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SPOKOJNIEJSZE TEMPO
„Na początku Adwentu zagląda-

my do naszego kalendarza, wykreśla-
jąc z niego wszystkie zobowiązania
oprócz tych najbardziej koniecznych
- pisze matka trojga dzieci. - Nie chcę
niszczyć świątecznego nastroju, jest to
przecież czas świętowania i radości.
Dekorowanie mieszkania, pieczenie,
rodzinne przyjęcia to bardzo stosow-
ne sposoby świętowania narodzin Je-
zusa. Jednak wiem, że nie jestem
w stanie zrobić wszystkiego. Jeśli chcę
znaleźć czas na spokojną modlitwę,
zwyczajne życie rodzinne, to muszę
zrezygnować z wielu innych dobrych
rzeczy. Każdego Adwentu zadaje so-
bie pytanie: Jak daleko jestem w sta-
nie postąpić naprzód w mojej wierze?”

Ty także uczyń krok w wierze
i wykreśl z kalendarza to, co nieko-
nieczne. Następnie zapełnij powstałe
luki praktykami duchowymi: udziałem
w roratach, czytaniem Pisma Święte-
go, godziną adoracji Najświętszego
Sakramentu, rodzinną modlitwą wie-
czorną przy wieńcu adwentowym lub
żłóbku. Wybierz to, co rzeczywiście
jesteś w stanie zrealizować, a następ-
nie bądź wierny obranej praktyce.

POKÓJ Z BOGIEM
Pewna moja znajoma siedziała

w poczekalni u lekarza, czekając na
rutynowe badania, kiedy dostała uda-
ru. Kilka dni później, gdy odzyskała
świadomość, pierwszą jej myślą było:
„Muszę pojednać się z Bogiem!” Już
od jakiego czasu tolerowała grzech
w pewnej dziedzinie swojego życia,

Adwent to czas, kiedy w wielu domach pada sakramentalne pytanie: „Co chciałbyś dostać pod choinkę?” Pragnie-
nia bywają różne, począwszy od rozsądnych (mikser, zabawkowa ciężarówka, sweter) poprzez zupełnie nierealistycz-
ne (praca, dobre zdrowie, przyjaciele) po zdecydowanie wygórowane (samodzielne mieszkanie czy nowy samochód).

Jednak w zestawieniu z prawdziwą obietnicą Bożego Narodzenia nawet najbardziej ambitne listy naszych życzeń
wypadają blado. Bóg zaprasza nas i nasze rodziny do skupienia się na czymś jeszcze większym - do zabiegania o Boży
pokój, ogłoszony przez anioła przy narodzinach Jezusa (Łk 2,13-14). Pokój jest największą tęsknotą naszych serc
i naszego świata. Jest darem przyniesionym nam przez Jezusa. Podczas swego ziemskiego życia głosił On ten pokój
wszystkim, którzy chcieli Go słuchać. Czyniących pokój uznał za błogosławionych, wezwał też swoich naśladowców
do kontynuowania Jego misji głoszenia pokoju i pojednania. Adwent jest doskonałą okazją do nowego, głębszego
przyjęcia tego daru. Rozpoczynając ten okres liturgiczny, rozważ na modlitwie kilka pytań: „Panie, gdzie chcesz
wprowadzić pokój? Jak mogę współpracować z Tobą w realizacji tego planu? Co ja i moja rodzina możemy uczynić
w tym Adwencie, żeby przyczynić się do wprowadzania pokoju na ziemi?” Poniżej podajemy kilka prostych sugestii,
które pomogą ci w tym Adwencie pójść za wskazaniem psalmu: „Szukaj pokoju, idź za nim!” (Ps 34,15).

przekonując samą siebie, że nie jest
to takie ważne. Stanięcie oko w oko
ze śmiercią wzbudziło w niej gwał-
towne pragnienie nawrócenia.

Pojednanie z Bogiem nie musi być
poprzedzone udarem! Jeśli mamy nie-
wyznany grzech, możemy uzyskać
przebaczenie w sakramencie pojedna-
nia. Zachęcajmy też do pojednania
z Bogiem naszych bliskich i przyja-
ciół, a przy okazji rekolekcji adwen-
towych pójdźmy do spowiedzi.

POKÓJ Z LUDŹMI
Przygotowując się na przyjście

Jezusa, ofiarujmy Księciu Pokoju nasz
trud pojednania. Wciąż jesteś ziryto-
wany ostatnim wyskokiem siostrzeń-
ca? Zadzwoń do niego z życzeniami
mimo wszystko. Wyłączasz się, kiedy
mąż czy żona rozpoczyna litanię na-
rzekań? Posłuchaj i zastanów się, jak
możesz wnieść Boży pokój w tę sytu-
ację. Pomocą duchową może być dla
nas modlitwa przypisywana św. Fran-
ciszkowi z Asyżu: „Panie, uczyń mnie
narzędziem Twego pokoju”. Właści-
wej postawy możemy też uczyć się od
św. Jana Chryzostoma, który doradza
nam cierpliwość, gdy czujemy się lek-
ceważeni: „Bóg dobija się o naszą
uwagę codziennie, a kiedy nie chcemy
Go słuchać, On mimo to nie przestaje
do nas mówić. Czy i my nie powinni-
śmy czynić podobnie?”

POSŁAŃCY POKOJU
Chrześcijańskie przesłanie o po-

koju kieruje naszą uwagę ku tym czę-
ściom świata, gdzie szaleje przemoc

i wojna. A ponieważ pokój w znacze-
niu biblijnym to także godne życie,
dotyczy on też sprawiedliwości spo-
łecznej i praw człowieka. Jak więc
możemy przyczynić się do budowa-
nia pokoju, wychodząc poza krąg
własnej rodziny?

Można podczas wspólnych mo-
dlitw przy wieńcu adwentowym zano-
sić również prośby w intencji miast,
w których ludzie cierpią z powodu wo-
jen i napięć etnicznych. Można wybrać
sobie konkretny obszar świata zagro-
żony wojną, próbując się czegoś o nim
dowiedzieć, i przez cały Adwent mo-
dlić się za jego mieszkańców.

Można też wybrać sobie jakąś lo-
kalną, narodową czy międzynarodową
organizację służącą ludziom w potrze-
bie, znaleźć konkretny projekt i zaan-
gażować się w jego realizację, nie ogra-
niczając się tylko do czasu Bożego Na-
rodzenia. A może w najbliższym oto-
czeniu jest ktoś, kto potrzebuje kon-
kretnej pomocy - samotny, schorowa-
ny sąsiad, przykuta do łóżka znajoma
czy jeszcze ktoś inny.

NAJCENNIEJSZY DAR
Nie jesteś w stanie uchronić się od

nietrafionych prezentów gwiazdko-
wych, jak kolejna rękawica kuchenna
czy krawat w niepasującym do nicze-
go kolorze. Jednak niezależnie od tego,
co znajdziesz pod choinką, jeśli tylko
zechcesz stać się narzędziem pokoju
w czasie Adwentu, w twoim sercu po-
jawi się bezcenny dar - Boży pokój.

Louise Perrotta

DAR POKOJU
Najcenniejszy ze świątecznych prezentów
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ADORACJA DZIECIĄTKA

Gdy chrześcijanie pierwszych wie-
ków opowiadali poganom, że Boże
Dzieciątko urodziło się w stajence be-
tlejemskiej, i jak każde dziecko ludz-
kie zostało owinięte pieluszkami i zło-
żone w żłobie, oni mówili, że to nie-
możliwe. Celsus, pogański uczony
rzymski, wołał: „Zabierzcie te pie-
luszki i żłóbek. To niegodne Boga!”
Wydawało mu się, że Bóg powinien
przyjść na świat niejako małe, bez-
bronne dziecko, ale jako dorosły wład-
ca w pałacu. Poganie ci uznawali i ro-
zumieli tylko wielkość Boga, Jego
majestat. Jeżeli tylko je weźmiemy
pod uwagę, to nawet najwspanialszy
pałac królewski nie jest godny Boga.
Nie rozumieli natomiast miłości Boga.
Bo tylko z miłości do nas ludzi przy-
szedł Bóg na świat. Większość ludzi
zawsze była i jest uboga. Ażeby oka-
zać miłość do nich, Jezus urodził się
w tak ubogich warunkach.

Urodził się też jako małe bezbron-
ne dziecko potrzebujące opieki rodzi-
ców. Tak też jak wszyscy ludzie miał
swą ziemską Matkę. Przez Maryję
zstąpił na świat. Dlatego czcimy Ją
wszyscy. Pięknie określił Jej rolę Św.
Anzelm: „Niech przez Ciebie dojdzie-
my do Jezusa, Syna Twojego, chwa-
lebna Pani, przez którą On chciał
przyjść do nas”.

Najpiękniejszą odpowiedzią czło-
wieka na przyjście Bożego Dzieciąt-
ka do nas ludzi jest Jego adoracja
w żłóbku. Święty Bernard z Clairvaux
tak przemawiał do swych braci za-
konnych w dniu Bożego Narodzenia:

„Moi kochani współbracia. W innych
dniach roku modlimy się i śpiewamy:
«O, jak wielki jest nasz Pan i nieskoń-
czenie godny chwały». Dziś zaś,
w święto urodzin naszego Zbawicie-
la, módlmy się: «O, jak mały jest nasz
Pan i nieskończenie godny miłości»”.

Swą miłość, obok pomocy Jego
biednym braciom, najpiękniej wyra-
żamy przez adorację, uwielbienie.
Pierwsi uczynili to pasterze w Betle-
jem. Na wieść daną przez anioła przy-
byli do groty. Dziwili się zapewne
ubóstwu Dzieciątka i Jego Matki, ale
przez nie był On im, ubogim paste-
rzom, bliższy niż wielcy tego świata.
Zdaje się, że wiele nie mówili, byli
wszak prostymi ludźmi; tylko pochy-
lili się przed Nim głęboko z wdzięcz-
ności, że przyszedł na świat. Złożyli
też swe skromne dary. My - jak za-
uważa kard. J. Suenens - w naszych
modlitwach prawie zawsze o coś pro-
simy. Tymczasem Boże Narodzenie
jest okazją, żeby bezinteresownie zło-
żyć Jezusowi podziękowanie za Jego
przyjście na ziemię i wielbić Go jako
Boga.

Jak wygląda taka adoracja w lu-
dowym, trochę naiwnym ujęciu opo-
wiedział J. Loew, były ksiądz robot-
nik, a potem dominikanin, papieżowi
Pawłowi VI i innym uczestnikom re-
kolekcji, które prowadził w Watyka-
nie w 1970 roku. „Było to w Brazylii
w okresie Bożego Narodzenia. W na-
szej małej kaplicy ustawiono szopkę
z szesnastoma figurami. Pewnego
wieczoru zauważyłem w kaplicy sa-

motną kobietę. Nie wiem czy zdawa-
ła sobie sprawę, że ją obserwuję.
Oglądała szopkę i całowała wszyst-
kie figurki. Całowała Dzieciątko Je-
zus, Maryję, całowała baranki i ko-
lejno świętego Józefa, potem anioły,
wołu - wszystko. Tego dnia byłem
w dobrym nastroju, więc nie pomy-
ślałem sobie: «Co ta kobieta robi? Co
to za przesądy?». Nie, byłem wzru-
szony tymi pocałunkami i towarzy-
szącym im znakom krzyża. Na koniec
kobiecina wyjęła i złożyła banknot stu
cruzeiro, niewystarczający nawet na
przejazd autobusem. To był ewange-
liczny wdowi grosz. To była praw-
dziwa Ewangelia”. Tylko dzieci i bar-
dzo prości ludzie zdolni są do takiej
adoracji.

A my przychodząc do kościoła w
okresie Bożego Narodzenia, najlepiej
ze swoimi dziećmi, cóż powiemy Je-
zusowi narodzonemu dla nas w Be-
tlejem? Najlepiej zdobyć się na sło-
wa podyktowane sercem.

„Dzięki Ci Jezu, za Twe ubogie
narodziny. Dzięki Ci za Twą ciągłą
obecność wśród nas w tabernakulum,
jeszcze bardziej ukrytą niż w małym
Dzieciątku, bo tylko pod postacią
chleba. Dzięki Ci za to, że przycho-
dzisz do nas w Komunii świętej. Pro-
simy Cię, przynieś zgodę, miłość,
pokój, radość nam, naszym rodzinom
i całemu światu”.

Ks. Stanisław Klimaszewski

Przez narodzenie Jezusa w Betlejem spełniły się przepowiednie proroków o przyj-
ściu Mesjasza na świat. Spełniły się pragnienia ludu wybranego i całej ludzkości, aby
Bóg zjawił się na ziemi w ludzkiej postaci. Boże Narodzenie stało się punktem central-
nym w duchowych dziejach świata. Ten punkt dzieli historię ludzkości na dwie części:
przed Chrystusem i po Chrystusie.
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Gdy podjechałam wypożyczoną
ciężarówką pod walące się schody
pomalowanej na żółto rudery, nie
mogłam powstrzymać łez. Drżałam
z przerażenia, a mój umysł galopo-
wał i pędził z gwałtownością dwóch
dzikich tygrysów, które starły się ze
sobą w walce. Z samochodu wysko-
czyło dwóch dobrze zbudowanych
młodych ludzi, dawnych przyjaciół
mojej córki. Natarli na drzwi uzbro-
jeni w kije baseballowe i zniknęli
w środku, by znaleźć tam moją cór-
kę lub jej ciało. Byłam pełna stra-
chu i obaw, modliłam się, żeby
wszyscy wrócili cało i bezpiecznie.

W jaki sposób mogło do tego
dojść? Byłam samotną matką i bar-
dzo się starałam, by wpoić moim
dwóm córkom te wartości, w któ-
rych sama wzrastałam i które prze-
kazywałam dzieciom w szkole. Jako
nauczycielką cieszył mnie niezmier-
nie fakt, że dwie dorastające córki
często pomagają mi w klasie. Były-
śmy drużyną.

Wszystko zaczęło się zmieniać
i pędzić po równi pochyłej, gdy
dziewczęta stały się nastolatkami.
W wieku siedemnastu lat moja
młodsza córka Rebecca zbuntowa-
ła się i trafiła na ulicę. Pokłóciłyśmy
się o zasady, które w moim domu
uważałam za najważniejsze. Roz-
złościła się wówczas i opuściła dom.
Nie miałam już siły na dalsze spo-
ry, krzyki i ciągłą udrękę, więc po-
zwoliłam jej odejść. Wściekłość
i frustracja były po obu stronach tak
silne, że stały się nie do zniesienia.
Karygodne zachowanie, którym Re-
becca raczyła nas przez ostatnie kilka
lat, sprawiło, iż czułam się, jakbym
żyła w strefie mroku. Nie miałam już
żadnej nadziei, więc podarowałam jej
wolność. Wówczas myślałam chyba,
że ja również ją zyskuję.

CZAS NA MIŁOŚĆ
Aby coś pokochać, trzeba zdać sobie sprawę, że można to stracić.

G. K. Chesterton

Wtedy, gdy twoje dziecko najmniej zasługuje na twą miłość, właśnie najbardziej jej potrzebuje. Bez
przerwy słyszę te mądre słowa mojej matki. Odbijają się echem w mojej głowie, prowadzą do przodu,
dodają odwagi i zdecydowania.

Pewnego popołudnia zadzwonił
jakiś bezimienny przyjaciel ze
straszną wiadomością, której prze-
cież cały czas oczekiwałam.

- Pani córka ma zapalenie płuc -
powiedział. - Na przemian traci
przytomność i ją odzyskuje. Nie ja-
dła od wielu dni. Pani jest jej matką
i jedyną nadzieją na życie. Proszę
przyjechać i zabrać ją stąd.

Gniew i nienawiść, które scho-
wałam gdzieś w głębi duszy, zno-
wu wezbrały. Ale wtedy raz jeszcze
usłyszałam cichy głos mojej matki:
„Wtedy, gdy twoje dziecko najmniej
zasługuje na twą miłość, najbardziej
jej potrzebuje”.

Pomyślałam o tych wszystkich
sytuacjach, w których moja mama
była przy mnie, gdy tak rozpaczli-
wie potrzebowałam jej miłości. Ni-
gdy mnie nie opuściła; teraz przy-
szła kolej na mnie. Moje dziecko
mnie potrzebowało i nie mogłam go
porzucić.

Szybko przystąpiłam do działa-
nia. Zadzwoniłam do jednego z jej
dawnych przyjaciół, wynajęłam sa-
mochód i pojechaliśmy na miejsce.

A teraz czekałam tu pełna nie-
pokoju, ze spojrzeniem utkwionym
w drzwiach i modlitwami, które
krzyczały w mojej głowie. Proszę,
niech oni ją znajdą, niech moje
dziecko wróci do domu. Proszę, bła-
gam, daj mi jeszcze jedną szansę,
bym mogła ją kochać, opiekować się
nią, przywrócić jej zdrowie i życie.

W tym momencie pojawili się
dwaj młodzi ludzie, prowadząc mię-
dzy sobą jakąś postać. Moje serce
zaczęło bić jak szalone. Zdusiłam
łzy i otworzyłam drzwi samochodu.
Posadzili ją delikatnie obok mnie,
a ona oparła głowę na moim ramie-
niu. Wtedy wyszeptałam słowa mej
cichej modlitwy, dziękując Bogu za

drugą szansę. Potem, pierwszy raz
od wielu miesięcy, zwróciłam się do
Rebecki.

- Och, tak się cieszę - mówiłam,
zalewając się łzami. - Tak bardzo cię
kocham.

Rebecca uniosła zmęczoną
twarz i wyszeptała słabym głosem:

- Dziękuję, mamo. Ja też cię
kocham.

Kilka lat później, gdy siedziałam
w domu w pewien cichy wieczór,
zadzwoniła moja znajoma.

- Jest do ciebie e-mail od Rebec-
ki - powiedziała.

Gdy moja córka wyzdrowiała,
poszła do szkoły wieczorowej. Była
teraz młodą kobietą. Wyjeżdżała
często za granicę, by w pełni powró-
cić do sił i odnaleźć siebie. Teraz
była w Korei i uczyła tam angiel-
skiego.

Gdy czytałam jej wiadomość,
łzy napłynęły mi do oczu.

Kochana Mamusiu,
Kocham Cię bardziej niż cokol-

wiek innego na świecie. Dziękuję Ci
za wszystko, co dla mnie zrobiłaś.
Gdyby nie Ty, dzisiaj już bym nie
żyła. Nigdy nie zdołam Ci się od-
wdzięczyć, ale każdego dnia będę
Ci za to dziękować. Dorosłam,
zmieniłam się. Nigdy już nie będę
tamtą osobą i nie wrócę do ludzi,
których kiedyś znałam. Jestem te-
raz dużo lepsza i lepiej się czuję.
Jestem mądra, piękna i pełna życia.
Wróciłam. Jestem gotowa zacząć od
początku. Jadę do domu.

Rozpłakałam się z wdzięczno-
ści i pomyślałam znowu o mojej
mamie, o jej miłości i ponadczaso-
wych słowach mądrości.

Noreen Wyper
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POKÓJ, KTÓRY WYMYKA
SIĘ Z RĄK

Wszyscy pragniemy wieść spo-
kojne, szczęśliwe i pożyteczne życie,
wiemy jednak, że marzenie to często
rozmija się z rzeczywistością. Cho-
ciaż wszyscy tęsknimy za pokojem,
widzimy, że w naszym świecie panu-
je przemoc, niezgoda i chciwość. Dla-
czego tak się dzieje? Odpowiedź na
to pytanie jest złożona, ale jednym
z najważniejszych powodów jest to,
że nasze szlachetne pragnienie poko-
ju bardzo często zostaje przysłonięte
przez egoistyczną żądzę zdobycia
tego, na czym nam zależy.

Ten zdumiewający paradoks znał
dobrze św. Paweł. Charakteryzując to-
czoną przez każdego z nas walkę po-
między grzechem a świętością, pisał:
„Nie czynię bowiem dobra, którego
chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę”
(Rz 7,19). Czy nie brzmi to znajomo?
Podobnie jak Paweł pragniemy być
uczciwi, ale drobne oszustwo wydaje
się czasami o wiele prostsze. Chcemy
kogoś kochać, ale za bardzo nas draż-
ni. Chcemy się modlić, ale rzucamy się
bezmyślnie w wir obowiązków i w koń-
cu o tym zapominamy. Jesteśmy goto-
wi przebaczyć, ale dopiero wtedy, gdy
ten, kto nas skrzywdził, zapłaci za to,
co nam zrobił.

Tak więc trwa w nas nieustanne
zmaganie pomiędzy nowym stworze-
niem w Chrystusie a starym człowie-
kiem, który nie poddaje się bez walki
(Rz 8,5-10; Ef 4,20-24). Wyruszamy
z dobrymi intencjami, ale zbyt łatwo
ulegamy egoizmowi i pysze. A potem
czujemy się sfrustrowani i pozbawieni
pokoju, dokładnie tak, jak opisuje to
św. Paweł.

PRZYJACIEL I POCIESZYCIEL
Jezus jako Książę Pokoju

Adwent i Boże Narodzenie to czas, który nasuwa nam myśli o pokoju na ziemi. Już sam obraz Dzieciątka
w żłóbku wzbudza w nas ciepłe uczucia, przywołuje bezpieczną atmosferę rodzinnego domu. Pragniemy, by wszyscy
mieszkańcy ziemi mogli cieszyć się pokojem.

Jednak Adwent kieruje nas także ku powtórnemu przyjściu Jezusa, który powróci już nie jako Dziecko, lecz jako
Król. Wtedy zapanuje prawdziwy pokój. Nie będzie już rozłamów, ubóstwa ani cierpienia. Przemoc będzie należała
do przeszłości. Żołnierze złożą broń. Wrogowie staną się przyjaciółmi. Śmierć, ostatni wróg, zniknie na zawsze.

Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak cudowne byłoby życie w takim świecie? Nic dziwnego, że podczas każdej
Mszy świętej modlimy się słowami: „Przyjdź królestwo Twoje!”. Jednak wyczekując z radością spełnienia tej obietni-
cy, nie zapominajmy, że Jezus jest Księciem Pokoju już teraz. Pamiętajmy, że On pragnie, abyśmy już dziś doświad-
czali Jego pokoju.

PRAWDZIWY POKÓJ
Pokój możemy stracić także wte-

dy, gdy zapominamy o różnicy pomię-
dzy pokojem według świata a poko-
jem Chrystusa. Pokój według świata
płynie z posiadania dobrego zdrowia,
wystarczającej ilości pieniędzy, satys-
fakcjonującej pracy, szczęśliwego
małżeństwa i udanych dzieci. Pokój
według świata to także wolność od
poważnych konfliktów i nieszczęść.
Oczywiście w tym wszystkim nie ma
nic złego. Jezus naprawdę nie ma nic
przeciwko dobremu zdrowiu, stabil-
nej sytuacji finansowej czy kocha-
jącym się rodzinom. Jak jednak mamy
zachować pokój, gdy sprawy nie ukła-
dają się po naszej myśli?

Podczas Ostatniej Wieczerzy Je-
zus powiedział do Apostołów: „Po-
kój zostawiam wam, pokój mój daję
wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam
daję” (J 14,27). Jego pokój jest o wiele
głębszy niż pokój świata. Możemy go
doświadczać zarówno wtedy, gdy
wszystko układa się dobrze, jak
i w czasie największych napięć.

Źródłem tego pokoju jest
przekonanie, że Jezus nas odkupił

i obiecał być z nami na zawsze (Mt
28,20). On wybawił nas od grzechu
i uczynił dziećmi Bożymi. Łaska Boża
otwiera przed nami niebo i daje nam
udział w życiu wiecznym.

OBIETNICA POKOJU
Powróćmy jeszcze na chwilę do

Ostatniej Wieczerzy. Jezus powiedział
do Apostołów: „To wam powiedzia-
łem, abyście pokój we Mnie mieli. Na
świecie doznacie ucisku, ale miejcie
odwagę: Jam zwyciężył świat”
(J 16,33).

Czym jest owo „to”, które powie-
dział wcześniej Jezus? Jest to obiet-
nica Ducha Świętego (J 16,7-10),
miłości Ojca (J 16,27) oraz miejsca
przygotowanego dla nas w niebie
(J 14,2). Innymi słowy, Jezus powie-
dział swoim uczniom, że mogą trwać
w pokoju nawet podczas trudnych do-
świadczeń, gdyż Bóg Ojciec, Syn
Boży i Duch Święty będą przy nich,
pomagając im stawić czoło wszyst-
kim czekającym ich wyzwaniom.

Jezus zdawał sobie sprawę, że po
Jego pojmaniu Apostołowie utracą
pokój i uciekną - tak też się stało.
Wiedział jednak również, że powrócą
do Niego i odzyskają ufność - i to tak-
że się stało. Z czasem Apostołowie
nauczyli się trwać w pokoju niezależ-
nie od prób, jakie przechodzili. Ich
pokój nie wynikał z braku napięć
i problemów, ale z poczucia bezpie-
czeństwa płynącego z głębokiej rela-
cji z Jezusem.

Nikt z nas nie zdoła tak przeżyć
życia, by uniknąć jakichkolwiek
przeciwności. Niektórzy tracą pracę
i wpadają w tarapaty finansowe. Inni



Nasza Wspólnota   7

borykają się z trudnościami w mał-
żeństwie lub mają dzieci sprawiające
problemy wychowawcze, a nierzad-
ko zmagają się i z jednym, i z drugim.
Jeszcze inni cierpią na poważne cho-
roby. Większość z nas w jakimś mo-
mencie życia przeżywa stratę bliskiej
osoby. Lista możliwych prób ciągnie
się w nieskończoność. Jednak nieza-
leżnie od tego, co przeżywamy, Jezus
pozostaje przy nas i chce dawać nam
swój pokój.

POKÓJ
WŚRÓD CIERPIENIA
Marianna i Adam mają dwoje dzie-

ci, w tym jedno autystyczne. Adam czę-
sto ma poczucie totalnego chaosu w swo-
im życiu, zwłaszcza gdy kryzysy jego
córki przedłużają się, a czasami nawet
kończą napadami furii.

Pewnego wieczoru, po wyjątkowo
trudnej przeprawie z córką, Adam wy-
mknął się z domu na spotkanie modli-

tewne. Przyszedł do kościoła trochę
wcześniej, ukląkł z tyłu i wylał przed
Panem całą swoją frustrację. „Co bę-
dzie z moją dziewczynką? - pytał. -
Czy znajdziemy dla niej właściwą te-
rapię i leki? Czy kiedykolwiek nauczy
się mówić i czy znajdzie szczęście?
Jak sobie z tym wszystkim po-
radzimy?”

Myśląc o tym, Adam podniósł
wzrok na witraż wyobrażający Mat-
kę Bożą Bolesną trzymającą w obję-
ciach martwego Syna. „Ta scena prze-
szyła mi serce - napisał później. - Po
raz pierwszy zobaczyłem w Maryi
prawdziwą matkę płaczącą nad swo-
im dzieckiem. Zdałem sobie sprawę,
że Ona rozumie mój ból, że jest w sta-
nie mi współczuć z powodu rozgory-
czenia, jakie przeżywam. Ale wie tak-
że, że Bóg mi pomoże, tak samo, jak
pomógł Jej”. W tym momencie Adam
poczuł, jak ogarnia go pokój, który
pozostał w nim aż do dnia dzisiejsze-

go. „Odtąd - mówi - kiedy pomagam
mojej córce przebrnąć kolejny kryzys,
wiem, że - podobnie jak Maryja - dzie-
lę cierpienie swojego dziecka i mogę
liczyć na Jej wsparcie. Podobnie też
jak Maryja znajduję pokój i nadzieję
w Bożej obecności”.

NAJWSPANIALSZY
PREZENT
Patrząc w tegorocznym Adwencie

na Dzieciątko Jezus, pamiętaj więc,
że pokój, jaki odczuwasz, nie jest tyl-
ko ulotnym uczuciem. Wiedz, że Je-
zus jest z tobą, gotów udzielać ci swe-
go pokoju, pociechy i mądrości za-
równo w dobrych, jak i w złych chwi-
lach. Prośmy dziś o dar Bożego po-
koju. Jest to najwspanialszy prezent,
jaki możemy otrzymać na Boże Na-
rodzenie, a także ofiarować sobie na-
wzajem.

Słowo wśród nas 12/2016

Karl Barth, być może najtęższy
umysł teologiczny jaki wydał ten
wiek, codziennie rano, zanim jeszcze
zabrał się do pisania kolejnych stron
swojej Dogmatyki, miał zwyczaj za-
siadać do pianina i odgrywać którąś
z sonat Mozarta, jak gdyby spodzie-
wał się, że muzyka salzburczyka od-
kryje przed nim ową „mądrość
główną”, którą Barth uważał za wy-
ższą od wszelkiej teologii i która ka-
zała mu sądzić, że ostatecznie będzie
zawdzięczał zbawienie raczej temu,
co zachowa w sercu z dziecka-Mo-
zarta, jakim wszyscy jesteśmy, niż
wiedzy, jaką zdoła w życiu posiąść.

I pewnego razu Barthowi przy-
śnił się sen: w tym śnie miał przeeg-
zaminować Mozarta z teologii, a po-
nieważ głęboko go podziwiał, to aby
egzamin dobrze wypadł, zapytał go
o teologię zawartą w jego mszach. Ale
egzaminowany Mozart milczał jak
zaklęty, wiedział bowiem, że tego, co
chciał wyrazić w swoich mszach, nie
można streścić słowami. Potem nucił

Dlaczego warto kochać?
Jose Luis Martin Descalzo

albo grał „Baranku Boży, który gła-
dzisz grzechy świata”, jak gdyby
chciał powiedzieć, że w tym się stresz-
cza cała jego teologia.

W dniach Bożego Narodzenia
często myślę o tym śnie Bartha od-
krywając, iż istotnie, ostatecznym
kluczem do wszelkich teologii jest -
jak mówi Merton - to, że „Chrystus
pozostaje dzieckiem w każdym z nas”.
Książki, nauka, poglądy, wszystko
zostaje gdzieś daleko. Ostateczna
prawda stoi na progu naszego dzie-
ciństwa.

Być może dlatego tak mnie mar-
twi, gdy ludzie mylą dzieciństwo
z infantylnością, a Boże Narodzenie
ze słodyczami pod choinką. Dla wie-
lu święta Bożego Narodzenia zdają
się być synonimem bajkowości, cza-
sem powierzchownym, dniami kolo-
rowych bombek i cukierków.

Dla mnie natomiast Boże Naro-
dzenie to przepaść, czas nagiej praw-
dy, godzina, w której schodzimy
w głąb samych siebie, aby spotkać

tam siebie takich, jakimi byliśmy,
prawdziwych i małych, wolnych od
rutyny, od układów, jakie narzuciło
nam życie.

Boże Narodzenie nie jest dla mnie
wrzawą, lecz ciszą. Nie jest czasem
maskarady, ale czasem zdejmowania
wszelkich masek, jakie życie nałoży-
ło nam na twarz. Godziną powrotu
do najlepszych uczuć, do bycia bar-
dziej dziećmi, zapomnienia o walce,
o podstępach, o sztuce rozpychania
się w życiu łokciami, o fałszywych
uśmiechach.

Boże Narodzenie powinno być
czasem amnestii dla wszelkich
kłamstw, zabliźniania się ran, nowe-
go siewu starych nadziei. To czas,
w którym wszyscy powinniśmy od-
młodnieć, szerzej się uśmiechać, wy-
pogodzić serce. Czas, w którym po-
winniśmy odkryć, jak bardzo jesteśmy
kochani, choć nawet o tym nie wie-
my, kochani przez Boga i przez tylu
znanych i nieznanych przyjaciół.

SEN BARTHA
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Kolumban Młodszy przedstawia-
ny jest przez biografów jako postać
wielka i niezwykła. Jak napisał jeden
z nich, Kolumban to pod wieloma
względami największy, najodważniej-
szy i najbardziej reprezentatywny
spośród wszystkich wojowników
krzyża, którzy wyszli z Irlandii. Tem-
peramentny, a zarazem wyjątkowo
łagodny i obdarzony licznymi łaska-
mi duchowny zaszczepił na kontynen-
cie europejskim - spoganiałym po
najazdach barbarzyńców - znajomość
łaciny, greki, języka hebrajskiego,
retoryki, geometrii i poezji.

Ten święty, żyjący w VI wieku,
zadziwiał z jednej strony niezwykłą
gorliwością w zwalczaniu występku,
niezależnie od tego czy dopuszczali
się go królowie czy duchowni, z dru-
giej - był łagodny i wrażliwy na pięk-
no otaczającego go świata.

Legendy mówią, że tak bardzo
fascynowały go zwierzęta i otaczają-
ca przyroda, że często, gdy wędro-
wał przez gęste lasy, brał ptaki i wie-
wiórki na ręce, po czym kładł je na
ramieniu lub głowie. Bawił się z nimi
i rozmawiał.

Ludzie nieraz widzieli wiewiórki
skrywające się w kapturze Świętego.

Większość z nas zna historię wil-
ka z Gubbio, który gnębił mieszkań-
ców przez długi czas aż do momen-
tu, gdy św. Franciszek z Asyżu „roz-
mówił się z nim” i zabronił atakowa-
nia ludzi. Nieliczni wiedzą, że św.
Kolumban z VI wieku potrafił pora-
dzić sobie z całą watahą wilków.
I działo się to wiele wieków przed
narodzeniem Biedaczyny z Asyżu.
Św. Kolumban urodził się w roku
543, a św. Franciszek w 1182 r.

Spotkanie z watahą wilków
Irlandzki duchowny sporo wędro-

wał przez gęste lasy zarówno Irlan-
dii, jak i kontynentu europejskiego,
niosąc ze sobą księgę Pisma Święte-
go, ewangelizując przy tym napotka-
nych ludzi. Raz, podczas takiej wę-
drówki, przyszło mu do głowy, że

CUDA ŚW. KOLUMBANA
Wielu z nas zna historię wilka z Gubbio, którego oswoił Św. Franciszek z Asyżu. Mało kto jednak wie, że

kilka wieków przed biedaczyną z Asyżu żył inny wielki święty, który w cudowny sposób poradził sobie z hordą
dwunastu wilków i potrafił oswoić niedźwiedzia. Mowa oczywiście o Kolumbanie z Bobbio, irlandzkim założy-
cielu wielu europejskich klasztorów i niestrudzonym wojowniku o zbawienie dusz.

wolałby być narażony na
wściekłość dzikich zwie-
rząt, które nie mają grze-
chów, niż doświadczać
krzywdy ze strony szalo-
nych ludzi, tracących życie
wieczne z powodu swoich
występków. Gdy tak medy-
tował, nagle dostrzegł dwa-
naście wilków, które po-
spiesznie zbliżały się do nie-
go. Dzikie bestie otoczyły
Kolumbana. Opat znieru-
chomiał. Zdążył jednak
westchnąć: O Boże! Wejrzyj
ku wspomożeniu memu Pa-
nie, spiesz mi z pomocą!
Wściekłe zwierzęta, które
już zaczęły dobierać się do
szaty mnicha, nagle jak
gdyby nigdy nic spokojnie
oddaliły się w głąb lasu.

Innym razem duchowny, udając się
na odosobnienie, znalazł pieczarę
wydrążoną w skale. Schronił się
w niej. Pomyślał sobie, że to będzie
jego pustelnia. Zakonnik nie zdawał
sobie jednak sprawy, że jaskinia na-
leżała do niedźwiedzia. Gdy Święty
zorientował się, że nie jest sam, pole-
cił bestii odejść i nie wracać. Zwierzę
odeszło. Nigdy nie odważyło się po-
nownie zajrzeć do pieczary...

Kolumban mieszkał tam przez pe-
wien czas, oddając się medytacji
i postom. Z innymi braćmi utrzymy-
wał kontakt za pośrednictwem chłop-
ca o imieniu Domoalis. Pewnego razu
przybył on z wieścią z klasztoru. Wy-
czerpany wielodniowym marszem
i wspinaczką zamierzał odpocząć kil-
ka dni w jaskini zanim wróci do za-
konników. Młody posłaniec poskarżył
się opatowi, że odczuwa pragnienie.
Ten polecił mu: - Mój synu, zacznij
kopać w głębi pieczary. Pamiętaj, że
Pan sprawił, iż strumienie wody wy-
pływały ze skał dla ludu Izraela. Chło-
piec posłuchał rady i próbował wy-
drążyć otwór. Szło mu to z wielkim
trudem, ale jak tylko Kolumban padł
na kolana i zaczął się modlić, w ja-

skini wytrysnęło źródełko, które bije
w niej do dziś.

Uzdrowienie mnichów
Świątobliwy opat podróżował nie

tylko po ziemiach Irlandii, ale przede
wszystkim po terytorium Francji,
Włoch, Szwajcarii czy dzisiejszych
Niemiec. W samej tylko Francji za-
łożył trzy klasztory: w Annegray, Fon-
taines i Luxeuil, do których garnęło
się wielu młodych ludzi.

Kolumban pewnego razu polecił
jednemu z braci o imieniu Gall zło-
wić g ryby. Ten jednak nie był w sta-
nie złapać ani jednej. Święty, pomo-
dliwszy się do Pana, nakazał zniechę-
conemu duchownemu ponownie za-
rzucić sieci. Tym razem połów był tak
obfity, że mnich z trudem wyciągnął
sieci. Innym razem, gdy Święty prze-
bywał w jaskini, która wcześniej na-
leżała do niedźwiedzia, i przez długi
czas umartwiał się, miał wizję, iż bra-
cia z klasztoru Luxeuil pochorowali
się ciężko i nie byli w stanie w porę
zebrać zboża z pola. Opuściwszy
pustelnię, Kolumban udał się do Lu-
xeuil. Kiedy zobaczył zmizerniałych
zakonników, polecił im wszystkim
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wstać i zacząć pracę. Wtedy ci, któ-
rych sumienia zapłonęły ogniem po-
słuszeństwa wstali i udali się na pole,
pełni wiary żąć zboże. Ojciec, widząc,
że byli pełni wiary i posłuszni, rzekł:
- Przerwijcie pracę i pozwólcie od-
począć kończynom osłabionym przez
chorobę. Oni posłuchali i dziwili się,
że nie ma już śladu po wcześniejszych
niedomaganiach. Kolumban zaś po-
wiedział, że ci, którzy byli nieposłusz-
ni, znowu będą cierpieć nawrót cho-
roby. I tak też się stało.

Natura była mu posłuszna...
Nawet natura była posłuszna du-

chownemu, dzięki czemu mógł on
wielokrotnie wybawiać braci z trud-
nych sytuacji. Raz, gdy nadszedł czas
na zebranie plonów i umieszczenie ich
w magazynach, zaczęły wiać silne
wiatry. Na domiar złego bez przerwy
padał deszcz. Chmury kłębiły się, pię-
trzyły. Nic nie zapowiadało, by po-
goda miała się wkrótce poprawić.
Tymczasem plony trzeba było zebrać,
by kłosy nie gniły od łodygi. Boży
człowiek polecił zakonnikom z Fon-
taines wyjść na pole i żąć zboże. Na-
stępnie wyznaczył czterech najpo-
bożniejszych z nich i kazał im stanąć
w czterech rogach pola. Byli to: Co-
mininus, Eunocus i Eąuanacus oraz
Gurganus. On sam zaś stanął pośrod-
ku. Natychmiast strugi deszczu roz-
proszyły się w czterech kierunkach,
ustępując z pola, na którym leżało
ziarno, zaś żar lejący się z nieba i sil-
ny wiatr, szybko osuszyły zboże. Bra-
ciszkowie mogli bez obaw złożyć je
w spichrzu.

Za wstawiennictwem Kolumbana
Pan Bóg uzdrawiał chorych braci, nie-
widomym przywracał wzrok, a kale-
kom - utracone członki ciała. Zadzi-
wia jednak niezwykła ilość cudów z
udziałem ptaków czy innych zwierząt.
A to np. kruk porwał rękawicę Ko-
lum- bana, która służyła do pracy w
polu. Ten rzekł: - Niech nie będzie
nikogo, kto odważy się dotknąć cze-
gokolwiek bez pozwolenia, z wyjąt-
kiem ptaków, które zostały wystane
przez Noego i nie wróciły do arki.
I dodał, że kruk, który ukradł ręka-
wicę, nie będzie w stanie wykarmić
swoich młodych, jeśli szybko jej nie
zwróci. Ptak wkrótce przyleciał. Po-
łożył „zakazany przedmiot” tuż przed

pobożnym mnichem, oczekując na
karę. Stał tam tak długo, aż opat po-
lecił mu odlecieć, a wszystkim uczest-
nikom zajścia - wrócić do pracy.

Razu pewnego święty mnich, któ-
ry tak umiłował ascetyczne życie
i samotność, idąc przez las, spotkał
niedźwiedzia gotowego pożreć ciało
jelenia wcześniej zagryzionego przez
wilki. Niedźwiedź lizał krew. Zakon-
nik zbliżył się do niego i polecił, by
nie uszkodził delikatnej skóry, którą
zamierzał wykorzystać na buty. Wte-
dy bestia, zapominając o swojej dzi-
kiej naturze, stała się niezwykle łagod-
na. Niedźwiedź zaczął nawet łasić się
do zakonnika, po czym odszedł, po-
zostawiwszy nietkniętą zwierzynę.
Zakonnik zaś wrócił do braci i pole-
cił im pójść, i ściągnąć skórę ze zwie-
rzęcia. Gdy bracia byli już blisko
zwierza, ujrzeli w oddali wielkie sta-

do ptaków drapieżnych zbliżających
się do padliny. Nie odważyły się one
jednak tknąć zakazanego przez Świę-
tego Brata jedzenia. Zatrzymały się,
po czym zawróciły i odfrunęły.

Kolumban miał też oswoić nie-
dźwiedzia, którego później inni bra-
cia wykorzystywali do prac polo-
wych. Ten wielki Irlandczyk wczesne-
go średniowiecza może być nazwany
świętym „europejskim". Jako mnich,
misjonarz i pisarz pracował w róż-
nych krajach Europy Zachodniej.
Wiódł życie ascetyczne, a dla swych
uczniów napisał surową regułę przez
pewien czas bardziej rozpowszech-
nioną od reguły św. Benedykta.

Pokuta według taryfy
Św. Kolumban stworzył też dość

osobliwy kodeks karny za występki
mnichów. Spopularyzował na konty-
nencie europejskim prywatną i wie-
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lokrotną spowiedź oraz tzw. pokutę
według taryfy ustaloną proporcjonal-
nie do wagi grzechu. Osoby, które
dopuściły się konkretnego występku
przeciw przykazaniom, musiały go
wyznać kapłanowi, który wyznaczał
określoną w „kodeksie” pokutę. Do-
piero po jej odbyciu mnich wracał do
spowiednika, aby otrzymać rozgrze-
szenie.

Praktyki te szybko upowszechni-
ły się w innych państwach. Kościół
dbał o to, aby pokutę traktować bar-

dzo poważnie i żeby nie było żadnych
nadużyć. Stąd powstały penitencjały,
czyli księgi zawierające wykaz grze-
chów i odpowiadające im konkretne
pokuty. Na przykład mnich, który by
popełnił grzech krzywoprzysięstwa
musiał pokutować przez 7 lat...

Opat z Irlandii był nieustępliwy w
każdej kwestii moralnej. Gdy zganił
króla Teodoryka za stosunki pozamał-
żeńskie, został skazany na banicję
wraz ze swoimi irlandzkimi braćmi.
Zakonników wydalono z Luxeuil. Od-

stawiono ich pod strażą na brzeg
morza i wsadzono na statek, który
miał ich zabrać na Zieloną Wyspę.
Statek jednak osiadł na mieliźnie,
a kapitan, widząc w tym znak z Nie-
bios, zrezygnował z żeglugi i ze stra-
chu, że zostanie przeklęty przez Boga,
wysadził mnichów na ląd. Ci popły-
nęli w górę Renu. Udali się do Bre-
gencji nad Jeziorem Bodeńskim, by
ewangelizować Alemanów...

Agnieszka Stelmach

W czasie wojny Martin Wall zo-
stał zesłany na Syberię. Na Ukrainie
pozostawił żonę Annę i synka Jaco-
ba. Nie wiedział, że po jego wyjeź-
dzie Anna urodziła córeczkę, której
dała na imię Sonya.

Kiedy wyszedł z więzienia, był
słabym, zbyt wcześnie postarzałym
człowiekiem. Na dłoniach i stopach
nosił ślady okrutnych tortur i wie-
dział, że nigdy nie będzie mieć więcej
dzieci. Ale był wolny. Natychmiast
rozpoczął intensywne poszukiwania
żony i syna. W końcu dowiedział się
poprzez Czerwony Krzyż, że jego
rodzina zginęła w drodze na Syberię.
Rozpacz złamała mu serce i nadal nie
wiedział, że ma maleńką córeczkę.

Anna uciekła do Niemiec, gdzie
pierwsze lata wojny minęły dość
szczęśliwie. Pracowała dla miłej pary
farmerów i była dobrze traktowana.
Tam właśnie urodziła się mała Sonya.
Annie zdawało się, że od czasu, gdy
ona i Martin byli dziećmi i mieszkali
w spokojnej wiosce na Ukrainie, mi-
nęły całe wieki. Czy życie będzie
znów wolne od bólu, cierpienia i roz-
stań, zastanawiała się. Wierzyła, że
tak się stanie, jeśli tylko Martin zdo-
ła przyjechać do Niemiec i dołączyć
do nich. Wtedy będą mogli zacząć
wszystko od nowa.

Ale tak się nie stało. Wojna skoń-
czyła się klęską Niemiec. Wówczas
Anna i jej dzieci zostali pojmani przez
ludzi Stalina i zmuszeni do powrotu
do kraju. Stłoczeni w lodowatych,
bydlęcych wagonach, jechali tysiące
kilometrów często bez jedzenia i pi-
cia. W głębi serca Anna wiedziała, że
zmierzają do syberyjskich łagrów,
gdzie panował strach, terror i upodle-

Na przekór wszystkiemu
dopóki nie przytulą do siebie dzieciąt-
ka. Greta była właśnie jedną z nich.
Wiedziała, że Martin już nigdy nie
będzie mógł być ojcem, i niezmiernie
tęskniła za dzieckiem.

- Martin, sierocińce są pełne dzie-
ci. Może zaadoptujemy jedno i będzie-
my chować jak własne? - prosiła.

-  Greta, jak możesz? - odpowia-
dał. - Dlaczego chcesz sprowadzić do
tego domu dziecko i kochać je? Nie
wiesz, co się z nimi potem dzieje? -
Martin nie mógł po raz drugi pozwo-
lić, by coś złamało mu serce, więc za-
mknął je na cztery spusty.

Jednak Greta dalej tęskniła za
dzieckiem i w końcu miłość zwycię-
żyła. Pewnego ranka Martin powie-
dział:

- Możesz pójść do sierocińca
i wziąć dziecko.

Gdy nadszedł ten szczęśliwy
dzień, Greta, która już przedtem wy-
brała sierociniec, wsiadła do pociągu
i wyruszyła po dziecko. Gdy weszła
do długiego ciemnego korytarza sie-
rocińca i zobaczyła tam przerażone,
milczące buzie o błagalnych spojrze-
niach, zapragnęła wziąć w ramiona
wszystkie dzieci i zabrać je stamtąd.

Wtedy podeszła do niej mała dziew-
czynka i uśmiechnęła się nieśmiało.
W ten oto sposób Bóg pomaga mi do-
konać wyboru, pomyślała Greta. Uklę-
kła więc przy niej i zapytała:

- Czy chciałabyś pójść ze mną do
prawdziwego domu z mamą i tatą?

- O tak, bardzo - odparła dziew-
czynka. - Zaczekaj, aż zawołam bra-
ta. Musimy być razem. Nigdy nie
mogłabym go zostawić.

Greta smutno potrząsnęła głową.
- Mogę wziąć tylko jedno dziec-

nie. Jej nadzieja umarła, a ona się roz-
chorowała.

- Ach, Boże - błagała bez prze-
rwy. - Ocal te niewinne małe istotki.

Oddychała z trudem, a ból w klat-
ce piersiowej stawał się nie do znie-
sienia.

- Jacob - zdołała szepnąć do syna
- jestem bardzo chora i prawdopodob-
nie umrę. Pójdę wtedy do nieba i po-
proszę Boga, żeby was chronił. Ni-
gdy nie opuszczaj małej Sonyi. Bóg
się wami zaopiekuje.

Nazajutrz Anna już nie żyła. Jej
ciało wyrzucono z wagonu i zakopa-
no w zbiorowej mogile. Dzieci zabra-
no z pociągu i umieszczono w komu-
nistycznym sierocińcu. Były zupełnie
same na świecie.

Gdy Martin dowiedział się, że
jego rodzina nie żyje, przestał się
modlić. Czuł bowiem, że Bóg zawiódł
go w każdej ciężkiej chwili jego życia.
Został wyznaczony do pracy w koł-
chozie, gdzie wykonywał monotonną,
mechaniczną pracę. Powoli odzyski-
wał zdrowie i siły. Ale jego serce było
martwe i puste. Nic już nie miało dla
niego znaczenia.

Lecz pewnego razu poznał Gretę,
która również pracowała w tym sa-
mym kołchozie. Gdyby nie uśmiech-
nęła się do niego, nigdy nie rozpoznał-
by w niej dziewczyny, która niegdyś
była jego szkolną koleżanką, szczę-
śliwą i mądrą. Jakiś dobry los spra-
wił, że odnaleźli się tutaj po tak dłu-
gim czasie, po tak wielu miejscach,
w których byli, i tak wielu przeżyciach,
które stały się ich udziałem.

Wkrótce się pobrali. Życie zno-
wu zaczęło nabierać kolorów i war-
tości. Są takie kobiety, które cierpią,
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ko - powiedziała. - Chciałabym, żebyś
ze mną poszła.

Dziewczynka energicznie potrzą-
snęła głową.

- Muszę zostać z bratem. Kiedyś
mieliśmy mamę i ona kazała mu się
mną opiekować. Mamusia powiedzia-
ła, że Bóg się o nas zatroszczy.

Greta nie była w stanie wybrać
innego dziecka, gdyż ta mała dziew-
czynka już zdążyła skraść jej serce.

- Martin - błagała, gdy wróciła do
domu - proszę cię.

Muszę mieć dwoje dzieci. Dziew-
czynka, którą wybrałam ma brata
i nie ruszy się nigdzie bez niego.

- Naprawdę? Z tysiąca dzieci,
które są do wyboru, chcesz właśnie
to albo żadne? Nie rozumiem cię.

Martin widział, że Greta jest
smutna i że nie ma zamiaru pojechać
do sierocińca po innego malucha.
I znowu miłość zwyciężyła. Zapro-
ponował więc, żeby pojechali tam ra-
zem i przyjrzeli się tej małej dziew-
czynce. Liczył, że zdołają przekonać,
by pojechała z nimi sama i zostawiła
brata. Wtedy pomyślał o swym ma-
łym Jacobie. A gdyby on znalazł się
w takim sierocińcu? Czy nie chciał-
by, żeby jego syna zaadoptowała taka
osoba jak Greta?

- Wróciłaś po nas - wyszeptała
dziewczynka z szeroko otwartymi ocza-
mi, gdy spotkali się w korytarzu. Tym

razem trzymała za rękę wątłego szczu-
płego chłopca o łagodnym spojrzeniu.

- Obiecałem, że nigdy jej nie
opuszczę - powiedział chłopczyk. -
Gdy mama umierała, musiałem jej to
obiecać. I obiecałem. Przepraszam,
ale ona nie może pójść z wami.

Martin przyglądał się w milcze-
niu dwójce maluchów. Po chwili po-
wiedział zdecydowanym głosem:

- Bierzemy oboje. - Niemal natych-
miast poczuł, że jakaś niezwykła siła
ciągnie go do tego wątłego chłopca.

Gdy Greta poszła zabrać rzeczy
maluchów, Martin zaczął załatwiać
formalności w biurze. Kiedy pojawi-
ła się tam jego żona z dziećmi, zoba-
czyła, że Martin jest w stanie całko-
witego oszołomienia. Był blady jak
papier, trzęsły mu się ręce i nie był w
stanie podpisać dokumentów.

Natychmiast znalazła się przy nim.
- Martin, co się dzieje?
Ale to nie była nagła choroba.

Martin szybko pokazał jej jakiś papier.
- Greta, przeczytaj nazwiska.
Wzięła od niego dokument i prze-

czytała imiona i nazwisko dzieci:
- Jacob i Sonya Wall. Matka Anna

(Bartel) Wall. Ojciec Martin Wall.
Wszystkie daty urodzenia się zga-

dzały.
- Och, Greta. To są moje dzieci!

To mój ukochany syn Jacob. Myśla-
łem, że on nie żyje. A to moja córka,
o której nic nie wiedziałem! Gdyby
nie twoje prośby o dziecko i serce
pełne miłości, nie zaznałbym tego
cudu!

Martin przytulił syna i zapłakał:
- Och, Greta, Bóg istnieje!

Elizabeth Enns

Byłam tak pochłonięta patrzeniem
na ekran ultrasonografu, że pierwsze
pytanie położnika wydało mi się je-
dynie irytujące, a nie alarmujące.

- Czy ktoś w pani rodzinie ma
krótką szyję?

- Krótką szyję? - powtórzyłam jak
echo. Bardziej interesowały mnie
wyrostki pływające na zacienionym
ekranie. Może to nóżka albo zgięte
ramię, pomyślałam.

- Ile pani ma lat?
- Trzydzieści cztery - odpowie-

działam, spoglądając na zamazany
okrąg, prawdopodobnie twarz.

- Czy pani mąż ma krótkie nogi?
Wówczas zorientowałam się, że le-

karka szepce coś o lewej komorze serca.

SERCE W CIENIU
Każde dziecko przynosi na świat swoje własne błogosławieństwo.

przysłowie

- O co chodzi? - warknęłam.
- Myślę, że musi się pani poddać

bardziej szczegółowemu badaniu. Nie
możemy dostrzec części serca - po-
wiedziała, a jej bezceremonialny ton
głosu zabrzmiał odrobinę metalicznie.
- A jakie są wyniki testu alfafetopro-
teinowego?

Wiedziałam, że chodzi o badanie
krwi na okoliczność wad wrodzonych.

- Nie robiłam go - odparłam. - Nie
chciałam wiedzieć.

- Jestem po pani stronie - zażarto-
wała i dodała: - Gratuluję, to dziew-
czynka.

Gdy wróciłam do domu, próbowa-
łam wyglądać na szczęśliwą.
W drzwiach powitali mnie moi dwaj

synowie, trzyletnie bliźniaki. Dałam
im pamiątkowe zdjęcie z ultrasono-
grafu, a oni zaczęli skakać, kręcić się
w kółko i krzyczeć:

- Hurra! Mamy siostrę!
Poszliśmy do kuchni. Powiesiłam

na lodówce zamazane zdjęcie z napi-
sem „dziewiętnasty tydzień”, a potem
zapytałam:

- Czyż nie jest śliczna?
Teraz miała już twarz i imię. Wraz

z moim mężem Joelem postanowili-
śmy, że będzie miała na imię Ronit, co
po hebrajsku znaczy „moja radość”.

Patrzyłam na zdjęcie i próbowa-
łam wyobrazić sobie przyszłe życie
Ronit, które miało być przyjemne
i uporządkowane. Lecz zamiast tego
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w głowie wirowały mi słowa lekarki
o sercu i szyi. Trzeba brać, co Bóg daje.
Z całą pewnością wiedziałam, co to ozna-
cza.

Powstrzymywałam się od płaczu
aż do wizyty u Hannah, lekarki, któ-
ra prowadziła mnie, gdy byłam w cią-
ży z bliźniakami. Najpierw porozma-
wiałyśmy trochę o naszych dzieciach,
a potem Hannah zaczęła czytać wy-
niki badania ultrasonograficznego.

W środku lektury jej twarz nagle się
zmieniła. Wyglądała na przerażoną i mi-
nęła dobra chwila, zanim się odezwała.

Następnego ranka pojechałam
z Joelem do szpitala na badanie ul-
tradźwiękami o wysokiej częstotliwo-
ści. Tym razem twarz i ciało Ronit
wyglądały na dużo większe niż w rze-
czywistości. Leżałam na plecach
z oczami utkwionymi w ekran, a kar-
diolog skoncentrował się na badaniu
serca. Gdy podkręcił głośność, w po-
koju rozległo się bicie serca Ronit.

Gdy ekran zgasł, lekarz przekazał
nam swoją diagnozę. Nasze maleń-
stwo cierpiało na przypadłość zwaną
uszkodzeniem kanału przedsionkowo-
komorowego. Taka wada serca w po-
łączeniu z budową ciała Ronit dawa-
ła niemal stuprocentową pewność, że
nasza córeczka ma zespół Downa.

Jej serduszko, jak powiedział kar-
diolog, mogło się w każdej chwili za-
trzymać. Jeśli dożyje do chwili poro-
du, wada serca będzie się z czasem
pogłębiać, a zanim skończy sześć
miesięcy będzie musiała przejść ope-
rację na otwartym sercu. Jeśli i to
przeżyje, co zdarza się w większości
przypadków, rokowania będą naj-
prawdopodobniej zupełnie dobre.

Gdy szliśmy z Joelem do gabinetu
genetyka, uginały się pode mną kola-
na. Gdy przyszedł lekarz, zupełnie
niespodziewanie, nawet dla samej sie-
bie, wypaliłam:

- Jeśli nie chcę aborcji, dlaczego
mam w ogóle z panem rozmawiać?

Lekarz zamrugał.
- Nie chcę, żeby pani podchodziła

do tego w tak naiwny sposób - powie-
dział. - Nie wszystkie dzieci z Downem
są tak zdrowe, sprawne i słodkie jak
Corky z serialu Dzień za dniem.

Następne pół godziny spędziliśmy
na czytaniu wykresu chromosomów.
Genetyk stwierdził przebicie owodni,
co tylko potwierdziło diagnozę.

Podczas następnych tygodni nie
potrafiliśmy z Joelem rozmawiać
o przyszłości bez poczucia krzywdy,
rozpaczy, beznadziei i wyczerpania.
Każdy możliwy scenariusz wydawał
się ponury i smutny, a codzienna tro-
ska o naszych chłopców była nie lada
wyzwaniem. Gdy wyniki badań osta-
tecznie potwierdziły diagnozę, zada-
wałam sobie bez przerwy te same
pytania: Dlaczego my? Dlaczego ona?
Za każdym razem, gdy widziałam
przyjaciół baraszkujących ze swymi
wesołymi dziećmi, musiałam siłą po-
wstrzymywać łzy.

Większość specjalistów, u których
byłam, zalecała aborcję. Niektórzy
robili to bardzo subtelnie, a inni
wprost przeciwnie.

- Czy naprawdę chce pani tego
dziecka? - pytali mnie.

Ciągle przypominali o „nieprze-
kraczalnym terminie” i mówili, że
„płód będzie wkrótce zdolny do sa-
modzielnego życia”. Jeden z lekarzy
poradził, że jeśli minie termin przy-
zwalający na aborcję w Ohio, ciągle
będę mogła „to zrobić w innym sta-
nie.

Ale czy „to” było naprawdę jaką-
kolwiek alternatywą? Jak mogłabym
uciszyć serce, które widziałam na
ekranie, serce, które znałam, a nawet
kochałam?

Gdy byłam w kuchni, często po-
syłałam pocałunki zdjęciu Ronit, któ-
re wisiało na lodówce. Zawsze mia-
łam przy sobie jeden ze starych steto-
skopów Joela i gdy tylko Ronit prze-
stawała kopać, wsłuchiwałam się w
rytmiczne bicie jej serca.

Nie chciałam, żeby umarła w moim
brzuchu. Nie chciałam, żeby przyszła
na ten świat po to, by cierpieć.

Pewnego dnia, gdy byłam w szó-
stym miesiącu ciąży, wracaliśmy sa-
mochodem od lekarza, słuchając na-
grań z musicalu Upiór w operze. Gdy
usłyszeliśmy słowa: „...minąłem
punkt, z którego nie ma powrotu”,
nasze spojrzenia się spotkały Wiedzie-
liśmy, że my również minęliśmy ten
punkt. Może przez cały czas wiedzie-
liśmy, że dla nas nie ma odwrotu, lecz
tego dnia po raz pierwszy nie odczu-
waliśmy bólu, lecz nadzieję.

Zaczęliśmy czytać książki na te-
mat zespołu Downa. Nawiązaliśmy
również kontakt ze stowarzyszeniem

na rzecz osób dotkniętych tą przypa-
dłością oraz zapoznaliśmy się z pro-
gramami leczenia wrodzonych wad
serca. Miesiąc przed wyznaczoną
datą porodu powiedzieliśmy rodzinie,
że nasze maleństwo będzie dzieckiem
specjalnej troski. Ta wiadomość wy-
wołała morze łez, lecz byłam zado-
wolona, że płyną one teraz, gdy Ro-
nit jest jeszcze we mnie. Pragnęłam,
aby moja córeczka została powitana
na tym świecie z radością.

I tak się stało.
- Sześć funtów i trzydzieści uncji

- obwieściła położna.
Wokół Ronit tłoczył się tłum neo-

natologów i pielęgniarek, więc nie
byłam w stanie dostrzec jej ze swoje-
go łóżka. W końcu lekarz przyniósł
mi córeczkę i położył na piersi.

Miała największe, najbardziej błę-
kitne oczy, jakie w życiu widziałam,
które spoglądały na mnie bezbronnie.
I najpiękniej ukształtowane dłonie.

- Czyż nie jest wspaniała? - zapy-
tał Joel.

Pocałowałam ją w czółko, a już
po kilku sekundach lekarz porwał ją
z moich ramion, aby prześwietlić jej
klatkę piersiową.

Gdy wyszedł z pokoju, zauważy-
łam, że kobieta w zaawansowanej cią-
ży, która leżała obok mnie, cicho po-
chlipuje.

- Niech się pani nie martwi - po-
wiedziałam i uśmiechnęłam się. -
Wszystko będzie dobrze.

Dzisiaj Ronit jest radosną cztero-
latką z wyleczonym serduszkiem.
Chodzi do zerówki i uwielbia bawić
się ze starszymi braćmi. Ostatnio je-
den z chłopców szperał w szufladzie
i znalazł długi błyszczący arkusz pe-
łen świateł i cieni.

- Co to takiego? - zapytał.
Popatrzyłam przez chwilę na zdję-

cie i przypomniałam sobie, jak ta le-
dwo dostrzegalna plątanina cieni do-
prowadziła mnie najpierw do czarnej
rozpaczy, a potem do wielkiej rado-
ści. I jak dzięki niej poznałam war-
tość życia.

- To zdjęcie twojej siostry zrobio-
ne, zanim się jeszcze urodziła - po-
wiedziałam. - Czyż już wówczas nie
była piękna?

Sharon Peerless
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CZŁOWIEK W DRODZE
Ewangelie aż trzykrotnie uka-

zują Józefa jako człowieka w dro-
dze. Najpierw wyrusza on ze swoją
ciężarną Żoną, Maryją, do Betlejem
na spis ludności. Następnie oboje
uciekają z Betlejem do Egiptu ze
swoim nowo urodzonym Dzieckiem.
Wreszcie, w czasach nie-
co spokojniejszych poli-
tycznie Józef zabiera
swoją rodzinę do Jerozo-
limy na Paschę. Więk-
szość znanych nam fak-
tów z jego życia związa-
nych jest z przenosze-
niem, się z miejsca na
miejsce, często na dale-
kie odległości, po to, by
wypełnić wolę Boga.

Moją wyobraźnię
najbardziej pobudza hi-
storia ucieczki do Egip-
tu. Herod, przerażony in-
formacjami o nowo naro-
dzonym w Betlejem kró-
lu, rozkazuje zabić
wszystkich małych
chłopców w tym mieście.
Tak więc pewnego po-
ranka betlejemskie rodzi-
ny budzi stukot końskich
kopyt za drzwiami i me-
taliczny chrzęst mieczy wydobywa-
nych z pochew. Wszędzie rozlega się
rozpaczliwy krzyk przerażonych
matek i dzieci. Ten terror, praktyko-
wany w starożytności przez władze,
zmusił Józefa i jego Rodzinę do
ucieczki z Judei do Egiptu - do od-
bycia ponad trzystukilometrowej

Św. Józef – wzór do naśladowania
Życie Opiekuna Jezusa szkołą odwagi i ufności

Czy istnieje święty bardziej znany, a jednocześnie bardziej nieznany od św. Józefa? Jego postać pojawia się
w szopkach, na kartkach świątecznych, na obrazach w kościołach. Jego imieniem chrzczone są niezliczone dzieci na
całym świecie. A jednak praktycznie nic o nim nie wiadomo - nie wiemy, gdzie się wychował, jak poznał Maryję,
a nawet, ile miał wtedy lat. Ewangelie milczą na ten temat, a sam Józef nie wypowiada w nich ani jednego słowa. Jest
najbardziej milczącym członkiem Świętej Rodziny - tym, który pracuje, miewa prorocze sny, troszczy się o Żonę
i Syna, a następnie znika z kart Nowego Testamentu. W rezultacie jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci
chrześcijaństwa jest zarazem jedną z najbardziej tajemniczych.

Okres Adwentu to dobry czas, by zastanowić się, kim jest dziś dla nas postać św. Józefa. Kościół oficjalnie czci
w nim patrona robotników, ojców i szczęśliwej śmierci. Ja jednak widzę w nim również patrona wielu spraw szczegól-
nie aktualnych dla nas obecnie. Zmagał się przecież z tymi samymi problemami, co miliony dzisiejszych rodzin -
terroryzmem finansowanym przez rządy, wymuszoną migracją, koniecznością troski o rodzinę w trudnych czasach.
Jest on wyjątkowym świętym, od którego możemy uczyć się reagować na te i inne wyzwania z niewzruszoną wiarą
i odwagą.

podróży przez bezludną pustynię.
Jak wielu ludzi dzisiaj jest także

zmuszonych wyruszyć w podobną dro-
gę, porzucając własny dom i cały do-
bytek! Liczba migrantów na świecie w
2015 roku osiągnęła 244 miliony, w
tym doliczono się aż 20 milionów
uchodźców. Mieszkańcy Ameryki

Środkowej opuszczają współmałżon-
ków i dzieci w poszukiwaniu poprawy
bytu na Północy. Rodziny z Syrii i Li-
banu wyruszają w niebezpieczną pod-
róż do Europy, gdzie koczują w obo-
zach dla uchodźców. Prześladowani z
Erytrei i z Rogu Afryki uciekają do
sąsiedniej Etiopii, gdzie cierpią z po-

wodu suszy. W naszych czasach żyją
dosłownie miliony „Józefów”.

Przykładem może być Hassan,
uchodźca i ojciec rodziny z Syrii, któ-
ry był kiedyś wykwalifikowanym
elektrykiem, mającym własny dom
i samochód. Kiedy szalejąca w Syrii
wojna stała się nie do zniesienia, Has-

san wraz z żoną, teściową
i trójką dzieci znalazł schronie-
nie w Bejrucie, stolicy Libanu.
Ich betonowa klitka na parte-
rze kilkupiętrowego budynku
w obozie dla uchodźców jest
systematycznie zalewana przez
wodę. Mimo trudności i nie-
pewnej sytuacji Hassan stara
się poprawić warunki mieszka-
niowe, dokonując drobnych
remontów. Po licznych zabie-
gach udało mu się też oficjal-
nie zarejestrować w Libanie
narodziny swego najmłodsze-
go syna. Próbuje jakoś zorga-
nizować życie rodziny na no-
wym miejscu.

Dla ludzi takich jak Has-
san, a także dla nas wszystkich
wędrujących przez życie, Józef
jest przykładem absolutnego
zaufania Bogu. Przekazuje
nam przesłanie, które kiedyś
sam usłyszał od anioła: „Nie

bój się” (Mt 1,20). Nie wypowiada-
jąc ani słowa, Józef uczy nas wytrwa-
łości, ufności i nadziei. Był w stanie
odbyć długą podróż, by zapewnić
bezpieczeństwo swojej Rodzinie. Py-
tając, jak tego dokonał, możemy wy-
obrażać sobie, jak Bóg, który wciąż
towarzyszy Józefowi, kieruje nim
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w krytycznych momentach, dodaje
mu odwagi i pociesza. A Józef zapew-
nia, że Bóg będzie kroczył także
z każdym z nas, gdziekolwiek popro-
wadzi nas nasza droga.

PATRON OFIAR TERRORY-
ZMU

Terror i prześladowania religijne,
przez które Józef stał się uchodźcą,
trwają po dziś dzień. Palone i bom-
bardowane są zarówno chrześcijań-
skie kościoły, jak i arabskie meczety.
Niewinne dzieci są porywane od ro-
dziców. Od Ziemi Świętej po Indie,
od Europy po obie Ameryki, niezli-
czone rodziny przekonują się, co to
znaczy żyć w cieniu śmierci. Widzą
małe trumienki niesione na ramionach
płaczących ojców. Zaglądają w pu-
ste, zgaszone cierpieniem oczy matek,
które nie potrafią wyrazić swojego
bólu słowami. Można powiedzieć, że
w pewnym sensie są potomkami ro-
dzin betlejemskich, które ucierpiały
w wyniku okrutnego rozkazu Heroda.

Św. Józef może być ich patronem
i orędownikiem. Płacze i boleje nad
ich losem oraz wstawia się za nimi
do Boga. Wie, że jego Rodzinę uchro-
nił przed takim samym losem jedynie
głos anioła i pełne wiary poddanie się
Bożym planom. Przykład jego ciche-
go męstwa jest umocnieniem dla nas
wszystkich, którzy staramy się zacho-
wać nadzieję w czasach prób i osobi-
stych nieszczęść. Ten prosty, skrom-
ny człowiek lepiej, niż sobie to na ogół
uświadamiamy, rozumie, co to zna-
czy troszczyć się o rodzinę w trud-
nych i niebezpiecznych czasach.

Swoim współczującym orędow-
nictwem obejmuje tych, którzy proszą
Boga o pociechę dla pogrążonych w
żałobie, o podniesienie upadłych na
duchu i umocnienie zalęknionych.

PRZYJACIEL
ZATROSKANYCH
Pod koniec XIX wieku wśród za-

sobnych paryżan dużym wzięciem
cieszył się artysta malarz Jakub Tis-
sot, twórca realistycznych portretów.
Pewnego dnia, w poszukiwaniu na-
tchnienia przed namalowaniem kolej-
nego dzieła, wszedł do kościoła i po-
czuł się głęboko poruszony tym, co
tam widział. To głęboko religijne do-
świadczenie sprawiło, że poświęcił
resztę swojej twórczości tematom
duchowym. Wśród wielu jego szki-
ców i akwareli, jakie można zobaczyć
w Muzeum w Brooklynie, jest też za-
skakujący portret św. Józefa.

Tissot ukazuje Józefa wspartego
na swoim warsztacie. W niewielkim
pomieszczeniu pełno jest wiórów
i narzędzi. Okna wychodzą na ulicę
Nazaretu, gdzie mieszkańcy zajmują
się swoimi sprawami. Jednak w cen-
tralnym miejscu widzimy głęboko
zamyślonego Józefa, z brodą pod-
partą ręką. Obraz nosi znamienny
tytuł: Niepokój św. Józefa.

Być może rzadko myślimy o Jó-
zefie w taki sposób, w jaki odmalo-
wuje go Jakub Tissot - jako o czło-
wieku wiedzącym, co to niepokój
i troska. Dowiedziawszy się nieocze-
kiwanie, że ma zostać ojcem, i to w
bardzo tajemniczych okolicznościach,
na pewno zastanawiał się, jak wytłu-

maczy to, co się wydarzyło krytycz-
nemu, pełnemu osądów otoczeniu,
martwił się też pewnie, jak utrzyma
niespodziewanie powiększającą się
rodzinę.

Niepokój Józefa jest niepokojem
każdego zatroskanego ojca, który cze-
ka na narodziny dziecka. Jest niepo-
kojem każdego, kto staje wobec przy-
szłości, która go przerasta, lub wo-
bec tajemnicy, której nie sposób wy-
jaśnić; każdego, kto czuje, że ciężar
świata staje się dla niego nie do
udźwignięcia. W takich właśnie chwi-
lach Józef trwa w wierze, nadziei
i zaufaniu. Jego przykład jest dla nas
zachętą do naśladowania.

„NIE BÓJ SIĘ”
W Adwencie Józef wskazuje dro-

gę tym wszystkim, którym trudno jest
pojąć wolę Boga i zawierzyć Jego pla-
nom. Także dla nas, jak dla św. Józe-
fa, droga ta zaczyna się od przyjęcia
wezwania anioła: „Nie bój się”. Bóg
pomógł Józefowi unieść nałożony na
niego ciężar. Nie zabrał go, ale do-
wiódł Józefowi, że jest godzien zaufa-
nia.

Z kolei sam Józef słuchał Bożych
natchnień i odważnie wcielał je w
życie. Ufał Bogu i trwał wiernie na
modlitwie, nawet gdy w pracy i życiu
osobistym przeżywał głęboki kryzys.
Miłość do Jezusa i Maryi wciąż mo-
bilizowała go do działania. Jego od-
waga, ufność i niewzruszona miłość
stały się fundamentem, na którym
mógł się oprzeć dorastający Jezus,
mając w swoim Opiekunie wzór peł-
nienia woli Bożej.

Postarajmy się podczas tego Ad-
wentu jak najlepiej wypełniać wolę
Boga i kochać naszych bliskich. Pro-
śmy o wstawiennictwo św. Józefa,
wiernego Opiekuna Syna Bożego,
milczącego członka Świętej Rodziny,
będącego wzorem odwagi i wytrwa-
łości w trudnych czasach. Przyjmij-
my też do serca słowa anioła, usły-
szane przez Józefa we śnie, które sta-
ły się dla niego - i są dla nas - wiel-
kim przesłaniem adwentowej nadziei:
„Nie bój się”.

Greg Kandra
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Żywoty Świętych podają, że św.
Barbara dziewica (znaczenie imienia:
cudzoziemka), to męczennica z okre-
su prześladowań chrześcijaństwa za
rzymskiego cesarza Maksymina Dazy
(koniec III wieku). Narosłe legendy
całkowicie przysłaniają nam histo-
ryczną postać Barbary. Według tra-
dycji - jej ojciec poganin uwięził ją w
wieży za wierność Chrystusowi,
a później skazał na śmierć. Męczen-
nica uważana jest za patronkę ludz-
kiego losu, dobrej śmierci i ludzi cięż-
kiej pracy, a wśród nich szczególnie
za patronkę górników.

Ten ostatni patronat św. Barbary
wiąże się na terenie naszego Podkarpa-
cia z krośnieńską parafią w Polance,
która 4 grudnia obchodzi swój dorocz-
ny odpust ku jej czci. Czym kierował
się pierwszy proboszcz Polanki  ks.
Stanisław Decowski ze swoimi para-
fianami, obierając 88 lat temu dla mło-
dej parafii i świeżo wybudowanego
kościoła parafialnego patronat w oso-
bach NMP Królowej Polski i św. Bar-
bary? Owszem, królowanie Matki Bo-
żej na tle odzyskania przez Polskę nie-
podległości, to sprawa zrozumiała, ale
skąd tu patronat św. Barbary? Czyżby
czysty przypadek, albo osobiste nasta-
wienie kapłana do tej świętej?

Sprawę wyjaśnia lokalna historia,
która korzenie patronatu Barbary
w Polance wiąże z rokiem 1853, uwa-
żając go za datę odkrycia wielkiego
skarbu ukrytego w ziemi krośnieńskiej
- złóż ropy  naftowej.  Ks. Włady-
sław Sarna w „Opisie Powiatu Kro-
śnieńskiego" z 1898 r. tak opisuje to
wydarzenie:

„W Polance, u Pana Tytusa Trze-
cieskiego w tym właśnie roku zaczę-
ły nagle owce, których znakomitym
hodowcą był właściciel Polanki,
wśród suchego gorącego lata choro-
wać i padać. Słyszał Pan Trzecieski
o skuteczności na ową plagę ropy
wydobywającej się w pobliskiej Bó-
brce i zaczął jej używać jako środka

Lokalny kult św. Barbary
Jedną ze świetlanych postaci adwentowych jest św. Barbara męczennica. W kalendarzu kościelnym jej imię

zostało wpisane w dniu 4 grudnia. Święta męczennica również obecnie, patronuje wielu małym, młodym i star-
szym kobietom; bo jej imię pozostaje wciąż „modne”. W naszej iwonickiej wspólnocie wizerunek św. Barbary
przybliża nam sufitowy obraz Wszystkich Świętych w nawie kościelnej. Znakiem rozpoznawczym dla niej jest
symbol Eucharystii. Święta trzyma w swoich rękach kielich mszalny; nad nim widnieje biała hostia. Bardziej
wyrazistą formę artystyczną postaci świętej stanowi figura, wykonana w piaskowcu przez iwonickiego artystę
śp. Władysława Kandefra. Zdobi ona grób zmarłego Andrzeja Kandefra, który jest usytuowany poniżej gro-
bowca Załuskich na starym cmentarzu.

przeciw tej gospodarskiej klęsce. Gdy
jednak coraz więcej mu jej dostarcza-
no, tak że aż się musiał odpędzać na-
tarczywości dostawców, nastręczają-
cych się ze swoim towarem, zwróciło
to jego uwagę na zdumiewającą obfi-
tość tego szczególnego produktu i na-
sunęło myśl, czyby owego płynu nie
dało się obrócić na inny jeszcze uży-
tek, a nie wyłącznie tylko lekarstwo
dla owiec. Tytus Trzecieski, człowiek
wysokiej inteligencji, a przytem silnej
woli i rzutkości nie zwlekał długo
z uskutecznieniem powziętego zamia-
ru, ale napełniwszy owym tajemni-
czym płynem parę gąsiorków, udał się
wprost do Lwowa. Ludzie uczeni, któ-
rym ten płyn przedstawił, badali ten-
że, ale w końcu orzekli, że to „ jakaś
tłustość” bez żadnej realnej wartości.

Przypadek zdarzył, że sekretarz
Lwowskiej Izby Handlowej de Lan-
ce, któremu Pan Trzecieski przypad-
kowo się zwierzył ze sprawy, z jaką
przybył do Lwowa, poradził mu, aby
w tej sprawie  zwrócił się do Ignacego
Łukasiewicza, aptekarza w Gorlicach,
jako  jedynego rzeczoznawcy, który od
dawna robił rozmaite doświadczenia
z tym produktem ziemnym i miał po-
dobno dojść do zdumiewających rezul-
tatów. Tytus Trzecieski udał się natych-
miast do Gorlic do Łukasiewicza. Ten
mu powiedział, że przywozi ze sobą
miliony, gdyż ten płyn to przyszłe bo-
gactwo kraju, to dobrobyt i pomyśl-
ność jego mieszkańców, to nowe źró-
dło zarobku dla biednego ludu, nowa
gałąź przemysłu, która obfite zrodzi
owoce. Dwaj ci ludzie udali się do
Karola Klobassy właściciela Bóbrki
i zawiązali spółkę, mocą której Klo-
bassa i Trzecieski stali się na przeciąg
lat dziesięciu współwłaścicielami wy-
dobywającego się płynu, a Ignacy
Łukasiewicz objął naczelne kierownic-
two tego przedsiębiorstwa… .”

Z innych przekazów historycz-
nych wynika, iż Ignacy Łukasiewicz,
pionier światowego przemysłu nafto-

wego, zanim zaczął z Trzecieskim
i Klobasą wydobywać ropę w Bóbr-
ce, próbował to samo czynić wcze-
śniej na terenie Polanki. W 1854 r.
tutaj właśnie wykopał pierwszy szyb
naftowy na świecie, nadając mu imię
„Wojciech". Na terenie Polanki, też
razem z Trzecieskim w 1861 r. wy-
budował kolejną swoja rafinerię. Ską-
pe złoża ropy w Polance ukierunko-
wały Łukasiewicza i jego wspólników
na bogatą pod tym względem Bóbr-
kę, gdzie w tym samym roku 1854
powstał słynny szyb naftowy „Fra-
nek", a po nim kolejne na ziemi kro-
śnieńskiej. W 1895 r. wydobywano
już ropę naftową w Bóbrce, Chor-
kówce, Dukli, Iwoniczu, Jaszczwi,
Krośnie, Kobylanach, Krościenku,
Łękach, Potoku, Ropiance, Równym,
Turaszówce, Odrzykoniu, Wietrznie,
Węglówce, Wróblisku Kr. i Suchodo-
le. Było to już prawdziwe zagłębie
naftowe tamtych czasów. Kopalnie
ropy prowadzone były przez różne
przedsiębiorstwa i firmy, dając upra-
gnioną pracę miejscowej ludności.
Zaczęło zmieniać się na lepsze życie
ludzi, dotychczas biednego regionu
krośnieńskiego. Sytuacja ta objęła
również i Polankę, podkrośnieńską
wioskę, której mieszkańcy jako kato-
licy należeli do odległej parafii Jedli-
cze. Rozwój Polanki i jej religijne
potrzeby sprawiły, że w 1927 r., bi-
skup przemyski Anatol Nowak ery-
gował parafię na miejscu, wydziela-
jąc wieś z parafii Jedlicze. Pierwszy
proboszcz Polanki, ks. Stanisław
Decowski,w latach 1927-1928 podjął
z parafianami trud budowy własnej
świątyni. Powstał w bardzo krótkim
czasie kościół murowany trzynawo-
wy, w stylu tzw. „gontyny wiślań-
skiej" projektu prof. Mariana Osiń-
skiego ze Lwowa. Przy mocnym za-
angażowaniu parafian, budowa tak
szybko zrealizowana być mogła dzię-
ki temu, że dużą część kosztów bu-
dowy podjęła naftowa firma „Mało-
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polska", której dyrektorował inż. Wik-
tor Hłasko. Kościół w Polance został
konsekrowany w 1928 r. pod wezwa-
niem NMP Królowej Polski. Na drugą
patronkę świątyni i parafii została
obrana św. Barbara patronka górni-
ków; na podkarpackiej ziemi – pa-
tronka ludzi związanych z górnic-
twem naftowym. Św. Barbara ma
w polańskiej świątyni swój ołtarz
z piękną Jej figurą. Antepedium tego
ołtarza wypełnia płaskorzeźba – wi-

Prawdopodobnie żyła ok. roku 305, za panowania cesarza Maksymina
Galeriusza (305-311). Jej biografia składa się z wielu wątków legendarnych.
Miała być piękną córką bogatego poganina Dioskura z Heliopolis w Bitynii
(płn. cz. Azji Mniejszej). W czasie nauki w Nikomedii zetknęła się z chrześci-
jaństwem. Prowadziła korespondencję z wielkim filozofem i pisarzem Oryge-
nesem z Aleksandrii. Pod Jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub czy-
stości. Ojciec nie zgadzając się z decyzją córki chciał Ją wydać za mąż i tym
sposobem złamać opór dziewczyny. Uwięził Ją w wieży. Była głodzona i stra-
szona, żeby wyrzec się wiary. Gdy to nie poskutkowało, ojciec zaprowadził Ją
przed sędziego. Sędzia rozkazał najpierw Barbarę ubiczować. W nocy miał Ją
odwiedzić anioł, zaleczyć Jej ran i udzielić Komunii św. Potem sędzia kazał
Barbarę bić maczugami, przypalać pochodniami, aż wreszcie obciąć Jej pier-
si. Gdy sędzia zrozumiał, że torturami niczego nie osiągnie wydał wyrok, by
ściąć Barbarę mieczem. Wykonawcą tego wyroku miał się stać ojciec Barba-
ry, Dioskur. Podobno tuż po odłożeniu miecza, zginął rażony piorunem. Bar-
bara poniosła męczeńską śmierć w Nikomedii (lub Heliopolis) ok. 305 roku.

W ikonografii przedstawiana jest w długiej, pofałdowanej tunice i w płasz-
czu, z koroną na głowie. W ręku trzyma kielich i Hostię. Czasami ukazywana
jest z wieżą, w której była więziona oraz z mieczem, od którego zginęła.
W historii Kościoła uważana była za patronkę architektów, cieśli, dzwonni-
ków, kowali, ludwisarzy, murarzy, więźniów, artylerzystów i załóg twierdz
oraz górników.

Liturgiczne wspomnienie św. Barbary przypada 4 grudnia.
Obraz z kopalni „Kleofas” wzorowany jest na obrazie namalowanym przez Palma Vecchio (1480-1528), znajdu-

jącym się w kościele Santa Maria Formosa w Wenecji.

dok dawnych pól naftowych i szybów
wiertniczych Polanki i podkarpackie-
go zagłębia naftowego. Święta Pa-
tronka ma także miejsca w sercach
parafian, Jej czcicieli.

Warto zauważyć, iż naftowi gór-
nicy Podkarpacia często ujawniają
swoją obecność pośród nas w formie
bardzo spektakularnej, zakładając
galowe mundury zwieńczone ozdob-
nymi pióropuszami swoich czapek.

Tak ubrani (miejscowa orkiestra gór-
nicza, uczniowie krośnieńskiego
Technikum Naftowego, poczty sztan-
darowe i różne ich delegacje) biorą
udział w rozmaitych uroczystościach
państwowych i kościelnych.

Niech św. Barbara ogarnia ich
swoim wstawiennictwem u Boga,
a nam wszystkim niech towarzyszy
na drodze ziemskiego życia, zmierza-
jącej ku szczęśliwej wieczności.

             Ks. Zbigniew Głowacki

Obraz św. Barbary z kopalni  w Siemianowicach

WŁĄCZMY SIĘ W BUDOWĘ KOŚCIOŁA W EKWADORZE!

Na prośbę misjonarza pochodzącego z archidiecezji przemyskiej, ks. Zdzisława Rakoczego, od wielu lat posługu-
jącego w Ekwadorze, Akcja Katolicka włączyła się w zbiórkę pieniędzy na budowę kościoła dla tamtejszej wspólnoty.

Skutecznym sposobem wspomagania dzieł misyjnych, sprawdzonym wielokrotnie w poprzednich latach, jest zbiórka
makulatury. W ten sposób od 2013 roku wspierana była, prowadzona przez innego misjonarza, ks. Edwarda Ryfę,
budowa studni w Afryce: między innymi studni im. św. Andrzeja Boboli, św. Jana z Dukli, św. Jana Pawła II, św.
Siostry Faustyny.  W ostatnich miesiącach poświęcono kolejne, im. bł. Jana Balickiego oraz im. św. Antoniego.

W Ekwadorze powstaje skromny i prosty w swej formie kościółek, typowy dla tamtych terenów. Wzniesienie
własnej świątyni jest marzeniem tej katolickiej wspólnoty, niestety jego realizacja przekracza jej możliwości.

W odpowiedzi na apel naszego rodaka, misjonarza z Ekwadoru, aby pomóc w budowie kościoła, ponownie
ruszyła akcja zbierania makulatury i w wielu miejscach naszej archidiecezji pojawiły się ustawione w tym celu
specjalne kontenery. Na naszym terenie taki kontener znajduje się w głębi parkingu przy kościele pw. św. św.
Piotra i Jana z Dukli w Krośnie. Każdy w dowolnym czasie może tam dostarczyć makulaturę.

 Dołożenie przez nas w takiej formie małej cegiełki do tego Bożego dzieła nie będzie ani uciążliwe, ani związane
z jakimś dotkliwym wyrzeczeniem czy wydatkiem. Będzie za to wyrazem owocnie przeżytego Roku Miłosierdzia.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Iwoniczu



Nasza Wspólnota   17

Drodzy Diecezjanie!
Przed nami nowy rok duszpasterski, na który trzeba popatrzeć

w kontekście wydarzeń, jakie miały miejsce w minionych miesiącach.
Ważnym wydarzeniem mijającego roku kościelnego był Nadzwyczajny
Rok Miłosierdzia, którego szczególnym etapem były Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie. W naszej Ojczyźnie przeżywaliśmy Jubile-
usz 1050-lecia Chrztu Polski, który miał w nas wzmocnić poczucie
odpowiedzialności za utrzymanie i przekaz wiary.

Naturalną konsekwencją tego jubileuszu będzie najbliższy rok
duszpasterski, który będziemy przeżywać pod hasłem „Idźcie i gło-
ście”. Naszym zadaniem będzie ożywienie misyjności Kościoła, za-
równo tej skierowanej do naszych wspólnot parafialnych, jak i tej
podejmowanej w krajach misyjnych.

Pismo Święte ukazuje nam wielu ludzi, do których zostały skie-
rowane słowa „idź”, „idźcie”, będące uniwersalną zachętą do speł-
nienia określonego zadania – misji.

Abrahamowi Pan Bóg polecił wyjść z rodzinnej ziemi, obiecując
mu błogosławieństwo, ziemię i liczne potomstwo. Mojżesz również
otrzymał od Pana Boga polecenie „idź” i wraz z narodem wybranym
szedł przez pustynię w kierunku Ziemi Obiecanej. Jakże bogate są przy-

kłady proroków Starego Testamentu, którzy usłyszawszy słowo „idź”, poszli głosić słowa pochodzące od samego Boga.
Maryja poszła z pośpiechem do swej krewnej Elżbiety, by radować się prawdą  o bliskości Boga i spełniać

uczynki miłosierdzia wobec matki św. Jana Chrzciciela. Św. Józef, posłuszny nakazowi otrzymanemu we śnie, po-
szedł z Maryją do Betlejem, Egiptu, Jerozolimy i Nazaretu, realizując tym samym wolę Bożą. Trzej Mędrcy wyszli na
poszukiwanie nowego Króla po to, by oddać mu pokłon i opowiadać potem o spotkanym Mesjaszu.

Sam Chrystus przyszedł na ziemię spełniając wolę Ojca i realizując misję zbawienia świata. Gorąco pragnął,
aby Jego Ewangelia była przekazywana aż do końca świata i aż po krańce świata. To dlatego, już podczas swej
publicznej działalności, wiele razy rozsyłał swoich uczniów z poleceniem „idźcie”, kierując ich do narodu wybranego,
a następnie do całego świata. I tak jest do dzisiaj. Zbawiciel i w naszych czasach posyła nas, swoich uczniów, abyśmy
do skończenia świata głosili prawdę o Nim i Jego Królestwie.

 Do tego obowiązku tego jesteśmy zobowiązani na mocy sakramentu chrztu świętego, który łączy się bardzo
ściśle z obowiązkiem przekazywania wiary. To właśnie od tego momentu, do rodziców, rodziców chrzestnych i do
ochrzczonego odnoszą się słowa wypowiedziane przez Chrystusa do Apostołów: „Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata” (Mt. 28, 18b-20).

Kościół Święty, czując się zobowiązany do kontynuowania misji głoszenia prawdy o zbawieniu, ciągle na nowo
uświadamia sobie ten obowiązek. Wielokrotnie na temat ewangelizacji świata wypowiadał się św. Jan Paweł II.
W swojej encyklice Redemptoris Missio ukazał ważny kierunek życia Kościoła: „Pragnę wezwać Kościół do odnowy
zaangażowania misyjnego. Jest ono nastawione przede wszystkim na: odnowę wiary i życia chrześci-jańskiego. Misje
bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entu-
zjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana!”

W naszej Ojczyźnie wielu z nas może cieszyć się darem wiary w Chrystusa od najmłodszych lat. Przyjęliśmy
chrzest jako dzieci, wzrastamy w rodzinach chrześcijańskich, bez przeszkód możemy korzystać z sakramentów świę-
tych, modlić się, pracować w grupach duszpasterskich. To wielka łaska, ale też i ogromne zobowiązanie do tego, by tą
wiarą dzielić się z tymi, którzy żyją obok nas. Prawdziwa miłość do drugiego człowieka żąda od nas pragnienia, by

Abp Adam SZAL
Metropolita Przemyski

„Idźcie i głoście”
List pasterski

w związku z nowym rokiem duszpasterskim 2016/2017
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i inni mogli dostąpić zbawienia. Takiej miłości oczekuje od nas sam Chrystus. Niech nie braknie w nas misyjnego
zapału, tego skierowanego wobec żyjących w naszych rodzinach, parafiach, szkołach, zakładach pracy, w całej Oj-
czyźnie; ale także i tego, który będzie polegał na wspieraniu w różny sposób działalności misyjnej poza granicami
Polski. Czujmy się odpowiedzialnymi za działal-ność misyjną Kościoła, pamiętając, że jako ochrzczeni, wszyscy
jesteśmy posłani, by głosić Ewangelię. Czynić to możemy bezpośrednio, angażując się wprost w działalność misyjną
jako misjonarze. Wśród misjonarzy pochodzących z terenu archidiecezji przemyskiej jest 18 księży diecezjalnych,
54 kapłanów zakonnych, 7 sióstr zakonnych, 4 braci zakonnych i dwie osoby świeckie – w sumie 115 osób.

Wiemy jednak, że nie wszyscy mogą wyjechać na misje zewnętrzne. Wszyscy jednak możemy i powinniśmy
wspierać dzieła misyjne duchowo i materialnie.

Pamiętajmy o tym, że na rzecz misji katolickich, szczególnie w niedzielę misyjną, we wszystkich świątyniach
zbierane są ofiary na pomoc dla misyjnych dzieł Kościoła. Wspierajmy piękne inicjatywy istniejące w naszym Koście-
le, takie jak „Adopcja Misyjnych Seminarzystów” (AdoMiS), „Misyjny Bukiet” – pomysł polegający na składaniu
zamiast kwiatów podczas kościelnych uroczystości ofiar pieniężnych na rzecz misjonarzy. Niech nie braknie młodych
ludzi, którzy jako wolontariusze udadzą się do posługi w krajach misyjnych. W dziele pomocy misjom mogą swój
odział mieć także starsi i chorzy, którzy, tworząc „Misyjne Apostolstwo Chorych”, mogą swoje cierpienia i modlitwy
ofiarować w intencjach misyjnych Kościoła. W ramach tak zwanej „adopcji serca”, można wesprzeć kształcenie
dzieci i młodzieży z krajów misyjnych. Oby owocem nowego roku duszpasterskiego w naszej archidie-cezji było
większe zainteresowanie problematyką misyjną przez objęcie patronatem poszczególnych misjonarzy pochodzących z
terenu archidiecezji,  tworzenie kół misyjnych a także organizowanie wśród młodzieży i dzieci duszpasterskiej akcji
„kolędników misyjnych”.

Tematyka nowego roku duszpasterskiego zawarta w haśle „Idźcie i głoście” stwarza także możliwość podejmowa-
nia tzw. ewangelizacji wewnętrznej, to znaczy nowej ewangelizacji naszej archidiecezji, parafii, rodzin i nas samych.
Wiemy dobrze, że nie zmieniają się prawdy Ewangelii, natomiast ciągle na nowo trzeba szukać sposobów przekazywania
wiary. Stąd też w naszej archidiecezji będą podejmowane rekolekcje ewange-lizacyjne, które winy objąć stopniowo
wszystkie parafie. Niech okazją do prowadzenia ewangelizacji naszych rodzin będzie katecheza sakramentalna, poprze-
dzająca udzielanie sakramentu chrztu, pierwszej komunii świętej, bierzmowania i sakramentu małżeństwa.

W trosce o przekaz Dobrej Nowiny o zbawieniu ważną rolę winna odegrać Akcja Katolicka oraz inne ruchy
i stowarzyszenia religijne naszej archidiecezji. Ich zadaniem winno być nie tylko prowadzenie formacji w ramach swoje-
go charyzmatu, ale także podejmowanie nowych inicjatyw, mających na celu ewangelizację naszych środowisk. Korzy-
stajmy i wspierajmy ewangelizacyjną działalność mediów katolickich, szczególnie tych, które są obecne w naszej archi-
diecezji, takich jak: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Radio FARA czy lokalne czasopisma religijne. Celem rozwijania
naszej wiary i wiedzy religijnej częściej sięgajmy po wartościowe książki o tematyce religijnej.

W naszej wspólnej działalności ewangelizacyjnej spróbujmy dotrzeć do bliźnich, także do tych, którzy nie przy-
chodzą na niedzielną Mszę Świętą i nie uczestniczą w parafialnym życiu religijnym. Szukajmy tych, którzy może z naszej
winy osłabili swoją relację z Panem Bogiem i Jego Kościołem. Poczujmy się odpowiedzialni za ich zbawienie. Oby
świadectwo naszego życia i serdeczna zachęta były „żywą Biblią”, którą odczytają i zbliżą się do miłosiernego Boga.

 W tym trudnym zadaniu szukajmy oparcia oraz pomocy w cichej i pokornej całodziennej adoracji Najświętszego
Sakramentu, która rozpocznie się w poszczególnych parafiach naszej archidiecezji, w pierwszym tygodniu adwentu.
Módlmy się o dobrych głosicieli Słowa Bożego w naszych parafiach i w pracy misyjnej.

Przykładem i wzorem ewangelizacyjnego zaangażowania niech będzie dla nas Matka Boża. Niemal sto lat temu
przyszła do nas, ludzi, ze swoim orędziem, nawołując do ewangelicznego nawrócenia, czynienia pokuty i modlitwy.
Idąca z pośpiechem do swojej krewnej św. Elżbiety, niech inspiruje nas w chętnym podejmowaniu trudów głoszenia
radosnej prawdy Ewangelii.

Na trud głoszenia Ewangelii z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ks. Abp.Adam Szal



Nasza Wspólnota   19

JUBILEUSZOWY AKT
PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA

ZA KRÓLA I PANA

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz
Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia
Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi-
łosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze
swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać
Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć
i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowa-
nia nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas
święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chy-
ląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznaje-
my Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem,
żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

19 XI 2016 r.
 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana  miał miejsce 19 listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewni-
kach. Dzień później, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Akt powtórzono we wszystkich kościołach
w Polsce. To zwieńczenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały,
z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

– W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
–  W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam

Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i od-

poczynku – Króluj nam Chryste!
– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam

Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
–  Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego

Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym

Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu,
dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w na-
szych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–  Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam sta-
le – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu
Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłasz-
cza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości
względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodo-
we grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewo-
lenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu
Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie
osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

–  Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą
królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości
naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych ro-
dzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz
Królu, przyrzekamy!

–  Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go
w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–  Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła
i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia,
Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Pań-
stwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie
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podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i sta-
nowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miło-
sierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych
członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami.
Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego
i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie
narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami
naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w To-
bie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas
dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twoje-
mu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić
serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze zie-
mi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań

płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i doko-
nuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze posta-
nowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Pol-
ski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczy-
zny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, kró-
luj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświęt-
szej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Oj-
czyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo praw-
dy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawie-
dliwości, miłości i pokoju.

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu“uroczy-
ście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Wielka rzesza ludzi zgromadziła się tu dziś w Bazyli-
ce Bożego Miłosierdzia i wokół niej, w imię Twoje. Wiel-
ka rzesza ludzi – nie mniej nas, niż wtedy, u początków
Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy wylałeś obficie
Swego Ducha. Ześlij teraz na nas Swego Ducha.

Duchu Święty, napełnij nas Swoim światłem i miło-
ścią ku dobremu owocowaniu Bożego Słowa w naszych
umysłach i sercach.

Homilia ks. bp. Andrzeja Czai wygłoszona podczas
uroczystości Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana

Przewodniczący Zespołu d/s Ruchów Intronizacyjnych
ks. bp. opolski Andrzej Czaja

Eminencjo, Księże Kardynale, Księże Prymasie, Księże
Arcybiskupie Stanisławie, Przewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski, Drodzy Współbracia w biskupim po-
sługiwaniu, Szanowny Panie Prezydencie, Panowie Mar-
szałkowie Sejmu i Senatu, Wszyscy przedstawiciele Rzą-
du, Posłowie i Senatorowie, Przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych, Drodzy Współbracia kapłani,
osoby konsekrowane, wszyscy wierni świeccy, Siostry
i Bracia, zgromadzeni w tej Bazylice i tak licznie zgroma-
dzeni wokół niej, Drodzy telewidzowie i radiosłuchacze.

Zapis zawarty w pierwszym czytaniu, w Drugiej Księ-
dze Samuela, mówi o bardzo ważnym wydarzeniu w dzie-
jach Narodu Wybranego, o uznaniu Dawida Królem przez
wszystkie pokolenia izraelskie. Jednak już wcześniej Pan
Bóg namaścił Dawida na króla, rękoma Samuela. Jest więc
Dawid królem Izraela z Bożego postanowienia i przez
Boga ustanowiony, a Naród reprezentowany w Hebronie
przez starszyznę uznaje go swoim królem.

Podobny sens ma wydarzenie, w którym uczestniczy-
my. Zgromadzeni tu w Krakowie-Łagiewnikach, w sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia, jesteśmy przedstawiciel-
stwem Polskiego Narodu i Kościoła w Polsce i przybyli-
śmy tu, by przyjąć Jezusa Chrystusa, na nowo, z wielką
radykalnością swego postanowienia, za Króla i Pana.
Trzeba bowiem, ażeby królował w naszym życiu Ten, o
którym św. Paweł mówi w Liście do Kolosan, że „jest
obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec
każdego stworzenia”, który „jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie”, „w którym mamy odku-
pienie – odpuszczenie grzechów”, który „jest Głową Cia-
ła – Kościoła” i „pierworodnym spośród umarłych”. „Ze-
chciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia
i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: […]
i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy
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pokój przez krew Jego krzyża” (zob. Kol 1,14-20).
O Jezusie mówi też Matka-Kościół, słyszeliśmy te sło-

wa w modlitwie dnia, że jest Królem z Bożego postano-
wienia. Bóg postanowił wszystko poddać umiłowanemu
Synowi, Królowi Wszechświata i ten swój plan zrealizo-
wał. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni dla ocale-
nia Narodu Wybranego, tak Bóg wywyższył swego Syna
na krzyżu dla naszego zbawienia i po zmartwychwstaniu
posadził Go „na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela”
(Dz 5,31). Wywyższył Go ponad wszystko i „darował Mu
imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się
każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem
– ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

Dlatego, moi drodzy, nie jest naszym zadaniem ogła-
szać Chrystusa Królem, lecz uznać Jego panowanie i pod-
dać się Jego Prawu, Jego woli i zbawczej władzy, zawie-
rzyć i poświęcić Mu naszą Ojczyznę i cały Naród, nas sa-
mych i nasze rodziny. Przybyliśmy więc, by ugiąć kolano
i wyznać z wiarą, że Jezus jest naszym Królem, Panem
i Zbawicielem, a nawet więcej, chcemy Go przyjąć za Kró-
la i Pana. By tego dokonać, trzeba podjąć jakże ciągle ak-
tualne wezwanie św. Jana Pawła II z homilii inaugurującej
jego pontyfikat: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!
Dla Jego zbawczej władzy […]. Nie lękajcie się!”.

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia, nie trze-
ba się bać, bo jak zapewnia papież senior Benedykt XVI,
Jezus nie przychodzi, jak złodziej, nie zabiera, lecz daje, uzdra-
wia, przemienia, umacnia. Sam zapewnia nas: Oto stoję u
drzwi i pukam. Ileż w tym delikatności i troski zarazem!
I mówi dalej: Jeśli, ktoś usłyszy i drzwi otworzy, wtedy wej-
dę i będę z Nim ucztował, a on ze Mną (por. Ap 3,20). Nie
czeka na nasze dary, lecz obdarowuje łaską i prawdą. Jest
naszym największym Dobrodziejem. Uświadamia nam to
zapis kolędowy na odrzwiach naszych domów i mieszkań:
C+M+B+ i dany rok, już niebawem: 2017. Otóż św. Augu-
styn tak tłumaczył sens zapisu: Christus est multorum Bene-
factor. Chrystus jest Dobroczyńcą wszystkich w tym miesz-
kaniu, w tym domu mieszkających. Tak właśnie jest! Jezus
jest naszym Dobrodziejem, naszym Zbawcą!

Nie można więc postąpić, jak ludzie na Kalwarii. Mam
na myśli zobojętnienie i szyderstwo,  o których mówi św.
Łukasz Ewangelista. A nie pomógł nawet napis: „To jest
król żydowski” (Łk 23,38). Lud stał i patrzył – można po-
wiedzieć: ślepy i nieporuszony miłością Pana. Członkowie
Sanhedrynu i żołnierze szydzili z ukrzyżowanego Króla.
A jeden ze złoczyńców wręcz urągał Mu: „Czyż Ty nie
jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas” (Łk 23,39).

Zupełnie inaczej odniósł się do Jezusa drugi ze zło-
czyńców, ten, którego przyjęło się nazywać dobrym łotrem.
Zganił towarzysza, a następnie wyznał swą wiarę w kró-
lewską godność Jezusa i Jego królestwo nie z tego świata:
„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego kró-
lestwa” (Łk 23,42). W odpowiedzi Jezus objawia swą
Boską i królewską moc  i chwałę: „Zaprawdę, powiadam
ci: Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43). Pokazuje,
że dysponuje mocą obdarowywania nowym życiem, raj-
skim życiem, że ten, który w Niego wierzy może liczyć na
udział w Jego królestwie. Oto Król, który panuje nad grze-

chem, śmiercią, piekłem i szatanem i darzy życiem wiecz-
nym w swoim Królestwie. Trzeba jednak   w Jezusa wie-
rzyć i wyznać wiarę w Niego, uznać Go swoim Królem,
czyli dać Mu posłuch i pierwsze miejsce w życiu, służyć
Mu i żyć na Jego chwałę.

To znaczy, że trzeba jak Zacheusz przyjąć Pana roz-
radowany. Wówczas dzieje się zbawienie w nas i pośród
nas. Zwierzchnik celników, bardzo bogaty, który wcze-
śniej i myślał tylko o sobie, w obecności Pana wyznaje
swą winę, zapowiada naprawienie krzywd i wspieranie
ubogich. Dokonała się wielka przemiana, zrodziło nowe
życie, na miarę Chrystusowej Ewangelii. To Boże życie
jest też naszym udziałem od dnia chrztu. Tak często żeśmy
w tym roku do tego wracali, że naszym udziałem – łaska
naszego życia, łaska dziecięctwa Bożego. W tej łasce, jak
w zalążku, jest niesamowity potencjał, może być jednak
zmarnowany, sami bowiem nie jesteśmy w stanie tego
życia Bożego w sobie rozwijać. Wystarczy jednak otwo-
rzyć drzwi, przyjąć Pana, dać Mu pierwsze miejsce we
wszystkich sferach naszego życia: osobistej, rodzinnej,
zawodowej i społecznej, a On je uporządkuje i rozwinie.
To życie otrzymane w zalążku na chrzcie wprowadzi Boży
ład, napełni swym Duchem i pokojem, którego świat dać
nie umie, pokojem Zmartwychwstałego.

Bardzo nam dziś tego potrzeba: Bożego pokoju w na-
szych sercach, zgody i miłości między nami, Bożego Du-
cha, Ducha prawdy i jedności i innych owoców Ducha:
dobroci, uprzejmości, łagodności, opanowania, wierno-
ści i cierpliwości. Potrzeba też wyrazistego poszanowa-
nia Bożego Prawa, aby stanowione prawo ludzkie nie było
ponad nim i nie dochodziło do łamania sumienia człowie-
ka, lekceważenia tego, co etycznie i moralnie dobre.

Światowe Dni Młodzieży ujawniły wielki potencjał
wiary i Bożego ducha w naszym Kościele. A jednak
w codzienności nie za bardzo umiemy tym potencjałem
żyć, ten potencjał obudzić. Przeżyliśmy pośród siebie tyle
piękna, obecności działania Jezusa, bliskości Jego du-cha,
ale w codzienności trudno nam tak żyć, jak wtedy.

Zamykając rok podwójnego jubileuszu: Nadzwyczaj-
nego Jubileuszu Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski
musimy przyznać, że niestety coraz bardziej brakuje
w naszym Kościele  i Narodzie otwartej tożsamości, któ-
ra warunkuje i znamionuje rozwój autentycznej wiary
i egzystencji chrześcijańskiej. Nie możemy ani rozmazy-
wać, czy zaprzedawać swej identyczności, ani widzieć
w człowieku inaczej myślącym, czy inaczej wierzącym
od razu przeciwnika, czy wręcz wroga.

U podstaw zdrowej tożsamości chrześcijańskiej jest
wiara żywa i świadoma, reflektowana. Tam, gdzie jej brak,
pojawiają się różne duchowe schorzenia w chrześcijańskiej
egzystencji. Nieraz mamy do czynienia z infantylnością
wiary, innym razem rozwija się fundamentalizm. Najczę-
ściej Bóg spychany jest na margines naszego codziennego
życia, ujawniają się różne formy niedowiarstwa i zabobo-
nu, a także dziwna duchowość, o której mówił nam, bisku-
pom na Wawelu papież Franciszek – subiektywna, bez
Chrystusa, sprowadzająca się do zaspokajania podstawo-
wych pragnień ludzkiej natury: zdrowia, dobrobytu i szczę-
ścia. Bez odniesienia do Boga. Trudno być wtedy obrońcą
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i świadkiem wiary, człowiekiem sumienia, człowiekiem
wrażliwym i prawym, ponieważ duch ludzki nie unosi się
wówczas na skrzydłach wiary i rozumu.

Równocześnie trzeba przyznać, że nie bardzo przejęli-
śmy się myślą przewodnią Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi-
łosierdzia: Miłosierni jak Ojciec. Nie zawsze umiemy czer-
pać z Bożego miłosierdzia, które Pan Bóg obficie rozlewa
na nas w swoim słowie i świętych sakramentach. Jak wielu
spośród nas nie przychodzi nawet w Dzień Pański do świą-
tyni Jego. Ale jeszcze trudniej przychodzi nam okazywanie
miłosierdzia naszym bliźnim. Coraz więcej w naszym społe-
czeństwie zobojętnienia i zamknięcia na innych. Wiele osą-
dów pochopnych i krzywdzących, odniesień z pozycji arbi-
tra i linczowania z podeptaniem prawa domniemanej nie-
winności. Zanim sprawa dostanie się do prokuratury, już
nieraz w mediach ktoś jest osądzony. Coraz więcej nieprze-
jednanych i wręcz wrogich postaw i zachowań, gorzkich
owoców wyrastających z negatywnych emocji, które nie mają
albo nic, albo niewiele wspólnego z Bożym Duchem: wzbu-
rzenie, niezgoda, rozłamy, bywa, że i nienawiść.

Moi Drodzy, to trzeba zmienić! Tak dalej być nie może.
Proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chry-
stusa za Króla i Pana naprawdę zobowiązuje! Nie dopu-
śćmy do tego, by jedynym owocem podwójnego jubile-
uszu Miłosierdzia i Chrztu Polski był określony zapis
w kronikach i annałach. Nie możemy dalej dryfować w
tym kierunku, który oznacza oddalanie się od Boga! Zmia-
ny nie dokona jednak sama proklamacja Jubileuszowego
Aktu. Trzeba podjąć dzieło przemiany i uporządkowania
życia po Bożemu, na miarę Jezusa i Jego Ewangelii.

Przed nami bardzo dogodny ku temu czas: Adwent
i Boże Narodzenie. Niech tegoroczne Marana tha – Przyjdź
Jezu Panie, będzie zaproszeniem naszego Króla i Pana w
nasze życie osobiste i rodzinne. Ale nie bójmy się też za-
prosić Jezusa w te miejsca, w których o jakości życia nie
decydujemy sami. Zaprośmy i otwórzmy drzwi Jezusowi,
a on już sam będzie działał. Dysponuje przecież zbawczą
władzą, potęgą swej miłości miłosiernej i potrafić doko-
nywać rzeczy, których sami nie jesteśmy w stanie spra-
wić.“Trzeba jednak uklęknąć i – jak mówi św. Jan Paweł
II w „Nuovo millenio ineunte” – wszystko zaczynać od
kontemplacji oblicza Jezusa, zwłaszcza ukrzyżowanego.

Święta Bożego Narodzenia niech będą szczególnym cza-
sem ugoszczenia Jezusa w naszych sercach i domach. Cen-
ne wskazanie ku temu zawarte jest w relacji św. Mateusza o
pokłonie Mędrców ze Wschodu. Ewangelista zapisał: „We-
szli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli
na twarz i oddali Mu pokłon”. Niezależnie od tego, czy to
była szopa czy grota, bez względu na to, jak bardzo było
biednie i wiało chłodem, Ewangelista podpowiada, że Józef
z Maryją stworzyli Jezusowi dom. W ten sposób nam prze-
kazuje, że nie jest ważny stan posiadania i pozycja społecz-
na, wystawność budynku i sprzętów. Przesłanie jest bardzo
czytelne – dom jest tam, gdzie jest miejsce dla Boga i miłość
wzajemna między nami, domownikami.

W nowym roku kościelnym, czyli od pierwszej Nie-
dzieli Adwentu, towarzyszyć nam będą jako myśl prze-
wodnia słowa: Idźcie i głoście. Są wezwaniem do tego,
aby podjąć konkretny trud, wysiłek apostolski, ewangeli-

zacyjny. Papież Franciszek dał nam jasno do zrozumie-
nia, że trzeba zostawić kanapę, ubrać wyczynowe buty
i ruszyć w drogę, na peryferie i bezdroża ludzkiego życia.
Nie brakuje wokół nas ludzi w potrzebie i tej materialnej,
i duchowej. Przez cały rok wielokroć przypominaliśmy
sobie uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Po-
dejmowaliśmy je, ale nie można tego dzieła kończyć wraz
z zakończeniem Jubileuszowego Roku. Trzeba jednak
większej wyobraźni miłosierdzia i dostrzegania zwłasz-
cza tych, którzy Jezusa nie poznali, o Nim zapomnieli,
nie potrafią się do Niego zbliżyć i zaczerpnąć z Jego mi-
łości miłosiernej. Trzeba ich poprowadzić do Jezusa
i pomóc im otworzyć się na Niego.

Cały 2017 rok powinien nas mobilizować jeszcze od
innej strony. To przecież rok przygotowania do obcho-
dów 100-lecia odzyskania niepodległości. Wolność, ten
wielki Boży dar, jest nam zadany, a kierunek pracy nad
sobą dobrze wytyczają słowa Cypriana Kamila Norwida
z utworu „Królestwo”: „Nie niewola ni wolność – są
w stanie. Uszczęśliwić cię… nie! Tyś osobą: udziałem
twym więcej!… panowanie. Nad wszystkim w świecie –
i nad sobą”. Czy jednak jesteśmy w stanie zapanować
nad wszystkim w naszym społeczeństwie, naszym Ko-
ściele i rodzinach, czy zapanujemy nad sobą, bez przyję-
cia Jezusa za Króla i Pana, bez poddania się Jego Prawu,
Jego woli i zbawczej władzy?

Św. Jan Paweł II, widząc naszą bezradność, gdy nie
potrafiliśmy przezwyciężyć komunizmu zniewalającego
naszą Ojczyznę i nasz naród, nie wzywał nas na Placu
Zwycięstwa w Warszawie do pójścia na barykady, lecz
zwrócił się do Boga. Wielu z nas pamięta to przejmujące
wołanie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze zie-
mi, tej ziemi!” Jeden zawołał, z taką jednak mocą wiary
i ufności do Boga, że Duch Święty zstąpił i wyzwolił nie
tylko nas. Padł także mur wrogości u sąsiada. I dziś, też
musimy wszyscy razem, w jedności, co dnia wołać do
Boga i przywoływać Bożego Ducha, aby otworzył nas na
Jezusa, by pomógł nam Go stale przyjmować i Nim żyć,
poddając się Jego Prawu i władzy, byśmy naszemu Kró-
lowi i Panu potrafili z oddaniem i wiernie służyć, na Jego
chwałę żyć i Nim się z innymi dzielić.

Kochani moi, Jasnogórska Pani, nasza Matka i Kró-
lowa, trzymając na lewym ramieniu Jezusa, spogląda na
nas i wskazując prawą ręką na Niego, zdaje się mówić:
„Weź Mojego Syna w swoje życie, ma dla ciebie słowo
prawdy i błogosławieństwo i cały daje ci Siebie. Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie”.

I weźmy też z sobą na drogę słowa papieża Franciszka
wygłoszone w 2014 r., w uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata: „Zbawienie nie zaczyna się od wyznania kró-
lewskości Chrystusa, ale od naśladowania dzieł miłosierdzia,
przez które On zrealizował królestwo. Kto spełnia dzieła
miłosierdzia, pokazuje, że przyjął królowanie Jezusa, bo
w swoim sercu uczynił miejsce dla miłosierdzia Boga”.

Niech więc nie brakuje w naszym życiu uczynków
miłosierdzia. Pamiętajmy, że pod koniec życia będziemy
sądzeni z miłości, bliskości i czułości okazywanej bliź-
nim. A będzie nas sprawiedliwie sądził Jezus Chrystus,
nasz Król i Pan. Jemu chwała na wieki. Amen.



Nasza Wspólnota   23

Mijający rok był pod tym wzglę-
dem odmienny i wyjątkowy. Groma-
dziła nas licznie nie katedra przemy-
ska, ale sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach. Od wielu
miesięcy wiadomo było, że 19 listo-
pada br. będzie wielkim dniem dla
każdego wierzącego, bo na zakończe-
nie Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi-
łosierdzia właśnie w Łagiewnikach
dokonamy Aktu Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana. Ten akt
wiary, zawierzenia ściśle wiąże się
z zamknięciem obchodów Jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski.

Próbowaliśmy, z różnym skut-
kiem, zachęcić do wspólnego wyjaz-
du parafian, ostatecznie z całego ar-
chiprezbiteratu krośnieńskiego wyru-
szyło dziesięć autokarów, mniejszych
lub większych i nie zawsze z pełnym
stanem, ale i tak tworzyliśmy niemałą
grupę uczestników. Kto pozostał
w domu i obejrzał tylko transmisję
z uroczystości, pewnie trochę żało-
wał, że nie znajduje się wśród tłumu

KRÓLUJ NAM CHRYSTE

wiernych, którzy nieraz z wielkim po-
święceniem dotarli tam z odległych
stron Polski, wielu nawet z zagrani-
cy. Sanktuarium było dosłownie ob-
lężone, a ciągle przybywały następne
grupy ludzi. Nie było ważne, że chwi-
lami siąpił deszcz, staliśmy wszyscy
na podmokłych błoniach, które stop-
niowo zamieniały się w prawdziwie
błotnisty teren. Klękając podkładali-
śmy pod kolana kawałki papieru czy
reklamówki, a sztuką było je ułożyć
drugi raz tak, żeby nie umazać się
błotem. W tym dniu takie niedogod-
ności nie miały znaczenia.

Klękaliśmy przecież przed krzy-
żem naszego Zbawiciela, klękaliśmy
by adorować Chrystusa upadającego
pod jego ciężarem. Adorowaliśmy
krzyż, znak hańby, na którym On,
Król Wszechświata został wywyższo-
ny. W takim duchu przeżywaliśmy
prowadzone przez Prymasa Polski
abpa Wojciecha Polaka nabożeństwo
„Jezus króluje z Krzyża”, później
Koronkę do Bożego Miłosierdzia

i inne modlitwy, które obok konferen-
cji bpa Romana Pindla, przygotowy-
wały nas do aktu intronizacji. Te re-
fleksje pogłębiała homilia, którą wy-
głosił bp Andrzej Czaja podczas Mszy
św. Bezpośrednio po niej przed Naj-
świętszym Sakramentem poddaliśmy
pod panowanie Jezusa jako Pana i Króla
całe nasze życie. Dziesiątki tysięcy lu-
dzi, na kolanach, powtarzając za arcy-
biskupem Gądeckim słowa aktu, w głę-
bokim pragnieniu wywyższenia Jezusa
w życiu osobistym, zawierzały pod Jego
panowanie także rodziny, środowiska
pracy i całą ojczyznę.

Pomimo trwających kilka godzin
uroczystości, po ich zakończeniu
wśród uczestników nie wyczuwało się
pośpiechu. Plac pustoszał powoli,
zmierzając do autokaru mijaliśmy
grupki ludzi, którzy wciąż pozosta-
wali na miejscu modlitwy. Poczucie
uczestniczenia w ważnym i podnio-
słym wydarzeniu, nie przynaglało do
jego opuszczenia.

             Elżbieta Adamczyk
                    

W 1925 r. papież Pius XI ustanowił dla Kościoła święto Chrystusa Króla, czyniąc je jednocześnie patronal-
nym świętem Akcji Katolickiej. Od jej reaktywowania w Polsce przez episkopat dekretem z 1995 r. wszyscy
członkowie stowarzyszenia z naszej archidiecezji w przeddzień uroczystości przybywają do katedry przemy-
skiej, by ten dzień przeżyć ze swoim arcypasterzem. Chcemy poznać jego oczekiwania wobec Akcji Katolickiej,
aby móc potem w jedności z całym Kościołem realizować  program duszpasterski.
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Jana Pawła II w 1999 r. Przywoły-
waliśmy z pamięci tamten widok –
tłum  ludzi i ołtarz papieski u stóp
wzgórza, na którym znajduje się oka-
zały budynek dawnego kolegium Je-
zuickiego. Teraz mogliśmy spojrzeć
na to z bliska. Obejrzeliśmy bogate
zbiory Muzeum Diecezjalnego, które
mieści się w  Domu Długosza, histo-
ryka i kanonika sandomierskiego,
a następnie udaliśmy się do Bazyliki
Katedralnej. Było jeszcze trochę tzw.
wolnego czasu, by ochłodzić się ja-
kimś napojem czy lodami, spaceru-
jąc po mieście „na własną rękę”. Po-
tem znów całą grupą przeszliśmy nad
Wisłę, na przepiękny bulwar, by tam
zrealizować ostatni punkt naszego
programu – półgodzinny rejs stat-
kiem. Stamtąd spoglądaliśmy jeszcze
na to urocze miasto na wzgórzu, któ-
re nas po prostu zachwyciło.

To był dzień, wydawać by się
mogło, jak wiele innych, a jednak nie-
zwyczajny. Spędzony jakby w innym
świecie, z dala od typowej sobotniej
krzątaniny i zabiegania o sprawy, któ-
re nie zawsze są najważniejsze. Było
wiele wspólnej modlitwy i śpiewu w
trakcie podróży, Msza święta w Sank-
tuarium Ciszy, potem przejście przez
Bramę Miłosierdzia w sandomierskiej
Katedrze. W każdym z nas coś po tym
dniu pozostało, teraz pora by tego nie
zatracić. Odkryto przed nami wartość
i potrzebę poszukiwania czasu ciszy.
Niełatwe zadanie przed nami, aby
pragnąc pogłębiania kontaktu z Bo-
giem, próbować tworzyć swoją
własną pustelnię. Jak inaczej Jego
głos do nas dotrze, będzie słyszalny?

                 Elżbieta Adamczyk

Wybór miejsca i czasu, 10 wrze-
śnia, okazał się jak najbardziej traf-
ny. Nie tak daleko od nas, w Rytwia-
nach na sandomierskiej ziemi, istnie-
je Sanktuarium Ciszy, które przed
wiekami zapewniało jego mieszkań-
com, milczącym mnichom, możliwość
całkowitego wyciszenia, wejrzenia w
głąb siebie, poszukiwania Boga i kon-
templacji.

Do pustelni wiodą trzy bramy,
symbolizujące kolejno modlitwę, mil-
czenie i samotność, trzy filary ducho-
wości kamedulskiej. Przybywający w
to miejsce, przestępując przez nie,
odzierał sam siebie z tego co świato-
we i zewnętrzne i jakby zrzucał stop-
niowo z siebie całą tę skorupę, która
odbierała mu wrażliwość i otwartość
na to co pochodzi od Boga, a odsła-
niał swoje serce i duszę głodną Sło-
wa pochodzącego od Stwórcy. Pustel-
nia kamedulska była miejscem całko-
witego oderwania od ludzi, porzuce-
niem wygód, pracą na własne utrzy-
manie, a w tej samotności i ciszy nie-
ustannym poszukiwaniem Boga.

Poznaliśmy burzliwe dzieje pu-
stelni, którą z początkiem XIX wie-
ku, po dekrecie władz rosyjskich
o kasacie klasztoru, opuścili ostatni
mnisi. Przez kolejne dziesiątki lat
miejsce to popadało w coraz większą
ruinę, a dopiero od kilkunastu lat na-
biera nowego charakteru. Przybywa-
jących dzisiaj zaciekawia to, że ist-
nieje tam możliwość pobytu dla ludzi
świeckich. Indywidualnie, w grupach,

Pustelnia Złotego Lasu – temat jednego z numerów miesięcznika „Arka” z 2016 – był zachęcający  i oczywi-
ście zaciekawił nas na tyle, że na jednym ze spotkań Akcji Katolickiej wybraliśmy to miejsce na cel tegorocznej
pielgrzymki. Okazało się, że nie było trudno zebrać chętnych, tym bardziej, że na połowę września zapowiadano
całkiem przyjemną pogodę.

na osobistym wyciszeniu lub podczas
rekolekcji. Można tam zagościć
i wśród lasów, z dala od całego zgieł-
ku, jakiego mamy codziennie w nad-
miarze, napawać się ciszą, spokojem,
próbować uporządkować swoje życie.

Obecnie Pustelnia Złotego Lasu
w Rytwianach to cały kompleks,
w którym centralne miejsce zajmuje
kościół – dawna świątynia eremitów,
są miejsca noclegowe dla pielgrzy-
mów, dawny refektarz klasztorny,
gdzie można spożyć posiłek. Za bu-
dynkami klasztornymi urządzony jest
ogródek warzywny, a w klasztornych
ogrodach wiele bardzo przyjemnych
alejek spacerowych i zakątków
sprzyjających medytacji.

Zaczerpnęliśmy i my trochę
z ducha tego miejsca i posiliwszy się,
wyruszyliśmy w dalszą drogę. W pla-
nie mieliśmy jeszcze Sandomierz.
Ciekawi byliśmy tego miasta, więk-
szości z nas znanego tylko z telewi-
zji, z okazji pielgrzymki Ojca Św.

SANKTUARIUM CISZY
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15 wrzesień 2016
Profesja Wieczysta Siostry M. Vianney

7 wrzesień 2016
Śluby wieczyste kleryka Marcina Madeja

W Zgromadzeniu Księży Misjo-
narzy Matki Bożej Saletyńskiej zło-
żył wieczystą profesję zakonną nasz
parafianin kleryk Marcin Madej. Uro-
czystość miała miejsce w Sanktu-
arium Matki Bożej Saletyńskiej
w Dębowcu.

W uroczystości uczestniczyli ro-
dzice i najbliższa rodzina wraz z wuj-
kiem Marcina księdzem Adamem Li-
twinem oraz księdzem proboszczem
Kazimierzem Giera, księdzem prała-
tem Kazimierzem Piotrowskim i klery-
kiem Łukaszem Mendrala.

Brat Marcin Madej kontynuuje dal-
sze studia teologiczne w Krakowie,
przygotowując się do święceń kapłań-
skich.

W dniu 15 września nasza pa-
rafianka S. M. Vianey Frydrych
/ Renata Frydrych/ złożyła Profesję
Wieczystą w Zgromadzeniu Sióstr
Służebnic Przenajświętszej Krwi
w Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
w Aufhausen  w Niemczech. Nato-
miast  w dniu 25 września 2016 r.
odbyła się Uroczystość Dziękczynna
za Profesję Wieczystą w Kościele Pa-
rafialnym pw. Św. Piotra i Pawła
w Częstochowie. W uroczystości
uczestniczyła najbliższa  rodzina
S. M. Vianney oraz kapłani z Iwoni-
cza: Ks. proboszcz Kazimierz Giera
i Ks. prałat Kazimierz Piotrowski.

Życzymy  Siostrze zdrowia, wielu
łask i błogosławieństw Boga oraz
opieki Matki Bożej w realizacji za-
konnego powołania, radości z po-
sługi bliźnim, a także realizacji oso-
bistych pragnień.

Parafianie

Gratulujemy i życzymy błogo-
sławieństwa Bożego oraz opieki
Matki Bożej  w dalszej realizacji
pięknego powołania, a także zdro-
wia, radości,  życzliwych ludzi na
swej drodze, spełnienia zamierzeń
i osobistych pragnień.

Parafianie
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Drużbaki Wyżne (Vyšné Ružbachy) to spiskie uzdro-
wisko malowniczo położone w powiecie Lubowla (słyn-
ny zamek graniczny stanowiący niegdyś „Południową
Bramę Rzeczypospolitej”) we wschodniej części Słowa-
cji na granicy dwóch parków narodowych: Tatrzańskiego
i Pienińskiego. Już w średniowieczu znane było lecznicze
działanie węglanowych wód mineralnych pochodzących
z tutejszych źródeł. Najstarsza pisemna wzmianka o ist-
nieniu uzdrowiska pochodzi z 1549 roku, a jej autorem
jest kapitan załogi zamku Szaryskiego, Juraj Wernher.
Uzdrowisko w Drużbakach było lubianym miejscem wy-
poczynku i powrotu do zdrowia polskiej i węgierskiej
szlachty. W 1882 roku obiekty lecznictwa uzdrowisko-
wego kupił i zmodernizował hr. Andrzej Zamoyski. Uzdro-
wisko w rękach Zamoyskich pozostawało do 1948 roku.
Obecnie tutejsze wody lecznice zaliczane są do rodziny
wód wodorowęglanowych i wapniowo-magnezowych.
Źródeł jest 9,  a temperatura wody waha się w granicach
19-22°C. Leczy się tu choroby układu nerwowego, na-
rządu ruchu i płuc.

Urodzony w Iwoniczu Andrzej Zygmunt Oleś uczęsz-
czał do Gimnazjum Świętej Anny w Krakowie, które ukoń-
czył w roku 1907. Następnie, w roku akademickim 1907/
1908 podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Kra-

Grzegorz Nieradka

Andrzej Oleś
– znany polski malarz urodzony w Iwoniczu

kowie w szkole Leona Wyczółkowskiego a w latach 1911-
1913 w szkole Stanisława Dębickiego. Jednocześnie był
słuchaczem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. W 1913 roku uzyskał stopień dok-
tora. W kolejnych latach podejmował pracę dydaktyczną
w Gimnazjum Św. Jacka w Krakowie, gdzie nauczał ry-
sunku. Studia malarskie na krakowskiej ASP kontynuował
w latach 1915-1917 w szkole Wojciecha Weissa uzupeł-
niając je prywatnie poprzez odbywanie licznych podróży
artystycznych do stolicy Austrii, Włoch i na Węgry. Od
1915 roku działał aktywnie w Związku Polskich Artystów
Plastyków, a w latach 1919-1920 pełnił funkcję sekretarza
Rady Sztuki Oddziału Krakowskiego. W tym czasie objął
stanowisko sekretarza w Urzędzie Konserwatorskim przy
Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Pełnił obowiązki kon-
serwatora zabytków województwa kieleckiego. Był aktyw-
nym członkiem m.in. Związku Historyków Sztuki, Towa-
rzystwa Miłośników Przeszłości Krakowa, Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Uczestniczył w pracach Komi-
sji do Badania Historii Sztuki w Polsce, podjął współpracę
z Tadeuszem Szydłowskim przygotowując starannie opisy
zabytków, fotografie i rysunki do wydania jego prac,
w tym: „Dwory starodawne” (1922) i „Pomniki Architek-
tury epoki piastowskiej” (1928).

Otwarcie wystawy prac malarskich Andrzeja Olesia w Pałacu Sztuki w Krakowie. Od lewej: Artur Schroeder - Sekre-
tarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Andrzej Oleś – artysta malarz, Mieczysław Bilek – wicewojewo-
da krakowski, pani Kwaśniewska, Mikołaj Kwaśniewski – wojewoda krakowski, Władysław Belina-Prażmowski – prezy-
dent Krakowa, Witold Ostrowski – wiceprezydent Krakowa, Stanisław Klimecki – wiceprezydent Krakowa.

Blisko 130 lat temu, 1 października 1886 roku w Iwoniczu przyszedł na świat Andrzej Zygmunt Oleś, później-
szy artysta malarz, grafik i konserwator zabytków. Andrzej Zygmunt Oleś był synem Andrzeja Olesia, chemika
z wykształcenia, dyrektora zakładów leczniczych w Drużbakach i Iwoniczu, a także profesora Akademii Handlo-
wej w Krakowie oraz wykładowcy na Kursach Baranieckiego w latach 1919-1920 i 1921-1922. Matka, Wanda ze
Szczepanowskich Oleś, była natomiast działaczką społeczną i założycielką Związku Inteligencji Polskiej.
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Dzień Objawienia Pańskiego, w Polsce nazywany
Świętem Trzech Króli, stanowi bardzo ważny punkt
w kalendarzu liturgicznym. Uroczystość zamyka cykl
świąteczny Bożego Narodzenia. Tego dnia Kościół na ca-
łym świecie wspomina  wydarzenie opisane w Ewangelii
wg Św. Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu, nazy-
wani również Królami lub Magami,  wyruszyli do Betle-
jem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Mesjaszowi.

Piękną tradycją w przeżywaniu tego wielkiego święta są
organizowane w całej Polsce barwne korowody, nazywane
Orszakiem Trzech Króli. Organizacja orszaku jest oddolną
inicjatywą, w którą włączają się parafie, wspólnoty modli-
tewne, rodziny, grupy dzieci i młodzieży oraz liczne  stowa-
rzyszenia. W nadchodzącym 2017 roku Orszak Trzech Kró-
li przejdzie ulicami ponad pięciuset  polskich miejscowości.
Wśród nich po raz trzeci znajdzie się również Iwonicz.

Orszak Trzech Króli w Iwoniczu został dostrzeżony
i wyróżniony przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa
Adama Szala Metropolitę Przemyskiego, który objął to nie-

Po utworzeniu 1 kwietnia 1936 roku Oddziału Sztu-
ki przy Urzędzie Wojewódzkim  w Kielcach Andrzej Oleś
został mianowany kierownikiem tego Oddziału i konser-
watorem wojewódzkim. Funkcje te pełnił do wybuchu
II wojny światowej w 1939 roku. W czasie okupacji utrzy-
mywał się z malarstwa i udzielania prywatnych lekcji ry-
sunku i malarstwa (jego uczniem w tym czasie był m. in.
Stefan Gierowski). Po zakończeniu wojny ponownie objął
stanowisko konserwatora zabytków w Urzędzie Woje-
wódzkim w Kielcach i przystąpił natychmiast do zabez-
pieczania zabytków i likwidacji szkód wojennych.

Przedmiotem malarstwa Andrzeja Olesia nawiązują-
cego do impresjonizmu, odznaczającego się prostotą i in-
dywidualnym wyrazem, były przede wszystkim pejzaże i
motywy architektoniczne. Namalował m.in. cykl pejzaży

włoskich, nadmorskich, z Ziem Zachodnich  i poświęco-
nych ziemi kieleckiej. Malował również sceny rodzajo-
we, z życia wiejskiego oraz portrety. W 1946 roku nama-
lował cykl obrazów olejnych na temat partyzantki kielec-
kiej, specjalnie na zorganizowaną przez siebie wystawę
„Polska 1939-45”. Uprawiał również grafikę, w tym drze-
woryt, miedzioryt, litografię i rysunek. W latach między-
wojennych wykonywał także polichromie (pałac biskupi
w Kielcach, kościoły kieleckie, kościół w Bochni). Pro-
jektował witraże, m. in. dla kościoła w Skrzyszowie. Brał
udział w licznych wystawach krajowych i zagranicznych.
Jego dzieła można było podziwiać w Krakowie, Warsza-
wie, Lwowie, Łodzi, Wilnie, Bydgoszczy, Poznaniu, Za-
kopanem, Kielcach i Radomiu oraz w Paryżu, Sztokhol-
mie, Kapsztadzie i Chicago.

Iwonicki Orszak Trzech Króli
 pod Honorowym Patronatem

Księdza Arcybiskupa Adama Szala
zwykle ważne dla iwonickiej parafii wydarzenie Patrona-
tem Honorowym. III Iwonicki Orszak Trzech Króli otrzy-
mał także Honorowy Patronat Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, Pana Józefa Sowińskiego.

Ks. Kazimierz Giera, proboszcz parafii pw. Wszyst-
kich Świętych w Iwoniczu i Grzegorz Nieradka, Koor-
dynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli mają za-
szczyt zaprosić wszystkich Parafian i Gości do wzięcia
udziału w obchodach Święta Objawienia Pańskiego
w dniu 6 stycznia 2017 roku w Iwoniczu.

Program uroczystości:
godz. 11.00 – Msza Święta z udziałem uczestników

Orszaku w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoni-
czu, modlitwa Anioł Pański w duchowej łączności z Oj-
cem Świętym Papieżem Franciszkiem,

godz. 12.00 – formowanie Orszaku na placu przykościel-
nym, rozdanie orszakowych koron, śpiewników i chorągiewek,

godz. 12.15 – wymarsz z Trzema Królami z placu
przykościelnego z udziałem Gminnej Or-
kiestry Dętej w Iwoniczu, przejście uli-
cami Iwonicza (Długa, Zadwór, Zagrod-
niki), śpiew kolęd

godz. 13.15 – spotkanie w Domu Lu-
dowym, występ jasełkowy w wykonaniu
uczniów Gimnazjum Publicznego w Iwo-
niczu oraz podopiecznych DPS Zakonu Bo-
nifratrów w Iwoniczu, ciepły poczęstunek

14.45 – wręczenie pamiątkowych
dyplomów i zakończenie spotkania

Wszystkim uczestnikom organizato-
rzy zapewniają korony, śpiewniki, cho-
rągiewki i pamiątkowe naklejki. Podczas
Orszaku rozdanych zostanie także kilka-
set gazet misyjnych przygotowanych
przez Episkopat Polski.

Serdecznie zapraszamy do licznego
udziału!
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Kiedy zachorowałam na raka, nie wiedziałam jak roz-
mawiać z moimi bliskimi o mojej sytuacji – a może
w ogóle nie rozmawiać i unikać tematu… Nie! Absolut-
ne: NIE!

Nowa karta mojego życia pokazała codzienność
w ostrych kolorach. Jedna z wielu historii „rakiem pisa-
nych”. Zmagania z tą chorobą mają w Polsce, w Krośnie
– wiele twarzy. Każda historia to inne życie. Łączą je łzy,
radość, ból, zaskoczenie, smutek, bezsilność, nadzieja,
wiara, determinacja, rezygnacja, walka… Cały wachlarz
uczuć, doznań i działań.

Ja podjęłam walkę, uświadamiając – jak ważna jest
dla nas profilaktyka, badania diagnostyczne. Skuteczność
mammografii jako badania przesiewowego w wykrywa-
niu raka piersi została potwierdzona przez wiarygodne
badania kliniczne. Dzięki rosnącej samoświadomości oraz
licznym kampaniom medialnym mammografia odgrywa
coraz większą rolę w życiu polskich kobiet. Ma ona naj-
większe znaczenie w wykrywaniu wczesnego raka piersi,
co znacząco zmniejsza umieralność z powodu tego no-
wotworu. Obecnie jest to jeden z najczęściej występują-
cych nowotworów wśród kobiet w Polsce.

Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” już
od ponad 8 lat organizuje i popiera działania służące opiece
nad chorymi i niepełnosprawnymi osobami. Celowi temu
służy szereg organizowanych przez nas społecznych ak-
cji i wydarzeń, których celem jest gromadzenie środków
finansowych na potrzeby zabezpieczenia medycznego
i rehabilitacyjnego osób podopiecznych.

Dzisiaj jednym z głównych celów naszej działalności
jest udzielenie szerokiego wsparcia społecznego Dyrekcji
krośnieńskiego szpitala w staraniach o pozyskanie środ-
ków finansowych na zakup nowego mammografu.

Nie możemy dopuścić, aby kobiety z naszego Regio-
nu pozbawione były możliwości wykonywania ratujących
życie badań mammograficznych.

Krośnieński szpital posiada bardzo dobrą, fachową ka-
drę medyczną, także nowoczesne zaplecze laboratoryjne nie-
zbędne w wykonywaniu badań diagnostycznych i dalszej
terapii pacjentek. Badanie mammograficzne jest badaniem
przesiewowym, służącym wykrywaniu wczesnych zmian
nowotworowych raka piersi u kobiet. Pamiętać należy, że
wczesne wykrycie zmiany nowotworowej umożliwia szyb-
kie wdrożenie leczenia. Uzupełnione o badanie ultrasono-
graficzne i biopsję powoduje, że skuteczność terapii jest więk-
sza. Badanie mammograficzne jest skuteczne, ekonomicznie
opłacalne i bezpieczne dla pacjentek.

W imieniu Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo
Wszystko” zwracam się do wszystkich, którym na sercu

„Kampania społeczna, nad którą przypięłam
różową wstążkę”. Apel

„I w ciężkiej chorobie tkwi dobro
kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę.”

Lew Tołstoj

leży zdrowie i życie matek, żon, sióstr – kobiet powiatu
krośnieńskiego, ale także związane z tym szczęście wielu
setek rodzin o wsparcie naszego Apelu i naszych starań.

Nie marnujmy ani jednej chwili!!!
Kamila Bogacka

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro,
Mimo Wszystko”

Przebieg „Kampanii Społecznej, nad którą przy-
pięłam różową wstążkę”

Zainaugurowana 15 października 2016 roku przez
Panią Kamilę Bogacką „Kampania społeczna, nad którą
przypięłam różową wstążkę” postawiła sobie za cel ze-
branie pieniędzy na zakup mammografu dla Podkarpac-
kiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Kro-
śnie. Jak podkreśla Organizatorka akcji, nie chodzi tylko
o 1,5 mln zł na nowy sprzęt – chodzi i zdrowie i życie
kobiet. W realizacji celów Kampanii od samego początku
uczestniczą Wolontariusze Stowarzyszenia „Czyń Dobro,
Mimo Wszystko” – uczniowie Zespołu Szkół w Korczy-
nie oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Krośnie. Biorą udział w cotygodniowych spotka-
niach, aktywnie pracują na rzecz kampanii, wykorzystu-
jąc do tego celu media społecznościowe oraz bezpośred-
nie kontakty z ludźmi w swoim otoczeniu.

W ciągu zaledwie dwóch miesięcy od rozpoczęcia
Kampanii, udało się wystosować kilkadziesiąt listów
z Apelem o wsparcie. Zostały one skierowane do Ojca
Świętego Papieża Franciszka, Pierwszej Damy Rzeczy-
pospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Duda, Marszałka
Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Ministra Zdrowia Kon-
stantego Radziwiłła, Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego Władysława Ortyla, Wojewody Podkarpackiego
Ewy Leniart, podkarpackich parlamentarzystów, władz
NSZZ „Solidarność”, władz samorządowych szczebla wo-
jewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz dotychcza-
sowych darczyńców Stowarzyszenia. Na specjalnie uru-
chomionym rachunku bankowym Stowarzyszenia poja-
wiły się już pierwsze wpłaty.

Staraniem Zarządu Stowarzyszenia oraz Wolontariu-
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szy zostały opracowane i pięknie wydane ulotki informu-
jące o ważności przeprowadzania badań profilaktycznych
z wykorzystaniem mammografu. Podany został także
numer rachunku bankowego, na który każdy może doko-
nać dobrowolnej wpłaty.

Już 4 listopada 2016 r. podczas III Gali z okazji Dnia
Pracownika Służby Zdrowia zorganizowanej przez Pod-
karpacki Szpital Wojewódzki w Krośnie oraz Stowarzy-
szenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” Pani Kamila Bo-
gacka poinformowała o trwającej Kampanii Społecznej,
podkreślając cenę szybko upływających dni. Dodatkowo,
dnia 1 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie zorganizowało przed
Szpitalem Wojewódzkim w Krośnie konferencję prasową
z udziałem telewizji ogólnopolskich i regionalnych. Mate-
riał poświęcony „Kampanii społecznej, nad którą przypię-
łam różową wstążkę” ukazał się w Informacjach Polsat
News, Aktualnościach TVP Rzeszów, na kanale Nowa TV
oraz w internetowych wydaniach programów informacyj-
nych obejmując swoim zasięgiem całą Polskę.

Dzięki staraniom Grzegorza Nieradki, który od pierw-
szego dnia aktywnie włączył się w pomoc na rzecz pozy-
skania mammografu dla krośnieńskiego szpitala, dnia
2 grudnia 2016 r. doszło do spotkania w Ministerstwie

Zdrowia w Warszawie. W imieniu
Ministra Zdrowia Konstantego Ra-
dziwiłła z organizatorami Kampanii
spotkała się Minister Katarzyna Gło-
wala – Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia nadzorująca De-
partament Polityki Zdrowotnej. Na
ręce Minister złożone zostały dodat-
kowo pisma z wnioskiem o rozsze-
rzenie zakresu badań pracowniczych
o badanie mammograficzne dla ko-
biet i badanie gruczołu krokowego
u mężczyzn. W uzasadnieniu poda-
no, iż koszt badań diagnostycznych
jest o wiele mniejszy niż koszty póź-
niejszego leczenia.

Kolejnym krokiem podjętym
przez Stowarzyszenie było wystoso-

wanie pisma do Wojewody Podkarpackiego z prośbą
o złożenie wniosku do Prezesa Rady Ministrów o uru-
chomienie rezerw budżetowych Państwa Polskiego.

Oczekując jednak na odpowiedzi, zdając sobie sprawę
z przedłużających się procedur i mając w świadomości cenę
każdego upływającego dnia, której wartość to zdrowie
i życie kobiet oraz szczęście całych rodzin, Organizatorzy
zwracają się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli
o dokonywanie wpłat na specjalnie uruchomione konto:

Nr konta bankowego:
78 8642 1083 2002 7101 6085 0002
Stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”
38-400 Krosno, ul. Sienkiewicza 2, Polska
z tytułem wpłaty:
na zakup mammografu dla krośnieńskiego szpitala

Zachęta JE ks. Arcybiskupa Adama Szala Metro-
polity Przemyskiego do poparcia „Kampanii społecz-
nej, nad którą przypięłam różową wstążkę”

Fragmenty listu z dn. 31 października br. wystoso-
wanego do Księdza Arcybiskupa Adama Szala Metropo-
lity Przemyskiego:
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Wasza Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcy-
biskupie!

Pozwoliłem sobie napisać ten list, stawiając się nieja-
ko w roli „rzecznika” Stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo
Wszystko”, które wystosowało szeroki Apel o włączenie
się do Kampanii Społecznej na rzecz Szpitala Wojewódz-
kiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Przedsięwzięcie pn.
„Kampania Społeczna, nad którą przypięłam różową
wstążkę” ma na celu dokonanie zbiórki pieniędzy na za-
kup nowego mammografu dla krośnieńskiego szpitala.
Pani Kamila Bogacka, Prezes tej jednej z najprężniejszych
instytucji charytatywnych w regionie, zrzeszającej wokół
siebie kilkudziesięciu wspaniałych, oddanych, młodych
wolontariuszy, licznych społeczników i wielkie grono zwy-
kłych ludzi dobrej woli, którzy po prostu chcą pomagać,
przypinając różową wstążkę nad kampanią społeczną, raz
jeszcze potwierdziła przynależność kierowanego przez sie-
bie Stowarzyszenia do międzynarodowej społeczności po-
dejmującej walkę z rakiem piersi u kobiet. 

Kościół, który zawsze stawał po stronie najsłabszych,
także i dziś jest dla nas gwarantem niezawodnej pomocy
dla tych, którzy jej potrzebują.

Mając powyższe na uwadze zwracam się do Waszej
Ekscelencji z pokorną prośbą o udzielenie wsparcia dla
tej inicjatywy. (…) Liczy się każda pomoc, bo na szali
stawiane jest życie i szczęście pacjentek krośnieńskiego
szpitala, pozostawionych dziś bez możliwości poddania
się profesjonalnym badaniom diagnostycznym, a także ich
rodzin. Mając ufność w Miłosierdzie Boże, u schyłku Roku
Jubileuszowego pokornie proszę Waszą Ekscelencję

o udzielenie stosownego wsparcia „Kampanii, nad którą
przypięliśmy różową wstążkę”.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Proszę przyjąć wyrazy czci,

Grzegorz Nieradka
Radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Szanowny Panie Radny,
W odpowiedzi na pismo z dnia 31 października br.

skierowane do Księdza Arcybiskupa Adama Szala pra-
gnę poinformować, że Ksiądz Arcybiskup wyraża
wdzięczność za podejmowanie inicjatyw mających na celu
wsparcie osób zagrożonych lub dotkniętych chorobami
nowotworowymi, które wpisują się w pomoc organom pań-
stwowym, na których ciąży zapewnienie obowiązku do-
stępu do świadczeń medycznych każdemu obywatelowi.

Wspólna inicjatywa zainicjowana przez Stowarzysze-
nie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” mająca na celu za-
kup mammografu z przeznaczeniem dla krośnieńskiego
szpitala umożliwi wielu kobietom skorzystanie z badań
profilaktycznych, a ofiarodawcom da okazję do podziele-
nia się niekiedy „wdowim groszem” na ten szczytny cel.

Z racji na wielkość próśb kierowanych w takich i po-
dobnych sprawach do Księdza Arcybiskupa i Kurii, któ-
rymi zajmuje się Caritas naszej Archidiecezji (…) zachę-
camy, by nawiązać kontakt i współpracę z proboszczami
miejscowych parafii.

Z wyrazami szacunku,
ks. mgr Bartosz Rajnowski

Kanclerz Kurii

Ogólnopolski Konkurs na Gwiazdę Betlejemską.
 Z A P R A S Z A M Y !

Z wielką radością pragniemy zaprosić wszystkie rodziny naszej parafii do aktywnego udziału w ogólnopolskim
Konkursie na Gwiazdę Betlejemską organizowanym przez Fundację Orszak Trzech Króli. Wszystkie wykonane
w ramach konkursu Gwiazdy będziemy nieść podczas III Iwonickiego Orszaku Trzech Króli w dniu 6 styczna 2017 r.
Dzięki temu nasz Orszak będzie barwny, bogaty i atrakcyjny. Jedną z najpiękniejszych gwiazd zgłosimy do ogólnopol-
skiego konkursu, którego Regulamin znajduje się poniżej. Swoje zaproszenie kierujemy przede wszystkim do całych
rodzin (rodziców, dzieci, dziadków), a także do nauczycieli, katechetów i uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Anto-
niego Podgórskiego w Iwoniczu oraz młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, młodzieży RAM, ministrantów
i lektorów oraz opiekunów i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej: Sióstr Felicjanek i Ojców Bonifratrów.
Udział w konkursie to wspaniała rodzinna zabawa i szansa na piękną promocję naszej miejscowości. Organizatorzy
przewidzieli również atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!
Ks. Kazimierz Giera

Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu
Grzegorz Nieradka 

Koordynator Iwonickiego Orszaku Trzech Króli 

REGULAMIN 3. EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA GWIAZDĘ BETLEJEMSKĄ

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Gwiazdę Betlejemską.
2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Orszak Trzech Króli (dalej zwana: Organizator).
3. Konkurs dotyczy jedynie tych gwiazd, które poprowadziły do stajenki Orszak Trzech Króli 6 stycznia 2017

roku, w miejscowości zgłaszającej gwiazdę.
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4. W konkursie udział biorą zdjęcia gwiazd co najmniej ośmioramiennych, nadesłane przez miejscowych koordy-
natorów Orszaku.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Gwiazdę należy sfotografować w taki sposób, by była dobrze widoczna (zadbać o stosowne oświetlenie i tło).
2. Zgłoszenie gwiazdy do konkursu następuje poprzez wysłanie jednego zdjęcia gwiazdy wykonanej własnoręcz-

nie oraz danych informacyjnych na adres e-mailowy: konkurs-gwiazda@orszak.org.
3. Zdjęcie gwiazdy przesyła koordynator Orszaku w danej miejscowości z oficjalnej skrzynki pocztowej OTK

(np. iwonicz@orszak.org).
4. W treści e-maila należy podać:
a) miejscowość: ........... (z jakiej gwiazda pochodzi)
b) autora: ..................... (autorów gwiazdy)
c) wymiary gwiazdy: ............. (szerokość, wysokość)
d) opis gwiazdy: …......… (krótki opis z czego i jak została wykonana - maksymalnie 1 000 znaków).
Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i edycji przesłanego opisu).
5. Zdjęcia należy nadsyłać od dnia 6 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. na adres konkurs-gwiaz-

da@orszak.org.
6. Każda miejscowość może zorganizować lokalny konkurs, poprzez który zostanie wyłoniony laureat reprezen-

tujący ją w konkursie ogólnopolskim.
7. Zdjęcia, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty), pozbawione danych EXIF oraz

kompozycje wielu zdjęć (kolaże) będą dyskwalifikowane.
8. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu muszą być przesłane w formie

plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 72 dpi (minimalne wymiary obrazu w pikselach powinny wynosić
1500 x 1000,wielkość pliku nie może przekroczyć 2,5 MB), umożliwiające powielanie nadesłanych prac.

9. Uczestnik zobowiązuje się do przesłania fotografii w najwyższej posiadanej jakości w wypadku zajęcia nagra-
dzanego miejsca.

§ 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Nagrodzona zostanie tylko jedna miejscowość.
2. Wyboru laureata konkursu dokona jury.
3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 28 stycznia 2017 r.
4. Werdykt jury ukaże się na stronie www.orszak.org oraz na profilu FB Orszaku Trzech Króli.
5. Miejscowość, która zwycięży w konkursie otrzyma od Organizatora atrakcyjną nagrodę.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autor-

skie do gwiazdy widniejącej na nadesłanym zdjęciu. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organi-
zatora za wady prawne, w szczególności, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń
związanych z naruszeniem ich praw autorskich.

2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia gwiazdy oraz opubli-
kowanie imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania jej autora w materiałach promocyjnych związanych
z konkursem oraz Orszakiem Trzech Króli.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zmian przepisów praw-
nych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą niepraw-
dziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora - www.or-
szak.org.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2016 roku.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu. 

NASZA WSPÓLNOTA
ZESPÓŁ REDAKCYJNY : ks. Kazimierz Giera - proboszcz (tel. 13 43 506 25)
Zofia Jakubowicz, Krystyna Gazda, Maria Szajna, Leszek Krukar, Małgorzata Jakubowicz, Grzegorz Nieradka
Skład komputerowy: Jolanta Zuzak
Druk: Chemigrafia Michał Łuczaj Krosno (tel 13 43 254 15)

www.iwoniczparafia.pl
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W niedzielę 30 października i w Dniu Wszystkich
Świętych przy bramach iwonickich cmentarzy już po raz
czwarty stanęli z puszkami członkowie Stowarzyszenia
i liczne grono młodych wolontariuszy z iwonickich gim-
nazjów, aby zebrać środki na statutową działalność
i w ten sposób przyczynić się do renowacji kolejnych
pomników i miejsc pamięci narodowej.

Również w tym roku sprzyjająca aura, zwłaszcza
w Dniu Wszystkich Świętych, spowodowała, że wiele
osób odwiedzających cmentarze przystawało przy kwe-
stujących i dzieliło się swoimi refleksjami na temat wy-
konanych prac oraz podpowiadało, które groby Stowa-
rzyszenie powinno wziąć pod swoją opiekę. W tych roz-
mowach pojawiły się liczne sugestie, aby odrestaurować
groby osób zasłużonych dla polskiej kultury, spoczywa-
jących na naszym cmentarzu. Najczęściej wskazywano
na zaniedbany, ziemny grób malarza batalisty Stanisła-
wa Studenckiego i niszczejący, marmurowy pomnik na
grobie Stanisława Dębicza, aktora scen polskich z okre-
su przed i po II wojnie światowej. Wyrażano troskę
o niszczejące w szybkim tempie grobowce osób zasłużo-
nych dla Iwonicza, które powinny być ozdobą iwonic-
kiego cmentarza, zwłaszcza grobowiec rodziny Załuskich,
grobowiec hrabiny Zofii Tyszkiewiczowej oraz grobo-
wiec rodziny Aleksiewiczów, gdzie pochowany został

Dobre wieści z działalności
Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia"

Nagroda Marszałka Województwa dla naszego Stowarzyszenia

   Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 236/4743/16
z dnia 15 listopada 2016 r. przyznał Iwonickiemu Stowarzyszeniu „Ocalić od zapomnienia” Nagrodę Marszałka
Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów” w kategorii Kultura i tożsamość narodowa, za działal-
ność na rzecz swojego środowiska w 2015 roku.  Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 22 grudnia w Urzędzie
Marszałkowskim w Rzeszowie.

Cieszymy się, że nasza działalność na rzecz Iwonickiej Ojczyzny została tak wysoko oceniona przez Kapitułę
Nagrody na szczeblu województwa. Wyrazy podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy swoimi datkami i dzia-
łaniami na rzecz Stowarzyszenia przyczynili się do uzyskania tej Nagrody. Nasz sukces jest też Waszym sukcesem.

Marek Bliżycki w imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Kwesta na cmentarzach i efekt finansowy. Dziękujemy.
ppłk. dr Józef Aleksiewicz. Dużo uwag zgłaszano do sta-
nu „kaplicy” cmentarnej, która dawno powinna zostać wy-
remontowana lub wyburzona. Członkowie Stowarzysze-
nia obiecywali, że wszystkie te sugestie wezmą pod uwa-
gę planując prace renowacyjne w kolejnym roku działal-
ności, ale znane Zarządowi realia cenowe są nieubłagane
i ze zgłoszonych pomysłów, tylko nieliczne mogą zostać
zrealizowane, pomimo bardzo dobrych wyników zbiórki.
Ponadto pozostaje wątpliwość, czy wolno Stowarzysze-
niu podejmować prace renowacyjne przy grobach, gdy
wiadomo, że żyją członkowie rodziny osób zmarłych i to
oni powinni dbać o groby swoich bliskich.

Po komisyjnym otwarciu puszek i przeliczeniu ich za-
wartości możemy poinformować, że w wyniku przepro-
wadzonej kwesty w dniach 30.10 i 01.11.2016 r., zareje-
strowanej na portalu zbiórek MSWiA pod numerem 2016/
3678/OR, Mieszkańcy Gminy i odwiedzający cmentarze
Goście z całej Polski wykazali się szczodrością wrzuca-
jąc do puszek łącznie 6.742,40 zł, 13 €, 5 węgierskich
forintów(!) i 1 amerykańskiego centa(!).

Z całego serca dziękujemy za zaufanie, którym nas
Państwo obdarzyliście i obiecujemy, że do następnego Dnia
Wszystkich Świętych na starym cmentarzu przybędą ko-
lejne odrestaurowane pomniki i uporządkowane groby.

         Bardzo gorące podziękowania należą się wszyst-
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Uczniowie i wychowankowie OSiW OHP w Iwoniczu
kolejny raz porządkują miejsca pamięci

Już po raz trzeci w czasie ostatnich kilkunastu mie-
sięcy grupa młodzieży z Zespołu Szkół przy Ośrodku
Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu pracowała przy
porządkowaniu cmentarza cholerycznego i otoczenia po-
mnika zamordowanych patriotów w Lesie Grabińskim.
Poprzednio były to prace wspomagające powstawanie
cmentarza cholerycznego, a w dniu 26 października, z

inicjatywy dyrekcji szkoły, porządkowano te dwa ważne
iwonickie miejsca pamięci przed zbliżającym się Dniem
Wszystkich Świętych. Na początku pojawiło się lekkie
zaniepokojenie czy uczniowie przyjdą, bo prezesi
Stowarzyszenia oczekiwali na uczniów przed zej-
ściem do pomnika w Lesie Grabińskim, a tymcza-
sem młodzież poszła na cmentarz choleryczny i tam
rozpoczęła pracę. Załączone zdjęcia ukazują pra-
cujących z dużej odległości. Po rozpoczęciu porząd-
kowania zejścia do pomnika, do pracującej młodzie-
ży dołączył dyrektor Zespołu Szkół Pan Krzysztof
Buczek, który zaproponował stałą współpracę po-
między Zespołem Szkół przy OSiW a Iwonickim
Stowarzyszeniem. Propozycja została przez preze-
sów przyjęta i zostanie przedstawiona do akcepta-
cji na najbliższym spotkaniu członków Stowarzy-
szenia. Dotychczasowe doświadczenia z działań
młodzieży są tylko i wyłącznie pozytywne. Dziew-

częta  i chłopcy pracują sprawnie w sympatycznej atmos-
ferze. Przy okazji poszerzają swoją wiedzę historyczną o
miejscach, w których porządkowaniu pomagają. Mamy
wrażenie, że zapowiada się dobra, wieloletnia współpra-
ca.

Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje młodzieży
i kadrze pedagogicznej OSiW OHP za dobrze wykonaną

pracę na rzecz naszego iwonickiego środowi-
ska.

       Na marginesie zaangażowania mło-
dzieży należy dodać, że gdy jedni pracują, aby
miejsca pamięci i dojście do nich wyglądały
estetycznie inni robią wszystko, aby ten po-
zytywny obraz zniszczyć. Każdy kto przy
okazji Święta Zmarłych wybierze się do Lasu
Grabińskiego najpierw zobaczy przy drodze
z płyt leżące w trawie stare telewizory, na-
stępnie starą wersalkę i starą lodówkę, a jak
dojdzie do końca płyt, to będzie miał problem
z dojściem do bramy witającej odwiedzają-
cych pomnik, bo utonie w błocie, w jakie za-
mienili piękną trawiastą polanę użytkownicy
samochodów terenowych, którzy kilka dni
temu urządzili sobie rajd na trasach przygo-
towanych dla pieszej turystyki. Takie działa-
nia wymagają naszego wspólnego społeczne-

go potępienia.
                                  Marek Bliżycki

kim członkom Stowarzyszenia, sympatykom i wolonta-
riuszom, którzy poświęcili swój czas dla szlachetnego celu.
Szczególne uznanie wyrażamy młodzieży z gimnazjów w
Iwoniczu i Iwoniczu-Zdroju, która licznie stawiła się na
nasz apel. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy
bez względu na zasobność własnego portfela wsparli naszą
działalność. Przyrzekamy, że żadna zebrana złotówka nie
zostanie zmarnowana.

Zapraszamy na spotkania Stowarzyszenia w każdy
drugi czwartek miesiąca o godzinie 17.00 do remizy OSP
w Iwoniczu-Zdroju.

Załączone zdjęcia są refleksją po Święcie Zmarłych,
migawkowo pokazują przebieg kwesty i niektóre groby
objęte opieką Stowarzyszenia.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami Zarząd Sto-
warzyszenia

Marek Biżycki
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Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od za-
pomnienia” z satysfakcją informuje, że renowacja pomnika
na grobie Józefa Puchalskiego została zakończona. Po-
mnik został poddany renowacji ze względu na wartość
artystyczną i fakt, że Józef Puchalski był prawdopodob-
nie kolejnym uczestnikiem Powstania Styczniowego, któ-
ry został pochowany na iwonickim cmentarzu.

W ramach porządkowania grobów zostały też umyte
nagrobki, odnowione tablice i pomalowane krzyże na gro-
bach żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zmarli w Excel-
siorze w grudniu 1945 i styczniu 1946 roku. Są to kpr.
Władysław Plewa, st. szer. Leopold Klimaszewski i szer.
Władysław Olszanowski.

Stowarzyszenie bardzo dziękuje społeczności naszej
Gminy za podpowiedzi i sugestie, które groby i pomniki
powinny zostać poddane renowacji. W większości przy-
padków jesteśmy zgodni z wnioskodawcami, że wskazy-
wane groby i pomniki wymagają odnowienia lub powin-
ny zostać wybudowane od nowa, ale ograniczają nas dwa

Renowacja pomnika na grobie
Józefa Puchalskiego zakończona

czynniki. Są to skromne środki finansowe i często fakt,
że osoby spoczywające w zniszczonych lub zaniedbanych
grobach mają żyjące rodziny, na których spoczywa mo-
ralny obowiązek dbania o groby swoich bliskich albo
powinny to czynić bogate stowarzyszenia, które taką dzia-
łalność mają wpisaną w swoich statutach. Stowarzysze-
nie kontaktuje się z takimi osobami lub instytucjami, de-
klarując pomoc i współpracę, ale najczęściej nasze apele
pozostają bez odzewu.

Ze swojej strony deklarujemy, że żadnego sygnału ze
strony społeczeństwa nie pozostawimy bez rozpatrzenia,
a realizację kolejnych prac będziemy podejmować w miarę
pozyskiwanych środków.

W imieniu Zarządu – Marek Bliżycki

Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od Zapomnienia”
przekazało kwotę 5000 zł dla Parafii w Iwoniczu na po-
trzeby związane z pracami remontowo - konserwacyjny-
mi przy Kościele pw. Wszystkich Świętych.

11listopada br. w całym kraju
uroczyście obchodzono 98. roczni-
cę odzyskania niepodległości przez
Polskę.

W gminie Iwonicz-Zdrój obcho-
dy rozpoczęły się o godz. 13.30 kon-
certem pieśni patriotycznych w wy-
konaniu chóru Cantate z Iwonicza
pod dyrekcją pana Grzegorza Prze-
pióry. Wybrany repertuar i znakomi-
te jego wykonanie wprowadziły ze-
branych w prawdziwie patriotyczny
nastrój. Po koncercie w kościele pa-
rafialnym w Iwoniczu-Zdroju zosta-
ła odprawiona Msza św. za Ojczyznę
celebrowana przez proboszcza para-

 11 LISTOPADA W  GMINIE IWONICZ-ZDRÓJ
fii ks.Bogdana Nitkę. Następnie zgro-
madzeni na uroczystości przeszli pod
Krzyż Milenijny, gdzie po krótkiej
modlitwie złożyli wiązanki kwiatów.
Reprezentujący gminę burmistrz Pan
Witold Kocaj w swoim przemówie-
niu wskazał na znaczenie obchodzo-
nego święta i wartość wolności w cza-
sach  pokoju. Podkreślił, jak ważna
jest rola pracy, jedności i zgody na-
rodowej, by naród zawsze mógł cie-
szyć się wolnością, a przelana w prze-
szłości krew pozostała ważnym lecz
jedynie historycznym wspomnieniem.
Aby podkreślić konieczność ciągłego
dbania o ojczyznę i jej niepodległość,

burmistrz przytoczył słowa marszałka
Józefa Piłsudskiego: Polacy chcą niepod-
ległości, lecz pragnęliby, aby ta niepod-
ległość kosztowała dwa grosze i dwie
krople krwi. A niepodległość jest dobrem
nie tylko cennym ale bardzo kosztow-
nym.

 Dalsza część uroczystości miała
miejsce w sali kina Wczasowicz. Tam
w koncercie pieśni patriotycznych zapre-
zentowała się orkiestra dęta z Iwonicza,
zaś laureaci Gminnego Konkursu Poezji
Patriotycznej - uczniowie szkół z Iwoni-
cza Zdroju, Lubatówki i Lubatowej
przedstawili poruszający program arty-
styczny "Dla Ciebie Ojczyzno".
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Konferencja Biblijna

W Ośrodku Caritas w Myczkowcach 12 listopada zgromadziło się około 220 osób na dziesiątej już z kolei Kon-
ferencji Biblijnej pt. „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. Zaproszonych gości serdecznie powitał i w klimat
konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – dyrektor Ośrodka.

Pierwszy wykład zatytułowany: „Biblia o królowaniu Boga” wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek z Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Temat drugiego wykładu podejmował zagadnienie: „Wydarzenie pod Cezareą Filipową (Mk 9,27-33) i jego zna-
czenie dla formacji Jezusowego ucznia w Ewangelii wg. św. Marka”. Wygłosił go ks. dr Tomasz Bąk z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.

Następny wykład: „Muzyka instrumentalna w Starym Testamencie. KSIĘGI HISTORYCZNE” przedstawił
ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czwarty wykład: „Mało znane rośliny biblijne cz. III”  zaprezentowała dr hab. Zofia Włodarczyk z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, z Katedry Roślin Ozdobnych.

Piąty wykład: „Krzyż w życiu Jezusa z Nazaretu” wygłosił ks. dr hab. Jacenty Mastej wykładowca Katolickiego
Uniwersytetu.

Ostatni temat: „Symbole obietnic dla zwycięzcy w walce o wiarę wg Apokalipsy Św. Jana 2,3” przybliżyła słucha-
czom dr Ewa Janus z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Biblijnej wykładów ukarzą się, jak co roku,
w roczniku LUMEN BIBLIAE.

Podsumowaniem konferencji była uroczysta Msza św. celebrowana w Godzinie Miłosierdzia w kaplicy Ośrodka,
której przewodniczył ks. dr Marek Dzik – dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej, a homilię wygłosił
ks. prof. Tomasz Jelonek.

Kontynuacją Mszy św. była adoracja Najświętszego Sakramentu, którą animowała grupa młodzieży MOST
z Targowisk.

                                                                                wg. strony internetowej Ośrodka: www.myczkowce.or

PO WIEDZĘ I BOGACTWO DUCHOWE
Temu tematowi służą od lat Spotkania Ekumeniczne i Konferencje Biblijne w Ośrodku Caritas w Myczkow-
cach, organizowane przez dyrektora Ośrodka ks. prałata Bogdana Janika naszego rodaka. Kolejny już raz ks.
dyrektor służył swoją gościnnością dla wszystkich zainteresowanych odkrywaniem i pogłębianiem ważnych
treści religijnych  i patriotycznych. Temu celowi służyły:

Sesja naukowa w Ośrodku Caritas

W Ośrodku Caritas w sobotę 15 października odbyły się X Spotkania Ekumeniczne, których tematem były: „Dzia-
łania wojenne na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim w latach 1939 -1944”.

Licznie zebranych gości serdecznie powitał gospodarz Ośrodka ks. Dyrektor Bogdan Janik, który wprowadził
w temat sesji naukowej.

Prelegenci zaprezentowali następujące zagadnienia:
1. Wojna Słowacko - Polska w 1939 r. Działania militarne na terenie Beskidu Niskiego i Bieszczadów - mgr Józef

Stolarczyk - Bachórz.
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2. „Jazda szturmowa na Lwów” (8-
12.IX.1939) - fakty i mity na temat
szlaku bojowego niemieckiej 1 Dywi-
zji Górskiej podczas Kampanii Pol-
skiej '39 - Paweł Kukurowski – Wro-
cław.

3. Fortyfikacje II wojny światowej
w Bieszczadach - mgr Robert Bańkosz
Prezes Stowarzyszenia Przewodników
Turystycznych Karpaty w Sanoku.

4. „Działalność ukraińskich nacjo-
nalistów w Bieszczadach w latach
1939 - 1944” - Artur Brożyniak - Od-
działowe Biuro Badań Historycznych
IPN w Rzeszowie.

5. Trasa kurierska ZWZ - AK,
kryptonim „LAS” - Krystyna Chowa-
niec - Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Sanoku.

6. Bitwa o wzgórze 995. Działania 1 Armii Gwardii w rejonie głównego grzbietu karpackiego na odcinku Czerenin
- Płasza jesienią 1944 roku - dr Piotr Sadowski - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym
Targu.

Wykłady cieszyły się wielkim zainteresowaniem, ponieważ prelegenci przedstawili dogłębną analizę i szczegółowo
wyjaśnili trudne zagadnienia. Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej sesji ekumenicznej wykładów
ukarzą się, jak co roku, w roczniku OIKUMENE CARPATHIA.

O godzinie 15 wszyscy zgromadzili się w kaplicy Ośrodka na uroczystej Mszy św. Koncelebrze przewodniczył
ks. bp. Kazimierz Górny, a homilię wygłosił ks. prałat Władysław Jagustyn – proboszcz parafii Św. Krzyża w Rze-
szowie.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się do Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie pod pomnikiem św. Jana Pawła
II uczestniczyli w modlitwie za Ojczyznę oraz o jedność Kościoła.

Kolejnym punktem programu była biesiada regionalna, podczas której koncertował zespół „MOST” z Targowisk
koło Krosna. Zaproszeni goście delektowali się wyśmienitymi regionalnymi potrawami przygotowanymi przez panie
pracujące w kuchni OWR Myczkowce.
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Z okazji doniosłego jubileuszu 70-lecia Lu-
dowych Zespołów Sportowych w październi-
ku 2016 roku spotkali się byli i obecni spor-
towcy, trenerzy i działacze z powiatu krośnień-
skiego.

Historię Ludowych Zespołów Sportowych
przedstawił Józef Habrat organizator i spon-
sor jubileuszu. W swoim wystąpieniu przypo-
mniał, że dzięki strukturom LZS i skupionym
wokół nich działaczom społecznym budowano
boiska sportowe z zapleczem, kupowano sprzęt
sportowy, organizowano rozgrywki i zawody
sportowe. Podkreślił, że uprawianie sportu
i prowadzone akcje społeczne zawsze sprzyja-
ły w integrowaniu się społeczności wiejskich.

W obecnej  rzeczywistości bez dotacji ze
strony samorządów oraz ofiarności działaczy
w pozyskiwaniu środków, funkcjonowanie klu-
bów wiejskich i małomiasteczkowych byłoby niemożliwe
– podkreślił podczas spotkania Łukasz Aszklar Prezes Po-
wiatowego Zrzeszenia LZS w Krośnie a zarazem dzia-
łacz Iwonki  Iwonicz.

Za oddanie, ofiarność, zaangażowanie często kosz-
tem rodzin, wolnego czasu, podziękował działaczom, spor-
towcom i trenerom przewodniczący Podkarpackiego Zrze-
szenia LZS Józef Krzywonos.

W uroczystości jubileuszowego spotkania wzięła
udział liczna delegacja z Gminy Iwonicz-Zdrój reprezen-
tująca kluby Iwonka Iwonicz: Łukasz Aszklar, Marian
Kinel, Krzysztof Rajchel, Bogdan Rogowski, Dariusz
Rogowski, Stanisław Kenar, LZS Lubatówka Piotr Knap
oraz Józef Rygiel. Warto dodać, że LKS Iwonka Iwonicz
w 2018r. obchodzić będzie 70 – lecie powstania.

Aktualnie klub Iwonka Iwonicz prowadzi sekcje pił-
karskie w których ćwiczy i uczestniczy około 80 piłkarzy
w rozgrywkach młodzieżowych: młodzicy, juniorzy młod-

70-LECIE  LZS W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM

si, juniorzy starsi oraz seniorzy w klasie ”okręgowej”.
W tym miejscu działacze i zawodnicy LKS Iwonki

Iwonicz dziękują Samorządowi Gminnemu w Iwoniczu
Zdroju a także sponsorom za pomoc finansową bez której
klub nie mógłby prowadzić pracy z młodzieżą. Jubileusz
70-lecia LZS w powiecie krośnieńskim był okazją do po-
dziękowania działaczom i sportowcom. Wyróżnieni dzia-
łacze zostali nagrodzeni „Listami Gratulacyjnymi Staro-
sty Krośnieńskiego” i Powiatowego Zrzeszenia LZS.
Odznaką „Zasłużony Działacz LZS” (odznaczenie przy-
znane przez krajowy Zarząd LZS) otrzymali: Piotr Knap
z Lubatówki oraz Stanisław Kenar i Krzysztof Rajchel
z Iwonicza.

Na zakończenie spotkania jego organizator Józef Ha-
brat i Prezes Podkarpackiego Zrzeszenia LZS w Krośnie
Łukasz Aszklar podziękowali wszystkim członkom LZS
za aktywność i czas poświęcony na działalność  sportową.

źródło: Nasz Powiat
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AKTUALNOŚCI ZS IWONICZ
Akademia z okazji Święta Nie-

podległości
„Opowiedz nam, moja Ojczy-

zno“jak matka dzieciom ciekawym,“o
latach znaczonych blizną“na wiekach
chwały i sławy.”

11 listopada 1918 roku to jedna z
najważniejszych dat w historii Pol-
ski. Dzień ten przypomina o dążeniu
pokoleń Polaków, na przestrzeni 123
lat do odzyskania, utraconej na sku-
tek zaborów wolności.

Dla upamiętnienia tej ważnej
rocznicy w przededniu Narodowego
Święta Niepodległości uczniowie na-
szej szkoły spotkali się na uroczystej
akademii. Akademia rozpoczęła się od
wspólnego odśpiewania hymnu naro-
dowego. 

Następnie uczniowie klasy II TŻ,
pod kierunkiem pani Izabeli Śliwki
przedstawili przygotowany montaż
słowno-muzyczny, w którym wier-
szem i piosenką przypomnieli polskie
drogi do wolności.

11 listopada to symbol miłości oj-
czyzny, walki o wolność, wiarę i zwy-
cięstwo. Biel to niepokalanie i uczci-
wość. Czerwień – odwaga i walecz-
ność. Barwy narodowe nosimy z dumą
od wieków. Oddając szacunek symbo-
lom narodowym, oddajemy go wszyst-
kim Polakom, tym, którzy odeszli,
i tym, którzy żyją obecnie.

Izabela Śliwka

X Powiatowy Konkurs Polskiej
Pieśni Patriotycznej

Alina Duszczyńska, uczennica kla-
sy I TŻ, zajęła I miejsce w X Powiato-
wym Konkursie Polskiej Pieśni Patrio-
tycznej. Odbył się on się 3 listopada
w Rymanowie w kinie „Sokół”. W zma-
ganiach konkursowych brało udział 55
reprezentantów szkół ponadgimnazjal-
nych, podstawowych oraz gimnazjów.
Naszą szkołę reprezentowali także: Pa-
trycja Domaradzka oraz śpiewająca z gi-
tarowym akompaniamentem Krystiana
Borka - Barbara Szumańska (kl. III LO).

Laureaci konkursu wystąpili pod-
czas powiatowych obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości, któ-
re odbyły się 11 listopada w Ryma-
nowie.

Urszula Haduch

Wyróżnienie w konkursie histo-
rycznym

„Miejsce Polski w Europie w kon-
tekście 1050 - lecia Chrztu Polski” -
pod takim tytułem 8 listopada 2016r.
w ZSP nr 5 w Krośnie odbył się finał
konkursu dla młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu powiatu kro-
śnieńskiego i miasta Krosna. Konkurs
został zorganizowany pod patronatem
Posła do Parlamentu Europejskiego
Tomasza Poręby, Posła na Sejm RP
Piotra Babinetza przy współpracy
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Naszą szkołę reprezentowali:
Zuzanna Konik (I LO), Monika Urba-
nek (I TŻ), Szymon Folta (II LO)
i Marcin Rysz (IV TAK). Konkuren-
cja była bardzo duża, startowało po-
nad 50 uczniów ze szkół krośnień-
skich i powiatu krośnieńskiego, a na-
groda bardzo atrakcyjna. Nagrodą
główną był wyjazd do Brukseli i zwie-
dzanie głównej siedziby Parlamentu
Europejskiego dla 15 finali-
stów.“Wśród nagrodzonych wyjaz-
dem znalazł się uczeń naszej szkoły
Szymon Folta z klasy II LO.“

Gratulujemy Szymkowi wyróż-
nienia i czekamy na relację z podróży.

Klub Historyczny im. AK

Wojtek i Jakub stypendystami
Prezesa Rady Ministrów

W dniu 16 listopada 2016 r. 226
uczniów z województwa podkarpackie-
go otrzymało stypendia Prezesa Rady
Ministrów w trakcie uroczystości, któ-
ra odbyła się w Podkarpackim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W
spotkaniu uczestniczyła Ewa Leniart
wojewoda podkarpacki.“Z naszej Szko-
ły stypendystami zostali Wojciech Be-
kier z kl.II Technikum Pojazdów Sa-
mochodowych oraz Jakub Borys z kl.III
Liceum Ogólnokształcącego.

Stypendia Prezesa Rady Mini-
strów przyznawane są uczniom szko-
ły maturalnej, którzy otrzymali pro-
mocję z wyróżnieniem i najwyższą w
szkole średnią ocen lub wykazują
szczególne uzdolnienia w co najmniej
jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
w niej najwyższe wyniki. “Wojtkowi
i Kubie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Elżbieta Zajdel

Sportowe podsumowanie roku
szkolnego 2015/2016

12 Października 2016r odbyło się
w naszej szkole Powiatowe Podsumo-
wanie Współzawodnictwa Sportowego
Szkół za rok szkolny 2015/16. Wyróżnio-
no najlepsze szkoły rywalizujące w zawo-
dach Szkolnego Związku Sportowego w
ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gim-
nazjady i Licealiady. Rywalizujący w ra-
mach Liceliady nasz Zespół ponownie oka-
zał się najlepszy i z ogromną przewagą
punktową, wyprzedził ZSGH Iwonicz
Zdrój oraz MZSP Miejsce Piastowe.

Puchar wraz z dyplomem i talo-
nem na sprzęt sportowy, naszej repre-
zentacji wręczył Starosta Krośnień-
ski Pan Jan Juszczak.

Do największych osiągnięć na-
szych sportowców w minionym roku
możemy zaliczyć:

Srebrny medal w lidze lekkoatle-
tycznej chłopców,

Brązowy medal w sztafetowych
biegach przełajowych chłopców,

IV miejsce w piłce ręcznej dziewcząt,
V miejsce w piłce ręcznej chłopców,
V Miejsce Bartłomieja Kasprzyc-

kiego w indywidualnych biegach prze-
łajowych.

Łącznie uczniowie naszej szkoły,
zdobyli 470 punktów, co dało 18 miej-
sce w województwie na 166 sklasyfi-
kowanych szkół.

Sportowe podsumowanie współ-
zawodnictwa, było także okazją do
wręczenia dyplomów podziękowania
za współpracę ze Szkolnym Związ-
kiem Sportowym dla Starosty Kro-
śnieńskiego Jana Juszczaka, wicesta-
rosty Adolfa Kasprzyka i Grażyny
Ostrowskiej z biura kultury, promo-
cji i sportu, które przekazał przewod-
niczący PSZS Jerzy Janusz.

Uroczystości towarzyszyły występy
taneczne, wokalne oraz kabaretowe. Wy-
stąpił między innymi zespół aerobowy z
Gimnazjum w Iwoniczu pod kierunkiem
Alicji Szczurek, kabaret w wykonaniu
Marcina Lenika i Mateusz Wokurki
uczniów klasy III LO oraz duet Oliwia
Hap – Krystian Borek z klasy III LO.

Naszym sportowcom gratulujemy
osiąganych wyników. Wyrażamy tak-
że nadzieję że nowy rok szkolny bę-
dzie obfitował w wiele sukcesów.

Tomasz Staroń
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Promujemy czytanie książek
Uczniowie Gimnazjum Publiczne-

go w Iwoniczu chętnie włączają się
w akcje promujące czytanie i czytel-
nictwo wśród młodych ludzi. 5 wrze-
śnia 2016 roku wzięli udział w akcji
„Narodowe czytanie 2016”. Wspól-
nie czytali teksty Henryka Sienkiewi-
cza, aby uczcić Rok Sienkiewiczow-
ski 2016. W przygotowanej prezen-
tacji znalazły się takie dzieła pisarza
jak fragmenty Quo Vadis czy Krzy-
żaków. Wspólne czytanie było okazją
nie tylko do zgłębienia piękna utwo-
rów pisarza, ale również rozmowy
o dziełach literackich i możliwościach
ich prezentowania i interpretowania.
Szczególne podziękowania należą się
uczniom klasy II a Darii Penar, We-
ronice Karnasiewicz, Karolinie Gór-
skiej i Wiktorii Tomkiewicz, które do-
datkowo czytały teksty Sienkiewicza
uczniom Szkoły Podstawowej w Iwo-
niczu. Natomiast 29 września 2016
roku uczniowie naszej szkoły: Oliwia
Zajdel, Karolina Górska, Weronika
Karnasiewicz oraz Wiktor Czerwień-
ski promowali czytanie książek wśród
swoich młodszych kolegów ze Szko-
ły Podstawowej w Iwoniczu. Biorąc
udział w Dniu Głośnego Czytania
prezentowali uczniom klasy V i VI
swoje ulubione książki. Zadanie wy-
magało odwagi i umiejętności radze-
nia sobie z tremą, gdyż jak się okaza-
ło wcale nie jest łatwo stanąć przed
całą klasą uczniów i głośno czytać.
Na szczęście wszystkim udało się za-
ciekawić swoją interpretacją i prze-
konać, że warto czytać. Natomiast

GIMNAZJUM IWONICZ
Daria Penar, Karolina Górska, We-
ronika Karnasiewicz oraz Wiktor
Czerwieński wzięli udział w obcho-
dach Międzynarodowego Dnia Posta-
ci z Bajek. Dzięki swej pomysłowo-
ści, a przede wszystkim chęciom, od-
wiedzili uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Iwoniczu w przygotowanych
na tę okazję strojach, przypominają-
cych o ulubionych bajkach. Przepro-
wadzili wśród maluszków konkursy
wiedzy o przeczytanych bajkach.
Była to świetna okazja nie tylko do
wspólnej zabawy, ale również promo-
wania czytelnictwa wśród najmłod-
szych. Największą atrakcją w każdej
grupie było pojawienie się „tajemni-
czej krówki”, z którą każdy chciał
mieć własne zdjęcie (w tej niezwykłej
roli Wiktor Czerwieński). Oby wię-
cej takich akcji promujących czyta-
nie książek w każdym wieku. O tym,
że młodzież lubi czytać świadczy rów-
nież fakt, iż podejmują się realizacji
projektów edukacyjnych związanych
z czytaniem.

Marzena Muzyka

„Czy to magia? Nie, to czysta
nauka”

6 grudnia nasza szkoła gościła
grupę animatorów „Zaelektryzowa-
ni”. Zaprezentowali oni spektakl pt.
„Czy to magia? Nie, to czysta nauka”.
Grupa ta specjalizuje się w propago-
waniu atrakcyjnej edukacji poprzez
przedstawienie interaktywnych spek-
takli, których celem jest – poza ele-
mentem rozrywkowym – przemyca-
nie treści naukowych.

Podczas pokazu, w sposób bardzo
ciekawy i widowiskowy animatorzy
przypomnieli podstawy anatomii
ludzkiego ciała i podstawowe funk-
cje życiowe organizmów oraz prezen-
towali doświadczenia z fizyki i che-
mii. Uczniowie dowiedzieli się, m.in.
na czym polega gwałtowny samoza-
płon gliceryny pod wpływem silnego
utleniacza, np. nadmanganianu pota-
su, tworzenie się mgły czy wytwarza-
nie domowym sposobem wodoru.
Młodzież obejrzała również widowi-
skowy eksperyment nazywany „sło-
niowa pasta do zębów” czyli reakcję
30% nadtlenku wodoru (perhydrolu)
z tlenkiem manganu. Największą
atrakcją spektaklu była możliwość
aktywnego uczestnictwa gimnazjali-
stów w pokazie. Wszyscy uczniowie
byli pod ogromnym wrażeniem pre-
zentowanych doświadczeń i zadowo-
leni z takiego „prezentu mikołajkowe-
go” zasponsorowanego przez Radę
Rodziców.

W tym dniu do naszej szkoły przy-
był również wraz ze swoimi pomoc-
nikami Święty Mikołaj. Rozdając pre-
zenty sprawił radość wszystkim
uczniom i nauczycielom.

Sabina Józefowicz-Boczar

Powiatowa Gimnazjada w teni-
sie stołowym chłopców

W dniu 30 listopada 2016 r.
w Dukli odbyła się Powiatowa Gim-
nazjada w tenisie stołowym chłopców.
W zawodach wzięło udział 7 szkół.
Naszą szkołę i gminę Iwonicz-Zdrój
dzielnie reprezentowali uczniowie kla-
sy II A: Marcin Kenar i Jakub Mi-
chalczyk. Ich pełna determinacji gra
oraz waleczność pozwoliły zająć
wspaniałe, III miejsce. Chłopcy po-
konali drużyny z Potoka oraz Miej-
sca Piastowego, a walkę o finał prze-
grali z zespołem Krościenka Wyżne-
go. Gratulujemy !!!!!

Opiekunowie: Adrianna Sanoc-
ka i Tomasz Krukar
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ks. ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO w IWONICZU

Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe
Odbyły się Gminne Sztafetowe Biegi

Przełajowe w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. Drużyna dziewcząt i chłopców
naszej szkoły „wybiegała” awans na po-
wiatowe igrzyska w Jedliczu. Skład szta-
fety dziewcząt: Czekaj Emilia VIa, Szelc
Paulina VIa, Zajdel Alicja Va, Jasińska
Julia Va, Rogal Julia Va, Prejsnar Emilia
Vb, Kielar Agnieszka Vb, Bulik Wiktoria
Vb, Węglowska Laura Vb, Kinel Kinga
Vb, Szczurek Kamila Vb. Opiekun: E. Ry-
giel Drużyna chłopców: Krupa Jakub VIa,
Winiarski Patryk VIb, Kuczała Daniel Va,
Kandefer JakubVa. Va, Czopowik Filip
VIa, Nogal Sebastian VIb, Zabawski Ma-
ciej VIb, Tomkowicz Maciej Vb, Klich
Kacper VIb, Kielar Mateusz Va.

Harcerze i zuchy złożyli kwiaty
dla uczczenia rocznicy wyzwolenia
Iwonicza spod okupacji niemieckiej

W ramach uczczenia rocznicy wy-
zwolenia Iwonicza spod okupacji hitle-
rowskiej, harcerze oraz zuchy oddali hołd
Poległym, którzy żyją w naszej pamięci.
Uczniowie zapalili znicze i złożyli kwia-
ty na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Wspólnie odmówili modlitwę w intencji
poległych w II wojnie światowej.

Sukces piłkarski Patryka
Patryk Winiarski, uczeń klasy VIb

naszej szkoły trenujący w klubie Benia-
minek Krosno, został reprezentantem
Kadry Podkarpacia rocznik 2004. Gra-
tulujemy Patrykowi sukcesów sporto-
wych i trzymamy kciuki za rozwój jego
dalszej kariery piłkarskiej.

Obchody Dnia Papieskiego
„Jan Paweł II – Bądźcie świadkami mi-

łosierdzia”, to hasło XVI Dnia Papieskiego,
obchodzonego w naszej społeczności szkol-
nej. Dzień ten był dla nas doskonałą okazją
do przypomnienia i uczczenia pamięci św.
Jana Pawła II. Grupa uczniów z klas V i VI
zaprezentowała specjalnie przygotowany na
tę okazję spektakl pt. „Róża”, w którym wy-
korzystano fragmenty nauczania Jana Pawła
przypominające, że istotą chrześcijańskiego
miłosierdzia jest miłość, do której tęskni każ-
de ludzkie serce. Bohaterowie inscenizacji
przypomnieli, że prawdziwy świadek miło-
sierdzia, to ten, kto widzi i szanuje godność
każdego potrzebującego, a zwłaszcza tego, kto
wyciąga rękę i prosi o pomoc,  bo tak na-
prawdę, to prosi on o miłość. Ten występ
uczniowie przedstawili również w Domu
Pomocy Społecznej w Iwoniczu.

Pasowanie na ucznia
Uroczystość pasowania pierwszokla-

sistów na uczniów odbyła się 19 paździer-
nika 2016 r. Wydarzenie miało niebanal-
ny charakter i zostało przeprowadzone
w klimacie bajki. W efekcie pierwszaki
zostały przyjęte do społeczności uczniow-
skiej poprzez bajkową przygodę, wyka-
zując się dotychczas zdobytą wiedzą
i umiejętnościami. Po złożeniu przez
dzieci ślubowania, pani dyrektor Małgo-
rzata Jakubowicz pasowała ich na
uczniów. Do poprowadzenia uroczystości
chętnie włączyli się starsi koledzy i kole-
żanki. Drugoklasiści pod kierunkiem wy-
chowawców i nauczycieli j. angielskiego
przygotowali dla bohaterów uroczystości
życzenia, upominki i bajkę. Przedstawi-
ciele Rady Rodziców życzyli pierwsza-
kom sukcesów w nauce jednocześnie wrę-
czając im symboliczne słoniki.

14 października – Święto Edukacji
14 października uczniowie uczest-

niczyli w zajęciach innych niż zwykle.
Były to gry, zabawy, konkursy, głośne
czytanie, rysowanie i kolorowanie oraz
wspólne oglądanie filmów i bajek. Wy-
mienione zajęcia zostały wcześniej przy-
gotowane i prowadzone przez starszych
kolegów i koleżanki z klas szóstych pod
nadzorem nauczycieli. Szóstoklasiści
mieli okazję zapoznać się z pracą na-
uczyciela. Po zajęciach odbyła się uro-
czysta akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, w której uczestniczyli wszy-
scy pracownicy szkoły oraz zaproszeni
goście. Program artystyczny został przy-
gotowany przez Samorząd Uczniowski
oraz jego opiekunów. W trakcie progra-
mu pięknie zaprezentowali się najmłodsi
uczniowie ze świetlicy szkolnej, którzy
przedstawili wiązankę wierszy dla na-
uczycieli. Uczniowie klas piątych wystą-
pili z krótką, humorystyczną insceni-
zacją pt. „Godzina wychowawcza”. Pro-
gram przeplatany był również piosenka-
mi w wykonaniu dziewcząt i chłopców
z kółka muzycznego. Przedstawiciele SU
oraz artyści złożyli życzenia i wręczyli
kwiaty wszystkim pracownikom szkoły.

Zbiórka karmy dla bezdomnych
zwierząt

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyro-
dy ogłosiło zbiórkę karmy dla psów i
kotów znajdujących się pod opieką Kro-
śnieńskiego Inspektoratu Ogólnopol-
skiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt.
Pokarm nalezy przynosić do pracowni

przyrodniczej lub pozostawić w oznako-
wanym kartonie w holu szkoły. Celem tego
przedsięwzięcia jest poprawa standardu
pobytu zwierząt w schronisku, kształtowa-
nie postaw humanitarnych oraz wdraża-
nie dzieci i osób dorosłych do aktywnego
udziału w zbiórce żywności.

Gromada Zuchowa "Wesołe Plą-
sy" uczciła pamięć zmarłych

Listopad to miesiąc, w którym po-
chylamy się nad grobami naszych bli-
skich.“Zgodnie z tradycją w dniu  27
października przed uroczystością
Wszystkich Świętych Gromada Zucho-
wa "Wesołe Pląsy" wraz z opiekunem
odwiedziła cmentarze w Iwoniczu. Zu-
chy zapaliły znicze na grobach zmarłych
nauczycieli i pracowników naszej szko-
ły oraz zmówiły krótkie modlitwy za
dusze zmarłych. Zuchy uczciły również
pamięć pomordowanych w Lesie Gra-
bińskim, zapalając znicze na Grobie
Nieznanego Żołnierza. Pamiętały rów-
nież o patronie naszej szkoły-ks. Anto-
nim Podgórskim i jego mamie. Płomień
zniczy to symbol pamięci o tych, któ-
rych niestety nie ma już wśród nas.

„Gdzie można dzisiaj świętych zo-
baczyć? Są między nami”….. Koro-
wód Świętych

Z potrzeby serca i chęci niekonwen-
cjonalnego świętowania włączyliśmy się
dnia 2 listopada w nową prężnie rozwi-
jającą się w naszym kraju tradycję Ko-
rowodu Świętych. Ekipę korowodową,
liczącą 32 osoby utworzyli uczniowie za-
angażowani w wolontariat i Dziewczęcą
Służbę Maryjną, którzy przy pomocy
i zaangażowaniu rodziców, babć i dziad-
ków, wykazując dużą pomysłowość prze-
brali się za wybranych przez siebie świę-
tych i błogosławionych. W naszym Ko-
rowodzie szli m.in. :Matka Jezusa, Św.
Anna, Św. Michał Anioł, Św. Paweł, Św.
Cecylia, Św.Barbara, Św. Julia, Św.
Róża, Święty Wojciech, Św. Królowa
Jadwiga, bł. August Czartoryski, Św. Jan
Bosko , Św. Maria Goretti,Św. Jan Paweł
II, Św. Teresa z Kalkuty, Św. Joanna Be-
retta Molla i inni. Korowód przyszedł
do każdej z klas i wszędzie był serdecz-
nie przyjęty. Przebojem była piosenka
Arki Noego pt.” Taki duży, taki mały…”
w wykonanie której włączali się wszy-
scy uczniowie. Uczniowie poszczegól-
nych klas brali udział w „mini- konkur-
sie”, który polegał na rozpoznaniu po-
staci świętych. Ze szkoły Korowód prze-
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szedł do sąsiadującego z nami gimnazjum,
a następnie do Przedszkola Gminnego
i do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci.

Dzień Postaci z Bajek
Dnia 5 listopada obchodzony jest

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.
W tym dniu przypominamy bajki, które
są nieodzownym elementem każdego
dzieciństwa. Dzień Postaci z Bajek stał
się okazją do wspólnej zabawy uczniów
oraz wykazania się znajomością treści
najbardziej popularnych bajek. W naszej
szkole pojawili się: Myszka Miki, Tajem-
nicza Krówka, Czerwony Kapturek oraz
Pipi Lansztrung. Odwiedzili oni wszyst-
kich uczniów klas 0 - 3. Przygotowali py-
tania dotyczące treści najbardziej znanych
i popularnych bajek, z którymi bez pro-
blemu poradzili sobie uczniowie.

Mało nas, mało nas do pieczenia
chleba…

O tym, że pieczenia chleba to nie
jest taka prosta sprawa, mogły przeko-
nać się dzieci z klas młodszych, które
uczestniczyły w warsztatach piekarni-
czych przeprowadzonych przez właści-
ciela Piekarni Kiełtyka w Łężanach –
Pana Marka Kiełtykę oraz Panią Mał-
gorzatę Michna. Podczas zajęć dzieci
poznały etapy powstawania chleba od
zaczynu do gotowego bochenka. Główną
atrakcją było samodzielne przygotowa-
nie i wyrobienie ciasta chlebowego, ufor-
mowanie go oraz obserwacja procesu
wyrastania i pieczenia. Każdy upieczo-
ny bochenek okazał się jedyny w swoim
rodzaju, bo wzbogacony różnymi dodat-
kami – czarnuszką, czosnkiem nie-
dźwiedzim, słonecznikiem oraz siemie-
niem lnianym. “Pan Marek zdradził
dzieciom jedną z najważniejszych tajem-
nic piekarzy – chleb będzie udany jeśli
w jego wyrabianie włożymy dużo serca,
chęci i zaangażowania. Wypieczone
chleby stanowiły podstawę do wykona-
nia zdrowych kanapek w ramach akcji
„Śniadanie daje moc”.

Szkolne obchody Święta Niepod-
ległości

Tegoroczne świętowanie Dnia Od-
zyskania Niepodległości było wypełnio-
ne śpiewem i muzyką. Wszystkie klasy,
poprzez wykonanie pieśni patriotycz-
nych i legionowych, włączyły się w pro-
gram artystyczny klas szóstych. Dodat-
kowym akcentem muzycznym były
utwory wykonane przez dziewczęta z
Kółka Artystycznego. Przeżyliśmy pięk-
ne chwile, wczuwając się w klimat 11
Listopada 1918 roku, gdy Polacy po 123
latach niewoli witali Ojczyznę „wolną
i wspaniałą”.

Konkurs Kuratoryjny z historii
Uczennica klasy VI a Natalia Lo-

rens zakwalifikowała się do udziału w
rejonowym etapie konkursu z historii.
Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Czy to magia?...
O tym właśnie mogli przekonać się

uczniowie klas IV - VI podczas żywej lek-
cji przyrody pt. „Czy to magia? Nie, to
czysta nauka!”, którą poprowadzili zapro-
szeni animatorzy z grupy zaelektryzowa-
ni. W atrakcyjny sposób przedstawili pro-
ste eksperymenty związane z naukami
przyrodniczymi, dzięki którym uczniowie
dowiedzieli się na czym polegają: gwał-
towny samozapłon siedmiotlenku man-
ganu, rozkład termiczny glukonianu wap-
nia, podstawowe funkcje życiowe orga-
nizmu ludzkiego i wiele innych.

Z życia pierwszoklasistów
Uczniowie klasy pierwszej dołączyli

do Klubu Bezpiecznego Puchatka, ogól-
nopolskiej akcji uświadamiającej naj-
młodszym, jak być bezpiecznym w szko-
le i w domu. Pierwszoklasiści uczestni-
czyli również w warsztatach piekarni-
czych, które stały się inspiracją do wy-
konania samodzielnie drugiego śniada-
nia. Wróżby andrzejkowe przeprowadzo-
ne w klasie dostarczyły wiele wrażeń i
cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród uczestników  zabawy. Spotkanie
zakończyło się tańcem integracyjnym i
słodkim poczęstunkiem.

Dzień Pluszowego Misia w szkol-
nej bibliotece

W listopadzie w szkolnej bibliotece
zrobiło się wyjątkowo przytulnie i sympa-
tycznie za sprawą milutkich, ulubionych
przyjaciół dzieci – misiów, które ubiegały
się o tytuł „Najmilszego Misia”.  Po pod-
liczeniu głosów okazało się, że: 1. miej-
sce zdobył Bartosz Szkółka z klasy 1A 2.
miejsce zajęła Ania Stanisz z klasy 2B oraz
Tymek Akslar z oddziału zerowego 3.
miejsce Kuba Głowacki z klasy 2A.
Wszystkie misie, a było ich dokładnie 99,
otrzymały dyplomy a ich właściciele „słod-
kie małe co nieco.”  Biblioteka w tym dniu
została udekorowana ślicznymi, papiero-
wymi misiami, które wykonały dzieci klasy
3A uczęszczające na zajęcia artystyczne.

Grupa rajdowa
Od września nasza prężna i wytrzy-

mała grupa rajdowa uczestniczyła w kil-
ku rajdach: XLIII Młodzieżowym Zła-
zie po Ziemi Krośnieńskiej, XIII Rajdzie
Andrzejkowym Cergowa 2016, XLVI
Ogólnopolskim Dukielskim Zlocie Tu-
rystów. Przeżyć i nowej wiedzy można
uczniom tylko pozazdrościć.

Dyskoteka Andrzejkowa
Samorząd Uczniowski zorganizo-

wał kolejną i już ostatnią w tym roku
kalendarzowym dyskotekę z okazji zbli-
żających się Andrzejek. Wszyscy świet-
nie się bawili. Nie zabrakło typowych
zabaw andrzejkowych ani słodkości
w sklepiku. Wspólnie przygotowane ga-
laretki i tosty smakowały wyśmienicie.

Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Mamo, tato nie pal…”

Dzieci z oddziału przedszkolnego
i klas I III wzięły udział w powiatowym
konkursie plastycznym „Mamo, tato nie
pal…”zorganizowanym przez Starostwo
Powiatowe i Powiatową Stację Sanitar-
no Epidemiologiczną w Krośnie.
Z wielką radością przyjęły wiadomośd,
iż Marysia Zając z klasy „0” A zajęła
drugie miejsce w tym konkursie. Wraz
z rodzicami zgłosiła się po odbiór dy-
plomu i nagrody. Gratulujemy.

„Młodsi sprawdzają, czy starsi ta-
bliczkę mnożenia znają”

Pod takim hasłem, odbywał się VI
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Akcja miała na celu zachęcić wszystkich
do przypomnienia sobie tabliczki mno-
żenia. Dorośli mogli popisać się przed
dziećmi doskonałą znajomością tabliczki
mnożenia. W przeprowadzeniu akcji
bardzo pomogli uczniowie klasy Va, któ-
rzy pełnili funkcję Egzaminatorów: Ju-
lia Jasińska, Julia Zięba, Jakub Kande-
fer i Mateusz Kielar oraz Asystenci:
Wiktoria Łapiński i Alicja Zajdel.
Uczniowie z klas III –VI, starsi koledzy
z gimnazjum oraz nauczyciele zdawali
krótkie egzaminy. Jeżeli podał wszyst-
kie poprawne odpowiedzi, zdobywał
tytuł i certyfikat Eksperta Tabliczki
Mnożenia. Po części konkursowej dzie-
ci brały udział w grach i zabawach edu-
kacyjnych mających na celu utrwalanie
działań matematycznych..

Święto Niepodległości – dzień ko-
loru białego i czerwonego

Samorząd Uczniowski kontynuuje
działanie „Zgrana Klasa.”Jednym z jego
elementów jest Dzień Koloru. Polega on
na tym, że 13.dnia każdego miesiąca
będziemy szczególnie eksponować wy-
brany kolor. Akcję rozpoczęliśmy 10 li-
stopada równocześnie z obchodami
Święta Niepodległości, a kolorami prze-
wodnimi były oczywiście biel i czerwień.
Wszystkim uczniom gratulujemy pomy-
słowości w wykonaniu biało – czerwo-
nych kotylionów. Dziękujemy również
przedstawicielom SU, którzy reprezen-
towali naszą szkołę w obchodach Świę-
ta Niepodległości w Iwoniczu - Zdroju.
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Szkolny Turniej Gry w Warcaby
1 grudnia odbył się Szkolny Turniej

Gry w Warcaby. W turnieju udział wzię-
ło 12 zawodników wyłonionych w tur-
niejach klasowych: Paweł Foremny
i Bartosz Bolanowski z klasy IVa, Ad-
rian Niemczyk i Jonatan Kuczała z kla-
sy IVb, Błażej Kuc i Daniel Kuczała
z klasy Va, Marcel Rogowski i Mateusz
Ziobrowski z klasy Vb, Emilia Czekaj
i Dominika Szczepek z klasy VIa, Do-
minika Akslar i Kinga Kinel z klasy Vb.
Po rozegranych rundach turniej zakoń-
czył się wynikami: I miejsce- Daniel Ku-
czała- Va, II – Bartosz Bolanowski – IV
a, III – Kinga Kinel – VI b, IV – Marce-
li Rogowski i Mateusz ziobrowski
z V b, VI – Jonatan Kuczała z IV b.

Spotkanie z Mikołajem
Szóstego grudnia naszą szkołę od-

wiedził Święty Mikołaj. Zanim jednak
dostojny gość dotarł do naszej szkoły,
wszyscy uczniowie obejrzeli krótki pro-
gram artystyczny przygotowany przez
Samorząd Uczniowski. Wesołe skrzaty
i elfy wprowadziły wszystkich w radosny
nastrój. Uczniowie klas 0 – III wzboga-
cili program pięknymi piosenkami o Mi-
kołaju. W tak miłej atmosferze powitali-
śmy Świętego Mikołaja i Jego asystę.
Nadszedł długo wyczekiwany moment
rozdania prezentów. Każda klasa otrzy-
mała ogromne worki z prezentami, a w
nich niespodzianki dla każdego. Spotka-
nie ze Świętym Mikołajem było radosnym
wydarzeniem w szkole, a mikołajkowe
szaleństwo czepeczkowe dodało mu ko-
lorów i iście świątecznego nastroju.

Wolontariat – przestrzeń czynie-
nia dobra

W dniu 6 grudnia delegacja wolon-
tariuszy, uczennic z klasy V a i V b: Anna
Dróbek, Barbara Kinel, Kinga Kinel,
Kinga Michalczyk I Kamila Szczurek
wraz z s. Danutą Benedyktą Pruś uczest-
niczyła w Ogólnopolskiej Konferen-
cji „Wolontariat – przestrzeń czynienia
dobra”, która odbyła się w Centrum Wy-
stawienniczo- Kongresowym w Rzeszo-
wie- Jasionce. Podczas sympozjum omó-
wione zostały przykłady dobrych prak-
tyk oraz sposoby promowania postaw
prospołecznych. Uczestnicy konferencji
zostali zaproszeni do udziału w jednym
z czterech paneli tematycznych: „Wolon-
tariat- o sztuce dzielenia się”, „Aktywni
z natury – inkubatory wolontariatu”,
„Wolontariat jako kapitał społeczny”
i „Wolontariusze-zwyczajni Niezwyczaj-
ni”. Udział w panelu był okazją do po-
dzielenia się naszym doświadczeniem
wolontariatu, realizowanym przez
uczniów naszej szkoły w ramach projek-
tu „ Z ks. Antonim Podgórskim , drogą
wolontariatu”, Udział w tym niecodzien-
nym wydarzeniu poszerzył naszą wiedzę

w dziedzinie wolontariatu realizowane-
go przez wielu młodych ludzi , którzy nie
potrafią żyć bez tej przestrzeni dobra,
w którą weszli jako wolontariusze.

Zuchowe Mikołajki
 10 grudnia 4 Gromada Zuchowa

„Wesołe Pląsy” brała udział w Mikołaj-
kach Zuchowych. Impreza zorganizowa-
na została przez Hufiec Krosno, a odby-
wała się w szkole nr 14. „Wesołe Pląsy”
prezentowały piosenkę pt. „I ty możesz
zostać Świętym Mikołajem”, wystąpiły
świetnie pokazując swój talent wokalny .
Po wyśpiewaniu piosenek przez wszyst-
kie gromady zuchowe, odbyły się gry, plą-
sy oraz majsterka zuchowa. Na zakoń-
czenie zmagań wszystkie druhenki i dru-
howie wzięli udział w poczęstunku.

Zbiórka makulatury w naszej
szkole!

W  szkole ruszyła akcja zbiórki ma-
kulatury. Aby wziąć udział w niej wystar-
czy zacząć zbierać makulaturę i dostar-
czyć ją do szkoły. Akcja trwa do 19 maja
2017r. Makulaturę można przynosić w
następujących terminach: 21.10.2016r.
25.112016r. 23.12.2016r. 13.01.2017r.
17.02.2017r. 17.03.2017r. 21.04.2017r.
19.05.2017r. i pozostawić ją w szatni
szkolnej. Prosimy o spakowanie maku-
latury w paczki do 10 kg, podpisanie jej
imieniem i nazwiskiem, a także podanie
klasy. Celem akcji jest zaktywizowanie
całej społeczności szkolnej do działań
związanych z segregacją odpadów – prak-
tyczna edukacja szkolna, wdrażanie
uczniów do ochrony środowiska poprzez
pozyskiwanie surowców wtórnych.

Podsumowanie Akcji Szlachetna
Paczka

Nasza szkoła przyłączyła się do
Ogólnopolskiej Akcji Szlachetna Pacz-
ka. Została zorganizowana zbiórka ar-
tykułów spożywczych, przyborów szkol-

nych i chemicznych. Dzieci z Koła Cha-
rytatywnego i zuchy nadzorowały jej
przebieg i zachęcały do ofiarności. Ze-
braliśmy naprawdę sporo. W imieniu
wolontariuszy i własnym dziękujemy
serdecznie Uczniom i Rodzicom za
wsparcie tej pięknej inicjatywy.

Kolejny sukces Szkolnego Schro-
niska Młodzieżowego w Iwoniczu.

W Krakowie odbyło się 56 Podsu-
mowanie Ogólnopolskiego Współza-
wodnictwa Schronisk Młodzieżowych.
Konkurs odbywa się w dwóch katego-
riach: schroniska całoroczne i sezono-
we. Wśród schronisk sezonowych zosta-
ło wyróżnionych pięć placówek z całej Pol-
ski. ZŁOTE WY-
RÓŻNIENIE otrzy-
mało Szkolne Schro-
nisko Młodzieżowe w
Iwoniczu. Nasza pla-
cówka od 2000 roku
już po raz siódmy zna-
lazła się wśród najwy-
żej ocenionych schro-
nisk w kraju, gdzie
wzorowo łączy się wa-
runki pobytu, wypo-
czynek i edukację. Do-
bre wyniki i praca na rzecz rozwoju turysty-
ki dostrzeżone zostały przez Prezesa Zarzą-
du Głównego PTSM Henryka Gołębiewskie-
go oraz Ministra Edukacji Narodowej Panią
Annę Zalewską i uhonorowane poprzez
nadanie dyrektorowi schroniska listu gratu-
lacyjnego.

Szkolne Schronisko Sezonowe w Iwo-
niczu biorąc udział w ogólnopolskim współ-
zawodnictwie staje się placówką znaną w ca-
łej Polsce, figuruje w informatorach tury-
stycznych, cieszy się dużym powodzeniem
i bardzo dobrą opinią. Turyści przebywają-
cy w nim poznają piękną okolicę. W kroni-
kach schroniska można znaleźć wiele ser-
decznych słów, pochwał i podziękowań.

PIERNICZKI
Składniki:
1 szkl. miodu
80 g. masła
1 szkl. cukru
1 jajko
2 i 1/4 szkl. mąki pszennej
1 łyżeczka sody oczyszczonej
2 łyżki przyprawy korzennej do
piernika
1 łyżeczka kakao

Wykonanie:
Miód i masło podgrzać w garnuszku,
przestudzić i dodać pozostałe składni-
ki. Wyrobić lub zmiksować. Ciasto
schłodzić przez 20-30 minut. Wałko-
wać na stolnicy na grubość 2-3 mili-
metrów, lekko podsypując mąką. Wy-
krawać pierniczki i przekładać na bla-
chę wyłożoną papierem do pieczenia.
Piec  10 - 15 minut w temperaturze 180
°C. Wystudzić i udekorować. Gotowe
pierniczki należy przechowywać
w szczelnie zamkniętym pojemniku.
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