
 Nr 138 pa�dziernika 2006

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

w Jaworniku

�wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a �wiête-
go ods³ania przed chrze�cijaninem specyficz-
ne wymiary Mêki Jezusa Chrystusa. Wyj¹t-
kowy charakter tego dnia wybiega bowiem
poza jedynie �cierpiêtnicze� rozmiary krzy¿a.
W perspektywie uroczysto�ci odpustowych
naszej parafii, w blisko pó³tora roku po �mier-
ci Jana Paw³a II, maj¹c przed sob¹ bogac-
two pozostawionej w testamencie ludziom
(a w g³ównej mierze nam, Polakom - jak przy-
pomnia³ o tym na krakowskich B³oniach
Benedykt XVI) osobowo�ci papie¿a-Polaka,
warto spojrzeæ na nauczanie S³ugi Bo¿ego
pog³êbiaj¹ce w pozytywnym kierunku rozu-
mienie tajemnicy krzy¿a. Ze wzglêdu na bo-
gactwo dorobku pi�mienniczego pontyfikatu
Jana Paw³a II przyjdzie ograniczyæ siê do kil-
ku najbardziej charakterystycznych i bliskich
nam wypowiedzi.

W 2003 r. podczas jednej z ostatnich
w ogóle podró¿y apostolskich ówczesnego
biskupa Rzymu, a trzeciej podró¿y do S³o-
wacji, w której bra³o udzia³ tak¿e wiele Polek
i Polaków, a której fina³ przypad³ w³a�nie na
�wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a �wiêtego,
Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II mówi³ o dwubie-
gunowo�ci krzy¿a: �Na krzy¿u spotykaj¹ siê
nêdza cz³owieka i mi³osierdzie Boga".O ile
ten pierwszy, ziemski i �gorsz¹cy� wymiar
sk³ania cz³owieka do odwrócenia wzroku,

/por. Ewangelia/

10 wrzesieñ
Uroczysto�æ odpustowa
ku czci Podwy¿szenia Krzy¿a
�wiêtego

�...Bóg nie pos³a³ swego Syna na
�wiat po to, aby �wiat potêpi³, ale
po to, by �wiat zosta³ przez Niego
zbawiony.�

Krzyz oczyma Slugi Bozego
o tyle ten drugi, nadprzyrodzony �zachêca nas
(�) by�my patrzyli na krzy¿�. Owe spojrze-
nie nie powinno posiadaæ w sobie nic z po-
stawy gapiów. Ma ono byæ pe³nym adoracji
trwaniem z wytrwa³o�ci¹ na miarê Maryi, która
sta³a pod krzy¿em. �Wielbienie tego bezgra-
nicznego mi³osierdzia jest dla cz³owieka je-
dyn¹ drog¹, pozwalaj¹c¹ otworzyæ siê na ta-
jemnicê, któr¹ objawia krzy¿�. Zanim ca³ko-
wicie odkryjemy tê tajemnicê nale¿y zapytaæ
o zwi¹zek miêdzy krzy¿em Chrystusa a mi-
³osierdziem Boga. W ten sposób wypada
skierowaæ kroki ku drugiej w kolei encyklice
pontyfikatu Jana Paw³a II rozpoczynaj¹cej siê
od s³ów Dives in misericordia - Bogaty w mi-
³osierdziu swoim Bóg.

Encyklika o Bo¿ym mi³osierdziu na-
zywa to ostatnie �jakby drugim imieniem mi-
³o�ci�. Mi³osierdziem zwiemy mi³o�æ �potê¿-
niejsz¹ od z³a jakiegokolwiek, w które uwi-
k³any jest cz³owiek, ludzko�æ, �wiat�; tak¹
mi³o�æ, która objawia siê i realizuje we w³a-
�ciwy dla siebie sposób w³a�nie �wobec rze-
czywisto�ci z³a, które jest w �wiecie, które
dotyka i osacza cz³owieka� (DM 7); wobec
jakiej� kar³owatej rzeczywisto�ci, dla której
mi³osierdzie jest ca³kowicie j¹ zape³niaj¹cym
korelatem (DM 4).

W tym kontek�cie refleksji nad istot¹
Bo¿ego mi³osierdzia Ojciec �wiêty nie bez
powodu stawia pytanie: �o czym wiêc mówi
do nas krzy¿ Chrystusa�?� Odpowied� na
tak postawione pytanie brzmi: �o Bogu Ojcu,
który jest bezwzglêdnie wierny swej odwiecz-
nej mi³o�ci do cz³owieka�. (DM 7) W³a�nie
krzy¿ pozwala �ods³oniæ g³êbiê tej mi³o�ci,
która nie cofa siê przed wstrz¹saj¹c¹ ofiar¹
Syna�. (DM 7) W podobnym tonie pisa³
Ojciec �wiêty w swej niejako programowej,
pierwszej z trynitarnego tryptyku encyklice
Redemptor homi-
nis - o Jezusie
Chrystusie, Odku-
picielu cz³owieka.
Krzy¿ przemawia
�zdumiewaj¹c¹
g³êbi¹ cierpienia
i oddania� (RH 7).

c.d. na str. 2

Pielgrzymowanie do miejsc
kultu religijnego jest g³êboko wpi-
sane w naturê cz³owieka. Jerozoli-
ma ¿ydów i chrze�cijan, Mekka mu-
zu³man, Benares buddystów, Gan-
ges i Himalaje wyznawców hindu-
izmu - tak wygl¹daj¹ �drogi cz³owie-
ka mistycznego�. Historia chrze�ci-
jañstwa wskazuje na �redniowiecze
jako okres szczególnego nasilenia
ruchu pielgrzymkowego na Starym
Kontynencie, który przemierzano
ze wschodu (Polska jako �przedmu-
rze chrze�cijañstwa�, antemurale
christianitatis) na zachód (znana ka-
tedra kultu �w. Jakuba w Santiago
de Compostella na Pó³wyspie Ibe-
ryjskim), z pó³nocy na po³udnie
(szlak: Canterbury z grobem �w.
Tomasza Becketa - Rzym z grobem
�w. Piotra - Jerozolima z Grobem
Pañskim). Z kolei najwa¿niejszymi
najstarszymi polskimi miejscami
pielgrzymkowymi s¹ Gniezno z re-
likwiami �w. Wojciecha (chocia¿by
wspomnieæ o maj¹cej miejsce
w 1000 r., a znanej z ksi¹¿ek histo-
rii jako �zjazd gnie�nieñski� pere-
grynacji cesarza Ottona III), Kra-
ków, gdzie od ponad 750 lat jako
pierwszy polski �wiêty czczony jest
Stanis³aw ze Szczepanowa, biskup
i mêczennik, a tak¿e posiadaj¹ce re-
likwie krzy¿a Pana Jezusa.

Na pielgrzymim
szlaku

c.d. na str. 2

. .

Lb 21, 4-9; Flp 2, 6-11, J 3, 13-17.

Tê prawdê
o Bo¿ej mi³o�ci
ujawnionej



8 pa�dziernika 2006 / 2                                                      Bia³y Kamyk

w krzy¿u nazywa Jan Pawe³ II �Boskim wymiarem Odkupienia�. I twier-
dzenie to jest pierwszym ogniwem wspomnianej wy¿ej nadprzyrodzonej,
pozytywnej specyfiki krzy¿a. Aby tê mi³o�æ mo¿na by³o nazwaæ mi³osier-
dziem nale¿y wskazaæ na rzeczywisto�æ, któr¹ Bóg pragnie dope³niæ skut-
kami swego dzia³ania, wype³niæ ³ask¹. Tak dochodzimy do tego elementu
nadprzyrodzonej charakterystyki krzy¿a, któr¹ obie wspomniane encykli-
ki nazywaj¹ �ludzkim wymiarem Odkupienia�.

Krzy¿ kieruje my�li w stronê przedziwnej i niesamowitej wizji cz³o-
wieka. Skoro tak wielka Mi³o�æ pragnie ukochaæ cz³owieka, jak¿e cudow-
n¹ godno�æ musi on posiadaæ?! �Jak¹¿ warto�æ musi mieæ w oczach Stwór-
cy cz³owiek, skoro zas³u¿y³ na takiego i tak potê¿nego Odkupiciela��
(RH 10) Dlaczego Bogu tak bardzo zale¿y na cz³owieku?! Dlaczego Bogu
tak bardzo zale¿y na wymazaniu w cz³owieku stanu grzechu?! Dlaczego
zale¿y na przywróceniu dla cz³owieka mi³o�ci, �tej twórczej mocy w cz³o-
wieku, dziêki której ma on znów przystêp do owej pe³ni ¿ycia i �wiêto-
�ci, jaka jest z Boga?!" (DM 7) Dlatego, ¿e stworzy³ ludzi na obraz
swego Syna i �«od pocz¹tku» tych ludzi wybra³ do ³aski i chwa³y�.
(DM 7) Dlatego, ¿e pragnie z nimi cieszyæ siê wieczn¹ rado�ci¹.
O szczê�liwa wina! O, felix culpa! za�wiadczaj¹ s³owa zaczerpniête z
liturgii Wigilii Paschalnej. W rozwijaj¹cy sukurs postêpuj¹ s³owa Re-
demptor hominis: �W³a�nie owo g³êbokie zdumienie wobec warto�ci i god-
no�ci cz³owieka nazywa siê Ewangeli¹, czyli Dobr¹ Nowin¹. Nazywa siê
te¿ chrze�cijañstwem.� (RH 10)

Adorowaæ krzy¿, wywy¿szaæ go, znaczy uwielbiaæ Bo¿¹ mi³o�æ mi-
³osiern¹, znaczy prze¿ywaæ g³êboko swoj¹ godno�æ Bo¿ego przybrania.
Obie prawdy wyra¿a wystrój wnêtrza jawornickiej �wi¹tyni. Z lewej
strony prezbiterium - obraz Pana Jezusa mi³osiernego; z prawej -
mozaika wspominaj¹ca tajemnicê chrztu. A ca³a postawa z wytrwa³o-
�ci¹ Maryi, która nieustannie na bocznym o³tarzu stoi przy krzy¿u
Chrystusa.

(ofiarowane w XII
w.) pobenedyktyñ-
skie sanktuarium
�wiêty Krzy¿, od
którego wziê³y na-
zwê okalaj¹ce je góry. Po-
cz¹wszy od ostatniej deka-
dy XIV w. o�rodkiem pobo¿-
no�ci maryjnej sta³a siê Ja-
sna Góra. Do dzi� nazywa-
na jest �sercem Polski�.

Tradycja pieszego piel-
grzymowania ze Wzgórza Wa-
welskiego na Jasn¹ Górê w dniach
6-11 sierpnia siêga pocz¹tkiem do tzw. Bia³ego Marszu
z B³oñ krakowskich na Rynek G³ówny zorganizowane-
go przez m³odzie¿ studenck¹ w cztery dni po zamachu
na Ojca �wiêtego Jana Paw³a II 13 maja 1981 r. w nawi¹za-
niu do idei Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej. Tegorocz-
ne - ju¿ 26. krakowskie - �rekolekcje w drodze� zorganizo-
wano ju¿ tradycyjnie wed³ug schematu o�miocz³onowe-
go. Cz³onami, w których pod¹¿a³a do stóp Maryi kilku-
osobowa grupa z Jawornika by³y: IV-nowohucki (tu jed-
nym z przewodników by³ ks. Krzysztof Polewka, rodem
z Jawornika) oraz V-My�lenice-Mszana Dolna-Gdów-Nie-
po³omice. W grupie z My�lenic wêdrowa³o a¿ 4 ksiê¿y
(w�ród nich nasz ukochany Ksi¹dz Wikariusz). W dusz-
pasterzowaniu pomaga³o im 4 kleryków oraz 2 siostry.

Jakie owoce przyniós³ pielgrzymi szlak?
Najlepiej zapytaæ samych zainteresowanych.

Na pielgrzymim
szlaku - c.d.

NASZA PARAFIA, NASZ KOSCIOL
, ,

�w. Stanis³aw Kostka (ur. 28 pa�dziernika 1550, zm.15 sierpnia 1568) �
polski kleryk jezuita, patron polskich dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê oraz konaj¹cych.

Wspomnienie - 18 wrze�nia (dawniej 13 listopada).
Imiê pochodzenia staros³owiañskiego, oznacza: ten, który jest s³aw¹ swego

stanu (rodu) lub s³awny z racji posiadania piêknego stanu (namiotu, domu). Inne zna-
czenie: ten, który stanie siê s³awny.

Urodzi³ siê w Rostkowie na Mazowszu. By³ synem Jana Kasztelana Zakro-
czymskiego i Ma³gorzaty z Kryskich. Wychowywany by³ w atmosferze religijnej, pa-
nuj¹cej w domu rodzinnym. Od dziecka odznacza³ siê niezwyk³¹ pobo¿no�ci¹. Ojciec
pragn¹³ zapewniæ synowi dobre wykszta³cenie i wychowanie, dlatego w czternastym
roku ¿ycia wys³a³ go wraz ze starszym bratem Paw³em do Wiednia, dla rozpoczêcia
tam nauki w kolegium jezuickim. W Wiedniu Stanis³aw nale¿a³ do Sodalicji Mariañ-
skiej, co wi¹za³o siê z przyjêtymi praktykami religijnymi, m. in.: codzienn¹ Msz¹ �w.
i ró¿añcem w niedzielê i �wiêta, odwiedzaniem, chorych spe³nianiem innych dobrych
uczynków. Nale¿a³ te¿ do Kongregacji �w. Barbary, a nawet zosta³ jej prezesem. Od-
da³ siê w opiekê �w. Barbarze, wierz¹c, ¿e w³a�nie ona, jako patronka dobrej �mierci,
pomo¿e mu umrzeæ w stanie £aski U�wiêcaj¹cej.

Stanis³aw przejawia³ coraz wiêksze pragnienie ¿ycia zakonnego i wst¹pienia
do jezuitów, jednak¿e ojciec i brat Pawe³ kategorycznie siê temu sprzeciwiali. Bez
wymaganej zgody rodziców jezuici nie chcieli przyj¹æ Go do zakonu. W grudniu
1566 r. Stanis³aw powa¿nie zachorowa³ i bardzo pragn¹³ przyj¹æ Komuniê �w.
W nocy otrzyma³ dwie wizje.

�w. Stanis³aw Kostka

Witra¿ �w. Stanis³awa Kostki
w ko�ciele w Jawornikuc.d. na str. 3

Krzyz - c.d.
.

x.R.W.
x.R.W.
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W pierwszej �w. Barbara z dwoma anio-
³ami przynios³a mu Komuniê �w. A w drugiej
Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem Jezus pochyla³a
siê nad nim i sk³ada³a mu w ramiona Dzieci¹t-
ko. Nazajutrz Stanis³aw, ku ogólnemu zdziwie-
niu, wsta³ zupe³nie zdrowy, z g³êbokim prze-
�wiadczeniem, ¿e Maryja Go uzdrowi³a i Ma-
ryja pragnie, by wst¹pi³ do jezuitów. Od tego
wydarzenia jego powo³anie by³o coraz moc-
niejsze, ale te¿ sprzeciw ojca i brata coraz wiêk-
szy. Dlatego Stanis³aw postanowi³ uciec. Prze-
brany w strój ¿ebraka, nie zosta³ rozpoznany
nawet przez swego brata. Na pocz¹tku wrze-
�nia1567 roku doszed³ do Augsburga, lecz nie
zasta³ tam prowincja³a jezuitów, który uda³ siê
w³a�nie do Dylingii w Bawarii. Stanis³aw po-
szed³ wiêc do Dylingii. Pieszo pokona³ z Wied-
nia oko³o 650 km. Spotka³ tam o. Piotra Kani-
zjusza, który zatrzyma³ Go w Dylindze, w kon-
wikcie jezuickim �w.Hieronima. Przez trzy ty-
godnie Stanis³aw z ochot¹ i rado�ci¹ gorliwie
us³ugiwa³ do sto³u i w kuchni konwiktu, po
czym wys³ano Go do Rzymu. Tam �w. Franci-
szek Borgiasz przyj¹³ Go do nowicjatu
(28.X.1567 r). Maj¹c 18 lat z³o¿y³ �luby za-
konne, zachorowa³ na malariê i w Wigiliê
Wniebowziêcia po¿egna³ siê ze �wiatem.

Przedstawiany jako nowicjusz, jezuita
klêcz¹cy adoruj¹cy. Atrybutami Jego s¹: anio³
podaj¹cy Mu Komuniê, Dzieciê Jezus na rêku,
krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia, Madonna,
ró¿aniec.

Kult �wiêtego Stanis³awa Kostki zrodzi³
siê natychmiast i spontanicznie; kiedy w dwa
lata pó�niej otwarto jego grób znaleziono cia-
³o nietkniête rozk³adem. Beatyfikowany
w 1670 przez papie¿a Klemensa X. Kanonizo-
wany przez papie¿a Benedykta XIII
w 1726roku. Relikwie �wiêtego spoczywaj¹
w ko�ciele �w. Andrzeja na Kwirynale w Rzy-
mie Dwie�cie lat po kanonizacji sprowadzono
do Polski cz¹stkê Jego relikwii; w uroczysto-
�ciach jubileuszowych wzi¹³ udzia³ prezydent
Ignacy Mo�cicki.

�w. Stanis³aw Kostka jest równie¿ pa-
tronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, archidiece-
zji ³ódzkiej i warszawskiej, diecezji che³miñ-
skiej i p³ockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa,
Poznania i Warszawy; studentów oraz nowi-
cjuszy jezuickich, polskiej m³odzie¿y jak rów-
nie¿ Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y
(KSM).

Na podstawie ksi¹¿ki ks.dr hab.Piotra Natanka,
Podpatruj¹c �wiêtych oraz

http://pl.wikipedia,org/wiki/Stanislaw-Kostka.

�w. Stanis³aw Kostka - c.d.

Maria Szafraniec

�Weselcie siê
nadziej¹� to ha-
s³o tegorocznej
XXVI Pieszej
Pielgrzymki na
Jasn¹ Górê do
naszej ukochanej
Matki. Pielgrzym-
ka, poprzedzona
Msz¹ �w., wyru-
szy³a z My�lenic
4 sierpnia z ko-
�cio³a Narodze-
nia Naj�wiêtszej
Marii Panny -
S a n k t u a r i u m
Matki Bo¿ej My-
�lenickiej. W�ród

p¹tników byli ksiê¿a, dzieci, starsi, ale przewa¿aj¹c¹ liczbê stanowi³a m³odzie¿.
Uczestniczy³a równie¿ S³u¿ba Maltañska, która �pieszy³a na pomoc potrzebuj¹cym.

 Wybra³am
siê na ten piel-
g r z y m k o w y
szlak po raz
pierwszy. Gdy
rozmawia³am ze
z n a j o m y m i
o pielgrzymce to
s³ysza³am takie
s³owa: jest ciê¿-
ko, nogi bol¹,
zmêczenie. Ale
ja ani trochê nie
zn iechêc i ³am
siê. Czu³am
w sobie jak¹�
si³ê, ¿e dam
rady, ¿e bêdzie

dobrze. I tak te¿ by³o. By³am silna, zdrowie dopisywa³o, jak i te¿ mojemu synowi.
Codziennie rano uczestniczyli�my we Mszy �w., a po niej wyruszali�my �piewaj¹c
godzinki i ró¿ne pie�ni ko�cielne. Po po³udniu w czasie pielgrzymowania odmawia-
li�my ró¿aniec wraz z intencjami oraz koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego. I tak mija³
dzieñ po dniu.

11 sierpnia, w ostatnim dniu naszej pielgrzymki, gdy zobaczyli�my z daleka
Jasn¹ Górê wszyscy uklêkli�my, a ja uroni³am pierwsz¹ ³zê, ³zê rado�ci. Pó�niej
jeszcze by³o kilka kilometrów w strugach deszczu. I jeste�my na miejscu. Klêkaj¹c
przed Sanktuarium i witaj¹c ukochan¹ Matkê dziêkujemy za szczê�liwie przebyty
szlak i znowu ³zy szczê�cia. Pó�niej by³o wej�cie do Kaplicy i przywitanie z Matk¹.
Msza �w. rozpoczê³a siê o godzinie 19-tej.

Do domu powrócili�my pe³ni rado�ci. Na zakoñczenie powiem krótko -
Do zobaczenia na pielgrzymce w przysz³ym roku. Oby nas by³o jeszcze wiêcej.

£zy szczê�cia i rado�ci naszym dziêkczynieniem

/por. Ewangelia/

17 wrzesieñ
24 Niedziela Zwyk³a

Iz 50, 5-9; Jk 2, 14-18;

Mk 8, 27-35.
�<<a wy za kogo Mnie uwa¿acie?>>.�

K. G.
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WSPÓLNOTY

Odczytajmy ikonê �wiêtej Rodziny

Na podst. A. Kerner: Ca³y �wiat na lipowej desce,
Go�æ Niedzielny nr 21/2004; http://www.rdk.krakow.pl/

   Wed³ug tradycji
pierwszym ikonogra-
fem by³ �w. £ukasz.
Mia³ namalowaæ Mat-
kê Bo¿¹ z Dzieci¹t-
kiem na desce sto³u,
przy którym jada³a
�w. Rodzina.

          Najstarsze ikony zosta³y znalezione w klaszto-
rze �w. Katarzyny na Synaju, datowane s¹ na V-VI wiek.
Prawdopodobnie swój pierwowzór wziê³y z pó�norzym-
skich portretów zmar³ych, które umieszczano na sar-
kofagach podczas pogrzebu  po to, ¿eby ¿ywi zacho-
wali swój zwi¹zek ze zmar³ymi.

    Ikony siê pisze, nie
maluje. Ikona to co�
wiêcej ni¿ religijny ob-
raz. Ikona jest jak S³o-
wo Bo¿e. Uobecnia ta-
jemnicê, o której mówi,
wrêcz staje siê t¹ ta-
jemnic¹ w chwili dzia-
³ania. Ta �chwila dzia-
³ania� ikony to zarów-
no proces jej powsta-
wania, jak i modlitwy
przed ni¹.

W 1988 r. w Lourdes we Francji odbywa³ siê Miê-
dzynarodowy kongres wspólnoty Equipes Notre Dame
(END), w którym uczestniczyli go�cinnie tak-
¿e przedstawiciele Ruchu Domowego Ko�cio-
³a. Na ich rêce z³o¿ono wielki dar dla RDK -
ikonê �wiêtej Rodziny, namalowan¹ w Jero-
zolimie, a przez END traktowan¹ jako symbol
wspólnoty. Od tego czasu, mo¿na powiedzieæ
ruchy END i RDK maj¹ wspóln¹ ikonê, która
wyra¿a ich rodzinne charyzmaty.

Ka¿da ikona zawiera w sobie tajemni-
cê. Ikona przekazuje zawsze jak¹� tre�æ. Jej
kompozycja, kolorystyka, a tak¿e po³o¿enie
�wiêtych postaci, rysunki ich ust, oczu nosa
podlegaj¹ �cis³ym regu³om. Bogate w tre�æ s¹

tak¿e wszelkie
s y m b o l e
umieszczane
na ikonach. Kolory i ich kombinacje maj¹ bar-
dzo wiele znaczeñ. W najwiêkszym skrócie:
z³oto to symbol nadprzyrodzono�ci i �wiat³o-
�ci, biel oznacza bosko�æ i niewinno�æ, pur-
pura - godno�æ królewsk¹, czerwieñ - sym-
bol cz³owieczeñstwa, wyra¿a tak¿e ¿ar mi³o-
�ci i ogieñ Ducha �w., br¹z to ubóstwo, pro-
stota.

Spróbujmy odczytaæ tre�æ ikony �wiêtej Rodziny.

Ikona ta to obraz zjednoczenia (komunii) �wiêtych Osób - jako Ko-
�cio³a Domowego. Równocze�nie wyra¿a mi³o�æ, ¿ycie ma³¿eñstwa i rodzi-
ny chrze�cijañskiej, która wpatruje siê w swoim d¹¿eniu do �wiêto�ci i do
tworzenia Ko�cio³a Domowego we w³asnym ma³¿eñstwie i rodzinie.
�w. Józef przygarnia Maryjê. Podanymi sobie rêkoma oboje trzymaj¹ i obej-
muj¹ Chrystusa. Chrystus lew¹ rêkê ³¹czy z ich rêkoma, za� praw¹
rêk¹ podniesion¹ do b³ogos³awieñstwa wskazuje na Maryjê. Te trzy z³¹-
czone d³onie wyra¿aj¹ jedno�æ Chrystusa z par¹ ma³¿eñsk¹ z³¹czon¹
przysiêg¹ ma³¿eñsk¹. Wyra¿aj¹ one drogê i zadania ma³¿onków chrze-
�cijañskich: ka¿de z nich z osobna i oboje razem powinni trzymaæ siê
Chrystusa. On jest miêdzy nami - ma³¿onkami chrze�cijañskimi. Uwagê na-
sz¹ zwraca serdeczno�æ i troskliwo�æ z jak¹ �w. Józef obejmuje sw¹ Ma³-
¿onkê. Nasuwa siê tu zalecenie �w. Paw³a: �Mê¿owie, mi³ujcie ¿ony, bo
i Chrystus umi³owa³ Ko�ció³ i wyda³ za niego samego siebie� (Ef 4,25). Iko-
na ta jest wiêc obrazem mi³o�ci Chrystusa do Ko�cio³a, której uosobieniem
ma byæ ka¿de ma³¿eñstwo.

�£uk mój k³adê na ob³oki, aby by³ znakiem przymierza miêdzy Mn¹
a Ziemi¹�- mówi Bóg (Rdz 9,13).W ikonografii, w sztuce ³uk czêsto ozna-
cza obecno�æ Bo¿¹ - przymierze Boga z lud�mi. £uk ³¹cz¹cy i jednocz¹cy
Maryjê i Józefa, ca³¹ �wiêt¹ Rodzinê, mówi nam o Bo¿ym przymierzu
z rodzin¹, z ma³¿onkami. Mo¿e on, jak i ca³a ikona, symbolizowaæ mi³o�æ
Boga do swego ludu, która ju¿ w Starym Testamencie by³a zobrazowana
przez mi³o�æ ma³¿eñsk¹.

Ikona ta mówi: �Bóg jest mi³o�ci¹... Je¿eli mi³ujemy siê wzajemnie,
Bóg trwa w nas...� (p. 1 J 4,7-18). Tre�æ tê wyra¿a kompozycja ikony - �ro-
dek ko³a, którego fragmentem jest ten ³uk, znajduje siê w miejscu zetkniê-
cia, przytulenia Maryi i Józefa.

¯ó³ty i z³oty kolor wi¹¿¹ siê ze �wiat³o�ci¹. Z³ocisty ³uk wyobra¿a
�wiat³o Bo¿e, jakim siê kierowali Maryja z Józefem w swoim ¿yciu
i jakim my w swoim ¿yciu ma³¿eñskim i rodzinnym chcemy siê kierowaæ.
¯ó³ty kolor nad ³ukiem jest znakiem �wiat³a, którym mamy byæ jako ucznio-
wie Chrystusa.

Ikona ta przypomina tak¿e o zadaniach, które chcemy
podejmowaæ, jako nale¿¹cy do Ruchu. Wspólne wyci¹gniêcie
r¹k ku Chrystusowi, z³¹czenie siê z Nim oraz Jego b³ogos³a-
wieñstwo i oparcie Jego rêki na d³oniach ma³¿onków przypo-
mina o modlitwie ma³¿eñskiej i dialogu ma³¿eñskim. O dialogu
ma³¿eñskim przypominaj¹ te¿ czu³o�æ i serdeczno�æ w ge�cie
objêcia, przytulenia Maryi i Józefa. Dialog ma³¿eñski to miej-
sce, gdzie z mi³o�ci¹ obejmujemy sprawy drugiego cz³owieka,
szczególnie tego najbli¿szego wspó³ma³¿onka i my�limy jak
zjednoczyæ siê bardziej, by byæ bli¿ej Boga i siebie, by móc Go
razem nie�æ innym, tym, z którymi dzielimy siê naszymi osi¹-
gniêciami i trudno�ciami na spotkaniach krêgu. To serdeczne
objêcie i ³¹cz¹ce siê d³onie przypominaj¹ o regule ¿ycia, gdy
swymi czynami, swym postêpowaniem obejmujemy tak¿e dru-
giego cz³owieka i jednoczymy siê z nim. Rodzina w ³uku Mi³o-
�ci Bo¿ej, w przymierzu z Bogiem przypomina o szczególnym
czasie uaktualnienia przymierza Boga z nasz¹ rodzina, jakim
jest czas modlitwy rodzinnej.

Na rêkach Maryi i Józefa jest Chrystus, w naszych -
jest S³owo Bo¿e, gdy rozwa¿amy je i wprowadzamy w codzien-
ne ¿ycie. Oczy Maryi - skierowane do b³ogos³awi¹cego Jezu-
sa przypominaj¹ o modlitwie osobistej. J. �.
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W dniu 26 lipca 2006 r. odesz³a do Domu Ojca El¿bieta Tomal,
która od ponad 30 lat przewodniczy³a wspólnocie Ko³a Komunii
Wynagradzaj¹cej. Dziêki swemu wielkiemu zaanga¿owaniu w tej
Wspólnocie, a tak¿e innych by³a szczególnie bliska wielu parafianom.

Redakcja �Bia³ego Kamyka� ³¹czy siê w bólu jaki po jej odej-
�ciu odczuwaj¹ serca jej Najbli¿szych z Rodziny, cz³onków Ko³a
Komunii Wynagradzaj¹cej  i
wszystkich bliskich jej osób.

Odej�cie El¿biety Tomal
w dniu po�wiêconym �w. Annie,
a ponadto w �rodê, kiedy zanosi-
my mod³y do Matki Bo¿ej Nieusta-
j¹cej Pomocy mo¿e byæ swoistym
znakiem. El¿bieta Tomal bardzo
czci³a Matkê Bo¿¹ i czêsto uczest-
niczy³a  w �rodowych nowennach.
By³a równie¿ cz³onkini¹ Ró¿y Ró-
¿añcowej. Udziela³a siê tak¿e poza
parafi¹ bêd¹c cz³onkiem Klubu In-
teligencji Katolickiej w My�leni-
cach, a w ostatnich latach bior¹c
tam¿e czynny udzia³ w spotka-
niach Krêgu Biblijnego.

Maj¹c na uwadze ogrom-
n¹ troskê El¿biety Tomal o Ko³o
Komunii Wynagradzaj¹cej (KKW) pragniemy Czytelnikom
�Bia³ego kamyka� przybli¿yæ historiê i charyzmat tej wspólnoty.

Wspólnota Ko³a Komunii Wynagradzaj¹cej
Je�li chodzi o Zobowi¹zania, to w przypadku niemo¿no�ci

uczestnictwa w adoracji w przydzielonym dniu (np. z powodu pracy
zawodowej) mo¿na poprosiæ kogo� z rodziny, b¹d� znajomego o pod-
jêcie tych zobowi¹zañ w zastêpstwie. Ko³o Komunii Wynagradzaj¹cej
liczy 31 cz³onków. Od czasu pos³ugi ks. Franciszka Ma�lanki przez
d³ugi okres w Jaworniku istnia³y dwa KKW. Obecnie, po reorganiza-

cji przeprowadzonej przez ks. Pro-
boszcza W³adys³awa Salawê, w Pa-
rafii istnieje jedno KKW.

Wyró¿nionymi dniami
w roku liturgicznym, w których
cz³onkowie KKW podejmuj¹ szcze-
gólne modlitwy oraz zamawiaj¹
Msze �w. jest Wielki Czwartek oraz
Bo¿e Cia³o. W Wielki Czwartek
dziêkuj¹ za ustanowienie Euchary-
stii, za Sakrament Kap³añstwa i mo-
dl¹ siê o powo³ania kap³añskie. Do-
datkowo w ci¹gu roku zamawiaj¹
Msze �w. z pro�b¹ o zachowanie od
klêsk, za cz³onków KKW, za Para-
fiê, za rodziny, o pracê i w innych
szczegó³owych intencjach.

KKW jest piêknym przy-
k³adem wspólnoty modlitewnej. Za-

noszone do Boga wspólne mod³y wstawiennicze maj¹ wielk¹ moc
sprawcz¹. Bowiem Ufno�æ, któr¹ w Nim pok³adamy, polega na prze-

konaniu, ¿e wys³uchuje On wszystkich naszych pró�b zgodnych z
Jego wol¹ (1J 5,14), a tak¿e Je�li dwaj z was na ziemi zgodnie o

co� prosiæ bêd¹, to wszystkiego u¿yczy im mój Ojciec, który jest w
niebie (Mt 18,19). Cz³onkowie Ko³a w swoich �wiadectwach

potwierdzaj¹ owoce wspólnie odmawianych modlitw.
Wszyscy do�wiadczaj¹ równie¿ dobra p³yn¹ce-
go w pog³êbionych pomiêdzy nimi relacji. Mi-
³o�æ i szacunek jakimi cz³onkowie wspólnoty da-
rzyli za ¿ycia El¿bietê Tomal, dobre jej wspo-
mnienie i zanoszone za ni¹ mod³y potwierdzaj¹
nadprzyrodzon¹ wiê� pomiêdzy cz³onkami KKW.

Zobowi¹zania Cz³onków
Ko³a Komunii

Wynagradzaj¹cej:
* Ka¿dy cz³onek ma przydzielony
w miesi¹cu jeden dzieñ adoracji.

* W dniu adoracji Spowied� i
Komunia �w. oraz odmówienie

modlitwy - intencji adoracji.
* Uczestnictwo w Godzinie �wiêtej
podczas adoracji w I-szy czwartek

miesi¹ca.

PS
Gor¹cym pragnieniem Redakcji BK

jest przedstawienie pe³nej i bardziej szczegó-
³owej historii Ko³a Komunii Wynagradzaj¹cej
oraz owoców jego wstawienniczych mod³ów.
Bardzo prosimy wszystkich cz³onków Ko³a

o spisanie swych wspomnieñ i po-
dzielenie siê nimi. Mo¿e kto� dziê-
ki tej wytrwa³ej modlitwie dozna³
szczególnych ³ask, którymi móg³-
by siê podzieliæ poprzez z³o¿enie
osobistego �wiadectwa? Nasz Pan
Jezus Chrystus zmartwychwsta³,
jest po�ród nas i czyni wielkie
dzie³a. Samo istnienie i trwanie
Ko³a w modlitwie jest wielk¹ ³ask¹
Pana. Redakcja BK gromadz¹c
i opracowuj¹c zebrany materia³

o KKW poruszona jest do g³êbi �wiadectwem wiary jego cz³onków.
S¹ jednak jeszcze osoby, do których brak czasu nie pozwoli³ nam
dotrzeæ, a które z pewno�ci¹ mog¹ jeszcze wiele dopowiedzieæ.

INTENCJA ADORACJI KO£A

Bo¿e w dzisiejszym dniu pragnê ca³ym sercem i du-
sz¹ s³u¿yæ Ci jak najgodniej tylko mogê. Pragnê przepra-
szaæ i wynagradzaæ za swoje grzechy i wszystkich grzeszni-
ków �wiata. Bo¿e Wszechmog¹cy i tak mi³osierny, ofiarujê
Ci ten najwiêkszy skarb, bo samego Pana Jezusa w Komu-
nii �w. podczas tej ofiary bezkrwawej. Jezu spraw, bym Ciê
w zamian kocha³a coraz wiêcej i coraz gorêcej.

KOMUNII WYNAGRADZAJ¥CEJ

El¿bieta Tomal
7.03.1934 - 26.07.2006

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z Iren¹
Cichoñ, Ann¹ Galas, Marianem Guba³¹,

Barbar¹ Kurowsk¹, Genowef¹ Matog¹,  Jadwig¹
Polewk¹, Ann¹ Wilko³ek, Lucyn¹ ¯ak

opracowa³ Jan �wierczek.

Pocz¹tki KKW ton¹ gdzie� w przesz³o�ci. Do obec-
nej chwili, mimo wielu przeprowadzonych rozmów, nie
uda³o siê ustaliæ kto za³o¿y³ Ko³o i kiedy to by³o.
Z zebranych do tej pory danych wynika tak¿e,
¿e Ko³o to znane jest jedynie w naszej Parafii.

�Ko³o Komunii Wynagradzaj¹cej istnia-
³o w Jaworniku ju¿ w latach kiedy Proboszczem
by³ ks. Franciszek Ma�lanka (+1959), a wszyst-
ko wskazuje na to, ¿e mo¿e i wcze�niej, ju¿ za
ks. Józefa Bieniasa - wspomina Jadwiga Polew-
ka i kontynuuje - Do uczestnictwa w Kole za-
chêci³a mnie w 1970 roku moja matka Józefa
Polewka�. Inne osoby tak¿e potwierdzaj¹ ten
rodzinny zwyczaj zostawania cz³onkiem.
 �El¿bieta Tomal przejê³a przewodniczenie
w Kole po mojej Mamie Genowefie Wo³ek� -
dzieli siê Barbara Kurowska. �Ja wst¹pi³am
do Ko³a kiedy pos³ugê Proboszca pe³ni³ ks. Hen-
ryk Mróz - dodaje Anna Wilko³ek - ale moja
Mama Wiktoria Hudaszek by³a ju¿ cz³onkiem
wcze�niej, kiedy Proboszczem by³ ks. Józef Bie-
nias�.  Chodzi³o o trwanie w okre-
�lonych zasadach modlitewnych
aby zachowaæ ci¹g³o�æ modlitwy
wspólnotowej.

A za kogo te modlitwy? �Za
grzeszników - odpowiada Jadwiga
Polewka. Po chwili jednak dodaje
- Na ten temat prowadzonych by³o
szereg dyskusji. Przecie¿ grzesznika-
mi jeste�my wszyscy�. A wiêc za
wszystkich? - �Chyba tak�.

Pozostawiaj¹c problem ten
nierozstrzygniêty stwierdziæ trze-
ba wielkie oddanie wszystkich cz³onków Ko³a sprawie wynagradza-
nia �za grzechy nasze i �wiata ca³ego� w dobrowolnie przyjêtych
zobowi¹zaniach odmawiania modlitwy, uczestnictwa w Sakramen-
tach i aktach pokutnych.

uuu
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Tak¹ sposobno�æ mia³y jawornickie dzieci
podczas tygodniowego pobytu w Zakopa-
nem na w dniach 10-15 lipca. Cel , za³o¿e-
nia i kszta³t tego krótkiego, ale zarazem aktywnego

wypoczynku charakteryzuj¹ s³owa S³ugi Bo¿ego papie¿a Jana
Paw³a II, w których wyrazi³ jak wielk¹ warto�ci¹ dla cz³owieka
jest wypoczynek i aktywne spêdzanie wolnego czasu: �Pragnê
z ca³ego serca, aby turystyka by³a zawsze sposobno�ci¹ do
owocnych spotkañ: do spotkania z Bogiem, który w stworzeniu
i dzie³ach ludzkich ukazuje nam swoj¹ mi³o�æ i opatrzno�æ; do
spotkania z sob¹ samym, w postawie milcz¹cej refleksji i ws³u-
chiwania siê w g³os w³asnego wnêtrza; do spotkania z innymi,
które pozwoli budowaæ zgodne wspó³istnienie miêdzy lud�mi
i narodami�.

Piêkno i bogactwo
tatrzañskich krajobrazów,
urok i mistyka gór pozwoli-
³y uczestnikom tego waka-
cyjnego wypadu na ode-
rwanie siê od codzienno�ci
i ukierunkowanie na przy-
godê, owocne prze¿ycia,
obcowanie z przyrod¹ oraz
spowodowa³y rado�æ i en-
tuzjazm z odczytywania
my�li Bo¿ych o ukrytej rze-
czywisto�ci gór. Jedna
z gawêd tatrzañskich po-
wiada, ¿e wprawdzie Bóg
wszystko stworzy³ z nicze-
go, to jednak góry stworzy³
z okruchów gwiazd. Stwo-
rzy³ je po to, by be³o na cym posiedzieæ i wypoc¹æ, i zeby to
by³o po Nim pami¹tkom do koñca �wiata - ko�cio³em moim
beecie.

Jak dosz³o do wyjazdu?
Autorem pomys³u na zorganizowanie wakacyjnego wy-

poczynku dla naszych dzieci by³ ks. Proboszcz W³adys³aw
Salawa. Przedstawi³ go na jednym ze spotkañ Zespo³u Chary-
tatywnego. Wtedy te¿ pomys³ zosta³ zaakceptowany i w dal-
szej kolejno�ci jako projekt skutecznie realizowany poprzez od-
powiednie dzia³ania, co w konsekwencji uwieñczone zosta³o
wyjazdem 53 osobowej ekipy do Zakopanego na parafialn¹
koloniê. Ksi¹dz Proboszcz by³ pomys³odawc¹, g³ównym orga-
nizatorem i re¿yserem owego przedsiêwziêcia.

Uczestnicy koloni dotarli na miejsce wynajêtym auto-
busem. Po drodze jednak czeka³o wiele atrakcji i prze¿yæ. Od-
wiedzili�my Ga�dzinê Podhala, Matkê Bo¿¹ w Lud�mierzu,
a tak¿e Ko�ció³ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Bachledów-
ce, miejsce wielokrotnych wizyt Ojca �wiêtego, miejsce urze-
kaj¹cych widoków.

Zamieszkali�my w budynku Szko³y Katolickiej w cen-
trum miasta, który na czas wakacji zosta³ przystosowany do
potrzeb grup kolonijnych. I tam ju¿ na starcie, zupe³nie nie za-
s³u¿enie, zostali�my ¿yczliwie i po przyjacielsku przyjêci przez
siostrê Sylwiê ze zgromadzenia Urszulanek, która jest dyrek-

torem tej szko³y. Ludzka ¿yczliwo�æ towarzyszy³a nam od samego
pocz¹tku realizacji owego projektu wakacyjnego wypoczynku dla na-
szych dzieci. W tym miejscu jest najlepszy moment, aby skierowaæ
s³owa podziêkowania do wszystkich tych, którzy przyczynili siê, by
wyjazd do Zakopanego by³ mo¿liwy. W pierwszej kolejno�ci podziêko-
wania kierujemy pod adresem ks. Proboszcza g³ównego inicjatora
i menagera kolonii. S³owa podziêkowania nale¿¹ siê tym, którzy po-
przez swoj¹ wyrozumia³o�æ i hojno�æ z³agodzili koszty kolonii, co nie
nadwyrê¿y³o wydatków rodziców. Wsparcie finansowe zadeklarowa³
Zespó³ Charytatywny, Firma Scandinavian Tobacco SA, Urz¹d Miasta
i Gminy. W imieniu wszystkich uczestników kolonii przekazujê ser-
deczne podziêkowanie za ten dobroduszny i szczodry gest. Podziêko-
wania nale¿¹ siê paniom wychowawczyniom, które chêtnie odpowie-
dzia³y na apel ks. Proboszcza, po�wiêci³y swój wolny czas i nieodp³at-
nie realizowa³y zadania wychowawcy i opiekuna na tej¿e koloni. To
w³a�nie dziêki paniom: mgr Bo¿enie Boczkaja, mgr Ilonie Gunia, mgr
Krystynie Szczotkowskiej, mgr Beacie Warzecha, mgr Renacie Wilko-
³ek , wakacyjny wypoczynek naszych dzieci móg³ doj�æ do skutku.
Wdziêczno�æ winni jeste�my równie¿ naszym oazowiczkom: Iwonie
Niechajewicz, Ewelinie Wilko³ek, Monice Wilko³ek, Justynie Wolak,
które jako wolontariuszki s³u¿y³y wszystkim swoj¹ pomoc¹. A zatem
dziêki wspólnym staraniom i wysi³kom organizatorów, rodziców i wielu
¿yczliwych, mo¿na by³o wspólnymi si³ami umo¿liwiæ dzieciom atrak-
cyjne spêdzenie czasu wakacji.

Jak wypoczywali�my?
Zawsze rano, po porannej toalecie spotykali�my siê na wspól-

nej porannej modlitwie, której przewodniczy³ Ks. Proboszcz. Na za-
koñczenie dnia równie¿ gromadzi-
li�my siê na wspólnej modlitwie.
Spotkanie z Bogiem na modlitwie
i obcowaniu z przyrod¹ towarzy-
szy³o nam w czasie naszych wê-
drówek po górach.

Posi³ki przygotowywane
przez oazowiczki, nie mog³y nie
smakowaæ, tym bardziej ¿e po-
dane zawsze z doz¹ u�miechu i
kultury. We wszystkie te prace,
wk³ada³y du¿o serca i dlatego naj-
prostsze potrawy stawa³y siê ra-
rytasem.

Porz¹dki w pokojach,
w których zakwaterowane by³y po-
szczególne grupy, nale¿a³y do co-
dziennych obowi¹zków, a wywi¹-

zywanie siê z nich by³o oceniane przez wychowawców. W tym miejscu
nale¿y pochwaliæ kolonistów, ¿e chocia¿ mieli wolne od obowi¹zków
szkolnych i domowych to te obowi¹zki zwi¹zane z utrzymaniem po-
rz¹dku i higieny potraktowali serio i odpowiedzialnie.

Kulminacyjnym punktem dnia by³a wycieczka w góry. Nierzad-
ko by³a to forsowna wyprawa wymagaj¹ca sprawno�ci, samozapar-
cia, pokonania w³asnych s³abo�ci, odwagi, rozwagi, podzielno�ci uwagi,
bacznej obserwacji przyrody i otoczenia. Nad ca³o�ci¹ czuwa³ ks. Pro-
boszcz, a bezpieczeñstwo i opiekê zapewniali wychowawcy. Uczyli-
�my siê wspólnie odpowiedzialno�ci za innych. Na wêdrówkê zabiera-
li�my suchy prowiant i napoje. Obserwacje i wra¿enia estetyczne,
uczestnicy eskapad odtwarzali w konkursach sprawdzaj¹cych ich spo-
strzegawczo�æ. Oto niektóre z tras wêdrówek po górskich szlakach:
Zakopane - Ksie¿ówka - Ku¿nice - Kalatówki - Hala Kondratowa, Za-
kopane - Dolina Bia³ego - Sarnia Ska³a - Dolina Str¹¿yska, Zakopane
- Guba³ówka - Butorowy Wierch - Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzep-
tówkach. W czasie tego wêdrowania towarzyszy³o nam s³oñce, ale
tak¿e deszcz i burza.

Bardzo wa¿nym wydarzeniem dnia by³a Eucharystia sprawo-
wana podczas wycieczki, albo po powrocie do naszej bazy. �wi¹tyni¹
wtedy bywa³a kaplica, albo polana z roz³o¿ystym drzewem i pniem,
który stawa³ siê o³tarzem Chrystusowej ofiary, a otaczaj¹ca przyroda
pe³ni³a rolê najpiêkniejszej �wi¹tyni, której
budowniczym jest sam Stwórca. c.d. na str. 7
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Kolonia w Zakopanem

Wakacyjne
poznawanie

Boga i odkrywanie
przyrody�
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Wolny czas przeznaczony by³ na zabawy i gry w grupach,
rozmowy i dyskotekê. W tym czasie poszczególne grupy realizo-
wa³y równie¿ zadania zwi¹zane z przygotowaniem inscenizacji do
konkursów, które og³osi³ ks. Proboszcz. Ka¿da grupa mia³a przy-
gotowaæ wybrane przez siebie wydarzenie z ¿ycia Pana Jezusa,
cud Pana Jezusa i jedn¹ z przypowie�ci. Jak siê okaza³o podczas
prezentacji przygotowanych przez grupy inscenizacji, wszyscy po-
traktowali to zadanie bardzo serio i z wielkim zaanga¿owaniem
przygotowali rekwizyty i stroje, wykazali siê pomys³owo�ci¹ oraz
precyzyjnie i umiejêtnie odtworzyli przekaz ewangeliczny. Konkurs
piosenki w³asnej i zas³yszanej ujawni³ muzyczne i estradowe zdol-
no�ci naszej m³odzie¿y. To wszystko pokaza³o, ¿e w wolnym cza-
sie m³odzi nie pró¿nowali i nie nudzili siê.

Sen mia³ ostudziæ wra¿enia i prze¿ycia dnia, ale czêsto jesz-
cze bardziej je potêgowa³, co przysparza³o trochê k³opotów tym,
którzy chcieli trudy dnia odreagowaæ w po�cieli.

Twórczo�æ kolonijna.
Wra¿enia z kolonii w Zakopanem

Gr. I

�Kolonia w Zakopanem by³a bardzo ciekawa. Najbardziej po-
doba³y nam siê d³ugie wêdrówki. Zwiedzi³y�my du¿o miejsc,
które by³y bardzo interesuj¹ce. Widoki gór s¹ piêkne.�

Anna Szlachetka, Ewelina Starzec, Katarzyna Kurowska, Alicja
Sznajder, Sylwia Cie�lik, Patrycja W³och, Katarzyna Tyra³a

i Karina Majda

Gr. II
�Kolonia w Zakopanem by³a mêcz¹ca, lecz bardzo ciekawa,
interesuj¹ca i fascynuj¹ca. Ogl¹dali�my piêkn¹ panoramê Tatr.
Byli�my w Lud�mierzu, na Bachledówce, na Hali Kondrato-
wej, w Dolinie Bia³ego, na Sarniej Skale i pod skoczni¹ nar-
ciarsk¹. Mieszkali�my w katolickiej szkole. Codziennie cho-
dzili�my na Krupówki. Pogoda nam dopisywa³a choæ pod ko-
niec pada³ deszcz.�
Kinga Frosztêga, Karolina Papiernik, Anna Tatka, Monika Kochan,

Justyna Paj¹k, Ewelina Piwowarska, Justyna Cholewa

Gr. III
�Niezwyk³ym prze¿yciem dla nas by³a Msza �w. w plenerze.
Drzewa otaczaj¹ce nas tworzy³y �ciany ko�cio³a, stali�my na
polanie, w �rodku której ros³o wysokie drzewo przypominaj¹ce
krzy¿. Ksi¹dz przygotowa³ o³tarz na pniu �ciêtego drzewa. Skle-
pieniem tego niezwyk³ego miejsca by³o niebo. To wydarzenie
u�wiadomi³o nam, ¿e najpiêkniejsze �wi¹tynie tworzy Bóg.�

Monika Binkiewicz, Kamila Boczkaja, Renata Kie³bowicz,
Monika Kuca³a, Dominika Wajdzik, Aleksandra Wilko³ek

Gr. IV
�Najwiêksze wra¿enie zrobi³ na nas ko�ció³ na Bachledówce.
Zachwycali�my siê piêknym Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatim-
skiej. Najlepsza wêdrówka górska, to ta, kiedy zdobywali�my
Sarni¹ Ska³ê. Mieli�my mo¿liwo�æ widzieæ dom - muzeum pa-
trona naszej szko³y Kornela Makuszyñskiego.�

Krzysztof Suru³o, Kacper Wajdzik, Mirek Polewka, Tomasz Pacu³t,
Tadeusz Kurowski, Przemek Kie³bowicz

Gr. V
�To co prze¿yli�my podczas pobytu na kolonii w Zakopanem
by³o wspania³e. Mieli�my mo¿liwo�æ podziwiaæ piêkne górskie
krajobrazy. Szczyty górskie obserwowali�my nie tylko na od-
leg³o�æ, ale ka¿dy z nas móg³ osobi�cie znale�æ siê na Sarniej
Skale i Guba³ówce. Najwiêksze wra¿enie wywar³a na nas Sar-
nia Ska³a, mierz¹ca 1369m n.p.m. Zwiedzali�my równie¿ piêk-
ne kaplice i ko�cio³y. Starali�my siê w ka¿dej z nich odmówiæ
krótk¹ modlitwê.�
Adrian Pietrzyk, £ukasz W³och, Jakub Ostafin, Grzegorz Janicki,

Kamil Podoba
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W. Sz.

Gr. VI
�Bardzo podoba³y nam siê ko�cio³y, ale naj³adniejszy by³ na
Bachledówce. ¯ywno�æ by³a wspania³a a szczególnie �niada-
nia. Na Krupówkach mo¿na by³o kupiæ wiele interesuj¹cych
rzeczy. Ogólnie by³o super.�

Mateusz Kêpa, Piotr Tomal, Jaros³aw Motyka, Dawid Golik, Jakub
Gawe³, Kamil Wilko³ek, Jakub  ¯¹d³o
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W Zakopanem by³o mi³o
Lecz siê szybko zakoñczy³o

Proboszcz wyjazd zaplanowa³
Rado�æ dzieciom podarowa³
Piêædziesiêciu nas tu by³o

I ci�nienie mu skoczy³o
Pierwsza grupa dziewcz¹t by³a

Pani¹ Beatkê ucieszy³a
Dziewczêta w drugiej czadu da³y

Pani Guniu siê zwraca³y
Pani Boczkaja kobieta zuch

Trzeci¹ grupê wprawia³a w ruch
Czwarta potêgê stanowi³a

Bo pani Krysia na jej czele by³a
Liderem pi¹tej by³a pani Renata

Ch³opcy nie bali siê odkrywaæ z ni¹ �wiata
Szósta kup¹ siê trzyma³a

I pana Sczotkowskiego s³ucha³a
W siódmej cztery baby by³y
Z ksiêdzem gary ci¹gle my³y

Sze�æ dni dzieciom wystarczy³o
By ca³e Zakopane je zachwyci³o
Wszyscy od rana krzepcy byli

I na Mszy siê pojawili
Pó�niej by³o ju¿ zwiedzanie
Wiele czasu zesz³o na nie

Pani Lud�mierska Ga�dzina Podhala
Mi³o�æ w sercach dzieci zapala

Bachledówka urokliwa
Bo w góralskim stylu by³a

Kalatówki ju¿ nam dobrze znane
Ze �wiêtym Bratem Albertem zwi¹zane

Zje�æ �niadanie trzeba by³o
Na Hali Kondratowskiej to siê zdarzy³o

Nasze dziewczêta jak kózki skaka³y
Na Sarnia Ska³ê szybko wylecia³y
Dolina Bia³ego te¿ by³a ciekawa

Jednak najbardziej potokiem zachwyca³a
Wielka atrakcj¹ wyprawa ku dziurze

Bo tam siê chowa³y dzieci ma³e i du¿e
Piêkne s³oneczko tydzieñ �wieci³o

Jednak w pi¹tek siê to zmieni³o
Na Guba³ówkê ruszyli�my

I grzmoty z nieba us³yszeli�my
Ka¿da wycieczka by³a udana

Choæ pod dzieæmi ugina³y siê kolana
Ka¿da buzia u�miechniêta

Mi³o wyjazd zapamiêta
Ksi¹dz W³adys³aw choæ uparty

Pani Guni robi³ ¿arty
Pani Gunia u�miechniêta
Tego z³ego nie pamiêta

Pan Szczotkowski by³ weso³y
Kiedy widzia³ puste sto³y

On sam w kuchni siê zajada³
Jednak miêsa nie dojada³
To ju¿ koniec opowie�ci

Bo ju¿ wiêcej siê nie mie�ci
Co by niekiedy hej!!!

Ewelina,
Justyna,

Iwona,
Monika
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Historia ruchu
oazowego (IV)

Ocaliæ od
zapomnienia...

W sobotê 29.07.2006 o godzinie 6.40 stra¿acy z OSP Jawornik wyjechali samochodem bojowym na boisko sportowe LKS Jawor
w celu podlania wyschniêtej od upa³ów murawy. Akcja rozpoczê³a siê budow¹ tamy na rzece obok boiska. Po zbudowaniu tamy,
w której woda osi¹gnê³a 1 m wysoko�ci rozci¹gnêli�my linie ga�nicze po czym kierowca mechanik dh Adam Brzegowy uruchomi³
motopompê i zaczêli�my zraszanie murawy. Przy liniach ga�niczych pracowali dh Mariusz Pustu³a z Marcinem �wiat³oniem oraz dh
Wiktor O¿óg z Wojciechem ¯yckim. Pomocnikami byli ch³opcy z m³odzie¿owej dru¿yny po¿arniczej Miros³aw Polewka oraz Pawe³

Cygan. Ca³a akcja trwa³a
prawie trzy i pó³ godziny.
Wszyscy druhowie byli za-
dowoleni z tej akcji cho-
cia¿ temperatura powietrza
os³abia³a si³y m³odych ka-
detów. Ci nie poddawali siê
sami sch³adzaj¹c siê pr¹da-
mi ch³odnej wody.

Z-ca komendanta
dh Mariusz Pustu³a

Akcja �Murawa�

W tym odcinku wspo-
mnieñ chcia³bym wiêcej miej-
sca po�wieciæ prze¿yciom,
których do�wiadczyli�my w
roku 1979. By³ to rok bardzo
obfity w wydarzenia. Nadto
Wspólnota coraz bardziej roz-
wija³a siê i anga¿owa³a w dzia-
³alno�æ apostolsk¹.

W styczniu grupa apo-
stolska przygotowa³a spotka-

nie op³atkowe dla m³odzie¿y z
naszej parafii. Program zosta³

uatrakcyjniony kolêdami, piosen-
kami i poezj¹. Tradycyjnie z³o¿yli�my

sobie ¿yczenia i po³amali�my siê op³atkiem, a tak¿e podsumowali-
�my nasz¹ pracê w starym roku. Na kolejnym spotkaniu zespo³y;
liturgiczny i synodalny przygotowa³y plan dzia³añ na rok bie¿¹cy.

Oprócz tradycyjnych dzia³añ; przygotowania oprawy liturgii
Eucharystii co miesi¹c, tygodniowych spotkañ w ramach prac nad
projektami synodalnymi, postanowili�my wed³ug zaleceñ Synodu na-
wi¹zaæ bli¿sz¹ wspó³pracê z Zespo³em Charytatywnym i Rad¹ Dusz-
pastersk¹ w naszej parafii. Kontynuowali�my wspó³pracê z Zespo-
³em Synodalnym w My�lenicach.

Wa¿n¹ inicjatyw¹ by³o zorganizowanie wieczornicy z okazji
60 � rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci. By³a ona wa¿-
nym elementem wskazuj¹cym, ¿e w�ród m³odych ludzi nie brakuje
takich, którzy wysoko ceni¹ d¹¿enia niepodleg³o�ciowe narodu i jego
umi³owanie ojczyzny. Takie akcenty by³y wa¿ne w czasach domina-
cji komunistycznej, kiedy próbowano zafa³szowaæ prawdziw¹ histo-
riê Polski, a jak wiemy czyniono to w sposób perfidny i zaplanowany.
Wieczornica zgromadzi³a spor¹ czê�æ naszej wspólnoty parafialnej.

Nastêpne dzia³anie jakiego podjê³a siê Wspólnota, dotyczy³o
prac zwi¹zanych z porz¹dkowaniem terenu wokó³ figury �w. Stani-
s³awa postawionej na miejscu spalonego dawnego Ko�ció³ka w na-
szej parafii w pobli¿u cmentarza. Odnowiono figurkê, oczyszczono
otoczenie, pomalowano ogrodzenie i posadzono kwiaty. Te prace
przy obiekcie figurki �w. Stanis³awa mia³y �cis³y zwi¹zek z koñcz¹-
cym siê w tym roku Synodem Krakowskim z okazji 900 rocznicy
�mierci patrona Polski.

Nasza grupa apostolska zorganizowa³a piesz¹ pielgrzymkê
m³odzie¿y z Jawornika do Kalwarii Zebrzydowskiej w czasie wielko-
tygodniowego Triduum Paschalnego. W pielgrzymkê w³¹czy³a siê
spora grupa m³odzie¿y nie nale¿¹cej do naszego zespo³u. Jak siê
okaza³o pielgrzymka sta³a siê wielkim prze¿yciem dla wszystkich
uczestników.

Najwa¿niejszym prze-
¿yciem roku by³o spotkanie z
Ojcem �wiêtym Janem Paw-
³em II podczas jego pierwszej
pielgrzymki do Polski. Nasza
grupa otrzyma³a zaproszenia
na spotkanie z m³odzie¿¹ na
Ska³ce. Udali�my siê tam ró¿-
nymi �rodkami lokomocji, bo
ówczesne w³adze utrudnia³y
ludziom, a w szczególno�ci
m³odym, spotkanie z G³ow¹
Ko�cio³a Katolickiego. Powrót
z Krakowa pieszo od pó³nocy
do �witu. Ci, którzy wtedy
uczestniczyli w tej pielgrzym-
ce na pewno nie zapomn¹
tych chwil. Atmosfera tego
specyficznego spotkania z Oj-
cem �wiêtym na Ska³ce, ju¿
nigdy siê nie powtórzy³a. Nie
potrafiê równie¿ s³owami oddaæ tamtych wra¿eñ i prze¿yæ. Nasz ze-
spó³ dosta³ tak¿e trzy imienne zaproszenia na zakoñczenie Synodu w
Katedrze na Wawelu. Poprzez udzia³ w tym historycznym wydarzeniu
uhonorowani zostali: Jadwiga Polewka, Andrzej Wilko³ek i Marek To-
mal. Du¿a czê�æ naszego zespo³u wziê³a udzia³ w uroczystej Mszy
�w. na B³oniach. Jeszcze inni pod¹¿yli za Ojcem �wiêtym do Kalwarii
i do Wadowic.

Wakacje jak zwykle przeznaczyli�my na formacjê, któr¹
umo¿liwia³ udzia³ w rekolekcjach. Po wakacjach kontynuowali�my
zaplanowane na ten rok dzia³ania. We wrze�niu zaprosili�my na spe-
cjalne spotkanie parafian o tematyce dotycz¹cej rodziny w oparciu o
uchwa³y Synodu Krakowskiego. Z zaproszenia skorzysta³o blisko
40 osób. Poruszony zosta³ problem wspólnej modlitwy w rodzinie.
Zosta³y równie¿ wy�wietlone prze�rocza na temat: �Czym jest prze-
rywanie ci¹¿y?� Z tych ujawnionych przeze mnie dzia³añ wynika, ¿e
grupa apostolska prowadzi³a jak na swoje mo¿liwo�ci bardzo szero-
ko rozwiniêt¹ dzia³alno�æ.

Nie roztrz¹sam ju¿ na detale wszystkich dzia³añ jakie zosta³y
podjête, ale podkre�liæ nale¿y, ¿e w tym roku wiele siê jeszcze wy-
darzy³o. W pa�dzierniku przygotowali�my plenerow¹ wieczornicê po-
³¹czon¹ z modlitw¹ za zmar³ych, w listopadzie spotkanie z poezj¹
religijn¹, a w grudniu rozpoczêli�my kolêdowanie po parafii. Jak
mo¿na zauwa¿yæ harmonogram zajêæ w tym roku by³ bardzo bogaty
i urozmaicony.

W. Sz.

Marek Tomal i Andrzej Wilko³ek
odnawiaj¹ figurê �w. Stanis³awa
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Wspólne posi³-
ki, rozmowy, modlitwy,
a tak¿e zabawa sylwe-
strowa - sprawiaj¹, ¿e
atmosfera tych spo-
tkañ jest niezapomnia-
na. Sam wieczór syl-
westrowy jest zakoñ-
czeniem spotkania.
W parafiach odbywa
siê nabo¿eñstwo -
w zale¿no�ci od wy-
znania parafii w ob-
rz¹dku katolickim lub
protestanckim. Po nim
odbywa siê modlitwa
o pokój i wzajemne sk³adanie sobie ¿yczeñ. A zabawa w wielonarodowo�ciowym towarzystwie dostarcza wielu wra¿eñ.

Na ka¿dego, kto chce siê zaanga¿owaæ g³êbiej w pomoc w organizacji spotkania, czekaj¹ tzw. grupy pracy - ich
uczestnicy pomagaj¹ np. w organizacji ruchu w halach. Mo¿na te¿ uczestniczyæ ró¿nych spotkaniach tematycznych
dotycz¹cych kultury, sztuki, muzyki. Co roku spotkanie mie�ci siê w innym europejskim mie�cie - które przez te kilka dni
jest opanowane przez m³odych. Codziennie spotyka siê t³umy ci¹gn¹ce w stronê hal, t³ok w metrze staje siê czym�
naturalnym, mieszkañcy z rezygnacj¹ godz¹ siê na kompletn¹ dezorganizacjê codziennego porz¹dku. Wed³ug mnie
spotkania te wyrabiaj¹ w m³odych ludziach szersze pojêcie na tematy wiary, kultury, tolerancji i dialogu miêdzy religiami.
Daj¹ mo¿liwo�æ po³¹czenia siê w modlitwie ludzi z ró¿nych wyznañ - nie na zasadzie krucjaty ale poprzez wzajemn¹
akceptacjê ró¿nic i skoncentrowaniu siê na tym, co wspólne - wierze w Chrystusa.

W pa�dzierniku rozpoczn¹ siê przygotowania do kolejnego ju¿ spotkania Taize - tym razem odbêdzie siê ono
w Zagrzebiu. Wszystkich których interesuje wspólnota Taize zapraszam na stronê internetow¹: www.taize.fr/pl . Szcze-
gó³owe informacje o spotkaniu w Zagrzebiu zamie�cimy w kolejnych numerach BIA£EGO KAMYKA.

Od 28 grudnia 2006 do 1
stycznia 2007 Zagrzeb, stolica
Chorwacji, bêdzie go�ciæ tysi¹ce
m³odych ludzi z ca³ej Europy i z in-
nych kontynentów. To 29. �Europej-
skie Spotkanie M³odych� bêdzie
okazj¹ do wspólnej modlitwy oraz
wymiany my�li i do�wiadczeñ dla
m³odych ludzi wielu narodowo�ci,
stworzy wiêc szansê na odkrycie
Ko�cio³a jako zaczynu komunii w
ludzkiej rodzinie.

za http://www.taize.fr/pl_rubrique486.html

Niedawno minê³a rocznica �mierci brata Rogera - za³o¿yciela wspólnoty Taize i inicjatora  co-
rocznych Europejskich Spotkañ M³odych. Co stanowi o ich wyj¹tkowo�ci? Dlaczego corocznie uczest-

nicz¹ w nich tysi¹ce m³odych? Szukaj¹c odpowiedzi na to pytanie postaram siê Wam przybli¿yæ nieco wyj¹tkow¹ atmos-
ferê tych spotkañ na podstawie w³asnych wspomnieñ.

Przygotowanie do takiego spotkania zaczyna siê ju¿ w pa�dzierniku. Powstaj¹ wtedy punkty przygotowañ, w któ-
rych poprzez cotygodniow¹ modlitwê i rozmowê m³odzi poznaj¹ siê i przygotowuj¹ do wyjazdu. Spotkanie odbywa siê od
28 grudnia do 1 stycznia. Zje¿d¿aj¹ siê na nie m³odzi z ca³ego �wiata. Nawi¹zuj¹c do ekumenicznego charakteru wspól-
noty Taize na to spotkanie przyje¿d¿aj¹ wierni ró¿nych wyznañ chrze�cijañskich. Naprawdê niezwyk³ym do�wiadczeniem
jest spotkanie ludzi ró¿nych wyznañ i narodowo�ci. Przybywaj¹cy na spotkanie przydzielani s¹ do parafii. Mieszkaj¹
u rodzin, które ich przyjmuj¹ lub w szko³ach, �wietlicach. W ka¿dej parafii organizowane s¹ spotkania integracyjne, na
których spotykaj¹ siê ludzie ró¿nych kultur i narodowo�ci. Modlitwy odbywaj¹ siê przewa¿nie w halach po wystawach typu
expo - ¿adne inne nie pomie�ci³yby tylu ludzi. Modlitwa Taize polega na kontemplacji przy kanonach. Schola �piewa
kanony a wszyscy próbuj¹ siê w³¹czyæ w �piew i nim modliæ. Czytany jest te¿ fragment Pisma �wiêtego i rozwa¿ania.
Rozwa¿añ ka¿dy mo¿e wys³uchaæ w swoim ojczystym jêzyku - poprzez fale radiowe.

Spotkania Taize - rado�æ i kontemplacja

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

E. Sz.
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Wybra³em siê z domu bez wiêksze-
go przekonania o s³uszno�ci tego co robiê.
Chcia³em tylko gdzie� pój�æ. Moja wyprawa
nie zapowiada³a siê dobrze, gdy¿ ju¿ po zej-
�ciu z Dalinu ¿ó³tym szlakiem poczu³em nie-
moc. Po³o¿y³em siê na polanie i patrzy³em.
Chmury g³aska³y delikatnie szczyty. My�la-
³em nawet, ¿eby tam zostaæ, roz³o¿yæ �pi-
wór karimatê i przeczekaæ zw¹tpienia. No
có¿, ale popatrzy³em na mapê i zobaczy³em
cel. Nie nazbyt interesuj¹cy pod wzglêdem
wysoko�ci, lecz piêkno okaza³o siê w nazwie
- £ysa Góra. Pomy�la³em, ¿e to mo¿e czaro-
dziejska filia zgromadzeñ z Gór �wiêtokrzy-
skich. I poczu³em czar, ju¿ pierwszy choæ tak
daleko przecie¿ by³em. Ach to mo¿e czaro-
dziejskie serce. Za³o¿y³em plecak. Pierw-
szym celem by³y Kud³acze, poniewa¿ wyru-
szy³em z domu o 15.30 i poczê³o siê ju¿
�ciemniaæ. Nie mia³em wiele czasu. Samot-
na wêdrówka w nocy po lesie nieznanym, tro-
chê mnie przera¿a³a. Gdy pokonywa³em
szczyt Ukleiny, zerwa³a siê burza, choæ by³a
jeszcze daleko, czu³em j¹ w dreszczach na
plecach. Przy�pieszy³em kroku. Odmówi³em
trzy czê�ci Ró¿añca �wiêtego, gdy dotar³em
wreszcie na Kud³acze w strugach deszczu.
Wcze�niej poprosi³em Boga, po grzmocie
bardzo bliskim, aby uciszy³ pioruny i tak siê
sta³o, ani jeden ju¿ nie uderzy³.

W schronisku zapozna³em siê z kie-
rownikiem. Rozmawiali�my na ró¿ne tema-
ty, potem wspomnia³ co� o obserwatorium
astronomicznym, które znajduje siê na gó-
rze. Napomkn¹³em tylko, ¿e mo¿e pojawiê
siê tam w wiêkszym gronie. Zgodzi³ siê. Po-
szed³em spaæ. Wsta³em wcze�nie, o 7.30.
Wyszed³em na halê aby co� zje�æ i ruszyæ.
A tutaj, mleko mg³y zala³o doliny górskie. Co
za widok! Zjad³em i ruszy³em w stronê Lubo-
mira. Doszed³em na niego po up³ywie godzi-
ny. Na trasie zobaczy³em sowê. ¯a³owa³em,
¿e nie zabra³em aparatu. Na szczycie owej
góry popatrzy³em na drzewo. By³a tam ta-
bliczka, a na niej wiersz. Nie maj¹c d³ugopi-
su wyry³em go w kartce i odpisa³em dopiero
w domu.

Samotna
wyprawa
na £ys¹ Górê

Oto jego tre�æ:

Do Boga

Bo¿e!
Choæ oni wszystko ustal¹ i ujm¹
Scal¹ i w stal zakuj¹
w ku�niach swojej potêgi
Ty dalej bêdziesz fal¹
przetacza³ siê bujn¹
W umi³owanym sercu p³ochego w³óczêgi

Tam jest ojczyzna Twoja
i kraj lat dziecinnych
Pierwszy u�miech stworzenia
i sen ko³ysz¹cy
Tam, Ojcze radosnego
w strunach z³otop³ynnych
Kulk¹ pluska siê w trzciny uplatane s³oñce.
....
I kiedy grzmi¹c¹ burz¹
metalowych kopyt
W trakt ubity ciê¿arem blu�nierstwa
Przy�wiadczasz chrzêstem li�ci
i wietrzykiem cichym
Temu co �pi, nurzaj¹c w horyzoncie stopy.

Temu co ptaki budzi
wo³aniem przezsennym
Wiosny ziemskie przynagla
mi³osn¹ namow¹
I znika, tchórz uroczy
w zagajniki ciemne
Z kr¹¿kiem jasnej twej ³aski
nad szalon¹ g³ow¹. J. T.

Zrobi³ on na mnie niesamowite wra-
¿enie. Potem ruszy³em ¿ó³tym szlakiem do
Lubnia. Na Szczebel wdrapa³em siê ju¿
niebieskim. Potem prze³êcz Glisne i zbo-
czem Lubonia Wielkiego, a¿ na £ys¹.
Lecz tam musia³em ju¿ i�æ bez szlaku.
Dotar³em. Nie spotka³em jednak czarow-
nic. Mo¿e by³em za wcze�nie, choæ te¿
mo¿e za pó�no. Mo¿e uciek³y
i skry³y siê za krzewami b³yskaj¹c do mnie
¿ó³tymi �lepiami, odmawiaj¹c zaklêcia.

T. �.
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KAMYCZEK � strona dla dzieci

Odpust
Ryszard Przymus

We wrze�niu w naszej parafii jest
ODPUST. Nasz ko�ció³ jest pod wezwa-
niem�. Czy pamiêtasz? Je¿eli nie, roz-
wi¹¿ zagadkê. Przenie� litery, zgodnie
z kodem - pod odpowiednie rysunki
i odczytaj rozwi¹zanie.

M³odszym dzie-
ciom odpust kojarzy siê
z kramami, z kupowa-
niem zabawek i cukier-
ków przez kochanych ro-
dziców. Ale starsze dzie-
ci powinny pamiêtaæ, ¿e
jest to szczególny dzieñ
modlitwy, w którym mo-
¿emy prosiæ Pana Boga
o odpuszczenie kary za
grzechy swoje lub osoby,
za któr¹ siê modlimy.

Mamo, tato, przeczytaj mi proszê...

Czynimy na sobie znak krzy¿a.
Przypomina nam to o tym, ¿e Pan Jezus
umar³ za nas na krzy¿u. Krzy¿ jest symbo-
lem wiary i �ród³em ³ask. Kre�limy go pra-
w¹ rêk¹ od czo³a do serca oraz od lewe-
go do prawego ramienia. Znaczy to: my-
�lê o Tobie, Bo¿e /czo³o/, kocham Ciebie
/serce/, oddam wszystkie swe si³y Tobie
/oba ramiona/.

Po³¹cz kropki lini¹ ci¹g³¹,
pokoloruj rysunek.

Na odpu�cie � kolorowo!
Gwarnie, d�wiêcznie � na ludowo�
Ko�ció³
Ma dzi� swoje �wiêto,
Id¹ ludzie z wiar¹ piêkn¹.
Po modlitwie � jest zabawa
I zakupy�rzecz ciekawa!
Mi³o�
Potem powracamy do domu �
I wspominamy.
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Rok szkolny ju¿ siê zacz¹³, ale
doskonale pamiêtamy wakacyj-
ne przygody. Mo¿e prze¿y³e� nie-
samowit¹ historiê, masz piêkne
zdjêcie z wakacji. Gor¹co prosi-
my, napisz do Kamyczka. Je¿eli
umiesz, wy�lij list e- meilem, je-
¿eli nie masz komputera, mo¿esz
zostawiæ list, rysunek albo zdjê-
cie w przedszkolu u pani Lucyny.
Czekamy!

A teraz czas na zabawê.

Ka¿dy je ma. Co to takiego? Wpisz nazwy bajkowych
postaci, a w pionowej, wyró¿nionej kolumnie pojawi siê
rozwi¹zanie.

ZADANIE 1 Czy pisa³e� listy z wakacji do
domu? Przyjrzyj siê uwa¿nie
rysunkowi i odszukaj 7 listów.
Potem pokoloruj ilustracjê.

I ma³e przygotowanie do szko³y.
Pokoloruj na ¿ó³to wszystkie

ZADANIE 2

pola, w których wynik dodawania lub odej-
mowania wynosi 7, na zielono � 10, na nie-
biesko � 13, a na czerwono � 16.

ZADANIE 2 Stronê opracowa³a Lucyna Bargie³ZADANIE 1
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Boja�ñ Pañska zadowala serca, daje
wesele, rado�æ i d³ugie ¿ycie

(Syr 1,12)

Naszej ukochanej Mamie,
Babci i Prababci

Salomei Rusznicy

z okazji �wiêtowanego
w dniu 17 wrze�nia

100-lecia Urodzin
sk³adaj¹ najgorêtsze ¿yczenia
dalszej opieki Bo¿ej i jednocze�nie
dziêkuj¹ za trud wychowania
i podarowanej mi³o�ci

3 synowie z ¿onami,
5 wnuków i 4 prawnuków

Do ¿yczeñ dla Dostojnej
Jubilatki do³¹cza siê

Redakcja "Bia³ego Kamyka"

100-lecie Urodzin naszej Parafianki

J. �.

Salomea i Jan Rusznicowie,
Pary¿ 1933

Redakcja BIA£EGO KAMYKA pragnie jeszcze raz podziêkowaæ Pani Joannie Wilko³ek za w³¹czenie siê w poruszan¹ obecnie
w naszym pi�mie tematykê o wychowaniu. Problem to nie nowy i zawsze aktualny. Z pewno�ci¹ bêdzie jeszcze wielokrotnie pojawia³
siê. Przys³ana przez Pani¹ Joannê ballada Powrót syna, wywo³a³a bardzo ¿ywe reakcje Czytelników BK. Rado�æ nasza tym wiêksza,
¿e fala zainteresowania przetoczy³a siê przez wszystkie pokolenia. I chocia¿ ilo�ciowo góruje zas³u¿one pokolenie seniorów - na
nasz¹ pro�bê o melodiê tej ballady odpowiedzia³y Panie Maria Knapczyk, Irena So³tys, Maria Kania, Jadwiga Gor¹czko - to najwiêk-
szy dynamizm i chêæ dotarcia do �róde³ wyst¹pi³ w sposób szczególny w�ród m³odych. Do Redakcji dotar³y rêcznie przepisywane
teksty tej ballady zdobyte (w³a�nie tak!) przez Krzysztofa Ostafin. Teksty te zamieszczone s¹ w wersji internetowej "Bia³ego Kamyka".
Pojawi³y siê te¿ propozycje by ten skarb naszych ojców przekazaæ w³a�nie m³odym. W zamy�le jest wydanie p³yty z takimi nagraniami.

No i mamy now¹ jako�æ w naszym pi�mie - dzia³ audio. Zanim dojdzie do wydania p³yty pragniemy ponowiæ nasz apel
o wspó³pracowników. Pie�ni stare i nowe, ballady i ko³ysanki �piewane dzieciom do snu, pie�ni weselne i ¿a³obne, kantyczki i �piewy
kalwaryjskie to nasz ogromny skarb, który jeszcze nie tak dawno jednoczy³ nas we wspólnocie. Pozwólmy mu o¿yæ, a sprawi to samo
i dzi�.

Do podziêkowañ do³¹czamy fragmenty jednego z rêcznie pisanych �róde³ sprzed ponad 40 lat. Jest to strona ze �piewnika,
który jest teraz w posiadaniu Pani Janiny Sali. Balladê dobrze zna³a jej mama Józefa Ostafin, a �piewnik zosta³ napisany przez
siostrê Pani Janiny Rozaliê.

Na koniec pragniemy dodaæ, i¿ dzi� wiadomo nam, ¿e ballada by³a w swoim czasie znana w ca³ym Powiecie My�lenickim.
Mo¿na siê jedynie domy�laæ, ¿e wyra¿a³a wówczas têsknotê serc naszych matek i ojców, tak¿e ich troskê i ból.

Jak¹ balladê swym synom i córkom za�piewaj¹ dzi� matki i ojcowie?

Jeszcze o "Powrocie syna"

Redakcja

W dniu 17 wrze�nia br. nasza Parafian-
ka Pani Salomea Rusznica z d. Liszkiewicz ob-
chodziæ bêdzie 100-lecie Urodzin. U¿ycie du-

¿ej litery jest tutaj ca³kowicie uzasadnione. To wielki dar
Boga, którego niewielu dostêpuje. W zwi¹zku z t¹ wiel-
k¹ rocznic¹ mia³em okazjê zamieniæ parê s³ów z Dostoj-
n¹ Jubilatk¹. By³a to niezwyk³a rozmowa. Poruszony
by³em serdeczno�ci¹ i ciep³em jakimi zosta³em obdaro-
wany. Pani Salomea z niezwyk³¹ otwarto�ci¹ dzieli³a siê
ze mn¹ do�wiadczeniami swego d³ugiego i przebogate-
go ¿ycia. Swe wypowiedzi ilustrowa³a przechowywany-
mi z pieczo³owito�ci¹ fotografiami rodzinnymi.

�Gdy mia³am 3 miesi¹ce zmar³ mi Tato, gdy mia³am
2,5 roku zmar³a mi Mama. By³o nas o�mioro, ja by³am
najm³odsza...� Takimi s³owy rozpoczê³a Pani Salomea
sw¹ opowie�æ ¿ycia. �Najstarsza siostra wysz³a za m¹¿
i wziê³a wraz z
mê¿em na swe
barki troskê o
swe m³odsze

rodzeñstwo, ró¿nie potem bywa³o� - kontynuowa-
³a. W wieku 23 lat wyjecha³a �za chlebem� do
Francji. Tam pozna³a swego przysz³ego mê¿a
Jana Rusznicê, który pochodzi³ z rzeszowskiego
i te¿ wyjecha³ �za chlebem�. W 1933 roku w Pa-
ry¿u zawarli Sakrament Ma³¿eñstwa. Do Jawor-
nika powrócili w 1935 roku. Kupili kawa³ek ziemi,
któr¹ uprawiali. Na niej tak¿e postawili dom, w
którym Pani Salomea mieszka do dzi�. W roku
1993 wraz mê¿em �wiêtowa³a wspania³y Jubile-
usz 60-lecia Ma³¿eñstwa.

Tak mo¿na najkrócej przedstawiæ historiê
tego d³ugiego, piêknego i przebogatego ¿ycia.
Nie mog³em siê oprzeæ naciskowi wra¿eñ i po
powrocie do domu podzieli³em siê nimi z Te�cio-
w¹, która dobrze zna³a Pani¹ Salomeê. Niech
mi Mama powie - poprosi³em - jak tu nie wierzyæ
w Opatrzno�æ Bo¿¹. O�mioro sierot, �bieda gali-
cyjska� (uczy³em siê o tym w szkole), wojna, emi-
gracja za chlebem, �lub w Pary¿u, znowu wojna,
trud na roli w Jaworniku i tak wielkie jego owoce.
�Ma dobrego Anio³a Stró¿a� - us³ysza³em w od-
powiedzi, tylko g³os nieco za³ama³ siê, a w oczach
b³ysnê³a ³za.
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W dniach 12-13 sierpnia 2006 r Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Ja-
worniku zorganizowa³a dwudniowy festyn dochodowy. Na imprezê przy-
by³o bardzo du¿o dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych. Czeka³o na nich wie-
le atrakcji a miêdzy innymi pokaz ratownictwa medycznego, sekcji ratow-
niczej z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w My�lenicach-�ródmie�cia, pre-
zentacja samochodu drabiny z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z My�lenic,
jazda na mini-wozie stra¿ackim, konkursy dla dzieci i doros³ych, zabawa
do bia³ego rana przy muzyce. Wielkim zainteresowaniem cieszy³a siê lo-
teria fantowa w której mo¿na by³o wylosowaæ �wietne nagrody otrzymane
od sponsorów: Firma Handlowa Krzysztofa Miko³ajczyka z My�lenic ,
Hurtownia Lodów i Mro¿onek �Zielona� z My�lenic, Piekarnia �Duet�

Pana Tomasza Urbanika z My�le-
nic, Producent Klatek Zoologicz-
nych Inter-ZOO z Osieczan, Salon
Samochodowy �Autobochenek�
Jawornik, Kwiaciarnia Pañstwa
Barbary i Adama Brzegowy. Bar-
dzo dziêkujemy wszystkim sponso-
rom, jak równie¿ wszystkim miesz-
kañcom którzy przybyli na nasz fe-
styn za �wietn¹ zabawê i wsparcie
finansowe. Dziêki Pañstwu nasza
jednostka mo¿e pozyskaæ nowy
niezbêdny do dzia³ania sprzêt ra-
towniczo-ga�niczy.

Festyn  Ochotniczej  Stra¿y  Po¿arnej

1.

2.

3.

dh Mariusz Pustu³a

Niezwyk³y ruch panowa³ wieczorem 16-go sierpnia w Stra¿nicy. Wszystko
w pe³nym pogotowiu - Prezes, Naczelnik, ca³a rodzina Norków i kilku innych dru-
hów w s³u¿bie. Czy to alarm? Tak, ale tym razem to nie by³ po¿ar. Nasi stra¿acy
oczekiwali niezwyk³ych go�ci. Zaprosili na nocleg i poczêstunek Rodaków z Bia³oru-
si, którzy pielgrzymuj¹c po Czechach i Polsce odwiedzili te¿ Kraków i ... Jawornik.
Przyjecha³ ich ca³y autokar, 47 osób. Prawie wszyscy m³odzi - z Brze�cia, Grodna,
Miñska i Baranowicz. Wiêkszo�æ z nich jest Polakami, albo ma polskie korzenie.
Jednak wszyscy maj¹ swoj¹ odwieczn¹ ojczyznê hen za Bugiem w dzisiejszej Bia³o-
rusi. Katolicy i prawos³awni - nie jeden wychowa³ siê w mieszanej rodzinie. Prawie
wszyscy rozumiej¹ po polsku, ale nie wszyscy potrafi¹ mówiæ w tym jêzyku. Sporo
studentów, nawet kilkoro uczy siê na polskich uniwersytetach w Lublinie, Poznaniu
czy Gdañsku.

Mo¿e zaskoczyæ ta dziwna mieszanina, ale w³a�nie w takiej ró¿norodno�ci tkwi najg³êbsza prawda o tamtej ziemi i jej popl¹tanej,
tragicznej historii. Pogranicze wschodu i zachodu, katolicyzmu i prawos³awia, polsko�ci i rusko�ci. Kiedy� by³o w Wielkim Ksiêstwie Litew-
skim i w pe³nej swobodzie wyznania czy mowy pozostawa³o pod opiek¹ I Rzeczpospolitej - Matki obojga, a nawet trzech narodów - polskiego,
litewskiego i ruskiego. Potem, w zaborze rosyjskim prze¿ywa³o powstania, wywózki na Sybir, rusyfikacjê m³odzie¿y i prze�ladowanie uni-
tów. Po �Cudzie nad Wis³¹�, 15-go sierpnia 1920 roku, z powrotem w Polsce - ale ju¿ nie wszyscy, ci za Zbruczem zostali w bolszewickim
�raju�. I znowu wojna - 17 wrze�nia 1939 �wyzwoleni� przez armiê sowieck¹, na ponad pó³ wieku, od... ojczyzny, rodziny, wiary i ludzkiej
godno�ci. Zabrano im wszystko, dwa miliony wygnano na wschód, a najlepszych uwiêziono i wymordowano. Ale pomimo tej gehenny,
w wielu domach dziadkowie ukradkiem uczyli dzieci znaku Krzy¿a �wiêtego i choæby paru polskich s³ów - aby nie zapomnia³y jaka ich wiara
i sk¹d ich ród. Oj, popl¹ta³y siê te ludzkie losy...

Dzisiaj, choæ nadal trudno, mog¹ znowu przyjechaæ do Polski. Wiêkszo�æ z nich nie pamiêta ju¿ minionych koszmarów - s¹ m³odzi i ufni
wiar¹ w dobre jutro. A my Rodacy i bracia w chrze�cijañstwie mamy obowi¹zek pomagaæ im, aby przetrwali to jeszcze trudne �dzi�� i zbudowali
swoje dobre, wreszcie szczê�liwe �jutro�. Jaworniccy Stra¿acy, serdeczn¹ go�cinno�ci¹ dali nam tego piêkny przyk³ad. Gratulujemy!

A mo¿e i my wybraliby�my siê kiedy� na Kresy, do stóp Ostrobramskiej Pani, aby poznaæ niepowtarzalny czar tamtej ziemi i ludzi?

Go�cie zza Buga w Jaworniku

Jazda na mini-samochodziestra¿ackim

Akcja ratownicza stra¿aków OSP
My�lenice-�ródmie�cie

   Zarz¹d i druhowie OSP dziêkuj¹ sponsorom:

* Firma Handlowa Krzysztofa Miko³ajczyka z My�lenic,
* Hurtownia Lodów i Mro¿onek �Zielona� z My�lenic,
* Piekarnia �Duet� Pana Tomasza Urbanika z My�lenic,

Pokaz udzielania pierwszej pomocy

* Producent Klatek Zoologicznych Inter-ZOO z Osieczan,
* Salon Samochodowy �Autobochenek� Jawornik,
* Kwiaciarnia Pañstwa Barbary i Adama Brzegowy

A. P.

Pierwsza z prawej Opiekunka grupy
Regina Anatoljewna z "Bia³ym Kamykiem"
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II Wojna �wiatowa skrywa wiele nie-
znanych lub ma³o znanych historii. Niektó-
re z nich przez lata by³y fa³szowane czy te¿
pomijane. Warto jednak znaæ losy ludzi, któ-
rzy tak wiele przeszli, a którym my wszyscy
wiele zawdziêczamy. Do nich nale¿¹ losy
Polaków, którzy znale�li siê wbrew swojej
woli na terytorium Zwi¹zku Radzieckiego.
By³o ich, wed³ug ró¿nych �róde³, od 400 tys.
do nawet 2 mln. Liczby tej nigdy nie ustalo-
no ca³kowicie. Byli to ró¿ni ludzie: ¿o³nie-
rze, rodziny z maleñkimi dzieæmi, starcy.
Znajdowali siê w wiêzieniach i obozach roz-
rzuconych na ogromnym obszarze.

Latem 1941r. na mocy uk³adu Sikor-
ski-Majski w centrum Zwi¹zku Radzieckie-
go powsta³a Armia Polska. By³ to jedyny
sposób, w jaki mo¿na by³o uratowaæ choæ
czê�æ z ogromnej masy deportowanych na
Syberiê. Dowódc¹ Armii zosta³ W³adys³aw
Anders. Na siedzibê dowództwa wybrano
miejscowo�æ Buzu³uk w sercu ZSRR. Na
wie�æ o amnestii rozpoczê³a siê masowa,
entuzjastyczna wêdrówka. Nap³ywali ludzie
z najdalszych stron, nie tylko wojskowi. Po-
rzucali oni pracê i wszelkimi dostêpnymi
�rodkami lokomocji, a nawet pieszo udawali
siê w drogê. Aby dostaæ siê do Armii trzeba
by³o ogromnie du¿o wysi³ku, odwagi, samo-
zaparcia, a przede wszystkim szczê�cia. Nie
podawano informacji, gdzie wojsko siê for-
muje. Ludzie podejmowali wiêc ryzyko pod-
ró¿y w nieznane nie wiedz¹c, czy rzeczywi-
�cie jad¹ we w³a�ciwym kierunku. Podró¿
trwa³a tygodniami. Wszyscy byli niesamo-
wicie wycieñczeni i wyg³odzeni. Mimo z³e-
go stanu u wszystkich widaæ by³o niesamo-
wit¹ rado�æ, nadziejê, ¿e teraz bêdzie le-
piej. W swym dowódcy widzieli mê¿a opatrz-
no�ciowego, który ich ocali.

Mno¿y³y siê przy tym trudno�ci, Ro-
sjanie utrudniali wszelkie dzia³ania Polaków.
Obozy, do których trafiali ¿o³nierze, by³y obo-
zami letnimi, nie by³y przygotowane na wa-
runki zimowe. By³y tylko niesamowicie zim-
ne namioty i ziemianki, brakowa³o okryæ.
Drewno na opa³ by³o trudno dostêpne. Przy-
roda równie¿ nie okaza³a siê ³askawa. Mróz
tego roku przyszed³ bardzo szybko - ju¿ w
po³owie pa�dziernika. W grudniu i styczniu
dochodzi³ do -55 stopni Celsjusza. Wiêk-
szym problemem by³ niemal ca³kowity brak
obuwia i odzie¿y. Wszyscy w³a�ciwie byli w
³achmanach. Dopiero pó�niej dotar³a ciep³a,
zimowa odzie¿. Problemy pojawi³y siê z wy-
¿ywieniem ogromnej masy ludno�ci, zarów-
no wojskowej, jak i cywilnej. Porcje by³y sk¹-
pe, nie wystarcza³y dla wyg³odnia³ych ludzi.
Podstaw¹ codziennej diety by³a kasza, któ-
r¹ na �niadanie i kolacjê podawano na rzad-
ko, a na obiad na gêsto. �wie¿ych jarzyn
nie by³o wcale.

Wojsko stara³o siê w miarê mo¿liwo-
�ci otoczyæ opiek¹ ludno�æ cywiln¹. Nie by³o
broni. Wa¿nym zadaniem by³o jak najszyb-

sze zapewnienie w³a�ciwej opieki medycz-
nej. Du¿¹ wagê przywi¹zywano do rozwoju
polskiej prasy. Mia³a podnosiæ ¿o³nierzy na
duchu. Uda³o siê uruchomiæ drukarniê, wy-

dawano pisma, broszury i ulotki. Starano
siê odwróciæ ró¿nymi sposobami ich uwa-
gê od bie¿¹cych braków i trudno�ci. Zor-
ganizowano �wietlice, w których odbywa-
³y siê wieczory poezji oraz amatorskie przed-
stawienia.

W listopadzie do ZSRR przyby³ pol-
ski premier W³adys³aw Sikorski. Uda³o mu
siê jedynie wyjednaæ zgodê Stalina na prze-
niesienie Armii w rejon o lepszym klimacie.
Do koñca lute-
go 1942r. wszy-
scy znale�li siê
na po³udniu
ZSRR: m.in. w
Kazachstanie
i Uzbekistanie.
Klimat tutejszy
okaza³ siê dla
Europejczyków
zabójczy. By³o
ciep³o, zagro¿e-
nie nios³y koma-
ry, które rozno-
si³y zarazki cho-
robotwórcze.
Nie przyzwy-
czajeni do ta-
kich warunków,
w y n i s z c z e n i
g³odem i mro-
zem Polacy ma-
sowo umierali.
Chorowali nie-
mal wszyscy.
Racje ¿ywno-
�ciowe by³y tak

/por. Ewangelia/

1 pa�dziernik
26 Niedziela Zwyk³a

Lb 11, 25-29; Jk 5, 1-6; Mk 9, 38-48.

�Je�li twoja rêka jest  dla ciebie
powodem grzechu, odetnij j¹...�

/por. Ewangelia/

24 wrzesieñ
25 Niedziela Zwyk³a

Mdr 2, 12. 17-20; Jk 3,16 - 4, 3;
Mk 9, 30 - 37.

�<<Je�li kto chce byæ pierwszym,
niech bêdzie ostatnim ze wszystkich
i s³ug¹ wszystkich.>>�

sk¹pe, ¿e ¿o³nierze mdleli w czasie æwiczeñ.
£apali wiêc ¿ó³wie i wszystko inne, co nada-
wa³o siê do jedzenia. Mimo obietnic i za-
wartych uk³adów los ludno�ci polskiej nie
uleg³ poprawie.

Od tego momentu W³adys³aw
Anders mówi³: �widzia³em ju¿ wtedy jedyny
ratunek w wyj�ciu zza ¿elaznego kordonu
przez Persjê�. Zale¿a³o na tym nie tylko do-
wódcy. Stalin chcia³ siê pozbyæ niewygod-
nej Armii, która przeszkadza³a mu w reali-
zacji w³asnych planów. Brytyjczycy potrze-
bowali Polaków na Bliskim Wschodzie. Te
wszystkie okoliczno�ci sprawi³y, ¿e uda³o siê
przeprowadziæ ewakuacjê ca³o�ci Armii w
dwóch falach: w marcu i sierpniu 1942r.
Razem z wojskowymi uda³o siê wywie�æ ty-
si¹ce osób cywilnych. Wyruszali w now¹
drogê z nadziej¹ i z mocnym postanowie-
niem: �Ju¿ chyba nigdy tam nie wrócimy. My-
�lê, ¿e na pewno nigdy. I nie tylko tam. Ni-
gdzie, gdziekolwiek bêdzie rz¹dzi³a rêka
NKWD. Nigdy, gdy¿ równa³oby siê to wy-
rzeczeniu siê ¿ycia. Nie chcemy wracaæ z
powrotem  na tamten �wiat�. Wiêkszo�æ s³o-
wa dotrzyma³a.

¯o³nierze Andersa

K. P.

     Powy¿szy artyku³ opisu-
j¹cy chlubne karty historii
naszej Ojczyzny jest frag-
mentem pracy magisterskiej
parafianki Katarzyny Pro-
kockiej. W kilku odcinkach
pragniemy przybli¿yæ pa-
triotyczne zmagania na-
szych ojców o wolno�æ,
¿ywe jeszcze w pamiêci
starszego pokolenia.

gen. W³adys³aw Anders
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Zofia

Dobry ¿art �wiêto�ci
nie wadzi...

Na zdrowie
Pewien wikariusz w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca przychodzi³ z Komuni¹ �w. do star-
szych i chorych. Przy tej okazji obdarowywany by³ licznymi s³odko�ciami, surowo zakaza-
nymi mu przez lekarza. Siostra Zefiryna, która pomaga³a ksiêdzu, gro�nie wszystkim ob-
wie�ci³a, ¿e nie wolno pod ¿adnym pozorem tego typu podarków mu wtykaæ.
Có¿ znaczy³ jednak taki zakaz dla pani W³adys³awowej. Za plecami siostry, sprytnie w³o¿y³a
pyszn¹ �wedlowsk¹� z orzechami do kieszeni kap³añskiego paltota. I zaraz potem rado�nie
u�miechniêta ze szczególn¹ ¿arliwo�ci¹ kontynuowa³a wspóln¹ modlitwê przy chorym mê¿u,
powtarzaj¹c - Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

uuu
Niezwyk³a domy�lno�æ
W przedziale siedz¹ dwie siostry zakonne i mama z rezolutn¹ córeczk¹.
- A sk¹d to ty wracasz? - pyta zakonnica ma³ej podró¿niczki.
- Od dziadzia Stasia.
- A dok¹d to jedziesz?
- Do babci Ani!
Dwa zakonne spojrzenia spotykaj¹ siê niezwykle zdumione...
- To dziadziu nie mieszka razem z babci¹? - pyta zgorszona
�ciekawo�æ�.
Dziecko szeroko otwar³o zdumione oczy.
- No, bo babcia Ania ma swojego mê¿a, a dziadziu� Stasiu swo-
j¹ ¿onê. Bo ja mam dwie babcie, od mamusi i tatusia - poucza
cierpliwie ma³a, rozwiewaj¹c wszelkie podejrzenia obyczajowe-
go skandalu.

anegdotki

Dok¹d biegniesz?
Trzasnê³y drzwi. Jeszcze

dr¿¹ szyby, a jej kroki w podkutych
butach, choæ bardzo g³o�ne - cich-
n¹ powoli na schodach.

Wybieg³a.
W gniewnym po�piechu. £a-

pi¹c plecak, str¹ci³a na ziemiê le-
¿¹ce obok kanapki. By³o tam jesz-
cze jab³ko. I ma³a czekoladka. Moje
dla  niej drugie �niadanie.

Bêdzie g³odna - my�lê. Tro-
ska najprostsza, taka zwyczajna.
Oswojone od lat pytania - czy nie
jest ci zimno, czy jeste� zdrowa, czy
dobrze spa³a�, czy nie potrzebujesz
pomocy?

Potrafiê byæ z tob¹ w choro-
bie i smutku. Umiem cieszyæ siê
twoj¹ rado�ci¹, lubiê s³uchaæ twych
opowie�ci o kole¿ankach i kole-
gach.  Ale jak byæ z tob¹, gdy krzy-
czysz - To nie jest dom, to wiêzie-
nie! To jest moje ¿ycie i nic ci do
tego! Albo, gdy mówisz bardzo ci-
cho cedz¹c s³owa  - Mam prawo byæ
wolna! A potem zamykasz drzwi
pokoju w³¹czaj¹c bardzo g³o�n¹,
agresywn¹ muzykê.

Jak kochaæ twoj¹ zamkniê-
t¹ twarz i oczy zimne od z³o�ci? Jak
zatrzymaæ twój bieg ulicami miasta,
które wo³a - B¹d� wolna! - tylko po
to, by ciê zniewoliæ?

Zbieram rozsypane kanap-
ki. D³onie dr¿¹ jeszcze. Wci¹¿ mar-
twiê siê, ¿e bêdziesz g³odna.

A przecie¿ a¿ kipiê od gnie-
wu. Pad³y s³owa ostre i oskar¿enia
ciê¿kie. A zapyta³am tylko, o której
wrócisz.

- Nie mam piêciu lat, wiem
co mam robiæ i kiedy!

Zwyczajne rozmowy, zwy-
czajnego poranka w normalnym
domu.

Przeczyta³am kiedy� w m¹-
drej ksi¹¿ce, ¿e gdy zawiod¹
wszystkie nasze pomys³y i metody,
gdy mi³o�æ staje siê bardzo trudna,
zostaje nam jeszcze sposób bardzo
skuteczny - ¿arliwa modlitwa.

Klêkam pod Krzy¿em i wo-
³am - Ratuj!

Ksi¹¿ka mia³a tytu³ �Zmêczo-
nym rodzicom�.

Jestem bardzo zmêczon¹
matk¹, mojej walcz¹cej z nami
córki.

Pusta kieszeñ... papie¿a
Ojciec �wiêty przyj¹³ redakcjê �Tygodnika Powszechnego� obcho-

dz¹cego jubileusz 50-lecia. Wspominaj¹c swoje dawne publikacje w tym pi-
�mie, za¿artowa³:
� Kiedy� my�la³em, ¿e jeste�cie najgorsi. Nigdy nie dawali�cie mi grosza za
to, co pisa³em. Od kilku lat widzê, ¿e s¹ gorsi. Drukujê i drukujê
w �L'Osservatore Romano�, a oni tutaj w ogóle nie s³yszeli, co to jest hono-
rarium... Czasami mia³bym ochotê wypu�ciæ siê na Rzym, ale nie mam grosza w kieszeni.�

Pie�ñ liturgiczna
Podczas wizyty w Gdañsku w 1987 r. Ojciec �wiêty tak skomentowa³ gor¹ce �Sto lat�, któ-

rym mu raz po raz przerywano:
� S¹ z nami go�cie z Rzymu, bardzo dostojni Go�cie, m. in. kardyna³ Sekretarz Stanu. ... Dlatego
chcia³em powiedzieæ, ¿e ci nasi go�cie z Rzymu to sobie mog¹ pomy�leæ, ¿e �Sto lat� to jest jaka�
pie�ñ liturgiczna... No, wiêc wróæmy teraz do liturgii!�

Akademicki kwadrans
22. czerwca 1983 r. Ojcu �wiêtemu nadano doktorat honorowy Uniwersytetu Jagielloñskie-

go. Po uroczysto�ci powiedzia³ do zebranych:
�Kiedy powiedziano mi, ¿e idziemy dzisiaj na Uniwersytet na godzinê 8, odpowiedzia³em - wyklu-
czone! - na 8.15! Nie zas³ugiwa³bym na akademickie godno�ci nie przestrzegaj¹c akademickich
obyczajów�


