIA, NASZ KOSCIOL
, ,

Witra¿ w naszym ko�cie-
le wykonany jest na wzór obra-
zu Leona Wyczó³kowskiego-
Brat Albert jako opiekun opusz-
czonych dzieci (�Mi³osierdzie�)

W encyklice o Bo¿ym
Mi³osierdziu (Dives In miseri-
cordia) - Jan Pawe³ II stwierdza³,
¿e Jezus Chrystus ukaza³, i¿
cz³owiek nie tylko do�wiadcza i
�dostêpuje �mi³osierdzia Boga
samego, ale tak¿e jest powo³a-
ny do tego, a¿eby sam "czyni³"
mi³osierdzie drugim: �B³ogos³a-
wieni mi³osierni, albowiem oni
mi³osierdzia dost¹pi¹� (Mt 5,7).
Cz³owiek dociera do mi³osier-
nej mi³o�ci Boga, do Jego mi³o-
sierdzia o tyle, o ile sam prze-
mienia siê wewnêtrznie w du-
chu podobnej mi³o�ci w stosun-
ku do bli�nich. Jak czyni siê mi-
³osierdzie? Na to pytanie odpowiada Polak - �w. Brat Albert Adam Chmie-
lowski swoim ¿yciem, szczególnie heroicznym po�wiêceniem siebie dla
ubogich i nêdzarzy. - Ojca Ubogich - obok siostry Faustyny - uznano za
jednego z najpopularniejszych wspó³czesnych aposto³ów mi³o�ci mi³osier-
nej. Od wielu lat obserwuje siê powstawanie licznych fundacji jego imienia,
kuchni i przutu³ków - wszystkie te inicjatywy rodz¹ siê pod wp³ywem alber-
tyñskiej idei odkrywania Chrystusa w ubogich i potrzebuj¹cych. Patrz¹c
na Jego podobiznê w witra¿u, zapytaj siebie: Ile dajesz innym - a ile otrzy-
mujesz ka¿dego dnia od Boga i bli�nich? Wa¿niejsze przecie¿ w ¿yciu jest
BYÆ ni¿ MIEÆ. Brat Albert, widz¹c biedaków i g³oduj¹cych, mawia³: Co im
dam, je�li nie samego siebie?

Do �w. Brata Alberta
MARIA PRZYBYLSKA
Pan Ciê zawo³a³
Poprzez skrzypi¹ce wrota �mierci
Do wiecznego przytuliska �wiat³a
W �wiêto swych narodzin
w stajni Betlejemskiej
Bo odkry³e� tajemnicê ma³ego dziecka
W ka¿dym cz³owieku
Tak dok³adnie na ró¿ne sposoby ukryt¹
- Ty widzia³e� przez rany po bójkach pijaków
i przez ³achmany swoich opuchlaków
pod skorup¹ agresji pod brudem cynizmu
a nade wszystko w nieszczê�ciu niewinnych
zawsze tê sam¹ twarz by³ego dziecka
zalan¹ ³zami najwcze�niejszej krzywdy
Ty zobaczy³e� oczami artysty
Twarz naszego Boga w ka¿dym poni¿onym
I namalowa³e� obraz �Ecce Homo�
- pomó¿ nam dojrzeæ w ka¿dym
nawet tym najgorszym
ukryte w szmatach z³ych zdarzeñ
zapomniane przez doros³¹ pamiêæ
zagubione biedne dziecko
-podobnie jak w ka¿dym
dzieciêcym spojrzeniu
Boga spotykamy....

witra¿ �w. Brata Alberta w ko�ciele
w Jaworniku.

Jesieñ. Coraz bardziej dotkliwszy ch³ód, ziemia us³ana z³otymi li�æmi drzew i d³ugie wieczo-
ry, które rodz¹ w nas nastrój delikatnej melancholii. W takim oto nastroju chcê rozpocz¹æ
wêdrówkê w �wiat, który jest nam wszystkim bardzo bliski, choæ nieraz zdaje siê, i¿ nie dane
jest wkroczyæ w jego progi. ,,�wiat�, który nieraz przyprawia³ o wzruszenie i o mocne bicie
serca.  Owym �wiatem, który tak silnie oddzia³uje na nasze ¿ycie - jest Sztuka. Czym jest?
Jaki jest jej cel? Mo¿emy poszukaæ odpowiedzi na to pytanie w naszym sercu, nie operuj¹c
¿adnymi teoretycznymi definicjami, tym bardziej, ¿e ka¿dego z nas ta potrzeba obcowania
z czym�, co wykracza poza horyzont naszej codziennej gonitwy, dotyczy i jest nieodzown¹
dziedzin¹ ¿ycia.
Nieodzown¹ dziedzin¹? Wyobra�my sobie cz³owieka, który nie skory jest do dawania upu-

stu swojej ekspresji. Miejmy przed oczyma osobê, której b³ahym siê zdaj¹ wra¿enia este-
tyczne .Czy jest to mo¿liwe? Raczej nie. Ka¿dy na swój sposób wyra¿a siebie i roni
z siebie szczyptê zachwytu przed czym�, co wymyka siê szponom przeciêtno�ci i powszech-
no�ci. Sztuka jednak bywa ró¿na i nieprzewidywalna. Niekiedy jej zamierzeniem jest wywo-
³anie dyskusji, st¹d niejednokrotnie staje siê kontrowersyjna i niesmaczna. Czêsto w swej

oryginalno�ci i odwadze jest powiewem �wie¿ego wiatru, czym�, co pozwala zapomnieæ o rozterkach i problemach dnia codziennego.
A czasem? - przywo³uje obrazy najpiêkniejszych chwil ¿ycia. Kieruje wspomnienia ku temu, co pod naszym ma³ym skrawkiem nieba,
sta³o siê szczególne i najwa¿niejsze. Jesieñ...Wiatr nios¹cy nieprzebrzmia³e jeszcze echa minionego lata, i wci¹¿ ten sam b³êkit
nieba, który nic nie zatraci³ ze swej wiosennej i letniej magii. A w sercu i w czterech �cianach mego niewielkiego pokoju - w tê jesienn¹
porê - rozbrzmiewaj¹ d�wiêki  �Psa³terza Wrze�niowego�. ,,Psa³terz wrze�niowy� - po³¹czenie muzyki i literatury dwóch sztuk, które
istniej¹ od wieków i ¿yj¹ samodzielnie, czêsto jednak wspó³dzia³aj¹c ze sob¹ niczym nieroz³¹czne towarzyszki, których nic ju¿ nie mo¿e
rozdzieliæ.

W sercu
i pod moim
skrawkiem
nieba...

c.d. na str. 4

Witra¿ �w.
Brata Alberta

Maria Szafraniec
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WSPÓLNOTY

My�lenickie Centrum Wolontariatu

My�lenickie Centrum Wolontariatu powsta³o we wrze�niu 2006r.
Zosta³o za³o¿one przez ks. dra Leszka Harasza przy Parafii Narodzenia
Naj�wiêtszej Marii Panny w My�lenicach. Na dzieñ dzisiejszy zrzesza ok.
20 osób. S¹ to wolontariusze w ka¿dym wieku, wolontariat nie nak³ada
na nikogo ¿adnych barier wiekowych. Do wolontariatu nale¿¹ ludzie,
którzy chc¹ nie�æ pomoc w takich sprawach jak:

Ks. Leszek zaprosi³ do wspó³pracy w My�lenickim Centrum Wo-
lontariatu wiele organizacji z terenu My�lenic, tak¿e Maltañsk¹ S³u¿bê
Medyczn¹.

Wolontariat to ludzie pe³ni zapa³u, którym nie jest obojêtny los
drugiego cz³owieka, chc¹ aby kto� obok nikt nie by³ samotny, pozosta-
wiony sam sobie. Wolontariat zrzesza ludzi, którzy swój wolny czas nie
chc¹ po�wiêciæ na siedzeniu przed komputerem czy telewizorem, na
dyskotekach, ale chc¹ podzieliæ siê swoj¹ rado�ci¹ i sercem. Bo
niew¹tpliwie pomoc drugiej osobie daje wielk¹ rado�æ i uczy rado-
�ci nie tylko wolontariuszy, ale tak¿e osoby, którym pomagamy.

Spotykamy siê co �rody o godzinie 19.30 na Betanii, aby uczyæ
siê jak najlepiej pomóc drugiej osobie. Uczymy siê, jak pomagaæ i
rozmawiaæ z osobami z niepe³nosprawno�ci¹ fizyczn¹ czy intelektu-
aln¹. Jak pomagaæ osob¹ starszym i chorym. Tak¿e uczymy siê dziêki
temu cierpliwo�ci i poszanowania drugiej osoby. Na takich spotka-
niach dzielimy siê tak¿e w³asnymi do�wiadczeniami
z kole¿ankami i kolegami, aby jak najlepiej i w jak
najbardziej w³a�ciwy sposób pomagaæ innym.

W ka¿d¹ trzeci¹ sobotê miesi¹ca spotykamy siê
tak¿e na wspólnej Mszy �w. o godzinie 10.00 w Ko�ciele
Parafialnym NNMP w My�lenicach z osobami niepe³no-
sprawnymi. Ka¿de takie spotkanie ubogaca ka¿dego
z nas. Uczymy siê od nich rado�ci ¿ycia, spokoju, pew-
no�ci siebie, a tak¿e zrozumienia.

Ka¿dy nawet najmniejszy gest
jest czym� niepowtarzalnym i piêknym

�Wszystko zaczê³o siê od propozycji
mojej siostry...�
Moja przygoda z Maltañsk¹ S³u¿b¹ Medyczn¹ roz-

poczê³a siê 8 lat temu. Wszystko zaczê³o siê od propo-
zycji mojej siostry Agaty, która namówi³a mnie na wspól-
ne odbycie kursu pierwszej pomocy. Reszta potoczy³a
siê ju¿ bardzo szybko... Na spotkaniach wolontariuszy
pozna³am wiele nowych osób, które okaza³y siê wspa-
nia³ymi przyjació³mi. Wspólnie wyje¿d¿ali�my w góry
i bawili�my siê przy ognisku. Podczas wizyty Papie¿a
w Krakowie, pieszej pielgrzymki do Czêstochowy, czy
te¿ zjazdów rowerowych lub Dni My�lenic - nie�li�my
pomoc potrzebuj¹cym przy ka¿dej okazji. Przez te wszyst-
kie lata spotka³am siê z ¿yczliwo�ci¹ i podziêkowaniem
od wielu ludzi. To samo w sobie jest najlepsz¹ zap³at¹.

- odwiedziny w domu
- spacery
- opieka nad dzieæmi
- opieka nad osobami niepe³nosprawnymi
- korepetycje, pomoc w odrabianiu zadañ
- prace w ogrodzie, naprawy

- zakupy
- sprz¹tanie

17 grudzieñ
3 Niedziela Adwentu

 �Radujcie siê zawsze w Panu;
(...): Pan jest blisko.�

So 3, 14-18; Flp 4, 4-7; £k 3, 10 - 18

- opieka nad osobami starszymi

- rozmowa
- a tak¿e wiele innych rzeczy.

Dorota Gabry�

Monika Mastela (Mistarz)

�S³u¿ba ta daje mi ogromn¹ rado�æ...�
W szeregach Maltañczyków jestem od 2 lat.

W tym czasie uczestniczy³am w wielu akcjach, podczas
których mia³am mo¿liwo�æ s³u¿enia ludziom przez udzie-
lanie im pierwszej pomocy, wspólnej zabawy z nimi (np.
pielgrzymka do Czêstochowy), poznania nowych osób
z ró¿nych rejonów Polski i zwiedzenia wielu ciekawych
miejsc (np. obóz stypendystów Fundacji Dzie³o Nowe-
go Tysi¹clecia). S³u¿ba ta daje mi ogromn¹ rado�æ
i poczucie, ¿e jestem komu� potrzebna. Uczy mnie ona
cierpliwo�ci, wyrozumia³o�ci, odpowiedzialno�ci i do-
k³adno�ci. Ta forma pomocy innym bardzo mi siê podo-
ba, dlatego mam nadziejê, ¿e jeszcze d³ugo bêdê mo-
g³a s³u¿yæ w Maltañskiej S³u¿bie Medycznej, maj¹c
w pamiêci niezwyk³e podziêkowania, od tych którym po-
mog³am, wyra¿one serdecznym u�miechem i s³owem -
�Dziêkujê�. Zawsze bêdê te¿ pamiêta³a wszystkie rado-
�ci, smutki i zmêczenia, jakie mi do tej pory towarzyszy³y
w tej s³u¿bie.

Agnieszka Wêgrzyn

I takie odnoszê wra¿enie gdy s³ucham "Psa³terza..." Piotra Rubika do s³ów Zbigniewa Ksi¹¿ka. Nieroz³¹czno�æ, a zarazem
wielki kunszt tych dwóch ró¿ni¹cych siê ga³êzi sztuki. Cudowne d�wiêki, oddaj¹ce nastrój s³ów i s³owa, które same kre�l¹ melodiê.

Promuj¹cym utworem, czy te¿ psalmem, jak nazwane s¹ wszystkie pie�ni tego oratorium, jest "Psalm dla Ciebie", który wci¹¿
mo¿na us³yszeæ w radio, czy te¿ w telewizji. Ale jest to tylko fragment czego�, co nazwaæ mo¿na obcowaniem z piêknem i magi¹ sztuki.
Jak sami autorzy mówi¹ - �w pie�niach tych chcieli zadaæ pytanie w imieniu swoim i nas wszystkich, o sens wiary, która prowadziæ
mo¿e do ataków terrorystycznych, o nadziejê na ¿ycie po �mierci i o mi³o�æ, która jest najwiêkszym dobrem i jedynym ratunkiem dla
oszala³ego �wiata�. Jak widaæ nie jest to tylko dzie³o, które istnieje samo dla siebie. Jest to równie¿ g³os cz³owieka, który szuka dla
siebie pomocy. Nie sposób jednak opisaæ ca³ego tego dzie³a. Co wywar³o najwiêksze wra¿enie? W których momentach serce
mocniej zadrga³o? Czy ³za wzruszenia wyry³a na twarzy swój �lad? Mogê powiedzieæ, ¿e ka¿dy dla siebie znajdzie to wszystko.

Jesieñ. A w sercu i pod moim ma³ym skrawkiem nieba rozbrzmiewa bez ustanku te kilka utworów, które s¹ mi bardzo bliskie -
Psalm moich ³ez - Psalm mojej nadziei - Psalm wbrew rozpaczy - Psalm z bukietem konwalii - Psalm dla Ciebie, ale to tylko namiastka
prawdziwej wêdrówki po �wiecie sztuki i piêkna. Polecam i gor¹co zapraszam na te cudowne i pe³ne magii �cie¿yny. R.B.

 /por. II czytanie/
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�...zrozumia³am, ¿e drobne gesty wobec
drugiego cz³owieka licz¹ siê najbardziej�
Kiedy zdecydowa³am siê na wziêcie udzia³u w kursie pierwszej

pomocy organizowanym przez my�lenick¹ �Maltê�, to chcia³am przede
wszystkim zdobyæ wiedzê i umiejêtno�ci, które mog³yby mi pomóc w
sytuacjach zagro¿enia, które przecie¿ mog¹ zdarzyæ siê ka¿demu. I tak
w listopadzie 2005 r. rozpoczê³a siê moja przygoda z Maltañsk¹ S³u¿b¹
Medyczn¹. Na pewno o tym, ¿e wst¹pi³am do �Malty� zdecydowa³o rów-
nie¿ to, ¿e wcze�niej zrobi³o to kilku moich znajomych. Oczywi�cie wa¿-
nym powodem by³a te¿ chêæ pomocy, a nawet chyba przede wszystkim.
Bêd¹c ju¿ prawie rok Maltank¹ uczestniczy³am w kilkunastu typowych
akcjach, ale najwiêksze wra¿enie wywar³ na mnie dwutygodniowy po-
byt w Poznaniu, ze stypendystami Fundacji �Dzie³o Nowego Tysi¹cle-
cia�! Pozna³am du¿o nowych ludzi, i zrozumia³am, ¿e drobne gesty wo-
bec drugiego cz³owieka licz¹ siê najbardziej. S³u¿ba drugiemu cz³owie-
kowi daje mi niebywa³¹ satysfakcjê, poczucie, ¿e robiê co� fajnego, ale
te¿ uczy cierpliwo�ci, pracy w grupie - bo tylko tak mo¿na osi¹gn¹æ
pe³ny sukces(!), pokory, i rozwija poczucie odpowiedzialno�ci za bli�-
niego! Mo¿na by powiedzieæ, ¿e móc nazywaæ siebie Maltank¹ to sama
rado�æ, bo do wszystkich zalet dochodzi jeszcze to , ¿e w grupie panuje
fantastyczna atmosfera, i zawsze to dodatkowa okazja do spotkania siê
z rzadko widywanymi znajomymi. Mam nadziejê, ¿e jeszcze d³ugo bêdê
mog³a cieszyæ siê statusem Maltanki!

/por. Ewangelia/

25 grudzieñ
Uroczysto�æ Narodzenia Pañskiego
- /Msza w nocy - Pasterka/

�... dzi� w mie�cie Dawida
narodzi³ siê wam Zbawiciel...�

Iz 9, 1-6; Tt 2, 11-14; £k 2 1, 1-14

24 grudzieñ
4 Niedziela Adwentu

�Betlejem (...). Z ciebie wyjdzie Ten,
który bêdzie w³ada³ w Izraelu, a po-
chodzenie Jego od pocz¹tku, od

Mi 5, 1-4; Hbr 10, 5-10;
£k 1, 39-45

Agnieszka Kocañda

Grupa
My�lenic-
kiego
Centrum
Wolontariatu
ze swym
za³o¿ycie-
lem ks.
Leszkiem
Haraszem

11 Listopada
- �wiêto Niepodleg³o�ci

Podobnie jak w ubieg³ym roku, Rada So³ecka za-
prosi³a mieszkañców na obchody �wiêta Niepodleg³o-
�ci w Jaworniku. O godz. 17-tej odprawiona zosta³a uro-
czysta Msza �w., a nastêpnie akademia w stra¿nicy.

Okoliczno�ciowy program artystyczny przedsta-
wi³y dzieci z przedszkola oraz uczniowie szko³y i gim-
nazjum. Obchody zamkn¹³ koncert pie�ni patriotycz-
nych w wykonaniu. Zespo³u �Chawira� z Krakowa i
wspólny �piew. Nie brak³o przy nim ani starszych, ani
m³odych, np. z VI szwadronu 23 Pu³ku U³anów Nadwi-
�lañskich. W uroczysto�ciach wziê³o udzia³ ponad 200
osób. Wydaje siê, ¿e taka forma obchodzenia listopa-
dowej rocznicy staje siê ju¿  tradycj¹ w Jaworniku.

/por. I czytanie/

Wystêp 11.XI., od lewej: Piotru� Norek, Sylwia Su-
der, Ja� Polewka, Irminka Kurowska, Rafa³ek Wil-
ko³ek, Terenia So³tys, Krzy� Wróblewski, Angeli-
ka Kasperek. Przykro nam, ¿e na zdjêciu brakuje
Angeliki Karaim i Dominika Ho³uja.

A. P.

Czytelników oczekuj¹-
cych na kolejny artyku³ przed-
stawiaj¹cy Historiê ruchu Oa-
zowego informujemy, ¿e kolej-
ny VII odcinek cyklu opubliku-
jemy w numerze styczniowym
BK. Decyzjê o rezygnacji dru-
ku w tym numerze podjêli�my
ze wzglêdu na zamieszczenie
rocznikowego spisu tre�ci.

Ocaliæ od
zapomnienia...

Historia
ruchu
oazowego
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Melchior Chyliñski urodzi³ siê
6. stycznia 1694 r. we wsi Wysoczka k. Po-
znania.  Jego rodzice, mimo i¿ nale¿eli do
drobnej szlachty, poprosili na chrzestnych
dwoje ubogich z miejscowego przytu³ku, po-
lecaj¹c ch³opca ich modlitwie i ofierze cier-
pienia.  By³ to wyraz g³êbokiej religijno�ci i
mi³osierdzia, jaka panowa³a w ich rodzinie.
W niej to kszta³towa³ siê charakter Melchio-
ra, który od dzieciñstwa troszczy³ siê szcze-
gólnie biednych. Czêsto przynosi³ dla nich
z domu posi³ki i inne ofiary.  Ch³opiec by³
nie�mia³y i unika³ zabaw z kolegami. Chêtnie
za to przewodzi³ dzieciakom z folwarku, od-
prawiaj¹c z nimi jakby nabo¿eñstwa i proce-
sje, a nawet g³osz¹c nauki. Wyró¿nia³a go
niezwyk³a gorliwo�æ modlitwy i powaga, z
jak¹ mówi³ do Boga, zwracaj¹c siê do Niego
z najwiêkszym dzieciêcym szacunkiem � Wiel-
mo¿ny Panie Bo¿e�. Nic te¿ dziwnego, ¿e
nazywano go �mniszkiem�.   Pomimo po-
wszechnego zepsucia, panuj¹cego w tam-
tych czasach na dworach bogaczy, w dwor-
kach i chatach zachowano ¿yw¹ wiarê oraz
pilno�æ w pobo¿nych praktykach. Ze wzglê-
du na to Melchior pocz¹tkowo uczy³ siê w
domu. Po �mierci ojca rodzin¹ zaopiekowa³
siê brat matki, bp Stanis³aw Kierski. Umie-
�ci³ on ch³opca w kolegium jezuickim w Po-
znaniu. Po trzech latach nauki Melchior opu-
�ci³ jednak szko³ê. Zaci¹gn¹³ siê do królew-
skiego wojska, gdzie osi¹gn¹³ stopieñ ofi-
cerski chor¹¿ego. By³ lubiany i ceniony. Jed-
nak armia to nie jego powo³anie. Odszed³ z
niej po trzech latach. Odrzuci³ te¿ sugestie
rodziny odno�nie o¿enku.

Wybra³ s³u¿bê �u wiêkszego Pana� i
wst¹pi³ do klasztoru franciszkañskiego w
Krakowie, gdzie  przyj¹³ imiê zakonne Rafa³.
W 1717 r. w Poznaniu otrzyma³ �wiêcenia
kap³añskie.

Przez nastêpnych dwadzie�cia lat
prowadzi³ misje w coraz to innych klaszto-
rach.. Pracowa³ w Radziejowie, Pyzdrach,
Kaliszu, Gnie�nie, Warszawie, Poznaniu i
Warce. Mia³ wielki talent misjonarski. Za-
dziwia³ jednak ¿yciem wype³nionym ascez¹,
na wzór �redniowiecza - z w³osienic¹,  czê-
stymi postami, a nawet biczowaniem i no-
szeniem kolczastego ³añcuszka na ciele.
Modlitwa i asceza oraz niezwyk³e mi³osier-
dzie dla wszystkich napotkanych - to ziem-
ski wymiar jego powo³ania. Bywa³o, ¿e od-
dawa³ dla ubogich swój p³aszcz i bieliznê,
ale i wszystko ze spi¿arni klasztornej.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e ta niezwyk³a su-
rowo�æ ¿ycia i praktyka rozdawania do-
bra zakonnego - by³a zbyt wymagaj¹ca dla
wielu wspó³braci.  Z Warki zosta³ niemal kar-
nie odes³any do £agiewnik (obecnie dziel-
nica £odzi) z adnotacj¹ �Grozi g³odem dla
miekszkañców domu�.

Nie tylko jednak materialnie poma-
ga³ ubogim, ale przede wszystkim uczy³ ich
ofiarowaæ swe cierpienie za nawrócenie
grzeszników. By³ ich niestrudzonym spo-
wiednikiem i przewodnikiem duchowym.
Ka¿dego, nawet najmizerniejszego przyjmo-
wa³ z niezwyk³ym szacunkiem.    Gdy w roku
1736 wybuch³a w ca³ej Ma³opolsce zaraza

zg³osi³ siê do Krakowa na kapelana i pielê-
gniarza.Warunki by³y tam okropne. Bogaci,
a tak¿e lekarze w obawie przed epidemi¹
wyjechali w inne okolice. Pozosta³a tylko
biedota bez ¿adnych lekarstw i pomocy sa-
nitarnej. O. Rafa³ mia³ sta³y dy¿ur w szpitalu.
Codziennie, nara¿aj¹c swoje ¿ycie, przystê-
powa³ bez obrzydzenia do ludzi le¿¹cych w
bar³ogach, z których wydziela³ siê niesamo-
wity odór. Posila³ ich czym móg³ - jeszcze
¿ywym ofiarowa³ chleb, pocieszenie i spo-
wied�, a  ju¿ umar³ych - grzeba³. Nade wszyst-
ko jednak - trwa³ w ci¹g³ej modlitwie.  Po
dwóch latach powróci³ do £agiewnik. Tam
znowu zaj¹³ siê ¿ebrakami, których nie bra-
kowa³o wokó³ sanktuarium �w. Antonie-
go Padewskiego - miejsca licznych odpu-
stów i pielgrzymek.  By³ coraz bardziej zna-

�ladem
�w. Franciszka

http://buk.wolfnet.pl/ORafal/oRafalChylinski.htm

ny jako wielki opiekun chorych, ubogich
i nieszczê�liwych, ale tak¿e jako spowied-
nik, pokutnik i egzorcysta. Szukali u nie-
go pomocy dla swych dusz i cia³ nie tylko
chorzy i bezdomni, ale i ludzie ze szlachec-
kich rodów. Wspó³bracia coraz bardziej po-
dziwiali w nim cnoty �w. Franciszka, a lud-
no�æ nazwa³a �dziadowskim biskupem�,
gdy¿ w³a�nie w�ród biedaków zwykle go wi-
dywano.

O. Rafa³ umar³ w £agiewnikach, za-
ra¿ony od swych podopiecznych zaka¿n¹
chorob¹,  2 grudnia 1741 r., maj¹c zaled-
wie 47 lat.

O ile ju¿ za ¿ycia uznawano jego wiel-
kie mi³osierdzie i moc pokuty, o tyle po �mier-
ci ws³awi³ siê wieloma cudami.

Legenda mówi: Oto do klasztoru
przyby³a pewna niewiasta, aby podziêko-
waæ franciszkanom za chleb, który otrzy-
ma³a od jednego z ojców. Nikt jednak nie
przyznawa³ siê jednak do tego czynu mi³o-
sierdzia.- Nie ma go tutaj - przyznawa³a
owa niewiasta - ale ³atwo go rozpoznam,
bo gdy pochyla³ siê nad piecem, by siê
ogrzaæ, wypad³ roz¿arzony wêgielek i wy-
pali³ mu dziurkê w habicie - nie ustêpuj¹c
w poszukiwaniu. - O, to ten! No ten na ob-
razie!- wykrzyknê³a nagle, wskazuj¹c na
portret o. Rafa³a.- Ale¿ on nie ¿yje od
lat!Gdy jednak otwarto trumnê, znalezio-
no nienaruszone rozk³adem cia³o o. Rafa-
³a, ubrane w habit, w którym wypalona by³a
�wie¿a dziurka.

Tyle legenda. Faktem jest, ¿e dziej¹-
ce siê przy grobie O. Rafa³a Chyliñskiego
cuda o¿ywi³y jego kult, a wierni do dzi� na-
wiedzaj¹ jego grób w krypcie franciszkañ-
skiego ko�cio³a w £agiewnikach. Uznano te¿
prawdziwo�æ jednego ze znanych z historii
cudownych uzdrowieñ.

O. Rafa³ zosta³ og³oszony b³ógos³a-
wionym przez Ojca �wiêtego Jana Paw³a II
w Warszawie,  9 czerwca 1991 r. w Warsza-
wie  - 250 lat po  �mierci. Wspominamy go w
ko�cio³ach ca³ej Polski w dniu 2 grudnia, ale
na�ladujmy choæ troszkê w naszym ¿yciu -
codziennie.

opr. A.P.

/por. Ewangelia/

31 grudzieñ
Niedziela �wiêtej Rodziny

. �Jezus czyni³ postêpy w m¹dro�ci,
w latach i w ³asce u Boga i ludzi.�

 Syr 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21;
£k 2, 41-52
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1.Czas oczekiwania na przyj�cie
Pana   2 1

2.Bóg siê rodzi moc truchleje   3 1
3.Chrystus ¿yje po�ród nas   4 1
4.M¹dro�æ krzy¿a   4 7
5.Popielec   5 1
6.Ofiara krzy¿a   5 5
7.Gorzkie ¿ale przybywajcie   6 1
8.Alleluja   7 1
9.Królowa Polski   8 1
10.Próg krzy¿a   8 5
11.Bo¿e Cia³o   9 1
12.Wakacje 10 1
13.Szkaplerz Naj�wiêtszej Maryi

Dziewicy z Góry Karmel 10 3
14.Wniebowziêta 11 1
15.Znak, który wzywa do

nasladowania Maryi ¿yciem 11 2
16.Krzy¿ oczyma S³ugi Bo¿ego 12 1
17.Ró¿aniec 13 1
18.K³aniamy siê Tobie,

Panie Jezu Chryste... 13 1
19.£aska krzy¿a 13 2
20.List do bierzmowanych 13 2
21. ...a �wiat³o�æ Wiekuista

niechaj im �wieci... 14 1
22.Wierzê 15 1
23.Jezus przyszed³ do nas przez rodzinê 15 2

     Wywiad
1.Zosta³em so³tysem �przypadkowo�   2 2
2.Sukces ³atwiej jest uzyskaæ

we wspó³pracy z innymi...   3 6
3.Arcykap³an z ludzi brany,

dla ludzi bywa ustanawiany   4 1
4.Wszystko co dobre wydarzy

siê w naszym ¿yciu...   5 6
5.Bóg daje si³ê i zdrowie   6 6
6.Czêsto wystarczy tylko u�miech   7 7
7.Najwa¿niejszy w pracy jest dobry

kontakt z lud�mi   9 7
8....gdy mogê co� zrobiæ dla

drugiego 11 6
9.�Kochaj mnie..." 13 8
10.Ka¿de dziecko jest inne,

jedyne, niepowtarzalne
14 8

     Nasza Parafia nasz Ko�ció³
1.Nasza Parafia, nasz Ko�ció³

- historia Parafii   2 3
2.Historia Ko�cio³a   3 5
3.O³tarz g³ówny, mozaika na

Tabernakulum   4 6
4.Mozaika Zmartwychwstania   5 5
5.Mozaiki nad konfesjona³ami   6 5
6.Co¿ Ci Jezu damy za Twych

³ask stumienie   7 8

  7.Mozaika po prawej stronie o³tarza   8 5
  8.Witra¿ �w. Stanis³awa   9 3
  9.Mozaika w bocznym o³tarzu

z obrazem Serca Pana Jezusa 10 3
10.Witra¿e �w. Wojciecha

i �w. Stanis³awa 11 3
11.Witraz �w. Stanis³awa Kostki 12 2
12.Witra¿ �w. Jadwigi Królowej 13 3
13.Witra¿ �w. Andrzeja Boboli 14 3
14.Witra¿ �w. Brata Alberta 15 3

    Nasze szko³y
  1.Poczet dyrektorów szko³y   2   4
  2.40-lecie nowej szko³y w Jaworniku   2   4
  3.Go�cie w Przedszkolu   3   4
  4.Patron - a kto to taki?   6   1
  5.A co wy na to?   8   1
  6.Szacunku do przyrody uczymy siê

od najm³odzszych lat   8   9
  7.Wandale grasuj¹ w Jaworniku   9   9
  8.Dzieñ ziemi   9   9
  9.Obietnica nieba 10   5
10.Sprostowaæ b³¹d (klasa IA) 10   5
11.Sprostowaæ b³¹d (klasa IB) 10   5
12.Sprostowaæ b³¹d (klasa IC) 10   5
13.Basniowa Kapela gra

dla rodziców 10   7
14.Piknik rodzinny w Jaworniku 10   8
15.Remontujemy nasze przedszkole 13 12
16.Sprz¹tanie �wiata 13 12
17.Centrum Multimedzialne 13 12

18.Jan Pawe³ jako s³uga Mi³osierdzia 14   2
19.Jan Pawe³ - s³uga Mi³osierdzia 14   3
20.Dzieñ Nauczyciela 14 10
21.Pasowanie �Pierwszaków� 14 10
22.Szkolne wybory 14 10
23.�10 pytañ do...� 14 11
24.Lekcja z patronem 14 12
25.11 Listopad 15 12
26.Konkurs humanistyczny 15 13
27.Pamiêtajmy o niej 15 12
28."Przybyli u³ani pod okienko..." 15 12
29."10 pytañ do..." 15 13

     Ocaliæ od zapomnienia
  1.Historia szko³y w Jaworniku (I)   2   7
  2.Historia szko³y w Jaworniku (II)   3   6
  3.Historia szko³y w Jaworniku (III)   4   4
  4.Historia szko³y w Jaworniku (IV)   5   8
  5.I znów �wiat³o Betlejemskie   5   9
  6.Historia szko³y w Jaworniku (V)   6   4
  7.Historia szko³y w Jaworniku (VI)   7   4
  8.Nasza klasa VIIA   7   5
  9.Historia szko³y w Jaworniku (VII)   8   8
10.Historia ruchu oazowego (I)   9   4
11.Wspomnienie V klasy Szko³y

Podstawowej z 1984 roku   9   8
12.Piknik rodzinny w Jaworniku 10   8
13.Historia ruchu oazowego (II) 10   9
14.Historia ruchu oazowego (III) 11   5

c.d. na str. 8

Tematyczny spis tre�ci rocznika
BIA£EGO KAMYKA (Numery 2 � 15)

  Rozwa¿ania                                       BK Nr          Strona
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15.Niezwyk³a korespondencja
z Warszawy 11   8

16.Wspomnienie dzieciñstwa 11   9
17.Powrót syna 11 10
18.Historia ruchu oazowego (IV) 12   8
19.Historia ruchu oazowego (V) 13   4
20.Historia ruchu oazowego (VI) 14   6
21.Historia Pañstwowego

Przedszkola w Jaworniku (I) 14   7
22.Historia Pañstwowego

Przedszkola w Jaworniku (II) 15 11

      Ka¿dy �wiêtym mo¿e byæ
1.Panna z dobrego domu   2   7
2.Mêczennicy Podlasia   4   8
3.B³ogos³awiony druh Wicek   5 10
4.Aposto³ Wiednia i Warszawy   6   8
5.Opoka, na której zbudowano

Ko�ció³ Polski   7   9
6.�wiêto�æ i zatracenie   8   7
7.�w. Brat Albert Chmielowski   9 10
8.Jak zostaæ szaleñcem 11   8
9.Rycerz, uczony, biskup i... mnich 13 10
10.In¿ynier, ¿o³nierz, nauczyciel

i �wiêty - o. Rafa³ Kalinowski 14   5
11.�ladem �w. Franciszka

(b³. Rafa³ Chyliñski) 15   6

Ojczyzna
  1.Ojczyzna to zbiorowy obowi¹zek   2   8
  2.My�li o Polsce i Polakach   2   8
  3.My�li o Polsce i Polakach   3 12
  4.Witaj majowa jutrzenko...   8   4
  5.Cud nad Wis³¹ 11   3
  6.¯o³nierze Andersa (I) 12 11
  7.¯o³nierze Andersa (II) 13 13
  8.¯o³nierze polscy na Bliskim

Wschodzie i w Kampanii
W³oskiej 14 12

Opowiastka
1.Historia pewnego obiadu   2 10
2.Na skraju drogi   3 13
3.Gdzie s¹ smutne tulipany?   4 10
4.Pozory czêsto myl¹   5 12
5.Dziewczyna z fontanny   6 10
6.Czy Chrystus zmartwychwsta³?   7 14
7.Mojej Te�ciowej... w Dniu Matki   8 10
8.Czy to ju¿ zazdro�æ?   9 12
9.Kobieto, daj odetchn¹æ... 10   9
10.Krótka rozmowa o rozwodzie 10 10
11.Postanowi³am... 11 12
12.Dok¹d biegniesz? 12 12
13.Ballada o romansie 13 14
14.Pewnego popo³udnia 14 14
15.¯eby choæ jemu by³o l¿ej 15 14

Tradycja
1.Zwyczaje �wi¹teczne   3   1
2.W oczekiwaniu na Wielkanoc   7   2

    Kultura
  1.W sercu i pod moim skrawkiem nieba" 15   3

    Wspólnoty
1.Moje spotkania z bratem

Rogerem (I)   3   5
2.Oaza Ruchu �wiat³o-¯ycie

w Jaworniku   4   5
3.Moje spotkania z bratem

Rogerem (II)   4   6
4.Moje spotkania z bratem

Rogerem (III)   5   4
5.Domowy Kosció³ - geneza,

duchowo�æ, struktury   7   6
6.Nasza grupa charytatywna   7   8
7.Jak powsta³ kr¹g Domowego

Ko�cio³a w Jaworniku?   8   6
8.Dialog ma³¿eñski   9   6
9.Modlitwa ma³¿eñska   9   6
10.  Modlitwa osobista 10   4
11.  S³owo dobre jak chleb 10   4
12.  Udzia³ w rekolekcjach 11   5
13.  Odczytajmy ikonê �wiêtej

Rodziny 12   4
14.  Wspólnota Ko³a Komunii

Wynagradzaj¹cej 12   5
15.  Spotkania Taize - rado�æ

i kontemplacja 12            1/M
16.  �Tuitio fidei et obsequium

pauperum...� 13   5
17.  Godzina �wiêta 13   7
18.  Maltañska S³u¿ba Medyczna (II) 14   4
19.  VI Dzieñ Papieski 14   4
20.  Wszyscy posiadamy co�,

co inni powinni odczuæ... 14   4
21.  Kszta³tujemy nasz¹ wra¿liwo�æ

na potrzeby drugiego 14   5
22. My�lenickie Centrum Wolontariatu 15   4
23. "Wszystko zaczê³o siê od propozycji

mojej siostry..." 15   4
24. "S³u¿ba ta daje mi ogromn¹ rado�æ" 15   4
25. "...drobne gesty wobec drugiego

cz³owieka licz¹ siê najbardziej..." 15   5

Wydarzenia, reporta¿e
1.  �wiêto Niepodleg³o�ci w Jaworniku   3   4
2.  Pastora³ki   3   9
3.  �Barbórkowe� uroczysto�ci

w Przedszkolu w Jaworniku   4   8
4.  Dlaczego Misterium?   5   1
5.  Otwórz oczy, zobacz wiêcej   5   2
6.  Jase³ka w Szkole Podstawowej   5   2
7.  Bo¿onarodzeniowe spotkanie   5   3
8.  Miko³aj w Jaworniku   5   3
9.  Konkurs kolêdniczy   5   3
10.  Dzieñ Seniora w szkole   6   3
11.  Dzieñ Babci i Dziadka w Przedszkolu   6   3
12.  Narciarski sezon zimowy 2005/2006   7 10
13.  Jaworniccy narciarze reprezentacj¹

Gminy Myslenice   7 11
14.  Co to by³ za bal!   7 11

c.d. na str. 9
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15.  Nowi ministranci   8   1
16.  W grocie solnej   8   8
17.  Pielgrzymka pe³na znaków   9   1
18.  Nie lêkajcie siê, Ja jestem z wami   9   2
19.  Dzieñ ziemi   9   9
20.  Dzieñ Ksi¹¿ki w Gimnazjum

w Jaworniku   9   9
21.  Ju¿ ca³y rok dzia³a nasz

O�rodek Zdrowia   9 11
22.  Wycieczka do przychodni   9 11
23.  Ju¿ go�cisz w sercu mym 10   1
24.  Kraków inny, samotny, bez z³ota... 10          1/M
25.  Zawody sportowo-po¿arnicze

w Drogini 10   7
26.  Wypoczynek w Poroninie 11   4
27.  Wycieczka scholi 11   4
28.  Po raz pierwszy

w pielgrzymim trudzie 11          1/M
29.  Na pielgrzymim szlaku 12   1
30.  £zy szczê�cia i rado�ci naszym

dziêkczynieniem 12   3
31.  Wakacyjne poznawanie Boga

i odkrywanie przyrody... 12   6
32.  Zakopane 2006 - twórczo�æ

kolonijna (Gr. I) 12   7
33.  Zakopane 2006 - twórczo�æ

kolonijna (Gr. II) 12   7
34.  Zakopane 2006 - twórczo�æ

kolonijna (Gr. III) 12   7
35.  Zakopane 2006 - twórczo�æ

kolonijna (Gr. IV) 12   7
36.  Zakopane 2006 - twórczo�æ

kolonijna (Gr. V) 12   7
37.  Zakopane 2006 - twórczo�æ

kolonijna (Gr. VI) 12   7
38.  Akcja �Murawa� 12   8
39.  Go�cie zza Buga w Jaworniku 12 10
40.  Festyn Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 12 10
41.  Dziecko, co z ciebie wyro�nie 13 11
42.  Reaktywacja Klubu

Sportowego �Jawor� 13 11
43.  Echa wizyty go�ci z Bia³orusi 13 11
44.  £o� w Jaworniku 13 14
45. Wycieczka do ZOO 15 13
46.11 Listopada - �wiêto Niepodleg³o�ci 15   5

       Rocznice
1.  I-sza rocznica �mierci

S³. Bo¿ego Jana Paw³a II   7   2
2.  25. rocznica zamachu na Ojca

�wiêtego Jana Paw³a II   8   3
3. I-sza rocznica odej�cia Brata Rogera

do Domu Ojca 11   1

     ¯yczenia
1.  93-cie Urodziny Pana Józefa £apy   6 10
2.  65-lecie Sakramentu Ma³¿eñstwa

Anieli i Ludwika Baron   7 13
3.  100-lecie Urodzin naszej Parafianki 12   9
4.  100-lecie Urodzin naszej

Parafianki - ¿yczenia 13   6

Poezja
1.  Gdy stanê pod Krzy¿em   5   1
2. Bez odpowiedzi   5   9
3.  Pie�ñ o Ranie Ramienia   6   2
4.  A mo¿e my�lisz Bracie...   8   4
5.  Jak du¿o mo¿na zobaczyæ... 10 2/M
6.  Zakopane, ¿e hej! 12   7
7.  Jaworniku ty mój drogi... 13   7
8.  Aposto³ Mi³osierdzia 14   2
9.  Wiersz na listopad 14   9
10.  Cudowne objawienie trwa... 14 11
11.  Mój Anio³ 14 11

        Ró¿ne
  1.  Oddajemy w wasze rêce      2   1
  2.  Adresarium      2   9
  3.  Hej, kolêda, kolêda...      3   3
  4.  Kalendarium A.D. 2005 (I)      3 14
  5.  Tydzieñ modlitw o jedno�æ

chrze�cijan      4   7
  6.  Kalendarium A.D. 2005 (II)      4   9
  7.  Kalendarium A.D. 2005 (III)      5 11
  8.  Modlitwa �w. Bernarda      6   2
  9.  Walne zebranie naszej Stra¿y      6   6
10.  Kalendarium A.D. 2005 (IV)      6   9
11.  Palenie �mie(r)ci      7 12
12. Nowomoda?      9   5
13.  ...pielgrzymuj¹c      9 1/M
14.  Moja przygoda z tañcem

towarzyskim      9 2/M
15.  Teatr sztuczny czy prawdziwy?      9 2/M
16.  Bezstresowe wychowanie -

w odpowiedzi Mediatorowi    10   6
17.  �Aaaaaaaa... Boje siê,

wcale siê nie bojê�    10 2/M
18.  Przyja�ñ czy kochanie,

czyli jak to jest    11 2/M
19.  Czy trudno jest dzi� wychowywaæ?    11 11
20.  Samotna wyprawa na £ysa Górê    12 2/M
21.  Jeszcze o �Powrocie syna�    12   9
22.  Informacje kancelarii w Jaworniku    13   1
23.  Dzieñ Dziecka Utraconego    13   4
24.  Energia ze s³oñca i ziemi

w Jaworniku    13 12
25.  Oddali�my w Wasze rêce...    14   1
26.  Reaktywowano Zarz¹d Klubu

Sportowego �Jawor�    14 13
27.  Energia ze s³oñca i ziemi

w Jaworniku    14 13
28.  Rozliczenie kosztów wydania

BIA£EGO KAMYKA    14 13
29.  Jak pracowali�my

i wspó³pracowali�my    14 14
30.Statystyka internetowa    15 10
31. Wizyta duszpasterska    15 14

   Errata
1.Errata      3 14
2.Errata      7 13
3.Errata      8 10
4.Errata     13 14
5.Errata     15 11
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Miesi¹c   U¿ytkownicy    U¿ytkownicy       Wszyscy
        stali          nowi    u¿ytkownicy
    (2 i wiêcej             (1 wej�cie

Listopad 2005  0  23  23
Grudzieñ 2005 13  41  54
Styczeñ 2006 23 100 123
Luty 2006 17  88 105
Marzec 2006 16 102 118
Kwiecieñ 2006 19  77  96
Maj 2006 22 116 138
Czerwiec 2006 26  98 124
Lipiec 2006 22  98 120
Sierpieñ 2006 24 108 132
Wrzesieñ 2006 26 119 145
Pa�dziernik 2006 33 157 190
Listopad 2006 29 364 393

Liczba wizyt w zale¿no�ci od miesiêcy

U¿ytkownicy

Miesi¹c     Liczba wizyt    Liczba ods³on
         (wej�cie na stronê)  (ka¿de klikniêcie,

        prze³adowanie strony)

Listopad 2005  42   400
Grudzieñ 2005 124 1 727
Styczeñ 2006 214 2 056
Luty 2006 141 1 159
Marzec 2006 177 1 932
Kwiecieñ 2006 123   887
Maj 2006 217 2 361
Czerwiec 2006 202 2 321
Lipiec 2006 168 1 283
Sierpieñ 2006 192 1 804
Wrzesieñ 2006 263 2 767
Pa�dziernik 2006 293 2 580
Listopad 2006 493 2 280

STATYSTYKA INTERNETOWA

Pañstwo   Wej�cia na
        stronê w okresie

                           XI 2005 - XI 2006

Niemcy 9
Szwajcaria 6
Austria 6
Kanada 5
Wielka Brytania 5
Francja 4
Dania 2
Holandia 2
Irlandia 2
Norwegia 2
S³owacja 2
W³ochy 2
Bialoru� 1
Chile 1
Czechy 1
Grecja 1
Litwa 1
Luksemburg 1
Szwecja 1
Turcja 1

Pañstwa
- u¿ytkownicy ogó³em

Województwo   Wej�cia na
       stronê w okresie

                          XI 2005 - XI 2006

ma³opolskie 521
mazowieckie 255
�l¹skie 190
pomorskie  70
wielkopolskie  67
³ódzkie  55
dolno�l¹skie  53
lubelskie  44
podkarpackie  33
kujawsko-pomorskie  26
zachodniopomorskie  20
warmiñsko-mazurskie  18
opolskie   8
lubuskie   7
podlaskie   6
�wiêtokrzyskie   1

Województwa
- u¿ytkownicy ogó³em

wej�æ na stronê)         na stronê)

W za³¹czonych tabelach przedstawiamy podstawowe dane obrazuj¹ce zain-
teresowanie Czytelników wersj¹ internetow¹ BIA£EGO KAMYKA. Z przytoczonych
danych wynika, ¿e BIA£Y KAMYK ma w sieci Internet oko³o 30 sta³ych Czytelników.
�rednio ka¿dy z nich przegl¹da BK oko³o 10 razy w miesi¹cu. Wej�cia zagraniczne
nale¿y traktowaæ jako przypadkowe. Ciekawy jest rozk³ad Czytelników w kraju. Mamy
sporo zainteresowanych naszym pismem w województwach mazowieckim i �l¹-
skim.
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Historia  Pañstwowego  Przedszkola
w Jaworniku (II)

Nowy rok szkolny 1967/68 przedszkolaki
wita³y nadal w pomieszczeniach Szko³y Podsta-
wowej. Na przedszkole przeznaczono budynek,
który kiedy� zajmowa³a szko³a, ale nie uda³o siê
ukoñczyæ bardzo d³ugo trwaj¹cego remontu. Per-
sonel przedszkola dok³ada³ wielu starañ, aby dzie-
ci mog³y mieæ zapewnione dobre warunki do za-
bawy i nauki. Najbardziej odczuwano brak placu
zabaw, gdzie ma³e dzieci mog³yby swobodnie
i bezpiecznie bawiæ siê na �wie¿ym powietrzu.

Na pro�bê rodziców pracuj¹cych Wydzia³ O�wiaty przed-
³u¿y³ czas funkcjonowania placówki do 9 godzin. Zatrudniono
now¹ nauczycielkê, pani¹ Annê Wilk, która ukoñczy³a Liceum
Pedagogiczne w Rabce oraz wo�n¹, pani¹ Jadwigê Baron.

Przedszkolaki wraz ze swoimi paniami przygotowa³y bar-
dzo uroczyst¹ zabawê choinkow¹. Nauczyciele, rodzice i dzieci
¿yczyli sobie, aby nastêpna zabawa mog³a odbyæ siê ju¿ na no-
wym miejscu.

�Id¹ dzieci do przedszkola
Id¹ gromadkami,
Do bia³ego domku
Z du¿ymi oknami.�

1 maja 1969 to dzieñ szczególny dla dzieci, bo wreszcie
oddano do u¿ytku budynek przedszkola. Na zdjêciach zgroma-
dzonych w Kronice przedszkola widaæ wielk¹ rado�æ dzieci i per-
sonelu placówki. Dzieci �piewaj¹: �Powiedz Jasiu, powiedz Olu,
gdzie tak mi³o, jak w przedszkolu�.

W czerwcu, z okazji Dnia Dziecka, dyrektor przedszkola,
pani Anna Wyroba, we wspó³pracy z Komitetem Rodzicielskim,
zorganizowa³a wycieczkê do Krakowskiego ZOO. Dla wielu dzie-
ci by³a to pierwsza w ¿yciu wycieczka, dlatego na d³ugo zosta³a
w ich wspomnieniach.

Dzieci wraz z paniami nauczycielkami zawsze marzy³y
o placu zabaw, ale wymaga³o to du¿ego nak³adu pracy. Nale¿a³o
przede wszystkim wyrównaæ teren przeznaczony na ogród i roze-
braæ star¹ szopê. Prace te zosta³y wykonane spo³ecznie przez
rodziców oraz dziêki kierownictwu KPRD, które udostêpni³o spy-
chacz. Do ciê¿kiej pracy przy zagospodarowaniu ogrodu w³¹czy-
li siê wszyscy pracownicy przedszkola: sadzili drzewa i krzewy,
siali trawê i kwiaty. Z otrzymanych funduszy ogrodzono teren
przedszkola wraz z ogrodem, zapewniaj¹c tym samym bezpieczeñ-
stwo dzieciom. Plac zabaw wyposa¿ono w pierwszy sprzêt dla
dzieci: hu�tawki, przeplotnie, ³aweczki, chybotki, który zamonto-
wano tak¿e dziêki pracy chêtnych rodziców i personelu.

W kolejnych latach funkcjonowania przedszkola wyko-
nano wiele prac, które zawsze mia³y na celu dobro dzieci.

W roku szkolnym 1971/72 z powodów zdrowotnych ode-
sz³a na rentê kucharka, pani Aniela Baron, na jej miejsce przysz³a
pani Zofia Polaniak, która od tej pory dba³a o pyszne posi³ki dla
dzieci. Nauczycielki przedszkola opracowa³y sta³y kalendarz im-
prez, które by³y organizowane co roku, m.in.: spotkania ze �w.
Miko³ajem, zabawy choinkowe czy Dzieñ Matki i Ojca. W takich
spotkaniach zawsze chêtnie uczestniczyli rodzice, którzy z ³ezk¹
w oku przypominali sobie swoje lata dzieciêce.

Mija³y kolejne lata funkcjonowania przedszkola, które
wzbogaca³o siê stopniowo o nowe pomoce dydaktyczne, sprzêt
i zabawki. Co roku przyjmowano komplet przedszkolaków, bo rodzi-
ce pracuj¹cy bez obaw oddawali swe pociechy w rêce do�wiadczo-
nych nauczycielek. Co przynios¹ lata osiemdziesi¹te? O tym
w nastêpnej czê�ci historii przedszkola.

Rodzice na spotkaniu dzieci z �w. Miko³ajem

Grupa przedszkola w budynku Pani Grabowskiej. Stoj¹ od
lewej: Kucharka p. Aniela Baron, p. Maria P³onka. Od góry, I-szy
rz¹d od lewej: Józefa £êtocha, Bernadeta Sendor, Danuta
Wilko³ek, Kazimierz £apa, Zbigniew Hudaszek, Bo¿ena
Grabowska, Anna Starzec, Bogumi³a So³tys, Halina Wo�niak;
II-gi rz¹d od lewej: Stanis³aw £apa, Andrzej £apa, Halina
Kurowska, Jerzy Kurowski, W³adys³aw Kurowski, Edward
Starzec, Adam Kurowski, Jan Starzec, Krystyna Starzec,
W³adys³aw Pustelnik; III-ci rz¹d od lewej: Ryszard Bylica,
Stanis³aw Starzec, Jan Kurowski, Maria W³och, Maria
Polewka, Antonina Zawiska, Janina Zawiska.

Errata:
Zdjêcie prezentowane

w ubieg³ym BK nr 14, na
str. 7 zosta³o b³êdnie opisa-
ne. Na zdjêciu przedstawio-
na jest pani dyrektor Anna
Wyroba, z domu Topa. Prze-
praszamy za pomy³kê.

Bo¿ena Kurdziel
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Z ¿ycia
szkó³

�Przybyli u³ani pod okienko...�
W dniu 10 listopada, w przeddzieñ obcho-

dów �wiêta Niepodleg³o�ci odby³o siê spotkanie
dzieci przedszkolnych z przedstawicielami VI Szwa-

dronu 21 Pu³ku U³anów Nad-
wi�lañskich w Jaworniku, Ma-
riuszem Pustu³¹ oraz £uka-
szem Hodan¹.

Go�cie przybyli na spotkanie
w oryginalnych u³añskich stro-
jach galowych, barwnie opo-
wiadali o historii powstania ich
szwadronu, ubiorze, wyposa¿e-
niu, æwiczeniach, pokazach
i przygodach. Ogromnym zain-
teresowaniem cieszy³a siê

szabla u³añska i konne siod³o, w którym ka¿de dziecko mog³o
usi¹�æ.

11.XI. dzieci 6- letnie bra³y udzia³ w wieczornicy zorga-
nizowanej przez Radê So³eck¹ w budynku Stra¿nicy OSP
w Jaworniku. Program artystyczny przedszkolaki rozpoczê³y tañ-
cz¹c krakowiaka. Pó�niej recytowa³y wiersze pani Jadwigi Dañdy
i Czes³awa Janczarskiego, �piewa³y piosenkê �Polska�, opisu-
j¹c¹ piêkno naszej ojczyzny. Zapewne taka lekcja historii d³ugo

Dzieci z grupy III oraz u³ani

Dnia 27 pa�dziernika w
naszej Szkole Podstawowej, po-
dobnie jak i w innych szko³ach,
zosta³ zorganizowany apel. Mia³
on na celu uczczenie pamiêci
czternastoletniej Ani z Gdañska,
która zosta³a ogromnie upoko-
rzona. Apel rozpocz¹³ siê krótkim
przemówieniem dyrektora - Józe-
fa Tomala na temat przemocy.
Pó�niej uczcili�my jej pamiêæ mi-
nut¹ ciszy, po czym uczniowie
udali siê do klas, aby kontynu-
owaæ lekcje w smutku i ¿a³obie.
Ka¿dy z nas - uczniów by³ wstrz¹-
�niêty tym zdarzeniem, ka¿dy za-
dawa³ sobie pytanie �dlaczego?�.
Przera¿a mnie my�l, i¿ w �wiecie
m³odych ludzi coraz mniej jest
miejsca na empatiê, ¿yczliwo�æ,
solidarno�æ. Czy naprawdê mu-
sia³o doj�æ do takiej tragedii, by-
�my zwrócili uwagê na �krzyk�
gnêbionych, poni¿anych, s³ab-
szych? By�my zobaczyli zap³aka-
ne oczy kole¿anki z ³awki?

11 Listopad

Dnia 13 listopada
2006 w Szkole Podsta-
wowej im. Kornela Maku-
szyñskiego w Jaworniku
rozpoczê³a siê uroczysta
akademia z okazji Dnia
Niepodleg³o�ci, któr¹
przygotowali uczniowie
klas III wraz z nauczycie-
lami: Ann¹ Róg, Beat¹
Warzech¹, Emili¹ Sukt¹.

Na pocz¹ tku
uroczysto�ci  od�pie-
wano hymn pañstwowy,
a uczniowie, oddaj¹c
szacunek symbolom narodowym, oddali go wszystkim Polakom, tym którzy odeszli i tym,
którzy ¿yj¹ obecnie.

Najistotniejszym elementem akademii by³a prezentacja programu patriotycznego,
w której przedstawiono dzieje Pañstwa Polskiego od momentu jego powstania do I Wojny
�wiatowej. Owacyjnie przyjêto wystêp Mateusza Góralika, który �zagra³� ¯o³nierza oraz
Mateusza Pitali. Publiczno�æ by³a tak¿e pod du¿ym wra¿eniem: Szlachcica (Grzegorz Wolak),
Husarza (Piotr Wilko³ek), Kosyniera (Micha³ Brandys).

Ca³o�æ przeplata³y starannie dobrane utwory muzyczne w wykonaniu szkolnego ze-
spo³u �Iskierki�. Przys³owiow¹ ³ezkê w oku wywo³a³ wystêp Justyny Kocur, która �piewa³a
piosenkê pt.
 �Orl¹tko�.
    Interpreta-
cja uczennicy
klasy 5b by³a
�ród³em naj-
w i ê k s z y c h
wzruszeñ.

pozostanie w pamiêci dzieci. Mi³o, ¿e s¹ osoby, które wspieraj¹
edukacjê patriotyczn¹ i wcielaj¹ j¹ w ¿ycie.

Dyrekcja przedszkola, nauczycielki serdecznie dziêkuj¹  u³a-
nom za wizytê w przedszkolu. Dziêkujemy tak¿e dzieciom wystê-
puj¹cym na stra¿nicy i ich rodzicom za aktywny udzia³ w przygoto-
waniu wystêpu.

1 styczeñ
Uroczysto�æ �wiêtej
Bo¿ej Rodzicielki Maryi

 �Gdy nadesz³a pe³nia czasu, Bóg
zes³a³ swojego Syna...�

Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7; £k 2, 16-21

Edyta Ajchler

Pamiêtajmy o Niej!

/por. II czytanie/

Agnieszka Twardosz

Klaudia
Kalisz
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KAMYCZEK � strona dla dzieci

Na choince- Micha³ Zaremba

Ju¿ nied³ugo �wiêta, Bo¿e Narodzenie. Pan Jezus rodzi
siê w Betlejem, w stajence, poniewa¿ w gospodzie nie
by³o miejsca dla Maryi i Józefa.

Po³¹cz liczby od 1 do 34,
a dowiesz siê, gdzie Maryja z³o¿y³a Dzieci¹tko. Pokoloruj obrazek.

Ca³a rodzina przy-
gotowuje siê do �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Na
pewno pomagacie ma-
mie i tacie sprz¹taæ dom,
ubieraæ choinkê, ubieraæ
uroczy�cie stó³. Mama
przyrz¹dza tradycyjne
potrawy. Kiedy zab³y�nie
pierwsza gwiazdka,
³amiemy siê op³atkiem,
sk³adamy sobie ¿yczenia,
spo¿ywamy kolacjê wigi-
lijn¹, �piewamy kolêdy.
O pó³nocy idziemy na
Pasterkê.

Anio³ z diab³em na choince!
Sk¹d siê tutaj wziêli?
Posadzi³a ich na drzewku
Ma³a Raczka Eli.
Diabe³ wid³y ma i ogon
Oraz �mieszne rogi.
Anio³ skrzyd³a rozpo�ciera
Kul¹c bose nogi.

Pokoloruj
obrazek

Anio³ stan¹³ na ga³¹zce.
�wierk go w stopy k³uje,
Ale �Lulaj¿e Jezuniu�
G³o�no wy�piewuje.
Diabe³ buja siê na bombce
I choæ zatka³ uszy,
Piêkny g³os anio³a s³yszy
Kolêd¹ siê wzruszy³.
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O dniu 6 grudnia nie musimy chyba przypo-
minaæ. Wszystkie dzieci wiedz¹, co to za

data. Czy Miko³aj ju¿ was odwiedzi³?
Grzecznym dzieciom da³ prezenty? Czy
mo¿e dopiero przyniesie podarunki
pod choinkê?

Prezenty, które trzeba daæ koniecznie
- Ma³gorzata Wo³³ejko

Dla z³ych dzieci dobre serce
Dla chytrusów pe³ne rêce
Dla dziewczynek buzie mi³e
A ch³opakom przynie� si³ê.

Mamie z tat¹- im cierpliwo�æ Narzeczonym wielk¹ mi³o�æ
Pani z klasy zdrowe nerwy Pracusiowi trochê przerwy.

A dla tchórza gêsia skóra
Dla poety z³ote pióra
Tyle tych prezentów by³o
Ledwie siê wszystko zmie�ci³o.

Drogi Miko³aju �wiêty
Ka¿dy dzieciak u�miechniêty
Dziêkuje Ci za prezenty.

Narysuj w worku prezenty,
które przynosi �w. Miko³aj

I jeszcze zadanie zwi¹zane z Bo¿ym Na-
rodzeniem. Czy znacie dobrze kolêdy?
Brakuj¹ce s³owa w wersetach wpiszcie
do diagramu z has³em: Dzieci¹tko
Jezus.

  _ _ _ _ _ _ D _ _
       _ _ Z _ _ _ _
     _ _ _I _ _

 _ _ E _ _
          C _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ I _
        _ _ _ ¥ _

       T _ _ _ _
                   K _ _ _ _ _ _ _ _

  _ O _

                  _ _ _ J _ _ _ _
_ _ _ _ _ E

  _ _ Z _ _
                      U _ _ _ _ _ _ _ _ _

    S _ _ _

1. W�ród nocnej ciszy g³os siê...
2. Lulaj¿e....
3. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem weso³a...
4. Tryumfy Króla Niebieskiego, zst¹pi³y z ...
5. Gdy siê Chrystus rodzi i na �wiat przychodzi...
6. Anio³ pasterzom mówi³: Chrystus siê wam...
7. Przybie¿eli do Betlejem pasterze,...
8. Mêdrcy �wiata monarchowie, gdzie �piesznie d¹-
¿ycie? Powiedzcie¿ nam...
9. W ¿³obie le¿y, któ¿ pobie¿ny...
10. Bóg siê rodzi...
11. Jezus malusieñki, le¿y w�ród...
12. Ach, ubogi...
13. Jak mi³a ta nowina, mów...
14. Przyst¹pmy do szopy...
15. Gdy �liczna Panna...

Stronê opracowa³y nauczycielki z przedszkola w Jaworniku.
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Konkurs Humanistyczny
Wojewódzki Konkurs Humanistyczny ma na celu wspieranie uczniów

zdolnych. To tak¿e sposobno�æ do promowania osi¹gniêæ, rozwijania zainte-
resowañ.

Szko³a Podstawowa wziê³a udzia³ w owym �wy³anianiu talentów� i w dniu
21 listopada zorganizowano szkolny etap Konkursu Humanistycznego. W elimi-
nacjach konkursowych przeprowadzonych w formie pisemnej udzia³ wziêli:
Ewelina Kasprzyk, Szymon Polewka, Agnieszka Twardosz (z klasy 6 a) oraz
Ewelina Piwowarska, Tomasz ¯arski (z klasy 6 b).

Nad przygotowaniami do konkursu czuwa³y mgr
Bernadetta Polewka i mgr Emilia Sukta. Godne wyró¿nienia
by³o zaanga¿owanie Emilii Sukty, która spotyka³a siê z ucznia-
mi po lekcjach w celu omówienia tekstów wskazanych w lite-
raturze konkursu. Zorganizowa³a tak¿e wyjazd do Muzeum Ar-
cheologicznego w Krakowie.

Etap szkolny konkursu pozwoli³ na wykorzystanie zdo-
bytej wiedzy w praktyce.  Miejmy nadziejê, i¿ starania peda-
gogów oraz talent dzieci zaowocuj¹ wy³onieniem spo�ród
uczniów naszej szko³y laureatów etapu  rejonowego.

�10 PYTAÑ DO...�
Tym razem pytania skierowali�my do mgr
in¿. Anny Mirek - zastêpcy dyrektora Szko-
³y Podstawowej w Jaworniku.

Jaka jest Pani ulubiona dobranocka?
Ju¿ nie ogl¹dam dobranocek, z dzieciñstwa
zapamiêta³am zaczarowany o³ówek.

Czy pamiêta Pani swoj¹ pierwsz¹ �jedyn-
kê�?
Nie pamiêtam swojej pierwszej dwójki
(wówczas gdy chodzi³am do szko³y ten w³a-
�nie stopieñ by³ najni¿szy). Pamiêtam jed-
nak trójkê z dyktanda z jêzyka polskiego.

Jak¹ dyscyplinê sportu lubi³a pani najbar-
dziej?
Najbardziej lubi³am skok w dal i w tej dyscy-
plinie osi¹ga³am swoje najwy¿sze sukcesy
sportowe.

Kto by³ Pani pierwsz¹ mi³o�ci¹?
Pierwsz¹ mi³o�æ ³¹czê z moimi wspania³y-
mi rodzicami. Jak nie odwzajemniaæ uczu-
cia, je¿eli przez ka¿de s³owo i ka¿dy gest
najbli¿szych przemawia bezinteresowna
i szczera mi³o�æ.

Czy lubi Pani zwierzêta?
Tak, bardzo lubiê zwierzêta.

Jakiej muzyki Pani s³ucha³a bêd¹c w szko-
le podstawowej?
W latach gdy by³am uczennic¹ szko³y pod-
stawowej chêtnie s³ucha³am przebojów
Demisa Roussosa i zespo³u The Beatles.

Czy mia³a Pani ulubion¹ ksi¹¿kê?
Tak, moj¹ ulubion¹ ksi¹¿k¹ by³ zbiór opo-
wiadañ E. Amicisa �Serce�.

Z jakiego prezentu urodzinowego cieszy-
³a siê Pani  najbardziej?
Najbardziej cieszy³am siê z papugi Nimfy,
któr¹ otrzyma³am od mê¿a. Papuga ta za-
pocz¹tkowa³a moj¹ i mê¿a pasjê, zwi¹zan¹
z hodowl¹ tych ptaków.

Kim chcia³a Pani zostaæ maj¹c 10 lat?
W wieku 10 lat marzy³am o zawodzie leka-
rza lub nauczyciela. Zawód, który wykonu-
jê potwierdza, ¿e ¿ycie spe³nia marzenia.

Czy mia³a pani jakie� przezwisko w�ród
kolegów/kole¿anek?
Nie mia³am przezwiska w�ród rówie�ni-
ków.

Dziêkujemy Pani Dyrektor za wyczerpu-
j¹ce odpowiedzi, które by³y dla nas bar-

dzo inspiruj¹ce

Klaudia Kalisz, Iza Karaim

Monika Zaj¹c

Dnia 21 pa�dziernika odby³a siê wycieczka scholi, ministrantów i zaintere-
sowanych dzieci z naszej parafii do Krakowa. G³ównym opiekunem naszej wypra-
wy by³ ks. Wikariusz Bart³omiej Pêpek.

W pierwszej kolejno�ci zwiedzili�my ZOO, gdzie mieli�my co podziwiaæ. Po
wizycie w ZOO kierowali�my siê w stronê Kopca Ko�ciuszki. Przechodzili�my
przez piêkny, kolorowy las. W czasie drogi �piewali�my piosenki, chwal¹c Pana
Boga. Podczas wycieczki by³o bardzo du¿o okazji, aby razem z kole¿ank¹, koleg¹
porozmawiaæ, co by³o g³ównym celem wycieczki.

Z Kopca Ko�ciuszki zobaczyli�my piêkne widoki. Zrobili�my tam kilka zdjêæ,
po czym ruszyli�my a drogê powrotn¹ w dó³.

W dalszej kolejno�ci poszli�my na krakowski Rynek. W trakcie drogi ks.
Bart³omiej pokaza³ nam seminarium, w którym on sam przebywa³. Zobaczyli�my te¿
okno papieskie, z którego podczas pielgrzymek do Polski przemawia³ Ojciec �wiêty
Jan Pawe³ II, a ostatnio tak¿e Benedykt XVI. Na rynku zwiedzili�my Sukiennice
i wst¹pili�my do ko�cio³a Mariackiego. Mieli�my równie¿ chwilê czasu aby kupiæ

pami¹tki. Na koniec wycieczki zosta³  rozdany poczêstunek
ufundowany przez naszego ks. Proboszcza W³adys³awa

Salawê.
Pogoda nam sprzyja³a poniewa¿ by³o

ciep³o i s³onecznie. Wszystkie dzieci by³y radosne,
u�miechniête i szczê�liwe. Dziêki tej wycieczce wszy-
scy poznali�my bli¿ej siebie i Pana Boga. Za to dziê-

kujemy ks. Bart³omiejowi, oraz opiekunom, którzy
przez ca³¹ wycieczkê dbali o nasze bezpieczeñstwo.

Wycieczka do ZOO

Justyna Paj¹k

/por. Ewangelia/

6 styczeñ
Objawienie Pañskie

 �... Mêdrcy ze Wschodu
przybyli do Jerozolimy
i pytali: <<Gdzie jest nowo
narodzony król ¿ydow-
ski?>>.�

Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-6;
Mt 2, 1-12
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Przychodzi³ czêsto do przychodni. Chory, czy popl¹tany ¿yciowo? Chudy,
wysoki jak tyczka, przepalony papierosami niespokojnie patrzy³ wokó³. Mieszka³
z mam¹, zaradn¹ i troskliw¹. - On nie musi siê o nic martwiæ - mówi³a - On ma
s³abe zdrowie, nie mo¿e siê denerwowaæ ani przemêczaæ. Nie raz stara³em siê
jej wyt³umaczyæ, ¿e on musi staæ siê wreszcie mê¿czyzn¹. Musi stan¹æ na w³a-
snych nogach i zacz¹æ pracowaæ. - Ale przecie¿ jemu brakuje tylko rok do skoñ-
czenia studiów. Ja mam niez³¹ rentê, mogê mu pomóc. I m¹¿ zd¹¿y³ jeszcze
wp³aciæ na mieszkanie, ju¿ je odbieram. Na razie siê wynajmie, a potem bêdzie
móg³ ³atwiej zacz¹æ. Niech choæ jemu nie bêdzie tak ciê¿ko, jak nam... Kiedy�
przyszed³ znowu. Musi chyba i�æ do psychatry. Normalne, codzienne problemy
przerastaj¹ go. Rozklekotany, zaczyna siê wszystkiego baæ. - Bo nikt mnie nie
rozumie! Dlaczego ja nie mogê realizowaæ swojego ¿ycia po swojemu!!  Dla-
czego moja matka do wszystkiego siê wtr¹ca!!! A ona te¿ u kresu wytrzyma³o�ci.
- Niechby sobie ju¿ wreszcie poszed³! Ca³ymi dniami �lêczy przy komputerze,
ci¹gle mówi, ¿e to praca licencjacka, który to ju¿ rok! Nic nie pomo¿e w domu,
a ja dla niego harujê! Nawet nie zadba o siebie, tylko pali i pali. Przecie¿ mu to
szkodzi. Co ja mam zrobiæ? Znalaz³by sobie wreszcie kogo�. Ale to musi byæ
m¹dra kobieta, ja jej zreszt¹ pomogê. Modlê siê o to dzieñ i noc. Nie próbowa-
³em jej t³umaczyæ, ¿e trzeba by³o daæ synowi odpowiedzialno�æ za swoje ¿ycie
ju¿ du¿o wcze�niej. Ona chyba to wiedzia³a, ale ba³a siê przyznaæ, tak jak kiedy�
ba³a siê zostaæ sama... Wie, boi siê i ci¹gle beznadziejnie ... wierzy. Beznadziej-
nie? Czy mo¿na co� jeszcze zrobiæ?

Przyszed³ po kilku miesi¹cach, inny, odmieniony. Trochê siê leczy³, tro-
chê uporz¹dkowa³ sprawy. Maluje mieszkanie. Otwieraj¹ sklep z ksi¹¿kami ...
z Ol¹!? Poprosi³em j¹, czeka³a w poczekalni. On bardzo wysoki, ona drobna,
o ¿ywych oczach. Ubrana trochê ekstrawagancko, ale ze smakiem. On wyszed³
na Ekg, wcale zreszt¹ ju¿ niepotrzebne. - Chcemy siê pobraæ - powiedzia³a
Patrzê na ni¹ d³ugo - pe³na energii i nadziei. Zrozumia³a. - Ale on przy mnie jest
zupe³nie inny. On potrafi bardzo wiele, zreszt¹ pan widzi. - Pani Olu, decyduj¹c
siê na ma³¿eñstwo z Markiem musi byæ pani w pe³ni �wiadoma, ¿e bêdzie
czasem bardzo trudno. Ale musi pani te¿ wiedzieæ, ¿e jest pani dla niego olbrzy-
mi¹ szans¹. Mo¿e to w³a�nie pani powo³anie...? I jeszcze jedno, chyba rozumie-
cie, ¿e musicie absolutnie mieszkaæ osobno... - Tak, wiem i poradzê sobie, on
siê te¿ bardzo stara. My siê kochamy i bardzo chcemy ¿yæ
razem. Przyszed³ kiedy� potem szczê�liwy - mamy syna.
Kupowa³em czasem u nich ksi¹¿ki, bardziej mo¿e by ich
odwiedziæ, ni¿ dla lektury. I choæ przysz³y chwile trudne,
musieli zamkn¹æ sklep, ci¹gle wygl¹dali na zakocha-
nych i z pasj¹ zdobywali górê ¿ycia. Mama przebola³a
chyba �stratê� syna. Spotyka³em j¹, spaceruj¹c¹ z wnu-
kami.

Nie wiem, co siê z nimi dzieje, ale...  kiedy� siê za
nich modli³em i dzisiaj, po latach, znowu...

/por. Ewangelia/

7 styczeñ
2 Niedziela po Narodzeniu
Pañskim

�S³owo sta³o siê cia³em
i zamieszka³o miêdzy nami.�

Syr 24, 1-2. 8-12; Ef 1, 3-6.
15-18; J 1, 1-18

27 grudzieñ 2006 /�roda/
- Strona Po³udniowa, od P. Per do P. Góreckich
/ks. Bart³omiej Pêpek/
28 grudzieñ 2006 /czwartek/
- Strona Pó³nocna, od P. Bochenek do P. Ho³uj
/ks. W³adys³aw Salawa/
29 grudzieñ 2006 /pi¹tek/
- Strona Po³udniowa, od P. Cie�lików
do P. Wróblewskich
/ks. Bart³omiej Pêpek/
30 grudzieñ 2006 /sobota/
- Strona Pó³nocna, od P. Knapczyków
do P. Edwarda i Jadwigi Siuta
/ks. W³adys³aw Salawa/
2 styczeñ 2007 /wtorek/
- Strona Pó³nocna, od P. Góralików do P. Oliwów
/ks. W³adys³aw Salawa/
3 styczeñ 2007 /�roda/
- Strona Po³udniowa, od P. Renaty Bra� do Kana³u
/ks. Bart³omiej Pêpek/
4 styczeñ 2007 /czwartek/
- od Kana³u do P. Twardoszów
/ks. Bart³omiej Pêpek/
6 styczeñ 2007 /sobota/
- Bloki OHP
/ks. W³adys³aw Salawa/
8 styczeñ 2007 /poniedzia³ek/
od Pañstwa Jadwigi i Józefa Polewków do Stra¿nicy
/ks. Bart³omiej Pêpek/
9 styczeñ 2006 /wtorek/
- dokoñczenie Strony Pó³nocnej, od P. Siutów
do P. Polewków
/ks. W³adys³aw Salawa/
11 styczeñ 2007 /czwartek/
- Tarnówka, od P. Bednarczyków do P. Kiszka
/ks. Bart³omiej Pêpek/
13 styczeñ 2007 /sobota/
- Syberia, od P. Matusiaków do P. Ku�miñskich
/ks. W³adys³aw Salawa/
16 styczeñ 2007 /wtorek/
- Bugaj
/ks. W³adys³aw Salawa/
18 styczeñ 2007 /czwartek/
 - Kotoñ, od Pañstwa Sajak do pañstwa Hodana
/ks. W³adys³aw Salawa/
23 styczeñ 2007 /wtorek/
- Tarnówka, od P. Galasów do P. Szczeciñskich
 /ks. Bart³omiej Pêpek/
25 styczeñ 2007 /czwartek/
- dokoñczenie Tarnówki, od P. Matoga i Syberia
do P. W³ochów
/ks. Bart³omiej Pêpek/

WIZYTA
DUSZPASTERSKA

- KOLÊDA 2006

¯eby choæ jemu by³o l¿ej...

Rysunki
do tego
numeru

wykona³a
Dominika
Kochan

Andrzej
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