Pierwszy Iwonicki Orszak Trzech Króli
Uroczystość Objawienia Pańskiego, w Polsce nazywana Świętem
Trzech Króli, stanowi ważny punkt w
kalendarzu liturgicznym. Piękną tradycją w przeżywaniu tego święta stają
się organizowane w całej Polsce
barwne korowody, nazywane Orszakiem Trzech Króli. Organizacja orszaku jest oddolną inicjatywą, w którą
włączają się parafie, wspólnoty modlitewne, rodziny, grupy młodzieży
i liczne stowarzyszenia. W tym roku
Orszak Trzech Króli po raz pierwszy
przeszedł ulicami Iwonicza.
Uroczysta Msza Święta w kościele
pw. Wszystkich Świętych rozpoczęła
się o godz. 11.00 od procesyjnego
wprowadzenia Świętej Rodziny
i Trzech Króli do prezbiterium. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz
Kazimierz Giera, któremu asystowali
ks. prałat Kazimierz Piotrowski i ks.
Rafał Szmik. Homilię wygłosił natomiast ks. Zbigniew Kurko. Po błogosławieństwie ks. proboszcz dokonał
tradycyjnego poświęcenia kredy, kadzidła i wody. Następnie, przy akompaniamencie organów, uczestnicy
Eucharystii opuścili świątynię parafialną i zgromadzili się na placu przykościelnym. Tam ministranci rozdali
korony, śpiewniki i naklejki ufundowane przez katolicką Fundację „Orszak
Trzech Króli”. Zgodnie z prośbą Konferencji Episkopatu Polski wszyscy
otrzymali także gazety misyjne. Po
wspólnej modlitwie „Anioł Pański”,

w której uczestnicy 332 Orszaków
w 9 krajach łączyli się o godz. 12.00
z papieżem Franciszkiem, został uformowany Orszak, na czele którego szła
Święta Rodzina. Tuż na Nią podążali
Trzej Królowie, a za nimi dzieci w orszakowych strojach, siostry zakonne,
kapłani, trzy poczty sztandarowe symbolizujące Króli i blisko 400 parafian
w koronach na głowie.
Orszak zmierzał drogą powiatową
w kierunku Iwonicza-Zdroju. Następnie przeszedł w ulice Zadwór i Zagrodniki, aby zakończyć się w Domu Ludowym. Podczas przemarszu dziewczęta z Ruchu Apostolstwa Młodzieży prowadziły śpiew kolęd, w który
włączyli się wszyscy uczestnicy.
„Wśród nocnej ciszy…”, „Gdy się
Chrystus rodzi…”, „Przybieżeli do
Betlejem…”, „Mędrcy świata Monarchowie…” to tylko niektóre z bogatego repertuaru śpiewanych podczas
marszu kolęd. Po wejściu do Domu
Ludowego okazało się, że z trudem
mógł on pomieścić kilkuset uczestników. Po zapowiedzi, ze swoim programem artystycznym wystąpili uczniowie Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu, przygotowywani przez ks. wikariusza Rafała Szmika. Bogaty w
treść, umiejętności aktorskie i wokalne występ, przysporzył wiele wzruszeń
i zakończył się prawdziwą burzą oklasków. Następnie, po krótkiej przerwie,
swój spektakl słowno-muzyczny zaprezentowali mieszkańcy i pracowni-

cy Domu Pomocy Społecznej Zakonu
Bonifratrów. Trzydziestominutowe
przedstawienie wprawiło publiczność
w zachwyt i podziw nad ogromem pracy włożonej w przygotowanie występu przez podopiecznych DPS, którym
podziękowano gromkimi brawami.
Należy podkreślić, że w Iwonickim
Orszaku Trzech Króli udział wzięło
wielu mieszkańców całej Gminy Iwonicz-Zdrój oraz przebywający na leczeniu i rehabilitacji kuracjusze. Na
prośbę ks. proboszcza głos zabrała jedna z uczestniczek, przebywająca na
kuracji, która podzieliła się swoimi odczuciami na temat Orszaku w Iwoniczu. Podkreśliła, że idea Orszaków
narodziła się kilka lat temu w jednej
ze szkół w Józefowie, do której
uczęszczają jej wnuki. Wyraziła radość i wdzięczność, że Iwonicz stanął
w szeregu 332 miejscowości wprowadzających tradycję Orszaku Trzech
Króli.
Po zakończeniu części artystycznej Organizator podziękował wszystkim uczestnikom, wymieniając szereg
osób, wspólnot, grup i stowarzyszeń,
które przyczyniły się do nadania ostatecznej formy przeżywanej uroczystości. Po noworocznych życzeniach
uczestnicy mogli poczęstować się gorącym żurkiem, przygotowanym przez
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Przy kolędach i wspólnych rozmowach
ewangeliczno-integracyjne spotkanie
dobiegło końca.
Grzegorz Nieradka
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Do nieba chwiejnym krokiem
MOJA CÓRKA NAUCZYŁA MNIE MIŁOŚCI
Ma na imię Gabriela, ale wszyscy
mówią na nią Gabby. Ma pięćdziesiąt
lat i najbardziej lubi Muppety, wierszyki dla dzieci, pozytywki dla niemowląt
i robienie babek z piasku. Ma oficjalnie status niewidomej, porusza się na
wózku inwalidzkim, nie umie mówić
i ma poważne upośledzenia psychiczne. Jest także moją córką trzecią z
szóstki moich dzieci, czystą i łagodną
duszą niosącą radość wszystkim, którzy się z nią spotykają.
Muszę jednak przyznać, że w ciągu trzydziestu dwóch lat, kiedy Gabby
mieszkała w naszym domu, nie zawsze
reagowałam na nią z radością. Czasami bywałam bardzo sfrustrowana jej całkowitą zależnością od mojej pomocy. Musiałam pomagać jej dosłownie we wszystkim: ubierać ją
karmić, szczotkować zęby
i ciągle naprawiać wyrządzane przez nią szkody - zawsze
w najmniej odpowiednich
momentach, kiedy gotowałam obiad, załatwiałam ważne sprawy czy zajmowałam
się innymi dziećmi. Chociaż
wiedziałam, że Gabby nie jest
niczemu winna, były chwile,
kiedy mój brak cierpliwości
znajdował ujście w wybuchach gniewu.
Jednak Bóg ma swoje drogi, by
wydobyć dobro z każdej sytuacji!
W tych trudnych latach przybliżyłam
się do Jezusa, poprosiłam Go, aby stał
się Panem mojego życia i odnowił mnie
w Duchu Świętym. Zaczęłam chodzić
na spotkania modlitewne, na których
uczyłam się wielbić Boga, oraz na spotkania biblijne, na których pokochałam
Boże słowo. Dzięki temu w pewnym
momencie zdałam sobie sprawę, że
potrzebuję przemiany serca.
JEZUS W PRZEBRANIU
Często chodziłam do spowiedzi
i jestem pewna, że Bóg słyszał moje
wołanie o pomoc, ale minęło wiele czasu, zanim nastąpił poważny przełom.
Zmiana rozpoczęła się, gdy spowiednik polecił mi za pokutę przeczytać hi-
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storię nawrócenia Szawła. Całymi
miesiącami czytałam i studiowałam ten
fragment, myśląc o tym, jak łaska Boża
przemieniła Szawła z bezwzględnego
prześladowcy chrześcijan w oddanego Apostoła.
Szaweł patrzył z aprobatą na
męczeństwo Szczepana, ukamienowanego za dawanie świadectwa o
Chrystusie (Dz 7,58). Następnie wyruszył, aby pochwycić i uwięzić jak
największą liczbę uczniów Jezusa. Zastanawiałam się, jakie myśli kłębiły mu
się w głowie, gdy usłyszał słowa Jezusa: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
prześladujesz?” (Dz 9,4). Uświadomi-

łam sobie, że Jezus wypowiada te słowa także do mnie. Powiedział przecież: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt
25,40). Uderzyło mnie, że troszcząc
się o Gabby, troszczę się jednocześnie
o obecnego w niej Jezusa!
SCHODY DO NIEBA
Pewnego dnia usiłowałam jak najszybciej wykonać wszystkie poranne
czynności przy Gabby, żeby zdążyć na
cotygodniowe spotkanie biblijne.
Wykąpałam ją ubrałam i zaczęłam
sprowadzać na dół na śniadanie. Chociaż stopy Gabby są zdeformowane,
mogła ona trochę chodzić, więc zwykle nie było to takie trudne. Po założeniu ciężkich szyn ortopedycznych
jedną ręką obejmowała poręcz, drugą

mnie i stopniowo pokonywałyśmy kolejne stopnie. Jednak tego poranka, być
może wyczuwając mój niepokój i pośpiech, Gabby stanęła jak wryta.
Próbowałam ją ciągnąć, ale
przestraszyła się i nie chciała ruszyć z
miejsca. Najpierw rozpłakałam się.
Potem zmieniłam ton i zaczęłam spokojnie zapewniać ją że jej pomogę. Nic
nie działało. Zdenerwowałam się tak
bardzo, że miałam ochotę uderzyć
Gabby lub zepchnąć ją ze schodów.
Wreszcie dotarł do mnie cały paradoks
tej sytuacji - zgłębiająca Biblię mama
wściekła się do tego stopnia, że gotowa jest skrzywdzić swoją niewinną
córkę, żeby zdążyć na spotkanie grupy biblijnej!
Przerażona tym odkryciem, posadziłam Gabby w
bezpiecznym miejscu,
chwyciłam krzyż i z płaczem upadłam na kolana.
Byłam bardzo upokorzona
tym, co Duch Święty objawił mi o mnie samej. Nie
byłam dobrym człowiekiem
- ani lepszym od innych - za
jakiego się dotąd uważałam. Byłam grzesznikiem,
który rozpaczliwie potrzebował Bożego przebaczenia.
Jednocześnie wierzyłam
jednak, że miłość Boga jest silniejsza
niż mój grzech. Wylałam przed Jezusem moje serce, dziękując Mu za to,
że wziął moje grzechy na krzyż, abym
mogła doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania. Bóg pocieszył mnie
swoją obecnością i tego dnia zmieniłam
swoje nastawienie. Moim priorytetem
stały się odtąd potrzeby Gabby. Byłam
w stanie zrezygnować ze swoich planów
i powierzać Panu każdy kolejny dzień,
ufając, że On się o mnie zatroszczy.
POTKNIĘCIA I ZAUFANIE
Jak wszyscy wiemy, zaufanie do
Boga nie jest kwestią jednej chwili.
W wieku mniej więcej dwudziestu
dziewięciu lat Gabby zaczęła mieć
coraz większe problemy z chodzeniem. Traciła równowagę i przewracała się, czasami pociągając mnie za

sobą. Bojąc się, że któraś z nas lub
obie doznamy poważnych obrażeń,
zaczynałam nerwowo reagować na jej
najmniejsze zachwianie.
Prosiłam Pana o pomoc w rozwiązaniu tego nowego problemu, a On
pokazał mi coś, z czego wcześniej nie
zdawałam sobie sprawy - byłam
wściekła na Niego! Bałam się, że Gabby nie będzie mogła już wychodzić
z domu, a ja będę uwiązana przy niej
na zawsze. Znowu postawiłam granicę, mówiąc: „Dotąd mogę, ale dalej
już nie”. I znowu zaczęłam modlić się
o to, by Pan przemienił moje serce.
A Bóg ponownie okazał się wierny. Kiedy wyznałam Mu swój gniew,
dał mi wyrozumiałość i umocnił moją
miłość do Gabby. Gdy lekarz powiedział nam, że medycyna nie jest w stanie nic dla niej zrobić, potrafiłam przyjąć ją taką jaką jest, i zaufać, że Bóg
udzieli nam wszelkich potrzebnych
łask. Co mnie zadziwiło, w końcu przestała się przewracać!
BEZBRONNA I UMIŁOWANA
Bóg zgodnie ze swoją obietnicą
przez cały czas opiekuje się Gabby.
Dzisiaj mieszka ona w małym domu
opieki z dwiema innymi upośledzonymi kobietami i cieszy się życiem dzięki specjalnemu programowi dla seniorów, który zapewnia wiele ciekawych
zajęć. Kiedy odwiedzam Gabby lub zabieramy ją na spotkania rodzinne, widzę,
że jest wciąż tą samą czystą i łagodną
duszą i że jest otoczona miłością.
Bóg troszczy się również o mnie.
Wciąż zaczynam każdy dzień od
czytania Biblii, wiedząc, że muszę dalej uczyć się wzrastać. Zawsze będę
Mu wdzięczna za dar Gabby i za przemianę serca, której Bóg dokonał we
mnie dzięki niej.
Dzięki Gabby odkryłam radość
służby. Zrozumiałam, że wobec Boga
wszyscy jesteśmy tacy sami - całkowicie bezbronni i bezgranicznie umiłowani. A kiedy zwracamy się do Niego w nieszczęściu - bezsilni i udręczeni - Jezus przychodzi nam z pomocą
i obdarza swoim wielkim, tak niezasłużonym błogosławieństwem!

Jose Luis Martin Descalzo

Dlaczego warto kochać?
JAK ŚWIEŻO POŚLUBIONA PANNA MŁODA
Otrzymałem z Japonii list od nieznajomej zakonnicy, która pisze do mnie, że
- nie wiem w jaki sposób - ale dowiedziała się o moich szwankujących nerkach
i pomyślała, że byłaby bardzo szczęśliwa mogąc mi ofiarować jedną ze swoich,
bo chociaż sama liczy już sobie siedemdziesiąt jeden lat, to jej nerki są w fantastycznym stanie, jak u dwudziestopięciolatki. Pisze, że „nie zna się na chorobach ani na przeszczepach, ale owszem, wie co nieco o miłości” i wie, że to co
ofiarowujemy „mnoży się po tysiąckroć”. Tak więc „niech ksiądz po prostu
zapyta lekarza, a jeśli ten się zgodzi, od razu da mi znać, żebym sobie zorganizowała podróż i natychmiast przyjeżdżam”.
Muszę odpisać tej zakonnicy, że w swoim liście ofiarowała mi już swoje
serce, które, z tego co widzę, jest jeszcze młodsze niż jej nerki. Z jej listu płynie
przecież tyle młodzieńczej radości!
W swoich artykułach pisałem nie raz, że na tym świecie jedno tylko jest
piękniejsze od buzi dziecka: uśmiechnięta twarz staruszka albo staruszki. Bo
starzec, który zachował radość, jest jak dziecko po wielokroć i nie ma nic
równie wspaniałego jak siedemdziesięcioletnia miłość.
Miłość tej zakonnicy, która do mnie pisze, jest zadziwiająca. „Przez pięćdziesiąt dwa lata życia zakonnego - mówi - Pan Jezus nigdy mnie nie zawiódł”
i dlatego budzi się „co dzień rano znów młoda, znów pełna entuzjazmu, aby dla
Niego pracować, kochać Go i sprawiać, by inni mogli poznać Go i pokochać;
z nową radością i nadzieją, jak świeżo poślubiona panna młoda”.
Ale czy można dobić siedemdziesięciu lat „jak panna młoda”? Tak, jeśli
odkryje się, tak jak odkryła ta zakonnica, że „prawdziwe szczęście polega na
dawaniu szczęścia innym. To jest prawdziwa radość nad radościami!”.
Radość, która często wiedzie pod górkę. Bo ta zakonnica, która wyjechała
do Japonii trzydzieści lat temu, wciąż ze wzruszającą tęsknotą myśli o Hiszpanii i o swoich bliskich. Przyjechała na misję pełna gorliwości i namacalnie przekonała się, że „w kontakcie z rzeczywistością ręce i duch opadają, gdy odkrywa się, że świata ciemności w ogóle nie obchodzi jasność”, gdy doświadcza się
„samotności i pustki i wszystkich tych drobnych umartwień, o których wie
tylko Pan Jezus i dusza, której są udziałem”.
Ale radość można właśnie znaleźć w innych ludziach. Nieść pomoc - jeszcze teraz, na emeryturze - „w rozmaitych społecznych niedostatkach: samotnym starym pannom, o które nikt się nie troszczy, staruszkom leżącym w szpitalach w opłakanym stanie i najbiedniejszym z biednych – więźniom”. I kochać
ich, wiedząc, że „skoro Pan Jezus jest moim życiem, to bliźni musi być moim
życiem, i że jeśli Pan Jezus jest ważniejszy ode mnie, to i bliźni musi być ważniejszy ode mnie. I mówić Bogu: 'Kocham Cię do szaleństwa i tylko poprzez
moich bliźnich mogę uczynić Cię szczęśliwym'”.
Owa zakonnica nawet
się tego nie domyśla, ale jej
list dokonał prawdziwego
przeszczepu serca swoją
radością, światłem bijącym
z jego słów. Och, gdybyśmy tak wszyscy potrafili
żyć jak świeżo poślubione
panny młode!

Hazel Roeder
Słowo wśród nas 1/2015
Nasza Wspólnota
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Cicha noc, kryształowa noc
Ten miesiąc jest dla mnie bardzo
ważny - powiedział smutnym głosem
dziadek, gdy razem spacerowaliśmy.
- W listopadzie miały miejsce trzy
niezwykle ważne dla naszej rodziny
zdarzenia. Wiesz jakie?
- Masz na myśli nasz wspólny dzień
urodzin i Święto Dziękczynienia?
Dziadek potrząsnął siwą, łysiejącą
głową.
- W listopadzie również miała miejsce Kristallnacht.
- Czy to się zdarzyło wtedy, gdy
byłeś chłopcem? Nigdy nie opowiadasz o tym, co przytrafiło ci się, gdy
dorastałeś.
- Cóż, jesteś coraz starsza.
- W głosie dziadka pobrzmiewał cień
niemieckiego akcentu. Nadszedł więc
czas, byś usłyszała trochę historii od
kogoś, kto był jej uczestnikiem.
A oto opowieść, którą podzielił się
ze mną dziadek, gdy miałam trzynaście lat.
„Do 1935 roku, gdy byłem jeszcze
bardzo młody, naziści zdążyli umocnić swoją władzę w całych Niemczech. W moim rodzinnym mieście,
Magdeburgu, wszędzie widniały ich
symbole. Prawa Nuremberga pozbawiły Żydów praw obywatelskich. Nie
mogliśmy mieć telefonów, prowadzić
interesów z nie-Żydami i nawiązywać
z nimi prywatnych stosunków. A oni
nie mogli dawać nam pracy.
Wkrótce po wydaniu tych praw
wystawy sklepowe i budynki zostały
oklejone plakatami z wielkim, zjadliwym napisem Juden Verboten
(Żydom wstęp wzbroniony). W 1936
roku podczas olimpiady, która odbywała się w Berlinie, owe plakaty zniknęły, aby znowu pojawić się po zakończeniu igrzysk. Ostatniego dnia, gdy
pozwolono mi jeszcze pójść do szkoły, nazistowski kolega uderzył mnie
kamieniem w głowę.
Zdobywanie lekarstw i jedzenia
stało się niezwykle trudne, gdyż
żydowskie sklepy musiały zawiesić
działalność. Ze szpitali zwolniono
sławnych żydowskich lekarzy, a z uniwersytetów wybitnych profesorów,
którzy nauczali teraz na tajnych kompletach.
Rodzice nie rozmawiali z moim
młodszym bratem i ze mną zbyt wiele
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o tej sytuacji. Kiedyś podsłuchałem tylko, jak wyrażali nadzieję, że to szaleństwo szybko się skończy. «Przecież
nasze rodziny żyją w Niemczech od
wielu pokoleń», powiedział mój tato.
Rodzice ostrzegali nas, abyśmy stali
się tak niewidzialni, jak to tylko możliwe, unikali zbiegowisk i zamieszek na
ulicach. Wyobrażasz sobie, jak czułem
się wówczas, będąc nastolatkiem?
Napisali do amerykańskich krewnych
mieszkających w Maine, aby jak najszybciej przysłali konieczne oświadczenie, które gwarantowałoby naszej
czwórce wolność w Ameryce. Ten

wiele synagog. Obudził mnie hałas
i zapach spalenizny. Powietrze przesycone było duszącym zapachem płonących zabudowań. Wyskoczyłem z
łóżka, odsłoniłem zasłonę i pomyślałem, że jestem w piekle. Wtedy do
pokoju wszedł mój ojciec i zasunął
kotarę. Potem powiedział, żebym wrócił do łóżka i nie zapalał światła.
W końcu udało mi się zasnąć.
Tamtej nocy aresztowano wielu
żydowskich mężczyzn i chłopców
w moim wieku, mieszkających od urodzenia w Niemczech, i zesłano do obozów koncentracyjnych. Niektórzy z nich

dokument miał nam również umożliwić wyjazd z Niemiec.
Rok później sytuacja w kraju pogorszyła się jeszcze bardziej i stała się
wyjątkowo niebezpieczna. Żydzi nosili
na rękawach gwiazdę Dawida i stali
się jawnym obiektem zaczepek.
Około pierwszego listopada 1938
roku moja mama wyjechała do Monachium, by pogłębiać tam znajomość wykwintnej kuchni hotelowej. Miała nadzieję, że gdy już dostaniemy pozwolenie wyjazdu, znajdzie w Ameryce dobrą
pracę. Ojciec został w domu i próbował prowadzić swój mały zakład.
W nocy dziesiątego listopada, gdy
wszyscy spaliśmy, nazistowscy chuligani zorganizowali demonstracje w całych Niemczech. Rzucali kamieniami
i podpalali żydowskie sklepy i budynki. Ludzi, którzy usiłowali uciekać
przed płomieniami, zastrzelono. Na
wszystkich ulicach leżały miliony kawałków potłuczonego szkła.
Zbezczeszczono i spalono również

otrzymali kiedyś medale i odznaczenia
za odwagę w służbie ojczyzny podczas
pierwszej wojny światowej. Ci, którzy
przetrwali, następnego dnia zostali spędzeni do najbliższych biur rządowych.
Tam otrzymali papiery, które zobowiązywały ich do świadczeń pieniężnych
na rzecz rządu niemieckiego za szkody
wyrządzone ich własnym domom
i sklepom. Tę tragedię nazwano później w Niemczech Kristallnacht, co
oznacza noc tłuczonego szkła.
Następnego ranka, gdy obudziliśmy się, ojca nie było już w domu.
Doszliśmy do wniosku, że wyszedł
wcześnie do pracy. Zaczęliśmy więc
z twoim wujkiem Fritzem przygotowywać się do szkoły. Właśnie mieliśmy
wyjść, gdy do drzwi zadzwonił przyjaciel domu. Otworzyliśmy, a on rozejrzał się wokół, by upewnić się, czy nikt
nie podsłuchuje.
- Wasz ojciec przez jakiś czas nie
będzie mógł wrócić do domu - powiedział. - Chce, żebyście zostali w miesz-

kaniu i nie wychodzili do szkoły.
Aby nas chronić, nie wyjawił, gdzie
ukrył się nasz tato, chcąc uniknąć
aresztowania. Przyjaciel odszedł, a ja
zostałem sam z ośmioletnim bratem.
Obaj byliśmy śmiertelnie przerażeni.
Godzinę później ktoś zapukał do
frontowych drzwi. Otworzyłem je
i ujrzałem wysokiego, obcego mężczyznę w ciemnym skórzanym płaszczu.
Wypełniał sobą niemal całe wejście.
Przestraszony jego ogromem, spojrzałem nieśmiało w górę i napotkałem jego
arogancki wzrok. Patrzyliśmy na siebie przez chwilę. A potem, mierzący
ponad sześć stóp wzrostu intruz,
wszedł do środka i obwieścił:
- Gestapo! - Do dziś pamiętam jego
ostry, lodowaty głos. - Gdzie jest twój
ojciec?
- Nie wiem, gdzie jest ani kiedy
wróci - odparłem przestraszony.
Oficer wyszedł, grożąc, że jeszcze
tu przyjdzie. Dwie lub trzy godziny później usłyszałem znajome, przerażające
walenie do drzwi. Zadrżałem. Pomyślałem, że agent wrócił. Otworzyłem
drzwi i zobaczyłem dwóch nieznajomych oficerów gestapo, którzy wyglądali jak kopie tego pierwszego.
- A więc! - warknął jeden z nich. Czy twój ojciec już wrócił?
A potem, nie czekając na odpowiedź, odepchnął mnie na bok i wszedł
do domu. Otwierał wszystkie szuflady i wyrzucał na podłogę ich zawartość. Potem przeszukał wszystkie
szafki i zajrzał nawet pod łóżka. Fritz
i ja trzęśliśmy się ze strachu. Próbowaliśmy ukryć nasze przerażenie,
wpychając zimne i wilgotne dłonie do
kieszeni. Agenci gestapo nie znaleźli
tego, czego szukali, więc obrócili się
na pięcie i wyszli bez słowa. Ulga, której doznaliśmy w tamtym momencie,
niemal powaliła nas na ziemię.
Kilka dni później przyszli jeszcze
raz i zażądali, bym natychmiast poszedł
z nimi na komendę. Powiedziałem Fritzowi, żeby udał się prosto do domu
przyjaciół naszej rodziny. Wziąłem
swój płaszcz, a potem, ściśnięty pomiędzy dwoma bezdusznymi nazistami, wyszedłem na ulicę. Możesz mi
wierzyć albo nie, ale do kwatery
gestapo dostarczyli mnie zwykłym
miejskim tramwajem.
Tam zostałem wepchnięty do jakiegoś pokoju, który zrobił na mnie okropne wrażenie. Najpierw zauważyłem

ubranego po cywilnemu mężczyznę,
który siedział za olbrzymim, wypolerowanym na wysoki połysk, drewnianym biurkiem. Za nim, na wyłożonej mahoniem ścianie, wisiał wielki
kolorowy portret Hitlera. Zdawało mi
się, że jego oczy śledzą mój każdy
ruch. Mężczyzna ledwie podniósł głowę znad papierów i krzyknął grubym,
groźnym głosem:
- Zaczekaj na zewnątrz, dopóki nie
zjawi się tutaj twój ojciec!
Jeden z adiutantów wepchnął mnie
do wielkiego marmurowego przedpokoju i kazał mi usiąść na ławce.
- Jak długo mam tutaj czekać? zapytałem.
- Tak długo, jak będzie trzeba!
Dopiero wtedy zrozumiałem, że jestem zakładnikiem. Trząsłem się z zimna i strachu. Owinąłem się szczelniej
płaszczem i siedziałem cichutko, by
nikt mnie nie zauważył. Nie mam pojęcia, ile czasu tam spędziłem, zanim
zauważyłem mojego ojca wchodzącego do poczekalni i znikającego za
drzwiami, które prowadziły zapewne
do jakiegoś biura. Widocznie przyjaciele, którzy obserwowali nasze mieszkanie, powiedzieli mu o tym, że mnie
aresztowano. Ojciec oddał się więc w
ręce gestapo w zamian za moją wolność. Naziści często więzili dzieci, aby
zmusić ich zbiegłych rodziców do
ujawnienia się. Była to zresztą bardzo
skuteczna taktyka.
Siedziałem tam bardzo długo, cały
zesztywniały, nie wiedząc, co robić.
Nikt nie zwracał na mnie uwagi. Po jak mi się zdawało - wielu godzinach,
odważyłem się w końcu wstać i podejść do oficera dyżurującego przy
końcu korytarza.
- Przepraszam - powiedziałem.
- Czego? - warknął.
- Mój ojciec już przyszedł, chciałbym więc pójść do domu.
Nie umundurowany oficer siedzący za wielkim biurkiem sprawdził, czy
mój tato rzeczywiście przyszedł, a potem zwolnił mnie szybkim ruchem ręki.
- Następnym razem przyjdzie kolej
na ciebie - powiedział złowieszczo.
Ojciec nigdy nie opowiadał o swoich przeżyciach z obozu. Gdy ktoś go
o to pytał, zamyślał się i odpowiadał
milczeniem.
Pięć miesięcy przed rozpoczęciem
drugiej wojny światowej nadeszły wymagane papiery, które umożliwiły nam
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podróż do Ameryki”.
Gdy wróciliśmy do domu na świątecznego indyka, Opa - jak nazywałam mojego dziadka - dokończył swoje opowiadanie.
- Gdy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, automatycznie stałem
się obywatelem amerykańskim, wstąpiłem do armii i zostałem wysłany do
Europy jako tłumacz dla niemieckich
jeńców wojennych. Nie miałem zamiaru rozwodzić się nad moimi przeżyciami z dzieciństwa, lecz dzisiaj zapragnąłem, abyś się o nich dowiedziała.
Myślę, że raz na jakiś czas trzeba przypominać sobie takie rzeczy.
- Coż, Opa, jednak z tej całej tragedii
wyniknęło coś dobrego - zauważyłam.
- Tak? A co takiego?
- Ja - powiedziałam, a potem objęłam dziadka ramionami i pocałowałam
go w policzek.
Mój dziadek już nigdy więcej nie
poruszał tego tematu.
Lillian Belinfante Herzberg
Nasza Wspólnota
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Dzie³o obrony ¿ycia

Na pewno słyszałeś już tę historię. Pewien człowiek, przechadzając się po plaży, widzi tysiące rozgwiazd
wyrzuconych na piasek podczas przypływu. Zauważa też dziewczynkę, która podnosi kolejne rozgwiazdy
i wrzuca je z powrotem do morza. „Daj sobie spokój!” - mówi przechodzień. „Jest ich za dużo. To, co robisz,
niczego nie zmieni”. Dziewczynka wrzuca do morza następną rozgwiazdę, odwraca się do mężczyzny i mówi:
„Dla tej już wszystko się zmieniło”. Poruszony tą odpowiedzią mężczyzna przyłącza się do dziewczynki,
a wkrótce dołączają do nich inni przechodnie. Ich wspólne wysiłki niosą ocalenie wielu rozgwiazdom.
Ta prosta historia jest doskonałą ilustracją tego, jak działają ruchy obrony życia. Bardzo trafnie odzwierciedla ona dynamikę rozwoju ruchu Heartbeat International (ang. heartbeat -„tętno”, „bicie serca”), który
jest obecnie największą siecią ośrodków niosących pomoc kobietom zagrożonym aborcją. Poprzez tysiąc
osiemset stowarzyszonych ośrodków na wszystkich sześciu zamieszkałych kontynentach Heartbeat ratuje
życie około trzem tysiącom dzieci tygodniowo. Wspiera jednak o wiele większą liczbę osób - około miliona
w samych Stanach Zjednoczonych - w tym matki, które zdecydowały się urodzić dziecko, ale potrzebują
długoterminowego wsparcia. Prowadzony przez organizację telefon zaufania, czynny dwadzieścia cztery godziny na dobę, przyjął ostatnio dwumilionową rozmowę.
Choć są to imponujące liczby, początki Heartbeat International były bardzo skromne. Inicjatorami ruchu
były trzy osoby, które, jak ta dziewczynka na plaży, czuły, że od czegoś trzeba zacząć.
TROJE PIONIERÓW
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, na długo przed słynnym
werdyktem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Roe
contra Wade, która utorowała drogę
do legalnej aborcji w tym kraju, niektóre stany zaczęły już uchylać wieloletnie restrykcje co do tej procedury.
Wywołało to niepokój tych, którzy przewidywali, że kolejnym krokiem stanie
się aborcja na życzenie. Niektórzy
zaczęli więc zakładać niewielkie grupy, które poprzez poradnictwo i anonimowe rozmowy telefoniczne pomagały kobietom znajdować alternatywne rozwiązania.
Jedna z tych niezależnych inicjatyw rozwinęła się w powiązaniu z
praktyką medyczną dra Johna Hillabranda, położnika z Toledo w stanie
Ohio, znanego ze swoich poglądów na
temat świętości życia ludzkiego. Był
on wspierany przez niemiecką imigrantkę, Lore Maier, która przeżyła
czasy hitleryzmu w Niemczech. Po II
wojnie światowej pracowała w Organizacji Narodów Zjednoczonych, pomagając ofiarom obozów koncentracyjnych, była też reporterem
sądowym na procesach zbrodniarzy
wojennych w Norymberdze. Wszystkie te doświadczenia ukształtowały jej
poglądy na temat aborcji, którą uważała za zło gorsze niż wojna:
„Aborcja nie tylko zbiera większe
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żniwo wśród niewinnych istnień ludzkich, ale degraduje tych, którzy się jej
dopuszczają, do najniższych poziomów
okrucieństwa... Nasze wysiłki zawrócenia fali aborcji będą miarą naszego
charakteru oraz zdecydują, w jakim
świecie będziemy żyć my sami i nasze potomstwo”.
W 1971 roku dr Hillabrand i Lore
Maier poznali s. Paulę Vandegaer ze
Zgromadzenia Sióstr Pomocy Społecznej, która stała na czele ruchu obrony życia na wybrzeżu zachodnim. Jako
profesjonalny doradca i pracownik
społeczny archidiecezji Los Angeles,
s. Paula zapoczątkowała jedną z
pierwszych gorących linii telefonicznych dla kobiet znajdujących się w
kryzysie, a także napisała pierwszy
podręcznik dla osób zaangażowanych
w poradnictwo dla kobiet w nieplanowanej ciąży.
Podczas rozmowy trójka pionierów
doszła do wniosku, że potrzebują organizacji patronackiej, która oferowałaby wsparcie rozmaitym inicjatywom
pro-life pojawiającym się na terenie
całego kraju. Jeszcze w tym samym
roku założyli ruch Alternatywy dla
Aborcji, który skupił około sześćdziesięciu różnych inicjatyw. Ruch
rozwijał się bardzo prężnie i - przemianowany w 1992 roku na Heartbeat
International - posiada obecnie stowarzyszone ośrodki w pięćdziesięciu krajach.

„SZKODA, ŻE NIE MOGĘ
JEJ PODZIĘKOWAĆ”
Dzieła związane z Heartbeat w
ciągu ostatnich czterdziestu lat objęły
pomocą miliony kobiet. Jedną z nich
jest Diana Mylek. Diana została wychowana w rodzinie o wartościach
katolickich. Jednak jako młoda dziewczyna, w 1978 roku „poszła z prądem”
i zaszła w ciążę. Kiedy dowiedziała się,
że oczekuje dziecka, przeżyła głęboki
konflikt wewnętrzny. Z jednej strony
powtarzała sobie, że aborcja to po prostu coś w rodzaju poronienia, z drugiej
czuła, że dziecko, które formuje się
w jej ciele, ma prawo do życia i nie
powinno płacić za jej błędy.
Niektóre koleżanki Diany namawiały ją żeby dokonała aborcji
i „załatwiła” sprawę. Ona jednak, czując, że Duch Święty prowadzi ją
w kierunku szukania pomocy, ujęła słuchawkę telefonu. „Myślę, że rozpaczliwie pragnęłam, żeby ktoś powiedział
mi, że to, co czuję w sercu, jest prawdą
i że aborcja nie jest dobrym wyjściem
z sytuacji.” Konsultantka Heartbeat
dodała Dianie odwagi do tego, by urodziła dziecko. Dziś jej syn, Brandon,
jest odznaczonym weteranem marynarki wojennej i oficerem policji, który osobiście uratował życie wielu ludziom. Przyniósł też swojej mamie kolejny dar życia - trójkę ukochanych
wnuków.
Diana przyznaje, że wychowywa-

nie Brandona bez ojca nie było łatwe.
Wie jednak, że podjęła słuszną decyzję i zapewnia, że zawsze będzie
wdzięczna Heartbeat za pomoc w jej
podjęciu. Wyraziła swoje uznanie dla
działalności ruchu, sama stając się na
jakiś czas jego wolontariuszką. Żałuje
tylko, że nie może anonimowej wolontariuszce ani założycielce ruchu, Lore
Maier, powiedzieć: „Dziękuję! Uratowałaś moje dziecko!”.
PRZEMIENIĆ PANIKĘ
W POKÓJ
Podobną historię opowiada Annie
Wright. Także wychowana w katolickiej rodzinie, była wzorową uczennicą
która w wieku lat szesnastu ukończyła z wyróżnieniem szkołę średnią.
Mimo to w 2011 roku zaszła w ciążę i to bliźniaczą. Pomimo ogarniającej ją
paniki nie poszła za radą przyjaciółki,
która wysyłała ją do ośrodka planowania rodziny. Czuła, że nie może
sprzeniewierzyć się swoim poglądom
pro-life. Znalazła więc numer telefonu stowarzyszonego z Heartbeat
ośrodka w pobliżu swojego uniwersytetu i zadzwoniła tam, szlochając w
słuchawkę.
Laura, dyżurna konsultantka,
namówiła Annie, by przyszła na rozmowę. „Jak tylko mnie zobaczyła,
przytuliła mnie i powiedziała, że
wszystko będzie dobrze. Przekonała
mnie, żebym porozmawiała z mamą,
i zapewniła, że rodzina okaże mi
wsparcie.” Tak też się stało i Annie
sprowadziła się z powrotem do domu.
Laura wciąż utrzymywała z nią kontakt, dzwoniąc do niej przynajmniej raz
w tygodniu, kupiła nawet kołyski dla
bliźniaczek.
Na Annie zrobiło to głębokie wrażenie. „Laurze naprawdę na mnie zależało. Nie byłam dla niej anonimową
osobą którą chciała powstrzymać
przed dokonaniem aborcji.”
Pamiętając, jak bardzo spanikowana i samotna czuła się przed rozmową
z Laurą, Annie mówi, że potrafi zrozumieć kobiety, które poddały się aborcji. „Nie zawsze decydują się na to,
czego chcą, czasem sądzą, że nie mają
innego wyjścia”. W zeszłym roku zabrała swoje córeczki do Waszyngtonu, aby uczestniczyć w programie
„Dzieci Heartbeat idą do Kongresu”,
wspierającym ośrodki pomocy dla ko-

biet w nieplanowanej ciąży. „Te ośrodki są naprawdę ważne! Pomagają
kobietom, które boją się porozmawiać
ze swoimi najbliższymi”.
KAŻDE KOLEJNE ŻYCIE
Jak pokazują te i podobne historie,
Heartbeat wspiera zarówno matki, jak
i dzieci. Stowarzyszone z nim ośrodki
oferują całą gamę usług obejmujących
ultrasonografię, opiekę nad kobietą
ciężarną, ośrodki pobytu dla matek i
możliwość adopcji. Prowadzą także
programy edukacyjne na temat rodzicielstwa, ojcostwa i seksualności, a
także terapię dla kobiet po aborcji. We
wszystkim, co robią, ośrodki te starają
się szanować godność każdej przychodzącej do nich kobiety i dzielić się
z nią w namacalny sposób miłością
Jezusa.
Metoda działania Heartbeat - i tytuł
opracowanego przez ruch podręcznika dla konsultantów - to „Terapia
MIŁOŚCIĄ” - wyjaśnia dr Margaret
(Peggy) Hartshorn, która przewodniczy organizacji od 1993 roku. Kiedy
kobieta przychodzi do nas po raz
pierwszy - mówi dr Peggy - słuchamy jej i pomagamy wybrać życie, zrozumieć, że aborcja nie jest jedyną
opcją rozwiązania problemu. Chcemy
też dać jej nowy obraz siebie - pomóc
zobaczyć, kim jest naprawdę, jako
osoba stworzona przez Boga”. Heartbeat pomaga jej także „docenić dar
płodności” i „Boży plan dla całej rodziny ludzkiej”. Ostatnim krokiem jest
wsparcie kobiety poprzez udzielenie jej
konkretnej, praktycznej pomocy.
Pracując z każdą kobietą indywidualnie, Heartbeat pomaga wielu z
nich otworzyć się na życie. Sam telefon zaufania obsługuje - jak mówi dr
Hartshorn - od pięciuset do sześciuset osób dziennie. Przypisuje ten sukces oddolnemu i ekumenicznemu charakterowi organizacji - „fenomenalnej współpracy” z ośrodkami
wsparcia, prasą religijną, Kościołami
i portalami internetowymi. Podkreśla
jednak, że podejmowane wysiłki nie
zdałyby się na wiele bez Bożej pomocy: „Nasz sukces odniesiony w ciągu
ostatnich czterdziestu lat jest wyraźnym znakiem, że wspiera nas Pan.
Prawie każda dzwoniąca kobieta ma
jakąś historię związaną z Bogiem”.
Ma ją także Heartbeat. To Bóg

powołał trójkę założycieli do tego arcyważnego zadania. I ten sam Bóg
wciąż wychodzi naprzeciw swoim
dzieciom poprzez to dzieło - do każdej
osoby indywidualnie.
Bob French
Słowo wśród nas 1/2015

B³ogos³awieñstwa starego
cz³owieka
B³ogos³awieni, którzy rozumiej¹ moje utykaj¹ce nogi
i trzês¹ce siê rêce.
B³ogos³awieni, którzy rozumiej¹, ¿e nie dos³yszê wszystkiego, co siê do mnie mówi.
B³ogos³awieni, którzy rozumiej¹, ¿e oko moje s³abnie
i myœl staje siê powolna.
B³ogos³awieni, którzy
z uœmiechem ze mn¹
porozmawiaj¹,
poœwiêc¹ mi nieco czasu.
B³ogos³awieni, którzy nie
powiedz¹:„tê historiê s³yszê
ju¿ po raz trzeci”.
B³ogos³awieni, którzy oka¿¹,
¿e jestem kochany, szanowany, potrzebny.
B³ogos³awieni, którzy cierpliwie znosz¹ moj¹ ociê¿a³oœæ,
bezradnoœæ, zagubienie.
B³ogos³awieni, którzy u³atwiaj¹ mi trudy dnia
i pozostaj¹ ze mn¹ na
drodze do wiecznej ojczyzny.

Nasza Wspólnota
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Możemy upodobnić się do Chrystusa
Jedną z postaci, które najczęściej pojawiają się na kartach Ewangelii,
jest św. Piotr – i wcale nie zawsze jako bohater pozytywny! To Piotr próbował chodzić po wodzie, by na koniec przemoczyć się do suchej nitki. To
Piotr obiecywał, że pójdzie z Jezusem na śmierć, aby zaprzeć się Go zaledwie kilka godzin później. To wreszcie Piotr próbował odwieść Jezusa od
pójścia na krzyż, czym naraził się na Jego ostre słowa: „Zejdź Mi z oczu,
szatanie!” (Mt 16,23). Może właśnie dlatego Piotr jest ulubionym świętym
tak wielu z nas. Potrafimy się z nim utożsamić, gdyż tak wiele razy zdarzało
mu się popełniać błędy. Fakt, że człowiek, który został pierwszym papieżem, popełniał błędy podobnie jak my, jest dla nas pewną pociechą. Skoro
ktoś taki jak Piotr mógł zostać wielkim świętym, to z pewnością my także
możemy!
Spróbujmy więc prześledzić duchowy wzrost i przemianę Piotra w trakcie jego drogi z Panem - zobaczyć, w jaki sposób nauczył się współpracować z łaską Bożą. Na jego przykładzie postaramy się zrozumieć, jak my
sami możemy otworzyć się na przemieniającą łaskę Boga.
ŁASKA BUDUJE
NA NATURZE
Według słynnego stwierdzenia Tomasza z Akwinu, łaska buduje na naturze. Nie niszczy naszej tożsamości.
Nie zamienia nas w zupełnie innych
ludzi. Nie poprzestaje na wymazaniu
naszych grzechów. Łaska Boża wkracza również w nasze dary i talenty,
nadzieje i marzenia, nawet nasze
charakterystyczne dziwactwa - i wynosi je na zupełnie nowy poziom. Kiedy przyjmujemy łaskę Boga, On pomaga nam wykorzystywać nasze talenty na Jego chwałę. W naszej niepowtarzalnej osobowości zaczynają
odbijać się Jego cechy. Jeśli więc
z natury jesteśmy silni i energiczni,
łaska Boża ukierunkowuje naszą energię na ewangelizację i wprowadzanie
sprawiedliwości. Jeśli z natury jesteśmy łagodni, Bóg oczyszcza tę łagodność, tak że stopniowo staje się ona
odbiciem Jego współczucia.
W przypadku Piotra Bóg przeniknął łaską jego zapalczywą naturę
i posłużył się nią do budowania swego
Kościoła. Po cudownym połowie ryb
Piotr padł na kolana i zawołał: „Odejdź
ode mnie, Panie, bo jestem człowiek
grzeszny” (Łk 5,8). Było to spontaniczne, brawurowe wyznanie Piotra,
który prosił Jezusa, by pozostawił go
w jego grzechach. Oczywiście Jezus
nie zrobił nic takiego, obiecał natomiast,
że zapalczywość Piotra znajdzie ujście
w „łowieniu ludzi" (por. Łk 5,10).
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W kolejnych sytuacjach widzimy, jak
Piotr pragnie pokazać się jako człowiek śmiały, gorliwy w czynieniu tego,
co uznaje za właściwe.
Następnie, w dniu zesłania Ducha
Świętego, Piotr zademonstrował, co
może stać się z zapalczywą naturą,
kiedy zostaje ona poddana działaniu
łaski Bożej. W mocnych słowach i z
głębokim przekonaniem głosił Chrystusa zmartwychwstałego, skłaniając
około trzech tysięcy ludzi do nawrócenia, chrztu i oddania życia Bogu (Dz
2,40-41). W kolejnych relacjach
z Dziejów Apostolskich widzimy, jak
Piotr poświęca całą swoją energię na
głoszenie Ewangelii i budowanie Kościoła. Łaska nadała nowy kierunek
jego gorliwości, przekonaniom, uczuciom. Umocniła jego determinację
i wolę wypełniania tego, co obiecał.
Tak więc łaska Boża ukształtowała Piotra, nie niszcząc jego natury.
Uświęciła go, podniosła i odnowiła. Pod
jej działaniem stał się najlepszą z możliwych wersji samego siebie.
ŁASKA, KTÓRA
PRZEBÓSTWIA
Nie chodziło jednak tylko o to, by
Piotr stał się lepszym czy sympatyczniejszym człowiekiem. Bóg chciał
uczynić dla niego jeszcze więcej.
Chciał przebóstwić Piotra. Choć niektórym z nas może się to kojarzyć
z ideą rodem z New Age, nauka
o przebóstwieniu sięga czasów pier-

wotnego Kościoła. Atanazy, biskup z
IV wieku, pisał: „Syn Boży stał się
człowiekiem, aby człowiek mógł stać
się Bogiem”. Podobnego zdania był
żyjący w XIII wieku Tomasz z Akwinu, który napisał: „Syn Boży, chcąc
uczynić nas uczestnikami swego Bóstwa, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, uczynić ludzi bogami”. Także dziś Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Słowo stało
się ciałem, by uczynić nas «uczestnikami Boskiej natury» (2 P 1,4). Taka
jest racja, dla której Słowo Boże stało
się człowiekiem, Syn Boży Synem
Człowieczym: aby człowiek, jednocząc się ze Słowem i przyjmując w
ten sposób synostwo Boże, stał się
synem Bożym” (KKK, 460). Wszystkie te stwierdzenia teologiczne ukazują
nam najwyższy cel, do jakiego Bóg
pragnie nas doprowadzić. Jezus stał
się człowiekiem podobnym do nas we
wszystkim oprócz grzechu, abyśmy
my mogli stać się we wszystkim podobni do Niego.
Przebóstwienie nie jest zarezerwowane jedynie dla największych świętych. Nie jest ono czymś tak „uduchowionym”, że czyni z nas oderwanych
od rzeczywistości mistyków. Słowo
„przebóstwienie” oznacza proces działania łaski Bożej, która coraz bardziej
upodabnia nas do Jezusa w samej naszej naturze. Przechodząc przez ten
proces, przyswajamy sobie coraz więcej cech osobowości Jezusa - Jego

myśli, dążenia, pragnienia. Współpracując z Jego łaską stajemy się, bardziej skłonni do poświęcenia swego
życia Bogu i Jego ludowi, bardziej kochający, miłosierni, bardziej wrażliwi
na wołanie ubogich i zapomnianych.
Mówiąc najkrócej, stajemy się Chrystusem w tym świecie.
W życiu Piotra widzimy, że łaska
Boża nie tylko wzmocniła jego dobre
cechy. Działała ona jak dłuto rzeźbiarza, wygładzając chropowate krawędzie. W rezultacie ten, który kiedyś
obciął ucho swemu przeciwnikowi,
stopniowo przeistoczył się w człowieka, który z wielkodusznością i pokorą
przyjął do Kościoła swych dotychczasowych nieprzyjaciół, pogan (Dz
10,34-49). Człowiek, który w pewnym
momencie życia najbardziej pragnął
pozostać na Górze Przemienienia i cieszyć się chwałą Jezusa (Łk 9,32-35),
stał się tym, który naśladując Jezusa,
oddał życie za Ewangelię (J 21,18-19).
SPOTKAĆ CHRYSTUSA,
PRZYJĄĆ ŁASKĘ
Jest rzeczą jasną, że nie jesteśmy
w stanie dokonać takiej przemiany jedynie siłą naszej woli. Nie możemy jej
dokonać poprzez czytanie o innych ludziach, którzy przyjęli łaskę Bożą- chociaż taka lektura może być dla nas
inspiracją i zachętą. Musimy, podobnie jak Piotr, nauczyć się Chrystusa spotkać Go osobiście i pozwolić, by to
spotkanie kształtowało nasze serca i
umysły, nasze oczekiwania i działania.
Kobieta i mężczyzna zwykle, zanim
zakochają się w sobie, znają się już od
jakiegoś czasu i sporo o sobie wiedzą.
Początkowe zauroczenie przeradza się
z czasem w coś o wiele dojrzalszego i
niosącego życie. Stopniowo poznają oni
nawzajem swoje mocne i słabe strony,
sympatie i antypatie. Uczą się troszczyć o siebie nawzajem, przezwyciężając własny egoizm ze względu na drugą
osobę. Ich relacja pogłębia się i wydaje wspaniały owoc.
W podobny sposób możemy opisać
nasze życie z Chrystusem. Jeśli chcemy zostać przemienieni Jego łaską
musimy znaleźć dla Niego czas. Czas
na to, by dowiedzieć się, co On myśli,
co lubi, czego nie lubi, aby poznać najgłębsze pragnienia Jego serca. Jak inaczej możemy rozpoznać łaskę, którą On
tak hojnie nas obdarza?

WYTRWAŁA MODLITWA
W jaki sposób pogłębiamy znajomość z Jezusem? Przede wszystkim
poprzez spędzanie czasu w Jego towarzystwie. Dzieje się to na modlitwie,
na adoracji eucharystycznej, na liturgii czy podczas studiowania Pisma
Świętego. Wtedy wchodzimy w kontakt z Nim, pełnym miłosierdzia, dobroci, miłości.
Proś Go, by opowiedział ci o sobie,
i wycisz swoje serce, abyś mógł słyszeć Jego słowa. Naucz się rozpoznawać Go w otaczających cię ludziach,
szczególnie tych w „niepokojącym
przebraniu ubogich”, jak mawiała
Matka Teresa.
Przykład Piotra wskazuje nam jeszcze inny sposób lepszego poznania
Jezusa, a mianowicie wytrwałość. Jak
już powiedzieliśmy, Piotr był prawdopodobnie częściej upominany i korygowany przez Jezusa niż jakikolwiek
inny Apostoł. A jednak nie poddał się.
Nie stwierdził, że w takim razie nie ma
sensu się męczyć. Nie zniechęcił się.
Jego miłość do Jezusa - i miłość Jezusa do niego - pomogła mu wytrwać w
wierności, nawet gdy było trudno.
Jeśli przyjmiemy podobną postawę,
Duch Święty napełni nasze serca swoim światłem, ukazując nam Serce Jezusa i pomagając nam odkryć Jego
łaskę. Życie ucznia nie zawsze jest
łatwe. Wciąż jednak zasadne jest pytanie samego Piotra: „Panie, do kogóż
pójdziemy?”. Wiemy, że tylko Jezus
ma „słowa życia wiecznego” (J 6,68).
Tylko On jest w stanie nas umocnić
i przebóstwić.
DWA POSTANOWIENIA
Podejmijmy więc dwa postanowienia noworoczne. Najpierw powiedzmy Panu: „Pragnę Twojej łaski, która
wesprze moją naturę”. Ale powiedzmy Mu również: „Pragnę Twojej łaski,
by przemieniać się na Twoje podobieństwo. Przyjdź, Panie, i poprowadź mnie
tą samą drogą którą przeszedł Św.
Piotr. Ukształtuj we mnie Twoje podobieństwo”. Jeśli dotrzymamy tych
dwóch postanowień, zobaczymy, jak
zmienia się nasze życie!
Słowo wśród nas 1/2015

Niewielka
szansa?
Najszczęśliwsze momenty
w moim życiu, to te kilka chwil,
które spędziłem na łonie rodziny.
Thomas Jefferson

Pierwszego dnia w szkole, gdy już
przedstawiłam się swojej nowej klasie,
moją uwagę zwróciła pewna mała
dziewczynka o imieniu Patricia. Tak
bardzo przypominała moją córkę, Darcie, że aż musiałam potrząsnąć głową.
Z upływem czasu coraz wyraźniej widziałam, że jej zachowanie bardzo przypomina sposób bycia mojej córki. Żadnego znaczenia nie miał tutaj fakt, że
Patricia miała dopiero osiem lat, a Darcie osiemnaście. Dziewczynka nosiła
nawet taką samą fryzurę jak moja córka w szkole średniej.
W listopadzie odbyło się spotkanie
z rodzicami uczniów. Bardzo się ucieszyłam, że wzięła w nim udział również matka Patricii, Jenny. Opowiedziałam jej, jak bardzo Patricia przypomina moją córkę, i żałowałam, że
nie mam zdjęcia, aby to udowodnić.
Dodałam również, że Darcie została
adoptowana i że w związku z tym
zastanawiam się nawet, czy istnieje
jakakolwiek możliwość, by dziewczynki były spokrewnione. Ich podobieństwo jest naprawdę niesamowite.
- Darcie urodziła się 19 lipca 1975
roku - powiedziałam, gdy Jenny już
odchodziła. - Jeśli w pani rodzinie jest
osoba, która oddała w tym czasie
dziecko do adopcji, to może być Darcie.
Byłam bardzo skrytą osobą i te
nagłe zwierzenia trochę mnie przeraziły. Przypisałam swoją śmiałość zdenerwowaniu towarzyszącemu spotkaniu z rodzicami, a potem wyrzuciłam z
pamięci.
Nie pamiętałam o tym zdarzeniu aż
do następnej wywiadówki, która odbyła się w marcu. Tym razem obecny
był również ojciec Patricii, Garth.
I znowu nie wzięłam zdjęcia Darcie,
by pokazać je Jenny.
Pod koniec czerwca, ostatniego
dnia roku szkolnego, zadzwonił telefon. Ku mojemu zdziwieniu usłyszałam w słuchawce Jenny.
- Przez cały rok walczyłam ze sobą
Nasza Wspólnota
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i wahałam się, czy zadzwonić - powiedziała dziwnym głosem. - Ale dzisiaj
pomyślałam, że teraz albo nigdy.
- A potem, zupełnie bez ostrzeżenia,
dodała: - Myślę, że jestem biologiczną
matką pani córki.
Byłam wstrząśnięta. Szczerze mówiąc, nigdy nie brałam pod uwagę takiej możliwości. Dobrze, że obok telefonu stało krzesło, gdyż nogi ugięły się
pode mną, jakby były z gumy. Wróciłam pamięcią do naszego pierwszego
spotkania w listopadzie. Biedna Jenny, jaki szok musiała przeżyć tamtego
wieczoru!
Wymieniłyśmy się informacjami, które obie posiadałyśmy na temat adopcji.
Było to bardzo wyczerpujące emocjonalnie i obie łykałyśmy gorzkie łzy.
Dowiedziałam się też, że Garth, mąż
Jenny, jest również biologicznym ojcem
Darcie. Patricia i Darcie były więc
naturalnymi siostrami! Nic dziwnego, że
podobnie wyglądały i zachowywały się.
Po rozmowie z Jenny strasznie się
rozpłakałam. Nie czułam się niepewna czy zagrożona, lecz raczej zupełnie
wykończona, choć odrobinę spokojniejsza. Byłam adopcyjną mamą i zawsze wiedziałam, że moje dzieci
zapragną kiedyś odnaleźć swych biologicznych rodziców. Miałam tylko
nadzieję, że nie dowiedzą się, że ich
matka umarła z przedawkowania narkotyków, a ojciec skończył w więzieniu. Jenny i Garth wydawali się porządnymi ludźmi, a ja byłam z tego zadowolona. Patricia chodziła do mojej
klasy przez cały rok i wiedziałam trochę o jej życiu. Gdyby Darcie wychowywała się w ich rodzinie, jej życie
mogłoby być bardzo podobne do życia,
jakie toczyła w naszej. No, a poza tym
Darcie mogła czuć się dumna.
Jenny poprosiła, żebym powiedziała o wszystkim Darcie, jeśli uznam to
za stosowne. Ona i Garth nie będą
wywierać na nią żadnego nacisku. Jeśli
będzie chciała się z nimi spotkać, to
wspaniale. Jeśli nie, uszanują to.
We wtorek, gdy Darcie wróciła
z pracy do domu, zawołałam ją na
górę, żeby porozmawiać. Zapewniłam
ją, że to nic złego, a potem objęłam
i powiedziałam:
- Darcie, w piątek rozmawiałam
z twoją matką.
Była zszokowana i kompletnie zaniemówiła. Zapytałam, czy mogłaby
się z nią spotkać.
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- Nie wiem - powiedziała. - Dziwnie się czuję.
Gdy wyjaśniłam, że spotykałam się
z Jenny przy różnych okazjach, Darcie zaczęła się zastanawiać, czy są do
siebie podobne.
Minął tydzień i kiedy czuła się już
gotowa, poprosiła mnie o dalsze informacje. Stwierdziła, że takie stopniowe poznawanie prawdy jest dużo
łatwiejsze. Na razie nie mogła jednak
zdecydować, czy chce się spotkać z
Jenny i Garthem.
- Słuchaj, Darcie - powiedziałam. Jenny potrzebowała niemal roku, żeby
do mnie zadzwonić. Ty również masz
tyle czasu, ile będziesz potrzebowała.
Nie musisz się spieszyć z decyzją.
Kilka miesięcy później Darcie była
gotowa na spotkanie, lecz z całą stanowczością zażyczyła sobie, żebym przy niej
była. Byłam zadowolona, gdyż adopcja
nie przytrafia się wyłącznie dzieciom;
dotyczy również rodziców. Musiałam
więc być częścią tego wszystkiego.
Darcie czuła się odrobinę niepewnie. My kochaliśmy ją bezwarunkowo,
lecz z Jennym i Garthem było inaczej.
Uważała, że musi zdobyć ich akceptację jakimś dokonaniem lub wyglądem, a może jednym i drugim. Przez
następne kilka miesięcy straciła na
wadze, znalazła nową pracę, trzy razy
przefarbowała włosy, zrobiła trwałą,
potem wyprostowała włosy i w końcu
je obcięła.
Dale, mój adoptowany syn, dziwił
się, dlaczego Darcie tak się szamocze.
- To przecież obcy ludzie - powiedział. - Dlaczego ona chce się z nimi
spotkać?
- Coś w tym musi być, Dale - odparłam. - Spójrz, jak niewielkie były szanse.
To miasto ma ponad sześćset tysięcy
mieszkańców. Adoptowaliśmy Darcie,
gdy mieszkaliśmy w zachodniej dzielnicy, Jenny i Garth w centrum, a teraz
wszyscy mieszkamy na wschodzie!
Byłam niezwykle przejęta, myśląc
o tajemniczych ścieżkach niesamowitego zbiegu okoliczności, który przywiódł nas do tej samej dzielnicy i umieścił Patricię w mojej klasie.
W czerwcu 1997 roku Darcie poprosiła mnie, żebym zorganizowała
spotkanie z jej biologiczną rodziną. Jenny była zadowolona, lecz bardzo
ostrożna. Chciała być pewna, że Darcie jest całkowicie przygotowana. Nie
była również przekonana, czy jej dzie-

ci, Patricia i Jordan, powinny się dowiedzieć o Darcie.
Gdy nadszedł ten dzień, Darcie była
tak zdenerwowana, iż musiałam sama
powitać Jenny i Gartha i zaprowadzić
ich do kuchni. Po słowach powitania
Jenny podeszła do Darcie i objęła ją.
Gdy trzymała w ramionach swą dawno utraconą córkę, obie płakały.
Kiedy wszyscy się uspokoili, usiedliśmy w salonie i zaczęliśmy rozmawiać. Darcie pokazała album ze zdjęciami z dzieciństwa i lat szkolnych,
a potem zadała mnóstwo pytań. Dowiedziała się, że kiedy przyszła na
świat, Garth miał szesnaście lat, a Jenny czternaście. Oddali ją z miłości,
gdyż wiedzieli, że nie są gotowi na
rodzicielstwo. Sześć lat później pobrali
się i cały czas marzyli, żeby ją poznać.
Gdy dowiedzieli się ode mnie, że ich
córka dorastała w dobrej rodzinie w
pobliżu, potraktowali to jak cud i nie
posiadali się z radości. Gdy Jenny
i Garth wychodzili późną nocą do
domu, nie było końca uściskom i całusom.
Jenny i Garth powiedzieli swym dzieciom, że kiedyś porzucili dziecko, lecz
nie przyprowadzili ich na spotkanie. Tydzień później Jenny zapytała Darcie, czy
chciałaby poznać Jordana i Patricię,
swoje biologiczne rodzeństwo.
Darcie zgodziła się z entuzjazmem.
Tym razem ja również byłam podekscytowana! Wszyscy mieli mnóstwo do powiedzenia i czuli się jak na rodzinnym przyjęciu! Gdy Patricia weszła do naszego
domu i po raz pierwszy ujrzała Darcie,
oszalała z podniecenia i krzyknęła:
- Mamusiu, ona wygląda zupełnie
tak samo jak ty.
Była bardzo szczęśliwa, że ma
starszą siostrę, i zachowywała się, jak
dziecko w sklepie ze słodyczami.
Chciała zobaczyć jej pokój, buty, cały
dom i podwórko. Nie mogła ani jednej
chwili usiedzieć w spokoju!
Darcie i Jenny utrzymują kontakt
telefoniczny i wysyłają sobie kartki na
urodziny.
Darcie jest już mężatką i ma dziecko. Patricia uwielbia się nim opiekować, a Jenny i Garth wzruszają się na
myśl, że mają pierwszego wnuka.
Bolesną stratę ich młodości zastąpiła
radość i ukojenie. Przyznaję szczerze,
że wszyscy odczuwamy teraz spokój
i zadowolenie.
Lou Ogston

Przygotuj serce na przyjęcie Łaski
Ufna modlitwa zmienia życie
Czy podjąłeś już postanowienia noworoczne? A jeśli tak, to czy opracowałeś plan, który
pomoże ci ich dotrzymać przez kolejne tygodnie i miesiące? Socjolodzy i psycholodzy twierdzą
zgodnie, że ci, którzy opracowują plany i stawiają sobie realne cele, mają o wiele większą
szansę na sukces niż ci, którzy po prostu idą przez życie, licząc na przysłowiowy łut szczęścia
i mając nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży.
Ewangelia w wielu miejscach ukazuje nam ludzi, którzy byli świadkami zdumiewających
wydarzeń, ponieważ obrali sobie konkretny cel i postępowali zgodnie z planem. Kobieta,
która przedarła się przez tłum, aby dotknąć rąbka szaty Jezusa, ewidentnie miała wytknięty
cel i nie spoczęła, dopóki go nie zrealizowała. I została uzdrowiona (Mk 5,25-34)! Kobieta
kananejska, której córka była nękana przez złego ducha, także podjęła konkretne postanowienie. Wysilając całą swoją inteligencję, nalegała na Jezusa, by uwolnił jej córkę od demona. I osiągnęła swój cel (Mt 15,21-28)!
Także faryzeusz Nikodem potrzebował planu. Zdając sobie sprawę z wrogości, jaką Jezus budził wśród
niektórych przywódców religijnych, podjął pewne środki bezpieczeństwa. Nie chciał zostać przyłapany na
tym, że rozmawia z Jezusem o Jego nauce. Dlatego postanowił spotkać się z Nim potajemnie w nocy. Jego
wysiłek został nagrodzony nowym zrozumieniem prawdy o tym, że Bóg pragnie, abyśmy wszyscy narodzili się
na nowo (J 3,1-17).
Czytając Ewangelię, spotykamy kolejne osoby, które planują, nie dają się zniechęcić, a nawet przedzierają się siłą aby tylko spotkać Jezusa. W każdym przypadku spotkanie to zaowocowało nowym działaniem
łaski - pogłębieniem wiary, spektakularnym uzdrowieniem, przebaczeniem grzechów. Łaska Boża przenikała i umacniała ich ludzką naturę.
ZBAWICIEL I JEGO PLAN
Także Jezus miał swoje własne plany. Nie wędrował beztrosko tam, gdzie
akurat w danym momencie przyszła
Mu ochota, w nadziei że znajdzie chętnych słuchaczy. Wysyłał przed sobą
posłańców, którzy ogłaszali mieszkańcom rozmaitych wiosek i miasteczek
Jego rychłe przybycie. Wiedział jednak,
że Jego przeznaczeniem jest Jerozolima, toteż podjął nieodwołalną decyzję,
by się do niej udać, przygotowany wewnętrznie na wszystko, co miało się
tam wydarzyć (Łk 9,51-52). Zaplanował, w jaki sposób wjedzie do świętego miasta, aby wypełniły się proroctwa
Starego Testamentu o królu, który przybywa, by rządzić swoim ludem (Mt
21,1-10). Dokładnie ustalił, gdzie i w
jaki sposób chce obchodzić Paschę ze
swoimi uczniami (Mt 26,17-19).
Oczywiście wszystkie te epizody
wpisują się w plan nadrzędny, jakim jest
Boży plan odkupienia nas z grzechu.
Wszystkie słowa i czyny Jezusa były
podporządkowane temu wielkiemu zamysłowi Boga. Od momentu chrztu w
Jordanie do dnia Jego triumfalnego
powrotu do nieba podstawową troską
Jezusa było pełnienie woli Ojca (J
6,38). Każde uzdrowienie, nauczanie,
każdy akt miłosierdzia, każda konfron-

tacja z przeciwnikami - były kolejnym
małym krokiem w realizacji Bożego
planu, którego kulminacją była śmierć,
a następnie zmartwychwstanie Jezusa.
Co więcej, Bóg wciąż przeprowadza swój plan. Od dnia Pięćdziesiątnicy, kiedy to narodziła się wspólnota
Kościoła, aż po dzień dzisiejszy precyzyjnie i rozważnie prowadzi historię
ludzkości ku jej ostatecznemu wypełnieniu, kiedy Jezus powróci, by zapoczątkować swoje wieczne królestwo.
Bóg działa także w życiu poszczególnych ludzi, obdarzając ich potrzebnymi łaskami, by mogli przyjąć Jego plan
wobec nich, plan, który zapewni im
„przyszłość, jakiej oczekują” (por. Jr
29,11).
JAKI JEST TWÓJ PLAN?
Skoro więc Bóg ma określoną strategię działania oraz przeprowadza swój
plan, skoro tak wielu bohaterów
Nowego Testamentu działało zgodnie
z powziętym planem, być może jest to
potrzebne także i nam.
Papież Franciszek wielokrotnie powtarzał, że Eucharystia „rozszerza serce”. Nauczał, że Eucharystia otwiera
nas na przyjmowanie łaski Bożej.
Postanówmy więc sobie w tym roku

jak najlepiej korzystać z daru Eucharystii i opracujmy konkretny plan - plan,
który sprawi, że łaska Boża udzielana
nam w Eucharystii rzeczywiście przemieni nasze życie.
Aby pomóc w opracowaniu tego
planu, chcemy skupić się na dwóch
ważnych łaskach, jakich Bóg udziela
nam we Mszy świętej. Oczywiście
można by wymienić jeszcze wiele,
wiele innych, ale te dwie wydają się
najbardziej wypływać z liturgii eucharystycznej i są niezwykle pomocne.
Pierwsza z nich to coraz jaśniejsze
odkrywanie w liturgii miłości Jezusa.
Druga - to coraz większa wolność od
grzechu i poczucia winy.
ŁASKA MIŁOŚCI
Msza święta od początku do końca jest celebracją Bożej miłości. Całość liturgii kieruje nasze serca ku Ojcu,
który tak bardzo nas umiłował, że posłał na świat swojego Syna. Kieruje je
ku Jezusowi, który z miłości do nas
daje nam spożywać swoje Ciało
i Krew. Kieruje je wreszcie ku Duchowi Świętemu, który przemawia do
nas w czytaniach mszalnych i uświęca nas, gdy przyjmujemy Komunię
świętą.
Biorąc to wszystko pod uwagę,
Nasza Wspólnota
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można by pomyśleć, że przyjęcie łaski
Bożej podczas każdej Eucharystii jest
niezwykle proste. Ponieważ jednak
słowa, gesty, znaki i symbole Mszy
świętej są nam tak bardzo znajome,
zapominamy czasem, jak wielka moc
i łaska jest z nimi związana. Dlatego
potrzebujemy planu, świadomej decyzji, że będziemy otwierać się na tę
łaskę, która jest nam ofiarowana.
Za każdym razem, gdy wchodzisz
do kościoła, podnieś na chwilę oczy
na krzyż. Następnie, podczas Mszy
świętej staraj się skupiać swoje myśli na ofierze Jezusa za nas. Próbuj
jak najczęściej powtarzać w sercu
słowa: „Bóg mnie kocha. Bóg kocha
nas wszystkich”.
Koncentrując się na tym, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu, otwieramy się na Jego łaskę. Kontemplacja Bożej miłości zmiękcza i rozszerza nasze serca. Uzdalnia nas także
do traktowania innych z większą miłością, wyrozumiałością i miłosierdziem.
Przychodź więc na Mszę świętą
z konkretnym planem. Pragnij, by miłość Boża rozszerzyła twoje serce.
Stawiaj sobie pytania: „W jaki sposób mogę otworzyć się dziś na miłość Boga, aby Jego łaska uzdolniła
mnie do miłości?”. Po Mszy świętej
zapytaj siebie: „Co Bóg mi dzisiaj pokazał? Co uczynił w moim sercu podczas tej Mszy świętej?”. Miłość, którą
On pragnie na nas wylewać, nie ma
żadnych granic!
ŁASKA MIŁOSIERDZIA
Czy zauważyłeś, jak wiele okazji
do żalu za grzechy daje nam każda
Msza święta? Najpierw uczestniczymy w akcie pokutnym, wyznając
Bogu Wszechmogącemu oraz naszym braciom i siostrom, że jesteśmy
grzesznikami. Następnie w hymnie
„Chwała na wysokości Bogu” wołamy do Jezusa: „Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami”. Podczas Modlitwy eucharystycznej kapłan modli się słowami: „Prosimy Cię,
zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj
nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją”. W Modlitwie Pańskiej prosimy
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Boga o przebaczenie naszych win, a
przed Komunią świętą modlimy się
słowami: baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, zmiłuj się nad nami”
oraz „Panie, nie jestem godzien, abyś
przyszedł do mnie, ale powiedz tylko
słowo, a będzie uzdrowiona dusza
moja”.
Mamy więc co najmniej sześć okazji, by wyznać Bogu, że żałujemy za
swoje grzechy! Każda z nich otwiera
nas na Jego miłosierdzie i uzdrawiającą moc. Każda stawia nas wobec
Ojca, który zawsze gotów jest wybiec
nam naprzeciw i z radością wyprawić
dla nas ucztę. Każda daje nam szansę
otrzymania przebaczenia wszystkich
grzechów powszednich i zachowania
nas od przyszłych grzechów śmiertelnych (KKK, 1393-1395.1436).
Jednak samo przebaczenie grzechów to jeszcze nie wszystko. Podczas Mszy świętej otrzymujemy łaskę
wytrwania w wierności Bogu w obliczu pokus. Każdorazowa Komunia
święta niesie nam Bożą moc, łaskę i
wsparcie na wszystkie trudy życia.
Przyjmujemy samego Jezusa z całą
Jego świętością, czystością i mocą.
Posługując się słowami św. Ambrożego: „Przyjmujemy ten codzienny Chleb
jako lek na codzienne niedomagania”.
Kiedy więc modlisz się słowami spowiedzi powszechnej czy inną formułą
pokutną, nie wypowiadaj tego tekstu
tylko ustami. Mów z serca. Wiedz, że
w tym momencie Bóg przebacza ci
grzechy i umacnia swoją łaską twoją
ludzką naturę.
PRZYCHODŹ PRZYGOTOWANY
Zbyt często przychodzimy na Mszę
święta nieprzygotowani, nie oczekując nawet, że wydarzy się na niej coś
godnego uwagi. W tym roku
postanówmy sobie, że to się zmieni!
Opracujmy sobie strategię uczestnictwa we Mszy świętej. Otwierajmy się
na łaskę miłości i miłosierdzia Boga.
Prośmy o łaskę mężnego opierania się
pokusom. Weźmy to sobie za cel w nowym roku, a zobaczymy, jak zmienia
się nasze życie.
Słowo wśród nas 1/2015

IWONICKIE
OFIAROWANIE
PAŃSKIE

Przedsionek, albo inaczej
kruchta (bo kiedyś w tym miejscu
kruszeli wielcy grzesznicy), albo
jeszcze inaczej babiniec (bo tu czekały kobiety na oczyszczające błogosławieństwo po urodzeniu dziecka), stanowi dolną kondygnację
kościelnej wieży (30 m), o wymiarach 11 x 7 m, kościoła parafialnego Wszystkich Świętych w Iwoniczu. Wspomniana wieża powstała podczas rozbudowy kościoła
w 1880 r.

Warto zwrócić uwagę na sufit
przedsionka, który został ozdobiony
przez malarzy Bogdańskich z Jaślisk,
za czasów ozdabiania świątyni przez
ks. proboszcza Antoniego Podgórskiego w latach 1884-1895, obrazem
przedstawiającym ofiarowanie Dzieciątka Jezus w świątyni.
Ich artystyczna wizja urzeczywistniła scenę ofiarowania jako swoistą
akcję. Dzieciątko Jezus spoczywa na
rękach świątobliwego starca Symeona, a stojąca obok niego prorokini
Anna trzyma niesforne nóżki Jezusa.
Ma ona na sobie charakterystyczny
ciemny strój, odpowiadający wiekowej wdowie, oddającej się posługiwaniu przy świątyni. Po prawej stronie
Symeona klęczy druga kobieta, podobnie ubrana jak Anna, pewnie jej
towarzyszka. Na jej temat nic nie
mówi przekaz ewangeliczny. Jej

obecność w tej scenie jest zapewne
dowolnością artystyczną. W lewej
części obrazu, blisko siebie stoi para.
Na pierwszym planie św. Józef, dostojny, w sile wieku mężczyzna, a za
nim ubrana w jasny strój szczęśliwa,
ale zatroskana Najświętsza Maryja.
Tłem dla przedstawionej grupy jest
przedsionek świątynny, rozjaśniony
blaskiem ognia płonącego na dwóch
wysokich lichtarzach. Na wysokości
starca Symeona, jakby na drzwiach
świątyni, widnieje mało czytelny obraz z ludzką postacią, a może to tylko
wizja artystyczna; bo przecież w obrębie świątyni jerozolimskiej nie mogło być jakichkolwiek obrazów. Prawdopodobnie jest tu znana u Bogdańskich dowolność artystyczna. Mając
na uwadze zapowiedzi proroków Starego Testamentu odnoszących się do
Pana Jezusa jako Mesjasza, wywołali malarską wizję proroka Malachiasza, który w 3 rozdziale swojej księgi
(1-4) przepowiadał: „To mówi Pan
Bóg: - Oto Ja wyślę anioła mego, aby
przygotował drogę przede Mną,
a potem nagle przybędzie do swej
świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie.”
Warto zwrócić uwagę na ten element ikonograficzny w naszym kościele. Nawiązuje on do aktualnych
przeżyć jednej z tajemnic ludzkiego
zbawienia, która urzeczywistnia się w
św. Liturgii; w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej
Gromnicznej.
Wiele razy w ciągu roku liturgicznego, wchodząc do parafialnej świątyni, przemierzamy przestrzeń jej
przedsionka. Dnia 2 lutego, niech to
przemierzanie będzie bardziej świadome i refleksyjne, w celu wzmocnienia naszej chrześcijańskiej wiary.
Wiara ta zrodziła się z duchowego
ziarna, zasianego podczas naszego
Chrztu św. Zanim kapłan podprowadził rodziców z malutkim kandydatem
na chrześcijanina do iwonickiej
chrzcielnicy (dolna kaplica św. Franciszka), czekali oni z małym „poganinem” w przedsionku kościelnym pod
wspomnianym sufitowym obrazem.

OFIAROWANIE
PAŃSKIE - MATKA BOŻA
GROMNICZNA W LITURGII
I TRADYCJI KOŚCIOŁA

Według kalendarza kościelnego,
2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, które w rodzimej tradycji nazywane jest Świętem Matki Bożej
Gromnicznej. Najświętsza Rodzina
z Nazaretu (Dziecię Jezus, Maryja i Józef) stoi przed wejściem do świątyni ze
skromnym darem ofiarnym, dla wykupienia przed Najwyższym swego Pierworodnego; są też obecni starzec Symeon i staruszka Anna. W pieśni Symeona, Pan Jezus zostaje określony jako
„światło na oświecenie pogan i chwałę
ludu Twego Izraela" (Łk 2,32), co tak
bardzo wiąże się z Janowym dopowiedzeniem, że Jezus to „światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi" (J 1,9).
Łukasz ewangelista powie o Nim, że to
„wschodzące słońce" (Łk 1,79). Jezusa, to prawdziwe światło dla człowieka
i dla świata, wnosi do świątyni Jego Niepokalana Matka Maryja, którą metaforycznie Kościół nazywa Gwiazdą, obok
Chrystusa - Słońca.
Liturgiczne wspominanie tego zbawczego wydarzenia zostało zapoczątkowane w Kościele na przełomie IV i V wieku, jako tzw. „święto spotkania"
i „święto oczyszczenia". W VII wieku zostało przeniesione ze Wschodu do Rzymu, gdzie w świątecznym dniu papież rozdawał świece, które niesione były
w procesji do bazyliki S. Maria Maggiore. Z biegiem czasu chrystologiczny
charakter święta został nasycony mocnymi akcentami maryjnymi, z ukierunkowaniem na tzw. oczyszczenie (zgodnie z prawem żydowskim) Najświętszej Maryi
Panny. W średniowieczu już nie Dziecię Jezus, ale Jego Matka stała się pierwszoplanową postacią tego święta. Mimo, iż nowy Kodeks Rubryk w 1960 r.
przywrócił dawny charakter święta, na polskiej ziemi w dniu 2 lutego, w uczuciowym odbiorze wiernych i w oparciu o rodzimą tradycję, mówi się o Matce
Bożej Gromnicznej.
Od VII wieku, liturgia tego święta składa się z dwóch części: z procesji ze
świecami i Mszy św. W Rzymie na początku procesja miała charakter pokutny,
ale później zmieniała się w swym symbolu w radosną wędrówkę Kościoła,
w kierunku blasku chwały Króla Niebios.
Obecna liturgia zakłada dwie formy procesji; w obrębie kościoła i poza jego
murami. Przed procesją dokonuje się błogosławienia świec - gromnic. Procesja
z nimi przygotowuje wiernych, by mogli przejść przez burze ziemskiego życia
z Jezusem - Światłością. Po uroczystej Mszy św., wierni wracając do domu
z kościoła, starali się donieść płonącą świecę, by jej płomieniem naczernić krzyż
na tragarzu (belka nośna drewnianego stropu) domostwa, w formie Bożego
błogosławieństwa i tak ustrzec rodzinne gniazdo przed złym duchem i pożogą.
Ozdobna świeca gromniczna miała w głównej izbie domu rodzinnego swoje godne,
ale i podręczne miejsce (za obrazem, nad łóżkiem, przy domowym ołtarzyku).
Poświęcona gromnica była „używana" w rozmaitych okolicznościach życia
Ks. Zbigniew Głowacki rodziny, zwłaszcza przy grożących jej niebezpieczeństwach. Zapalano ją przede
Nasza Wspólnota
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wszystkim przy konającym członku
rodziny, by jej blask pomagał konającemu człowiekowi łatwiej przejść z
Jezusem -Światłością przez mroczny
próg śmierci. Wiązano to z gorącą
modlitwą zgromadzonych w intencji
umierającego. Niezwykłe burze, połączone z piorunami - gromami (stąd
gromnica) przynaglały wiernych do
zapalania tej świecy i ustawiania jej
w oknie od strony nadchodzącego
zagrożenia - wszystko to było łączone z modlitwą różańcową, litaniami i
suplikacjami. W dawnych czasach,
przy braku światła, gromnica była
świetlaną bronią przed wilkami (znany motyw ikonograficzny - Matka
Boża Gromniczna broniąca od wilków)). W różnych zakątkach naszego kraju, wierni modląc się w blasku
świeżo poświęconej gromnicy, prosili
z wiarą o zdrowie, zwłaszcza w chorobach gardła, zębów i głowy.
Motyw gromnicy, związany z polskimi przedmiotami kościelnymi, znalazł swoje miejsce w naszej rodzimej
literaturze, prozie i poezji (Skarga,
Wujek, Przybyszewski. Kuncewiczo-

wa, Morcinek, Brandys, Rej, Mickiewicz. Kasprowicz).
W ikonografii gromnica występuje
bardzo często w scenie Ofiarowania
Chrystusa w świątyni, a także w scenach Zaśnięcia N.M.P. W naszej archidiecezji mamy taki przepiękny i czcigodny obraz Staro wiejskiej Matki Miłosierdzia. Cudowny on, malowany olejno na desce, dużych rozmiarów, przedstawia dwie sceny. Ozdobne, złote tło
przedziela scenę dolną od górnej. Dolna przedstawia zaśnięcie Najświętszej
Maryi Panny w otoczeniu Apostołów.
Św. Jan trzymający dużą świecę, wkłada jej koniec w prawą dłoń Maryi. Górna, mniejsza scena przedstawia na tle
obłoków przyjęcie, powitanie Matki w
niebie przez Chrystusa. Cały obraz uderza pięknem artystycznym i powagą.
Bogu dzięki i chwała wiernym, że
tradycyjny obchód Święta Ofiarowania Pańskiego z Matką Bożą Gromniczny pozostaje u nas żywy. Mimo dnia
pracy, udział w liturgii jest bardzo liczny. Nie musimy dzisiaj własnoręcznie
„lać świec'' z pszczelego wosku, jak to
czynili nasi ojcowie. Bez kłopotu, za

parę groszy, możemy nabyć odpowiednio przyozdobioną świecę w sklepie, czy
na bazarze. Przy poświęcaniu gromnicy i jej „używaniu”, najważniejsza, jak
zawsze, pozostaje wiara.
2 lutego, również w naszych szpitalach, poświęca się sporą ilość gromnic, które rozbierane przez biały personel na poszczególne oddziały, są zapalane przy śmiertelnych burzach
i gromach, nachodzących ludzi w
chwilach agonii. I to jest pocieszające! Wiara i tradycja naszych przodków trwa i żyje również w młodych
sercach i umysłach.
Święto Ofiarowania Pańskiego Matka Boża Gromniczna kończy tradycyjnie pojmowany czas bożonarodzeniowy. 2 lutego urywa się śpiew
kolęd, rozbierane są choinki i szopki
betlejemskie, z miejsc naszego przebywania znikają ostatnie akcenty
związane z Bożym Narodzeniem; ale
w naszych sercach oby jak najdłużej
panowała atmosfera Bożej radości.
Ks. Zbigniew Głowacki

11 luty Światowy Dzień Chorego
Dzień Chorego ustanowił Ojciec
Święty Jan Paweł II trzynastego maja
1992 roku, w 75 rocznicę Objawień
Matki Bożej w Fatimie i w jedenastą
rocznicę zamachu na Jego życie.
Wybór ten motywował faktem, że w
tym dniu Matka Boża objawiła się
Bernadetcie. Miejsce tych objawień
jest szczególnie bliskie wszystkim chorym i dlatego nikogo nie dziwiło, że
główne uroczystości Pierwszego
Światowego Dnia Chorego w 1993
roku były obchodzone właśnie w Lourdes. W następnym roku uroczystość
tę obchodziliśmy w duchowej stolicy
Polski na Jasnej Górze, gdzie chorzy i
niepełnosprawni przynależący do rodziny Apostolstwa Chorych gromadzą
się tradycyjnie co roku 6 lipca w patronalne święto Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.
W 1995 roku Światowy Dzień
Chorego obchodzony był w Yamoussoukro w Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce. Czwarty Światowy
Dzień Chorego obchodzono na kontynencie Ameryki Północnej w Guada-
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lupe w Meksyku. Centralne uroczystości Piątego Światowego Dnia Chorego odbyły się w Fatimie, gdzie 80 lat
wcześniej Matka Boża objawiła się
trzem pastuszkom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. Na miejsce głównych
uroczystości Szóstego Światowego
Dnia Chorego Ojciec Święty wybrał
włoskie Sanktuarium Maryjne w Loreto. Tam, wewnątrz bazyliki znajduje
się Domek Nazaretański inaczej zwany Świętym Domem. Siódmy Światowy Dzień Chorego w 1999 roku był
w Sanktuarium Matki Bożej Królowej
Pokoju w Harissie, niedaleko stolicy
Libanu.
W roku wielkiego jubileuszu 2000,
Ojciec Św. zaprosił chorych do Rzymu -„Wiecznego Miasta”. W 2001
roku chorzy całego świata pielgrzymowali na kontynent australijski do Sydney do katedry Maryi Panny Matki
Kościoła, a w 2002 do Sanktuarium
Matki Bożej Uzdrowicielki w Yailaukanny w Indiach. Sanktuarium to jest
inaczej nazywane „Lourdes Wschodu”. Przybywają tam rzesze pielgrzymów (także innych religii, zwłaszcza

hinduistów), którzy widzą w Matce
Boskiej Uzdrowicielce troskliwą
i współczującą matkę cierpiącej ludzkości.
Następne miejsca centralnych obchodów to: w 2003 r Waszyngton
(USA), 2004- Lourdes (Francja) 2005
– Jaunde (Kamerun), 2006 – Adelaide (Australia), 2007 –Seul (Korea
Południowa), 2008 – Lourdes (Francja)
W 2015 roku będą to już XXIII
obchody, a hasłem są słowa z Księgi
Hioba: „Niewidomemu byłem oczami, choremu służyłem za nogi”.
(HI 29,15)
W orędziu na Światowy Dzień
Chorego papież Franciszek napisał, że
czas spędzony u boku chorego jest czasem świętym.”
Jaki jest cel tych obchodów?
Konieczność zapewnienia lepszej
opieki chorym, dowartościowanie cierpienia chorych, włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie
zaangażowania wolontariatu.
Z.J.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXIII
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
Sapientia cordis.
„Niewidomemu byłem oczami,
chromemu służyłem za nogi”. (Hi 29,15)

Drodzy bracia i siostry, z okazji
XXIII Światowego Dnia Chorego,
ustanowionego przez św. Jana Pawła II, zwracam się do Was wszystkich, którzy nosicie ciężar choroby i na wiele sposobów jesteście
złączeni z cierpiącym ciałem Chrystusa; jak również do Was, pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w służbie zdrowia. Temat w
tym roku zaprasza nas do medytacji słów z Księgi Hioba: „Niewidomemu byłem oczami, chromemu
służyłem za nogi” (29,15). Chciałbym ją podjąć w perspektywie mądrości serca (sapientia cordis).
1. Mądrość ta nie jest znajomością
teoretyczną, abstrakcyjną, wynikiem
rozumowania. Raczej jest ona, jak
określa ją św. Jakub w swoim Liście,
„czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i
dobrych owoców, wolna od względów
ludzkich i obłudy” (3,17). Z tego też
powodu jest ona postawą wlaną przez
Ducha Świętego w umysły i serca
tych, którzy potrafią otworzyć się na
cierpienia braci i dostrzec w nich obraz Boga. Uczyńmy zatem naszym
zawołanie Psalmu: „Naucz nas liczyć
dni nasze / abyśmy osiągnęli mądrość
serca” (Ps 90,12). W tej mądrości serca (sapientia cordis, która jest darem
Boga, możemy zebrać owoce Światowego Dnia Chorego.
2. Mądrością serca jest służba bliźniemu. W mowie Hioba, która zawiera
słowa „Niewidomemu byłem oczami,
chromemu służyłem za nogi” jest podkreślony wymiar służby potrzebującym
ze strony tego prawego człowieka, który cieszy się autorytetem i zajmuje

szczególne miejsce wśród
starszych miasta. Jego postawa moralna przejawia
się w służbie ubogiemu,
który prosi o pomoc, a także w trosce o sierotę i wdowę (por. Hi 29, 12-13).
Jakże wielu chrześcijan także dziś świadczy,
nie słowami, ale swoim życiem, zakorzenionym w szczerej wierze, że są
“oczami niewidomego” i “stopami
chromego”! Osoby, będące blisko chorych, którzy potrzebują stałej opieki,
pomocy w umyciu się, ubraniu czy spożywaniu posiłków. Ta posługa, szczególnie gdy jest rozciągnięta w czasie,
może stać się męcząca i ciężka. Jest
stosunkowo łatwo służyć przez kilka dni,
ale trudno pielęgnować osobę przez
wiele miesięcy lub nawet lat, także
wówczas, gdy nie jest ona już w stanie
wyrazić swojej wdzięczności. Tymczasem, jakże to wielka droga uświęcenia! W tych chwilach, wnosząc również wyjątkowy wkład w misję Kościoła, można liczyć w sposób szczególny
na bliskość Pana.
3. Mądrość serca to trwanie przy
bliźnim. Czas spędzony obok chorego
jest czasem świętym. To uwielbienie
Boga, który kształtuje nas na obraz
swego Syna, który „nie przyszedł, aby
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28).
Jezus sam powiedział: „Ja jestem pośród
was jako ten, który służy” (Łk 22, 27).
Prośmy z żywą wiarą Ducha Świętego, aby dał nam łaskę zrozumienia
wartości towarzyszenia, często w sposób cichy, tym naszym siostrom i braciom, którzy, dzięki naszej bliskości
i naszej życzliwości, poczują się bardziej kochani i umocnieni. Jakież wielkie kłamstwo kryje się natomiast w
niektórych wyrażeniach, które kładą
nacisk na tzw. „jakość życia”, przekonując do uwierzenia, że życie poważnie dotknięte chorobą nie jest warte dalszej egzystencji!
4. Mądrość serca to wyjście poza
siebie ku bliźniemu. Świat, w którym

żyjemy zapomina niekiedy o szczególnej wartości, jaką ma czas spędzony
przy łóżku chorego, gdyż jest się pochłoniętym przez pośpiech, nawał obowiązków, rzeczy do wykonania i w ten
sposób łatwo zapomina się o wartości
bezinteresownej opieki nad bliźnim.
U źródeł takiej postawy jest często letnia wiara, która zapomniała o słowach
Pana: “Wszystko to Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Dlatego chciałbym
przypomnieć raz jeszcze, “absolutny
priorytet, jakim jest wyjście poza siebie ku bratu”, jako jedno z dwóch głównych przykazań stanowiących fundament wszelkich norm moralnych i jako
najjaśniejszy znak przy dokonywaniu
rozeznania na drodze duchowego rozwoju, w odpowiedzi na absolutnie bezinteresowny dar Boga. (Adhortacja
Apostolska, Evangelii gaudium, 179).
Z samej natury misyjnej Kościoła wypływa “czynna miłość wobec bliźniego, współczucie, które rozumie, towarzyszy i promuje” (tamże).
5. Mądrość serca oznacza być solidarnym z bliźnim bez osądzania go.
Miłość potrzebuje czasu. Czasu, aby
leczyć chorych i czasu na ich odwiedzanie. Czasu, aby zatrzymać się przy
nich, jak przyjaciele Hioba: „Siedzieli
z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy,
nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli
ogrom jego bólu”(Hi 2,13). Przyjaciele
Hioba jednakże ukrywali w sobie negatywny osąd o nim: myśleli, że jego
nieszczęście było karą Bożą za popełnioną winę. Natomiast prawdziwa miłość jest dzieleniem się bez osądzania,
bez usiłowania nawracania drugiego;
jest wolna od fałszywej pokory, która
w gruncie rzeczy szuka uznania i chełpi się z dokonanego czynu.
Doświadczenie Hioba znajduje
swoją autentyczną odpowiedź tylko
w Krzyżu Jezusa, najwyższym akcie
solidarności Boga z nami, zupełnie darmowym, bezgranicznie miłosiernym.
I ta właśnie odpowiedź miłości na dramat ludzkiego cierpienia, zwłaszcza
cierpienia niezawinionego, pozostaje na
zawsze wpisana w ciało Chrystusa
Nasza Wspólnota
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zmartwychwstałego, w te Jego chwalebne rany, które są zgorszeniem dla
wiary, ale są również sprawdzianem
wiary (por. Homilia podczas Kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II, 27
kwietnia 2014 r.).
Nawet wówczas, gdy choroba, samotność i niepełnosprawność przeważają w naszym życiu, będącym darem
dla innych, doświadczenie bólu może
stać się uprzywilejowanym czasem
łaski i źródłem do uzyskania i umocnienia mądrości serca. W ten sposób
staje się zrozumiałe, dlaczego Hiob
u kresu swego doświadczenia, zwra-

cając się do Boga, mógł stwierdzić:
„Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem” (Hi 42,5).
Również osoby zanurzone w tajemnicy cierpienia i bólu, przyjętego jednak
z wiarą, mogą stać się żywymi świadkami tej wiary, która pozwala współistnieć z samym cierpieniem, pomimo
że ludzka inteligencja nie jest w stanie
do końca go zrozumieć.
6. Macierzyńskiej opiece Maryi,
która przyjęła w swoim łonie i zrodziła Mądrość wcieloną, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, powierzam tegoroczny Światowy Dzień Chorego.

O Maryjo, Stolico Mądrości, jako
nasza Matka wstawiaj się za wszystkimi chorymi i za tymi, którzy się nimi
opiekują. Spraw, abyśmy w służbie
cierpiącemu człowiekowi i przez samo
doświadczenie cierpienia, mogli przyjąć i rozwijać w sobie prawdziwą mądrość serca.
Z tym błaganiem w intencji Was
wszystkich łączę moje Apostolskie
Błogosławieństwo.
Watykan, 3 grudnia 2014 r.,
w liturgiczne wspomnienie św.
Franciszka Ksawerego Franciscus

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
U KROŚNIEŃSKICH KAPUCYNÓW
Zwyczaj ustawiania tzw. szopki,
związanej z narodzeniem Jezusa Chrystusa w Betlejem, początkami sięga
XIII-wiecznej tradycji franciszkańskiej
ustawiania w kościele figurek wyobrażających scenę narodzenia.
W Polsce figurki takie pojawiły się już
około 1370 r. w Krakowie, w klasztorze klarysek. Z biegiem czasu bywało, że pierwotnie statyczna szopka stawała się niekiedy ruchomym (marionetkowym) teatrzykiem stacjonarnym
lub obnośnym, w którym były rozbudowywane świeckie sceny uboczne,
nakładające się na całość wy darzenia betlejemskiej nocy.
W naszych czasach szopki betlejemskie ustawiane w świątyniach zawierają
w sobie ogrom „życia", dzięki współczesnej technice. Zgodnie ze swoją tradycją, wykorzystują to szczególnie zakonni synowie św. Franciszka, urządzając w swoich kościołach, poprzez wymowę urządzanych szopek bożonarodzeniowych, istne misteria, pasjonujące
nie tylko dzieci, ale również przenikające duchowo ludzi dojrzałych.
Krośnie taka właśnie szopka urządzana jest od lat przez ojców kapucynów, których kościół stoi przy Placu
Konstytucji 3 Maja 2.
Szopka krośnieńskich kapucynów
ma charakter lokalny, który wyznaczają na samym jej szczycie telewizyjna wieża przekaźnikowa w towarzystwie zamku odrzykońskiego i słynnych „Prządek"; zaś na dole czyni to
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krzyż papieski, przypominający Jana
Pawła II na krośnieńskim lotnisku w
1997 r. Przestrzeń
od szczytu do żłóbka
Bożej Dzieciny objęta jest zaśnieżonymi
stokami górskimi,
które po części są
zalesione, częściowo
zabudowane góralskimi chatami Przetarte zaś szlaki wypełnia lud podążający w kierunku niżej stojącej stajenki.
Niektórzy z nich, pewnie z radości,
skocznie wygrywają i tańcują; jeszcze
inni zmarznięci - grzeją się przy ogniskach. Powyżej stajenki Bożej Dzieciny stoi kościół krośnieńskich Kapucynów (w miniaturce) - idąc do Dzieciątka każdy o niego musi się otrzeć.
Przed żłóbkiem Jezuska cały pochód
par z darami i hołdem, a wszyscy są
ubrani w tęczę polskich strojów regionalnych. Na samym dole woda
z pluszczącym wodospadem i terkocącym młynem. Na pobliskim wzgórku podobną pracę podejmuje już dawno zapomniany wiatrak.
Przedstawiony wyżej opis szopki
kapucyńskiej w Krośnie przybliża nam
ją w formie statycznej. Żeby doznać
jej „życia", trzeba ją widzieć i słyszeć.
Włączony prąd uruchamia odpowiednie mechanizmy, które poprzez świa-

tło, dźwięk, ruch, wodę, powietrze,
a nade wszystko przez muzykę i śpiew
- urzeczywistniają głębokie i pełne zadumy misterium jasełkowe.
Niezapomniana jest ta noc betlejemska w krośnieńskim wydaniu,
z jedną gwiazdą i nikłym światłem wieży telewizyjnej na Suchej Górze,
a potem ta niesamowita zamieć śnieżna i cisza... i wybuch gwiazd na niebie i ludzkie przebudzenie idące do stajenki Jezusa, w trzecie tysiąclecie, na
dźwięk dzwonu kapucyńskiego kościoła, stojącego przy stajence, który drzwi
swoje otwiera i zaprasza: na pasterkę, Do szopy hej pasterze!
Warto zobaczyć, usłyszeć i przeżyć.
Bóg zapłać! - ojcom Kapucynom
za wierność franciszkańskiej tradycji
w Krośnie.
Ks. Zbigniew Głowacki

SPOTKANIE OPŁATKOWE
dla najstarszych i samotnych mieszkańców Iwonicza
W dniu 10 stycznia 2015 roku
w Domu Ludowym w Iwoniczu pod patronatem Burmistrza Gminy odbyło się
spotkanie opłatkowe dla najstarszych
i samotnych mieszkańców Iwonicza.
W organizację tej uroczystości zaangażowało się wiele życzliwych
osób. Wielkie podziękowania należą
się Dyrekcji Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu
Zdroju, pani Ludmile Grzegorczyk
i panu Janowi Barsznica, którzy wyrazili zgodę, aby uczniowie tej szkoły
nieodpłatnie przygotowali i obsłużyli
uroczystość. Szczególne podziękowanie należy się zawsze chętnej do pomocy, naszej krajance pani Halince
Gazda, która poświęcając swój czas
z wielkim sercem, wraz z uczniami
przygotowała pyszny poczęstunek.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy w większym lub mniejszym stopniu przyczynili się do tego, aby można
było zorganizować to spotkanie.
Wśród hojnych i życzliwych osób na-

leży wymienić państwa Lidię i Andrzeja Fiejdasz, którzy przekazali pieczywo
i makowce. Państwo Grażyna i Stanisław Penar ofiarowali nam warzywa,
a pani Alina Wójtowicz upiekła pyszne
muffinki. Krzysztof Kenar i Basia Sroka pomogli w przygotowaniu sali. Młodzież z RAM-u obsłużyła w szatni
i umilała czas śpiewem kolęd.
Na spotkaniu opłatkowym było coś
dla ciała i duszy. Burmistrz Gminy pan
Witold Kocaj złożył życzenia wszystkim
przybyłym gościom. Ksiądz proboszcz
Kazimierz Giera odmówił modlitwę, po
której wszyscy łamali się opłatkiem
i składali sobie życzenia. Bardzo bogaty
program artystyczny zaprezentowały
najmłodsze dzieci z przedszkola Muzycznego. Swój talent artystyczny pokazały
również dzieci z Gminnego Przedszkola
w Iwoniczu. Julia Rokita zagrała i zaśpiewała kilka kolęd, a sztukę jasełkową
przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Iwoniczu. Na zakończenie spotkania wystąpili mali kolędnicy.

Pomiędzy występami dzieci i młodzieży z RAM-u, uczniowie Zespołu
Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich
pod czujnym okiem pani Wioli Akszlar
elegancko i sprawnie serwowali wcześniej przygotowane potrawy, m in. zupę
pieczarkową, klopsiki w sosie pomidorowo-paprykowym z ziemniakami
i bukietem surówek. Na deser podano kompot, kawę i herbatę oraz trzy
rodzaje ciast – szarlotkę, makowiec
i muffinki. Na przystawkę podano galaretkę drobiową, sałatkę jarzynową,
pieczywo i wędlinę. Mamy nadzieję,
że wszyscy licznie przybyli goście spędzili razem miłe chwile, które dostarczyły niezapomnianych przeżyć i pozostaną w pamięci na dłużej.
Aby to spotkanie nie umknęło naszej pamięci, sołtys pan Waldemar
Niemczyk uwiecznił to na kamerze.
Pomysłodawczynie i organizatorki
spotkania opłatkowego
Małgorzata Szybka
i Teresa Kielar.

Wskazówki dla każdego wieku - uwagi dr Hendrik van Loon
Lęk przed starością może ogarnąć
człowieka w każdym wieku. Nie ma cudownej recepty na pozostanie młodym. Ale
można tak żyć, że wiek nie będzie się liczył
ilością przeżytych lat.
W mojej praktyce psychologa i psychoterapeuty, specjalizującego się szczególnie w problemach starszego wieku, obserwuję często fakt, że wielu spośród
moich pacjentów jeszcze przed czterdziestką odczuwa lęk przed starością
i chcieliby wiedzieć, jak można przeciwko
niej walczyć. (…) Przede wszystkim nie
bądźcie wygodni.
Kalendarz dlatego myli się często co
do wieku, ponieważ poszczególne organy
starzeją się z różną szybkością. Oczy zaczynają się starzeć już w wieku 10 lat,
słuch osłabia się już po 20. W 30 roku
życia przekraczają swój szczyt siła mię-

śniowa, szybkość reakcji i zdolność do
poczęcia.
Duchowo jest się jednak w 50 roku
życia jeszcze młodym i jeszcze rosnącym. Inteligencja osiąga swój najwyższy pułap dopiero po sześćdziesiątce.
Później wydolność umysłowa powoli
maleje. Jednak w wieku 80 lat można
być jeszcze tak samo produktywnym jak
w wieku 30 lat, przy czym więcej się wie.
Starsi ludzie cierpią nieraz nieco na zanik pamięci, ale fantazja twórcza jest
niezależna od wieku. Do tego rozwija się
z wiekiem ostrość spojrzenia i orientacja. Człowiek uczy się lepiej osądzać
i podtrzymywać swój pogląd; dzięki doświadczeniu łatwiej jest rozwiązywać
trudne sytuacje. Krótko mówiąc, zdobywa się mądrość życia. To jest też przyczyną, że w ogólności starszy lekarz, do-

świadczony adwokat, czy zręczny a starszy rzemieślnik wytrzymują konkurencję
młodszych. (…)
Moja recepta, aby pozostać młodym,
jest zwykła. Proszą koncentrować się na
tym, co w was jest jeszcze młode i co
rośnie - a więc na duchu.
Postanówcie sobie, aby codziennie
nauczyć się czegokolwiek nowego.
Przede wszystkim: nie bądźcie wygodni. (…)
Kto żyje przyszłością, temu jest łatwiej
pozostać młodym, niezależnie od lat.
Ale o to trzeba się dostatecznie starać i wkładać w to pewien wysiłek.
Pozostańcie duchowo i umysłowo
czujni i aktywni - to jest jedyny eliksir młodości, który działa z niezawodną gwarancją.
Źródło 32/2004, s.15.
Nasza Wspólnota
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Z podziękowaniem za serce i życzliwość
W imieniu zaproszonych na Spotkanie Opłatkowe ludzi starszych i samotnych w dniu 10 stycznia br. chcę
podzielić się uczuciem radości
i wdzięczności dla organizatorów tej
uroczystości. Dziękujemy serdecznie
paniom Małgorzacie Szybka i Teresie
Kielar, że zechciały się pochylić nad
osobami starszymi i zaprosić na wspólne spotkanie. Już w ubiegłym roku jako
pokłosie wywiadów prowadzonych na
temat wspomnień z życia z okresu
wojny i nie tylko, starsi ludzie mogli
razem spotkać się i przeżyć radość
przy wspólnym odkrywaniu kart
z życia, a zatem historii Iwonicza.
Doceniamy wartość samego pomysłu Organizatorek, wypływającego
z dobrego serca, postrzegamy wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka,
okazywanie szacunku i chęć służenia
w potrzebie.
Dobrze się stało, że organizatorki
znalazły poparcie u władz Gminy
w osobie burmistrza pana Witolda Kocaja, a także w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu
Zdroju w osobach dyrektorów pana
Jana Barsznicy i pani Ludmiły Grzegorczyk, a także nauczyciela zawodu
pani Halinki Gazda, która praktycznie
urzeczywistniła przedsięwzięcie od
strony kulinarnej, a robiła to tak sprawnie, że nie zauważało się Jej dyrygowania, jakby uczniowie odczytywali Jej
myśli, a może potrafiła tak wyszkolić
podopiecznych? Pod Jej opieką sześcioosobowa grupa uczennic i uczniów
- kucharzy z I, III i IV klasy technikum pieczołowicie przygotowywała
potrawy, zaś dziesięciu ich kolegów kelnerów podawało do stołu pod bacznym okiem p. Wioletty Akslar.
Zadziwia nas fakt, że chętnych do
tej społecznej służby zgłaszało się więcej uczniów i wychowawcy musieli im
odmówić. Gotowe były bezinteresownie poświęcić swój wolny czas od piątku, a następnie w sobotę od godz. 8mej do 17:30. Była to młodzież pozamiejscowa, dojeżdżająca z okolic Dukli, Cerowej, Haczowa, Zręcina, Lubatowej, a jeden ucz. IV kl. Paweł
Śnieżek z Bliznego koło Brzozowa już
o 5 rano musiał wstać, żeby w sobotę
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dojechać na czas do Iwonicza. Jak
wspomina Terenia Kielar, która otwierała drzwi o 7:30, już zastała oczekujących. To nie tylko dyscyplina i dobre nawyki zaszczepione przez dobrą
szkołę, to także dobre serca młodzieży chętnej do społecznej pracy.
Bez oglądania się na korzyści znajdowali radość w posłudze i to widzieliśmy my starsi przez cały czas, kiedy
z gracją i kulturą, a przede wszystkim
z niekłamaną szczerością i wyrozumiałością na naszą niesprawność starszego wieku z miłym i szczerym uśmiechem służyli nam przy stołach. Patrząc
na nich odczuwaliśmy radość płynącą
z nadziei, że taka młodzież zapowiada
dobre jutro, że po takiej szkole wyjdą
dobrzy mistrzowie gastronomii i w tym
zakresie nasz kraj może być przykładem w świecie.
Dziękujemy także za bogatą oprawę widowiskową o bożonarodzeniowej tematyce. Dzieci dwóch przedszkoli – muzycznego pod opieką pani
Maryli Kandefer i gminnego - przygotowane przez panie Renatę Rajchel
i Agnieszkę Penar oraz dzieci trzecich
klas ze Szkoły Podstawowej w Iwoniczu pod opieką wychowawczyń – p.
Jolanty Kielar i p. Jadwigi Wosiewicz
przedstawiły bogate jasełka o pięknej
wymowie wychowawczej.
Tu także ukłony nasze w stronę
dzieci, wychowawczyń i rodziców za
poświęcenie dla nas czasu i dowóz
dzieci po trudnych oblodzonych tego
dnia drogach. Ze względu na trudności lokalowe przy zajętej całej sali nie
mogły oglądać na żywo występów
swoich dzieci, ale na pewno już zapomniały o tych niedogodnościach wynikłych z troski organizatorek o sprawny przebieg uroczystości.
Żałujemy, że nie byliśmy w stanie
przyjąć na raz tyle pięknych wrażeń i
wiele nam umknęło, a tego główną
przyczyną była nieodparta chęć spotkania z każdą obecną osobą i zamienienia choć kilku zdań. Brak słów do
wyrażenia tych uczuć, które zdominowały nas wszystkich. Mieliśmy okazję spotkać po wielu, wielu latach osoby bliskie kiedyś wspólnymi przeżyciami a dziś oddalone przez nieubłagany

upływ czasu.
Dziękujemy także księżom – proboszczowi ks. Kazimierzowi Giera i ks.
prałatowi Kazimierzowi Piotrowskiemu, że zechcieli uświetnić uroczystość.
Odczuwaliśmy opiekę duchową,
a także poczucie bezpieczeństwa
z uwagi na obecność władz gminy
w osobach burmistrza p. Witolda Kocaja i wiceburmistrza p. Jacka Rygla.
Z zadowoleniem przyjęliśmy komplement p. burmistrza, który nazwał
ludzi starszych mądrymi ze względu
na posiadaną wiedzę i doświadczenie
życiowe.
Dziękujemy także naszemu niezawodnemu sołtysowi p. Waldemarowi
Niemczyk, który bezinteresownie służył swoim samochodem i kamerował
uroczystość.
Wśród zaproszonych był także
obecny ks. Tadeusz Waldemar Kraus
zamieszkały w Iwoniczu Zdroju, o którym nasze organizatorki pisały do
„Echa Gminy”. Postać księdza wzbudziła zainteresowanie nie tyle wiekiem,
bo nie wygląda na swoje 95 lat, co
relacjami z Jego ciekawej biografii.
Sam fakt, że zechciał zamieszkać
wśród nas, upoważnia a nawet zobowiązuje do przybliżenia Jego historii
życia, mogącej być pożyteczną nauką,
jak wiele może uczynić człowiek
w swoim życiu, by zmieniać świat na
lepsze.

A oto w dużym skrócie garść
wydarzeń wyjętych z opracowań samego autora: na podstawie książek „Z wichrem moich tęsknot”
tom X, Iwonicz-Zdrój 2014.
i „Piękno tajemnic ducha”. Sandomierz 2007.
Ks. Tadeusz Waldemar Kraus urodził się w 1919r. w Markowej koło
Łańcuta. Swoje studia rozpoczął
w Rozwadowie (Niższe Seminarium
Duchowne), a następnie w Krakowie.
Podczas wojny został aresztowany
przez gestapo i deportowany do Niemiec. Po zakończeniu wojny studiował w Akademii Teologiczno - Pedagogicznej w Monachium. Otrzymał

ordynację kapłańską i został mianowany kapelanem w obozach dla uchodźców wojennych w Mariental – Helmstead (Niemcy). Tam pełnił obowiązki duszpasterskie wśród Polaków. Za
działalność na rzecz przesiedleńców
wojennych w Niemczech władze komunistyczne w Polsce odebrały księdzu obywatelstwo polskie i zamknęły
drogę powrotną do Ojczyzny. W 1950
r ks. Tadeusz Kraus wyjechał z Niemiec do Kanady, gdzie pełnił obowiązki
proboszcza. Stamtąd po trzech latach
przeniesiono Go do USA, gdzie obejmował parafie w kolejnych miastach
w stanie Pensylwania, a następnie
Ohio. Sprawował funkcje proboszcza,
wznosił świątynie i plebanie. Tworzył
tzw. „polskie gniazda”, gdzie skupiał
życie emigracji. Swoją posługę duszpasterską łączył z działalnością społeczną i charytatywną, a aktywność
kulturalno-oświatową z patriotyczną.
W latach 1950-1953 ks. Kraus był odpowiedzialny za sponsorowanie ponad
200 emigrantów do Stanów Zjednoczonych. Prowadził dokumentacje
i zbierał tzw. gwarancje (affidavity) na
rzecz przesiedleńców, w 1957r. osobiście sponsorował pobyt 38 osób na
terenie Cleveland(Ohio). Pomagał
w emigracji do Kanady, USA i Australii. Należał do organizacji PolskoNarodowej Spójni oraz Związku Narodowego Polskiego w Chicago, był
członkiem Ekumenicznej Ligi dla Zjednoczenia Chrześcijan w Genewie.
W 1983r. otrzymał od prezydenta USA
R. Reagana nagrody i Świadectwo
Osiągnięć.
Wdzięczna społeczność emigracyjna podarowała księdzu myśliwski dom
w West Farmington (stan Ohio), gdzie
zamieszkał osiągnąwszy wiek emerytalny.
Dziś ma dwie ojczyzny: Polskę,
gdzie zamieszkuje przez kilka miesięcy w roku w domu „Pod Połoninami”
w Iwoniczu Zdroju i Stany Zjednoczone - tą drugą adoptowaną ojczyznę.
Zaciekawia i zadziwia niestrudzona działalność księdza na rzecz Kościoła, Ojczyzny i wielonarodowego
społeczeństwa emigracyjnego i dobrze
by było napisać o tym w kolejnych
numerach gazetki.
Również bogata i interesująca jest
aktywność pisarska księdza. "Stanowi ona pokaźny dorobek pracy wielu

dziesięcioleci i jest ścisłą rejestracją
życia Polonii, zapisem jej losów, a nade
wszystko odbiciem tytanicznej pracy
i presji".(W: Ks.T.W. Kraus: „Piękno
tajemnic ducha”. Sandomierz 2007r.
s.11).
Poezja księdza jest tak bogata
i wszechstronna tematycznie, że zainteresuje każdego, warto ją przybliżyć
korzystając z pośrednictwa pań Małgorzaty Szybka i Teresy Kielar, które
"odkryły" Księdza i dostrzegły potrzebę przybliżenia dla całej naszej wspólnoty.
W ten sposób oczekujemy na dalsze ubogacanie ducha, a przechodząc
do spraw ciała podajemy kilka przepisów na potrawy, którymi ugoszczono
nas na spotkaniu.
Według przepisu sporządzonego
przez uczniów szkoły gastronomicznej
pod kierunkiem p. Halinki Gazda:

Zrazy pieczone w sosie pomidorowo-paprykowym:
mięso mielone z indyka
i wieprzowe
cebula surowa, czosnek
jajko, bułka, sól, pieprz
Formować zrazy, piec w temp.
180.C. 1 godz.
Sos:
pokrojoną paprykę podsmażyć na
maśle, zmiksować, dodać koncentrat
pomidorowy, zagęścić zawiesiną
z mąki i wody, dodać śmietany lub jogurtu

2 łyżki mleka
15 dag cukru pudru
sok z cytryny
podgrzać, nie gotować

Muffinki pieczone
przez p. Alinkę Wójtowicz
6jajek
3 szklanki cukru
1 szklanka oleju
2 szklanki jogurtu naturalnego
5 szklanek mąki
4 łyżeczki proszku do pieczenia
1 cukier wanilinowy
bakalie (rodzynki, orzechy, śliwki,
wiśnie)
Wykonanie:
Jaja utrzeć z cukrem do białości,
dodać pozostałe składniki, napełniać do
3/4 papierków, piec w temp.180 stopni
C ok. 30 minut do zrumienienia, sprawdzić suchym patyczkiem. Z tych składników wychodzi 50 szt. Przepisy
sprawdzone.
Życzymy smacznego i przedłużenia
nastroju z miłego spotkania opłatkowego, a wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji tej uroczystości jeszcze
raz serdecznie d z i ę k u j e m y.
Bóg zapłać!
Z.J.

Szarlotka
0,5 kg. mąki
20 dag cukru pudru
15 dag margaryny
3 całe jajka
2 łyżki octu
4 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
Z tego upiec 3 placki, przełożyć
gorącą masą jabłkową.
Wykonanie masy z jabłek:
obrane ze skórki jabłka pokroić w
plastry, sparzyć w piekarniku,
dodać 2 szklanki cukru, cynamon,
galaretkę cytrynową.
Na wierzch polewa:
2 łyżki masła
Nasza Wspólnota
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XVI Gminny Przegląd Kolęd Pastorałek
i Zwyczajów Bożonarodzeniowych

W dniu 14 stycznia 2015 r w sali Domu Ludowego
w Iwoniczu odbył się XVI Gminny Przegląd Kolęd Pastorałek i Tradycji Bożonarodzeniowych pod kierunkiem Pani
Doroty Świstak.

Komisja Artystyczna w składzie:
Przewodniczący - ks. Kazimierz Piotrowski
Członek- Anna Rajchel
Członek – Paulina Uliasz
Przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
Grupa I ( kl.0 - III )
I miejsce - Emilia Prejsnar SP Iwonicz
- op. Jadwiga Wosiewicz
II miejsce -W Julia Rokita - SP Iwonicz Bożena Borcz
III miejsce - Wiktoria Bulik – SP Iwonicz - Jadwiga Wosiewicz
wyróżnienie – Julia Zięba – SP Iwonicz
- op. Jolanta Kielar
Kategoria: Grupy teatralne i Jasełka
I miejsce - Przedszkole Gminne w Iwoniczu Zdroju
- op. Agata Rajchel, Aleksandra Futyma
II miejsce - Grupa teatralna kl III a i b op. Jolanta Kielar i Jadwiga Wosiewicz
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Grupa II ( kl. IV do VI )
I miejsce - Wiktor Zając – SP Lubatowa
- op. Jerzy Adamik
II miejsce – Milena Zając - SP Lubatowa
- op. Jerzy Adamik
III miejsce - Katarzyna Such - SP Iwonicz
- op. Józefa Knap
wyróżnienie – Filip Czopowik – SP Iwonicz
- op. Beata Czopowik
Grupa III ( gimnazjum)
I miejsce – Kamila Starowiejska – Gimnazjum Lubatowa
- op. Ewa Staroń
II miejsce – Anna Knap - Gimnazjum Lubatowa
- op. Ewa Staroń
III miejsce - Kamila Knap -Gimnazjum Lubatówka
- op. Beata Dębiec
wyróżnienie – Natalia Janusz - Gimnazjum Lubatowa
- op. Ewa Staroń
Grupa IV ( szkoły średnie)
I miejsce – Adrian Frydrych -Iwonicz
II miejsce – Patrycja Domaradzka, Barbara Szumańska,
Kinga Sobiecka- ZS w Iwoniczu
- op. Urszula Haduch, Renata Trybus
III miejsce – Monika Konik -ZS w Iwoniczu
- op. Urszula Haduch, Renata Trybus.
Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za piękne występy i życzymy jeszcze wielu sukcesów.

Spotkanie opłatkowe Chóru „Cantate”
i Koła Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu
Miesiąc styczeń zapisał się pod hasłem spotkań
opłatkowych, które ubogacone jasełkami i kolędami
przedłużyły świętowanie Bożego Narodzenia.
17 stycznia taką uroczystość przeżyli wspólnie
członkowie Chóru Parafialnego „Cantate” i Koła Gospodyń Wiejskich. Wiele osób spośród pań aktywnych
w kole gospodyń śpiewa także w chórze. Będąc szczęśliwie obdarzonymi pięknym głosem i talentem kulinarnym, a także dobrą wolą służenia innym, z dużą
energią przystąpiły do zorganizowania uroczystości
opłatkowej. Już od czwartku przygotowywały potrawy pod kierunkiem przewodniczącej p. Zosi Kielar
i p. Alinki Kandefer. W dekoracji sali pomogła p. Halinka Krupa.
Uroczystość otworzyła przewodnicząca p. Zofia
Kielar i p. Alina Barud, które powitały zebranych i złożyły życzenia, po czym ks. prałat Kazimierz Piotrowski
przybliżył koloryt takich spotkań w innych krajach. Tak
się złożyło, że w tym samym dniu Klub Iwonicz w Chicago świętował swój kolejny Opłatek i z pewnością
wzorem lat ubiegłych rozpoczynał uroczystość od głosu
dzwonów kościelnych naszego kościoła, co wprowadzało nastrój powagi ale też budziło uczucia więzi z ziemią ojczystą. Porównując te dwa spotkania w kraju
i „za wielką wodą” trzeba przyznać, że za granicą również dzieci włączają się w program o treści bożonarodzeniowej, co z wiadomych względów jest skromniejsze zaś czas wypełnia w większym wymiarze zabawa
i program (np. loteria fantowa, konkursy) w celu uzyskania dochodu na cele charytatywne.
Następnie głos zabrał burmistrz gminy p.Witold Kocaj, który wracał z takiego samego spotkania w Lubatowej. Po życzeniach burmistrzów ks. proboszcz Kazimierz Giera odmówił stosowne modlitwy, po czym
przy opłatku składano sobie wzajemnie życzenia.
Dzieci z trzecich klas szkoły podstawowej pod opieką
pań Jolanty Kielar i Jadwigi Wosiewicz wystąpiły z jasełkowym programem o ciekawej i pouczającej treści.
Podany obiad, już nie wigilijny, był bogaty i smaczny,
po czym rozpoczęła się zabawa. Pan Sławek Kielar śpiewał i grał „do nogi”, że nawet starsi poderwali się do
tańca.
Uroczystość trwała do późnych godzin. Zdrowe,
silne głosy chórzystów raz po raz zaśpiewały coś wesołego, a także panie Alina Barud i Alina Kandefer
zaśpiewały utwór satyryczny własnego autorstwa.
Zdjęcia z uroczystości przekazał nam p. Andrzej
Brzana, za co serdecznie dziękujemy.
W miłej, przyjacielskiej atmosferze chórzyści i panie z koła gospodyń z zadowoleniem przeżyli ten wieczór, nie bacząc na trud pracy porządkowej, jedynie
tylko szkoda, że zabrakło niektórych zasłużonych chórzystów i starszych pań z koła gospodyń.
Z.J.
Nasza Wspólnota
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GOŚCINNY WYSTĘP CHÓRÓW W KOŚCIELE
PARAFIALNYM PW. ŚW. IWONA w Iwoniczu Zdroju
Druga niedziela miesiąca stycznia
jest czasem, który kończy okres świąt
Bożego Narodzenia. I właśnie w tę niedzielę w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Iwona i MB. Uzdrowienia Chorych, dzięki przychylności księdza proboszcza Bogdana Nitki odbył
się koncert kolęd w wykonaniu dwóch
wspaniałych chórów – Jaśliskiego Chóru Kameralnego i Iwonickiego Chóru
„Cantate”. Inspiratorem tego koncertu był p. Stanisław Kenar radny powiatu krośnieńskiego, długoletni prezes
chóru „Cantate”, zaś organizatorem
Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu
Zdroju. Koncert poprowadziła p. Dorota Świstak, która po powitaniu licznie zebranych słuchaczy (mieszkańców
Iwonicza Zdroju, kuracjuszy i gości
z pobliskich miejscowości) przedstawiła krótko dorobek i osiągnięcia występujących zespołów, a następnie zapowiadała prezentowane utwory.Na koncert przybyli przedstawiciele władz samorządowych - burmistrz gminy p.Witold Kocaj i skarbnik p. Janusz Turek.
Jaśliski chór kameralny powstał
w 2010 roku z inicjatywy miłośników
muzyki wokalnej - mieszkańców Jaślisk i okolic. Zespół działa przy Stowarzyszeniu „Na styku kultur”, które
ma swoją siedzibę w gminie Jaśliska.
Założycielem, kierownikiem i dyrygentem jest p. Edyta Wilczek. Podczas
prezentacji przygotowanych przez chór
utworów wykazała niezwykłe zdolności dyrygenckie. Jest to niewątpliwie
wysokiej klasy profesjonalistka.
Wykonali następujące utwory:
1. Dzisiaj w Betlejem
2. Hola, hola pasterze
3. Nad Betlejem w ciemną noc
4. Nowa radis stała
5. Przybieżeli do Betlejem
6. Szczedryk – Adeste Fideles
7. Pastorałka
8. Kolęda hultajska
Chór jaśliski liczy 25 członków. Jest
chórem czterogłosowym mieszanym.
Swym śpiewem uświetnia uroczystości państwowe, religijne oraz okolicznościowe.
Koncertował na Węgrzech w Budapeszcie, na Słowacji w Świdniku i Preszowie. Corocznie bierze udział w Międzynarodwym Przeglądzie Chórów Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli.
Oprócz tradycyjnego śpiewu chóralne-
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go jest organizatorem i wykonawcą innych przedsięwzięć kulturalnych. Członkowie chóru chcąc rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, a tym samym
promować region i bogatą kulturę, podejmują różnorodne inicjatywy. Są to
m.in. „Jaśliskie kolędowanie”, „Andrzejki Chóralne” czy „Koncerty Pieśni Pasyjnych”.
Jaśliski chór kameralny wykonuje
przede wszystkim muzykę chóralną
a cappella. Są to utwory wielogłosowe polifoniczne. W swoim repertuarze ma utwory różnych epok i stylów od renesansu do dzieł chóralnych
współczesnych kompozytorów. Są to
przede wszystkim pieśni religijne, patriotyczne, pieśni pasyjne, kolędy, pastorałki. Wykonuje również muzykę
innych kultur i narodów.
Na szczególną uwagę i uznanie zasługiwał wysokiej klasy śpiew głosów
męskich. Usłyszeliśmy kolędy popularne mniej lub bardziej znane, ale były też
i takie, które rzadko są prezentowane
w kościołach. Dynamika, tempo wykonywanych utworów podobały się słuchaczom, o czym świadczyły burzliwe
i długo trwające brawa.
Drugim zespołem był dobrze nam
znany Chór „Cantate” z Iwonicza,
który w 2014 roku obchodził jubileusz 40-lecia swojej działalności. Warto
podkreślić, że z tym chórem nieprzerwanie pracuje ks. prałat Kazimierz
Piotrowski i jest jego dyrygentem.
O tym chórze pisałem już wiele
razy, przedstawiając jego ogromny
dorobek i wspaniałe osiągnięcia. Obserwuję też zespół wiele lat. Niepokojącym zjawiskiem jest zmieniający się
co pewien czas stan liczebny członków chóru, co niewątpliwie utrudnia
pracę dyrygentowi, który, chwała
Bogu, mimo że jest na emeryturze, nie
poddaje się, za co należą Mu się szczególne słowa uznania i podziękowania.
Chór „Cantate” podobnie jak i Jaśliski Chór Kameralny jest czterogłosowy. Różnica w prezentacji utworów
jest widoczna, czemu trudno się dziwić,
to aż 40 lat wspólnego śpiewu.
W swym repertuarze ma kompozycje
trudne wielkich twórców, jak Mozart,
Beethoven, Verdi, Handel, a z polskich
kompozytorów Krupiński, Ogiński. Maklakiewicz, Nowowiejski, ks. Orszulik,
Chlondowski, Sawa, czy Stuligrosz.

Wykonali następujące utwory:
1. Anielskie chóry
2. Dziecino mała
3. Promiennym blaskiem
4. Anielski chór
5. Jezusek czuwa
6. Transe Annus
7. Hodie Christus
8. O holi night
Jak zawsze, występ chóru ubogaciła swym wspaniałym głosem solistka Agata Kielar. Obydwa chóry zaprezentowały się znakomicie. Na pewno bardziej doświadczonym z racji lat
pracy i posiadania trudniejszego repertuaru jest chór „Cantate”, co dało się
zauważyć w wykonaniu pieśni, ale można być przekonanym, że jaśliski chór
po 40 latach istnienia nie będzie miał
konkurenta na Podkarpaciu, a może
i w Polsce, czego z całego serca pani
dyrygentce i chórzystom życzymy.
Występ obydwu chórów bardzo
podobał się słuchaczom, z którymi miałem przyjemność rozmawiać. To już
czwarty raz w kościele zdrojowym popisywały się chóry swym wspaniałym
dorobkiem artystycznym, tym razem
przed rekordowo licznie zebraną „koncertową” publicznością.
Dyrygenci prowadzący chóry
otrzymali kwiaty, które wręczali burmistrz gminy p. Witold Kocaj, dyrektor GOK p. Bartłomiej Bykowski i radny powiatu krośnieńskiego p. Stanisław Kenar.
Na pożegnanie, przy aktywnym
współudziale publiczności, chóry zaśpiewały wspólnie dwie kolędy „Zaśnij dziecino” i „Bóg się rodzi”.
Słowa podziękowania skierował do
artystów burmistrz gminy p.Witold
Kocaj, który w bardzo ciepłych słowach wyraził swoje uznanie i wdzięczność za tak wspaniały koncert.
Podobnie gospodarz parafii ks. proboszcz Bogdan Nitka, w pięknych
i serdecznych słowach dziękował
wszystkim - artystom i publiczności.
Słowa podziękowania należą się
także dyrekcji GOK, prowadzącej koncert Pani Dorocie Świstak, inicjatorowi tego wydarzenia panu Stanisławowi Kenarowi, a także uczniom Zespołu
Szkół Gastronomicznych i ich opiekunom za przygotowanie poczęstunku.
Jan Nycz

WYWIAD z Alicją Kondraciuk
– wybitną artystką, aktorką teatralną i scenarzystką – rozmawiał Grzegorz Nieradka.
„widowiskiem [teatrem] staliśmy się światu i aniołom, i ludziom” (1 Kor 4, 9)
Część 2/2
Grzegorz Nieradka: Doskonale
wiemy, że ponad wszystko ceni Pani
rodzimą sztukę. Proszę wymienić polskich artystów, którym zawdzięcza
Pani najwięcej. Od kogo, my Polacy,
możemy się uczyć?
Alicja Kondraciuk: Oj mam swoich wielkich Mistrzów słowa i sceny
których podziwiam: ot tak na gorąco,
Anna Polony, Jerzy Zelnik, Mariusz
Benoit, Krystyna Janda, Halina Łabonarska. Mistrzami słowa byli i są dla
mnie także tacy artyści którzy już odeszli, jak: Gustaw Holoubek, Zbigniew
Zapasiewicz, Krzysztof Kolberger,
Aleksander Bardini, Jan Świderski,
Tadeusz Łomnicki i wielu innych.
Podziwiam talent i warsztat Meryl
Streep, Al Pacino, Roberta de Niro,
Mel Gibson.
G.N. Jesteśmy krajem o ponad tysiącletniej historii. Potrafiliśmy stworzyć własną, niepowtarzalną kulturę,
która oparta na uniwersalnych wartościach cywilizacji chrześcijańskiej rozkwitała, przez wieki oddziałując na
sąsiednie narody. Czy w przyszłości,
ale i dziś, bez odwołania się do tych
korzeni będziemy w stanie przeciwstawić się federalnej wizji Europy i świata oraz obronić swoją Polskość?
A.K. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa Polska weszła w orbitę wpływów kultury zachodniej. Tradycja,
kultura, sztuka czerpały z cywilizacji
łacińskiej przez 1000 lat naszej państwowości i kwitła nasza narodowa
kultura i tworzyła się tożsamość. A dziś
cały nasz dorobek zderza się z tym, co
narzucają dzisiejsi popularyzatorzy
kosmopolitycznej i antynarodowej "poprawności politycznej". Tak więc tradycja jest jedną z nieodzownych podstaw kultury narodowej. Wielowiekowa praca kulturalna narodu i państwa
polskiego zapewniła dzisiejszej Polsce
własną kulturę na bardzo wysokim
poziomie. Czerpaliśmy w ciągu tych
wieków siły zarówno z własnego ducha, jak i z ożywczych źródeł wielkiej
kultury zachodniej, łacińskiej. Pierwiastek rodzimy polski, i pierwiastek zachodni, łaciński, przyniesiony do nas

wraz z chrześcijaństwem, a wzmocniony w ciągu wieków przez stykanie
się i korzystanie z kultur wielkich narodów zachodnich, stopiły się w naszej kulturze w jedną całość i nadały
jej odrębny, własny charakter. Dzięki
temu kultura polska była w czasach
porozbiorowych najsilniejszym puklerzem chroniącym nas od wchłonięcia
przez zaborców. Dalszy rozwój i rozkwit tej kultury jest nieodzownym warunkiem tego, by Polska mogła swe
stanowisko utrwalić pomiędzy wielkimi narodami świata. Nie ulega wątpliwości, że właśnie Prymas Tysiąclecia zrobił więcej niż jakikolwiek inny
Polak po wojnie dla budzenia i obrony
polskiego patriotyzmu, piętnowania
zniesławiaczy polskiego narodu i polskiej historii. Słowa Wyszyńskiego
i dzisiaj mogłoby być jakże cenną busolą w trudnej walce o obronę polskich
narodowych interesów. Nie wolno
wchodzić w takie układy i przyjmować
takich zamówień międzynarodowych,
które byłyby krzywdą dla kultury narodowej i suwerenności gospodarczej.
Jakże dumnie brzmi akcentowanie, że
jestem Polką, że wywodzę z polskiego pnia rdzennego. A jednak, gdy ktoś,
kto publicznie deklaruje takie słowa w
chorej, anormalnej atmosferze naszych czasów, natychmiast zderza się
z całą lawiną pomówień i epitetów w
stylu: zacofany czy szowinista. Żaden
naród nie może nigdy kształtować się
na modłę innych narodów. Każdy jest
odrębny, inny. Ja protestuję, gdy ktoś
szydzi z narodowej historii. Każdy naród pracuje przede wszystkim dla siebie, a nieszczęściem jest zajmowanie
się całym światem kosztem własnej
ojczyzny. Konsekwentnie bronić trzeba pełnej prawdy o narodowej historii
i likwidacji niegodnych "białych plam".
Bronić musimy Polski i polskości, wyrażać sprzeciw drwinom z tradycji
narodowych i patriotyzmu. Odnoszę
wrażenie, że brakuje nam autorytetów, wpływowych postaci życia intelektualnego, które stawały by w obronie polskości. Potrzeba nam pisarzy i
poetów sumienia na wzór Zbigniewa
Herberta. Nie możemy mieć komplek-

sów. Wierzę w niezłomną siłę narodu
polskiego. Jest coś w narodzie polskim,
że właśnie wtedy, gdy mu ciężko, mobilizuje wszystkie siły i zwycięża. Siłą
rzeczy moja scena jest patriotyczna
i bliska religii. Zresztą teatr wywodzi
się z obrzędów religijnych. Po wielu
wiekach wojen, niewoli, walki o Ojczyznę, polskość stała się stygmatem,
ofiarą krwi, barykadą układaną z trupów kolejnych powstańców. W tym
roku obchodzimy 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego – piękny zryw bez szans na zwycięstwo, ale
nie chcieliśmy żyć w cichej niewoli.
Lubię „wyzwania” polskości. Każdy
czas, każda epoka „produkują” problemy społeczne, polityczne, etyczne
i inne, które powołują się na kulturę,
stają się jej kontekstem, tematem, tłem,
czasami bardzo ważnym. Jeśli sztuka
liczy się z wyzwaniami swojego czasu, to znaczy, że opuszcza kokon solipsyzmu, subiektywizmu, egocentryzmu i zwraca się ku racjom społecznym, zbiorowym, wspólnym dla danej
formacji kulturowej. W polskiej racji
stanu od kilkuset lat najważniejszy był
etos niepodległości podawany pokolenia na pokolenie. Nie za dużo uważam mamy w naszej literaturze Konrada Wallenroda i Emilii Plater.
G.N. Jest Pani człowiekiem „Solidarności”. Czy zauważa Pani dzisiaj
potrzebę ponownego zjednoczenia się
wszystkich Polaków wokół tych wartości, które pozwoliły nam jako Narodowi przetrwać czasy zaborów i komunistycznego terroru?
A.K. To bardzo trafne pytanie, które powinien zadać sobie każdy Polak
i patriota. W dzisiejszym świecie mało
kto zdaje sobie sprawę z kultury, czy
tradycji własnego kraju. Wszyscy ludzie są zajęci swoim życiem codziennym i nie zwracają uwagi na te „błahe” kwestie. Władze, oświata i kultura powinny uświadamiać ludzi jak
ważna dla kraju jest jego kultura, tradycja i ojczysty język. Typowe dla
Polaków nastawienia, takie jak gościnność czy katolicyzm powoli zanikają
Nasza Wspólnota
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pod wpływem rozpowszechnionych na
całym świecie postaw konsumpcyjnych. Uważam, że nie powinniśmy
dopuścić aby świat stał się „globalną
wioską”. Powinniśmy zachować odpowiednie proporcje, nie izolując się od
wpływów obcych, ale i rozwijać rodzimą twórczość. To co nas łączy
i identyfikuje to przecież nasza kultura, dbajmy o nią i tradycja i wartości
wynikające z cywilizacji łacińskiej, na
której bazowaliśmy przez 1000 lat. Pamiętam jak ważną rolę w życiu społecznym i politycznym w latach 80. latach „Solidarności” - w Polsce odegrał teatr, zwłaszcza scena poetycka.
Było wówczas ogromne zapotrzebowanie na mistycyzm, patriotyczne gesty, odwagę w głoszeniu prawdy. Wtedy teatr stał się bardzo ważny, aktor
był niemal kapłanem. Ludzie gromadzili się w kościołach i teatrach, pamiętam te czasy i ów Teatr - to było posłannictwo. Mała dygresja – ot, Zbigniew Zapasiewicz - przez całe życie
był kapłanem, uprawiał najczystszą
formę aktorstwa, czyli to aktorstwo
z posłannictwem. Podziwiałam go i nadal podziwiam. Aktor musi pomagać
w zrozumieniu tego, czego nie rozumiemy, zmierzyć się z czymś co tkwi
w naszej rzeczywistości, kulturze, tradycji, historii. Obecnie mamy zalew
pseudokultury, bardzo mnie to boli. Na
zadane pytanie odpowiadam z pełna
mocą: zauważam dzisiaj potrzebę ponownego zjednoczenia się wszystkich
Polaków wokół tych wartości, które
pozwoliły nam jako Narodowi przetrwać czasy zaborów, wojen i komunistycznego terroru. Trzeba zatroszczyć
się o kulturowe więzi solidarności dzięki, którym zarówno respektuje się nienaruszalną godność osoby ludzkiej, jak
i uznaje prawo do zachowania kultury
rodzimej. Narodowa pamięć, wzorce
zachowań potwierdzone wielopokoleniowym doświadczeniem zostały jednak ze zbiorowej świadomości amputowane. Najpierw przez PRL, a po
1989 r. przez jego pogrobowców. Trze-

ba pilnie je odbudować i utrwalać. To
trudne zadanie ale możliwe choć
przemysł fałszowania pamięci i redefinicji podstaw narodowej tożsamości
zdeptał i opluł właściwie wszystko,
z czego jako Polacy możemy być
dumni. Idealizowanemu Zachodowi
przeciwstawiano deprecjonowaną i
ośmieszaną swojskość, apologizowano regionalizmy i małe ojczyzny kosztem narodowej wspólnoty, negowano
bohaterstwo w okresie II wojny światowej, stawiano nas w roli katów i antysemitów. Nawiązując do najgorszych komunistycznych wzorców,
kontynuowano czarną legendę Armii
Krajowej. Paszkwil na polskość karmił się osławioną pedagogiką wstydu.
Oficjalnie z Polski można się było co
najwyżej pośmiać. Nagle okazało się,
że wielki był tylko Gombrowicz, bo
Mickiewicz to zaścianek i obciach.
Mam nadzieję, że na wzór ruchu społecznego jakim była „Solidarność”
powstaniemy do obrony polskości
przed zalewem cudzoziemszczyzny?
Solidarnie musimy bronić Bronić polskości możemy poprzez sprzeciwianie się świętom zagranicznym, takim
jak, np. Halloween, Walentynki czy
Prima Aprilis. Polskie uroczystości,
zależnie od okazji powinniśmy świętować oraz oddawać im należny szacunek i pamięć. Drugą kwestią związaną z obroną polskości jest nasz rodzimy język. W dzisiejszych czasach
młodzież posługuje się tzw. slangiem,
a dorośli coraz częściej wyrażają się
zagranicznymi, nowymi wyrazami.
Jako Polacy powinniśmy szanować
naszą narodową mowę i nie dać się
zalać gromem cudzoziemskich słów.
Napływający do Polski obcokrajowcy przyczyniają się do anglizacji coraz większej części społeczeństwa,
dzięki nim zanika też nasza ojczysta
gwara. To ważne zadanie dla teatru
i literatury powracam do dyskusji o
wartościach i ideałach Solidarności.
Żyją wśród nas ludzie, którzy sobie
nie radzą z różnych powodów. Są lu-

dzie, potrzebujący pomocy. Jak się
zatem zachować ? Bądźmy po prostu
solidarni.
G.N. Jest Pani osobą aktywną
w Internecie. Pani profil na znanym portalu społecznościowym jest codziennie
odwiedzany przez tysiące ludzi. Na jakie treści można natrafić przeglądając
profil Alicji Kondraciuk ?
A.K. Tak Internet to świetne narzędzie do komunikacji interpersonalnej. Ja jestem bardzo aktywna wirtualnie. Zaiste mnóstwo osób każdego
dnia gości na moim profilu. A co do
treści to proszę samemu zobaczyć na
moim profilu na FB i w ogóle w Internecie. To swoiste „silva rerum” /las
rzeczy/ - jak ja to nazywam. Promuję
tam polskość w różnych odcieniach.
G.N. Czego życzyłaby Pani Czytelnikom „Naszej Wspólnoty” po tej
rozmowie?
A.K. Kochani, pozostawmy sobie
luksus eksplorowania mocnych stron
polskiej tożsamości. To one były źródłem naszych sukcesów w przeszłości i tylko w oparciu o nie możemy dziś
budować społeczny kapitał. Zapraszam do teatru. Życzę sobie i widzom
by teatr o profilu narodowym, podejmującym doktryną teatralną naszych
czasów, umiał podejmować tematykę
współczesną i kształtować światopogląd i zachowania społeczeństwa. Pragnę i życzę Czytelnikom by teatr wychowywał, uczył krytycznie myśleć, by
promował język narodowy. By sztuka
czyniła nas wrażliwymi na piękno.
Brońmy swojej kultury i tradycji. Poznajmy wartość języka i obyczajów
naszej Ojczyzny. Uczyńmy wszystko
co tylko jest możliwe by nasz kraj nie
„staczał się”, byśmy nie dali się uzależnić od innych.
G.N. To piękne życzenia. Dziękuję za rozmowę.
A.K. Dziękuję.
Rozmawiał Grzegorz Nieradka
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AKTUALNOŚCI ZS IWONICZ
Wizyta św. Mikołaja w ZS Iwonicz
Za oknami jeszcze szaro i jesiennie, ale u nas w szkole już zapanował
świąteczny, zimowy nastrój. A wszystko to za sprawą przyjazdu najmilszego
gościa z nieba - św. Mikołaja.
W towarzystwie grzecznego aniołka, rozczochranego diabełka i białej
damy z kosą, odwiedził uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Iwoniczu.
Były pytania, żarciki, śpiewanie i moc
słodkich cukierków.
Drogi św. Mikołaju, dziękujemy, że
mimo wielu obowiązków znalazłeś dla nas
czas. Obiecujemy, że nadal będziemy
grzeczni i oczekujemy Ciebie w przyszłym
roku. Społeczność ZS w Iwoniczu
Powiatowy konkurs „Nie daj
szansy AIDS”
Dnia 3 grudnia 2014r. w Liceum
Ogólnokształcącym w Jedliczu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „NIE
DAJ SZANSY AIDS”.
Kolejna edycja konkursu przebiegała jak co roku pod patronatem Starostwa Powiatowego oraz Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie.
Adresowana była do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

z terenu powiatu krośnieńskiego i Krosna. Młodzież, wykorzystując nowoczesne techniki multimedialne przygotowała krótkie spoty reklamowe na temat HIV i AIDS, m.in. jak można zarazić się wirusem, jak uniknąć zakażenia czy też w jaki sposób wirus przenosi się z jednej osoby na drugą.
Podczas spotkania uczniowie wraz
z opiekunami obejrzeli wszystkie nagrodzone prace oraz wysłuchali prelekcji
nawiązującej do tematu konkursu, który wygłosiła Anita Pelczar, kierownik
sekcji oświaty i promocji zdrowia w Sanepidzie.Wysokie trzecie miejsce w
konkursie uzyskało rodzeństwo reprezentujące naszą szkołę Natalia i Grzegorz Raś. Przygotowali oni ciekawy
materiał dotyczący problematyki zarażenia wirusem hiv. W przygotowaniu
pracy konkursowej rodzeństwu pomagał Oktawian Froń. Gratulujemy!
Wycieczka zawodowa do OSM
w Jasienicy Rosielnej
Dnia 01 grudnia 2014r. klasa II TŻiUG
uczestniczyła w wycieczce do Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej. Uczniowie zapoznali się z działalnością zakładu. Poznali proces technolo-

giczny produkcji masła, serów twarogowych, śmietany i jogurtów. Zapoznali się
z mikrobiologicznymi metodami oceny jakości produktów mlecznych. Na zakończenie młodzież miała możliwość degustacji smacznych i bardzo dobrej jakości wyrobów z OSM w Jasienicy Rosielnej.
Stypendia dla Kingi i Janka
W środę 10 grudnia 2014r. w
Hotelu Rzeszów odbyła się uroczystość
wręczenia uczniom szkół ponadgimnzjalnych stypendiów Prezesa Rady
Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom liceum lub technikum, którzy otrzymali
promocję z wyróżnieniem i najwyższą
w szkole średnią ocen lub wykazują
szczególne uzdolnienia.Dyplomy stypendystom wręczali wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska
i kurator oświaty Jacek Wojtas. Tegoroczne stypendia w województwie podkarpackim otrzymało 247 uczniów.
Wśród wyróżnionych byli także uczniowie naszej szkoły: Kinga Kinel z klasy
III LO i Jan Gajda z klasy III TMR.
Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ks. ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO w IWONICZU
Jak zachęcać dziecko do czytania?
W ramach comiesięcznych spotkań
z rodzicami wychowawca klasy II b,
w dniu 11.12.2014. przeprowadził prezentację multimedialną dla rodziców,
dotyczącą funkcji i znaczenia czytania książek w procesie edukacyjnym,
wychowawczym oraz ogólnym rozwoju intelektualnym i emocjonalnym
dzieci i młodzieży szkolnej. W trakcie
dyskusji ustalono wspólnie, że chętni
rodzice będą odwiedzać naszą klasę i
czytać fragmenty ulubionych książek
i lektur drugoklasistów. Spotkaniu towarzyszył drobny poczęstunek, a ze
względu na czas jego przeprowadzenia zakończyło się ono wspólnymi
świątecznymi życzeniami.
Spektakl profilaktyczny
12 grudnia uczniowie klas szóstych
i gimnazjum obejrzeli teatr profilaktyczny w wykonaniu aktorów z Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” z Kra-

kowa. Motywem przewodnim przedstawienia były trudności dorastającej
młodzieży. Młodzi ludzie chcą sprostać
oczekiwaniom dorosłych, a niepowodzenia wywołują coraz większą frustrację. Brak zrozumienia ze strony najbliższych jest powodem poszukiwania za
wszelką cenę akceptacji wśród grupy
rówieśniczej, nie zawsze pozytywnej.
Sposobem na wejście do takiej grupy
stają się czasem niestety - popisy, agresja i przemoc. „Blogerka” to spektakl
wskazujący, jak istotne w budowaniu
prawidłowych relacji międzyludzkich są
zrozumienie, zaufanie i odpowiedzialność. Uczy kształtowania umiejętności
społecznych, w tym opierania się naciskom ze strony otoczenia. Wskazuje,
gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia przemocą, i jak zachować się będąc jej świadkiem lub
ofiarą. “Młodzież w skupieniu oglądnęła
spektakl oraz odpowiadała na pytania
zadawane przez prowadzących.

Dzień praw dziecka
Zarówno gazetka szkolna, jak i lekcje wychowawcze poświęcone były
Prawom Dziecka, jakie gwarantuje
Konwencja przyjęta przez Polskę.
Uczniowie rozumieją, że mają prawo
przede wszystkim do nauki, opieki medycznej, wypoczynku, bezpieczeństwa
i ochrony przed przemocą i złym traktowaniem. Mogą mówić to, co myślą,
ale wypowiadane słowa nie powinny
nikomu sprawiać przykrości. Prawa
Dziecka wiążą się z obowiązkami, w
tym z posłuszeństwem wobec dorosłych (w rodzinie i szkole).
Przedszkolaki w Bibliotece Publicznej w Iwoniczu
17 grudnia 2014r. dzieci z oddziału
przedszkolnego odwiedziły Bibliotekę
Publiczną w Iwoniczu. Oprócz obejrzenia księgozbioru na dzieci czekały
ciekawe zajęcia związane ze zbliżająNasza Wspólnota
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cymi się świętami Bożego Narodzenia. Na stolikach pani bibliotekarka
przygotowała dla nich różnorodne
materiały do ozdabiania styropianowych bombek i robienia innych ozdób
choinkowych. Dzieci, widząc w kąciku czekającą na wystrojenie choinkę,
wzięły się z dużym zapałem do pracy.
W niedługim czasie wisiały już na niej
kolorowe bombki, zakręcane błyskotki i długie łańcuchy. To była wielka
uciecha dla maluchów i satysfakcja,
że ich ozdoby będą mogli podziwiać
wszyscy czytelnicy z Iwonicza.
Zuchowe Mikołajki 2014
13 grudnia 2014r. /w sobotę/ zuchy
z 4 Gromady Zuchowej „Wesołe Pląsy” uczestniczyły w „Zuchowych Mikołajkach” zorganizowanych przez
Hufiec Krosno. Spotkanie odbyło się
w Szkole Podstawowej nr 10 w Krośnie i wzięło w nim udział 10 gromad
zuchowych. “Zuchy bardzo aktywnie
spędziły czas, uczestnicząc w zabawach, grach oraz rozwiązując przygotowane dla nich zadania. Odbył się również XI Mikołajkowy Konkurs Piosenki do którego wszystkie gromady były
doskonale przygotowane. „Wesołe Pląsy” zajęły III miejsce w Konkursie Piosenki Mikołajkowej, II miejsce w Mikołajkowym Konkursie Majsterkowania czyli konkursie na wykonanie najpiękniejszego szala dla św. Mikołaja
oraz II miejsce w Mikołajkowym Turnieju Gier. Na zakończenie wspólnej
zabawy, zuchy otrzymały mikołajkowe
prezenty, dyplomy i w doskonałym humorze wróciły do domów. “Serdecznie
podziękowania kierujemy do pani Moniki Kandefer oraz pani Ani Szajny, które nam towarzyszyły i pomagały.
Wigilia w grupach przedszkolnych
19 grudnia 2014r. z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
obie grupy przedszkolne nakryły stoły
do wspólnej przedszkolnej wigilii. Były
życzenia, kolędy i prawdziwie wigilijny nastrój.
Betlejemskie Światełko Pokoju
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z ich nadejściem do
Polski przybywa po raz dwudziesty
czwarty Betlejemskie Światełko Pokoju zapalone w Grocie Narodzenia
Jezusa w Betlejem. W tym roku betlejemska sztafeta podąża pod hasłem
„Pokój jest w nas”.
Dnia 19 grudnia patrol Drużyny
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„Leśna Brać” spotkał się w Kościele
O. Kapucynów w Krośnie, gdzie odbyła się Msza z przekazaniem Betlejemskiego Światełka Pokoju. Dzięki
temu dotarło ono także do naszej gminy. Światło zostało przekazane władzom gminy, proboszczom parafii, Pani
Dyrektor naszej szkoły Małgorzacie
Jakubowicz, Pani Dyrektor Krystynie
Gotfryd i Domom Pomocy Społecznych w Iwoniczu. Podczas Świątecznego Kiermaszu w Iwoniczu-Zdroju
harcerze przekazali płomień na ręce
Pana Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
Witolda Kocaja i Proboszcza Parafii
Iwonicz-Zdrój Księdza Bogdana Nitki.
W czasie otwarcia kiermaszu harcerze
ZHP zaśpiewali kolędę „Betlejemskie
Światło Pokoju” i złożyli życzenia „Niech
Ten Betlejemski Płomień Pokoju i Miłości da siłę śmiało podejmować nowe
wyzwania i skutecznie je realizować”.
Patrol ze „Światełkiem” został przyjęty
bardzo ciepło i serdecznie.
Harcerze zaangażowali się także
w sprzedaż ozdób świątecznych przygotowanych przez uczniów naszej
szkoły w świetlicy przy pomocy Pani
Danuty Ruszały. Fundusze uzyskane
ze sprzedaży stroików zostaną przeznaczone na organizację wycieczki.
I chociaż zabrakło zimowej aury,
to panująca podczas kiermaszu atmosfera była bardzo świąteczna.
Kiedy błyśnie pierwsza gwiazda...
Wigilia rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia - rodzinne święta pełne pięknych tradycji, rodzinnego ciepła i podniosłego nastroju. Wieczór
wigilijny jest najbardziej uroczystym
i wzruszającym wieczorem w roku,
czasem wzajemnego zbliżenia, lekcją
miłości, zadumy i refleksji. Do bliższego zapoznania się z tradycjami Nocy
Wigilijnej i Świąt Bożego Narodzenia
zaprosiły społeczność naszej szkoły
klasy trzecie. Mali aktorzy w swoim
przedstawieniu zaprezentowali scenki przypominające wydarzenia tej cudownej grudniowej nocy w Betlejem,
zwrócili uwagę na tradycję dzielenia
się opłatkiem, która uczy, że ten maleńki kawałek chleba zbliża oddalonych, jedna skłóconych - jest symbolem Chrystusa. Swoją radość z Narodzenia Pana wyśpiewali w kolędach
i pastorałkach. Ponadto swój talent
muzyczny zaprezentowali uczniowie
naszej szkoły - Julia Rokita i Filip Czopowik - akompaniując sobie do wyśpiewanych utworów. Betlejemskim Światłem Pokoju podzielili się z nami harce-

rze, którzy wszystkim życzyli pokoju w sercach, rodzinie i na całym świecie.
Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Iwonicza
W sobotę 10 stycznia w Domu
Ludowym odbyło się spotkanie opłatkowe dla najstarszych mieszkańców
Iwonicza. W trakcie tej uroczystości
uczniowie klas III przedstawili inscenizację jasełkową pt. „Kiedy błyśnie
pierwsza gwiazda”, życząc przybyłym
gościom wszystkiego najlepszego w
Nowym Roku.
Spotkanie Opłatkowe
W poniedziałkowe przedpołudnie,
dnia 22.12. b.r. na terenie naszej szkoły odbyło się Spotkanie Opłatkowe Dzieci Maryi. Zanim usiadłyśmy do wigilijnego, pięknie nakrytego stołu, złożyłyśmy życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i nadchodzącego Nowego
2015 Roku Dyrekcji naszej szkoły. Pani
Dyrektor Małgorzata Jakubowicz, która
przyjęła nas w swoim gabinecie, była
ucieszona wizytą. Po przyjęciu życzeń
razem z nami zaśpiewała znaną piosenkę wprowadzającą w klimat świąt Bożego Narodzenia: „Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy”, a następnie życzyła nam i naszym rodzicom
zdrowych i radosnych świąt.
Na spotkaniu Opłatkowym Maryjek nie zabrakło modlitwy, wysłuchania fragmentu Ewangelii o narodzeniu
Chrystusa, tradycyjnego przełamania
się opłatkiem, składania sobie życzeń
i oczywiście wspólnego śpiewu tradycyjnych, pięknych polskich kolęd. Maryjki otrzymały na prezent gwiazdkowy wykonane przez odpowiedzialną
za grupę Maryjek s. Benedyktę Pruś
drobne upominki.
Spotkanie wigilijne
Tradycyjnie w ostatni dzień przed
feriami świątecznymi, uczniowie klasy drugiej wraz z wychowawcą zasiedli do wigilijnego stołu. Wspólna
modlitwa, składanie życzeń, śpiewanie kolęd i poczęstunek, wprowadziły
wszystkich w nastrój nadchodzących
świąt Bożego Narodzenia.
Spotkanie z podróżnikiem
15 stycznia w naszej szkole odbyło
się kolejne „Spotkanie z podróżnikiem”, w którym wzięli udział zarówno uczniowie klas I-III jak i starsi z
klas IV – VI. Tym razem uczniowie
udali się w podróż po Skandynawii.
Dzięki barwnej opowieści podróżnika

i prezentowanym zdjęciom uczestnicy spotkania poznali m.in. Norwegię
– krainę fiordów, reniferów i troli, Laponię oraz najdalej wysunięte na północ obszary Europy.
Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
14 stycznia odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego dla uczniów klas
IV-VI.
Wyniki rywalizacji dziewcząt:
I miejsce - Wiktoria Tomkiewicz VIa,
II miejsce – Julia Gościńska Va, III
miejsce – Aleksandra Trygar Vb, IV
miejsce – Adrianna Nycz VIb
Wyniki chłopców:“I miejsce – Ja-

kub Michalczyk VIb, II miejsce – Marcin Kenar VIa, III miejsce – Sylwester Płoucha Vb, IV miejsce - Miłosz
Nycz Va. Gratulujemy!
Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
W środę 14 stycznia 2014r. w Domu
Ludowym odbył się XVI Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych. Uczniowie naszej
szkoły licznie wzięli udział w konkursie.
Grupa teatralna z kl. III przedstawiła
jasełka pt. „Anioł pasterzom mówił”
i zajęła II miejsce. W kategorii „solista”
z grupy młodszej wypadliśmy wspaniale. Uczennice kl. III b: Emilia Prejsnar -

I miejsce, Julia Rokita - II miejsce, Wiktoria Bulik - III miejsce, a Julia Zięba –
wyróżnienie. Ponadto wystąpiły: Joanna Such kl. I b, Julia Czupska, Karolina
Kuliga, Adrianna Frodyma, Diana Pyter uczennice kl. II b, Wiktoria Stanisz,
Julia Szajna uczennice z kl. III b.
W grupie starszej swój udział zaprezentowali: Katarzyna Such kl. VI b - III
miejsce, Filip Czopowik - wyróżnienie,
Paulina Szelc, Alda Skraqi z kl. IV a,
Jagoda Smolińska kl. V a. Wszyscy
uczestnicy prezentowali wysoki poziom,
otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział
i wysokie lokaty oraz nagrody. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Z OKAZJI JUBILEUSZY: 600 LECIA IWONICZA,
550 LECIA PARAFII PW. WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH,
na wniosek Rady Rodziców przy Gimnazjum Publicznym w Iwoniczu, Pani mgr Marzena Muzyka
zorganizowa³a dla uczniów Konkurs „Iwonicz wczoraj… Iwonicz jutro…”
W poprzedniej gazetce przedstawiliśmy część prac uczniów, obecnie prezentujemy kolejne:
Iwańczepole Emilia Szubrycht
Jesienny wiatr otworzył moje okno,
Zobacz- w zacisznej kotlinie mgła, cisza.
Szum potoku, dywan z liści, park rezydencji hrabiów Załuskich.
Wieża kościoła widoczna z daleka i dzwon, jak bicie serca.
Iwańczepole, Iwańcze, Iwaniec, Iwoniec, aż wreszcie Iwonicz.
To dom w ogrodzie, gniazda nieznanych ptaków, usta pachnące miodem.
Tu wszystko jeszcze jest, jak było.
A przecież to wszystko powoli odchodzi.
Jubileusz Agnieszka Jung, kl. II gimnazjum
IWONICZ Piotr Dawidko
Iwańczym Polem wieś dawniej zwana,
mimo to, przez hrabiów była zamieszkiwana.
Załuscy, tu do tej pory swój pałac mają,
jego mury świetności lata pamiętają,
a obecni mieszkańcy dużo im zawdzięczają.
Modrzewiowy kościół pośrodku stoi,
nie uląkł się nawet pocisku z niemieckiej zbroi.
Dzięki dobrym ludziom, jak ksiądz Podgórski odnowiony
wciąż, w całej Polsce przez kuracjuszy chwalony.
Za zabytek też Zbór Ariański mamy,
obok pięknych stawów, wciąż jest podziwiany.
Odwiedzana też, by Zajezdna Karczma móc była
lecz teraz zburzona do sieci „Biedronki” przyłączona.
A, że z handlem od wieków naród iwonicki powiązany
przez sąsiadów wciąż „cebularzami” jest zwany.
Na horyzoncie piękny las grabiński widnieje,
lecz, kiedyś krew malowała jego dzieje.
O bohaterach tamtych lat, wciąż pamiętamy
i z czcią nad ich mogiłą się pochylamy.
Lecz piękne widoki, to nie tylko iwonickie uroki.
Dzieje nasze w książkach są opisane
I przez to nigdy nie będą zapomniane.

1. Przed wiekami w Iwoniczu
nastał wielki czas budowy
pod wezwaniem Wszystkich Świętych
powstał kościół piękny, nowy.
2. Ksiądz biskup Mikołaj z Przemyśla
kościół nasz konsekrował,
a ksiądz Antoni Podgórski
szybko go rozbudował.
3. Upiększył go, cudnie ozdobił,
dużo się napracował,
by kościół swoim widokiem
wszystkich oczarował.
4. I sakramentów świętych
dużo już w nim było.
Wiele powołań kapłańskich
tutaj się narodziło.
5. Tak upływały lata,
pięćset pięćdziesiąt minęło,
każdy z będących tu księży
dbał o to wspólne dzieło.
Nasza Wspólnota

29

6. A dziś jubileusz piękny
naszego kościoła mamy
i za to Panu Bogu
wdzięczności hołd składamy.

V. Jest też straż i biblioteka,
mnóstwo sklepów i apteka.
Dom Pomocy dla ubogich,
miejsc dla wszystkich bardzo drogich.

7. Modlitwą świątynię otoczy
wspólnota nasza cała
i będzie się dalej troszczyć,
by pięknie wyglądała.

VI. Mój Iwonicz wymarzony
jest przepiękny z każdej strony.
Miejsce dla mnie wręcz stworzone
ukochane, ulubione!

Nasz Iwonicz Karolina Wdowiarz kl. 2b
Setki lat temu Iwonicz został wybudowany,
Na dawnej ziemi sanockiej
przez pradziadów naszych był zamieszkiwany.
A ziemia ta urodzajna, z zielonych gajów, łąk znana.
Wielekroć przez sąsiadów swych była najeżdżana.
Choć wiele w swym istnieniu przeszła,
Wciąż istnieje.
Wciąż istotna dla nas jest jej historia, tradycja, stare dzieje.
Właściciele sołectwa nazwę Iwonicz zmieniali
wpierw Iwańcze Pole, nazajutrz nazwę Iwaniec nadali.
Z rąk do rąk władza w Iwoniczu była przekazywana,
Aż we władanie Załuskich została oddana.
Oni tu dworek szlachecki wybudowali,
Przodkom naszym wiele dobrego podarowali.
Księdzu Antoniemu Podgórskiemu również wiele zawdzięczamy.
On za swą działalność na rzecz Iwonicza, został uhonorowany.
W Lesie Grabińskim mogiła stoi.
Mała dolina pokryta zielenią,
A wśród niej grób.
Pomnik tych, na których przed laty
Dokonany został wyrok śmierci.
Każdy gość Iwonicza, małą tę ojczyznę naszą zapamiętuje.
Ponieważ w niej urok, ład, spokój od zawsze panuje.
,,Moja mała Ojczyzna’’ Magdalena Rymarowicz
I. Podkarpacie, a tam gdzieś
jest Iwonicz mała wieś.
Każdy domek i ulica
swym widokiem nas zachwyca.
II. Tu kapliczka, tam mosteczek,
a wszędzie pełno szkolnych wycieczek.
Każdy staje i podziwia,
bo miejscowość dość leciwa.
III. Ma swój cmentarz zabytkowy,
piękny kościół barokowy.
Ma Orlika, klub sportowy,
place zabaw i dwie szkoły.
IV. Park Załuskich z pięknym dworem,
mogiłę rozstrzelanych pod Grabińskim borem.
I kaplicę przy Floriańskiej,
by być wciąż w opiece Pańskiej.
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„O Iwoniczu…’’ Bartosz Sroka
U mnie w Iwoniczu nigdy nie wieje nudą,
psy i koty mieszkają tu pod jedną budą.
Na podwórku zawsze jest pełno dzieci,
każde nauczone ‘’tu się nie śmieci !’’
Chociaż czasem zdarzają się wpadki,
tępi się plotkujące sąsiadki.
A jeżeli ktoś czuje się źle,
doktor szybko zajmie nim się.
Każdy pożar ugaszą strażacy.
Tu każdy kwiat pachnie inaczej!
Iwonicz Damian Frydrych kl. II B
Mój Iwonicz jest fajowy.
Są tu łąki, lasy, drzewa.
Jest też huta no i Orlik.
Na Orliku jest siłownia
gdzie wzmacniamy nasze mięśnie.
A gdy chcemy spacerować,
wychodzimy do parku,
gdzie oglądamy dwa pałace,
kaczki i rechoczące żaby.
A gdy chcemy widzieć kościół,
obejdziemy wokół stawy.
Każda pora jest wspaniała
Wiosna, Lato, Jesień, Zima
Wiosna - dobry czas na sadzenie
kwiatów, krzewów, warzyw i owoców.
Lato-plewienie kwiatów, obcinanie
żywopłotów, koszenie traw.
Jesień - grabienie liści, układanie
drzewa, zwalanie węgla.
Zima - palenie w piecu,
odśnieżanie ogrodów.
W Iwoniczu zawsze jest co robićto moje miejsce na ziemi…

