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ks. Stanisław Hołodok

Matka Bo¿a Zielna
W polskiej tradycji ludowej uroczystość Wniebowzię-

cia Najświętszej Maryi Panny nazywano świętem Matki
Bożej Zielnej lub Matką Bożą Zielną. W dniu 15 sierpnia
obchodzono jedno z najstarszych świąt Maryjnych na
Wschodzie, bardzo popularne wśród ludu. Było to święto,
podczas którego oddawano cześć Maryi jako Matce Boga.
Od początku wieku VI to święto w Palestynie i Syrii staje
się wspomnieniem zakończenia życia ziemskiego Maryi,
zwane Zaśnięciem Najświętszej Maryi Panny. W Jerozo-
limie święto to obchodzono głównie w kościele położonym
w pobliżu Ogrodu Oliwnego, gdzie znajdował się grób,
z którego, jak sądzono, Maryja została wzięta do nieba.
Cesarz Maurycy (582-602) poleca święto Zaśnięcia Ma-
ryi obchodzić w całym Kościele Wschodnim. Kościół Za-
chodni święto 15 sierpnia przyjął w połowie wieku VI,
a w połowie następnego stulecia, pod wpływem Bizancjum,
obchodził je jako uroczystość Zaśnięcia Matki Bożej.
W Sakramentarzu Gregoriańskim znajduje się nazwa: Wnie-
bowzięcie Najświętszej Maryi Panny, która upowszechni-
ła się w Kościele Zachodnim (J. Miazek).

Obecnie uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny jest uroczystością obowiązującą, to znaczy
biskup ordynariusz odprawia Mszę Świętą za swoich die-
cezjan, a proboszcz za swoich parafian, wszyscy wierni
(duchowni i świeccy) mają obowiązek uczestniczyć
w Eucharystii. Uroczystość ta ma swoją liturgiczną wigi-
lię, podczas której celebruje się specjalną Mszę Świętą
o tajemnicy Wniebowzięcia. Wiarę ludu o cudownym za-
kończenia ziemskiego życia Maryi potwierdził uroczyście
papież Pius XII, ogłaszając 1 listopada 1950 w sposób uro-
czysty (dogmat), że Maryja „otrzymała jako najwspanial-
sze zwieńczenie swych przywilejów dar wolności od ze-
psucia cielesnego, i podobnie jak Syn, po zwycięstwie nad
śmiercią, została z ciałem i duszą wzięta do chwały niebios,
by tam zajaśnieć jako Królowa zasiadająca po prawicy swe-
go Syna, nieśmiertelnego Króla wieków”. W mszalnej pre-
facji dziękujemy za to, że „dzisiaj została wzięta do nieba
Bogurodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie
i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzy-
mującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chcia-
łeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała Dziewica, która
wydała na świat Twojego Syna, Dawcę wszelkiego życia”.

Od końca X wieku z uroczystością Wniebowzięcia
łączy się błogosławieństwo ziół leczniczych. Zwyczaj ten

Matka Boża Zielna, plonów złotych pełna

Ten dzień pełen różnych treści historycznych i teologicznych jest świętem wprowadzającym do kościoła pachną-
ce zielne bukiety. Święcimy w świątyni rumianek i miętę, malwy i nagietki, chabry i lawendę. A z nimi owies i żyto,
jabłko i leszczynę… i to wszystko, co dana okolica pragnie umieścić w barwnym bukiecie dziękując za płodność
ziemi i urodzaj, dziękując Bogu za plony ziemi i ziarno zebrane z pól. Wartością tych świąt i kwiatów podczas nich
święconych jest połączenie: modlitwy, piękna, wiedzy o przyrodzie, wiedzy o właściwościach leczniczych roślin.

nawiązywał do starej tradycji wschodniej, która święto
15 sierpnia łączyła z błogosławieniem pól (J. Miazek).
W nawiązaniu do tego zwyczaju pisał o polskiej tradycji
Zygmunt Gloger: „Z obchodem tym kościelnym, który roz-
maite nosił nazwy, jak: Śmierci, Odpocznienia, Zaśnienia
i wreszcie Wniebowzięcia, łączy się w kraju naszym sta-
rodawny zwyczaj święcenia ziół polnych, które dziewczęta
wiejskie, nazbierawszy dnia poprzedniego, przynoszą do
świątyń, aby je kapłan przed wielkim ołtarzem poświęcił”.
Uroczystość 15 sierpnia „dawniej obchodzona jako dzień
Matki Bożej Dożynkowej, bo zgodnie z rolniczym kalenda-
rzem «na Wniebowzięcie pokończone żęcie» zawiera wiele
treści teologicznych, kulturowych i obyczajowych” (H. Szy-
manderska). Tego dnia lud przynosząc wiązanki zbóż, owo-
ców i roślin dziękował Matce Bożej Wniebowziętej za po-
moc w ciężkiej pracy na roli, za opiekę na ludźmi i ich plona-
mi. Prawdę tę wyrażały też legendy. Jedna z nich mówiła,
że Matka Boża uciekając z Dzieciątkiem do Egiptu pomogła
napotkanemu rolnikowi w sianiu pszenicy. Siew był cudow-
ny, wspaniały. Rzucone w rolę ziarno od razu kiełkowało,
rosło i było gotowe do żniwa. Nadjechali ścigający Świętą
Rodzinę żołnierze Heroda i zapytali rolnika, czy widział młodą
niewiastę z dzieckiem. Odpowiedział, że tak, ale było to wtedy,
gdy siał pszenicę. Rozgniewani pojechali dalej (E. Ferenc).

Uroczystość Wniebowzięcia umacnia w nas nadzieję,
że jako zbawieni znajdziemy się w domu Ojca w niebie.
Wdzięczni Bogu i Jego Matce, przynosząc do poświęcenia
wiązanki kwiatów, zbóż, roślin, warzyw, mamy nadzieję,
że kiedyś, w wieczności, Maryja przedstawi nas Bogu
z naręczem dobrych uczynków, pięknego naszego życia
zgodnego z wyznawaną wiarą i przykazaniami.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, upamiętniająca zwycięską bitwę warszawską z 1920
roku i będąca Świętem Wojska Polskiego, powinna być
też dniem gorącej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

15 SIERPNIA UROCZYSTOŒÆ
WNIEBOWZIÊCIA NMP

ZWANA ŒWIÊTEM MATKI BO¯EJ ZIELNEJ
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* * *
Dzisiaj, umiłowani, zajaśniał nam

wyjątkowo spokojny dzień, gdy niebie-
skie Światło zajaśniało na świecie, gdy
prawdziwe Światło rozjaśniło ciemno-
ści śmiertelników, gdy Boski Blask
ukazał się także cieleśnie pokoleniom
ludzkim. Dzisiaj wieczne Słońce, zdej-
mując na pewien czas starą zasłonę
słabości ciała, zaświeciło przez jesz-
cze śmiertelne ciało, przedziwnie pro-
mieniując za pośrednictwem nowego
i zdumiewającego cudu. Dzisiaj Sło-
wo, które stało się ciałem, za pośred-
nictwem chwalebnego oblicza i szat
pokazało przebóstwienie złączonego
z sobą ciała. Dzisiaj „kontemplo-
waliśmy Jego chwałę, chwałę Jedno-
rodzonego zrodzonego przez Ojca”
(J 1,14), „od którego majestatycznej
chwały wyszedł taki głos: «To jest mój
Syn, Umiłowany, w którym sobie
upodobałem. Jego słuchajcie»” (2 P
1,17). To jest chwała Jednorodzonego
zrodzonego przez Ojca, gdy Ojciec Go
ukazał, gdy Go objawił temu, kto Go
nie znał, gdy przez dzieła Boże ukazał,
że jest Jego Synem, gdy dzisiaj za-
błysnął w szczególny sposób, gdy od-
różniając Go od przybranych synów,
zawołał, że On jest Jego własnym Sy-
nem, mówiąc z nieba: „To jest mój Syn,

PRZEMIENIENIE  PAŃSKIE

Mowa Œw. Piotra Czcigodnego
Piotr Czcigodny, dziewiąty opat w Cluny (1094-1156), jest wielką postacią swojego czasu. Uformowany w duchu

monastycznym, odznaczał się głęboką kulturą biblijną i patrystyczną, a jako pisarz należy do bogatego nurtu „teologii
monastycznej”, która już w końcowej fazie epoki ojców Kościoła opracowała w sposób żywy i egzystencjalny wszyst-
kie wielkie tematy wiary i życia chrześcijańskiego. Piotr był wielkim miłośnikiem pisma, ogólnej kultury, piękna.
W swoim wielkim dziele koordynowania zakonu (ok. 1000 klasztorów na świecie z kilkoma tysiącami mnichów), współ-
pracy z papieżami, władcami, innymi formami życia zakonnego i chrześcijańskiego, które rozwijało się w epoce walk
i niepokojów, Piotr zawsze odznaczał się wzniosłą miłością (przyjął u siebie prześladowanego Abelarda), szczerością,
która nie była bynajmniej pospolita w tamtym czasie, prostotą serca, której nigdy nie utracił, mimo doznawanych przy-
krości i okazywanej mu wrogości. Jego liczne podróże nie oddaliły go od głębokiego życia duchowego i od kontemplacji.
Podejmował wysiłki na rzecz wprowadzenia pokoju gdziekolwiek było to możliwe, dowodząc tym samym swojej głębo-
kiej dobroci. Jego równowaga między kontemplacją („Boską teorią”) i ciągłą modlitwą, będąca darem łaski z jednej
strony, a nieustannym dziełem Bożym (opus Dei) celebrowanym w liturgii z drugiej strony czynią go człowiekiem wyjąt-
kowym, który jest godny przypomnienia.

W rozległym dziele pisarskim Piotra Czcigodnego można wyłowić rozmaite „perły”. Tutaj przypominamy fragmenty
nadzwyczajnego dokumentu, którym jest Sermo I de Transfiguratione Domini. Teologia Piotra jest skoncentrowana na
Chrystusie Panu i Królu chwały, która ukazała się w Jego zmartwychwstaniu jako urzeczywistnienie programu odno-
wienia grzesznego człowieka, który w Chrystusie otrzymuje otwarty dostęp do przebóstwienia już osiągniętego przez
Pana w Jego najświętszym człowieczeństwie, a teraz możliwego także dla wierzących. Być może po podróży do Hisz-
panii (1457 r.) Piotr odkrył znaczenie oficjum Przemienienia, wprowadzonego w jego zakonie na cztery wieki przed tym,
jak papież Kalikst III wprowadził święto Przemienienia Pańskiego w Kościele (1457 r.). Być może doświadczenie
duchowe Piotra Czcigodnego należy powiązać z budową w tym samym czasie cudownej katedry w Cefalu na Sycylii za
sprawą króla Rogera II (1131-1148), która została zbudowana, aby głosić wielką tajemnicę Przemienienia Pańskiego.

Poniższy tekst mowy św. Piotra Czcigodnego został opublikowany w Patrologia Latina 1.189, kol. 953-972.

Umiłowany" (Mt 3,17). To - powie-
dział - jest mój Syn. Mam także in-
nych synów, ale to jest mój Syn z na-
tury. Oni są w czasie, ten jest przed
czasem. Inni są stworzeni, ten jest zro-
dzony. A jest tak zrodzony, że jest tak-
że Jednorodzony. Dlatego jest Jedno-
rodzony, bo jest z mojej substancji,
i nie ma innych takich - tylko On jest
zrodzony.

Jan kontemplował tę chwałę Jed-
norodzonego Ojca, gdy poznał Boga
z Boga, gdy patrzył na Niego przemie-
nionego w chwale oraz słuchał Ojca,
który pouczał ludzi o Synu. Dlatego
mówi: „Kontemplowaliśmy Jego
chwałę, chwałę Jednorodzonego
Ojca” (J 1,14). Widział on, widzieli tak-
że inni. Usłyszał on, usłyszeli także
inni. Także Piotr powiedział: „Usłysze-
liśmy ten głos, gdy byliśmy z Nim na
świętej górze” (2 P 1,18). Zarówno to,
co widzieli, jak i to, co usłyszeli, po-
świadczyli także święci Ewangeliści
Mateusz, Marek i Łukasz. „Jezus wziął
z sobą - mówią - Piotra, Jakuba i Jana,
wyszli na osobną wysoką górę, i prze-
mienił się przed nimi” (Mt 17,1-2; Mk
9,2; Łk 9,28). Jako trzeciego świadka
tak wielkiej wizji dodaje się Jakuba,
ponieważ zgodnie z tym, co zostało
powiedziane przez Pana: „Każde sło-

wo jest spójne tylko wtedy, gdy jest
na ustach dwóch lub trzech świad-
ków” (Mt 18,16; Pwt 19,15). Tak wiel-
kie słowo, tak wielka wizja, tak wyjąt-
kowy fakt powinny być potwierdzone
przez trzech i to najważniejszych Apo-
stołów. Słusznie więc Pan wziął z sobą
trzech uczniów, aby boskość Trójcy,
która się ukazywała, była potwierdzo-
na przez liczbę trzech uczniów. Tam
bowiem ukazał się Ojciec w głosie, Syn
w uwielbionym ciele, Duch Święty w
świetlistym obłoku. „Oto - mówi - oto-
czył ich świetlisty obłok” (Mt 17,5).
Rzeczywiście, obłokiem jest Duch
Święty. Jest obłokiem, ponieważ przed
ogniem przyjemności cielesnych za-
chowuje myśli, które osłania, gdyż
użyźnia boskim deszczem wyschnięte
ziemie, które napotyka. Jest świetlisty,
ponieważ swoim blaskiem rozjaśnia
mroki ciemności. O tym ocienieniu
przez obłok jest mowa także w odnie-
sieniu do Dziewicy Maryi: „Duch
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyż-
szego Cię zacieni” (Łk 1,35).

Widzicie, bracia, chwałę dzisiej-
szego święta, widzicie działanie Trój-
cy, widzicie tajemnicę zmartwych-
wstania. Dlaczego powiedziałem:
zmartwychwstania? Ojciec wydaje
głos, Syn promieniuje światłem, Duch
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okrywa swoim cieniem. Widzą Go
Apostołowie, ale dopiero po ośmiu
dniach. Tak bowiem mówi Ewangeli-
sta Łukasz: „Po tych wydarzeniach,
około osiem dni później, Jezus wziął
z sobą Piotra, Jakuba i Jana” (Łk 9,28).
Wy, którzy poświęcacie się studiowa-
niu Świętych Pism, wiecie, że liczba
osiem oznacza cierpienia obecnego
czasu, siedem - odpoczynek duszy,
osiem - zmartwychwstanie ciała. Szó-
stego dnia po trudzie rodzi się człowiek,
Jezus cierpi urągania, biczowanie,
krzyż i śmierć; w siódmym dniu Bóg
nakazuje odpocząć po trudzie, a On
sam w przyjętym przez siebie ciele,
wolny od cierpień, odpoczywa w gro-
bie; ósmego dnia zmartwychwstając,
daje nam nadzieję na zmartwychwsta-
nie i na nieśmiertelność.

Dlatego, nie po ośmiu dniach, ale
po około ośmiu dniach, to znaczy jesz-
cze nie upłynął ósmy dzień, ale jeszcze
trwa, Nauczyciel ukazuje uczniom nie-
bieską wizję; kształtuje w nich nadzieję
wiecznego zmartwychwstania, przeko-
nuje ich, aby mieli nadzieję w oparciu o
to, co widzą w Nim, bardziej przez przy-
kłady niż przez słowa. Dlatego Jego
oblicze zajaśniało jak słońce, a Jego sza-
ty stały się białe jak śnieg. [...]

Po wcześniejszym trudzie sześciu
dni w tym życiu, po nadejściu w szabat
odpoczynku świętych dusz, po dokona-
niu się w ósmym dniu zmartwychwsta-
nia ciała, święci zostaną porwani na ob-
łoki niebieskie na spotkanie z Chrystu-
sem i w ten sposób na wieczność będą
z Panem (1 Tes 4,16-17). [...] Także w
trakcie ósmego dnia przemieniony Pan
ukaże się uczniom. [...]

Jeśli przemienienie Pana jest przy-
szłym zmartwychwstaniem świętych,
to czym jest wysoka góra, jeśli nie do-
mem niebieskim? A to że zostali za-
prowadzeni osobno, czy nie jesteśmy
ich wejściem do tego domu?
O jakiej górze i o jakim wejściu mówi
prorok w psalmach: „Panie, kto za-
mieszka w Twoim namiocie, kto spo-
cznie na Twojej górze świętej?” (Ps
14,1). A w innym psalmie tak mówi:
„Kto wstąpi na górę Pana lub kto bę-
dzie mógł przebywać w Jego świętym
miejscu?” (Ps 23,3). Słusznie więc
uczniowie są prowadzeni przez Chry-
stusa na górę, ponie- po tym jak przy-
jęli już nieśmiertelne ciała, święci
wznieśli się z dołu na szczyt, z nędzy
do wzniosłości, z rzeczywistości ziem-
skich do niebieskich, weszli do wspól-

noty z Nim, której nie będą już pozba-
wieni. [...]

Wówczas są prowadzeni na bok,
to znaczy gdy w tym zmartwychwsta-
niu, w tym ostatnim rozdzieleniu Syn
Człowieczy, któremu Ojciec powierzył
wszelkie sądzenie, oddzieli dobrych od
złych, jak pasterz oddziela owce od
kozłów. [...]

Piotr oznacza „tego, który zna”.
Kto chce więc być przyjęty, niech sta-
nie się jak Piotr; jest konieczne, aby
uznał swego Pana, jest konieczne, aby
uznał siebie samego - aby uznał w Nim
Stwórcę, aby uznał w sobie stworze-
nie; aby uznał w Nim Sprawcę, aby
uznał w sobie sprawionego; aby uznał
w Nim Sprawiedliwego, aby uznał w
sobie niegodziwego; aby uznał w Nim
Uświęciciela, aby uznał w sobie sa-
mym grzesznika; aby uznał w Nim
Odkupiciela, aby uznał w sobie
odkupionego. [...]

Dzięki Tobie, Najwyższa Trójco.
Dzięki Tobie, prawdziwa Jedności.
Dzięki Tobie, jedyna Dzięki Tobie,
przychylna Boskości. Tobie dzięki skła-
da człowiek, pokorne Twoje stworze-
nie, szczególny obraz Ciebie. Składa
Ci dzięki, bo nie pozwalasz, aby zgi-
nął, bo wyrywasz go z masy zatrace-
nia, bo obficie wylewasz na niego bo-
gactwa Twego miłosierdzia. On skła-
da Tobie, jak może, ofiarę chwaty, ofia-
ruje kadzidło czci, składa ofiary po-
święcenia. Ty, Ojcze, posłałeś Syna.
Ty, Synu, z Twoim ciałem przychodzisz
na świat. Jesteś obecny także Ty,
Duchu Święty, w Dziewicy, która po-
czyna, jesteś obecny jako gołębica nad
Jordanem, jesteś obecny jako obłok na
górze. Ty, Najwyższa Trójco, niewidzial-

ny Boże, współdziałasz w ludzkim zba-
wieniu, aby człowiek poznał, że jest
zbawiony boską mocą. Dlatego czci
Ciebie, Najwyższy Ojcze, człowiek zba-
wiony i wyzwolony przez Syna. Czci
Ciebie, ponieważ ten, którego stworzy-
łeś jako pieczęć Twojego podobieństwa,
Ty jako Sprawiedliwy pozwalasz, aby
zginął, a jako Miłosierny współczujesz
z nim, gdy zatraca siebie samego. Ty
patrzysz na niego, nie myśląc o sobie,
gdy ze swoimi towarzyszami spada
z nieba jak błyskawica; patrzysz na
człowieka wyrzuconego z raju i przy-
wołujesz go do siebie. [...]

Jeszcze i jeszcze dzięki Tobie, że
posłałeś do nas Twojego Syna, Umi-
łowanego, i dałeś Go nam jako Na-
uczyciela. Dzisiaj, mówię, uczyniłeś Go
doskonałym dla nas, dzisiaj ozdobiłeś
Go chwałą i czcią, dzisiaj postawiłeś Go
nad dziełami swoich rąk, dzisiaj wszyst-
ko poddałeś pod Jego stopy (Ps 8). [...]
Raduj się, o szlachetna cząstko stwo-
rzenia niebieskiego; raduj się, ponieważ
nie jesteś umniejszona w obecności
Boga, ponieważ został tobie dany jako
Nauczyciel Syn Boży. [...]

Dzisiaj Ojciec dał ci Go jako Na-
uczyciela, gdy zawołał z nieba: „Jego
słuchajcie!”. Słuchajcie Go - powie-
dział - jako mojego Syna. Słuchajcie
Go jako prawdziwego Boga. Słuchaj-
cie Go jako Dawcę życia. Posłuchali-
ście już węża i straciliście raj. - Słu-
chajcie teraz Zbawiciela, a posiądzie-
cie niebo. - Posłuchaliście nieprzyja-
ciela i znaleźliście śmierć. Posłuchaj-
cie Życia, a wrócicie do życia. Ten mój
Syn jest prawdziwym Życiem, ponie-
waż także On, tak jak Ja, jest praw-
dziwym Bogiem. Uwierzyliście w to,
co obiecywał fałszywy bóg, wierzcie
teraz w Tego, który daje prawdziwe
szczęście. Posłuchaliście przebiegłe-
go zwodziciela, słuchajcie łaskawego
Prawodawcy. Posłuchaliście najbar-
dziej niegodziwego zdrajcy, słuchajcie
najżyczliwszego Odkupiciela. Posłu-
chaliście nikczemnego zatraciciela, słu-
chajcie wiecznego Zbawiciela. [...]

Teraz zaś święty będzie z rado-
ścią słuchał: „Pójdźcie, błogosławieni
przez mojego Ojca, otrzymacie króle-
stwo” (Mt 25,34), w którym zjedno-
czony na wieki ze swoim Panem bę-
dzie się weselił i chlubił przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen.

Ks. Janusz Królikowski
Msza Święta 7-8/2015
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Pod koniec pięciodniowej podró-
ży służbowej do Nowego Jorku byłam
już bardzo zmęczona, lecz musiałam
jeszcze pojechać dwiema liniami me-
tra do Chinatown, by kupić pewną
rzecz dla mojej córki. To nasza trady-
cja; z każdej podróży do Nowego Jor-
ku przywożę Adair wegetariańską pie-
czoną kaczkę, jakiej nie można dostać
w Kansas City. Kaczka jest przyrzą-
dzona z soi, glutenu oraz specjalnej
mąki, a wszystkie składniki połączone
są w taki sposób, by przypominał swój
drobiowy odpowiednik.

Zabrałam smakołyk do hotelu
i włożyłam go do małej lodówki. Po-
tem przykleiłam karteczki z napisem
„pieczona kaczka” na budziku, telewi-
zorze i na lustrze w łazience. Rano
zapakuję wszystko do dwóch plastiko-
wych worków (wegetariańska kacz-
ka to bardzo soczysta potrawa), za-
wiozę na lotnisko La Guardia, a po-
tem na terminal O'Hare, gdzie będę
się przesiadać do innego samolotu. Nie
ma takiej rzeczy, jakiej nie zrobiłabym
dla mojego dziecka.

A to dziecko ma teraz szesnaście
lat i prowadzi samochód. Ma pracę,
rachunek w banku i kartę kredytową.
Ma również skrzydła; na razie niezbyt
duże, ale przecież nie przestały jesz-
cze rosnąć. Mimo to bardzo je lubi, po-
nieważ dzięki nim poleci na spotkanie
swojego przeznaczenia i kupi sobie
własną pieczoną kaczkę.

Ta młoda dama, która wygląda tak
samo jak ja, lecz myśli po swojemu,
pojawiła się w moich myślach w tej sa-
mej chwili, gdy zobaczyłam pozytyw-
ny wynik testu ciążowego. Była dla
mnie najważniejsza, gdy miała trzy lata
i oplatała mnie niczym bluszcz, i gdy
miała trzynaście lat i w centrum han-
dlowym chodziła kilka kroków przede
mną, aby nikt nie pomyślał, że jest ze
swoją mamą. To bez znaczenia; dzie-
więć lat, które spędziłyśmy tylko we
dwie, scementowało nasze więzi. Po
śmierci jej ojca Adair i ja stworzyły-
śmy związek, który socjologowie na-
zywają rodziną nietradycyjną: matka,
córka i trzy koty. Byłyśmy nietrady-
cyjne również w podejściu do życia:
pracowałam w domu, pisząc artykuły

Opuszczanie gniazda

i książki, dzięki czemu mogłam rów-
nocześnie pełnić rolę matki. Adair mia-
ła indywidualny tok nauczania, więc
mogła jeździć ze mną na większość se-
minariów i wykładów, które były moim
dodatkowym źródłem dochodu.

Dzięki temu wszystkiemu kocha-
łam ją czule, ciepło, bezwzględnie
i bezwarunkowo. A najdziwniejsze jest
to, że teraz, gdy się buntuje jak wszyst-
kie nastolatki, kocham ją bardziej niż
przedtem. Tak właśnie działa miłość,
oczywiście pod warunkiem że działa
prawidłowo. Przyjaciela lub towarzy-
sza życia z upływem czasu kochasz
coraz bardziej i odczuwasz coraz
większą bliskość. Jednak relacje
z dzieckiem, które kochasz bardziej niż
własne życie, rozpadają się powoli
i zaczynacie się od siebie oddalać.

Ale dla mojej córki to nie będzie
problem. Każdego dnia jej skrzydła
stają się coraz większe i silniejsze.
Mówi, że zamierza pójść do college'u
o rok wcześniej.

- Po co tracić czas? - pyta. Cóż,
właściwie nie pyta, lecz stwierdza. -
Przecież to moja przyszłość - dodaje.
Słyszę w jej głosie, że ta przyszłość
jest o wiele ważniejsza, i może nawet
bardziej rzeczywista, niż ten kłopotli-
wy, przejściowy okres, który jest te-
raźniejszością.

- Chcę jak najszybciej kupić miesz-
kanie - mówi - i odkładać co miesiąc
pieniądze na swoją emeryturę.

Na swoje co? Mam pięćdziesiąt-
kę na karku i żałuję, że nie pomyśla-
łam o emeryturze, gdy miałam trzy-
dzieści lat, nie mówiąc o szesnastu.
Starzy pisarze nie przechodzą na eme-
ryturę, pomyślałam niedawno. Oni po
prostu umierają. Pomimo że stanow-
czo zbyt długo trzymałam się swoich
artystycznych porywów z lat młodo-
ści, zdołałam wychować rozsądne
i zrównoważone dziecko. Geny odpo-
wiedzialne za te cechy bez wątpienia
odziedziczyła po ojcu, a ja po prostu
nie stawałam jej na drodze. Jestem
xz tego dumna, ale nie tak bardzo, jak
jestem dumna z niej.

Pomimo całej jej dojrzałości i wi-
docznego zdrowego rozsądku ta prze-
miana mnie niepokoi; niepokoi mnie jej

przejście od domowego bezpieczeń-
stwa do wielkiego świata. Może kła-
dłam zbyt wielki nacisk na czytanie
książek, a zbyt mały na umiejętność
rozumienia ludzi? Czy będzie w stanie
ochronić się i wykorzystać swój roz-
sądek, by uniknąć wątpliwych arty-
stów, sprytnych opowiada - czy i pod-
stępnych uwodzicieli, do których mło-
de kobiety lgną jak pszczoły do mio-
du? Bez wątpienia jest o wiele mą-
drzejsza niż ja w jej wieku, ale tak musi
być. Gdy miałam tyle lat co Adair,
wszystko było o wiele prostsze. Na li-
tość boską, w końcu my traktowali-
śmy poważnie serial The Brady
Bunch. Mam również inne zmartwie-
nia, dość egoistyczne. Jak sobie pora-
dzę, gdy nie będzie rozświetlała moje-
go życia ani robiła bałaganu w kuch-
ni? Jak będę się czuła, lecąc do domu
z Nowego Jorku bez wegetariańskiej
kaczki w dwóch foliowych workach?
Czy radość jej wolności uleczy ból
mojej straty?

Muszę się przygotować do jej
odejścia, przynajmniej emocjonalnie.
Może rozwinę swoje skrzydła tak
samo jak ona i przekonam się, dokąd
mnie poniosą. Myślę, że latanie w wie-
ku pięćdziesięciu lat jest dozwolone.
To życiowy równoważnik turnieju
Masters: zagrywki starszego gracza
są mniej błyskotliwe, ale za to bardziej
umiejętne i wprawne. I w ten sposób
wzlecimy obie, niosąc nasze splatają-
ce się ze sobą historie i grając
w oddzielnych drużynach. A czasem
spotkamy się w Chinatown, kupimy
pieczoną kaczkę, parujące kluski i opo-
wiemy sobie o naszych przygodach.

                       Victoria Moran

Wszystkie zmiany, nawet te najbardziej wytęsknione, mają w sobie odrobinę melancholii, ponieważ to,
co zostawiamy za sobą, jest częścią nas; musimy umrzeć w jednym życiu, by odrodzić się w następnym.

                Anatol France
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Tego dnia jak zwykle wróciłam
z pracy do domu, lecz byłam zupełnie
nieprzygotowana na to, co tam na
mnie czekało. Gdy stanęłam
w drzwiach, mąż i synowie od razu
przywitali mnie swoim: „A co jest na
kolację?” Najstarszy syn Corey, któ-
ry wówczas miał dwadzieścia jeden
lat, poszedł za mną do kuchni. Gdy
spojrzałam na niego, natychmiast zo-
baczyłam w jego oczach dziwną ner-
wowość. Wyglądał jak przerażony
mały chłopiec, który przyszedł do swej
mamy z prośbą o ratunek.

- Mamo, czy mogę z tobą poroz-
mawiać? - zapytał, a ja od razu po-
czułam przykry skurcz w żołądku.

Corey pociągnął mnie niecierpli-
wie do swojego pokoju i zamknął
drzwi. Nie musiał nic mówić. Już wie-
działam, o co chodzi.

- Kto jest w ciąży, Corey? - za-
pytałam.

- Deanna - powiedział cicho
i spuścił głowę.

Mój mózg zaczął pracować na
przyspieszonych obrotach. Poczułam
się tak, jakby w moim ciele nie było ani
jednej kropli krwi. Zrobiło mi się słabo.

- Co macie zamiar zrobić? - wy-
krztusiłam przez ściśnięte gardło.

W głowie huczało mi od różnych
myśli i pytań. Ile razy ostrzegałam go,
żeby się zabezpieczał? Jak to się sta-
ło? Który to miesiąc? Czy Deanna
dobrze się czuje? Czy była u lekarza?
Jestem za młoda, żeby zostać babcią!

Musiałam jednak zebrać myśli,
wejść w rolę takiej matki, jakiej mój
syn tak rozpaczliwie potrzebował. Na
twarzy Coreya malowała się widocz-
na ulga. Był szczęśliwy, że nie zare-
agowałam zbyt gwałtownie, mogliśmy
więc posiedzieć i porozmawiać bez
zbędnych emocji.

Tę i tak trudną sytuację kompli-
kował dodatkowo fakt, że zaledwie
miesiąc temu Corey i Deanna posta-
nowili się rozstać. Dziewczyna była
w trzecim miesiącu ciąży, więc zda-
wałam sobie sprawę, że Coreya cze-
ka teraz sześć miesięcy jej i jego wła-
snej huśtawki emocjonalnej. Bolało
mnie serce, gdy patrzyłam, jak zmaga

Mój syn, mój wnuk

się z gmatwaniną uczuć i odpowie-
dzialnością za decyzję, którą będzie
musiał podjąć. Czasami, gdy strach
i smutek stawały się wprost przytła-
czające, przytulał się do mnie, płakał
i trząsł się cały w udręce. Bezwarun-
kowa miłość i wsparcie, jakie znajdo-
wał we mnie w tym czasie, zdawały
się wypełniać nasze serca aż po brze-
gi. Chwile, które spędzałam z Corey-
em, pozwalały mi zapomnieć o stre-
sującej pracy i rozpadającym się mał-
żeństwie. Modliłam się, żeby wszyst-
ko poszło jak najlepiej, żeby Corey
i Deanna podjęli słuszną decyzję.

W końcu powiedzieli mi, że zde-
cydowali się oddać dziecko do adop-
cji. Bardzo pragnęli być dla niego rodzi-
cami, lecz wiedzieli, że nie są jeszcze
na to przygotowani. Podjęli tę decyzję
w najlepszym interesie dziecka. By-
łam z nich bardzo dumna.

Corey i Deanna zgłosili się do
agencji adopcyjnej i spotkali się z kil-
koma parami. Pytania, które zadawali
przyszłym rodzicom, były przemyślane
i świadczyły o tym, że troszczą się
o los swego nie narodzonego dziecka.
Zdecydowali się na parę, która miała
już adoptowaną córkę. Ludzie ci wy-
razili zgodę, by przez najbliższe lata in-
formować Coreya i Deannę o rozwoju
dziecka. Mój syn i jego dziewczyna byli
absolutnie pewni, że ich maleństwo
znajdzie w tej rodzinie miłość i troskę.

17 lipca 1995 roku o trzeciej
osiemnaście nad ranem anioły ucało-
wały główkę maleńkiego chłopczyka i
tchnęły w niego życie. Corey zadzwo-
nił ze szpitala kompletnie rozbity, zała-
many, zrozpaczony. Jeszcze tego sa-
mego dnia pojechałam zobaczyć dziec-
ko i spotkać się z rodzicami adopcyj-
nymi. Byłam zaskoczona, jak wiele
różnych sprzecznych uczuć mną mio-
ta. W jednej chwili przepełniały mnie
miłość i radość, a w następnej byłam
smutna i zagubiona. Przyjechałam do
szpitala, gdzie spotkałam się z Corey-
em. Uściskałam go serdecznie ze łzami
w oczach. Byłam dumna z syna, lecz
jednocześnie miałam złamane serce,
gdy patrzyłam na jego rozpacz.

Kupiłam dla wnuka porcelanowe-

go cherubinka, anioła stróża, który miał
go strzec, ponieważ my sami nie bę-
dziemy mogli tego robić. Dałam aniołka
jego przyszłym rodzicom i zapytałam, czy
mogliby postawić go w pokoju dziecin-
nym u siebie w domu. Zgodzili się. Byli
naprawdę cudownymi ludźmi, w których
poczułam bratnie dusze. Wyczuwałam,
że łączy ich silna więź miłości. Już nie
mogli się doczekać, kiedy ich mały sy-
nek spotka się z resztą rodziny. Wiedzia-
łam, że będą wspaniałymi rodzicami dla
mojego wnuka.

Corey zaprowadził mnie do małe-
go pokoju na oddziale dla noworodków.
Pielęgniarka przyniosła maleńkiego
aniołka zawiniętego w niebieski kocyk
i delikatnie położyła go w ramionach
Coreya. Od razu zaczęłam płakać. Ni-
gdy nie zapomnę tych wspaniałych,
bezcennych chwil, które spędziłam
z moim wnukiem. Wielki ból sprawiała
mi myśl, że już nigdy więcej go nie zo-
baczę. Gdy patrzyłam na tę maleńką
śpiącą duszyczkę, przypomniałam so-
bie, jak po raz pierwszy trzymałam
w ramionach Coreya. Cicho zmówiłam
modlitwę za mojego wnuka.

- Niech twój anioł stróż strzeże cię
we dnie i w nocy, niech pilnuje każde-
go twojego oddechu, niech cię broni od
złego. Zawsze będę cię kochać, bez
względu na to, gdzie będziesz.

Gdy pielęgniarka przyszła zabrać
dziecko, uściskałam Coreya, powie-
działam mu, że go kocham, i cicho wy-
szłam. Przepełniały mnie najróżniejsze
emocje. Podziękowałam w duchu za
zdrowe dziecko i za kochających lu-
dzi, którzy teraz będą jego rodzicami.

Od tamtej pory minęły trzy lata.
Mój wnuk Tye jest bardzo szczęśliwy
u swoich adopcyjnych rodziców. Jest
wesołym, wspaniale rozwijającym się
małym chłopcem. Corey i Deanna roz-
stali się i każde z nich znalazło nową
miłość. Chociaż już nigdy więcej nie
zobaczyłam Tye'a, myślę o nim każ-
dego dnia. Noszę w portfelu jego zdję-
cie, które bezustannie przypomina mi
o moim drogim wnuku i moim niewia-
rygodnym, kochającym i oddanym
synu.

                          Debbie Rikley

Kłopoty są nieodłączną częścią życia. Jeśli nie dzielisz ich z osobą, która cię kocha, nie dajesz jej szansy,
by kochała cię jeszcze bardziej.         Dinah Shore



8   Nasza Wspólnota

CZEŚĆ DLA JEZUSA
Ewangelista Jan identyfikuje tę ko-

bietę jako Marię, siostrę Łazarza
i Marty, natomiast Mateusz i Marek po-
zostawiają ją bezimienną. Nie wiemy
więc do końca, kim była naprawdę.
Wiemy za to doskonale, co takiego
uczyniła - namaściła Jezusa drogocen-
nym olejkiem. Wyobraźmy sobie przez
chwilę tę scenę. Zobaczmy klęczącą
kobietę, wpatrzoną w Jezusa wzrokiem
pełnym pokory i oddania.

Kobieta znała wartość swego olej-
ku. Wiedziała, że może zachować go
dla siebie lub sprzedać za dobrą cenę.
Nie zależało jej jednak na tym. Dla niej
cena olejku była niczym w porówna-
niu z Jezusem. Pragnęła poświęcić go
dla Niego. Zamiast ubolewać nad stratą
cennego olejku, prawdopodobnie za-
stanawiała się, co jeszcze mogłaby dla
Niego uczynić!

Czy miała jakieś osobiste troski
i obowiązki? Pewnie tak. Czy miała ja-
kieś zobowiązania finansowe? Być
może. Jednak w tym momencie nie li-
czyło się dla niej nic oprócz Jezusa.
Pragnęła za wszelką cenę okazać Mu
swoją miłość.

Czego uczy nas ta historia? Tego,
że Jezus jest godzien naszego uwiel-
bienia i naszej czci. Kobieta nie przy-
szła wstawić się za chorą przyjaciółką.
Nie przyszła prosić o uzdrowienie dla

Po co ta strata?
Jezus przekracza nasze schematy

siebie czy bliskiej osoby. Nie przyszła
zabiegać o zaszczytne miejsce w nie-
bie. Przyszła jedynie po to, by złożyć
hołd Jezusowi.

GORSZĄCA ROZRZUT-
NOŚĆ CZY DOBRY UCZYNEK?

Kiedy kobieta namaściła Jezusa,
wszyscy, nie wyłączając Apostołów,
zareagowali oburzeniem. Uznali ją za
rozrzutną i nieodpowiedzialną. „Na co
takie marnotrawstwo?” (Mt 26,8) -
pytali. Ich reakcja była najzupełniej
szczera. Sądzili, że z olejku można by
zrobić lepszy użytek, a kobieta mogła
wybrać sobie mniej kosztowny sposób
okazania czci Jezusowi.

Jezus jednak widział tę sytuację
w całkiem innym świetle. Dostrzegł w
niej coś pięknego, co głęboko poruszyło
Jego serce — i to właśnie ze względu
na tę rzekomą rozrzutność. Dostrzegł
miłość i oddanie kobiety. Określił na-
wet jej gest jako „dobry uczynek”
i zapowiedział, że ta historia będzie
opowiadana wszędzie, „gdziekolwiek
po całym świecie głosić będą tę Ewan-
gelię” (Mt 26,10.13).

LEKCJA DLA UCZNIÓW
Jezus kochał swoich uczniów

i wiedział, że oni również Go kochają.
Nic wystarczał Mu jednak fakt, że
uczniowie żywią względem Niego

Każdy z nas, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy też nie, posiada własny „system operacyjny”. Jest to nasz osobisty
sposób przyjmowania informacji, selekcjonowania ich, wyciągania wniosków oraz decydowania o tym, jaki będą one
miały wpływ na nasze postępowanie.

Ewangelia w kolejnych opowieściach ukazuje nam „systemy operacyjne” różnych ludzi stykających się z Jezusem.
Wszyscy widzieli Go dokonującego tych samych cudów, słyszeli z Jego ust tę samą naukę, a mimo to jedni doszli do
wniosku, że jest On Mesjaszem, i poszli za Nim, inni stwierdzili, że jest zwyczajnym człowiekiem, i po prostu Go zigno-
rowali, a jeszcze inni dostrzegli w Nim zagrożenie i dlatego znienawidzili Go i odrzucili. Różne „systemy operacyjne”
dały różne wyniki!

Przypomnijmy sobie fragment o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia (J 9,1-41). Wielu świadków tego uzdro-
wienia wpadło w podziw, jednak niektórzy przywódcy religijni uznali je za farsę. Podobnie, gdy Jezus nakarmił pięć
tysięcy ludzi i nazwał siebie Chlebem życia, wielu odeszło od Niego, lecz Piotr i reszta Apostołów pozostali. Byli przeko-
nani, że On ma „słowa życia wiecznego” (J 6,68), nawet jeśli słowa te wydają się tajemnicze i niejasne. Ewidentnie
Jezus swoim postępowaniem kwestionował dotychczasowe schematy myślenia współczesnych mu ludzi - a dzisiaj
kwestionuje nasze. Chce mieć wpływ na nasze myśli i postępowanie. Pragnie przekazywać nam swoje własne wartości
i postawy, abyśmy przez nie mogli się do Niego upodobnić.

W tym miesiącu pragniemy rozważyć jeszcze inną historię, która stawia wyzwanie naszym schematom myślowym
- historię kobiety, która namaściła Jezusa kosztownym olejkiem (por. Mt 26,1-13; Mk 14,3-9; J 12,1-8). Zastanowimy się,
czy to, co na pozór wydaje się dobrym i logicznym sposobem myślenia, zawsze prowadzi do najlepszych rozwiązań.
Okazuje się bowiem, że Jezus chce, abyśmy wznieśli się ponad to, co uważamy za dobre, ku dobru o wiele wyższemu.

Przyjrzyjmy się więc tej historii i zobaczmy, co takiego urzekło Jezusa w geście kobiety - i pozwólmy, aby jej
uczynek odsłonił nasze osobiste „systemy operacyjne”.

przyjazne uczucia. Chciał uformować
z nich sługi swego królestwa - podob-
nie jak czyni to z nami. Aby to się sta-
ło, musi od czasu do czasu zakwestio-
nować i skorygować nasze „systemy
operacyjne”. Gest kobiety był więc nie
tylko dobrym uczynkiem w stosunku
do Jezusa, lecz także wspaniałą lekcją
dla oburzonych uczniów.

Jezus wiedział, że przy całej
wierności, miłości i oddaniu uczniów,
mają oni pewne wady, które należy im
uświadomić. Byli to przecież ci sami
Apostołowie, którzy woleli rozesłać
głodne tłumy, niż zająć się nimi (Mt
14,15). Ci sami, którzy kłócili się, któ-
ry z nich będzie największy w króle-
stwie niebieskim (Łk 22,24). Ci sami,
którzy uważali, że Bóg powinien znisz-
czyć tych, którzy odmówili gościny
Jezusowi (Łk 9,54). Ci sami wresz-
cie, którzy oburzyli się, kiedy dwaj
z nich zaczęli załatwiać sobie na boku
zaszczytne miejsca w niebie - pragnąc
ubiec w tym innych (Mt 20,24).

W jaki sposób Jezus uczynił z ge-
stu kobiety lekcję dla Apostołów? Bio-
rąc ją w obronę. Dał im jasno do zro-
zumienia, że nie myślała ona o sobie
ani o tym, co może uzyskać, oddając
cześć Jezusowi. Chodziło jej tylko
o to, by obdarować Jezusa, by okazać
Mu swoją miłość. To właśnie taka
postawa - wyjaśnił Jezus czyni czło-
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wieka „wielkim” w królestwie Bożym,
a zarazem wielkim w Bożych oczach.

Po czym Jezus dodał: „Ubogich
zawsze macie u siebie i kiedy zechce-
cie, możecie im dobrze czynić; lecz
Mnie nie zawsze macie” (Mk 14,7).
Apostołowie mieli wiele okazji do
wspierania ubogich i wiele takich okazji
czekało ich jeszcze w przyszłości. To
był jednak moment święty, chwila spo-
koju przed burzą męki Jezusa, i dlate-
go oddając Mu tę przysługę, kobieta
dokonała czegoś wielkiego.

PROROCZY GEST
Jezus powiedział następnie

Apostołom, że poprzez to namaszcze-
nie kobieta przygotowała Jego ciało na
pogrzeb (Mt 26,12). Większość teolo-
gów wątpi, czy miała ona świadomość,
że Jezus wkrótce zostanie pojmany
i ukrzyżowany. Jednak Jezus, przyjmu-
jąc jej gest dobroci, odebrał go jako akt
miłości, który miał Go pocieszyć i umoc-
nić w obliczu czekającej Go próby.

Uczynek kobiety kojarzy się rów-
nież z obrzędem konsekracji króla czy
kapłana poprzez namaszczenie świę-
tym olejem. Oczywiście Jezus nie po-

trzebował takiej konsekracji. Należał
już do Boga całkowicie. Był Królem
stworzenia, a także doskonale wiedział,
jaką misję powierzył Mu Ojciec. A mimo
to zachwycił Go gest tej kobiety. Był
dla Niego umocnieniem i pociechą, po-
twierdził też Jego słowa wypowiedzia-
ne przed kilkoma dniami do Apostołów,
że „Syn Człowieczy będzie wydany na
ukrzyżowanie” (Mt 26,2).

To prorocze namaszczenie stało
się jedną z nielicznych sytuacji w Bi-
blii, kiedy Jezus przyjmuje od kogoś
dar, zamiast go udzielać. Przez lata
swej działalności publicznej Jezus
dawał siebie niezliczonym ludziom.
Teraz, na koniec, na krótko przed Jego
ostatecznym oddaniem siebie na krzy-
żu, przychodzi kobieta, która pragnie
jedynie Go obdarować, służąc Mu
z czułością i oddaniem.

Także i my możemy usłużyć Je-
zusowi na wzór tej kobiety. Już nie
przez namaszczenie Go olejkiem, ale
przez oddanie Mu swego życia w
uwielbieniu i posłuszeństwie. Choć nie
zawsze zdajemy sobie z tego sprawę,
za każdym razem, gdy mówimy „nie”
pokusie, gdy poświęcamy choćby

krótką chwilę na modlitwę czy po-
magamy komuś w potrzebie, służymy
Jezusowi. Przynosimy Mu pociechę
i ochłodę, dostarczając Mu kolejnego
dowodu, że Jego męka nie była da-
remna.

COŚ WIELKIEGO DLA JE-
ZUSA

Nie jest to historia o olejku czy
pieniądzach, ale o tym, że jesteśmy w
stanie sprawiać radość Jezusowi.
Uczy nas ona przełamywać swoje
wewnętrzne schematy w konfronta-
cji z prawdą, że każdy z nas może uczy-
nić wielkie rzeczy dla Jezusa.

Niech ta historia towarzyszy nam
w tym miesiącu. Postawmy się na
miejscu kobiety namaszczającej Pana.
Wyobraźmy sobie spojrzenie Jezusa,
który przyjmuje nasz dar. Oby ten opi-
sany w Ewangelii akt ofiarnej miłości
poruszył nasze serca i skłonił nas do
głębszego oddania życia Jezusowi.

Słowo wśród nas
7/2015

Doktor Donald T. Forman (bar-
dzo przemyślny Amerykanin, którego
długą listę tytułów oszczędzę czytelni-
kom) odkrył, że cena ciała ludzkiego
idzie w górę powoli, jak cena pomido-
rów czy ziemniaków. Jak wynika z jego
badań, wartość pieniężna materiału
nieorganicznego, z którego jesteśmy
wykonani, wynosiła w 1963 roku zale-
dwie 0,98 dolara. W roku 1969 pod-
skoczyła do 3,5 dolara. A po ostatnich
podwyżkach całego szeregu produk-
tów chemicznych, nasze ciało osiągnęło
wartość 5,6 dolara: tyle mniej więcej
kosztuje najtańszy posiłek w amerykań-
skim barze szybkiej obsługi.

Najwyraźniej, mówią naukowcy,
nasze ciało jest niewiele warte. Trzy
czwarte to najzwyklejsza woda. Po-
siadamy co prawda nieco tłuszczów,
lecz tylko odrobinę więcej niż potrze-

Jose Luis Martin Descalzo
Dlaczego warto mieć nadzieję

Czarny charakter
ba na usmażenie dwóch jajek. A całe-
go żelaza, jakie zawiera nasz organizm,
starczyłoby najwyżej na jednego gwoź-
dzia.

Jak widzicie, niewiele jesteśmy
warci. Chociaż z drugiej strony nogi
Maradony są ubezpieczone na kilka
milionów dolarów. Chociaż niektórzy
bokserzy powiadają o sobie, że mają
pięści ze złota. Chociaż za kilogram
zgrabnego ciała musimy nocą słono
zapłacić. Co najmniej 5 dolarów, jeśli
waży 75 kilo i jest dobrze odżywione.
Prawie już rozumiem, dlaczego ci, któ-
rzy nie cenią sobie zbytnio życia, od-
mawiają wartości nienarodzonym dzie-
ciom, których ciało kosztuje mniej niż
mała kawa.

Do jakże dziwnych wniosków pro-
wadzi filozofia redukująca wszystko do
aspektu ekonomicznego! Rację miał

J. A. Penalosa twierdząc, że po wielu
wiekach uznawania człowieka za kró-
la stworzenia doszliśmy do tego, że ma-
terializm dał szacha królowi.

Boję się jednak, że drogę temu
szachowi utorowało coś, co sam nie
wiem, jak nazwać: naiwnym spirytu-
alizmem czy materializmem religijnym.
Bowiem wydaje mi się, że w obrębie
katolicyzmu pewien specyficznie po-
jęty ascetyzm przyznawał ciału ludz-
kiemu wartość jeszcze niższą od pię-
ciu dolarów doktora Formana.

Nie mogę ciągle zrozumieć, dla-
czego wielu kaznodziei ma zwyczaj
mówienia o ciele ludzkim jak o czar-
nym charakterze z westernu. Dusza
ludzka jest dla nich najwyraźniej damą
pełną zalet, która poślubiła - na swoje
nieszczęście - przeklęte ciało i musi je
teraz cierpieć niby złego małżonka. Ona
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dąży do Boga, a on ciągnie ją przez całe
życie w dół, w błoto i na siano.

W pewnej książce religijnej, bar-
dzo popularnej w ubiegłych deka dach,
co najmniej dziesięć razy nazywa się
ciało ludzkie zdrajcą i wrogiem. Dusza
powinna stale strzec się ciała, trzymać
je krótko, bo jest „wrogiem chwały
Bożej”. Powinniśmy się strzec nasze-
go własnego serca i trzymać je pod klu-
czem, bo „ciało w baraniej skórze i tak
pozostanie ciałem”.

Doskonale rozumiem dobrą wolę
zawartą w tych wyrażeniach, które tak
naprawdę atakują bardziej zboczenia
seksualne niż ciało samo w sobie. Boję
się jednak, że skrywają przy okazji głę-
boką naiwność, a co gorsza, głęboki
manicheizm.

Być może tu właśnie leży klucz do
zagadki, dlaczego spory procent chrze-
ścijan nie może przełknąć faktu, że
Chrystus stał się ciałem. Wydaje się im,
że Jezus był „specyficznym człowie-
kiem”, kimś „przebranym za człowie-
ka”, nie do końca obleczonym w to
godne pogardy ciało. Bo czyż ktokol-
wiek ośmieli się powiedzieć, że wspa-
niałe ciało Chrystusa „i tak pozostało
ciałem” w pejoratywnym znaczeniu
tego zwrotu?

Ja widzę tu raczej brak wiary wielu
chrześcijan w dogmat zmar-
twychwstania ciała. Wydaje nam się on
nie tyle dogmatem, co jakimś nieporo-
zumieniem. Tak jakby po całym życiu
noszenia i znoszenia własnego ciała na
ziemskim padole wcale nie cieszyła nas
myśl, że Pan Bóg zabierze do nieba ten
czarny charakter, tę krępującą nas po-
włokę. Niektórzy księża próbują nawet
obejść problem wymyślając tak zwane
„ciało duchowe”: ni ciało, ni
duch; ni pies, ni wydra.

A przecież Chrystus
wyjaśnił w Ewangelii bardzo
wyraźnie, że grzechem nie
jest to, co wchodzi przez
usta, lecz to, co wychodzi
z naszego wnętrza. A to
przecież z duszy, z woli, wy-
chodzą niecne pragnienia.
Z czego wynika, że to du-
sza jest odpowiedzialna za
grzech bardziej niż ciało.

oczach. „Czy ksiądz naprawdę, ale to
naprawdę wierzy w to, co właśnie
powiedział w kazaniu?” - zapytał. Jego
słowa wstrząsnęły mną, ponieważ
były płonące jak jego oczy i ponieważ
zrozumiałem, że od mojej odpowiedzi
zależało wiele. Kiedy powiedziałem
mu, że tak i że Kościół traktuje to jak
dogmat, nie metaforę, zobaczyłem, jak
oddycha z ulgą, a ogień w jego oczach
zmienia się w pogodne światło. Wyja-
śnił mi, że dziesięć lat temu, a dokład-
nie w dniu pogrzebu swej matki, utra-
cił wiarę. Jego matka umarła, kiedy
był poza Hiszpanią i oj ciec opóźnił
pogrzeb do momentu j ego powrotu.
A kiedy, na kilka sekund przed za-
mknięciem trumny, podszedł, żeby ją
zobaczyć, ledwie był w stanie ją roz-
poznać. Jego matka zaczynała. .. Nie
mogło mu przejść przez gardło okrut-
ne słowo. Zamarł zdjęty strachem, jak-
by stał na skraju przepaści. „Mogłem
pogodzić się z tym - powiedział mi
z oczami pełnymi łez - że moja matka
umarła, lecz nie z tym, że z jej ciałem,
które mnie zrodziło, stało się coś ta-
kiego”. Wyrzucił to z siebie jednym
tchem i zamilkł, zdyszany. Kiedy od-
zyskał oddech, dodał: „Dlatego nigdy
nie wystarczyła mi wiedza, że dusza
mojej mamy jest nieśmiertelna. Ja ko-
chałem jej ciało. Ja kocham jej ciało.
Muszę odzyskać je w tej postaci,
 w jakiej było przed tamtym momen-
tem”. „Odzyskasz je”, powiedziałem.
I zobaczyłem, jak powiększały się jego
oczy, jak powracała jego radość, jak
dziesięć lat niepokoju odpływało w nie-
pamięć.

Lecz owego ranka ten chłopak
pomógł mi bardziej niż ja jemu. Ponie-

waż wówczas pojąłem,
że aby docenić ludzkie
ciało, trzeba pomyśleć
o świętym ciele, które
nas wydało na świat.
I myśląc o nim zrozumia-
łem, że „musi” być
prawdą, że wszystkie
nasze święte ciała zmar-
twychwstaną.

Nieznajomość tej nauki Jezusa
jest, jak sądzę, źródłem dość po-
wszechnej pogardy, jaką odczuwamy
dla ciała i seksualności, tak jakby one
były złe z samej swojej natury i oczysz-
czały się jedynie przez kontakt z duszą.
W związku z tym obrzucamy wyzwi-
skami i oszczerstwami naszego świę-
tego towarzysza trudów życia, nasze
ciało, które po zmartwychwstaniu bę-
dzie zmartwychwstałym ciałem, a nie
duchowo-cielesną hybrydą.

Sądzę, że należałoby zacząć od
przyznania, że Pan Bóg stworzył czło-
wieka całkiem nieźle, że nie pomylił
się dając nam, niby kawę z mlekiem,
pyszną duszę i gorzkie ciało, które
trzeba słodzić przez całe życie. Stwo-
rzył wolność, która niesie ze sobą pew-
ne ryzyko. Ale ciało i dusza wspólnie
walczą i budują siedzibę szczęścia.

Emilio Ferrari powiedział to sło-
wami, z których spoza retoryki i pato-
su przebija głęboka prawda: „O nie, cia-
ło nie jest nędznym łachmanem / co
śmierci rzucamy po znoju. / To narzę-
dzie, z którym do pracy ruszamy, / to
rynsztunek, w którym ruszamy do boju”.

To pewne. Nie bylibyśmy w sta-
nie zrealizować się w pełni, gdybyśmy
nie mieli ciała. I oczywiście bez niego
nie bylibyśmy chrześcijanami. Powin-
niśmy zatem żywić nie tylko szacunek,
ale i uwielbienie do tego ciała ludzkie-
go, które dzięki Bogu zostanie
zachowane na wieczność.

Opowiem teraz historię, która całe
lata temu wywołała u mnie dreszcze.
Pewnego dnia, gdy wychodziłem z ko-
ścioła, w którym mówiłem o zmar-
twychwstaniu ciała, czekał na mnie w
drzwiach chłopiec o płonących
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Jakiś czas temu
zostałem zaproszony na
serię wykładów w kil-
ku miastach Kanady.
Program miał zakoń-
czyć się w czwartkowy
wieczór w Vancouver,
więc postanowiłem, że

zabiorę ze sobą syna,
który miał wtedy czterna-
ście lat. Spędziliśmy ra-

zem długi weekend, który
minął nam na przeprawianiu się
tratwą po spienionej wodzie i badaniu
terenu.

Podróż zaczęła się niefortunnie.
Kilka lotów zostało odwołanych, więc
skończyło się na tym, że musieliśmy
wyczarterować prywatny samolot do
Chicago, gdzie mieliśmy złapać lot
Kanadyjskich Linii Lotniczych do To-
ronto. Znajdowało się ono w innej czę-
ści Kanady, lecz z łatwością mogliśmy
wrócić z powrotem do Edmonton
w ciągu zaledwie trzydziestu minut.

Nie ma problemu, pomyślałem.
Znajdę się na mównicy dokładnie na
czas. A potem zatrzymano nas w To-
ronto podczas przeprawy celnej i spóź-
niliśmy się na nasz lot. Pracownicy
Kanadyjskich Linii Lotniczych byli
naprawdę cudowni i robili wszystko,
żeby nam pomóc. Załatwili nawet li-
muzynę, która w Edmonton czekała
na nas z zapalonym silnikiem. Jednak
nie zmieniło to faktu, że miałem się
spóźnić aż dwie godziny; dla mówcy
to najgorszy grzech, który plasuje się
zaraz za skończeniem wykładu dwie
godziny po czasie!

Pojawiłem się na scenie o dwu-
dziestej drugiej, by przeprowadzić
wykład, który miał rozpocząć się
o dwudziestej. Nigdy przedtem nie
otrzymałem owacji na stojąco jedynie
za to, że się zjawiłem! Gdy skończy-
łem przemawiać, było już po północy,
a przez następną godzinę od-
powiadałem na pytania. Gdy tłum tro-
chę się przerzedził, zauważyłem, że
w rogu stoi jakiś mężczyzna. Wy-
glądało na to, że chce ze mną poroz-
mawiać. Po wielu latach wykładów
na temat Nigdy Się Nie Bój i Nigdy
Nie Rezygnuj wiedziałem, że ostatnia
osoba pozostająca na sali jest często
właśnie tą, dla której przeznaczony był
wykład.

Wiadomoœæ od anio³a stró¿a
Mężczyzna podszedł do mnie

i zapytał, co oznacza orzeł widniejący
na moim krawacie. Wyjaśniłem, że re-
prezentuje postawę Nigdy Się Nie Bój
i Nigdy Nie Rezygnuj.

- Dla mnie orły są również bar-
dzo ważne - stwierdził, a potem opo-
wiedział mi swoją historię.

Wiele lat temu u jego jedenasto-
letniego syna stwierdzono białaczkę.
Chłopiec kochał orły, więc rodzina
obrała tego wielkiego ptaka za swój
symbol wiary i nadziei. W całym domu
pojawiły się zdjęcia i figurki orłów,
a nawet pióra. W końcu chłopak prze-
grał swoją walkę o życie. Jakiś czas
później rodzina wyjechała na wakacje,
żeby wraz z przyjaciółmi popływać
łodzią po jeziorze. Mimo że świeciło
słońce i wokół było bardzo pięknie, dla
nich ten dzień był smutny i przygnę-
biający.

Nagle z gór zleciał wielki orzeł,
a potem zaczął się unosić i szybować
nad ich łodzią, robiąc pętle i nurkując.
Ludzie po raz pierwszy widzieli ptaka
zachowującego się w ten sposób. To-
warzyszył im blisko godzinę.

- My to po prostu wiedzieliśmy -
powiedział mężczyzna. - Wiedzieliśmy,
że nasz chłopiec wrócił do nas w je-
dyny sposób, w jaki mógł powrócić.
Chciał dać nam do zrozumienia, że je-
steśmy wolni, że wszystko jest
w porządku. I od tej pory rzeczywi-
ście było już łatwiej. Nadal towarzyszył
nam smutek, lecz był inny niż przed-
tem, ponieważ nasz syn powrócił na
chwilę, aby nas uspokoić.

Cóż mógłbym powiedzieć temu
mężczyźnie, dla którego - jak zakła-
dałem - przeznaczony był ten wykład?
Kompletnie zabrakło mi słów. I wtedy
on zrobił coś, co mi uświadomiło, że to
nie ja byłem tu dla niego, lecz on dla
mnie.

Mężczyzna rozpiął pasek, zdjął
z niego mały czarny płócienny wore-
czek, a potem zwrócił się do mojego
syna Douga.

- Mój synek miał kolekcję wspa-
niałych tytanowych noży. Nigdy przed-
tem nie dałem nikomu żadnego z nich,
lecz teraz chcę, abyś to wziął - po-
wiedział i podarował Dougowi nóż.

A potem zwrócił się do mnie. Ni-
gdy nie zapomnę jego spojrzenia; pa-

trzył na mnie w taki sposób, jakby
zaglądał prosto w moją duszę.

- Uważaj, tato. Te lata mijają na-
prawdę szybko.

Nie mógł tego wiedzieć, lecz moja
żona i ja mieliśmy wtedy wysłać naszą
siedemnastoletnią córkę na obóz dla
trudnej młodzieży, który odbywał się
w Boundary Waters pomiędzy Min-
nesotą a Kanadą. Program kursu prze-
widywał również udział rodziców.
Dwa dni przed powrotem dzieci mie-
liśmy udać się do Duluth i przygo-
tować na zmiany, które zaszły naj-
prawdopodobniej w niesfornej mło-
dzieży.

Nie zamierzałem tam jechać. Mia-
łem przed sobą wielką konferencję
z cyklu Nigdy Się Nie Bój i Nigdy Nie
Rezygnuj, plany do realizacji i rachun-
ki do płacenia. Postanowiłem więc, że
moja żona pojedzie tam wcześniej,
a ja dołączę do niej w ostatniej chwili,
aby zabrać do domu dwie kobiety
mojego życia. Zakładałem, że w dro-
dze powrotnej otrzymam dokładne
sprawozdanie ze wszystkiego, co dzia-
ło się na obozie.

I wtedy, w środku nocy, gdzieś
w centrum Kanady, pojawił się w
moim życiu ten człowiek, by uświado-
mić mi, że jestem na krawędzi popeł-
nienia ogromnego błędu.

Obudź się, tato, i uważaj. Zasta-
nów się, co jest naprawdę ważne!

Gdy wróciliśmy z Dougiem do
domu, pozmieniałem swoje plany i po-
jechałem do Duluth na spotkanie rodzi-
ców. Annie wysiadła z autobusu i uści-
skała serdecznie mamę i mnie. Wte-
dy poczułem, że zdarzył się cud,
o który tak się modliliśmy. A po-
tem zmówiłem cichą modlitwę,
dziękując za anioła stróża, któ-
ry został do późnej nocy, by
pomóc zagubionemu ojcu
w zrozumieniu tego, co
w życiu najważniejsze.

Joe Tye
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 Miejsce tego historycznego zda-
rzenia zmieniło się nie do poznania.
Dzięki zaangażowaniu i pracy członków
Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od
Zapomnienia” miejsce to poddane zo-
stało rewitalizacji. Wytyczony został
biało-czerwony Szlak im. Armii Krajo-
wej, prowadzący z centrum Iwonicza-
Zdroju do Lasu Grabińskiego i dalej do
historycznego centrum Iwonicza. Przy
wejściu do lasu wybudowana została
brama informująca o drodze do pomni-
ka. Przy samym pomniku wybudowa-
no natomiast altanę, w której umiesz-
czone zostały gabloty z informacjami
o wydarzeniach sprzed 71 lat. Pojawiła
się również tablica w kształcie krzyża,
na której znajduje się obszerna infor-
macja o szczegółach niemiecko-ukra-
ińskiej zbrodni dokonanej w tym miej-
scu na Polakach, zaczerpnięta z książki
Grzegorza Nieradki pt. „Jeden Iwonicz
- cztery spojrzenia”. Od wspomnianej
bramy do pomnika wytyczona została
ścieżka, pojawiły się schody oraz drew-
niane poręcze. Wymienione prace re-
witalizacyjne mogły zostać zrealizowa-
ne dzięki środkom pozyskanym w ra-
mach projektu Banku Zachodniego
WBK „Tu mieszkam - tu zmieniam”.

Dzięki pięknej pogodzie uroczy-
stość, inaczej niż rok temu, odbyła się
w miejscu kaźni Bohaterów, przy
wzniesionym blisko 70 lat temu pomni-
ku. Licznie zgromadzonych uczestni-
ków uroczystości powitał Rajmund Bo-
czar, Prezes Iwonickiego Stowarzysze-
nia "Ocalić od Zapomnienia", które to
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Iwoniczu-Zdroju było głównym or-
ganizatorem obchodów 71. rocznicy
zbrodni w Lesie Grabińskim. Na wstę-
pie Gminna Orkiestra Dęta z Iwonicza
odegrała Hymn Narodowy. Następnie
organizator poprosił o zabranie głosu
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, Wi-
tolda Kocaja, który w sposób szczegól-
ny zwrócił się do rodzin zamordowa-
nych partyzantów. Następnie podzięko-
wał członkom Stowarzyszenia za przy-
gotowanie uroczystości. Apelował tak-
że o uszanowanie miejsca męczeńskiej
śmierci rodaków, przypominając przy-

kry incydent z początku lipca, kiedy to
teren wokół pomnika został zanieczysz-
czony i zdewastowany przez „fanów
dwóch kółek” oraz zorganizowaną wy-
cieczkę.

 Wśród uczestników obecny był
Starosta Krośnieński, Jan Juszczak,
który wygłosił bardzo wzruszające prze-
mówienie. Motywem przewodnim jego
słów było porównanie mordu w Lesie
Grabińskim do mordu w Lesie Katyń-
skim. Jedyną różnicą między tymi wy-
darzeniami była ich skala, która w przy-
padku Katynia jednoznacznie wskazuje
na rosyjską zbrodnię ludobójstwa.
Owych 72 iwonickich Bohaterów, tak
samo jak oficerowie Wojska Polskiego,
inżynierowie i policjanci straceni
w Katyniu, zginęli od strzału w tył gło-
wy. Ręce ich jednakowo skrępowane
były drutem kolczastym. Wreszcie, po-
chowani zostali we wspólnych mogi-
łach, zwanych dołami śmierci. W ota-
czającym uczestników lesie, przy led-
wie słyszalnym szumie potoku, słowa
Starosty wybrzmiewały szczególnie
przejmująco, skłaniając wszystkich do
głębokiej zadumy. Następnie Katarzyna
Pyter i Weronika Smolińska z Ruchu
Apostolstwa Młodzieży przy parafii
Iwonicz czytały obszerne fragmenty
poematu autorstwa Tadeusza. Tomkie-
wicza pt. „Śmierć Bohaterów w Lesie
Grabińskim w Iwoniczu".

Po przemówieniach organizatorzy
zapowiedzieli ceremonię składania kwia-
tów. W imieniu władz Gminy kwiaty
złożył Burmistrz Witold Kocaj i Wice-
burmistrz Jacek Rygiel, od władz po-
wiatowych Starosta Krośnieński Jan
Juszczak i Radny Stanisław Kenar. Za-
rząd Miasta Iwonicz Zdrój w osobach
Adolf Jezierzański , Kazimierz Deręg
i Jan Kielar, Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych w osobach: Marian
Grysztar i Józef Turek, Stowarzysze-
nie Przyjaciół Iwonicza Zdroju w oso-
bach: Jerzy Nycz, Janusz Michalak,
Bogdan Szczepanik, Rada Miejska
w Iwoniczu Zdroju w osobach: Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Józef So-
wiński i radny Rady Miejskiej Grzegorz

Nieradka, Iwonickie Stowarzyszenie
„Ocalić od Zapomnienia” w osobach:
Prezes Rajmund Boczar i wiceprezes
Marek Bliżycki.

 Po tej części uroczystości Orkie-
stra odegrała „Marsz Pierwszej Bryga-
dy”, po czym rozpoczęła się Msza
Święta sprawowana w intencji pomor-
dowanych partyzantów i w intencji Oj-
czyzny. Przewodniczył ks. Bogdan Nit-
ka, Proboszcz Parafii pw. Św. Iwona
i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
w Iwoniczu-Zdroju, który wygłosił do
uczestników słowo wprowadzające,
nawiązując również do wcześniejsze-
go przemówienia Starosty. Homilię
wygłosił ks. Kazimierz Giera, proboszcz
parafii pw. Wszystkich Świętych
w Iwoniczu. (zamieszczamy poniżej).
Piękne świadectwo wiary i patriotyzmu
dała iwonicka młodzież, w tym szcze-
gólnie dziewczęta z Ruchu Apostolstwa
Młodzieży przy parafii pw. Wszystkich
Świętych, które podczas Mszy Św.
prowadziły śpiew przy akompaniamen-
cie gitar. Były to: Dominika Niemczyk,
Aleksandra Dobrowolska, Anna Rysz,
Urszula Kocaj, Weronika Smolińska,
Katarzyna Pyter, Beata Karp, Agnieszka
Jung, Wioletta Zając, Anna Łanowy,
Karolina Grysztar, Angelika Karnasie-
wicz, Katarzyna Czerwińska, Wiktoria
Nycz, Sebastian Stachura. Z tej grupy
na gitarze akompaniowały Angelika Kar-
nasiewicz i Dominika Niemczyk. Na roz-
poczęcie została wykonana przepiękna
pieśń pt. "Matko o twarzy jak polska zie-
mia czarnej", natomiast pieśnią "Abba
Ojcze", zaśpiewaną wspólnie przez
wszystkich uczestników, zakończyła się
część religijna uroczystości.

Ks. Bogdan Nitka zaprosił jeszcze
do udziału w drugiej części obchodów,
które odbyły się przy Grobie Nieznane-
go Żołnierza w Iwoniczu. Tam delega-
cje władz gminnych i powiatowych oraz
Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od
zapomnienia” złożyły znicze i kwiaty.
Miejsce wiecznego spoczynku nieroz-
poznanych żołnierzy zamordowanych
w Lesie Grabińskim utonęło w biało-
czerwonych kwiatach.

                    Grzegorz Nieradka

Piątkowe popołudnie, 24 lipca 2015 r. zapisze się w historii Iwonicza złotymi zgłoskami. Tego dnia bowiem
mieszkańcy i goście oraz władze Gminy Iwonicz-Zdrój oraz powiatu krośnieńskiego w wyjątkowy sposób uczcili 71.
rocznicę bestialskiego mordu żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w Lesie Grabińskim w Iwoniczu.

Pamiêæ o Bohaterach wci¹¿ ¿ywa
Uroczystości w Lesie Grabińskim w Iwoniczu
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Jeśli wśród wielu dni i lat tworzą-
cych historię naszej Ojczyzny, tak dużo
znajdujemy dat, które wyodrębniły się,
nabrały szczególnego znaczenia i tre-
ści emocjonalnej, to dzień 24 lipca 1944
r. jest przede wszystkim takim na tej
ziemi i tym miejscu, w którym się znaj-
dujemy w znaczeniu realnych skutków
i ofiary życia poniesionej w  walce
o niepodległość Ojczyzny.  72 zamor-
dowanych żołnierzy Armii Krajowej
i Batalionów Chłopskich  na trwale
wpisało się  w tożsamość naszej spo-
łeczności.  Trzeba też zaznaczyć, że
ten mord w Lesie Grabińskim odbił się
szerokim echem w Polsce.

„Przez męczeńską śmierć mło-
dych Polaków, którzy oddali swoje
życie za Ojczyznę - napisał nasz ro-
dak ks. dr Zbigniew Głowacki w książ-
ce „Iwonicz czas przeszły i przyszły”
- iwonicki Las Grabiński ze stojącym
pomnikiem - kurhanem stał się patrio-
tyczną kalwarią tego regionu”. Nie jest
to już ich miejsce spoczynku, ponie-
waż  w kwietniu 1945 roku dokonana
została ekshumacja i ciała zamordowa-
nych  żołnierzy rozpoznanych zostały
zabrane przez rodziny do swoich miej-
scowości. Pozostali zostali pochowani
we wspólnej mogile na iwonickim  cmen-
tarzu. „Pomnik z krzyżem i tablicą upa-
miętniającą pomordowanych postawio-
ny przez miejscowe społeczeństwo zo-
stał  poświęcony  27 lipca 1947 przez
ks. dziekana Józefa Nalepę, proboszcza
z Lubatowej, podczas podniosłej uroczy-
stości żałobnej  i patriotycznej”.

 „Jeszcze rosną drzewa,
które to widziały,
Jeszcze ziemia pamięta
kształt buta, smak krwi,
Niebo zna język,
w którym komendy padały
Nim padły wystrzały,
którymi wciąż brzmi” /…/
Historia naszej Ojczyzny ma mnó-

stwo takich wątków  i tylko od nas
zależy, czy będziemy potrafili to prze-
kazać. Według słów poety: „Żelaznym
rylcem, diamentem na skale je wyryć
na wieki?”

 Nasza modlitwa należy się tym
pomordowanym partyzantom, jako
dług wdzięczności za ofiarę życia,  ale

Homilia ks. Kazimierza Giery
71 Rocznica zamordowania partyzantów

w Lesie Grabińskim (24.07.2015.)

też ze względów wiary, w której wszy-
scy zdążamy do Ojczyzny niebieskiej.
Modlimy się za ich dusze, bo nie wie-
my, jakie uczucia rodziły się wtedy w
ich sercu. Czy były to uczucia prze-
baczenia na wzór Jezusa Chrystusa,
który modlił się za swoich oprawców
„Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co
czynią”, na wzór wielu męczenników,
którzy umierali tak jak Chrystus. Jak
wielka  mogła być też pokusa niena-
wiści do katów, czy potrafili ją prze-
zwyciężyć? Czy ich umieranie było
odbiciem  psalmu, które często słyszy-
my   w żałobnej liturgii Słowa Bożego.
„Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących”. Ufamy, że Bóg
przyjął ofiarę ich życia i nagrodził zba-
wieniem wiecznym. Chcemy też w
pewien sposób uczcić ofiarę wszyst-
kich żołnierzy i tych, którzy zginęli
w czasie II wojny światowej, a także
w jakiś sposób tych wszystkich, któ-
rzy w różnych czasach historii nasze-
go narodu, dotykanego raz po raz prze-
różnymi zniewoleniami ze strony wro-
gów złożyli ofiarę cierpienia i życia.

W praktyce dawniej patriotyzm
zawężano najczęściej do czynu zbroj-
nego  lub przynajmniej politycznego.
Była to jednocześnie asceza wysoka,
gdyż nierzadko wymagała ofiary
z życia. W tym względzie tak jest
zresztą do dziś. Jeśli zagrożenie jest
mniej militarne, a więcej egzystencjal-
ne, patriotyzm staje się formą zaan-
gażowania  i zakorzenienia w życie bie-
żące. Należy do niego każdy dobry
czyn, a zwłaszcza heroiczny dla Ojczy-
zny. Chodzi o zrozumienie sprawiedli-
wej spłaty za to, cośmy w siebie wzięli

i wspaniałomyślną chęć dawania jesz-
cze więcej tym, którzy przyjdą po nas.
Dla tamtych bowiem my też będziemy
Ojczyzny częścią. Pieśń o Polsce nie
jest oczywiście tylko hymnem chwały
i pochwał, ale może to być także skar-
ga i żal. Stąd patriotyzm nie oznacza
bezkrytycyzmu. Na patriotyzm skła-
dają się: przeświadczenie o podstawo-
wej wartości Ojczyzny, żywienie do
niej szacunku i miłości oraz praca dla
niej. Ojczyzny nie dobieramy sobie tak
jak i matki. I nie dla każdego musi być
idealna. Jednak nie wolno negować jej
specyficznej świętości.

Pojęcie Ojczyzny posiada bardzo
głębokie uzasadnienie biblijne, właści-
wie począwszy już od księgi Rodzaju.
Jest faktem pierwotnie danym. Jest to
ziemia objęta szczególnie mocnymi
przeżyciami, jakby zlewająca się
z obrazem ojca i matki. Jej przykła-
dem jest krajobraz z lat dzieciństwa
i młodości. Jest to szczególnie „ziemia
przodków i kraj rodzinny”. Przybiera
jeszcze konkretne kształty państwa na
danym obszarze ziemi, będącego naj-
wyraźniejszą jednostką podziału rodzi-
ny ludzkiej. Najwięcej jednak jedno-
czy ludzi  i skupia ich w jeden orga-
nizm złożony ze „swoich”  wspólne
egzystowanie, a więc ta sama histo-
ria, wspólnota działania i losów życia
materialnego i duchowego. Nie ma
więc Ojczyzny bez historii. Oczywi-
ście, historię tę trzeba rozumieć nie
tylko jako przeszłość, ale także jako
wspólną przyszłość.

„ Zanim stąd odejdę - mówił Św.
Jan Paweł II -  proszę was, abyście
całe to duchowe dziedzictwo, które-
mu na imię Polska raz jeszcze przyjęli
z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką
zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie
świętym”.

Chcemy odpowiadać na tę prośbę
św. Jana Pawła II. Niech ta historycz-
na uroczystość  będzie dla nas wszyst-
kich  ukazywaniem oraz pielęgnowa-
niem wartości moralnych, religijnych
i patriotycznych  dla zachowania  naszej
tożsamości katolickiej  i  narodowej, bo
prowadzą one do pokoju i jedności
w rodzinach,  w  społecznościach, w Oj-
czyźnie  i między narodami.

           Ks. Kazimierz Giera
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Tak zapamiętał swoje lata dzie-
ciństwa:

Wychowałem się w środowisku
pracowitych, przyjaznych i zgodnych
a przede wszystkim bardzo patriotycz-
nych rodzin, gdzie wzrastaliśmy w at-
mosferze dobrego przykładu starszych.
Były to rodziny Grzegorczyków, Kine-
lów, Kandefrów, Ryglów, Trygarów,
Suchów, Tomkiewiczów, Buczków,
Kowalskich, Jakubowiczów, Janików
a dalej Kazurów. Domostwa prawie
w centrum Iwonicza, gdzie blisko ko-
ścioła, szkoły, urzędu, sklepu, a dalej
dworu ogniskowało się życie wsi.

Rodziny liczne, prawie w każdym
domu pięcioro, sześcioro dzieci. Byli-
śmy świadkami podsłuchanych mimo
woli rozmów starszych, którzy docie-
rali do wiadomości z radia i gazet dru-
kowanych nielegalnie. Jak wszyscy
w tamtych czasach, pomagaliśmy ro-
dzicom w pracach polowych i gospo-
darskich, ale mieliśmy też swój świat
zabaw. Jakie to były zabawy?.

Najwięcej bywało scen wojen-
nych, nasza mała partyzantka na mia-
rę wyobraźni dziecka ustawiała dwie
grupy – polskiej partyzantki i Niemców.
Nikt nie chciał być Niemcem, bo zwy-
kle odbierał lanie i zawsze był w pozy-
cji przegranego. Nasz ekwipunek wo-
jenny to kije symbolizujące szable.

Położenie Iwonicza w sąsiedztwie
lasów po stronie zachodniej sprawiło,
że w tej części wsi przy ulicy Zadwór
rozegrały się najtragiczniejsze wyda-
rzenia okupacyjne. Pola moich rodzi-
ców prowadziły do wzgórka, gdzie
dalej, już przy potoku w lesie hitlerow-
scy oprawcy wybrali miejsce mordu
partyzantów. Teren ten był im znany,
bo SS Galizien stacjonujące w pałacu
Załuskich odbywało w tamtym rejo-
nie swoje ćwiczenia stanowisk ognio-
wych w odległości około 70 metrów
od wspomnianego mordu.

Pamiętam dzień niedzieli 23 lipca
1944 r., kiedy tatuś mówił nam, że sły-
szał od Wiktora Kowalskiego o aresz-
towaniu sąsiadów zebranych w domu

WSPOMNIENIA Z LAT OKUPACJI

Alojzego Jakubowicza (Zadwór 13).
Pisze o tym Józef Krupa w swoich
wspomnieniach, wyjaśniając, że byli to
zakładnicy pod mający się odbyć mord
partyzantów.

Również w książce Szlakiem iwo-
nickich partyzantów (wyd. 2000 r. str.
99-100) autor Kazimierz Nycz pisze
o tym wydarzeniu. Jednakże podaje
w wątpliwość datę lipcową, która na-
suwa przypuszczenie o zabraniu za-
kładników, pod mający się odbyć mord
w Lesie Grabińskim, a umiejscawia to
wydarzenie w dniu 20 maja 1944r.
wieczorem po pogrzebie 5-ciu SS –
manów, pochowanych na terenie
dworskim. (zabitych przez partyzan-
tów podczas powrotu z okolic Brzo-
zowa).

24 lipca, poniedziałek - wspomina
dalej autor - rano o godz. 5-ej mama
podoiła krowy i jak zwykle pognał je na
pastwisko chłopak Kazek służący u nas.
Miał paść wzdłuż szerokiej drogi w kie-
runku lasu. Nieoczekiwanie wrócił po pół
godziny wystraszony, bo na górce Ukra-
iniec wracał wszystkich z powrotem.

Około godz. 10:00- 10:30 wracali
oprawcy dwoma drogami – jedna kolum-
na szła naszą drogą, druga drogą Jani-
ków - następną od strony północnej.

Zatrzymali się przy studni i pili
wodę. Mieli podkasane rękawy, na rę-
kach hełmy, łańcuszki, pistolety MP.

Po ich odejściu wszyscy zadawali
sobie pytania: Skąd wracali?. Wyczu-
wało się coś tragicznego. Jedna
z obecnych - moja stryjenka Maria -
żona Wiktora Kinela matka siedmior-
ga dzieci ( po wojnie w 1947r. wyje-
chali do Zgorzelca) zdobyła się na od-
wagę i zabierając ze sobą płachtę niby
na trawę, poszła tą samą drogą. Wró-
ciła z ubolewaniem: „Rany Jezusa, tam
jeszcze ziemia się rusza”.

Nie dawało to spokoju nam cieka-
wym chłopcom i w towarzystwie star-
szych kolegów (Staszek Kinel- syn stry-
jenki, Józek Kenar (ojciec Krysi Ke-
nar), po południu wybraliśmy się do lasu

i byliśmy tuż przy usypisku grobu, z któ-
rego sączyła się maź brunatnego kolo-
ru, przypominająca krew. Utwierdzeni
w przekonaniu, że stryjenka nie kłama-
ła, wróciliśmy do domu rozważając, kto
i kiedy wybrał tak duży grób. Byliśmy
przekonani, że tego grobu nie było jesz-
cze w niedzielę, bo byłby zauważył nasz
stryjek Karol, który miał zwyczaj wcze-
snym rankiem w niedzielę wyprawiać
się na koniu do lasu, skąd wracał nie-
długo z grzybami czy jagodami.

W kwietniu następnego roku jesz-
cze nie było nauki w szkole i nasza
ciekawość chłopięca pognała nas
w to miejsce, bo doszła nas wiadomość
o odkryciu grobu. Widziałem rozkopa-
ny dół długości około 4 metry, szero-
kości 2 metry i chyba tyle samo głę-
bokości usytuowany na dole u podnó-
ża pagórka tuż przy fosie. Tadek Sar-
na i Edward Szczepanik (teść p. dr
Teresy Szczepanik) i kilku innych wyj-
mowali ciała w ten sposób, że zapusz-
czali w głąb grobu nosze zrobione
z desek w kształcie korytka, a na po-
wierzchni układali ciała kolejno na pa-
górku. Obecnie miejsce powyżej alta-
ny od strony północnej, wtenczas
mniej zalesione.

Odkrycie grobu i ekshumacja
trwała kilka dni, w trudnych warun-
kach bez ochronnej odzieży i tylko przy
użyciu chustek na usta i gumowych
rękawic na ręce wydobywano pomor-
dowanych. Nie znając ich pochodze-
nia, początkowo myślano o pochowa-
niu w bliskiej odległości w godniejszym
miejscu i nawet wykopano część gro-
bu, który zaniechano po rozpoznaniu
ofiar. Zanim nastąpiło zabieranie ciał,
odbył się wiec z udziałem licznie ze-
branej społeczności z Iwonicza, Luba-
towej i Lubatówki. Proboszcz Iwoni-
cza Ksiądz Erazm Skórnicki pokropił
święconą wodą, odprawiono stosow-
ne modlitwy.

Z uczuciem przerażenia, bólu i roz-
paczy rodziny rozpoznawały swoich
bliskich. Krzyk i płacz, łzy i szloch to

Lipiec 1944r. My jesteśmy dziećmi wojny w całej rozciągłości od początku do końca…… Tak rozpoczyna
swoje wspomnienia z dzieciństwa Pan Władysław Kinel syn Józefa i Józefy, zamieszkały obecnie przy
ul. Floriańskiej 121

Jego dom rodzinny stoi na ul. Zadwór, dawny numer 34, przydomek od Bednarza. Pochodzi z licznej rodziny, utrzy-
mującej się z 20-tu morgowego gospodarstwa. Rodzeństwo Władysława to pięciu braci: Stanisław, Marian, Ireneusz
(zginął podczas pełnienia służby wojskowej), Mieczysław, Karol i siostra Maria Głowacka.



Nasza Wspólnota   15

jedyna skarga na okrutny los, jaki spo-
tkał najlepszych synów naszej ziemi.

Najwięcej rozpoznanych było
z Lubatowej i tych wieziono w wo-
zach na przełaj w kierunku północnym
po zboczu Tależyńskich, a dalej Lo-
siów, Kinelów do Lubatówki. Nie roz-
poznanych pochowano w Iwoniczu
w miejscu obok nowego cmentarza i
kiedy w 1947r wybudowano w lesie
Grabińskim pomnik, podobny kształtem
postawiono w Iwoniczu, jako grób nie-
znanego żołnierza.

Zapamiętałem słowa P. Stanisła-
wa Biskupa wypowiedziane podczas

uroczystości poświęcenia pomnika
w 1947r. Zginęliście w słusznej spra-
wie i macie obelisk, a mój brat nie
ma…..(Franciszek Biskup zginął
w Oświęcimiu)

 Wracając do przeżyć, chcę jesz-
cze dodać, że na drugi dzień po mor-
dzie poszedłem z babcią do jej siostry
Władysławy, mieszkającej za „Cegiel-
nią” i kiedy po obiedzie chcieliśmy
wracać do domu i zaszliśmy na mo-
stek przy drodze do obecnej szkoły, nie
puszczono nas (wydarzenia związane
z Rzeczypospolitą Iwonicką). Wróci-
liśmy dopiero na drugi dzień.

    Święto Wojska Polskiego -
Święto Sił Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej

obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-
bolszewickiej, wprowadzone ustawą Sejmu z 30 VII  1992 r. obowiązującą  od 13 VIII 1992 r.

W tym też czasie Ukraińcy przygoto-
wując się do opuszczenia Iwonicza,
zabrali u nas 2 konie i wozy. Po ich
wyjeździe pozostała broń, którą po wy-
dobyciu z baraków i stawu przewie-
ziono na wozach do Iwonicza, prze-
kazując partyzantom (akcją kierowa-
ła nauczycielka P.Maria Filipowiczo-
wa).

 To był jeszcze lipiec, wyzwolenie
Iwonicza nastąpiło dopiero we wrze-
śniu 1944r.

  Autorem powyższych wspo-
mnień jest P. Władysław Kinel.

D Z I Ę K U J E M Y !
Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Oca-

lić od zapomnienia” informuje, że w wyniku prze-
prowadzonej kwesty, na terenie Parafii p.w.
Wszystkich Świętych w dniu 05 lipca 2015 r.
zebrano środki pieniężne  w kwocie 765 zł.+ 10
koron norweskich. Słownie: siedemset sześćdzie-
siąt pięć zł.

Środki te zostaną w całości wykorzystane
do renowacji pomnika pomordowanych, budowie
wiaty, ogrodzenia, ławek oraz uporządkowania
całego terenu w Lesie Grabińskim w Iwoniczu.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dzię-
kuje wszystkim, którzy włączyli się w tą szczytną
akcję.
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W środę, 8 lipca 2015 r. miesz-
kańcy i goście Iwonicza-Zdroju,
Gminy Iwonicz-Zdrój, Krosna
i powiatu krośnieńskiego uczcili
wraz z ks. Tadeuszem Isakowi-
czem-Zaleskim 72. rocznicę
„Krwawej Niedzieli” na Wołyniu.

Uroczyste obchody rozpoczęły się
Mszą Świętą sprawowaną w intencji
Ofiar ukraińskiego ludobójstwa w ko-
ściele parafialnym pw. Św. Iwona
i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w
Iwoniczu-Zdroju. Słowa powitania do
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
skierował proboszcz parafii i współor-
ganizator uroczystości, ks. Bogdan Nit-
ka. Po wysłuchaniu Słowa Bożego
i udziale w Eucharystii uczestnicy udali
się do Kina „Wczasowicz” znajdujące-
go przy Palcu Dietla w Iwoniczu-Zdro-
ju. Tam wszystkich zebranych powitał
Grzegorz Nieradka, radny Rady Miej-
skiej w Iwoniczu-Zdroju i główny orga-
nizator rocznicowych obchodów:

- Szanowni Państwo! Mam za-
szczyt powitać Państwa na obchodach
72. rocznicy „Krwawej Niedzieli”.
Nasza uroczystość rozpoczęła się
Mszą Świętą w kościele parafialnym
pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdro-
wienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju.
Tam modliliśmy się w intencji Ofiar
ukraińskiego ludobójstwa dokonanego
na Polakach z Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej. Teraz, w historycz-
nej Sali Balowej Załuskich, spotyka-
my się, aby wysłuchać wykładu ks.
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, zna-
nego ze swej bezkompromisowej wal-
ki o pamięć i godne uczczenie roda-
ków, zamordowanych przez bandy
OUN-UPA oraz ukraińską ludność
cywilną. Apogeum bestialskich mor-
dów przypadło na dzień 11 lipca 1943
roku w województwie wołyńskim, na-
leżącym do II Rzeczypospolitej. Dzień
ten nazwany został przez historyków
„Krwawą Niedzielą” – powiedział
Grzegorz Nieradka.

Następnie przybliżył uczestnikom
sylwetkę ks. Zaleskiego i powitał ks.
Bogdana Nitkę, Proboszcza Parafii
w Iwoniczu-Zdroju oraz Panią Dorotę
Sokołowską-Świstak, Dyrektora

Obchody 72. rocznicy „Krwawej Niedzieli”
w Iwoniczu-Zdroju

Gminnego Ośrodka Kultury, którzy byli
współorganizatorami uroczystości,
Panią Alicję Serwińską, która repre-
zentowała Posła na Sejm RP, Piotra
Babinetza oraz Pana Seweryna My-
śliwca, przewodniczącego Forum Mło-
dych Prawa i Sprawiedliwości miasta
Krosna, Pana Witolda Kocaja, Burmi-
strza Gminy Iwonicz-Zdrój, Pana Sta-
nisława Kenara, radnego powiatu kro-
śnieńskiego, Radnych Rady Miejskiej
w Iwoniczu-Zdroju na czele z prze-
wodniczącym Panem Józefem Sowiń-
skim oraz przedstawicieli wszystkich
grup i stowarzyszeń działających na
terenie Iwonicza-Zdroju. W sposób
szczególny radny Nieradka powitał
mieszkańców Iwonicza-Zdroju, Gmi-
ny Iwonicz-Zdrój i powiatu krośnień-
skiego oraz wszystkich gości uzdro-
wiska: kuracjuszy i wczasowiczów, po
czym przekazał mikrofon ks. Tade-
uszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu, któ-
ry wygłosił wykład na temat ukraiń-
skiego ludobójstwa dokonanego na
Polakach z Kresów Wschodnich Rze-
czypospolitej.

Po wykładzie organizator otwo-
rzył panel dyskusyjny. Pytania wraz
z komentarzami od uczestników oraz
odpowiedzi ks. Tadeusza Isakowicza-
Zaleskiego pomogły uzupełnić wiedzę
zdobytą podczas wykładu. Frekwencja
podczas spotkania przerosła najśmiel-
sze oczekiwania. Sala zdolna pomieścić
kilkaset osób pękała w szwach.

Na zakończenie radny Grzegorz
Nieradka poprosił wszystkich o powsta-
nie i wspólne odśpiewanie wszystkich
czterech zwrotek polskiego Hymnu
Narodowego. Po tej podniosłej chwili
zaprosił do nabycia książek ks. Zale-
skiego i zapewnił o możliwości uzyska-
nia osobistej dedykacji. Zysk ze sprze-
daży książek w całości został przezna-
czony na potrzeby Fundacji im. Św.
Brata Alberta, prowadzącej kilkadzie-
siąt ośrodków dla osób niepełnospraw-
nych na terenie całej Polski.

Po zakończeniu oficjalnej części
spotkania organizator zaprosił ks. Ta-
deusza Isakowicza-Zaleskiego, ks.
Bogdana Nitkę, p. Witolda Kocaja
oraz p. Posła Marka Polaka na
wspólną kolację.
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Ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na Polakach z Kresów Wschod-
nich Rzeczypospolitej pochłonęło życie około 200 tysięcy naszych rodaków.
Pamięć o tych zbrodniach jest szczególnie żywa w mojej rodzinie, zapewne
dlatego, że siostra prababci stała się jedną z Ofiar ludobójstwa. Pola Podkul,
bo o niej mowa, na wiele lat przed wojną, opuściła ziemię krośnieńską i wy-
jechała do województwa wołyńskiego. Tam wyszła za mąż za Ukraińca
i założyła z nim rodzinę. W tamtym okresie takie „mieszane” małżeństwa nie
były niczym wyjątkowym. W roku 1943, ogarnięci chorą, nacjonalistyczną
ideologią Ukraińcy, zaczęli mordować nie tylko własnych sąsiadów, ale tak-
że członków rodziny pochodzenia polskiego. Prawdopodobnie z rąk własne-
go męża lub sąsiada zginęła właśnie moja ciocia Pola, o czym w liście do
prababci Katarzyny napisał syn zamordowanej, Jasiu. Do dziś w rodzinnych
opowieściach, niczym brzytwa, przewijają się bolesne słowa z listu przerażo-
nego chłopca: „Zarezali mamusię”. Dobór słów użytych przez Jasia nie był
przypadkowy. Zwierzęce czyny Ukraińców poprzedzane bowiem były okrzy-
kiem: „Urra! Urra! Rezać Lachy” co oznaczało ni mniej ni więcej jak „wy-
żynać Polaków/ciąć Polaków”.

Zachęcam do wczytania się w niezwykle głęboką treść zamieszczonego po-
niżej utworu Lecha Makowieckiego. Głębia słów, stanowiąca swoistą relację
z rzezi wołyńskiej, powinna poruszyć serce każdego Polaka. Utwór ten
i wpis dedykuję pamięci cioci Poli i wszystkich Ofiar ukraińskiego ludobójstwa. 

Pamięci Poli Podkul,
siostry mojej prababci…

„Czy pamiętasz Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk
z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej
porze, gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przy-
staną i zapłakał…” śpiewa w balladzie „Wołyń 1943” Lech Makowiec-
ki.

Lech Makowiecki
„Wołyń 1943”

Czy pamiętasz Panie Boże
Nad Wołyniem łunę krwawą
I ten krzyk z płonącej chaty
Mordowanych przez sąsiadów.
Chyba byłeś w tamtej porze
Gdzieś po innej stronie świata,
Bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał...

Czy słyszałeś modłę Panie,
Oczy ojca czy pamiętasz,
Gdy hańbili córkę jego
Banderowcy jak zwierzęta...
On na drzwiach ukrzyżowany
Błagał „Zmiłuj się nad nami!”
Zlitowali się oprawcy
Skłuli oczy bagnetami...

Czy widziałeś Ojcze Święty
Patrząc z góry przez firmament
Dzieci śliczne jak aniołki 
Na sztachety powbijane...
Kto je teraz poprowadzi
Na spotkanie z Tobą Boże,
One przecież takie małe
Zbłądzą same w tych przestworzach...

Czy spamiętasz Panie Świata,
Męczenników tych z Wołynia,
Umierali z myślą o Tej,
która nigdy nie zaginie.
Polska o nich zapomniała, 
rozpłynęła się w oddali,
Czasem drżąca ręka starca
świeczkę jeszcze tu zapali.

Porastają chwastem zgliszcza,
groby toną w bujnej trawie,
Jutro już nie będzie komu 
świeczki za Nich tu postawić.

MATKA BOŻA ZIELNA

Fragment wiersza Jana Lechonia,
który w Rymach częstochowskich
tak pisał:

O wy, kwiaty mej młodości,
prosto z łąki zioła, 
Co na Matkę Boską Zielną
znoszą do kościoła, 
I stawiają Częstochowskiej,
 by podniosła rączkę, 
Nad firletkę, macierzankę
i nad srebrną drżączkę, 
Nad rozchodnik i lawendę,
nad rutę i miętę, 
Bo to wszystko przecież Boże,
bo to wszystko święte, 
Jak stajenka betlejemska
z prostym polskim bydłem,
Tak zrównane są te zioła
z mirrą i kadzidłem...”

Nasz rodzimy poeta Wacław Rolicz-
Lieder tak w swym wierszu odzwier-
ciedla ludową pobożność związaną
z tym świętem.

Kwiaty z pól okolicznych
uszczknięte i zioła, 
Przenajświętsze ofiary
pracowitej wioski, 
Przyniosły swe zapachy
do wnętrza kościoła,
Przyniosły przed oblicze
dobrej Matki Boskiej.
Przed ołtarzem ksiądz
szepce łacińskie wyrazy,
Woń kwiatów coraz żywiej
nad głowy się wznasza: 
Ochraniaj nas od klęski,
chorób i zarazy, 
Królowo ziół przedziwna,
pól Rządczyni nasza!
Rozśpiewały się usta,
organ wciąż przewodzi,
Ten w piersi się uderza,
ten znak krzyża czyni:
Ochraniaj nas od wojny,
ognia i powodzi, 
O ziół Królowo można,
naszych pól Rządczyni!
W górze, jak głos starczy,
organ przepowiada,
A w dole, z piersi ludu
płynie pieśń kościelna,
U stóp Twych, jasna Pani,
wieś swe dary składa,
O pól Rządczyni mądra,
o Królowo Zielna!

GRZEGORZ NIERADKA
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Pielgrzymka, którą w tym roku
podjęli członkowie Akcji Katolickiej
Archiprezbiteratu Krośnieńskiego,
przebiegała w sposób odmienny, niż
w ubiegłych latach. Wtedy celem były
uroczystości w Sanktuarium św. Jana
z Dukli, na które większość uczestni-
ków w pieszej pielgrzymce wyruszała
z parafii pw. Świętych Piotra i Jana
z Dukli w Krośnie, a niektórzy dołączali
do nich na samą Mszę św. Tym razem
nasze spotkanie ze św. Janem rozpo-
częło się na Pustelni, gdzie odprawili-
śmy drogę krzyżową, by następnie
uczestniczyć we Mszy św., której prze-
wodniczył ks. abp Józef Michalik.

W homilii skierowanej do licznie
zgromadzonych pielgrzymów nasz ar-
cypasterz podkreślał potrzebę wpatry-
wania się w świętych, którzy stano-
wią nasze wzorce. W postawie św.
Jana zwrócił uwagę na jego poszuki-
wanie sposobu na życie, w którym nie
pomijał Pana Boga, wiary, najgłęb-

16:45 - Spotkanie pod kościołem parafialnym w Iwoniczu.
- Od „C” próba śpiewu przed Mszą Świętą.

18:00 - Msza Święta.
- Adoracja Pana Jezusa

20:15 - Ognisko uśmiechu.
00:00 - Spotkanie z Maryją.
1:00 - Agape. (dyskoteka)

Zakończenie.
Ważne Informacje:

Zapisy prosimy wysyłać na adres: noc.radosci@op.pl do 23.08.15 r. z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia
i parafii, liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje wpłata 5 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Każdy przywozi ze sobą jeden produkt spożywczy na ognisko i śniadanie, jego wartość nie może przekraczać 9 zł
(kiełbasa, chleb, dodatki, coś na słodko, owoce, warzywa, napoje… zachęcam do twórczości) w mailu zgłoszeniowym
wpisujemy produkt, który przywieziemy.

Święty chodzi uśmiechnięty.
Zachęcamy do wcześniejszego stworzenia grup, ilość członków jest nieograniczona. Każda grupa wybierze sobie

patrona i w czasie ogniska przedstawi go na forum. Przykładowe sposoby prezentacji: piosenka, wiersz, referat, panto-
mima, przedstawienie teatralne, plakat… nie będzie można korzystać z mediów. Prezentacja musi zawierać najważniej-
sze informacje na temat świętego i trwać nie dłużej niż 5-6 min.

Ps. Prosimy o zabranie śpiwora i karimaty.
Zapraszamy

Ruch Apostolstwa Młodzieży w Iwoniczu.
Trzymaj się mocno, PANA BOGA!

PIELGRZYMKA DO ŚW. JANA Z DUKLI
Odpust ku czci św. Jana z Dukli rozłożony jest na kilka lipcowych dni. Nabożeństwa i Msze św. sprawo-

wane są w miejscach szczególnie związanych z Jego życiem, naznaczonym tak wyjątkowym poszukiwaniem
wciąż głębszego kontaktu z Bogiem.

szych wartości. Usłyszawszy we-
wnętrzny głos, odczuwał potrzebę kon-
taktu z tym głosem, potrzebował ciszy
i czasu, by ten kontakt nawiązać.

Jest wiele miejsc pobytu św. Jana
na ziemi dukielskiej, które urzekają
swym pięknem  – wybierał je poszu-
kując Tego, który jest źródłem piękna.
Kontakt z naturą i z Panem Bogiem
poprzez podziwianie natury, to była
droga wzrastania wielu świętych. Być
sam na sam z Bogiem – tego potrze-
buje każdy pustelnik, ale też i ten, kto
przeżywa rekolekcje, by otworzyć się
przed Bogiem i napełnić Jego łaską.

Dzisiejsze czasy wołają o świę-
tych – usłyszeliśmy dalej w homilii –
im większe zamieszanie, przekracza-
nie Bożego prawa, tym większe wo-
łanie o uczciwość ludzi wierzących.

Po zakończonej Mszy św. udaliśmy
się do Sanktuarium św. Jana z Dukli.
Podczas tego kilkukilometrowego piel-
grzymowania, z modlitwą i śpiewem pie-

śni sławiących Świętego, tak jak człon-
kowie innych Parafialnych Oddziałów
Akcji Katolickiej, nieśliśmy Jego relikwie.
Pokonaliśmy niemałą odległość, ale nie
odczuwaliśmy zmęczenia, bo choć świe-
ciło słońce, pogoda nie była dokuczliwa.
Za to jakimi pięknymi widokami rado-
wały się nasze oczy!

W Dukli powitał nas kustosz
Sanktuarium, o. Micheasz Okoński,
który poprowadził krótkie nabożeń-
stwo z litanią do św. Jana, a po błogo-
sławieństwie mogliśmy ucałować re-
likwie Świętego.

Czego uczył nas św. Jan podczas
tej pielgrzymki? Nie ustawać, nie usta-
wać w poszukiwaniu i pogłębianiu kon-
taktu z Bogiem. Jak to ujął ksiądz ar-
cybiskup w homilii – św. Jan zawsze
poszukiwał czegoś więcej, a Bóg to
„więcej” przyjmował. I podpowiada
nam, że tym „więcej” na dzisiaj dla nas
jest szukać odwagi do wspólnej mo-
dlitwy w rodzinach.

EA

NOC RADOŚCI Z JEZUSEM
Iwonicz  26-27.08.2015 r.
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„Mój drogi, Jestem twoim przyja-
cielem, twoje życie było zagrożone,
oddałem swoje, aby cię ratować. Po-
winieneś być Mi przynajmniej wdzięcz-
ny, tymczasem często zapominasz
o Mnie zupełnie. Pragnę, abyś ty był
moim przyjacielem, tak jak Ja jestem
twoim, na dobre i złe. Któremu mogę
zaufać i przy którym mogę odpocząć,
który nie odrzuci Mnie, i zawsze bę-
dzie chciał Mnie mieć przy sobie. Od-
dałem się tobie zupełnie, objawiając się
jako człowiek, ubogi, kruchy, zależny.
Zrobiłem to, abyś nie przychodził do
mnie ze strachu, ale jak do przyjaciela.
Już w pierwszych chwilach Mojego
ziemskiego pielgrzymowania byłem za-
leżny od człowieka. Moi ziemscy ro-
dzice szukali dla Mnie godnego miej-
sca, abym się narodził, nikt nie przyjął
Mnie pod swój dach. Przyszedłem na
świat w miejscu najmniej godnym
Boga. Ja niewinny Baranek pozwoliłem
osądzić się człowiekowi. Zostałem ska-
zany na śmierć. Teraz jestem obecny
w  kawałku kruchego chleba, w Naj-
świętszym Sakramencie, możesz ze
Mną robić co zechcesz. Ranisz Mnie
wybierając dobra tego świata, nie chcąc
zjednoczenia ze Mną.

Zostałeś obdarzony wolnością,
abyś mógł dobrowolnie wybrać Mnie
swoim Przyjacielem, abyś mi zaufał.
Wolność nie jest robieniem wszystkie-
go co ci się podoba i sprawia przyjem-
ność. Właśnie to jest głównym źródłem
zniewolenia, owocem pychy. Wolny
będziesz tylko wtedy, kiedy wsłuchasz
się w mój głos i będziesz szedł w kie-
runku dobra, ono nigdy nie zniewala.
Naśladowanie Mnie otwiera ci perspek-
tywę doskonałej miłości. Historia Mo-
jego życia, słowa które zostawiłem spi-
sane w Piśmie Świętym i wszystkie
przykazania, to kolejny dowód Mojej
wielkiej przyjaźni. To one nadają kształt
twojemu sumieniu, to one kształtują
twoją osobowość i prowadzą do świę-
tości, jeśli nie pozostajesz im obojętny.
Całe prawo które podarowałem ci, nie
eliminuje twojej wolności, ale sprzyja
twojemu rozwojowi, to nie ono idzie w
innym kierunku, to świat pędzi pod
prąd.

Pojawiają się nauki, które zatracają
wolność człowieka, propagują kulturę
śmierci, erotyzmu, próżności, postępo-

Wyznanie Przyjaciela
waniu wbrew prawu naturalnemu. Lu-
dzie szerzący te idee, bardzo Mnie ranią.
Niszczą przyjaźń ze Mną, zabijają przy
tym swoje dusze. Wiele zła, które czy-
ni człowiek, jest nie do naprawienia.
Dając ci prawo miałem na myśli przede
wszystkim twoje dobro, jednak aby tak
było ty również musisz nim żyć. Czy
myślisz że powiedziałem: „Nie będziesz
kradł” bo bałem się że Mnie okradniesz.
Przecież oddałem ci wszystko, do ostat-
niej rzeczy, którą miałem na sobie. Je-
dynie co możesz Mi odebrać to własne
zbawienie. „Nie będziesz mówił prze-
ciw bliźniemu twemu kłamstwa jako
świadek”. Ja przenikam twoje serce
i sumienie, znam myśli twoje i każdego
człowieka, wiem kiedy mówisz praw-
dę i kiedy kłamiesz. Mówię ci o tym,
bo boję się że twój brat może cię okła-
mać, a jeszcze bardziej, że ty możesz
powiedzieć fałszywie o nim. Pamiętaj,
prawda i tylko ona cię wyzwoli, żyjąc
nią będziesz wolny. „Nie będziesz zabi-
jał”. Przyszedłem na świat, aby umrzeć
za ciebie, dlatego zależy mi na życiu
twoim i każdego człowieka, troszczę się
o nie. To przykazanie chroni twoje życie
od poczęcia, aż do naturalnej śmierci,
chcę abyś teraz ty zatroszczył się
o życie tych, którzy sami nie są w sta-
nie się bronić. „Nie będziesz cudzoło-
żył”, bo przyniesiesz tym wiele cierpie-
nia sobie, twoim dzieciom i wnukom,
które urodzą się niechciane. „Czcij ojca
twego i matkę twoją, abyś długo żył na
ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.”

Wielu ludzi chce zmienić te prawa,
myśląc że będzie lepiej. Nic bardziej
błędnego, zatracają swoje życie i niszczą
obraz prawdziwej wolności i dobra.
Ostatnie wieki były bardzo trudne dla
świata, przepełnione nienawiścią. Wie-
lu odeszło ode Mnie, oskarżając o wy-
buch Drugiej Wojny Światowej, śmier-
cionośne obozy koncentracyjne. Tym-
czasem to nie na ziemi panowało naj-
większe spustoszenie, ale w moim ser-
cu. Żadna kłótnia, co dopiero wojna,
nie może zaistnieć z  mojej woli, to twój
wybór. Moje imię to Miłość, brzydzę
się nienawiścią, dziele się tym czym sam
jestem. Czy chcesz mnie przyjąć? Za-
leży to tylko od ciebie, jesteś wolny.
Obozy koncentracyjne są symbolem
wielkiego cierpienia, śmierci wielu lu-
dzi. Ja widzę to w innym wymiarze, to

miejsce narodzin wielu świętych, któ-
rzy teraz modlą się za ciebie, aby twoje
serce było zawsze żywe wiarą w mo-
rzu Miłości. Buduj swój świat, nie za-
pominając o Mnie, bez zazdrości, chci-
wości, odrzucając pychę. Oprzyj się na
Mnie, odpowiedz miłością na moja mi-
łość, wtedy życie prawdą nabierze dla
ciebie innego znaczenia. „Ja jestem Pan,
twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz
miał cudzych bogów obok Mnie!” Te
słowa nadają całemu prawu sens. Przyj-
mując je, wypełniasz każde przykaza-
nie z miłości do Mnie.  Idź za święto-
ścią ucząc się jej ode Mnie.

„To jest moje przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem. Nikt nie ma większej mi-
łości od tej, gdy ktoś życie swoje od-
daje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to,
co wam przykazuję. Już was nie nazy-
wam sługami, bo sługa nie wie, co czyni
pan jego, ale nazwałem was przyjaciół-
mi, albowiem oznajmiłem wam wszyst-
ko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wy-
brałem i przeznaczyłem was na to, aby-
ście szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał - aby wszystko dał wam
Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w
imię moje. To wam przykazuję, abyście
się wzajemnie miłowali.” J15,12-17

Modlitwa za czytelników (ty mo-
dlisz się za nich, oni modlą się za cie-
bie):

Ofiaruję Ci Jezu wszystkich czy-
telników, łączących się ze mną w tej
modlitwie, dziękuję za nich i uwielbiam
Ciebie w ich życiu.  Jezu, Synu Boga
żywego,  zmiłuj się nad nami.

Modlitwa uwielbienia i dziękczynie-
nia jest miła Bogu, przez nią podziwiasz
Go w stworzeniu i każdym wydarze-
niu na twojej drodze do świętości. Jeśli
chcesz Mu podziękować, uwielbić Go
w darze twojego istnienia, za to co jest
łatwe w twoim życiu i tym co sprawia
ci trudność. Może masz pragnienie
modlitwy wstawienniczej za kogoś, lub
chcesz powierzyć opaczności Bożej ja-
kieś wydarzenie. Wyślij maila na poda-
ny niżej adres a będziemy modlić się
razem z tobą.

                 butelka.milosci@op.pl
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Umiłowani w Chrystusie Panu!
Siostry i Bracia!

Liturgia 18. Niedzieli Zwykłej
wpisuje się w piękny cykl nauczania
Chrystusa o Eucharystii, Chlebie Życia.
Zbawiciel mówi: „Jam jest chleb życia.
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie
łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy
pragnąć nie będzie”(J 6, 35). Karmiąc
się Eucharystią, możemy „porzucić
dawnego człowieka, (…) odnawiać się
duchem (…) i przyoblec człowieka
nowego, stworzonego na obraz Boga
(…)” (Ef 4, 22-24).

Takiej przemiany potrzebujemy
jako chrześcijanie. Głębokiej przemia-
ny moralnej potrzebuje także nasz Na-
ród. Dzisiaj jedną z najważniejszych
polskich trosk jest brak trzeźwości.
Mówią o tym nie tylko alarmujące dane
statystyczne. Przede wszystkim mówią
o tym niezliczone ludzkie dramaty, któ-
rych źródłem jest alkohol. Dlatego
w sierpniu, miesiącu rolniczego trudu,
maryjnych świąt i patriotycznych
rocznic, apelujemy o dobrowolny dar
abstynencji. W poprzednich latach
przypominaliśmy, że rodzina jest szkołą
trzeźwości. Mówiliśmy o roli matek
i ojców. W tym roku prosimy o zaan-
gażowanie w ochronę trzeźwości naj-
młodszych Polaków. Przypominamy,
że jedyną formą trzeźwości dzieci do
18 roku życia jest abstynencja.

Dzieci – zagrożony skarb
Dzieci są naszym najcenniejszym

skarbem. Od ich wychowania i roz-
woju zależy przyszłość Kościoła i Pol-
ski. W obecnych czasach dzieci są jed-
nak szczególnie zagrożone negatywny-
mi zjawiskami społecznymi. Wśród
najgroźniejszych są uzależnienia: od
alkoholu, narkotyków, pornografii,
hazardu, komputera, Internetu. Dlate-
go jako wierni członkowie Kościoła
i oddani patrioci, powinniśmy troszczyć
się o wychowanie tych, którzy dopie-
ro uczą się życia, a przez to otwarci są
zarówno na dobro, jak i na zło.

Pierwsze zagrożenia pojawiają
się zanim dziecko przyjdzie na świat.
Każda ilość alkoholu jest wówczas

Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu
Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

o abstynencję w sierpniu 2015 r.
(do odczytania wiernym w niedzielę 2 sierpnia br. )

szkodliwa dla rozwijającego się płodu.
Niestety, co trzecia kobieta w stanie bło-
gosławionym sięga po alkohol, w tym
wiele kobiet wykształconych. Konse-
kwencje są tragiczne. Szacuje się, że
w 2014 roku w Polsce urodziło się nie
mniej niż 1,5 tys. dzieci z Płodowym
Zespołem Alkoholowym i nie mniej niż
6 tys. dzieci z innymi wadami spowo-
dowanymi oddziaływaniem alkoholu na
płód. Dlatego prosimy kobiety planują-
ce poczęcie dziecka i będące w ciąży,
aby nigdy nie sięgały po alkohol. Prosi-
my lekarzy pierwszego kontaktu i gine-
kologów, pielęgniarki, położników i po-
łożne, aby uświadamiali matki o koniecz-
ności zachowania abstynencji. Prosimy
rodziny, aby w tym ważnym czasie były
wsparciem w abstynencji matek.

Wielkim wyzwaniem jest także
ochrona dzieci przed skutkami naduży-
wania alkoholu przez rodziców. W ro-
dzinach z problemem alkoholowym żyje
około 2 mln najmłodszych Polaków.
Dwoje na troje dzieci w takich rodzi-
nach doświadcza przemocy. To właśnie
alkohol jest główną przyczyną przemo-
cy domowej, a nie, jak głoszą zwolen-
nicy szkodliwych ideologii, tradycja
i religia. Ślady dziecięcych traum i za-
burzeń emocjonalnych, spowodowa-
nych życiem w rodzinie z problemem
alkoholowym, trwają przez całe życie,
o czym świadczą poruszające świadec-
twa Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Poważnym problemem jest  to, że
dzieci same sięgają po alkohol i czynią
to w coraz młodszym wieku. Prawie
90% uczniów trzecich klas gimnazjum
przyznaje, że przynajmniej raz w życiu
piło alkohol. Dziewczęta upodobniły się
w szkodliwych zachowaniach do chłop-
ców.

Czy można się temu dziwić, skoro
połowa gimnazjalistów przyznaje, że nie
ma problemu z nabyciem piwa, a co trze-
ci bez problemu kupuje wyroby spiry-
tusowe? Czy można się temu dziwić,
skoro w mediach nieustannie pojawiają
się reklamy, które fałszywie pokazują
alkohol jako coś niezwykle pozytywne-
go? Pomija się  milczeniem, że jest to
bardzo niebezpieczna substancja tok-

syczna i psychoaktywna.
Konsekwencje takich zachowań są

bardzo poważne: wolniejszy rozwój fi-
zyczny i intelektualny, silniejsza tenden-
cja do przemocy, autoagresji i samo-
bójstw, wyższa skłonność do zacho-
wań niebezpiecznych. Sięganie po al-
kohol w dzieciństwie prowadzi do
szybkiego uzależnienia. Skutki picia al-
koholu przez dzieci nie ograniczają się
jedynie do szkodliwych następstw fi-
zycznych i psychicznych. Mają  rów-
nież wymiar duchowy i moralny. Dzieci
kroczą wtedy drogą grzechu prowa-
dzącą do śmierci, a nie drogą błogosła-
wieństwa i życia.

Abstynencja dzieci
troską rodziny
Pierwszymi i najważniejszymi wy-

chowawcami do abstynencji są rodzi-
ce. Nic nie chroni dzieci przed alkoho-
lem i nałogami tak skutecznie, jak mi-
łość w rodzinie, a także odpowiedzialne
i mądre wychowanie katolickie. Dziec-
ko, które dzięki bliskim poznaje i kocha
Jezusa, nie skrzywdzi siebie, ani nie
pozwoli się skrzywdzić przez innych
ludzi – dorosłych czy rówieśników.

Dlatego tak ważna jest odpowie-
dzialna i dojrzała postawa rodziców,
którzy nigdy nie powinni podawać ani
tolerować spożywania przez dziecko al-
koholu. Dzieci potrzebują miłości, uwa-
gi, obecności rodziców, szczerej roz-
mowy. Potrzebują jednoznacznych
i konsekwentnych przykładów do-
brych postaw i zachowań. Rodzice
dają dzieciom przykład trzeźwego sty-
lu życia zachowując abstynencję lub
sięgając po alkohol jedynie w symbo-
licznych ilościach, czyli w takich, któ-
re nie zmieniają ich stanów emocjonal-
nych ani zachowań. Dziecko, które ma
prawdziwych wychowawców i przy-
jaciół w swoich rodzicach, rodzeń-
stwie, dziadkach i krewnych, nie bę-
dzie szukać ucieczki w alkohol i w inne
szkodliwe substancje. Podstawą sku-
tecznej profilaktyki jest uczenie dzieci,
jak mają żyć mądrze, uczciwie, praco-
wicie, jak mają wzrastać w miłości
i świętości.
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Abstynencja dzieci troską Kościoła
Polskie rodziny zawsze mogą li-

czyć na pomoc Kościoła w ochronie
abstynencji dzieci. Jezus wzywał doro-
słych, by kochali dzieci i przyprowadzali
je do Niego. Radykalnie przestrzegał
dorosłych przed wyrządzaniem dzieciom
krzywdy. Kościół pomaga poznać i po-
kochać Jezusa poprzez Eucharystię
i życie sakramentalne. Kształtuje sumie-
nia i uczy postępować zgodnie z Deka-
logiem. Pomaga dojrzewać w miłości
i świętości. Dlatego tak ważne są przy-
rzeczenia abstynenckie w czasie Pierw-
szej Komunii świętej i podczas bierzmo-
wania. To właśnie dzięki wychowaniu
chrześcijańskiemu, dzięki stawianiu
wymagań, dzieci mogą lepiej rozumieć
sens życia oraz odkryć najważniejsze
wartości i normy moralne.

Szczególnie cenną formą wycho-
wawczej troski Kościoła o młode poko-
lenie jest istnienie w parafiach grup mo-
dlitewnych i formacyjnych, takich jak:
ministranci, schole, grupy Oazowe,
Dziecięca Krucjata Niepokalanej, Dzieci
Maryi i inne. W takich grupach skutecz-
nie chroni się przed zagrożeniami, także
przed uzależnieniami. W porównaniu z
innymi środowiskami, w tych grupach
znacznie mniej osób sięga po alkohol i
inne substancje uzależniające. Dlate-
go zachęcamy wszystkich kapłanów,
aby otaczali te wspólnoty pasterską
troską. Rodziców prosimy, aby wbrew
współczesnym modom zachęcali dzieci
do uczestnictwa w grupach parafial-
nych, które mogą przynieść w życiu
dziecka i całej rodziny piękne owoce.

Abstynencja dzieci troską
państwa i Narodu
Troska o trzeźwość młodego po-

kolenia to jedna z podstawowych powin-
ności społeczeństwa i rządzących. Obo-
wiązkiem państwa i samorządu jest po-
moc rodzicom w wychowywaniu dzie-
ci, przede wszystkim przez realizowa-
nie w szkołach skutecznych programów
profilaktycznych. Szkolne programy
profilaktyczne powinny być holistycz-
ne, czyli promować dojrzałość u dzieci
we wszystkich dziedzinach życia. Szko-
ły, w zaakceptowanym przez rodziców
programie wychowawczym, muszą
uwzględniać również wychowanie do
trzeźwości.

Na wychowanie w trzeźwości mają
ogromny wpływ środki społecznego
przekazu. Telewizja i Internet nie powin-

ny być wypełnione reklamą alkoholu.
W 2014 roku wyemitowano w telewi-
zji 2 tysiące godzin reklamy. Na rekla-
mę alkoholu w mediach tradycyjnych
wydaje się co roku prawie 400 milio-
nów złotych. To jest wielka manipula-
cja, przez którą spożycie piwa wzrosło
z 30 litrów w latach ’90, do około 100
litrów na osobę obecnie. Niestety rzą-
dzącym, którzy powinni w tej sprawie
działać, brakuje odwagi i odpowiedzial-
ności. Odważne działania niektórych in-
stytucji natrafiają na opór tych, którzy
boją się narazić alkoholowemu lobby.

Mądrości i rozwagi często brakuje
samorządowcom, którzy dzień po dniu
przyczyniają się do kolonizacji polskiej
przestrzeni publicznej przez punkty
sprzedaży alkoholu. Tylko w 2013 r.
samorządy udzieliły ponad 141 tysięcy
zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W Pol-
sce jeden punkt przypada na 250 miesz-
kańców. Każdy taki punkt to więcej
przemocy domowej, to więcej śmier-
telnych wypadków samochodowych,
to więcej gwałtów, więcej chorób, każ-
dy taki punkt, to więcej przegranych
ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia
wskazuje, że zamknięcie jednego punk-
tu sprzedaży na 1000 mieszkańców
obniża prawdopodobieństwo skrajnej
przemocy wobec dzieci o 4 procent.

W 2013 roku spożycie alkoholu
wzrosło do rekordowego poziomu 9,7
litra czystego alkoholu na mieszkańca
Polski. Trzeba jeszcze dodać od 2 do 3
litrów alkoholu nierejestrowanego. Każ-
da złotówka wpływająca do budżetu
państwa ze sprzedaży alkoholu, kosz-
tuje nas potem 4 złote w innych dzie-
dzinach życia. Przypomnijmy także, że
w Polsce żyje około 800 tys. osób uza-
leżnionych, od 2,8 do 3,3 mln pije ry-
zykownie i szkodliwie, prawie 11 tys.
Polaków umiera rocznie od picia legal-
nego alkoholu.

W takiej sytuacji mądry i zatro-
skany o Ojczyznę człowiek musi sta-
wiać pytania: Kto odpowiada za tę tra-
giczną sytuację? Co mogę i powinie-
nem uczynić, aby powstrzymać rozpi-
janie Narodu? Musimy sobie uświado-
mić, że patriotyzm przejawia się przede
wszystkim w trosce o dzieci. Miłość do
Ojczyzny to najpierw miłość do naj-
młodszych rodaków.

Dlatego nie wolno nam milczeć,
ani używać dyplomatycznych słów.
Ponawiamy nasze postulaty: trzeba cał-
kowicie zakazać reklamy alkoholu, zna-

cząco ograniczyć jego ekonomiczną
i fizyczną dostępność, a także zacząć
wreszcie egzekwować prawo zakazu-
jące sprzedaży i podawania alkoholu
nieletnim. Zamiast dyskusji o liberaliza-
cji, powinniśmy raczej otworzyć dys-
kusję o podniesieniu wieku, w którym
można nabywać i spożywać alkohol. To
nie są postulaty ideologiczne, ale opar-
te na badaniach naukowych z wielu
krajów świata. Tu chodzi o  obronę
Polaków przed jednym z największych
współczesnych zagrożeń.

Siostry i Bracia!
O przyszłości Polski zdecyduje

nie tylko rozwój gospodarki, pozycja
militarna czy geopolityczna. Decydują-
ce dla jej losów będzie wychowanie
młodego pokolenia. Dla lepszej i bez-
piecznej przyszłości naszej ojczyzny
polskie rodziny, Kościół i całe społe-
czeństwo powinny się zjednoczyć w
trosce o abstynencję najmłodszych.
Pamiętajmy: rodziny chronią dzieci mi-
łością, Kościół prowadzeniem do Chry-
stusa, szkoły mądrymi programami
wychowawczymi i profilaktycznymi,
władze rządowe i samorządowe stano-
wieniem dobrego prawa, a służby po-
rządkowe i sądy jego egzekwowaniem.

Słowa uczą, a przykłady pociągają.
Dlatego serdecznie dziękujemy bisku-
pom, kapłanom, siostrom zakonnym,
wiernym świeckim i wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy podjęli dar absty-
nencji nie tylko w sierpniu, ale także na
cały czas przygotowań do Światowych
Dni Młodzieży oraz nadchodzącej 1050
rocznicy Chrztu Polski. Dziękujemy
także terapeutom, lekarzom, nauczycie-
lom, wychowawcom, animatorom,
członkom grup, bractw, fundacji i sto-
warzyszeń oraz pracownikom instytu-
cji publicznych, którzy każdego dnia w
różnych rolach wypełniają piękną, choć
tak trudną misję ochrony trzeźwości
Narodu. Oby to wielkie zaangażowanie
było zasiewem, który wyda stokrotny
plon w przyszłości.

W naszych modlitwach polecaj-
my polskie dzieci i polskie rodziny, cały
Kościół i naszą Ojczyznę wstawiennic-
twu Najświętszej Maryi Panny, Jasno-
górskiej Pani i Królowej Narodu Pol-
skiego.

Łomża, dnia 2 czerwca 2015 r.
+ Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości
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W bieżącym roku, 7 sierpnia, minęła 44 rocznica śmierci iwonickiego proboszcza w latach 1942-1971, ks. Erazma
Skórnickiego. Oprócz modlitewnego memento o wieczny spokój jego duszy, rodzi się także wspomnienie jego poezji.
Jeden z wierszy, napisany w 1932 r., niżej prezentowany, swoją treścią wiąże się bardzo wymownie z otaczającą nas
rzeczywistością, również na ojczystej ziemi. Aktualność przesłania kapłana-poety potęguje się mocno w miesiącu sierp-
niu, bo jest to czas swoistej walki duchowej o trzeźwość naszego narodu, o wolność od innych uzależnień i od tego
wszystkiego, co zawiera się w demonicznym haśle - róbta co chceta-.

Gdy chcemy pełne mieć wciąż więzienia,
Pozwólmy pismem zgorszenie siać.
Niechaj po kioskach ich obwieszczenia
Czyta swobodnie najmłodsza brać.

Niech wyobraźnie zbrodnią wzbogaca
I pornografią upoi słuch.
Niech w kinach młodzież swój wstyd zatraca,
Niech w nich młodzieży karmi się duch.

Gdy chcemy pełne mieć wciąż więzienia,
Do kabaretów niech chodzi młódź,
Przez wyuzdanych tańców ćwiczenia
Niech szał się wzmaga, podsyca chuć.

I na grę w hazard roznamiętnioną
Ostatni pieniądz pozwólmy nieść
I przy kieliszku by czas trwoniono,
Rujnując zdrowie, mienie i cześć.

Gdy chcemy pełne mieć wciąż więzienia,
Pozwólmy jeszcze na taką rzecz,
Aby religii w szkole uczenia
Z tygodnia godzin dwie poszły precz.

A w ślad za nimi szkoła zświedczeje,
Pójdą w odstawkę świąteczne dnie,
A dla kapłana znikną nadzieje
Wpływu na dzieci, jak uczył je.

A nauczyciel cóż im wyłoży,
Gdy katolikiem nie będzie sam?
Bo zasad nigdy, jak sługa Boży.
Już normalności nie będzie tam.

Dziecko własnością państwa się stanie,
Na nic się przyda rodziców głos.
Cóż płacz pomoże i narzekanie,
Gdy naród spotka ten przykry los?

Bo gdy nie będzie w sercach młodzieży
Bojaźni Bożej wszczepionej ze szkół,
To się rozpęta plaga kradzieży,
Przez podkopany pod dzieckiem dół.

Owładnie naród rozpusty morze,
Nieporozumień w rodzinach dość.
Plaga rozwodów bardziej się wzmoże,
Zamiast miłości to będzie złość.

Bandytów nowych wzmoże się chmara,
Szubieniczny nie zlęknie ich słup,
Bo gdzie doszczętnie wygasła wiara,
Tam nie ma lęku, bo końcem grób.

Gdy chcemy pełne mieć wciąż więzienia,
Nie reagujmy dopóki czas.
Nie posłuchajmy głosu sumienia,
A przeklnie kiedyś potomność nas.

ks. dr Zbigniew Gowacki
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Wiersz ten wydrukowany został w pierwszej części poezji ks. Erazma Skórnickiego „Wiersze wybrane
 – w Karpatach (Powieść z początku wieku XX wierszem)”, Krosno – wyd. Ruthenus 2014.

Gdy chcemy pełne mieć wciąż więzienia

Poetyckie przesłanie ks. Erazma Skórnickiego
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Zgubne oblicze choroby alkoholowej
Dlaczego alkoholikowi tak

trudno wyrwać się z błędnego koła
uzależnienia i uświadomić sobie ist-
niejącą chorobę alkoholową? Spo-
wodowane jest to funkcjonowaniem
trzech podstępnych mechanizmów
obronnych.

Mechanizm nałogowego regu-
lowania uczuć. Polega on na che-
micznym (alkohol) regulowaniu sta-
nów emocjonalnych. Chodzi o to,
żeby nie odczuwać przykrych emo-
cji. W związku z czym się je „zapi-
ja", wprowadzając się (przynajmniej
w początkowej fazie) w przyjemny
stan odurzenia. Należy przypo-
mnieć o zgubnym działaniu tego
mechanizmu obronnego. Stany
emocjonalne zazwyczaj bywają dla nas
cenną informacją zwrotną. Zrozumia-
łe jest, że jeśli wyrządzimy komuś
krzywdę czy sprawimy przykrość, czu-
jemy się z tym źle. Alkoholik pije, żeby
nie odczuwać tych stanów, które budzą
u niego dyskomfort. Jednak zdecydo-
wanie zafałszowuje to obraz świata
i uniemożliwia właściwe, adekwatne do
sytuacji, odpowiedzialne zachowanie.
Najgorsze w tym mechanizmie jest jed-
nak to, że związuje to alkoholika niero-
zerwalnie z substancją uzależniającą,
jaką jest alkohol i gdyby nie destruk-
cyjne konsekwencje patologicznego
picia, rozstanie z tym środkiem z psy-
chologicznego punktu widzenia byłoby
praktycznie niemożliwe.

Mechanizm iluzji i zaprzeczenia.
Stanowi jeden z centralnych elemen-
tów uzależnienia. W pewnym sensie
każdy z nas go stosuje. Polega on na
zaprzeczaniu faktom. Często nie chce-
my dopuścić do siebie prawdy, bo sta-
je się ona zbyt bolesna. Są to tzw. znie-
kształcenia poznawcze, które spełniają
funkcję szczelnej bariery oddzielającej
człowieka od nieakceptowanej rzeczy-
wistości. W przypadku ludzi zdrowych
nie pociąga to jednak konsekwencji
zagrażających zdrowiu czy życiu, jak
to się dzieje w przypadku uzależnienia
od alkoholu. Alkoholik doprowadza się
do samooszukiwania i zagubienia w
złudzeniach. Przybiera to różnorodne
formy (proste zaprzeczanie, minimali-
zowanie, obwinianie, racjonalizowanie,
intelektualizowanie, odwracanie uwa-

gi, fantazjowanie, koloryzowanie
wspomnień, marzeniowe planowanie).
Na czym polegają te mechanizmy?
 proste zaprzeczanie -

podtrzymywanie, że coś nie istnieje,
mimo że w rzeczywistości nie ma wąt-
pliwości, że fakty są inne. Typowym
i ewidentnym przykładem tego mecha-
nizmu jest uporczywe twierdzenie, że
nie ma problemu z uzależnieniem od
alkoholu pomimo oczywistych dowo-
dów, które potwierdzają występowa-
nie tego problemu,
 minimalizowanie - przy-

znanie się do problemu alkoholowego,
ale przy takim zminimalizowaniu jego
specyfiki, że wydaje się on być zupeł-
nie niepoważny,
 obwinianie - przeniesie-

nie odpowiedzialności za picie na inne
osoby (głównie współmałżonka), w ten
sposób alkoholik próbuje uniknąć wła-
snej odpowiedzialności,
 racjonalizowanie - budo-

wanie alibi, usprawiedliwień, wyja-
śnień własnego zachowania, mających
na celu pomniejszenie własnej odpo-
wiedzialności. Alkoholik przedstawia
w pozytywnym świetle motywy wła-
snego postępowania. Służy to dostar-
czeniu wyjaśnień zachowań związa-
nych z piciem i ukryciu faktu uzależ-
nienia. Mamy tu do czynienie nie
z prostym zaprzeczaniem faktom do-
tyczącym picia, ale z fikcyjnym przed-
stawianiem wyjaśnień dotyczących
przyczyn picia,
 intelektualizowanie -

traktowanie problemu alkoholo-
wego w sposób abstrakcyjny,
przy pomocy uogólnień i speku-
lacji intelektualnych. Ma to na
celu nie dopuszczenie do świado-
mości realnego problemu związa-
nego z uzależnieniem od alkoho-
lu,
 odwracanie uwagi -

zmienianie przedmiotu rozmowy,
w celu uniknięcia tematów do-
tyczących zachowań związanych
z alkoholem,
 fantazjowanie - wyobra-

żanie sobie nierealistycznych sy-
tuacji, wydarzeń i własnych czy-
nów,
 koloryzowanie wspo-

mnień -przedstawianie minionych wy-
darzeń, aby pasowały one do aktual-
nych potrzeb, służących dalszemu pi-
ciu,
 marzeniowe planowanie

- tworzenie sobie wizji rozwiązywa-
nia jakiś życiowych problemów i po-
przestawanie tylko na przeżywaniu
przyjemnych doznań towarzyszących
tym marzeniom.

Wszystkie te mechanizmy, zgod-
nie z zamieszczonymi opisami, unie-
możliwiają alkoholikowi uświadomie-
nie, zobaczenie w realistycznym świe-
tle swojego problemu alkoholowego.

Wraz z postępującym procesem
chorobowym rozwojowi ulega system
iluzji i zaprzeczania, który bezpośrednio
uniemożliwia dostrzeganie destrukcyj-
nego wpływu alkoholu na życie.

Mechanizm „rozdwajania ja".
Polega na wykształceniu u alkoholika
dwóch odmiennych obrazów własnej
osoby. Czemu to służy? Jak już wie-
my, piciu towarzyszy wiele negatyw-
nych konsekwencji, którym alkoholik
na trzeźwo nie jest w stanie sprostać.
W związku z czym wchodzi on
w świat upojenia, gdzie przeżywa sie-
bie jako doskonałego człowieka, bez
poczucia winy wynikającej z konse-
kwencji picia. Na trzeźwo widzi sie-
bie jako nieudacznika, ma poczucie
winyi wstydu za to, czego się dopuścił
w stanie odurzenia. Picie umożliwia mu
więc oczyszczenie siebie z wszelakich
zarzutów względem siebie.



24   Nasza Wspólnota

26 lipca 2015 r. w Iwoniczu odbył się festyn rodzinny, zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej, działający przy parafii pw. Wszystkich Świętych.

 Już od godz. 14.00 plac przy plebanii zapełniał się powoli uczestnikami imprezy, która w niedzielne wakacyjne popołu-
dnie przyciągała szczególnie, zwłaszcza że pogoda dopisała wyjątkowo.  Ze słowem wstępnym zwrócił się do zebranych
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój p. Witold Kocaj. Następnie krótką modlitwą i błogosławieństwem oraz życzeniami
dobrej zabawy uroczystego otwarcia dokonali Ks. Proboszcz Kazimierz Giera w towarzystwie Ks. Prałata Kazimierza
Piotrowskiego. Głos zabrała również Prezes Parafialnego Oddziału Akcji  Katolickiej w Iwoniczu p. Janina Gadzała,
która zachęciła zebranych do korzystania z przygotowanych atrakcji, a tych nie brakowało.
        Dla dzieci przygotowano zjeżdżalnie i trampoliny, możliwość przejażdżki na kucyku, konkursy i zabawy plastyczne
oraz malowanie twarzy, które cieszyło się największą popularnością wśród najmłodszych. Zabawom i pląsom towarzy-
szyła wspaniała oprawa muzyczna w wykonaniu naszego lokalnego DJ Sławka Kielara. Świetnie bawiła się również
nasza młodzież pod przewodnictwem ks. Rafala w towarzystwie gości – uczestników oazy ruchu Światło –Życie,
przebywających w tym czasie w Iwoniczu. Zużytą w czasie zabaw i tańców energię można było uzupełniać na bieżąco
w obficie zaopatrzonym bufecie, w którym nie brakowało napojów, lodów i różnych przekąsek. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się również przygotowywane na miejscu zapiekanki i gorące kiełbaski z grilla.
        Impreza przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze do wczesnych godzin wieczornych i była z pewnością
dobrą okazją do spotkań w gronie rodziny i znajomych oraz przyczyniła się do większej integracji naszego środowiska.
Mamy nadzieję, że w kolejnych latach do organizacji podobnych imprez przyłączą się również inne grupy działające przy
parafii. Ze swej strony dziękujemy wszystkim, których życzliwość i wsparcie umożliwiły organizację festynu, w sposób
szczególny sponsorom, a są nimi:

1.  Burmistrz Gminy Iwonicz - Zdrój
2.  Dom Pomocy Społ. dla Dorosłych
3. P. P. Handl. - Usł. IWOMAR
4. Wyroby Wędliniarskie -  Miejsce Piastowe
5.  Sklep „SAGA” -  Maria, Antoni Gruszka
6.  Piekarnia Iwonicz – Lidia, Andrzej Fiejdasz
7.  Delikatesy „HITPOL”  - Irena Tobiasz
8.  Przed. WENTA - Zielony Koszyk Iwonicz
9.  Sklep Spożywczo- Przem. SŁONECZKO
10. Piekarnia Zarszyn Jolanta Mikosz
11. Stanisław Pękalski

Zabawy i konkursy dla dzieci poprowadziła Firma MEDIALIVE Krosno.

Barbara Trygar

Parafialny Festyn Rodzinny w Iwoniczu
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28 lipca br. w Konwencie Boni-
fratrów w Iwoniczu odbyło się uro-
czyste zamknięcie projektu "Pod Bez-
piecznym Dachem - innowacyjny roz-
wój infrastruktury DPS w Iwoniczu",
w ramach którego: zmodernizowano
kuchnię i pralnię, urządzono ogród -
powstał fitness ogrodowy, tężnia, ja-
cuzzi, oczko wodne, boisko sportowe,
poletka zielno-kwiatowe, wybudowa-
no budynek do hipoterapii, altanę wie-
lofunkcyjną oraz wyposażono pra-
cownię terapeutyczną w sprzęt kom-
puterowy.

W spotkaniu udział wzięli  m.in.:
br. Eugeniusz Kret - Prowincjał Za-
konu Bonifratrów, br. Damian Wasy-
lewicz - Radny Prowincjalny, br. Izy-
dor Adamowicz - Radny i Ekonom
Prowincji, ks. Bogdan Nitka - Pro-
boszcz Parafii w Iwoniczu Zdroju, Sio-
stry Felicjanki, Adolf Kasprzyk - V
-ce Starosta Krośnieński, Zygmunt
Błaż - Starosta Brzozowski, Barbara
Krawczyk - Dyrektor ROPS w Rze-
szowie wraz ze współpracownikami,
Maciej Szymański - Dyrektor Oddzia-
łu PFRON w Rzeszowie, Witold Ko-
caj - Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój

Zamknięcie realizacji projektu
„Pod Bezpiecznym Dachem

- innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu”
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego

Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.
i Jego zastępca Jacek Rygiel, Agniesz-
ka Zygarowicz -  Dyrektor PCPR
w Krośnie, Radny Powiatu Krośnień-
skiego,  przedstawiciele miejskich
i gminnych OPS, Zakładu Karnego
w Warzycach oraz inspektor nadzoru
budowlanego. Był z nami również re-
daktor Nowego Podkarpacia.

Uroczystości rozpoczęły się
Mszą św. odprawioną przez Dzieka-
na i Proboszcza Parafii w Iwoniczu,
ks. Kazimierza Gierę. Po skończonej
Mszy św. wszyscy nowo powstałymi
alejami, prowadzeni przez Gminną Or-
kiestrę Dętą w Iwoniczu przeszli do
ogrodu, gdzie nastąpiła dalsza część
oficjalnego zamknięcia  projektu
i otwarcia nowo powstałej inwestycji.

Dyrektor Domu Tomasz Pół-
chłopek wraz z Przeorem Konwentu
br. Michałem - Ryszardem Ziębą przy-
witali gości, a następnie uroczyście
przecięto wstęgę na znak oddania in-
westycji na użytek całej społeczności
DPS-u oraz społeczności lokalnej.

Po odmówionej modlitwie i bło-
gosławieństwie  ks. Kazimierz Giera
wraz z Przeorem Konwentu udali się

poświęcić nowe obiekty i urządzenia,
natomiast zaproszeni goście mieli czas
na zwiedzanie domu i ogrodu. W tym
czasie w altanie grała Orkiestra Dęta.

Dalsza część uroczystości od-
była się w sali komputerowej, gdzie
Pani Dorota Chilik - koordynator z ra-
mienia Konwentu przedstawiła wizu-
alizację projektu. Następnie obejrza-
no film ukazujący życie Podopiecz-
nych DPS-u, który podkreśla to, jak
zrealizowane w Domu projekty pod-
noszą jakość ich życia. Film został rów-
nież zrealizowany i współfinansowa-
ny ze środków projektowych.

Zespół Black Crows, składają-
cy się z  mieszkańców i pracowników
DPS na nowym sprzęcie muzycznym,
zakupionym również w ramach pro-
jektu szwajcarsko - polskiego, zagrał
dla umilenia czasu kilka utworów.

Br. Michał - jako gospodarz
Konwentu i Domu -  wyraził swoją
radość z zakończenia projektu. Podzię-
kował wszystkim tym - zarówno ze
strony ROPS-u w Rzeszowie, jak
i Konwentu w Iwoniczu, którzy mieli
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swój wkład w realizację zadań. Szczególne podzię-
kowania skierował do Ojca Prowincjała, Ekonoma
Prowincji oraz całego Zarządu za pozytywne zaak-
ceptowanie planu projektu a następnie za wsparcie
finansowe. Wspomniał również o śp. Anastazji Ochę-
duszko - dyrektorze domu, która zainicjowała i roz-
poczęła prace nad projektem.

Głos zabrali również: Prowincjał Zakonu Bo-
nifratrów, Dyrektor ROPS w Rzeszowie, V-ce Sta-
rosta Krośnieński, Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój.
Wszyscy wyrażali się bardzo ciepło o dokonaniach
projektowych czynionych w celu poprawy warun-
ków bytowych Podopiecznych i o atmosferze panu-
jącej w Domu. Na zakończenie głos zabrał przed-
stawiciel Mieszkańców DPS pan Stanisław Prze-
klasa, który w imieniu wszystkich Podopiecznych
Domu podziękował za nową inwestycję.

Na pamiątkę wzięcia udziału w uroczystości
zamknięcia projektu zaproszeni goście otrzymali fol-
der promujący Dom Pomocy Społecznej oraz film
z działalności Domu i o życiu jego Mieszkańców.

Organizatorzy
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Z GŁOWĄ NA KARABINIE

Nocą słyszę, jak coraz bliżej
drżąc i grając krąg się zaciska.
A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży,
wyhuśtała mnie chmur kołyska.
A mnie przecież wody szerokie
na dźwigarach swych niosły ptaki
bzu dzikiego; bujne obłoki
były dla mnie jak uśmiech matki.
Krąg powolny dzień czy noc krąży,
ostrzem świszcząc tnie już przy ustach,
a mnie przecież tak jak i innym
ziemia rosła - tęga nie pusta.
I mnie przecież jak dymu laska
wytryskała gołębia młodość;
teraz na dnie śmierci wyrastam
ja - syn dziki mego narodu.
Krąg jak nożem z wolna rozcina,
przetnie światło, zanim dzień minie,
a ja prześpię czas wielkiej rzeźby
z głową ciężką na karabinie.
Obskoczony przez zdarzeń zamęt,
kręgiem ostrym rozdarty na pół,
głowę rzucę pod wiatr jak granat,
piersi zgniecie czas czarną łapą;
bo to była życia nieśmiałość,
a odwaga - gdy śmiercią niosło.
Umrzeć przyjdzie gdy się kochało
wielkie sprawy głupią miłością.

K.K. Baczyński 4 XII 1943 r.

(...) Jeno wyjmij mi z tych oczu
szkło bolesne - obraz dni,
które czaszki białe toczy
przez płonące łąki krwi.
jeno odmień czas kaleki,
zakryj groby płaszczem rzeki,
zetrzyj z włosów pył bitewny,
tych lat gniewnych czarny pył. (...)
K.K. Baczyński 15 VI 1943 r.

     Powstanie Warszawskie było największą akcją zbroją podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierp-
nia 1944r. do walki w stolicy przystąpiło około 40 do 50 tyś. powstańców. Planowane kilka dni trwało ponad dwa
miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ponad 18 tyś. powstańców, a 25 tyś. zostało rannych. Straty wśród
ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tyś. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy,
ok.500 tyś. wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone. Był to czas, gdy
„przyszło nam do wroga strzelać z brylantów” Takim niewątpliwie brylantem był m. innymi poeta Kamil Baczyński,
który zginął w powstaniu w wieku 23 lat.

71. Rocznica Powstania Warszawskiego

Krzysztof Kamil Baczyński
(1921-1944)

(...) Których nam nikt nie wynagrodzi
i których nic nam nie zastąpi,
lata wy straszne, lata wąskie
jak dłonie śmierci w dniu narodzin.(...)
Lata, o moje straszne lata,
nauczyłyście wy nas wierzyć
i to był kostur nam na drogę,
i z nim się resztę burz przemierzy. (...)
K.K. Baczyński 24 III 1944 r.

„Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne...”
wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
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Największe międzynarodowe wydarzenie
w południowo-wschodniej Polsce czyli 9. Polonijny
Festiwal  Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

już za nami

Aż 19 dziecięcych zespołów folk-
lorystycznych z ośmiu krajów świata
wzięło udział w 9. Polonijnym Festi-
walu Dziecięcych Zespołów Folklory-
stycznych, który 17 lipca 2015 r. roz-
począł się w Iwoniczu-Zdroju.

W piątek, 17 lipca 2015 r. Mszą
Świętą w intencji uczestników Festi-
walu i Polonii, sprawowaną w koście-
le parafialnym pw. Św. Iwona i MB
Uzdrowienie Chorych oraz korowo-
dem i występem zespołu „Lubatowia-
nie” zainaugurowany został 9. Polo-
nijny Festiwal Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdro-
ju. O godz. 19.30 na Placu Dietla odbył

się wielki koncert pod nazwą „Folklor
połączył nas”.

Dyrektorem Festiwalu był Ma-
riusz Grudzień a Dyrektorem Arty-
stycznym Nina Wojturska. Polonijny
Festiwal Dziecięcych Zespołów Folk-
lorystycznych w Iwoniczu-Zdroju to
jedna z największych imprez między-
narodowych na terenie południowo-
wschodniej Polski. W trakcie blisko
tygodniowego pobytu dzieci występo-
wały przed dużą publicznością, uczest-
niczyły w warsztatach i poznawały
piękno Iwonicza-Zdroju. Dzięki stara-
niom Bartłomieja Bykowskiego, byłe-
go już Dyrektora Gminnego Ośrodka

Kultury, Festiwal otrzymał wsparcie
finansowe od Ministerstwa Spraw Za-
granicznych RP.

Podczas drugiego dnia Festiwalu
odbył się pierwszy i drugi koncert fe-
stiwalowy. Wystąpiły zespoły z Biało-
rusi, Kanady, Litwy, Stanów Zjedno-
czonych, Czech i Ukrainy. Trzeci
i czwarty koncert festiwalowy odbył
się w niedzielne popołudnie, gromadząc
wielką rzeszę widzów z terenu Gminy
Iwonicz-Zdrój i powiatu krośnieńskie-
go. Tego dnia zaprezentowały się ze-
społy z Białorusi „Karolinka”, z Ka-
nady „Źródło”, z Rosji „Gaik”, ze Sta-
nów Zjednoczonych „Mały Lajkonik”
oraz „Kukułeczka” z Łotwy, „Biały
Orzeł” i „Oberek” z Kanady, „Wołyń-
skie Słowiki” z Ukrainy i „Polanie” ze
Stanów Zjednoczonych.

Występy dzieci z ośmiu krajów
świata to nie tylko ożywienie tradycji
polskiego barwnego folkloru, ale rów-
nież niezwykła lekcja patriotyzmu. Nie
trudno było dostrzec łzy w oczach licz-
nie zebranej publiczności, gdy zespół
„Wołyńskie Słowiki” z Ukrainy wystą-
pił z niezwykle wzruszającym progra-
mem artystycznym wykonując „Pol-
skie kwiaty” autorstwa Magdaleny
Nazaretanki. Utwór ten powstał z oka-
zji przyjazdu z Ameryki do Polski jed-
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nej ze współsióstr  zakonu.
Dnia 21 lipca 2015 r. na Placu

Dietla w Iwoniczu-Zdroju odbył się
przedostatni koncert, który transmito-
wany był przez TVP Rzeszów. Na
scenie zaprezentowały się zespoły
z wszystkich ośmiu krajów. Koncert
rozpoczął się o godz. 19.30. Przy-
ciągnął wielu mieszkańców Iwonicza
oraz gości uzdrowiska. Około godziny
21.30 na scenę zaproszeni zostali
wszyscy uczestnicy Festiwalu, którzy
na zakończenie wykonali niezwykle
wzruszający utwór „Kraj rodzinny
matki mej” uważany przez wielu za
tzw. „Drugi Hymn Polonijny”. Warto
było przyjechać do Iwonicza-Zdroju
i odebrać lekcję patriotyzmu od tych,
którzy choć w różnych częściach
świata Ojczyznę przechowują głębo-
ko w swoich sercach.

Mizeria ogórkowa

Składniki;
1 kg ogórków
2 średnie cebule
2-3 ząbki czosnku
1 pęczek zielonego koperku
1 szklanki octu winnego 6%
1 łyżki cukru
pieprz
sól

W środę, 22 lipca odbył się ostat-
ni koncert festiwalowy 9. Polonijnego
Festiwalu Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdro-
ju. Finałowy koncert zgromadził na
Placu Dietla kilka tysięcy widzów.
Koncert galowy „Folklorem malowane”
rozpoczął się o godz. 19.30. Przed licz-
nie zebraną publicznością zaprezentowa-
ły się wszystkie zespoły biorące udział
w Festiwalu: Raduńskie Słowiki, Kuja-
wiak, Piast, Jutrzenka, Krakusy, Małe
Oldrzychowice, Szkoła Tańca Sokół,
Polanie znad Dniepru, Wesoły Ludek,
Karolinka, Źródło, Gaik, Mały Lajkonik,
Kukułeczka, Biały Orzeł, Oberek, Wo-
łyńskie Słowiki i Polanie, łącznie 19 ze-
społów z ośmiu krajów świata. Realiza-
cję telewizyjną przeprowadziła Telewi-
zja Polska, a do Iwonicza-Zdroju przy-
był Dyrektor TVP Polonia.

Podczas występów dzieci i mło-
dzież zaprezentowały umiejętności ta-
neczne, aktorskie i wokalne. Uczest-
nicy przypomnieli publiczności staro-
polskie zabawy, takie jak „Stary nie-
dźwiedź”, „Ciuciubabka” oraz „Łabę-
dzie”.

Na zakończenie przedstawiciele
wszystkich zespołów odebrali z rąk
organizatorów statuetki festiwalowe
oraz zwrócili burmistrzowi klucze do
miasta, które otrzymali w dniu rozpo-
częcia Festiwalu. Gdy wszyscy zna-
leźli się na scenie nastąpiło wspólne
odśpiewanie Hymnu Polonii „Marsz
Polonia”. Ten podniosły i wzruszają-
cy moment na długo zostanie zapamię-
tany przez tych, którzy zechcieli towa-
rzyszyć dzieciom i młodzieży przez
wszystkie dni Festiwalu.

Grzegorz Nieradka

NASZE
PRZEPISY

W y k o n a n i e
Ogórki obrać, zetrzeć na plasterki,
posolić, wymieszać i zostawić na pół
godziny. Następnie odcisnąć sok, do-
dać drobno posiekany koperek, pokro-
jone cebule, przeciśnięty przez praskę
czosnek, ocet i cukier. Doprawić, wy-
mieszać i przełożyć do słoików. Za-
kręcone słoiki pasteryzować ok. 20
minut.

Podawać jako dodatek do mięsa
i ziemniaków.

Mizeria z miodem

Składniki:
Zalewa na 2 kg ogórków
1 litr wody
1,5 szklanki cukru
1 szklanka octu 10% lub0,75 szklan-
ka, jeżeli chcemy, żeby była łagodniej-
sza
2 czubate łyżki soli
2 łyżki miodu
Wykonanie
2 kg ogórków (nie obierać), pokroić
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w grube plastry (grubość ok. pół cen-
tymetra) włożyć do słoików. Z poda-
nych składników zagotować zalewę
i zalać ogórki. Pasteryzować bardzo
krótko 5 minut. Ostudzić.

Keczup z cukini

1,5 kg cukini obranej
0,5 kg cebuli
2 szklanki cukru
szklanka octu 6% lub 0,5 szklanki 10%
łyżeczka słodkiej papryki
łyżeczka pieprzu cayenne (chili) fir-
ma Kamis dostępny w Dukli „Cen-
trum”
400 gram koncentratu pomidorowego
1,5 łyżki soli

Wy k o n a n i e
cukinię zetrzeć na tarce - grube oczka
cebulę drobno posiekać. Zasypać solą,
pomieszać, odstawić na 6 godzin. Nie
wyciskać, gotować na papkę. Dodać
cukier, ocet, gotować 20 minut. Do-
dać przecier pomidorowy i gotować
kolejne 20 minut. Miksujemy całość
i do słoików. Pasteryzujemy10 minut.

Buraczki czerwone z cukinią

Składniki:
3 kg czerwonych buraczków
1kg cebuli
3 kg młodej cukini
0,5 kg papryki
sól
Zalewa:
1 szklanka wody
1 szklanka oleju
1 szklanka octu 10%
2 – 3 płaskie łyżeczki soli
3 łyżki cukru
kilka ziaren ziela angielskiego
kilka ziaren pieprzu
kilka listków laurowych

W y k o n a n i e
Cebulę pokroić w drobną kostkę, po-
solić, odstawić. Paprykę oczyścić drob-
no pokroić. Buraczki oczyścić, ugoto-
wać ze skórką, następnie obrać ze
skórki i zetrzeć na tarce o grubych
oczkach. Podobnie zetrzeć cukinię (nie
obierać). Posolić i odstawić. Odcisnąć
cebulę i cukinię. Wymieszać z buracz-
kami i papryką.

Składniki zalewy wymieszać, dodać
wymieszane warzywa. Całość goto-
wać przez około 20 minut. Doprawić
do smaku i przełożyć do słoików,
szczelnie zakręcić i pasteryzować
przez około 10 -15 minut. Podawać
jako dodatek do drugiego dania.

Sałatka z cukini

Składniki:
1kg cukini młodej
0,5 kg świeżych ogórków
25 dag papryki
25 dag cebuli
30 dag marchewki
2-3 ząbki czosnku
1-3 łyżki pokrojonej natki pietruszki
1 łyżka soli
2 łyżki cukru
5-6 łyżek gęstego przecieru pomido-
rowego
1 szklanki oliwy
1 szklanki octu winnego 6%

W y k o n a n i e
Marchewkę obrać, paprykę oczyścić
i pokroić w drobną kostkę, czosnek
przecisnąć przez praskę i dodać po-
zostałe składniki. Wymieszać i pozo-
stawić na noc. Przed włożeniem do
słoików doprawić. Dobrze zakręcone
słoiki pasteryzować przez około 35- 40
minut.
Pyszna jako dodatek do wędlin i dru-
gich dań.

Koreczki ogórkowe z nacią selera

Składniki:
2 kg małych ogórków
2-3 cebule
gałązki selera naciowego

Do namoczenia:
4 szklanki wody
1 szklanki soli

Zalewa:
3 szklanki wody
1 szklanka octu 10%
1 1/2 szklanki cukru
kilka ziaren ziela angielskiego
kilka ziaren gorczycy
kilka listków laurowych
1 łyżeczka przyprawy do szaszłyków

W y k o n a n i e
Ogórki dokładnie oczyścić, pokroić ze
skórką na grube plastry (koreczki).Ce-
bulępokroić w krążki. Wymieszać
i zalać 4 szklankami wody z rozpusz-
czoną solą. Odstawić na około 3 go-
dziny. Przygotować zalewę z wymie-
nionych składników. Zagotować i do-
prawić do smaku. Do każdego słoika
włożyć po jednej gałązce selera i na-
pełnić słiki odciśniętymi ogórkami z
cebulą. Każdy słoik zalać gorącą za-
lewą, zakręcić i pasteryzować przez
około 10 minut.
     Doskonałe do kaszy gryczanej,
ziemniaków, mięsa i wędlin.

S M A C Z N E G O
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