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

w Jaworniku

WNIEBOWZIÊTA
Cztery prawdy o osobie Maryi g³osi

Ko�ció³. Uznaje Maryjê za Matkê Boga, na-
zywaj¹c J¹ Bo¿¹ Rodzicielk¹, mówi o Jej
Dziewictwie, Niepokalanym Poczêciu,
wreszcie o Wniebowziêciu.

Co to znaczy, ¿e Maryja jest Wnie-
bowziêta? Jest w niebie. Cieszy siê zbawie-
niem. Bóg obdarzy³ j¹ tym darem.

Kiedy mówimy o Maryi, nasze my�li
biegn¹ do znanych nam z kart Pisma �wiê-
tego scen. Do Nazaretu i chwili Zwiastowa-
nia, do Betlejem i szopy narodzenia Jezu-
sa, do Kany Galilejskiej na wesele, w koñ-
cu pod krzy¿, gdzie Maryja wiernie trwa³a
przy Synu, a¿ do koñca s³uchaj¹c Jego s³ów.
Mówi¹c o Maryi nie mo¿na tego czyniæ z po-
miniêciem takich s³ów jak: wiara, sprawie-
dliwo�æ, pos³uszeñstwo, pokora, czysto�æ,
wytrwa³o�æ...

Ta sama Maryja: z Nazaretu, z Be-
tlejem, z drogi ucieczki do Egiptu, spod krzy-
¿a  - jest w niebie. I kiedy Ko�ció³ mówi o
Maryi, mówi o sobie samym - o ka¿dym z
nas - nale¿¹cym do Ko�cio³a. Maryja jest
pierwsz¹, która przez Wniebowziêcie otrzy-
ma³a to, co Bóg przygotowa³ ka¿demu z nas.
I o nas bêdzie mo¿na kiedy� mówiæ: Wnie-
bowziêta, Wniebowziêty. Najpierw jednak
zatroszczmy siê o to, by nasze ¿ycie wyra-
¿a³o siê w wierze, sprawiedliwo�ci, pos³u-
szeñstwie, pokorze, czysto�ci, wytrwa³o-
�ci.... Na wzór Maryi.

Gdyby uda³o siê zg³êbiæ ludzkie serce, co
znale�liby�my? Zaskoczy³oby nas spo-
strze¿enie, ¿e w samej g³êbi cz³owieka
kryje siê czekanie na obecno�æ, milcz¹-
ce pragnienie komunii.

Czy jest w Ewangelii co�, co sprawia, ¿e
¿ycie staje siê piêkne? Tak, jest. Jedn¹
z takich rzeczy jest nadzieja. Pozwala
ona pokonywaæ zniechêcenie, a nawet
odnale�æ chêæ ¿ycia.

Czy rozumiemy, ¿e w ka¿dym z nas to,
co najlepsze, powstaje dziêki najprost-
szej ufno�ci? Nawet dziecko mo¿e siê na
ni¹ zdobyæ.

A jednak niektórych ludzi - niezale¿nie
od tego, w jakim s¹ wieku - dotykaj¹
zmartwienia, odrzucenie, �mieræ naj-
bli¿szych. A w ostatnich latach przy-
sz³o�æ wielu osób staje siê tak niepewna,
¿e trac¹ chêæ ¿ycia.

Bóg jest dla wszystkich �ród³em zaufa-
nia: On jest mi³o�ci¹ i przebaczeniem,
mieszka w samej g³êbi duszy ka¿dego
cz³owieka.

Zaufanie, nadzieja, pokój serca czer-
pi¹ z tajemniczej obecno�ci, z obecno-
�ci Chrystusa. Przez Ducha �wiêtego On,
pokorny ser-
cem, ¿yje w
ka¿dym cz³o-
wieku. I daje
siê s³yszeæ
Jego ³agodny
g³os: �Czy
rozpoznajesz
drogê nadziei
otwart¹ przed
tob¹?�

Pamiêtajmy o modlitwie w intencji Brata Rogera
w I-sz¹ rocznicê jego odej�cia do Domu Ojca.

12 maj 1915
- 16 sierpieñ 2005

Do³¹czamy kilka my�li Brata Rogera
z jego ksi¹¿ki

"Bóg mo¿e tylko kochaæ"

x. B. P.

Wa¿ne jest, by staraæ siê zrozumieæ ca³e-
go cz³owieka raczej dziêki kilku s³owom
lub zachowaniom, ni¿ na podstawie d³u-
gich wyja�nieñ. Nie wystarczy wys³u-
chaæ tego, co go niszczy od wewn¹trz.
Trzeba jeszcze poszukiwaæ szczególnego
daru, jaki otrzyma³ od Boga, osi ca³ej jego
egzystencji. Je�li ten dar, lub te dary, zosta-
n¹ raz wydobyte na �wiat³o, otwieraj¹ siê
drogi.

/por. Ewangelia/

13 sierpieñ
19 Niedziela Zwyk³a

1 Krl 19, 4-8; Ef 4, 30-5,2; J 6, 41-51.

�Kto we Mnie wierzy ma ¿ycie wieczne.
Jam jest chleb ¿ycia. (...) kto go spo¿ywa
nie umrze. (...) Chlebem, który ja dam, jest
moje cia³o za ¿ycie �wiata.�



13 sierpnia 2006 / 2                                                      Bia³y Kamyk

Przenie�my siê my�lami do Ziemi �wiêtej - na górê Kar-
mel. To z tym miejscem w czasach Starego Testamentu zwi¹-
zany by³ jeden z najbardziej legendarnych proroków Izraela -
Eliasz - �Prorok jak ogieñ�. Radykalizm jego ¿ycia i s³u¿by Je-
dynemu Bogu poci¹ga³ do na�ladowania rzesze ludzi, którzy
na tej¿e górze podejmowali przez wieki ¿ycie pustelnicze w opar-
ciu o zachowywanie Prawa Bo¿ego i modlitwê.

Tam w XII wieku w czasie (niechlubnych niestety) wy-
praw krzy¿owych, dotarli europejscy chrze�cijanie. Miejsce i
jego historia odbi³y siê w ich sercach pozytywnymi decyzjami.
Na wzór Eliasza i jego nastêpców postanowili prowadziæ ¿ycie
po�wiêcone Bogu, oparte o Ewangeliê - ¿ycie modlitwy, pokory
i s³u¿by. Przejêli zwyczaje miejsca naznaczonego tradycj¹ ¿y-
dowsk¹, a za patronkê obrali sobie Matkê Jezusa  - Maryjê. Tak
powsta³ Zakon Naj�wiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel, popu-
larnie zwany karmelitami.

Po powrocie do Europy zgromadzenie to napotyka³o na
liczne trudno�ci i niechêtnie by³o przyjmowane w�ród ludno�ci
negatywnie nastawionej do wszystkiego, co wi¹za³o siê z
tradycj¹ ¿ydowsk¹ (karmelici nosili strój wzorowany na ubra-
niach u¿ywanych do modlitwy przez ¿ydów), a co wiêcej napo-
tyka³o na opór zra¿aj¹c swoim radykalizmem chrze�cijan ma-
sowo ochrzczonych, ale dla których Ewangelia, to by³o tylko
jej g³oszenie mieczem i si³¹, ewentualnie s³owem, ale nie
sposób ¿ycia.

W trudnych dla zakonów czasach XIII wieku, docho-
dzi do objawienia siê Maryi prze³o¿onemu zakonu Szymo-
nowi Stockowi, kiedy to Maryja przekazuje mu zachêtê do
noszenia Szkaplerza, jako czê�ci stroju zakonnego. Ma to
byæ wierzchnia szata opadaj¹ca na plecy i piersi, koloru br¹-
zowego, której wymowa brzmi tak: Czê�æ szaty opadaj¹ca
na plecy wyra¿a, ¿e: �trudy, do�wiadczenia i krzy¿e, znosiæ
wini�my pod opiek¹ Maryi, z poddaniem siê woli Bo¿ej, tak
jak ona to czyni³a�, czê�æ za� przednia szaty mówi, ¿e: �ser-
ce ludzkie ma biæ dla Boga i bli�nich, z mi³o�ci odrywaj¹c siê
od przywi¹zañ doczesnych i wi¹zaæ siê za po�rednictwem
Maryi z dobrami wiecznymi�.

Od tego czasu nastêpuje szybki rozwój zakonu kar-
melitów w Europie. Obok augustianów, dominikanów i fran-
ciszkanów ich klasztory powstaj¹ niemal w ka¿dym wiêk-
szym mie�cie. Znany nam jest dobrze klasztor karmelitów
na Piasku w Krakowie, którego fundacjê wspomaga³a �w.
Jadwiga królowa. Zakorzenienie siê tradycji karmelitañskiej
w �redniowiecznych spo³eczeñstwach Europy prowadzi³o do
popularno�ci noszonego przez nich Szkaplerza, co wed³ug
karmelitów wi¹za³o siê ze szczególnym Bo¿ym b³ogos³awieñ-
stwem. Szybko zapragnêli nosiæ go tak¿e �wieccy - czasami
z pobo¿no�ci, a czasami nie wyzbywszy siê jeszcze pogañ-

Znak, który
wzywa do

na�ladowania
Maryi ¿yciem

skiej przes¹dno�ci uwa¿aj¹c, ¿e samo za³o¿enie tego znaku za-
pewni im zbawienie.

Do dzi� jest to znak do�æ szeroko rozpowszechniony nie
tylko w�ród zakonników, ale tak¿e �wieckich. Jego skrócona wer-
sja zosta³a przedstawiona na zdjêciu w poprzednim numerze �BK�.
Wiêcej informacji na jego temat mo¿na zyskaæ przegl¹daj¹c strony
internetowe po�wiêcone duchowo�ci karmelitañskiej.

Wa¿ne, by Szkaplerz - szczególnie dla tych, którzy go no-
sz¹ albo zdecyduj¹ siê na to w przysz³o�ci - nie by³ pustym zna-
kiem, którego tre�æ nie bêdzie mia³a odzwierciedlenia w ¿yciu.
Wzywa³ nas do tego Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II w li�cie na 750-
lecie Szkaplerza. Pisa³ tak:

�Znak Szkaplerza przywo³uje zatem dwie prawdy: jedna z
nich mówi o ustawicznej opiece Naj�wiêtszej Maryi Panny, i to
nie tylko na drodze ¿ycia, ale tak¿e w chwili przej�cia ku pe³ni
wiecznej chwa³y; druga to �wiadomo�æ, ¿e nabo¿eñstwo do Niej
nie mo¿e ograniczaæ siê tylko do modlitw i ho³dów sk³adanych
Jej przy okre�lonych okazjach, ale powinna stanowiæ �habit�, czyli
nadawaæ sta³y kierunek chrze�cijañskiemu postêpowaniu, opar-
temu na modlitwie i ¿yciu wewnêtrznym poprzez czêste przystê-
powanie do sakramentów i konkretne uczynki mi³osierne co do
cia³a i co do duszy. W ten sposób Szkaplerz staje siê znakiem
�przymierza� i wzajemnej komunii pomiêdzy Maryj¹ i wiernymi:
wyra¿a bowiem w sposób konkretny dar, jaki na krzy¿u Jezus
uczyni³ Janowi, a przez niego nam wszystkim, ze swojej Matki,
oraz przypomina o powierzeniu umi³owanego aposto³a i nas Tej,
któr¹ ustanowi³ nasz¹ Matk¹ duchow¹.

Ta maryjna duchowo�æ, która wewnêtrznie kszta³tuje osoby
i upodabnia je do Chrystusa, pierworodnego w�ród wielu braci,
wyrazi³a siê we wspania³ych �wiadectwach �wiêto�ci i m¹dro�ci
bardzo wielu �wiêtych mê¿czyzn i niewiast Karmelu, którzy wy-
ro�li w cieniu i pod opiek¹ Matki.

Ja równie¿ od bardzo d³ugiego czasu noszê na sercu Szka-
plerz karmelitañski! Z mi³o�ci¹ do wspólnej Matki niebieskiej, której
opieki doznajê ustawicznie, ¿yczê, aby (...) wszyscy zakonnicy i
zakonnice Karmelu oraz pobo¿ni wierni, którzy J¹ czcz¹ z sy-
nowskim oddaniem, wzro�li w mi³o�ci do Niej i by umocnili w
�wiecie obecno�æ tej Niewiasty milczenia i modlitwy, wzywanej
jako Matka mi³osierdzia, Matka nadziei i ³aski.�

/por. Ewangelia/

15 sierpieñ
Uroczysto�æ Wniebowziêcia
Naj�wêtszej Maryi Panny

Ap 11, 19. 12, 1. 3-6. 10;
1 Kor 15, 20-26; £k 1, 39-56.

�B³ogos³awiona jeste�, która� uwierzy³a,
¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Ci od
Pana.�

/por. Ewangelia/

20 sierpieñ
20 Niedziela Zwyk³a

Prz 9, 1-6; Ef 5, 15-20; J 6, 51-58.

�Kto spo¿ywa moje cia³o i pije moj¹
krew, ma ¿ycie wieczne, a ja go
wskrzeszê w dniu ostatecznym.�

x. B. P.
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Witra¿e �w. Wojciecha (956 - 997)
i �w. Stanis³awa (1030-1079)

-  w dwóch bocznych oknach g³ównego o³tarza

NASZA PARAFIA,
NASZ KOSCIOL

, ,

Miêdzy �mierci¹ jednego a narodzinami drugiego minê³y 33 lata. Obaj zginêli �mierci¹ mêczeñsk¹. Zwi¹zani z miastami,
które by³y stolicami Polski: Gnieznem i Krakowem. Pod witra¿ami ich postaci - mozaiki katedr, w których znajduj¹ siê ich relikwie.
Przypominaj¹ nam o tym, ¿e warto by³o trwaæ przy Chrystusie, je�li nawet przyp³aciæ to trzeba by³o ¿yciem. Ich ofiara nie pozosta³a
bezowocna. Swoj¹ wiarê oparli na skale jak¹ jest BÓG!  Po tylu wiekach aktualne jest zawo³anie, które czêsto powtarza papie¿ -
TRWAJCIE MOCNI W WIERZE!!!.

15 sierpieñ - �wiêto Wniebo-
wziêcia Matki Bo¿ej, ale i �wiêto na-
rodowe Wojska Polskiego. Co siê
wtedy w³a�ciwie wydarzy³o?

Ca³a wschodnia Polska by³a ju¿ opano-
wana przez armiê bolszewick¹. Ponad milion ¿o³nierzy! Choæ nienaj-
lepiej wyposa¿onych, ale jednak maj¹cych oparcie w olbrzymicj ma-
chinie wojennej odziedziczonej po carskiej Rosji. W ci¹gu 2 miesiêcy
armia ta wdar³a siê ponad 700 km. na zachód. Front opar³ siê na Wi-
�le od P³ocka prawie a¿ po Toruñ. Bardziej na po³udnie tylko krok
brakowa³ do Warszawy, Wieprza, Lwowa i Dniestru. W stolicy by³o
s³ychaæ ju¿ dzia³a, tutaj te¿ mia³o doj�æ do �miertelnego starcia. Re-
wolucyjn¹ Rosjê dzieli³ od rewolucyjnych Niemiec tylko w¹ski pas
polskiego Pomorza, a sowiecki dowódca, 27-letni gen. Micha³ Tu-
chaczewski grzmia³ - �Po trupie bia³ej Polski wiedzie droga do �wia-
towego po¿aru...�.

Przewadze tej potêgi ulega³o, choæ prawie równie liczne, lecz
w du¿ej czê�ci ochotnicze Wojsko Polskie. Wojsko kraju, który funk-
cjonowa³ dopiero nieca³e dwa lata, wyposa¿one z powojennego de-
mobilu i dowodzone przez oficerów wychowanych w trzech ró¿nych
armiach zaborczych. Wojsko to by³o jednak bogate godno�ci¹ wielo-
wiekowej tradycji narodowej i dum¹ wywalczonej wolno�ci. Naród
nasz dobrze zna³ obyczaje wschodu i nie da³ siê omamiæ sowieckiej
propagandzie. Polscy ch³opi i robotnicy nie zaczêli r¿n¹æ bur¿ujów i
ksiê¿y pod okiem radzieckich komisarzy, lecz stanêli u boku szlach-
ty i pod b³ogos³awieñtwem swoich kap³anów razem walczyli o wiarê,
wolno�æ i godne ¿ycie. Nie mogli tego poj¹æ bolszewicy.

Tymczasem zachodnie �demokracje� og³upione propagand¹
�walcz¹cego o pokój� Lenina, wstrzyma³y pomoc dla Polski, a gdañ-
scy dokerzy i czescy kolejarze zablokowali nawet ju¿ zakupione trans-
porty. W tym w³a�nie czasie naje�d�cy powo³ali w Bia³ymstoku rewo-

lucyjny rz¹d nowej Polskiej Republiki Radzieckiej. Towarzysze Dzier-
¿yñski, Marchlewski i Kon czekali na plebani w Wyszkowie, 30 km.
od Warszawy na upadek stolicy. Ju¿ rozpakowywano skrzynie z dru-
kowanymi w Rosji plakatami, które mia³y obwie�ciæ nowe porz¹dki
w nowym rewolucyjnym �raju�. Warszawê opu�cili prawie wszyscy
dyplomaci - nie uciek³ jednak legat papieski, przysz³y papie¿ Pius XI.

I wydarzy³ siê cud. Jedynie bowiem moc¹ Opatrzno�ci i za
szczególnym wstawienictwem Matki Bo¿ej, w dniu Jej �wiêta, mog³o
siê wydarzyæ to, co siê wydarzy³o.

Jak zdo³ano w tajemnicy przegrupowaæ tysi¹ce ¿o³nierzy nad
Wieprz sk¹d Naczelnik Józef Pi³sudski natar³ na tyly wroga i przes¹-
dzi³ o jego klêsce? Dlaczego w³a�nie wtedy zawiod³a radiostacja pó³-
nocnej armii sowieckiej, ktora forsowa³a ju¿ Wis³ê i par³a na zachód,
kiedy powinna czym prêdzej zawróciæ i uratowaæ sytuacjê, a mo¿e
nawet zadaæ klêskê odcinaj¹cym j¹ si³om gen. W³adys³awa Sikorskie-
go? Jakim cudem ochotnicy - m³odzie¿ i mieszczanie, w kiepskich
okopach, zahamowali na przedpolach stolicy impet mia¿d¿¹cego ude-
rzenia? Kto wreszcie da³ heroizm ks. Ignacemu Skorupce, który ze
stu³¹ na szyi i z wysoko podniesionym Krzy¿em wyszed³ pod kule i
poderwa³ ¿o³nierzy do zwyciêskiego boju pod Radzyminem, od któ-
rego rozpocz¹³ siê odwrót antychrze�cijañskiej potêgi?

Dobrze jest, gdy 15-go sierpnia wspominamy tamtych boha-
terów, którym Polska i ca³a Europa tak wiele zawdziêcza, gdy wspo-
minamy geniusz Pilsudskiego czy Sikorskiego, heroizm ks. Popie-
³uszki i wielu innych czy wreszcie po�wiêcenie ca³ego naszego Naro-
du. Jednak przede wszystkim mamy obowi¹zek pamiêtaæ i ci¹gle dziê-
kowaæ Panu Bogu za cud, którym nas wszystkich od tamtej zag³ady
uratowa³.

Bóg, Honor i Ojczyzna - tak! Zawsze razem i tylko w takiej
kolejno�ci!

Cud nad Wis³¹

W nastêpnym numerze - chlubne karty zmagañ
Wojska Polskiego o wolno�æ na podstawie pracy magi-
sterskiej naszej parafianki Pani Katarzyny Prokockiej.

A. P.

Maria Szafraniec
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Wypoczynek w Poroninie

Zaraz po zakoñczeniu roku szkolnego, bo ju¿
24 czerwca m³odzie¿ oazowa naszej parafii wraz z mo-
deratorem, czyli ks. Bartkiem, wyjecha³a na wakacyjny
wypoczynek do Poronina. Maj¹c na uwadze charakter
naszej wspólnoty, d¹¿enia i rolê w parafii oraz w�ród
ludzi, by³ to wypoczynek pod has³em �Wakacje
z Panem Bogiem�.

Codziennie rano i wieczorem gromadzili�my siê
na wspólnej modlitwie. Jednak centrum ka¿dego dnia
stanowi³a Eucharystia, która pomaga³a nam w pe³ni prze-
¿yæ nowy dzieñ i odnale�æ Boga po�ród nas i w nas sa-
mych. Zawsze dbali�my o oprawê liturgii (czytania,
psalm, modlitwa wiernych, �piew). Czasami odprawia-
li�my Eucharystiê w plenerze, co jeszcze bardziej po-
maga³o nam u�wiadomiæ sobie, ¿e Bóg zawsze i wszê-
dzie jest po�ród nas obecny. Niezwyk³ym prze¿yciem
dla nas by³a tak¿e Msza �w. z opraw¹ góralsk¹, w której
uczestniczyli�my w niedzielê w parafialnym ko�ciele w
Poroninie. Poza tym nasz pobyt uzupe³nia³y górskie wê-
drówki i wspólne spêdzanie czasu (zabawy, �piew), co
bardzo zbli¿y³o nas do siebie. Nauczyli�my siê dostrze-
gaæ Jezusa w drugim cz³owieku, co by³o widoczne
zw³aszcza podczas przemierzania górskich szlaków, kie-
dy to ka¿dy, tak jak potrafi³ najlepiej, troszczy³ siê o
drug¹ osobê.

My�lê, ¿e ten czas spêdzony wspólnie by³ na-
prawdê czym� wyj¹tkowym. Pozwoli³ nam zbli¿yæ siê
do siebie oraz innych ludzi, w pewnym stopniu poznaæ
kulturê i zwyczaje góralskie, ale przede wszystkim nowe
oblicze Boga i Jego wielkiej tajemnicy, jak¹ jest Eucha-
rystia. Te nowe do�wiadczenia na pewno na d³ugo zo-
stan¹ w naszej pamiêci.

Oazowiczka

Dnia 9 czerwca, nasza schola pojecha³a na trzy-

Wycieczka scholi

 - ScholistkA-

J

dniow¹ wycieczkê do Pcimia-Krzywicy.
Mieszkali�my w domu rekolekcyjnym, w którym

¿y³ z nami sam Pan Jezus, poniewa¿ w o�rodku znajduje
siê niewielka, ale za to �liczna kaplica. Ka¿dego dnia scho-
dzili�my siê w niej i odmawiali�my wspólnie porann¹
i wieczorn¹ modlitwê.

Podczas wyjazdu wychodzili�my na spacery, ba-
wili�my siê i oczywi�cie du¿o �piewali�my, chwal¹c tym
Boga, urz¹dzali�my pogodne wieczorki, ale i tak najwa¿-
niejsz¹ i najpiêkniejsz¹ czê�ci¹ ka¿dego dnia by³a Eucha-
rystia, do której solidnie siê przygotowywali�my. �piew,
modlitwa wiernych, psalm, czytania... - wszystko by³o do-
k³adnie dopracowywane.

Nie by³o w�ród nas ch³opców, ale dziewczyny ze
scholi potrafi³y ich zast¹piæ nawet przy Stole Pañskim.
Pogoda nam dopisywa³a i my�lê, ¿e humory te¿



Bia³y Kamyk                                                   13 sierpnia 2006 / 5

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 Domowego
Ko�cio³a (RDK). S¹ one dobrowolnie przyjêt¹ praktyk¹ maj¹c¹ na
celu pog³êbienie swoich relacji z Bogiem i ma³¿onkiem. W nastêp-
nych numerach BK przybli¿one zosta³y kolejne zobowi¹zania oraz

ich owoce. Poni¿sze �wiadectwo przedsta-
wiaj¹ce dobro p³yn¹ce z udzia³u w rekolek-
cjach jest ostatnim, zamyka ono oraz pod-
sumowuje zobowi¹zania RDK.

Udzia³ w rekolekcjach
Konieczno�æ prze¿ycia pewnego czasu wspól-

nie z innymi cz³onkami wspólnoty najpe³niej wyra¿aj¹
s³owa opisuj¹ce praktyki pierwotnego Ko�cio³a - �Trwa-
li oni w nauce Aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu
chleba i w modlitwie (Dz 2, 42)�. Przyjêcie Jezusa Chry-
stusa jako swego Pana dokonuje siê poprzez osobisty
akt wolnego wyboru. Jednak do rozwoju swego ¿ycia
duchowego niezbêdna jest wspólnota. Katechizm Ko�cio³a Katolic-
kiego poucza - �Mi³o�æ bli�niego jest nieod³¹czna od mi³o�ci Boga
(KKK 1878), a tak¿e - �Osoba ludzka potrzebuje ¿ycia spo³ecznego.
Nie jest ono dla niej czym� dodanym, lecz wymogiem jej natury.
Przez wymianê z innymi, wzajemn¹ s³u¿bê i dialog z braæmi, cz³o-
wiek rozwija wszystkie swoje mo¿liwo�ci; w ten sposób odpowiada
na swoje powo³anie (KKK 1879)�.

�Trwanie we wspólnocie� w Ruchu Domowego Ko�cio³a (RDK)
realizuje siê w ró¿noraki sposób - przez udzia³ w comiesiêcznych
spotkaniach krêgu rodzin, udzia³ w rejonowych i diecezjalnych dniach
skupienia oraz udzia³ w rekolekcjach. Podstawowe rekolekcje w RDK
trwaj¹ 2 tygodnie. Bierze w nich udzia³ ca³a rodzina. Towarzysz¹ce
rodzicom dzieci maj¹ zorganizowane formacyjne zajêcia dostoso-
wane do wieku. Wspomnieæ tutaj trzeba o I, II, i III stopniu tych reko-
lekcji, odbywanych kolejno. Skrócone, ale za to bardzo intensywnie
prowadzone rekolekcje to Oazowe Rekolekcje Animatorów Ruchu,
tzw. ORAR-y, I i II stopnia. W d³u¿szym okresie trwania krêgu ka¿de
z ma³¿eñstw, w pewnym okresie czasu, jest odpowiedzialne za ani-
macjê spotkañ. W wype³nianiu tej roli bardzo dopomaga przygoto-
wanie w ORAR-rach. Zg³êbiæ potrzebê i sens zobowi¹zañ, posze-
rzyæ swa wiedzê o Ko�ciele, zdobyæ odpowiedni¹ wiedzê psycholo-
giczn¹ oraz innych dziedzin cz³onkowie RDK mog¹ na specjalnie
organizowanych w tym celu rekolekcjach tematycznych.

Pierwsze wspólnie prze¿yte przez nas 2-tygodniowe
rekolekcje I-szego stopnia w Koniakowie by³y dla nas ogromnym

prze¿yciem.  U�wiadomili�my sobie, dziêki wspólnocie
i �wiadectwie wspó³braci, ¿e w swych troskach i zma-
ganiach ¿yciowych nie jeste�my sami, a wielu prze¿y-
wa o wiele trudniejsze sytuacje. Niezatartym w pamiê-

ci do�wiadczeniem s¹ bardzo g³êbokie nawrócenia i uzdrowienia,
które czêsto na takich rekolekcjach maj¹ miejsce. Niesamowite jest
prze¿ywanie wspólnoty we wszystkim - we wspólnym przygotowy-
waniu posi³ków i zmywaniu naczyñ, przygotowywaniu inscenizacji i
realizacji wielu �twórczych pomys³ów�, równie¿ wspólnie z dzieæmi.
Istniej¹ce ju¿ po kilku dniach bardzo g³êbokie relacje pozwalaj¹ nie-
zwykle g³êboko prze¿ywaæ wspóln¹ modlitwê, szczególnie wstawien-
nicz¹, a tak¿e w sposób bardzo pog³êbiony uczestniczyæ w Eucha-
rystii. Niezatartym wspomnieniem pozostanie u mnie uczestnictwo,
jeszcze wspólnie z ¿on¹, w 2-tygodniowych rekolekcjach III stopnia
po�wiêconych s³u¿bie dla Ko�cio³a. Jakby na przekór bardzo trud-
nej sytuacji, w jakiej znale�li�my siê z powodu bardzo ciê¿kiej cho-
roby ¿ony, w³a�nie na tych rekolekcjach Pan przygotowa³ nas do
roli, któr¹ niebawem mieli�my podj¹æ - prowadzenia nowego krêgu
w My�lenicach.

Koñcz¹c u¿yjê skrótowego porównania. Modlitwa osobista i
duchowe ¿ycie wewnêtrzne ka¿dego z nas to solowy g³os �piewany
na chwa³ê Bogu. Modlitwa ma³¿eñska to ju¿ duet, a zatem znacznie
bogatsza harmonia. Jak bardzo siê ona ubogaca, gdy do³¹czaj¹ siê
do niej dzieci i pozostali cz³onkowie rodziny w modlitwie rodzinnej.
Czas spêdzony na rekolekcjach to jak gdyby wspólne odegranie sym-
fonii Panu Bogu. S³ysz¹c ten koncert, Bóg szczególnie pochyla siê
nad wykonawcami, dotykaj¹c ich w sposób mo¿liwy do prze¿ycia
jedynie we wspólnocie. Bez tego dotyku ¿ycie nasze by³oby znacz-
nie ubo¿sze. Jan

Ocaliæ od
zapomnienia...

W tym odcinku wspomnieñ chcê zatrzymaæ siê na latach 1977 i 78. Obfitowa³y w nowe
wydarzenia, które jak siê dzi� okazuje, mia³y warto�æ historyczn¹ i wywar³y znaczny wp³yw na ¿ycie
tych, którzy zaanga¿owali siê w opisywan¹ i prezentowan¹ w tym cyklu formacjê apostolsk¹.

We �Wspólnocie� wspó³pracowa³y dwie grupy: liturgiczna i synodalna. Pierwsza troszczy³a
siê o oprawê liturgiczn¹ �m³odzie¿owej� mszy �wiêtej. Przy tej okazji trzeba podkre�liæ, ¿e takim
znamiennym osi¹gniêciem na owe czasy, by³o zakupienie, oczywi�cie przy pomocy ksiêdza pro-
boszcza i zamontowanie przy pomocy pana organisty - rzutnika. Dziêki temu urz¹dzeniu teksty
prze�roczy, przygotowane osobi�cie przez cz³onków zespo³u pomaga³y uczestnikom liturgii w
�piewaniu i uczeniu siê nowych pie�ni. Wy�wietlane by³y równie¿ kolorowe prze�rocza o nastêpu-
j¹cej tematyce: �Odnowienie �lubów Jasnogórskich� i �Mêka Pana Jezusa�. To mo¿e wydawaæ
siê �mieszne, ale ta dzia³alno�æ (nazwijmy j¹ apostolsko-edukacyjna) by³a wówczas potrzebna,
poniewa¿ nie do pomy�lenia by³o, aby takie obrazy o tre�ci religijnej znalaz³y siê w ówczesnych
mediach publicznych.

Dziêki staraniom zespo³u i ksiêdza proboszcza zakupiony zosta³ równie¿ magnetofon szpu-
lowy, na którym zosta³y nagrane nauki rekolekcyjne ksiêdza Jana Kastelnika dla chorych. Cz³on-
kowie zespo³u chodzili do domów chorych i odtwarzali je z ta�my. By³ to równie¿ nowatorski
sposób apostolstwa w tamtych czasach.

Druga grupa synodalna zajê³a siê przygotowywaniem dokumentów synodalnych. Oczywi�cie nie mo¿na traktowaæ tego podzia³u
sztucznie. Dwie grupy, które odpowiedzialne by³y za wyznaczony odcinek dzia³alno�ci wspó³pracowa³y ze sob¹ i wzajemnie wykonywa-
³y wyznaczone zadania. Po przygotowaniu, analizowaniu i przedyskutowaniu tematów synodalnych, opracowane dokumenty przekazy-
wa³ i prezentowa³ delegowany cz³onek �Wspólnoty� na Plenarnych Zebraniach Synodu Krakowskiego. Oto przyk³adowe tematy opraco-
wanych dokumentów: �G³oszenie S³owa Bo¿ego�, �Przekaz i rozwój wiary w rodzinie�, �¯ycie chrze�cijañskie i jego �wiêto�æ - sakra-
menty inicjacji chrze�cijañskiej�.

Historia ruchu
oazowego (III)

c.d. na str. 7
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... gdy mogê zrobiæ co�
dla drugiego

BIA£Y KAMYK: Liczy
Pan dopiero 21 lat, ale gdyby po-
liczyæ osi¹gniêcia i zainteresowa-
nia to wystarczy³oby ich chyba na
ca³kiem d³ugie ¿ycie. Nie przez
przypadek w 2003 r. zosta³ Pan,
za swoje zaanga¿owanie, laure-
atem powiatowego konkursu
�O�miu Wspania³ych�. Sk¹d taka
wielostronno�æ pasji i upór w ich
realizacji?

Mariusz Pustu³a: Bar-
dzo proszê, lepiej by³oby mówiæ
po prostu Mariusz. Tak mi jako�
pewniej.

Sk¹d to zafascynowanie
s³u¿b¹? My�lê, ¿e wyros³em w
domu, gdzie gotowo�æ do s³u¿-
by by³a codzienno�ci¹. W Ochot-
niczej Stra¿y by³ mój pradziadek,
dziadek i ojciec. Dzisiaj jest w
najbli¿szej rodzinie 8 stra¿aków.
Noszenie munduru jest w na-
szym domu honorem i zobowi¹-
zaniem. Ja te¿ to odziedziczy³em. Marzê jednak, aby przej�æ jakby na
wy¿szy etap i zostaæ aspirantem w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

BK: Jak rozpoczê³a siê ta S³u¿ba?
MP: Mo¿e to zabrzmi trochê romantycznie, ale siêgnê pamiêci¹

jeszcze do dzieciñstwa. Za³o¿yli�my w Tomalówce podwórkow¹ dru¿ynê
stra¿ack¹, któr¹ dowodzi³em. Mieli�my zmajstrowany wózek, skrzynkê,
podobne bluzki i czapki. By³a nawet orkiestra z talerzami wycinanymi z
blachy, no i oczywi�cie sztandar. Obserwowali�my bacznie okolicê i pê-
dzili�my z wózkiem bojowym do ka¿dego podejrzanego dymu. S¹siedzi
nawet trochê siê z³o�cili na te eskapady do palonej trawy czy �mieci. Ale
w nas dojrzewa³a gotowo�æ do po�wiêcenia. A¿ przysz³a prawdziwa po-
trzeba. Ugasili�my, czym siê da³o, spory po¿ar ³¹ki, który o ma³o co nie
przeniós³ siê na las. By³o trochê straszno, ale obowi¹zek dodawa³ odwagi
i si³. Wrócili�my z popalonymi portkami i butami, ale szczê�liwi. W domu
wcale nawet nie bola³o lanie jakie dostali�my za brawurê i nara¿anie siê.
Na ca³e szczê�cie obesz³o siê bez oparzeñ. Wszyscy mali stra¿acy s¹
teraz druhami w naszej OSP. Nieraz chêtnie wracamy do wspomnieñ tam-
tych chwil. Zreszt¹ Pó³nocna Strona, to taka stra¿acka okolica. St¹d po-
chodzi olbrzymia wiêkszo�æ naszych stra¿aków.

Do Stra¿y przyjêto mnie jako m³odzika, gdy mia³em 12 lat. Kilka lat
pó�niej sam stan¹³em na czele dru¿yny m³odzie¿owej, któr¹ prowadzê do
dzi� wraz z £ukaszem Papiernikiem. Jestem starszym koleg¹ ch³opaków
i tak te¿ oni mnie traktuj¹. Wprowadzam ich we wspania³y �wiat S³u¿by i
Honoru. Czasem te¿ trzeba jednak co� wyja�niæ w domu czy w szkole, bo
nie ma miejsca w dru¿ynie na egoistów czy leniuchów. Czy mo¿na potem
takiemu zaufaæ?

BK: Ale dlaczego w³a�nie m³odzicy?
MP: Sam jestem m³ody i doskonale pamiêtam nasz dzieciêcy za-

pa³, aby robiæ co� wa¿nego. W tym wieku bardzo jest potrzebny nieco
tylko starszy przywódca, który rozumie m³odo�æ, ale bêdzie te¿ wymaga³,
uczy³ i chroni³. Przez moje rêce przesz³o ³¹cznie ok. 35 ch³opców, dzi� jest
ich w dru¿ynie 15. Na pewno kilku z nich zasili kadry jawornickiej Stra¿y.
Dla wszystkich jest to jednak piêkne wspomnienie i autentyczna szko³a
odpowiedzialnego, dobrego ¿ycia. Np. przed 3 laty m³odzicy prosto z æwi-
czeñ przy wozie bojowym pojechali nim na sygnale do po¿aru, zabieraj¹c
po drodze w³a�ciw¹ za³ogê. I choæ nie mogli opu�ciæ samochodu, byli wraz
z doros³ymi w centrum akcji ga�niczej.

BK: Czy ka¿dy mo¿e byæ w dru¿ynie?

Rozmowê z Panem Mariuszem Pustu³¹
dla BIA£EGO KAMYKA
przeprowadzi³ Andrzej Paw³owski

P. por. MK.  Mariusz Pustu³a na kla-
czy Galia rasy angielskiej ze stajni
Pana Kazimierza Nowaka z Olszowic
(My�lenice, 4.06.2006 r.)

c.d. na str. 7

MP: Ka¿dy mo¿e spróbowaæ. Ale m³odzicy to te¿ stra-
¿acy i nie ma tu miejsca na niekole¿eñsko�æ, opuszczanie zbió-
rek czy lenistwo. Praktyczne codziennie jestem z 1-2 ch³opaka-
mi w Stra¿nicy, a tam roboty nigdy nie brakuje. Ci ochotnicy
dostaj¹ dodatkowe punkty, których sporo trzeba uzbieraæ,
aby móc, w dniu stra¿ackiego Patrona �w. Floriana otrzy-
maæ wyró¿nienie i odznaczenia za pracê spo³eczn¹.

BK: A co z dziewczêtami, czy nie ma dla nich miejsca w
stra¿y?

MP: Oczywi�cie s¹ dziewczêce dru¿yny stra¿ackie. S¹
te¿ i kobiety w Stra¿y, i to nie tylko jako ¿ony,   czy sympatie na
festynach i zabawach. By³ czas, ¿e i my my�leli�my o takiej dru-
¿ynie. Ale jednak dziewczêta lepiej sprawdzaj¹ siê i s¹ bardziej
powo³ane do innych rodzajów S³u¿by. Historia wskazuje nam
wspania³e przyk³ady polskich sanitariuszek, opiekunek czy wy-
chowawczyñ. Sami pamiêtamy niezmordowane patrole harce-
rek w Bia³ej S³u¿bie podczas pielgrzymek Ojca �wiêtego. War-
to by³oby stworzyæ tak¹ dru¿ynê sanitarn¹ u nas w Jaworniku.
Warto, tak¿e i dlatego, ¿e by³aby to atrakcyjna konkurencja dla
ch³opców. Ale do tego potrzeba przede wszystkim 2-3 odwa¿-
nych dziewczyn, z �klas¹ i g³ow¹�, które chcia³yby i potrafi³y j¹
poprowadziæ.

BK: Mo¿e, która� z jawornickich dziewcz¹t podejm¹ to
wyzwanie, warto by³oby. Ale póki co  wróæmy jeszcze do Ciebie.
Przecie¿ skoczkowie to te¿ Twoja sprawka.

MP: Z nartami zetkn¹³em siê po raz pierwszy u Cioci w
Bukowinie Tatrzañskiej. Tam nauczy³em siê je�dziæ. Tam te¿ spo-
tka³em trenera skoczków p. Stanis³awa Tutkê, który pozwoli³ mi
wystartowaæ na prawdziwej skoczni K-35 w Zakopanem - mia-
³em wtedy 13 lat. Obecnie uzyska³em ju¿ uprawnienia pomoc-
nika instruktora narciarskiego PZN i od 2003 r. prowadzê nasz¹
sekcjê skoczków, w której jest ok.10 ch³opców.

BK: My�lê, ¿e do nart wrócimy ju¿ bli¿ej zimy, a dzisiaj
zapytam jeszcze o u³anów.

MP: Zainteresowanie koñmi to równie¿ tradycja rodzin-
na. U dziadka na Tomalówce zawsze by³a stajnia. Moj¹ wyobra�-
niê rozwija³y te¿ filmy historyczne o polskich rycerzach i u³a-
nach. Jednak szczególne miejsce zajmowa³o rodzinne opo-
wiadanie, jak to przed wojn¹ sta³y w Jaworniku ( gdzie� k.
starej stra¿nicy) konie u³anów Pi³sudskiego. Gospodarze
przychodzili podziwiaæ do�wiadczonym okiem te wspania³e
ogiery i idealny porz¹dek, który panowa³ w obej�ciu. Tak wiêc
stosunkowo wcze�nie postanowi³em, ¿e w wojsku bêdê pol-
skim u³anem, a potem dopiero zostanê stra¿akiem. Ju¿ jako
7-8-latek, towarzyszy³em dziadkowi przy koniach. Potem mo-
g³em ju¿ czasem popowoziæ. A¿ kiedy� wdrapa³em siê po uprzê-
¿y po raz pierwszy na grzbiet. Skrywali�my z dziadkiem te eks-
perymenty przed rodzicami. Ci jednak wkrótce co� zw¹chali i...
dosta³em siod³o i toczek (obszywany kask je�dziecki).

Zawsze marzy³em aby mieæ w³asnego konia. Wreszcie
dziadek kupi³ piêkn¹ klacz i obieca³ daæ mi pierwszego �rebaka
po niej. Ma³¹ �Esterê� dosta³em gdy mia³em 11 lat. Ro�li�my i
dojrzewali jakby razem - je�dzi³em na niej do 18-ki. By³em sa-
moukiem. Dopiero w ostatnich latach je¿d¿ê na koniach szwa-
dronów, pod okiem specjalistów, a sam lubiê brawurê i ryzyko
w je�dziectwie.

BK: No w³a�nie, co to za szwadron u³anów w Jaworni-
ku, o którym czêsto czytamy w gazecie, a  czasem mo¿emy
tak¿e i spotkaæ na naszej drodze?

MP: Wszystko zaczê³o siê od zapaleñców, którzy
pragnêli podtrzymaæ piêkn¹ i patriotyczn¹ tradycjê polskich
u³anów. Za³o¿yli oni Ma³opolski Klub Rekreacji i Turystyki
Konnej, który zrzesza wiele stajni z naszego województwa.
Otrzymuj¹ one nazwy kolejnych szwadronów z historycznie
istniej¹cych pu³ków kawalerii. I tak VI Szwadron 21 Pu³ku
U³anów Nadwi�lañskich - którzy ponoæ wcale Wis³y nie wi-
dzieli, bo stali na Wo³yniu - stacjonuje w jawornickiej Toma-
lówce, pod dowództwem ppor. Ma³opolskiej Kawalerii Ma-
riusza Pustu³y. Jednak prawdziwym fundatorem
Szwadronu jest wspominany ju¿ mój dziadek i
pierwszy nauczyciel
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Wa¿ne wydarzenia które nale¿y przypomnieæ to wizytacja ka-
noniczna J.E. Ks. Bp. Juliana Groblickiego, który by³ go�ciem
naszej �Wspólnoty� oraz udzia³ w uroczystej Mszy �wiêtej w ka-
tedrze Wawelskiej, na któr¹ zaprosi³ wszystkich cz³onków ze-
spo³u Arcybiskup Metropolita Krakowski ks. Kard. Karol Wojty-
³a. Kopiê zaproszenia do³¹czam do tekstu.

Z okazji zbli¿aj¹cej siê 900. rocznicy �mierci �w. Stanis³awa biskupa
przedstawiciele zespo³u brali udzia³ w diecezjalnej pielgrzymce do Szczepanowa.
W tych owocnych latach nie zabrak³o nieformalnych spotkañ na pogodnych wie-
czorkach, przy ognisku, na wycieczkach pieszych i rowerowych. Te spotkania s¹
�wiadectwem rado�ci ze wspólnego przebywania z sob¹, dowodem twórczego
i aktywnego spêdzania wolnego czasu

Cz³onkowie zespo³u troszcz¹ siê o swoj¹ formacjê uczestnicz¹c w wakacyj-
nych rekolekcjach, które nie traktuj¹ wy³¹cznie jako zobowi¹zanie, ale potrzebê
serca. Pog³êbiona pobo¿no�æ przejawia siê równie¿ w licznych pielgrzymkach do
Kalwarii i innych sanktuariów.

Niezapomnianym prze¿yciem dla ca³ej �Wspólnoty� by³ dzieñ 16 pa�-
dziernika 1978. Jest to data powszechnie znana, bowiem wtedy wybrano pa-
pie¿em Krakowskiego Metropolitê. Dla zespo³u by³o to bardzo wa¿ne wyda-
rzenie, poniewa¿ czêsto przy okazji Plenarnych Zebrañ Synodu Krokowskiego
spotykali siê z tym wielkim i wyj¹tkowym cz³owiekiem, a zatem odczuwali szcze-
góln¹ wiê�, rado�æ i dumê.

/por. Ewangelia/

27 sierpieñ
21 Niedziela Zwyk³a

Joz  24, 1-2. 15-18; Ef 5, 21-32;
J 6, 54. 60-69.

�«Panie do kogó¿ pójdziemy?
Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego».�

Czcigodny Ksiê¿e Proboszczu / Rektorze
Serdecznie zapraszam Czcigodnego

Ksiêdza, Wspó³pracowników i wszystkich
Cz³onków Zespo³ów Synodalnych do wziêcia
udzia³u w uroczystej Mszy �w., któr¹ odpra-
wiê razem z przedstawicielami duchowieñ-
stwa diecezjalnego i zakonnego w dniu 8 maja
1978 roku o godz. 18.00 przy grobie �w. Sta-
nis³awa w katedrze wawelskiej z okazji kolej-
nego zebrania plenarnego Duszpasterskiego
Synodu Krakowskiego.

Wspólnie modliæ siê bêdziemy, aby za
przyczyn¹ �w. Stanis³awa, naszego patrona,
prace Synodu wyda³y obfity plon.

Arcybiskup metropolita krakowski
Karol Kard. Wojty³a

Kraków, 23 marca 1978 r.

ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

KS. KARD. KAROLA WOJTY£Y
c.d.

Jedna z akcji -
Sprz¹tanie �wiata

Mariusz Pustu³a z ojcem
W³adys³awem Pustu³¹

p. Pawe³ Tomal, który udostêpni³ mu stajnie i swoje konie.
BK: Co robi¹ u³ani. Czy ka¿dy mo¿e nim zostaæ?
MP: Stajnia jest otwarta dla ka¿dego. Mo¿na i warto spróbo-

waæ si³ w tej piêknej przygodzie. Je�dziæ potrafi chyba ka¿dy spraw-
ny fizycznie cz³owiek. Ale, aby dobrze je�dziæ, móc w³o¿yæ  u³añski
mundur i staæ siê spadkobierc¹ rycerskiej tradycji, trzeba pokochaæ -
pokochaæ konie i s³u¿bê dla naszego Kraju. Dopiero wtedy mo¿na
braæ udzia³ w uroczysto�ciach pañstwowych czy ko�cielnych, defila-
dach i zawodach, wycieczkach czy pielgrzymkach w siodle.

BK: Czy kto� to sprawdza? Czy s¹ jakie� egzaminy?
MP: Owszem. Wszystkie jednostki Kawalerii s¹ pod opiek¹

fachow¹ Wojska Polskiego, bo przecie¿ przekazano im do pielê-
gnowania wojskowe tradycje kawalerii. Major- dowódca pu³ku,
sprawdza i ocenia umiejêtno�ci. Przed ka¿d¹ parad¹ odbywa siê
dok³adny przegl¹d. No i niech jaki� guzik bêdzie niedopiêty, albo
s³omka znajdzie sie w koñskiej grzywie... Murowane dodatkowe
czyszczenie, a jak nie zd¹¿ysz to zostajesz w domu.

BK: Czy je¿d¿¹ te¿ dziewczêta?
MP: Oczywi�cie tak, i muszê przyznaæ, ¿e jest ich du¿o w

naszych szwadronach. Czasem te¿ trudno za nimi nad¹¿yæ, bo s¹
dobrymi amazonkami.

BK: Je¿eli jest tak wiele tradycji u³añskiej. To mo¿e siê zda-
rzyæ jak w piosence, ¿e czasem jaka� wpadnie u³anowi w oko i ser-
duszko ju¿ nie jego?

MP: A tak, zdarza siê. Olê pozna³em w³a�nie w szwadronie,
to dziewczyna z charakterem i nawet trochê ze sob¹ konkurujemy.
Jest �wietn¹ amazonk¹.

BK: Trudno sobie wyobraziæ, ¿e przy tylu mêskich pasjach
jest jeszcze czas na co� wiêcej, na normaln¹ sympatiê.

MP: Ale dlaczego nie? Przecie¿ co dwie g³owy, to nie jedna,
a cztery rêce, to wiêcej ni¿ dwie.

A, tak a propos, oprócz
tych tzw. �mêskich pasji�, ja
robiê jeszcze czasem i inne
rzeczy. Lubiê np. �piewaæ
- du¿o �piewamy w szwa-
dronie i  dowódca musi
umieæ podaæ g³os. Zwykle
s¹ to piêkne pie�ni patrio-
tyczne. Kiedy� te¿ trochê
rze�bi³em w drzewie i ma-
lowa³em na szkle. Chcia³o-
by siê popróbowaæ jeszcze
niejednego, ale przecie¿ nie
da siê robiæ porz¹dnie
wszystkiego.

Najwiêksz¹ satysfak-
cjê sprawia mi, gdy mogê co�
konkretnego zrobiæ dla dru-
giego. St¹d te¿ chyba to
moje powo³anie do S³u¿by.

BK: Na koniec, mo¿e
jeszcze co� o planach ¿ycio-
wych.

MP: Obecnie staram siê o mo¿liwo�æ odbywania zastêp-
czej s³u¿by wojskowej w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Potem
bêdê startowa³ na studia w Szkole Aspirantów Po¿arnictwa, to taka
stra¿acka podchor¹¿ówka.

BK: Serdecznie dziêkujemy za rozmowê, ale jeszcze bardziej
za Twoje zaanga¿owanie dla naszej spo³eczno�ci. Gratulujemy i ¿y-
czymy wszelkiej pomy�lno�ci, a zw³aszcza dobrych nastêpców i licz-
nych pomocników.

W. Sz.
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Nie, to nie bêdzie instrukcja, jak staæ siê cz³owiekiem cho-
rym psychicznie - bo okre�lenie szaleniec niew¹tpliwie kojarzy siê z
chorob¹. No to dlaczego o �wiêtym Maksymilianie utar³o siê powie-
dzenie Bo¿y Szaleniec? No w³a�nie - Bo¿y...

14 sierpnia patronuje wszystkim Maksymilianom i przy-
pomina nam, ¿e ¿ycie mo¿na nasyciæ Mi³o�ci¹ a¿ tak. Wiêk-
szo�æ z nas czyta³a o Jego losach i s³ysza³a o niezwyk³ych do-
konaniach. Wychowa³ siê w skromnej, ale pobo¿nej rodzinie -
ojciec by³ tkaczem, matka po³o¿n¹. A wyrós³ z niego kap³an,
doktor filozofii i teologii, wybitnie zdolny matematyk i fizyk,
interesuj¹cy siê ju¿ wtedy problemem lotów kosmicznych.
Jako franciszkanin za³o¿y³ g³ówne dzie³o swojego ¿ycia  -
Rycerstwo Niepokalanej. Wydawa³ �Rycerza Niepo-
kalanej� i inne czasopisma, których nak³ad prze-
kroczy³ milion egzemplarzy. W 1927 powsta³ Nie-
pokalanów - gigantyczne centrum, które g³osi
chwa³ê Maryi i s³u¿y cz³owiekowi.

Osobowo�æ ojca Maksymiliana, nie mie�ci-
³a siê w ¿adnych normach. Wzbudza³a troskê i nie-
pokój ale te¿ zazdro�æ i nienawi�æ. Szaleniec Bo¿y
wyje¿d¿a na kilka lat do prawie nie znaj¹cej chrze-
�cijañstwa Japonii i tam... zak³ada w Nagasaki drugi
Niepokalanów, szko³ê i �Rycerza Niepokalanej� po
japoñsku. W �szalonych� planach ma byæ na �wie-
cie jeszcze wiele takich o�rodków.

Tymczasem jednak wraca na Mazowsze i reali-
zuje swe niesamowite pomys³y. W przeddzieñ wojny Nie-
pokalanów jest najwiêkszym klasztorem na �wiecie i jednym z naj-
wiêkszych w dziejach chrze�cijañstwa - 640 ojców, kleryków, braci i
nowicjuszy oraz 122 uczniów w ma³ym seminarium. Jest tu nowocze-
sna drukarnia, stacja radiowa i mówi siê ju¿ o... telewizji!

Gdy wybuch³a II wojna �wiatowa, dotyka go los milionów Po-
laków. Jest przecie¿ �sol¹� tego narodu, katolickim kap³anem i spo-
³ecznikiem. Warunkowo zwolniony, nie zapar³ siê ani wiary, ani mowy
- mimo i¿ wie, co go czeka - nadal organizuje pomoc dla uchod�ców,
a zw³aszcza dla ¯ydów, ¿ywcem ju¿ pogrzebanych przez pogañski
hitleryzm. W Niepokalanowie - tak zreszt¹, jak we wszystkich pra-

Jak zostaæ szaleñcem...

Niezwyk³a korespondencja z Warszawy
Redakcja BIA£EGO KAMYKA pragnie podzieliæ siê

z Czytelnikami radosn¹ wiadomo�ci¹, która zosta³a nades³a-
na z Warszawy przez pani¹ Joannê Wilko³ek z d. Polewka,
rodowit¹ Jaworniczankê, zamieszka³¹ obecnie na sta³e w sto-
licy. W naj�mielszych oczekiwaniach nie przypuszczali�my,
¿e nasze parafialne pismo, w tak krótkim czasie ukazywania
siê, dotrze w odleg³e zak¹tki naszego kraju, krzepi¹c swym
przes³aniem tych, którzy wychowali siê na jawornickiej zie-
mi, a teraz przebywaj¹ z dala od swych rodzinnych stron.

Pani Joanna Wilko³ek nadmieni³a w nades³anej kore-
spondencji, ¿e jej w³a�ciwe imiê to Janina. W Jaworniku znana
jest jednak jako Joanna i przy takim imieniu proponowa³a
pozostaæ.

Bardzo dziêkujemy pani Joannie za podzielenie siê
¿yw¹ w jej pamiêci histori¹, za przys³ane zdjêcia i dokumen-
ty, które czê�ciowo publikujemy w niniejszym numerze. Naj-
lepszym wyja�nieniem tego niezwyk³ego splotu zdarzeñ s¹
skierowane do nas s³owa Pani Janiny:

"Z wielkim sentymentem wspominam okres dzieciñstwa i
m³odo�ci spêdzony w Jaworniku. Niestety ze wzglêdu na stan
zdrowia nie mogê tam przyje¿d¿aæ. Z sentymentem i przy-
jemno�ci¹ czytamy z Mê¿em BIA£Y KAMYK, który przysy-
³a nam siostrzenica Teresa, obecnie mieszkaj¹ca w Cieszy-
nie. Pierwsze egzemplarze otrzymali�my w maju".

Pani Joanna dzieli siê tak¿e s³owami piosenki, której
nauczy³a j¹ Mama Maria. Swoistym znakiem mo¿e byæ to, ¿e
s³owa te trafi³y do Redakcji akurat w momencie, kiedy na
³amach BK prowadzimy dyskusjê o wychowaniu. Stanowi¹
one wspania³y przyk³ad wychowania sprzed 60 lat. Wyda³o
ono przepiêkny owoc. Wspomnienie przez Pani¹ Joannê swej
Matki Marii przepe³nione jest ogromn¹ mi³o�ci¹. Ufamy, ¿e
i dzisiaj w wielu domach rodzice w podobny sposób, mo¿e
tylko w nieco innej formie, przekazuj¹ swym dzieciom w pro-
stych s³owach prawdê, ¿e warto ufaæ, kochaæ i pok³adaæ
w ¿yciu nadziejê. J. �.

Teksty p. Joanny zamieszczamy na str. 9 i 10.

wie klasztorach i niezliczonych plebaniach, dworach, wiejskich cha-
tach i miastowych czynszówkach - ukrywani s¹ bracia ¯ydzi. Aby
znale�æ im pracê, zak³ada warsztaty zegarmistrzowskie i naprawy
rowerów, ku�niê i blacharniê. Jednak nie zapominaj¹c o chlebie, od-
daje wszystkich w tej gehennie pod Bo¿¹ opiekê - organizuje wieczy-
st¹ adoracje Naj�wiêtszego Sakramentu (niebywa³¹ w tamtych cza-
sach). Aresztowany, przechodzi przez obozy - £ambinowice, Gêbice,

Ostrzeszów, Pawiak i wreszcie O�wiêcim, gdzie trafi pó�niej
tak wielu jego podopiecznych. Dozna³ najg³êbszego upodle-

nia, jakie cz³owiek zgotowa³ cz³owiekowi. A jednak po-
zosta³ cz³owiekiem - ¿ycie odda³ za wspó³wiê�nia. G³o-

dowa �mieræ w bunkrze wype³nionym modlitw¹ i
�piewem.

Te fakty zazwyczaj wszyscy znamy.
Nadal pozostaje otwarte pytanie, co sprawi³o,
¿e w szwym krótkim, 46-letnim ¿yciu tak wiele
dokona³. Porywa³ siê na rzeczy niemo¿liwe,
które w Jego rêkach stawa³y siê realn¹ rzeczy-
wisto�ci¹. Jak trzeba ¿yæ, by móc tak godnie
umrzeæ? Odpowied� wydaje siê byæ prosta - On
przyj¹³ Chrystusa i Jego Mi³o�æ bez zastrze¿en,
bez czekania - ¿e mo¿e jutro, mo¿e pó�niej, jesz-
cze nie dzi�...

Za Orêdowniczkê w drodze obra³ sobie
Matkê Boga - Niepokalan¹.

A mo¿e to Ona jego wybra³a?
Znane jest objawienie, jakiego dozna³

w wieku 12 lat. Matka Bo¿a, trzymaj¹ca dwie ko-
rony: bia³¹ znacz¹c¹ czysto�æ i czerwon¹ - mêczeñ-

stwo, zapyta³a, któr¹ wybiera. U�miechnê³a siê na odpo-
wied�, ¿e przyjmuje obie. Z tym u�miechem poszed³ w swo-

je doros³e, ¿yciowe wybory.
My jeste�my wierz¹cy. Czasem zawierzamy Panu

Bogu nasze rado�ci, jednak k³opoty i zmartwienia jakby czê�ciej. Ale
jeste�my przede wszystkim rozs¹dni i nie porywamy siê z motyk¹ na
s³oñce, mierzymy si³y na zamiary. Nasze si³y. Przecie¿ nie jestesmy
szaleni! No w³a�nie!

�wiêty Maksymilianie upro� u U�miechniêtej Madonny ³askê
przemiany naszych ma³ych, ledwo tl¹cych siê p³omyków wiary w
Wiarê. Upro� ³askê przemiany zatrwo¿onych serc i pogubionych ro-
zumów w Mi³o�æ. I o odwagê pro�. Odwagi bowiem trzeba, by byæ
Bo¿ym szaleñcem! Z.P.



KAMYCZEK � strona dla dzieci

Bia³y Kamyk                                                   13 sierpnia 2006

Po¿egnanie
sze�ciolatków

Jak co roku ¿egnamy dzieci, które
ukoñczy³y zerówkê i po wakacjach pójd¹
do szko³y. Z jednej strony s¹ dumne, ¿e
uros³y, ¿e ju¿ s¹ takie doros³e, a z drugiej
strony ¿al im opuszczaæ znane przedszkole
i miejsce radosnej zabawy.

W ostatnim dniu roku szkolnego
prze¿yli�my wiele wzruszeñ. Dzieci  �pie-
wa³y piosenki, tañczy³y, recytowa³y wiersze.
Miêdzy innymi wiersz �Szko³a� Iwony
Salach.

Bywa³y dni, kiedy dzieci by³y nie-
grzeczne, smuci³y nas swoim zachowa-
niem, ale bywa³y dni pe³ne rado�ci i dumy
z osi¹gniêæ dzieci, z ich postêpów. Czasa-
mi potrafi³y nas roz�mieszyæ.

Magdzia rysuje dziewczynkê w ró¿owej su-
kience.
Nauczycielka pyta: Jaki to kolor Magdziu?
- Wró¿ony.

Nauczycielka rozmawia z dzieæmi nt. opo-
wiadania "O Klauduni koronczarce" -
E. Szelburg - Zarembiny.
- Co chcia³a robiæ Klara?
- Koronki.
- Do czego s¹ nam potrzebne koronki?
Nikt nie odpowiada. Wreszcie mówi
Szymek:
- Moja babcia modli siê na koronce.

Wprawdzie nie uda³o siê zrobiæ pa-
mi¹tkowych zdjêæ przysz³ym pierwszakom
lecz ich twarzyczki na zawsze zachowa-
my w naszych sercach.

Lucyna Bargie³

Na wycieczkê id¹ dzieci
Ka¿dy jest weso³y.
Czy pójdziemy dzi� do lasu?
Nie! idziemy do szko³y.
I prowadzi pani zuchy
Do szko³y nowiutkiej.
Korytarze takie wielkie
A dzieci - malutkie!
Gwar i ha³as, krzyk i szum,
Stoj¹ dzieci w holu.
Czy podoba wam siê w szkole?
Nie! Lepiej w przedszkolu.
Lecz do szko³y, trudna rada,
Ka¿dy musi chodziæ.
A ¿e ³awki takie du¿e:
- uro�niemy! Nic nie szkodzi.
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Jak nazywamy inaczej Matkê Bo¿¹ z Czêstochowy? Najpierw
rozwi¹¿ zagadki. Potem musisz rozwi¹zaæ zakodowane has³o.
Pierwsza cyfra oznacza numer zagadki, druga - odpowiedni¹ literê
s³owa z odgadniêtego rozwi¹zania, któr¹ nale¿y wpisaæ.
Gotowi? Start!

1. ma³e zwierz¹tko lubi¹ce ser. .....
2. nastêpuje po dniu ......
3. pocz¹tek, �rodek i  .........
4. dla mamy na Dzieñ Matki ......
5. na niej oaza ......
6. zamykaj je za sob¹ ......
7. m¹drzejsze od kury ......
8. najwiêkszy to Niagara ......

Zapamiêtaj:
26. VIII. - Uroczysto�æ
Naj�wiêtszej Marii Panny
Czêstochowskiej

W Czêstochowie znajduje siê
Sanktuarium Naj�wiêtszej Marii
Panny Jasnogórskiej. A w nim
cudowny Obraz. Wed³ug legen-
dy namalowa³ go �w. £ukasz
ewangelista na deskach sto³u,
przy którym modli³a siê i zasia-
da³a do posi³ku Naj�wiêtsza
Maria Panna. Obraz przedsta-
wia J¹ trzymaj¹c¹ Dzieciê Jezus
na rêku.

__ __ __ __ __ __
3-6 1-4 7-2 6-2 3-3 8-7

HAS£O:

J a s n o g ó r s k i
Obraz od same-
go pocz¹tku za-
s³yn¹³ cudami,
które �ci¹ga³y
pielgrzymów z
ca³ego kraju i z
Europy. Kiedy bê-
dziesz wiêkszy
mo¿e wybierzesz
siê z rodzicami
albo rówie�nika-
mi na tak¹ piel-
grzymkê. Na po-
cz¹tek rozwi¹¿ la-
birynt i znajd� dro-
gê z My�lenic do
Czêstochowy.

__ __ __ __ __ __ __
1-1 4-6 6-1 7-5 2-1 5-6 5-8
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Wakacyjne rozmaito�ci

Po³¹cz punkty od 1 do 45,  a zobaczysz,
co robi³y dzieci nad morzem.

Wykre�l z diagramu nazwy 9 elementów
rysunku. Z pozosta³ych liter, czytanych
poziomo, odczytasz has³o.

Te dwa rysunki ró¿ni¹ siê 10 elementami.
Przyjrzyj siê uwa¿nie i odszukaj je.

Stronê przygotowa³y nauczycielki z Przedszkola w Jaworniku

Podró¿uj¹c po Polsce w czasie wakacji
poznajemy ró¿ne miasta. Jakie nazwy
miast ukry³y siê w rebusach?
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Nadal nie ma tytu³u m³odzie¿owych stron
BIA£EGO KAMYKA - czekamy na Tw¹ propozycjê.
Propozycje prosimy zg³aszaæ cz³onkom Redakcji lub przez Internet

na redakcyjn¹ e-skrzynkê.

Jedna z akcji -
Sprz¹tanie �wiata

W tym roku w
dniach 4 - 10 lipca mia³a
miejsce XXIII Piesza Piel-
grzymka z Trzeme�ni na Ja-
sn¹ Górê. Dla niektórych
by³a to pierwsza pielgrzym-
ka dla innych czwarta, pi¹-
ta a mo¿e i nawet dziesi¹-
ta. Dla niektórych by³o to
spotkanie z kolegami i ko-
le¿ankami, a dla innych
bardziej mo¿e czas wzmoc-
nienia swojej wiary.

Dla mnie by³a to
akurat pierwsza pielgrzym-
ka. Nie wiedzia³am do koñ-
ca na pocz¹tku, jak to
wszystko bêdzie wygl¹da³o.
My�lê ¿e pierwsze dwa dni
s¹ po to, aby poznaæ no-
wych kolegów i kole¿anki,
aby nie chodziæ samemu
podczas drogi. Z ka¿dym
dniem zmagamy siê z no-
wymi przeciwno�ciami
losu lub natury jak np.
b¹ble na stopach i s³awna

Na trasie pielgrzymki...

wysypka od s³oñca, która zwie siê "asfaltówka". Nie wszyscy j¹ maj¹. Ja niestety
j¹ dosta³am. Jednak gdy posz³am do S³u¿by Maltañskiej, która mnie opatrzy³a,
wysypki po kilku dniach nie by³o ju¿ widaæ.

Bardzo podoba³y mi siê �piewane Godzinki. Tak do koñca nie wiem
dlaczego... to tak po prostu. Ostatniego dnia nawet odwa¿y³am za�piewaæ je z
moj¹ kole¿ank¹ Asi¹. Choæ szczerze mówi¹c nie lubiê �piewaæ na forum, jed-
nak prze³ama³am siê i posz³y�my do �piewania.

Codzienna modlitwa pomog³a mi bardziej zbli¿yæ siê do Boga i wiêcej
po�wiêcaæ jej czasu na co dzieñ. My�lê, ¿e mimo du¿ego zmêczenia w nogach i
wstawania codziennego o godzinie 6 rano, warto by³o pój�æ na tê pielgrzymkê.
Podoba³y mi siê tak¿e pogodne wieczorki, przy których mogli�my trochê siê
zabawiæ i lepiej poznaæ. A potem to ju¿ tylko wsun¹æ siê do swojego �piworka i
spaæ, aby mieæ si³ê na nastêpny dzieñ.

Najgorszy odcinek by³ chyba przez Kraków. Taki bardzo d³ugi i mêcz¹cy.
Droga, po której niezbyt siê komfortowo sz³o - to droga z kamieniami na dro-
dze. Nieprzyjemnie wbija³y siê w bol¹ce i zb¹belkowane stopy.

Koñcz¹c dzi� pielgrzymkê robi mi siê smutno, ¿e bêdê musia³a czekaæ na
nastêpn¹ przez ca³y rok. Jednak mogê �mia³o powiedzieæ ¿e nie odchodzê z
niczym. Z ka¿dym dniem staje siê coraz silniejsza w swojej wierze i mi³o�ci do
Boga.

Po raz pierwszy
w pielgrzymim
trudzie

Justyna
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Czêsto problem z mi³o�ci¹ polega na tym, ¿e jedna osoba kocha, a
druga... tak nie bardzo. Niestety, na to nie ma ¿adnej rady, bo nie ma skle-
pów z mi³o�ci¹ i nikogo do niej zmusiæ nie mo¿na. Jest za to inny problem,
nie tak czêsto spotykany, ale przynajmniej wiêcej ma rozwi¹zañ - przyja�ñ
czy kochanie? Spotyka siê dwoje ludzi ró¿nej p³ci i po prostu nie wiedz¹.
Kochamy siê, czy tylko przyja�nimy? I oto jest pytanie!

Dwoje m³odych ludzi spotyka siê czêsto, spêdzaj¹ ze sob¹ d³ugie
godziny na rozmowach, wiedz¹ o sobie du¿o, nawet bardzo du¿o, lubi¹ ra-
zem poplotkowaæ, bo czasem ³atwiej siê mówi osobie innej p³ci o swoich
sprawach. Pod warunkiem, ¿e siê jej ufa (bezgranicznie?)

Up³ywaj¹ tygodnie, miesi¹ce...Spêdzaj¹ ze sob¹ coraz wiêcej czasu,
coraz bardziej nieroz³¹czni, maj¹ coraz lepszy kontakt, wspólne wyjazdy,
imprezy, spacery przy �wietle ksiê¿yca, nie widz¹ �wiata poza sob¹. A tu
znajomi plotkuj¹ jak najêci, a oni wci¹¿ nie wiedz¹...

Na pierwszy rzut oka: hmm... - je�li chodz¹ za rêce, je�li siê ca³uj¹ - to
ju¿ mi³o�æ. Lecz, niestety muszê was zmartwiæ, bo w rzeczywisto�ci wcale
tak nie jest. Popêd p³ciowy dzia³a przecie¿ nie tylko w kierunku kogo�, kogo
kochamy. A je�li siê kogo� lubi i ufa jak przyjacielowi - tym bardziej u³atwia to
kontakt fizyczny. Przytulamy siê do mamy, do siostry, do zwierzaka, dlacze-
go nie przytulaæ siê do przyjaciela? Je�li jednak jest innej p³ci, mo¿na wpa�æ
w pu³apkê uczuæ.

Najczê�ciej, to my - dziewczyny zaczynamy my�leæ, raczej wydaje
nam siê, ¿e to ju¿ mi³o�æ, ¿e ju¿ CO� powa¿nego jest miêdzy nami. Bo
chwyci³ za rêkê, bo poca³owa³ w policzek, bo przytuli³, ale nie tak jak przyja-
ciel, bo �pu�ci³ oczko�, ale nie takie jak przyjaciel, bo popatrzy³ przelotnie na
biust. Ale ch³opcy te¿ siê gubi¹. Nie mog¹ jednoznacznie okre�liæ swoich
odczuæ. Czasami jest w nich strach przed odtr¹ceniem. Hormony dzia³aj¹, a
przyjació³ka nie do�æ, ¿e mi³a, fajna, sympatyczna, rozrywkowa, w ogóle
dziewczyna cud-miód, a do tego staje siê piêkn¹ kobiet¹.

Gdzie siê koñczy przyja�ñ, a gdzie zaczyna mi³o�æ? Zazdro�æ te¿ nie
jest dowodem mi³o�ci, bo czasem jeste�my zazdro�ni tak¿e o przyjació³.

Wiêc, tak to bywa z t¹ �przyja�ni¹� i �mi³o�ci¹�...? A wydaje nam siê,
¿e to wszystko jest takie proste, ale jak widaæ  - wcale nie. Wiêc, mam dla
Was kilka rad. Oto one: je�li ju¿ jeste� pewien, ¿e to ju¿ ta jedyna lub ten
jedyny, to b¹d�cie szczerzy wobec siebie, bo to na szczero�ci i zaufaniu
opiera siê zwi¹zek, nie próbujcie wzbudziæ w drugim zazdro�ci, bo tak na-
prawdê to ona wszystko psuje i rani, a najwa¿niejsze: zastanawiaj siê trzy
razy, zanim co� chcesz zrobiæ, bo mo¿esz zraniæ uczucia drugiej osoby.

Przyja�ñ czy kochanie,
czyli jak to jest...

Nina
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Nawi¹zuj¹c do artyku³u z 2-go numeru BIA£EGO
KAMYKA z listopada 2005 r. �Nasza Parafia nasz Ko-
�ció³� pragnê poinformowaæ, ¿e pierwszym ko�cio³em w
Jaworniku by³ ko�ció³ �w. Stanis³awa. Sp³on¹³ od pioru-
na. Te historiê znam z opowiadañ mojej Mamy. Na pa-
mi¹tkê tamtego ko�cio³a pod wezwaniem �w. Stanis³a-
wa, 8 maja w parafii obchodzono odpust.

Proboszczem parafii przed II wojn¹ �wiatow¹ i w
czasie okupacji niemieckiej by³ ks. Kanonik Franciszek
Ma�lanka. Bardzo skromny i ¿yczliwy. Na plebanii czêsto
go�ci³ w czasie wakacji kleryków. Jednemu z nich, pocho-
dz¹cemu z terenów zajêtych przez III Rzeszê, zorganizo-
wa³ uroczysto�æ prymicji. Po Mszy �w. na plebanii odby-
³o siê przyjêcie z udzia³em zaproszonych go�ci. Wzru-
szony m³ody Kap³an serdecznie dziêkowa³ za zaprosze-
nie i organizacjê prymicji, mówi¹c, ¿e w rodzinnej miej-
scowo�ci nie mia³by uroczysto�ci wiêkszej ni¿ obecna.

Czêstym go�ciem na uroczysto�ciach parafial-
nych by³ zapraszany przez ks. Proboszcza ks. Józef
Szczotkowski z Krakowa, brat Tomasza. Pan Tomasz
Szczotkowski mieszka³ na Bugaju. W miesi¹cach maj,
czerwiec, pa�dziernik prowadzi³ codzienne wieczorne na-
bo¿eñstwa w kapliczce na Bugaju. W okresie Wielkiego
Postu przewodniczy³ prowadzeniu Drogi Krzy¿owej w pa-
rafialnym ko�ciele. Bra³ te¿ udzia³ jako przewodnik piel-
grzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej. Znajdowa³ jeszcze
czas na grê na klarnecie w wiejskiej kapeli.

Budow¹ nowego ko�cio³a zainteresowani byli nie
tylko obecni mieszkañcy parafii, ale równie¿ urodzeni w
Jaworniku, a obecnie mieszkaj¹cy poza jego granicami.
Przyk³adem mo¿e byæ moja rodzina. Dowodem tego jest
otrzymana pami¹tka wmurowania kamienia wêgielnego
pod budowê ko�cio³a oraz obraz Matki Boskiej Szkaplerz-
nej przys³any nam przez Komitet Budowy Ko�cio³a.

W czasie okupacji by³am uczennic¹ Szko³y Po-
wszechnej w Jaworniku. W 1941 roku ca³a III klasa przy-
st¹pi³a do I-szej Komunii �w. Do³¹czam zdjêcie z tamtej
uroczysto�ci wraz z zaznaczeniem osób, które zapamiê-
ta³am. Zdjêcie to zrobiono na schodach prowadz¹cych
od ko�cio³a do szko³y (obecnie Przedszkole, przyp. Re-
dakcja BK).

W czasie  okupacji hitlerowskiej obowi¹zkow¹ lek-
tur¹ by³ wydawany przez ówczesne w³adze �Ster�. Do
dzi� pamiêtam jego brzydki zapach farby drukarskiej. Ale
nie tylko �Ster� by³ podstawow¹ lektur¹. Na lekcjach jê-
zyka polskiego p. Stanis³aw Pardyak uczy³ m³odzie¿ wier-
szy Adama Mickiewicza, takich jak: �mieræ pu³kownika,
Powrót taty, Koncert Jankiela z Pana Tateusza oraz Ojciec
Zad¿umionych Juliusza S³owackiego.

Oprócz trzech sal, w których odbywa³y siê lekcje
nauczano te¿ w budynku Stra¿y Po¿arnej. Szko³ê Po-
wszechn¹ w Jaworniku ukoñczy³am w 1945 roku. Do³¹-
czam do listu zdjêcie VII klasy zrobiono, które zrobiono
w maju lub w czerwcu.

£¹czê wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam
¿ycz¹c owocnej pracy.

Wspomnienie
dzieciñstwa

I Komunia �w. kl. III, Jawornik 1941 r.
W pierwszym rzêdzie od lewej - (1.) Emilia Tomal, (2.) Aniela Tomal,
(3.) Irena Podoba, (4.) ks. Proboszcz Franciszek Ma�lanka, (5.) Joanna
(Janina) Polewka, (6.) Zofia Podoba (7.) Janina Domanus, (8.) Maria
Suru³o, drugi rz¹d od lewej: (2.) Adela Piechota, (3.)Eleonora Ho³uj,
(5.) Rozalia Szlachetka (z Syberii), (7.) Antonina Szlachetka (z Kotonia),
(9.) Zofia Podoba (z Bugaja). Ostatni rz¹d: (1.) od lewej Anna Szlachetka
(z Tarnówki), w �rodku Kierownik Szko³y Pan Tomasz Kurowski

Klasa VII, Szko³a Powszechna w Jaworniku, 1945 r.
Pierwszy rz¹d siedz¹ od lewej: (1.) Tadeusz Kurowski, (2.) Józef £apa,
(4. Józef Polewka); drugi rz¹d od lewej: (1.) p. Wala Kurowska,
(2.) Janina Janowska, (4.) Anna Szlachetka, (5.) Kierownik Szko³y
Tomasz Kurowski, (6.) Joanna (Janina) Polewka, (7.) Aniela Tomal,
(8.) p. Janina Pardyakowa; stoj¹ od lewej: (2.) Maria Suru³o, (7.) Antonina
Szlachetka (nad ramieniem p. T. Kurowskiego), (8.) Eleonora Ho³uj,
(10.) Salomea Wilko³ek; ostatni rz¹d: (1.) Zofia Podoba (z Bugaja).

/por. Ewangelia/

3 wrzesieñ
22 Niedziela Zwyk³a

Pwt 4, 1-2. 6-8; Jk 1, 17-18. 21-22. 27;
Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23.

�Ca³e z³o z wnêtrza pochodzi
(z serca ludzkiego)....�

Joanna Wilko³ek
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Wieczorem w niedzielê
przy wiejskim ko�ciele
dziad stoi i bije we dzwony.
Wtem m³odzian nieznany
dostatnio odziany
nadchodzi i s³ucha zdziwiony.

I pyta nie�mia³o -
Có¿ we wsi siê sta³o?
Komu¿ to dzwonicie kochany?
Ach, smutne to sprawy
je¿eli� ciekawy,
pos³uchaj, opowiem, mój panie.

Przed kilku latami
¿y³ we wsi tu z nami
kmieæ z kmiecia zamo¿ny,
poczciwy
Ni soli, ni chleba nie by³o mu trzeba
by³ to cz³ek bogaty, szczê�liwy.

A by³o ich troje
on z ¿on¹ we dwoje,
a synek, jedynak, by³ trzeci.
Weso³y, rumiany
w dostatku chowany
zwyczajnie, jak bywa syn kmieci.

Raz ojciec z wieczora
wróciwszy ze dwora
z westchnieniem
powiada do ¿ony
- Mój Bo¿e, mój Bo¿e,
jak te¿ tam we dworze
syn pañski siê chowa uczony,

A prostak w tym t³umie,
gdzie ka¿dy co� umie
nie znaczy ni prac¹, ni wiekiem.
I nam Bóg da³ dzieciê
i czemu¿ by przecie¿
nie by³o uczonym cz³owiekiem?

Sprzedajmy dwa wo³y,
niech idzie do szko³y,
a kto wie co z niego byæ mo¿e?
Mo¿e przy dworze siê zmie�ci,
a mo¿e i ksiêdzem zostanie?

Jak rzekli zrobili,
lecz ciê¿ko zb³¹dzili
s¹dz¹c, ¿e wdziêcznym siê stanie
Dobra jest nauka,
lecz gdy jej kto szuka nie z pychy,
nieprawda¿ mój panie?

Co rok wiêc na szko³y
z ojcowskiej stodo³y
sz³o zbo¿e, z obory dobytek.
A syn rós³ rozumnie,
lecz ponoæ w dumie
nie ojcom, lecz sobie w po¿ytek.

I przesz³o lat wiele
i nikt go tu w siole
nie widzia³ w zagrodzie rodzica.
A we wsi mówiono,
¿e w mie�cie tam pono
z³y synek udaje szlachcica.

¯e w g³owie ma pañstwo,
nie �wiête kap³añstwo,
¿e ojca siê wstydzi w sukmanie.
A Bóg siê tym brzydzi,
kto siê ojca wstydzi.
Có¿, wiem to mój panie.

Staremu i niwa,
w m³odo�ci ¿yczliwa
k¹kole wydaje i g³ogi.
Nieraz wiêc w potrzebie
na syna i siebie
zap³aka³ ów cz³owiek ubogi.

Nie tylko oknami -
jak mówi¹ - i drzwiami
do niskiej siê bieda pcha strzechy.
Ubywa dostatek
przybywa za� latek
a znik¹d pomocy, pociechy.

A¿ wiekiem znudzony
i prac¹ strudzony
raz upad³ na polu przy ³anie
i zasn¹³ na wieki
i nikt mu powieki nie zamkn¹³.
Có¿ wam to - p³aczecie mój panie?

Opowie�æ nie ca³a,
wszak matka zosta³a,
a matka biedniejsza na �wiecie,
bo bieda ka¿demu
cz³ekowi samemu,
a stokroæ samotnej kobiecie.

Wiêc pisaæ kaza³a do syna, b³aga³a
- Rzuæ miejskie weso³e to ¿ycie,
uczcij m¹ siwiznê,
wróæ na ojcowiznê,
czym prêdzej
przyje¿d¿aj tu, dzieciê.

Ba, panie kochany,
groch rzucaj o �ciany.
Trza by³o z rodzinnej
wyj�æ strzechy
i rêkê przy drodze
wyci¹gn¹æ niebodze
i chleb zlewaæ ³zami gorzkimi.

A¿ dzisiaj j¹ rano nie¿yw¹ zastano
przy dawnej zagrodzie rodzica.
Przez pamiêæ tej chwili
my jej tu dzwonili.
Có¿ wam - p³aczecie mój panie?

A m³odzian nieznany
wzrok toczy³ zb³¹kany
i p³aka³ rzewnymi powieki.
Ach, jam jest zabójca
i matki i ojca
i szczê�cia w³asnego na ziemi.

Wróci³em w te strony
zbola³y, skruszony
os³odziæ im ¿ycia ostatki.
Nagrodziæ im troski,
¿yæ z nimi w�ród wioski,
a nie masz ni ojca, ni matki

Jam trwoni³ grosz krwawy
na stroje zabawy
rozrywki, uciechê przyjemn¹.
A ojce tu mili
dni w nêdzy skoñczyli.
O Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.

I upad³ na ziemi i ³zami gorzkimi
oblewa³ swe niwy zb³¹kany.
Dziad oczy skry³ w d³onie,
a id¹c na stronie
rzek³ z cicha - Za pó�no, mój panie.

Powrót
syna

S³owa piosenki, które Pani Joanna
pozna³a od swej Mamy Marii.
Mo¿e kto� z Czytelników BK

pamiêta jeszcze melodiê tej pie�ni?
Prosimy o kontakt.
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Zawsze by³o trudno, a obec-
nie jeszcze trudniej.

Przede wszystkim trzeba
wykazaæ siê cierpliwo�ci¹ - to tak jak
dr¹¿enie otworu w skale przez
wodê. Trudno uwierzyæ, ¿e kamieñ
da siê zmiêkczyæ, a jednak tak jest.

Wychowanie to bardzo
skomplikowany proces. Wymaga od
wychowawcy m¹dro�ci, odwagi i
�wiadomo�ci, ¿e ka¿dy cz³owiek jest
niepowtarzalny. Z wychowaniem to
tak jak z szukaniem odpowiedzi na
pytanie, jak napoiæ os³a, który upar³
siê i nie chce piæ? Czy go wych³o-
staæ, czy wmawiaæ mu ,¿e jest g³upi,
czy pozwoliæ mu zdechn¹æ? A mo¿e
wystarczy postawiæ przy nim inne-
go os³a, który jest spragniony i udo-
wodni mu, ¿e picie wody jest tak
samo wspania³e jak ¿ycie.

Cieszê siê, ¿e mo¿emy w
�Bia³ym Kamyku� poruszaæ tak wa¿-
ne kwestie jak wychowanie, które
jest - jak kto� ³adnie powiedzia³ -
udzielaniem pomocy w formowaniu
ludzkiej dojrza³o�ci.

Dlatego ponawiam zaprosze-
nie do publikowania w naszym pi-
semku swoich przemy�leñ i do-
�wiadczeñ dotycz¹cych wychowa-
nia, aby�my siê wzajemnie ubogaca-
li i wspierali.

Kiedy przeczyta³em w po-
przednim numerze ar tyku³ Jana
�Bezstresowe wychowanie�, posta-
nowi³em podzieliæ siê z czytelnika-
mi autentycznym opowiadaniem z
¿ycia, które us³ysza³em od jednego
ksiêdza. Zanim to uczyniê pozwolê
sobie na kilka zdañ wstêpu, które
okre�l¹ moje stanowisko na temat
wychowania bezstresowego i jemu
podobnych, tzn. postêpowych.

W epoce ponowoczesno�ci
(postmodernizmu), w której przy-
sz³o nam ¿yæ, istnieje szereg tenden-
cji stawiaj¹cych cz³owieka i jego su-
biektywizm ponad wszelk¹ tradycjê,
ponad wszystkimi instytucjami, po-
nad obiektywnymi prawdami i nor-
mami moralnymi, obyczajowymi i
prawnymi. Takie akcentowanie jed-
nostki i jej niepowtarzalno�ci jest
równie¿ obecne we wspó³czesnych
trendach wychowawczych. Czêsto
nauczyciele, wychowawcy i rodzice
s¹ zasypywani propozycjami no-
wych nurtów wychowawczych, bê-
d¹cych w opozycji do tradycyjnego
wychowania. Moda propaguje i roz-

Czy trudno jest
dzis wychowywac?

powszechnia wychowanie które cechuje nowoczesno�æ, in-
nowacyjno�æ czy te¿ postêpowo�æ. Towarzyszy temu zjawi-
sku iluzja i utopia.

Oto kilka przyk³adów nowoczesnych nurtów, z który-
mi byæ mo¿e zetknêli�cie siê czytaj¹c publikacje, czy te¿ s³u-
chaj¹c ekspertów, b¹d� wybitnych autorytetów z dziedziny
pedagogiki: wychowanie alternatywne i jego odmiany; peda-
gogika antyautorytarna, antypedagogika, pedagogika Gestalt,
system Freineta. Byæ mo¿e nazwy niewiele mówi¹, ale wszyst-
kie te style wychowawcze zapewniaj¹ dzieciom prawo do
samo-decydowania o sobie, samo-rozumienia, do wydawania
w³asnych opinii, nieskrêpowanego rozwoju, ¿ycia wolnego od
przemocy fizycznej i psychicznej, akceptacji, prywatno�ci,
o�wiecenia seksualnego i w³asnego seksualizmu. Piêkne ha-
s³a - nieprawda¿? Koncepcja antypedagogiczna idzie jednak
dalej, ca³kowicie odrzucaj¹c wychowanie.

Natomiast wychowanie bezstresowe, którego korze-
nie siêgaj¹ do XVIII w. , powstaje w latach 60-tych XX w. pod
nazw¹ styl leseferystyczny (fr. laissez-feire - dajcie ludziom
czyniæ co siê im podoba). To wychowanie próbuje we wspó³-
czesnej pedagogice lansowaæ swoje podej�cie humanistycz-
ne proponuj¹c niewtr¹canie siê, nie przeszkadzanie, pozosta-
wienie swobody dzia³ania.

Pomy�lmy co by to by³o, gdyby tak wygl¹da³o wycho-
wanie od samego pocz¹tku, jak proponuj¹ nam nowoczesne
trendy? Nie mniej jednak nie mo¿na odrzucaæ wszystkiego
co nios¹ nowe propozycje wychowawcze, bo nale¿y dostrzec
w nich, to co dobre i po¿yteczne. Ten kto wychowuje jest tym
kto formuje, kszta³tuje, wskazuje drogê, czuwa i pielêgnuje,
aby ten kogo Bóg da³ w jego rêce osi¹gn¹³ pe³niê cz³owie-
czeñstwa. Tak mówi³ o tym autorytet naszych czasów Jan Pa-
we³ II: �Wychowanie polega na pozwoleniu cz³owiekowi staæ
siê cz³owiekiem, na pokazaniu mu jak byæ a nie tylko jak mieæ.
Aby przez wszystko czym jest, co ma, stawa³ siê coraz bar-
dziej cz³owiekiem�.

Wychowuj¹c musimy byæ autentyczni i wiarygodni.
Nie mo¿na pokazywaæ, jak siê ¿yje, mówiæ, co siê powinno, a
czego nie, a samemu ¿yæ inaczej. Nie mo¿na ¿yæ w k³amstwie,
bo dzieci stan¹ siê takie same - tak¿e bêd¹ ¿yæ w niezgodzie z
sumieniem, z prawd¹, z samym sob¹. Kto� powiedzia³, ¿e kie-
dy s³yszymy - zapominamy, kiedy widzimy - pamiêtamy d³u-
go. Dlatego nie mo¿na zapomnieæ o tym, co siê robi. Nie mo¿-
na powtarzaæ o szacunku wobec drugiego cz³owieka i biæ ¿onê
(czêsto na oczach dzieci), albo nie ust¹piæ miejsca starszemu
, czy te¿ kobiecie (to oczywi�cie ni¿szy gatunkowo wyczyn,
ale �wiadcz¹cy o lekcewa¿eniu drugiej osoby).

A teraz zapowiadane wcze�niej opowiadanie, które w
pewnym sensie daje odpowied� na pytanie postawione na koñ-
cu artyku³u Jana: �Czy mo¿na wobec dzieci stosowaæ prze-
moc fizyczn¹?�

�Kiedy mia³em siedem lat, zbudowali�my razem z kole-
gami na dachu naszego czteropiêtrowego domu bunkier prze-
ciwlotniczy i ostrzeliwali�my samoloty wroga nadlatuj¹ce z s¹-
siedniego podwórka. Kiedy ojciec, wracaj¹c z pracy, zobaczy³
mnie na dachu, zawo³a³ na dó³, z³oi³ co trzeba i powiedzia³, ¿e
jak mnie jeszcze raz tam zobaczy, to popamiêtam. Ja siê na ojca
oczywi�cie obrazi³em, ¿e zabrania mi takiej fajnej zabawy i cho-
dzi³em naburmuszony przynajmniej tydzieñ.

Gdy minê³o siedem lat i popatrzy³em na ten dach, to...
przyzna³em ojcu racjê, ¿e mnie wtedy z niego �ci¹gn¹³, ale ja
wtedy w³a�nie pozna³em na wakacjach bardzo fajnych kolegów.

Mieli kropki pod lewym okiem i ra-
zem pili�my wino marki wino, i uczy-
li�my siê strzelaæ z ¿yletek. Gdy oj-
ciec zobaczy³ moje nowe towarzystwo
i jego obyczaje, zawo³a³ mnie do
domu, z³oi³ co trzeba i absolutnie za-
broni³ siê z tymi panami spotykaæ.
Ja siê oczywi�cie na ojca niesamo-
wicie obrazi³em. Mia³em do niego
ogromny ¿al, ¿e to on chce mi kole-
gów wybieraæ. Nie odzywa³em siê do
niego dwa tygodnie. Ale kiedy minê-
³o siedem lat i prawie wszyscy moi
�git koledzy� siedzieli w wiêzieniu,
to...w duszy przyzna³em ojcu racjê,
¿e mnie wtedy od nich pogoni³. Ale
wtedy pozna³em pierwsz¹ wielk¹ mi-
³o�æ mojego ¿ycia - Basiê. By³em w³a-
�nie na drugim roku studiów. Basia
by³a starsza ode mnie o cztery lata.
W zasadzie nikt nie wiedzia³, czym
siê zajmuje. Nie by³a studentk¹, ale
ci¹gle krêci³a siê po akademiku. Za-
kocha³em siê w niej po uszy i na fe-
rie zaprosi³em j¹ na jeden dzieñ do
swojego miasteczka. Gdy przyjecha-
³a, przedstawi³em j¹ swojemu ojcu:
Tato, pozwól, to moja narzeczona.
Ojciec bardzo ¿yczliwie z Basi¹ roz-
mawia³. Wieczorem odprowadzi³em
j¹ do autobusu, kiedy wróci³em, oj-
ciec powiedzia³: Ja ci, synu, tego ma³-
¿eñstwa nie pob³ogos³awiê.

Wkurzy³em siê maksymal-
nie. Poszed³em do swojego pokoju,
wyci¹gn¹³em walizkê i zacz¹³em szy-
kowaæ siê do opuszczenie domu na
zawsze. Ale gdy tak wrzuca³em swo-
je rzeczy do walizki, zaczê³y mnie na-
chodziæ w¹tpliwo�ci. A gdzie za-
mieszkamy? A z czego bêdziemy ¿yli?
W koñcu walizkê rozpakowa³em, a
ojcu powiedzia³em krótko: Zmarno-
wa³e� mi ¿ycie! Nie zapomnê ci tego
nigdy! Nie odzywa³em siê do niego
przez ca³e ferie, a tak¿e potem przez
kilka miesiêcy nie pisa³em listów do
domu. Gdy minê³o siedem lat, a
Basia zd¹¿y³a byæ ju¿ po dwóch roz-
wodach, to... przyzna³em mojemu
ojcu racjê ¿e tak w³a�nie post¹pi³.

M³ody pan in¿ynier zakoñ-
czy³ swoje opowiadanie: a teraz pro-
szê ksiêdza, mam trzydzie�ci piêæ lat,
¿onê, troje dzieci i trafia mi siê wspa-
nia³y kontrakt w Iraku na budowie
cukrowni.

I co, jedzie pan? Zapyta³
ksi¹dz.

Ja bym pojecha³, ale ojciec
mówi, ¿eby nie jechaæ. Mówi,  ¿e gdy
wrócê, to dzieci bêd¹ mi mówiæ «pro-
szê pana». Ja bym tak nie tragizo-
wa³, ale nie jadê. Jak znam ¿ycie to
za siedem lat przyznam ojcu racjê�.

Komentarz? - Dopowiedzcie
sobie Pañstwo sami.

' '

 Mediator
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W�ród pielgrzymów odwiedzaj¹cych Ojca �wiêtego by³ prof. Ja-
ros³aw Maciejewski, wybitny naukowiec, wymagaj¹cy pedagog, wspa-
nia³y cz³owiek i katolik. To on w³asnie by³ jednym z opiniodawców
doktoratu honoris causa przyznanemu papie¿owi w 1983 r., przez Uni-
wersytet Jagielloñski.
Ujrzawszy go Ojciec �wiety przystan¹³ i z u�miechem zkwitowa³ tam-
ten �egzamin� - �Dziêkujê, Panie Profesorze, ¿e mnie Pan wtedy przepu�ci³!�

W grudniu 1984 r. polska Reprezentacja Pi³karska rozgrywa³a mecz z W³ochami. Jan
Pawe³ II zaprosi³ przy tej okazji pi³karzy do siebie. Z ka¿dym siê przywita³ i porozmawia³.
Wspomina³ ¿e za m³odu grywa³ w pi³kê no¿n¹, zwykle na pozycji bramkarza.
Na koñcu zwierzy³ siê, ¿e �ledzi³ przebieg meczu z W³ochami..., ale tylko dopóki by³ remis -
nasi przegrali 2:0.

W samolocie przedstawiano Papie¿owi dziennikarzy, którzy brali udzia³ w jego podró¿y.
By³ w�ród nich cz³owiek, który kilka tygodni wcze�niej, w jednym z w³oskich tygodników,
opublikowa³ pod pseudonimem sensacyjn¹ informacjê o zmy�lonej chorobie papie¿a, a zaraz
potem, ju¿ pod swoim nazwiskiem, powo³a³ siê na tê wiadomo�æ w gazecie codziennej, w
której pracowa³. Jan Pawe³ II na jego widok powiedzia³: "A to ten pan, który siê inaczej
nazywa w niedzielê, a inaczej w dni powszednie".

U�miech Jana Paw³a II
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Rysunki
do tego numeru

wykona³a
Dominika
Kochan

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

Postanowi³am. Postanowi-
³am, ¿e bêdê mi³a, cierpliwa i ra-
dosna, dla wszystkich domowni-
ków. Wymy�li³am to, gdy by³am
sama w domu. Dzieci gdzie� po-
sz³y, m¹¿ wraca dopiero wieczo-
rem.

Ale najpierw musi byæ at-
mosfera posprz¹tanego domu.
Rzucam siê wiêc na �cierki,
szczotki i odkurzacz. W³¹czam
moj¹ muzykê, pod�piewujê. Nie
napadnê, gdy wróc¹ za pó�no,
nie zapytam czemu znów czapka
w kieszeni. U�miechnê siê mi³o
otwieraj¹c drzwi, mojemu dwie
godziny spó�nionemu mê¿owi.
Tak postanowi³am.

Gdy l�ni ju¿ ubikacja z tru-
dem siê prostujê. Jeszcze tylko
pod³oga w przedpokoju, no i ko-
lacja. Ojej! Tak pó�no! Gdzie oni
s¹?

Telefon - kochanie, wypa-
da mi zaprosiæ dwie osoby na ko-
lacjê. Bêdê za pó³ godziny. B¹d�
tak mi³a i przygotuj co� - s³uchaw-
ka ju¿ g³ucha. Gniew w gardle -
Co�, co, co? Za pó³ godziny...

Dzwonek, wpadaj¹ dzieci,
rozkrzyczane, sprzeczaj¹ siê.
Kto� potyka siê o wiadro z wod¹
- p³yniemy.

Stojê wci¹¿ z t¹ s³uchaw-
k¹ w rêce. Przebraæ siê, co� przy-
gotowaæ, skoñczyæ sprz¹tanie...

Dziewczyny k³óc¹ siê na
dobre, trzaskaj¹ drzwiami.

Nie reagowaæ, nie krzy-
czeæ. Spokojnie, spokojnie - po-
stanowi³am przecie¿.

Jakie� ryby, jaki� ser,
mo¿e szybka sa³atka. Miotam siê,
nakrywam.

Mamu�, je�æ! Aha, prze-
cie¿ s¹ g³odne.

Dzwonek do drzwi - No je-
ste�my!

Ale¿ witajcie. U�miecham
siê promiennie.

Siadamy ca³¹ rodzin¹ z
dzieæmi do kolacji. Nawet ju¿ nie
jestem z³a.

Zofia

Dobry ¿art �wiêto�ci
nie wadzi...

Gor¹ce lato
Spytano kiedy� nuncjusza Roncallego, pó�niejszego papie¿a, a dzi� b³ogos³awionego Jana
XXIII, czy nie krêpuj¹ go zbyt odwa¿nie, zw³aszcza latem, ubrane panie na oficjalnych ban-
kietach, w których i on musia³ braæ udzia³.
Odpowiedzia³ dowcipnie, ¿e gdy posadz¹ tak¹ zbyt roznegli¿owan¹ boginkê gdzie� niedale-
ko, to ludzie i tak nie patrz¹ na ni¹, lecz na nuncjusza i dziêki temu - znaczy niemu - nie
dochodzi do zgorszenia.
Kiedy� te¿, gdy spostrzeg³ zanadto eksponuj¹c¹ w³asne wdziêki damê, natychmiast wzi¹³
jab³ko i bardzo oficjalnie jej poda³.
- Jab³ko, dlaczego jab³ko? - dziwi³a siê obdarowana.
- Bo Ewa, Madame, dopiero po zjedzeniu jab³ka zauwa¿y³a, ¿e jest go³a! - z czaruj¹cym
u�miechem wyja�ni³ Monsigniore.

(J. Ambroziewicz, Watykañskie ABC)
uuu

Sposób na pos³uszeñstwo
Na spotkaniu zakonnym dyskutowano o pos³uszeñstwie.
- Jak to robicie, ¿e jest ono tak �ci�le u was przestrzegane? -
zagadn¹³ kto� jezuitê.
- Ca³kiem prosto. Najpierw prze³o¿ony pyta jakie jest ¿yczenie
podw³adnego, a potem dopiero w³a�nie to mu nakazuje.
- Ale przecie¿ nie wszyscy sami wiedz¹ czego chc¹?
- A, takich to ustanawiamy prze³o¿onymi!

(ks. K.Wójtowicz, ¯ycie konsekrowane w kawa³(k)ach)

anegdotki

Postanowi³am...


