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

w Jaworniku

WIERZÊ...

x. B. P.

Przed Wniebo-
wst¹pieniem Zmar-
twychwsta³y Chry-
stus zapewnia³ swo-
ich uczniów, ¿e po-
�le im od Ojca �in-
nego Pocieszyciela � Ducha Prawdy�. To dopiero przekonanie,
¿e ten fakt � przyj�cia Ducha �wiêtego nast¹pi³ � pozwoli³ apo-
sto³om z odwag¹, moc¹ i m¹dro�ci¹ g³osiæ orêdzie o nadziei
¿ycia wiecznego, które przyniós³ ludzko�ci Chrystus. Po dniu Piêæ-
dziesi¹tnicy aposto³owie wiedz¹, ¿e nie s¹ sami, ¿e jest z nimi
Duch �wiêty. A my? My te¿ otrzymali�my Ducha �wiêtego. Czy
wierzymy, ¿e gdy przychodzimy na mszê �wiêt¹ to Duch �wiêty
sprawia, ¿e Chrystus zamieszkuje po�ród nas w sakramental-
nych znakach chleba i wina? Któ¿ inny móg³by to sprawiæ? Wszy-

scy go wtedy wo³amy, choæ mówi w imieniu wszystkich kap³an: �Prosimy Ciê Ojcze ze�lij
swego Ducha na ten chleb i wino, aby sta³y siê Cia³em i Krwi¹... Jezusa Chrystusa�. Czy
wierzymy, ¿e wspólnota Ko�cio³a tym ró¿ni siê od innych zgromadzeñ, ¿e jej przewodni-
kiem jest Duch �wiêty? Inaczej jaki by³by sens nale¿enia do tej wspólnoty? Czy mamy
�wiadomo�æ, ¿e ka¿da nasza my�l, s³owo i czyn s¹ przez nas czynione w �wiecie nape³-
nionym Duchem �wiêtym?

Wierzê w Ducha �wiêtego...

Wielkanoc
Pan Jezus zmartwychwsta³
w�ród wiosennej woni,
niech siê nasze serce
Jemu dzi� pok³oni.
Niech modlitwa prosta
pop³ynie w�ród kwiatów,
b¹d� pochwalon Bo¿e
co� da³ mi³o�æ �wiatu.

El¿bieta

Chrystus
przygotowa³
dla nas ucztê

�Oto jest dzieñ, który da³ nam Pan�.
Taki napis widniej¹cy nad wej�ciem do
ko�cio³a przypomina³ wszystkim, ¿e nad-
szed³ dzieñ radosny i szczególny. Ka¿dy
dzieñ jest darem Boga i ka¿da chwila dana
nam jest przez Pana, ale s¹ chwile kiedy
bardzo wyrazi�cie sobie to u�wiadamia-
my. Jednym z takich dni jest dzieñ Pierw-
szej Komunii �wiêtej. Taki dzieñ prze¿y-
wali�my w jawornickiej parafii 20 maja.
Trzydziestu siedmiu uczniów klas drugich
po raz pierwszy mog³o w pe³ni uczestni-
czyæ w Eucharystii, przyjmuj¹c do serc Chry-
stusa obecnego pod postaci¹ chleba.

I Komunia
�wiêta dzieci

c.d. na str. 2

ZIEMIA �WIÊTA � patrz¹c
na ojczyznê naszego Pana (III)

Palestyna to ziemia ró¿norodno�ci, ale tak¿e jest to ziemia granic. Najlepiej
widaæ to, gdy z Jerozolimy chce siê pojechaæ do miasta urodzin Jezusa � do Betlejem.
Jad¹c samochodem czy autokarem odleg³o�æ t¹ mo¿na pokonaæ w 20 minut. Po drodze
jednak napotyka siê granicê, która mo¿e przera¿aæ  swoim widokiem. Ogromny, wysoki
mo¿e na 8-10 metrów mur, oddzielaj¹cy pañstwo Izrael od Autonomii Palestyñskiej.
W murze brama pilnowana przez wojsko. Patrz¹c na to miejsce rodzi siê w ludzkim
sercu pytanie � dlaczego miasto narodzenia Ksiêcia Pokoju, Tego, Który przyszed³ na
�wiat, by pojednaæ
wszystko w Bogu - jest
miejscem niepokoju
i sporów?

Granic rozdziera-
j¹cych Ziemiê �wiêt¹
jest wiele. W miastach
dzielnice � jedne prze-
znaczone dla ¯ydów
inne dla Arabów. Na uli-
cach wszêdzie wojsko
pilnuj¹ce porz¹dku
i bezpieczeñstwa w �wie-
cie napiêæ i podzia³ów.
M³ody Izraelita, który
koñczy 18 lat, idzie do
wojska na trzy lata, Izra-
elitka na dwa lata.

c.d. na str. 2 �wi¹tynia na Górze Tabor
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Byli to z klasy IIa:

Szymon Chrapek,
Klaudia D¹browska,
Marcin Domanus,
Magdalena Góralik,
Marcin Góralik,
Klaudia Janicka,
Grzegorz Kisiel,
Magdalena Król,
Natalia £apa,
Paulina £apa,
Natalia Mirek,
Anna P³oñska,
Szymon Polewka,
Kamila Starzec,
Karolina Suru³o,
Sabina Sznajder,
Dawid Ulman,
Mieszko Wêgrzyn,
Maciej ¯arski.

Z klasy IIb do komunii �wiêtej przy-
st¹pili w tym roku:

Piotr Bra�,
Mariusz Kasperek,
Grzegorz Mleczek,
Aleksander Olszewski,
Konrad Pomian,
Anna Prokocka,
Natalia R¹czka,
Kamil Sikora,
Szczepan So³tys,
Mateusz Suder,
Magdalena Su³owska,
Karolina Suru³o,
Kinga �wiêch,
Dominik Wêgrzyn,
Rados³aw Wo�niak,
Jakub ¯ernowski.

Wraz z nimi przyst¹pili do pierwszej komunii �wiêtej
Karolina Szlachetka, która do tej uroczysto�ci przygotowywa³a
siê w Krakowie i Damian O¿óg, który przyjecha³ z Anglii.

Dzieci z zaanga¿owaniem prze¿ywa³y tê radosn¹ liturgiê
w towarzystwie swoich rodziców, chrzestnych, bliskich, pañ wy-
chowawczyñ i ca³ej parafii, która otacza³a ich modlitw¹. W czasie
mszy �wiêtej dzieci czyta³y czytania, �piewa³y psalm i pie�ni,
wierszami dziêkowa³y Bogu za dar Eucharystii. Podczas popo³u-
dniowego nabo¿eñstwa drugoklasi�ci otrzymali pami¹tkowe ob-
razki, aby zawsze przypomina³y im o tym, ¿e mog¹ karmiæ siê
Cia³em Chrystusa a dziêki temu wie�æ prawdziwie ¿ycie dzieci
Bo¿ych. Przez kolejne dni dzieci prze¿ywa³y tzw. Bia³y Tydzieñ.
Codziennie uczestniczy³y we mszy �wiêtej i nabo¿eñstwie majo-
wym, u�wiadamiaj¹c sobie, ¿e Eucharystia to uczta podczas
której Pan Jezus zastawia dla nas stó³ o³tarza, aby nas uczyæ
mi³o�ci, aby z nami rozmawiaæ i karmiæ nas samym sob¹. ¯yczy-
my im, by Chrystus nape³nia³ ich serca rado�ci¹ i gorliwo�ci¹
w kroczeniu za Nim. x. B. P.

ZIEMIA �WIÊTA... - c.d. ze str. 1

Na lotniskach szczegó³owe pytania, badania baga¿y - jak-
by chronienie granic by³o najwa¿niejsz¹ czynno�ci¹ cz³owieka.

Ludzkie serca i ludzka dobroæ potrafi jednak pokonywaæ
podzia³y. Oto przyk³ad. Chrze�cijañska pielgrzymka jedzie autoka-
rem z Jerozolimy do Nazaretu. Tam
w Galilei pozostan¹ przez kilka dni.
Nadchodzi moment gdy pielgrzymi
nastêpnego dnia wybieraj¹ siê na
górê Tabor. Droga tam prowadz¹ca
jest w¹ska � autokar siê nie zmie�ci,
szczególnie ¿e pojazdy je¿d¿¹ drog¹
w jedn¹ i drug¹ stronê. Dodatkowe
utrudnienie stanowi¹ ostre nachyle-
nie drogi i zakrêty. Trzeba korzystaæ
z ma³ych busów, które wywo¿¹ i zwo¿¹
turystów. Pielgrzymi na szczycie za-
planowali mszê �wiêt¹. Kierowca au-
tokaru � ¯yd � móg³ w tym czasie od-
poczywaæ u szczytu góry. Podchodzi
jednak do przewodnika pielgrzymki
i prosi aby móg³ pojechaæ na szczyt
z pielgrzymami i wzi¹æ udzia³ we mszy Pomnik po�wiêcony ¿o³nierzom ¯ydom-Polakom

�wiêtej. Chce lepiej poznaæ braci chrze�cijan. Podczas mszy �wiê-
tej stoi z boku, skupiony i pe³en szacunku. Po mszy wszyscy mu
dziêkuj¹ za jego obecno�æ. Granice zostaj¹ przekroczone.

Inny obrazek. Hotel w nowoczesnej Jerozolimie. Koryta-
rzami przechodz¹ tury�ci z Europy i Ameryki, jednak wiêkszo�æ
go�ci hotelu to religijni ¯ydzi. Oni zachowuj¹ szabat do tego stop-
nia, ¿e w sobotê nie wciskaj¹ guzika aby otworzyæ windê, mê¿-

czy�ni stale nosz¹ nakrycie g³owy,
przy posi³kach kieruj¹ siê bardzo
rygorystycznymi przepisami. Obok
nich Arabowie, którzy w wiêkszo-
�ci stanowi¹ obs³ugê hotelu. Nie
podzielaj¹ ich religijno�ci.  Jed-
nak pozdrawiaj¹ siê, podaj¹ sobie
d³onie, pomagaj¹, u�miechaj¹ siê
do siebie. Granice zostaj¹ przekro-
czone.

To nie ziemia tworzy granice,
ale i nie ziemia - choæby naznaczona
by³a obecno�ci¹ Abrahama, Maho-
meta i Syna Bo¿ego Jezusa Chrystu-
sa - potrafi je niszczyæ. Granice tworz¹
ludzie, i granice niszcz¹ ludzie, któ-
rzy kochaj¹ Boga i bli�niego.

x. B. P.
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rys. Karolina Gor¹czkoOdnalezienie w �wi¹tyni
Rozmowy z ks. Henrykiem (VII)

Czcigodny Ojcze, wielu z nas nie
wie , ¿e 12 lat to wiek pe³noletno�ci m³ode-
go Izraelity. Co to w jego ¿yciu oznacza³o?

Minê³o dwana�cie lat. Jezus
osi¹gn¹³ wiek, w którym m³ody Izraelita sta-
je siê pe³noletni. Od tej pory, jak ka¿dy doro-
s³y, bêdzie mia³ obowi¹zek odmawiania trzy-
krotnie w ci¹gu dnia modlitwy Szema Israel,
bêdzie po�ci³ w nakazane �wiêta, bêdzie
uczestniczy³ w tradycyjnych pielgrzymkach,
a w �wi¹tyni bêdzie mia³ dostêp do �dzie-
dziñca mê¿czyzn�. Jednym s³owem, jest On
teraz, zgodnie z piêknym u�wiêconym wyra-
¿eniem, �synem Prawa�.

W ¿yciu Jezusa prze³om ten odno-
towali Ewangeli�ci opisuj¹c w³a�nie wte-
dy pielgrzymkê �wiêtej Rodziny do Jero-
zolimy. W sposób niezwyk³y i niezrozumia-
³y, nawet dla swych ziemskich rodziców,
Jezus objawia sw¹ odwieczn¹ przynale¿-
no�æ do Ojca.

Zanim przejdziemy do tej sceny,
przedstawmy klimat, w jakim bêdzie siê ona
rozgrywaæ. W okresie siedmiu dni �wiêta
Prza�ników i Paschy Jerozolima pe³na jest
ludzi. Nieprzeliczony t³um przybywa nie tylko
z Palestyny, ale te¿ ze wszystkich wspólnot
rozproszonych w krajach basenu Morza �ró-
dziemnego. Miasto nie mo¿e pomie�ciæ
wszystkich � nie szkodzi, pielgrzymi mog¹
nocowaæ pod namiotami na Górze Oliwnej.
A w tygodniu chodz¹ do �wi¹tyni, oczyszczaj¹
siê, zabijaj¹ w ofierze paschalnego baran-
ka, którego spo¿ywaj¹ w rodzinie lub w gru-
pie, chodz¹ potrz¹saj¹c palmami i wo³aj¹c
�hosanna�; ale tak¿e bawi¹ siê przemierza-
j¹c ulice, odwiedzaj¹c sklepy, obchodz¹c
mury, �piewaj¹c i tañcz¹c przed o�wietlony-
mi domami przy d�wiêkach harf i cymba³ów...
Ha³as, tumult, zgie³k, gdzie mieszaj¹ siê
wszystkie zawody, wszystkie stany spo³ecz-
ne, wszystkie stopnie ¿arliwo�ci, ale gdzie
panuje to samo religijne uniesienie, ta sama
wiara prze¿ywana we wspólnocie.

W �wiêtowaniu tym uczestniczy³a
tak¿e �wiêta Rodzina.

Józef, Maryja i Jezus uczestniczyli tak
jak wszyscy w wielkim, powszechnym �wiê-
cie. Teraz nadszed³ czas powrotu.

Karawany formuj¹ siê na nowo, z po-
wolno�ci¹ ludzi duchowo zaspokojonych,
nasyconych entuzjazmem, znu¿onych uro-
czysto�ciami, procesjami, ci¹g³ym drepta-
niem. Józef i Maryja nie widz¹ obok siebie
Jezusa i pocz¹tkowo nie odczuwaj¹ z tego
powodu niepokoju. Ju¿ ten fakt wart jest za-
stanowienia: ich spokój �wiadczy równocze-
�nie o zaufaniu, jakim obdarzali Jezusa
i o swobodzie, jak¹ Mu pozostawiali. A za-
tem wyruszaj¹, przekonani, ¿e Jezus znaj-
duje siê gdzie� w karawanie. Pierwszy etap
jest dosyæ krótki - zazwyczaj przebywa siê go

w ci¹gu kilku godzin po po³udniu. Przy wie-
czornym obozowisku rodziny gromadz¹ siê
i w³a�nie wówczas Józefa i Maryjê ogarnia
niepokój, poniewa¿ Jezusa nadal nie ma.

Niepokój ten s¹ w stanie zrozu-
mieæ rodzice, którym kiedy� zgubi³o siê
dziecko, nawet je�liby to trwa³o bardzo
krótko.

Czy¿by co� siê przydarzy³o temu
Dziecku, które Bóg sam im powierzy³? Szcze-
gólnie zatroskany jest Józef, poniewa¿ jest
g³ow¹ rodziny, jest za ni¹ odpowiedzialny �
czy¿by niechc¹cy uchybi³ w czym� swojej
misji? Trzeba zawróciæ z drogi, szukaæ w in-
nych grupach, pytaæ, budz¹c zdziwienie. Nie-
pokój ro�nie. A w Jerozolimie � jak odnale�æ
dziecko w gêstym t³umie? Przez trzy dni prze-
szukuj¹ miasto. Bezskutecznie. Trzy strasz-
ne dni... Zatrzymajmy siê przez chwilê na tym
etapie ich mi³o�ci. Tak, ich mi³o�ci; bo cho-
cia¿ znikniêcie Jezusa jest ciê¿k¹ prób¹, jest
ono tak¿e zacie�nieniem ich wiêzi. Do tej
pory zdarzy³o im siê cierpieæ, kiedy w po-
�piechu uciekali do Egiptu. Ale wówczas
mieli przy sobie Dziecko. Tymczasem tutaj
cierpienie dosiêg³o samego centrum ich oj-
costwa i macierzyñstwa. Dziecka nie ma,
zniknê³o. Dotknêli dna udrêki.

W tym czasie Jezus rozmawia spo-
kojnie z rabinami w �wi¹tyni.

Ale nie dajmy siê zwie�æ temu spo-
kojowi. Jezus widzi � nie mo¿e nie widzieæ �
tam, na drodze, mê¿czyznê i kobietê, którzy
chwiej¹ siê z bólu. Wystarczy³aby Mu godzi-
na, pó³ godziny biegiem, aby ich dogoniæ,
uspokoiæ. Lecz nie: wol¹ Ojca jest to, aby by³
tutaj i dlatego tutaj pozostaje. Nadal stawia
pytania, mówi, poucza; ani starzy rabini, ani
uwa¿ni widzowie niczego siê nie domy�laj¹.

Po trzech dniach poszukiwañ
wreszcie spotykaj¹ siê.

Józef i Maryja wchodz¹ do �wi¹tyni,
przemierzaj¹ sale; nagle zatrzymuj¹ siê
w os³upieniu: �Odnale�li Go w �wi¹tyni, gdzie

siedzia³ pomiêdzy nauczycielami, przys³uchi-
wa³ siê im i zadawa³ pytania. Wszyscy za�,
którzy Go s³uchali, byli zdumieni bystro�ci¹
Jego umys³u i odpowiedziami� (£k 2, 46-47).
Na pewno s¹ zachwyceni i szczê�liwi, gdy¿
spad³ z nich ciê¿ar, który tak ich przygniata³.
Nadal jednak czuj¹ siê g³êboko poruszeni:
je¿eli Jezus by³ tu z w³asnej woli, dlaczego
im nic nie powiedzia³? Maryja odzywa siê
pierwsza w imieniu obojga: �Synu, czemu�
nam to uczyni³? Oto ojciec Twój i ja z bólem
serca szukali�my ciebie� (2,48). Odpowied�
Jezusa, na pierwszy rzut oka tak ma³o ludz-
ka, zaskakuje nas tym bardziej, ¿e odczucia
Jego rodziców by³y tak bardzo bolesne i roz-
dzieraj¹ce: �Czemu�cie mnie szukali? Czy
nie wiedzieli�cie, ¿e powinienem byæ w tym,
co nale¿y do mego Ojca?� (2,49). Ale £ukasz
nie przytoczy³ tej odpowiedzi po to, ¿eby nas
zgorszyæ. Chcia³ on, podobnie jak Jezus,
wprowadziæ nas w tajemnicê. Je�li Jezus
zataja swoj¹ rado�æ, tak samo jak wcze-
�niej zataja³ ból, to dlatego, ¿e chce po-
twierdziæ �Seniorat� Boga, Jego transcen-
dentne wszechw³adztwo, nieskoñczon¹
odleg³o�æ, jaka dzieli �wiat Boga od �wia-
ta ludzi. Bóg chce, by traktowano Go jak
Boga; trzeba, a¿eby swoi uznali Jego jedy-
ne, absolutne panowanie i aby czcili Go
przez bezwarunkowe pos³uszeñstwo, bez
wzglêdu na to, czego by to wymaga³o. Jezus
pozostaj¹c �w tym, co nale¿y do jego Ojca�,
potraktowa³ Boga jak Boga i to w³a�nie oznaj-
mi³ Józefowi i Maryi. Przywodzi to na my�l
inne s³owa Pisma �wiêtego: �Mê¿czyzna
opu�ci ojca swego i matkê�. Wiek dojrza³y to
czas, kiedy zrywa siê do tej pory konieczne
wiêzy rodzinne � nie po to, by i�æ tam, dok¹d
siê chce, lecz aby i�æ tam, dok¹d posy³a
Bóg. Jest to wiek, w którym liczy siê jedynie
panowanie Ojca.

Jaka jest nauka p³yn¹ca z tego wy-
darzenia?

Jezus objawia samego siebie. Jego
�pos³uszeñstwo� wobec ziemskich rodzi-
ców, d³ugie lata, c.d. na str. 4
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które spêdzi³ z nimi w Nazarecie, usuwaj¹
siê na drugi plan wobec misji, któr¹ przyby³
wype³niæ, a któr¹ jest s³u¿enie Ojcu. Wszyst-
ko co robi, co my�li, co mówi, odnosi siê do
Ojca. Prawdziwie jest On �Synem�. Czy po-
zostaje z Maryj¹ i Józefem, czy te¿ opuszcza
ich, robi to zawsze w imiê pos³uszeñstwa
synowskiego. R¹bek tajemnicy Jego bosko-
�ci zosta³ ods³oniêty.

Jednak¿e takie przyjêcie wymaga
wiary.

Dla nas, którzy czytamy to opowiada-
nie, jest w tym wyznaniu niezrozumienia co�
pokornego i wzruszaj¹cego. A zatem Józef
i Maryja, tak bardzo przewy¿szaj¹cy nas
swoj¹ �wiêto�ci¹, s¹ nam tak bliscy w do-
�wiadczeniu trudno�ci przenikniêcia zamy-

Odnalezienie... - c.d. s³ów Boga. Chocia¿ nie my�l¹ oni na spo-
sób czysto ludzki, nie s¹ jednak umocnieni
w jasnej i ca³kowitej wizji tajemnicy: ich po-
znanie, jak powiedzieliby teologowie, nie jest
w porz¹dku �ogl¹dania�, lecz w porz¹dku
�wiary�. A wiara ³¹czy ciemno�æ i �wiat³o; jest
pewno�ci¹, lecz nie oczywisto�ci¹; w wierze
mo¿na szukaæ po omacku, mo¿na w niej
wzrastaæ, mo¿na te¿ niekiedy prze¿ywaæ jej
�noce� � przera¿aj¹ce, prawdziwe konania
duszy, jakich do�wiadczali wielcy mistycy,
w miarê jak przybli¿ali siê do tajemnicy Boga.
Józef i Maryja, tak samo jak my, poddani s¹
Bo¿emu wychowaniu, stawiaj¹cemu przed
nami wydarzenia i s³owa jako �znaki�, które
powinni�my odczytaæ, a które s¹ jednako-
wo znamienne i tajemnicze. Potrzeba wiele
cierpliwo�ci, rozmy�lania, zawierzenia, aby
stopniowo wydobywaæ ich tre�æ i uczyniæ je
pokarmem dla ¿ycia.

Dziêkujê Ojcu za to piêkne sformu-
³owanie � �poznanie w porz¹dku wiary�.

Taki zreszt¹ jest sens uwagi, któr¹
�w. £ukasz dwukrotnie czyni w odniesieniu
do Maryi, a mianowicie po odwiedzinach pa-
sterzy oraz po scenie odnalezienia: �A Matka
Jego chowa³a wiernie wszystkie te wspo-
mnienia w swoim sercu� (2,19 i 51)? Wyda-
rzenia, których na razie nie rozumie, Maryja
rozwa¿a d³ugo, dzieñ po dniu, i stopniowo
odkrywa ca³e ich znaczenie. Mo¿emy przy-
puszczaæ, ¿e swoimi my�lami dzieli³a siê
z Józefem i w ten sposób, ka¿dego dnia co-
raz bardziej, razem wnikali w tajemnicê swo-
jego Dziecka, i by³a to dla ka¿dego z nich
nowa rado�æ, nowy krok w ich wzajemnej
mi³o�ci oraz w ich wspólnej mi³o�ci do Je-
zusa.

NASZ KOSCIOL
, ,

W dniu 13 maja w naszej parafii, jak i w wielu innych w ca³ym
kraju rozpoczê³y siê nabo¿eñstwa fatimskie. Po mszy �w. odmawia-
ny jest ró¿aniec w intencjach,  w których prosi³a modliæ siê Matka
Bo¿a w swym orêdziu przekazanym przed 90-ciu laty w Fatimie troj-
gu ubogim pastuszkom b³. Hiacyncie, b³. Franciszkowi i zmar³ej przed
2 laty siostrze £ucji. Sta³ym elementem nabo¿eñstw jest tak¿e pro-
cesja ze �wiecami. Nabo¿eñstwa fatimskie upodoba³ sobie nasz lud
szczególnie.

Jeszcze nie tak dawno uczestnictwo w nich by³o jednak nie-
ma³ym �wiadectwem wiary.

Przyszed³ lud wierny smutkiem przygnêbiony�
(Ze wspomnieñ)

O nowohucka Ty nasza Królowo
Ty nam za matkê, zawsze b¹d� gotow¹

Matko Fatimska, Polak Ciê prosi,
Ze ³zami w oczach mod³y zanosi.
Matko Fatimska, ratuj nas w potrzebie,
Mo¿e ostatni raz,  jeste�my u Ciebie.

Tu w Nowej Hucie, Królowo rz¹d� nami!
My za to wiernie, wielbim Ciê pie�niami.

Matko Fatimska, Polak Ciê prosi�

Przyszed³ lud wierny smutkiem przygnêbiony,
Klêkn¹³ przed Maryj¹, zosta³ pocieszony.

Matko Fatimska, Polak Ciê prosi

(pie�ñ �piewana podczas Nabo¿eñstw Fatimskich w Nowej Hucie)

Pod koniec lat 60-tych ubieg³ego stulecia w rozbudowuj¹-
cej siê dzielnicy Krakowa � Nowej Hucie-Bieñczycach odprawiano
ju¿ nabo¿eñstwa do Matki Bo¿ej Fatimskiej. Ko�ció³ budowano,
wiêc pod go³ym niebem, przy o³tarzu polowym z namalowanym jej
obrazem, gromadzi³y siê t³umy � od maja do pa�dziernika. Postano-
wiono sprowadziæ figurê z Fatimy, chocia¿ nie by³o to ³atwe. Trans-

port odby³ siê drog¹ morsk¹. Gdy proboszcz Józef Gorzelany z de-
legacj¹ pojecha³ do Gdañska po odbiór, serce zamar³o im na widok
potrzaskanej obudowy. W obecno�ci
pracowników portu zdecydowali
siê jednak otworzyæ�  i ku
wielkiemu zdziwieniu
wszystkich � na figurze
nie by³o nawet rysy.
Jaka¿ by³a rado�æ!!!
To by³ wyra�ny znak,
¿e mimo trudnych
czasów i przeciwno�ci
w³adz, Matuchna w ca-
³o�ci dotar³a na �Miej-
sce, które sobie wybra³a�
� by pocieszyæ lud, daæ na-
dziejê, pomoc. A potem
przysz³y trudne lata. £aska
i pomoc sp³ywa³y na lud wierny.
Podczas Nabo¿eñstw Fatimskich w szczególny sposób modlono
siê za Ojczyznê. Wiele razy w stanie wojennym do modl¹cych siê
ludzi lecia³y petardy z gazami ³zawi¹cymi wyrzucane przez ZOMO,
polewano ludzi z dzia³ek wodnych �mierdz¹cym p³ynem, a nad g³owa-
mi kr¹¿y³ prowokacyjnie helikopter. A lud �piewa³ i modli³ siê ¿arli-
wie� Czasem, gdy da³ siê kto� sprowokowaæ, lecia³y p³ytki chod-
nikowe a potem by³y ³apanki� Ale potem przysz³a NADZIEJA
i WOLNO�Æ! Mamy wiêc za co dziêkowaæ. Z nowohuckim ludem
wiele razy modli³ siê kard. Karol Wojty³a � jako papie¿ cudownie
ocalony przez Matkê Bosk¹ Fatimsk¹.

P.S.
W ubieg³ym roku, w miesi¹cu lipcu, bardzo zachorowa³a

jedna z naszych parafianek w Jaworniku. Przez kilka dni nawi¹zanie
z ni¹ kontaktu by³o trudne, a chwilami niemo¿liwe. Rodzina bardzo
gor¹co modli³a siê. Trzynastego lipca odzyska³a przytomno�æ
i z dnia na dzieñ nastêpowa³a poprawa. Dzisiaj nie ma w¹tpliwo�ci
i ze wzruszeniem to przekazujê, ¿e to na pewno za spraw¹ Matki
Boskiej Fatimskiej � powróci³o zdrowie. Lubi³a uczêszczaæ w nabo-
¿eñstwach fatimskich, a teraz czyni to tym bardziej, je�li tylko obo-
wi¹zki jej pozwalaj¹. Gor¹co za to Bogu dziêkuje.

M.Sz.

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

 opracowa³ J. �.
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Ocaliæ od
zapomnienia...

Rocznica
pacyfikacji (IV)

10 czerwiec
10 Niedziela Zwyk³a

�Pan u¿ali³ siê nad ni¹ i rzek³
do niej: <<Nie p³acz!>>.�

/por. Ewangelia/

1 Krl 17,17-24; Ga 1, 11-19;
£k 7, 11 - 17

W. Sz.

�Nasza historia jest czê-
�ci¹ nas samych� � ju¿ o tym
pisa³em. Skoro to przypomi-
nam, to dlatego, aby podkre-
�liæ, ¿e powinni�my ci¹gle j¹ po-
znawaæ, uczyæ siê jej, choæ cza-

sami bywa bolesna i tragiczna. Nie
uwolni nas od niej nasza niewiedza

ani nieusprawiedliwiona, czêsto przywo-
³ywana wszechpanuj¹ca skleroza.

Zak³adamy, ¿e musimy dotrzeæ
z prawd¹ o polskiej historii do ludzi

m³odych. To g³ówne z celów, które
staraj¹ siê realizowaæ profesorowie, na-

uczyciele, historycy, patrioci itd. Ale czy to za³o¿enie jest precyzyjne?
Otó¿ - jak alarmuj¹ ostatnio media - wnioski z sonda¿u, jaki

przeprowadzono w�ród Polaków o Katyniu, s¹ przera¿aj¹ce. Poka-
zuj¹ one jak zatrwa¿aj¹cy jest stan �wiadomo�ci historycznej roda-
ków na temat najbardziej haniebnej zbrodni dokonanej na tysi¹-
cach Polaków, zamordowanych w nieludzki i bestialski sposób przez
sowieckie NKWD. To, co ukaza³y sonda¿owe badania niestety obna-
¿a powszechn¹ niewiedzê i amnezjê historyczn¹, a nie tylko niewie-
dzê m³odych Polaków.

Wydaje mi siê, ¿e w czasach komunistycznych, kiedy na te-
mat zbrodni katyñskiej nie wolno by³o g³o�no mówiæ, kiedy brak
by³o dostêpnych publikacji, kiedy �rodki przekazu zgodnie obejmo-
wa³a zmowa milczenia, to jednak wiedza na ten temat, która rozcho-
dzi³a siê drog¹ konspiracyjn¹, sprawi³a, ¿e wiêcej nas zna³o prawdê
historyczna o tym wydarzeniu.

Dlaczego?
Dlatego, ¿e j¹ pielêgnowano, pokazywano i zachowywano

w pamiêci.
W naszej gazecie od 4 odcinków wspominamy tragediê

II wojny �wiatowej z naszego podwórka. To jest dobra droga do
poznania historii Polski, a nastêpnie - historii powszechnej. Poznajmy
dobrze wpierw swoj¹ lokaln¹ przesz³o�æ i zacznijmy j¹ szanowaæ,
a ³atwiej bêdzie osi¹gn¹æ nastêpne etapy.

Koñcz¹c wspomnienia o pacyfikacji w Jaworniku, które zo-
stawili nam dwaj naoczni �wiadkowie tego wydarzenia, zachêcam,
aby w ramach wdziêczno�ci pamiêtaæ o nich w modlitwie. Pamiêtaj-
my równie¿ o tych, którzy pogrzebani we wspólnej mogile s¹ niemy-
mi �wiadkami tej zbrodni. Niech Pan Bóg mi³osierny otworzy im
niebo i policzy im niewinne mêczeñstwo. A my pamiêtajmy o tych,
których okrucieñstwa wojny oderwa³y od naszej wspólnoty.

Dziêkujê by³emu Dyrektorowi Szko³y Podstawowej - Panu
Janowi Bidziñskiemu, który dziêki swojej g³êbokiej �wiadomo�ci hi-
storycznej opisa³ opowiadania dwóch �wiadków pacyfikacji.

Zachêcam czytelników, którzy mogliby na ten
temat podzieliæ siê wiedz¹, aby to uczynili w nastêpnych
numerach Bia³ego Kamyka. Wspólnie dbajmy, aby wie-
dza historyczna o nas samych, o naszej rodzinie i miej-
scowo�ci by³a ci¹gle ¿ywa.

Ucieczka uratowa³a mi ¿ycie c.d.

Na czworakach przeszed³em strumyk i upad³em.
By³em u kresu si³ i wytrzyma³o�ci. Nagle czyje� rêce ujê³y
mnie pod pachy i poci¹gnê³y. Tym cz³owiekiem okaza³ siê
kolega, z którym wieczorem rozmawia³em. To by³ Jan
W³och. Zaci¹gn¹³ mnie do swego domu. Trochê siê ogrza-

³em, dosta³em buty, lecz nie mog³em ich ubraæ. Postrzelona noga by³a
przemarzniêta i nabrzmia³a. Jeszcze dobrze siê nie ogrza³em, gdy wpad³
kto� do mieszkania i krzycza³: Jasiek uciekaj, bo id¹ Niemcy � zginiemy
wszyscy. Jak mog³em powlok³em siê w stronê Bêczarki. Niemcy schodzili
w dó³ ku domowi, a ja wychodzi³em do góry. Nie zauwa¿yli mnie, mimo
¿e by³em widoczny jak na d³oni i o ucieczce nie by³o mowy. Mo¿e ten
spokój mnie uratowa³.

W Bêczarce, u zacnych mi ludzi, zosta³em po³o¿ony do ³ó¿ka,
podano mi ciep³ego mleka, a na drugi dzieñ przywieziono lekarza
z My�lenic. Za kilka dni zabra³ mnie starszy brat do Krakowa. Po d³u-
gich staraniach uda³o siê bratu umie�ciæ mnie w szpitalu. By³o to ko-
nieczne, gdy¿ noga zaczê³a ropieæ. W szpitalu prze¿ywa³em równie¿
ciê¿kie chwile. Co jaki� czas przychodzili gestapowcy, zabieraj¹c chorych
dos³ownie z ³ó¿ek. Za ka¿dym razem s¹dzi³em, ¿e ju¿ zwêszyli moj¹
sprawê i wyci¹gn¹ tak¿e mnie. Uda³o mi siê - wyszed³em ze szpitala
i powróci³em do Jawornika.

Te ciê¿kie czasy, prze¿y³em jako jedyny z rodziny. Nie od rzeczy
bêdzie wspomnieæ, co siê sta³o z ojcem, matk¹ i rodzeñstwem.
Otó¿ matka, jak ju¿ zaznaczy³em, zosta³a spalona w stajni - lecz nie
wiem czy po �mierci, czy ¿ywcem. Ojciec z bratem, jak siê pó�niej okaza-
³o (mówili ludzie) wyskoczyli przez okno za mn¹, lecz nie zdo³ali uciec.
Ojca rozstrzelano zaraz na ulicy. Mój 14-letni brat b³aga³ podobno na
kolanach o lito�æ. Po³o¿ono go tak¿e na ziemi i rozstrzelano. Siostra za-
bra³a z mieszkania pierzynê ,wybieg³a do ogrodu i ukry³a siê pod ni¹. Ju¿
Niemcy mieli odje¿d¿aæ, lecz jeszcze który� z nich bieg³ tamtêdy. Natkn¹³
siê na pierzynê, zobaczy³ co tam jest i w tym miejscu j¹ rozstrzela³.

Spalone zosta³o ca³e zabudowanie.
Po powrocie z Krakowa tu³a³em siê, by ogrzaæ siê i zje�æ kawa³ek

chleba. Obecnie pracujê, choæ nie wyleczona noga daje stale znaæ o sobie.

Zakoñczenie

Tak wiêc ¿yj¹ i pracuj¹ w�ród nas ludzie, którzy z tych tra-
gicznych dni � lat, maj¹ niepowtarzalne wspomnienia. Bardzo istot-
n¹ spraw¹ bêdzie odpowiedzieæ na pytanie � co by³o przyczyn¹ pacy-
fikacji w Jaworniku i rozstrzelania ludzi? Sprawa ta jest do�æ skom-
plikowana. Ró¿nie ludzie interpretuj¹ to wydarzenie. Najwiêcej g³o-
sów jest takich, ¿e w tragiczn¹ noc 4 kwietnia 1944 roku, w Jaworni-
ku zatrzyma³a siê grupa partyzantów. Prawdopodobnie mieli oni dane,
¿e t¹ drog¹ w kierunku Su³kowic, bêd¹ przeje¿d¿ali hitlerowcy.
Obsadzili siê po obu stronach szosy i czekali. Rzeczywi�cie Niemcy
jechali. Dwa samochody osobowe i kilka ciê¿arowych. Otworzyli do
nich ogieñ. Oba samochody zosta³y zniszczone. Zabito kilku gesta-
powców. Partyzanci wycofali siê w kierunku Bêczarki, pozostawia-
j¹c jednego zabitego. I najprawdopodobniej, to by³o przyczyn¹ tych
tragicznych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w Jaworniku.
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W sercu
i pod moim
skrawkiem
nieba...

Pod¹¿am dzi� drog¹
nie d�wiêkami us³an¹,
lecz s³owem. S³owem,
które by nie ulec zapo-
mnieniu na kartach jest
spisane. Otwieram
ksiêgê, brnê przez ko-
lejne stronice i czujê jak
wraz z ka¿dym zdaniem
stajê siê ¿ywym uczest-
nikiem tamtych dni �
i tych z zamierzch³ej
przesz³o�ci, jak i �wczo-

rajszego dnia�. Z wolna przekraczam granice czasu i tonê w oce-
anie historii, powodzi wydarzeñ, po�ród szumu fal �tamtejszej te-
ra�niejszo�ci�.

Wyruszam te¿ w wêdrówkê z dwoma postaciami-przewod-
nikami w czasie i przestrzeni, którzy prowadz¹ mnie tam gdzie
pamiêæ moja niekiedy nie ma swego �ród³a � gdy¿ czas to zbyt
odleg³y i tam gdzie wzrok mój nie siêga � poniewa¿ s¹ to najdal-
sze krañce �wiata. Mam ich przed sob¹ � wci¹¿ mi towarzysz¹,
a raczej ja idê za nimi trzymaj¹c siê ich blisko, by ujrzeæ i zrozu-
mieæ to, co za horyzontem.

�Podró¿e z Herodotem� Ryszarda Kapu�ciñskiego � s¹ t¹
wêdrówk¹ i moj¹ �pielgrzymk¹� w nieznany do tej pory �wiat.

Jednak pisz¹c te zdania i brn¹c po s³ów �cie¿ynach, napo-
tykam siê od razu na rozdro¿a i stoj¹c tak przed znakiem zapytania
trawi mnie dylemat � czy opisaæ ksi¹¿kê czy te¿ ukazaæ sylwetki
obu tych postaci.? Opowiedzieæ ka¿dy rozdzia³ czy te¿ notê biogra-
ficzn¹ o ka¿dym z nich zamie�ciæ? Czy po�ród tych wariantów
istnieje wspólna droga � na skróty, a jednocze�nie taka, by uka-
zaæ ca³e jej bogactwo?

Ksi¹¿ka i dwie postacie � autor i bohater. Kapu�ciñski
i Herodot � pierwszy bêd¹cy �wiadkiem burzliwych czasów na-
szego wieku,drugi podobnie, choæ ¿yj¹cy ponad dwa i pó³ tysi¹ca
lat temu. Podró¿nicy � opisuj¹cy �wiat i komentuj¹cy wydarzenia.
Wêdrowcy, których mimo dziel¹cych ich epok i granic ³¹czy³o wie-
le: pasja poznania innego, otwarcie siê na drugiego i próba zro-
zumienia cz³owieka, spo³eczeñstw. Przekonuj¹, ¿e �ka¿da kultura
wymaga akceptacji i zrozumienia. I aby j¹ poj¹æ, trzeba ja naj-
pierw poznaæ�, bowiem �cz³owiek nie tylko tworzy kulturê i miesz-

Moja pielgrzymka w nieznany do tej pory �wiat
ka w niej, cz³owiek nosi j¹ w sobie, cz³owiek jest kultur¹�.

Przez wszystkie strony ksi¹¿ki te dwa oblicza � (Kapu�ciñ-
ski i Herodot) � przeplataj¹ siê wzajemnie. Po jakim� czasie trud-
no stwierdziæ, kto tak naprawdê jest na pierwszym planie, gdy¿
w pewnych zak¹tkach �wiata czas jakby zatrzyma³ siê w miejscu;
pustynie i góry grzmi¹ tym samym g³osem, mury dawnych warow-
ni wci¹¿ strzeg¹ swych tajemnic, historie �wczorajszych dni� zle-
waj¹ siê ze staro¿ytn¹ rzeczywisto�ci¹, a Oni st¹paj¹ po tych sa-
mych kamieniach, jakby przesz³o�æ zawsze stawa³a siê tera�niej-
szo�ci¹. �Tera�niejszo�æ � pisze Kapu�ciñski � istnia³a zawsze,
bo historia jest tylko nieprzerwanym ci¹giem tera�niejszo�ci, naj-
bardziej odleg³e dzieje by³y dla ludzi wówczas ¿yj¹cych ich najbli¿-
szym sercu dniem dzisiejszym�.

Pod¹¿am wiêc po dawnym Babilonie, napotykam na swej
drodze barbarzyñców i �wiat³e umys³y staro¿ytnej Grecji, jestem
uczestnikiem bitew walcz¹c o wolno�æ u boku Leonidasa pod
Termopilami, by wyrwaæ siê z chciwych r¹k Kserksesa. Poznajê
tak¿e zak¹tki �czarnego l¹du�, ocieram siê o afrykañskie zwyczaje
i ich tragiczn¹ historiê, która wci¹¿ zatacza ko³o. Brnê dalej na
daleki wschód do Chin i napotykam Mur � cud �wiata a równocze-
�nie jakby symbol ludzkiej s³abo�ci � wzniesiony przez cz³owieka
dla obrony, a zarazem �wiadcz¹cy o ludzkiej niemo¿no�ci zacho-
wania pokoju i porozumienia. Wielki Mur � Wielka Metafora � (jak-
¿e aktualna w�ród ludzko�ci na przestrzeni wszystkich wieków).

I tak czytaj¹c kolejne stronice ksi¹¿ki czy te¿ wyruszaj¹c
w dalsz¹ z Nimi drogê nie tylko mo¿na ujrzeæ nieznane dot¹d
oblicze �wiata i odkurzyæ karty odleg³ych dni, ale czego� siê na-
uczyæ � dostrzec wiele p³aszczyzn codzienno�ci, które czêsto nikn¹
pod p³aszczem rutyny znudzenia i cynizmu. Spogl¹daæ na �wiat
nie przez pryzmat wstrz¹saj¹cych obrazów, których czêsto bywa-
my �wiadkami � nie obja�niaæ �wiata tylko przez to, �co zechcia³
nam pokazaæ w godzinach swoich konwulsji, kiedy wstrz¹saj¹
nim strza³y i wybuchy�, ale umiejêtnie spogl¹daæ na ludzi i ich
problemy w sposób otwarty i pokorny, wnikliwy i odpowiedzialny.

Herodot napisa³ swe �Dzieje� � historiê tamtych czasów,
by nie uleg³y bezlitosnym szponom zapomnienia i niepamiêci.
Kapu�ciñski � nie tylko w tej ksi¹¿ce, ale w wielu innych � poprzez
swoje podró¿e i ukazywanie �wiata � pragn¹³ nie tylko opisaæ, ale
i wyja�niæ ludzkie losy i tragedie. Daleki jestem, by oceniaæ czy
przez takie ksi¹¿ki �wiat staje siê lepszy, ale na pewno przybli¿a
nam to, co dla nas obce i dalekie � w czasie i przestrzeni.

Sp³ycon¹ wiarê pog³êbiæ!
Rekolekcje z papie¿em Benedyktem XVI

Prze¿ycie owych rekolekcji u³atwili mi moi
przyjaciele, którzy podarowali mi niedawno wy-
dan¹ ksi¹¿kê Ojca �wiêtego Benedykta XVI
�Jezus z Nazaretu�. Prezent sta³ siê duchow¹ ku-
racj¹, której do�wiadczy³em jako wielk¹ ³askê,
w po�rednictwie której uczestniczyli moi wierni
przyjaciele. Domy�lam siê, ¿e ich celem by³o uprzy-
jemniæ mi pobyt w tym osobliwym miejscu, a efekt
przerós³ oczekiwania.

W wyniku tego, postanowi³em podzieliæ
siê przemy�leniami na temat przeczytanej ksi¹¿ki
i potraktowaæ to jako recenzjê i tym samym zachê-
tê do jej przeczytania i ugruntowania swojej wiary.

Ksi¹¿ka, któr¹ papie¿ odda³ w rêce ludzi
wierz¹cych w Chrystusa, jest napisana jêzykiem
komunikatywnym i zrozumia³ym, chocia¿ nie da siê unikn¹æ odczucia, ¿e ten, który j¹
pisa³, nie wyzby³ siê (i pewno mu na tym nie zale¿y) swojego naukowego, profesorskie-
go i badawczego warsztatu i tym samym formy przekazu w akademickim stylu. Nie
stanowi to jednak wiêkszej przeszkody dla tych, którzy s¹ chêtni i otwarci na osobist¹
przygodê z papie¿em. c.d. na str. 7

W kwestii formalnej wypada zadaæ pyta-
nie, aby uzyskaæ poprawny wizerunek okolicz-
no�ci ich zaistnienia: Czym s¹ w ogóle rekolek-
cje? Naj³atwiejsz¹ odpowied� mo¿na zawrzeæ
w zdaniu: S¹ wydarzeniem maj¹cym pomóc
w gruntownym nawróceniu, które u³atwia spo-
tkanie z Bogiem, pomaga zbli¿yæ siê do Niego
i w konsekwencji prowadzi do poznania Go i za-
cie�nienia z Nim wiêzów przyja�ni � có¿ jak nie to,
mo¿e byæ wa¿niejsze dla cz³owieka wierz¹cego?

W tym sensie lektura ksi¹¿ki papie¿a Be-
nedykta XVI sta³a siê dla mnie form¹ osobistych
rekolekcji, które mia³em okazjê prze¿yæ bêd¹c re-
konwalescentem Szpitala w Rabce. Miejsce re-
kolekcji nie jest zwyczajne (czego nie muszê t³u-
maczyæ), a istniej¹cy klimat szpitalny sprzyja re-
fleksji.

R.B.
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Warto podkre�liæ, ¿e ksi¹¿ka napisana jest w sposób cieka-
wy i zajmuj¹cy. Wymaga od czytelnika koncentracji i uwagi. Nie
mo¿na jej czytaæ tak, jak siê ogl¹da seriale, które s¹ tak skonstru-
owane, ¿e po kilku opuszczonych odcinkach, bez trudno�ci mo¿na
�zatrybiæ o co idzie�. Czytanie tej pozycji wymaga od nas wysi³ku
intelektualnego oraz zaanga¿owania wewnêtrznego.

Papie¿, przybli¿aj¹c nam osobê Jezusa Chrystusa � Syna
Bo¿ego, naszego Pana i Zbawiciela, na podstawie Ewangelii maluje
Jego obraz, który jest bardzo wyrazisty i spójny. Interpretacji Ewan-
gelii dokonuje nie tylko w kontek�cie historycznym, ale w perspek-
tywie przysz³o�ci. W trakcie ewangelicznych rozwa¿añ, autor od-
wo³uje siê do bogactwa Tradycji Ko�cio³a, któr¹ otwiera jak skarb-
nicê wiary, by prezentowaæ najcenniejsze i najwarto�ciowsze jej
per³y; przytacza naukê zawart¹ w dzie³ach Ojców Ko�cio³a, ukazuje
�wiêtych, którzy przyoblekli siê obrazem Chrystusa. Posi³kuje siê
tekstami uznanych autorytetów teologicznych i filozoficznych, nie
unika dialogu z Tradycj¹ ¿ydowsko � rabinowsk¹, dostrzega wk³ad
�róde³ kultury i sztuki w budowanie ewangelicznego oblicza Jezu-
sa. Po mistrzowsku ukazuje relacje jakie zachodz¹ pomiêdzy tre�ci¹
Ksi¹g Starego i Nowego Testamentu. Wszystko to czyni w sposób
wyborny i niezwykle perfekcyjny, co �wiadczy o jego wielkim kunsz-
cie naukowo � literackim.

Ojciec �wiêty podejmuje tak¿e krytykê i celnie punktuje s³a-
bo�ci oraz b³êdy tych teologii, które, opieraj¹c siê na w³asnej teorii
i lekcewa¿¹c przekaz ewangeliczny, rzekomo rozja�nia³y i przybli¿a-
³y obraz Jezusa. Wykazuje tak¿e ograniczenia metod badawczych,
które na pewnym etapie chcia³y zdominowaæ biblistykê i egzegezê.
Ten szeroki wachlarz w¹tków i my�li stosuje po to, aby w sposób
logiczny, konkretny i efektywny, ukazaæ jasny i wyrazisty bosko �
ludzki obraz Jezusa historycznego i Jezusa wiary, który jest czêsto

17 czerwiec
11 Niedziela Zwyk³a

�<<...Odpuszczone s¹ jej liczne
grzechy, poniewa¿ bardzo
umi³owa³a.>>�

2 Sml 12, 1. 7-10. 13; Ga 2,
16-21; £k 7,36-8,3

/por. Ewangelia/

zamazany w sercach ludzi wierz¹cych, zmanipulowanych przez �wiat.
Nale¿y uwypukliæ jeszcze jedn¹ zaletê tej ksi¹¿ki. U³atwia

ona refleksje nad tre�ci¹. Autor stawia pytania, które nasuwaj¹ siê
podczas czytania i w ten sposób koncentruj¹ nasz¹ uwagê na tym,
co najistotniejsze. Uzyskane w konsekwencji rozwa¿añ odpowiedzi
zaspakajaj¹ g³ód intelektu, pragnienie serca i syc¹ wiarê.
Unikaj¹c jakichkolwiek sposobów koloryzowania, przejaskrawia-
nia, cukierkowania, trzeba uczciwie przyznaæ, ¿e czytanie tej ksi¹zki
jest okazj¹ do przemy�leñ i refleksji nad poziomem swojej wiary,
nad zrewidowaniem obrazu Jezusa jaki noszê w swoim sercu. Czy
aby nie zubo¿y³em oblicza Jezusa przyjmuj¹c informacje, które po-
chodz¹ spoza �róde³ Ewangelii i Ko�cio³a? A mo¿e mój Jezus jest
tak zdeformowany przez �wiat bêd¹cy na us³ugach z³ego, ¿e jest
tylko karykatur¹ prawdziwego Jezusa? Warto czytaæ, aby dokonaæ
duchowego remanentu.

Nie jest to ksi¹¿ka, któr¹ siê czyta i na chwilê pamiêta. Ona
pozostawia g³êboki �lad na duszy.

Nie próbujê tu dokonywaæ ¿adnych opracowañ, czy te¿
streszczeñ. Na nic siê to zda. By³oby to ewidentne okaleczenie dzie³,
którym mo¿na siê zach³ysn¹æ, tylko wtedy, gdy siê z nim obcuje.

Papie¿ posiada dar osobistego nawi¹zania kontaktu z czy-
telnikiem przez pisane s³owo. To taka subtelna wiê�, która czasem
tworzy siê pomiêdzy twórc¹ a odbiorc¹. Jest to niezwyk³y i rzadki
dar. Wytrawni czytelnicy wiedz¹, ¿e nie ka¿dy publicysta potrafi
wzbudziæ tak¹ duchow¹ relacjê. Do�wiadczyæ jej mo¿na zg³êbiaj¹c
ksi¹¿kê �Jezus z Nazaretu�.

¯yczê, aby spotkanie z Ojcem �wiêtym na kartach tej ksi¹¿ki
prowadzi³o do pog³êbienia wiary i autentycznego nawrócenia.

Komu zale¿y na duchowym wzro�cie nie zaniecha okazji jak¹
daje lektura przekazana nam przez papie¿a.

 Za dnia udziela mi Pan swojej ³aski,
 a w nocy Mu �piewam,

s³awiê Boga mego ¿ycia
(Ps 42, 9)

W. Sz.

Choæ pielgrzymi szlak i trud
nie s¹ mi obce, gdy¿ wielokrotnie
chodzi³em zarówno do Czêstochowy
jak i do Kalwarii, to noc¹ pielgrzymo-
wa³em po raz pierwszy. Pewne ele-
menty pozostaj¹ niezmienne � pod¹-
¿anie ku celu, osi¹gniêcie go i ¿al, ¿e
to ju¿ koniec, a po Mszy �wiêtej przed
Matka Bo¿¹  odczucie, ¿e minê³o za-
ledwie 5 minut od chwili wyj�cia. Je�li
za� chodzi o ró¿nice, to noc¹ jest
w pewnym sensie trudniej. Trzeba
bardziej siê mobilizowaæ, walczyæ
z fizycznym zmêczeniem, trudniej
o dyscyplinê, zaanga¿owanie. Z dru-
giej za� strony nie ma tego, co tak
czêsto absorbuje nasz¹ uwagê pod-
czas dnia. Jest inaczej. Ale aby siê
przekonaæ trzeba pój�æ. Co mnie naj-
bardziej zaskoczy³o, co zapamiêtam
z tej pielgrzymki? � To, ¿e tyle nas
posz³o. I choæ niewiele by³o czasu na
poznanie siê, na rozmowê, dziêkujê
ka¿demu kto by³ za wspólny pielgrzy-
mi trud. Czêsto spotyka³em siê z py-
taniem  � Czy daleko jeszcze? � Od-
powiem, ¿e wtedy daleko nie by³o,
lecz ka¿dego dnia czeka nas droga
czêsto du¿o d³u¿sza i trudniejsza. Do
zobaczenia nastêpnym razem na
pielgrzymim szlaku.

M. �.

Czy Pan Bóg dzia³a
w nocy?

Prowokacyjne pytanie? A mo¿e bez sensu? Bóg � Ten, Który jest (Wj 3,11)
dzia³a zawsze i wszêdzie � odpowie teolog. Warto mo¿e siê w tym miejscu zasta-
nowiæ jakie ka¿dy z nas ma skojarzenia z noc¹. Wiele z nich jest z³ych, wiele napawa
lêkiem. Wielcy mistycy (i nie tylko) mówi¹ o �ciemnej nocy wiary� maj¹c na my�li
szczególne do�wiadczenie prze¿ywane w drodze do Boga. Siêgaj¹c do Biblii mo¿-
na doj�æ do wniosku, ¿e noc to czas szczególnego dzia³ania Boga� w nocy wypro-
wadza Izraelitów z Egiptu (Wj 13,21), opuszcza swój grób (J 20,1), powo³uje Samuela
(Sm 3,2-10) i ucisza burzê na Jeziorze (Mk 4 35-41), zwiastuje Józefowi poczêcie
Swego Syna (Mt 1,20), rozmawia z Nikodemem (J 3,1-21), kroczy po wodzie na
spotkanie uczniów (Mk 6, 47-50), ratuje swego Syna ucieczk¹ do Egiptu (Mt 2,14)
i otwiera bramy wiêzienia by uwolniæ Aposto³ów (Dz 5,19)�

W nocy z 27 na 28 kwietnia br. 38 m³odych ludzi (!) z Jawornika (i nie tylko),
którym towarzyszy³ ks. Wikariusz Bart³omiej zorganizowa³o I-sz¹ nocn¹ pielgrzym-
kê z naszej wioski do Kalwaryjskiej Pani. Niektórzy z nich dziel¹ siê z nami czego
do�wiadczyli tej nocy.
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Sama inicjatywa pój�cia noc¹ do Kalwarii by³a
�wietna, co widaæ by³o po takiej ilo�ci chêtnej m³odzie-
¿y. Choæ szli�my prawie pó³ nocy to nie czu³o siê drogi.
Warto by³o po�wiêciæ jedn¹ noc i jeden sen na tak¹
wêdrówkê, bo szli�my dla �kogo�� i to nas motywo-
wa³o. A oprócz tego poznali�my siê, po�piewali�my
i po�miali.

Jak wygl¹da taka �nocna� pielgrzymka? O tym
nie bêdê pisaæ. Niech ka¿dy z was siê przekona i do³¹-
czy do nas nastêpnym razem. Moim zadaniem jest na-
pisaæ sprawozdanie z tej wyprawy. Otó¿ nasz¹ wêdrów-
kê rozpoczêli�my pal¹c ognisko i �piewaj¹c pie�ni wy-
chwalaj¹ce Boga.

Wyruszyli�my oko³o godziny 1-szej w nocy.  Pod-
czas marszu przez las czasami szli�my w spokoju
i ciszy (ale rzadko by³y takie momenty?). Wiêkszo�æ
wêdrówki chyba po�wiêcili�my na odpoczynek, bo nie-
które osoby nie dawa³y rady. Oczywi�cie ¿artujê.

Oko³o 7-mej rano dotarli�my do naszego celu
jakim by³ Klasztor OO. Bernardynów na górze Kalwarii.
Pó�niej ksi¹dz Bart³omiej Pêpek odprawi³ koncelebro-
wan¹ mszê �w. Spêdzi³am mi³e chwile podczas tej piel-
grzymki. Da³a mi ona mo¿liwo�æ zastanowienia siê nad
w³asnym ¿yciem i duchowo�ci¹. Mam nadziejê ¿e nie
by³a to jedyna taka nasza wyprawa i liczê ¿e powtórzy
siê i to jak najszybciej.

Ciemno� g³o�no, t³oczno i weso³o wszêdzie... co to bêdzie?!
co  to bêdzie?!

Nocna pielgrzymka przez zielone ³¹ki i lasy, górskie �cie¿ki
zostanie w mej pamiêci, na pewno przez jeszcze d³ugi czas.  Najbar-
dziej ucieszy³am siê z tego, ze a¿ tyle osób postanowi³o pój�æ i po-
�wiêciæ swój wolny czas dla Jezusa. Fajnie jest, gdy grupa ludzi ma
wspólny cel i d¹¿y do niego razem. Podoba³o mi siê to, jak pokonywa-
li�my trasê wspólnie, jak jedno �cia³o�, na którego czele sta³ Chrystus
� nasz przewodnik. W naszych sercach by³ tylko jeden cel � klasztor
OO. Bernardynów na Kalwarii. Choæ droga nie by³a ³atwa, ka¿dy (mo¿e
z ma³ymi  wyj¹tkami?) pokonywa³ drogê z u�miechem  na twarzy
i z  my�l¹, i¿ z ka¿dym krokiem  jest bli¿ej celu. Dobrze, ¿e ka¿dy
z nas mia³ obok siebie kogo�, kto podtrzyma³, gdy górka by³a zbyt
stroma i grozi³o upadkiem, i to siê nazywa braterska pomoc?.

Dziêki osobom � Tomka, który by³ g³ównym organiza-
torem i ks. Bart³omiejowi, ta pielgrzymka mog³a siê odbyæ i dlatego
g³ówne podziêkowania kierujê w ich  stronê?. Id¹c, rozpiera³a nas ener-
gia, dlatego postanowili�my zrobiæ zawody � �Kto g³o�niej za�piewa?�.
Mateusz, nasz animator muzyczny, poda³ piosenkê, zagra³ wstêp i za-
czê³a siê ostra rywalizacja.  Pocz¹tek kontra koniec grupy. Niestety nie
wy³onili�my zwyciêzców, bo obydwie  grupy spisa³y siê na medal.

Ale nie tylko �piew i rozmowy nam towarzyszy³y, tak¿e modli-
twa. Czuæ by³o miêdzy nami obecno�æ Jezusa. Mogê mieæ tylko cich¹
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku znowu wybiorê siê na tak¹ pielgrzym-
kê. Koñcz¹c, chcia³abym bardzo, ale to bardzo podziêkowaæ wszyst-
kim, którzy brali udzia³ w tym spotkaniu. Jeste�cie WIELCY!?

Jdocha

Dnia 7 maja br. w Stra¿nicy OSP odby³o siê I-sze inaugu-
racyjne zebranie nowo wybranej Rady So³eckiej. W zebraniu
uczestniczyli tak¿e ks. Proboszcz W³adys³aw Salawa, Przewodni-
cz¹cy by³ej Rady So³eckiej Jan Burkat oraz Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu My�lenice Józef Tomal.

Pierwsze s³owa zgromadzeni skierowali do Boga odma-
wiaj¹c modlitwê Pañsk¹ i zawierzaj¹c w niej dobremu Ojcu wszel-
kie poczynania, zamiary i prace, prosz¹c o wszelk¹ pomoc i m¹-
dro�æ w dzia³aniu. Spotkanie mia³o uroczysty charakter. Rozpo-
czynaj¹c go zebrani w modlitwie Pañskiej polecili Bogu wszelkie
swoje zamiary.

Zebranych powita³ Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej W³ady-
s³aw Kurowski zapowiadaj¹c w pierwszych s³owach uroczysty cha-
rakter spotkania. Wyrazi³ podziêkowanie ustêpuj¹cym so³eckim
w³adzom samorz¹dowym Jawornika, a obecnemu na spotkaniu
Panu Janowi Burkatowi wrêczono upominek w postaci piêknego
albumu przedstawiaj¹cego pontyfikat naszego Ojca �wiêtego
Jana Paw³a II. Podobny upominek otrzyma³ tak¿e ustêpuj¹cy So³tys
Stanis³aw Szuba.

(Na podst. Wiadomo�ci So³ectwa Jawornik  nr 1, 13 maj 2007)

Jan �wierczek � mam 56 lat,
jestem od 3 lat wdowcem,

mam dwóch doros³ych synów,
córkê mê¿atkê oraz jedn¹ wnucz-
kê. Urodzi³em siê w Raciborzu na
opolszczy�nie. Ukoñczy³em Poli-
technikê �l¹sk¹ w Gliwicach.
Tam pozna³em sw¹ przysz³¹
¿onê Helenê. Wspólne ¿ycie roz-
poczêli�my z wyboru w O�rodku
dla Niewidomych w Laskach pod
Warszaw¹. Spêdzili�my tam 15
lat. W roku 1991 podjêli�my de-
cyzjê powrotu w strony rodzinne
¿ony. ̄ ona przez wiele lat praco-
wa³a w ZSZ i LO w Su³kowicach,
a ja w O�rodku dla Niewidomych i S³abowidz¹cych w Krakowie.

Po zamieszkaniu w Jaworniku powoli przyswaja³em sobie
tutejsz¹ kulturê, zwyczaje i obyczaje i aby stan¹æ w prawdzie, mu-
szê stwierdziæ, ¿e nie by³ to dla mnie proces ³atwy.

Za wielki dar zaufania jawornickiej spo³eczno�ci poczytujê
wybór mojej osoby na radnego RM w My�lenicach roku 1998

Z prawdziwym wzruszeniem cz³onkowie nowej rady wys³u-
chali s³ów skierowanych do nich przez Jan Burkata � jednego
z najbardziej cenionych seniorów naszej wsi. Wszystkim wiadomo
o ogromnym zaanga¿owaniu Pana Jana Burkata w sprawy wsi. S³o-
wa skierowane do zebranych by³y dla zebranych wielkim umocnie-
niem, ¿e warto (a w przypadku Pana Jana by³o to od samej m³odo-
�ci) daæ cz¹stkê swego czasu i siebie innym. £zy rado�ci które
pojawi³y siê na jego twarzy by³y najlepsz¹ pieczêci¹ takiej postawy.

Znacz¹ca czê�æ spotkania po�wiêcona by³a przedsta-
wieniu siê cz³onków nowej Rady So³eckiej Jawornika oraz wy-
s³uchaniu proponowanych przez nich zagadnieñ, którym w spo-
sób szczególny chcieliby siê oddaæ. Poni¿ej przedstawiamy ich
sylwetki oraz ich s³owa, które pragn¹ skierowaæ do wszystkich
mieszkañców.

Od lewej: Jan Burkat, Jan Polewka

Asia B.

Ewela

Inauguracyjne zebranie
Rady So³eckiej
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i ponownie w 2002 roku. W RM pe³ni³em funkcjê Przewodnicz¹ce-
go Komisji RM ds. Rodziny. W kwietniu br. powierzona zosta³a mi
przez Zebranie Wiejskie funkcja so³tysa.

Dziêkuj¹c za wybór wyra¿am jednocze�nie pragnienie ta-
kiego dzia³ania by nie zawie�æ udzielonego mi zaufania. Jako
gospodarz wsi pragnê w �cis³ej wspó³pracy z Rad¹ So³eck¹ pra-
cowaæ nad pog³êbieniem wiêzi i dobrych relacji miêdzy miesz-
kañcami Jawornika.

Moje zami³owanie to turystyka, hodowla pszczó³, a od dwóch
lat wiele rado�ci i satysfakcji sprawia mi wspó³praca z liczna grup¹
osób zaanga¿owanych w tworzenie naszego parafialnego pisma
�Bia³y Kamyk�.

W³adys³aw Kurowski � mam 47 lat, od urodzenia mieszkam
w Jaworniku. Jestem ¿onaty, mam troje dzieci. Jestem absol-

wentem Akademii Pedagogicznej. Ukoñczy³em podwójne studia
podyplomowe, kurs spó³ek prawa handlowego. Znam jêzyk nie-
miecki na �rednim poziomie.

W latach 1994-2006 reprezentowa³em Jawornik w Ra-
dzie Gminy i Radzie Powiatu My�lenickiego. W latach 1998-2002
sprawowa³em funkcjê burmistrza Miasta i Gminy My�lenice,
a w latach 2002-2006 by³em w-ce starost¹ Powiatu My�lenickie-
go. Obecnie pe³niê spo³ecznie funkcjê przewodnicz¹cego powia-
towej Rady Zatrudnienia oraz cz³onka Spo³ecznej Rady Szpitala.
Od kwietnia tego roku jestem
przewodnicz¹cym Rady So³ec-
kiej w Jaworniku.

Moj¹ ambicj¹ jest, aby
Jawornik by³ miejscowo�ci¹ wy-
ró¿niaj¹c¹ siê w gminie My�le-
nice - nie tylko pod wzglêdem
wielko�ci, ale nade wszystko
aktywno�ci¹ swoich mieszkañ-
ców dla dobra nas wszystkich.
Wierzê, ¿e dziêki wspó³pracy
Rady So³eckiej, mieszkañców,
organizacji spo³ecznych, przed-
siêbiorców  uda nam siê wypra-
cowaæ takie efekty, które bêd¹
nas satysfakcjonowaæ.

Helena Pustu³a � mam 50 lat. Jestem mê¿atk¹, mam syna
oraz córkê mê¿atkê i jednego wnuka. Jawornik to moja ro-

dzinna miejscowo�æ, tutaj siê urodzi³am i mieszkam do dzi�.
Pracujê od 35 lat na stanowisku kierownik w firmie PSS

�SPO£EM� w My�lenicach. Na forum Rady So³eckiej chcia³a-
bym podejmo-
waæ zadania,
dziêki którym
nasza miejsco-
wo�æ bêdzie
mog³a prê¿nie
siê rozwijaæ. Ja-
wornik jest naj-
wiêksz¹ stref¹
p r z e m y s ³ o w ¹
w powiecie my-
�lenickim, wiêc
ju¿ mamy siê
czym szczyciæ
i pi¹æ siê nadal
do przodu.

M o j e
zami³owanie to
turystyka, wê-
drówki,  zwie-
rzêta. c.d. na str. 10

Od lewej: Helena Pustu³a, Jan Burkat,
Jan Polewka

Maria Szafraniec � od kilku pokoleñ zwi¹zana jestem z roda-
mi  Oliwów, Wyrobów, Szafrañców  z Jawornika, ur. w My-

�lenicach, ochrzczona w ko�ciele w Jaworniku w1955 r.
Ponad 25 lat miesz-

ka³am w  Krakowie-Nowej
Hucie. W Jaworniku miesz-
kam z mê¿em Andrzejem
i dzieæmi od 1991 r. Ukoñ-
czy³am  WSP  w 1980 r. oraz
podyplomowo AGH w 2000
r. Jestem nauczycielk¹ fizy-
ki i techniki. W tutejszej
Szkole Podstawowej praco-
wa³am 10 lat, a  od czasu
reformy w 2000 r  w Gimna-
zjum na Zarabiu w My�leni-
cach. Mam dwoje dzieci:
El¿bieta � technik farmacji
i studentka IV roku Chemii
na Politechnice Krakow-
skiej oraz Krzysztof � uczeñ
Gimnazjum i Szko³y Muzycznej na Zarabiu.

By³am Radn¹ MiG My�lenice w ubieg³ej kadencji.
Zawsze s¹ mi bliskie sprawy ludzi i �rodowiska w którym ¿yjê.
Pragnê wszystkim, którzy na mnie g³osowali � zarówno w Wy-
borach Samorz¹dowych jak i do Rady So³eckiej � serdecznie
podziêkowaæ.

Moje motto to � �Nie musi siê byæ zamo¿nym, aby
byæ bogatym � w dobro i mi³o�æ dla bli�nich.�

Tadeusz Ho³uj � mam 49 lat. Jestem rodowitym Jawornicza-
ninem, mam jedn¹ córkê Ewelinê. Prowadzê firmê � trans-

port, roboty ziemne i bu-
dowlane; zatrudniam kilku
pracowników.

W Radzie So³eckiej
chcia³bym zaj¹æ siê szcze-
gólnie rozwojem infra-
struktury � popraw¹ jako-
�ci dróg, chodników, ka-
nalizacj¹. Moje hobby to �
narciarstwo, motocykle.

¯yczê wszystkim
mieszkañcom Jaworni-
ka i sobie piêknego oraz
szybkiego rozwoju na-
szej wsi.

Bogus³aw Ku�miñski � mam lat 54. Moja rodzina to ¿ona Da-
nuta, synowie Dawid i Arkadiusz, synowa Alicja oraz dwoje

wnuków Patryk i Agnieszka.
W Jaworniku zamieszka³em w roku 1976 r. O rok wcze-

�niej rozpocz¹³em pracê w charakterze nauczyciela muzyki
w Szkole Podstawowej. W chwili obecnej jestem na emerytu-
rze. W Radzie So³eckiej jestem po raz pierwszy. Przez 5 lat
uczestniczy³em w pracach  Komitetu budowy wodoci¹gu.
Chcia³bym zajmowaæ siê rozwijaniem oraz propagowaniem
dzia³alno�ci kulturalnej naszej miejscowo�ci.

Interesujê siê sztuk¹ ze skierowaniem na muzykê, a tak¿e
pi³k¹ no¿n¹.

W mojej pracy na rzecz spo³eczno�ci Jawornika bêdê kie-
rowa³ siê fragmentem tekstu piosenki K. Kowalskiej � �Ka¿da
droga jest ³atwiejsza, gdy widzisz to, co dobre jest�.
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Od lewej: Jan Burkat, ks. Proboszcz W³adys³aw Salawa,
W³adys³aw Kurowski, Andrzej Paw³owski

Dariusz £abêdzki � mam 32
lata. Pochodzê z ma³ej miej-

scowo�ci Wola Testerowa ko³o Jê-
drzejowa (woj. �wiêtokrzyskie).
Ukoñczy³em Akademiê Górniczo-
Hutnicz¹ w Krakowie � kierunek bu-
downictwo.  W czasie studiów po-
zna³em m¹ przysz³¹ ¿onê El¿bietê.
Po zawarciu ma³¿eñstwa postano-
wili�my zamieszkaæ w rodzinnych
stronach ¿ony � Jaworniku.

Po ukoñczeniu studiów
podj¹³em pracê w firmie instala-
cyjno-budowlanej Zak³ad Sieci Sanitarnych Kutryba sp.j. w My�le-
nicach, w której pracujê do dnia dzisiejszego.

Siedem lat pracy w firmie instalacyjno-budowlanej, kiero-
wanie pracami przy budowie sieci wodoci¹gowych, kanalizacyj-
nych, przydomowych oczyszczalni �cieków i wielu innych pozwoli-
³o mi do�æ dobrze zapoznaæ siê z t¹ problematyk¹. Dziêki czêstym
spotkaniom na szczeblu gminnym mia³em okazjê poznaæ specy-
fikê relacji na linii �rodowisko wiejskie � gmina. Poprzez pracê
w Radzie So³eckiej Jawornika chcia³bym bardzo wykorzystaæ tê
wiedzê na rzecz naszej wsi.

Andrzej Paw³owski � mam 55 lat, urodzi³em siê w Krakowie,
jestem lekarzem internist¹ i specjalist¹ reumatologii. Prowa-

dzê, wraz z ¿on¹ Zofi¹ � pediatr¹, O�rodek Zdrowia w Jaworniku.
Jestem ¿onaty od 30 lat, mam czworo dzieci (2+2), syn

Jerzy mieszka wraz z rodzin¹ w Jaworniku. Zamieszkali�my
w Jaworniku w 2004 r. po 17-letnim pobycie w Austrii.

Ca³e doros³e ¿ycie by³em zaanga¿owany w s³u¿bê publiczn¹
� najpierw harcerstwo, potem Solidarno�æ i wreszcie duszpa-
sterstwo i samorz¹d Polonii. Uwa¿am to za podstawowy obowi¹-
zek tak, jak wype³nianie obowi¹zków rodzinnych czy pracê.
Oczywi�cie ka¿dy musi wybraæ kierunek najbardziej pasuj¹cy do
jego zdolno�ci i mo¿liwo�ci. Za szczególnie mi bliskie uwa¿am
problemy rodzinne. W tym szerokim ha�le miejsce szczególne

Wac³aw Szczotkowski � mam
45 lat, jestem rdzennym

Jaworniczaninem. Moja ¿ona Kry-
styna równie¿ pochodzi z Jaworni-
ka. Mam dwójkê doros³ych dzieci.

Jestem nauczycielem kate-
chet¹ w gimnazjum.

W poprzedniej kadencji by-
³em równie¿ cz³onkiem Rady So-
³eckiej. Poprzez pe³nienie tej funk-
cji stara³em siê w³¹czyæ w dzia³a-
nia dla naszej wsi, gdy¿ zale¿y mi
aby Jawornik piêknia³, rozwija³ siê,
a nam ¿y³o siê tu dobrze.

Z tej te¿ przyczyny, zale¿y mi na wspó³pracy i wspó³dzia³aniu
wszystkich tych, którym le¿y na sercu dobro wspólne, nie tylko tych
odpowiedzialnych z urzêdu, czyli So³tysa, Rady So³eckiej, Ks. Pro-
boszcza, Dyrektorów Szkó³ i szefów innych instytucji, ale równie¿
tych, którzy swoim do�wiadczeniem, m¹dro�ci¹ i intelektem s¹
chêtni w³¹czyæ siê w dzia³ania zmierzaj¹ce do usprawnienia i ulep-
szenia naszego bytowania. Bardzo brakuje zaanga¿owania i za-
pa³u m³odych ludzi, których potencja³ i energia o¿ywi³yby i usku-
teczni³y wspólne dzia³ania.

Od lat zauwa¿alny jest wysi³ek i starania sporej czê�ci Ja-
worniczan, zmierzaj¹cy ku temu, aby nasza miejscowo�æ by³a
atrakcyjna i czysta. Dlatego konsekwencj¹ tych zabiegów by³oby
doprowadzenie do powstania kanalizacji, która korzystnie popra-
wi³aby jako�æ naszego ¿ycia. Przy wspólnych wysi³kach nie by³oby
to tylko pobo¿ne ¿yczenie i marzenie, ale realne osi¹gniêcie.

Jan Wi�nicz � mam 60 lat, jestem ¿onaty, mam czworo dzieci.
W Jaworniku zamieszka³em w 1969 r. Z zawodu jestem

�lusarzem, ale wykonujê zawód rolnika i prowadzê gospodar-
stwo rolne wraz ¿on¹ Mari¹ i dwójk¹ dzieci Ann¹ i Micha³em. Jest
ono najwiêksze w naszej wiosce. Dwójka pozosta³ych Jola
i Agata jest ju¿ usamodzielniona i posiada w³asne rodziny.

Jako rolnik na forum Rady So³eckiej chcia³bym poprawiæ ja-
ko�æ dróg dojazdowych do pól, gdy¿ s¹ one w bardzo z³ym stanie.

Moje hobby to sport w ka¿dej dziedzinie.

Adam W³och � mam 57 lat. Jestem ¿onaty, mam troje dzieci.
Jestem rodowitym Jaworniczaninem. Prowadzê dzia³alno�æ

gospodarcz¹ � transport samochodowy i roboty ziemne, za-
trudniam dwóch pracowników.

Jestem cz³onkiem Rady
Rodziców Gimnazjum oraz
cz³onkiem LZS �Jawor� w Jawor-
niku. W poprzedniej kadencji by-
³em równie¿ cz³onkiem Rady So-
³eckiej. Bardzo chcia³bym w³¹-
czyæ siê w dzia³ania maj¹ce na
celu poprawê bezpieczeñstwa na
�zakopiance�, tak¿e na drogach
wiejskich.

Bardzo interesuje mnie eko-
logia i rozwój sportu w�ród m³o-
dzie¿y.

Od lewej: Jan Wi�nicz i Bogus³aw Ku�miñski

zajmuje wychowanie dzieci i m³odzie¿y w duchu naszej wiary na
szlachetnych ludzi, oraz dobrych, aktywnych obywateli naszej
ojczyzny, i to zarówno tej wielkiej � Polski, jak i malutkiej � Jawor-
nika. Marzy mi siê wie� naprawdê aktywna, w której ka¿dy po
trochu buduje wspólne lepsze ¿ycie. Gdzie ka¿dy dobry pomys³
znajdzie natychmiast wielu chêtnych do jego realizacji. Gdzie wszy-
scy doskonale rozumiej¹, ¿e czas i grosz w³o¿ony we wspólne
sprawy nie jest stracony, ale zwraca siê wielokroæ.
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Korona dope³niona
�wiêto�ci¹

24 czerwiec
Uroczysto�æ Narodzenia
�w. Jana Chrzciciela

�Dla El¿biety za� nadszed³ czas rozwi¹-
zania i urodzi³a syna.�

Iz 49, 1-6; Dz 13, 22-26;
£k 1, 57-66. 80

/por. Ewangelia/

Jan D³ugosz tak pisa³ o Jadwidze, córce Ludwika Andega-
weñskiego i wnuczce El¿biety £okietkównej: � ...rzadkimi nad po-
dziw wdziêkami od natury ozdobiona, æwiczona w naukach, uk³ad-
na w obej�ciu, zachowuj¹ca skromno�æ i powagê, nie tylko urodze-
niu swojemu, ale i kobiecie w³a�ciw¹...�.

Tkwi¹ca w uk³adach wielkiej polityki europejskiej, zosta³a
ju¿ jako dziecko zarêczona z ksiêciem Wilhelmem Habsburgiem,
a maj¹c 10 lat ukoronowana na króla Polski. Jako 11-letnia dziew-
czynka musia³a podj¹æ niezwyk³¹ decyzjê, aby dzieliæ swe ¿ycie ze
starszym o æwieræ wieku pogañskim ksiêciem. Dla nawrócenia W³a-
dys³awa Jagie³³y i w³¹czenia do chrze�cijañstwa Litwy - ostatniego
nieochrzczonego skrawka Europy - zrezygnowa³a z bliskiego jej �wia-
ta, który uosabia³  rówie�nik Wilhelm. Jak trudna i niebezpieczna
by³a to sytuacja niech �wiadczy to, ¿e m³ody Habsburg przyjecha³
potajemnie do Krakowa i chcia³ jako narzeczony podstêpem wej�æ
w prawa ma³¿eñskie. Zasta³ jednak bramy Wawelu szczelnie zamkniê-
te. Wtedy to powsta³a równie romantyczna, co nieprawdziwa opo-
wie�æ, jakoby Jadwiga brzydz¹c siê dzikusem z Litwy sama wezwa³a
swego wymarzonego piêknego i kulturalnego ksiêcia. Prawdziwy
romantyzm i heroizm tkwi³ jednak  w osobistym podporz¹dkowaniu
siê tej m³odej dziewczyny dla dobra Ko�cio³a i nowej ojczyzny. Wkrót-
ce te¿ mo¿na by³o ujrzeæ wspania³e owoce tego po�wiêcenia.

Chrzest Jagie³³y, jego ma³¿eñstwo z Jadwig¹ w dniu jej
12-tych urodzin i koronacja na króla Polski (1386) rozpoczê³y trwaj¹-
cy ponad piêæ wieków �cis³y zwi¹zek naszych narodów. Pokojowa
chrystianizacja Litwy zaoszczêdzi³a tej ziemi krwawych wojen relij-
nych, do których sposobili siê ju¿ rycerze Zakonu Krzy¿ackiego.
Jednak wojna Polski i Litwy z Krzy¿akami ci¹gle wisia³a na w³osku.
M³odziutka królowa osobi�cie zaanga¿owa³a siê w za¿egnanie tej
gro�by. Niewiarygodne, ale niespe³na 14-letnia Jadwiga  zaprosi³a
w 1397 r. wielkiego mistrza Zakonu na spotkanie w Toruniu. Ten
jednak zlekcewa¿y³ propozycjê i upokorzona królowa wróci³a z ni-
czym do Krakowa.

Jadwiga uwa¿ana by³a przez wielu nie tylko za najpiêkniejsz¹,
ale i za naj�wiatlejsz¹ kobietê  Europy swojej epoki. Autentycznie
ukocha³a now¹ ojczyznê, a zw³aszcza nawrócon¹ Litwê, której by³a
jakby matk¹ chrzestn¹. Wiedz¹c jak wielkie s¹ potrzeby, królowa
osobi�cie anga¿owa³a siê w chrystianizacjê tych ziem: wyposa¿a³a
�wi¹tynie, �l¹c dla nich haftowane przez siebie ornaty i  troskliwie
dobiera³a misjonarzy. W 1397 r. ufundowa³a w Pradze kolegium dla
kszta³c¹cych siê polskich i litewskich kleryków.

Ka¿dy polski ród chc¹c pos³aæ tam  swego syna musia³ po-
kryæ koszty nauki dla jednego ubo¿szego sudenta znad Niemna.
M¹dra królowa ju¿ od 1390 r. stra³a siê o odnowienie
podupad³ej kazimierzowskiej Akademii Krakowskiej,
a zw³aszcza o uzupe³nienie jej o brakuj¹cy wydzia³ teo-
logiczny. Skupi³a wokó³ swego dworu przedstawicieli
elit politycznych i intelektualnych kraju. Podejmowa³a
teologów i prawników z Uniwersytetu Karola w Pra-
dze, którzy mieli organizowaæ ten nowy wydzia³ w Kra-
kowie.Wysi³ki te zaowocowa³y w wydanym przez króla
W³adys³awa Jagie³³ê w roku 1400 akcie restauruj¹cym
Uniwersytet obejmuj¹cy tak¿e, za zgod¹ papie¿a, stu-
dia teologiczne.

Znane s¹ liczne dzie³a dobroczynne królowej
Jadwigi - fundacja psa³terzystów dla katedry na Wawe-
lu, nadania dla szpitali i klasztorów dominikanów we

Lwowie i Sando-
mierzu oraz cyster-
sów w Koprzywni-
cy - a tak¿e jej tro-
ska o ubogich, po-
k r z y w d z o n y c h
i skazañców. To ona
wprowadzi³a do
Krakowa karmeli-
tów, jak równie¿ be-
nedyktynów s³o-
wiañskich z Pragi.

Za wszyst-
kie te wspania³e
sukcesy p³aci³a jed-
nak olbrzymi¹ cenê
osobistych wyrze-
czeñ i upokorzeñ.
Zreszt¹ pobo¿no�æ
i pokora by³y najbar-
dziej uderzaj¹cymi
cechami charakte-
ru wielkiej i dobrej
królowej. Swój trudny los ofiarowa³a Panu Bogu, czêsto trwaj¹c
w modlitwie przed cudownym krzy¿em Chrystusa w katedrze wawel-
skiej.

Jednak najciê¿szê próbê mia³a jeszcze przed sob¹. W 1399 r.
w niezwykle trudnym porodzie wyda³a na �wiat pierworodn¹ có-
reczkê. Niestety dziecko zmar³o po kilku tygodniach. S³abiuteñka
królowa by³a �wiadoma szybko zbli¿aj¹cej siê w³asnej �mierci. Jed-
nak nawet i wtedy nie zapomnia³a o potrzebach ukochanego kraju.
W³a�nie w tamtych dniach zapisa³a w testamencie wszystkie swoje
klejnoty na potrzeby budz¹cej siê znowu do ¿ycia Akademii Krakow-
skiej. My�la³a te¿ z trosk¹ o losie pañstwa. Aby utwierdziæ Jagie³³ê
w prawach do polskiego trony i unikn¹æ wojny domowej, zachêca³a
mê¿a, by rych³o po jej �mierci po�lubi³ wnuczkê Kazimierz Wielkie-
go. Umar³a cztery dni po córeczce - 17 lipca 1399 r.

Kult dobrej i  �wi¹tobliwej królowej rozszerzy³ siê niezwykle
szybko. Za jej przyczyn¹ wierni uzyskiwali liczne ³aski, a przed jej
grobem - po lewej stronie od o³tarza g³ównego, przy zakrystii � bez
przerwy modlili siê coraz liczniejsi pielgrzymi. £aski te i cuda zaczêto
spisywaæ w specjalnym rejestrze ju¿ w XV w. Wkrótce zaczêto j¹
nazywaæ �wiêt¹, a od XVII w. we wszystkich katalogach �wiêtych
znajdziemy notki o b³ogos³awionej Jadwidze, królowej Polski.

Od pocz¹tku XVII w. kult przenios³ siê od jej grobu do o³tarza
cudownego Krzy¿a, przed którym tak czêsto siê modli³a. Z tego te¿
Krzy¿a mia³ przemawiaæ do niej Pan Jezus.

c.d. na str. 12
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   XX-ta rocznica
   �wiêceñ kap³añskich
   ks. Proboszcza

W dniu 17 maja o godz. 18-tej w ko-
�ciele w Jaworniku prze¿ywali�my wraz
z ks. Proboszczem W³adys³awem
XX-rocznicê jego �wiêceñ kap³añskich.
Czcigodny Jubilat wraz z ks. Wikariuszem
Bar³omiejem odprawili uroczyst¹ Mszê
�w. w intencji dziêkczynnej za wszelkie
³aski i b³ogos³awieñstwa do�wiadczone
w ci¹gu 20 lat kap³añskiej pos³ugi. Dziê-
kuj¹c Bogu za dar powo³ania i jego mi-
³o�æ w s³owach skierowanym do zgroma-
dzonych wiernych ks. Proboszcz nie ukry-
wa³ swego wzruszenia wymow¹ tej piêk-
nej uroczysto�ci. Uroczyst¹ liturgiê
u�wietni³a swym piêknym �piewem m³o-
dzie¿ oazowa. Wyra¿aj¹c swe podziêko-
wania ks. Proboszczowi W³adys³awowi
za duchow¹ pos³ugê, ¿yczenia opieki
Bo¿ej, wszelkich potrzebnych si³ i zdro-
wia na dalsze lata kap³añskiej s³u¿by
w imieniu mieszkañców z³o¿yli przedsta-
wiciele Rady Duszpasterskiej, Rady So-
³eckiej oraz m³odzie¿y Jawornika.

Mimo, ¿e proces kanonozacyjny zacz¹³ siê ju¿ w 1426 r., to jednak
zakrêty historii kaza³y czekaæ jeszcze ponad pó³ tysi¹ca lat na jego zakoñcze-
nie. By³a to jedna z najd³u¿szych i najdziwniejszych kanonizacji w polskim
ko�ciele.

Niezwyk³e rozszerzenie kultu królowej nast¹pi³o w okresie zaborów
i po odzyskaniu niepodleg³o�ci. W 1909 r., a potem w okresie miêdzywojen-
nym, podjête zosta³y ponownie starania o kanonizacjê królowej Jadwigi.
W 1949 r. za zgod¹ kardyna³a Adama Sapiehy szcz¹tki jej zosta³y przeniesio-
ne do przepiêknego grobowca z bia³ego marmuru. Sta³ on siê miejscem
szczególnych pielgrzymek m³odzie¿y i przez lata by³ dos³ownie obsypany
tysi¹cami tarcz szkolnych z ca³ej Polski, a pó�niej te¿ z Wêgier i Litwy. Wielu
z nas pamiêta dobrze ten obraz, a i dzisiaj warto przystan¹æ przed majesta-
tyczn¹ spokojn¹ figur¹ dobrej królowej z pieskiem u stóp, pochowanej
z drewnianymi insygniami, które mo¿emy zobaczyæ w szkatule obok.
W 1979 r podczas pierwszej pielgrzymki do Polski papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³
uznanie trwaj¹cego �od niepamiêtnych czasów kultu� i w³¹czy³ jej wspo-
mnienie do kalendarza liturgicznego, mimo ¿e nie zosta³ zakoñczony proces
beatyfikacyjny. Wtedy te¿ odprawi³ przed cudownym Krzy¿em wawelskim
pierwsz¹ mszê �w. o b³ogos³awionej Jadwidze. Oficjalne og³oszenie Jadwigi
Wawelskiej b³ogos³awion¹ nast¹pi³o jednak dopiero podczas pielgrzymki Ojca
�w. do ojczyzny w roku 1987 - 600 lat po chrzcie Litwy. Relikwie przeniesiono
ze wspominanego marmurowego grobowca do specjalnej skrzyni z br¹zu
umieszczonej w o³tarzu cudownego Krzy¿a. �wiêt¹ og³oszona zosta³a 8 czerw-
ca 1997 r. na krakowskich B³oniach. I tu znowu rzecz niezwyk³a - by³a to
pierwsza kanonizacja og³oszona przez papie¿a na ziemiach polskich.

�Raduj siê, Krakowie! To w³a�nie g³êbi jej umys³u i serca zawdziê-
czasz, królewska stolico, ¿e sta³a� siê znacz¹cym w Europie o�rodkiem my-
�li, kolebk¹ kultury polskiej i pomostem miêdzy chrze�cijañskim Zachodem
i Wschodem, wnosz¹c niezbywalny wk³ad w kszta³t europejskiego ducha� -
powiedzia³ wtedy Jan Pawe³ II.

Dniem wspomnienia �wiêtej Jadwigi królowej, wielkiej córy trzech
narodów - wêgierskiego, polskiego i litewskiego, jest w³asnie 8 czerwiec.
Zagl¹dnijmy i my, zw³aszcza m³odzi, czasem na Wawel i zanie�my za jej
po�rednictwem nasze pro�by do Pana Boga.

Korona... - c.d.

Z ¿ycia
szkó³

Wycieczki
do groty solnej

W miesi¹cu kwietniu, chêtne
przedszkolaki mog³y uczestni-
czyæ w kilku wyjazdach do gro-
ty solnej w My�lenicach, orga-
nizowanych przez dyrekcjê
i nauczycieli przedszkola. Dzie-
ci przez godzinê bawi³y siê
w �solnym piasku�, a kiedy do-
skwiera³o im zmêczenie mo-
g³y wypoczywaæ le¿¹c na wy-

godnych le¿aczkach. Zabawie przedszkolaków towarzyszy³ prze-
piêkny �piew ptaków.

Za pierwszym razem dzieci ze zdziwieniem spogl¹da³y w
rogi sufitu groty, tam bowiem znajdowa³y siê skupiska ukrytych
reflektorków, przypominaj¹ce swoim �wiat³em ptasie gniazdka. Dzieci stara³y siê wiêc zachowywaæ cichutko, by nie sp³oszyæ piskl¹t.
Towarzyszy³ nam tak¿e szum i plusk solnego �róde³ka. Przedszkolaki podziwia³y jego wykonanie, wisz¹ce u sufitu stalaktyty. �ciany
groty wy³o¿one s¹ ogromnymi bry³ami soli, pod�wietlonymi kolorowymi �wiat³ami, posadzka wysypana jest drobnymi kamykami
solnymi i solnym piaskiem, który by³ g³ówn¹ atrakcj¹ dzieci.

Mamy nadziejê, ¿e wyjazdy dostarczy³y dzieciom wiele prze¿yæ i pozwoli³y na spokojny wypoczynek, zwiazany nie tylko z ciekaw¹
prac¹ lecz z popraw¹ zdrowia i odporno�ci organizmu.

Aneta Murzyn

Opr. A.P.

Od lewej: Karolina Paj¹k, Natalka Brewczyñska
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KAMYCZEK � strona dla dzieci
Na pocz¹tku czerwca obchodzimy �wiêto Cia³a i Krwi Pañskiej, czyli

Uroczysto�æ ku czci Naj�wiêtszego Sakramentu. Wspominamy Ostatni¹ Wie-
czerzê i Przemienienie chleba i wina w Cia³o i Krew Pana Jezusa.

Po Mszy �wiêtej odbywa siê procesja. Wierni nios¹ feretrony i chor¹-
gwie ko�cielne, dzieci id¹ w strojach komunijnych, ma³e dziewczynki sypi¹
kwiatki pod nogi kap³ana nios¹cego Naj�wiêtszy Sakrament. Uczestniczy
w nich Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w paradnych mundurach.

Procesja idzie do czterech o³tarzy. Zaraz po odej�ciu od o³tarza wierni
obrywaj¹ z ga³êzi i li�ci drzewka, którymi jest on przystrojony. Przechowuj¹
je w domu przez ca³y rok jako cenne lekarstwo dla ludzi i zwierz¹t, ochronê
przed klêskami ¿ywio³owymi, a zw³aszcza uderzeniami pioruna. Ca³a trasa
procesji jest udekorowana. W oknach umieszcza siê �wiête obrazy, �wia-
t³a, kwiaty, kilimy; ubiera siê zieleni¹ otoczenie domu.

Czy wiesz jak nazywa siê to �wiêto inaczej?
Odczytaj has³o. Pierwsza cyfra oznacza obrazek,
druga cyfra � literê w s³owie.

1-1, 2-2, 3-1, 4-2
5-1, 6-3, 7-2, 8-2, 9-2

wg http://poslaniec.net

Pan Jezus jest w�ród nas obecny pod
postaciami  _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ .

Po³¹cz kropki od 1 do 13 oraz litery w kolej-
no�ci alfabetycznej, a otrzymasz rozwi¹zanie.
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�Po¿egnamy przedszkole�
 � Andrzej Gordon

Ca³y �wiat siê do nas �mieje,
W z³otym s³oñcu z³oty �wiat,
Jutro szko³a nas powita
No i nasze siedem lat.

Po¿egnamy przedszkole,
Pok³onimy siê szkole
Now¹ drog¹ pójdziemy odwa¿nie.
Rozko³ysz¹ siê drzewa,
Ptak rado�nie za�piewa
I bêdziemy wygl¹daæ powa¿niej.

Zapamiêtaj:
23 czerwca � Dzieñ Taty

�Wiersz dla taty�
- Emilia Wa�niowska /fragment/

Kiedy deszcz kapie i straszy,
Gdy muszê zje�æ talerz kaszy,
Gdy rower wci¹¿ ³añcuch gubi,
Gdy my�lê, ¿e mnie nikt nie lubi,
Wtedy przytuliæ siê do taty muszê szybko,
Tatu� nazwie mnie jak zwykle �srebrn¹ rybk¹,
Po¿artuje, w nos da prztyczka i pomo¿e.
Rower jedzie, kasza pyszna,
A deszcz? Niech pada sobie na dworze!

Ukochaj
mocno tatê
w dniu
jego �wiêta.
Pokoloruj
dla niego
laurkê.
A mo¿e
jeszcze co�
wymy�lisz
sam?

Ju¿ nied³ugo wakacje. Czas odpoczynku
i letniej przygody. Ale przedtem trzeba nam
po¿egnaæ �starszaki� z przedszkola.

Na wakacje ¿yczymy wam piêknej pogody. Mo¿e
pojedziecie nad morze, nad jeziora, w góry, do
babci albo do cioci. Nie zapominajcie jednak o
Panu Bogu, o codziennej modlitwie i niedzielnej
Mszy �wiêtej. Pomalujcie wakacyjny obrazek.

LAURKA DLA
TATY

Stronê opracowa³a Lucyna Bargie³
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�10 PYTAÑ DO...�
Mgr Emilia Sukta

odpowiadaj¹c na �10 py-
tañ� udowodni³a nam, i¿
³¹czy w sobie ¿yciow¹
m¹dro�æ, wielki urok
osobisty i wysublimowa-
ne poczucie humoru.
Dziêkujemy!

1. Jaka jest Pani ulubio-
na dobranocka?
�Krecik�. Ta stara, jesz-
cze czechos³owacka
wieczorynka absolutnie
nie ma sobie równych!

Spokojny, zawsze
u�miechniêty, wra¿-
liwy i bardzo pomy-
s³owy Krecik. I ten
niezapomniany odg³os, jaki wydawa³, gdy co� go zmartwi-
³o� Nigdy natomiast nie lubi³am Misia Uszatka. To chyba
najbardziej przem¹drza³y nied�wiadek.

2. Czy pamiêta Pani swoj¹ pierwsz¹ �jedynkê�?
Nie, nie pamiêtam. Ale przypominam sobie dzieñ, kiedy

dosta³am na jednej lekcji a¿ trzy jedynki. To by³ pocz¹-
tek klasy I w liceum. Historia �redniowiecza w Eu-

ropie. Potem tak ostro wziê³am siê za naukê,
¿e ten materia³ pamiêtam do dzisiaj.

3. Jak¹ dyscyplinê sportu lubi³a Pani najbardziej?
To zale¿a³o przede wszystkim od sportowców... : ) Najlepiej zoriento-
wana by³am w pi³ce no¿nej. Natomiast osobi�cie biega³am na d³ugie
dystanse.

4. Kto by³ Pani pierwsz¹ mi³o�ci¹?
Mi³o�æ, tak¿e ta pierwsza, powinna byæ w sercu, a nie na ustach...

5. Czy lubi Pani zwierzêta?
¯ywe? Nie! Chyba, ¿e s¹ pluszowe...

6. Jakiej muzyki s³ucha³a Pani bêd¹c w szkole podstawowej?
Nie pamiêtam, a poniewa¿ nie by³o to a¿ tak znowu dawno, wiêc
my�lê, ¿e nie by³o to nic szczególnie warto�ciowego.

7. Czy mia³a Pani ulubiona ksi¹¿kê?
To chyba najtrudniejsze pytanie, które mo¿na zadaæ poloni�cie.
Mog³abym wymieniæ kilkana�cie tytu³ów i ka¿dy by³by wa¿ny, chocia¿
z innego powodu. Na pewno �W³adca pier�cieni�, Tolkiena, �Sio-
strzeniec czarodzieja� Lewisa, �Czarnoksiê¿nik z Archipelagu� Le Gu-
in... i oczywi�cie �Solaris� Lema.

8. Z jakiego prezentu urodzinowego cieszy³a siê Pani najbardziej?
Ka¿dy prezent, który podarowany jest z ¿yczliwo�ci¹ i serdeczno�ci¹
mnie cieszy. I tak jest od zawsze!

9. Kim chcia³a Pani zostaæ maj¹c 10 lat?
¯on¹ Paolo Maldiniego. To by³y lata najwiêkszej �wietno�ci Milanu.

10. Czy mia³a Pani jakie� przezwisko w�ród kolegów/kole¿anek?
Tak, ale na szczê�cie bardzo krótko i mam nadziejê, ¿e dzi� nikt ju¿
o nim nie pamiêta!

Dzieñ 15 maja by³ ciep³y i s³oneczny. O godzinie 9.30,
obok przedszkola, rozleg³ siê g³os syreny stra¿ackiej. Kto�
móg³by pomy�leæ, ¿e gdzie� siê pali, ale ten d�wiêk zwia-
stowa³ wizytê stra¿aków z My�lenic. Tym razem dzieci zebra³y
siê na parkingu, obok boiska sportowego, gdzie przyjecha³y
dwa samochody stra¿ackie. Na widok du¿ych pojazdów
i u�miechniêtych, m³odych stra¿aków serduszka przedszkola-
ków zabi³y mocniej, a buzie zaja�nia³y rado�ci¹.

Dzieci mia³y mo¿liwo�æ ogl¹dniêcia stroju stra¿aka oraz
wyposa¿enia samochodu, który wykorzystywany jest do gasze-
nia po¿arów. Przedszkolaki mog³y wej�æ do pojazdu, ogl¹dn¹æ
sprzêt zgromadzony wewn¹trz. �Ale wielki ten w¹¿ stra¿acki�-
wzdycha³y dzieci, a pokaz silnego strumienia wody zrobi³ na nich
du¿e wra¿enie.

�998 � ten numer alarmowy
zna ka¿dy przedszkolak�

Klaudia Kalisz, Agnieszka Twardosz

1 lipiec
13 Niedziela Zwyk³a

�<<Ktokolwiek przyk³ada rêkê
do p³uga a wstecz siê ogl¹da,
nie nadaje siê do królestwa
Bo¿ego.>>�

1 Krl 19, 16-21; Ga 5,
1. 13-18; £k 9, 51-62

/por. Ewangelia/

Najwiêcej emocji wzbudzi³a jednak prezentacja
drabiny stra¿ackiej ze specjalnym koszem, w którym
stoi stra¿ak, gasz¹c po¿ar na wysoko�ciach. Kilkoro bar-
dzo odwa¿nych dzieci skorzysta³o z propozycji �przeja¿d¿-
ki� wraz z do�wiadczonym stra¿akiem. Dzieci by³y kilka
metrów nad ziemi¹, ale nikt siê nie ba³. Byæ mo¿e które�
z nich bêdzie kiedy� stra¿akiem. Dwie odwa¿ne panie
zosta³y podniesione powy¿ej 20 metrów, a z ziemi do-

pingowa³y je dzieci To by³a dopiero �jaz-
da�! Dziêkujemy bardzo przedstawicie-
lom Zawodowej Stra¿y Po¿arnej z My-
�lenic za ich pe³n¹ wra¿eñ wizytê.
Dzieci przygotowa³y dla go�ci pami¹t-
kowy obrazek - niech im przypomina
wizytê w Jaworniku.

Bo¿ena Kurdziel
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Rysunki do tego numeru
wykona³a

Dominika Kochan

   Gdybym mog³a...

Gdybym mog³a cofn¹æ
czas!
Bezradnie biorê do rêki
zegarek i cofam wska-
zówki - o jedn¹
godzinê. Tylko jed-
na godzina po-
trzebna mi jest,
by wszystko by³o
inaczej. Nie tak
strasznie!
On wyszed³.
Cicho w ca³ym
domu, ¿e s³ychaæ
mak, jak go siej¹...
Ta godzina zaczê-
³a siê zwyczajnie -
wróci³ z pracy bardzo zmêczony. Zjad³ obiad. Mimochodem,
miêdzy zup¹ a kompotem oznajmi³, ¿e w sobotê jedzie do
swojej mamusi. Ju¿ dawno nie by³. Dawno? - w zesz³¹ sobo-
tê. Nie zapyta³, co ja na to. Nie zapyta³, czy mo¿e ja chcia-
³abym pojechaæ z nim. Nie obchodz¹ go moje plany. Zagoto-
wa³am.
Mamusia? Znowu twoja mamusia? Mam do�æ jej obecno�ci
w naszym ¿yciu!
Ja, ja tu jestem! Musisz wybieraæ. Ja albo ona! - krzycza-
³am, s³owa coraz straszliwsze, ¿e oboje s¹ egoistami, ¿e
ona wreszcie powinna siê od nas ju¿ odczepiæ, niech ¿yje
swoim ¿yciem...
On nie mówi³ nic. Zmêczonym wzrokiem patrzy³ na moj¹
furiê.
- Ja muszê byæ z ni¹. W poniedzia³ek ma termin operacji.
Przepraszam, ¿e nie powiedzia³em ci wcze�niej, ale... wiem,
¿e jej nie lubisz...
Po czym wsta³ i wyszed³.
Rzeczywi�cie, ostatnio skar¿y³a siê na os³abienie i bóle. Czê-
sto le¿a³a. My�la³am, ¿e przesadza, tylko po to, by synu�
czê�ciej u niej bywa³. Fakt, nie pomy�la³am, ¿e nale¿a³oby
i�æ z ni¹ do lekarza. Nie pomy�la³am. Nie zapyta³am.
Cofniête w ty³ wskazówki pos³usznie po raz wtóry przemie-
rzaj¹ miniony czas - ale s³owa ju¿ pad³y.
On wyszed³. Dok¹d?
A gdybym mog³a ten czas rzeczywi�cie cofn¹æ. Gdybym
zapyta³a, jak ona siê czuje � tak zwyczajnie.
Ja jej nie lubiê? No rzeczywi�cie, nie przepadam za jej rada-
mi, za jej poczuciem wy¿szo�ci. Sprawia, ¿e czujê siê gor-
sza od niej.
Ale to przecie¿ matka mojego mê¿a.
Jest sama. Ma tylko nas. Ja...
Zgrzyt klucza w zamku - Wróci³!
- Wiesz, pomy�la³em, ¿e gdyby� mo¿e jednak chcia³a... ona...
W minutê by³am gotowa.
Uda³o siê!
Uda³o siê cofn¹æ czas.

Dobry ¿art �wiêto�ci
nie wadzi...

anegdotki

Zofia

U�miech Jana Paw³a II
Opalone Polki
Na lotnisku w Ghanie na powitanie Ojca
�w. Jana Paw³a II pojawi³a siê gromadka
czarnoskórych dziewczynek. Przebra³y siê
one w stroje krakowskie i ku powszechne-
mu zdumieniu przemówi³y do papie¿a po
polsku. Okaza³o siê, ¿e by³y to dzieci mie-
szanych ma³¿eñstw naszych rodaków, któ-
rzy na sta³e osiedlili siê w Afryce. Ojciec
�wiêty d³ugo im siê przypatrywa³, a potem ¿artobliwie stwier-
dzi³: �Tak piêknie opalonych Polek w ¿yciu moim jeszcze nie
widzia³em!�

Nie mówiæ g³o�no
Jeden z polskich dziennikarzy uczestnicz¹cy w kolejnej papie-
skiej pielgrzymce zapyta³ Ojca �wiêtego: � Czy Wasza �wi¹to-
bliwo�æ nie s¹dzi, ¿e w czasie swych zagranicznych podró¿y
wype³nia te¿ rolê ambasadora swej Ojczyzny � Polski? Wiado-
mo, ¿e niektórzy krytykowali Papie¿a, ¿e by³ przede wszystkim
Polakiem, a dopiero w drugiej kolejno�ci zwierzchnikiem Ko-
�cio³a. Dlatego Jan Pawe³ II, patrz¹c uwa¿nie na rodaka,
u�miechn¹³ siê porozumiewawczo i odpar³: � W ka¿dym razie nie
trzeba o tym g³o�no mówiæ!

wg ksi¹¿ki ks. Kazimierza Pielatowskiego

Proboszcz podczas odprawiania mszy �w. poinformowa³ jedy-
nie, ¿e jest ona odprawiana � w pewnej intencji�.  Zaintrygowa-
ny wikary zagadn¹³ w zakrystii o tê intencjê. Ten podsun¹³ mu
ksi¹¿kê, w której widnia³o: � o szczê�liwe odnalezienie krowy�.
      uuu
Pewien proboszcz znany by³ z tego, ¿e wiele serca i wysi³ku -
czêsto, czysto fizycznego - wk³ada³ w ka¿de kazanie. Kiedy�,
gdy grzmia³ ju¿ do ludu ponad kwadrans, wyszed³ przed o³tarz
ma³y ch³opczyk i stan¹³ naprzeciwko pulpitu. Zaintrygowany
ksi¹dz umilk³. W panuj¹cej ciszy ma³y przy³o¿y³ paluszek do ust
i powiedzia³ bardzo
wyra¿nie: Czego tak
krzyczysz. Czy nie
wiesz, ¿e w ko�ciele
trzeba zachowywaæ
siê cicho?
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