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

w Jaworniku

JEZUS CHRYSTUS � PRAWDZIWY
BÓG I PRAWDZIWY CZ£OWIEK

�Wierzê.... w Jezusa Chrystusa, Syna Bo-
¿ego Jednorodzonego, Który z Ojca jest zrodzo-
ny przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, �wia-
t³o�æ ze �wiat³o�ci, BÓG PRAWDZIWY z Boga
prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, wspó³-
istotny Ojcu, a przez Niego wszystko siê sta³o. On
to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zst¹pi³ z
nieba. I za spraw¹ Ducha �wiêtego przyj¹³ cia³o z
Maryi Dziewicy i sta³ siê CZ£OWIEKIEM...�

Wiara ma sw¹ tre�æ. Tre�æ, która uzasad-
nia sensowno�æ samego aktu wiary. Nie jest to
tre�æ, która wyra¿a siê tylko w zapisanych s³owach.
Tre�ci¹ t¹ jest Osoba Jezusa Chrystusa � PRAW-
DZIWEGO BOGA I PRAWDZIWEGO CZ£OWIEKA.
To On jest S³owem w Które wierzymy. S³owem, Któ-
re sta³o siê cia³em � cz³owiekiem.

Zaczynamy nasze rozwa¿ania o wierze jak-
by od �rodka wyznania wiary. Jest to jednak uza-
sadnione przynajmniej z dwóch powodów. Po
pierwsze - jeste�my tu¿ po prze¿yciach �wi¹t Bo-
¿ego Narodzenia � �wi¹t, które jeszcze raz, szcze-
gólnie swoj¹ Liturgi¹, wo³aj¹ do nas: Bóg dla nas
sta³ siê cz³owiekiem, bardzo konkretnym, nosz¹-
cym powszechnie w tamtym czasie u¿ywane imiê
Jezus, urodzi³ siê w Betlejem, kilka kilometrów
od Jerozolimy, wraz z Maryj¹ i Józefem mieszka³
w Nazarecie w Galilei, niedaleko jeziora Genezaret.

Nie mamy bezpo�redniego dostêpu do
Boga. �Boga nikt nigdy nie widzia³ � Jednorodzony
Syn o Nim nas pouczy³�. Jezus Chrystus nas po-
uczy³. Nie tylko pouczy³ ale pozwoli³ Boga dotkn¹æ.
Jest przecie¿ Emmanuelem � Bogiem z nami.
Chc¹c wiêc Boga poznawaæ przez wiarê i próbê jej
g³êbszego rozumienia trzeba zacz¹æ od Chrystusa.

Nicejsko�Konstantynopolitañskie Wyzna-
nie Wiary, które wyznajemy podczas niedzielnej
Eucharystii, jest Wyznaniem powsta³ym pod dzia-
³aniem Ducha �wiêtego, na soborach w Nicei
(325r.) i Konstantynopolu (381r.). Wielki za� wk³ad
w rozumienie wiary w Jezusa Chrystusa w³o¿y³ So-
bór Chalcedoñski (451r.)

Co to znaczy, ¿e Chrystus jest prawdziwym
Bogiem i jednocze�nie prawdziwym Cz³owiekiem?
Nie³atwo to zrozumieæ. Odpowied� jest mo¿liwa
w �wietle mi³o�ci, któr¹ jest Bóg. Tak bowiem Bóg
umi³owa³ �wiat � tak ukocha³ cz³owieka, ¿e Wielki
i Wszechmocny Stwórca sta³ siê cz³owiekiem, pod-
leg³ym skutkom grzechu a¿ do �mierci. Wierzê wiêc
w Boga, który jest mi bliski, nawet w obliczu cier-
pienia i �mierci.

�Gdy nadesz³a pe³nia czasu,
Bóg zes³a³ swojego Syna,

zrodzonego z niewiasty...�  (Ga 4,4)

/por. Ewangelia/

14 styczeñ
2 Niedziela Zwyk³a

  �<<Zróbcie wszystko cokolwiek
[Jezus] wam powie>>.�

Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; J 2, 1-12

Przed dwoma
tysiêcy laty�

x. B. P.

W tê noc grudniow¹,
na Dalekim Wschodzie,
rodzi siê Król �wiata
w stajence ubogiej.

Nawet biedne dziecko
w ten czas urodzone,
le¿a³o sobie w domu
i mia³o pos³anie, ubranie.

A Ty Król �wiata ca³ego
le¿a³e� w ¿³obie
twardym i zimnym
i to jeszcze na sianie.

Nie mia³e� nawet
koszulki ni okrycia ¿adnego.
Ty ca³y dr¿a³e� z zimna,
choæ jeste� Panem wszystkiego.

Przyszed³e� na ziemiê
bez ¿adnego odzienia,
by daæ ludziom przyk³ad
na wszystkie pokolenia,

¿eby nie gromadzili
bogactw tego �wiata
bo to jest wielka marno�æ,
gdy przyjdzie zej�æ z tego �wiata.

Niech Nowy -
2007 Rok,

bêdzie czasem pe³nym
³askawo�ci Pana

ci¹gle mieszkaj¹cego
po�ród nas.

Najlepsze ¿yczenia
noworoczne

wszystkim sk³adaj¹:

Ks. Proboszcz,
Ks. Wikariusz, Redakcja

Helena Szlachetka (1986)
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NASZA
PARAFIA,

NASZ KOSCIOL
, ,

Witra¿ b³. Marii Teresy Ledóchowskiej
w ko�ciele w Jaworniku

�przysz³o do swojej w³asno�ci�� (J 1,11)
- Rozmowy z ks. Henrykiem (II)

Czcigodny Ojcze, w swych rozwa-
¿aniach pragniesz przybli¿yæ nam tajem-
nicê wybrañstwa Maryi i Józefa, wska-
zaæ na misje, jakie przysz³o im wype³niæ
w odwiecznym planie Boga Ojca.

Na temat rodziny, narodzenia, wy-
chowania, rodziców i przodków Maryi nie
wiemy nic.

Józef jest przede wszystkim spad-
kobierc¹ rodu, �synem Dawida� � tak z sza-
cunkiem pozdrowi³ go anio³ (Mt 1,20).
Skromne warunki, w jakich teraz ¿yje, nie
zmieniaj¹ faktu, ¿e p³ynie w nim królewska
krew. W³a�nie dlatego, ¿e �pochodzi z domu
i rodu Dawida� pójdzie, aby siê daæ zapi-
saæ, do Betlejem, kolebki dynastii (£k 2,4).
Na razie ten królewski potomek jest jedy-
nie rzemie�lnikiem w prowincjonalnym
miasteczku.

Co to znaczy �cie�la�? Nie jest to ani
rolnik, ani kupiec, lecz cz³owiek, który robi
wszystko dla wszystkich. Jest on równocze-
�nie stolarzem i ko³odziejem, wykonuje jarz-
ma, wykuwa i naprawia lemiesze do p³u-
gów. Spotyka siê zatem zarówno z rolnikiem,
który chce byæ szybko wybawiony z k³opotu,
gdy z³ama³ siê mu p³ug lub wykrzywi³ lemiesz,
jak i z kobiet¹, która przychodzi do niego, aby
kupiæ skrzyniê czy korzec; z piekarzem, któ-
remu potrzebna jest nowa dzie¿a, i z mura-
rzem, który potrzebuje ram i nadpro¿y do
drzwi stawianego domu. Wszystkie te pra-
ce, wykonywane w drewnie i metalu, pozwo-
li³y Józefowi poznaæ cenê rzeczy i czasu,
warto�æ ludzkiego trudu, opór materii i wiel-
ko�æ dobrze wykonanej pracy.

Twoje s³owa, Ojcze, poruszaj¹
mnie do g³êbi, i muszê wyznaæ, ¿e ogrom-
nie siê wstydzê przyznaæ do mego bar-
dzo b³êdnego wyobra¿enia o Józefie jako
(bojê siê nawet wypowiedzieæ te s³owa)
nieudaczniku, który nie pomy�la³ o tym,
aby zapewniæ swej Ma³¿once i maj¹ce-
mu przyj�æ na �wiat Dziecku godniej-
szych warunków. Z tego co mówisz do-
my�laæ siê mo¿na,  ¿e by³ bardzo troskli-
wym ojcem, co potwierdza³oby jego
szczególne wybrañstwo na ojca Syna
Bo¿ego. Nie ukrywam, ¿e z wielkim prze-
jêciem ch³onê Twoje s³owa.

W domu w Nazarecie mija³y kolejne
dni wype³nione kontemplacj¹ i codzienn¹
prac¹. Zbli¿a³ siê czas narodzin i wszystko
pozwala³o przypuszczaæ, ¿e Dzieci¹tko
przyjdzie na �wiat po�ród tych skromnych
i pe³nych s³odyczy przedmiotów przygoto-
wanych dla Niego, ¿e Jego pierwsze spoj-
rzenie bêdzie ogl¹da³o �ciany tego domu,
który mi³o�æ Jego rodziców nape³nia³a cie-
p³em i serdeczno�ci¹.

Jednak � �W owym czasie wysz³o
rozporz¹dzenie Cezara Augusta, ¿eby
przeprowadziæ spis ludno�ci w ca³ym
pañstwie� (£k 2, 1).

Sta³o siê co�, czego siê zupe³nie
nie spodziewali. Nikt nie by³ zwolniony od
uczestnictwa  w tej administracyjnej ope-
racji, która jak siê zdaje, nie by³a wcze-
�niej zaplanowana (w przeciwnym razie
Józef przygotowa³by wszystko zawczasu),
ani nie mog³a byæ przesuniêta na pó�niej
(w przeciwnym razie Józef zaczeka³by, a¿
urodzi siê Jezus). Trzeba by³o wyruszyæ od
razu, pomimo stanu, w jakim by³a Maryja.

Troska rodziców o Dziecko sk³o-
ni³a ich z pewno�ci¹ do zabrania w pod-
ró¿ wszystkiego tego, co by³o niezbêdne.

Ka¿de z nich przygotowuje zatem
swój skromny baga¿. Osio³ d�wigaæ bê-
dzie sakwê podró¿n¹ o dwóch torbach; do
jednej Józef wk³ada nakrycia, jakie� przy-
bory, narzêdzia, które przydadz¹ siê albo
do przysposobienia miejsca, gdzie bêd¹
mieszkali, albo do pracy, je�li taka siê
nadarzy. W drugiej torbie Maryja troskliwie
uk³ada wszystko, co potrzebne jest w chwi-
li porodu i przy pierwszych zabiegach pie-
lêgnacyjnych. Choæ serce siê �ciska, trze-
ba wybieraæ i ograniczyæ siê do tego, co
niezbêdne; ale przecie¿ podró¿ bêdzie trwa-
³a krótko i szybko wróc¹ do kochanego
domu, gdzie wszystko przygotowane jest
na przyjêcie Dziecka.

W podró¿y do Betlejem z pewno-
�ci¹ wspomnieli na proroctwo Miche-
asza � �A ty, Betlejem Efrata, najmniej-
sze jeste� spo�ród plemion judzkich.
Z ciebie wynijdzie ten, który bêdzie w³a-
da³ w Izraelu� (Mi 5,1).

Ta nadzieja i modlitwa bêd¹ zreszt¹
stanowiæ jedyne przygotowania do Naro-
dzin. Przybyli do Betlejem �miertelnie
zmêczeni; nie znaj¹ nikogo, kto móg³by
ich przyj¹æ.

Nawet �nie by³o dla nich miejsca
w gospodzie� (£k 2,7).

Niew¹tpliwie spis ludno�ci spowo-
dowa³ przybycie wielu ludzi; ale to dla nich
w³a�nie nie ma miejsca; gdyby byli bogat-
si, znalaz³by siê dla nich dach nad g³ow¹;
stan Maryi nie budzi³ wspó³czucia, przeciw-
nie: gospodarze nie lubi¹ u siebie ani na-
rodzin, ani �mierci. Jakiekolwiek by³yby ku
temu s³uszne racje (zawsze siê znajd¹ ja-
kie� s³uszne racje), �przysz³o do swojej w³a-
sno�ci, a swoi Go nie przyjêli� (J 1,11).

Witra¿ b³. Marii
Teresy Ledóchowskiej

Na podstawie ksi¹¿ki Henri Caffarela
�We� do siebie Maryjê, tw¹ Ma³¿onkê�

opracowa³ J.�.

Maria Teresa urodzi³a siê na emigra-
cji 29 kwietnia 1863 r. w Loosdorf w Au-
strii. Otrzyma³a religijne wychowanie. Jako
20-letnia osoba wróci³a na ziemie polskie
wraz z rodzin¹ i zamieszka³a w Lipnicy Mu-
rowanej ko³o Bochni. Po �mierci ojca zosta-
³a dam¹ dworu toskañskiego w Salzbur-
gu. Tutaj zetknê³a siê z problemami misji
w Afryce. Tematyka ta zapad³a jej g³êboko
w sercu i w 1889 r. zaczê³a wydawaæ pismo
�Echo aus Africa�, które po czterech latach
ukaza³o siê w jêzyku polskim. Za zgod¹ Le-
ona XIII za³o¿y³a instytut zakonny, nazwa-
ny przez ni¹ Sodalicj¹ �w. Piotra Klawera,
którego celem mia³o byæ niesienie wszel-
kiego rodzaju pomocy misjonarzom w Afry-
ce i pierwsza z³o¿y³a w nim �luby zakonne.

Cechowa³a j¹ niezwyk³a energia i pra-
cowito�æ. Ze szczególnym oddaniem zwra-
ca³a siê do Naj�wiêtszego Serca Jezusa.
Zmar³a 6 lipca 1922 r. w Rzymie. Jest pa-
tronk¹ dzie³ misyjnych w Polsce. Przedsta-
wiana jest w habicie Sodalicji �w. Piotra Kla-
wera, a tak¿e w towarzystwie dzieci mu-
rzyñskich.

Pod koniec lat 60-tych ubieg³ego stu-
lecia Ks. Kurowski - Salezjanin rodem z Ja-
wornika pracowa³ na misjach w Afryce. To
lata prowadzonego wówczas procesu be-
atyfikacyjnego M. T. Ledóchowskiej. Samej
beatyfikacji dokona³ papie¿ Pawe³ VI w dniu
19 pa�dziernika 1975 r.

Byæ mo¿e za wstawiennictwem b³.
Marii Teresy doczekamy siê misjonarzy z
Jawornika? Maria Szafraniec
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2 grudnia 2006 roku, zwyk³y dzieñ,
sobota, ostatni dzieñ roku liturgicznego zo-
sta³ dany wszystkim Autorom BIA£EGO
KAMYKA na �wiêtowanie i rado�æ pierw-
szego rocznego Jubileuszu. Spotkanie zo-
sta³o przygotowane spontanicznie w Stra¿-
nicy OSP jako odpowied� na rzucone has³o
redakcji � Godzi siê Bogu podziêkowaæ za
to wszystko czego do�wiadczyli�my w ci¹-
gu ca³ego roku pracy nad naszym para-
fialnym pismem.

Tylko jak? �
Poprzez wspólne �wiêtowanie,
taniec, �piew i malowanie, i refleksjê,
i spojrzenie w g³¹b�
Tylko jak? �
Na pewno wspólnie, bo ten obok
wiêcej widzi i jak trzeba dopomo¿e,
rêkê poda, wesprze w trudzie�
Tylko jak? �
Musi tylko spojrzeæ w siebie,
IMIÊ swoje znaæ, swoje serce
móc otworzyæ, swe talenty daæ�
Tylko jak? �
�
Spotkanie wype³niane by³o tre�ci¹

na bie¿¹co przez wszystkich zgromadzo-
nych. Organizatorzy zaplanowali jedynie
g³ówne punkty. Zupe³nie nie zaplanowali
szczegó³ów. Niektóre dziwne i niezrozu-
mia³e sytuacje, dziêki szybkiej dynamice
spotkania, zosta³y i tak przez wszystkich
przyby³ych odebrane jako przemy�lane pro-
pozycje.

Jubileuszowe spotkanie
Autorów

BIA£EGO KAMYKA

Na pocz¹tku zapalili�my znicze

Bo jak¿e mieæ inne zdanie, kiedy na pytanie
kierowane do mi³ych dziewcz¹t podejmuj¹-
cych zaproszonych Go�ci � Po co te wst¹¿-
ki i nitki? � otrzymywa³o siê odpowied� �
Nie wiemy.

Pierwsze chwile spotkania po�wiê-
cone zosta³y trzem bardzo wa¿nym osobom,
nierozerwalnie zwi¹zanym z BIA£YM KA-
MYKIEM:
� Bratu Rogerowi z Taize, bo do jego odkry-
cia i �zmaterializowania� symbolu-pieczêci
z Apokalipsy �w. Jana (Ap 2,17) nawi¹zuje
tytu³ naszego pisma,
� Ojcu �w. Janowi Paw³owi II, bo to on zachê-
ca³ wiele razy do podjêcia nowych form ewan-
gelizacji, równie¿ przez wspó³czesne �rodki
przekazu informacji,
� Dawidowi Podobie, autorowi piêknego wier-
sza �Inwokacja do Jawornika� (BK13). Wszy-
scy  odeszli niedawno do Domu Ojca i w³a-
�nie im zapalone zosta³y trzy znicze, które
pali³y siê podczas ca³ego
spotkania.

Odczytane przez
Tomka ¯arskiego s³owa
Ewangelii �w. Mateusza
(22, 12a) o zaproszonych
na ucztê i krótko skomen-
towane wyja�ni³y przyby-
³ym wiele w¹tpliwo�ci.
Miêdzy innymi dowiedzie-
li siê, ¿e owa wst¹¿eczka i
nitka s¹ szat¹ godow¹
spotkania.

Nastêpnie w spo-
sób bardzo prosty i obra-
zowy przedstawiony zo-
sta³ wspó³udzia³ wszyst-
kich zebranych w tworze-
niu BK. Renata Kie³bowicz,
poproszona na �rodek sali,
zademonstrowa³a wszyst-
kim zebranym jak ³atwo jest
rozerwaæ pojedyncz¹ nitkê,
tak samo by³o z dwoma nit-
kami. Wywi¹za³a siê z tego
znakomicie, za co otrzyma-
³a gromkie brawa. Nied³u-
go potem przed podobnym
zadaniem stanêli dyr. Józef
Tomal oraz so³tys Stanis³aw
Szuba. Ró¿nica polega³a na
tym, ¿e panowie rozerwaæ
mieli wszystkie zebrane od przyby³ych nit-
ki, z których zosta³ skrêcony gruby sznur.
Mimo wielkich chêci podo³ania temu zada-
niu i ogromnemu dopingowi z sali � nie ro-
zerwali.

Czas refleksji i pog³êbienia swej wie-
dzy o �Bia³ym Kamyku� wype³ni³ swym wy-
st¹pieniem Jacek Dudzic*, który wyg³osi³
konferencjê nt. �bia³y kamyk � odkrywanie

Jedn¹ nitkê ³atwo rozerwaæ

Z nitek trzeba zrobiæ sznur

c.d. na str. 4

Ci¹gn¹, ci¹gn¹ -  rozerwaæ nie mog¹

tajemnicy powo³ania�. Przedstawi³ nam ten
niezwykle istotny aspekt naszego ¿ycia, ja-
kim jest powo³anie, jako indywidualny i dy-
namiczny proces trwaj¹cy przez ca³e nasze
¿ycie. Zadaniem ka¿dego z nas jest ci¹g³e
odkrywanie tajemnicy �bia³ego kamyka� �
osobistej pieczêci Boga wyrytej w sercu ka¿-
dego z nas.
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Poznali�my tak¿e wiele innych znaczeñ �bia³ego kamyka�, m. in.
historyczny. Nie miejsce tutaj na streszczenie wyst¹pienia. Redakcja po-
dejmie dzia³ania, by tê ciekaw¹ konferencjê udostêpniæ Czytelnikom
w wersji Audio. Organizatorzy pragn¹ jednak podziêkowaæ wszystkim
zebranym, ¿e nie szurali nogami, nie tupali, nie wychodzili, a nawet nie
przepychali siê podczas prawie godzinnej konferencji i wyra¿aj¹ na-
dziejê, ¿e postawa ta by³a podyktowana przede wszystkim zas³ucha-
niem w ciekawe s³owa.

Potem nast¹pi³ czas radosnego �wiêtowania i zabawy. Repre-
zentanci ka¿dej z grup (decydowa³ o tym kolor otrzymanej szaty godo-
wej w postaci wst¹¿eczki) podjêli siê wykonania trzech zadañ:

ZADANIE dla grupy I
Skomponowanie piosenki nt. rocznicy BIA£EGO KAMYKA.
W tekstach nale¿y uwzglêdniæ rozwój BK � wspólnoty.
Mo¿na skorzystaæ z jednej z poni¿szych melodii lub
zaproponowaæ w³asn¹.

1. Melodia �Krakowiaczek ci ja��
2. Melodia �Sz³a dzieweczka...�
3. Mo¿e byæ �rapowanie� lub dowolnie inna.

ZADANIE dla grupy II
Przygotowaæ scenkê teatraln¹ nt. Wycieczka do Aqua-Parku.
Propozycja scenariusza:
* Wycieczkê zaproponowa³ ks. Wikariusz Bart³omiej Pêpek,
co zosta³o bardzo entuzjastycznie przyjête przez grupê
oazow¹ i nie tylko.
* Celem wycieczki poza poznaniem Aqua-Parku ma byæ
prze³amanie lêku wody u niektórych osób z grupy.
* Dzia³anie to by³o tak skuteczne, ¿e jedna z osób, która
mia³a lêk wody nauczy³a siê na wycieczce p³ywaæ.
* Ca³a grupa wracaj¹c wyra¿a swój entuzjazm.
* Ks. Bart³omiej proponuje napisanie o tym wydarzeniu do BK.
* Pocz¹tkowo nikt nie chce siê zg³osiæ, ale lody zostaj¹
prze³amane i artyku³ zostaje napisany.
* Odczytanie artyku³u.

ZADANIE dla grupy III
Rysowanie plakatu nt. � Zawiadomienie Parafian Parafii pw.
Podwy¿szenia Krzy¿a �w. w Jaworniku o organizowanym
spotkaniu z okazji I-szego Jubileuszu BIA£EGO KAMYKA.
Plakat powinien zawieraæ pewne symbole, które grupa
omówi podczas prezentacji swego �dzie³a�.

A oto wynik twórczo�ci:
Jedna z piosenek, któr¹ za�piewa³a Grupa I:

BIA£Y KAMYK jeden mia³ stroniczek siedem
Teraz ma szesna�cie, mo¿e bêdzie dwie�cie?

Drodzy Parafianie wioski Jawornika
Zachêcamy do czytania BIA£EGO KAMYKA

Niechaj go czytaj¹ doro�li i dzieci
On Wam wszystkim Wasze umys³y roz�wieci. Hej!

Tak¿e prezentacja wycieczki do Aqua-Parku by³a bardzo uda-
na. Pe³en przygód by³ ju¿ sam dojazd do wodnego centrum, a tak¿e
powrót. Wszystkim dopisywa³o bardzo dobre samopoczucie. Cel zo-
sta³ osi¹gniêty. Ci, którzy potrafili p³ywaæ penetrowali ró¿ne zje¿d¿al-
nie i atrakcje Aqua-Parku.

Komponujemy piosenkê

Jedziemy do Aqua-Parku

Autorski taniec z szarfami

c.d. na str. 5 Prezentacja plakatu
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WOLONTARIAT W JAWORNIKU
Podczas �wiêtowania zosta³ do wszystkich zebranych skierowany

apel, którego aktualno�æ nie utraci³a mocy, jest nadal wa¿ny. Rozeznanie
niektórych trudnych sytuacji w naszej wiosce wskazuje, ¿e mo¿na by³oby
im w znacznym stopniu zaradziæ dziêki s³u¿bie wolontaryjnej. Je�li masz
tak¹ potrzebê serca � jeste� proszony o kontakt z cz³onkami redakcji BK
lub pedagogiem gimnazjum w Jaworniku.

Znalaz³a siê tak¿e grup-
ka, która spowodowa³a prze³a-
manie lêku wody u tych, którzy
go posiadali. Pod koniec poby-
tu w parku wszyscy odwa¿nie
skakali do wody.

Wykonany przez III gru-
pê plakat zawiera³ wszystkie za-
dane elementy � czyteln¹ infor-
macjê o spotkaniu oraz sporo
symboli, które wspaniale omó-
wi³ Mirek Polewka.

Prezentacje twórczo�ci
przebiega³y bardzo dynamicz-
nie. Ze szczególnie trudnego
w tym momencie zadania nag³o-
�nienia sali znakomicie wywi¹-
zywa³ siê g³ówny operator d�wiêku Krzysztof Ostafin.

Czas po�wiêcony twórczo�ci artystycznej grup wype³ni³ swym �piewem Tomek �wier-
czek, któremu akompaniowa³ organista Robert Bylica. W �piew w³¹czali siê wszyscy zebrani.
Z wielkim entuzjazmem zosta³ odebrany tak¿e autorski taniec ze wstêgami, który przygotowa³y
Ania Górecka, Justyna Paj¹k, Sabina �wiat³on. Wyra¿one w nim piêkno zosta³o nagrodzone
gromkimi oklaskami i nieukrywanym zachwytem zebranych.

Ostatnia zabawa-niespodzianka, podobnie jak pierwsza, unaoczni³a zebranym moc wspól-
noty. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ �wieczkê tortow¹ z zadaniem przekazania ognia s¹siadowi.

Trudno opisaæ  uczucie podczas obserwacji przekazywania ognia. To by³a tylko krótka
chwila, jak¿e jednak wa¿na, i ju¿ p³onê³y wszystkie �wiece. �wiece, które wyra¿a³y towarzysz¹ce
wszystkim rado�æ chwili, pokój serca i dobroæ. Tak nie zawsze w ¿yciu bywa � przychodzi Z³y,
by tê rado�æ zabraæ, ugasiæ. W rolê Z³ego wspaniale wcieli³ siê Przemek Kie³bowicz, który
z wielk¹ pasj¹ usi³owa³ zgasiæ wszystkie �wiece. Biega³, szala³, dmucha³, ju¿ mu si³ nie starcza-
³o� A �wiece? � Nadal p³onê³y, wspólnota nie pozwoli³a im zagasn¹æ.

Tê radosn¹, ale i pe³n¹ powagi chwilê wype³ni³a Ewelina Piwowarska recytacj¹ wiersza
ks. Jana Twardowskiego Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹ dedykowanego
wszystkim zebranym. Wobec pal¹cych siê jeszcze trzech zniczy recytacja ta mia³a szczególn¹
wymowê.

Na koniec ka¿dy z zebranych otrzyma³...  bia³y kamyk z napisanym na nim swym w³asnym
imieniem oraz miejscem i dat¹ pierwszego �wiêtowania rocznicy BIA£EGO KAMYKA � Jawor-
nik, 2 grudzieñ 2006.

A potem to ju¿ by³a tylko radosna agapa. Dziêki dobrym Mamom, Ciociom, Babciom u�wiet-
niona przygotowanymi przez nie wspania³ymi wypiekami.

* Cz³onek wspólnoty ewengelizacyjnej ICPE, Cz³onek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji
Czêstochowskiej, autor wielu artyku³ów na temat ewangelizacji i ¿ycia we wspólnocie,
wyk³adowca w kilku Wy¿szych Seminariach Duchownych. Autor ksi¹¿ek �Bia³y kamyk.
Powo³anie do bycia sob¹�, �Bia³a droga. Wyprawa do wnêtrza serca�, �Nowoczesna
ewangelizacja� oraz bajki �Mysie Pysie� (www.jacekdudzic.com).

Za chwilê zapalimy �wiece

Organizatorzy bardzo dziêkuj¹ Uczestnikom za z³o¿one dary pieniê¿ne
w wysoko�ci 98,00 z³ z przeznaczeniem na organizacjê spotkania. Koszty ca³kowite
wynosi³y 300 z³. Pozosta³¹ sumê pokryli prywatni sponsorzy. Bardzo dziêkujemy.

Uczestniczy³, prze¿ywa³, opisa³  Jan �wierczek

Roczne
sprawozdanie

parafialne
� 2006 rok

W minionym 2006 roku
w naszej parafii:

u Sakrament chrztu �w. przy-
jê³o 38 dzieci. Dziêkujemy Bogu
za ³askê Chrztu �w. tych dzieci
i cieszymy siê, ¿e zosta³y w³¹czone
do naszej wspólnoty parafialnej.
u 36 dzieci przyst¹pi³o do
pierwszej Spowiedzi i Komunii �w.
Módlmy siê, aby wzrasta³y
w przyja�ni z Chrystusem Eucha-
rystycznym.
u £aski Sakramentu Bierzmo-
wania dost¹pi³o 98 m³odych na-
szej parafii. Módlmy siê, by zawsze
byli otwarci na natchnienia Ducha
�wiêtego i odwa¿nie wyznawali
swoj¹ wiarê przed lud�mi.
u Dziêki ³asce Sakramentu Ma³-
¿eñstwa rozpoczê³o budowanie
swojego ¿ycia rodzinnego
10 nowych ma³¿eñstw.
u Sakramentu Namaszczenia
Chorych udzielono 49 osobom.
Módlmy siê w intencji wszystkich
chorych naszej parafii, aby swoje
cierpienia umieli ³¹czyæ z krzy¿em
Chrystusa i ofiarowaæ za zbawie-
nie swoje i ca³ego �wiata.
u Na wieczny spoczynek Pan
powo³a³ 22 parafian. Pamiêtajmy
o nich w codziennej modlitwie.

W minionym roku 2006 na-
st¹pi³a modernizacja nag³o�nienia
w naszym ko�ciele wraz z wy-
mian¹ wzmacniacza i wszystkich
mikrofonów. Wy³o¿ono p³ytkami
taras i zmodernizowano front
ogrodzenia plebanii.

Zespó³ Charytatywny naszej
parafii rozda³ 38 paczek z podsta-
wowymi artyku³ami ¿ywno�cio-
wymi. Finansowo pomóg³ 3 oso-
bom. Parafia nasza finansowa³a
comiesiêczne drugie �niadanie (w
postaci dro¿d¿ówki) dla 15 dzieci
w Szkole Podstawowej. Na po-
moc charytatywn¹ wydano
w naszej parafii 2 075,00 z³.
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Po prostu lubiê
¿yæ...

Rozmowê z dr Zofi¹ Paw³owsk¹ -
pediatr¹ w O�rodku Zdrowia
w Jaworniku
dla BIA£EGO KAMYKA
przeprowadzi³a
Katarzyna Paw³owska

Bia³y Kamyk: Dobrze ju¿ znamy postaæ dr
Paw³owskiej w bia³ym fartuchu, ze s³uchaw-
kami na szyi, lecz¹c¹ nasze dzieci w Ja-
worniku i okolicy. Jaka by³a Pani droga za-
wodowa? Jakie koleje ¿ycia?

Zofia Paw³owska: Zawsze tego typu roz-
mowy zaczyna siê od prapocz¹tku - czyli
urodzi³am siê... No wiêc, urodzi³am siê
w 1955 r. w ma³ej wiosce w kieleckim,
w tak zwanej chacie za wsi¹, w�ród brzóz,
topoli, z³otych k³osów i jab³oni.

Szko³a podstawowa, liceum z inter-
natem i wymarzone studia medyczne w wy-
marzonym Krakowie. To by³o pierwsze wiel-
kie spe³nienie. Po prowincjonalnym liceum
medycyna wydawa³a siê byæ nieosi¹galna.
A jednak dosta³am siê i to w zaczarowa-
nym miejscu, jakim jest Kraków.

Na pierwszym spotkaniu w duszpa-
sterstwie akademickim pozna³am pewne-
go medyka. Mnie trafi³o od razu, jego nieco
pó�niej. Po trzecim roku pobrali�my siê, po
czwartym urodzi³am Micha³a, po pi¹tym
bli�niaki - Oleñkê i Jurka. Studia koñczy³am
wiêc, maj¹c prawie trojaczki. Pan Bóg ³askaw
da³ si³ê, zdrowie i ¿yczliwych ludzi. Nie trzeba
by³o nawet urlopu dziekañskiego.

Na pracê i samodzielne mieszka-
nie w Krakowie nie mieli�my szans, wiêc
wyjechali�my do Majdanu Królewskiego
k. Tarnobrzegu. Zamieszkali�my w O�rod-
ku Zdrowia, tam przyjmowali�my pacjen-
tów, robi¹c równocze�nie specjalizacjê
w pobliskim szpitalu w Nowej Dêbie. M¹¿
koñczy³ internê, a potem reumatologiê,
ja pediatriê. By³ to pocz¹tek lat 80-tych �

strajki i  Solidarno�æ. Dzia³y siê
sprawy wa¿ne i trudne - euforia na-
dziei. Andrzej w samym centrum tych
wydarzeñ. Ros³y dzieci. Urodzi³a siê
Ania.

Przysz³y ciemne lata stanu wojen-
nego, rewizje, brak perspektyw... Mój
niespokojny duch - czyli m¹¿ - wy-
my�l i ³ ,  ¿e musimy zmierzyæ siê
z ¿yciem od nowa, czyli spróbowaæ
zawalczyæ o byt rodziny za granic¹.
Ja, wychowana w klimatach kielec-
kiego uporu trwania na swoim choæ-

by biednym kawa³ku ¿ycia, nie
akceptowa³am tych pomys³ów.

Ale gdzie on, tam i ja.
W 1988 r. znale�li�my

siê w Wiedniu. Kto
choæ raz dotkn¹³

smaku emigra- c.d. na str. 7

cji, próbowa³ szukaæ pracy, uczy³ siê jêzyka,
który jest nieznany, a do ¿ycia konieczny -
ten wie, jak jest obco, strasznie... Pocz¹t-
ki by³y w³a�nie takie. Potem nostryfika-
cja - osiem egzaminów - pierwsza pra-
ca, lepsze mieszkanie. Gro�ba i obco�æ
zosta³y oswojone. Ros³y dzieci, dom ci¹gle
by³ pe³en go�ci, ciekawych ludzi. Wci¹¿ jed-
nak mieli�my poczucie tymczasowo�ci,
wci¹¿ planowali�my powrót do domu. Nie
do zniesienia by³a my�l, ¿e ja - ja jestem na
emigracji. Jaka� kpina losu, chichot sza-
tañski. Gdy tylko przyszed³ moment, ¿e po-
wrót by³ mo¿liwy - zaryzykowali�my po raz
drugi. Dobre anio³y przywiod³y nas do Ja-
wornika. Tutaj przywie�li�my nasze pasje i
nadzieje, zdobyte do�wiadczenie i oszczêd-
no�ci. Zbudowali�my dom i otworzyli�my
nasz o�rodek zdrowia. Tutaj, znale�li�my
te¿ wielk¹ ¿yczliwo�æ ludzi, tak bardzo po-
trzebn¹ wszystkim, zw³aszcza nowym, chc¹-
cym co� zrobiæ. Bardzo jeste�my za to
wdziêczni. Ot, ca³e tak zwane koleje losu.

BK: Proszê powiedzieæ nam jeszcze o swo-
im domu rodzinnym i wyborze zawodu.

ZP: Mój dom rodzinny... Najcieplejsze miej-
sce w sercu. Stoi tam gdzie� pusty, przy-
garbiony, przysypany �niegiem. Nie skrzypi
furtka, nikt nie wo³a... Moi Rodzice to naj-
m¹drzejsi ludzie, jakich w ¿yciu zdarzy³o mi
siê poznaæ. Oboje pro�ci, po czterech kla-
sach szko³y powszechnej. Sk¹d wiedzieli,
¿e trzeba inwestowaæ w naukê? Obaj moi
du¿o starsi bracia (19 i 15 lat) skoñczyli stu-
dia, co wtedy by³o na wsi zjawiskiem wyj¹t-
kowym.  Pierwszy z nich jest zakonnikiem -
redemptoryst¹.

Rodzice byli mocno po 40-tce, gdy
�zdarzy³a im siê Zosia�. Wychowywa³am siê
wiêc jak jedynaczka, co nie oznacza³o jed-
nak przywilejów, ale samotno�æ. ¯ycie jak
na wsi - po pierwsze i przede wszystkim
praca. Po powrocie ze szko³y - krowy, ziem-
niaki, pielenie... Lekcje dopiero wieczorem
... na odpoczynek.

Ros³am w cieniu choroby mojej
Mamy. Gdy mia³am 10 lat, by³a operowana.
Diagnozê, ¿e to ostatnie stadium raka, zna³

tylko mój starszy
brat. Pan Bóg po-
zwoli³ Jej ¿yæ jeszcze
piêæ lat - bardzo trud-
nych i bolesnych. Na-
uczy³am siê robiæ za-
strzyki morfiny
w wieku 13 lat...  Wte-
dy w³a�nie, gdy sta-
³am obok ³ó¿ka pa-
trz¹c jak bardzo cier-
pi, w swojej zupe³nej
bezradno�ci i dzie-
ciêcym porywie ze-
msty postanowi³am
� Nauczê siê! Na-
uczê siê, jak walczyæ
z chorob¹.

Mia³am nieca³e 15 lat, gdy umiera³a
moja Mama. Wtedy wymy�li³am swoje cre-
do - ¿yæ tak, aby niczego nie musieæ ¿a³o-
waæ, niczego nie musieæ siê wstydziæ.
I chyba jestem temu wierna.

Medycyna... Medycyna to najpiêk-
niejszy zawód. Praca jest moj¹ pasj¹, ra-
do�ci¹. Czasem te¿ udrêk¹ niepokoju - czy
ta biegunka minie, czy kaszel nie rozwinie
siê w zapalenie p³uc? Nie potrafiê siê od
tego wy³¹czyæ - powraca przy gotowaniu,
praniu, przyjmowaniu go�ci - wieczornej
modlitwie.

A czemu w³asnie pediatria? Na stu-
diach wychowywa³am ju¿ w³asne dzieci.
Nauczy³am siê nie baæ maluchów, rozu-
mieæ ich p³acz i problemy. Do³o¿y³am do
tego trochê wiedzy -  no i jestem pediatr¹.

BK: W rozmowach czêsto porównuje Pani
Jawornik do Majdanu. Zdarza siê nawet
Pani przejêzyczaæ i nazywaæ nasz¹ wie�
Majdanem. Jakie s¹ miêdzy nimi podobieñ-
stwa i ró¿nice?

ZP: Majdan, to czas tu¿ po studiach, gdy
wszystko zaczyna³am. Pierwsza praca.
Wreszcie mój prawdziwie w³asny k¹t po czte-
rech latach w internacie, trzech w akademi-
ku i trzech z te�ciow¹  No i praca na wsi.

Szanujê spracowane d³onie, rozu-
miem troski ludzi... jestem jedn¹ z nich.

Po okresie �zmro¿onego serca�
w Wiedniu - wróci³am. Przyby³o mi siwych
w³osów, trosk i zmarszczek - ale znów ¿yjê.
¯yjê pe³nym oddechem, tak jak w Majdanie.

Ró¿nice? Poza tymi zmarszczkami -
chyba ¿adne.

Owszem, �wiat trochê pogalopowa³
- nie wiem, czy do przodu. Ilekroæ spoty-
kam m³ode dziewczyny lub ch³opców �wy-
kolczykowanych� my�lê, ¿e dziczejemy. Ale,
gdy w niedzielê widzê ludzi id¹cych,  jak
zawsze i wszêdzie (niestety, nie w Wied-
niu)  na mszê �w. - my�lê - jest normalnie.
Znów po wielu latach wróci³am do �wiata,
gdzie ludzie pozdrawiaj¹ siê, gdzie w ko-
�ciele m³odsi ustêpuj¹ miejsca starszym,
�piewa siê majówkê i mówi ró¿aniec. To
jest mój �wiat.
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BK: Pani dr Paw³owska poza prac¹ to ¿ona,
matka, babcia...i kto jeszcze?

ZP: ¯on¹ tego niestrudzonego �popra-
wiacza �wiata� jestem ju¿ 30 lat. Gdy zbyt
mi doskwiera jego 150% zaanga¿owa-
nie w sprawy spo³eczne, to przypominam
sobie, ¿e zawsze chcia³am mieæ mê¿a
nietuzinkowego. No wiêc mam. Mamy
dwie córki i dwóch synów, ich mê¿ów
i ¿ony, czyli ósemkê dzieci. Mamy szóst-
kê wnuków.

Mamy, bo wnuki to nagroda za trudy
(oj! Chwilami bardzo trudne trudy)  macie-
rzyñstwa. Sens ¿ycia.

BK: Niektórzy ju¿ wiedz¹, ¿e jest Pani tak¿e
mi³o�niczk¹ i znawczyni¹ literatury.

ZP: �wiat bez ksi¹¿ek, wierszy i muzyki by³-
by bardzo pusty. Mój dziadek, zwyk³y ch³op,
mia³ ju¿ spor¹ biblioteczkê w domu i po¿y-
cza³ innym ksi¹¿ki. Mama zamiast bajek
opowiada³a mi �Pana Tadeusza� czy �Hra-
biego Monte Christo�, recytowa³a �Lilie�
i ��witeziankê�. Moj¹ pierwsz¹ ksi¹¿k¹,
któr¹ otrzyma³am, gdy umia³am ju¿ czytaæ,
by³ w³a�nie �Pan Tadeusz�. Potem czyta-
³am g³o�no Mamusi Trylogiê, Prusa. Ra-
zem prze¿ywa³y�my trwogê wybuchu wul-
kanu na Tajemniczej Wyspie. I tak zosta³o
do dzi�. Czêsto czytam na g³os mê¿owi
(dzieciom ju¿ teraz rzadziej) i wnukom . Cu-
downe w czytaniu odkrywanie, ¿e kto� na-
zwa³ emocje i prawdy przeze mnie tylko prze-
czuwane. Ca³e �ciany naszej biblioteki za-
pchane s¹ ksi¹¿kami, które wszystkie
znam.  Jest ca³y Wañkowicz i Kuncewiczo-
wa, ale te¿ ca³e szafy ró¿no�ci historycz-
nych - polskich i emigracyjnych mê¿a. Inna
szafa to medycyna. Szczególnie bliska mi
jest poezja ks. St. Pasierba, choæ nie brak
te¿ i Twardowskiego.

Na powie�ci szkoda mi ju¿ czasu,
wch³ania³am je w m³odo�ci. Trzeba siê
�pieszyæ w uczeniu siê �wiata. Cieszê siê
bardzo, ¿e mam te¿ pacjentów, którym
mogê czasem poleciæ czy nawet po¿yczyæ
co� dobrego do czytania.

BK: Czy prawd¹ jest, ¿e od 12-tego roku
¿ycia pisze Pani dziennik?

ZP: Tak, rzeczywi�cie co� tam skrobiê.
Pewnie jest to trochê autopsychoterapia,
trochê potrzeba nazywania rzeczy po imie-
niu. Zazwyczaj notujê skrajne emocje, gdy
wiêc czytam wstecz jestem albo bardzo
szczê�liwa, albo na �dnie rozpaczy�. Sta-
nów po�rednich brak. Obecnie zapisujê 36
zeszyt.

BK: Czy nie têskni Pani za wiedeñskim
�wiatem?

ZP: Nie! Nie! Jeszcze raz nie! Choæ w su-
mie to by³ piêkny i twórczy czas.

Kiedy� kto� zapyta³ mnie, jak trudno

by³o mi zaistnieæ tam, w obcym kraju
i jêzyku, w moim zawodzie. Odpowiedzia-
³am - to tak, jakby kto� kaza³ mi, nie znaj¹-
cej nut i bez g³osu, wyst¹piæ w operze i za-
�piewaæ np. Carmen. Mam tê satysfakcjê,
¿e �za�piewa³am�. Wiedeñ jest piêknym
miastem i w sumie ¿yczliwym, ale nigdy
nie by³ mój. Odwiedzamy tam chêtnie cór-
ki, brata mê¿a, przyjació³. Ale zawsze
¿egnam piêkne widoki z rado�ci¹, ¿e nie
muszê tam ¿yæ.

BK: Prowadzi Pani dom otwarty. Jaki jest
przepis, aby ludzie dobrze siê w nim czuli.

ZP: My�lê, ¿e oboje lubimy byæ z lud�mi.
W Wiedniu bywa³y u nas �t³umy go�ci�. Ow-
szem rodzina, znajomi, ale tak¿e tzw. go-
�cie oficjalni. Mój m¹¿ by³ bardzo zaanga-
¿owany w ¿ycie Polonii, wspó³organizowa³
Dni Polskie w Austrii. Przyje¿d¿ali poeci,
politycy, aktorzy. Wiadomo, hotele s¹ dro-
gie, a nasze mieszkanie obszerne, wiêc
mieszkali bardzo czêsto u nas. Narodzi³o
siê wiele przyja�ni bardzo cennych, uboga-
caj¹cych, odkrywaj¹cych nowe nieznane
horyzonty. Niektórzy trafiaj¹ teraz te¿ do Ja-
wornika. Zdarzy³o siê np. go�ciæ 30 kolarzy
- pielgrzymka ze S³upska do Ziemi �wiêtej
na... rowerach. Zawiód³ ich kto� z nocle-
giem pod Wiedniem, zbli¿a³a siê burza...
Po mszy �w. w salonie, kolacja dla 45 osób
(akurat by³o 10 domowych go�ci). Posz³y
wszystkie jajka i makarony. A potem - miej-
sca na pod³odze wliczaj¹c te¿ taras by³o
do�æ.

W naszym domu odbywa³y siê czê-
sto ró¿ne spotkania. By³y dyskusje politycz-
ne i teologiczne, wieczory literackie, a na-
wet obchody 11 listopada. By³y te¿ weso³e
i huczne imieniny Zofii, no i tradycyjnie
Andrzejki. Za ka¿dym razem inne dekora-
cje - to li�cie jesienne, to kwiaty, a kiedy�
nawet marynarskie stroje, ¿agiel pod sufi-
tem i ponton na �cianie -  na balu kapitañ-
skimi na po¿egnanie lata. Lubimy tañczyæ,
�piewaæ. Po prostu lubimy ¿ycie.

Uwielbiam mieæ czas na robienie
przetworów i eksperymentowanie w kuch-
ni. Smaczny i piêkny stó³, wynagradza mi
po�piech i stres, gdy go przygotowujê.  Mam
nawet swoje patenty, choæby �liwki w occie.

Nasza mama zarz¹dzi³a lat temu kil-
ka, aby za³o¿yæ ksiêgê go�ci. Prowadzimy
j¹ do dzisiaj - fantastyczne wpisy o¿ywiaj¹-
ce postacie nawet ju¿ zapomniane.

BK: W okolicy jest Pani znana jako pedia-
tra z umiarem stosuj¹cy antybiotyki, za to
chêtnie siêgaj¹cy do innych metod np. in-
halacji. Dlaczego?

ZP: Antybiotyk zabija bakterie i pomaga
przez to zwalczyæ infekcjê. S¹ sytuacje,
kiedy jego zastosowanie jest konieczne
i bezdyskusyjne. Dzieje siê tak, gdy nasze
w³asne si³y obronne nie s¹ w stanie sobie
z nimi poradziæ. Wiêkszo�æ jednak katarów,

bóli gard³a czy kaszelków to tzw. infekcje
banalne. Trzeba pozwoliæ systemowi
obronnemu zadzia³aæ, daæ mu szansê wy-
tworzenia przeciwcia³, które w przysz³o�ci
ju¿ w zal¹¿ku zlikwiduj¹ podobn¹ infekcjê.
Nale¿y go wspomagaæ witaminami i na-
wil¿aniem. Nie �odrabiajmy� za organizm
tego zadania,  aplikuj¹c zawsze antybio-
tyk. Bardzo czêsto kaszel u dzieci ma t³o
alergiczne. Wtedy podanie leku przez in-
halacjê dzia³a lepiej i jest mniej szkodli-
we. Oczywi�cie trwa mo¿e nieco d³u¿ej
i wymaga wiêkszej troski. Mo¿na takie
infekcje leczyæ antybiotykiem, oczywi�cie
coraz to innym, pewnie minie trochê szyb-
ciej. Ale to tak jakby strzelaæ do komara
z armaty. Komar zginie, a jaka dziura wokó³.

BK: Podobno w Austrii nie stosuje siê
u dzieci antybiotyków w zastrzykach domiê-
�niowych. Czy¿by mitem by³o, ¿e �zastrzyki
lepiej dzia³aj¹�?

ZP: W Wiedniu pracowa³am jako pediatra
przez kilkana�cie lat i nigdy nie spotka³am
siê z podawaniem antybiotyku w zastrzy-
kach w leczeniu ambulatoryjnym. Formy do-
ustne s¹ ³atwo przyswajalne, skutecznie
dzia³aj¹ i (z ma³ymi wyj¹tkami) nawet do-
brze smakuj¹. Nawet zapalenie p³uc u ma-
³ych dzieci leczy siê z powodzeniem, bez
bólu i stresu, �rodkami doustnymi. Zdarza
mi siê, ¿e mama upomina siê o zastrzyki,
bo szybciej i lepiej dzia³aj¹. Proponujê, ¿e
zaczniemy od �k³utych zastrzyków�... u
mamy. O!, co to, to nie!

BK: Czy widzi Pani czêsto problemy wycho-
wawcze, w�ród swoich pacjentów?

ZP: Problemy te, to bardziej domena psy-
chologów. Ja jednak, jako pediatra i mat-
ka mam wiele do�wiadczenia i czêsto
staram siê je przekazaæ mamom. Pro-
szê jednak pamiêtaæ, ¿e wychowanie to
skomplikowany proces, wymagaj¹cy po-
�wiêcenia, ale i wiedzy, której rodzice
musz¹ siê po prostu nauczyæ.

BK: Jak¹ g³ówn¹ zasad¹ kieruje siê Pani
w medycynie?

ZP: Natury nie mo¿na wyrêczaæ. Trzeba jej
tylko pomagaæ wed³ug najlepszej wiedzy.
Tak staram siê postêpowaæ, zwykle z do-
brym efektem. Czasem jednak, muszê wy-
s³aæ dziecko do innego specjalisty albo i
do szpitala.

Przyznajê te¿ - w wielu trudnych
sytuacjach pomagam sobie modlitw¹.
To bardzo potê¿ny orê¿ w ka¿dej dzie-
dzinie ¿ycia. Polecam.

BK: Dziêkujê bardzo za
rozmowê.
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Ocaliæ od
zapomnienia...

Umi³owanie przesz³o�ci zawsze procen-
tuje w przysz³o�ci � zas³yszane.

Od kilku odcinków w rubryce, któr¹ reda-
gujê, próbujê ukazaæ zasadno�æ historycznych
wspomnieñ, jakie Czytelnikom prezentujê.
Raz po raz do�wiadczam, ¿e to, co robiê, jest
po¿yteczne. Jednym z sygna³ów, który traktujê
jako znak potwierdzaj¹cy celowo�æ moich sta-
rañ, jest moje zetkniêcie siê z ksi¹¿k¹ Ojca
�w. Jana Paw³a II o znanym tytule �Pamiêæ
i to¿samo�æ�. Nic w ¿yciu nie dzieje siê przy-
padkowo. Nie jest tak¿e przypadkowe to, ¿e
od 10 lat wraz z ¿on¹ nale¿ymy do Ruchu Do-
mowego Ko�cio³a, który jest ga³êzi¹ rodzinn¹
Ruchu �wiat³o-¯ycie. Nawiasem mówi¹c, to
na ³amach naszego pisma w nr 7 i 8, w rubry-

ce Wspólnoty dokonano prezentacji tego ruchu. I w³a�nie w tym roku pracy, pod-
czas spotkañ comiesiêcznych, w czê�ci formacyjnej, rodziny Domowego Ko�cio³a
rozwa¿aj¹ i zg³êbiaj¹ tre�ci zawarte w papieskiej ksi¹¿ce �Pamiêæ i to¿samo�æ�.

Jaki to ma zwi¹zek z t¹ publikacj¹? Ano, ma. Zastanawiaj¹c siê nad w³asn¹
to¿samo�ci¹, zadajemy sobie pytanie: Kim jestem? � jakim jestem cz³owiekiem,
jakim katolikiem, jakim mê¿em lub ¿on¹, jakim ojcem lub matk¹, jakim Polakiem�?
Te pytania stawia przed nami papie¿ i pomaga na nie odpowiedzieæ. Takie pytanie
stawia sobie ka¿dy my�l¹cy. To za� sk³ania do tego, aby siêgn¹æ pamiêci¹ wstecz,
aby odkryæ to, co by³o u moich pocz¹tków, aby zakotwiczyæ siebie w historii. Kontynu-
uj¹c to rozumowanie, logiczne jest stwierdzenie, ¿e taki epizod w ¿yciu, jak dzia³al-
no�æ w ruchu oazowym, apostolskim, zapewne ma wp³yw na to, kim teraz jestem.
Przy tej okazji, mo¿na pokusiæ siê równie¿ o udzielenie odpowiedzi napytanie �co by
by³o, gdyby?� Jak wygl¹da³oby moje ¿ycie, gdyby Pan Bóg nie skierowa³ mnie do
ruchu oazowego? Lektura ksi¹¿ki Ojca �wiêtego sprzyja próbie podjêcia szerszej
refleksji nad tym jak cenne jest pielêgnowanie w pamiêci swojej przesz³o�ci, histo-
rii rodziny, parafii, miejscowo�ci, regionu i ojczyzny.

Przechodz¹c do meritum, czyli czê�ci zasadniczej wspomnieñ, informujê,
¿e to ostatnia gar�æ wiadomo�ci z serwisu historycznego o grupie apostolskiej.
Jednocze�nie chcê zakomunikowaæ, ¿e opracowane przeze mnie wspomnienia
koñcz¹ siê na roku 85 minionego stulecia. Zainteresowani zapytaj¹ � dlaczego? I
s³usznie. Zatem odpowiadam. Otó¿ w tych latach nastêpuje �zmiana warty�. Bar-
dziej zrozumiale i ja�niej � weterani grupy apostolskiej rozpoczynaj¹ nowy
etap w swoim ¿yciu, wchodz¹ w sakramentalne zwi¹zki ma³¿eñskie, zak³a-
daj¹ rodziny, co z oczywistych powodów utrudnia im pe³ne anga¿owanie siê
w tak¹ formê ruchu oazowego. To dzie³o kontynuuj¹ nasi m³odsi koledzy i
kole¿anki. Tu tkwi sekret mojej niemocy i bezradno�ci. Jest to brak odpo-
wiednich �róde³, z których móg³bym czerpaæ wiadomo�ci. Nie nale¿a³em ju¿
wtedy do grupy i nie mogê te¿ korzystaæ z zapisków w kronice, poniewa¿
kronikarze zakoñczyli prowadzenie kroniki w 1984 r. Wielka szkoda. Kronika
jest tak¹ skarbnic¹ i �ród³em wszelkich informacji o historii naszej grupy.
Jestem przekonany, ¿e taka kronika jest bezcennym dokumentem archiwal-
nym, który ratuje przed niepamiêci¹. Ufam, ¿e znajd¹ siê tacy, którzy po-
mog¹ doprowadziæ do koñca rozpoczêt¹ historiê. Pamiêtajmy, ¿e �dot¹d
bêdziemy ¿yæ, dopóki bêdziemy w pamiêci innych�.

Ostatnie dwa lata, opisywane w tej czê�ci, obfituj¹ tak jak poprzednie
w rutynowe i tradycyjne dzia³ania. Grupa liturgiczna przygotowuje oprawê
muzyczn¹ m³odzie¿owych Mszy �w. Przygotowuje adoracje i spotkania mo-
dlitewne, prowadzi nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej. Grupa dyskusyjna roz-
wa¿a na spotkaniach teksty biblijne, analizuje dokumenty synodalne, pro-
wadzi bibliotekê parafialn¹ i troszczy siê, aby zagospodarowaæ w³asn¹ ga-
blotê ciekawymi wiadomo�ciami. Grupy te odbywaj¹ wspólne spotkania,
na których planuj¹ nastêpne dzia³ania. Przebywanie razem sprawia im ra-
do�æ. Dlatego czêsto organizuj¹ wieczory przy ognisku, chodz¹ na wycieczki.
W 1983 r. uczestnicz¹ w dwóch pielgrzymkach: do Kalwarii i Czêstochowy. Bardzo
licznie bior¹ udzia³ w papieskiej pielgrzymce do Ojczyzny. Pamiêtny jest udzia³
�Wspólnoty� w spotkaniu z Papie¿em na Jasnej Górze. Grupa 50-osobowa uczest-
niczy 18 i 19 czerwca w g³ównych uroczysto�ciach 600-lecia na Jasnej Górze. Na
rekolekcje wakacyjne wyje¿d¿a 55 osób. To ogromnie cieszy. Ca³y zespó³ apostol-
ski widzi potrzebê wyj�cia do innych m³odych w naszej parafii, aby ich w³¹czyæ do
swojej dzia³alno�ci. O tym i o nowych formach dzia³ania oraz problemach, które
nurtuj¹ grupê rozmawiaj¹ na spotkaniu w dniu 10 wrze�nia 1983 r., które oceniane
jest jako bardzo wa¿ne. Widaæ z tych dzia³añ, ¿e grupa ma potencja³ i chce go
w³a�ciwie spo¿ytkowaæ dla w³asnego ubogacenia, dobra innych i na chwa³ê Bo¿¹.

Historia ruchu
oazowego (VII - ost.)

17 wrzesieñ 1983 r. � Ks. Kardyna³ Fran-
ciszek Macharski jest go�ciem w salce grupy
apostolskiej, przy okazji wmurowania kamienia
wêgielnego pod nasz¹ �wi¹tyniê. Koniec roku
1983, a pocz¹tek nastêpnego to zaskakuj¹ca
i absorbuj¹ca niespodzianka. Wynik³a ona z an-
kiety, któr¹ przygotowali: Marek, W³adek i Andrzej.
Dotyczy³a ona dotychczasowych dzia³añ grupy
i prognoz na przysz³o�æ. Analiza wype³nionych

ankiet dostarczy³a przygnêbiaj¹cych wyników.
Grupa prze¿ywa³a kryzys. Wniosek nasuwa³ siê
jeden: modlitwa. Tylko Pan Bóg móg³ sprawiæ,
aby grupa apostolska tak jak wcze�niej - pro-
mieniowa³a witalno�ci¹. Jego ³aska mog³a pod-
�wign¹æ. Kolejny rok by³ jeszcze bardziej pesy-
mistyczny. Grupa zaczê³a siê rozpadaæ. To �pod-
noszenie z kolan� nie jest ³atwe i proste. Jak siê
oka¿e w przysz³o�ci, bêdzie trwa³o kilka lat. Na-
zwijmy ten czas - czasem oczyszczenia.

W. Sz.

ks. Kardyna³ Franciszek Macharski
i ks. Proboszcz Jan Kastelnik podczas
wizytacji w 1983 r.

Pami¹tkowa kartka z wmurowania kamienia wêgiel-
nego Ko�cio³a Podwy¿szenia Krzy¿a w Jaworniku -
17 wrzesieñ 1983 (ze zbiorów p. Janiny Wilko³ek)
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Napisali
do nas...

Z rado�ci¹ pragniemy poinfor-
mowaæ naszych Czytelników, ¿e
w ostatnim okresie otrzymali�my kil-
ka listów od osób, które czytaj¹ nasze
pismo w bardzo odleg³ych stronach.
W kierowanych do nas s³owach wyra-
¿aj¹ sw¹ duchow¹ ³¹czno�æ z nami
i z sentymentem wspominaj¹ miejsce,
ku któremu têskni ich serce. W mia-
rê mo¿liwo�ci  bêdziemy zamieszczaæ
te cenne dla nas s³owa. Poni¿ej publi-
kujemy fragmenty listu, który dotar³
do nas z odleg³ego Londynu.

Szczê�æ Bo¿e! Od roku przebywam w Londynie i z zainteresowaniem czytam
wersjê internetow¹ Bia³ego Kamyka. Chcia³abym przy okazji z³o¿yæ maleñkie
sprostowanie, ¿e wej�cia internetowe z zagranicy nie s¹ tylko przypadkowe.
Na terenie Londynu powsta³o i wci¹¿ powstaje wiele polskich parafii. Mam to
szczê�cie, ¿e mieszkam w pobli¿u polskiego katolickiego ko�cio³a na Ealing
Broadwey pod wezwaniem Matki Bo¿ej Ko�cio³a. Jest to najwiêksza polska
parafia w Anglii i Walii. W ka¿d¹ niedzielê uczestniczy na Mszach �wiêtych oko³o
4 tysiêcy Polaków.

Mimo ciê¿kich warunków, my Polacy tutaj pracuj¹cy staramy siê czynnie
uczestniczyæ w ¿yciu Ko�cio³a na emigracji. Mimo, ¿e wszystkie nabo¿eñstwa mam
tutaj takie same jak w ko�ciele w Jaworniku, bardzo têskniê za tym, ¿eby móc siê
pomodliæ przed naszym krzy¿em przy o³tarzu g³ównym, czy te¿ przed obrazem
Matki Boskiej Szkaplerznej. Dlatego bardzo, bardzo dziêkujê za stworzenie inter-
netowej wersji Bia³ego Kamyka, który informuje mnie o bie¿¹cym ¿yciu mojej wsi
i parafii oraz przypomina mi sk¹d s¹ moje korzenie i co jest tak naprawdê z ¿yciu
wa¿ne. Bóg zap³aæ!

Bernadetta Podoba

Londyn,12 grudzieñ 2006

Oczywi�cie, wyrazili�my sw¹ wdziêczno�æ za przys³anie tak piêknych s³ów.
Trudno nie opublikowaæ odpowiedzi, gdy¿ nasza Parafianka opisuje jak prze¿ywa
�wiêta w odleg³ym Londynie. Porównajmy.

Szczê�æ Bo¿e! Dziêkuje za odpowied� na mojego maila i przepraszam, ¿e
dopiero teraz odpisujê, ale ca³y tydzieñ jestem poch³oniêta prac¹ i tylko w nie-
dzielê znajdujê wolny czas. Chcia³abym podzieliæ siê z Pañstwem wiadomo�ciami
z naszego polskiego Ko�cio³a na Ealing Broadwey. U nas jak wszêdzie zaczê³y siê
przygotowania do �wi¹t. Londyn jest miastem o bardzo du¿ych ró¿nicach kulturo-
wych i religijnych.

�wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ prze¿ywane w sposób bardzo komercyjny
i konsumpcyjny. Dlatego jestem ogromnie wdziêczna Opatrzno�ci Bo¿ej, ¿e dziêki
parafii na Ealingu mogê te �wiêta prze¿yæ g³êbiej, w sposób duchowy. Nie jest to
³atwe w warunkach, kiedy spo³eczno�æ katolicka jest zdecydowana mniejszo�ci¹,

a za s¹siadów ma siê hindusów lub muzu³manów.
Nota bene od muzu³manów mo¿emy siê wiele na-
uczyæ. Codziennie zaskakuj¹ mnie gdy 5 razy
w ci¹gu dnia znajduj¹ czas na modlitwê i o niej
pamiêtaj¹, a mi zdarza siê zapomnieæ.  Przez 10
miesiêcy pracowa³am z muzu³manami. Chêtnie
w którym� e-mailu podzielê siê z Pañstwem mo-
imi spostrze¿eniami na temat islamu, ale tym ra-
zem nie o tym.

Otó¿, jak wspomnia³am, zaczê³y siê u nas
przygotowania �wi¹teczne, a tym samym reko-
lekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne g³osi ks.
bp Antoni D³ugosz. Ksi¹dz biskup ma spotkanie
z ma³¿eñstwami, rodzicami dzieci przygotowuj¹-
cych siê do I Komunii �w. oraz spotkanie po�wiê-
cone problematyce uzale¿nieñ. Ten ostatni pro-
blem jest niestety bardzo aktualny na emigracji.
Ojcowie rodzin, którzy przyjechali tu za chlebem
czêsto nie umiej¹ ¿yæ samotnie i topi¹ smutki
w alkoholu. Dlatego nale¿y podkre�liæ, ¿e ksiê¿a
Marianie pracuj¹cy na Ealingu naprawdê sta-
raj¹ siê dostosowywaæ do jak¿e odmiennych wa-
runków pracy. A warunki te wcale nie s¹ ³atwe.

Mo¿na by bez liku mno¿yæ akcje organi-
zowane przez ksiê¿y. W okresie �wi¹tecznym zor-
ganizowano wspóln¹ Wigiliê dla m³odzie¿y, któ-
ra zosta³a w Londynie. Niestety w tym okresie
bilety do Polski s¹ strasznie drogie, dlatego wiêk-
szo�æ z nas spêdza �wiêta na emigracji. Jest bar-
dzo ciê¿ko tak daleko od domu. Tak, taka wspól-
na Wigilia jest naprawdê dobrym pomys³em.  Bê-
dzie op³atek i karp. Pewnie to dla niektórych
oczywiste, ale bardzo ciê¿ko jest w Londynie ku-
piæ op³atek, a na karpia trzeba wcze�niej zg³osiæ
zamówienie w sklepie polskim.

Oprócz Wigilii dla m³odzie¿y, Sekcja Wza-
jemnej Pomocy dzia³aj¹ca przy parafii organizu-
je spotkanie dla osób starszych i samotnych. Rów-
nie¿ ca³a parafia dzia³a bardzo intensywnie. Na-
le¿y dodaæ, ze wiele osób �wieckich przyczynia
siê do tego. Mamy chór przyparafialny i grupê
oazow¹?

Chcia³am tu tylko w paru s³owach nakre-
�liæ Pañstwu obraz naszej Ealingowej spo³ecz-
no�ci katolickiej. Gdyby interesowa³y Pañstwa
�wie�ci z zagranicy� bardzo chêtnie podzielê siê
wszystkimi informacjami. Za wszystko jeszcze raz
bardzo dziêkuje i ¿yczê wszystkim piêknych, ra-
dosnych �wiat, wielu ³ask Bo¿ych i pomy�lno�ci
w nadchodz¹cym 2007 roku.

Z powa¿aniem
Bernadetta Podoba

Londyn, 17 grudzieñ 2006

Dziêkujemy z ca³ego serca naszej Kocha-
nej Parafiance za piêkne  s³owa skierowane do nas,
w których wyra¿a tak wiele tre�ci i bardzo g³êboko
dzieli siê  swym ¿yciem i liczymy na dalsz¹ kore-
spondencjê.

c.d. na str. 10

21 styczeñ
3 Niedziela Zwyk³a

   �<<Duch Pañski spoczywa na
Mnie, poniewa¿ Mnie nama�ci³
i pos³a³ Mnie, abym ubogim niós³
dobr¹ nowinê...>>�

Ne 8, 1-10; 1 Kor 12,  12-30,
£k 1, 1-4; 4, 14-21

 /por. Ewangelia/
Redakcja
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Dnia 7.11.2006 do �skrzynki go�ci� wp³yn¹³ tekst Pana Sta-
nis³awa Piechoty. Tekst ten jest dostêpny na stronie internetowej
BK w Ksiêdze Go�ci. Po nawi¹zaniu kontaktu z Panem Stanis³awem
otrzymali�my od niego wiele ciep³ych s³ów, w których wspomina
swe korzenie i rodzinne strony. Oto fragmenty jego listów:

Serdecznie dziêkujê Szanownej Redakcji �Bia³ego Kamy-
ka� za odpowied� na mój list. Cieszê siê niezmiernie, ¿e mog³em
nawi¹zaæ z Wami kontakt. Mam nadziejê, ¿e kontakt ten pozwoli mi
na duchow¹ obecno�æ w�ród spo³eczno�ci Jawornika, który mimo
odleg³o�ci jaka nas dzieli, zawsze bêdzie bliski mojemu sercu. (�)

Po �wiêtach Bo¿ego Narodzenia odezwê siê do Pañstwa,
a teraz pragnê ca³ej Waszej Redakcji przekazaæ ¿yczenia �wi¹-
teczne i noworoczne, zadowolenia z Waszej pracy a w szczególno-
�ci b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w ca³y nowym 2007 roku tak Wam,
jak i wszystkim mieszkañcom Jawornika.

Z wyrazami szacunku Stanis³aw Piechota

Redakcja BIA£EGO KAMYKA pra-
gnie gor¹co podziêkowaæ wszystkim Czytel-
nikom, którzy z okazji �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia przys³ali nam ¿yczenia. Jeste�my bar-
dzo wdziêczni za ciep³e s³owa, które bardzo
umacniaj¹, nios¹ otuchê i nadziejê. Tym bar-
dziej cieszymy siê, ¿e niektóre z nich dotar-
³y z bardzo daleka. To wielki powiew serca,
które têskni i sw¹ têsknotê wyra¿a. Pragnie-
my do ¿yczeñ do³¹czyæ nasze odczucia wiêzi
z Wami, której doznali�my oraz ufno�æ, ¿e
takie relacje nas wszystkich � pisz¹cych
i czytaj¹cych � bardzo ubogacaj¹.

Z ¿ycia
szkó³

�wiêta Bo¿ego Narodzenia minê³y, ale nie
min¹³ nastrój z nimi zwi¹zany. Wci¹¿ ¿yjemy

chwil¹, w której milkn¹
wszystkie spory; gdy choinka
roz�wietla ciemne k¹ty; kiedy
twarze ludzi ³agodniej¹
u�miechem... I chcia³oby siê
powiedzieæ: �Chwilo trwaj, je-
ste� piêkna��.

Czy dla naszych dzie-
ci �wiêta równie¿ by³y tym
magicznym czasem, który za
parê lat wspominaæ bêd¹

z nutk¹ nostalgii i têsknoty? Czy zatrzymali�my siê na chwilê, by
zobaczyæ �wiat innymi oczami � oczami dzieci? Najwiêksz¹ ra-
do�æ ze �wi¹t wydaj¹ siê czerpaæ w³a�nie one � cieszy ich ka¿-
da chwila przepe³niona �wi¹tecznym nastrojem. Z wielkim zapa-
³em poddaj¹ siê urokowi tradycji � ubieraj¹ choinki, by potem móc
podkradaæ z nich cukierki; �piewaj¹ kolêdy.

Przed�wi¹teczny czas spêdzony w Szkole Podstawowej
równie¿ obfitowa³ w tradycje kultywowane podczas Bo¿ego Na-
rodzenia. Ka¿da z sal lekcyjnych zosta³a starannie przybrana, na
lekcjach tematem przewodnim by³y zbli¿aj¹ce siê �wiêta i jesz-
cze� anielski �piew dziewcz¹t, przy akompaniamencie P.
Justyny Iskry, rozchodz¹cy siê po szkolnych korytarzach.

Tradycyjnie ju¿ odby³ siê Miêdzyklasowy Konkurs Kolêd
i Pastora³ek, który mia³ miejsce w szkole 21 grudnia. Organiza-
torem konkursu by³a Justyna Iskra, która obok Ilony Guni oraz
Emilii Sukty podjê³a siê funkcji jurora.

Chwile, w których milkn¹
wszystkie spory

Klasa I a

Klasa I b

Klasa II a

Klasa III a
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Justyna Paj¹k
Justyna Ocetkiewicz

Uczniowie zachwycali talentem, od-
wag¹, pomys³ami. Szczególnie wystêpom klas
m³odszych towarzyszy³a starannie dobrana
scenografia, natomiast klasy starsze stworzy³y
prawdziwe spektakle. Jury ocenia³o nie tylko
umiejêtno�ci wokalne, ale tak¿e strój, czy akom-
paniament towarzysz¹cy wykonawcy. Miejsce I
w kategorii klas I-III zdoby³a klasa II a pod
opiek¹ Krystyny Szczotkowskiej. W klasach IV-
VI miejscem I nagrodzono wystêp Klaudii
i Sabiny Bra�, Justyny Ocetkiewicz, Justyny
Paj¹k, Eweliny Piwowarskiej, Eweliny Starzec
z klasy VI b.

W pi¹tek, 22 grudnia uczniowie klas
m³odszych mieli okazjê przedstawiæ Jase³ka.
Trud nauczycieli w³o¿ony w przygotowanie
owych wystêpów jest równie¿ bardzo istotny.

Po Jase³kach uczniowie poszczegól-
nych klas wraz z wychowawcami zasiedli do
wigilijnych sto³ów.  Ta symboliczna �kolacja wi-
gilijna� poprzedzona by³a ³amaniem siê op³at-
kiem oraz sk³adaniem ¿yczeñ.

BO¯E NARODZENIE

Bóg siê rodzi w radosnych oczach
Ka¿dego cz³owieka
Bo ju¿ czas �wiêty,
Szopka i kolêda czeka.

Matka Bo¿a, �wiêty Józef
Nad Dzieci¹tkiem klêcz¹.
Cherubiny w gwiezdnym kurzu,
Srebrne szyszki brzêcz¹.

Pachnie siano, wosk, choinka,
Noc czarna jak heban.
W sercach rodzi siê Wigilia,
Matka � okruch nieba.

Wokó³ Boga stoj¹c rzêdem,
£ami¹c siê sercami,
Za�piewajmy mu kolêdê
Razem z Anio³ami.

Jase³ka w przedszkolu

Iza Karaim,
Monika Zaj¹c

Tradycyjnie jak co roku, �wiêta Bo¿ego Narodzenia po-
przedzi³y wystêpy dzieci zorganizowane dla rodziców w ka¿dej
grupie wiekowej. W tym roku grupa II (5,6-latki) na spotkanie
op³atkowe oprócz rodziców zaprosi³a Radê So³eck¹, Dyrektorów
Szko³y Podstawowej i Gimnazjum oraz Redakcjê �Bia³ego Ka-
myka�.

Dzieci zaprezentowa³y swoje umiejêtno�ci aktorskie
przedstawiaj¹c inscenizacjê pt. �Przywitajmy maleñkiego
Jezusa�. Podczas ³amania siê op³atkami, nie zabrak³o szcze-
rych ¿yczeñ. Dzieci �piewa³y kolêdy, a pó�niej tradycyjnie przyst¹-
piono do wspólnego ubierania choinki.

Podczas spotkania panowa³ niezwyk³y nastrój, co pozwo-
li³o wszystkim zgromadzonym jeszcze raz prze¿yæ te piêkne chwile
zwi¹zane z Narodzeniem Chrystusa w przedszkolnych murach.

Etap szkolny Konkursu Humanistycznego dla szkó³ podsta-
wowych nie wy³oni³ ¿adnego laureata etapu rejonowego.

Kuratorium O�wiaty w Krakowie podjê³o siê tak¿e organiza-
cji Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego pt. �Matematyka w

kolorach têczy�, którego szkolny etap odby³ siê 1 grudnia. Kon-
kurs ów obejmowa³ takie zagadnienia, jak: budowa i typy
lasów w Polsce, fauna i flora, przystosowania do �rodowiska
¿ycia, ro�liny i zwierzêta objête ochron¹ gatunkow¹ w lasach.
Uczniowie bior¹cy udzia³ w konkursie musieli siê wykazaæ
umiejêtno�ciami sprawnego pos³ugiwania siê procentami,
przeprowadzania ³atwych rozumowañ, sprawnego wykony-
wania dzia³añ na liczbach wymiernych, wykorzystania w³a-
sno�ci figur geometrycznych. Etap szkolny okaza³ siê pomy�l-

ny dla ucznia klasy 6 b � Sebastiana Brandysa, który jako
jedyny uzyska³ liczbê punktów 25 i zosta³ laureatem etapu
rejonowego.

Gratulujemy zarówno Sebastianowi, jak i mgr Annie
S³aby, której zaanga¿owanie w przygotowanie uczniów do

konkursu zosta³o, dziêki Sebastianowi,  nagrodzone.

Rodzice i dzieci

Czas �wi¹t to czas rado-
�ci, nadziei i postanowieñ. ̄ e bê-
dziemy lepszymi lud�mi, lepszy-
mi uczniami. ¯e bêdziemy milsi,
¿e bêdziemy sobie pomagaæ,
s³uchaæ rodziców i nauczycieli. To
tak naprawdê czas, który rodzice
powinni dzieliæ z dzieæmi. Poka-
zywaæ im tradycje, zwyczaje zwi¹-
zane z Bo¿ym Narodzeniem.
Uczyæ, t³umaczyæ, s³uchaæ. Prze-
kazaæ mi³o�æ, podzieliæ siê rado-
�ci¹. Byæ z nami naprawdê.

Bo¿e Narodzenie to czas
wyj¹tkowy - dla doros³ych i dla
nas � dzieci.

Konkurs

Agnieszka
Twardosz

Monika Zaj¹c

Edyta Ajchler
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Przyjd� do mnie
Ma³y Jezusiku

Przyjd� do mnie Ma³y Jezusiku,
mieszkaj w dzieciêcym pokoiku.
W lalczynym ³ó¿ku Ciê u³o¿ê,
bêdzie Ci dobrze, Ma³y Bo¿e.

Lalka Ci miejsca ust¹pi³a,
teraz siê piêknie pok³oni³a
a nawet wielki gro�ny lew,
w kornym pok³onie spu�ci³ ³eb.

Pieska uwi¹¿ê, by nie szczeka³,
pajac pok³oni siê z daleka
a mi� na stra¿y stanie z boku
by nikt nie zrobi³ krzywdy Bogu.

A jeszcze lepiej, Ma³y Bo¿e,
w serduszku moim Ciê u³o¿ê
bêdziesz cieplutkie mia³ mieszkanie,
bêdzie Ci dobrze, Ma³y Panie.

ze zbiorów Marii Ho³uj

Informacja
W poprzednim numerze �Bia³ego Kamyka� b³êdnie zosta³y podane infor-
macje dotycz¹ce czytañ mszalnych  niedzieli 7 stycznia � przepraszamy.

Szkolne �kó³ka�

Podziêkowanie
Dyrekcja Samorz¹dowego Przedszkola w Jaworniku sk³ada serdeczne

podziêkowanie panom Micha³owi Kacperek i Zbigniewowi
Chludziñskiemu za pomoc w likwidacji komina na dachu
przedszkola, który zagra¿a³ bezpieczeñstwu przechodniów
i zmotoryzowanych.

Dyrektor Bogumi³a £êtocha

Czytelników zainteresowanych
histori¹ przedszkola w Jaworniku

oraz cyklem po�wiêconym
Maltañskiej S³u¿bie Medycznej

informujemy, ¿e kolejne
odcinki zamie�cimy
w lutowym numerze

Bia³ego Kamyka.

Jedn¹ z wielu ról szko³y jest rozwijanie potencjalnych mo¿liwo�ci oraz
kszta³towanie zainteresowañ uczniów. Aby dobrze realizowaæ powy¿sze zadania
Szko³a Podstawowa ma ciekawe propozycje. Uczniowie mog¹ rozwijaæ swoje
naturalne zdolno�ci uczestnicz¹c w zajêciach ko³a informatycznego, sportowego
oraz kó³ artystycznych.

Zajêcia komputerowe prowadzone s¹ przez Jakuba Wyrobka dwa razy
w tygodniu. Pozwalaj¹ uczniom na szersze poznanie mo¿liwo�ci komputera,
a tak¿e obs³ugê komunikatorów.

Ko³o sportowe równie¿ cieszy siê du¿¹ popularno�ci¹. Zajêcia prowadzo-
ne s¹ przez Dorotê Król. Tenis sto³owy, pi³ka halowa oraz pi³ka siatkowa - to
dyscypliny, w których uczniowie maj¹ najwiêksze osi¹gniêcia. Dowodem na to s¹
zawody pi³ki siatkowej rozegrane w Szkole Podstawowej nr 3 w My�lenicach 27
pa�dziernika. Dru¿yna, w sk³ad której wchodzili: Maciej Bra�, Szymon Polewka,
£ukasz Rospond, Pawe³ Selecki, Józef Sztebel, Piotr �lusarczyk, Damian
Wêgrzyn zajê³a II miejsce (na 11 dru¿yn bior¹cych udzia³ w rywalizacji). Natomiast
zawody pi³ki halowej rozegrane 30 pa�dziernika przynios³y naszej szkolnej dru¿y-
nie V miejsce. W Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach 14 listopada zorganizo-
wano zawody tenisa sto³owego � Kinga Zborowska, Sabina �wiat³oñ oraz
Patrycja W³och uplasowa³y siê na IV miejscu; £ukasz Rospond i Szymon
Polewka zdobyli miejsce V. Osi¹gniêcia szkolnych sportowców to sukces peda-
gogiczny nie tylko Doroty Król, ale równie¿ Renaty Dziedziny.

Zajêcia ko³a artystycznego prowadzone przez Justynê Ikrê zaowocowa³y
powstaniem zespo³u muzycznego �Iskierki�, który najwiêksze sukcesy ma wci¹¿
przed sob¹. Trudno jednak wyobraziæ sobie jak¹kolwiek szkoln¹ uroczysto�æ bez
anielskich g³osów �Iskierek� i akompaniamentu jego za³o¿ycielki. Jedna z pod-
opiecznych prowadz¹cej zajêcia � Justyna Kocur mo¿e siê pochwaliæ zdobyciem
II miejsca w Przegl¹dzie Piosenki Patriotycznej i ¯o³nierskiej w G³ogoczowie.

Talent aktorski uczniowie mog¹ szlifowaæ na kó³ku artystycznym pro-
wadzonym przez Renatê Wilko³ek. Zajêcia te zwrócone s¹ w kierunku teatral-
nym i niew¹tpliwie ju¿ niebawem podziwiaæ bêdziemy mogli cudown¹ grê ma³ych
aktorów.

Ró¿norodno�æ zajêæ zorganizowanych przez szko³ê pozwala nie tylko na
rozwijanie zainteresowañ, ale tak¿e zapewnia aktywno�æ twórcz¹. Uczniowie chêt-
nie bior¹ udzia³ w wymienionych wy¿ej kó³kach.

Monika Zaj¹c

28 styczeñ
4 Niedziela Zwyk³a

�Mi³o�æ nigdy nie ustaje....�

 Jr 1, 4-5. 17-19; 1 Kor12, 31-13,
13; £k 4, 21-30

/por. II czytanie/
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KAMYCZEK � strona dla dzieci

Dzieci maj¹ ferie zimowe. Czy wreszcie
przyjdzie do nas Pani Zima, aby mo¿na
bawiæ siê na �niegu?

Rozwi¹¿ zagadki

1. Szczypie w uszy, w nosy szczypie
Bia³y szron na drzewa sypie.
Na szybach lodowe kwiaty maluje,
Nawet lód ci wyczaruje.

2. Bia³a pani, lodowata,
Zamrozi³a kawa³ �wiata.
Wichrem dmucha, �niegiem prószy,
Schowaj w ciep³¹ czapkê uszy.

3. Na p³ozach, nie na kó³kach
Jadê na nich z pagórka.
Gdy zim¹ napada �niegu,
Trudno zatrzymaæ je w biegu.

4. Bia³¹ pierzynk¹ pokrywa ziemiê ca³¹,
Dziêki niemu masz zabawê wspania³¹.

5. Jakie deski
do nóg przypniesz,
Kiedy zima
�niegiem sypnie?

�wiêto Trzech Króli,
nazywane równie¿
�wiêtem Objawienia Pañskiego
przypada 6 stycznia. Obchodzimy je na pami¹tkê dnia,
w którym Trzej Królowie przybyli do Jezusa.

Czy znasz imiona Trzech Króli?
Czy pamiêtasz co przynie�li ze sob¹?
Pomó¿ im zanie�æ dary ma³emu Jezuskowi.

Pokoloruj:
1 - na bia³o,
2 - na czerwono,
3 - na zielono,
4 - na fioletowo,
5 - na ¿ó³to,
6 - na niebiesko.

Co ukryto na rysunku?
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Stronê opracowa³y nauczycielki z przedszkola w Jaworniku.

Fotografie
� napisa³a Anna Onichimowska

- Dziadku, kto to jest? � Zdj¹³em z pó³eczki przeszklone zdjêcie, na
którym siedzieli �miesznie ubrani m³odzi pañstwo. Pani trzyma³a na
kolanach ch³opczyka.
- To s¹ moi rodzice � zacz¹³ dziadek � a ten ma³y, to ja.
- Ty?! � wykrzykn¹³em z niedowierzaniem.
- Ja, a co, niepodobny jestem? � Pu�ci³ do mnie oczko.
- Nabijasz mnie w butelkê � oburzy³em siê.
- A wiêc s¹dzisz, ¿e od razu urodzi³em siê maj¹c metr osiemdziesi¹t
wzrostu, w¹sy i siwe w³osy? � Zamy�li³ siê.
Nie, tak nie my�la³em. Wiem, ¿e wszystkie mamusie przynosz¹ po
porodzie do domu malutkie dzieci, du¿o du¿o mniejsze ode mnie.
- To jest trochê tak jak ze mn¹? � zacz¹³em siê domy�laæ. � U mnie
w domu jest zdjêcie, na którym mam smoka w buzi i jestem zupe³-
nie ³ysy. Wcale bym siebie nie pozna³, gdyby mi tatu� nie powie-
dzia³, ¿e to ja.
- No w³a�nie � przytakn¹³ z zapa³em dziadek. - A kiedy bêdziesz
w moim wieku, przyjdzie do ciebie twój wnuczek i bêdzie siê dziwi³,
¿e kiedy� by³e� ma³y.
- Nie bêdê mia³ wnuczka! � oburzy³em siê nie wiadomo dlaczego. �
I nigdy nie bêdê stary, wiesz?
- To bardzo smutne � zmartwi³ siê dziadek.
- Dlaczego ? � Wcale nie podoba³a mi siê ta rozmowa.
- Bo to znaczy, ¿e chcesz m³odo umrzeæ. � Wzruszy³ ramionami
i zapali³ fajkê.
- Nie chcê m³odo umrzeæ! � Zacz¹³em nagle tupaæ nogami ze z³o�ci
i zburzy³em domek z kart, który w³a�nie zbudowa³em.
- No có¿ � westchn¹³ dziadek � to w takim razie, czego chcesz?
- Chcê zostaæ wielkim podró¿nikiem i pojechaæ na biegun � zdradzi-
³em dziadkowi moje skryte marzenie.
- Bardzo dobrze � przytakn¹³ z zapa³em. � Wielcy podró¿nicy te¿
najpierw byli mali, a potem robili wszystko, ¿eby zostaæ podró¿nikami,
doro�li, a potem siê zestarzeli. A niektórzy z nich za³o¿yli rodziny. To
znaczy o¿enili siê, mieli dzieci, a potem wnuki. Tak to ju¿ jest.
 - Muszê siê nad tym zastanowiæ � powiedzia³em, na�laduj¹c tatu-
sia, który zawsze tak mówi, kiedy nie wie, co powiedzieæ.
- Koniecznie zrób to. � Dziadek usiad³ ko³o mnie i zacz¹³ od nowa
uk³adaæ domek z kart.

Zapamiêtaj:
21 stycznia � Dzieñ Babci
22 stycznia � Dzieñ Dziadka

Mamo, tato, przeczytaj mi proszê�.

Pokoloruj rysunki

Czy pamiêtasz jak na imiê maj¹ twoje babcie i dziadkowie? Je¿eli nie, za-
pytaj mamy i taty. W ich �wiêto z³ó¿ im ¿yczenia, obdaruj prezentem. Mo¿e to
byæ np. w³asnorêcznie narysowany obrazek. Je¿eli dziadkowie mieszkaj¹ nie-
daleko � odwied� ich, je¿eli daleko � napisz list, zatelefonuj.
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¯yjemy na pocz¹tku nowego wieku.
Podobno w ciekawym �wiecie ¿yjemy.
Chcia³oby siê za Niemenem powtórzyæ -
dziwny ten �wiat. Mówi¹c �dziwny�, czujemy
wszystkie zagro¿enia naszej cywilizacji -
wojnê, narkotyki, alkoholizm. Ale czy tylko?

Nale¿ê do pokolenia piêædziesiê-
ciolatków. Mój dom dzieciñstwa by³ typowy,
dla tamtych czasów - babcia, dziadek, ro-
dzice i my dzieci pod jednym dachem. Ow-
szem g³ow¹ rodziny by³ Ojciec, ale ¿adna
wa¿na decyzja ¿yciowa nie mog³a byæ pod-
jêta bez wys³uchania rady jego rodziców.
My, dzieci, patrz¹c jak mama ca³uje w rêkê
Babciê i Dziadka, nie potrzebowali�my ¿ad-
nej specjalnej lekcji szacunku dla star-
szych. Nikt nie potrzebowa³ nam t³umaczyæ,
¿e pierwsze miejsce przy stole, najwygod-
niejsze krzes³o, najbardziej kruchy kawa-
³ek miêsa nale¿y siê w³a�nie im - bo nas
wychowali, bo s¹ zmêczeni, bo posiadaj¹
rzecz dla nas najcenniejsz¹ - m¹dro�æ
i do�wiadczenie.

Dzisiaj, gdy wszyscy pracuj¹, coraz
czê�ciej nie mamy czasu dla swoich rodzi-
ców. M³odzi, wykszta³ceni i nowocze�ni - nie
potrzebujemy ich rad ani napomnieñ. Ow-
szem przyda³aby siê ich pomoc przy... na-
szych dzieciach, ale bez jakichkolwiek prze-
starza³ych przes¹dów - bo one bêd¹ prze-
cie¿ musia³y ¿yæ w �wiecie ostrej konku-
rencji, gdzie nie ma miejsca na skrupu³y.

Praca poza domem, czêsto te¿
i w �wiêta oraz olbrzymi skok techniczny
prze³omu wieków, bardzo poszerzy³y dy-
stans pomiêdzy ostatnimi pokoleniami.
Rodzice maj¹ coraz mniej czasu i zrozu-
mienia dla swych dzieci. St¹d te¿ �dziwny
ten �wiat� niesie niezwyk³e i nowe powo³a-
nie dla naszych Babæ i Dziadków. To w³a-
�nie oni coraz czê�ciej ucz¹ nasze dzieci
modlitwy i prowadz¹ je do ko�cio³a. To oni
jasno pokazuj¹, co to jest dobro, a co
grzech, podczas gdy my rodzice chêtnie
zwalniamy siê z tych obowi¹zków. Po-
zwólmy naszym najm³odszym byæ
z nimi, widzieæ ró¿aniec w ich rêkach.
Babcia lepiej
zrozumie zako-
chane serce
naszej córki,
wiêcej troski
w³o¿y w skale-
czony palec
i chyba ³atwiej
wybaczy zno-
wu rozdarte
spodnie.

Dziadek ma zawsze cierpliwo�æ do odpo-
wiadania na niezliczone pytania i opowia-
dania pasjonuj¹cych historii z ¿ycia. Zawsze
te¿ co� wymy�li, gdy jest taka potrzeba.

Przez kilkana�cie lat ¿yli�my w kra-
ju, gdzie ¿aden m³ody, nawet w polskim Ko-
�ciele nie ust¹pi³ miejsca starszemu,
a regu³¹ by³o, ¿e emeryci, zw³aszcza chorzy
i s³abi id¹ koñczyæ swe ¿ycie w luksuso-
wym.., ale nie rodzinnym domu - w domu
starców. W kraju, gdzie dzieci, które latami
nie odwiedza³y rodziców - ci ju¿ têskniæ
nawet zapomnieli, meldowa³y siê w kom-
plecie z wieñcami na pogrzebie, aby... nie
utraciæ spadku.

Wrócili�my do Polski, tu jest jesz-
cze inaczej. Piszê jeszcze, bo ju¿ jak¿e ina-
czej w Warszawie ni¿ w Jaworniku. Tutaj
te¿ dochodzi ten �dziwny �wiat�. �wiat w któ-
rym licz¹ siê tylko bogaci, m¹drzy, piêkni,
no i oczywi�cie m³odzi. W którym nie ma
miejsca dla innych - s³abych, chorych czy
starych.

Telewizor i komputer jest w wielu
domach wa¿niejszy ni¿ modlitwa, rozmo-
wa z dzieckiem, czy wspólna wycieczka.
Media coraz bardziej kreuj¹ nasze potrze-
by i d¹¿enia, a nawet i postawy moralne.
Na ekranie pomarszczona twarz �le siê
przezentuje. Stary cz³owiek nie potrzebuje
nowego samochodu ani nowych mebli -
jest kiepskim konsumentem. Za to wyma-
ga zbyt wiele na swoje zdrowie i opiekê. To
nie pasuje do �wiata m³odych, piêknych
i bogatych.

Nie ma staro�ci na ekranie, najle-
piej aby nie by³o jej te¿ w naszych domach.
Czy nie ma staro�ci w ogóle?

Dzisiaj honorowe miejsce, naj-
smaczniejszy k¹sek, nawet prymat w re-
klamach przys³uguje dziecku, uosobieniu
m³odo�ci i nadziei. Dla niego pracujemy,
dla niego kupujemy.

A Rodzice? Odsuwamy siê stopnio-
wo od ich staro�ci, od ich
choroby i cierpienia. Coraz
czê�ciej s³yszy siê, ¿e od tych
spraw s¹ wyspecjalizowane
s³u¿by - lekarz, pielêgniarka,
opiekunka. Na ca³e szczê-
�cie tego, ¿e... w Holandiii wy-
nale�li ju¿ euta-
nazjê, jeszcze
siê u nas nie
mówi. Coraz
czê�ciej te¿, na-
wet kilka kroków do domu
naszych rodziców staje siê

kosmiczn¹ odleg³o�ci¹, pokonywan¹ ca³y-
mi tygodniami. A co dopiero gdy dzieli nas
d³u¿szy dystans?

Kult m³odo�ci i za¿enowanie...
staro�ci¹.

Ojcze, Matko, zadaj sobie pytanie,
czy to dziecko, które ro�nie w poczuciu, ¿e
jest najwa¿niejsze, pochyli siê kiedy� nad
twoj¹ staro�ci¹? Bo mimo, ¿e bardzo chce-
my byæ m³odzi i piêkni, przecie¿ siê zesta-
rzejemy. Pomarszcz¹ siê nasze d³onie, oczy
strac¹ blask a nogi bêd¹ nie�æ nas ostro¿-
nie, wolniutko. Czy syn pos³ucha naszego
wo³ania, ¿e �cie¿ka, któr¹ biegnie prowa-
dzi nad przepa�æ? Czy córka odda nam
przyjazny, ciep³y k¹t w swoim domu? A mo¿e
ode�le w t³um samotnych, bezradnych star-
ców? Postawmy sobie te pytania w³a�nie
teraz, gdy wychowujemy nasze dzieci.

Dzieñ Babci, Dzieñ Dziadka. Uwierz-
my, ¿e telefon czy laurka od wnuków to za
ma³o. Zapro�my ich do naszego domu,
oddajmy im pierwsze miejsce przy stole,
uca³ujmy d³onie w szacunku i wdziêczno-
�ci. Pos³uchajmy opowie�ci o ich ¿yciu.

21-22 stycznia - Dzieñ Baci i Dziadka

 Usi¹d�cie na pierwszym miejscu

    Babciom i Dziadkom
naszych dzieci, a naszym
Rodzicom dziêkujemy
za ich trud i za ka¿d¹
chwilê lêku o nas. Jeste-
�cie w naszych sercach.
Czekamy zawsze na Was
w naszych domach.

Bad�cie z nami!

Zofia i Andrzej
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U�miech Jana Paw³a II

Dobry ¿art �wiêto�ci
nie wadzi...anegdotki

Miesiêczny
By³o to w podwarszawskiej para-
fii, gdzie wiêkszo�æ mieszkañców
doje¿d¿a³o do pracy w stolicy. Ran-
ne poci¹gi s¹ przepe³nione, ale jak
komu� uda siê usi¹�æ, to próbuje
siê jeszcze te pó³ godzinki zdrzem-
n¹æ. Konduktorzy znaj¹ wielu pa-
sa¿erów i nawet ich nie budz¹ wie-
dz¹c, ¿e maj¹ bilety miesiêczne.
Nadesz³a niedziela. Zdarzy³o siê
komu� te¿ zdrzemn¹æ w ko�ciele,
ca³y tydzieñ wstawa³ do pracy o
�wicie. Uczynny s¹siad widz¹c, ¿e
proboszcz zbli¿a siê z tac¹, tr¹ca
go w ramiê.
- Miesiêczny - mamrocze oburzo-
ny delikwent, nie otwieraj¹c nawet
oczu.

uuu

Za rzadko bywa³a w ko�ciele
Czeka³y pieni¹¿ki w kolejce do
nieba.
- Ej, ty tam - mówi �w. Piotr do
�dziesi¹tki� - gdzie siê pchasz, to-
bie jeszcze nie przys³uguje...
- Ale dlaczego???
- Za rzadko ciê widywa³em w ko-
�ciele...na tacy.

Do tego nie dojdzie...
Liczne pielgrzymki Jana Paw³a II by³y trudne do zaakceptowania przez watykañskich kurialistów przyzwyczajo-
nych do utartych �cie¿ek i �statecznego prowadzenia siê� papie¿a. Coraz to powstawa³y przy tej okazji nowe
dowcipy.

Papie¿-pielgrzym po odwiedzeniu wszystkich krajów �wiata wybra³ siê z krótk¹ wizyt¹ do nieba. Stan¹wszy przed
Panem Bogiem zada³ Mu trzy pytania, aktualne dla dzisiejszego �wiata.
- Czy za mego pontyfikatu kobiety bêd¹ odprawiaæ mszê �wiêt¹?
- Mo¿esz byæ spokojny, tego nie przewidujê.
- Czy w czasie mojego panowania ksiê¿a bêd¹ siê ¿eniæ?
- Nie martw siê, celibat zostanie zachowany.
Zadowolony Papie¿ pyta wreszcie po chwili wahania:
- A czy dojdzie do tego, ¿e na stolicy Piotrowej zasi¹dzie jeszcze raz papie¿ Polak?
- Na to móg³bym przystaæ, ale rzymscy kuriali�ci... na pewno siê nie zgodz¹! - odpowiedzia³ Pan Bóg i dorzuci³ z u�miechem - Chyba,
¿e nie za mojego pontyfikatu.

G³odnych nakarmiæ...
Kardyna³ Wojty³a wizytowa³ kiedy� parafiê OO. Redemptorystów w Krakowie. Wieczorem przyby³ na spotkanie studenckie -  przewi-
dziana by³a tam wspólna agapa. Jednak, jak to zwykle przy takich okazjach, rozpoczê³o siê od kwiecistych i mocno teologicznych
powitañ, które... nieco siê przed³u¿a³y. W pewnym momencie rozleg³ siê sceniczny szept dostojnego Go�cia:
- Czy tu bêdzie te¿ co� do jedzenia?

/por. Ewangelia/

4 luty
5 Niedziela Zwyk³a

�<<Wyp³yñ na g³êbiê...>>�

 Iz 6, 1-8; 1 Kor 15 15, 1-11; £k 5, 1-11

Na pewno sobie poradzi
Na pogrzebie bardzo obrotnej przewodnicz¹cej ko³a ró¿añcowego, proboszcz, pociesza
rodzinê:
- Utulmy swój ¿al po zmar³ej Mariannie, ona jest ju¿ Niebie... wszêdzie umia³a siê
wkrêciæ, wiêc i do Nieba na pewno siê ju¿ wkrêci³a.

uuu
Ile ko�cielnych?
Wikary na katechezie pyta dzieci:
- Ile mamy przykazañ Bo¿ych?
- Dziesiêæ - pada odpowied�

Rysunki
do tego numeru

wykona³a
Dominika
Kochan

- A ile ko�cielnych?
- Dwóch - pan Antek i pan Józek


