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

w Jaworniku

Powoli przemija atmosfera �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia. Przypominamy sobie raz jeszcze to wszyst-
ko, co by³o naszym udzia³em kilka tygodni temu:
wigilia, ubieranie choinki, pasterka, kolêdowanie.
Tym bardziej wspominamy wydarzenia betlejem-
skie, które rozgrywa³y siê przed wiekami, kiedy Syn

Bo¿y rodzi³ siê jako cz³owiek. Wspominamy paste-
rzy, mêdrców, ucieczkê do Egiptu. Byæ mo¿e my�limy:

gdyby te wydarzenia mia³y miejsce dzi�, w�ród nas, jak¿e pro-
sta by³aby nasza wiara, mo¿e jak mêdrcy wybraliby�my siê

w podró¿, aby oddaæ pok³on nowonarodzonemu Królowi, a tymczasem
jeste�my skazani na zwyczajno�æ.

Wiara ludzka � nasze chrze�cijañstwo - nie jest jednak zwyczajne. Przecie¿
ka¿da Msza �w. jest narodzeniem siê Zbawiciela po�ród nas. Dokonuje siê to na
naszych oczach. Chrystus ¿yje po�ród nas. Ale znowu zazdro�cimy pasterzom
i mêdrcom, ¿e nasz Bóg tak jest zakryty przed naszym wzrokiem. Ukryty w kawa³ku
chleba i kilku kroplach wina. Czy jednak ci, którzy patrzyli na Jezusa le¿¹cego
w betlejemskiej szopie nie prze¿ywali podobnego rozczarowania? Spodziewali siê
zobaczyæ wielkiego Króla, a tymczasem ujrzeli ma³e dziecko le¿¹ce w ¿³obie i okryte
sianem. Mimo to uwierzyli i dostrzegli w tym Dziecku zwiastuna Bo¿ych planów. Dzi�
wiemy, ¿e to by³ Bóg � a po�wiadczy³o to Jego zmartwychwstanie.

Cieszmy siê z naszych spotkañ z rodz¹cym siê dla nas podczas Eucharystii
Jezusem. Ale tak¿e na�ladujmy pasterzy i mêdrców. Oni po spotkaniu z Panem nie
wracali do siebie tacy jak wcze�niej. Pasterze wielbili Boga, a Trzej Królowie �inn¹
drog¹� wracali w swoje rodzinne strony. Zmienili drogi swojego ¿ycia.

Do ci¹g³ej przemiany naszych dróg wzywa nas Pan. On nadal, jak kiedy� nad
jeziorem Genezaret, g³osi nam Radosn¹ Wiadomo�æ (Ewangeliê) o nadziei wiecz-
nego i ju¿ zapocz¹tkowanego szczê�cia, ale tak¿e wzywa: �Nawracajcie siê
i wierzcie w Ewangeliê�.

�Ka¿dy bowiem arcykap³an
z ludzi brany, dla ludzi bywa

ustanawiany� (Hbr 5,1).

Rozmowê z Ksiêdzem Rafa³em
Wilko³kiem, Klerykiem III r. Krakow-
skiego Seminarium, dla BIA£EGO KA-
MYKA przeprowadzi³ Jan �wierczek

BIA£Y KAMYK: Ksiê¿e Rafale, pragnê
na samym pocz¹tku podziêkowaæ Ksiê-
dzu za otwarto�æ i za wszystko co ksi¹dz
w rozmowie przeka¿e nam � Parafianom
jawornickiej wspólnoty. Bóg zap³aæ. Do-
wiedzia³em siê tak¿e, ¿e znane s¹ Ksiê-
dzu dwa wydane ju¿ numery naszego pa-
rafialnego czasopisma. I chocia¿ trudno
porównywaæ przestrzeñ, która otwarta jest
przed Ksiêdzem i jego powo³aniem z prze-
strzeni¹, wobec której podj¹³ wezwanie
BIA£Y KAMYK, mo¿na tutaj dostrzec pew-
ne wspólne drogi.

Ksi¹dz Kleryk Rafa³ Wilko³ek: Rzeczy-
wi�cie, przedziwne to podobieñstwo... Ca-
³o�æ sprowadza siê do s³owa �wezwanie�,
a ostatecznie do �Tego, Który wzywa�.
Dziêki temu sprowadzeniu mo¿emy mó-
wiæ o takich wymiarach, jak: misja, powo-
³anie, zadanie. �Wezwanie� jednak¿e to
nie wszystko. Liczy siê jeszcze odpo-
wied�. I tak istniej¹ obok siebie jako
jedno: �mi³o�æ i odpowiedzialno�æ�
(zapo¿yczaj¹c terminologiê z jedne-
go z dzie³ ks. Karola Wojty³y). Ta jed-
no�æ zawiera siê w metaforze ziar-
na, przywo³anej w listopadowym nu-
merze Bia³ego kamyka: �Delikatne i
kruche, ale p e ³ n e  n a d z i e i
(podkr. moje � R.W.), ¿e uro�nie
i - co szczególnie wa¿ne - pomno¿y
wiele dobra w�ród nas�.

Analogia widoczna jest bo-
wiem tak¿e w ukierunkowaniu po-
ziomym, wspólnotowym. �We-
zwanie� jest wszak do s³u¿by.
Spo³eczno�æ, której s³u¿ba
dotyczy, jest jedna. Jest
ni¹ Ko�ció³ � �jeden,
�wiêty, powszech-
ny i apostolski�.

Chrystus ¿yje po�ród nas

c.d. na str. 2Harcerze i w tym roku przekazali �wiat³o z Betlejem

B.P.

c.d. na str. 3



Choæ nie sposób nie zauwa¿yæ tak¿e konkretnych
uwarunkowañ. I o ile na tym wstêpnym etapie pos³ugi w obu
przypadkach chodzi o lokaln¹ spo³eczno�æ Jawornika, o tyle
przysz³o�æ redakcji i miesiêcznika, by rzec nieco z przymru-
¿eniem oka, wydaje siê byæ bardziej okre�lona.

Jedno�æ obu �cie¿ek przejawia siê tak¿e w pog³êbia-
niu to¿samo�ci naszej wspólnoty parafialnej. Zarówno BIA-
£Y KAMYK, jak i - daj Bo¿e - moje powo³anie kap³añskie, s¹
w jakim� sensie naszymi, lokalnymi  �inicjatywami�, które na
ró¿ny sposób ugruntowuj¹ dziedzictwo jawornickiej wspól-
noty. S¹ one w³a�nie owymi imionami, które otrzymujemy
(por. Ap 2,17) i przez które jeste�my ponaglani do dzie³a.
Ponaglanie za� to nic innego, jak �wezwanie�, o którym wspo-
mnia³em na pocz¹tku.

BK: Znam Ksiêdza osobi�cie z roli króla Heroda, któr¹ ode-
gra³ Ksi¹dz w jase³kach w 1995 roku, bêd¹c jeszcze uczniem
szko³y podstawowej. Przez ogl¹daj¹cych jase³ka odegrana
przez Ksiêdza
rola zosta³a wów-
czas oceniona
bardzo wysoko.
Jeszcze dzi� wie-
le osób przypomi-
na sobie tamto
przedstawienie.
Proszê siê z nami
podzieliæ, czy pa-
miêta Ksi¹dz tam-
te chwile, a mo¿e
jeszcze jakie�
inne szczególne
wydarzenia z cza-
sów nauki  w
szkole w Jaworni-
ku?

RW: Wielkie od-
danie i wysi³ek re-
¿yserski Pañstwa
Krystyny i Wac³a-
wa Szczotkow-
skich wyda³y
owoc w³a�ciwy
korzeniom. �Oto
jestem �wiata
król, tysi¹c rzek, tysi¹c pól�� � to by³y pierwsze s³owa dru-
giego aktu w ca³o�ci skoncentrowanego w³a�nie na opisie
osoby i postawy króla Heroda. Straci³em wówczas pierwszy
raz g³owê na rzecz pewnej kobiety� �mieræ-Kostucha, w
której rolê wcieli³a siê Dominika Domanus, u¿y³a swojego
narzêdzia pracy, by najzwyczajniej w �wiecie odci¹æ mi tê
dosyæ wa¿n¹ czê�æ cia³a. Byæ mo¿e chodzi³o o jakie� kobie-
ce zatargi, jako ¿e wielkim uczuciem darzy³a króla równie¿
jego ¿ona Herodiada, któr¹ to postaæ tak cudownie i dojrza-
le zagra³a Kasia £apa.

To piêkna, lecz nie³atwa rzecz móc prowadziæ m³ode-
go cz³owieka na spotkanie ze �wiatem. Pierwsze kroki w
szkole podstawowej postawi³em jako siedmioletnie dziecko
we wrze�niu 1989 r., w czasach prze³omu politycznego w
Polsce (w³a�nie wtedy, gdy rozpoczyna³ dzia³alno�æ rz¹d nie-
komunistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego). Trud
wychowania mojej klasy zosta³ z³o¿ony w rêce Pani Beaty

Warzecha, a nastêpnie Pana Józefa Tomala, dzi� kieruj¹-
cego Szko³¹ Podstawow¹ w Jaworniku. Szczególnie mi³o
wracaæ pamiêci¹ do owych konkursów wiedzy o ruchu dro-
gowym, o których w poprzednim numerze Bia³ego Kamyka
wspomina³ Pan Dyrektor. Szko³a �rednia to nauka w Liceum
Technicznym w My�lenicach-Zarabiu. Nastêpnie dwuletni
epizod studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego. To tak¿e czas Duszpasterstwa Aka-
demickiego przy Kolegiacie �w. Anny w Krakowie. I semina-
rium, miejsce wzrastania ziarna (z ³ac. semen � ziarno).
Jakich kszta³tów nabierze ro�lina, dzi� jeszcze jest rzecz¹
niewiadom¹.

BK: Wiem dobrze, ¿e Ksi¹dz bardzo kocha góry i przyrodê.
Kiedy�, jad¹c do Zakopanego wspólnie z synem Tomkiem,
spotkali�my Ksiêdza udaj¹cego siê tam w tym samym celu
� aby pój�æ w góry i nacieszyæ siê piêknem przyrody. Wo-
bec tego piêkna w sposób szczególny do�wiadczyæ mo¿na
blisko�ci Boga � �Bo z wielko�ci i piêkna stworzeñ poznaje
siê przez podobieñstwo ich Stwórcê� (Mdr 13, 5). Mo¿e pod-

czas wêdrówek
górskimi szlaka-
mi towarzyszy
Ksiêdzu podobne
uczucie jak auto-
rowi Ksiêgi M¹-
dro�ci?

RW: To �kiedy��
to, je�l i  dobrze
pamiêtam, ostat-
ni tydzieñ przed
moim pój�ciem
do seminarium.
Razem z koleg¹
Tomkiem, tak¿e
klerykiem, wybra-
li�my siê na �wi-
nicê. Tak, przyro-
da przez swoje
piêkno i harmoniê
pozwala na od-
czytywanie tego
g³osu, który roz-
brzmiewa w ser-
cu cz³owieka.
Warto mieæ takie
miejsce, gdzie

my�li same kieruj¹ siê w stronê Boga. Zw³aszcza wte-
dy, gdy jest trudno. W jawornickim lesie, w Pa�mie Bu-
kowca jest taki pniaczek, który czeka na mnie zawsze,
ilekroæ przyje¿d¿am do domu.

BK: W nawi¹zaniu do poprzedniego pytania dodaæ
mo¿na, ¿e góry Bóg upodoba³ sobie szczególnie. Tam
zawar³ najwa¿niejsze przymierza z cz³owiekiem, Jego
Matka �wybra³a siê z po�piechem w góry� (£k 1,39) by
wspomóc sw¹ krewn¹ El¿bietê, a pó�niej wielokrotnie
objawia³a siê ludziom w³a�nie w górach, na szczycie
góry dokona³o siê tak¿e nasze zbawienie. W literatu-
rze i wielu �wiadectwach odnale�æ mo¿na przyk³a-
dy nawróceñ i odkryæ swych dróg ¿yciowych, któ-
re dokona³y siê w górach.

c.d. na str. 3

Wywiad - c.d.

Herodiada - Kasia £apa,
Herod - Rafa³ Wilko³ek

"Ach, mój mi³y Herodzie..."

�mieræ - Dominika Domanus,
Herod - Rafa³ Wilko³ek

"Szykuj siê!"
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Mogê jedynie przypuszczaæ, ¿e te samotne wêdrówki mia³y tak¿e
wp³yw na odkrycie powo³ania Ksiêdza. Bardzo proszê, na ile jest to tylko
mo¿liwe, o podzielenie siê t¹ bardzo osobist¹ decyzj¹ Ksiêdza pój�cia za
Chrystusem jako Jego kap³an.

RW: Trzeba by zacz¹æ od tego, ¿e jak to zwyk³ mawiaæ kard. Wojty³a, �se-
minarium to wchodzenie na drogê�. Co dzieñ nale¿y podejmowaæ tak¹
wêdrówkê, która nieraz mo¿e wydawaæ siê zwyk³¹ w³óczêg¹, a w rzeczy-
wisto�ci jest pielgrzymk¹ �do domu Ojca�.

Miejscem, gdzie rodzi siê my�l o kap³añstwie, niejako pierwszym
seminarium, jest dom rodzinny. Jak¿e w pe³ni wyraziæ wdziêczno�æ rodzi-
com za dar ¿ycia i wychowania? Jak podziêkowaæ im za zgodê na wspó³-
pracê ze Stwórc¹ w powo³ywaniu do istnienia nowej istoty ludzkiej oraz za
przekaz wiary? W ten sposób przecie¿ rodzice, Jerzy i Emilia, przez nie-
jednokrotnie pe³ne trudów i wyrzeczeñ ¿ycie zechcieli oddaæ na s³u¿bê
Panu Bogu i ludziom swego pierworodnego syna (w jêzyku biblijnym �pier-
worodny� to tyle, co �po�wiêcony Panu�).

Zapewne równie¿ nie by³oby mnie w seminarium, gdyby nie osoba
ks. Stanis³awa Polaka. To on podczas wizyty duszpasterskiej (tzw. kolêdy)
w styczniu 2002 r. postawi³ przede mn¹ pytanie o powo³anie kap³añskie.
Wielkim umocnieniem sta³a siê nastêpnie sierpniowa wizyta Ojca �wiête-
go Jana Paw³a II w Polsce. I tak �Bóg bogaty w mi³osierdzie� otworzy³ przed
oczami i sercem m³odego cz³owieka tajemnicz¹ przestrzeñ, któr¹ on ze
swej strony stara siê uczciwie odczytywaæ (tak¿e podczas pieszych wê-
drówek). A pomagaj¹ mu w tym ludzie dobrej woli, ci w których Pan �ma
upodobanie�. Mam tu na my�li przede wszystkim ks. proboszcza W³a-
dys³awa. Ogromn¹ rado�ci¹ jest dostrzegaæ, jak Pan Jezus w niezwy-
k³y sposób kieruje jego rêk¹ w prowadzeniu mnie ku Niemu samemu.

I jeszcze jedna wa¿na rzecz. Decyzja pój�cia za Chrystusem
drog¹ kap³añstwa s³u¿ebnego musi byæ nade wszystko Jego, Chrystu-
sa decyzj¹. Dlaczego? Tylko w niej bowiem cz³owiek odnajdzie si³y do
mê¿nego kroczenia, które nie ogl¹da siê za siebie wtedy, gdy ¿niwo
czeka. Podkre�liæ z kolei z ca³¹ moc¹ nale¿y fakt, ¿e nie ma Chrystusa
bez Ko�cio³a. A oznacza to ni mniej, ni wiêcej, ¿e to w³a�nie w Ko�cie-
le jako instytucji powinno siê szukaæ ostatecznego potwierdzenia po-
wo³ania. Do tego za� potrzebne s¹ pewien okres czasu i odpowiednie
warunki, które zapewnia seminarium.

BK: Ksiê¿e Rafale, pragnê wyraziæ rado�æ Parafian z tego, ¿e mamy
Ksiêdza z nas. Ufam, ¿e wielu Parafian naszej wspólnoty modli siê o po-
trzebne ³aski w spe³nieniu jego powo³ania. Niedawno w kraju go�cili�my O.
Daniela Ange, znanego ewangelizatora. Wypowiedzia³ on w czasie reko-
lekcji kap³añskich znamienne s³owa: �Ludzie, szczególnie m³odzi � ocze-
kuj¹ kap³anów radosnych, szczê�liwych ze swojego kap³añstwa�. Wszy-
scy zauwa¿amy wiele rado�ci u Ksiêdza i jego nieod³¹czny u�miech. Pro-
szê jednak uchyliæ r¹bka tajemnicy i powiedzieæ nam, jakie szczególne
intencje Ksiêdza mamy jako Parafianie polecaæ w swych modlitwach, by
s³owa naszego Pana Jezusa Chrystusa �To wam powiedzia³em, aby ra-
do�æ moja w was by³a i aby rado�æ wasza by³a pe³na� (J 15,11) znalaz³y
u Ksiêdza spe³nienie.

W jaki sposób  po raz pierwszy
trafi³ do Polski ogieñ betlejemski

i czy Jawornik mia³ w tym swój udzia³?
Czytaj w nastêpnym numerze

"Bia³ego Kamyka".

RW: �Ka¿dy bowiem arcykap³an z ludzi brany,
dla ludzi bywa ustanawiany� (Hbr 5,1). Dlate-
go wierni maj¹ prawo oczekiwaæ spe³nienia swo-
ich nadziei zwi¹zanych z osob¹ kap³ana. Ra-
do�æ ma tê szczególn¹ funkcjê w ¿y-
ciu cz³owieka, ¿e jest �wiadkiem.
Wskazuje na bardziej fundamentaln¹
rzeczywisto�æ, na zaufanie i pokój w
sercu. Jednocze�nie zdajemy sobie
sprawê z tego, ¿e nie ma ona nic
wspólnego z weso³kowato�ci¹. I tutaj
w³a�nie tak bardzo potrzebna jest mo-
dlitwa. �(�) aby rado�æ wasza by³a
pe³na� znaczy �by mia³a prawdziwe
podstawy�. Niepodobna pomy�leæ o
nich bez kap³añstwa prze¿ywanego z
ca³kowitym oddaniem. No i oczywi-
�cie � wszyscy parafianie z nadziej¹
oczekuj¹ na nowe, odwa¿ne decyzje
pój�cia drog¹ powo³ania kap³añskie-
go, czy te¿ zakonnego (zw³aszcza
¿eñskiego). Tu potrzebna modlitwa o
stworzenie tzw. kultury powo³anio-
wej, która pragnie wpoiæ w umys³y
m³odych atmosferê prze¿ywania
swego ¿ycia jako powo³ania.

BK: Bóg zap³aæ Ksiêdzu
za rozmowê.

15 styczeñ
2 Niedziela Zwyk³a
1Sm3, 3b-10. 19;
1Kor 6, 13c-15a. 17-20; J 1, 35-42

�...<<Czego szukacie?>>
Oni powiedzieli do Niego:
<Rabbi! � to znaczy: Nauczycie-
lu � gdzie mieszkasz?>>
Odpowiedzia³ im: �Chod�cie, a
zobaczycie>>.�

/J 1, 38-39/

�wiat³o z Betlejem - c.d.
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Historia Szko³y w Jaworniku - cz. III
Koniec okupacji hitlerowskiej, który wyznacza³a data 9.05.1945, by³ pocz¹t-

kiem nowego okresu w historii naszej ojczyzny i pocz¹tkiem nowych zmian
w o�wiacie i jednocze�nie pocz¹tkiem zmian, których nie uniknê³a nasza szko³a.

Jeszcze przed oficjalnym og³oszeniem kapitulacji Niemiec powo³ano Komi-
tet Szkolny Gromadzki, który zaj¹³ siê przygotowaniem rozpoczêcia roku szkolne-
go 1945/46. Nast¹pi³o to w dniu 25.03.1945 r. Szko³a wówczas by³a 7-klasowa,
z w³asn¹ niedu¿¹ bibliotek¹, w której funkcjonowa³y i dzia³a³y nastêpuj¹ce organi-

zacje uczniowskie: ZHP, SKO, Spó³-
dzielnia Uczniowska.

Okres stalinizmu, to czas który
dobrze pamiêtaj¹ starsi mieszkañcy Ja-
wornika. To mroczne dzieje, w których
pogr¹¿y³a siê ojczyzna za spraw¹ no-
wego narzuconego nam okupanta, któ-
ry nazywa³ siê wyzwolicielem. To okres
indoktrynacji politycznej, ³amania praw
cz³owieka, totalitarnych rz¹dów. Ów po-
rz¹dek oparty na zak³amaniu, walce z
Bogiem, znalaz³ równie¿ odbicie w dzia-
³alno�ci szko³y. Zgodnie z instrukcj¹
w³adz o�wiatowych nauczyciele musieli
siê �ideologicznie dokszta³caæ� w duchu
marksizmu i leninizmu. Oto cytat, który
wystarczaj¹co obrazuje sytuacjê, w któ-
rej znalaz³a siê tak¿e nasza szko³a: �Na-
uczyciel powinien znaæ gruntowne za-
sady pedagogiki radzieckiej wg Kairo-
wa i tylko w my�l niej prowadziæ lekcje�.

W 1950 r. wesz³a w ¿ycie ustawa
o socjalistycznej dyscyplinie pracy, któ-
ra nak³ada³a na nauczycieli m.in. obo-
wi¹zek wakacyjnego szkolenia politycz-
nego, a na m³odzie¿ czynny udzia³ w ob-
chodach 1 i 9 maja, �wiêta Ludowego
Wojska Polskiego i 22 lipca. Jak trudne
i tragiczne by³y to czasy dla szko³y i dla
jej misji, do której jest powo³ana, mo¿e
�wiadczyæ sprawozdanie pokontrolne
w³adz o�wiatowych z 1954 r. Czytamy
w nim: �W czasie wizytacji  nie zauwa-

¿ono na terenie szko³y walki klasowej i
na ten problem nale¿y w przysz³o�ci
zwróciæ baczniejsz¹ uwagê�.

Dla nas to dzisiaj wydaje siê ab-
surdem i nonsensem, ale taka by³a wów-
czas przykra rzeczywisto�æ. W³adze
sprawuj¹ce opiekê nad szko³¹ nie inte-
resowa³a sytuacja lokalowa, trudne wa-
runki nauki, poniewa¿ klasy liczy³y ok.
40 uczniów, a lekcje odbywa³y siê w cia-
snych pomieszczeniach, nauka rozpo-
czyna³a siê  o siódmej rano, w szkole
pracowa³o 5 nauczycieli. Istotnym pro-
blemem by³ brak walki klasowej. Jak wi-
daæ, nie³atwe to by³y czasy. ¯ycie sta-
wia³o nie lada wymagania, nawet dzie-
ciñstwo, zwykle beztroskie, napiêtnowa-
ne by³o ohyd¹ komunizmu.

W 1964 r. po 34. latach kierowa-
nia szko³¹ odszed³ Tomasz Kurowski,
cz³owiek, który prowadzi³ szko³ê w naj-
trudniejszych dla niej okresach okupa-
cji hitlerowskiej i stalinizmu. Na krótko
jego funkcjê przej¹³ Wojciech Kazior. Za
jego kadencji zosta³ zbudowany i prze-
kazany nowy budynek, w którym obec-
nie ucz¹ siê uczniowie szko³y podsta-
wowej.

4 lipca 1965 r. uroczy�cie otwar-
to Szko³ê � Pomnik Tysi¹clecia Pañstwa
Polskiego, wybudowany przez Wado-
wickie Przedsiêbiorstwo Budowlane
kosztem 2.800.000 z³. Wielk¹ pomoc
okazali ówcze�ni nauczyciele: Panie;
Remska Cecylia, Twardosz El¿bieta,
Nalepa Stanis³awa, Cichoñ Irena,
Dziewoñska Janina, oraz przedstawicie-
le rodziców; Wo³ek Franciszek,
Wilko³ek Antoni, Podoba Stanis³aw i inni,
których nie sposób wymieniæ, ale nale-
¿y siê im dozgonna wdziêczno�æ.

1 lipca 1966 r. kierownikiem szko-
³y zosta³ Jan Bidziñski. W roku szkol-
nym 1966/67 szko³a by³a ju¿ o�miokla-
sowa. Liczy³a wtedy 272 uczniów i o�miu
nauczycieli. Zwiêksza³ siê z roku na rok
poziom nauki, liczba niepromowanych
znacznie mala³a (2%-4% ogó³u uczniów
w 1968 r. przy 8%-14% w latach
50-tych). Uczniowie mieli spore osi¹-
gniêcia w konkursach na szczeblu po-
wiatu my�lenickiego. W 1966 r. w kon-
kursie �Przez X wieków Polski� ucznio-
wie zajêli I miejsce, a nagrod¹ by³ apa-
rat fotograficzny. W 1967 r. zespó³ mu-
zyczny zaj¹³ II miejsce w konkursie ze-
spo³ów harcerskich, a kierownik Jan
Bidziñski zosta³ wyró¿niony w konkur-
sie �Spo³eczeñstwo Ziemi My�lenickiej
w walce z okupantem�.

22 styczeñ
3 Niedziela Zwyk³a
Jon 3, 1-5. 10; 1 Kor 7, 29-31;
Mk 1, 14-20.

� <<Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê>>
(...) Zaraz ich powo³a³, a oni zostawili ojca
swego Zebedeusza, razem
z najemnikami i poszli za Nim.�

/Mk 1, 15. 20./

W. Sz.
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Za³o¿ycielem naszego Ruchu, popu-
larnie zwanego oaz¹, jest s³uga Bo¿y ks.
Franciszek Blachnicki. Ruch oparty jest na
metodzie 15-dniowych rekolekcji wakacyj-
nych. Uczestnicy oazy przygotowuj¹ siê do
nich przez ca³y rok, by
móc prze¿yæ je w pe³ni
owocnie. W minionym
roku Ruch �wiat³o-¯y-
cie prze¿ywa³ 50-lecie
swojego istnienia.

W naszej para-
fii wspólnoty o charak-
terze oazowym znane
s¹ ju¿ od dawna, jed-
nak oaza Ruchu �wia-
t³o-¯ycie powsta³a ca³-
kiem niedawno. Jak za-
wsze pocz¹tki by³y
trudne, ale dziêki chê-
ciom i ambicjom m³o-
dzie¿y uda³o siê
ukszta³towaæ wspólno-
tê, która funkcjonuje
do dzi�. Obecnie oaza
liczy ponad 20 osób, a
jej moderatorem jest
nowy wikariusz naszej parafii ks. Bart³omiej
Pêpek. Wspólnie spotykamy siê w ka¿dy
pi¹tek na spotkaniach formacyjnych, jednak
je�li tylko jest to mo¿liwe spotykamy siê kil-
ka razy w tygodniu, by spêdziæ razem czas i
chwaliæ Pana �piewem i rado�ci¹.

Spotkania we wspólnocie pomagaj¹
nam w rozwoju duchowym i kszta³towaniu
w³asnego �ja� poprzez modlitwê, rozwa¿a-
nie Pisma �wiêtego, rozmowy na temat
Boga, wiary, ¿ycia i tego, co dotyczy ka¿-
dego z nas. Jest to d³ugotrwa³y proces, któ-
ry nazywamy formacj¹. Pomagaj¹ nam w
niej ks. Moderator, czyli opiekun i przewod-
nik oazy oraz animatorzy. Oaza jest miej-
scem, gdzie spêdzamy wspólnie czas radu-
j¹c siê w Duchu �wiêtym �piewaj¹c, bawi¹c
siê i modl¹c. S³u¿¹c sobie nawzajem pomo-
c¹ i dobrym s³owem staramy siê, by nasza
wspólnota by³a miejscem prawdziwej mi-
³o�ci i jedno�ci. Nieprawd¹ jest, ¿e ca³y czas
spêdzamy tylko na modlitwie (któr¹ mimo
wszystko bardzo kochamy i staramy siê do-
skonaliæ) oraz, ¿e nasze ¿ycie pozbawione
jest wszelkiej rozrywki. Wrêcz przeciwnie,

�Nie ulegajcie s³abo�ciom! Nie dajcie siê  zwyciê¿yæ z³u, ale
z³o dobrem zwyciê¿ajcie! Je�li widzisz, ¿e brat twój upada
pod�wignij go, a nie pozostaw w zagro¿eniu!�

Jan Pawe³ II

organizujemy sobie wyjazdy, okazjonalne
zabawy; razem tañczymy, chodzimy po gó-
rach i �piewamy.

We wspólnocie oazowej uczymy siê
jak byæ Nowym Cz³owiekiem, jak odwa¿-

nie ¿yæ inaczej w czasach, kiedy tak trudno
przeciwstawiaæ siê z³u. Razem poznajemy
prawdziwe oblicze mi³o�ci. Za swojego
Idola obieramy Boga, Jezus jest naszym Pa-
nem i Zbawicielem. To On za wzór ukazuje
nam Maryjê i uczy by�my razem byli wier-
ni temu, co wy�piewa³ Stanis³aw Sojka:
�¯ycie nie po to jest, by braæ! ¯ycie nie po
to, by bezczynnie staæ! I aby ¿yæ  - siebie
samego trzeba daæ!�

Ziarenko historii

Pocz¹tki wspó³pracy jak zwykle by³y
trudne. Na pierwsze spotkanie przysz³o za-
ledwie kilka osób. Dziêki ¿arliwo�ci i am-
bicji pierwszych oazowiczów grupa rozro-
s³a siê i w nied³ugim czasie liczy³a ok.20

osób. Ks. Dariusz
wprowadzi³ wiele
zmian w funkcjo-
nowaniu wspólno-
ty. Spotkania zo-
sta³y przeniesione
na pi¹tek i poprze-
dzane czynnym
uczestnictwem
oazy we Mszy
�wiêtej. W dzia-
³alno�æ naszej gru-
py wpisywa³o siê
tak¿e prowadze-
nie adoracji i wie-
czornych spotkañ
modlitewnych w
ko�ciele. Dziêki
pomocy finanso-
wej ks. Probosz-
cza uda³o nam siê
wyjechaæ na reko-
lekcje ewangeli-

zacyjne do Sidziny. W wakacje niektórzy oa-
zowicze uczestniczyli w rekolekcjach Ru-
chu �wiat³o-¯ycie i Grupy Apostolskiej. Po
wakacjach funkcjê naszego opiekuna obj¹³
ks. Bart³omiej Pêpek. Pod skrzyd³ami no-
wego moderatora wspólnota powiêkszy³a siê
o kilku nowych oazowiczów, a porz¹dek po-
zostawiony przez poprzedniego moderato-
ra z pocz¹tku uleg³ nielicznym tylko zmia-
nom. Oazowicze s³u¿¹ swoim �piewem nie
tylko na pi¹tkowej Mszy wieczornej, ale
równie¿ na wieczorkach Jana Paw³a II i  ad-
oracjach je poprzedzaj¹cych.

Wszystkich m³odych
ludzi, którzy pragn¹
pog³êbiaæ i udoskona-
laæ swoj¹ jedno�æ z Pa-
nem we wspólnocie z

innymi, w rado�ci i wzajemnej mi³o�ci za-
praszamy na nasze spotkania, które odby-
waj¹ siê co tydzieñ w salce na plebanii!

Oazowiczki: Biri, Iwo i Gabi

Grupa o charakterze Ruchu �wiat³o-
¯ycie powsta³a w naszej parafii w 2000 r.
Zapocz¹tkowa³ j¹ obecny ks. Proboszcz; ks.
W³adys³aw Salawa. To dziêki niemu jawor-
nicka m³odzie¿ pozna³a tajniki ¿ycia wspól-
noty oazowej. W formacji m³odych ludzi
pomaga³y mu animatorki: Ula Polewka i Ola
Szczotkowska. Spotkania oazowe odbywa-
³y siê raz w tygodniu � w soboty. Ksi¹dz
W³adys³aw by³ naszym moderatorem do
wrze�nia 2004 r., kiedy to zacz¹³ nas ani-
mowaæ  diakon Dariusz Czapnik.
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NASZA PARAFIA, NASZ KOSCIOL
, ,

O³tarz g³ówny
Mozaika nad Tabernakulum

Centraln¹ czê�æ o³tarza zajmuje Krzy¿ �wiêty z postaci¹ ukrzy¿owanego
Chrystusa, przeniesiony z zabytkowego ko�cio³a. Po obydwu jego stronach znaj-
duj¹ siê zabytkowe XVIII wieczne figurki postaci - Matki Boskiej i  �w. Jana. Nad
krzy¿em wisi równie¿ zabytkowa rze�ba przedstawiaj¹ca Trójcê �wiêt¹. Pod krzy-
¿em znajduje siê z³ocone Tabernakulum z p³askorze�b¹ przedstawiaj¹c¹ Baran-
ka, bêd¹cego symbolem ofiary, jak¹ z³o¿y³ za nas Chrystus.

c.d. na str. 9

Brat Roger przyszed³ na �wiat 15 maja 1915 r. w ma³ej szwajcarskiej wio-
sce Provence, w rodzinie protestanckiego pastora. Wielki wp³yw na jego przy-
sz³e wybory ¿yciowe mia³a jego babcia, która z nara¿eniem ¿ycia przyjmowa³a w
swym domu uciekinierów w czasie I-szej wojny �wiatowej. My�l¹c nad okrucieñ-
stwami wojny dosz³a do wniosku: �Trzeba siê pojednaæ. Je¿eli wierzymy w Boga
� pojednajmy siê�. Wiele lat pó�niej brat Roger pisze o niej w swych wspomnie-
niach: �Jej ¿ycie by³o pe³ne mi³o�ci Bo¿ej. Gdy przyjecha³a do nas, do Szwajcarii,
mia³em 5 lat. Wojna ju¿ siê skoñczy³a. Pamiêtam ten wieczór. Wesz³a do domu,
objê³a nas i zemdla³a � tak by³a wyczerpana�.

Misjê babci w roku 1940 podejmuje jej wnuk Roger Schutz. Pora¿ka, jak¹
poniós³ na rozpoczêtej drodze kariery pisarskiej, skierowa³a go na drogê s³u¿by
ludziom. Wbrew kategorycznym sprzeciwom ojca w roku 1940, w wieku 25 lat
pozostawia rodzinn¹ Szwajcariê i zamieszkuje samotnie w zakupionym domku
w ma³ej francuskiej wiosce Taizé, w rodzinnym kraju swojej matki. W ci¹gu na-
stêpnych kilku lat odkrywa³ wezwania do tego, by za³o¿yæ wspólnotê, w której
�³agodno�æ serca sta³aby siê konkretnym do�wiadczeniem, a mi³o�æ stanowi³a-
by centrum wszystkiego�. Przestroga ojca, ¿e decyzja ¿ycia we wspólnocie jest
nieracjonalna, bezsensowna, ¿e to fanaberia, a jej konsekwencj¹ bêdzie �mieræ
w samotno�ci � nie spe³ni³a siê. Umiera³ w�ród swoich ludzi, na ich oczach, tak
jak na ich oczach ¿y³.

W domku, w którym zamieszka³ i rozpocz¹³ swe mnisze ¿ycie kontynu-
owa³ równie¿ misjê babci, ukrywa³ uchod�ców, w tym tak¿e ̄ ydów. W swej ksi¹¿-
ce �Bóg mo¿e tylko kochaæ� w rozdziale � Czy rozpoznajesz drogi nadziei, wspo-
mina te chwile: �Nie mogê zapomnieæ pewnego letniego wieczoru 1942 roku,
kiedy jeszcze mieszka³em w Taizé sam. Siedzia³em przy ma³ym stoliku, przy
którym pisa³em. By³a wojna. Wiedzia³em, ¿e jestem w niebezpieczeñstwie z po-

Moje spotkania z bratem Rogerem (cz.2)

informacje zaczerpniêto czê�ciowo z:
www.taize.fr/pl_article2490.html, www.rosary.net/pogadan-
ki/2001-01-21.html, www.bosco.pl/credensik/?art=899

W dniach 28 XII 2005 - 1 styczeñ 2006 r. od-
by³o siê w Mediolanie Europejskie Spotka-
nie M³odych organizowane przez wspólnotê
braci z Taizé. Redakcja BIA£EGO KAMY-
KA bardzo prosi o kontakt osoby z Jaworni-
ka, które, byæ mo¿e, uczestniczy³y w tym spo-
tkaniu.

Jan �wierczek

wodu uchod�ców. Czêsto przychodzi³a mnie przepy-
tywaæ policjantka w cywilu. Tego wieczoru, kiedy
moj¹ istotê ogarn¹³ strach, wype³ni³a mnie pe³na uf-
no�ci modlitwa i powiedzia³em Bogu: «Je¿eli nawet
¿ycie zostanie mi odebrane, wiem, ¿e Ty, Bo¿e ¿ywy,
poprowadzisz dalej to, co siê tutaj zaczê³o, tworze-
nie wspólnoty»�.

W listopadzie Roger pomaga przekroczyæ gra-
nicê szwajcarsk¹ uciekinierowi ze strefy okupowa-
nej i dociera do Genewy. W tym czasie Niemcy zaj-
muj¹ woln¹ strefê, a Gestapo dwukrotnie przepro-
wadzi³o rewizje w jego domu. W tej sytuacji powrót
by³by szaleñstwem.

Po wyzwoleniu Francji 1944 r. Roger wraca
do Taizé. Nie jest ju¿ sam � towarzyszy mu kilku
przyjació³ poznanych podczas pobytu w Szwajcarii.

29 styczeñ
4 Niedziela Zwyk³a
Pwt 18, 15-20;
1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28.

�A wszyscy siê zdumieli, tak,
¿e jeden drugiego pyta³: <<Co
to jest? Nowa jaka� nauka z
moc¹. Nawet duchom nieczy-
stym rozkazuje i s¹ mu
pos³uszne>>.�

/Mk 1, 27./
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KAMYCZEK � strona dla dzieci
Przys³owie ludowe:
Nowy Rok w progi, to Stary Rok w nogi.

Mamo, tato,
pobaw siê ze mn¹

Pokoloruj postaci. Napisz wyrazy po �ladzie
i po³¹cz strza³k¹ z odpowiednim rysunkiem.

POKOLORUJ
RYSUNEK

TU
 O

D
E

TN
IJ

DOKOÑCZ OBRAZEK WED£UG WZORU I POKOLORUJ GO

Æw. oddechowe:
�balonik":
Dziecko nabiera du¿o
powietrza i zatrzymuje
je w wydêtych policz-
kach. Na has³o �pêk³�-
przek³uwa palcami
balonik. S³ychaæ odg³os
pêkania.

Zagadki:
1.
Co za bia³e piórka sypie zim¹ chmurka?

2.
Szyi nie ma, nóg nie widaæ, a jak beczka wielki.
Nos z marchwi czerwonej. Oczy � dwa wêgielki.

(odpowiedzi szukaj na tej stronie)

R
oz

w
i¹

za
ni

e 
za

ga
de

k:
 1

. �
ni

eg
, 2

. b
a³

w
an

.



styczeñ 2006                                                   Bia³y Kamyk

Pamietajmy:
21 stycznia � Dzieñ Babci

22 stycznia � Dzieñ Dziadka

Wytnij i pokoloruj laurkê. Popro� mamê lub tatê o napisanie ¿yczeñ.
Wrêcz babci lub dziadkowi.

Mamo, tato - poczytaj mi, proszê...

Dziadek
Napisa³a Dagna �lepowroñska

Piotru� widywa³ dziadka tylko na portrecie, który wisia³ w pokoju
rodziców. Kiedy nikogo nie by³o, Piotru� tam siê zakrada³ i pa-
trzy³. Wydawa³o mu siê, ¿e kiedy wchodzi do pokoju, dziadek
u�miecha siê pod w¹sem. Opowiada³ dziadkowi o swoich k³opo-
tach. Chocia¿ dziadek by³ malowany, czu³ przed nim najwiêkszy
respekt. Kiedy co� zbroi³, wydawa³o mu siê, ¿e dziadkowi z oczu
iskry lec¹. Przeprasza³ i p³aka³. A dziadek zawsze przebacza³.
Kiedy� po takiej powa¿nej rozmowie z dziadkiem zasn¹³. Przy-
�ni³o mu siê, ¿e dziadek wyszed³ z portretu, ¿e go g³aska³ po g³o-
wie, buja³ na kolanach i w ogóle bawi³ siê z nim tak, jak tylko
dziadek potrafi siê bawiæ z ma³ym ch³opcem. Kiedy siê obudzi³,
rodzice byli ju¿ w domu.
- Jaki by³ dziadek? � zapyta³ Piotru�.
- Dobry � krótko odpowiedzia³a mama.
Nie pyta³ o nic wiêcej. Wiedzia³, ¿e mia³a racjê.

Zagadki:
1.
£atw¹ tu zagadkê mamy.
Kto to jest: mama mamy?

2.
Co to za dziadek?
Bajek nie opowiada,
Na spacery nie chodzi,
ale �wietnie mo¿e
najtwardszy zgry�æ orzech.

(odpowiedzi szukaj na tej stronie)

stronê opracowa³a

Rozwi¹zanie zagadek: 1. babcia,
2.dziadek do orzechów.

'
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T³o zabytkowych rze�b stanowi no-
woczesna mozaika ceramiczna, któr¹ po-
³o¿ono w latach 90 XX wieku. Przedsta-
wia miasto - Jerozolimê .

Nad krzy¿em mozaika przedstawia
ksiê¿yc i s³oñce - symbolizuje  poddanie
siê cia³ niebieskich Bo¿emu planowi i
zwierzchno�æ Boga nad si³ami przyrody.
Za krzy¿em mozaika tworzy niejako po-
�wiatê, jasno�æ bij¹c¹ od krzy¿a - zwraca
uwagê na to, i¿ mimo wielu innych ele-
mentów krzy¿ jest centralnym i najwa¿niej-
szym elementem o³tarza (jeste�my para-
fi¹ pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy-
¿a �wiêtego). W zwi¹zku z tym, ¿e drugi
odpust obchodzimy ku czci Matki Boskiej
Szkaplerznej, to czêsto na o³tarzu g³ów-
nym jest wystawiony Jej obraz. Jakkolwiek
niektórych mo¿e dziwiæ eklektyczne po³¹-
czenie nowoczesnych mozaik i zabytko-
wych elementów, przednia czê�æ o³tarza
stanowi ciekaw¹ ca³o�æ - kompendium na-
szej wiary. Przypomina nam o istocie
chrze�cijañstwa, jak¹ jest �mieræ Chrystu-
sa, Jego Zmartwychwstanie i wieczna z
nami obecno�æ pod postaci¹  Chleba
Eucharystycznego. Oddaje ci¹g³o�æ na-
szej wiary i mimo zmieniaj¹cych siê cza-
sów, jej niezmienno�æ. M. Sz.

M¹dro�æ krzy¿a

�(...) nie daj Bo¿e, bym siê mia³ chlubiæ z czego innego, jak tylko z
krzy¿a Pana naszego Jezusa Chrystusa...� Ta wypowied� �w. Paw³a z listu
do Galatów (6, 14) mo¿e pos³u¿yæ jako zwiêz³a charakterystyka zadañ, jakie
ma do spe³nienia � najpierw w Ko�ciele krakowskim, nastêpnie w powszech-
nym � jawornicka wspólnota parafialna. Centrum jej misji stanowi bowiem
rzeczywisto�æ Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego. Taka forma prze¿ywania ta-
jemnicy krzy¿a �wiêtego ma swoje zakorzenienie w Tajemnicy Mêki i �mierci
Jezusa Chrystusa, gdy �wywy¿szono Syna Cz³owieczego, aby ka¿dy, kto w
Niego wierzy, mia³ ¿ycie wieczne� (J 3,14-15). Historia liturgii wskazuje zno-
wu¿ na uroczysto�ci po�wiêcenia bazyliki Grobu Pañskiego wzniesionej w
Jerozolimie przez rzymskiego cesarza Konstantyna Wielkiego, w ramach
których to uroczysto�ci pierwszy raz (14 wrze�nia 335 r.) ukazano do pu-
blicznej adoracji relikwie krzy¿a. Wed³ug staro¿ytnej legendy nieco wcze-
�niej odnalezione przez �w. Helenê, matkê cesarza.

W jaki sposób Chrystus z wysoko�ci krzy¿a przemawia dzi� do nas,
tworz¹cych wspólnotê parafii Jawornik? Jak w ci¹gu roku liturgicznego -
nieraz wydawaæ by siê mog³o odleg³ego od owego �zgorszenia� mêk¹ Pana
Jezusa (por. l Kor 1,23) - nie zagubiæ bogactwa krzy¿a ukazuj¹cego zbawczy
wymiar cierpienia? Oto zadanie, które stawiamy sobie na progu nowego
roku liturgicznego i kalendarzowego.

***
(Mt 2, l-12)

�(�) gwiazda, któr¹ widzieli na Wschodzie, postêpowa³a przed nimi,
a¿ przysz³a i zatrzyma³a siê nad miejscem, gdzie by³o Dzieciê�. Bóg posta-
nawia objawiæ siê nie tylko wybranej grupce ludzi, ale ca³emu �wiatu, które-
go przedstawicielami s¹ magowie-my�liciele, a zarazem elita intelektualna i
stan kap³añski ówczesnej cywilizacji Wschodu. Jednym z przyniesionych
darów (przed majestat króla nie wypada przychodziæ z pustymi rêkoma)
jest mirra, �rodek uspokajaj¹cy i przeciwzapalny u¿ywany wówczas m.in.
przy balsamowaniu zw³ok. Choæby przyj¹æ hipotezê, jakoby by³a jedynie
podarunkiem zwyczajowo sk³adanym w³adcy otaczanemu bosk¹ czci¹ � co
ju¿ niesie ze sob¹ przeogromna obfito�æ tre�ci � nie mo¿na nie spostrzec, ¿e
wskazuje, je�li nie wprost na �mieræ, to na pewno na ból, cierpienie. Z jakie-
go powodu mia³oby cierpieæ ma³e dziecko? Pozostawiaj¹c otwartym to pyta-
nie zauwa¿my, ¿e droga krzy¿a jawi siê tu jako nieod³¹czny czynnik ¿ycia;
¿ycia, które pe³ne wigoru, w³a�nie ¿ywiczne, przed Dzieciêciem dopiero co
poczyna siê kre�liæ.
      Byæ mo¿e mêdrcy w nowym, nadprzyrodzonym �wietle dostrzegli tê
       prawdê, gdy¿ ju¿ �inn¹ drog¹ udali siê z powrotem do swojego kraju�.

Tydzieñ modlitw o jedno�æ chrze�cijan
Mamy nadziejê jedno�ci

W niedzielê 15 stycznia tego roku w naszej Archidiecezji
rozpoczyna siê Tydzieñ Modlitw o Jedno�æ Chrze�cijan. Wszyscy
wierz¹cy w Trójcê �wiêt¹, Chrystusa � prawdziwego Boga i Cz³o-
wieka, oraz przyjmuj¹cy chrzest w Imiê Ojca i Syna i Ducha �wiê-
tego oraz staraj¹cy siê kszta³towaæ swoje ¿ycie zgodnie z tre�ci¹
Pisma �wiêtego gromadz¹ siê w tym czasie na wspólnej modlitwie
� zanoszonej do jednego Ojca wszystkich, przez Jezusa Chrystusa.

Nale¿ymy do nich my � rzymskokatolicy, nale¿¹ prawo-
s³awni, setki ko�cio³ów protestanckich (np. luteranie, ewangelicy,

kalwini...) i wielu innych. Ka¿dy tak samo winien wdziêczno�æ Bogu
za Jego dobroæ, ale te¿ zadumê nad w³asnymi b³êdami, które do-
prowadzi³y do tak bolesnych rozdaræ w tym samym Ko�ciele, któ-
ry w zamy�le Chrystusa mia³ byæ Jednym Cia³em.

Wszyscy - prawos³awni i katolicy, winni�my czuæ w sobie
tê sam¹ odpowiedzialno�æ, aby wype³niæ testament Chrystusa, Który
modli³ siê za swoich uczniów: �Ojcze spraw, aby byli jedno�. Wspo-
mnienia przesz³o�ci (choæby te opisane obok) s¹ trudne, ale przed
nami przysz³o�æ.

Tak¿e my do³ó¿my starañ, choæby przez osobista modli-
twê, aby jedno�æ Ko�cio³a sta³a siê rzeczywista, bo przecie¿ jest
tak upragniona przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

R. W.

B.P.
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Rok 1874, styczeñ. Zima sro-
ga, ale nie tylko mrozem. Na Pod-
lasiu szaleje terror moskali, którzy
si³¹ likwiduj¹ oporny wierny Rzy-
mowi Ko�ció³ unicki. Nie pomaga-
³y gro�by, szanta¿, grzywny, ch³o-
sty i zsy³ki. Ludzie jêcz¹ pod bu-
ciorem zaborcy, który okrutnie
m�ci siê za polskie powstanie
sprzed kilku lat. Ale przede
wszystkim i z najwiêksz¹ zaja-
d³o�ci¹ m�ci sie za ich przywi¹-
zanie do swej wiary i ksiê¿y. Woj-
sko si³¹ odbiera ich w³asne cer-
kwie, wywozi kap³anów i sprowa-
dza rosyjskich popów. Unici bro-
ni¹ �wi¹tyñ w³asn¹ piersi¹. Pada-
j¹ strza³y. S¹ zabici i ranni w Dre-
lowie k. Siedlec. Zginê³o 13 osób,
a ponad 200 by³o rannych.

Parafia Pratuliñska nad Bu-
giem,  licz¹ca 2500 wiernych ju¿ 7 lat broni³a swojego uwiêzionego probosz-
cza. P³aci³a grzywny, pisa³a poro�by i protesty do w³adz. Wreszcie, gdy pomi-
mo wszystko mia³ przybyæ pop, by obj¹æ ich cerkiew, ukryli klucze i zamknêli
probostwo.

22 stycznia przyby³a rota ¿o³nierzy z naczelnikiem powiatu, który za-
grozi³, ¿e zniszczy wszystkich, je�li nadal bêd¹ sie opieraæ przyjêciu popa.
Powia³o groz¹ znanych wszystkim wydarzeñ z Zab³ocia  i Drelowa.

�Nie pozwolimy. Potrafimy cierpieæ i broniæ!�
Wojsko odesz³o. Ale w³o�cianie pozostali czuwaj¹c dniem i noc¹ przy

�wi¹tyni.

24 stycznia zbieg³a sie ca³a wie�, gdy zauwa¿yli nadci¹gaj¹c¹ piecho-
tê i sotniê kozaków. Najstarszy z krzy¿em w rêku, stanêli ramiê przy  ramieniu
przy wej�ciu do cerkwi- mê¿czy�ni, kobiety, starcy i dziatwa. Chcia³ naczelnik
jeszcze kilku do pobliskiego Drelowa zawie�æ, aby innych przekonali ¿e opór
daremny. �Po co mamy gdzie chodziæ i na cudz¹ krew patrzeæ. Niech lepiej
stamt¹d przyjd¹ i na nasz¹ krew popatrz¹, a przekonaj¹ siê, ¿e ten sam duch,
co w nich mieszka, o¿ywia i nas, a ta sama wiara jak dla nich, tak i dla nas jest
droga�.

Wojsko ruszy³o. Ludzie rzucili siê sie na kolana i zaczêli �piewaæ, jedni
�Kto sie w opiekê...�, drudzy: �Pod Twoj¹ Obronê...� inni: �Przed oczy Twoje
Panie� i �wiêty Bo¿e...�. G³osy zlewaj¹ siê w jeden jêk do Boga. Wierny i ufny,
bolesny, lecz nie trwo¿liwy. Szczeknê³y zamki karabinów.

�Po trupach naszych pójdziecie do �wi¹tyni!�
Pad³y strza³y, upadli zabici. ¯ywi podnosili umar³ych do góry, i nadsta-

wiaj¹c piersi wo³ali o �mieræ tak¿e dla siebie, za Ko�ció³ i wiarê. Kolejne salwy
kosi³y snopy cia³, spokojnych i rozmodlonych. I trwa³o to szatañskie ¿niwo,
rodz¹c, z Bo¿ej ³askawo�ci w �mierci nowych �wiêtych. Martwych zosta³o 13,
rannych ponad 180.

B³ogos³awionych mêczenników Wincentego Lewoniuka i 12 towarzy-
szy wyniós³ na o³tarze Ojciec �w. Jan Pawe³ II w roku 1996 w Rzymie. Byli
zwyczajnymi prostymi lud�mi, a stali siê przyk³adem wierno�ci Chrystusowi,
przywi¹zania do Ko�cio³a a¿ do �mierci. S¹ te¿ symbolem wszystkich unitów
zamêczonych i prze�ladowanych. Od nas dzisiaj na szczê�cie nie jest wyma-
gana ofiara krwi. Ale ¿yjemy w czasach, które coraz czê�ciej ¿¹daj¹ od nas
jasnego �wiadectwa wiary. Jestem katolikiem, czy wiem co to znaczy?

�Barbórka� tym razem odby³a siê nie
tylko na �l¹sku, ale te¿ w przedszkolu w Ja-
worniku. Niezwykli go�cie zaszczycili nas
swoj¹ obecno�ci¹, wyst¹pili w galowych stro-
jach. ,,Przy mundurze srebrne guziki na
spodniach lampasy, a na czapce piórko�, tak
w³a�nie jak w piosence ubrani byli nasi go�cie.

Dzieci mia³y mo¿liwo�æ wys³uchania
opowie�ci o ich ciê¿kiej pracy, o tym jak wy-
dobywa siê cenny, jak to nazwa³ jeden z gór-
ników ,,diament ziem polskich�. Wspomnieli
tak¿e o swojej patronce ,,�w. Barbarze�, o któ-
rej opowiadali legendê kr¹¿¹c¹ na �l¹sku.
Dzieci mia³y mo¿liwo�æ przymierzyæ kask
górnika, który jest u¿ywany podczas prac na
dole, paradowaæ w czapce z pióropuszem,
ogl¹daæ lampy, których u¿ywano dawniej, a
jakie u¿ywa siê teraz, a tak¿e pos³uchaæ le-
gendy o ,,skarbniku�, który pomaga górni-
kom w ciemnych korytarzach kopalni. Dzie-
ci wraz z nauczycielkami tak¿e przygotowa³y

co� dla go�ci � przedstawi³y swój program ar-
tystyczny, by³y ¿yczenia, wiersze, piosenki
oraz zwiedzenie wystawki prac utworzonych
przez dzieci 6-letnie. Wizytê uwieczni³a pra-
ca plastyczna samych górników, którzy na ta-
blicy kred¹ narysowali kopalniê, w której
obecnie pracuj¹ o nazwie ,,Bobrek-Centrum
Bytom�. Rysunek by³ wspania³y, my�lê ¿e pro-
fesor Zinn by³by zachwycony.

Spotkanie to przybli¿y³o nie tylko dzie-
ciom trud górniczej pracy, ich po�wiêcenie,
no bo przecie¿ dziêki nim w domach tañcz¹
iskierki w piecach, a polski diament wêglowy
przynosi narodowi chwa³ê i bogactwo. Dziê-
kujemy Wam za to i zawsze bêdziemy o Was
pamiêtaæ.

�Barbórkowe� uroczysto�ci
w przedszkolu w Jaworniku
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KA¯DY �WIÊTYM MO¯E BYÆ...
Mêczennicy Podlasia

Barbara £êtochaA.P.
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KALENDARIUM (cz.2)

Kwiecieñ
*Miesi¹c ten rozpocz¹³ siê dramatem odchodzenia Ojca �wiêtego.
3 kwietnia by³ w naszym ko�ciele dniem adoracji w intencji zmar³ego
papie¿a. W modlitwach i uroczysto�ciach zwi¹zanych ze �mierci¹
Jana Paw³a II, w naszej parafii i w My�lenicach uczestniczy³y poczty
sztandarowe OSP i Gimnazjum, stra¿acy, uczniowie, nauczycie;
m³odzi i starzy.
*Odby³o siê zebranie wiejskie, któremu przewodniczy³ So³tys p. Sta-
nis³aw Szuba i przewodnicz¹cy Rady So³eckiej p. Jan Burkat. Obecni
byli nasi radni gminni i przedstawiciele urzêdu. Zwrócono uwagê na
z³e wykonanie drogi �na Polankê� oraz problemy s¹siedzkie w re-
alizacji utwardzenia drogi za kana³em. Przypomniano o potrze-
bie wykonania przystanku autobusowego k. Krzy¿a jak i konty-
nuowania budowy chodnika w obu kierunkach. W³adze obieca³y
realizacjê 500 m chodnika i budowê przystanku jeszcze w tym roku.
Dr Andrzej Paw³owski, zapozna³ zebranych z projektem otwarcia
o�rodka zdrowia w Jaworniku.
*Gimnazjum zwyciê¿y³o w corocznym konkursie literackim �Moje NIE�
pod patronatem Starosty My�lenickiego. W tym roku nale¿a³o napi-
saæ felieton na temat: �Rzeczywisto�æ �mieszy, tumani, przestrasza�.
Bezkonkurencyjn¹ okaza³a siê Kasia Dydu³a.
*Odby³o siê kolejne szkolenie szeregowców OSP, zakoñczone pi-
semnym egzaminem, który wszyscy nasi stra¿acy zaliczyli pozytyw-
nie. Nowe umiejêtno�ci przyda³y siê wkrótce w akcji gaszenia traw
w rejonie Bugaja i budynku Pañstwa Ciê¿arków w Jaworniku
*Dzieñ Ziemi w szkole podstawowej. Podsumowano realizacjê eko-
logicznych programów edukacyjnych i wrêczono Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy raport o stanie �rodowiska w Jaworniku, opracowany
przez uczniów. Zadania te koordynowa³a mgr in¿. Anna Mirek.
*Konkurs pie�ni i poezji religijnej w Su³kowicach. Zespó³ �Gaudeo�
z naszego gimnazjum zdoby³ II miejsce, a Anna Zborowska wyró¿-
nienie.
*Konkurs matematyczny dla gimnazjów na szczeblu powiatu � IX
miejsce Katarzyny Dydu³a
*Dru¿yna naszej szko³y zdoby³a III miejsce w powiatowym turnieju
wiedzy o bezpieczeñstwie drogowym, w Krzywaczce. Uczniów przy-
gotowywa³ p. dyr. mgr Józef Tomal.
*�wiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki. W gimnazjum odby³o siê okoliczno�ciowe
przedstawienie i konkursy. Przygotowywa³a je mgr Anna Kowalska.
*Egzamin gimnazjalny uczniów klas III. W jednym dniu czê�æ huma-
nistyczna, a w drugim matematyczno-przyrodnicza. Wyniki wy¿sze
ni¿ przed rokiem o kilka punktów procentowych
.Nasze gimnazjum oceniane jest  na poziomie do-
brym.
*Przedszkolacy odwiedzili swoj¹ przysz³¹ szko-
³ê. Dzieci ogl¹dnê³y przedstawienie ekologiczne
i wziê³y udzia³ w lekcji w klasie 1.

Maj
*�wiêto Narodowe 3 Maja. Uroczysta Msza �w.
w ko�ciele z udzia³em pocztu sztandarowego
OSP. W szkole i gimnazjum urz¹dzono akademie.
Stra¿acy tradycyjnie obchodzili te¿ w tym dniu
wspomnienie swojego patrona �w. Floriana. Od-
by³o siê okoliczno�ciowe spotkanie w stra¿nicy.
*Poczet Sztandarowy i przedstawiciele naszej
Stra¿y wziêli udzia³ w po�wiêceniu samochodu
bojowego  OSP na Dolnym  Przedmie�ciu.
*Otwarty zosta³ o�rodek zdrowia w Jaworniku. Po-
�wiêcenia dokona³ w dniu 7 maja Ksi¹dz Pro-
boszcz. W uroczysto�ci uczestniczyli przedsta-
wiciele naszej wsi, a tak¿e liczni go�cie z b. Mini-
strem ds. Rodziny dr Kazimierzem Kaper¹, Pre-
zesem Polonii Austriackiej p. Piotrem Radowskim
i Starost¹ My�lenickim p. Adamem Gomularzem
na czele. O�rodek prowadz¹ dr Zofia i Andrzej

Paw³owscy, którzy powrócili do Polski po wielu latach praktyki lekar-
skiej w Austrii.
*W ramach akcji �Ca³a Polska czyta dzieciom� przyjecha³ teatrzyk
�Skrzat� z Krakowa z przedstawieniem pt. �Tajemnicza wyspa�.
*W My�lenicach odby³ siê koncert dla najm³odszych ��piewaj z Wan-
d¹ Chotomsk¹�. Z naszego przedszkola wziêli w nim udzia³: Teresa
So³tys z oddz. I, Klaudia Janicka z oddz. II - i Szczepan So³tys z
oddz. III. Wszystkie dzieci zdoby³y wyró¿nienia.
*Uczniowie naszej szko³y brali udzia³ w gminnym konkursie o twór-
czo�ci duñskiego pisarza bajek Hansa Christiana Andersena. Kata-
rzyna Mirek zdoby³a III miejsce. Uczniów przygotowywa³a mgr Ilona
Gunia.
*Gimnazjalny konkurs �Wiem wiêcej� zorganizowany przez Urz¹d
Marsza³kowski. Katarzyna Dydu³a wesz³a do fina³u. Konkurs obej-
mowa³ szeroki zakres wiedzy o naszym województwie.
*Maj, miesi¹c maryjny i wa¿ne wydarzenia w naszej Parafii. 15-go
Pierwsza Komunia �wiêta dzieci klas II-gich.
*22-go maja po�wiêcenie Krzy¿a przy drodze su³kowickiej, który zo-
sta³ ufundowany przez mieszkañców Tarnówki i Syberii.
*26-go Bo¿e Cia³o - procesja Eucharystyczna do Krzy¿a i z powro-
tem - z udzia³em pocztu sztandarowego Stra¿y Po¿arnej.
*Uroczyste spotkanie dzieci przedszkolnych z rodzicami z okazji Dnia
Matki i Dnia Ojca.
*Monika Batko i Tomasz Pacu³t z naszej szko³y zdobyli II i III miejsce
w ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym o bohaterach ksi¹-
¿ek Kornela Makuszyñskiego. Uczniów przygotowywa³y p. mgr
Bo¿ena Boczkaja i p. mgr Krystyna Szczotkowska.

Czerwiec
*Przedstawiciele naszej Stra¿y Po¿arnej wziêli udzia³ w uroczysto-
�ci po�wiêcenia samochodu bojowego w Krzyszkowicach.
*Przedszkolacy spotkali siê z zawodowymi stra¿kami z My�lenic.
Dzieci ogl¹da³y samochody i ekwipunek. S³ucha³y opowiadañ o
s³u¿bie.
*Fabian Cudak i Jakub Kasprzycki wziêli udzia³ w miêdzynarodo-
wych zawodach na skoczni K-35, na igielicie w Zakopanym. Osi¹-
gnêli odpowiednio 29 i 19 m.
*Piknik rodzinny zorganizowany zosta³ przez szko³ê podstawow¹.
Na dziedziñcu ustawiono stoliki dla go�ci, którzy ogl¹dali wystêpy
przygotowane przez wszystkie klasy. By³ te¿ zespó³ Ziemi My�lenic-
kiej. Zorganizowano loteriê fantow¹, bufet a nawet dmuchan¹
zje¿d¿ankê dla najm³odszych. Odby³ siê pokaz walk rycerskich  Kon-
gregacji Rycerskiej �w. Jana Chrzciciela z Dobczyc. Ka¿dy móg³
wypróbowaæ autentycznej zbroi, miecza czy ³uku. Mimo z³ej pogody
przyby³o du¿o i spotkanie uda³o siê znakomicie. Uzyskane �rodki
przeznaczono na dalsz¹ modernizacjê szko³y.

*Wycieczka przedszkolaków do Zakopanego.
Dzieci wyjecha³y kolej¹ linow¹ na Guba³ówkê  i
ogl¹dnê³y skoczniê narciarsk¹. Pili�my herbatê
w prawdziwej bacówce.
*W gimnazjum w dzieñ urodzin patrona ks. Jana
Twardowskiego obchodzono �wiêto Szko³y. Zor-
ganizowano wiele ciekawych imprez np. wyciecz-
kê rowerow¹, Dzieñ Ziemi czy Dzieñ Sportu.
*Delegacja naszego gimnazjum wraz z pocztem
sztandarowym wyjecha³a do Warszawy na uro-
czyste obchody 90-tych urodzin ks. Jana.
*Ksi¹dz diakon Dariusz Czapnik, który s³u¿y³ nam
sw¹ pos³ug¹ przez ca³y rok szkolny, przyj¹³ w dniu
4 czerwca w katedrze na Wawelu �wiêcenia ka-
p³añskie. 19 czerwca odprawi³ on w naszym ko-
�ciele Mszê �wiêt¹ prymicyjn¹.
*W pierwszym pó³roczu odby³y siê 3 zebrania
Rady So³eckiej. Omawiano m.in. zasady podzia-
³u funduszy przydzielonych nam przez UMiG My-
�lenice. Przeznaczono je m.in. na pog³êbienie ro-
wów przy drodze na stronie pó³nocnej oraz po-
g³êbienie koryta rzeki od przedszkola w kierunku
Dunlopu, a tak¿e na zakup ¿u¿la wielkopiecowe-
go do naprawy dróg. Koszty transportu pokrywali
sami zainteresowani mieszkañcy.

Anno Domini 2005

otwarcie o�rodka zdrowia
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Gdzie s¹ smutne
tulipany?

Trzasnê³y drzwi. Jeszcze blask �wiecy
potr¹ca cienie na �cianach. Niespokojny p³o-
mieñ rozmy³ kszta³t codzienno�ci.  Dr¿y powie-
trze. Cisza. Umilk³y kroki na schodach.  Na stole
pokrojone ciasto, szklanka z herbat¹ � ³y¿ecz-
ka odrzucona w gniewie.
Zmartwia³a � dr¿ê. Mia³ byæ uroczysty, spokoj-
ny powrót. Umówili�my siê po tych dniach roz-
stania na rozmowê. Jego kwiaty, moje ciasto,
nasz stó³ ze �wiec¹ � mia³y byæ magicznymi
zaklêciami na rany sobie zadane, na s³owa rzu-
cone w gniewie. Pokruszy³o siê nasze ma³¿eñ-
stwo. Rozstanie...
Wczoraj po³o¿y³ pod drzwiami tulipan � jeden
smutny na progu. A jednak drzwi nie otworzy³.
Dumna, ¿e odszed³ � zostawi³am go tam na
progu, smutniej¹cego bardziej.
Zadzwoni³am potem do biura. Kolega z waha-
niem powiedzia³:
� Wyszed³.
A przecie¿ s³ysza³am jego g³os.
Rano jego mama przysz³a:

O dyrektorze Seminarium po-
wtarzaj¹ tak¹ anegdotê. Kiedy przycho-
dzono do niego z problemami, odpo-
wiada³ chêtnie, lecz gdy nie by³ pewien
swego zdania zawsze wtr¹ca³ s³owa:
�z jednej strony tak, z drugiej nie�.

Przed wakacjami zapyta³ go kle-
ryk, czy mo¿e na dworcu witaj¹c siê z
m³od¹ ciotk¹ poca³owaæ j¹. Us³ysza³ od-
powied�:
� Z jednej strony tak, z drugiej nie.

Rysunki do
tego numeru

wykona³a
Dominika
Kochan

5 luty
5 Niedziela Zwyk³a
Job 7, 1-4. 6-7; 1 Kor 9, 16-19.
22-23; Mk 1, 29-39.

�wie¿a wdowa, zamawia pogrzeb
mê¿a.
�   No to pasowa³aby jeszcze Msza
�wiêta  w intencji nieboszczyka - sugeruje proboszcz.
�   Eeee tam, jemu to ju¿ ¿adna msza nie potrzebna, wzdryga siê
jejmo�æ.
�   Ale¿ jak to?
�   No, bo jak on ju¿ jest w niebie to mu niepotrzebna, a jak w

piekle to i tak nie pomo¿e � ripostuje wdówka..
�   Ale¿ proszê pani, ludzie to najczê�ciej trafiaj¹ po �mierci do czy�æca, a tam...
�   Nie ma mowy, u mojego to niemo¿liwe�
�    Dlaczego???
�   Bo czy�ciec to on ju¿ mia³� ze mn¹ za ¿ycia!

� Córko, on nie mo¿e u mnie nocowaæ. Tu jest jego
dom. Czy mo¿e przynie�æ ci swoje koszule do pra-
nia?
Przyszed³ wiêc, znów z jednym tulipanem w rêce
i siatk¹ prania w drugiej.
Nie�mia³o, jakby pierwszy raz � w domu dobrze zna-
nym � zaparzy³ herbatê, gdy ja kroi³am ciasto, ba-
nalnie, jego ulubione.
Usiedli�my na przeciwleg³ych krañcach sto³u, nie-
pewnie zerkaj¹c na puste talerzyki.
Zacz¹³:
� Mogê wróciæ pod warunkiem...
Skurcz krtani gniewny:
� Nie bêdzie ¿adnych warunków! Nie chcê warun-
ków, nie musisz wracaæ! Nie wracaj nigdy!
Jego oczy cisnê³y gromem:
� Nie wrócê!
Odrzucona ³y¿eczka, któr¹ miesza³ herbatê stuknê³a o stó³. Biegn¹c do drzwi chwyci³
kurtkê urywaj¹c wieszak.
Ju¿ po drugiej stronie za progiem, doda³ g³ucho:
� Chcia³em tylko, ¿eby� mi przebaczy³a. Chyba chcê zbyt wiele.
Zatrzasn¹³ drzwi, �wieca ju¿ uspokoi³a swe dr¿enie. Otwieram d³onie zaci�niête do
bólu. Pod lustrem le¿y samotny tulipan. Potykam siê o worek koszul. S¹. Pachn¹.
Smutne jak tulipan, jak moje puste rêce. Ale s¹.
Zadzwoniæ? Napisaæ? Nie, po�piesznie otwieram zatrza�niête drzwi. Potykaj¹c siê
znów o rozrzucone koszule, biegnê ze swoim przebaczeniem, z moj¹ g³uch¹ pych¹.
Goniê swoj¹ poranion¹ mi³o�æ.

Zofia

Anegdotki

Niecodziennik, ks. Jan Twardowski

�Nad ranem, gdy jeszcze by³o ciemno,
wsta³, wyszed³ i uda³ siê na miejsce
pustynne, i tam siê  modli³.�

/Mk 1, 35./


