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

w Jaworniku

/por. Ewangelia/

11 luty
6 Niedziela Zwyk³a

. �<<B³ogos³awieni jeste�cie wy,
ubodzy, albowiem do was nale¿y
królestwo Bo¿e>>.�

Jr 17, 5-8; 1 Kor 15, 12. 16-20;
£k 6, 17. 20-26

Wierzê w Jezusa Chrystusa �
prawdziwego Boga i prawdziwego
cz³owieka. Co to znaczy dla mnie? Dla-
czego moja wiara ma byæ wiar¹
w Boga i cz³owieka jednocze�nie. Bo
Boga nie mo¿na zrozumieæ bez cz³o-
wieczeñstwa Syna Bo¿ego. Ale nie
tylko dlatego. Chrystus bêd¹cy tyl-
ko Bogiem by³by dla nas daleki.
Chrystus bêd¹cy tylko cz³owiekiem
nie mia³by nic nowego nam do zaofe-
rowania. Co wynika z tego faktu, ¿e
Bóg przyj¹³ naturê ludzk¹, ani nie po-
rzucaj¹c bóstwa ani te¿ nie wch³ania-
j¹c cz³owieczeñstwa czyni¹c je bez
znaczenia.

1. Ukaza³a siê mi³o�æ Boga, któ-
ry chce byæ �Bogiem z nami�.

2. Skoro Chrystus jest naszym
bratem, wszyscy dla siebie jeste�my
braæmi i siostrami.

CHRYSTUS
- NASZ BRAT
I ZBAWICIEL

x. B. P.

3. Je�li sam Bóg jest cz³owie-
kiem, to jak¿e wznios³¹ rzeczywisto-
�ci¹ jest cz³owieczeñstwo � moje cz³o-
wieczeñstwo, którego nie mogê za-
przepa�ciæ w sobie, ani  te¿ nie mogê
go sponiewieraæ w innych. Nie mo¿-
na dotkn¹æ cz³owieczeñstwa w sobie
czy innych nie dotykaj¹c jednocze�nie
samego Chrystusa.

4. Chrystusowi � prawdziwemu
cz³owiekowi � nie s¹ obce ludzkie
sprawy. On dzieli³ z nami ludzki los.
Mo¿e byæ wiêc naszym mistrzem, do-
radc¹ i przyjacielem.

5. Chrystus � prawdziwy cz³o-
wiek � mimo uleg³o�ci  wobec
�mierc i ,  zmartwychwsta³  jako
pierwszy spo�ród ludzi� i jest nie
tylko obietnic¹ ale i wzorem na-
szego zmartwychwstania.

6. Je�li Chrystus bêd¹c praw-
dziwym cz³owiekiem jest jednocze-
�nie Bogiem, nasze zbawienie nie
jest u³ud¹ (nie jest te¿ darem po³o-
wicznym) ale jest rzeczywistym
uczestniczeniem w ¿yciu Trójcy
�wiêtej. Jest ¿yciem w zjednoczeniu
z Ojcem i Synem i Duchem �wiêtym.

O Panie Bo¿e,
Stwórco kochany

Daruj nam grzechy,
zaniechaj kary

Pod�wignij s³abych,
daj zdrowie chorym

Daj rz¹dy dobre,
otwórz wiêzienia

Niech wszyscy wielbi¹
Imiê Twego Syna

I Naj�wiêtszej Pannie
niech wszyscy cze�æ oddaj¹

Bo za jej przyczyn¹
zbawienie otrzymaj¹

O Matko nasza
Królowo �wiata

Daj nam
w ka¿dym cz³owieku
widzieæ swego brata

By�my przez ca³e ¿ycie
Bogu s³u¿yli

I o swoich bli�nich
nie zapomnieli

O Matko Bo¿a
ratuj nas od z³ego

Spraw,
niech siê ka¿dy cz³owiek
U�miecha do brata swego

Helena Szlachetka (1986)

WIERZÊ...
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Na obcej ziemi
- Rozmowy z ks. Henrykiem (III)

Czcigodny Ojcze, dopiero niedaw-
no zakoñczyli�my �piewaæ kolêdy, cho-
cia¿ okres liturgii Bo¿ego Narodzenia za-
koñczy³ siê ponad miesi¹c temu. Tak bar-
dzo przywykli�my do adoracji Bo¿ej Dzie-
ciny w ¿³óbku, ¿e umykaj¹ nam wrêcz
wa¿ne wydarzenia z ¿ycia naszego Pana,
które podkre�la liturgia, a poprzez które
realizuje siê odwieczny plan Ojca. Zasta-
nawia ich szybkie nastêpstwo, a tak¿e
brak chronologii: wspomnienie pierw-
szych mêczenników � �w. Szczepana
i m³odzianków z Betlejem, dopiero potem
pok³on Trzech Mêdrców, a ju¿ w najbli¿sz¹
niedzielê Chrzest Pañski koñcz¹cy okres
Narodzenia Pañskiego. Jeste�my ju¿
�wiadkami pierwszego cudu w Kanie Ga-
lilejskiej, jednak �wiêto Ofiarowania Pañ-
skiego obchodziæ bêdziemy za kilka tygo-
dni, a znalezienie 12 letniego Syna Bo¿ego
w �wi¹tyni dopiero w Niedzielê Bia³¹ po
Zmartwychwstaniu Pañskim. Bior¹c pod
uwagê i to, ¿e Zwiastowanie Pañskie, za-
powiadaj¹ce przecie¿ Bo¿e Narodzenie,
przypada 25 marca, a wiêc w okresie Wiel-
kiego Postu, Niepokalane Poczêcie 8 grud-
nia, a Narodzenie Naj�wiêtszej Maryi Panny
8 wrze�nia, czy te¿ za�lubiny Józefa i Marii �
w styczniu, mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e
Tajemnicê Bo¿ego Narodzenia prze¿ywa-
my w jaki� sposób przez ca³y rok.

W poprzednich rozwa¿aniach przy-
bli¿y³e� nam twarde realia wydarzeñ, na
które zosta³a wystawiona �wiêta Rodzi-
na, a których zupe³nie nie mo¿na by³o
przewidzieæ. Ca³kowite zawierzenie Bogu
Ojcu jakie wykazali Józef i Maryja okaza-
³o siê jednak zbawienne. Z sentymentem
przypatrujemy siê klêcz¹cym pastusz-
kom, choæ w rzeczywisto�ci byli to twar-
dzi, ¿yj¹cy trochê na marginesie ¿ycia
spo³ecznego ludzie, zdumiewa podjêty
trud i ho³d z³o¿ony Dzieciêciu przez
Trzech Mêdrców. Po�ród tych niew¹tpli-
wych cudów �wiat ukaza³ jednak swoje
okrutne oblicze. Po rozmowie przepro-
wadzonej z mêdrcami Józefem z pewno-
�ci¹ targa³ ogromny niepokój. Zna³ dobrze
¿¹dzê w³adzy swego króla Heroda.

Wkrótce po odje�dzie Mêdrców � na-
zajutrz lub jeszcze nastêpnego dnia �
w niespokojny sen Józefa wplata siê obja-
wienie Bo¿e. Anio³ Pañski zwraca siê do
niego i tylko do niego, jak to uczyni równie¿
pó�niej (Mt 2;13,19 i 22). Uznaje w ten spo-
sób jego rolê g³owy rodziny. I rzeczywi�cie,
Jósef natychmiast podejmuje konieczne
decyzje: �Wsta³, wzi¹³ w nocy Dzieciê i Jego
Matkê i uda³ siê do Egiptu� (2.14).

Sytuacji takiej trzeba by³oby dzi�
chyba szukaæ w krajach dotkniêtych ka-
taklizmami, wojnami, czy te¿ do�wiadczo-
nymi w równie okrutny sposób. Jednak

w³a�nie w taki sposób (dla mnie niepojê-
ty) zosta³a po raz kolejny, i to w krótkim
czasie, do�wiadczona Naj�wiêtsza
Rodzina. Krótko mówi¹c Syn Bo¿y zosta³
skazany na przymusow¹ emigracjê.

Autorytet Józefa oraz uleg³o�æ, jak¹
okazuje mu Maryja, zmuszaj¹ nas do za-
stanowienia. Chocia¿ bowiem Józefa
i Maryjê ³¹czy³a g³êboka wiê�, chocia¿ byli
jednakowo pos³uszni wszystkim wezwa-
niom Boga, �wiêto�æ Józefa nie mia³a po-
równania ze �wiêto�ci¹ Maryi. Jego w³a-
sna mi³o�æ przenikniêta czci¹ musia³a staæ
siê pokornie uleg³a , aby �ladami Maryi
wej�æ w to, co objawia³a mu Ona o Bogu.
Ale w porz¹dku dzia³ania pierwszeñstwo
nale¿y do Józefa. Autorytet nie jest wiêc
zwi¹zany ze znaczeniem osoby. Jest
funkcj¹ powierzon¹ w celu prowadzenia
rodziny, podobnie jak ka¿dego organizmu
spo³ecznego, po drogach Bo¿ych.

Nie zapominajmy przy tym, ¿e auto-
rytet Józefa ca³kowicie przenikniêty by³ po-
s³uszeñstwem Bogu i mi³o�ci¹ do Maryi; po-
s³uszeñstwem Bogu � gdy¿ widzimy w sa-
mej Ewangelii, ¿e zanim wydaje polecenie,
najpierw je otrzymuje oraz ¿e jego doskona-
³a uleg³o�æ, jego ca³kowita wiara w s³owo
Bo¿e, nadaj¹ jego decyzjom wiarygodno�æ
i umacniaj¹ zaufanie Maryi. Ale autorytet ten
jest przenikniêty tak¿e mi³o�ci¹: Józef ma za
zadanie  utrzymanie Maryi i Dziecka, ma obo-
wi¹zek otoczenia ich opiek¹ i w tym zada-
niu, w tym obowi¹zku, prawdziwie wyra¿a
siê jego mi³o�æ oblubieñcza i ojcowska.

A wiêc� wyruszyli od razu.

W jasn¹ noc wyruszaj¹ ze swym
skromnym baga¿em, okr¹¿aj¹c u�pione
miasteczko i kieruj¹c siê na po³udnie. To
ju¿ po raz trzeci trzeba bêdzie opu�ciæ dom:
Nazaret, grota, Betlejem � gdzie teraz przyj-
dzie go tworzyæ na nowo? I jaka¿ ró¿nica
miêdzy ta podró¿¹ a poprzednimi! Do tej
pory drogê wyznacza³ cel, który ich prowa-
dzi³; tym razem by³ to strach i gro¿¹ce im
niebezpieczeñstwo. Ten lêk buduje nowe
wiêzy pomiêdzy Józefem i Maryj¹: Dziecko,
którego oczekiwali, które przyjêli, pielêgno-
wali, pokazywali pasterzom i Mêdrcom, któ-
re ofiarowali w �wi¹tyni, oto teraz trzeba Je
broniæ, os³aniaæ. I musz¹ to robiæ sami �
oni, ojciec i matka; co robi¹ anio³owie z nie-
ba, którzy zwiastowali Jego narodziny pa-
sterzom? Co robi cherubin z raju z ogni-
stym mieczem? Gdzie jest anio³ Balaama

ze swym ostrzem? Gdzie anio³ Dawida�
¯aden cud siê nie wydarzy³, gdy¿ czas cu-
dów ju¿ min¹³, teraz nadszed³ czas wiary.

Józef z pewno�ci¹ siê zastanawia³
jak¹ drogê wybraæ?

Dok¹d siê teraz udadz¹? Mogli, tak
jak Mêdrcy, uciekaæ w kierunku Arabii. Ale
Arabia dla Izraela nic nie znaczy. Podczas
gdy Egipt!� Mo¿na powiedzieæ, ¿e Egipt
zawsze fascynowa³ lud Bo¿y. Z jednej stro-
ny jest on jego odwiecznym wrogiem: na
p³aszczy�nie historycznej jest to ciemiê¿y-
ciel narodu hebrajskiego, na p³aszczy�nie
duchowej jest on ³atw¹ pokus¹ dla ludzi
pozbawionych idea³u, jest ziemi¹ ba³wo-
chwalstwa i magii, które odwracaj¹ Izraeli-
tów od swojego Boga, i których nale¿y siê
wystrzegaæ jak zarazy.

Ale z drugiej strony ten zamo¿ny
i go�cinny kraj sta³ siê schronieniem ucie-
kaj¹cego Jezusa. Egipt posiada ca³¹ tê dwo-
isto�æ, jaka cechuje w³adze �wieckie. które
mog¹ byæ �ród³em zepsucia i prze�ladowañ,
ale które mog¹ te¿ daæ materialne zabez-
pieczenie, bez którego ludowi Bo¿emu po-
zostaje tylko ucieczka lub �mieræ.

W tym czasie w Betlejem okru-
cieñstwo w³adzy siêgnê³o zenitu.

Podczas gdy oni wêdruj¹ tak po�ród
piasków i ska³, za nimi rozgrywa siê strasz-
liwy dramat. Oszukany Herod wpad³
w straszn¹ w�ciek³o�æ. Wyda³ rozkaz zabi-
cia wszystkich ch³opców, maj¹cych poni¿ej
dwóch lat, w Betlejem i okolicy. Ile dzieci zo-
sta³o wtedy zabitych? Przypuszczalnie oko-
³o dwadzie�cioro. To niewiele, je�li pomy-
slimy o wielu rzeziach dokonywanych w cza-
sach dawnych i wspó³czesnych. To du¿o,
je�li ma dla nas cenê warto�æ ludzkiego
¿ycia. Mateusz staje siê g³osem zrozpaczo-
nych matek, cytuj¹c Jeremiasza 31,15: �Krzyk
us³yszano w Rama, p³acz i jêk wielki. Ra-
chel op³akuje swe dzieci i nie chce utuliæ
siê w ¿alu, bo ich ju¿ nie ma (Mt  2,18).

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e Maryja
i Józef  znale�li w Egipcie przyjaznych sobie
ludzi.

Byæ mo¿e nie wchodz¹ w g³¹b kraju.
Zatrzymuj¹ siê w jednej z zamo¿nych, go-
�cinnych kolonii ¿ydowskich, jakich wiele
powsta³o w krajach baseny �ródziemno-
morskiego. Uciekinierów przyjêto, udzielo-
no pomocy w znalezieniu miejsca. Z pew-
no�ci¹ wyznaczono im  na mieszkanie chat-
kê ulepion¹ z rzecznego mu³u i trzcin, jakie
jeszcze dzi� widuje siê w egipskich wio-
skach. To im wystarcza. Je�li chodzi o resz-
tê, o stworzenie nowego ogniska rodzin-
nego, o wzajemn¹ blisko�æ ich trojga, nie
trzeba nic wiêcej poza mi³o�ci¹.

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

opracowa³ J.�.
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NASZA PARAFIA, NASZ KOSCIOL
, ,

Witra¿ �w. Kazimierza w ko�ciele
w Jaworniku.

W sercu
i pod moim
skrawkiem
nieba...

c.d. na str. 4

Wêdrówka, której na imiê � Jan Sebastian Bach

Kazimierz Królewicz 1458-1484 � syn króla Polski Kazimierza
Jagielloñczyka � ju¿ jako dwunastoletni ch³opiec odznacza³ siê wielk¹ by-
stro�ci¹ umys³u. Nie waha³ siê szczerze i odwa¿nie rozmawiaæ z ojcem na
trudne tematy dotycz¹ce rz¹dzenia pañstwem. Wykazywa³ przy tym doj-
rza³o�æ i m¹dro�æ niezwyk³¹ w jego wieku. Odznacza³ siê te¿ umi³owaniem
czysto�ci ducha i mi³osierdziem wzglêdem ubogich. By³ gorliwym czcicie-
lem Eucharystii i swe g³êbokie zawierzenie z³o¿y³ Naj�wiêtszej Marii
Pannie. Dlatego te¿ mimo licznego rodzeñstwa to w³a�nie On mia³ byæ
nastêpc¹ tronu.

Przy boku ojca bra³ czynny udzia³ w ¿yciu politycznym. Nad jego
edukacj¹ czuwali wybitni pedagodzy: Jan D³ugosz, �w. Jan Kanty, Filip Kalli-
mach, a m¹dra i kochaj¹ca mama zawsze spieszy³a z pomoc¹ w potrzebie.
Maj¹c 22 lata wczesn¹ wiosn¹, przebywa³ z królem i braæmi w zamku na
Litwie. Tam zaplanowano zamach na ich ¿ycie ale dziêki jego sprytowi
i odwadze uda³o mu siê przep³yn¹æ g³êbok¹ fosê i wezwaæ pomoc. Przyp³a-
ci³ to jednak zapaleniem p³uc z którego pó�niej rozwinê³a siê gru�lica, a na
ni¹ nie by³o lekarstwa.

Zmar³ w opinii �wiêto�ci jako 25 letni m³odzieniec. Pochowano Go
w Katedrze Wileñskiej. Uroczysto�ci kanonizacyjne mia³y miejsce w 1604 r.
Gdy wcze�niej otwarto grobowiec po 120 latach cia³o pozostawa³o w stanie
nienaruszonym a obok by³a szarfa ze s³owami ³aciñskiego hymnu ku czci
Matki Bo¿ej. Ze wstawiennictwem �w. Kazimierza wi¹zano kolejne zwyciê-
stwa nad Szwedami-pod Bia³ym Kamieniem i pod Kircholmem. Jest patro-
nem Litwy, Polski, Czech. Jego wstawiennictwa wzywano w walce z nieprzyja-
cielem religii i ojczyzny. Wspomnienie przypada na 4 marca. Jest to imiê
s³owiañskie dwucz³onowe, oznaczaj¹ce: kazi(kazaæ), mir(pokój).

Witra¿ �w. Kazimierza

Maria Szafraniec

�� je�li komu� nie wystarcza sama tylko wiara, je�li szuka dowodów na istnienie Boga
i dowody takie gromadzi, niech zostawi na chwilê pisma teologów.

Niech pos³ucha Bacha�.
Wojciech Kilar

Przenie�æ siê w czasie, cofn¹æ siê do miejsc gdzie dzia³ali i tworzyli wielcy tego
�wiata. Towarzyszyæ im w ziemskim pielgrzymowaniu, nawiedzaæ �sanktuaria� ich sztuki,
byæ naocznym �wiadkiem twórczych wzlotów i uniesieñ, �ledziæ narodziny dzie³, których
nie dotknê³a rêka czasu i doznawaæ pierwszego � pierwotnego � czystego wra¿enia, które
nieska¿one jest jeszcze pêtami interpretacji. Prze¿yæ fascynuj¹c¹ przygodê budz¹c siê ze
snu zwyczajno�ci, poczuæ realnie dotkniêcie wielkiej sztuki i zach³ysn¹æ siê tym, co by³o
u pocz¹tku poza orbit¹ przyzwyczajeñ, rutyny, tradycji. To jest moje marzenie, najskrytsza
têsknota. Ale czy jest to wykonalne? W mym sercu i pod moim skrawkiem nieba mogê
jedynie wczuæ siê w historiê � czas nieodwracalny, byæ tam i w tym, czego ju¿ nie ma, co nie
istnieje jak istnia³o niegdy�. Wczuæ siê i ukazaæ sylwetkê cz³owieka- artysty- geniusza,

którego twórczo�æ mo¿na nazwaæ (choæ trochê mo¿e banalnie) � �gigantyczn¹ katedr¹ d�wiêkow¹ zbudowan¹ z niepojêtego materia-
³u�. Wiêc kolejny raz jest mi dane zaprosiæ was wszystkich na wêdrówkê po �cie¿ynach sztuki, której na imiê � Jan Sebastian Bach.

Kim by³? � ka¿dy z nas wie. Na czym polega jego wyj¹tkowo�æ? Czasu ani miejsca nie starczy by móc ogarn¹æ to, co po sobie
pozostawi³ i jak wielki jego wp³yw do dzi� dnia siê odczuwa. Muzyka europejska pocz¹wszy od �redniowiecza kieruje siê ku niemu.
Bach niczego w niej nie zmienia. Wykorzystuje jej materia³ i zasób �rodków, by w swym kunszcie nadaæ kszta³t, który nada kierunek
my�leniu o sztuce-muzyce na dalsze wieki. Wszystko do niego i od niego. �Nicht Bach, Meer sollte er heissen� ("nie potokiem, lecz
morzem zwaæ siê powinien�) � powiedzia³ o nim kolejny wielki kompozytor Beethoven� � Morzem niewyczerpanym, bowiem za
ka¿dym razem mo¿na w jego dzie³ach znale�æ aspekt, którego wcze�niej siê nie dostrzeg³o � Morzem, które nie wysycha, poniewa¿
zawsze czerpiemy z niego co� innego � Morzem, które �przera¿a� swym ogromem a równocze�nie zachwyca, unosz¹c na swych falach
swe �dzieci� � wielkie muzyczne dziedzictwo.
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Pielgrzymka Zaufania przez Ziemiê
-  przystanek Zagrzeb

Taizé  � niewielka wspólnota braci z po³udniowej Francji
potrafi sprawiæ, ¿e przez kilka dni 40 000 osób (szczególnie m³o-
dych) uczestniczy w modlitwie o pokój na �wiecie. Doroczne Spo-
tkanie M³odych tym razem odby³o siê w stolicy Chorwacji.

28 grudnia 2006 r. � o godz. 9.00 jeste�my na miejscu �
w punkcie powitañ dla Polaków � stoimy w kolejce � przed nami 10
autokarów. Wysiad³szy, kierujemy siê na halê, w której odbywa siê
powitanie  oraz  rozdzielenie zakwaterowania. Do ka¿dej grupy pod-
chodzi osoba z przygotowanym zestawem mapek Zagrzebia, planu
spotkania, adresów zakwaterowania i listu brata Aloisa (nastêpcy
brata Rogera, przeora z Taizé ). Ludzie, którzy nas witaj¹ to Polacy �
przyjechali do Zagrzebia dzieñ wcze�niej, ¿eby pomóc w organiza-
cji spotkania. Ka¿dy kraj jest witany w swoim jêzyku i osobnej hali,
co pozwala na unikniêcie zamieszania i dezorientacji.  Po otrzyma-
niu adresu z krótk¹ instrukcj¹ dojazdu kierujemy siê do parafii,
w których bêdziemy mieszkaæ. Tam czekaj¹ na nas organizatorzy �
Chorwaci, którzy rozdzielaj¹ nas do ró¿nych rodzin. Zazwyczaj pew-
na ilo�æ pielgrzymów, dla których zabraknie miejsca w rodzinach,
�pi w szko³ach, ale Chorwacka go�cinno�æ okaza³a siê byæ tak wiel-
ka, ¿e dla ka¿dego wystarczy³o miejsca u rodzin. Przyje¿d¿a po nas
mi³a pani, u której bêdziemy nocowaæ. Zdecydowa³a siê na przyjê- c.d. na str. 5

cie 6 pielgrzymów, mimo, i¿ jest wdow¹ i to z ca³¹ pewno�ci¹ niezbyt
zamo¿n¹. Po posi³ku i zapoznaniu siê z rodzin¹ wracamy na miejsce
spotkania. S¹ to hale wystawowe � jedyne miejsce, gdzie zmie�ci
siê tyle osób. Wieczorem odbywa siê modlitwa w duchu Taizé. Po-
lega ona na modlitwie �piewem ,przy wtórze kanonów �piewanych
przez scholê, na kontemplacji Krzy¿a, s³uchaniu Pisma �wiêtego
i osobistej modlitwie w ciszy. Niesamowit¹ atmosferê miejsca two-
rzy pomarañczowa dekoracja i mnóstwo �wieczek � podczas modli-
twy siedzimy na karimatach. Modlitwy s¹ prowadzone w kilku jêzy-
kach � a rozwa¿ania brata Aloisa t³umaczone na wszystkie jêzyki za
po�rednictwem fal radiowych. Dlatego widok osoby modl¹cej siê
ze s³uchawkami na uszach nikogo nie dziwi.

Od 29-31.12 nasze dni wygl¹daj¹ bardzo podobnie � rano
modlitwa w parafii, potem integracja z uczestnikami pielgrzymki z
innych pañstw. W naszej parafii s¹ Francuzi, Chorwaci, S³oweñcy,
Rumuni i Polacy. Jêzykiem podstawowym jest oczywi�cie angiel-
ski. Nastêpnie zwiedzamy Zagrzeb � mo¿emy skorzystaæ z przygo-
towanego przez organizatorów spotkania programu zwiedzania
z przewodnikiem albo spacerowaæ po mie�cie na w³asn¹ rêkê.
W ramach spotkania otrzymujemy bilet wa¿ny na ca³¹ komunikacjê
miejsk¹ Zagrzebia, wiêc mamy pe³n¹ swobodê ruchu. Wracamy do
hal tylko na obiad, kolacjê a nastêpnie na modlitwê, po której je-
dziemy do naszych gospodarzy.

Europejskie Spotkanie M³odych Taizé 2006/2007
Wspólnota z Taizé Czytelnikom BK jest dobrze znana. Pragnieniem Redakcji jest byæ wiernym za³o¿eniom jakie przyjê³a,

a te w³a�nie w du¿ej mierze inspirowane by³y wskazaniami Brata Rogera, za³o¿yciela ekumenicznej wspólnoty Taizé. Ka¿dy
chrze�cijanin wiedzieæ to powinien, ¿e jest umi³owanym dzieckiem Boga, ¿e ma odci�niêt¹ w swym sercu pieczêæ swego Stwórcy
i darowane przez Niego niepowtarzalne imiê. Mo¿e w³a�nie têsknota za odkrywaniem tych warto�ci przymusza tak wielu
m³odych ludzi do spotykania siê pod koniec ka¿dego koñcz¹cego siê roku w ró¿nych miastach Europy by tam, g³ównie w ciszy,
trwaæ na modlitwie o jedno�æ i �piewaæ w ró¿nych jêzykach kanony Taizé. By siê spotkaæ, umocniæ w wierze, nawi¹zaæ nowe
przyja�nie, a tak¿e w tej niepowtarzalnej jedno�ci duchowej witaæ rado�nie nadchodz¹cy Nowy Rok rado�ci¹, �piewem i tañcem.
W 12. numerze BK przedstawiali�my za³o¿enia, organizacjê i atmosferê Europejskich Spotkañ M³odych. Z najwiêksz¹ rado�ci¹
publikujemy poni¿ej bezpo�rednie relacje dwóch m³odych osób z naszej parafii, którzy uczestniczyli w spotkaniu Taizé zorgani-
zowanym tym razem w stolicy Chorwacji Zagrzebiu.

A kim jest dla mnie ów wielki Bach? Jak zwykle powracam pamiêci¹ i sercem do
�czterech �cian� moich prze¿yæ i muzycznych ol�nieñ. Tylko w takiej atmosferze mogê z serca
ukazaæ �mojego� Bacha. A �mój� Bach to z racji sprawowanej funkcji � wpierw monotonne
i mozolne przebieranie palcami po klawiaturze ko�cielnych organów, by po jakim� czasie
z wielkiego zamêtu d�wiêków i nieczytelnych splotów wy³oni³a siê choæby namiastka kontra-
punktycznych wspó³brzmieñ, które daj¹ niewymown¹ rado�æ. A drugi Bach � ten najbardziej
osobisty i bliski sercu � to coroczne wielkopostne koncerty w ko�ciele �w. Katarzyny w Krako-
wie, gdzie pierwsze d�wiêki Pasji wg �w. Jana, rozchodz¹ce siê po�ród gotyckich kolumn,
daj¹ trudne do opisania poczucie (niekoniecznie powi¹zane z wiar¹), ¿e wszystko to � co
mnie otacza, co napotykam na swej drodze i czego do�wiadczam w swym ¿yciu i w takich
chwilach, jak ta przy s³uchaniu Bacha � nie jest dzie³em chybionym. Najlepiej ten stan ducha
odda zdanie Goethego, który pisa³ do swego przyjaciela � �Muzyka Bacha to jakby wiekuista
harmonia sama z sob¹ mówi³a; tak siê chyba dzia³o w piersi Boga na krótko przed stworze-
niem �wiata�. I ten Bach jest mi najbli¿szy.

Jednak nie s³owami jego wielko�æ mo¿na ukazaæ, gdy¿ trudno jest mówiæ o tej muzy-
ce tak, by sta³a siê prosta i oczywista dla ka¿dego. Wiêc nim wyruszycie w dalsz¹ wêdrówkê
drogami sztuki Jana Sebastiana, przygotujcie serca na szepty anielskich chórów jego kantat
i oratoriów. Odziejcie siê w pokorê przed wznios³ymi chora³ami i dzie³ami organowymi.
I oddajcie siê ufnie spiêtrzonym falom morza uczuæ � szczê�cia, cierpienia, nadziei, mi³o�ci
� które z dzie³ jego p³yn¹. R. B.

Dziêkujemy naszemu Panu Organi�cie Robertowi Bylicy za rozpoczêcie cyklu artyku³ów
wprowadzaj¹cych nas w �wiat muzyki.
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31. grudnia to w zasadzie ostatni dzieñ spotkania. Po wieczornej modlitwie
wracamy do parafii, w których o 23.30 jest modlitwa o pokój, a nastêpnie
��wiêto Narodów� � zabawa sylwestrowa w towarzystwie organizatorów
spotkania z chorwackiej parafii oraz uczestników spotkania, których parafia
przyjê³a. ̄ eby lepiej poznaæ zwyczaje innych, ka¿dy kraj przygotowuje krótk¹
prezentacjê, zabawê lub taniec narodowy lub regionalny. Ku naszemu zdu-
mieniu polska �chusteczka haftowana� pobi³a rekordy popularno�ci, przy czym
okaza³o siê, ¿e we Francji istnieje podobna zabawa ludowa.

1 styczeñ to czas po¿egnania siê z Zagrzebiem. Jemy po¿egnalny obiad
u naszej gospodyni, po czym udajemy siê na parking sk¹d odje¿d¿aj¹ autobusy.
Koniec spotkania nie oznacza, ¿e nie bêdziemy mieli kontaktu z Taizé  przez ca³y
rok. W Krakowie spotkania modlitewne w duchu Taizé  s¹ co tydzieñ, np. u OO.
Jezuitów. Reasumuj¹c, klimat spotkania trudno jest przedstawiæ pisz¹c... nawet
zdjêcia nie oddaj¹ tamtej atmosfery. Zliczaj¹ siê na ni¹ modlitwy, spotkania w
parafiach, posi³ki wydawane w puszkach, grupy porz¹dkowe kieruj¹ce ruchem,
t³ok w tramwajach i autobusach, czasem spanie na karimacie. Wielojêzyczny gwar,
ró¿norodno�æ jêzyków, ludzi, narodów. To wszystko u�wiadamia, jak bardzo
wiele mamy ze sob¹ wspólnego jako chrze�cijanie.

Bracia ze Wspólnoty Taize na modlitwie Jezus z Przyjacielem � ikona czczona we Wspólnocie Taize

E. Sz.

Pielgrzymka zaufania przez Ziemiê
� w poszukiwaniu tego co nas ³¹czy

�Pielgrzymka zaufania przez ziemiê�, bo tak w³a�nie nazywa
siê Europejskie Spotkanie M³odych, organizowane jest przez braci
z Taizé  na prze³omie koñcz¹cego i rozpoczynaj¹cego siê roku. Tym
razem mia³o miejsce w Zagrzebiu, nastêpne planowane jest w Gene-
wie. I coraz bardziej rozumiem, to co powiedzia³a mi pewna osoba
jeszcze przed wyjazdem: �Niewa¿ne gdzie, wa¿ne ¿e Taizé �.

To by³ mój pierwszy wyjazd i chcia³bym pokre�liæ, ¿e atmos-
ferê spotkañ Taizé  jest bardzo trudno przekazaæ. Jedyn¹ drog¹, aby
siê przekonaæ jak jest w rzeczywisto�ci to uczestnictwo, do którego
zachêcam za rok w Genewie.

Pierwsz¹ rzecz¹, która mnie zaraz na pocz¹tku bardzo zasko-
czy³a to sama organizacja. I nie nale¿y tu zapominaæ, ¿e przecie¿ by³a
to zima. Ca³¹ drogê od autobusu do znalezienia siê na parafii i w koñcu
u rodzin, które nas przyjê³y, mo¿na by okre�liæ drog¹ od punktu do
punktu. Ka¿dy punkt mia³ swoje zadanie do wykonania w celu przeka-
zania nas (uczestników) do kolejnego punktu, od spraw ogólnych do
coraz bardziej szczegó³owych. I takim sposobem w przeci¹gu bar-
dzo krótkiego czasu ka¿dy zosta³ przyjêty indywidualnie, bardzo
ciep³o i serdecznie. Zreszt¹ oprócz tego, ¿e ka¿dy z nas otrzyma³

mapê i wszelkie niezbêdne informacje, ca³y Zagrzeb by³ oklejony wska-
zówkami dla pielgrzymów. Na samych halach wiele osób zaanga¿owa-
nych w tzw. grupy pracy panowa³o nad porz¹dkiem podczas posi³-
ków, na halach modlitw, kieruj¹c ruchem i w innych sytuacjach.

Kolejnym wa¿nym elementem �Pielgrzymek zaufania przez
ziemiê� jest zaufanie i go�cinno�æ z jak¹ uczestnicy s¹ przyjmowani
przez rodziny. Zaufanie i duch wspólnoty przechodzi te¿ z hal od
uczestników do ¿ycia codziennego, do rodzin, które ich goszcz¹.
I wiêkszo�æ (je�li nie wszyscy) nawet Ci którzy byli ju¿ kolejny raz,
podkre�lali niesamowit¹ go�cinno�æ chorwack¹. Tutaj mo¿na by-
³oby wiele pisaæ o tym jak¿e wa¿nym, a jednocze�nie niesamowitym
elemencie tych spotkañ (przyjêcie do swojego domu zupe³nie ob-
cych ludzi, z którymi nawet czasami ze wzglêdu na jêzyk, trudno jest
siê porozumieæ) i to nie tylko w Chorwacji.

Ale w tym roku by³o wyj¹tkowo, bo w co niektórych miej-
scach Chorwaci byli niepocieszeni, gdy¿ brakowa³o pielgrzymów. Ja
razem z trzema kolegami, trafili�my do bardzo sympatycznego starsze-
go ma³¿eñstwa. Dostali�my ca³e piêtro dla siebie i osobny klucz, co
dawa³o nam pe³n¹ swobodê wieczorami. Codziennie rano po �nia-
daniu byli�my odwo¿eni na parafiê i informowani co warto zwie-
dziæ, zobaczyæ lub w czym uczestniczyæ c.d. na str. 6
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w czasie popo³udniowego programu spotkania. Na pocz¹tku to oni
byli bardziej we wszystkim zorientowani od nas samych. Do�wiad-
czyli�my naprawdê wiele ¿yczliwo�ci.

Wspólne modlitwy na halach, szczególnie te wieczorne to
kolejny element, który osobom jad¹cym po raz pierwszy zapada
g³êboko w pamiêæ i serce. Tysi¹ce ludzi uczestnicz¹cych we wspól-
nej modlitwie w duchu prostoty, g³ównie w �piewie i wyciszeniu.
I w³a�nie prostota tych modlitw sprawia³a to, ¿e niezale¿nie od na-
rodowo�ci i jêzyka, uczestniczy³o siê w nich osobi�cie, a jednocze-
�nie w jak¿e specyficznej wspólnocie. �piewy Taizé  maj¹ charakter
medytacyjny, s¹ krótkie i polegaj¹ na wielokrotnym powtarzaniu; roz-
wa¿ania i medytacje te¿ raczej krótkie oraz cisza, sprawiaj¹, ¿e ka¿dy
mo¿e w nich uczestniczyæ. Po nich mo¿na by³o zostaæ na adoracjê
krzy¿a, z czego, korzystaj¹c z naszej swobody, codziennie zostawa-
li�my do samego koñca. By³o tam te¿ takie specjalne miejsce - Sale
Ciszy - do którego te¿ zachodzi³em i nigdy nie brakowa³o tam ludzi.

Trudno jest to spotkanie opisaæ, bo ka¿dy z uczestników
prze¿ywa je osobi�cie. Jednocze�nie jednak w tej miêdzynarodowej
rzeszy ludzi nie czuje siê zagubiony, jest jedynie ma³¹, lecz jak¿e
wa¿n¹ jej cz¹stk¹. Ta rzesza przybywa by wspólnie siê modliæ, mo-
dliæ siê o pokój, w�ród codziennego zabiegania zatrzymaæ siê i zna-
le�æ trochê czasu na ciszê, do�wiadczyæ Bo¿ej obecno�ci, i u�wia-
damiaæ sobie, ¿e wszyscy tworzymy jedn¹ wielk¹ rodzinê, potrzebê
pojednania, pokoju, zaufania i mi³o�ci, wzajemnego szacunku i ¿ycz-
liwo�ci i jak podkre�la³ Ojciec �w. Jan Pawe³ II � wszyscy jeste�my
dzieæmi jednego Boga.

Przed Katedr¹ w Zagrzebiu

M. �.

Autor z Chorwatkami w strojach ludowych

Ocaliæ od
zapomnienia...

Krótkie epitafium
po�wiêcone �p. Marii
Alicji Czy¿ (z.d. £apa)

Zdjêcie z 1975 r. Stoj¹ od lewej:
Krystyna, (�p.) Alicja, Barbara,
w �rodku (�p.) ks. Proboszcz Jan
Kastelnik, siedz¹ od lewej: Anna,
Jadwiga, Janina.

Kiedy pisa-
³em ostatni¹ czê�æ
wspomnieñ doty-
cz¹cych ruchu oa-
zowego do stycz-
niowego numer u
BK, nie s¹dzi³em,
¿e jeszcze do nich
wrócê. Nic na to nie
wskazywa³o. Nikt
nie zareagowa³ na
mój apel, aby kon-
tynuowaæ historiê
ruchu oazowego w
naszej parafii.

Odwo³ujê siê
w tym momencie do
Waszej pamiêci. Przy-
pominam jak w czerw-
cu 2006  roku rozpo-
czyna³em w 6. nume-
rze BK pocz¹tek hi-
storii o grupie apo-
stolskiej. Otó¿ napisa-
³em wtedy, ¿e inicja-
torem apostolskiej
dzia³alno�ci m³odzie-
¿y w jawornickiej pa-
rafii by³ ks. Pro-
boszcz Jan Kastelik.

Wspomnia³em
równie¿ wtedy, ¿e
osob¹, która z ogrom-
nym sercem i entuzja-
zmem podjê³a inicjaty-
wê ks. Proboszcza,
by³a Alicja £apa. Ona
pierwsza zobowi¹za³a
siê prowadziæ po-
wstaj¹c¹ wtedy i racz-
kuj¹c¹ grupê, zaanga-
¿owanych ewange-
licznie m³odych ludzi.

Ona przyjê³a na siebie obowi¹zki organizatora i takiego
�motoru napêdowego� rodz¹cego siê dobra jakim by³a owa
grupa. Dzi� mo¿na �mia³o powiedzieæ, ¿e dziêki Alicji wielu
z nas mog³o zbli¿yæ siê do Jezusa i z Nim zacie�niæ wiêzy przy-
ja�ni zapocz¹tkowane na chrzcie. Wiele jej zawdziêczamy.

Dlatego w dniach, w których Jezus powo³a³ j¹ do siebie,
aby udzieliæ jej nagrody za to i¿ wiernie mu s³u¿y³a na ziemi, ¿e
pomaga³a innym zbli¿yæ siê do Boga, ¿e dawa³a przyk³ad jak
realizowaæ w ¿yciu misjê ucznia Chrystusa, pamiêtajmy o niej
w modlitwie. Oka¿my Bogu wdziêczno�æ, ¿e postawi³ na dro-
dze naszego ¿ycia �p. Alicjê i przez ni¹ ubogaci³ nas swoimi
darami. Jej �mieræ jest dla bliskich i wielu z nas wielk¹ strat¹,
a tak¿e wydarzeniem pe³nym bólu i smutku. Natomiast, chrze-
�cijañska nadzieja pozwala nam wierzyæ, ¿e Mi³osierny Bóg
obdarzy szczê�ciem �p. Alicjê, a nam pozwoli siê z ni¹ spotkaæ
w wieczno�ci.

Nie zapominajmy i nie lekcewa¿my dobra jakie w prze-
sz³o�ci otrzymali�my za spraw¹ ruchu oazowego. Domaga siê
tego od nas pamiêæ tych, którzy odeszli na wieczny spoczynek.

W. Sz.
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Skoñczy³y siê wakacje. Przedszko-
le zatêtni³o ¿yciem: tupotem ma³ych stóp
i weso³ym �miechem dzieci. Od wrze�nia
1980 roku w przedszkolu podjê³a pracê
absolwentka Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go � Bo¿ena Dañda, rozpoczynaj¹c jed-
nocze�nie naukê w Studium Wychowa-
nia Przedszkolnego. W zwi¹zku z po-
wiêkszeniem siê personelu pedagogicz-
nego uruchomiono drugi oddzia³. Star-
szaki przebywa³y na du¿ej Sali a maluchy
odbywa³y zajêcia na Sali s³u¿¹cej za jadal-
niê, salê zabaw i czê�ciowo szatniê. Trwa-
³y prace przy powiêkszeniu budynku przed-
szkola i zagospodarowaniu czê�ci zajmo-
wanej przez szko³ê.

"Jestem sobie krakowianka, mam
warkoczyk po kolanka, mam na g³owie
�liczny wianek, taki zwyczaj krakowianek��
Dziêki staraniom dyrekcji zakupiono dla
przedszkola piêkne stroje krakowskie, któ-
re by³y wykorzystywane podczas najwa¿niej-
szych uroczysto�ci np. spotkania z Miko³a-
jem, zabawy karnawa³owej, Dnia Matki.

W roku szkolnym 1981/82 podjê³a
pracê w oddziale I absolwentka Liceum Pe-
dagogicznego � Jadwiga Gor¹czko, rozpo-
czynaj¹c równie¿ naukê w Studium Wycho-
wania Przedszkolnego.

Tomek Pieczara ze �w. Miko³ajem

Oddano do u¿ytku
dobudowan¹ czê�æ
przedszkola, która bê-
dzie s³u¿y³a jako szat-
nia. By³o to bardzo ko-
rzystne, szczególnie dla
dzieci m³odszych, bo zy-
ska³y dla siebie czê�æ
sali zabaw. Rok szkol-
ny 1982/83 przyniós³
nareszcie now¹ salê
dla maluszków. Urz¹-
dzono k¹ciki zabaw i za-
interesowañ oraz odda-
no do u¿ytku ³azienkê.

W roku szkolnym
1983/84 przyjêto do
przedszkola a¿ 80 dzieci.
Jak zmie�ciæ tyle dzieci?
Zaadaptowano na u¿ytek
przedszkola mieszkanie
z drugiej czê�ci budynku. Now¹ salê,
szatniê i ³azienkê wyposa¿ono w nowe
sprzêty i pomoce dydaktyczne. Personel
placówki w tym okresie liczy³ ju¿ 10 osób:
5 nauczycielek, 2 wo�ne, 2 kucharki i in-
tendentkê. Ca³y personel przedszkola
dok³ada³ wszelkich starañ, aby dzieci do-
brze czu³y siê w przedszkolu a ich rodzi-
ce mogli spokojnie pracowaæ. Spokój
i bezpieczeñstwo przedszkola zosta³y
zburzone przez w³amanie do naszej pla-
cówki. Dla skromnego bud¿etu przedszko-
la kradzie¿ okaza³a siê du¿a, poniewa¿ z³o-
dzieje ukradli ra-
dio � magneto-
fony, adaptery a
nawet kasety z
nagraniami. Jak
mo¿na okradaæ
dzieci?

Nauczy-
ciele i rodzice
zorganizowali
dla dzieci wyjazd
do kina na bajki.
KPRD udostêp-
ni³o osinobus,
kino �Wis³a� w
M y � l e n i c a c h
przygotowa³o
wiele piêknych
bajek.

W inscenizacji wystêpuj¹: (od lewej) Miros³aw
Mirek, Darek Ho³uj, Bogusia Matoga, Ma³gosia
Nowików

Tañcz¹: (od lewej) Magdzia Nowików, Agnieszka Ho³uj,
Ma³gosia Wilko³ek, ?, Agnieszka Firek, £ukasz Szlachetka.

Historia  Pañstwowego  Przedszkola
w Jaworniku (III)

pojawia³y siê na czas zastêpstwa nowe na-
uczycielki np.: J. ̄ urek, B. Kuchnia. Od lu-
tego 1986 za odchodz¹c¹ z Jawornika Ja-
dwigê Gor¹czko zatrudniono pani¹ Lu-
cynê Sikorê, która zosta³a ju¿ na sta³e w
naszym przedszkolu. Nowa nauczyciel-
ka posiada³a dyplom ukoñczenia Studium
Nauczycielskiego w Krakowie.

Mija³y kolejne zimy i lata a ¿ycie
przedszkola p³ynê³o swoim nurtem, ale o
tym ju¿ w nastêpnej czê�ci historii�

W roku szkolnym 1984/85 pracê
podjê³a nowa pani � Bogumi³a Drogosz,
absolwentka Liceum Medycznego /Wydzia³
Opiekunek Dzieciêcych/, która postanowi-
³a uzupe³niæ swoje wykszta³cenie w Stu-
dium Wychowania Przedszkolnego.

Przez kolejne lata funkcjonowania
przedszkola dzieci 6- letnie opuszcza³y nas
i odchodzi³y do szko³y. Tak¿e personel
przedszkola zmienia³ siê w miarê potrzeb,

Bo¿ena Kurdziel
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WSPÓLNOTY

Maltañski Korpus Kadetów
O. My�lenice

Maltañski Korpus Kadetów MSM w My�lenicach
�przygarnêli mnie do siebie

Po raz pierwszy bli¿ej z pomoc¹ maltañsk¹ spotka-
³em siê przy okazji pieszych pielgrzymek do Czêstochowy.
To w³a�nie tutaj co najmniej kilka razy skorzysta³em z ich
pomocy. Tak naprawdê trudno mi powiedzieæ nawet ile razy,
bo po pierwsze pamiêæ jest zawodna, a po drugie to wiele
maltañczyków idzie w pielgrzymim szlaku po cywilnemu.
Nie wiem czy brat Edek, brat £ukasz, brat Stefan, brat
Krzysztof, brat Wojtek, siostra pielêgniarka choæ mi bardzo
pomogli, nosili kiedy� czerwone bluzeczki, a od nich rów-
nie¿ otrzymywa³em pomoc, gdy dozna³em urazu.

Pewnego razu przysz³o mi nocowaæ wspólnie z mal-
tañczykami. Chocia¿ by³em dla nich obc¹ osob¹ przygarnêli
mnie do siebie i byli dla mnie bardzo ¿yczliwi. Wiedz¹c o tym,
¿e wykonywanie nawet codziennych najprostszych czynno-
�ci jest dla mnie z powodów zdrowotnych utrudnione chêtnie
pomagali mi. Innym razem siostra ze s³u¿by maltañskiej
pomog³a mi za³o¿yæ banda¿ elastyczny na nogê.

Równie¿ gdy zosta³em u¿¹dlony przez kilka psz-
czó³  albo os pod ko�cio³em w Micha³owicach otrzyma³em
niezbêdn¹ pomoc lekarstwa i poradê. W karetce maltañ-
czyków co prawda nie jecha³em, ale niewiele brakowa³o.

Bardzo wam dziêkujê za pomoc, za to ¿e jeste�cie
i za to, ¿e chce wam siê pomagaæ innym i za dobry przy-
k³ad. W koñcu z jakim przestajesz takim siê stajesz. To
w³a�nie od jednego z was zwanego Ma³yszem nauczy³em
siê piæ mleko z kartonu id¹c ulic¹ przez wie� albo miasto.
Tak te¿ mo¿na.

Pisz¹c o okazanej mi pomocy na pielgrzymim szla-
ku nie mogê nie wspomnieæ o bracie Krzysztofie któremu
winny jestem szczególne podziêkowania. Bardzo mi jako
wspó³pielgrzymowi pomóg³, pomimo ¿e mnie prawie nie
zna³. Niekiedy zatrzymujê siê na naszym jawornickim cmen-
tarzu nad grobem jego babci i dziadka dziêkuj¹c im za tak
wspania³ego wnuka. Marcin

Maltañski Korpusu Kadetów (MKK) przy Oddziale Maltañ-
skiej S³u¿by Medycznej w My�lenicach dzia³a od pa�dziernika 2005
r..Spotkania odbywaj¹ siê w pi¹tki o godz. 17:00 w OSP �ródmie-
�cie w My�lenicach i o16:00 w �rody w MGOK w Dobczycach.

MKK to m³odzie¿ w wieku 12-17 lat z terenu My�lenic i oko-
lic, która jest zainteresowana:

      -pomoc¹ innym,
      -prac¹ jako wolontariusz,
      -dobr¹ zabaw¹.
Cele Maltañskiego Korpusu Kadetów s¹ nastêpuj¹ce:
   -kszta³towanie charakteru m³odzie¿y w zgodzie z ideami
    Zakonu Maltañskiego i Maltañskiej S³u¿by Medycznej;
   -kszta³towanie wra¿liwo�ci m³odzie¿y na potrzeby
    i problemy bli�nich;
   -umo¿liwianie m³odzie¿y w³¹czanie siê w dzia³alno�æ na
    rzecz potrzebuj¹cych;
   -upowszechnianie umiejêtno�ci udzielania pierwszej
    pomocy przedmedycznej.
Swoje cele Maltañski Korpus Kadetów realizuje poprzez:
   -regularne spotkania;
   -szkolenia w zakresie umiejêtno�ci niesienia pierwszej
    pomocy przedmedycznej;
   -dzia³alno�æ spo³eczn¹ - odwiedzanie dzieci w domach
    dziecka, pomoc osobom starszym i samotnym;
   -uczestnictwo w wydarzeniach zabezpieczanych przez
    Maltañsk¹ S³u¿bê Medyczn¹;
   -wspólne wyjazdy;
   -konkursy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Maltañski Korpus Kadetów powsta³ na podstawie Statutu

MSM w celu promowania dzia³alno�ci wychowawczej zgodnie
z jednym z celów statutowych MSM.

Kadetem mo¿e zostaæ ka¿dy kto ma od 12 do 17 lat, jest
katolikiem, posiada zgodê rodziców oraz dostarczy³ deklaracjê
przyst¹pienia. Kadeci brali udzia³:

   -w kursie I pomocy prowadzonym przez Szefa Szkoleñ
    Paw³a Wojnarowskiego oraz w doszkalaniu. Kurs trwa³
    w okresie ferii zimowych zakoñczony zosta³ testem.
   -wycieczce do Zakopanego.
Dziêki ¿yczliwo�ci Oddzia³u Zakopane podczas jednej

z wycieczek mogli�my:
   -odwiedziæ GOPR i zobaczyæ helikopter po renowacji,
   -zapoznaæ siê z doszkalaniem w zakresie AED,

  -poznaæ historiê powstania oddzia³u,
   -zwiedziæ jeden z najs³ynniejszych w Polce
   cmentarz w Zakopanem,
  -przej�æ wspólnie szlak górski.
Kadeci MKK:
   -uczestnicz¹ w akcjach socjalnych tj.
   zbiórki ksi¹¿ek i zabawek dla dzieci
   z oddzia³u onkologicznego, a tak¿e
   w zbiórce ubrañ dla pogorzelców,
   -transportach ¿ywno�ci dla potrzebuj¹cych
  -w zabezpieczeniach przedmedycznych.
Przy Oddziale MSM dzia³aj¹ II zastêpy MKK:

I w My�lenicach i II w Dobczycach, w sumie
29 osób.

Opiekun MKK: M.N., D.G.
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W niedzielê 14 stycznia 2007 roku cz³onkowie Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Jaworniku wziêli udzia³ w akcji krwiodaw-
stwa �Krew darem ratowników � organizowanej przez Preze-
sa Zwi¹zku Powiatowego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP Pana Andrzeja Burzawe . Punktualnie o godzinie
11:00 w  My�lenickim szpitalu wpisali�my siê na li-
stê krwiodawców po czym zostali�my wstêpnie prze-
badani przez lekarzy tym samym wchodz¹c na salê
gdzie czeka³y na nas ³ó¿ka na których wygodnie le¿eli-
�my  zaciskaj¹c d³oñ aby krew szybciej wyp³ywa³a .

Akcja �Krew darem ratowników�

Ka¿dy stra¿ak odda³ 450 mililitrów krwi,  która nie tylko zo-
stanie przekazana na cel Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Po-

mocy ale poprzez My�lenicki BANK KRWI bêdzie do-
stêpna dla nale¿¹cych do niego stra¿aków i ich rodzin.

Moim zdaniem jest to bardzo piêkna pomoc która
ratuje ¿ycie wielu osób i która nic nie kosztuje, trzeba
tylko chêci. Tak niewiele trzeba zrobiæ ¿eby kto� móg³
¿yæ. Zapraszam wszystkich do brania udzia³u w tego
typu akcjach krwiodawstwa .

z-ca kom. dh  Mariusz Pustu³a

Z ¿ycia
szkó³

Dzieñ Seniora
w Szkole Podstawowej

Dzieñ Seniora, obchodzony
ju¿ po raz pi¹ty w Szkole Podsta-
wowej w Jaworniku, to tak napraw-
dê Dzieñ Rodziny; okazja do spo-
tkania dzieci, rodziców i go�ci ho-
norowych � Babæ i Dziadków. Uro-
czysto�æ ta cieszy siê niezwyk³¹
popularno�ci¹ ku wielkiej rado�ci
jej organizatorów.

W tym roku nad przygotowa-
niami do imprezy czuwa³y: mgr Bo-
¿ena Boczkaja, mgr Bo¿ena Gó-
recka, mgr Anna Róg, mgr

Krystyna Szczotkowska, mgr Beata Warzecha, mgr Rena-
ta Wilko³ek. Wielki wp³yw na przebieg owej uroczysto�ci
mia³y dzielne mamy, których kulinarne przysmaki wzbu-
dza³y euforiê.

Niecodziennych go�ci przywita³ dyrektor szko³y � mgr
Józef Tomal. Uczniowie z klas I � III prezentowali insceni-
zacje o zró¿nicowanej tematyce. Wystêpy  utalentowanych
pociech wzrusza³y zgromadzonych. Klasy I przedstawi³y
program pt. �Dwana�cie miesiêcy�; klasa II a natomiast
zaprezentowa³a przedstawienie �Kto pierwszy przyby³ do
Betlejem�.

Dzieci z niezwyk³ym przejêciem, ale i z u�miechem,
wystêpowa³y przed równie stremowanymi babciami.
Przedstawienie pt. �Szopka na polance� przygotowa³a i wy-
stawi³a klasa II b. �Koncert ¿yczeñ dla Seniorów�, który wspa-
niale poprowadzi³y klasy III spowodowa³, i¿ w niejednym
oku zakrêci³a siê ³ezka.

18 luty
7 Niedziela Zwyk³a

�<<... Mi³ujcie waszych
nieprzyjació³...>>

1 Sm 26, 2- 23; 1 Kor 15, 45-49;
£k 6, 27-38

 /por. Ewangelia/
c.d. na str. 10
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�10 PYTAÑ DO...�
Odpowiedzi mgr Ilony Guni na arcytrudne �10 pytañ� spowodo-

wa³y, i¿ darzymy j¹ jeszcze wiêksz¹ sympati¹ i podziwem. Dziêkujemy!

1. Jaka jest Pani ulubiona dobranocka?
Dobranocka? �Kiedy to by³o? Ale jeszcze pamiêtam: �Pszczó³ka Maja�
i �Smerfy�.

2. Czy pamiêta Pani swoj¹ pierwsz¹ �jedynkê�?
To by³a dwója (jedynek jeszcze �nie odkryto�) � za to, ¿e nie uzupe³ni-
³am w zeszycie æwiczeñ literki �L�. Jak ³atwo siê domy�liæ, by³o to w
pierwszej klasie.

3. Jak¹ dyscyplinê sportu lubi³a Pani najbardziej?
Jazdê figurow¹ na ³y¿wach � zawsze budzi³a i bêdzie wzbudzaæ mój
podziw.

4. Kto by³ Pani pierwsz¹ mi³o�ci¹?
Oczywi�cie � by³ to kto�� szalenie przystojny, niezwykle uprzejmy
niebanalnym poczuciem humoru � s³owem : trudno opisaæ.

5. Czy lubi Pani zwierzêta?
Tak, lubiê; ale niektórych siê bojê.

6. Jakiej muzyki Pani s³ucha³a bêd¹c w szkole podstawowej?
Takiej samej jak dzi� � bardzo lubiê polskich wykonawców, którzy od
dziesi¹tków ju¿ lat s¹ nieustannie obecni na naszej scenie muzycznej.

7. Czy mia³a Pani ulubion¹ ksi¹¿kê?
By³o ich zapewne kilka, ale najchêtniej wspominam �Aniê z Zielonego
Wzgórza�.

8. Z jakiego prezentu urodzinowego cieszy³a siê Pani najbardziej?
Prezentów by³o wiele. Najwiêksz¹ rado�æ sprawia³ mi jednak
fakt, ¿e kto� pamiêta³ o moim �wiêcie.

9. Kim chcia³a Pani zostaæ maj¹c 10 lat?
Od siódmego roku ¿ycia chcia³am zostaæ nauczycielk¹ i tak by³o
przez wiele lat � nie mia³am co do tego ¿adnych w¹tpliwo�ci.

10. Czy mia³a Pani jakie� przezwisko w�ród kolegów/kole¿a-
nek?
Przez osiem lat szko³y podstawowej oczywi�cie pojawia³y siê ze
strony kolegów próby nadania mi przezwiska. Zawsze by³y wyra-

zem sympatii i ¿adna z prób nie zaowocowa³a jakim� trwa-
³ym skutkiem. Pamiêtam jedynie, ¿e mia³am �wietn¹

klasê � spotykali�my siê jeszcze, kiedy by³am na
studiach.

Klaudia Kalisz, Agnieszka Twardosz

25 luty
 1Niedziela Wielkiego Postu

 �...Jezus (...) czterdzie�ci
dni by³ kuszony przez dia-

 Pwt 26, 4-10;
Rz 10, 8-13; £k 4, 1-13

 /por. Ewangelia/

W karnawale, w karnawale
wszyscy urz¹dzaj¹ bale�

Bawi¹ce siê dzieci z oddzia³u II i III

Naj³adniej tañcz¹ca para � Patrycja Paj¹k i Mateusz Prokocki

Jeszcze przed feriami zimowymi w przedszkolu odby³ siê
bal karnawa³owy. Przedszkolaki przysz³y w ten dzieñ bardzo
przejête. Ka¿dy by³ przebrany. Dziewczynki w : królewny, wró¿-
ki, motylki ale by³a tak¿e Pani Wiosna i czarownica! Ch³opcy
w : muszkieterów, batmanów, rycerzy, nie sposób wyliczyæ. Dzieci
nie mog³y siê doczekaæ balu. Zaraz po �niadaniu zaczê³a siê
zabawa. Przedszkolaki tañczy³y w kole, wê¿yku, parami. Bra³y
udzia³ w konkursach: taniec na gazecie, taniec z balonami, ta-
niec z krzese³kami.

Ka¿dy zwyciêzca nagradzany by³ brawami, s³odyczami,
ma³ym prezentem. Jak¿e zawiedzeni byli ci, którzy nie wygrali.
Trzeba by³o cierpliwie t³umaczyæ, ¿e dostan¹ nastêpn¹ szansê
i ¿e ¿adne dziecko nie zostanie bez nagrody. Na zakoñczenie
zabawy wybrali�my króla i królow¹ balu. Dzieci losowa³y po
jednym cukierku. Ta dziewczynka, która w �rodku znalaz³a ko-
ronê -zosta³a królow¹, ch³opiec- królem. Zapytane dzieci o wra-
¿enia, stwierdzi³y ¿e by³ to wspania³y dzieñ.

Po wystêpach artystycznych dzieci seniorzy zaproszeni
zostali do klas, gdzie wnukowie za�piewali im �100 lat�, z³o¿yli
¿yczenia oraz wrêczyli prezenty. Okaza³o siê, i¿ owe prezenty s¹
dla dziadków bezcenne, bowiem wykonane by³y przez dzieci
w³asnorêcznie.

Tradycja owego �wiêta polega tak¿e na niepowtarzal-
nym klimacie, który stwarzaj¹ �Seniorzy�, na tym, i¿ rozmowa
przy herbatce i kawie nigdy nie jest b³ahym dialogiem, ale prze-
sycon¹ m¹dro�ci¹ i refleksj¹ dyskusj¹. Tych rozmów czêsto
nam brakuje , ale dziêki takim spotkaniom doceniamy ich war-
to�æ i magiê.

Monika Zaj¹c

Lucyna Bargie³
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Ostatni tydzieñ przed feriami, to w ka¿dej szkole kumulacja piêtrz¹cych siê
przed uczniami i nauczycielami zadañ, zamykaj¹cych i podsumowuj¹cych pierw-
szy semestr. Nie ma w tym nic dziwnego, poniewa¿ zamykaj¹c pierwszy etap eduka-
cji w tym roku szkolnym, trzeba dokonaæ analiz, zatwierdziæ wyniki nauczania oraz
sprecyzowaæ wnioski do dalszej pracy. Takie rozliczenie z przesz³o�ci¹ jest potrzeb-
ne gronu pedagogicznemu, uczniom i rodzicom, o czym dowiaduj¹ siê na tzw. wywia-
dówkach. Nie to jest jednak istot¹ mojej publikacji. Ten wstêp by³ mi potrzebny, aby
pokazaæ, ¿e pomimo wielu statutowych zadañ, z którymi przysz³o siê zmierzyæ na-
uczycielom i uczniom Gimnazjum w Jaworniku, znale�li�my czas, aby przygotowaæ
siê do dwóch zaplanowanych uroczysto�ci. W³a�nie o nich chcia³em poinformowaæ
czytelników BK. Oczywi�cie wymaga³o to od wszystkich dodatkowego wysi³ku i zwar-
cia szeregów, ale dobrze wype³nione obowi¹zki (z których nie mo¿na by³o zrezy-
gnowaæ) daj¹ satysfakcjê i komfort psychiczny podczas odpoczynku w czasie ferii.

I rocznica �mierci ks. Jana
Twardowskiego
Ks. Twardowski jest patronem naszego Gimna-

zjum. 18 stycznia 2006 roku Pan Bóg zabra³ do siebie
tego wielkiego Polaka, ksiêdza, poetê, wychowawcê
wielu pokoleñ, cz³owieka niezwykle radosnego,
skromnego, m¹drego, wybitnego i bez przesady mo¿-
na powiedzieæ, ¿e kryszta³owego, bo nie zas³ania³
sob¹ Pana Boga. To wielka ³aska mieæ takiego patro-
na. Nie muszê przedstawiaæ tej osoby, bo ka¿dy
w jaki� sposób spotka³ siê z nim, czy to przez jego
twórczo�æ, czy te¿ przez publikacje o nim. W BK pre-
zentowana by³a równie¿ sylwetka ks. Jana.

To wdziêczno�æ Panu Bogu sprawi³a, ¿e w rocznicê �mierci patrona postano-
wili�my oddaæ mu ho³d i podkre�liæ nasze przywi¹zanie do niego oraz dziedzictwa
jakie po sobie zostawi³.

Sobota 13 stycznia 2007 r. zosta³a wybrana przez spo³eczno�æ gimnazjaln¹,
jako dzieñ po�wiêcony patronowi. Czas poprzedzaj¹cy ów dzieñ, to okres intensyw-
nych przygotowañ, aby rzeczywi�cie by³ on �wiêtem szko³y. Zespó³ pod kierunkiem
P. Magdy Ska³ka zaj¹³ siê aran¿acj¹ wieczornicy, która mia³a byæ centralnym punktem
obchodów rocznicy �mierci patrona. Natomiast wszyscy uczniowie zaanga¿owani
zostali do pog³êbiania swojej wiedzy dotycz¹cej ¿ycia i twórczo�ci ks. Jana.

Uroczysto�ci rozpoczê³y siê w sobotê o godz. 16. 15 w naszym ko�ciele para-
fialnym. Mszê �w. za duszê �p. ks. Jana Twardowskiego odprawi³ ks. Bart³omiej
Pêpek. Uczniowie w³¹czyli siê aktywnie i czynnie w oprawê liturgii eucharystycznej.
Gimnazjalistki przy akompaniamencie gitary p. Marcina Suder kolejny raz potwierdzi-
³y, ¿e lubi¹ i umiej¹ �piewaæ. Nie od dzi� wiadomo, ¿e �piew jest piêkn¹ modlitw¹,
a zgromadzili�my siê na Eucharystii w³a�nie w takim celu, aby prosiæ Boga o mi³osier-
dzie dla ks. Jana. Obecno�æ ca³ej wspólnoty gimnazjalnej na czele ze sztandarem, by³a
niejako manifestacj¹ wierno�ci tym warto�ciom, które dominowa³y w ¿yciu i twórczo-
�ci wielkiego ksiêdza -poety. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e na pierwszym miejscu
w ¿yciu ks. Jana by³ Bóg. Warto zatem na�ladowaæ i uczyæ siê ¿ycia od patrona.

Nastêpnie po za-
koñczeniu Eucharystii
uczestniczyli�my w wie-
czornicy, któr¹ jak wcze-
�niej nadmieni³em przy-
gotowa³ specjalnie
w tym celu wy³oniony ze-
spó³. Program sk³ada³
siê z trzech ods³on, któ-
re kolejno nazwano:
��mieræ�, �Wiara, na-
dzieja� i �Mi³o�æ�.

Autorzy przeplatali
tematycznie dobrane
utwory ks. Jana �wiet-
nym komentarzem.
Efektowny nastrój towa-
rzysz¹cy recytacji by³ wy-

wo³any odpowiednio dobran¹ muzyk¹, �wiat³em �wiec, a tak¿e pokazem prezenta-
cji multimedialnej przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem p. Józefa

Oj, dzia³o siê, dzia³o! Jaska. Nie ³atwo jest wyraziæ i opisaæ w kilku
zdaniach panuj¹c¹ atmosferê powagi, zadu-
my i refleksji oraz podnios³ej formy przekazu
s³ownego. Dlatego zachêcam do udzia³u
w tej¿e wieczornicy, która bêdzie powtórzona
dla wszystkich sympatyków i entuzjastów ks.
Twardowskiego. W ten sposób najlepiej
mo¿na do�wiadczyæ tych wszystkich odczuæ
i doznañ jakie by³y naszym udzia³em.

Ostatni¹ czê�ci¹ tego wieczoru by³ fina³
konkursu o ¿yciu i twórczo�ci ks. Jana Twar-
dowskiego. Nale¿y wyja�niæ, ¿e w czwartek, tj.
dwa dni wcze�niej wszyscy uczniowie rozwi¹-
zywali pisemny test, w którym wykazali siê
znajomo�ci¹ ¿ycia i twórczo�ci patrona.
Pytania do konkursu przygotowa³a p. Anna
Kowalska oraz autor tego artykuliku � re-
lacji. Pisemne prace wy³oni³y siedmiu naj-
lepszych, którzy udowodnili swoje znako-
mite przygotowanie do konkursu. Finalista-
mi II ustnego etapu zosta³y: Daria Folwar-
ska, Ma³gorzata Jawañska, Natalia Dzie-
dzic, Justyna Suru³o, Agnieszka Bobe³, Syl-
wia Wêgrzyn, Marta Druzga³a. Fina³ zatytu-
³owany 1 z 7 na podobieñstwo teleturnieju
1 z 10 rozstrzygn¹³ ostatecznie, komu przy-
s³uguje pierwsze miejsce. Laureatk¹ zosta³a
Justyna Suru³o. Nale¿y dodaæ, ¿e wszystkie fi-
nalistki prezentowa³y wyrównany poziom. Oczy-
wi�cie turniejowi przygl¹dali siê wszyscy gim-
nazjali�ci, którzy kibicowali swoim faworytom i
oklaskiwali gromkimi brawami ka¿d¹ odpo-
wied�. Konkurs � zabawa, zakoñczy³ uroczysto-
�ci sobotnie.

Przedstawienie
Bo¿onarodzeniowe

Ledwie zd¹¿yli�my och³on¹æ po sobot-
nich wra¿eniach, a ju¿ musieli�my siê zmierzyæ
z nowym wyzwaniem. Na niedzielne popo³udnie
zaprosili�my naszych go�ci na przedstawienie,
które przygotowali�my równie¿ z my�l¹ o nich.
Tradycyjnie co roku staramy siê przygotowaæ
takie ma³e teatrum o narodzeniu Pana Jezusa
i okoliczno�ciach jego przyj�cia do ludzi. Grupa
teatralna, która przygotowa³a tegoroczn¹ insce-
nizacjê, pracowa³a pod kierunkiem, nadzorem
i instrukta¿em p. Danuty Dziadek, p. Aliny Dzie-
dzic i moim. Przedstawienie to obejrzeli wcze-
�niej gimnazjali�ci w czasie szkolnej wigilii. Po
ocenie uczniów i nauczycieli mieli�my �wiado-
mo�æ, ¿e przedstawienie siê podoba, dlatego
zaprosili�my nasz¹ wiern¹ publiczno�æ, aby
podzieliæ siê w taki oryginalny sposób rado�ci¹
wynikaj¹c¹ z Bo¿ego Narodzenia.

Przedstawienie sk³ada³o siê dwóch od-
dzielnych obrazków scenicznych, które by³y no-
�nikiem jednego zasadniczego przes³ania, ¿e
Jezus, który narodzi³ siê dwa tysi¹ce lat temu,
pragnie siê narodziæ równie¿ dzi� w sercu ka¿-
dego. Dlatego opatrzyli�my go tytu³em, który jest
jednocze�nie zdaniem wypowiedzianym przez
anio³a podczas spektaklu: �On przychodzi do
wszystkich. Noc narodzenia ci¹gle trwa�.

c.d. na str. 12

uczestnicz¹ w akcjach socjalnych
tj. zbiórki ksi¹¿ek i zabawek dla
dzieci z oddzia³u onkologicznego, a
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Dla uczniów ka¿de przedstawienie to
nowa przygoda, ciê¿ka praca, ale jednocze-
�nie ogromna rado�æ.
U�miech na zakoñczenie, rumieñce na twa-
rzach, to prosta uczniowska odpowied� na py-
tanie, czy warto robiæ takie przedstawienia te-
atralne. Gra sceniczna spe³nia cele kszta³c¹-
ce, wychowawcze i staje siê jednocze�nie za-
baw¹. A skoro przynosi rado�æ graj¹cym i ogl¹-
daj¹cym to jest potrzebna i po¿yteczna.

Po tej dygresji, która t³umaczy sens
i istotê naszych przedsiêwziêæ teatralnych,
a nie jest usprawiedliwieniem zaspokojenia

pró¿no�ci i ambicji orga-
nizatorów, o które ich siê podejrzewa, chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy pozytywnie
odpowiedzieli na nasze zaproszenia. Jeste�my pod wra¿eniem, ¿e w�ród wielu spraw, innych propozycji, atrakcji
i przyjemno�ci jakie w tym czasie mo¿na by³o wybraæ, nie oparli�cie siê pokusie, aby zobaczyæ szkolny teatr. Jest
to dla nas wyró¿nienie bardzo zobowi¹zuj¹ce. Cieszymy siê ¿e zawsze mo¿emy liczyæ na naszych prawdziwych
przyjació³.

Bardzo dziêkujemy za wsparcie finansowe, które ods³ania Wasz¹ szczodro�æ i wielkie serce.
W. Sz.

c.d. na str. 13

¯ywa jest jeszcze w wielu wioskach piêkna
tradycja kolêdnicza. Odwiedziny kolêdników
to oczekiwane i zawsze intryguj¹ce wydarze-
nie. Warto postawiæ suty poczêstunek i siêgn¹æ
do portfela. Chêtnie zaprasza siê z tej okazji
rodzinê i przyjació³.

W Jaworniku na szczê�cie tradycja ta jest
jeszcze zachowana - z szopk¹ chodzi wielu, na-
wet kilka grupek dziennie. Ale jednak tak¹

prawdziw¹, mocn¹ grupê kolêdnicz¹ spotka siê ju¿ rzadko. A przecie¿
by³o ich du¿o, nadal  ¿yj¹ we wspomnieniach i to nawet nie tylko najstar-
szych ludzi. Dobrze by³oby, aby rodzice czy dziadkowie nadal przekazy-
wali dzieciom ten piêkny zwyczaj, przeæwiczyli z nimi kolêdy, przygoto-
wali stroje i zachêcili do odwiedzania s¹siadów. I mo¿e trzeba, jak trady-
cja ka¿e , rozpoczynaæ kolêdowanie po Narodzeniu, a nie ju¿ w Wigiliê.

Aby zachêciæ jawornickich kolêdników do porz¹dniejszego przy-
gotowania siê, zaczêto od zesz³ego roku organizowaæ w naszej parafii
konkurs zespo³ów kolêdniczych.

W tym roku konkurs pod patronatem Ksiêdza Proboszcza spotka³
siê z jeszcze wiêkszym zainteresowaniem ... sponsorów. Pañstwo Marek
i Barbara Tomalowie przygotowali, podobnie jak poprzednio, plakietki-
emblematy dla wszystkich uczestników. Nasi Ksiê¿a oraz Rada So³ecka
ufundowali trzy g³ówne nagrody w postaci 100z³-bonów na wydatki o
charakterze kulturalnym dla najlepszych zespo³ow. O�rodek Zdrowia
przygotowa³ poczêstunek na wynos, czyli paczki  s³odyczy, a organizato-
rzy (p. Wac³aw Szczotkowski i ni¿ej podpisany) dyplomy-certyfikaty, po-
�wiadczaj¹ce udzia³ w konkursie. Patronowie nie zawiedli - a kolêdnicy?
Zg³osi³y siê trzy zespo³y, w tym jeden z Rudnika. Czy to du¿o, czy ma³o,
proszê oceniæ samemu.

7 stycznia po popo³udniowej mszy �wiêtej odby³ siê w ko�ciele
wystêp.

Rozpoczêli najm³odsi - dzieciêcy zespó³ �Rodzinka� z domu
p. Pitalów, którzy wychowuj¹ oprócz w³asnych jeszcze czworo innych
dzieci, które nie maj¹ obecnie swych domów. Dziaciaki, pod kierunkiem
p. Andrzeja, przygotowa³y du¿¹ szopkê, a pod batut¹ p. Katarzyny wyæwi-
czy³y, przy gitarowym akompaniamencie, kilka piêknych kolêd i pastora-
³ek. Popis nagrodzony zosta³ hucznymi oklaskami i Nagrod¹ Pana So³tysa.
Nie wiadomo by³o jeszcze czy, w ramach tej nagrody, wybior¹ siê ca³¹
Rodzink¹ na basen, czy do kina, a mo¿e kupi¹ kilka nowych filmów czy
ksi¹¿ek do domowej biblioteczki. Musz¹ jeszcze wspólnie naradziæ. Jed-
no jest pewne, warto by³o siê porz¹dnie przy³o¿yæ. Po tak dobrym wstê-
pie, nie ³atwo by³o wystêpowaæ naszym go�ciom - zespo³owi Oazy z Parafii

Gdzie ci kolêdnicy???

w Rudniku. Ale temperament sze�ciu dziewczyn i ich gitarzystki,
które z werw¹ przedstawi³y tradycyjn¹ kolêdê (nawet z diab³em
i turoniem) spodoba³ sie wszystkim. Ciekawe stroje i doskona³e
g³osy da³y �wietny efekt. Nie brak³o te¿ dwóch ról mêskich - jeden
z ch³opaków trzyma³ bardzo ³adn¹ szopkê, a drugi robi³ zdjêcia,
z których kilka tutaj publikujemy. Oprócz aplausu wytrwa³ej wi-
downi, licealistki z Rudnika otrzyma³y Nagrodê Ksiêdza Probosz-
cza i pakê ³akoci - na pokuszenie, bo pewnie siê odchudzaj¹.

I wreszcie �wielki fina³� wystêp jawornickiego zespo³u
�Przebierañców�. Zaskoczyli nas zupe³nie, bo przebranli siê za
m³odzie¿ z XXI w. i przerobili kolêdy na nowoczesn¹ nutê.

Kolêdnicy "Rodzinka" z domu K.A. Pi³atów

Kolêdnicy z Oazy z Parafii Rudnik
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KAMYCZEK � strona dla dzieci

Mamo, tato przeczytaj mi proszê�

�O czternastu schodach i cudzie Zmar-
twychwstania�- Beata Andrzejczuk  /fragmenty/

�Podczas drogi krzy¿owej wszyscy przyjaciele
i uczniowie Pana Jezusa oczekiwali cudu. Nikt nie
chcia³, aby Jezusa zamordowano. Wierzyli, ¿e sko-
ro jest Synem Boga, to poka¿e wrogom swoj¹ si³ê
i moc.
- My�leli, ¿e nagle zniknie albo ucieknie? - zapy-
ta³a Kasia.
- Pewnie tak my�leli - odpowiedzia³ tato - ale nic
nadzwyczajnego siê nie wydarzy³o. Mówiono te¿, ¿e
¿ona Pi³ata mia³a sen. W tym �nie ukaza³ siê jej Bóg
i powiedzia³, ¿e chc¹ zamordowaæ niewinnego cz³o-
wieka. Powiedzia³a o tym mê¿owi. Mimo wszystko
Pi³at nie uniewinni³ Jezusa. Wyda³ wyrok i to jest
w drodze krzy¿owej tak zwana  stacja pierwsza.
- Nie by³o cudu! - zawo³a³a Kasia.
- Nie by³o - przyzna³ tato - ani wtedy, ani pó�niej,
gdy Jezusowi kazano wzi¹æ krzy¿ i d�wigaæ. Nie
przyszli z nieba anio³owie, nikt siê nie zjawi³, a On
wzi¹³ krzy¿ i ruszy³ w drogê.
 W drodze krzy¿owej jest to stacja druga.
- Pó�niej upad³ - rzek³ tato.
- Ten upadek to stacja trzecia - przypomnia³ sobie
Anto�.
- Pomóg³ kto� Jezusowi? - zapyta³a Kasia. - sfrun¹³
anio³ i pomóg³ Mu wstaæ? A mo¿e Jezus wykorzy-
sta³ swoj¹ moc i uniós³ siê leciutko do góry? - szu-
ka³a potwierdzenia w twarzach bliskich.

Tato przecz¹co pokrêci³ g³ow¹. - Przykro mi kocha-
nie, ale Pan Jezus resztkami si³, nie u¿ywaj¹c ¿adnej
mocy, stara³ siê wstaæ sam i i�æ dalej.
- Znów nie by³o cudu - powiedzia³a Kasia.
- Wiesz, jakie s¹ kolejne stacje drogi krzy¿owej? -
spyta³ tato Antosia.
- Tak - odpowiedzia³. - Spotkanie z Matk¹ i spotka-
nie z Cyrenejczykiem. To jest stacja czwarta i pi¹ta.
- Czy zdarzy³ siê cud? - Kasia nie dawa³a za wygran¹.
- Nie - powiedzia³ Anto� - choæ Cyrenejczyk, który
mia³ na imiê Szymon, niós³ krzy¿ Jezusa.
- To by³ cud! - wykrzyknê³a dziewczynka.
- Nie - powiedzia³ tato. - To by³a zwyczajna ludzka
pomoc, choæ mo¿e nie zupe³nie przypadkowa.
- A stacja szósta? - szybko policzy³a na paluszkach
Kasia.
- Stacja szósta to spotkanie z Weronik¹. Ta kobieta
ryzykowa³a swoim ¿yciem, tak bardzo kocha³a Jezu-
sa. Podbieg³a do Niego, nie zwa¿aj¹c na to, co siê
z ni¹ stanie. Pan Jezus odbi³ swe oblicze na jej chu-
�cie - wyja�ni³ tato.
- Wiêc to ju¿ jest chyba cud - niepewnie powiedzia³a
Kasia.
- Tak, ale cud od Pana Jezusa dla Weroniki, a nie
wobec samego siebie.
- No dobrze - podda³a siê dziewczynka. Teraz sta-
cja�- zawaha³a siê.
- Stacja siódma - pomóg³ jej brat. - Drugi upadek
Jezusa. I muszê ciê zmartwiæ siostrzyczko. Tutaj ¿ad-
nego cudu te¿ nie by³o. Jezus d�wiga³ krzy¿ dalej�

Jeszcze mamy Karnawa³. Jest to czas
zabaw i spotkañ towarzyskich. Czas ten
rozpoczyna siê Nowym Rokiem, a koñczy
Popielcem.

�roda Popielcowa jest dniem
rozpoczynaj¹cym 40-dniowy Wielki Post.
W ten dzieñ ksi¹dz na Mszy �wiêtej
posypuje nasze g³owy popio³em ze spalonych
Palm Wielkanocnych.

W czasie Wielkiego Postu
w �wi¹tyniach odprawiane s¹  nabo¿eñstwa
Drogi Krzy¿owej i Gorzkich ̄ ali.

c.d.n.
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W karnawale najweselszy by³ ostat-
ni tydzieñ: od t³ustego czwartku do �rody
Popielcowej. Doro�li chodzili na bale
i maskarady, ale i dzieci mia³y swoj¹
zabawê karnawa³ow¹ w przedszkolu
i szkole.

Pokoloruj królewnê tañcz¹c¹ na balu

Mo¿e przeczytasz sam?
Albo mama s³owa, a ty obrazki?
Potem pokoloruj postaci.

Id¹c �ladem serpentyny odszukaj
w³a�ciw¹ kratkê i wpisz litery,
odczytaj rozwi¹zanie

Stronê opracowa³y nauczycielki z przedszkola w Jaworniku.
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Gdzie ci kolêdnicy??? - c.d.

Raz w roku bierzemy go do r¹k -
by podzieliæ siê nim z najbli¿szymi.
¯yczymy sobie nawzajem tylko dobra
we wszystkich jego postaciach. Nasze
wiêzi rodzinne znów zacie�niaj¹ siê.
Jeste�my sobie bli¿si.

Zbieramy siê te¿ czasem na
op³atkowych spotkaniach w innym gro-
nie ni¿ rodzina.

Taki uroczysty wieczór odby³ siê
6-go stycznia w Stra¿nicy w Jaworniku.
Rada So³ecka wys³a³a zaproszenia..
Stra¿acy piêknie przygotowali salê
i choinkê. Kobiety  upiek³y ciasta, przy-
kry³y sto³y �nie¿nobia³ym obrusem.

Ksi¹dz Proboszcz rozpocz¹³
modlitw¹. Potem ³amali�my siê op³at-

Op³atek

gazety i inni, prawie 30 osób - wszyscy, którzy s³u¿¹
sw¹ prac¹ i zaanga¿owaniem ca³ej naszej ja-
wornickiej spo³eczno�ci. Byli te¿ ich wspó³ma³-
¿onkowie, których nie widzimy na co dzieñ przy
oficjalnych okazjach, ale dziêki których pomo-
cy i zrozumieniu, mog¹ oni realizowaæ swe pu-
bliczne cele.

Nie jeste�my rodzin¹, czasem nawet do�æ
ma³o siê znamy. Dlaczego wiêc spotykamy siê
w taki w³a�nie sposób? Co wa¿nego staje siê
w nas, gdy ³amiemy siê op³atkiem? My�lê, ¿e
to samo, co w Wigilijny Wieczór - stajemy siê
sobie bli¿si, u�wiadamy sobie, ¿e jeste�my
wspólnot¹.

Narodzi³ siê Bóg-Cz³owiek. Jego �wiêto
staje siê naszym �wiêtem i �ród³em naszych
dzia³añ.

I rzeczywi�cie przybywa si³ i chêci do
przemieniania naszej ma³ej Ojczyzny - by by³a
lepsza, m¹drzejsza, piêkniejsza.

Miejmy nadziejê, ¿e za rok znowu bêdzie-
my mogli po³amaæ siê op³atkiem - w rado�ci, ¿e
wiele dobrego siê w Jaworniku dokona³o i ¿e jest
nas jeszcze wiêcej tych, którzy po�wiêcaj¹ dla
wspólnego dzie³a swój zapa³ i si³y./por. Ewangelia/

4 marzec
2 Niedziela Wielkiego Postu

�Gdy [Jezus] siê modli³, wygl¹d Jego
twarzy siê odmieni³, a Jego odzienie
sta³o siê l�ni¹co bia³e.�

Rdz 15, 5-12. 17-18; Flp 3, 17-41;
£k 9, 28-36

kiem ¿ycz¹c sobie - si³, zdrowia, b³ogo-
s³awieñstwa Bo¿ego...

Siedz¹c wokó³ wspólnego sto-
³u kolêdowali�my przy akompania-
mencie organisty. A pó�niej smakuj¹c
swojskie wypieki d³ugo jeszcze dzieli-
li�my siê refleksjami, planami czy na-
wet marzeniami.

Ksi¹dz, so³tys, radni, dyrektorzy
szko³y podstawowej, gimazjum, przed-
szkola, lekarze, prezes stra¿y, redaktor

Zofia

A, ¿e to kolêdnicy poznaæ mo¿na by³o tylko po szopce. Poza tym,
podeszli wszystkich... dos³ownie od ty³u,  przedstawiaj¹c swój wy-
stêp z chóru przy akompaniamencie ko�cielnych organów. Twardy
orzech do zgryzienia mia³o Jury, gdy usi³owa³o sobie wyobraziæ,
w jaki sposób bêd¹ oni z tymi organami odwiedzaæ z kolêd¹ nasze
domy. Ale jednak, w zrozumieniu dla awangardowej sztuki, �Prze-
bierañcy�  otrzymali tak, jak wszyscy, pami¹tkowy dyplom, plakietki
i s³odkie wzmocnienie zapa³u.

Pozosta³e plakietki, przeznaczone dla tych, którzy siê nie
odwa¿yli wyst¹piæ, postanowiono przekazaæ, podobnie jak i w ze-
sz³ym roku, dla piêknie kolêduj¹cych naszych najm³odszych -
w przedszkolu.

Konkurs zakoñczy³ siê wspólnym �piewaniem, w którym ostro
s³ychaæ by³o trzon naszej Scholi, szkoda, ¿e tylko z widowni.

My�lê, ¿e warto kontynuowaæ tradycjê konkursu zespo³ow
kolêdniczych, a gdy u nas by zabrak³o konceptu, to zawsze bêdzie
mo¿na pojechaæ go�cinnie do Rudnika, który siê bardzo, w dekla-
racjach  swych przedstawicielek, tym pomys³em zainteresowa³.

AndrzejKolêdnicy z Jawornika odbieraj¹ dyplom
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U�miech Jana Paw³a II

ERRATA
Przepraszamy Czytelników �Bia³ego
Kamyka� za pomy³kowe wpisanie w
nag³ówku poprzedniego 16. numeru
pisma roku 2006, zamiast 2007.

- To do Pana - siostra ju¿ siê
przyzwyczai³a do tych telefonów. Jest
ich du¿o, prawie wszystkie w tym ob-
cym "sycz¹cym" jêzyku, ktory ju¿ jej
nawet nie dra¿ni. Pacjenci, Polonia,
duszpasterstwo, harcerze... Zwykle
krótkie - kilka informacji, jakie� no-
tatki, terminy...

- A cze�æ, co tam nowego
w Berlinie?

- Wiesz Andrzej, przyjecha³a tu
do mnie dobra kole¿anka ze �l¹ska.
Ty pewnie orientujesz siê ile kosztu-
je "zabieg" tam w Austrii, bo tu jest
strasznie drogo... A w Polsce prze-
cie¿ nie wolno...

- O, to doskonale trafi³e�... Ale daj mi t¹ znajom¹ do telefonu, ja jej wszystko
wyja�niê...

Niepewny, m³ody g³os. I prawie od pocz¹tku lawina t³umaczeñ. Obraz bez-
radnej kobiety, przypartej do muru, która czuje, ¿e to straszne, ale nie ma si³y ani
odwagi, sama przeciwstawiæ siê ca³emu �wiatu.

Nie, nie jest nastolatk¹. Ma mê¿a, dziecko. Skoñczy³a studia ... medyczne.
Teraz po d³ugich staraniach zda³a egzamin i zdoby³a wreszcie mo¿liwo�æ robienia
wymarzonej specjalizacji z ginekologii. I tu nagle...dziecko. Ona przecie¿ zna kole-
¿anki, które utraci³y ten etat, gdy tylko zasz³y w ci¹¿ê...

Co robiæ? Wali siê w gruzy perspektywa sukcesu zawodowego, ca³y doro-
bek studiów i tylu lat starañ. W tym �wiecie dzikiej konkurencji mo¿e siê nie zdarzyæ
drugi raz siê taka okazja. Przyjecha³a do Niemiec, bo tu ma przyjació³... Ona wie, ¿e
to �le, ale nie ma innego wyj�cia...

S³ucham i modlê siê - Bo¿e mój dobry, daj mi m¹dro�æ, delikatno�æ i odwa-
gê! Pomó¿, aby jej nie zraniæ, nie zamkn¹æ! Bo¿e dopomó¿ jej!

Dzisiaj ju¿ nie pamiêtam dok³adnie co jej mówi³em. By³y argumenty, ale
przede wszystkim by³ obraz tego, ¿e s¹ ju¿ oboje - Ona i Ono, i ¿e wszystko inne nie
jest wa¿ne. I by³a ufno�æ, ¿e dobry Bóg nie pozwoli ich skrzywdziæ.

Rozmowa trwa³a i trwa³a - siostra zrozumia³a, ¿e to co� nadzwyczajnego
i przeprosi³a d³ugo czekaj¹cych ju¿ pacjentów.

- Wiesz, je¿eli nie dacie rady wychowywaæ tego dziecka, to zapewniam ciê,
¿e mam tutaj rodzinê, która da mu prawdziwy dom. Trzymaj siê, bêdzie dobrze!
Pamiêtaj nie jeste� sama! - sta³a siê mi ju¿ tak serdecznie bliska, jakby�my siê
znali od lat.

S³uchawka opad³a na wide³ki.
W kilku s³owach wyja�ni³em siostrze. Z du¿ym trudem przyj¹³em pacjentów

- ca³y by³em gdzie indziej. Bo¿e dopomó¿ jej.

- Co by�cie powiedzieli, gdyby�my mieli jeszcze jedno dziecko? - zapytali-
�my dzieci wchodz¹ce do domu po szkole.

Wrzask rado�ci. - O Mamusiu, super, to ty siê teraz musisz szanowaæ!
- No, to by³oby trochê inaczej - opowiedzia³em o pewnym dziecku, które

potrzebuje domu i rodziny.
- Spoko! Fantastycznie!!!
Bo¿e, jak prostota dzieciêca ³atwo rozgranicza wielko�æ ¿ycia od nieistot-

nych okoliczno�ci - kto, gdzie, kiedy czy dlaczego?
Wieczorem dzwoniê do Berlina.
- Andrzej, w³a�nie mia³em ci daæ znaæ. Wyobra� sobie, ¿e to wszystko jest

nieaktualne. Po twoim telefonie pojechali�my wprawdzie jeszcze do szpitala,
a tam... ordynator, jak siê dowiedzia³, i dosadnie zakomunikowa³ Ewie - Pani Kole-
¿anko, je¿eli faktycznie by siê zdarzy³o, ¿e nie mo¿e Pani kontynuowaæ specjalizacji,
to proszê po porodzie przyjechaæ tutaj do mnie - ukoñczy j¹ Pani w naszej klinice.

Bogu niech bêd¹ dziêki za tego lekarza... Czêsto my�lê, ¿e oni gdzie� tam
¿yj¹ - znana mi tylko z g³osu Ewa, to Dziecko i ich rodzina. Ufam, ¿e s¹ szczê�liwi, bo
przecie¿ nie s¹ sami!

Telefon
na wagê... ¿ycia

(historia prawdziwa)

Butelka?
Ponoæ, gdy na

konklawe coraz czê�ciej
zaczê³o siê powtarzæ na-
zwisko Wojty³a, jeden
z w³oskich sêdziwych
kardyna³ow, nie dos³y-
szawszy dok³adnie zapy-
tywa³ s¹siadów:

- Któ¿ to jest �Bottiglia� (butelka)? Czy
mo¿liwe,¿e wybieraja na papie¿a kogo�, kogo
ja nie znam? Odpowiedzi doczeka³ siê, gdy
sk³adaj¹c tradycyjny ho³d nowemu Ojcu Swiê-
temu, us³ysza³ ¿artobliwe:

- Eminencjo, to ja jestem Bottiglia! Czy
Eminencja jest zadowolony?!

Kto siê czubi, ten siê lubi...
Kardyna³ Wojty³a jeden z wieczorów,

w czasie swojego wypoczynku na Jaszczurów-
ce w Zakopanem, po�wiêca³ zawsze siostrom
urszulankom. By³ to wieczór kolêd. Wszyscy
razem spiewali, dowcipkowali, ¿artowali.
Kardyna³ na ró¿ne melodie uk³ada³ weso³e tek-
sty, jak np. �Siostry urszulanki nalewaj¹ kawy
w dzbanki�, albo �Siostra Alfonsa, która ni-
gdy siê nie d¹sa�. Choæ siostra mog³aby mieæ
ku temu "powa¿ne" powody, bo kiedy rano
wita³a kardyna³a, on codziennie odpowiada³
przekornie w... coraz to innym jêzyku.

wg ksi¹¿ki ks. Kazimierza Pielatowskiego

Walne zebranie OSP
w Jaworniku
W dniu 18.02.2007 o godzinie

10.00 w budynku OSP Jawornik odbê-
dzie siê Walne zebranie Stra¿aków .

Wszystkich zainteresowanych
dzia³alno�ci¹ naszej jednostki serdecz-
nie zapraszamy. Po zebraniu w �Bia³ym
Kamyku� zostanie opublikowane spra-
wozdanie z dzia³alno�ci OSP Jawornik .

Pozdrawiam
z-ca kom. Mariusz Pustu³a

Andrzej


