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

w Jaworniku

Wakacje
Lato da³ nam Pan Bóg,

aby�my dostrzegli piêkno
Stwórcy w dziele �wiata, któ-
ry uczyni³. Latem ja�niej �wie-
ci s³oñce, które pozwala ro-
sn¹æ ro�linom i rozwesela
ludzkie serca. Jest ono tak¿e
symbolem Chrystusa, Który
przyszed³ do nas jak: �z wy-
soka wschodz¹ce s³oñce�. Cie-
szymy siê d³u¿szym dniem, a
jego jasno�æ u�wiadamia nam,
¿e lepiej jest ¿yæ w jasno�ci
Bo¿ego Prawa ni¿ w ciemno-
�ci grzechu. Spiewaj¹ ptaki,
które mówi¹: �jak dobrze jest
chwaliæ Pana�. Niebo pe³ne
gwiazd wskazuje nam na
wszechmoc Boga, Który
wszystko mo¿e uczyniæ z ni-
czego.

Nie zmarnujmy tego cza-
su. Tylko spotykaj¹c Boga w
dziele stworzenia a przede
wszystkim w drugim cz³owie-
ku - dobrze wykorzystamy
wakacje - znajdziemy odpoczy-
nek i nowe si³y. Niezale¿nie,
czy bêdzie to dla nas czas
wolny od codziennych zajêæ
- choæby tych zwi¹zanych ze
szkoln¹ kred¹ i tablic¹, jak w
przypadku dzieci i m³odzie¿y,
czy te¿ bêdzie to czas wytê-
¿onej pracy.

x. B. P.

Czcigodnemu Ksiêdzu Proboszczowi
z okazji Imienin

wielu Bo¿ych ³ask
i opieki Matki Naj�wiêtszej oraz zdrowia,
rado�ci i pokoju ¿yczy Redakcja

W niedzielne przedpo³udnie 21
maja, w naszej wspólnocie parafial-
nej mia³o miejsce donios³e wydarze-
nie. Sam wystrój ko�cio³a i terenu
wokó³ niego zwraca³ uwagê wszyst-
kich, ¿e dzieñ to szczególny. I  rze-
czywi�cie. Tu¿ przed godzin¹ dzie-
si¹t¹ przed ko�cieln¹ bram¹ zrobi³o
siê bia³o. Stanê³o bowiem przed ni¹
trzydzie�ci sze�æ dzieci, które mia³y
po raz pierwszy w ¿yciu przyj¹æ Ko-
muniê �wiêt¹. Ich przejêcie �wiad-
czy³o o tym, ¿e spotkanie z Wielkim
Go�ciem, Który puka do ich serc
prze¿ywaj¹ g³êboko. Towarzyszy³a
im rado�æ ich rodziców, chrzestnych
i wszystkich zgromadzonych. Dzie-
ci, które po raz pierwszy w pe³ni
uczestniczy³y w Liturgii w³¹czy³y siê
w jej prowadzenie. To one czyta³y
czytania, �piewa³y psalm, wypowie-
dzia³y intencje modlitwy powszech-
nej, przynios³y do o³tarza dary ofiar-
ne... Trzeba im pogratulowaæ, ¿e do
tych zadañ przygotowa³y siê wspa-
niale. Niew¹tpliwie wyrazy wdziêcz-
no�ci nale¿¹ siê rodzicom dzieci, którzy przez
d³u¿szy ju¿ czas poprzedzaj¹cy dzieñ Pierw-
szej Komunii �wiêtej dok³adali wszelkich sta-
rañ, by dzieci na ten dzieñ by³y gotowe nie
tylko od strony zewnêtrznej ale przede wszyst-
kim, by gotowe by³y ich serca na spotkanie z
Chrystusem Eucharystycznym. To oni tak¿e
zadbali o wystrój ko�cio³a, o jego czysto�æ,
proponowali jak jeszcze bardziej uroczy�cie
mo¿na przygotowaæ Liturgiê (tak pojawi³ siê
pomys³ po�wiêcenia po mszy �wiêtej chlebów
i rozdania ich dzieciom, na znak i¿ Euchary-

�Ju¿ go�cisz Jezu
w sercu mym...�

stia przemienia ich serca i teraz one same
chc¹ dzieliæ siê z innymi wszystkim co do-
bre, a co w tym dniu symbolizowa³ chleb).
Za ich troskê i zaanga¿owanie sk³adamy
im wyrazy g³êbokiej wdziêczno�ci.
S³owo Eucharystia znaczy - Dziêkczynie-
nie. Po przyjêciu Komunii �wiêtej dzieci
wiêc dziêkowa³y. Najpierw Jezusowi za dar
Jego obecno�ci w znakach chleba i wina i
za to, ¿e sta³ siê pokarmem tych, którzy w
Niego wierz¹.

c.d. na str. 2

Dzieci przystêpuj¹ce do I Komunii �w. prosz¹
rodziców o b³ogos³awieñstwo.
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Dziêkowa³y tak¿e rodzicom, swoim wy-
chowawczyniom ze szko³y, ksiê¿om. Oto frag-
ment ich podziêkowañ:

Autork¹ tego wiersza - podziêkowania,
jest babcia jednego z dzieci, które przyst¹pi³y
do Pierwszej Komunii �wiêtej - Marka Piwo-
warskiego. Za napisanie tego tekstu specjal-
nie na tê okazjê serdecznie jej dziêkujemy.
Dzieciom ¿yczymy g³êbokiej rado�ci ze spotka-
nia z naszym Panem Jezusem Chrystusem a
wszystkim odnowienia w sobie �wiadomo�ci
tego jak piêknie jest przyjmowaæ Go do swego
serca i ¿yæ w Jego obecno�ci.

Uczniowie klasy II a w dniu ich Pierwszej Komunii �wiêtej

Siedz¹ od lewej w pierwszym
rzêdzie:

Klaudia Wilko³ek, Karolina W³och,
ks. Proboszcz W³adys³aw Salawa,
ks. Wikariusz Bart³omiej Pêpek, Zuzanna
Sroka, Aleksandra Hudaszek, Monika
Guba³a, Ewa Kie³bowicz

Stoj¹ w drugim rzêdzie od lewej:
Eryk Golonka, S³awomir Prokocki, Grzegorz
Wolak, Arkadiusz Zlezarczyk, Kamil Cudak,
Mateusz Sikora, Dariusz Podoba

Stoj¹ w trzecim rzêdzie od lewej:
Mateusz Nenko, Piotr Wilko³ek, Maciej £apa,
Patryk Pi¹tek, Mateusz Pitala

Siedz¹ w pierwszym rzêdzie
od lewej:

Sylwia Dudek, Natalia Brandys, Karolina Guba³a, ks. Proboszcz W³adys³aw
Salawa, ks. Wikariusz Bart³omiej Pêpek, Wioletta Kalisz, Patrycja Orawin,
Aleksandra Frosztêga,

Stoj¹ w drugim rzêdzie od lewej:
S³awomir Tomal, Magdalena Jawañska, Anna Wêgrzyn, Katarzyna ¯¹d³o,
Anita Pomian, Sylwia Wojtyczka, Mateusz Góralik,

Stoj¹ w trzecim rzêdzie od lewej:
Micha³ Brandys, Jakub Owczarkiewicz, Mariusz Batko, Marek Piwowarski,
Dawid Kiebzak

I Komunia dzieci... - c.d.

�A naszym Paniom, co swoj¹ wiedzê
Od pierwszej klasy nam przekazuj¹.
Daj du¿o zdrowia i pob³ogos³aw
Niechaj po�ród nas siê dobrze czuj¹...�

ks. Bart³omiej i dzieci z klasy II a i II b

Uczniowie klasy II b w dniu swojej Pierwszej Komunii �wiêtej
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Mozaika w bocznym o³tarzu z obrazem Serca Pana Jezusa

NASZA PARAFIA, NASZ KOSCIOL
, ,

W bocznym o³tarzu znajduje siê obraz Serca Pana
Jezusa, przeniesiony tu jeszcze ze starego ko�cio³a, na tle
mozaiki wykonanej w latach 90-tych. Kult Serca Jezuso-
wego wywodzi siê jeszcze z czasów �redniowiecza, szcze-
gólnym za� miesi¹cem mu po�wiêconym jest czerwiec.

�Moje Boskie Serce tak p³onie mi³o�ci¹ ku ludziom, ¿e
nie mo¿e d³u¿ej utrzymaæ tych p³omieni gorej¹cych, zamkniê-
tych w moim ³onie. Ono pragnie rozlaæ je za twoim po�rednic-

twem i pragnie wzbogaciæ ludzi swoimi Bo¿ymi skarbami�.*

W XVII wieku nast¹pi³ rozkwit kultu Serca Jezusowego pod wp³ywem
objawieñ, jakich dost¹pi³a �w. Ma³gorzata Maria Alacoque. Pan Jezus da³ jej
dwana�cie obietnic, dotycz¹cych czcicieli Jego Serca:

  1. Dam im ³aski, potrzebne w ich stanie.
  2. Ustalê pokój w ich rodzinach.
  3. Bêdê ich pociesza³ w utrapieniach.
  4. Bêdê ich pewn¹ ucieczk¹ w ¿yciu, a szczególnie w godzinê �mierci.
  5. Bêdê im b³ogos³awi³ w ich przedsiêwziêciach.
  6. Grzesznicy znajd¹ w mym Sercu �ród³o i ocean mi³osierdzia.
  7. Dusze oziêb³e stan¹ siê gorliwymi.
  8. Dusze gorliwe prêdko dojd¹ do doskona³o�ci.
  9. Bêdê b³ogos³awi³ domom, w których wizerunek Serca mojego bêdzie

czczony.

10. Osoby, które bêd¹ to nabo¿eñstwo rozszerza³y, bêd¹ mia³y imiê
swoje wypisane w Sercu moim.

11. Dam kap³anom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze mi³osierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim,

którzy bêd¹ komunikowaæ w pierwsze pi¹tki miesi¹ca przez dziewiêæ
miesiêcy z rzêdu w intencji wynagrodzenia, ¿e mi³o�æ moja udzieli
³askê pokuty, i¿ nie umr¹ w mojej nie³asce, ani bez Sakramentów
�wiêtych, a Serce moje bêdzie im pewn¹ ucieczk¹ w ostatniej
godzinie ¿ycia.

W naszym ko�ciele istnieje tradycja wystawiania tego obrazu na g³ówny o³tarz w miesi¹cu czerwcu. Widok obrazu przypomina
nam o szczególnym czasie ³ask, darów i Bo¿ego B³ogos³awieñstwa. Z kolei w czasie obchodów liturgii Wielkiego Tygodnia pod o³ta-
rzem bocznym umieszczony jest symboliczny grób Pana Jezusa. Dlatego zapewne mozaika otaczaj¹ca obraz zawiera symbole religijne
takie jak: korona cierniowa, w³ócznie, m³otek gwo�dzie oraz chusta �w. Weroniki przewieszona przez krzy¿. Z boku mozaiki klêczy
anio³, a obok stoi drabina. Byæ mo¿e jest to drabina, któr¹ we �nie zobaczy³ Jakub - opart¹ na ziemi, a wierzcho³kiem siêgaj¹c¹ nieba,
wstêpowali po niej i zstêpowali anio³owie. Na szczycie drabiny stan¹³ Jahwe i potwierdzi³ uroczy�cie Przymierze zawarte z Abrahamem
i Izaakiem. �Obecnie to Jezus jest «drabin¹» ³¹cz¹c¹ niebo z ziemi¹ i jednocze�nie sam jest potwierdzeniem i wype³nieniem przyrze-
czeñ Przymierza.�**

T³o mozaiki jest niebieskie, zwraca my�li ku niebu, które w Chrystusie jest dla nas otwarte.

Maria Szafraniec* S³owa Jezusa do �w. Ma³gorzaty Marii Alacoque

** prof. Jan Andrzej K³oczowski OP �Wielkie symbole religijne - niebo�

Szkaplerz Naj�wiêtszej Maryi Dziewicy z Góry Karmel

Szkaplerz do VIII wieku s³u¿y³ jako wierzchnie ubranie ochronne Karmelitom w czasie
pracy. By³a to szata z³o¿ona z dwóch p³atów sukna. Z czasem szkaplerz zacz¹³ mieæ symbo-
liczne znaczenie jako specjalna wiê� z Maryj¹ i nadanie przywilejów tym, którzy go nosz¹ a
szczególnie tym, którzy w nim umieraj¹. Czê�æ spadaj¹ca na plecy symbolizuje, ¿e �trudy,
do�wiadczenia i krzy¿e znosiæ winni�my pod opiek¹ Maryi, z poddaniem siê woli Bo¿ej, tak
jak Ona to czyni³a�. Przednia czê�æ szkaplerza, spadaj¹ca na piersi, ma przypominaæ, ¿e
serce tam ukryte ma �biæ dla Boga i bli�nich, z mi³o�ci odrywaj¹c siê od przywi¹zañ docze-
snych i wi¹zaæ siê za po�rednictwem Maryi z dobrami wiecznymi�. Obecnie szkaplerz, beda-

cy znakiem Maryjnym, zobowi¹zuje do chrze�cijañskiego ¿ycia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Naj�wietszej
Maryi Dziewicy potwierdzanym codzienna modlitwa: Pod Twoja obronê. Przyjmuj¹ go dobrowolnie ci, którzy swoim ¿yciem chc¹
uczciæ Maryjê. El¿bieta Szafraniec
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WSPÓLNOTY

W numerze 7 BIA£EGO KAMYKA z dnia 9 kwietnia 2006 r. w
artykule Domowy Ko�ció³ - geneza, duchowo�æ, struktury przed-
stawione zosta³y zobowi¹zania cz³onków tego Ruchu. S¹ one do-
browolnie przyjêt¹ praktyk¹ maj¹c¹ na celu pog³êbienie swoich
relacji z Bogiem i ma³¿onkiem. Poni¿ej przedstawiamy dwa �wia-
dectwa o realizacji wybranych zobowi¹zañ Ruchu.

S³owo dobre jak chleb...
Zapyta³ mnie kiedy� znajomy ksi¹dz - czy list,

który otrzymujesz od ukochanego cz³owieka, czytasz
od razu, czy odk³adasz na pó³kê z my�l¹ - nie mam
teraz czasu ani nastroju. Pó�niej przeczytam? Zdu-
miona wykrzyknê³am - oczywi�cie, ¿e czytam. Na-
tychmiast!

- A gdzie w twoim domu le¿y Pismo �wiête?
Niepewnie, nie przeczuwaj¹c zwi¹zku, odpar³am

   - Na pó³ce mojej biblioteki.
   - No widzisz. A przecie¿ ta ksiêga, to list zakochanego Boga do Ciebie.

Od tej rozmowy ilekroæ siêgam po Bibliê s³yszê to zdanie. A problem
polega na tym drobnym s³ówku - ilekroæ. Wci¹¿ nie mia³am czasu, albo na-
strój by³ nie taki.

A¿, przed wielu laty spotkali�my ludzi z Domowego Ko�cio³a. Zaczêli-
�my siê spotykaæ w grupie kilku ma³¿eñstw i ksiêdza - za³o¿yli�my kr¹g. Oka-
za³o siê,¿e czytanie Pisma �wiêtego to jedno ze zobowi¹zañ. Postanowili-
�my razem z mê¿em czytaæ wspólnie. Najczê�ciej robimy to rano, przed  pra-
c¹. Czasem jest to tylko jedno krótkie zdanie, a nadaje sens wszystkiemu co
czynimy w ci¹gu dnia.

 �A do nich rzek³: Gdzie jest wasza wiara?� (£k 8,25). No w³a�nie, gdzie?
Biegn¹c od k³opotu do zmartwienia, szukaj¹c rado�ci, pchaj¹c nasze,

czasem trudne taczki zwane ¿yciem zapominamy, ¿e On czeka na nasz¹
mi³o�æ. Ale, ¿eby pokochaæ, trzeba najpierw poznaæ. A poznaæ to czytaæ o
Nim i z Nim. Czytaæ s³owa i zdania, ale tak naprawdê to uwa¿nie s³uchaæ, co
On mi - mnie w³a�nie, w tej chwili chce powiedzieæ. I nie poprawiaæ tego co
s³yszê, nie dopasowywaæ do mojego �wiata - ale wzi¹æ ze sob¹ w ¿ycie, tak
w³a�nie jak On powiedzia³. I zaufaæ do koñca, bo On przecie¿ najlepiej wie,
jak mam dzi� ¿yæ.

Pismo �wiête ju¿ nie stoi w szeregu innych ksi¹¿ek. Jest z nami na
stole - jak codzienny chleb. Jak list od Przyjaciela do którego wci¹¿ i wci¹¿
siê wraca.

Modlitwa osobista
Jednym ze zobowi¹zañ w Ruchu Domowego

Ko�cio³a, jest modlitwa osobista nazywana tak¿e �na-
miotem spotkania�. Praktyka ta nawi¹zuje do jedne-
go z najpiêkniejszych i najg³êbszych tekstów biblij-
nych o modlitwie, kiedy to Moj¿esz chc¹c rozmawiaæ
z Panem �szed³ do Namiotu Spotkania, który by³ poza
obozem� (Wj 33, 1-10). Fragment ten ukazuje nam,
¿e istot¹ takiej modlitwy jest d¹¿enie do osobistego
kontaktu z Bogiem. Aby to mog³o nast¹piæ trzeba nam
wej�æ do �namiotu spotkania�, tj. znale�æ odpowied-
nie miejsce i czas , aby nam nic, ani nikt nie przeszka-
dza³, wyciszyæ siê i odsun¹æ wszystkie sprawy, które
w jaki� sposób mog³yby nam przeszkadzaæ w tym spo-
tkaniu. Zaleca siê aby w ci¹gu ka¿dego dnia znale�æ
oko³o 15 minut by byæ wy³¹cznie do dyspozycji Boga,
który ma zawsze czas dla nas. Je�li Mu naprawdê ufa-
my i oczekujemy od Niego pomocy, te chwile musimy
mieæ tylko dla Niego.

Modlitwa osobista jest spotkaniem z Panem.
W czasie tej modlitwy powierzamy Mu wiele spraw,
mówimy co boli, z czym nie mo¿emy sobie poradziæ,
prosimy, dziêkujemy oraz s³uchamy. S³uchamy, co Pan
chce nam powiedzieæ. Nasz Ojciec Niebieski mówi do
nas tak prosto, czasem urywkiem Pisma �wiêtego,
czasem s³owami pie�ni... Modlitwa osobista jest cza-
sem rado�ci, który wiele zmienia w naszym ¿yciu, wiele
spraw prostuje i daje chwile wytchnienia, bo wiemy,
¿e jest kto� kto nas z mi³o�ci¹ wys³ucha i pomo¿e tak
jak nikt inny.

Modlitwa osobista jest podstawowym zobowi¹-
zaniem w Ruchu. Porz¹dkuje ona ca³e nasze ¿ycie.
Od osobistego stosunku do Boga uzale¿nione s¹
wszystkie nasze ¿yciowe dzia³ania. Odniesieniem do
tego niech bêd¹ s³owa �w. Augustyna - �Gdzie Bóg
jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na w³a-
�ciwym miejscu�.

Teresa i Piotr

/por. Ewangelia/

9 lipiec
14 Niedziela Zwyk³a

Ez 2,2-5; 2Kor 12,7-10; Mk 6, 1-6.

�Tylko w swojej ojczy�nie, w�ród
swoich krewnych i w swoim domu
mo¿e byæ prorok tak lekcewa¿ony.�

Zofia i Andrzej

/por. Ewangelia/

16 lipiec
15 Niedziela Zwyk³a

Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13.

�...i przykaza³ im, ¿eby nic z sob¹
nie brali na drogê..."
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Ta publikacja
jest pomy�lana jako for-
ma promocji i okazja do
mini-prezentacji osi¹-
gniêæ uczniów klas I
gimnazjum w ramach
spotkañ na lekcjach ka-
techezy.

Jednym z wielu
priorytetów katechezy
w klasie pierwszej, jest
zdobycie umiejêtno�ci
rozpoznawania drogi
docierania S³owa Bo¿e-
go do cz³owieka, a tak-
¿e rozumienia tekstów
Biblii i dokumentów Ko-

�cio³a oraz odkrycia znaczenia S³owa Bo¿ego dla ca³ego ¿ycia cz³o-
wieka. W�ród bogactwa tematów z którymi przysz³o siê zmierzyæ
m³odym chrze�cijanom w trakcie roku katechezy, by³ i taki, który
zosta³ opatrzony tytu³em �Ostateczne powo³anie�. Mia³ on skierowaæ
ich uwagê na pytania o ¿ycie po �mierci. Poszukuj¹c odpowiedzi na
te pytania, dotknêli�my rzeczywisto�ci, któr¹ wierz¹cy okre�laj¹ s³o-
wem �niebo�. Wszyscy mamy �wiadomo�æ jak ró¿ne wyobra¿enia
towarzysz¹ ludziom wiary, kiedy my�l¹, zastanawiaj¹ siê i próbuj¹
wyja�niæ znaczenie tego istotnego i fundamentalnego pojêcia dla ¿y-
cia wiar¹. Tajemnicy nieba nie da siê unikaæ ani pomijaæ, bo jest prze-
cie¿ �ci�le zwi¹zana z nasz¹ egzystencj¹.

Aby zmotywowaæ uczniów do twórczej pracy, poprosi³em ich
o napisanie w grupach notatki prasowej, w której nie tylko dokonaj¹
opisu, czy te¿ zdefiniuj¹ niebo, ale podejm¹ próbê prostowania fa³-
szywych wyobra¿eñ i t³umaczeñ rzeczywisto�ci nieba. Dlatego tytu³
notatki brzmi: �Sprostowaæ b³¹d�. Do dyspozycji otrzymali wybrane
teksty Pisma �wiêtego i Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego (KKK).
Jedn¹ z form nagrody, by³a obietnica pojawienia siê najlepszych tek-
stów w �Bia³ym Kamyku�, co  niniejszym z satysfakcj¹ czyniê. Przy-
znam, ¿e mia³em trudno�ci z wyborem najlepszej pracy, bo wszyst-
kie s¹ warto�ciowe i cenne, ale ze wzglêdu na ograniczenia przedsta-
wiam trzy, po jednej z ka¿dej klasy.

Klasa I A: Sprostowaæ b³¹d�

Co to jest niebo?
Wielu z nas uwa¿a, ¿e niebo to miejsce, do którego trafiaj¹

dobrzy ludzie po �mierci. Wyobra¿enia o niebie s¹ ró¿ne. Czêsto s³y-
szymy zwierzenia ludzi, którzy mówi¹: �czujê siê jak w niebie�. Na
ziemi s¹ takie chwile, kiedy cz³owiek nie potrafi okre�liæ swojej rado-
�ci i szczê�cia. Lecz warto zastanowiæ siê nad s³owami zamieszczo-
nymi w KKK, które najlepiej ukazuj¹ nam, co to jest niebo: �...to do-
skona³e ¿ycie z Trójc¹ �wiêt¹, to komunia ¿ycia i mi³o�ci z Ni¹, z
Dziewic¹ Maryj¹, Anio³ami, Wszystkimi �wiêtymi. (...) Niebo jest
celem ostatecznym i spe³nieniem najg³êbszych marzeñ ...�. Wed³ug
KKK ¿ycie w niebie oznacza bycie z Chrystusem. A jakie w Pi�mie
�wiêtym mo¿emy odnale�æ �wskazówki� dotycz¹ce nieba. Jezus mówi
nam, ¿e gdy odejdzie przygotuje nam miejsce wiecznej rado�ci. Na-
tomiast �w. Jan wyja�nia, ¿e Bóg bêdzie �Bogiem z nami�, czyli ¿e
Bóg bêdzie stanowi³ z nami wspólnotê mi³o�ci. �wiêty £ukasz nato-
miast t³umaczy nam na podstawie przypowie�ci Pana Jezusa, ¿e nie-
bo to wieczne szczê�cie w Królestwie Bo¿ym i ucztowanie z Nim. A
w Li�cie do Koryntian �w. Paw³a mo¿emy przeczytaæ, ¿e �ani oko nie
widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ,
jak wielkie rzeczy przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹...�. Tak
wiêc, nie mo¿emy tworzyæ sobie wyobra¿eñ na podstawie tylko

swoich przemy�leñ  i bazowaæ na ludzkiej fantazji, lecz warto po-
s³uchaæ s³ów Boga, bo tylko On najlepiej potrafi nam przekazaæ praw-
dê o Królestwie Boga. We wszystkich s³owach Boga o niebie powin-
ni�my szukaæ odniesienia do naszego ¿ycia. Jego s³owa s¹ skie-
rowane bezpo�rednio do ka¿dego z nas, wiêc Bóg chce aby�my
osi¹gnêli szczê�cie i ¿yli z Nim w wieczno�ci. Naszym zadanie
jest staranie siê o to, aby swoje ¿ycie opieraæ na zasadach Ewan-
gelii. To z Pisma �wiêtego powinni�my czerpaæ si³y do naszego ¿y-
cia. W nim jest s³owo, które nie przemija.

Agata Selecka,  Ma³gorzata ¯ak,  Marcin Sikora,
Bart³omiej Kaczor,  Artur Stefan

Klasa I B: �Sprostowaæ b³¹d...�

Niektórzy chrze�cijanie my�l¹, i¿ maj¹ niebo zagwarantowa-
ne tym, ¿e wierz¹ w Jezusa. Nie d¹¿¹ do tego, ¿eby ich ¿ycie by³o
doskona³e, godne nieba.

Skoro wierzymy w Chrystusa, to czego nam wiêcej trzeba do
zbawienia? Przecie¿ On sam powiedzia³: �Kto we mnie wierzy ma
¿ycie wieczne�.

Bóg zaprasza cz³owieka do bycia z Nim. Cz³owiek zaabsorbo-
wany �przyziemnymi� sprawami, nie zauwa¿a zaproszenia Boga. Nie
ma czasu na chwilê zadumy nad swoj¹ wiar¹. Jest chrze�cijaninem,
ale czy ¿yje tym co wyznaje? Przecie¿ ca³e nasze ¿ycie bêdzie s¹dzo-
ne przez Najwy¿szego, a nie tylko te dobre uczynki, które w czê�ci
czynili�my z powinno�ci.

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego podaje, i¿ niebo �jest celem
najg³êbszych d¹¿eñ cz³owieka�. Ale czy on naprawdê do tego d¹¿y?

Czym¿e jest niebo? Bóg porównuje niebo do uczty. Uczta ko-
jarzy nam siê z obfito�ci¹. Odnosz¹c to do Boga, mo¿na stwierdziæ,
i¿ niebo jest to obfito�æ ³ask. Te nasze domys³y opieramy wy³¹cznie
na tekstach Pisma �wiêtego, gdy¿ nieba �ani oko nie widzia³o, ani
ucho nie s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ...� Jezus chce
aby�my byli wiecznie szczê�liwi wraz z Nim u Jego Ojca. Powiedzia³:
�A gdy odejdê, przygotujê wam miejsce, przyjdê powtórnie i zabiorê
was do siebie�. Jezus pragnie byæ z nami. Ale czy my chcemy byæ
razem z Nim w wieczno�ci? Czy sposób w jaki ¿yjemy �nie zobojêtnia
tego pragnienia�.

Emilka Polewka,  Justyna Pikos,  Magda Kurowska,
Angelika Tatka

Klasa I C: �Sprostowaæ b³¹d...�

Ludzie wyobra¿aj¹ sobie niebo jako miejsce, w którym ¿ycie
jest piêkne i wieczne, gdzie mieszkaj¹ wszyscy �wiêci i Bóg Stwórca
ca³ego �wiata. Wed³ug niektórych, niebo jest zamkniête z³ot¹ bram¹,
której pilnuje �wiêty Piotr wpuszczaj¹cy czyste dusze. To nie zupe³-
nie prawdziwy obraz.

Wed³ug Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego i tekstów Pisma
�wiêtego niebo jest ostateczno�ci¹ ¿ycia cz³owieka, jego przeznacze-
niem, spe³nieniem najg³êbszych d¹¿eñ, stanem najwy¿szego i osta-
tecznego szczê�cia. Bycie z Jezusem Chrystusem oznacza ¿ycie  w
niebie. Dusze bêd¹ce w niebie odnajduj¹ tam swoj¹ prawdziw¹ to¿sa-
mo�æ i swoje imiê. Takie jest nauczanie KKK o niebie, a �w. Pawe³ w
Li�cie do Koryntian przedstawia niebo jako wielka tajemnicê i nagro-
dê, któr¹ Bóg przygotowa³ dla tych którzy w Niego wierz¹. �w. Jan
pisze, ¿e Bóg zst¹pi na ziemiê i zabierze nas do Siebie. A w Apokalip-
sie czytamy o nowym niebie i ziemi, których w³adc¹ jest Bóg. W
nowym �wiecie nie bêdzie �mierci, ¿a³oby i wszelkiego z³a. �w. £u-
kasz opisuje niebo na podstawie przypowie�ci, któr¹ opowiedzia³ Je-
zus, w której zachêca nas do czynienia mi³osierdzia i dobra dla zdo-
bycia nagrody, któr¹ jest niebo.
Postêpuj¹c zgodnie z wol¹ Boga, który jest naszym Ojcem na pewno
osi¹gniemy szczê�cie. Tylko On wie co jest dla nas najlepsze.

Anna Basiñska,  Rafa³ Chrapek,
Adrian Kuca³a,  Agnieszka Skrzeczek

Obietnica nieba...

W. Sz.



Do podzielenia siê przemy�leniami
na temat, ogólnie mówi¹c praw - kogo i do
czego, sk³oni³ mnie artyku³ Mediatora za-
mieszczony w 9 numerze BK. Nie pamiê-
tam kiedy, nie pamiêtam gdzie, przeczyta-
³em informacjê na temat odkrycia przez ar-
cheologów tekstu z czasów cesarstwa rzym-
skiego, w którym, krótko mówi¹c, przedsta-
wione by³y problemy wychowawcze doty-
cz¹ce tzw. �konfliktu pokoleñ�. Autor tekstu
podkre�la³ brak poszanowania przez m³o-
dych utrwalonych i sprawdzonych warto�ci,
wzorców zachowañ i postêpowania, ho³do-
wania ekstrawaganckiej modzie, uczesa-
niu... Zastanawia³ siê tak¿e, nie kryj¹c swe-
go niepokoju, do czego te akty  sprzeciwu
m³odych i nowe pomys³y doprowadz¹. Gdy-
by przej�æ do porz¹dku dziennego nad ar-
chaiczn¹ form¹ i stylem pisma, mo¿na by-
³oby stwierdziæ, ¿e tekst ten opisuje proble-
my wystêpuj¹ce w obecnym czasie. A za-
tem -  nic siê nie zmieni³o? To zbytnie
uproszczenie.

Dobrze pamiêtam czasy kiedy na-
uczyciel by przekonaæ uczniów do swych
racji u¿ywa³ w szkole(!) bardzo mocnego i
twardego argumentu w postaci kija lub linij-
ki. Nawet przez my�l ukaranemu nie przy-
sz³oby skar¿yæ siê rodzicom. System kar i
nagród by³ bardzo prosty i z pe³n¹ konse-
kwencj¹ realizowany. A dzi�?

W Go�ciu Niedzielnym nr12/2005
Przemys³aw Kucharczak w artykule - Na
pomoc nauczycielom, zastanawia siê - �Co
zrobiæ, by nauczyciele nie musieli siê oba-
wiaæ agresywnych uczniów? Gdzie s¹ pra-
wa nauczyciela? Agresywny uczeñ mo¿e w
polskiej szkole biæ kolegów i kole¿anki,
kra�æ, wymuszaæ, sprzedawaæ narkotyki. A
pañstwo odbiera nauczycielom prawo do
tego, ¿eby takiego ucznia powstrzymaæ - na-
pisali�my 9 stycznia w artykule «Na ratu-
nek nauczycielom»�. A zatem - zmieni³o siê?
To te¿ z pewno�ci¹ uproszczenie problemu.
Wdziêczny jestem Mediatorowi, ¿e w swym
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artykule poruszy³ bardzo wa¿ne zagadnie-
nie, które dotyczy nas wszystkich - sprawê
naszych wzajemnych odniesieñ, relacji,
wra¿liwo�ci i otwarcia siê na potrzeby bli¿-
szych i dalszych nam osób. Jest to problem
¿ywotnie wa¿ny, ka¿dy z nas zbiera bowiem
owoce bêd¹ce wynikiem postawy jak¹ przy-
j¹³ wobec innych.

Kilkadziesi¹t lat temu w Ameryce na
szerok¹ skalê wprowadzono tzw. �system
bezstresowego wychowania�. Za³o¿enia
okaza³y siê po latach utopijne, ale w swoim
czasie wielu rodziców przekona³o "nauko-
we" uzasadnienie eliminacji wszystkich stre-
sów w procesie wychowania dzieci oraz za-
spokajania ich wszystkich potrzeb. Nie miej-
sce tutaj by szczegó³owo opisywaæ ten sys-
tem. Istnieje szereg opracowañ na ten te-
mat. Wystarczy np. w przegl¹darce Google
wpisaæ has³o - �bezstresowe wychowanie�.
Model ten mia³ doprowadziæ do wychowa-
nia osób bardzo zaradnych ¿yciowo, odpor-
nych na trudno�ci, które ich spotkaj¹. Sta³o
siê dok³adnie odwrotnie. A zatem - Stwa-
rzaæ dzieciom trudno�ci i dodatkowe stre-
sy, by je uodporniæ? My�lê, ¿e tutaj wiêk-
szo�æ Czytelników BK zaprotestuje.

Na koniec mo¿e historyjka -
anegdotka.

W autobusie MZK jedzie m³oda
matka ze sw¹ kilkuletni¹ córeczk¹. Oby-
dwie siedz¹ na osobnych miejscach mimo
wielu osób stoj¹cych. Córeczka bardzo do-
brze bawi¹c siê kopie do czasu do czasu
siedz¹ca naprzeciw starsz¹ pani¹, która
za pierwszym razem nieco usuwa siê. To
nie wystarcza. Córeczka tak¿e przesuwa
siê i ponownie kopie pani¹. Po kilku ta-
kich kopniê-
ciach starsza
pani nie wy-
trzymuje i
zwraca siê
do m³odej
matki:

Bezstresowe wychowanie -
w odpowiedzi Mediatorowi

/por. Ewangelia/

23 lipiec
16 Niedziela Zwyk³a

Jr 23,1-6; Ef 2,13-18, Mk 6,30-34.

�Pójd�cie wy sami osobno na miej-
sce pustynne i wypocznijcie nieco.�

/por. Ewangelia/

30 lipiec
17 Niedziela Zwyk³a

2Krl 4,42-44; Ef 4,1-6; J 6,1-15.

�Jezus wzi¹³ chleby i odmó-
wiwszy dziêkczynienie, roz-
da³ siedz¹cym...�

- Proszê zwróciæ uwagê swe córce na jej
niegrzeczne zachowanie.
- Co te¿ sobie pani wyobra¿a - s³yszy w
odpowiedzi - moja córka jest wychowywa-
na bezstresowo.

Ca³emu zaj�ciu przygl¹da i przys³u-
chuje siê licealista, który namiêtnie ¿uje
gumê. Córeczka oczywi�cie ponownie ko-
pie starsz¹ pani¹. W pewnym momencie li-
cealista wyci¹ga gumê do ¿ucia i przykleja
j¹ do nosa m³odej mamusi.
- Jak pan �mie! Co te¿ sobie pan wyobra-
¿a!!! - zareagowa³a krzykiem m³oda mama.
- Ja te¿ by³em wychowywany bezstresowo
- odpowiedzia³ licealista.

Podziêkowania

Sk³adamy serdeczne podziêkowania panu:
Stanis³awowi Mirkowi, tacie Dagmarki
z grupy III, który ju¿ kolejny raz wyremonto-
wa³ hu�tawki i ³aweczki w ogródku przed-
szkolnym. Po odmalowaniu s¹ jak nowe.

Dyrekcja przedszkola

PS
Proponujê Czytelnikom BK podjêcie
próby odpowiedzi na pytanie
- Czy mo¿na wobec dzieci stosowaæ
przemoc fizyczn¹?

Jan
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KAMYCZEK � strona dla dzieci
Mamo, tato, przeczytaj mi proszê...

Anio³ stró¿ i dzieci - Anna Matusiak

W domku stoj¹cym
Miêdzy drzewami
Mieszka³ brat z siostr¹
I z rodzicami.

Ch³opczyk - Mateusz
Lubi³ wêdrowaæ,
Wiêc swojej siostrze
Zaproponowa³�

Kasiu, tak piêkna
Jest dzi� pogoda;
Mo¿e gdzie� czeka
Na nas przygoda?

Kasi spodoba³
Siê pomys³ brata.
Wszak to ostatnie
Podrygi lata!

Pobiegli szybko
W stronê strumyka,
By w nim ³adnego
Szukaæ kamyka.

Ten mia³ prezentem
byæ dla tatusia,
a kwiatki dostaæ
mia³a mamusia.

Kasia krzyknê³a:
Po tamtej stronie
Rosn¹ stokrotki!
Idziemy po nie!

Weszli na k³adkê,
By such¹ nog¹
Przej�æ nad strumyka
G³êbin¹ srog¹.

Nagle Mateusz
O co� siê potkn¹³,
Run¹³ do przodu
I Kasiê popchn¹³.

Aniele Bo¿y,
Stró¿u kochany,
Spraw, by�my z k³adki
Nie pospadali!

Anio³ by³ blisko,
Tu¿ na polanie,
Tote¿ us³ysza³
Dzieci wo³anie.

Podniós³ dziewczynkê,
Chwyci³ ch³opczyka,
I dzieci przesz³y
Nad brzeg strumyka.

Kasia bukiecik
Zrobi³a ³adny,
Mateusz znalaz³
Kamyczek zgrabny.

Anio³a Stró¿a
Pomalowanie
Bêdzie dzi� dla nich
£atwym zadaniem.

Czy modlisz siê codziennie do swojego Anio-
³a Stró¿a? Zobacz, jaki Pan Bóg jest dobry.
Przy ka¿dym cz³owieku postawi³ Anio³a, ¿eby go
strzeg³.

Po³¹cz kropki od 1 do 10 z prawej i z lewej strony,
a dowiesz siê co jeszcze dzieci zobaczy³y

ko³o strumyka. Pokoloruj rysunek.
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S¹ wakacje. Macie
du¿o wolnego czasu. Lecz
czy pamiêtacie, ¿e zawsze
trzeba byæ grzecznym, do-
brze siê zachowywaæ? Czy
macie dobre maniery?

Dobre maniery obo-
wi¹zuj¹ nas nie tylko w
domu ale i na placu zabaw,
w autobusie, w szkole, w
kinie, w lesie. Je¿eli bêdzie-
cie pamiêtaæ jeszcze o s³o-
wach: proszê, przepra-
szam, dziêkujê, to z dziew-
czynek wyrosn¹ prawdziwe
damy, a z ch³opców - d¿en-
telmeni.

Stronê przygotowa³y nauczycielki z Przedszkola w Jaworniku

Babcia - Czes³aw Janczarski

Jedzie Jacek tramwajem
Rozsiad³ siê wygodnie
I patrzy jak po mie�cie
Spaceruj¹ przechodnie.
Przy Jacku stoi babcia.
- Sied� sobie, wnuczku drogi!
Stara babcia postoi
Choæ ty masz m³ode nogi�
Wysiad³ Jacek - a babcia
Ciê¿kie paczki zbiera.
Czy kto� by z was pochwali³
Tego kawalera?

Zastanówcie siê, czy
Jacek wyro�nie na d¿en-
telmena? Dlaczego?

Pokolorujcie tylko te
obrazki, na których dzieci
dobrze siê zachowuj¹.
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Nadal nie ma tytu³u m³odzie¿owych stron
BIA£EGO KAMYKA - czekamy na Tw¹ propozycjê

Z³ocenia kopu³ wie¿ a
suche korony drzew.
Ska³y bia³e w krysztale

wody k¹pane a korzenie pij¹ce krew za-
mordowanych. Powietrze �miechem têt-
ni¹ce a zaduch cierpienia zmieszany z po-
tem. �wiec¹ce klejnoty na delikatnej skó-
rze a ró¿aniec g³odnych z chleba zrobio-
ny w rêkach suchych trzymany mocno...

S³oñce ju¿ prawie zasz³o. Koniec
lekcji, ale powrót do domu przek³adam
na trochê pó�niej. Idê ze swoim znajo-
mym po torach kolejowych. Dzieñ uk³o-
ni³ siê nocy i odszed³, ale dla nas w sk³o-
nie pozosta³ i pozwoli³ nam patrzeæ. Nie-
wiele s³ów mówimy, nie bêdziemy tam po
raz pierwszy.

"Lipowy do³ek", a tam krótkie strza³y w nagie
trzês¹ce siê chude cia³a. G³ucha cisza i warkot od-
je¿d¿aj¹cej ciê¿arówki. Cia³a przysypane warstw¹
piachu i ziemi. To polscy wiê�niowie polityczni i
¯ydzi ukrywaj¹cy siê w Krakowie. Ciê¿arówka zbli-
¿a siê do centrum i tylko ko³a gumowe szanuj¹ cisz¹
kamienne nagrobki ze zniszczonego cmentarza, któ-
rymi droga jest utwardzona. Dla przesz³o�ci dzieñ
siê skoñczy³. Esesmani pij¹ herbatê i pal¹ fajki. W
planie krematorium i komory gazowe. Oto obóz kon-
centracyjny P³aszów.

Kraków inny, samotny, bez z³ota - bez tury-
stów, sklepów, pami¹tek. Gdzie inaczej pachn¹
kwiaty i ciernie nie tylko szarpi¹ ubrania, lecz serca
rozdzieraj¹ �ci�niête. Przyroda bluszczem poch³ania

Kraków inny, samotny, bez z³ota...

ruiny domów, gdy¿ czas nie zd¹¿y³. I stare oczy ³zami
s¹ pokryte, a m³ode powag¹ b³yszcz¹ prawdziw¹.

Ziemi rana powiêksza³a siê jeszcze bardziej. Ka-
mienio³om przymusowo poszerza³y rêce wiê�niów, a
kamienie - ich dzieci, osiad³y w sercach esesmanów,
zamiast tworzyæ budulec wspania³y. To¿, dlatego oprawcy
nie czuli ju¿ bicia, nie czuli nic. Obozem karnym sta³a
siê blizna i znowu¿ da³ siê s³yszeæ warkot ciê¿arówek.

Teraz tafla jeziorka milczy i konie biegaj¹ swo-
bodnym truchtem. Patrz¹ jednak ostro¿nym okiem na
�rebaka, aby nie porani³ siê na kolczastych drutach...

Dzieñ dokona³ uk³onu, u�miechn¹³ siê smut-
nie i znikn¹³ w ciemno�ciach. Po¿egna³em siê ze
Stefanem i wróci³em do domu.

za: http://www.podgorze.pl

Jedna z akcji -
Sprz¹tanie �wiata

T. �.

Kamienio³om Liban
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Wiem doskonale, jak my - m³o-
dzie¿ wrêcz uwielbiamy horrory i roman-
se J. Dlatego special for you mro¿¹ca
krew w ¿y³ach historyjka. Ale najpierw:
sprawd�cie czy nikogo nie z rodziny nie
ma w pobli¿u, bo jak siê kto� dowie, ¿e
opowiadam takie historie, to bêdê bez-
robotn¹:), sprawd�cie czy jaki� paj¹k
nie chodzi wam po rêce i czy jaki� w¹¿
was nie dusi. Jak nie to mo¿ecie zaczy-
naæ.   3...2...l ...start... go!

W pi¹tek by³a impreza u Przemka.
Wszystko zapowiada³o siê �wietnie. Du¿o
ludzi, du¿o jedzenia i odjechana muza. Ja,
oczywi�cie posz³am z moim ch³opakiem,
Markiem. Ju¿ chodzimy ze sob¹ 3 lata. Kupa czasu. No nie?! Wszystko mia³o
siê zacz¹æ o 20.00.  Ja by³am gotowa ju¿ o 18.00, bo razem z moim boyem
mieli�my i�æ kupiæ jaki� upominek dla Przemka. Nic nie mia³am do Przemka.
Kole� bardzo u³o¿ony, sympatyczny mi³y, nawet przystojny, ale by³o co� w nim
takiego dziwnego. Gdy pyta³am siê innych ludzi, to oni mówili, ¿e jest w porz¹d-
ku i okey. Dobra, niech im �wieci, ale ja czujê, ¿e co� jest nie tak. Jeszcze jedno
mnie zastanawia³o, czemu tylko ja, jedyna dziewczyna by³am zaproszona na tê
imprezê? Wszyscy mi mówili, ¿e jestem jego najlepsz¹ przyjació³k¹, a poza tym,
to on nie ma ¿adnej zaufanej osoby, takiej jak ja. Dziwne, ale spox. By³o co�
jeszcze, co mi nie dawa³o spokoju. Koledzy Przemka, miêli na ramieniu dziwne
znaki.

Wracaj¹c do przyjêcia. Razem z Markiem pojechali�my samochodem.
Kiedy dotarli�my na miejsce, Markowi zepsu³y siê wycieraczki i musia³ je napra-
wiæ. Wiêc  posz³am sama. Dom wygl¹da³ dziwnie. By³am ju¿ przed drzwiami, a
one siê same otwar³y. To by³o dziwne. Wesz³am. Nikogo nie by³o. Ju¿ sobie
pomy�la³am, ¿e wszystko jest odwo³ane, ale przecie¿ sta³y przed domem samo-
chody moich kumpli i kumpli Przemka. Us³ysza³am dziwne ³kanie w piwnicy.
Posz³am sprawdziæ. Zesz³am po schodach. Próbowa³am zapaliæ �wiat³o, ale
¿arówka by³a spalona. Po chwili, �co�� mnie chwyci³o za nogi i na³o¿y³o worek
na g³owê. Krzycza³am jak opêtana. Wzywa³am pomocy, ale nikt mnie nie s³y-
sza³. To �co��, gdzie� mnie przenios³o i po³o¿y³o. Siedzia³am ca³a zmarzniêta,
zap³akana, mokra i cuchn¹ca na czym� mokrym. Zdjêto mi worek z g³owy. Zo-
baczy³am postacie przypominaj¹ce ludzi w czarnych p³aszczach, bez twarzy.
Zamar³am. By³a w³¹czona jaka� mroczna piosenka. Krzycza³am coraz g³o�niej.
Wokó³ mnie by³o pe³no �wieczek, wody i jaka� studnia. Czterech z tych �stwo-
rów� wziê³o mnie, zwi¹za³o i przenios³o bli¿ej studni. Wtedy odezwa³ siê jaki�
bardzo gruby g³os :� Za chwilê zostaniesz po�wiecona bogu ziemi - Ubrinowi�.
Pomy�la³am sobie, ¿e to wszystko sen, ale tak nie by³o. Zaczê³am siê wyrywaæ
i p³akaæ i g³o�niej krzyczeæ, ale na nic. Podesz³o do mnie tych czterech i posta-
wili mnie na nogi. Us³ysza³am co�, co dobywa³o siê ze studni. �Co�� mia³o przy-
byæ do mnie na górê. By³am pe³na strachu. Przed moimi oczami pojawi³a siê
czarna postaæ. Reszta zaczê³a klaskaæ i tupaæ nogami. Poczu³am, ¿e umieram.
I wtedy czarna postaæ �ci¹gnê³a p³aszcz i zobaczy³am Marka. Ulga. Za�wieci³y
siê �wiat³a, zaczêli schodziæ znajomi i moje przyjació³ki do piwnicy, i wszyscy
zaczêli �piewaæ �Sto lat�. W oczach stanê³y mi �wieczki. Marek mnie przytuli³.
Okaza³o siê, ¿e mamy rocznicê chodzenia ze sob¹, o której kompletnie zapo-
mnia³am. By³am trochê wkurzona na wszystkich, a najwiêcej na Marka. Ale w
koñcu to wszystko by³o dla mnie, dla nas. Ca³a impreza by³a po prostu udana.
Wszystko siê uda³o, nawet najmniejsze szczegó³y.J

Je�li doszli�cie do tego momentu, to znaczy, ¿e jeszcze nie umarli�cie.J
Tak wiêc widzicie, musicie uwa¿aæ z kim i do kogo idziecie na imprezê. Mam
nadziejê, ¿e trochê strachu wam napêdzi³am i mnie nie wylej¹.J

�Aaaaaaaa... bojê siê, wcale siê nie bojê� Jak du¿o mo¿e zobaczyæ
ma³a dzieciêca �renica?
Ile mo¿e znie�æ
ma³e dzieciêce serce?
Jak wiele mo¿e zrozumieæ
ma³y dzieciêcy umys³?
Ile mog¹ ud�wign¹æ
ma³e dzieciêce ramiona?

Gdzie jest granica, na której
rado�æ zamienia siê w przera¿enie
czu³o�æ - w niepokój
blisko�æ - w samotno�æ
ufno�æ - w lêk
wiara - w bezsilno�æ
nadzieja - w rozpacz
mi³o�æ - w ¿al
pamiêæ - w niepamiêæ

Kto postawi Anio³a Prawdy
na stra¿y ma³ej dzieciêcej �renicy
ma³ego dzieciêcego serca
ma³ego dzieciêcego umys³u
ma³ych dzieciêcych ramion
by strzeg³ ich czysto�ci
niewinno�ci
prawdy...?

Có¿ to jest Prawda?

Czy prawd¹ jest to,
o mówi¹ o tobie inni?
czy to, co mówisz o sobie sam?
Czy prawd¹ jest to, co wiesz,
czy to, o czym jeszcze
nie masz pojêcia?
Czy prawd¹ jest to, co by³o wczoraj,
czy to, co bêdzie jutro?
Czy prawd¹ jest to, co my�lisz,
czy to, co czujesz?
Czy prawd¹ jest to,
co �przed�, czy �za� granic¹ ma³ej
dzieciêcej duszy?
Gdzie jest takie miejsce,
w którym mo¿na siê nie baæ?
Gdzie jest takie miejsce,
w którym mo¿na siê nie wstydziæ?
Gdzie jest takie miejsce,
w którym jest bezpiecznie?
Jak d³ugo trzeba i�æ,
¿eby znale�æ siebie?
Wysoki S¹dzie
Nie mam wiêcej pytañ
Ma³e dzieciêce serce poch³on¹³ �wiat.
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W dniu 11.06.2006 r. o godz. 12.30 na boisku LKS �Sêp� w Drogini odby³y
siê gminne zawody sportowo - po¿arnicze m³odzie¿owych dru¿yn

po¿arniczych.

Do zawodów zg³oszono 7 dru¿yn ch³opców i 3 dru¿yny dziewcz¹t. Po�ród zg³oszo-
nych dru¿yn znalaz³a siê równie¿ dru¿yna z Jawornika. W sk³ad naszej ekipy weszli:
kierowca samochodu po¿arniczego wiceprezes OSP druh Stanis³aw Hudaszek , opie-
kun M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej z-ca komendanta OSP druh Mariusz Pustu³a,
druh Stanis³aw Polewka. Zawodnicy to:

Fabian Cudak
Marek Podoba
Gabriel Piwowar
Damian Starzec
Marcin �wiat³oñ
Piotr Cudak
Bogumi³ Cudak
Miros³aw Polewka
Kamil Nawalany
Wojciech ¯ycki

Ka¿da ekipa
musia³a dobrze wy-
konaæ dwie konku-
rencje . Konkuren-
cja 1 polega³a na
sztafecie po¿arni-
czej w której ka¿dy
z 10 zawodników
musia³ pokonaæ od-
powiedni¹ prze-
szkodê i przekazaæ
pr¹downicê nastêp-
nemu zawodnikowi.
W konkurencji liczy-
³a siê dok³adno�æ i
czas. Konkurencja
2 by³a æwiczeniem
bojowym. W tej kon-
kurencji zawodnicy
musieli wykazaæ siê
nie tylko umiejêtno-
�ci¹ szybkich bie-
gów, ale tak¿e po-
prawnym wykona-
niem zadañ, w któ-
rych nale¿a³o poko-
naæ przeszkody,
zbudowaæ liniê ga-
�nicz¹ z 4 odcinków
wê¿y, nape³niæ po-
jemniki wod¹ poda-
wan¹ z hydronetki,
w³a�ciwe u³o¿enie
armatury po¿arni-
czej oraz poprawne
wykonanie zada-
nych wêz³ów. M³odzie¿owa dru¿yna po¿arnicza zajê³a 6 miejsce . Dyplom odebra³ z r¹k
burmistrza Macieja Ostrowskiego dowódca dru¿yny. Ca³a dru¿yna w nagrodê otrzyma-
³a ciekawe upominki. Nastêpne zawody m³odzie¿owych dru¿yn odbêd¹ siê w 2008
roku a na rok przysz³y 2007 do udzia³u w zawodach bêdzie przygotowywaæ siê dru¿yna
seniorów naszej jednostki.

Przy samochodzie OSP Jawornik Star 244.
1 rz¹d od lewej klêcz¹: Kamil Nawalany, Piotr Cudak; 2 rz¹d
przed samochodem od lewej stoj¹: Gabriel Piwowar, Bogumi³
Cudak, Miros³aw Polewka, druh Mariusz Pustu³a, Wojciech ̄ yc-
ki; 3 rz¹d na samochodzie od lewej stoj¹: Marcin �wiat³oñ,
Damian Starzec, Marek Podoba, Fabian Cudak.

Dowódcy M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych z Burmistrzem
Miasta i Gminy My�lenice mgr Maciejem Ostrowskim. Dowód-
ca MDP z Jawornika Fabian Cudak pierwszy z prawej w pierw-
szym rzêdzie.

Druh Mariusz Pustu³a

Zawody sportowo-po¿arnicze
w Drogini

W tym roku szkolnym impre-
za z okazji Dnia Matki i Ojca mia-
³a inny charakter.
Korzystaj¹c z go�cinno�ci Dyrek-
cji Szko³y Podstawowej zosta³a
zorganizowana na Sali gimna-
stycznej.

G³ówn¹ atrakcj¹ tego dnia
by³ koncert w wykonaniu Ba�nio-
wej Kapeli, prowadzonej przez p.
Dorotê i Adama Szafrañców.
Przedszkolaki przygotowa³y krót-
ki wystêp dla swoich rodziców a
w dalszej czê�ci prowadz¹cy kon-
cert zaprosili do wspólnej zabawy
i �piewu.

Du¿¹ odwag¹ i poczuciem hu-
moru wykaza³ siê tata Tereni i
Józia - pan Adam So³tys, który
przebrany za bobaska, z ca³¹ ro-
dzin¹ bra³ udzia³ w inscenizacji pio-
senki. W koncercie pojawia³y siê
utwory, w których mi³o�æ rodziciel-
ska przeplata³a siê z uczuciami
dzieci i warto�ciami moralnymi.
Momentem bardzo wzruszaj¹cym
by³ wspólny taniec rodziców oraz
dzieci branych na rêce przy chwy-
taj¹cej za serce piosence o mi³o-
�ci matki.

Dzieci wrêczy³y swoim rodzi-
com upominki przygotowane spe-
cjalnie na tê okazjê: laurki, kwia-
ty i serduszka. Spotkanie zakoñ-
czy³o siê wspólnym, s³odkim po-
czêstunkiem oraz wieloma ca³usa-
mi i u�ciskami.

Dziêkujemy rodzicom za licz-
ny udzia³ w tym spotkaniu. Mamy
nadziejê, ¿e takie kontakty utrwa-
laj¹ wiêzi rodzinne.

Ba�niowa Kapela
gra dla rodziców

Bo¿ena Kurdziel

Pan Adam So³tys z w³asnymi dzieæmi:
Józiem, Maciusiem i Tereni¹
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Szko³a Podstawowa w Jaworniku po raz kolejny zor-
ganizowa³a rodzinny piknik. Impreza odby³a siê 4 czerwca
2006 r., a jej organizatorami byli: dyrekcja, nauczyciele, ro-
dzice oraz uczniowie.

Impreza integruj¹ca lokaln¹ spo³eczno�æ okaza³a siê po-
trzebna dla lokalnego �rodowiska. Przyby³o na ni¹ wielu miesz-
kañców, korzystaj¹c z okazji do spotkania i wspólnej zabawy.

Tradycyjnie tak¿e plan pikniku zmodyfikowa³a niesprzy-
jaj¹ca aura. I tak koniecznym okaza³o siê prze³o¿enie jednej z
g³ównych atrakcji imprezy - meczu pi³ki no¿nej pomiêdzy kadr¹
szko³y a dru¿yn¹ miejscowych stra¿aków.

Nie zawiedli natomiast uczniowie szko³y - ka¿da z klas
pod kierunkiem swojej wychowawczyni przygotowa³a tanecz-
no-wokaln¹ niespodziankê. Trud, który w³o¿yli w przygotowa-
nia zrekompensowa³ zachwyt i d³ugie brawa obiektywnej pu-
bliczno�ci.

Rozmi³owani w tañcu mogli podziwiaæ wystêp szkolnej
gwiazdy - Anny Góreckiej z klasy V b, której partnerowa³ Wik-
tor Chlebek.

Piknik wystêpem swym u�wietni³ zespó³ Noro Lim, który
refleksyjn¹ muzyk¹, wzbogacon¹ wp³ywami irlandzkiej muzyki
ludowej, wprowadzi³ klimat nostalgii.

Go�cinnie wyst¹pi³ tak¿e Zespó³ Pie�ni i Tañca �Elegia�
z Rudnika prezentuj¹c niezwykle barwny pokaz tañców, po³¹-
czony z pie�ni¹ i melodi¹ ludow¹.

Po wystêpach owych szkolna scena przeistoczy³a siê w
studio �Szansy na sukces�. Nauczyciele oraz uczniowie, wyka-
zuj¹c siê wielkim talentem i odwag¹, wziêli udzia³ w karaoke.
Prawdziwy aplauz wywo³a³ debiut dyrektora szko³y - Józefa
Tomala.

Najwiêkszym powodzeniem w�ród uczniów cieszy³a siê
loteria fantowa, w której, dziêki licznym sponsorom, mo¿na by³o
wygraæ atrakcyjne nagrody. Organizatorami, dbaj¹cymi o po-
zyskanie fantów, by³y: Bernadetta Polewka, Bo¿ena Boczkaja
oraz Beata Warzecha.

Dzieci marzy³y o wygraniu... malutkiego kotka, który by³
¿yw¹ maskotk¹ imprezy.

Rada Rodziców zatroszczy³a siê  natomiast o pyszny
bufet - prawdziwym rajem dla podniebienia by³y domowe cia-
sta, których niepowtarzalny wygl¹d i smak kusi³ nawet niejad-
ków.

Go�cie delektowali siê tak¿e wybornie przyrz¹dzon¹ kie³-
bask¹ z grilla, choæ jej popularno�æ zmniejszy³ nieco padaj¹cy
deszcz.

Rodzice podziwiaæ mogli wielki talent artystyczny swych
pociech ogl¹daj¹c wystawê prac plastycznych oraz zdjêcia,
przedstawiaj¹ce uczniów podczas uroczysto�ci szkolnych.

Jedna z uczennic - Sylwia Cie�lik z klasy IV b dziel¹c
siê wra¿eniami z owej imprezy nie kry³a zachwytu: �Na pikniku
by³o wiele atrakcji. Mi³o bawi³y�my  siê z kole¿ankami. Mimo
niesprzyjaj¹cej pogody przysz³o wiele osób. Takie imprezy s¹
�wietne!�

Do terminarza imprez szkolnych ju¿ na sta³e wpisa³ siê
piknik, którego celem jest integracja ze �rodowiskiem oraz pre-
zentacja osi¹gniêæ, sukcesów i dorobku uczniów. Impreza owa
pozwoli³a na uczynienie ze szko³y miejsca sukcesu dziecka,
miejsca wspólnej rado�ci z jego dokonañ i osi¹gniêæ.

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Jaworniku - Józef To-
mal serdecznie dziêkuje sponsorom, których wsparcie znacz-
nie przyczyni³o siê do uatrakcyjnienia szkolnej imprezy:

Piknik rodzinny w Jaworniku

Monika Zaj¹c, Jakub Wyrobek

* �Inter - Zoo� (Tadeusz Sawicki);
* �GUBAD� (Jan Guba³a);
* Sklep meblowy �Ada� (Adam So³tys);
* Dariusz i Roman Szlachetka;
* Auto-salon SEAT (Józef Bochenek);
* Szkó³ka Ogrodnicza w Jaworniku (Tomasz Kowalski);
* Szkó³ka Ogrodnicza �Amarylis� z Osieczan;
* Wyrób i sprzeda¿ artyku³ów po�cielowych - My�lenice,
   ul. S³owackiego;
* Foto - studio �Master� (E.M. Bieleccy) - My�lenice
* Hurtownia ozdób sztucznych GJ Styl - My�lenice;
* ��wiat sportu� - My�lenice;
* Stacja paliw w Jaworniku (Józef Lampa);
* F.P.H.U. � Jan� (Jan Burkat) - My�lenice;
* �Dunlop� - Jawornik;
* Sklep kosmetyczny �a�propos� - My�lenice;
* Galeria w Jaworniku (Maciej Manowiecki);
* Grzegorz Król - Jawornik;
* Janusz Bra� - Jawornik;
* Pañstwo Kasprzykowie - Jawornik;
* Krzysztof £apa - Jawornik;
* Hurtownia �Marek� - My�lenice;
* Sklepy spo¿ywcze: Józefa Bylica, Anna Podoba;

Sponsorzy:
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   Znowu gdera. Czego ona w³a-
�ciwie chce? To prawda, ¿e tro-
chê zawali³em, ale ¿eby robiæ
tak¹ aferê.
   Ju¿ dawno bym j¹ przeprosi³,
przecie¿ wiem ¿e tak nie mo¿na
i nastêpnym razem zadzwoniê,
gdy mi d³u¿ej zejdzie...

   Ale ona ci¹gle gada. A jak nie
gada, to milczy obra¿ona na ca³y
�wiat. Tak, jakby ten drobiazg
stanowi³ o ca³ym naszym ¿yciu.

   Przecie¿ gdyby logicznie po-
my�la³a, to by³oby oczywiste, ¿e
nic siê nie sta³o, tylko mam wiê-
cej roboty. I o co siê tu baæ? Ale
niech tam, ju¿ bêdê dzwoni³,  jak
siê niepokoi, có¿ mi tam.
   Ale z ni¹ nie da siê tak napraw-
dê powa¿nie porozmawiaæ. Bo,
albo oczekuje natychmiastowe-
go rozwi¹zania, a cz³owiek musi
przecie¿ pomy�leæ, albo, jak pal-
nê co� na odczep siê, bo nie po-
pu�ci, to pamiêta i wypomina
przez ca³e ¿ycie.

   A przecie¿ sama nie jest w sta-
nie poj¹æ najbardziej logicznych
spraw. No choæby to, ¿e garnek
trzeba nakrywaæ pokrywk¹ jak
gotuje, bo siê paruje i wentyla-
cja nie wydoli. To jest oczywiste,
a ona mi wmawia, ¿e siê tykam.
Na pró¿no t³umaczyæ - a, bo ty
nic nie rozumiesz. A co tu jest
do rozumienia?

   Kiedy� przychodzê do domu
w�ciekle zmêczony i trochê z³y.
Pewnie znowu zacznie truæ, cze-
mu tak pó�no?

   Nie wytrzyma³em, sam co�
burkn¹³em.

      A ona..., z u�miechem, ale
nie tym co zwykle - cynicznej wy-
¿�zo�ci, ale tym - filuternej
Zo�ki sprzed lat - � Kochanie,
je¿eli chcesz siê pok³óciæ, to te¿
jestem do Twojej dyspozycji. Dzi�
wszystko dla Ciebie� -  i ta...kie
oko.

   Rozja�ni³ siê �wiat, opad³o
zmêczenie. Przytuli³em J¹ tak,
jak kiedy�. A ona przywar³a,
wreszcie znowu mi ufaj¹ca.

   No i pal sze�æ t¹ logikê, dla
Ciebie wszystko mogê podaro-
waæ!

Historia ruchu
oazowego (II)

Ocaliæ od
zapomnienia...

Pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e w poprzed-
nim odcinku cyklu �Ocaliæ od zapomnienia� roz-
pocz¹³em przypominanie historii kszta³towania
siê, rozwijania i przeobra¿ania ruchu oazowego
w naszej parafii, który na przestrzeni 30 lat ugrun-
towywa³ wiarê m³odych ludzi zaanga¿owanych w
dzia³alno�æ apostolsk¹. Ta zobowi¹zuj¹ca forma
apostolstwa wynika³a ze �wiadomo�ci chrzciel-
nej i przynale¿no�ci do Jezusa.

Zale¿a³o mi, by temat historii ruchu oazo-
wego w naszej parafii rozpocz¹æ w tym czasie.
Chcia³em go uaktualniæ ze wzglêdu na okr¹g³¹
rocznicê, która trochê umknê³a naszej uwadze.
Jubileusz 30-lecia, który przypada³ na 2005 r.
zachêca³ do zorganizowania uroczysto�ci celem
u�wietnienia tego wydarzenia. Temat pojawia³ siê
co prawda w trakcie rozmów osób zainteresowa-
nych, ale ostatecznie min¹³ bez echa. Chocia¿
sprawa nie
jest jeszcze
przes¹dzona.
Pisz¹c o tym
chcia³em, aby
to dobro, któ-
re zaistnia³o i
które trwa,
przynosi owo-
ce, nie posz³o
w niepamiêæ.
Niech wspo-
mnienia odno-
sz¹ce siê do
tego odcinka
¿ycia, w któ-
rym jako m³o-
dzi ludzie sta-
rali�my siê Bogu oddaæ nasze umiejêtno�ci i zdol-
no�ci bêd¹ pielêgnowane w naszej pamiêci. Niech
przynosz¹ nam rado�æ, satysfakcjê i dumê, ¿e
nie zmarnowali�my i nie zmarnotrawili�my darów,
które Bóg powierzy³ nam, aby�my je rozwijali i
pomna¿ali. Niech ten jubileusz bêdzie okazj¹ do
dziêkczynienia Bogu za to wszystko czym nas
ubogaca³ i pozwoli³ nam rozwijaæ siê w e wspól-
nocie ¿yj¹cych Bogiem.

Po tym wstêpie nadszed³ czas na kolejn¹
porcjê historii. Pod koniec 1975r. ukszta³towa³a
siê zasadnicza grupa osób, która systematycz-
nie uczestniczy³a w spotkaniach formacyjnych i
przygotowywa³a oprawê liturgiczn¹ niedzielnych
Eucharystii, w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca.
W tym roku równie¿ grupa przygotowa³a Jase³ka
Bo¿onarodzeniowe z dzieæmi klas II i III Szko³y
Podstawowej. Nie brakowa³o równie¿ takich atrak-
cji jak wieczornice. Na zakoñczenie roku odby³o
siê podsumowanie prac zespo³u, którego uwieñ-
czeniem by³o odes³anie Pracy Synodalnej do Kurii
Metropolitalnej w Krakowie.

Z pocz¹tkiem roku 1976 zespó³ nawi¹za³
kontakt z grup¹ m³odzie¿y z My�lenic, która te¿
organizowa³a siê w swojej parafii. Do integracji i
nawi¹zania przyjaznych kontaktów pos³u¿y³o
ognisko zorganizowane przez nasz¹ grupê. Wa¿-
nym wydarzeniem by³o nadanie imienia �Wspól-
nota� dla naszego zespo³u. Konkurs wiedzy reli-
gijnej w którym brali udzia³ cz³onkowie naszej gru-

py by³ okazj¹ do
spotkania z
m³odzie¿¹ z in-
nych parafii.

Rok 1976
obfitowa³ w piel-
grzymki. Naj-
pierw piel-
grzymka do po-
bliskiego Sank-
tuarium Matki
Bo¿ej My�lenic-
kiej, a nastêpnie
na Jasn¹ Górê
pok³oniæ siê
Królowej Polski.

Ten rok by³ równie¿ pe³en niespodzianek. Nie-
które cz³onkinie zespo³u zda³y maturê posz³y
do pracy i wyjecha³y. Ich miejsce zajê³y nowo
przyby³e osoby. Kolejn¹ niespodziank¹ by³ �lub
Ali £apa, inicjatorki i za³o¿ycielki zespo³u
�Wspólnota�. Ala opu�ci³a zespó³, bo podjê³a
siê nowych obowi¹zków w swoim ¿yciu. Wkro-
czy³a na drogê powo³ania ma³¿eñskiego i ro-
dzinnego. Na pewno wiele uczyni³a dla po-
wstania zespo³u, ale równie¿ w zamian wie-
le otrzyma³a od �Wspólnoty�. Po odej�ciu Ali
trzeba by³o dokonaæ wyboru na stanowisko
kierownika grupy. Oczywi�cie funkcjê opie-
kuna sprawowa³ ks. Proboszcz Jan Kastelik.
U¿ywaj¹c dzisiejszego jêzyka duszpasterskie-
go nazwaliby�my go moderatorem. Czuwa³,
opiekowa³ siê, inspirowa³, pozostawiaj¹c do�æ
szeroki zakres autonomii. Cenna by³a dla nas
ta samodzielno�æ, choæ dyskretnie kontrolowa-
na przez ksiêdza.

Zespó³ wybra³ sobie dwóch ambitnych
m³odych do kierowniczej roli: Andrzeja Wilko³-
ka i Marka Tomala.

W wakacje tego roku podobnie jak w poprzed-
nie kilka osób pojecha³o na rekolekcje waka-
cyjne. Po powrocie z rekolekcji zespó³ pe³en po-
mys³ów i zapa³u zabra³ siê do twórczej pracy.
Na spotkaniach nadal odbywa³y siê dyskusje
po�wiêcone materia³om Synodu Krakowskiego.

Kobieto,  daj
odetchn¹æ...

Andrzej W. Sz.
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Milczysz, znów milczysz.
Ile to ju¿ s³ów moich odbi³o siê o
maskê twej twarzy. W³a�nie -
maskê. Bez gniewu, bez smutku,
po prostu obojêtnej.

Odpowiadasz monosy-
labami:

   - tak
   - nie
   - nie wiem
   - zaraz

Od wczoraj trwamy w tej
dziwnej pró¿ni. Tyle my�li, tyle
wyja�nieñ nie nazwanych, tyle
bólu w nas.

Krzykn¹³e�. Podnios³e�
na mnie g³os, gdy tylko za¿arto-
wa³am - chyba siê z tob¹ rozwio-
dê, i tak ciê w domu nie ma.

Przecie¿ wiesz, od za-
wsze wiesz, ¿e  nigdy nie odej-
dê. I ja wiem, ¿e ty bêdziesz za-
wsze ze mn¹. Dlatego tak lekko,
¿artem nazwa³am cisn¹cy odcisk
twej nieobecno�ci w domu.
Krzykn¹³e� - g³upia kobieto, nie
mów ju¿ nic. I wyszed³e�.

Gdy wróci³e� by³am u zna-
jomych. Po prostu chcia³am z
kim� pogadaæ.

I trwa ta niesamowita ci-
sza. Poszed³e� spaæ. Ja gotujê
obiad na jutro, a przecie¿ mogê
to zrobiæ po przyj�ciu z pracy,
zd¹¿ê.

Chcê by� zasn¹³, nie
mam si³y na zasadnicze rozmo-
wy o tej porze. A mo¿e bojê siê
twoich d³oni. Kocham Ciê prze-
cie¿, ale odszed³e� tak daleko,
tak obcy jeste�.

Pó³noc ju¿ dawno wybi³a.
Nagle - skrzypi¹ drzwi.

   - S³oneczko, przecie¿ od³o¿ysz
do jutra ten rozwód, czekam na
Ciebie.

Ramiona jak pas ratun-
kowy.

Krótka rozmowa
o rozwodzie

Pod koniec jednej z wyj¹tkowo mêcz¹cych pielgrzymek apostolskich
jaki� kompletnie wyczerpany dziennikarz zapyta³ Papie¿a:
- Wasza �wi¹tobliwo�æ, w jaki sposób mê¿czyzna maj¹cy ponad 60 lat i w
dodatku zraniony w zamachu 1981 r. ma jeszcze tyle si³y, a¿eby utrzymaæ
takie tempo w wyczerpuj¹cej pielgrzymce?
-  Po prostu �piê nocami - odpar³ z u�miechem papie¿.

Hiszpania zawsze wita³a Ojca �wiêtego ze szczególnym po³udniowym temperamentem. I
jak zwykle dominowa³y w tym kobiety, a zw³aszcza te szczególnie powo³ane do pobo¿no�ci,
czyli siostry zakonne. Kiedy� papie¿ skomentowa³ to ¿artobliwie:
-  Te siostry, które �lubowa³y milczenie, ha³asuj¹ tutaj najg³o�niej!

U�miech Jana Paw³a II
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Rysunki
do tego
numeru

wykona³a
Dominika
Kochan

Dobry ¿art �wiêto�ci nie wadzi ...
(dzisiaj wg. ksi¹¿ki ks. Kazimierza Wójtowicza
pt. �¯ycie konsekrowane w kawa³(k)ach�)

Dostojny pra³at, wielokrotny kandydat na biskupa, przychodzi do znanego neurologa.
   - W czym mogê ksiêdzu pomóc, co ksiêdzu dolega?
   - Od d³u¿szego czasu mam ci¹gle bóle g³owy.
Doktor mozolnie próbuje znale�æ przyczynê dolegliwo�ci. Analizuje badania i dok³adnie bada pa-
cjenta. Tak¿e i w wywiadzie szuka rozwi¹zania. Ale ka¿dej ewentualno�ci monsigniore ¿ywo zaprze-
cza i t³umaczy - ¿e czêsto po�ci, ¿e nie pije, ¿e nie pali itd.
   - W takim razie mam tylko jedno wyt³umaczenie - podsumowa³ bezradny lekarz...- aureola musi byæ
za ciasna.

uuu
Dziewczyna przedstawia w domu powa¿nego kandydata na mê¿a. Wszystkim bardzo siê

spodoba³, tylko ¿e ma jeden powa¿ny minus, jest ignorantem religijnym i do ko�cio³a prawie nie
chodzi.
Rodzice wziêli wiêc córkê na powa¿n¹ rozmowê.
   - Ty lepiej wstrzymaj siê trochê z tym �lubem, bo z takim to nic nie wiadomo, sakramentu nie
uszanuje, jeszcze siê kiedy rozwiedzie. Powinna� mu na tych randkach wiele opowiadaæ o Ko�ciele,
o nauce papie¿a, sakramentach i piêknych nabo¿eñstwach. A najlepiej dawaj mu przyk³ady z ¿ycia
�wiêtych.
Dziewczyna, nie chc¹c ju¿ d³u¿ej ¿yæ bez ukochanego, solidnie zabra³a siê do roboty.
Po kilku tygodniach przychodzi wieczorem do matki zalana ³zami.
   - Co siê sta³o córeczko, nie daje siê przekonaæ?
   - O wiele gorzej..., on chce teraz do franciszkanów!!!

Zofia

/por. Ewangelia/

6 sierpieñ
18 Niedziela Zwyk³a
�wiêto Przemienienia
Pañskiego

Dn 7,9-10. 13-14; 2P 1,16-19; Mk
9,2-10.
�<<To jest mój Syn umi³o-
wany, Jego s³uchajcie>>�

Na podstawie: Ks. Kazimierz Pielatowski, U�miech Jana Paw³a II
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