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GDZIE JESTEŚ, BOŻE?
Wszystko zaczęło się w 2001 roku,

kiedy mieszkałam w swoim rodzinnym
Peru. Od siedmiu lat praktykowałam
jako dentystka. Pomimo niestabilnej
gospodarki naszego kraju można po-
wiedzieć, że powodziło mi się dobrze
- miałam ładny dom, a w pobliżu ro-
dzinę i przyjaciół. Powinnam być
szczęśliwa, ale niestety nie byłam.
Pragnęłam wyjść za mąż i założyć
swoją własną rodzinę i to było jednym
z powodów tego, że wciąż czułam się
niespełniona.

Wyznałam to zaprzyjaźnionej ze
mną siostrze zakonnej. Nieoczekiwa-
nie poradziła mi, żebym zastanowiła się
nad przeprowadzką do Stanów Zjed-
noczonych. Jej zakon miał dom w Wa-
szyngtonie, gdzie mogłabym się zatrzy-
mać. Zaprotestowałam, że nie będę
w stanie się tam utrzymać, gdyż po-
trafię wypowiedzieć po angielsku za-
ledwie najprostsze zdania. Odpowiedź
siostry była zaskakująco prosta: „Jeśli
Bóg chce, żebyś pojechała do Ame-
ryki, to otworzy ci drogę”.

Miała rację. Do stycznia następ-
nego roku zdążyłam przeprowadzić się
do Waszyngtonu, zapisać na kurs an-
gielskiego i znaleźć pracę w charak-
terze higienistki stomatologicznej.

Mój wewnętrzny niedosyt miał jed-
nak głębsze korzenie. Zasadniczo
wypływał on z braku wiary w Boga.
Tak naprawdę nigdy nie zawierzyłam
Mu swojego życia. Chciałam wierzyć,
ale czułam, że moje praktykowanie
wiaty polega jedynie na pustych rytu-
ałach, które nie prowadzą mnie do
żywej, osobistej relacji. Coraz bardziej
tym zaniepokojona, zaczęłam modlić
się z głębi serca: „Gdzie jesteś, Boże?
Gdzie mogę Cię naprawdę spotkać?”.

Pewnej nocy przyśniła mi się jed-
na z zakonnic, u których mieszkałam,
trzymająca coś, czego nie chciała mi
pokazać. Kiedy nazajutrz opowiedzia-
łam jej swój sen, dala mi płytkę z fil-

Dzieciê nam siê narodzi³o
Moja droga wiary do betlejemskiego żłóbka

mem o Eucharystii, którego wcześniej
nie chciała pożyczać z obawy przed
jego utratą. Oglądając go, zobaczyłam
całą moją niewiarę i zaczęłam płakać.
Jak mogłam być niewiernym Toma-
szem, skoro Jezus tak bardzo mnie
umiłował, że umarł za mnie i staje mi
się tak bliski w Eucharystii?

Nie był to bynajmniej koniec mojej
drogi wiary. Ale coś się we mnie zmie-
niło. Wiedziałam na pewno, że jestem
kochana przez Boga i że mogę Mu
zaufać, niezależnie od tego, co będzie
się ze mną działo.

PANIE, UFAM TOBIE
Po pewnym czasie poznałam Mar-

ka, wspaniałego człowieka, który ko-
chał Pana i miał świetne poczucie hu-
moru. Zaczęliśmy się spotykać.
Wkrótce jednak przeszłam prawdziwą
próbę wiary - moja mama zachorowała
i musiałam powrócić do Peru, żeby się
nią zaopiekować. Żegnając się z Mar-
kiem, złożyłam swoją przyszłość
w Boże dłonie.

Nasze rozstanie okazało się tylko
czasowe. Nim minął rok, Marek od-
wiedził mnie – i poprosił o moją rękę!
Pobraliśmy się w Święto Dziękczynie-
nia w kościele parafialnym w moim
rodzinnym mieście, Chincha Alta. Zło-
żyłam podanie o pobyt stały w Stanach
Zjednoczonych i czekając na odpo-
wiedź, rozpoczęliśmy nasze życie mał-
żeńskie w domu mojej mamy. Po
dwóch miesiącach odkryłam, że je-
stem w ciąży.

Początkowa euforia minęła dosyć
szybko, gdy lekarz pokazał mi wynik
badania USG. Wprawdzie dziecko
rozwijało się prawidłowo, ale w mojej
macicy rósł także guz. Bez biopsji, któ-
rej wykonanie groziło uszkodzeniem
dziecka, nie można było stwierdzić, czy

jest on łagodny, czy złośliwy.
Dotychczasowe kolejne kroki na

drodze wiary ewidentnie przygotowały
mnie na tę druzgocącą wiadomość,
gdyż w swoim niepokoju natychmiast
zwróciłam się do Boga w cichej mo-
dlitwie: „Panie, wiem, że mnie ko-
chasz. Nie rozumiem, dlaczego na to
pozwoliłeś, ale przyjmuję Twoją wolę.
I wiem, że dasz mi syna”.

UFNOŚĆ WŚRÓD
ZAGROŻEŃ
Zaczęliśmy szukać lekarza, który

zechciałby nam pomóc. Pierwszy, do
którego się zwróciliśmy, doradzał na-
tychmiastowe usunięcie guza, na co się
nie zgodziłam, nie chcąc narażać życia
dziecka. Kolejny lekarz nie udzielił nam
żadnej porady, gdyż nigdy dotąd nie miał
do czynienia z takim przypadkiem.
Trzeci okazał się wspaniały. Nie był
w stanie w tej sytuacji zająć się guzem,
ale obiecał uczynić wszystko, co w jego
mocy, aby dziecko miało czas odpo-
wiednio się rozwinąć.

Mimo dobrej opieki ciąża przyspo-
rzyła nam wielu dramatycznych chwil,
a także okazji do zaufania Bogu. Po-
jawiały się liczne komplikacje, zmusza-
jące nas do nagłych wizyt w klinice.
A potem przyszły wydarzenia z 15
sierpnia 2007 roku.

Wraz z Markiem wybieraliśmy się
właśnie do kościoła, kiedy nastąpiło
trzęsienie ziemi. Dom zaczął się
trząść... i trząść. Skuleni wraz z mamą
pod drzwiami, odmawialiśmy wszyst-
kie znane nam modlitwy, patrząc na
ruszające się ściany, tłukące się szkło
i fruwające talerze. Po całym domu
przelewały się kaskady wody z rozbi-
tego zbiornika na piętrze.

Moja mama zawsze bała się
wstrząsów. A Markowi, który nigdy
wcześniej nie widział trzęsienia ziemi,
wydawało się ono końcem świata. Ja
także byłam przerażona, ale przyszedł
mi na myśl fragment z Ewangelii

Narodziny każdego dziecka są okazją do radości. Jednak w święta Bożego Narodzenia jesteśmy zaprosze-
ni do radości, która nie ma sobie równej. Jezus, długo wyczekiwany Mesjasz i Zbawiciel, przychodzi na świat.
„Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”. (Iz 9,5)

Przez całe moje życie znałam i kochałam historię o narodzeniu Jezusa. Ale w końcu nadeszło takie Boże
Narodzenie, w którym stała się ona dla mnie prawdziwsza i bardziej żywa, niż kiedykolwiek byłam w stanie to
sobie wyobrazić.
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Jeszcze tylko godzina, myślałam
sobie. Jeszcze tylko godzina i będę
wolna. Była wigilia Bożego Narodze-
nia, a ja tkwiłam w szkole piękności.
Co za niesprawiedliwość. Miałam co
innego do roboty, niż czekać na zrzę-
dzące staruszki o niebieskich włosach.
Zwijałam się jak w ukropie, żeby zro-
bić cztery mycia głowy i jeden mani-
cure przed przerwą obiadową. Jeżeli
nie przydzielą mi już żadnej klientki,
będę mogła wyjść o drugiej. Jeszcze
tylko godzina...

- Siedemdziesiąt jeden. Carolyn,
numer siedemdziesiąt jeden. - Gdy
usłyszałam w interkomie głos recep-
cjonistki, zrobiło mi się ciężko na żołąd-
ku. - Telefon do ciebie.

Telefon. Odetchnęłam z ulgą i ru-
szyłam w kierunku wejścia na salę.
Wyciągając rękę do telefonu, rzuciłam
przelotne spojrzenie na rozkładówkę -
formalny dowód mojej wolności. Nie
mogłam uwierzyć własnym oczom.
Miałam zamówioną klientkę na trwałą
na szesnastą trzydzieści. Żadna kobie-
ta przy zdrowych zmysłach nie robiła-
by sobie trwałej w wigilię Bożego
Narodzenia. Żadna kobieta nie byłaby
tak nieczuła.

Zmierzyłam recepcjonistkę za ladą
morderczym wzrokiem. Jak mogłaś mi
to zrobić?

Cofnęła się o krok i wyszeptała:
To pani Weiman cię wyznaczyła.
Pani Weiman była starszą instruk-

torką, główną szychą w tym bałaga-

Łukasza (6,48), gdzie Jezus obiecuje,
że dom zbudowany na skale nie ule-
gnie zniszczeniu. Pomogło mi to zacho-
wać spokój i zaufać, że Bóg nas ocali.

Szkody wyrządzone przez to trzę-
sienie ziemi o sile 8,1 w skali Richtera
były naprawdę ogromne. Niespełna 50
kilometrów od nas 400 osób zginęło pod
gruzami swojego kościoła. W moim
mieście zginęło 125 osób, a w naszej
dzielnicy co drugi dom był w ruinie.
Życie codzienne stało się bardzo trud-
ne. W końcu, ponieważ nasze dziecko
miało się narodzić przez cesarskie cię-
cie, przeprowadziliśmy się do Limy,
gdzie funkcjonowały szpitale.

UFNE OCZEKIWANIE
Klęska żywiołowa, przeprowadz-

ka, niepokój i oczekiwanie - chwilami
wydawało nam się, że to już za wiele.
Trzy razy ustalony termin rozwiąza-
nia musiał być przekładany.

W tym czasie otrzymałam wiado-
mość od przyjaciółki ze Stanów, która
napisała, że ile razy modli się za naszą
rodzinę, przychodzi jej na myśl obraz
Maryi i Józefa uciekających przed
Herodem i żyjących na wygnaniu
w Egipcie. Zaczęłam rozmyślać o Jó-
zefie i Maryi, ich wiara umacniała
moją. Oni także wierzyli w Bożą obiet-
nicę dotyczącą ich Syna i trwali

w wierności słowu Bożemu pomimo
przeciwności. Nawet gdy droga po-
wiodła ich poza Betlejem - do Egiptu,
a w wypadku Maryi także na Kalwa-
rię i jeszcze dalej - ufali, że miłujący
Bóg przeprowadzi swój plan. Ja mia-
łam również ufać.

Wreszcie, we właściwym czasie,
przyszedł na świat nasz syn. Było to
w dzień Bożego Narodzenia 2007
roku.

„Wierzy pani w cuda?” - zapytał
mnie potem lekarz. „Bo ja tak - dodał.
- Życie tego dziecka jest cudem”.

A guz? Okazał się łagodny.
Carmen Mullen

Jeśli nie możesz zmienić losu, zmień podejście do życia.
Amy Tan

Prawdziwy nastrój Bożego Narodzenia

nie. Wszystko, co powiedziała, było
święte.

Bosko - wysyczałam i wzięłam słu-
chawkę.

Dzwonił Grant. Jego babcia zapro-
siła mnie na kolację wigilijną, więc czy
będę gotowa do trzeciej? Obracałam
w palcach naszyjnik z diamentowych
płatków śniegu, który podarował mi
dzień wcześniej. Z trudem przełyka-
jąc ślinę, wyjaśniłam mu, jak wygląda
sytuacja. Po milczeniu, które trwało
całą wieczność, odpowiedział, że umó-
wimy się innym razem, i odwiesił słu-
chawkę. Zapiekły mnie łzy, rzuciłam
słuchawkę i poszłam zabarykadować
się przy moim stanowisku.

Popołudnie snuło się ponuro i sza-
ro, niczym zwierciadło mojego nastro-
ju. Większość studentek poszła już do
domu. Do trwałej o szesnastej trzydzie-
ści nie miałam żadnej klientki; siedzia-
łam i czekałam przy moim stanowisku,
kipiąc z wściekłości.

Kwadrans po czwartej pani
Weiman wścibiła swą ściśniętą twarz
w moje lustro i doradziła mi swym ci-
chym, poważnym głosem: „Zanim tu
przyjdzie, zmień nastawienie”, po czym
bezszelestnie zniknęła.

Jasne, że mogłam zmienić swój
nastrój, nie ma sprawy - zamiast być
wściekła, mogłabym kogoś zamordo-
wać. Chwyciłam wacik i szybko otar-
łam napływające do oczu łzy.

Wywołano mój numer o szesnastej
czterdzieści pięć. Przybyła moja spóź-

niona, nieczuła klientka. Energicznym
krokiem pomaszerowałam w kierun-
ku wejścia na salę, żeby powitać za-
suszoną, kruchą staruszkę, delikatnie
podtrzymywaną przez swego męża.
Czułym głosem pani Weiman przed-
stawiła mnie pani Sussman, po czym
zaczęła eskortować ją do mojego sta-
nowiska. Pan Sussman szedł za nami,
mamrocząc pod nosem przeprosiny, że
przyprowadził żonę tak późno.

Ciągle czułam się bezwstydnie
wykorzystana, ale starałam się tego po
sobie nie pokazać. Pani Weiman pod-
trzymywała troskliwie panią Sussman,
pomagając jej usadowić się w fotelu.
Kiedy zaczęła unosić siedzenie, wysi-
liłam się na uśmiech i przejęłam pa-
łeczkę, naduszając hydrauliczną pom-
pę fotela. Pani Sussman była tak drob-
na, że musiałam unieść fotel maksy-
malnie.

Przykryłam jej ramiona ręcznikiem
i plastikową płachtą i nagle przerażo-
na odskoczyłam do tyłu. Po skórze jej
głowy i barkach chodziły wszy
i świerzbowce. Gdy tak stałam, stara-
jąc się opanować mdłości, znów wy-
rosła przy nas pani Weiman, zakłada-
jąc na dłonie gumowe rękawiczki.

Siwy kok pani Sussman był tak
zbity, że nie mogłyśmy wyciągnąć
z niego spinek do włosów. Gdy pomy-
ślałam sobie, jak można być tak za-
niedbanym, zrobiło mi się niedobrze.
Pani Weiman powiedziała pani Sus-
sman, że będziemy musiały wyciąć nie
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dające się rozdzielić włosy, ona zaś
tylko spojrzała na nas, a z oczu pocie-
kły jej łzy. Jej mąż klęczał przy fotelu
i trzymał ją czule za ręce.

- Te włosy były jej dumą przez całe
życie - odezwał się tonem wyjaśnie-
nia. - Ułożyła je w kok rano tego dnia,
gdy zabrałem ją do domu opieki.

Wszystko wskazywało na to, że od
tamtej pory jej włosów w ogóle nie
czesano i nie myto, a było to niemal
rok wcześniej. Oczy pana Sussmana
zaszły mgłą i szurając stopami, oddalił
się do poczekalni.

Pani Weiman delikatnie odcięła
zmierzwiony kok; spod spodu ukazał
się kawałek wysuszonej skóry,
łuszczącej się wielkimi żółtymi płata-
mi. Porządkowała głowę pani Sus-
sman cierpliwie i z miłością, ja zaś pró-
bowałam nieśmiało pomagać tam,
gdzie było to możliwe. Trwała wyżar-
łaby skórę na jej głowie niczym kwas;
była absolutnie wykluczona. Delikat-
nie umyłyśmy jej głowę, starając się
wyłuskać wszy, nie wyrywając przy
tym włosów. Wacikiem ostrożnie na-
łożyłam antyseptyczną maść na ropie-
jące rany i skręciłam mocno przerze-
dzone włosy w loczki. Loczki umoco-

wałyśmy na żel; nie odważyłyśmy się
ryzykować podrapania skóry na jej
głowie spinkami. Następnie delikatnie
wachlując ciepłe powietrze z suszarki
na jej głowę, wysuszyłyśmy ułożone
loczki.

Pani Sussman wsunęła powykrę-
caną dłoń do swej malutkiej torebki
i wyciągnęła z niej szminkę i parę bia-
łych nicianych rękawiczek. Pani We-
iman miękkimi ruchami nałożyła jej
szminkę na wargi, następnie ostrożnie
wprowadziła trzęsące się dłonie sta-
ruszki w delikatne rękawiczki. W my-
ślach zobaczyłam moją babcię, której
śmierć była dla mnie wówczas jesz-
cze świeżym wspomnieniem - zawsze
malowała usta, zanim wyszła z domu,
żeby przejść na drugą stronę chodni-
ka i wrzucić list do skrzynki. Przypo-
mniały mi się opowieści o czasach jej
młodości, kiedy żadna szanująca się
panna nie pokazywała się publicznie
bez rękawiczek. Łzy napłynęły mi do
oczu, gdy w duchu dziękowałam Bogu
za to, że traktowałam ją z godnością.

Pani Weiman poszła, zostawiając
mi sterylizację stanowiska; wróciła po
chwili z panem Sussmanem. Kiedy
zobaczył swoją żonę, oboje nie mogli

powstrzymać się od płaczu.
- Och, moja droga - wyszeptał -

jeszcze nigdy nie wyglądałaś tak ślicz-
nie.

Jej drżące usta ułożyły się
w uśmiech.

Pan Sussman sięgnął do kieszeni
płaszcza i wręczył pani Weiman i mnie
po małej szopce bożonarodzeniowej:
był w niej Józef, Maryja i Dzieciątko
Jezus. Figurki były tak małe, że mie-
ściły się w mojej dłoni. Przepełniło
mnie uczucie miłości do tego człowie-
ka i jego ukochanej żony. Być może
po raz pierwszy w życiu poznałam, co
to znaczy prawdziwy nastrój Bożego
Narodzenia.

Podeszłyśmy z państwem Sussma-
nami do wyjścia. Tamtego wieczoru
cennik nie obowiązywał. Życzyłyśmy
im obojgu wesołych Świąt i odprowa-
dziłyśmy ich na dwór. Prószył drobny
śnieg, po raz pierwszy tamtej zimy.
Płatki śniegu wyglądały niczym sprosz-
kowane diamenty. Przez chwilę pomy-
ślałam o Grancie i kolacji, która mi
przepadła, i wiedziałam, że tę Wigilię
jego babcia na pewno mi wybaczy.

Carolyn S. Steele

Zadzwonił telefon, więc ściszyłem
dźwięk w telewizorze i zacząłem się
zastanawiać, kto dzwoni w niedzielny
wieczór o tak późnej porze.

Tu twoja ulubiona córka - zadźwię-
czał głos w moim uchu.

To taki nasz żart, ponieważ Laura
jest moim jedynym dzieckiem.

- Jesteś zajęty, tatku?
- Oglądam powtórkę filmu - odpar-

łem. - Zaraz się skończy.
- Mam zadzwonić później?
- Wiem, co będzie dalej. Czy coś

się stało, maleńka? - zapytałem.
- Wszystko w porządku. Tatku,

chcę cię o coś spytać.
- Pytaj.
- Czy naprawdę było ze mną dużo

kłopotów, gdy miałam czternaście, pięt-
naście, szesnaście lat? Byłam straszną
wariatką?

Stłumiłem westchnienie. Laura
pojawiła się w moim życiu, gdy miała

Zaraźliwa miłość
Nie można spłacić długu wdzięcznością; można spłacić go tylko dobrocią - komuś, gdzieś, kiedyś.

Anne Morrow Lindbergh

rok. Gdy skończyła pięć lat, moja żona
i ja rozwiedliśmy się i Laura wyjecha-
ła ze swoją mamą do innego stanu.
Jednak kiedy miała trzynaście lat, zno-
wu zamieszkała w moim domu i pozo-
stała ze mną aż do swoich dwudzie-
stych piątych urodzin. Przeniosła się
wówczas do własnego mieszkania,
które znajdowało się zaledwie milę od
mojego domu i było na tyle blisko, że

mogła sprawdzać skuteczność mojej
pralki albo częstować się moim jedze-
niem. Często korzystała z tych przy-
wilejów... i robi to nadal.

- Straszna wariatka nie oddaje tego
w pełni - odparłem, spodziewając się
śmiechu.

Milczała, więc zacząłem rozmy-
ślać. Jeszcze przed rozwodem chcia-
łem powiedzieć córce, że jest adopto-
wana, ale moja była żona obawiała się
tego. Odwiodła mnie więc od tej de-
cyzji, a ja nie miałem ochoty robić tego
sam. A potem, podczas pewnej przy-
krej kłótni między matką i córką,
wszystko się wydało. Od tamtej pory
stosunki między nimi były niezwykle
napięte; gdy matka karciła córkę, Lau-
ra odparowywała: „Nie jesteś nawet
moją prawdziwą mamą!” Pewnego
dnia zadzwoniła z błaganiem, bym po-
zwolił jej ze sobą zamieszkać.

Znowu mam być ojcem? Po tylu
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latach samotnego życia? W jaki spo-
sób wpłynie to na mój styl życia? A co
z moją prywatnością? Czy jestem w
stanie poradzić sobie z nastolatką? Jak
znajdę czas, by robić te wszystkie rze-
czy, które dobrzy rodzice robią dla
swoich dzieci? Na początku stwierdzi-
łem, że ten pomysł kompletnie mnie
przytłacza. A potem zacząłem się za-
stanawiać. Gdybym został jej ojcem
w naturalny sposób, nawet przypad-
kowo, przez całe życie ponosiłbym
obowiązki związane z ojcostwem.
Tymczasem ja zdecydowałem się ją
adoptować. Dwukrotnie złożyłem
przysięgę w obecności urzędników
państwowych, że będę się nią opieko-
wał i że będę jej rodzicem. Kiedy za-
cząłem o tym myśleć w taki sposób,
moje obowiązki wobec niej stały się
jasne i oczywiste; te zobowiązania były
o wiele silniejsze niż zobowiązania na-
turalnego ojca.

- Byłaś prawdziwym utrapieniem
- powiedziałem. - Kilka razy miałem
ochotę cię udusić.

Laura sprawdzała mnie od chwili,
gdy odebrałem ją na lotnisku. Miała
biały makijaż, czarną szminkę na
ustach i pomalowane paznokcie. Po
kryjomu paliła papierosy, piła piwo,
uciekała ze szkoły i włóczyła się z po-
dejrzaną paczką źle wychowanych
typów, którzy brali narkotyki. Potajem-
nie umawiała się z pewnym dwudzie-
stokilkulatkiem, który w końcu został
aresztowany za włamanie, a potem
nabijała rachunki, odbierając na swój
koszt jego telefony z więzienia. Gdy
została wyrzucona z liceum, zapisała
się do innej szkoły, ale nie poprawiła
swojego zachowania. Wagarowała
całymi dniami i wkrótce dostała ostat-
nie ostrzeżenie: następny etap to in-
stytucja z zakratowanymi oknami, czyli
poprawczak.

- Masz na myśli moje zniknięcie? -
zapytała.

- Między innymi.
Pewnego dnia Laura nie wróciła

ze szkoły. Dzwoniłem do jej przyjaciół,
krążyłem po okolicy, sprawdzałem
w szpitalach i w końcu zadzwoniłem
na policję. Po moich dwóch bezsen-
nych nocach zjawiła się o szóstej rano
i odmówiła jakichkolwiek wyjaśnień.
Nie chciała powiedzieć, gdzie była, ani
nawet porozmawiać ze mną o całej
sprawie. Usłyszałem jedynie, że chce
iść spać. I wtedy straciłem panowa-

nie nad sobą. Po raz pierwszy i jedy-
ny uderzyłem ją. Potem uświadomi-
łem sobie, że postąpiłem źle, i ją prze-
prosiłem.

- Jak ty w ogóle zdołałeś ze mną
wytrzymać?

Wtedy tak o tym nie myślałem. Gdy
zawiadomiłem

policję, że córka bezpiecznie wró-
ciła do domu, odwiedziło nas dwóch
detektywów, aby ją przesłuchać. My-
ślę, że wtedy po raz pierwszy Laura
domyśliła się, jak bardzo przeraziło
mnie jej zniknięcie i jak bardzo mi na
niej zależy.

- Bez względu na to, jak źle się
zachowywałaś - powiedziałem - za-
wsze byłaś moją córką. Nie dałem ci
życia, ale zdecydowałem, że przyjmę
odpowiedzialność za twoje wychowa-
nie. I kocham cię, nawet wtedy, gdy
doprowadzasz mnie do szału. Tak wła-
śnie postępują rodzice. Kochają swo-
je dzieci.

- Czy kiedykolwiek podziękowałam
ci za to? - zapytała łamiącym się gło-
sem.

Po jej zniknięciu dokonałem pew-
nych zmian. Zaczęliśmy szukać domu
w mieście odległym o pięćdziesiąt mil
i kupiliśmy taki, który spodobał się
Laurze. Wtedy zrozumiała, że to bę-
dzie nasz dom. Zapisała się do nowej
szkoły, w której jedynie pedagog wie-
dział o jej niedawnych problemach.
A ja zmieniłem zawód; z fotografa sta-
łem się pisarzem, by już więcej nie
podróżować. Stopniowo, krok po kro-
ku, niemal cudem, Laura się opamię-
tała. Zdała niezaliczone przedmioty, a
w ostatniej klasie została przewodni-
czącą samorządu szkolnego.

- Podziękowałaś mi swoim świa-
dectwem ukończenia szkoły średniej
- odparłem.

- To nie wystarczy - powiedziała. -
Dziękuję ci, tatku. Dziękuję ci za bez-
warunkową miłość. Dziękuję ci za
moje życie.

Poczułem, że wilgotnieją mi oczy.
- Dlaczego akurat teraz o tym mó-

wisz? - zapytałem i dowiedziałem się,
że jedna z jej koleżanek z pracy, sa-
motna matka, która wychowuje sie-
demnastoletnią córkę, dała za wygraną
i poddała się.

- Jak to poddała się? Co przez to
rozumiesz?

- Wyrzuciła ją z domu - wyjaśniła
Laura.

- To dosyć drastyczne - stwierdzi-
łem.

- Koleżanka codziennie przychodzi
do pracy i płacze z powodu córki.

- Chcesz, żebym z nią porozma-
wiał?

- Lepiej będzie, jeśli j a to zrobię -
odparła moja córka.

Kilka dni później zapomniałem o tej
rozmowie. Pewnego ranka, gdy wró-
ciłem ze sklepu, zastałem w domu
Laurę. Prała swoje rzeczy. Poszliśmy
na lunch i gdy czekaliśmy na stolik,
zacząłem snuć głośne rozważania na
temat córki jej koleżanki.

- Okłamałam cię - przyznała się
Laura. - Przez cały czas mówiłam
o mamie i siostrze.

Siostra Laury jest córką mojej by-
łej żony z drugiego małżeństwa.

- Co się dzieje?
- Przeprowadziła się do mnie - po-

wiedziała moja córka. - Potrzebuje
drugiej szansy i ja zamierzam dać jej
tę szansę. Pomożesz mi wypełnić do-
kumenty, żeby zapisać ją do nowej
szkoły?

- Oczywiście. Ale musisz wiedzieć,
że bierzesz na siebie wielką odpowie-
dzialność - odparłem. - To naprawdę
zmieni cały styl twojego życia. A czy
będzie cię stać na to, by kupować jej
jedzenie i ubrania?

- Znam te wszystkie problemy -
oświadczyła. - Ale jeśli kogoś kochasz,
a ten ktoś ma kłopoty, to robisz wszyst-
ko, by go uratować. Tego mnie na-
uczyłeś.

Zabawna rzecz z tą miłością; jest
zaraźliwa.

Marvin J. Wolf
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NAJLEPSZY „KANDYDAT
NA STANOWISKO”

Większość pracodawców rozumie,
jak ważne jest znalezienie odpowied-
nich kandydatów na główne stanowi-
ska w firmie. Szukają więc osób
o odpowiednich kwalifikacjach i właści-
wej etyce zawodowej, którzy będą
w stanie współpracować z pozostałymi
członkami zespołu. Wyobraźmy więc
sobie listę oczekiwań, jakie powinien
spełniać opiekun Syna Bożego. Jakiego
rodzaju człowieka poszukiwał Bóg?

Możemy wyrobić sobie pewien
pogląd na to, kto mógł zostać przybra-
nym ojcem Jezusa, przyglądając się
kryteriom stosowanym przez Boga w
przeszłości wobec innych ważnych
postaci w dziejach Izraela. Należeli do
nich, na przykład, Abraham, Jakub,
Mojżesz czy Dawid. Choć niewątpli-
wie są oni wielkimi bohaterami wiary,
to jednak żaden z nich nie był pozba-
wiony wad. Abraham skłamał, że jego
żona, Sara, jest jego siostrą i pozwolił

Jest jedną z najbardziej znaczących osób w Biblii, choć nie znajdziemy w niej ani jednego jego słowa.
Potrafisz odgadnąć, kto to taki? Prawidłowa odpowiedź brzmi: Józef, mąż Maryi. Uroczystość ku jego czci
obchodzimy 19 marca, jego imię nosi wiele szkół, kościołów czy szpitali. Jednak w czasie świąt Bożego
Narodzenia nasza uwaga koncentruje się głównie na Maryi. Także pasterze, Mędrcy czy anioł Gabriel często
przykuwają naszą wyobraźnię bardziej niż Józef.

Jednak rola Józefa w Ewangelii jest niezwykle ważna i wiele możemy się od niego nauczyć. Widzimy w nim
człowieka posłusznego, pokornego i wielkodusznego, zdolnego do wielkich poświęceń dla Pana i dla swojej
Rodziny. Był skromny, ale i odważny, a Bóg mógł na nim polegać. Przyjrzyjmy się więc temu milczącemu
słudze Bożemu i zobaczmy, czego może on nas nauczyć w czasie tegorocznego Adwentu.

Œwiêty Józef

faraonowi zabrać ją do haremu (Rdz
12,10-20). Jakub był mistrzem mani-
pulacji (Rdz 31,1- 21). Mojżesz zabił
człowieka i musiał uciekać z kraju (Wj
2,11-15). Dawid popełnił cudzołóstwo
i morderstwo (2 Sm 11,1-27).

Skoro byli oni tak ułomni, to dlacze-
go zostali wybrani przez Boga? Ponie-
waż pomimo swoich wad usiłowali
możliwie jak najlepiej żyć wiarą. Ko-
chali Boga i starali się być Mu posłusz-
ni. To nie ich zdolności i dary przeko-
nały do nich Boga, lecz ich otwarte,
ufające serca. W Biblii Bóg nazywa
Abrahama swoim przyjacielem (Iz
41,8). Czytamy w niej również, że Bóg
„rozmawiał z Mojżeszem twarzą w
twarz, jak się rozmawia z przyjacie-
lem” (Wj 33,11), a w osobie Dawida
„wyszukał sobie człowieka według
swego serca” (1 Sm 13,14).

Innymi słowy, Bóg doskonale wie-
dział, z kim ma do czynienia. Był świa-
dom, że pomimo swoich słabości i nie-
dociągnięć ludzie ci będą trwali przy

Na czas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i na ka¿dy kolejny dzieñ ¿ycia
¿yczymy  wszystkim owego zachwytu
i nieustannej têsknoty za Mi³oœci¹, która jest wierna.
                       Duszpasterze

Drodzy Parafianie

Chocia¿ wiele razy dzielimy siê z najbli¿szymi bia³ym
chlebem pojednania, chocia¿ po stokroæ  œpiewamy kolêdê
wielkiej Tajemnicy - Bo¿e Narodzenie nigdy siê nie nudzi.
Bo czy¿ mo¿e nam spowszednieæ przychodzenie Mi³oœci?
Czy¿ mo¿emy wci¹¿ nie zachwyciæ siê hojnoœci¹ Boga?
Czy¿ mo¿emy nie têskniæ za dr¿eniem serca,
które podpowiada nam, ¿e jesteœmy kochani?
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Nim i dokładali starań, by dochować
Mu wierności. W podobny sposób po-
strzegał też Józefa. Wiedział, że jest
on „człowiekiem sprawiedliwym” (Mt
1,19), który zawsze stara się czynić
to, co słuszne, dlatego zdecydował się
powierzyć mu tę zaszczytną, a zara-
zem wymagającą rolę.

Wybierając więc Józefa na obroń-
cę, opiekuna i przewodnika Świętej
Rodziny, Bóg szukał w nim nie dosko-
nałości, lecz głębokiej wiary. Dowia-
dując się, że Maryja oczekuje dziec-
ka, Józef poczuł się dotkliwie zdradzo-
ny, jednak zamiast ujawnić publicznie
Jej grzech, zdecydował się oddalić Ją
potajemnie. Pomyślmy, co to oznacza-
ło. Miał pełne prawo być zraniony,
zdezorientowany czy wściekły, ale
mimo to poczuwał się do tego, by - na
ile to było możliwe - osłonić Maryję
przed plotkami czy okrucieństwem.

Kiedy jednak anioł oznajmił mu, że
Maryja poczęła z Ducha Świętego,
Józef zmienił swoje plany. Czyniąc
krok w wierze, przyjął rolę, jaką wy-
znaczył mu Bóg. Nie wiedział, jak bę-
dzie wyglądała jego przyszłość, ale nie
miało to dla niego znaczenia. Bóg ob-
jawił mu swoją wolę, a Józef ją przyjął.

Po narodzinach Jezusa anioł
ostrzegł Józefa, że jego Rodzina jest
w niebezpieczeństwie i musi uciekać
z Izraela. Józef ponownie porzucił cały
swój świat - swoje plany, przyjaciół,
dom i pracę – i natychmiast wyruszył
do Egiptu. Nie miał tam żadnego za-
bezpieczenia - pracy, znajomych, nie
miał też przypuszczalnie większych
oszczędności. Mimo to okazał posłu-
szeństwo Bogu.

Można się spierać, że wiara Józe-
fa została wyjątkowo umocniona przez
kolejne wydarzenia, których był
świadkiem, takie jak niespodziewana
ciąża Maryi i otrzymane we śnie prze-
słanie anioła, a następnie narodziny
Jezusa oraz hołd pasterzy i Mędrców.
Wszyscy zdajemy sobie jednak spra-
wę, jak łatwo zapominamy o minionych
łaskach, gdy tylko pojawiają się nowe
problemy. Nie wiemy, czy Józef wy-
ruszając do Egiptu odczuwał lęk, ale
na pewno nie pozwolił, by lęk rządził
jego postępowaniem. Zaufał, że Bóg

będzie troszczył się o niego i o jego
Rodzinę. Nie musiał żałować raz pod-
jętych decyzji, ponieważ nigdy nie za-
pominał, kto stoi za wszystkimi wyda-
rzeniami jego życia.

PRZYJĄĆ BOŻY PLAN
Bóg ma wspaniały plan na życie

każdego z nas. Bywa, że ten plan róż-
ni się zasadniczo od naszych własnych
wizji. Możemy sobie wyobrazić, że
przed wizytą anioła Józef miał nadzie-
ję na ciche, spokojne życie w Nazare-
cie. Jednak ten plan się nie ziścił.
Z pewnością nie przypuszczał, że bę-
dzie musiał uciekać z Rodziną do Egip-
tu. Nie sądził, że będzie musiał chro-
nić powierzone mu niewinne Dziecię
przed kimś tak okrutnym i potężnym
jak król Herod!

Józef nie przeszedł żadnego prze-
szkolenia na temat wychowywania
Syna Bożego. Możemy przypuszczać,
że niejeden raz wątpił we własne moż-
liwości i zastanawiał się, czy w ogóle
nadaje się do tego zadania. Być może
wielokrotnie modlił się: „Boże, pomóż
mi, nie pozwól mi popełnić błędu”.
Pomyśl o tym, co musiał czuć na wi-
dok Jezusa nauczającego starszych
w świątyni: „Jak mam wychowywać
i pouczać swego Syna, skoro to On
może pouczać mnie?”. Józef z pew-
nością przeżywał wiele wątpliwości
i lęków, a mimo to nieustannie szedł
naprzód. I zobaczmy, jak wiele zdołał
dokonać!

PROWADZONY ŁASKĄ
Bóg zadaje nam dziś to samo py-

tanie, które zadał Józefowi: „Czy je-
steś gotów odegrać swoją rolę w życiu
rodzinnym dla dobra mojego Kościo-
ła? Nie wymagam od ciebie doskona-
łości. Wymagam tylko, abyś chciał się
uczyć tak żyć, jak Ja tego od ciebie
oczekuję”.

Bóg obdarzył każdego z nas, jak
Józefa, wieloma darami i talentami,
abyśmy posługiwali się nimi z wiarą
i prowadzili do Niego nasze rodziny.
Jak uczy Katechizm Kościoła Kato-
lickiego, rodzice są „pierwszymi zwia-
stunami” wiary dla swoich dzieci,
a dom rodzinny „Kościołem domo-

wym, wspólnotą łaski i modlitwy”
(KKK, 2225,1666).

Józef nie miał specjalnej instrukcji
ani podręcznika, z którego mógłby się
nauczyć, jak opiekować się Maryją,
troszczyć się o Świętą Rodzinę czy
wychowywać Syna Bożego. Miał je-
dynie dobre intencje, gotowość ucze-
nia się na własnych błędach oraz uf-
ność w łaskę i prowadzenie Boga.
I to wystarczyło. To samo odnosi się
również do nas.

Św. Ignacy Loyola napisał kiedyś:
„Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, co
uczyniłby z nich Bóg, gdyby oddali się
całkowicie w Jego ręce i pozwolili
kształtować się Jego łasce”. Tak po-
stępował Józef i tego Bóg oczekuje
również od nas.

IDŹ NAPRZÓD W WIERZE
Wzorując się na św. Józefie, pró-

buj więc jak najlepiej służyć Bogu
i swojej rodzinie. Nie chciej robić
wszystkiego naraz. Na początek wy-
bierz sobie jedną czy dwie drobne
sprawy i na nich się skup. Powoli po-
suwaj się do przodu, a Bóg będzie
otwierał przed tobą kolejne drzwi.

A kiedy na przeszkodzie staną ci
własne słabości lub popadniesz
w grzech, przypomnij sobie Abraha-
ma, Jakuba, Mojżesza i Dawida. Pa-
miętaj, że jesteś tylko człowiekiem,
a Bóg nie wymaga od ciebie doskona-
łości, lecz jedynie wierności i wytrwa-
łego podążania do przodu. Wystarczy,
że powiesz Mu: „Ojcze, zgadzam się
na to, byś mnie formował i kształtował.
Napełnij mnie swoją łaską, abym stał
się podobny do Twojego sługi, Józefa”.
On zajmie się resztą - tak jak uczynił to
dla każdego z bohaterów naszej wiary.

Słowo wśród nas – 12/2015
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Usiadłam na podłodze obok Jere-
miego, mojego trzyletniego synka,
i podawałam mu różne drobiazgi do za-
wieszenia na naszej choince. Gdy
stanął na dużej puszce z prażoną ku-
kurydzą, mógł sięgnąć do połowy
drzewka. Śmiał się czystą, dziecinną
radością za każdym razem, gdy mó-
wiłam: „Nadchodzi Gwiazdka!” Cho-
ciaż wielokrotnie usiłowałam wyjaśnić
mu, co to jest Gwiazdka, Jere-my był
przekonany, że Gwiazdka to jakiś czło-
wiek.

- Nadchodzi Gwiazdka! - mówił
i śmiał się. - I te wszystkie prezenty
są dla Gwiazdki, kiedy przyjdzie!

Siedziałam tak sobie i przypatrywa-
łam się, jak Jeremy uśmiecha się do
siebie, ostrożnie wieszając każdą ozdo-
bę na choince. Cieszy się, zupełnie jak-
by wiedział, co to Boże Narodzenie –
pomyślałam ze zdziwieniem.

Mieszkaliśmy w małym mieszka-
niu w San Francisco. Chociaż klimat
jest tam zazwyczaj łagodny, w tamte
święta było tak chłodno, że uznałam,
iż trzeba rozpalić w kominku. W Wi-
gilię wrzuciłam na ruszt spory kawał
drewna i przyglądałam się, jak mój
synek biega w samych skarpetkach po
parkiecie. Z wielkim przejęciem ocze-
kiwał nadejścia Gwiazdki. Wkrótce nie
mógł już dłużej wytrzymać i zaczął
skakać i tupać.

- Kiedy ona przyjdzie, mamusiu?
Już bym chciał dać jej te wszystkie
prezenty!

Zaczęłam mu tłumaczyć raz jesz-
cze.

- Słuchaj, Jeremy, Gwiazdka to jest
taki szczególny dzień, a nie pani, i przyj-
dzie szybciej, niż się spostrzeżesz.
Gwiazdka będzie tu o dwunastej
w nocy, ale ty będziesz pewnie spał,
więc kiedy się rano obudzisz, będzie
Gwiazdka.

Zaśmiał się, jakbym opowiedziała
mu jakiś kiepski dowcip.

- Mamusiu - spytał - czy Gwiazd-
ka zje z nami śniadanie?

Wzniósł ręce ponad prezentami pod
choinką.

Nadchodzi Gwiazdka!

- Wszystkie te prezenty są dla
Gwiazdki! Wszystkie!

Połaskotałam go po brzuszku i za-
śmiałam się razem z nim.

- Tak jest - powiedziałam. -
Wszystkie są dla Gwiazdki!

Biegał po całym mieszkaniu, aż
ogarnęło go zmęczenie i położył się na
dywaniku przy choince. Skuliłam się
obok niego i kiedy w końcu zasnął,
zaniosłam go do łóżeczka.

Przed pójściem spać postanowiłam
napić się gorącej czekolady; popijając
z filiżanki, siedziałam przy oknie i wpa-
trywałam się w udekorowane ulice
San Francisco. Widok był przepiękny.
Ale było coś, co zburzyło mój spokój.
Tuż pod naszym budynkiem, w miej-
scu, gdzie zazwyczaj zostawiałam
śmieci, zauważyłam jakby stertę sta-
rych, pomiętych ubrań. Zaraz jednak
zdałam sobie sprawę, co to tak na-
prawdę jest. Była to stara, bezdomna
kobieta, która zazwyczaj wystawała
pod sklepem na rogu naszej ulicy.
Wszyscy w naszej okolicy ją znali
i parę razy, wychodząc ze sklepu, rzu-
ciłam jej do torebki kilka monet. Ni-
gdy nie prosiła o pieniądze, myślę jed-
nak, że przechodzący obok niej ludzie
rzucali jej całkiem sporo, jako że wy-
glądała dość żałośnie.

Kiedy tak patrzyłam sobie przez
okno w ten wigilijny wieczór, myśla-
łam o tej biednej staruszce. Kim jest?
Jakie miała życie? Powinna być teraz
z rodziną, a nie leżeć na ulicy w zimną
noc w tak wyjątkowym okresie roku.

Poczułam w środku głęboki smu-
tek. Ja siedzę sobie w domu, w poko-
ju obok śpi cudowne dziecko. Niejed-
nokrotnie użalałam się nad swoim lo-
sem samotnej matki, ale przecież nie
byłam samotna i nie żyłam na ulicy.
Jakaż musiałaby to być beznadzieja i
smutek dla każdego człowieka, a cóż
dopiero dla kobiety, która ma pewnie
z osiemdziesiąt lat.

Podeszłam do drzwi wejściowych
i zeszłam po schodach na ulicę. Zapy-
tałam staruszkę, czy nie zechciałaby
wejść do środka. Z początku wcale
mnie nie poznała. Próbowałam ją de-
likatnie namówić, ale odpowiedziała,
że nie potrzebuje ode mnie pomocy
Ale gdy powiedziałam jej, że dobrze
by mi zrobiło czyjeś towarzystwo, ustą-
piła i zgodziła się spędzić Boże Naro-
dzenie ze mną i Jeremym.

Przygotowałam jej nocleg w pokoju
gościnnym. Następnego ranka obudził
mnie Jeremy, który darł się na cały
głos:

- Przyszła Gwiazdka! Mamusiu,
przyszła Gwiazdka!

Szybko narzuciłam na siebie po-
domkę, po czym pospiesznie udałam
się do pokoju gościnnego, gdzie zoba-
czyłam, jak bardzo podekscytowany
mały chłopiec wręcza niezwykle za-
skoczonej „Gwiazdce” prezenty spod
choinki.

- Czekaliśmy na ciebie! - krzyczał
rozradowany.

Śmiał się i tańczył wokół niej, kie-
dy otwierała prezenty, której jej dał.

Nie sądzę, by „Gwiazdka” pamię-
tała w swoim życiu taką Gwiazdkę.
Ja też nie. I chociaż zdawałam sobie
sprawę z tego, że jeden taki szczegól-
ny dzień nie wystarczy, by zdjąć cię-
żar ze zmęczonego serca staruszki,
bardzo się ucieszyłam, gdy obiecała mi,
że przyjdzie do nas również za rok.
Mam nadzieję, że tak będzie. Jeremy
jest przekonany, że przyjdzie.

Deb Gatlin Towney
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WALKA Z SAMOTNOŚCIĄ
W 2008 roku Chris został wysłany

na roczną misję, pozostawiając mnie
w domu z trójką dzieci. Stacjonowali-
śmy wówczas w kwaterach wojsko-
wych na Hawajach, dwa i pół tysiąca
kilometrów od mojego rodzinnego mia-
sta w stanie Iowa. Wyjazd Chrisa spo-
wodował głęboką wyrwę w naszym
życiu. Towarzysz zabaw naszych
dzieci, najlepszy lektor bajek, czło-
wiek, którego powrotu wyczekiwało
się przez cały dzień, opuszczał nas na
tak długo. Nasz roczny synek biegł do
każdego mężczyzny w mundurze,
myśląc, że to jego tata. Cały czas za-
martwiałam się bezpieczeństwo Chri-
sa i o to, czy powróci do nas zdrowy
i cały. Płakałam, biorąc prysznic, żeby
dzieci nie widziały mnie smutnej.

W tym czasie uczęszczaliśmy do
kościoła św. Damiana, a właściwie
kaplicy garnizonowej wybudowanej
na zboczu krateru wulkanicznego.
Muszę się przyznać, że nie zamierza-
łam angażować się głębiej w życie tam-
tejszej wspólnoty. Po co zawracać so-
bie głowę, skoro i tak nie mieliśmy po-
zostać tam na stałe? Poza tym samot-
ne wychowywanie dzieci odbierało mi
motywację do uczestnictwa w niedziel-
nej Mszy świętej. Znajdowałam wiele
pretekstów, żeby nie iść. Nie ma Chri-
sa. Dzieci w nocy źle spały. Jeśli pój-
dziemy, będą przeszkadzać innym. Kie-
dy chodziłam na Mszę regularnie przyj-
mowałam Komunię świętą, nie czułam,
żeby mnie to jakkolwiek przemieniało.
Przeważnie czułam się wyobcowana.

„PRZYJDŹCIE
DO KOŚCIOŁA!”
Jednak ludzie z kościoła św. Da-

miana nie pozwolili mi trwać w izola-
cji. „Brakowało nam was w kościele
w ostatnią niedzielę” - powiedziała do
mnie kiedyś pewna parafianka. Przy-

Nowa duchowa rodzina
Jak znalazłam swoje miejsce i odzyskałam wiarę

Jako zawodowi wojskowi, mój mąż Chris i ja, spędziliśmy wiele miesięcy poza domem. Stacjonowaliśmy
wspólnie na Haiti i w Kosowie, a Chris dodatkowo dwukrotnie przebywał sam w Iraku. Podczas tych misji
zobaczyliśmy więcej nędzy, spustoszenia i bezdomności niż w całym naszym dotychczasowym życiu. Sama na
sobie nigdy nie doświadczyłam, co to znaczy żyć w biedzie i nie mieć dachu nad głową. Jednak podczas
kilkunastu pobytów w ogarniętych wojną miastach całego świata, gdzie otrzymywałam przydział w ciągu ostat-
nich dwudziestu jeden lat, wielokrotnie czułam się wykorzeniona, samotna i bezdomna duchowo. Okazało
się, że oprócz zadań powierzonych mi przez przełożonych mam jeszcze do pokonania swojego osobistego
wroga, jakim jest poczucie izolacji.

gotowałam się już na reprymendę, ale
ona zapytała: „Czy wszystko u ciebie
w porządku?”. Także nasz proboszcz,
ks. Daniel, zawsze miał dla nas słowo
zachęty. „Nie trzymajcie się z daleka
od kościoła dlatego, że uważacie się
za niegodnych” - powtarzał wszyst-
kim. „Przyjdźcie do kościoła. Chcemy
was widzieć - i to nie tylko w niedzie-
lę”. Także moje dzieci były dobrze
przyjmowane. Pewnego razu mój sy-
nek wybiegł na Mszy świętej do ołta-
rza, ponieważ z ławki nie widział do-
kładnie, co się dzieje. Ks. Daniel, któ-
ry przekroczył już siedemdziesiątkę,
powiedział: „Niech zostanie. Sam już
mało co widzę!”.

U św. Damiana w ogóle nie było
takiej opcji jak pozostawanie na ubo-
czu życia parafialnego. W niedzielnych
ogłoszeniach pojawiały się zapowiedzi
rozmaitych wydarzeń, informacje
o możliwości służby oraz uczestnictwa
w grupach i wspólnotach dla osób
w każdym wieku. Zaczęłam słuchać
ich z uwagą. Wkrótce przyjeżdżałam
już z dziećmi we wtorki na wieczory
rodzinne, a w czwartki na spotkania
grupy kobiet. Zanim się spostrzegłam,
kaplica stała się naszym drugim do-
mem. Pewne starsze małżeństwo za-
częło pełnić wobec nas rolę jakby
przybranych rodziców, zaczęliśmy się
też spotykać z innymi wojskowymi
rodzinami na obiadach, za każdym ra-
zem u kogo innego. Było tam dużo
hałasu, ale i dobrej zabawy – a poza
tym wszyscy pomagali sprzątać po
posiłkach!

BOHATER W DOMU
Podczas tych trudnych miesięcy

bez Chrisa zaczęłam szukać sposobów
pogłębienia mojej relacji z Bogiem.
Uczestniczyłam w kilku parafialnych
dniach skupienia. Na krótko przed
powrotem Chrisa zaangażowałam się

nawet w przygotowywanie dorocz-
nych rekolekcji dla małżeństw. Kiedy
powrócił do domu, moja wiara była
znacznie mocniejsza. Nie czułam się
już duchowo bezdomna, ponieważ na-
leżałam do wspólnoty parafialnej św.
Damiana. Wielką radością było dla
mnie uczestnictwo w rekolekcjach
małżeńskich wraz z Chrisem!

Parafia ukazała mi również przy-
kład bohatera wiary, który doświad-
czył samotności i wyobcowania: na-
szego patrona, św. Damiana z Molo-
kai. Ten belgijski misjonarz spędził
ostatnie szesnaście lat swojego życia,
zajmując się chorymi na trąd, którzy
zostali zesłani do specjalnej kolonii na
niedostępnej wyspie. Przebywanie na
Hawajach właśnie w tym cza-sie było
fascynujące, gdyż to za naszej bytno-
ści tam Ojciec Damian został kanoni-
zowany (w 2009 r.). W naszej grupie
kobiet dowiadywałyśmy się o nim
wszystkiego, co tylko się dało, z ksią-
żek i filmów, a następnie wybrałyśmy
się na pielgrzymkę do Molokai.

Osada, do której Ojciec Damian
przybył w 1873 roku, jest słabo zalud-
niona i wciąż mało dostępna - aby do
niej dotrzeć przez trzy godziny wędro-
wałyśmy serpentynami po zboczach
klifów o wysokości około 600 metrów.
Oglądając wybudowaną przez niego
kaplicę i domy, myślałyśmy z szacun-
kiem o kapłanie, który wniósł tyle na-
dziei w życie tych opuszczonych lu-
dzi. Tak wiele cech św. Damiana in-
spiruje mnie i budzi mój podziw: jego
ufność w Bogu, ofiarna służba, umie-
jętność stworzenia przyjaznych wa-
runków ludziom znajdującym się w po-
trzebie. Także dziś jego przykład mo-
bilizuje mnie, by w moim otoczeniu
dostrzegać i wspierać ludzi, którzy
czują się samotni, jak ja kiedyś, lub
dźwigają inne dotkliwe ciężary.
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ZAKORZENIENI W JEZUSIE
Piszę te słowa na naszej nowej placówce w Oklahomie - ponad pięć i pół tysiąca kilome-

trów od Hawajów. Po sześcioletnim pobycie w domu Chris przygotowuje się do kolejnej
rocznej misji w Kuwejcie. Chociaż będzie nam go brakować, tym razem mam w sobie o
wiele więcej pokoju. Stoję na pewnym gruncie, gdyż wiem, że Jezus działa w naszej rodzi-
nie i że Bóg mnie prowadzi. W Oklahomie znaleźliśmy nowy duchowy dom w tutejszym
kościele garnizonowym, gdzie także nasze dzieci mogą wzrastać
w wierze. Mój najmłodszy mówi: „Kocham Boga i moją rodzinę!”. A drugi synek, który niedawno był u Pierwszej
Komunii świętej, prosi mnie, żebym pozwoliła mu zostać ministrantem. Przenosząc się wciąż z miasta do miasta, nie
czujemy się wykorzenieni, ponieważ jesteśmy członkami Ciała Chrystusa.

Katie Hanna

Lotniska, dworce kolejowe i auto-
busowe to anonimowe, często nie-
przytulne miejsca. Jednak w czasie
przedświątecznym są one scenerią ra-
dosnych spotkań, które niekiedy wy-
ciskają łzy z oczu postronnych gapiów.
Małe dzieci biegną, by rzucić się
w objęcia babci i dziadka. Mężczyźni
witają bukietami kwiatów swoje uko-
chane. Łzy szczęścia towarzyszą spo-
tkaniom z bliskim przyjeżdżającymi na
święta z zagranicy. Dlaczego te po-
witania są tak wzruszające? Czy nie
dlatego, że obnażają naszą tęsknotę
za ciepłymi, niosącymi radość relacja-
mi z innymi ludźmi? Bóg stworzył nas
do życia we wspólnocie, do radosnej
bliskości, do kochania i bycia kocha-
nym. I pragnie, abyśmy doświadczyli
tych darów przede wszystkim w re-
lacji z Nim samym!

To właśnie jest „radość wielka”,
ogłoszona przez anioła pasterzom w
noc, która zmieniła historię (Łk 2,10).
Bóg tak bardzo nas umiłował, że po-
słał swego jedynego Syna, aby mocą
Ducha Świętego przyprowadził nas do
Jego domu. Dzięki życiu, śmierci
i zmartwychwstaniu Jezusa nic już nie
przeszkadza nam znaleźć się w kręgu
Bożej rodziny. W tym Adwencie Oj-
ciec zaprasza cię, byś wszedł do Jego
domu. Chce, abyś doznał radości, któ-
ra nigdy nie zawodzi - nawet w cza-
sach poważnych prób, nawet gdy re-
lacje z ludźmi rozczarowują i stają się
źródłem stresu. On jest gotów usuwać
wszelkie, wielkie i małe bariery, które
cię od Niego oddzielają. Dlatego za-
prasza cię w tym czasie, byś przyszedł
do Niego w sakramencie pojednania.

Proś Ducha Świętego, aby pomógł
ci przygotować się do spotkania z mi-
łującym Bogiem. Poniższy rachunek

RADOŚĆ Z POWROTU DO DOMU
Adwentowy rachunek sumienia

sumienia może być dla ciebie punk-
tem wyjścia. Przemyśl spokojnie za-
mieszczone tu pytania oraz fragmen-
ty z Pisma Świętego. Uwierz, że „ra-
dość wielka” przeznaczona jest rów-
nież dla ciebie. Jeśli jeszcze tego nie
odkryłeś, przekonasz się, że konfesjo-
nał - jak lotnisko - może stać się miej-
scem radosnego spotkania!

„Chwalę Cię, Panie, całym ser-
cem... Cieszyć się będę i radować
Tobą” (Ps 9,2.3)

Czy miłuję Boga i służę Mu z całe-
go serca swego, z całej myśli swojej
i ze wszystkich swoich sił? Czy też
może stałem się sługą kogoś lub cze-
goś innego?

Czy stawiałem Boga na pierwszym
miejscu poprzez uczestnictwo we
Mszy świętej w niedziele i święta oraz
szukanie Go na modlitwie?

Czy moja wiara w Jezusa ma
wpływ na to, jak korzystam z czasu,
pieniędzy i wszystkich innych zaso-
bów, I jakie mam do dyspozycji? Czy
używam tych darów do budowania
Jego królestwa?

„Weselcie się nadzieją! W uci-
ska bądźcie cierpliwi, w modlitwie
- wytrwali!” (Rz 12,12)

Czy byłem wierny w modlitwie
i czytaniu Pisma Świętego, otwiera-
jąc się w ten sposób na miłość Boga
i Jego prowadzenie?

Czy nie ulegałem lenistwu, nudzie,
bezmyślności i frustracji, popadając
w grzeszne nałogi? Jakie problemy
i trudności sprawiają mi obecnie naj-
więcej cierpienia? Czy staram się
z wiarą i zaufaniem powierzać je Bogu?

„Cieszy się prawy z czynów
uczciwych”. (Prz 21,15)

W jaki sposób przyczyniam się do
nadejścia Chrystusowego królestwa

sprawiedliwości i pokoju? Czy widzę
w swoim sercu sprzeciw wobec ja-
kiejś konkretnej formy niesprawiedli-
wości? Czy proszę Jezusa o światło,
w jaki sposób powinienem na nią re-
agować?

Czy coś ukradłem? Czy oszukiwa-
łem w płaceniu podatków? W jaki spo-
sób mogę to wynagrodzić?

Czy staram się pomagać ubogim,
nieszczęśliwym, chorym i cierpiącym?

„Dopełnijcie mojej radości
przez to. że będziecie mieli te
same dążenia: tę samą miłość
i wspólnego ducha”. (Flp 2,2)

Jak wyglądają moje relacje z ludź-
mi, do których Bóg posyła mnie w spo-
sób szczególny: z rodziną, przyjaciółmi,
współpracownikami, sąsiadami, parafia-
nami? Czy odnoszę się do nich z sza-
cunkiem i miłosierdziem? Czy poprzez
swoje słowa, postawy i uczynki nie roz-
bijam jedności w moim otoczeniu?

Czy nie żywię gniewu, urazy lub
nienawiści wobec kogoś? Czy nie po-
winienem komuś przebaczyć? Czy nie
powinienem poprosić kogoś o przeba-
czenie?

„Czyż nie wiecie, że ciało wa-
sze jest świątynią Ducha Święte-
go?... Chwalcie więc Boga w wa-
szym ciele!” (1 Kor 6,19.20)

Czy szanuję swoje ciało, czy też
szkodzę mu poprzez zażywanie nar-
kotyków, nadużywanie alkoholu lub ob-
żarstwo? Czy zachowuję naukę Jezu-
sa w dziedzinie seksualności? Czy nie
oddaję się pożądliwym myślom i fan-
tazjom seksualnym? Czy nie popełnia-
łem grzechów nieczystych?

Czy w moim myśleniu, wypowia-
danych słowach i podejmowanych
wyborach nie kieruję się szkodliwym
wpływem mediów?
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Kilkanaście lat
temu na Lower
East Side w No-
wym Jorku stał
mały sztajbel (dom

modlitewny). Kiedy zebrało się w nim
dziesięciu mężczyzn, w małej salce
można było już tylko stać. (Kiedyś był
tam warsztat ślusarski; ile w końcu
potrzeba ślusarzowi miejsca, żeby zro-
bić klucz?)

Przez wiele lat stary warsztat stał
opuszczony, aż w okolicy zamieszkał
rabin Seigel, który zwrócił się do wła-
ściciela gruntu z pytaniem, czy mógł-
by wykorzystać pusty magazynek z
pożytkiem dla swoich podopiecznych
i przekształcić go w miejsce religijne.
Obiecał właścicielowi, że zwolni
warsztat natychmiast, gdy ten znajdzie
jakiegoś najemcę. Właściciel działki,
pan Rabinowitz, miał świadomość, że
w okolicznej gminie żydowskiej po-
trzebne jest miejsce modlitwy, ale były
to lata Wielkiego Kryzysu i było ja-
sne, że mieszkający tam ludzie nie
będą w stanie zebrać wystarczającej
ilości pieniędzy, by móc wynająć na-
wet taki mały magazyn.

Ale Rabinowitz był dobrym czło-
wiekiem, więc pozwolił gminie korzy-
stać z warsztatu.

- Do czasu, aż znajdę najemcę -
przypominał im. - Wówczas będę
musiał prosić was, żebyście opuścili
lokal. Ja też muszę z czegoś żyć.

I tak przez wiele lat warsztat nie miał
żadnego najemcy, a członkowie okolicz-
nej gminy żydowskiej spotykali się w nim
każdego ranka na swoje modlitwy.

Rabinowitz miał dobre serce i lubił
pomagać ludziom. Niestety, Wielki Kry-
zys nie oszczędził również i jego. Stra-
cił większą część swych nieruchomo-
ści i pozostało mu ich tylko kilka, w tym
ów mały sztajbel. Mieszkał sam i żył
bardzo skromnie.

Pewnego dnia do Rabinowitza
przyszła żona starego przyjaciela, tłu-
macząc mu, że jej syn został areszto-
wany i potrzebuje natychmiast trzy-
stu dolarów na prawnika. Czy Rabi-
nowitz mógłby pomóc? Rabinowitz

Anio³ w banku
Najbardziej doniosła kwestia w życiu wyraża się pytaniem:
Co robisz dla swoich bliźnich?

Martin Luther King Jr.
poszedł do banku i zapytał młodą ka-
sjerkę o stan swojego konta. Miał pięć-
set trzydzieści dwa dolary. Wypłacił
trzysta i dał je kobiecie. Ta pobłogosła-
wiła go i obiecała oddać pieniądze w
najkrótszym możliwym terminie. Rabi-
nowitz uśmiechnął się i powiedział:

Słuchaj, oddasz mi, jak będziesz
miała. Nie wcześniej!

Kilka miesięcy później do Rabino-
witza zwrócił się kolejny przyjaciel,
prosząc o pięćset dolarów na ślub swej
córki. Rabinowitz powiedział mu, że
nie ma tylu pieniędzy, ale chętnie da
mu to, co ma. Pospiesznie udał się do
banku, wypełnił stosowny kwit i wrę-
czył go kasjerce.

Jest pani moją ulubioną kasjerką -
powiedział młodej dziewczynie. - Widzi
pani, tak naprawdę potrzeba mi pięciu-
set dolarów, żeby pomóc Rosenowi, ale
proszę dać mi wszystko, co zostało na
moim rachunku - dodał pogodnie.

Dziewczyna uśmiechnęła się i od-
rzekła:

Panie Rabinowitz, ma pan na swo-
im koncie pięć tysięcy pięćset trzydzie-
ści dwa dolary.

To niemożliwe! - wykrzyknął.
Dziewczyna raz jeszcze sprawdziła

stan jego konta i powiedziała:
Nie, nie mylę się. Ma pan na swo-

im koncie pięć tysięcy pięćset trzydzie-
ści dwa dolary.

W porządku - powiedział Rąbino-
witz. - W takim razie, proszę dać mi
te pięćset dolarów, które Rosen po-
trzebuje na ślub swojej córki.

Kasjerka wręczyła mu pieniądze i
Rąbino witz wyszedł z banku zupełnie
zbity z tropu. Idąc ulicą, myślał sobie:
Może dobry Bóg namieszał im w pa-
pierach, żebym miał dość pieniędzy dla
Rosena. Ale kimże ja jestem, żeby
dociekać wyroków Najwyższego?

Kilka tygodni później do Rabinowit-
za przyszedł rabin z małego sztajbla.

Morris - odezwał się - wiem, że
sprawy nie układają ci się ostatnio zbyt
dobrze, ale jesteśmy w wielkiej potrze-
bie. Znasz Goldbergów, którzy miesz-
kają na rogu, nad sklepem? Ich dziec-
ko musi być natychmiast operowane.
Czy mógłbyś pożyczyć im pięć tysię-

cy dolarów i uratować życie tego
dziecka?

Rabinowitz westchnął.
Nie będę miał całej kwoty, ale dam

wszystko, co mam. Ratowanie życia
dziecka: cóż może być ważniejsze od tego?

Raz jeszcze Rabinowitz udał się do
banku. Wręczył swej ulubionej kasjer-
ce kwit wypłaty i polecenie zlikwido-
wania konta.

Nie musi zamykać pan swego kon-
ta, jeżeli chce pan wypłacić pięć ty-
sięcy dolarów, panie Rabinowitz - po-
wiedziała mu dziewczyna. - Na tym
rachunku jest dziesięć tysięcy dolarów.

Dziesięć tysięcy dolarów?! Nie
wpłacałem na to konto żadnych pie-
niędzy od wielu tygodni! - wykrzyknął
Rabinowitz.

Dziewczyna raz jeszcze sprawdziła
rachunek i uśmiechnęła się.

Rzeczywiście ma pan dziesięć ty-
sięcy dolarów na swym koncie.

Jest pani pewna? - zapytał. - Czy
jest pani tego pewna? Nie chciałbym,
żeby bank ścigał mnie z powodu tych
pieniędzy.

Dziewczyna raz jeszcze sprawdzi-
ła stan konta i nawet wezwała do sie-
bie dyrektora banku. Ten potwierdził,
że na koncie Rabinowitza znajduje się
dziesięć tysięcy dolarów. Dziewczyna
dała Rabinowitzowi czek bankowy na
pięć tysięcy dolarów, on zaś poszedł do
sztajbla i wręczył czek rabinowi.

Ale Rabinowitz nigdy słowem nie
wspomniał o tym, że pieniądze jakby
same rosną na jego rachunku.

Jakiś czas później do Rabinowitza
przyszła starsza kobieta i powiedziała,
że jej wnuk chce być lekarzem, ona
jednak nie ma pieniędzy, żeby posłać
go do college'u.

Rabinowitz uśmiechnął się.
Zobaczymy, co się dzieje z moim

kontem. Jeżeli tylko będę miał pienią-
dze, dostanie je pani.

Poszedł do banku, podszedł do
swej ulubionej kasjerki i poprosił ją o
zamknięcie swojego rachunku i wy-
płacenie mu wszystkich pieniędzy, któ-
re mu zostały, żeby mógł dać je wnu-
kowi starszej kobiety.

Oczywiście - powiedziała dziew-
czyna. - Chce pan wypłacić całe dwa-
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dzieścia pięć tysięcy dolarów?
Dwadzieścia pięć tysięcy dolarów!

- Rabinowitz zakrył usta. - Ależ to nie-
możliwe! Kiedy ostatni raz byłem
w banku, to wypłacałem, a nie wpła-
całem pieniądze!

Dziewczyna wezwała dyrektora
banku. Ten potwierdził, że podane sal-
do zgadza się ze stanem faktycznym.
Rabinowitz wypłacił dwadzieścia czte-
ry tysiące i szybko zaniósł je starszej
kobiecie.

Został mi jeszcze tysiąc dolarów -
powiedział jej. - Proszę przyjść do mnie,
jeżeli będzie pani potrzebować więcej.

I tak przez całe swe życie Rabino-
witz - który nie miał rodziny i nigdy się
nie ożenił - czynił małe cuda dla swych
przyjaciół, dając to, co miał, innym, a
nie sobie. Lata mijały i Rabinowitz
bardzo się postarzał. Młody chłopak,
któremu opłacił całą naukę w akade-
mii medycznej, był przy nim dzień i noc.
Kiedy stan zdrowia staruszka jeszcze

się pogorszył, opiekowała się nim
dziewczyna, której Rabinowitz opłacił
wiano. Młody chłopak, któremu kie-
dyś operacja uratowała życie, był te-
raz dorosłym mężczyzną, bogatym
bankierem, który pilnował, żeby sta-
ruszkowi niczego nie brakowało.

Magazynek, w którym mieścił się
sztajbel, został przekazany rabinowi,
który z pomocą Rabinowitza zdołał
zebrać dość pieniędzy, żeby przerobić
go na piękną świątynię, gdzie wierni
mogli się modlić rano i wieczorem.
I tak życie Rabinowitza dobiegło kre-
su.

A co z tajemnicą rosnącego ra-
chunku w banku?

Młoda dziewczyna, która była ulu-
bioną kasjerką Rabinowitza, była też
córką człowieka, który niegdyś był w
poważnych tarapatach finansowych.
Rabinowitz mu pomógł. Zupełnie przy-
padkowo człowiek ten, który nie był
Żydem, kupił los na loterii Irish Swe-

epstakes i wygrał miliony dolarów.
Mądrze zainwestował wygrane pie-
niądze i zarobił ich dużo więcej, niż sam
był w stanie wydać. Kiedy zdał sobie
sprawę, że jego córka nie zamierza
rezygnować z pracy w banku, gdzie
Rabinowitz miał swój rachunek, wpadł
na pewien pomysł. Złożył w banku
depozyt na milion dolarów i polecił
córce pilnować, by na koncie Rabino-
witza było zawsze mnóstwo pieniędzy.
A ponieważ Rabinowitz zawsze cho-
dził do tej samej kasjerki, dziewczyna
mogła kontrolować stan jego konta
i dbać o to, żeby w razie potrzeby Ra-
binowitz miał zawsze pieniądze do
dyspozycji.

Jednak Rabinowitz zmarł, nie po-
znawszy tej tajemnicy, i aż do śmierci
uważał, że owa milutka, młoda kasjer-
ka jest aniołem w przebraniu, zesła-
nym, by błogosławić biednemu, samot-
nemu człowiekowi, który był błogosła-
wieństwem dla innych.

Arnold Fine

JEZUS, BÓG Z NAMI
Można powiedzieć, że Bóg był

z nami od zawsze. Stworzył nas z mi-
łości, a jeśli się kogoś kocha, to się go
nie porzuca. Nawet gdy popadliśmy
w grzech, On pozostał z nami i obie-
cał, że nigdy nas nie opuści. Biblia he-
brajska jest jedną długą historią wier-
ności Boga wobec Jego ludu. Widzi-
my tę wierność w dziejach Abraha-
ma, Mojżesza i Dawida. Widzimy ją
podczas wędrówki Izraelitów po pu-
styni oraz życia kolejnych pokoleń w
Ziemi Obiecanej. Bóg nigdy ich nie
opuścił!

Jednak po niemal dwóch tysiącach
lat towarzyszenia swojemu ludowi
Bóg uczynił coś jeszcze większego niż

Wielu ludzi nie może się wprost doczekać Bożego Narodzenia! Dzieci odliczają dni. Rodzice już z góry cieszą
się na tę chwilę, gdy dzieci rozpakują swoje prezenty. Krewni myślą z radością o rodzinnych spotkaniach. Boże
Narodzenie to czas oderwania się od szarej codzienności i świętowania w gronie najbliższych.

Są to oczywiście słuszne powody do radości, jednak my, wierzący, mamy jeszcze jeden, najważniejszy powód,
by cieszyć się z nadchodzących Świąt. Świętujemy przyjście „Emmanuela, Boga z nami”, Tego, który „zbawi
swój lud od jego grzechów” (Mt 1,24.21). Tak, Jezus jest Bogiem z nami i przyszedł wybawić nas od grzechu.
To niezwykle ważne i podnoszące na duchu prawdy naszej wiary. Uświadamiają nam one, jak bardzo Bóg nas
kocha i jak bardzo pragnie działać w naszym życiu. W tegorocznym Adwencie poświęćmy więc tym dwóm praw-
dom naszą uwagę. Uczyńmy to, wpatrując się w te osoby, w których życiu prawdy te uwidaczniają się w sposób
najbardziej oczywisty: w Jezusa, Maryję i Józefa. Każda z nich w wyjątkowy sposób ukazuje nam, jak może
zmieniać się nasze życie, gdy przyjmiemy Jezusa, Tego, który przyszedł, aby być z nami i aby nas zbawić.

Emanuel, Bóg z nami
Dlaczego Jezus przyszedł zamieszkać pośród nas?

dotąd. Zaczął być z nami już nie tylko
w sensie duchowym, lecz dosłownie
stał się jednym z nas i żył wśród swego
ludu jako człowiek, podobny do nas we
wszystkim oprócz grzechu. Różnicę
pomiędzy działaniem Boga przed i po
przyjściu Jezusa przepięknie ukazuje
fragment biblijny: „Wielokrotnie i na
różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków, a w tych
ostatecznych dniach przemówił do nas
przez Syna. Jego to ustanowił dziedzi-
cem wszystkich rzeczy, przez Niego też
stworzył wszechświat” (Hbr 1,1-2).

Powyższe słowa z Listu do Hebraj-
czyków kładą akcent na pragnieniu
Boga, aby objawić nam siebie w po-
tężniejszy niż dotąd sposób. Natomiast

Ewangelia Jana podkreśla łaskawość
Boga i Jego chwałę. Jan mówi nam:
„A Słowo stało się ciałem i zamiesz-
kało wśród nas. I oglądaliśmy Jego
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i praw-
dy” (J 1,14).

Z kolei św. Paweł opisuje przyjście
Jezusa z jeszcze innego punktu widze-
nia. Podkreśla on, że przyjęcie ciała
przez Jezusa miało sens zbawczy: „On,
istniejąc w postaci Bożej, nie skorzy-
stał ze sposobności, aby na równi być
z Bogiem, lecz ogołocił samego sie-
bie, przyjąwszy postać sługi, stawszy
się podobnym do ludzi. A w zewnętrz-
nym przejawie, uznany za człowieka,
uniżył samego siebie, stawszy się po-
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słusznym aż do śmierci - i to śmierci
krzyżowej” (Flp 2,6-8).

Podsumujmy to. Przychodząc po-
między nas, Jezus w nowy sposób
wypowiedział słowo Boga i objawił
nam Jego miłość, a także My dał za
nas samego siebie.

JEZUS ZBAWICIEL
Nasuwa się pytanie: Czy Jezus

naprawdę musiał podjąć się tak kar-
kołomnej misji? Czy musiał ponieść aż
tak ogromną ofiarę? Otóż prawdą jest,
że wielkie sprawy wymagają wielkie-
go poświęcenia. Oznacza to, że jeżeli
sytuacja jest naprawdę poważna, je-
steśmy w stanie zdobyć się na bardzo
wiele, aby tylko jej zaradzić. Zgodzi-
my się chyba wszyscy, że fakt Wcie-
lenia - to, że nieskończony Bóg przyjął
na siebie ograniczenia ludzkiej natury
- jest czymś niezwykle dramatycznym.
Sytuacja, która domagała się takiego
rozwiązania, musiała więc być abso-
lutnie rozpaczliwa.

Gdyby naszym największym pro-
blemem była choroba, Bóg mógłby
natchnąć lekarzy, by odkryli nowy, sku-
teczny lek. Gdyby naszym najwięk-
szym cierpieniem była niepewna sy-
tuacja polityczna, mógłby posłać nam
kogoś, kto zasiadając na tronie króla
Dawida zaprowadziłby sprawiedliwe
rządy. Gdybyśmy najbardziej potrze-
bowali reformy gospodarczej, mógłby
wzbudzić genialnego ekonomistę czy
przedsiębiorcę, który stworzyłby wie-
le miejsc pracy. On jednak nie uczynił
nic takiego. Posłał za to swojego Syna,
aby stał się „Barankiem Bożym, który
gładzi grzech świata” (por. J 1,29).

Taka była nasza najgłębsza potrze-
ba. Grzech bowiem był największą
przeszkodą w realizacji planu Boga
wobec swego ukochanego stworze-
nia. Oczywiście istnieją też inne prze-
szkody, jak bieda i niesprawiedliwość
społeczna. Jednak tego typu proble-
my możemy rozwiązywać sami.
Grzech natomiast tkwi w nas tak głę-
boko, że nie jesteśmy w stanie go po-
konać bez pomocy Boga. Taką wła-
śnie pomoc otrzymaliśmy w dzień
Bożego Narodzenia.

Wcielenie Jezusa było odpowiedzią
Boga na naszą największą, najgłębszą
i najbardziej palącą potrzebę. Oczy-

wiście niezbędna była także współ-
praca Maryi i Józefa, którzy zgodzili
się przyjąć Jezusa do swojego życia.
Ale Boże Narodzenie jeszcze bardziej
niż ku heroicznym decyzjom Maryi
i Józefa kieruje nas ku pragnieniom
i planom samego Boga. Wskazuje na
Ojca niebieskiego, któremu tak bar-
dzo zależało na swoim stworzeniu, że
posłał swego jedynego Syna nie po
to, aby nas potępił za nasz grzech, ale
by nas od niego wybawił (J 3,17).

TAK CZYNI MIŁOŚĆ
Dlaczego jednak Syn Boży miał-

by opuścić niebo i zstąpić na ziemię?
Dlaczego miałby wyrzec się tak wiel-
kiej władzy i wolności po to, by przy-
jąć śmiertelne ciało? Jedynym wytłu-
maczeniem jest miłość. Jezus stał się
Emmanuelem, „Bogiem z nami”, gdyż
tak bardzo Mu na nas zależy. Bóg
stworzył nas po to, by podzielić się
z nami swoją miłością, i nie mógł znieść
myśli o tym, że mógłby nas utracić.

Im głębiej pojmujemy wielkość mi-
łości Boga do nas samych i wszyst-
kich otaczających nas ludzi, tym bar-
dziej doceniamy to, co wydarzyło się
w dzień Bożego Narodzenia. Nasze
serca napełniają się wówczas nie tyl-
ko - jak to zwykle w tym czasie - po-
kojem i otuchą, ale też głęboką rado-
ścią i wdzięcznością wobec Boga.
Zaczynamy Mu dziękować i wy-
chwalać Go za to, że przyszedł wy-
bawić nas od grzechu. Cieszymy się,
że otworzył nam niebo. A przede
wszystkim pragniemy coraz lepiej
poznawać Jego miłość, doświadczać
jej i odpowiadać na nią.

Maryja rozważała w sercu
wszystko, co się wydarzyło, gdyż ro-
zumiała, czym jest miłość Boga (Łk
2,19.51). Elżbieta radowała się,
a maleńki Jan skakał w jej łonie, gdyż
poruszała ich miłość Boża (Łk 1,42-
44). To dzięki poznaniu miłości Bożej

Symeon i Anna rozradowali się na
widok Dzieciątka Jezus (Łk 2,25-
32.36-38). To wreszcie ta sama Boża
miłość skłoniła Józefa do przyjęcia
powołania opiekuna Jezusa i Maryi
(Mt 1,18-25).

Bóg pragnie, abyśmy także my
odkryli Jego miłość. Chce przyciągnąć
nas bliżej do swego serca, tak jak uczy-
nił to z Maryją i Józefem. Chce napeł-
nić nas swoim pokojem, jak Symeona
i Annę. Chce nam pobłogosławić, by-
śmy wydali owoc, jak Zachariasz
i Elżbieta. Jednak pomimo tych Bo-
żych pragnień niewiele wydarzy się w
naszym życiu, jeśli my sami nie popro-
simy Go o te łaski.

Nie wystarczy wierzyć w Boga
zamieszkującego odległe od nas nie-
bo. Nie wystarczy wierzyć, że Jezus
narodził się w żłobie i umarł na krzy-
żu. Zwłaszcza w tym okresie Bóg pra-
gnie, byśmy osobiście doświadczyli, jak
cenni jesteśmy dla Niego. Jest to ide-
alny czas, by prosić Ducha Świętego
o otwarcie nam oczu na to, że Jezus
jest „Bogiem z nami", oraz o rozrado-
wanie naszych serc doświadczeniem
Jego życiodajnego zbawienia.

POKAŻ NAM
NASZE ZBAWIENIE!
Jeśli chcesz w tym Adwencie głę-

biej poznać Bożą miłość, zdecyduj się
na prosty krok - codziennie czytaj i roz-
ważaj ewangeliczne teksty o narodzi-
nach i wczesnych latach życia Jezusa
(Mt 1,18-2,23; Łk 1,26-2,52). Teksty te
ukażą ci, jak bardzo Bóg pragnie być
z tobą i do czego się posunął, aby tylko
cię zbawić i doprowadzić do nieba.

Rozważaj słowa, które czytasz.
Mając przed oczami ewangeliczne
sceny, powtarzaj sobie, że to Dziecię
w żłóbku jest prawdziwym Bogiem. On
naprawdę uniżył samego siebie i zszedł
na ziemię, aby być z tobą. Wie, kim je-
steś. Wie o tobie wszystko - zna twoje
nadzieje i marzenia, twoje troski i oba-
wy. Zna problemy, przed którymi sta-
wałeś, twoje zwycięstwa i porażki. Wie
też, co czeka cię w przyszłości. Widzi
to wszystko i chce towarzyszyć ci na
każdym kroku twojej drogi.

Pozwól Jezusowi, który jest „Bo-
giem z nami”, aby w tym Adwencie
stał się „Bogiem z tobą”.
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Gdy miałem jedenaście lat, mama
ponownie wyszła za mąż. Gdy miałem
pięć lat, rodzice rozwiedli się. Przepro-
wadziliśmy się wówczas z jasnego
i wesołego mieszkania w bezpiecznej
dzielnicy do ciasnego i ciemnego
mieszkania na czwartym piętrze. Co
gorsza, znajdowało się ono w znacz-
nie biedniejszej dzielnicy Nowego Jor-
ku. Słuchając syren karetek pogoto-
wia i policji, mój brat i ja często czuli-
śmy się samotni i przerażeni.

Mieszkaliśmy tam sześć lat i cały
ten czas zazdrościłem tym kolegom,
którzy mieli ojców. Posiadanie ojca było
moim największym marzeniem. Mój
tato całkowicie zniknął z naszego życia,
a miejsce jego pobytu było tajemnicą.
Wyobrażałem sobie, że ojciec byłby
potężnym strażnikiem broniącym mnie
przed wszystkimi niebezpieczeństwami
czyhającymi na ulicach. Nie musiałby
pracować i byłby przy mnie zawsze
wtedy, kiedy bym go potrzebował. Je-
żeli inni chłopcy chcieliby mnie pobić,
Supertata zjawiałby się natychmiast, aby
ich przegonić. Życzenie spełniło się co
do joty; było przecież życzeniem małe-
go, przerażonego chłopca.

Pewnego dnia pojawił się w na-
szym życiu Frank McCarty. Był bar-
dzo interesujący, ponieważ pracował
w wydziale śledczym nowojorskiej
policji. Był kapitanem, nosił złotą poli-
cyjną odznakę, a pod płaszczem rewol-
wer w kaburze. Nie pamiętam dokład-
nie dnia, w którym zobaczyłem go po
raz pierwszy. Przypominam sobie jed-
nak podniecenie i napięcie, jakie towa-
rzyszyły temu spotkaniu. Policjanci byli
przecież facetami z filmu i nie należeli
do osób, które się znało. Gdy opowia-
dałem swoim kolegom o Franku, jego
broni i łapaniu przestępców, ich oczy
rozszerzały się z zachwytu.

Frank nie lubił specjalnie o tym mó-
wić, ale robił to, ponieważ mama chcia-
ła, by został zaakceptowany przez jej
synów. Wiedziała, czego lubią słuchać
dzieci, i stale namawiała go, by coś opo-
wiedział. Frank zgadzał się i rozpoczy-
nał opowieść. Im dłużej opowiadał, tym
bardziej się ożywiał, a jego historia na-
bierała wprost cech mitycznych.

Pewnego dnia mama zapytała, jak
bym się czuł, gdyby wyszła za Fran-
ka. W tym czasie byłem nim zauro-

Jego nazwisko

czony. Zabrał mnie na mecz Gigan-
tów i na Coney Island. Rozmawiał ze
mną i radził, jak się zachować, gdy
zaczepi mnie na ulicy jakiś zbir. Jego
rewolwer połyskiwał zza płaszcza.
Miałbym ojca, obrońcę, kogoś, kto za-
bierałby mnie na mecze.

- Fajnie! - krzyknąłem. - Podoba
mi się to.

Gdy nadszedł dzień ślubu, pojecha-
liśmy do wiejskiego hoteliku, którego
właścicielem był kolega mamy. Sędzia,
który udzielił im ślubu, również był jej
znajomym. Miałem tatę. Teraz już
wszystko będzie dobrze.

Byłem wówczas jedenastoletnim
chłopakiem i nie zdawałem sobie spra-
wy, jak bardzo zmieni się nasze życie.

Mój nowy tato był do tej pory ka-
walerem i nie miał zbyt dużego do-
świadczenia w kontaktach z dziećmi.
Nie miał okazji nauczyć się rodziciel-
stwa w sposób naturalny, krok po kro-
ku, jak inni ojcowie. Nigdy nie trzymał
na rękach swojego dziecka, nie prze-
żywał radości z jego pierwszych kro-
ków, nie karmił go, nie ubierał, nie
zmieniał pieluszek i nie doświadczył
tysiąca innych rzeczy, które zwykle są
udziałem każdego ojca.

Nagle został ojcem i mógł jedynie
odwołać się do tego, co wiedział jako
policjant. Jego doświadczenia z dzieć-
mi ograniczały się do aresztowania
kilkorga z nich, a wspomnienie wła-
snego ojca nasuwało jedynie niedzisiej-
sze metody wychowywania. Doszedł
więc do wniosku, że powinien siedzieć
na głównym miejscu przy stole i wy-
dawać rozkazy, które grzeczne dzieci
będą natychmiast spełniać.

Na jego nieszczęście mama wy-
chowała nas w poczu-ciu niezależno-
ści. Mogliśmy brać udział w dysku-
sjach przy stole i wyrażać swoje opi-
nie. Mama nauczyła nas tak samo
mówić, jak i słuchać. Nie byliśmy nie-
uprzejmi czy też niegrzeczni, lecz po-
trafiliśmy bronić własnego zdania.

Okres dojrzewania, w który wła-
śnie wchodziłem, nie ułatwiał sprawy.
Frank McCarty został ojcem w tym
samym momencie, gdy ja stałem się
nastolatkiem. On chciał mieć wszyst-
ko pod kontrolą i być przywódcą. Ja
zaś niecierpliwie dążyłem do niezależ-
ności; chciałem jak najszybciej decy-

dować o swoim życiu. Przywiązałem
się do niego, niemal od razu go poko-
chałem, ale jednocześnie prawie za-
wsze byłem na niego wściekły. Stał na
mojej drodze i nie dawał sobą mani-
pulować. Wraz z bratem zawsze po-
trafiłem po mistrzowsku owinąć mamę
wokół palca, ale Frank McCarty był
odporny na wszystkie sztuczki.

W ten sposób rozpoczęło się
ośmioletnie piekło dla mojego nowego
taty i dla mnie. On ustalał zasady, a ja
je lekceważyłem. On wysyłał mnie do
pokoju, ponieważ byłem niegrzeczny,
a ja żaliłem się mamie na jego dykta-
torskie zapędy. Matka usilnie próbo-
wała nas pogodzić, ale bez skutku.

Muszę przyznać, że między trzy-
nastym a dwudziestym rokiem życia
często byłem zły i sfrustrowany z po-
wodu, jak mi się wydawało, lekcewa-
żenia ze strony ojca. Zdarzały się rów-
nież wspaniałe chwile. Co tydzień ku-
powaliśmy kwiaty, by - jak mawiał -
zrobić mamie niespodziankę. Bywali-
śmy na meczach, a nocami siedzieli-
śmy w jego samochodzie, obserwując
jakiś dom. Kiedy Frank został prywat-
nym detektywem, a sprawa, którą pro-
wadził, była związana z oszustwem
podatkowym albo czymś równie mało
ważnym, zabierał mnie ze sobą. Sie-
dzieliśmy w ciemnym samochodzie,
piliśmy kawę, a Frank opowiadał
o „robocie”, jak nazywał swoją pracę
w wydziale policji. Czułem się wtedy
kochany i potrzebny; dokładnie tak, jak
w moich marzeniach. To był właśnie
tato, który mnie kochał i z którym prze-
żywałem różne przygody.

Pamiętam wiele, wiele nocy, gdy
siedzieliśmy razem na kanapie, oglą-
dając telewizję, a on masował mi ple-
cy. Miał bardzo mocny uścisk. Nie bał
się powiedzieć: „Kocham cię”. Uwa-
żałem, że sposób, w jaki ten prosty
facet potrafi wyrazić czułość, jest
wprost nadzwyczajny. Ale już chwilę
później, jeśli zrobiłem lub powiedzia-
łem coś, co wydało mu się niegrzecz-
ne, potrafił gwałtownie wykrzyczeć
cały swój gniew. Jego nastroje były tak
nieprzewidywalne jak tornado. Obser-
wowanie tego było straszne, ale bycie
celem tej furii było jeszcze bardziej
przerażające.

Gdy byłem w szkole średniej, wy-

Ojcem jest ten, kto dziecko wychowa, a nie ten, kto tylko je pocznie.
Midrasz, Exodus Rabbah, 46,5
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buchy gniewu ojca stały się częstsze,
a my oddalaliśmy się od siebie coraz bar-
dziej. Do czasów mojego college'u stali-
śmy się sobie niemal obcy. Gdy opisy-
wałem mojego ojca, koledzy serdecznie
mi współczuli. Opowiadałem historie o
jego ostatnim „okrucieństwie”, a oni mru-
czeli współczująco o tym, co wszyscy
musimy znosić ze strony naszych ojców.

Był to mój ostatni rok w college'u.
Nie wiem, czy poprzedziło to jakieś
szczególne wydarzenie, czy też byłem
po prostu o rok starszy i bliższy doj-
rzałości, lecz zacząłem myśleć zupeł-
nie inaczej o swoich stosunkach z oj-
cem. Oto facet, który kocha moją
matkę, myślałem. Wychowywanie
dwóch nastoletnich chłopaków jest
ceną, jaką płaci za małżeństwo z nią.
Nie zakochał się przecież w jej dzie-
ciach, tylko w niej samej. A my byli-
śmy dodatkiem.

Ale popatrz, co robi, myślałem da-
lej. Nie związał się tylko z nią. Nie igno-
ruje nas. Z całych sił próbuje być praw-
dziwym ojcem. Przez cały czas ryzy-
kuje. Próbował wpoić mi różne warto-
ści. Odrabiał ze mną zadania domo-
we. Zabrał mnie na pogotowie o dru-

giej nad ranem. Bez mrugnięcia okiem
płaci za moją naukę. Nauczył mnie, jak
wiązać krawat. Robił wszystko to, co
robią ojcowie, nie oczekując wdzięcz-
ności. To naprawdę coś. Mam szczę-
ście, że znalazł się w moim życiu.

Wiedziałem, że mój ojciec pocho-
dzi ze starej irlandzkiej rodziny z No-
wej Anglii. Nie była to sławna ani bo-
gata rodzina, lecz tato martwił się, że
jest jej ostatnim mę-skim potomkiem.

- Nazwisko umrze razem ze mną -
powiedział.

Brat ojca umarł bezdzietnie, a sio-
stry powychodziły za mąż i przybrały
nazwiska mężów.

Mój brat i ja nosiliśmy nazwisko
naszego biologicznego ojca; człowie-
ka, który nas spłodził, a potem opu-
ścił. Martwiło mnie, że człowiek, któ-
ry, w moim mniemaniu, był naszym
prawdziwym ojcem, nie doczeka się
syna noszącego jego nazwisko.

Jednak pewnego dnia wpadłem na
pomysł, który stopniowo we mnie doj-
rzewał. Byłem nim coraz bardziej po-
chłonięty. W końcu przystąpiłem do
działania. Poszedłem do adwokata,
a potem do sądu i w tajemnicy zmie-

niłem nazwisko na McCarty. Nie po-
wiedziałem o tym nikomu, czekając do
urodzin taty, które przypadały w paź-
dzierniku.

Tato powoli otworzył swoją urodzi-
nową kartkę. Zazwyczaj dołączałem
do niej pudełko z jakimś upominkiem.
Tym razem nie było to pudełko, lecz
koperta. Ojciec wyciągnął z niej za-
świadczenie z sądu.

„Żaden sklep nie sprzedaje praw-
dziwych upominków dla ojca i syna”,
napisałem na kartce. „Ty mi dałeś ko-
rzenie, a ja tobie gałęzie”.

To był jeden z tych nielicznych
momentów, gdy ujrzałem łzy w oczach
mojego taty. Nie potrafił ich opano-
wać. Uśmiechnął się, potrząsnął głową
i westchnął. A potem wstał i wziął mnie
w ramiona, obejmując swoim słynnym
niedźwiedzim uściskiem.

- Dziękuję ci, synku, dziękuję. Po pro-
stu nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję.

Moja mama również była wzruszo-
na. I bardzo szczęśliwa. Urodzinowa
kartka dla taty oznaczała koniec woj-
ny. Nastał pokój.

Hanoch McCarty

Jose Luis Martin Descalzo

Dlaczego warto kochać

Pewna starsza pani opowiadała mi
- z tą świętą naiwnością charaktery-
styczną wyłącznie dla dzieci i osób
w podeszłym wieku - iż któregoś dnia
wysłuchała kazania, w którym ksiądz
w tak strasznych słowach mówił
o zbliżającym się końcu świata, słoń-
cu, które zgaśnie i gwiazdach, które
pospadają z nieba, że - powiada -
„wszystko to było tak smutne, że jak
wyszłam z kościoła, to poszłam do
cukierni i kupiłam sobie ciastko”.

Też bym tak zrobił. Obawiam się
bowiem, że gdybym był przekonany, że
świat skończy się w przeciągu najbliż-
szych dwóch miesięcy, to zamiast go
naprawiać najpewniej zająłbym się swoją
osobą, wszystko inne puszczając w nie-
pamięć. Dzięki czemu - tego jestem pe-
wien - doprowadziłbym do demoraliza-
cji i siebie, i świata. I w ten sposób przy-
spieszyłbym godzinę jego upadku.

A mówiąc trochę bardziej poważ-
nie, w tym katastrofizmie, który tak
bardzo jest teraz w modzie niepokoi
mnie to właśnie, że zachęca on bar-
dziej do egoizmu niż do walki, że spro-

wadza ideę nawrócenia do przygoto-
wania się do śmierci. A to są dwie
zupełnie różne rzeczy.

Ale spróbujcie powstrzymać tych,
którzy kochają bajki! Nie na wiele się zdało
napiętnowanie przez Jana XXIII złowiesz-
czych proroków. Od tamtej pory jeszcze
ich przybyło. Lecz słowa papieża Ron-
callego nadal są niezwykle klarowne:

„Od czasu do czasu, w ramach
codziennego pełnienia naszego urzędu,
docierają do nas głosy uwłaczające na-
szym uszom, kiedy to niektóre osoby,
powodowane z pewnością religijnym
zapałem, przejawiają brak właściwego
osądu i sposobu postrzegania spraw.
W obecnej sytuacji społecznej dostrze-
gają jedynie ruinę i nieszczęścia. Zwy-
kły mawiać, że nasza epoka mocno pod-
upadła w stosunku do poprzednich wie-
ków i zachowują się tak, jakby historia,
która jest nauczycielką życia, niczego ich
nie nauczyła... Uznajemy za konieczne
wyrazić nasz całkowity sprzeciw wobec
takich złowieszczych proroków zwiastu-
jących nieustannie katastrofy, jak gdyby
koniec świata czaił się już za rogiem”.

Nie trzeba być prorokiem, żeby wie-
dzieć, że na świecie dzieje się wiele złe-

go, wystarczy mieć oczy. A żeby po-
godzić się z tym, iż pewnego dnia na-
stąpi koniec tego świata i że powróci
Pan, nie trzeba być wizjonerem, a wy-
starczy wierzyć. Trzeba natomiast bar-
dzo zafałszować Ewangelię, żeby ko-
jarzyć nadejście Pana z grozą i przera-
żeniem. Jezus nie powiedział bowiem:
„drżyjcie, bo oto nadchodzę”, lecz „pra-
cujcie, kiedy przyjdę z powrotem”.

Dlatego w ogóle nie jestem ciekaw,
kiedy nastąpi koniec świata. Na razie
wiem, że dzisiejszy dzień dobiegnie
końca za kilka godzin, że ten rok za-
kończy się 31 grudnia i że mam obo-
wiązek tych kilka godzin i tych niewie-
le dni wypełnić miłością. Jutro zajmę
się wypełnianiem miłością jutrzejszych
godzin, a w 1987 roku-jeśli taki rok
nadejdzie, a ja będę wówczas wśród
żywych - będę się starał nadal czynić
go lepszym. I jest mi obojętne, że ma
być jeszcze tylko dwóch papieży, jak
według Fontbrunera twierdzi rzekomy
święty Malachiasz. Na razie kocham
tego, który jest i jestem pewien, że je-
śli tylko dożyję, będę kochał jego na-
stępców. I nie przejmuję się proroka-
mi zapowiadającymi kosmiczną kata-
strofę. Teraz wystarczy mi, że mogę
dziękować Bogu za słońce, które tak
pięknie świeci dziś na niebie.

Złowieszczy prorocy
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Jako rodzinna wspólnota Kościoła katolickiego, przeżywa-
my liturgiczny okres zwany Adwentem. Przed nami kolejne
Święta Bożego Narodzenia, które stanowią pamiątkę przyj-
ścia na świat Zbawiciela, w osobie Syna Bożego, Jezusa Chry-
stusa – Boga Człowieka. W tym miejscu należy podkreślić, że
świętowanie owej pamięci, dla ludzi wierzących i religijnie prak-
tykujących w Kościele katolickim, nie jest tylko sprawą czy-
sto symboliczną, czy abstrakcyjną. Jezus Chrystus, żywy
i prawdziwy, ze swoim Boskim Ciałem i Najświętszą Krwią,
nieustannie przychodzi na ołtarze świątyń i do naszych serc
w tajemnicy sprawowanej Eucharystii. Nałożenie tej tajemni-
cy sakramentalnej na obchód Świąt Bożego Narodzenia spra-
wia, że są one na płaszczyźnie naszej chrześcijańskiej wiary
żywotnie realne i szczególne, jako kolejny krok na drodze do
naszego zbawienia. Wspomniany adwent ma być przede
wszystkim czasem duchowego przygotowania do samych
Świąt i do szczęśliwej wieczności.

Przekazy ewangeliczne odnoszące się do historycznego
faktu narodzenia Jezusa Chrystusa – Boga Człowieka, przy-
woływały na pamięć stajnię betlejemską, żłób zwierzęcy i le-
żące w nim Dzieciątko Jezus. W kolejnych wiekach Kościoła
zrodziła się tradycja artystycznego przybliżania postaci Dzie-
ciątka Jezus, wzmocniona przez św. Franciszka z Asyżu urzą-
dzeniem tzw. żywej szopki betlejemskiej. Na tym tradycyj-
nym fundamencie rozwijała się sztuka sakralna, przejawiają-
ca się w chrześcijańskiej ikonografii (malarstwo, rzeźba).
Wśród głównych jej motywów znajduje się postać Bożego
Dzieciątka, przedstawiana w różnych fazach czasowych wzra-
stającego dzieciństwa. Występowanie postaci małego Jezusa
w malarstwie i rzeźbie naszych świątyń to nie tylko sprawa
ich artystycznego upiększania, ale jak pokazuje życie wierzą-
cych, to także swoisty impuls do oddawania boskiej czci, czyli
rozwijającego się kultu Bożego Dziecięcia.

Przykładem tego jest bogata ikonografia iwonickiego ko-
ścioła Wszystkich Świętych i od dawna zakorzenione nabo-
żeństwo u miejscowych parafian do Dzieciątka Jezus. Na le-
wej ścianie prezbiterium znajduje się ścienny obraz „Pokłon
pasterzy”, namalowany przez Jana Bogdańskiego, w czasie
upiększania rozbudowanej świątyni za czasów proboszcza ks.
Antoniego Podgórskiego. Nad Dzieciątkiem czuwają Najświęt-
sza Maryja i św. Józef. Na prawej ścianie, symetrycznie jest
podobny obraz tego samego pędzla „Pokłon Trzech Króli”.

Malarze Bogdańscy ozdobili sufit kościelnego przedsionka
obrazem „Ofiarowanie małego Jezusa w świątyni”. Współpra-
cujący z nimi artysta rzeźbiarz Józef Aszklar wykonał dla ołta-
rza w dolnej bocznej kaplicy płaskorzeźbę św. Józefa, trzyma-
jącego Dzieciątko na swoich rękach. Podobny motyw powtó-
rzył w kamiennej figurze, stojącej na kościelnym dziedzińcu.

We wspomnianym przedsionku świątyni znajduje się drob-
na figurka św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus.
W iwonickim kościele, mały Jezus wielokrotnie jest przedsta-
wiany razem Matką Najświętszą. Potwierdzają to obrazy Matki
Bożej Częstochowskiej (nisza nad głównym wejściem, daw-
na kaplica Matki Bożej Bolesnej), Matki Bożej Różańcowej
w bocznym ołtarzu (płaskorzeźba Aszklara), Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy (obraz przenośny) oraz niektóre feretrony.

DZIECIĄTKO  BOŻE  W  IWONICKIM  KOŚCIELE

Na szczególną uwagę zasługuje figurka Dzieciątka
Jezus, która stoi na ołtarzowym tabernakulum w kapli-
cy św. Józefa. Jest to odlew gipsowy, nawiązujący do
drewnianej figurki, wykonanej przez artystę Aszklara,
którą ks. Podgórski umieścił w centrum bocznego ołta-
rza św. Anny (obecnie ołtarz „Jezu ufam Tobie”).

Iwonickie Dzieciątko jest wzorowane na Praskim
Dzieciątku Jezus z kościoła Matki Bożej Zwycięskiej
w czeskiej Pradze („Praskie Jezulatko”). Jest to figura
z wosku, o wysokości 48 cm, wyobrażająca czterolet-
niego Pana Jezusa, z królewską koroną na głowie, trzy-
mającego w lewej rączce kulę ziemską, a prawą udzie-
lającego błogosławieństwa światu. Dzieciątko ubrane
jest w brokatową sukienkę i płaszcz królewski sięgają-
cy stóp.

W 1628 r. figurka została sprowadzona z Hiszpanii,
z przeznaczeniem do wspomnianej świątyni. Od pierw-
szej połowy XVIII wieku, praska świątynia stała się
sanktuarium Bożej Dzieciny i europejskim ośrodkiem
kultu małego Jezusa. Kult ten promieniował i na połu-
dniowe polskie ziemie. Na tym tle zrozumiała jest in-
tencja ks. Antoniego Podgórskiego, który odpowiednio
wyeksponował figurkę Pana Jezusa i zapoczątkował w
iwonickim kościele nowennę do Dzieciątka Jezus, od-
prawianą w Adwencie przed Bożym Narodzeniem. Na-
bożeństwo nowennowe przetrwało do naszych czasów,
nabierając świeżości i kolorytu, zwłaszcza w odniesie-
niu do dziecięcego świata. Sama figurka małego Jezu-
sa pojawia się wtedy blisko głównego ołtarza na tle
odpowiedniej dekoracji, umożliwiając zarówno dzieciom,

Cudowna figurka Dzieciątka Jezus. Dzieciątko Je-
zus w złotej koronie i szatkach specjalnie przygoto-
wanych na konsekrację 13 lipca 2008 r.
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jak i dorosłym, adwentowe i modlitewne zamyślenia.
Warto w tym miejscu wspomnieć o jedynym

w Polsce sanktuarium Dzieciątka Jezus, które znajduje się
w kościele parafialnym w Jodłowej, miejscowości położo-
nej w kierunku północnego zachodu od Jasła, na wysoko-
ści Brzostku. Jest to wschodni skrawek diecezji tarnow-
skiej. Od Iwonicza dzieli nas odległość około 60 km.

Kiedy w Jodłowej rozpoczynał się kult Dzieciątka
Jezus, parafia ta należała do diecezji przemyskiej. Ówcze-
sny jej proboszcz ks. Ignacy Ziemba, gorliwy duszpasterz,
zainspirowany przez swojego przyjaciela kapłana, pracow-
nika przemyskiej kurii biskupiej, nabył w 1899 r. kopię cu-
downej figury Dzieciątka Jezus z Pragi u sióstr karmelita-
nek w Przemyślu, urządził dla niej kapliczkę i zalecił para-
fianom nabożeństwo do małego Jezusa.

Parafianie pokochali to nabożeństwo. Ks. proboszcz
uznał, żeby uzyskać jeszcze bardziej wymowną figurkę,
którą 15 lipca 1900 r. wystawił do publicznej czci w bocz-
nym ołtarzu miejscowej drewnianej świątyni. Podczas wi-
zytacji kanonicznej w 1908 r. biskup Karol Fiszer, sufra-
gan przemyski poświęcił figurę. Dzięki opiece Dzieciątka
Jezus parafianie otrzymywali wiele łask i dość spokojnie
przeżyli dwie wojny światowe. W kolejnych latach Jodło-
wa znalazła się w obrębie diecezji tarnowskiej. W wigilię
Bożego Narodzenia 1971 r., podczas Pasterki, biskup tar-
nowski Jerzy Ablewicz przeniósł figurkę, uznawaną za
cudowną, do ołtarza głównego, również 13 lipca 2008 r.
kolejny biskup tarnowski Wiktor Skworc, w czasie konse-

kracji nowego kościoła parafialnego przeniósł cudowną fi-
gurę do głównego ołtarza.

Nowe sanktuarium jest przepiękne w swej wymo-
wie architektonicznej i rzadko spotykanym wystroju wnę-
trza. Ta jego piękność i bogactwo artystyczne wzbogaca-
ne jest nieustannie boskimi darami, zarówno w sferach
duchowych, fizycznych i materialnych ludzkiego życia. Do
Bożego Dzieciątka w Jodłowej garną się bezdzietne mał-
żeństwa z prośbą o upragnione potomstwo, matki w stanie
błogosławionym proszą o szczęśliwe rozwiązanie, złamani
bólem rodzice błagają o uzdrowienie swoich chorych ma-
leństw, inni w swojej bezradności zwracają się o pomoc
w wychowaniu swoich trudnych dorastających dzieci.

U Bożej Dzieciny szukają ukojenia rodzice dzieci utra-
conych; tych, które zmarły przed swoim urodzeniem. Przy-
bywają też niektórzy, by z pomocą Pana Jezusa wejść na
drogę nawrócenia i pokuty, po targnięciu się na życie swo-
jego dziecka. Według świadectwa jodłowskich duszpaste-
rzy, w tym miejscu dzieje się wiele cudów, zarówno tych
duchowych, jak i zmysłowo dostrzegalnych.

Wypada zwrócić uwagę na swoiste powiązanie Iwo-
nicza z Jodłową. Elementami tej łączności są duchowe
wspólne korzenie specjalnej czci Dzieciątka Jezus, zaszcze-
piane w obu miejscowościach, mniej więcej  w tym sa-
mym czasie przez gorliwych przemyskich kapłanów. Oby
ta łączność ożywiała się i w naszych czasach, przez pod-
trzymywanie kultu Bożego Dzieciątka i nawiedzanie Jego
jodłowskiego sanktuarium.

Ks. Zbigniew Głowacki

Uroczystość Patronalna
ku czci

Św. Elżbiety Węgierskiej
Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta

Elżbieta widziała i czciła Chrystusa w ubogich, za jej
wstawiennictwem daj nam ducha miłości, abyśmy wy-
trwale służyli potrzebującym i cierpiącym. Przez na-
szego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen

We wtorek 17 listopada 2015 roku obchodziliśmy Uro-
czystość Odpustową ku czci Św. Elżbiety Węgierskiej -
patronki Konwentu Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu. Św.
Elżbieta przez całe swoje życie była pocieszycielką ubo-
gich. Poświęcała się całkowicie opiece nad potrzebujący-
mi. W pobliżu jednego ze swych zamków poleciła zbudo-
wać szpital, w którym zgromadziła wielu chorych i słabych.
Hojnie rozdzielała dary miłości wszystkim, którzy prosili ją
o wsparcie. Wszystkie dochody wyczerpała do tego stop-
nia, iż w końcu na potrzeby ubogich nakazywała sprzeda-
wać klejnoty i kosztowne szaty. Dwa razy dziennie, ran-
kiem i wieczorem, miała zwyczaj odwiedzać chorych. Oso-
biście posługiwała tym, którzy cierpieli na odrażające cho-
roby, podawała posiłek jednym, poprawiała posłanie dru-
gim, niektórych dźwigała na ramionach i spełniała wiele in-
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Zarząd i członkowie Klubu Iwonicz w dniu 22 listo-
pada 2015 r uczestniczyli w uroczystym Bankiecie
z okazji 25 – lecia pracy Pani Wandy Penar na stano-
wisku dyrektorki Polskiej Szkoly im. Generała Wła-
dysława Andersa w Chicago.

Pani Wanda Penar związana jest z kształceniem polo-
nijnej młodzieży od chwili przybycia do Chicago w 1973
roku. Na początku pracowała w szkole im. Ignacego Pa-
derewskiego, potem w szkole im. Maksymiliana Kolbego.

W roku szkolnym 1984/1985 rozpoczęła pracę w szkole
im. Generała Władysława Andersa, która 30 marca 2008 r.
uroczyście obchodziła Jubileusz 30-lecia.

Pani Wanda była wielokrotnie nagradzana.
Wyróżniona została wieloma odznaczeniami i medala-

mi, między innymi
Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Narodo-

wej.
Za wieloletnią współpracę ze środowiskiem weteranów

otrzymała medal  Pro Patria.
Za działalność katechetyczną została wyróżniona przez

Arcybiskupa Diecezji Chicago Blase Cupich.
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich, którego jest wielolet-

nią członkinią, uhonorowało Ją medalem za zasługi na rzecz
krzewienia oświaty, tradycji  i kultury polskiej.

W części oficjalnej uroczystości głos zabrało wielu dzia-
łaczy organizacji polonijnych oraz córka patrona szkoły Pani
Anna Maria Anders – Costa.

W imieniu Klubu Iwonicz -  podziękowali za wieloletnią
współpracę i życzenia złożyli - prezes Klubu Józef Jurczak
i Teresa Boczar (z d. Baran) była uczennica Jubilatki. Wśród
nas było jeszcze dwoje dawnych uczniów Pani Wandy -
Andrzej Boczar i Maria Kuboń (z d. Adamczyk).

Wzruszonej Jubilatce  odśpiewaliśmy tradycyjne „Sto lat”.
Stanisław Adamczyk

nych dobroczynnych posług. W każdym człowieku cho-
rym i cierpiącym odnajdywała samego Chrystusa.

      Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił J. Eks.
Ks. Bp Adam Szal w asyście ks. Antoniego Tyńca i O.
Micheasza Okońskiego. Na zakończenie Mszy Św. od-
mówiono litanię do Św. Elżbiety i odśpiewano uroczyste
"Te Deum". Uroczystość zgromadziła w kaplicy wiele osób,
nie tylko Mieszkańców i Pracowników ale również gości
z zewnątrz. Byli z nami w tym dniu: ks. Kazimierz Giera,
ks. Bogdan Nitka, ks. Kazimierz Piotrowski, P. Agnieszka
Zygarowicz, P. Bogdan Tomasiewicz oraz Siostry Felicjan-
ki. Po zakończonej Eucharystii spotkaliśmy się na uroczy-
stym obiedzie i wspólnej rozmowie.

      Na szczególne słowa podziękowania zasługuje br.
Michał Ryszard Zięba - Przeor Konwentu, który zadbał o
każdy szczegół i włożył całe swoje serce w organizację tej
uroczystości.

Joanna Stanisz

Jubileusz Pani Wandy Penar

Do gratulacji i życzeń przyłączają się rodacy z Iwonicza.
Pamiętamy dzień pożegnania, kiedy Pani Wanda Penar roz-
stawała się ze szkołą, w której pracowała. W tym dniu moż-
na było myśleć o opuszczeniu kraju, a dziś widzimy, że ten
wyjazd przyniósł piękne owoce.  Patriotyczna postawa ukie-
runkowała pobyt na emigracji na potrzebę służenia Ojczyź-
nie poprzez pracę w polskich szkołach i polonijnych organi-
zacjach na rzecz krzewienia polskości -  polskiego języka,
historii, kultury, tradycji i dobrych obyczajów.

To wszystko służy tworzeniu dobrego wizerunku Polski
i kształtowaniu postaw patriotyzmu wśród polonijnej mło-
dzieży, umacnia jej więź z rodzinnym krajem.

Jesteśmy dumni, że nasza rodaczka ma tak duże osią-
gnięcia a przy podziękowaniu Drogiej Jubilatce obejmuje-
my myślą także Jej męża P. Józefa Penara, który wspierał
i umacniał w potrzebie.

 Widać, że wszędzie i w różny sposób można służyć
Ojczyźnie.

Redakcja
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Dnia 11 listopada 2015 roku o godz.
14.00 przedstawiciele Gminnego Koła
Prawa i Sprawiedliwości spotkali się
na nowym cmentarzu w Iwoniczu, aby
przy pomniku Ofiar I i II wojny świa-
towej oraz Ofiar Katynia i Smoleńska
złożyć wieniec kwiatów, zapalić znicze
i w ten sposób uczcić kilka pokoleń ro-
daków walczących o niepodległość
Ojczyzny. Gminne obchody rozpoczę-
ły się o godz. 14.30 przy Krzyżu Mile-
nijnym i pomniku Rzeczypospolitej Iwo-
nickiej od odegrania przez Gminną
Orkiestrę Dętą jednej zwrotki polskie-
go Hymnu Narodowego. Następnie
wszystkich zebranych powitała p. Do-
rota Sokołowska-Świstak, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoni-
czu-Zdroju. Jako pierwszego o zabra-
nie głosu poprosiła Burmistrza Gminy
Witolda Kocaja, który przypomniał o
historycznych okolicznościach towarzy-
szących procesowi odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Następnie modli-
twę w intencji Ojczyny poprowadził ks.
Bogdan Nitka, Proboszcz Parafii pw.
Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienie
Chorych w Iwoniczu-Zdroju. Głęboko
w sercu zebranym zapadły słowa mo-
dlitwy ks. Piotra Skargi „Boże, Rządco
i Panie Narodów…”.

Później nastąpiła ceremonia skła-
dania kwiatów pod Krzyżem Milenij-
nym. Wśród oficjalnych delegacji
kwiaty złożyli: Przewodniczący Rady
Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Józef
Sowiński razem z radnymi Bogdanem
Ryznarem i Marcinem Zającem, Bur-
mistrz Witold Kocaj razem z zastępcą
Jackiem Ryglem, Przedstawiciele Koła
Gminnego Prawa i Sprawiedliwości
Bogdan Skotnicki wraz z radnymi Bo-
gusławem Dmytrakiem i Grzegorzem
Nieradką, członkowie Stowarzyszenia
Przyjaciół Iwonicza-Zdroju: Halina
Józefczyk-Habrat, Janusz Michalak i
Kazimierz Deręg, przedstawiciele Sto-
warzyszenia Ocalić od Zapomnienia
Rajmund Boczar i Marek Bliżycki oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej im.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w gminie Iwonicz-Zdrój i powiecie krośnieńskim

W tym roku przeżywaliśmy po raz 97. podniosłą uroczystość odzyskania przez Polskę niepodległości. To
najważniejsze w historii Rzeczypospolitej wydarzenie nie nastąpiło w ciągu jednego dnia lecz było długotrwa-
łym, stopniowym procesem, na który złożyło się wiele czynników.

Dzień 11 listopada to symboliczny moment przekazania przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem
Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach zaborów, powstańczych zmagań, hekatomby krwi i cierpień pięciu
pokoleń Polaków Najjaśniejsza Rzeczpospolita wybiła się na Niepodległość.

Jana Pawła II w Lubatowej, Zespołu
Szkół im. Amelii i Karola Załuskich w
Iwoniczu-Zdroju, Harcerze ze Szkoły
Podstawowej im. ks. Antoniego Pod-
górskiego w Iwoniczu oraz dzieci z
Przedszkola im. Jana Pawła II w Iwo-
niczu-Zdroju. Uroczystość uświetnił
udział pocztów sztandarowych z gmin-
nych jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz szkół z terenu Gminy.

Po ceremonii składania kwiatów
uczestnicy udali się do kościoła para-
fialnego, gdzie o godz. 15.00 sprawo-
wana była Msza Święta w intencji
Ojczyzny. Przed rozpoczęciem Mszy
Świętej dzieci z przedszkola w Iwoni-
czu-Zdroju wyrecytowały z podziałem
na role „Katechizm Młodego Polaka”
autorstwa Władysława Bełzy. Uro-
czystej Eucharystii, w której wzięło
udział kilkuset wiernych przewodniczył
ks. proboszcz Bogdan Nitka, który
wygłosił również okolicznościową ho-
milię. Trafność stawianych przez księ-
dza proboszcza tez, słuszne diagnozy
dotyczące obecnego stanu państwa
polskiego i autentyczna troska kapła-
na o dobro Ojczyny i Narodu zostały
nagrodzone brawami.

 Po Mszy Świętej odbył się krótki
koncert laureatów gminnego konkur-
su pieśni patriotycznej, którzy zapre-
zentowali swoje umiejętności wokal-
ne i recytatorskie. Po występie dzieci
i młodzieży Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury zaprosiła zebranych
do sali kina „Wczasowicz”, gdzie miał
się odbyć finałowy koncert VIII Mię-
dzynarodowego Festiwalu im. księcia
Michała Kleofasa Ogińskiego. Sala
kina wypełniona była po brzegi, a ama-
torzy muzyki klasycznej mogli nacie-
szyć ucho wzniosłymi dźwiękami for-
tepianu i skrzypiec.

Tego samego wieczoru w Domu
Ludowym w Iwoniczu Ruch Apostol-
stwa Młodzieży przygotował o godz.
18.00 wieczornicę patriotyczną. Głów-
nym przesłaniem programu słowno-
muzycznego były fragmenty słów św.

Jana Pawła II wygłaszanych podczas
pielgrzymek do Ojczyzny. W wieczor-
nicy uczestniczyło kilkudziesięciu
mieszkańców Iwonicza a całość spo-
tkania transmitowana była przez Ar-
chidiecezjalne Radio Fara.

Powiatowe obchody Święta Nie-
podległości rozpoczęły się natomiast
od złożenia wieńców, wiązanek kwia-
tów i zniczy pod pomnikami Anioła
Stróża Polski oraz bł. ks. Bronisława
Markiewicza w Miejscu Piastowym.
Dokładnie w 97. Rocznicę Odzyska-
nia Niepodległości Powiat Krośnień-
ski wspólnie z Gminą Miejsce Piasto-
we i Zgromadzeniem św. Michała
Archanioła zorganizował uroczyste
obchody najważniejszego polskiego
święta narodowego.

W uroczystościach uczestniczyli
radni Sejmiku Województwa Podkar-
packiego Dorota Chilik i Joanna Bril,
przedstawiciele powiatu krośnieńskie-
go na czele z przewodniczącym Rady
Edwardem Nowakiem, starostą Janem
Juszczakiem i urzędującym członkiem
Zarządu Aleksandrem Mercikiem, de-
legacja z Węgier z wiceburmistrzem
XVII dzielnicy Budapesztu Tivadarem
Fohsz, władze gminy Miejsce Piasto-
we, radni powiatowi i gminni, dyrekto-
rzy szkół, młodzież oraz mieszkańcy.

Następnie odprawiona została
msza św. w intencji Ojczyzny. Liturgii
przewodniczył Ekonom Generalny
Zgromadzenia Michalitów ks. Jerzy
Sosiński. Słowo Boże wygłosił ks.
Leszek Przybylski.

 –Patriotyzm, czyli umiłowanie
ojczyzny ziemskiej jest cechą mó-
wiącą o jakości ludzkiego życia,
świadczącą o wielkości człowieka.
Jest również wartością dającą
świadectwo o jego świętości i jego
nadprzyrodzonym wymiarze. Dzi-
siejsza ewangelia jest głęboką
lekcją dla każdego z nas. Dla każ-
dego, kto czuje się współodpowie-
dzialny za losy ojczyzny- powiedział
kapłan.
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W eucharystii uczestniczyły pocz-
ty sztandarowe i Orkiestra Dęta
z Miejsca Piastowego.

W drugiej części obchodów odbył
się koncert patriotyczny. W atmosfe-
rę radości i szacunku do ojczyzny

wprowadzili wszystkich laureaci Po-
wiatowego Konkursu Polskiej Pieśni
Patriotycznej.

Warto zdać sobie sprawę z faktu, że
patriotyzm okazywać można na wiele
sposobów: poprzez pilną naukę, uczciwą

W dniu 11 listopada po wieczor-
nej Mszy św. Ruch Apostolstwa Mło-
dzieży naszej parafii pod kierunkiem
ks. Rafała  Szmika zaprosił do sali
domu ludowego w Iwoniczu na uro-
czysty spektakl z okazji Święta Nie-
podległości.

Bogaty program artystyczny przy-
pominamy w krótkiej recenzji:

Na otwarcie odśpiewano  hymn
państwowy. Konferansjerzy  na tle chó-
ru przypomnieli historię Polski z lat za-
borów, podkreślając  postawę Polaków,
którzy mimo 123 - letniej niewoli po-
trafili uratować najcenniejsze wartości
- język, tradycję i kulturę,  pozwoliło
na odrodzenie państwa.

Wspominając  tamte wydarzenia
 i tamtych ludzi rodzi się refleksja nad
naszą postawą patriotyczną. Jakimi
wartościami powinniśmy się kierować
jako Naród?.

 Odpowiedź można znaleźć w sło-
wach największego z synów polskiej
ziemi dziś już świętego Jana Pawła II,
który podczas swoich pielgrzymek do
Ojczyzny starał się pouczać rodaków.
Wskazówki te przypomniane w pre-
zentowanym programie były klamrą
spinającą całość, a piękny, donośny
głos, niezapomniany głos umiłowane-
go Papieża poruszał do głębi i kontra-
stował z negatywnymi wręcz odraża-
jącymi scenami, które miały wstrzą-
snąć i przestrzec przed akceptowaniem
takiej złej postawy, hołdującej wzorcom
źle rozumianego postępu i nowoczesno-
ści. I tak:

 Pierwsza scena pokazuje protestu-
jącą młodzież przeciwko nauce historii
i utworów klasyków polskich. Prostu-
je to wypowiedź Papieża:

 Potrzeba szczególnej wrażliwości,
ze strony wszystkich, którzy pracują w
szkole, ażeby stworzyć w niej klimat
przyjaznego i otwartego dialogu. Wy-
czulać na dobro wspólne narodu i uczyć
młodzież odpowiedzialności za przy-

Wieczornica patriotyczna
z okazji Święta Niepodległości

szłość. Wychowanie młodego pokolenia
w duchu miłości ojczyzny ma wielkie
znaczenie dla przyszłości narodu, nie
można bowiem służyć dobrze Narodowi
nie znając jego dziejów, bogatej tradycji
i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwar-
tych na świat, ale kochających swój ro-
dzinny kraj. [JP II do Polaków 1999]

 Druga scena pokazuje klimat przed-
wyborczy i negatywną postawę obywa-
teli niechętnych do głosowania, a tym
samym niechętnych do zajmowania sta-
nowisk w obronie prawdziwych war-
tości, postawę ukierunkowaną na wła-
sne korzyści. A co powiedział Papież?

Wasze powołania, wasze zawody są
różne. Musicie dobrze rozważyć
w jakim stosunku na każdej z tych dróg
pozostaje: bardziej być do więcej mieć.
Ale nigdy samo więcej mieć nie może
zwyciężyć. Samo więcej mieć nie może
zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może prze-
grać rzecz najcenniejszą, swoje człowie-
czeństwo, swoje sumienie, swoją god-
ność! To wszystko co stanowi także per-
spektywę życia wiecznego. Przyszłość
Polski zależy od Was i musi od Was za-
leżeć. To jest nasza Ojczyzna! To jest na-
sze być i nasze mieć! I nikt nie może po-
zbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego
naszego być i mieć nie zależała od nas!
Każde pokolenie Polaków, każde poko-

pracę, działalność społeczną na rzecz
swojej miejscowości, gminy i Ojczyny.
Ważne, aby we wszystkich podejmowa-
nych działaniach mieć Boga, Honor
i Ojczyznę w swoim sercu.

Grzegorz Nieradka

lenie, zwłaszcza na
przestrzeni ostat-
nich dwustu lat,
ale i wcześniej,
przez całe tysiącle-
cie,  stawało przed
tym samym problemem – można go na-
zwać problemem pracy nad sobą. I trze-
ba powiedzieć,  jeżeli nie wszyscy to
w każdym razie bardzo wielu nie ucieka-
ło od odpowiedzi na wyzwanie swoich cza-
sów. Dla Chrześcijanina nigdy sytuacja
nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest
człowiekiem nadziei. [JP II do Polaków
1979-1987, ścieżka 8, 00:00-3:00]

Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed
wieloma trudnymi problemami społecz-
nymi,  gospodarczymi także polityczny-
mi. Trzeba je rozwiązywać mądrze
i wytrwale. Jednak najbardziej podsta-
wowym problemem pozostaje sprawa
ładu moralnego. Ten ład jest fundamen-
tem życia każdego człowieka i każdego
społeczeństwa. Dlatego Polska woła
dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia.
[JP II do Polaków, 1991-1997, ścieżka
7, 00:00-00:47]

Scena trzecia pokazała odrażającą
postawę akceptujących liberalizację
ustawy aborcyjnej i legalizację związ-
ków  partnerskich, dostęp do narkoty-
ków. I następna nauka Papieża:

Tylko zwycięstwo moralne może wy-
prowadzić społeczeństwo z rozbicia i przy-
wrócić mu jedność. Taki ład może być
zarazem zwycięstwem rządzonych i rzą-
dzących. Trzeba do niego dochodzić drogą
wzajemnego dialogu i porozumienia, je-
dyną drogą, która pozwala narodowi żyć
pełnią praw obywatelskich i posiadać
struktury społeczne odpowiadające jego
słusznym wymogom; wyzwoli to popar-
cie, którego państwo potrzebuje, aby mo-
gło spełnić swoje zadania i przez które
naród rzeczywiście wyrazi swoją suweren-
ność. [JP II do Polaków 1979-1987,
ścieżka 4, 5:00-6:00]

Szczęśliwi którzy strzegą przykazań.
Tak psalmista nazywa tych, którzy chodzą
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drogą przykazań i zachowują je do koń-
ca. Zachowywanie bowiem prawa Boże-
go, jest podstawą dostąpienia daru wiecz-
nego życia, czyli szczęścia, które nigdy się
nie kończy. Na pytanie bogatego młodzień-
ca:  Nauczycielu, co dobrego mam czy-
nić, aby otrzymać życie wieczne? – Chry-
stus odpowiedział – jeśli chcesz osiągnąć
życie wieczne – zachowuj przykazania. To
Jezusowe wezwanie jest szczególnie aktu-
alne w dzisiejszej rzeczywistości, w której
wielu ludzi żyje tak, jak gdyby Boga nie
było. Pokusa urządzenia świata i swego
życia bez Boga, albo wbrew Bogu, bez
jego przykazań, bez Ewangelii istnieje
i zagraża również nam. A życie ludzkie
i świat  zbudowane bez Boga w końcu ob-
racają się przeciw człowiekowi – mieli-
śmy na to liczne dowody w tym kończą-
cym się stuleciu w XX wieku.[JP II do
Polaków 1999, ścieżka 4, 00:00-1:58]

W scenie czwartej "postępowy po-
lityk" proponuje neutralne środowisko,
głosi hasła świeckości, usunięcia krzy-
ża z miejsc publicznych i religii ze szkół.
I znowu pojawia się głos Papieża:

Kościół przyniósł Polsce Chrystusa,
to znaczy klucz do rozumienia tej wiel-
kiej i podstawowej rzeczywistości jaką
jest człowiek. Człowieka bowiem nie
można do końca zrozumieć bez Chrystu-
sa, a raczej człowiek nie może siebie sam
do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie
może zrozumieć ani kim jest, ani jaka
jest jego właściwa godność, ani jakie
jest jego powołanie i ostateczne przezna-
czenie. Nie może tego wszystkiego zrozu-
mieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa
nie można wyłączać z dziejów człowieka
w jakimkolwiek miejscu Ziemi. Nie można
też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Pol-
ski, przede wszystkim jako dziejów ludzi,
którzy przeszli i przechodzą przez te ziemie.
(...)[JP II do Polaków 1979-1987, ścieżka
1, 00:00-2:25]

Bóg postawił wielki drogowskaz,
który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i
ostateczny sens. Jest nim krzyż Pana
naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy bra-
cia i siostry, na naszej polskiej ziemi
krzyż ma długą już ponad tysiącletnią
historię. Jest to historia zbawienia, któ-
ra wpisuje się w historię tej wielkiej
wspólnoty ludzkiej jaką jest Naród. W
okresach najcięższych dziejowych prób
naród szukał i znajdował siłę do prze-
trwania i do  powstania z klęsk właśnie
w Nim – w Chrystusowym krzyżu
i nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą
i mądrością krzyża. Czy można o tym

nie pamiętać? Drodzy Bracia i Siostry,
drodzy Rodacy, na tym wielkim wira-
żu ojczystej historii, kiedy decyduje się
przyszły kształt Rzeczypospolitej - Pa-
pież wasz Rodak nie przestaje was pro-
sić, abyście to dziedzictwo chrystuso-
wego krzyża na nowo z wiarą i miło-
ścią przyjęli. Abyście krzyż Chrystusa
na nowo w sposób wolny i dojrzały
wybrali, tak jak wybrał go kiedyś św.
Jan Sarkander i tylu innych świętych
i męczenników. Abyście podjęli odpo-
wiedzialność za obecność krzyża w
życiu każdego i każdej z Was, w życiu
waszych rodzin, w życiu wielkiej
wspólnoty, jaką jest Polska. Brońcie go!
[JP II do Polaków 1991-1997, ścieżka
7, 4:13-7:05]

Bracia i siostry: nie wstydźcie się
krzyża! Starajcie się na co dzień podej-
mować krzyż i odpowiadać na miłość
Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwól-
cie aby imię Boże było obrażane
w waszych sercach, w życiu społecznym
czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej obec-
ności za to, że krzyż powrócił do szkół,
urzędów publicznych, szpitali – niech
on tam pozostanie. Niech przypomina
o naszej chrześcijańskiej godności
i narodowej tożsamości, o tym kim je-
steśmy i dokąd zmierzamy, gdzie są na-
sze korzenie, niech przypomina nam
o miłości Boga do człowieka, która
w krzyżu znalazła swój największy wy-
raz. [JP II w Zakopanym 1997, ścież-
ka 5, 16:02-17:22]

Tu pozwolę sobie przytoczyć koń-
cowy tekst scenariusza:

Konferansjer I: Jak pokazują przy-
toczone przemówienia i homilie Świę-
tego Papieża, wielokrotnie przestrzegał
On nas, swoich Rodaków przed zagro-
żeniami, jakie niesie współczesny świat.
Jego nauczanie w żadnym miejscu nie
straciło  na wartości, a nawet można
by rzec, że dzisiaj jak nigdy wcześniej
jest ono aktualne.

Konferansjer II:  Potrzeba byśmy w
duchu miłości Boga i Ojczyzny powzięli
głęboką refleksję nad tym, co dzieje się
obecnie w naszym kraju. Nie możemy
przechodzić obojętnie wobec tak waż-
nych spraw jak znajomość naszej hi-
storii, tradycji i kultury, jak obywatel-
skie zaangażowanie w życie kraju, jak
poszanowanie Bożego prawa.

Konferansjer I: Niech klamrą tej dzi-
siejszej refleksji będzie prośba skiero-
wana przez Jana Pawła II do nas Pola-
ków w trakcie jego pierwszej pielgrzym-

ki do Ojczyzny 9 czerwca na Krakow-
skich Błoniach.

 I dlatego - zanim stąd odejdę, pro-
szę was, abyście całe to duchowe dzie-
dzictwo, któremu na imię „Polska”, raz
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miło-
ścią - taką, jaką zaszczepia w nas Chry-
stus na chrzcie świętym, - abyście ni-
gdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie
zniechęcili - abyście nie podcinali sami
tych korzeni, z których wyrastamy.

Proszę was:
- abyście mieli ufność nawet wbrew

każdej swojej słabości, - abyście szukali
zawsze duchowej mocy u Tego, u któ-
rego tyle pokoleń ojców naszych i ma-
tek ją znajdowało,

- abyście od Niego nigdy nie odstą-
pili,

- abyście nigdy nie utracili tej wol-
ności ducha, do której On „wyzwala”
człowieka,

- abyście nigdy nie wzgardzili tą Mi-
łością, która jest „największa", która się
wyraziła przez Krzyż, a bez której życie
ludzkie nie ma ani korzenia, ani sen-
su.

Proszę was o to przez pamięć
i przez potężne wstawiennictwo Boga-
rodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej
sanktuariów na ziemi polskiej, przez
pamięć św. Wojciecha, który zginął dla
Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć
św. Stanisława, który legł pod mieczem
królewskim na Skałce.

Proszę was o to. Amen.”
[JP II do Polaków 1979-1987, ścież-

ka 3, 2:07-5:0

Odśpiewanie roty przez wszystkich
obecnych zakończyło program. Pod
adresem reżysera akademii ks. Rafała
Szmika  a także aktorów z Ruchu Apo-
stolstwa Młodzieży  słowa podziękowa-
nia i uznania skierował  burmistrz gmi-
ny p. Witold Kocaj, podkreślając, że
było to przedsięwzięcie wysoce patrio-
tyczne, nie wyreżyserowane, ale pły-
nące z serca, co zauważył osobiście
podczas przygotowań. Dodał, że ma-
jąc taką młodzież możemy być spokoj-
ni o przyszłość naszej Polski. Z taką
oceną postaw i uczuć młodzieży RAM
wyraźnie korespondował napis na sce-
nie: „Polsko jesteś piękna!”

Program został powtórzony 15 li-
stopada po południowej niedzielnej
Mszy św. w sali kina „Wczasowicz”
w Iwoniczu-Zdroju.

Z.J.
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Pierwszy wykład „Mesjanizm
w objawieniu biblijnym”wygłosił ks.
prof. dr hab. Tomasz Jelonek z Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie. Ksiądz Profesor wyja-
śnił zgromadzonym słuchaczom poję-
cia: Mesjasz i mesjanizm. Mesjasz
oznacza „Namaszczony”. W religii
Izraela istniał obrzęd, który polegał na
namaszczeniu króla, proroka i kapła-
na – polewano wtedy ich głowy oliwą
z oliwek. Obrzęd ten w obecnych cza-
sach można porównać do inauguracji
pontyfikatu czy koronacji króla. Poję-
cie Mesjasz odnoszone jest do Osoby
Jezusa Chrystusa. Ksiądz profesor
zaznaczył, ze Żydzi jeszcze oczekują
na Mesjasza. Chrześcijanie inaczej
rozumieją to pojęcie, ponieważ Mesjasz
przyszedł już po raz pierwszy
a drugi raz przyjdzie na końcu czasu.

Następny wykład „Różnorodność
form duszpasterstwa biblijnego w
polskim Kościele” zaprezentował ks.
mgr lic. Łukasz Szydełko z Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II z Kra-
kowa. Ksiądz prelegent omówił formy
spotkania z Pismem Świętym w dusz-
pasterstwie zwyczajnym. Następnie
zwrócił uwagę na rolę, jaką pełni Biblia
w liturgii, homiletyce i katechezie.

Kolejny wykład pod tytułem
„Mało znane rośliny biblijne”
przedstawiła dr hab. Zofia Włodar-
czyk z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie z Katedry Roślin Ozdob-
nych. Pani doktor na początku uka-
zała liczbę cytatów z nazwami roślin
w Księgach biblijnych i tak: Księga
Psalmów wymienia 123 rośliny, Księ-
ga Izajasza – 114, księga Wyjścia –
111. Obok osiągnięć technicznych roz-
wijały się inne dziedziny nauki, w tym
botanika. Jednym z milowych osią-
gnięć było nadanie roślinom nauko-
wych nazw przez Karola Linneusza
(1707 – 1778). Prace naukowe bota-
ników przyczyniły się do zweryfiko-
wania gatunków roślin występujących

VII  KONFERENCJA  BIBLIJNA
 pt. „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”

w Ośrodku Caritas w Myczkowcach
   14 listopada 2015 r. odbyła się już siódma z kolei Konferencja Biblijna pt. „Ku lepszemu rozumieniu

Pisma Świętego”. W Ośrodku Caritas w Myczkowcach zgromadziło się około 200 osób. Zaproszonych gości
serdecznie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – gospodarz Ośrodka.

na wschód od Morza Śródziemnego,
a nadane im naukowe nazwy pozwo-
liły tłumaczom tekstów biblijnych róż-
nych narodowości przywołać prawi-
dłowe nazewnictwo.

Pani doktor Zofia Włodarczyk po
weryfikacji dostępnych publikacji do-
tyczących badan nad  flora biblijną spo-
rządziła w 2007 roku krytyczną listę
gatunków biblijnych, obejmująca 206
gatunków roślin, co do identyfikacji,
których dotychczasowi badacze albo
są zgodni, albo przynajmniej nie zgła-
szają zastrzeżeń. W dalszej części
wykładu prelegentka omówiła między
innymi następujące rośliny: akant sy-
ryjski, akant długolistny, tatarak zwy-
czajny, trzcina, malwa figolistna, alha-
li maurorum popularnie zwana cier-
niem wielbłąda, aloes zwyczajny, pio-
łun i czystek szary.

Czwarty wykład „Kobiety
w życiu Króla Dawida” wygłosił ks.
dr Wojciech Radomski, z Instytutu Teo-
logiczno – Pastoralnego w Rzeszowie.
Prelegent omówił trzy postaci kobiet,
które sprawiły, że Dawid stawał się
lepszym królem: Mikal, Abigail i Bat-
szeba. Mikal, to jedyna kobieta, o któ-
rej z pochwałą pisze Pismo Święte Sta-
rego Testamentu, że prawdziwie po-
kochała mężczyznę. Te trzy kobiety to
nie były postaci drugoplanowe, to były

osoby, dzięki którym Dawid stawał się
lepszym, nie szedł za żądzą zemsty, nie
wybuchał gniewem, nienawiścią. Da-
wid stawał się lepszym człowiekiem,
lepszym królem. Za pośrednictwem
tych trzech kobiet realizował się plan
Pana Boga w życiu Dawida, ale też
i w całej Historii Zbawienia, bo gdyby
nie Mikal, która ocaliła życie Dawido-
wi, to Saul – ojciec Mikal, by go na
pewno zabił. Gdyby nie Batszeba, to
następcą Dawida nie byłby Salomon,
którego Pan Bóg wybrał na następcę
tronu. Rola kobiet jest fundamentalna
w życiu króla Dawida.

Następny wykład pod tytułem
„Pierwsi uczniowie Jezusa z Naza-
retu - powołanie i misja” wygłosił
ks. dr hab. Jacenty Mastej z Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pre-
legent zaznaczył, że w Izraelu ucznio-
wie wybierali sobie mistrza, w przy-
padku Jezusa było inaczej – Jezus sam
wybrał swoich uczniów. Nowość re-
lacji Jezusa z uczniami polegała na
tym, że uczeń dla Jezusa ma porzucić
wszystko: zerwanie więzów rodzin-
nych, pójście drogą wyrzeczenia i do-
świadczenie bezdomności. Ale wystę-
puje także nowość w relacji Jezusa z
uczniami: pójście za Jezusem jest waż-
niejsze niż grzebanie umarłych, ucznio-
wie mają uczestniczyć w posłanni-
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Dzień Objawienia Pańskiego,
w Polsce nazywany Świętem Trzech
Króli, stanowi bardzo ważny punkt
w kalendarzu liturgicznym. Uroczy-
stość zamyka cykl świąteczny Boże-
go Narodzenia. Tego dnia Kościół na
całym świecie wspomina  wydarzenie
opisane w Ewangelii wg Św. Mateusza,
w którym Mędrcy ze Wschodu, nazy-
wani również Królami lub Magami,
wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się
Nowonarodzonemu Mesjaszowi.

Piękną tradycją w przeżywaniu
tego wielkiego święta są organizowa-
ne w całej Polsce barwne korowody,
nazywane Orszakiem Trzech Króli.
Organizacja orszaku jest oddolną ini-
cjatywą, w którą włączają się parafie,
wspólnoty modlitewne, rodziny, grupy
młodzieży i liczne stowarzyszenia.
W nadchodzącym 2016 roku Orszak
Trzech Króli przejdzie ulicami ponad
czterystu polskich miejscowości.
Wśród nich po raz drugi znajdzie się
również Iwonicz.

Ks. Kazimierz Giera, proboszcz
parafii pw. Wszystkich Świętych
w Iwoniczu i Grzegorz Nieradka, Ko-
ordynator Iwonickiego Orszaku
Trzech Króli mają zaszczyt zaprosić
wszystkich Parafian do wzięcia udzia-

ctwie Jezusa wobec świata, Mistrz
z Nazaretu żąda od nich męczeństwa.
Cel ustanowienia Dwunastu, to:, „aby
byli z Nim”, „by mógł wysyłać ich na
głoszenie nauki”, „by mieli władzę wy-
pędzać złe duchy”.

 W podsumowaniu ksiądz doktor
powiedział, że Jezus przyznaje tym,
których gromadzi wokół siebie status
znacznie wyższy od statusu, jaki po-
siadali uczniowie we współczesnym
mu świecie rabinackim. Wspólnotę
pierwszych uczniów tworzy ścisła gru-
pa dwunastu, która od Jezusa otrzy-
muje misje – posłanie. Szymon z Bet-
saidy – Kefas został wyróżniony
w grupie Dwunastu i otrzymał nie tyl-
ko przywilej pierwszeństwa, ale także
szczególna misję; „umacniania braci
w wierze” – przewodzenia wspólno-
cie eklezjalnej. Pierwsi uczniowie Je-
zusa nie są idealni (np. Judasz zdra-
dza Jezusa, a Piotr się Go zapiera, sy-
nowie Zebedeusza liczą na pierwsze
Miejsce przy Jezusie. Spotkanie z Je-

zusem, powołanie i misja stały się dla
uczniów Jezusa źródłem wiary oraz
świadectwa – męczeńskiej śmierci.

Ostatni wykład pt: „Miłość i bli-
skość między Bogiem a człowie-
kiem w Apokalipsie św. Jana” za-
prezentowała S. dr Joanna Nowińska
SM z Instytutu Teologicznego Księży
Misjonarzy w Krakowie. Na począt-
ku wykładu siostra zwróciła uwagę, że
słowo „agape” (miłość) występuje w
Ewangelii wg. św. Jana 44 razy,
w Pierwszym Liście św. Jana 52 razy
i w Apokalipsie św. Jana 6 razy. Ob-
razy miłości ukazane w Piśmie Świę-
tym mają na celu wzmocnienie czło-
wieka w momencie ucisku, prześlado-
wania, kryzysu, trwogi, depresji. Pismo
Święte przypomina, że Pan Bóg na-
wet w najtrudniejszych momentach
nie opuszcza człowieka. Miłość Jezu-
sa do człowieka jest permanentna –
ciągła. Apokalipsa mówi, ze Jezus nie-
ustannie kocha człowieka, nieustannie

uwalnia nas od grzechu. Dokonało się
to historycznie w momencie śmierci
krzyżowej, ale też dokonuje się ciągle,
każdego dnia, kiedy człowiek ze szcze-
rym żalem powraca do Boga. Bez
miłości wielkie czyny, które nawet są
godne podziwu nie mają wartości.
Najpierw miłość, potem reszta.

Treści wszystkich wygłoszonych
podczas tegorocznej Konferencji Bi-
blijnej wykładów ukażą się, jak co
roku, w roczniku LUMEN BIBLIAE.

Po smacznym obiedzie i krótkiej
przerwie wszyscy uczestnicy konfe-
rencji udali się na zwiedzanie Ogrodu
Biblijnego, gdzie rolę przewodnika peł-
niła jego projektantka pani dr hab.
Zofia Włodarczyk. W Godzinie Miło-
sierdzia wszyscy spotkali się w kapli-
cy Ośrodka na uroczystej Mszy Św.,
której przewodniczył i homilię wygło-
sił ks. prof. Tomasz Jelonek.

W: Strona internetowa
www.myczkowce.org.pl

Zaproszenie na drugi Iwonicki Orszak Trzech Króli
łu w obchodach Święta Objawienia
Pańskiego w dniu 6 stycznia 2016 roku
w Iwoniczu.

Program uroczystości:
godz. 11.00 – Msza Święta z

udziałem uczestników Orszaku w ko-
ściele pw. Wszystkich Świętych w
Iwoniczu,

godz. 12.00 – Modlitwa Anioł
Pański i formowanie Orszaku na pla-
cu przykościelnym,

godz. 12.15 – procesyjny wymarsz
ze sztandarami Trzech Króli, przejście z
Gminną Orkiestrą Dętą ulicami Iwonicza

(Długa, Zadwór, Zagrodniki), śpiew kolęd,
godz. 13.15 – spotkanie w Domu

Ludowym, występ dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. ks. Antoniego Pod-
górskiego w Iwoniczu oraz podopiecz-
nych DPS Zakonu Bonifratrów
w Iwoniczu, ciepły poczęstunek,

14.45 – wręczenie pamiątkowych
dyplomów i zakończenie spotkania.

Wszystkim uczestnikom organiza-
torzy zapewniają korony, śpiewniki
i pamiątkowe naklejki.

Serdecznie zapraszamy do liczne-
go udziału!
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W  turnieju wystartowało 357 zawodników z 15 kra-
jów europejskich oraz zawodnicy z Nowej Zelandii.
Zawody zaszczycił swoją obecnością Kancho Shokei
Matsui – Prezydent IKO Kyokushinkaikan i shihan
Katsuhito Gorai.

Na Puchar Europy w skład reprezentacji Polski zo-
stała powołana Iwoniczanka Agata Kandefer  zawod-
niczka Krośnieńskiego Klubu Kyokushin Karate. Aga-
ta spisała  się znakomicie zdobywając 2 medale, srebr-
ny w kat.kata i brązowy w kat. kumite. Jest to jej kolej-
ny  ogromny sukces sportowy na tak dużej rangi zawo-
dach. Wynik ten  przyczynił się do osiągnięcia przez
Krośnieński Klub Kyokushin Karate najlepszego wyni-
ku sportowego w 35 letniej historii klubu.

Trenerem Agaty jest shihan Roman Wożniak (V dan)
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

K.G.

Podwójny sukces Agaty Kandefer
w zawodach Pucharu Europy

Dnia 5 grudnia 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyły się zawody
Pucharu Europy Karate Kyokushin IKO.

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić
od zapomnienia”, mimo „młodego wie-
ku”, mocno wrosło w pejzaż Gminy
Iwonicz-Zdrój. Po każdym roku naszej
działalności pozostają ślady material-
ne w różnych miejscach Gminy oraz
w przestrzeni kulturalnej, dzięki impre-
zom, które organizuje Stowarzyszenie.

Obecny rok 2015 również zapisał
się znaczącymi osiągnięciami.

Po zgłoszeniu projektu pod tytułem
„Aby umarli mogli żyć” na konkurs BZ

Warto pracować dla środowiska
 – Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”

w trzecim roku działalności
WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”,
pozyskaliśmy grant w wysokości
10.000 zł na rewitalizację otoczenia
pomnika zamordowanych patriotów w
Lesie Grabińskim. W efekcie realiza-
cji wniosku poprawione zostało bez-
pieczeństwo zejścia do pomnika, po-
wstała altana z gablotami zawierają-
cymi opis historyczny tragicznych
wydarzeń, służąca odpoczynkowi od-
wiedzających, a turystów wita okaza-
ła brama wskazująca położenia tego

miejsca pamięci narodowej. W ten
sposób pomnik stał się wyraźniejszym
punktem na mapie atrakcji turystycz-
nych Gminy. Stowarzyszenie wydało
też okolicznościowy folder „Las Gra-
biński w Iwoniczu – 24.07.1944 r.
Pamiętamy”. Imprezą powiązaną
z projektem był koncert charytatyw-
ny „Gala operetkowa” z udziałem ar-
tystów Opery Śląskiej, połączony z
aukcją obrazów, prowadzony przy peł-
nej sali widowiskowej przez tenora
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Marka Wiatra. Podsumowaniem du-
chowym całości prac była uroczystość
rocznicowa w dniu 24 lipca pod po-
mnikiem zamordowanych, z udziałem
Starosty Krośnieńskiego i władz na-
szej Gminy, przy licznej obecności
mieszkańców i kuracjuszy, zakończo-
na Mszą Świętą koncelebrowaną
przez proboszczów obu iwonickich
parafii, którzy z życzliwością wspie-
rają działalność Stowarzyszenia. Pod-
sumowaniem rozrywkowym, będącym
publicznym podziękowaniem za wspie-
ranie naszych prac, był lipcowy kon-
cert w amfiteatrze połączony z aukcją
i kiermaszem.

Równocześnie z pracami nad re-
alizacją projektu trwała renowacja
trzech pomników na starym cmenta-
rzu w Iwoniczu. Nowy wizerunek uzy-
skały: pomnik c.k. inspektora szkolnego
Józefa Korwina Krukowicza i nagro-
bek w stylu barokowym młodo zmar-
łej Seweryny Kandefer, odnowiony ze
względu na wartość artystyczną oraz
grób Agaty z Hydzików Podgórskiej,
matki zasłużonego dla Iwonicza ks.
proboszcza Antoniego Podgórskiego.

Realizacja przedstawionych zadań
nie wstrzymała prac nad tworzeniem
kolejnego projektu na II edycję kon-
kursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.
Wniosek dotyczący rewitalizacji
cmentarza cholerycznego w Iwoniczu
znalazł uznanie w oczach jury i jako
nieliczni w Polsce otrzymaliśmy po raz
drugi grant w kwocie 10.000 zł na re-
alizację nowego pomysłu. Rajmund
Boczar, niestrudzony prezes Stowa-
rzyszenia, wraz z grupą ochotników
wykonali jesienią szereg prac przygo-
towawczych, które pozwolą zrealizo-
wać projekt w regulaminowym termi-
nie, do końca czerwca bieżącego roku.

Korzystając z pogodnej jesieni Sto-
warzyszenie zintensyfikowało wstęp-
ne prace nad rewitalizacją cmentarza.
Pozyskano drewno na ogrodzenie
cmentarza i przetransportowano je
z lasu w Targowiskach do Iwonicza.
Grupa młodych ochotników okorowała
pnie drzew przygotowując je do wio-
sennych prac. Prezes Rajmund Boczar
z pracownikami Zakładu Gospodarki
Komunalnej wykosili teren cmentarza,
a w kolejnych dniach młodzi ludzie,
będący w większości członkami OSP
w Iwoniczu-Zdroju, pod czujnym

okiem komendanta Jana Kindelskie-
go i pod kierownictwem Prezesa, do-
konali odkrzaczenia terenu cmentarza
i wycięcia uschniętych i połamanych
drzew. Wytyczony został przez sym-
patyka Stowarzyszenia, geodetę Da-
riusza Rogowskiego, obszar cmenta-
rza i wyrównano teren na zewnątrz
przyszłego ogrodzenia, aby można
było łatwiej prowadzić prace.

Dokonano również wnikliwej ana-
lizy ksiąg zmarłych Iwoniczan w XIX
wieku potwierdzając wcześniejsze in-
formacje, że epidemia cholery dotknę-
ła Iwonicz trzykrotnie w latach 1831,
1849 i 1873 uśmiercając łącznie 230
mieszkańców. Nie wiadomo jednak
czy ofiary epidemii z roku 1849 i 1873
zostały pochowane na tym samym
cmentarzu cholerycznym. Warto za-
znaczyć, że na przełomie roku 1847
i 1848 zmarło w Iwoniczu na febrę po-
nad 80 mieszkańców. Żmudnego „od-
szyfrowywania” nazwisk zmarłych
w czasach epidemii podjęli się Zofia
Jakubowicz i Marek Bliżycki. . Zain-
teresowani mogą zobaczyć przykła-
dową stronę z księgi zmarłych zawie-
rającą wpis o śmierci proboszcza pa-
rafii Iwonicz ks. Feliksa Dekańskie-
go: na stronie http://www.ocaliwo-
nicz.pl/.

Podsumowując, prace postępują
planowo i w czerwcu cmentarz powi-
nien stać się nie tylko miejscem zadu-
my, ale też poszukiwań swoich zmar-
łych przodków, a dla osób odwiedza-
jących Gminę Iwonicz-Zdrój kolejną
atrakcją turystyczną.

Efektem ubocznym aktywności
Stowarzyszenia, ale bardzo ważnym
dla promocji Gminy jest fakt, że dzięki
kontaktom nawiązanym podczas „Gali
operetkowej”, tenor, prof. Feliks Wi-
dera z Akademii Muzycznej w Kato-
wicach, postanowił przenieść do Iwo-
nicza-Zdroju Kurs Wokalistyki Ope-
rowej organizowany od 14 lat w Kry-
nicy-Zdroju. Zatem już w lipcu miesz-
kańcy i goście naszej Gminy będą
mogli wysłuchać 6 koncertów w wy-
konaniu uczestników kursu.

Zarząd dziękuje społeczeństwu
Gminy Iwonicz-Zdrój i gościom odwie-
dzającym Gminę, za wsparcie udzie-
lone podczas kwest we wszystkich
parafiach oraz w Dniu Wszystkich
Świętych.

Bardzo gorące podziękowania kie-

rujemy do wszystkich członków, sym-
patyków i wolontariuszy, którzy po-
święcili swój czas dla szlachetnego
celu. Szczególne uznanie należy się
młodzieży z gimnazjów w Iwoniczu
i Iwoniczu-Zdroju, która licznie stawiła
się na nasz apel. Dziękujemy wszyst-
kim ofiarodawcom, którzy bez wzglę-
du na zasobność własnego portfela
wsparli naszą działalność. Jak co roku
wzruszyły nas osoby, które zarówno
w sobotę jak i w niedzielę wrzucały
datek do puszek na obu cmentarzach.

Na podstawie protokołu Komisji
Zarząd informuje, że w wyniku prze-
prowadzonej kwesty w dniach 31.10
i 01.11.2015 r. Mieszkańcy Gminy
i odwiedzający cmentarze Goście z ca-
łej Polski wykazali się szczodrością
wrzucając do puszek łącznie 6.441,64
zł, 4 €, 1 dolara kanadyjskiego i 5 pen-
sów brytyjskich.

Przyrzekamy, że żadna zebrana
złotówka nie zostanie zmarnowana.

Dzięki zgromadzonym środkom,
zostaną poddane renowacji kolejne
pomniki oraz obiekty, które warto oca-
lić od zapomnienia.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje
licznym osobom fizycznym i instytu-
cjom za bezinteresowną i nieocenioną
pomoc w realizacji naszych projektów,
które służą dobru wspólnemu.

Jak zawsze zapraszamy na spotka-
nia Stowarzyszenia w każdy drugi
czwartek miesiąca o godzinie 17.00 do
remizy OSP w Iwoniczu-Zdroju.

Z wyrazami szacunku i podzięko-
waniami

W imieniu Zarządu Stowarzysze-
nia

                         Marek Bliżycki
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Mikołajki
W poniedziałek 7 grudnia do naszej szkoły zawitał święty

Gość z nieba. Przyniósł wiele radości i moc słodyczy. Od-
wiedził uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły przypo-
minając, że warto o sobie pamiętać, dzielić się uśmiechem
i dobrym słowem. Dziękujemy Ci święty Mikołaju, że i tym
razem o nas nie zapomniałeś. Obiecujemy, że w przyszłym
roku już się poprawimy i będziemy jeszcze grzeczniejsi.

Góra Grosza
Dla każdego dziecka rodzina jest bardzo ważna. W niej

dowiaduje się, kim jest i pobiera pierwsze życiowe lekcje.
Niestety, w Polsce nadal zbyt dużo dzieci nie może wy-
chowywać się wśród najbliższych:

70 tysięcy dzieci przebywa poza własną rodziną
20 tysięcy w Domach Dziecka (tzw.pieczy instytucjo-

nalnej)
ok. 50 tysięcy w rodzinach zastępczych (tzw.pieczy

rodzinnej) 
 To właśnie dla nich, dzięki Górze Grosza, przygotowy-

wane są programy w obszarze pomocy dziecku i rodzinie
będącej w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci same mówią
wprost: ,,...potrzebujemy najbliższych, kogoś komu będzie-
my mogli zaufać i bezpiecznie się rozwijać..." Obok takich
potrzeb nie sposób przejść obojętnie, dlatego, kolejny już
raz, Szkolne Koło Caritas organizuje w naszej szkole ak-
cję ,,Góra Grosza". Do udziału w tej akcji zapraszamy
wszystkich, którzy chcą pomagać, dla których los potrze-
bujących dzieci nie jest obojętny.

Olimpiada Wiedzy w Zakresie BHP w Rolnictwie
Indywidualnym

W środę 25 listopada w siedzibie Okręgowego Inspek-
toratu Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie odbył się
finał wojewódzki konkursu z zakresu bezpieczeństwa pra-
cy skierowany dla uczniów szkół rolniczych.

Zespół Szkół w Iwoniczu w XVII edycji Olimpiady
Wiedzy w Zakresie BHP w Rolnictwie Indywidualnym re-
prezentował uczeń klasy IV TMR Kamil Młocek.

Konkurs odbył się pod patronatem Państwowej Inspek-
cji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

AKTUALNOŚCI ZS IWONICZ
Szkoła otrzymała podziękowanie za udział w konkursie,

a Kamil za reprezentowanie szkoły i wywalczenie szóste-
go miejsca w województwie dyplom oraz cenne nagrody.

Stypendyści nagrodzeni
W środę 18 listopada 2015 r. w Sali Kolumnowej Pod-

karpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło
się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Mini-
strów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół po-
nadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Tego-
roczne stypendia z naszego województwa otrzymało po-
nad 200 osób.

Z naszej szkoły stypendystami zostali: Dominika Rząsa
z kl. III Liceum Ogólnokształcącego oraz Tomasz Jaracz z
kl. II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych do-
konali Pani Małgorzata Chomycz - Śmigielska Wojewoda
Podkarpacki i Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator
Oświaty.

Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego
z Zespołu Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Rze-
szowie.

Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych osią-
gnięć. (Zdjęcie stypendystów prezentujemy na okładce).

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada 2015 roku, w przeddzień 97 rocznicy odzy-

skania przez Polskę niepodległości, uczniowie klasy II LO
zaprezentowali okolicznościowy program. Przypomnieli w
nim, że rok 1918 to jedna z najważniejszych dat w dziejach
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naszego kraju. Wieńczy bowiem przeszło stuletnie dążenie
Polaków do odzyskania wolności i ofiarę krwi kilku poko-
leń rodaków składaną w powstaniach przeciw zaborcom.

Uczniowie podkreślali wartość wolności, o której Ta-
deusz Kościuszko pisał: „Wolność to najsłodsze słowo, któ-
rego człowiek na ziemi kosztować może, użyczone jest
przez Boga tym jedynie narodom, które stałością, męstwem,
wytrzymaniem wszystkich przeciwności stają się onego
godnymi”.

Wieczór poetycki w bibliotece szkolnej

W listopadowe popołudnie uczniowie mieszkający
w internacie wzięli udział w wieczorku poetyckim pod ha-
słem ”Jesienna zaduma - przemijanie…” Refleksji na te-
mat przemijania szukano w piosence i poezji. Wspomnia-
no tych, którzy odeszli. Minutą ciszy uczczono ich pamięć…

„… Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć
o nim…”

17 listopada 2015 roku w Michalickim Zespole
Szkół w Miejscu Piastowym odbyły się powiatowe za-
wody w tenisie stołowym.

W kategorii dziewcząt Zespół Szkół w Iwoniczu repre-
zentowały: Beata Łopatkiewicz, Paulina Czekaj oraz Klau-
dia Matelowska. Dziewczęta, dzięki swojemu uporowi
i chęci zwycięstwa sięgnęły po miejsce I kończąc zawody
jako najlepsze wśród dziewcząt, co dało im awans na za-
wody wyższego szczebla.

W kategorii chłopców szkołę naszą reprezentowali:
Marcin Lenik, Daniel Szczurek oraz Kamil Sysak. Chłop-
cy po trudnej rywalizacji i wyrównanej walce ukończyli
zawody na V miejscu.

Piłkarze ręczni w półfinale wojewódzkim
Awansem piłkarzy ręcznych do półfinału wojewódzkiego

zakończyła się Rejonowa Licealiada w piłce ręcznej chłop-
ców. W zawodach, które odbyły się w Krośnie startowały
najlepsze szkoły z powiatów: strzyżowskiego (ZS Strzy-
żów), Krosno – grodzkiego (ZSP nr 5 Krosno), oraz kro-
śnieńskiego (ZS Iwonicz).

Nie dojechał mistrz powiatu jasielskiego - ZST Ja-
sło. Grano systemem ,,każdy z każdym’’, mecze trwały
dwa razy po 15minut.“ W swoim pierwszym spotkaniu nasi
piłkarze ręczni nie sprostali faworytowi z Krosna przegry-
wając 9:7.Mecz był jednak bardzo wyrównany i do końca
trzymał w napięciu. Początek był bardzo obiecujący, dru-
żyna prowadziła 2:0 grając skutecznie w ataku i dobrze
w obronie. Świetnie bronił Hubert Zaniewicz, który sku-
tecznie zatrzymywał mocne rzuty przeciwnika. Z czasem
jednak zaczęła zarysowywać się lekka przewaga przeciw-

nika, który do przerwy prowadził 5:4.Tuż po przerwie dru-
żyna odrobiła jednobramkową stratę, a następnie wyszła
na prowadzenie 6:5.W końcowej fazie spotkania Krośnia-
nie znowu odskoczyli na dwie bramki, których nie udało
się już odrobić.

Mimo porażki zespół rozegrał bardzo dobry mecz, któ-
ry przy odrobinie szczęścia mógł zakończyć się przynaj-
mniej remisem.

Dobrą formę zawodnicy potwierdzili w drugim spotka-
niu wygrywając z ZS Strzyżów 14:8. Całe spotkanie prze-
biegało pod dyktando naszej drużyny, a wynik ani przez
chwilę nie był zagrożony. Drużyną kierował kapitan - Ka-
mil Kędzior, niezawodny w ataku i w obronie. W ataku
skuteczni byli Marcin Lenik i Bartek Kasprzycki oraz skrzy-
dłowi: Mateusz Wokurka i Wojciech Skwara. Dużą pracę
na kole wykonał Michał Huta, a w bramce dobrymi inter-
wencjami popisywał się Hubert Zaniewicz. Dobre zmiany
dali także rezerwowi: Kornel Rajchel, Eryk Szarek oraz
Kamil Królicki.

Zwycięstwo z mistrzem powiatu strzyżowskiego zagwa-
rantowało nam drugie miejsce w turnieju i trzeci raz z rzę-
du awans do półfinału wojewódzkiego.

Chłopakom gratulujemy i życzymy kolejnego sukcesu,
tym razem w półfinale wojewódzkim.

Szkołę reprezentowali:
1. Hubert Zaniewicz III LO
2. Kamil Kędzior III LO
3. Wojciech Skwara III LO
4. Michał Huta III LO
5. Kornel Rajchel III LO
6. Marcin Lenik II LO
7. Bartłomiej Kasprzycki II Z
8. Mateusz Wokurka II LO
9. Eryk Szarek I LO
10. Kamil Królicki I TPS
Opiekun:Tomasz Staroń

opr. Maria Blicharczyk
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ks. ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO w IWONICZU

Uczniowie klasy 2b Studentami
Politechniki Dziecięcej!

17 października 2015r. odbyły się
pierwsze zajęcia w ramach XIII se-
mestru Politechniki Dziecięcej w Rze-
szowie. Pierwsze niezwykle ciekawe
zajęcia pt. „O luminescencji słów kil-
ka” już się odbyły, a dzieci nie mogą
doczekać się kolejnych zajęć. Oto te-
matyka spotkań z nauką: 

- „Czy na Marsie mieszkają Mar-
sjanie?”

- „Czy wszystkie zwierzęta się
ślinią?”

- „Zabawy z fizyką”
- „Dlaczego przeciwieństwa się

przyciągają?.
Troje uczniów z klasy 2b, Marysia

Jurczyk, Karol Jurczyk i Rafał Kan-
defer, znalazło się wśród „szczęścia-
rzy”, którzy mogą uczestniczyć w wy-
kładach i warsztatach organizowanych
przez pracowników naukowych Poli-
techniki Rzeszowskiej oraz innych
uczelni z Polski. Jesteśmy z Was dum-
ni i serdecznie gratulujemy!

Pokazy z fizyki
Uczniowie klas I – VI uczestniczyli

w pokazach z fizyki przeprowadzonych
przez studentów – wolontariuszy pro-
gramu „Projektor – wolontariat stu-
dencki” w ramach Kampanii Eduka-
cyjnej Młody Nobel.

Pamięci zmarłych
Harcerze i zuchy wraz z opiekun-

kami odwiedzili pobliski cmentarz.
W imieniu wszystkich uczniów i pra-
cowników szkoły z zadumą zapalili sym-
boliczne znicze i pomodlili się na gro-
bach zmarłych nauczycieli i mogile zbio-
rowej poległych partyzantów w Lesie
Grabińskim. Wychowankowie byli rów-
nież przy grobie patrona szkoły - ks. An-
toniego Podgórskiego i jego matki.
Wśród dzieci panował nastrój zadumy.
To była bardzo ważna lekcja wychowa-
nia rodzinnego, obywatelskiego i patrio-
tycznego. Takie wyjścia uczą okazywa-
nia szacunku osobom, które od nas ode-
szły, a także pokazują, jak ważne jest
zachowanie o nich pamięci.

„A czas wciąż płynie nurtem swym
Potokiem z gór wezbranym
Jedno co stałe w nas i w nim
Odwieczne przemijanie

(Przemijanie – M. Welz)

Dzień Postaci z Bajek
Bajki i baśnie towarzyszą dzieciom

od najwcześniejszych lat życia. Wpro-
wadzają je w świat literatury i sztuki
oraz utrwalają dobre postawy. Prze-
mawiają obrazami do wyobraźni
dziecka. I chociaż przez dorosłych
uważane są za fikcję, to do dziecka
przemawia ukryta w nich prawda. 5 li-
stopada przypada święto postaci z ba-
jek i baśni. W organizację tego dnia w
naszej szkole włączyli się wychowaw-
cy klas młodszych oraz biblioteka.

Zorganizowano także wyjazd do
Rymanowa dla dzieci z klas 0 – III na
spektakl teatralny zatytułowany „Ja
i Pinokio”, zaprezentowany przez ak-
torów Katolickiego Teatru Edukacyj-
nego z Krakowa. Dzieci miały okazję
zobaczyć grę aktorów „na żywo”.
Szybko nawiązały kontakt z artysta-
mi, żywiołowo reagując na prezento-
wane sceny.

Spektakl podobał się dzieciom, cze-
go efektem były piękne ilustracje wy-
konane na zajęciach plastycznych,
przedstawiające przygody Pinokia.

Podsumowaniem Dnia Postaci
z Bajek była wystawa prac uczniów
klas drugich uczęszczających na za-
jęcia artystyczne, którzy stosując róż-
ne techniki, zaprezentowali swoich
ulubionych bajkowych bohaterów.

Zuchowa jesień
W sobotę 7.11.2015 r. zuchy z 4

gromady zuchowej „Wesołe Pląsy”,
uczestniczyły w „Powitaniu jesieni”.
Impreza zorganizowana była przez
Hufiec Krosno a odbyła się w Szkole
Podstawowej nr 14. Dzieci wspólnie
z innymi gromadami zuchowymi brały
udział w pląsach, majsterce zuchowej.
Uczniowie z naszej szkoły zaprezen-
towali piosenkę pt. „Tańcowała je-
sień”. Każda z 10 gromad zuchowych
miała swoją reprezentantkę, która
przebrana była za Panią Jesień. Przed-
stawicielką naszej gromady była Ad-
rianna Frodyma z klasy 3b, która po-
kazała jesień w dwóch odsłonach: słota
i złota jesień. Na zakończenie każda
z gromad dostała upominek w postaci
przyborów papierniczych.

Zbiórka makulatury w naszej
szkole po raz kolejny!

W naszej szkole ruszyła akcja zbiór-
ki makulatury. Aby wziąć udział w niej
wystarczy zacząć zbierać makulaturę
i dostarczyć ją do szkoły. Akcja trwa
do 25 maja 2016r. Makulaturę można
przynosić w następujących terminach:
25.11.2015r., 10.12.2015r., 6.01.2016r.,
27.01.2016r., 10.02.2016r., 17.03.2016r.,
6.04.2016r., 28.04.2016r., 11.05.2016r.,
25.05.2016r. i pozostawić ją w szatni
szkolnej. Prosimy o spakowanie ma-
kulatury, podpisanie jej imieniem i na-
zwiskiem, a także podanie klasy. Ce-
lem akcji jest zaktywizowanie całej
społeczności szkolnej do działań zwią-
zanych z segregacją odpadów – prak-
tyczna edukacja szkolna, wdrażanie
uczniów do ochrony środowiska po-
przez pozyskiwanie surowców wtór-
nych. Serdecznie zapraszamy do
udziału w akcji.

Dzień Zdrowego Śniadania
w klasach I- III

Pierwsze śniadanie jest dla dzieci
najważniejszym posiłkiem w ciągu
dnia. 8 listopada w Polsce po raz ko-
lejny obchodzony był Dzień Zdrowe-
go Śniadania. Z tej okazji uczniowie
klas I-III, wspólnie z wychowawczy-
niami, przygotowali pyszne i zdrowe
śniadanie w ramach prowadzonej od
kilku lat w szkole akcji propagującej
zdrowe odżywianie. Wszyscy mieli
możliwość degustacji samodzielnie
przygotowanych wcześniej apetycz-
nych, kolorowych i zdrowych kanapek,
sałatek i owocowych szaszłyków. Jak
się okazało, nic lepiej nie smakuje jak
samemu przygotowane śniadanko.

Regionalna
Liga Mini Siatkówki
Drużyna dziewcząt w skła-

dzie: Aleksandra Kielar VIa, Karoli-
na Ziembicka VIa, Aleksandra Trygar
VIb, Alda Skraqi Va, Natalia Lorens
Va, Wiktoria Padacz Va, Daria Chłap
Va, Urszula Dróbek Vb, Aleksandra
Such VB rozpoczęła rozgrywki w ra-
mach Regionalnej Ligi Mini Siatków-
ki dziewcząt. Pierwsze spotkanie od-
było się 3 listopada w hali GOSiR
w Jedliczu. Dziewczęta rozegrały trzy
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mecze z drużynami z Dukli (2:1), Luba-
towej (0:2) i Iwonicza-Zdroju (0:2).
Kolejny turniej odbędzie się w styczniu.

Szkolne obchody
Święta 11 Listopada
W przededniu Dnia Niepodległo-

ści wszyscy uczniowie zebrali się, aby
uczcić 97 Rocznicę powrotu Polski na
mapy Europy po 123 latach zniewo-
lenia. Program artystyczny, z udzia-
łem pocztu sztandarowego, przebie-
gał pod hasłem „Polskie drogi do nie-
podległości”. Miał na celu uświado-
mienie dzieciom, jak długa, wyboista i
pełna poświęcenia kilku pokoleń Po-
laków była ta właśnie droga. To okres
powstań narodowowyzwoleńczych,
formowania się Legionów, I wojny
światowej, czas porażek i nadziei.
Uczniowie klasy VI a, ze wsparciem
kolegów z VI b, przeprowadzili nas
przez kręte ścieżki okresu niewoli
wierszem i piosenką, ukazując nadej-
ście wytęsknionego dnia wolności,
kiedy można było powiedzieć: „Pol-
sko, nie jesteś Ty już niewolnicą…”.
Nasze świętowanie wzbogaciły pio-
senki patriotyczne w wykonaniu Emilii
Czekaj i Pauliny Szelc oraz chórku
prowadzonego przez Pana Roberta
Mercika. Dekorację wykonała Pani
Monika Kenar–Szczurek

Harcerze świętują
niepodległość
Minęła 97 rocznica odzyskania

przez Polskę niepodległości. Harce-
rze świętowali ten szczególny dla na-
szego narodu dzień na wiele różnych
sposobów. Nie zabrakło śpiewu, chwil
zadumy jak i elementów najbardziej
harcerskich. Drużyna rozpoczęła
święto już podczas zbiórki „biało –
czerwonej”. Zastępy mogły popisać
się swoją wiedzą o Polsce w zorga-
nizowanym quizie, konkurencji o hym-
nie „Muzyczne zamieszanie” i „Na-
sze godło”. Uczestnicy przebrani i po-
malowani w biało czerwone barwy
odpowiadali na pytania z historii, kul-
tury, przyrody i sportu, a także rywa-
lizowali w konkurencji plastycznej
i muzycznej – jednym słowem rado-
śnie świętowali Dzień Niepodległości.

W dniu 11 Listopada delegacja har-
cerzy uczestniczyła w gminnych ob-
chodach Święta Niepodległości w
Iwoniczu-Zdroju. Złożyła kwiaty pod
Krzyżem Milenijnym, oddając hołd
tym, którzy walczyli o naszą wolność

i niepodległość. Udział harcerzy z 10
DH „Leśna Brać” w obchodach
święta traktujemy jako służbę i należ-
ny szacunek wobec naszej historii.

Zjazd Zwykły Hufca
ZHP Krosno
W sobotę 21 XI 2015 r. odbyły się,

w Sali narad Urzędu Miasta Krosna,
Obrady Zjazdu Hufca ZHP Krosno
celem wybrania nowych władz. Ko-
mendantem wybrano ponownie hm.
Jana Borka. Na zjeździe goszczono
zastępcę Prezydenta Krosna pana
Bronisława Barana, który podzięko-
wał zebranym za pracę z dziećmi
i młodzieżą oraz na rzecz Hufca ZHP.
Ponadto nasza drużyna otrzymała po-
dziękowania od Komendanta Chorą-
gwi Podkarpackiej Związku Harcer-
stwa Polskiego za zaangażowanie,
służbę i realizację przedsięwzięć pro-
gramowych. Zjazd zakończył się po-
żegnaniem w kręgu i odśpiewaniem
„Bratniego słowa”.

„Życzliwość i uśmiech
na twarzy otworzą każde drzwi”
21 listopada w stu osiemdziesięciu

krajach na świecie obchodzony jest
Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Zo-
stał on wymyślony w Stanach Zjed-
noczonych w 1973 roku, a jego celem
jest uwrażliwianie ludzi na takie war-
tości jak tolerancja, szacunek oraz
wzbudzanie pozytywnych emocji.

W piątek, 20 listopada uczniowie
klas IIa i IIb świętowali Dzień Życzli-
wości. Dzieci spotkały się w sali gim-
nastycznej w kolorowych, własno-
ręcznie wykonanych gazetowych
czapkach. Celem tego spotkania były
wspólne zabawy, tańce integracyjne,
konkurencje sportowe, ale przede
wszystkim wzajemne poznanie się
dzieci, aby na co dzień witać się mi-
łym słowem i uśmiechem. Na koniec
spotkania uczestnicy obdarowali się
karteczkami z życzeniami i słodkim
upominkiem. Uczniowie nie zapomnie-
li też o swoich nauczycielach, którym
życzyli miłego dnia.

„Dzieciństwo bez próchnicy”
W roku szkolnym 2015/16 dzieci z

oddziału przedszkolnego, wychowaw-
czynie i rodzice przystąpili do najwięk-
szego ogólnopolskiego programu pro-
filaktyki i edukacji stomatologicznej do
dla małych dzieci „Dzieciństwo bez
próchnicy”. Projekt organizowany jest

przez Uniwersytet Medyczny w Lu-
blinie, a jego celem jest poprawa zdro-
wia jamy ustnej dzieci w wieku przed-
szkolnym. W ramach projektu dzieci
uczestniczą w ciekawych zajęciach
edukacyjnych, otrzymały również ze-
stawy do higieny jamy ustnej. Rodzi-
ce otrzymali materiały informacyjne,
z których dowiedzieli się jak powinni
dbać o zdrowie zębów swoich dzieci
od najmłodszych lat oraz jak skutecz-
nie kształtować prawidłowe nawyki
żywieniowe. Dzieci bardzo chętnie co-
dziennie myją w przedszkolu zęby, a
w działaniu tym wspiera je maskotka
projektu Królik Pampiś.

„Szklanka mleka i świat cze-
ka…” oraz nasi wspinali Goście!!!

We czwartek 29 listopada nasza
szkoła podejmowała niecodziennych
gości. W ramach akcji „Mleko w szko-
le” o zaletach picia tego płynu oraz
znaczeniu zdrowego odżywiania opo-
wiadał sam mistrz świata w biegach
narciarskich z 1978 r. pan Józef
Łuszczek. Towarzyszyli mu młodzi
zawodnicy (mistrzowie Polski w swo-
ich kategoriach wiekowych w skokach
narciarskich) klubu Wisła Zakopane –
Adam Niżnik i Jan Rzadkosz oraz ich
trener pan Józef Jarząbek. Swoją
obecnością zaszczycili nas również:
przedstawiciel fundacji „Mleko dla
szkół” pani Katarzyna Rutkowska,
przedstawiciele Agencji Rynku Rolne-
go w Rzeszowie pan Jacek Hynkow-
ski i pani Bogumiła Cieslińska oraz
przedstawiciel firmy „EK-Mlek” pani
Elżbieta Krysiak. Nie zabrakło rów-
nież reprezentanta naszej gminy w
osobie v-ce burmistrza pana Jacka
Rygla. Uczniowie naszej szkoły, któ-
rzy licznie zgromadzili się na sali gim-
nastycznej mieli okazję poznać histo-
rię kariery sportowej Józefa Łuszcz-
ka. Sam mistrz z góralskim dowcipem
i humorem opowiedział o swojej przy-
godzie ze sportem. Dzieci miały oka-
zję przyjrzeć się z bliska sprzętowi nar-
ciarskiemu, dotknąć mistrzowskich
medali oraz zadawać pytania mistrzo-
wi. Największe wrażenie na naszych
uczniach zrobił pokazowy trening, jaki
przeprowadzili młodzi skoczkowie pod
okiem swojego trenera. Po treningu,
ochotnicy mogli spróbować zmierzyć
się z niektórymi ćwiczeniami. Oczy-
wiście chętnych nie brakowało, być
może wśród uczniów naszej szkoły
rośnie przyszły mistrz narciarskich
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skoczni? Na koniec oczywiście nie
mogło zabraknąć czasu na wspólne
zdjęcia i autografy. Było to bardzo
udane popołudnie i liczymy na to, że
nie była to ostania wizyta tak znako-
mitych gości w naszej szkole. Zapra-
szamy!

Wszystkim jest potrzebny Miś….
„Kto jest dzieci przyjacielem?
Mały miś.
Kto tajemnic zna tak wiele?
Mały miś.
Miś choć mały, choć nieśmiały,
wielkie serce w sobie ma.
Pocieszyciel doskonały.
Każdy misia swego ma.”
Każdy z nas niezależnie od wieku

ma swojego ulubionego misia. To naj-
popularniejsza zabawka, która kojarzy
się z beztroskim czasem dzieciństwa.
Dzień Pluszowego Misia został roz-
propagowany w naszej szkole przez
bibliotekę kilka lat temu. 25 listopada
jest więc dniem szczególnym, a „mi-
siowe świętowanie” przybiera różne
formy. W tym roku przeprowadzono
lekcje biblioteczne w klasach drugich
zatytułowane „Urodziny misia”. Dzieci
przyszły tego dnia do szkoły z ulubiony-
mi misiami, które zostały przedstawione
całej klasie oraz opisane w zeszycie do
edukacji polonistycznej. Uczniowie obej-
rzeli również prezentację multimedialną
składającą się z trzech części: pierwsza
opowiadała o misiach – postaciach lite-
rackich i filmowych, druga – o gatun-
kach, zwyczajach i warunkach życia nie-
dźwiedzi, natomiast trzecią stanowił quiz
literacki i przyrodniczy dotyczący boha-
terów dnia. Dzieci miały okazję ogląd-
nąć różne książki o misiach a także z
nimi zatańczyć i pobawić się. W tym dniu
do biblioteki zaproszone zostały również
dzieci z oddziałów zerowych, dla których
cyklicznie są organizowane zajęcia roz-
wijające zainteresowania czytelnicze.

Uczniowie klas IV-VI w teatrze
4 listopada 2015 roku uczniowie

klas IV-VI mieli możliwość obejrze-
nia spektaklu „Tomek Sawyer”, który
przygotował Katolicki Teatr Edukacji
z Krakowa. Przedstawienie wprowa-
dziło młodych ludzi w świat teatralnej
magii. Wspaniała gra młodych akto-
rów, barwne kostiumy, scenografia,
tańce i piosenki dostarczyły uczniom
dużo wrażeń. Katolicki Teatr Eduka-
cji wychowuje młodego widza przez
sztukę. Uczniowie zadowoleni wyszli
z teatru.

Święto Pluszowego Misia
w świetlicy szkolnej
25 listopada na świetlicy obchodzo-

ny był DZIEŃ PLUSZOWEGO MI-
SIA. Tego dnia każdy uczeń przyszedł
ze swoim przyjacielem - Misiem. Każ-
dy był piękny i wyjątkowy. Uroczysty
dzień rozpoczął się od zapoznania z
historią święta, były tańce i dużo róż-
nych zabaw z misiami. Przeczytaliśmy
książeczkę „Urodziny Kubusia Pu-
chatka” a także obejrzeliśmy bajecz-
kę „Miś Uszatek”. Dzień był pełen
uśmiechów i wspólnej zabawy z plu-
szowymi niedźwiadkami.

Dzień Pluszowego Misia 2015
W dniu 25.11.2015 r dzieci z od-

działu przedszkolnego uczestniczyły
w obchodach Światowego Dnia Plu-
szowego Misia. Tego dnia każde
dziecko przyniosło do przedszkola
swojego ukochanego misia i wraz z
nim uczestniczyło w zabawach i zaję-
ciach. Dzieci zostały zaproszone przez
Panią Monikę Kenar-Szczurek do bi-
blioteki szkolnej, gdzie mogły zapoznać
się z bajkami, których bohaterami były
misie. Wielką atrakcją dla przedszko-
laków było oglądanie prezentacji przy-

gotowanej przez panią Monikę „Histo-
ria powstania pluszowego misia” sie-
dząc po raz pierwszy w szkolnej ławce.
Tego dnia odbyły się również zabawy
ruchowe, plastyczne, zgadywanki,
wspólne śpiewanie piosenek, misiowe
tańce i degustacja miodu. Wszystko po
to, aby wdrażać dzieci do szanowania
zabawek i książek.

„Cała Polska Czyta Dzieciom”
„Czytanie książek to najpięk-

niejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska
To już kolejny rok, w którym odział

przedszkolny uczestniczy w kampanii
społecznej „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”. Oprócz nauczycielek, które sta-
rają się codziennie czytać dzieciom do
akcji włącza się coraz więcej rodziców.
Systematycznie odwiedzają bibliotekę
szkolną, jak również Bibliotekę Pu-
bliczną w Iwoniczu.

Konkurs czytania
 7 grudnia 2015 r. w klasie III b

odbył się klasowy konkurs czytelniczy
w ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”. Jego celem było rozwijanie
umiejętności słuchania oraz rozbudza-
nie potrzeb czytelniczych. Uczniowie
czytali wybrane przez siebie fragmen-
ty książek, czytanek i ulubionych opo-
wiadań. Niespodziewanie w trakcie
lekcji zjawił się Święty Mikołaj z wor-
kiem pełnym prezentów. Po tej rado-
snej wizycie wyłoniono laureatów kon-
kursu. Pierwsze miejsce zdobył Mate-
usz Nycz, drugie ex aequo Julia Czap-
ska i Szymon Kandefer, trzecie Izabe-
la Patla. Był to radosny i ciekawy dzień
w naszej klasie.
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Lubimy spektakle teatralne
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor

Przedszkola Gminnego w Iwoniczu
Lidii Kuligi dzieci z oddziału przed-
szkolnego mogły obejrzeć dwa inte-
raktywne spektakle teatralne „Pino-
kio” i „Czerwony Kapturek”. Spekta-
kle były wystawione przez Studio
Małych Form Teatralnych Art-Re
z Krakowa. Kontakt dzieci z twórczo-
ścią teatralną kształtuje wrażliwość
estetyczną, umiejętność uważnego słu-
chania i oglądania, stanowi doskonały
wstęp do obcowania ze sztuką i kul-
turą. Dzieci mogły brać aktywny udział
w przedstawieniu, co budziło u nich
zachwyt i wywoływało uśmiech na
twarzy. Serdecznie dziękujemy za za-
proszenie i liczymy na dalszą współ-
pracę. Dzieci i wychowawczynie od-
działu przedszkolnego.

Andrzejki na słodko i zabawo-
wo – tanecznie

Kto potrafi najlepiej się bawić?
Oczywiście uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Ks. Antoniego Podgórskie-
go! Na Andrzejkach zorganizowanych
w dniu 26 listopada br. przez Samo-
rząd Uczniowski przypomniano, że
Święty Andrzej Apostoł jest jedną z
bardziej popularnych postaci spośród
katalogu świętych. Świadczy o tym
fakt, że rozpoczyna on listę 30 świę-
tych i 32 błogosławionych noszących
to imię. Jest on bardzo popularnym
świętym również w Polsce. Potwier-
dzeniem tego są obecne w polskiej kul-
turze liczne przysłowia i zwyczaje zwią-
zane z obchodzeniem jego święta.

Przedstawiciele klas IV–VI te
zwyczaje przypomnieli. W atmosferze
zabawy i radości, której celem było
także kształtowanie postawy szacun-
ku dla tradycji i obrzędów ludowych
uczestniczyli w tych zajęciach zabawo-
wych. W słodyczach losowanych przez
uczestników zabaw były ukryte senten-
cje andrzejkowe, które stanowiły do-
datkowe źródło radości i refleksji.

O godz. 16.00 uczniowie klas IV-
VI ruszyli na parkiet sali gimnastycz-
nej, bo to ostatni czas hucznych za-
baw przed rozpoczynającym się ad-
wentem. Utracone w czasie wspania-
łej zabawy kalorie można było uzupeł-
nić pysznymi słodkościami, zakupiony-
mi w „Kawiarence Andrzejkowej”,
zaopatrzonej bardzo obficie przez Ro-
dziców uczniów. Zgodnie z zapowie-
dzią, w czasie dyskoteki Andrzejko-

wej wybrano Królową i Króla parkie-
tu. Ks. Rafał  ogłosił zwycięzców. Zo-
stali nimi: Kamila Szczurek z klasy IV
b i Adrian Leśniak z klasy VI a. Dru-
gie miejsce zdobyli uczniowie klasy IV
a: Julia Zięba i Gabryś Kielar. Trzecie
miejsce należało do uczniów klasy VI
a: Karoliny Ziembickiej i Miłosza
Studzińskiego. Wyróżniono: Kingę Ki-
nel, uczennicę klasy IV b i Kubę Kan-
defra ucznia klasy IV a, Julię Rokitę -
uczennicę kl. IV a i Filipa Czopowika -
ucznia kl. V a, Emilkę Rajchel i Maćka
Zabawskiego uczniów z klasy V a.
Zwycięzcy otrzymali symboliczne koro-
ny, a wszyscy laureaci gromkie brawa.

Cały dzień Andrzejkowy był bar-
dzo udany. Wyrażamy ogromną
wdzięczność tym Rodzicom, którzy
włączyli się czynnie w zorganizowa-
nie tego Andrzejkowego dnia. Dzię-
kujemy za poświęcony czas, za pysz-
ne ciasta.

Rajd Andrzejkowy
27 listopada 2015 r. 28 osobowa

grupa rajdowa wraz z opiekunkami p.
K. Bargieł i E. Rygiel wybrała się na
XII Rajd Andrzejkowy, zorganizowa-
ny przez oddział PTTK w Krośnie.
Trasa piesza rajdu rozpoczęła się
w Iwoniczu od zwiedzania kościoła pa-
rafialnego, następnie wiodła przez Las
Grabiński do Iwonicza-Zdroju i „Źró-
dła Bełkotki”. W czasie rajdu nie za-
brakło tradycyjnego ogniska, lania
wosku oraz konkursów. W konkursie
turystyczno - krajoznawczym dużą
znajomością naszego regionu wykaza-
ła się Jagoda Smolińska zajmując II
miejsce.

Zuchowe Mikołajki w Iwoni-
czu!

W sobotę 5 grudnia w naszej szkole
odbyła się impreza pt. „Zuchowe Mi-
kołajki”. Gościliśmy Zastępcę Komen-
danta pwd. Paulinę Wysocką, hm.
Kamilę Frydrych oraz 9 Gromad Zu-
chowych z: Krosna, Lubatowej,
Iskrzyni, Jedlicza, Jaszczwi, Krościen-
ka Wyżnego, łącznie odwiedziło nas
179 zuchów i zuchenek. Tradycyjnie
po przywitaniu każda z gromad pre-
zentowała przygotowaną piosenkę
oraz wiersz o Mikołaju, wprowadza-
jąc wszystkich zebranych w świątecz-
ny nastrój. Następnie dzieci wykony-
wały majsterkę, tym razem była to
bombka na choinkę, którą każda z gro-
mad wykonywała według swojego

pomysłu. Na zakończenie zuchy wyko-
nywały pląsy i tańce. Wszystkie groma-
dy zostały nagrodzone pamiątkowym
dyplomem oraz słodkościami. Dzięku-
jemy gościom za liczne przybycie i za-
praszamy ponownie do Iwonicza.

Odwiedził nas Święty Mikołaj!
W kalendarzu dziecka można od-

notować zaledwie kilka ważnych dla
niego dat. Niewątpliwie jedną z nich
jest 6 grudnia, czyli spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem.

Samorząd Uczniowski zaprosił tego
Świętego do naszej szkoły na dzień 7
grudnia. Naturalnie zaproszenie zosta-
ło przyjęte i czekaliśmy z niecierpliwo-
ścią na Gościa już od pierwszej lekcji.
Nie obyło się jednak bez niespodzia-
nek. Święty Mikołaj wykonał telefon i
oznajmił, że z powodu awarii sań, przy-
będzie spóźniony. W oczekiwaniu na
przybycie świętego reprezentanci po-
szczególnych klas mieli do wykonania
kilka zadań, których poprawność wy-
konania oceniało Jury – czyli Karoli-
na, przewodnicząca SU i Darek - jej
zastępca. Nagrodą za zaśpiewanie
piosenki o świętym Mikołaju, wiersza,
namalowanie jego czapki, portretu kla-
sy były bilety wręczane przez SU upo-
ważniające do spotkania z Gościem.
Inscenizacja pt. „W oczekiwaniu na
Świętego Mikołaja” w wykonaniu
uczniów szkoły poprzedziła przyjście
tak oczekiwanego Gościa.

Szybko wszyscy się przekonali, że
warto było czekać. Święty Mikołaj
przeprosił za spóźnienie. Jego sanie
zostały naprawione. Pierwszymi oso-
bami obdarowanymi drobnymi słody-
czami  przez Dobrego Biskupa były:
nasze Panie dyrektor Małgorzata Ja-
kubowicz i Pani Maria Zygmunt.
W ten sposób Święty pragnął docenić
ich troskę i starania o dobro całej spo-
łeczności szkolnej. Odwiedziny Miko-
łaja przebiegały w miłej, radosnej at-
mosferze. Był czas na zdjęcia, rozmo-
wy. Święty Mikołaj, chociaż zmęczo-
ny, poświęcił nam dużo czasu- każde
dziecko zostało obdarowane upomin-
kiem. Mamy nadzieję, że za rok spo-
tkamy się ponownie.

Dziękujemy Rodzicom za pomoc
zorganizowaniu tego wyjątkowego dla
każdego dziecka dnia. Wyrażamy też
wdzięczność Księdzu Rafałowi za
umożliwienie realizacji pragnień spo-
tkania z „prawdziwym” Mikołajem.
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Sernik gotowany z piernikami!

Sernik gotowany na kruchym herbatnikowym spodzie,
z piernikami, czekoladą i skórką pomarańczową!
Składniki:
300g herbatników, 250g masła, 1kg sera,
5 jajek, 200g masła, 1,5 szklanki cukru pudru,
2 budynie śmietankowe, 1/2 szkl.mleka dodatkowo:
250g pierników w mlecznej czekoladzie,
skórka pomarańczowa,
100g czekolady mlecznej, 2 łyżki masła
Przygotowanie:

Herbatniki wrzucamy do woreczka, i tłuczkiem rozdrab-
niamy, następnie przesypujemy do garnka.Do okruchów do-
dajemy miękkie masło, i ręką dokładnie mieszamy - ma
powstać jednolita masa! Gotową masę nakładamy na blasz-
kę, i mocno dociskamy do dna. Ciasteczkowy spód wkła-
damy do lodówki. Białka z odrobiną soli ubijamy na sztywną
pianę. Żółtka miksujemy z cukrem i masłem, na jednolitą
gładką masę.Następnie dodajemy ser, cały czas miksując.
Masę serową podgrzewamy. Mieszamy dość często, żeby
się nie przypaliła. Budynie mieszamy z mlekiem. Gdy masa
serowa zacznie się gotować, dodajemy budyń - cały czas
mieszając. Masa serowa ma być gęsta! Następnie odsta-
wiamy do wystygnięcia. Na herbatnikowy spód wylewa-
my masę serową i wyrównujemy. Pierniki kruszymy ręko-
ma, i posypujemy ser. Czekoladę łamiemy na kawałki. Ra-
zem z masłem roztapiamy w kąpieli wodnej -  cały czas
mieszając, masa ma być gładka! Czekoladę wylewamy na
pierniki, i posypujemy skórką pomarańczową

Sałatka śledziowa:

Składniki:
1 słoik śledzi marynowanych w oleju, 1 opakowanie selera
naciowego, 5szt. jajek
2 jabłka,  100g orzechów włoskich, 100g śliwki suszonej,
szklanka jogurtu naturalnego, szklanka majonezu

Wykonanie:
Seler naciowy pokroić w cienkie plasterki, jajka ugotować
wystudzić pokroić w grubą kostkę. Jabłka zetrzeć na tarce
o grubych oczkach. Orzechy posiekać uprażyć na suchej

patelni, śliwki umyć pokroić w paski. Jogurt połączyć z
majonezem ,śliwkami i wystudzonymi orzechami. Śledzie
scedzić z zlewy, cebulkę drobno posiekać, śledzie pokroić
w dzwonka, wszystkie składniki wymieszać razem  z so-
sem doprawić do smaku solą i pieprzem.

Ryba po grecku

Składniki:
1 kg fileta z dorsza
2 kg pomidorów
1 mała cukinia
6 marchwi
pół selera
2 cebule
3 większe pietruszki
1 mały por (biała część)
50 ml wina białego
mąka
sól, pieprz, czerwona papryka słodka, kardamon i cyna-
mon, 2 liście laurowe, ziele angielskie

Sposób przygotowania: Rybę pokroić na średniej wiel-
kości kawałki, oprószyć solą i pieprzem, papryką. Paniero-
wać w mące, smażyć na gorącym tłuszczu na złoty kolor.
Podsmażyć cebulę i por (pokrojone w krążki). Marchew,
seler i cukinię, a także pietruszkę zetrzeć na tarce o grubych
okach, dodać do cebuli, podlać wodą i dusić. Gdy warzywa
będą miękkie, przyprawić do smaku przyprawami. Dorzu-
cić pokrojone pomidory (obrane ze skórki), dodać liście lau-
rowe i ziele angielskie, zalać winem, gotować. Dusić około
10-15 minut. rybę zalać sosem, wymieszać.

Sałatka śledziowa z buraczkami

Składniki:
8 filetów śledziowych w oleju
8 średnich buraczków, 4  ziemniaki, 4 marchewki ,1 seler,
8 kiszonych ogórków, 4 jabłka, 1 cebula, mały słoik mary-
nowanych grzybków
Szczypior, sok z cytryny
Na sos musztardowy:
2 szklanki kwaśnej śmietany
Pół słoiczka ostrej musztardy np. rosyjskiej)
Sól,pieprz,cukier

Przygotowanie:
Ziemniaki, buraki, marchew i selera ugotować bez obiera-
nia. Następnie obrać i pokroić w kostkę. Ogórki i jabłka
obrać i również pokroić w kostkę. Śledzie pokroić w pa-
seczki. Cebulę posiekać. Grzyby odsączyć i również po-
kroić w kostkę. Pokrojone składniki - oprócz ziemniaków
i śledzi - wymieszać. Na końcu dodać te ostatnie. Skropić
sokiem z cytryny. Odstawić, żeby smaki "przegryzły się".
Następnie śmietanę wymiesza z musztardą, doprawić solą,
pieprzem i cukrem. Dodać do sałatki i delikatnie wymie-
szać. Na koniec posypać szczypiorem.

Przepisy
œwi¹teczne
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Sałatka ziemniaczana z żurawiną

Składniki:
3 ziemniaki ugotowane w osolonej wodzie
1 świeży, 100g żurawiny,
Zalewa: 1 szklanki jogurtu greckiego, 1/2szklanki majone-
zu, 2 łyżki chrzanu
Wykonanie:
Ziemniaki obrać ze skórki pokroić w grubą kostkę. Ogórka
obrać pokroić w kostkę. Wszystkie składniki wymieszać
razem, zalać przygotowanym sosem. Sałatkę można wy-
korzystać jako dodatek do wigilijnej ryby.

Pierogi bakaliowe z suszoną śliwką

Składniki:
Ciasto:
300 g mąki, 1 łyżka oliwy z oliwek, 5 łyżek wrzątku, 1 łyżecz-
ka suchego maku
Farsz:
100 g wędzonych suszonych śliwek, 100 g suszonych fig,
100 g orzechów włoskich, 50 g suszonej żurawiny, sok
i starta skórka z połowy cytryny, 2 łyżki miodu, 2 łyżki ma-
sła, 100 ml wina czerwonego wytrawnego, cynamon, kar-
damon
Do polania: 50 g masła, szczypta cynamonu
Przygotowanie:
Przygotowywanie tych pierogów należy rozpocząć od far-
szu. Śliwki i figi drobno kroimy, orzechy tłuczemy w moź-
dzierzu, tak by pozostały w nich grubsze kawałki, wyczu-
walne podczas jedzenia. Masło, miód, sok i skórkę z cytry-
ny, wino oraz przyprawy podgrzewamy na małym ogniu,
cały czas mieszając, do uzyskania jednolitej konsystencji.
Następnie dodajemy pozostałe składniki farszu, podgrze-
wamy jeszcze przez minutę i odstawiamy w chłodne miej-
sce, najlepiej na całą noc.
Do mąki dodajemy oliwę z oliwek, mak oraz wrzątek i za-

rabiamy ciasto. Powinno mieć ono miękką konsystencję
(w zależności od wilgotności posiadanej mąki, może zajść
potrzeba dodania większej ilości wrzątku) by łatwo można
było je formować. Po rozwałkowaniu na grubość około 3
milimetrów wycinamy krążki, szklanką lub specjalną ma-
szynką. Na środek każdego z nich nakładamy łyżeczkę
farszu i zlepiamy brzegi. Pierogi gotujemy w dużej ilości
wody, przez około 1 minutę od momentu, gdy wypłyną na
powierzchnię. Po wyjęciu polewamy je roztopionym ma-
słem połączonym z cynamonem. Pierogi te znakomicie
smakują na świeżo, można je także podawać na zimno,
dobrze znoszą wszelakie formy odgrzewania.
Mak dodany do ciasta prezentuje się bardzo efektownie.
Bakalie warto pokroić dość drobno, by farsz uzyskał w
miarę jednolitą masę. Oczywiście można także dodać do
niego inne ulubione bakalie – świetnie sprawdzą się tutaj
suszone morele, figi, czy nawet rodzynki.

Sałatka z brokuła z orzechami:

Składniki:
1 brokół, 5 jajek, słoik suszonych pomidorów
Kilka ogórków konserwowych, 150g orzechów włoskich,
2 ząbki czosnku,
Wykonanie:
Brokół lekko podgotować w słonej wodzie z dodatkiem
mleka. Jajka ugotować ,wystudzić i obrać pokroić w ósem-
ki. Orzechy posiekać i uprażyć na suchej patelni wystu-
dzić. Ogórki pokroić w kostkę. Pomidory scedzić z zalewy
i pokroić w paski. Majonez połączyć z jogurtem dodać po-
siekane orzechy, łyżkę oleju z pomidorów oraz łyżkę miodu
i łyżkę musztardy całość dobrze wymieszać. Resztę skład-
ników sałatki wymieszać z sosem doprawić do smaku
wyłożyć do salaterki .

Teresa Niziołek
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