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Klasa  III a
wych. Beata Milińska i Anna Gaweł
1. Albrycht Julia
2. Bolanowski Bartosz
3. Czekaj Paulina
4. Czekański Radosław
5. Foremny Paweł
6. Jakubczyk Nikola
7. Jarosz Rafał
8. Jarosz Szymon
9. Kandefer Anna
10. Kandefer Mateusz
11. Kandefer Szymon
12. Kowalski Łukasz
13. Litwin Martyna
14. Materniak Michał
15. Menet Kamil
16. Piękoś Kamil
17. Pyter Paulina
18. Rajchel Dominik
19. Rajchel Gabriel
20. Stanisz Kacper
21. Stapiński Jakub
22. Zima Mateusz
23. Menet Jan – z klasy 2b

Klasa III b
wych. Liliana Welz
1. Bukowski Bartosz
2. Czupska Julia
3. Frodyma Adrianna
4. Gazda Weronika
5. Grysztar Dominik
6. Jakubowicz Filip
7. Kandefer Szymon
8. Kinel Szymon
9. Kuczała Jonatan
10. Kuliga Karolina
11. Lorenc Karolina
12. Lorenc Szymon
13. Niemczyk Adrian
14. Nycz Mateusz
15. Patla Izabela
16. Pojnar Adrian
17. Pyter Diana
18. Ziembicki Kamil

Kl. III a
Wychowawca: Sabina Józefowicz-Boczar
1. Bołd Weronika
2. Curzydło Paweł
3. Juszczyk Natalia
4. Kandefer Aleksandra
5. Kielar Weronika
6. Litwin Dominik
7. Lorenc Artur
8. Loś  Elżbieta
9. Pietrasz Dominik
10. Stanisz Adrian
11. Szczurek Urszula
12. Tekieli Szymon
13. Tomkowicz Aleksandra
14. Zajdel Gabriel
15. Boruta Gracjan

Kl. III b
Wychowawca: Wojciech Penar
1. Buczek Michał
2. Bulza Paweł
3. Dawidko Piotr
4. Dębiec Wiktoria
5. Frydrych Damian
6. Jung Agnieszka
7. Kandefer Rafał
8. Kenar Weronika
9. Kinel Oktawia
10. Kinel Przemysław
11. Kustroń Dominik
12. Niemczyk Izabela
13. Nycz Bartosz
14. Prajsnar Jakub
15. Rymarowicz Magdalena
16. Smolińska Wiktoria
17. Szubrycht Emilia
18. Wdowiarz Karolina
19. Znój Izabela Anna
20.Zygmunt Daniel

Lista dzieci komunijnych
15 maja 2016

Lista bierzmowanych
23 maja 2016
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Samo państwo powstało jeszcze
przed połową X wieku na terenie
obecnej Wielkopolski. Źródła pisane
nie przekazały nam precyzyjnej infor-
macji o tym jak to się stało. Owszem,
późniejsi kronikarze donosili o legen-
darnych poprzednikach Mieszka: Pia-
ście, Siemowicie, Leszku i Siemomy-
śle. Znacznie później do tych wpółle-
gendarnych władców dołączył Krak -
mityczny (co nie znaczy, że na pewno
nieistniejący) założyciel Krakowa oraz
Lech, legendarny praprzodek Polaków
i założyciel Gniezna. Nazwa tego gro-
du - oznaczająca „gniazdo” - wyda-
wała się niegdyś przemawiać za jego
pradawnością, a staropolscy kronika-
rze podawali nawet, dość niefrasobli-
wie, datę jego założenia - rok 550.
Dzięki ostatnim badaniom archeolo-
gicznym wiemy jednak, że potężne
wały Gniezna powstały dopiero... oko-
ło 940 roku. Jednocześnie płonęły licz-
ne starsze grody na terenie dzisiejszej
Wielkopolski, a na ich miejscu wyra-
stały nowe, co było widomym zna-
kiem politycznego trzęsienia ziemi.

Wygląda więc na to, że państwo
Polan wyłoniło się z mroku dziejów
jako dzieło Mieszkowego ojca lub co

1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI
CO O CHRZCIE POLSKI WIEDZIEĆ WYPADA
[965 Dąbrówka przybywa do Mieszka]
[966 Mieszko książę Polski przyjmuje chrzest]
Te dwa lakoniczne zdania zapisane w średniowiecznym Roczniku kapitulnym krakowskim kryją w sobie

bogactwo brzemiennych w skutki wydarzeń. Chrzest Mieszka, księcia Polan, wprowadził przecież państwo
i naród polski na arenę europejską.

najwyżej dziada. Polanie podporząd-
kowali sobie najpierw samą Wielko-
polskę, potem zaś tereny sąsiednich
słowiańskich plemion. Na pewno nie
od razu wykształciło się poczucie
wspólnoty zjednoczonych (czy raczej
podbitych) plemion, którym odtąd
przewodzili Polanie. Wiadomo jed-
nak, że ów młody twór państwowy
dość szybko napotkał poważną prze-
szkodę na drodze swojego rozwoju:
pogańskich Wieletów, zamieszkują-
cych na północnym zachodzie. Star-
cie z Wieletami okazało się niebez-
pieczne i trudne. W walkach z nimi
zginął nawet brat Mieszka. Trudno
powiedzieć, na ile groźne mogły być
konsekwencje tej klęski. W każdym
razie książę Polan musiał szukać so-
juszników. Znalazł ich w Czechach.
A trzeba przypomnieć, że w tamtych
wiekach wszelkie sojusze zwykło się
pieczętować małżeństwem. Mieszko
zawarł więc sojusz z Czechami i za-
razem pojął za żonę Dobrawę (jej imię
zapisywano w różnych formach), cór-
kę czeskiego księcia Bolesława.

Czesi byli już wówczas chrześci-
janami. Małżeństwo pogańskiego,
a zatem barbarzyńskiego księcia

z chrześcijańską księżniczką każe do-
myślać się, że Mieszko zapewne już
wtedy zamierzał się ochrzcić. Jakoż -
jak wiemy - chrzest nastąpił co naj-
wyżej w rok po przybyciu Dobrawy
do Mieszka.

Czy książęca decyzja była ko-
niunkturalna, jak podawała PRL-
owska propaganda i ówczesne pod-
ręczniki? No cóż. Materialistyczny
światopogląd wszystko sprowadzał
do materii, lekceważąc wymiar du-
chowy. Tymczasem w wiekach śred-
nich wiara i polityka, duch i materia
stanowiły jedno. W zasadzie zupełnie
nie znano ateizmu i niewiary. Istnienie
świata nadprzyrodzonego nie budziło
wątpliwości. Tak więc, mimo że
chrzest Mieszka miał z pewnością po-
lityczne tło, to jednak nowo ochrzczo-
ny przyjmował go z wiarą. Niezależ-
nie od tego podejmował swoją decyzję
ze świadomością głębokich i bynaj-
mniej niekoniunkturalnych konse-
kwencji swego kroku: zarówno ducho-
wych, jak i materialnych, co znaczy
cywilizacyjnych. Doskonale wiedział,
że oto nieodwracalnie wprowadza
swoje państwo do nowego świata.
Toteż piszący półtora wieku później
kronikarz, zwany przez nas Gallem
Anonimem, nie wspomniał o tymcza-
sowym wieleckim zagrożeniu (wiemy
o nim skądinąd). W zamian za to pięk-
nie opowiedział o małżeństwie i chrzcie
polańskiego władcy, które miały dlań
wymiar ponadczasowy:

„Mieszko objąwszy księstwo
zaczął dawać dowody zdolności umy-
słu i sił cielesnych i coraz częściej
napastować ludy [sąsiednie] dooko-
ła. Dotychczas jednak w takich po-
grążony był błędach pogaństwa, że
wedle swego zwyczaju siedmiu żon
zażywał. W końcu zażądał w małżeń-
stwo jednej bardzo dobrej chrześci-
janki z Czech, imieniem Dąbrówka.
Lecz ona odmówiła poślubienia go,
jeśli nie zarzuci owego zdrożnego
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obyczaju i nie przyrzeknie zostać
chrześcijaninem. Gdy zaś on [na to]
przystał, że porzuci ów zwyczaj po-
gański i przyjmie sakramenta wiary
chrześcijańskiej, pani owa przybyła
do Polski z wielkim orszakiem [do-
stojników] świeckich i duchownych,
ale nie pierwej podzieliła z nim łoże
małżeńskie, aż powoli a pilnie zazna-
jamiając się z obyczajem chrześcijań-
skim i prawami kościelnymi, wyrzekł
się błędów pogaństwa i przeszedł na
łono matki-Kościoła.

Pierwszy więc książę polski
Mieszko dostąpił łaski chrztu za
sprawą wiernej żony; a dla sławy jego
i chwały w zupełności wystarczy [je-
śli powiemy], że za jego czasów
i przez niego światłość niebiańska na-
wiedziła królestwo polskie”, [przeł.
Roman Gródecki]

Czy rzeczywiście Dobrawa prze-
konała Mieszka do tej decyzji? Twier-
dził tak nie tylko Gall Anonim, ale
i kronikarz niemiecki Thietmar z Mer-
seburga, piszący za życia Mieszko-
wego syna, Bolesława Chrobrego.
Trudno przecenić zasługi Dobrawy
w nawróceniu Mieszka i szerzeniu
wiary. To niewątpliwie w jej orszaku
przybyli do Polan pierwsi kapłani,
ona zaś sama miała -jak twierdzą nie-
które kroniki - ufundować jeszcze
przed chrztem Mieszka pierwszą
świątynię chrześcijańską w państwie
Polan, niewielki kościół Najświętszej
Marii Panny na Ostrowie Tumskim
w Poznaniu.

A co do Wieletów, to Mieszko już
wkrótce otrzymał od swego teścia
posiłki, dzięki którym mógł ich po-
konać. Jednocześnie, jako chrześci-
jański już książę, zyskał tytuł „przy-
jaciela cesarza”. Zapewne zaraz po-
tem, w roku 968, do państwa Polan
przybył biskup Jordan. Część bada-
czy uważa, że powstało wówczas
pierwsze polskie biskupstwo - z sie-
dzibą w Poznaniu. Inni sądzą, że bi-
skupstwo poznańskie utworzono do-
piero w roku 1000 wskutek zjazdu
gnieźnieńskiego, wraz z ustanowie-
niem archidiecezji gnieźnieńskiej
z diecezjami w Poznaniu, Krakowie,
Wrocławiu i Kołobrzegu. Wcześniej
zaś Jordan i jego następcy rezydują-
cy w państwie Mieszka i Bolesława
Chrobrego nie byli przypisani do kon-
kretnego miejsca. Tej kontrowersji
zapewne nie da się rozstrzygnąć. Po-

zostaje podziwiać błyskawiczny roz-
wój chrześcijańskiego państwa Polan
i jego Kościoła. To były rzeczywiście
narodziny mocarstwa - zauważmy, że
konkurencyjne Czechy, schrystianizo-
wane znacznie wcześniej,

uzyskały własną archidiecezję
ponad trzy stulecia później niż Pol-
ska.

Nie wiemy, gdzie odbył się chrzest
Mieszka. Kronikarze bardzo długo nie
wypowiadali się na ten temat. Dopie-
ro w XIV wieku zaczęto pisać, że ta
ceremonia miała miejsce w Poznaniu,
a potem - że w Gnieźnie. Czy te su-
pozycje opierały się na domysłach,
miejscowej tradycji, a może na jakichś
konkretnych, wcześniejszych źró-
dłach? Nie wiemy. W związku z tym
oba miasta toczą do dziś spór o ho-
nor bycia miejscem chrztu Mieszka.
Spór nieco jałowy, jako że w X wie-
ku nie znano jeszcze współczesnego
pojęcia „stolicy” królestwa. Książę
rezydował kolejno w różnych waż-
nych ośrodkach, które mogły mieć
podobną rangę. Wprawdzie Gniezno
zostało wkrótce stolicą arcybiskupią,
ale to prawdopodobnie w Poznaniu
stanęła pierwsza monumentalna ka-
mienna świątynia, której fundamenty
odkryte zostały przez archeologów
podczas badań wewnątrz tutejszej
katedry. Pod nawą główną odkryto
wielką wapienną misę. Podobne, choć
mniejsze, znaleziono w ruinach mo-
narszej kaplicy na wyspie Ostrów
Lednicki, pomiędzy Poznaniem
a Gnieznem. Czyżby to były chrzciel-
nice? Część badaczy zdecydowanie
przeczy, część potwierdza. Oczywi-
ście Polan chrzczono najpewniej
i w Poznaniu, i w Gnieźnie, i na Led-
nicy, acz niekoniecznie w owych „ba-
senach” (zresztą lednicka kaplica po-
wstała raczej po 966 r.). A gdzie
przyjął chrzest Mieszko? Tego się już
nie dowiemy. Można tylko przypusz-
czać, że wyznał on wiarę w Chrystu-
sa w Wielkopolsce, w Wielką Sobo-
tę, czyli 14 kwietnia 966 roku - zgod-
nie z tradycją udzielania chrztu doro-
słym poganom w tym właśnie dniu.

Czy Polanie przyjmowali Chry-
stusa chętnie, czy też stawiali nowej
wierze opór, żałując dawnych bogów?
Wiele o tym nie wiemy, ale pamiętaj-
my, że wiara - czy to pogańska, czy
chrześcijańska - traktowana była
przez ówczesnych ludzi niezwykle

serio. Przyjęcie Chrystusa musiało
oznaczać prawdziwą przemianę
w postrzeganiu świata. Z początku
musiała się ona dokonywać głównie
pośród elit, ale przecież nie wyłącz-
nie. Już na długo przed chrztem
Mieszka w państwie Polan pojawiali
się chrześcijanie. Chrześcijański był
już - przynajmniej częściowo - Śląsk,
a także Małopolska, które zanim we-
szły w skład państwa pierwszych Pia-
stów, należały do Czech, czyli do pań-
stwa chrześcijańskiego.

Wraz z nową wiarą Polanie do-
tknęli nowego świata wartości. Nie
tylko dlatego, że Mieszko, dotąd za-
ledwie wódz plemienia, stawał się
władcą z łaski Bożej. Był teraz księ-
ciem chrześcijańskim, zobowiązanym
do wspierania Kościoła głoszącego
Ewangelię. Głoszenie Ewangelii
i świadectwo wiary dawane przez lu-
dzi prawdziwie nabożnych i świętych
musiały wywierać na Polanach wiel-
kie wrażenie. Oto dowiadywali się, że
Bóg kocha wszystkich ludzi bez róż-
nicy, że wszyscy są wobec Niego rów-
ni, i że On sam oddał za nich życie,
po czym zmartwychwstał po to, aby
i oni wszyscy zmartwychwstali. Da-
lej, dowiadywali się, że wszyscy zo-
bowiązani są do czynienia dobra, i że
wszystkich - obojętnie, czy króla, czy
biskupa, czy wielmożę, czy chłopa -
czeka po śmierci sprawiedliwy sąd
i niebo lub piekło.

A poza wszystkim Kościół niósł
wówczas ze sobą cywilizację, której
Polanie wcześniej nie znali. Przecież
jedynie ludzie Kościoła posługiwali
się pismem i międzynarodowym ję-
zykiem - łaciną, dzięki którym moż-
na było poznać dzieje królestw istnie-
jących współcześnie i wkroczyć
w świat, którego nasi przodkowie nie
znali. Skromna jeszcze cywilizacja
państwa Polan zaczęła zakorzeniać
się w kulturach starszych od siebie:
żydowskiej, greckiej i rzymskiej, które
w tamtych wiekach miały już od daw-
na chrześcijańskie oblicze. Nie spo-
sób wyobrazić sobie dziś Polski i ca-
łej naszej kultury bez tego dziedzic-
twa. Poprzez chrzest Mieszka Polska,
wkraczając w świat chrześcijańskiej
wiary, włączyła się w wielką cywili-
zację Zachodu.

Jacek Kowalski
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„JEŚLI NAPRAWDĘ
ISTNIEJESZ...”
Nasza baza wojskowa znajdowa-

ła się na Morzu Południowochińskim,
około piętnaście kilometrów od dzie-
wiczej plaży. Od czasu do czasu od-
wiedzałam żonę innego wojskowego,
która prawie codziennie pływała w oce-
anie. Pewnego dnia przy kawie wyzna-
ła mi, że ma silną depresję i niedawno
próbowała odebrać sobie życie.

Chcąc upozorować wypadek, posta-
nowiła wypłynąć daleko w morze i uto-
nąć. Kiedy jednak znalazła się na szla-
kach żeglugowych i poczuła prądy,
stwierdziła, że jednak nie chce umierać.
Brzeg był wówczas ledwie widoczną
linią na horyzoncie. Moja znajoma ni-
gdy nie była szczególnie wierząca, ale
w tym dramatycznym momencie zawo-
łała: „Boże, jeśli naprawdę istniejesz, po-
zwól mi dotrzeć do brzegu!”.

Oczywiście, dotarła do brzegu!. Nie
wyglądała też na osobę w depresji. Uzna-
ła, że Bóg ocalił ją przed utonięciem,
dając tym samym powód, by w Niego
uwierzyć. Po raz pierwszy usłyszałam,
że w dzisiejszych czasach Bóg może
bezpośrednio zadziałać w czyimś życiu.
Dało mi to nadzieję. Może Bóg nie jest
jednak odległym, bezosobowym bó-
stwem. Może zechce pomóc także i mnie.

Tego dnia zawołałam do Zbawi-
ciela, w którego nie wierzyłam, ale
miałam nadzieję, że istnieje. Popro-
siłam Go o znak. Na naszej plaży ni-
gdy nie było muszli. Powiedziałam:
„Boże, jeśli istniejesz, spraw, żebym
znalazła tu muszlę. Jeśli to zrobisz,
postaram się Ciebie poznać”.

Duch Święty musiał już we mnie
działać, gdyż przez wiele godzin prze-
szukiwałam całe kilometry plaży. Ale
w końcu znalazłam muszlę! Bóg od-
powiedział na moją modlitwę!

Boże, jeśli naprawdę istniejesz…
Mając dwadzieścia parę lat, roześmiałabym się w głos, słysząc, że Bóg może być moim przyjacielem. Religia

była dla mnie rodzajem układanki, w którą bez trudu włączałam elementy coraz to nowych wyznań. Filozofia
niemiecka, mistycyzm Wschodu czy panteizm były dla mnie o wiele bardziej fascynujące niż wiara katolicka
moich rodziców. Żadne z nich nie mówiło też o osobistej przyjaźni z Bogiem.

Z takim nastawieniem do religii w 1970 roku zawarłam związek małżeński. Mój mąż służył w Siłach Po-
wietrznych i otrzymał przydział na południe Japonii. Nie znałam japońskiego i spotkałam tam niewiele osób,
z którymi mogłabym nawiązać bliższe kontakty. Bardzo szybko urok nowości prysnął, a ja zaczęłam czuć się
samotna. System wierzeń, który z upodobaniem zbudowałam, nie przydawał mi się na nic; wydumane odpowie-
dzi na życiowe pytania nie były w stanie rozwiać moich niepokojów ani ulżyć depresji, która ogarniała mnie
coraz bardziej. Nie potrzebowałam idei, ale przyjaciela, na którym mogłabym się oprzeć.

Dotrzymując umowy, zaczęłam
bywać na niedzielnej Mszy świętej.
Zaangażowałam się też w wolonta-
riat i hojniej wspomagałam ubogich.
Szukałam Pana, czyniąc to, co wi-
działam u innych chrześcijan. Czułam
jednak, że to wszystko jest puste i nie
porusza mojego wnętrza tak, jak tam-
to przeżycie na plaży.

CHWILA PRAWDY
Kilka lat później, kiedy wróciliśmy

już z mężem do Stanów Zjednoczonych,
poznałam kilku katolickich studentów
z miejscowego kampusu. Od razu za-
uważyłam ich inny stosunek do prak-
tykowania wiary. Robili to nie z poczu-
cia obowiązku, ale ponieważ mieli głę-
boką osobistą relację z Bogiem.

Kiedy rozmawiali o modlitwie, nie
była to dla nich abstrakcyjna teoria.
Mówili na przykład: „Przeczytałem
fragment Pisma Świętego i Bóg poka-
zał mi, żebym się nie bał zmienić kie-
runku studiów”. Bóg był dla nich kimś
żywym, kogo z radością wspólnie
uwielbiali - nie tylko w niedziele, ale
i w dni powszednie. Było to dla mnie
niezwykle atrakcyjne. Kiedy na kam-
pusie zapowiedziano rekolekcje dla
kobiet, postanowiłam się zapisać.

Na rekolekcjach zrozumiałam wresz-
cie, czego mi brakuje. Polecono nam na-
rysować koło symbolizujące nasze życie,
a następnie umieścić w nim symbole
spraw, które są dla nas najważniejsze.
W moim kółku znalazły się takie elemen-
ty, jak bezpieczeństwo finansowe, dzieci
i kupno domu. Uświadomiłam sobie, że
Jezus nie tylko nie jest w centrum mojego
życia, lecz stoi poza jego obrębem!

OSOBISTA RELACJA
Wyszłam na zewnątrz ośrodka re-

kolekcyjnego znajdującego się w Gó-

rach Kaskadowych stanu Oregon.
Ścieżka doprowadziła mnie do czyste-
go, wartkiego strumienia. Patrzyłam
na płynącą wodę i różnobarwne kamie-
nie, wdychałam zapach sosen, spoglą-
dałam na porośnięte drzewami brzegi.
Wśród tego piękna przeprosiłam Je-
zusa za to, że potraktowałam Go jak
zajęcia nieobowiązkowe na uczelni.

Zaskoczyło mnie, że przywiódł mi
na myśl swoją śmierć na krzyżu. Po-
wiedział, że nawet gdybym była jedyną
osobą na ziemi, umarłby, aby mnie
zbawić. Tylko dla mnie. Jezus nie skar-
cił mnie, lecz pokazał, jak ważna dla
Niego jest osobista relacja ze mną. Czy
jest ona równie ważna dla mnie?

Byłam głęboko wzruszona. Bóg
zaprosił mnie do przyjaźni ze sobą!
Moja hierarchia wartości musiała
odtąd ulec zmianie. Wiara nie mogła
być dla mnie dłużej ćwiczeniem inte-
lektualnym czy zbiorem praktyk, lecz
wypływać z serca. Tak zaczęła się
moja przyjaźń z Jezusem.

Od tej pory minęło wiele lat,
a Boża obietnica - „Będziecie Mnie
szukać i znajdziecie Mnie, albowiem
będziecie Mnie szukać z całego ser-
ca” (Jr 29,13) - stała się dla mnie rze-
czywistością. W Jezusie odnalazłam
Przyjaciela, który doradza i pociesza,
koryguje moje postępowanie i cieszy
się ze mną tak, jak nie jest w stanie
tego zrobić nikt inny. Wspólnie z Nim
przeżywam nieszczęścia i radości.
Wizyty u bliskich w hospicjum, przyj-
ście na świat dziecka, problemy finan-
sowe, codzienna szarówka i nadzwy-
czajne wydarzenia - wszystko to sta-
je się okazją do rozmowy i coraz bliż-
szego kontaktu z moim Przyjacielem
i Zbawcą, który oddał życie po to, by
zdobyć moje serce. On zawsze dopro-
wadzi mnie bezpiecznie na brzeg.

Jeanne Dang
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KONCENTRACJA NA SOBIE
Jak się jednak okazało, samodziel-

ne życie na studiach było najwięk-
szym wyzwaniem, przed jakim przy-
szło mi dotąd stanąć. Bardzo szybko
doszła do głosu moja skłonność do
szukania wygód i koncentrowania się
na sobie. Ponieważ byłem jedyna-
kiem, całe życie kręciło się wokół
mnie i tego, co ja chciałem. Teraz,
z dala od dobrego wpływu moich ko-
legów ze szkoły średniej, stało się ja-
sne, że szukanie siebie jest dla mnie
ważniejsze niż szukanie woli Bożej.
Byłem jednym z najlepszych studen-
tów i nawet za bardzo nie imprezowa-
łem. Szukałem jednak przyjemności w
rzeczach, które odciągały mnie od
Boga. Przykładowo, miałem obsesję na
temat gier komputerowych. Grałem
w nie bez końca całymi godzinami,
próbując osiągnąć kolejne poziomy
i realizować wymyślone zadania, nie-
mające żadnego odniesienia do rzeczy-
wistości. Zdarzało mi się grać prawie
do rana z grapą wirtualnych znajo-
mych. Chociaż nie zaniedbywałem stu-
diów, nie miałem praktycznie czasu na
modlitwę ani na zdrowe życie towa-
rzyskie. Naturalnie moje życie ducho-
we legło w gruzach. Chociaż tylko kil-
ka razy opuściłem niedzielną Mszę, by-
łem daleko od Boga i modliłem się tyl-
ko wtedy, kiedy czegoś od Niego chcia-
łem. Żyłem w ten sposób przez trzy
lata, czując się w tym niewiarygodnie
samotny.

PRZEBUDZENIE
Czując się niezadowolony z kie-

runku, jaki przyjęło moje życie, pod-
jąłem wreszcie pewne decyzje. Prze-
stałem tracić czas na gry komputero-
we. Następnie, nie do końca wiedząc
dlaczego, zapisałem się na rekolek-
cje „przebudzenia”, prowadzone
przez duszpasterstwo akademickie.

Jak zobaczyłem Boga Ojca w swoim ojczymie
Mój ojczym, do którego mówię: „panie Mike”, wszedł w moje życie, gdy miałem sześć lat. Pochodził

z katolickiej rodziny i co doceniłem dopiero później, był człowiekiem głębokiej wiary.
Chociaż pan Mike zawsze powtarzał mi, że mnie kocha, zachowywałem w stosunku do niego dystans, uważa-

jąc go za wymagającego i szorstkiego. To jednak jego hojność umożliwiła mi naukę w katolickiej szkole średniej,
gdzie poznałem kolegów z entuzjazmem przeżywających swoją wiarę. Pociągnięty ich zapałem, ja także zaczą-
łem traktować swoją wiarę poważniej, a nawet zacząłem chodzić na spotkania diecezjalnego duszpasterstwa
młodzieży. Moje życie duchowe rozkwitało i sądziłem, że tak będzie zawsze. Wciąż jednak na rozmaitych reko-
lekcjach, w których brałem udział, słyszałem studentów mówiących o tym, jak odeszli od Pana po wyjeździe na
studia. Nigdy nie myślałem, że może to się przydarzyć również mnie.

Przeszedłem jedne rekolekcje, potem
następne i jeszcze następne - trzy tury
rekolekcji w trzy miesiące!

Podczas tych rekolekcji, odbywa-
jących się w weekendy, spędzałem
czas w kaplicy adoracji - czego wcze-
śniej zawsze się bałem. A jeśli Bóg
każe mi zrobić coś, czego ja nie chcę?
Zawsze wyobrażałem sobie Jego głos
jako twardy i szorstki - jak głos suro-
wego ojca czy ojczyma. Jak bardzo
się myliłem! W kaplicy zacząłem sły-
szeć spokojny, pełen miłości głos, któ-
ry wzywał mnie do otwarcia serca.
Kiedy to zrobiłem, poczułem jak mi-
łość Boga obmywa mnie w sposób,
którego nigdy wcześniej nie doświad-
czyłem. Po tym przeżyciu nigdy nie
miałem dosyć kontaktu z Bogiem.
Chodziłem na Mszę w dni powsze-
dnie, nawet w okresie wakacji, co-
dziennie odmawiałem Różaniec, od-
prawiałem nowenny i spędzałem go-
dzinę na modlitwie przed Najświęt-
szym Sakramentem pięć lub sześć
razy w tygodniu. Miałem poczucie,
że idzie mi świetnie.

Wtedy pewnego dnia pan Mike
poprosił mnie o drobną przysługę.
Obiecałem mu, że to zrobię, ale po-
tem pojechałem na wycieczkę i nie
spełniłem jego prośby. Słusznie zde-
nerwowany tym, co się stało, ojczym
powiedział do mnie: „Cole, możesz
jeździć z rekolekcji na rekolekcje
i odmawiać setki różańców dziennie.
To wszystko na nic, jeśli ciągle bę-
dziesz skoncentrowany na sobie”.

Jego słowa skonfrontowały mnie
z rzeczywistością, której nigdy dotąd
nie stawiłem czoła - troszczyłem się
głównie o siebie. To prawda, że Bóg
zaczął już we mnie działać. Jednak
nawet w życiu duchowym zależało mi
przede wszystkim na własnych postę-
pach, a nie na dobru innych. Miałem
jeszcze wiele do zrobienia.

KIJE GOLFOWE I KRZYŻ
Po kilku miesiącach, żłobiąc row-

ki w kawałku drewna, popełniłem błąd
i zniszczyłem go. Dostałem wtedy ata-
ku wściekłości, jak dziecko. „Dlacze-
go tak się wściekam?” - zapytałem Je-
zusa, wybiegając po następny kawa-
łek. Wtedy wydarzyły się jednocześnie
dwie rzeczy. Po pierwsze, poczułem,
że moja uwaga kieruje się ku śmierci
Jezusa na krzyżu poniesionej za mnie.
Potem w moich myślach pojawiło się
wspomnienie wycieczki z moim ojczy-
mem na pole golfowe, kiedy byłem
w szkole średniej. Nigdy nie umiałem
przegrywać, co ujawniało się za każ-
dym razem, gdy postawiłem nogę na
polu golfowym. Tym razem napraw-
dę straciłem panowanie nad sobą.
„Wolałbym, żebyś przez przypadek
połamał wszystkie swoje kije do gol-
fa, które musiałbym odkupić, niż wi-
dzieć cię tak rozgniewanym” - powie-
dział pan Mike.

Kiedy te dwie myśli złączyły się ze
sobą, zrozumiałem, że mój ojczym
naprawdę mnie kochał. Zawsze był
gotów do poświęceń, aby niczego mi
nie brakowało - choćby te kije golfo-
we, które wcale nie należały do tanich.
A chcąc dla mnie tego, co najlepsze,
zawsze wzywał mnie do wyższych rze-
czy. Następnie zobaczyłem w miłości
mojego ojczyma odbicie ofiarnej mi-
łości Jezusa, który oddał życie, aby-
śmy mogli osiągnąć najwyższy cel, jaki
można sobie wyobrazić - zjednocze-
nie z Bogiem. Kiedy to sobie uświa-
domiłem, zacząłem płakać.

Przede mną jeszcze długa droga.
Idę nią jednak z ufnością, ucząc się
od pana Mike'a, jak być Bożym czło-
wiekiem, a od Jezusa, jak być synem
Boga Ojca.

Cole Andrew Rhodes
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Mąż, z którym byliśmy małżeń-
stwem od jedenastu lat, zostawił mnie.
Nie tyle zostawił, ile... uciekł z inną
kobietą, swoją księgową. I nie tylko
zostawił, ale jeszcze porzucił czworo
naszych małych dzieci. Mój świat bez-
piecznych, stonowanych kolorów po-
szedł nagle z dymem, gdy przeczyta-
łam kartkę, którą mi zostawił; po ko-
biecie, którą niegdyś byłam - i po świe-
cie, w którym żyłam - nie pozostał
żaden ślad, tylko szary popiół.

Kiedy dokładnie przyjrzałam się swo-
jej sytuacji, dostrzegłam niepewną siebie,
nieco ślamazarną gospodynię domową
z czworgiem dzieci i bez jakiegokolwiek
fachu, z którego mogłaby je wyżywić.
Dwie rzeczy, na które mogłam liczyć, to
moja determinacja i przyjaciele.

Ponieważ nagle zostałam pozba-
wiona środków do życia, ojciec zapro-
ponował mi pracę księgowej w naszej
rodzinnej firmie, zajmującej się han-
dlem sprzętem rolniczym, którą prowa-
dził na spółkę z moim mężem. Miałam
zastąpić kobietę, która z nim uciekła.
Chociaż powzięłam mocne postanowie-
nie, że utrzymamy się z dziećmi na po-
wierzchni, był to dla mnie okrutny żart
- codziennie musiałam siadać przy jej
biurku, korzystać z jej telefonu i starać
się wykonywać jej pracę.

Na twarzach farmerów, którzy przy-
chodzili do naszego biura, widziałam
grymas litości. Wszyscy znali moją hi-
storię, wszyscy wiedzieli o moim bólu.
Od tego codziennego upokorzenia ro-
biło mi się niedobrze. Byłam tak nie-
pewna siebie, że wyprawa do skrzynki
pocztowej na ulicy czy do sklepu po
zakupy pochłaniała całą moją energię.

Chociaż tydzień wcześniej spędzałam
moje ciche dni na zajmowaniu się dzieć-
mi, gotowaniu, sprzątaniu i cerowaniu,
nagle zostałam rzucona w świat pracy za-
robkowej i to bez żadnego przygotowania.

Po kilku tygodniach postanowiłam,
że skoro mam pracować jako księgo-
wa, nauczę się, jak wykonywać tę pracę
dobrze. Zapisałam się na wieczorowy
kurs księgowości. Nie znosiłam tych
zajęć. Matematyka nigdy nie była moją
mocną stroną i uczenie się w jednej kla-
sie ze zdolnymi, młodymi ludźmi od-
bierało mi całą odwagę. Ale żyłam po-
stanowieniem, że za wszelką cenę za-
pewnię moim dzieciom godziwe życie.

Kiedy z powodzeniem zaliczyłam

KOLOROWY ŚWIAT
pierwszy kurs, ojciec zaofiarował się, że
odkupi ode mnie moją połowę firmy, dzię-
ki czemu będę mogła pójść na studia dzien-
ne. Oznaczało to, że będę miała źródło do-
chodów i jednocześnie będę mogła uczęsz-
czać do szkoły. Do czasu, gdy skończą się
pieniądze ze sprzedaży, powinnam już
ukończyć studia i mieć nadzieję na otrzy-
manie dobrze płatnej posady.

Kiedy nieśmiało nadmieniłam mojej
przyjaciółce Rob o propozycji ojca, zare-
agowała bardzo entuzjastycznie i powie-
działa, że pomoże mi, jak tylko będzie
mogła. I pomogła! Już po kilku dniach za-
jechałyśmy na parking college'u w najbliż-
szej miejscowości i pomaszerowałyśmy do
sekretariatu, gdzie zapisałam się na kurs
księgowości. Będę księgową - ja, która
zawsze nie cierpiałam liczenia!

Robbie powiedziała, że powinny-
śmy uczcić ten pierwszy krok na nowej
drodze życia, tak więc zatrzymałyśmy się
w restauracji na obiad. Tam spotkały-
śmy naszą starą znajomą, JoAnn, która
zajmowała się sztuką komercyjną. Właśnie
malowała akwarelę; poza tym nadal pro-
wadziła zajęcia ze sztuki - były one jednym
z nielicznych luksusów, na które pozwala-
łam sobie po urodzeniu pierwszego dziec-
ka. Jak wszyscy w mieście, JoAnn słyszała
o tym, co mnie spotkało, i chciała wiedzieć,
co u mnie słychać. Wreszcie miałam coś
nowego do powiedzenia.

- Wraca do szkoły! - Robbie
uśmiechnęła się od ucha do ucha.

- Och! - wykrzyknęła moja była na-
uczycielka. - W końcu będziesz się zaj-
mować projektowaniem graficznym!

- Nie - wydukałam. - W zasadzie
to... właśnie zapisałam się na kurs księ-
gowości.

- O... - JoAnn wyraźnie była zbita z tropu.
Zamurowało mnie. Nigdy nie przy-

szło mi do głowy, żeby uczyć się cze-
goś, co chciałabym robić. Od czasu znik-
nięcia mojego męża z trudem brnęłam
przez życie, robiąc, co było niezbędne,
mechanicznie reagując na zmianę wa-
runków życiowych.

Kiedy jechałyśmy do domu, myśla-
łam o możliwości zmiany głównego kie-
runku moich studiów w college'u. Raz
jeszcze otworzyłam katalog na rozdzia-
le opisującym projektowanie graficzne.
Tematy kursów tańczyły mi przed oczy-
ma, gdy czytałam je na głos:

- Ilustrowanie! Historia sztuki!
Malowanie olejem! Czy to naprawdę
może dać mi zawód? - wyrzuciłam z sie-

bie jednym tchem, nie mogąc wyjść
z podziwu.

- Dzięki Bogu! - Teraz Robbie się
śmiała. - Zaczynałam już myśleć, że cały
mój wysiłek poszedł na marne. Nie wi-
działam cię tak zafascynowanej od ca-
łych miesięcy!

Tamtego wieczoru zebrałam się na
odwagę i zatelefonowałam do JoAnn.

- Sądzisz, że mogłabym utrzymać
moje dzieci, pracując jako projektant
graficzny? - zapytałam ją.

- Mnie się udało. A ty jesteś dobra...
bardzo dobra! Naprawdę sądzę, że i to-
bie by się udało - odpowiedziała i w jej
głosie zabrzmiała nawet jakby nutka ulgi.

Następnego dnia znów pomaszero-
wałam do college'u - sama. Kiedy powie-
działam, że zmieniam kierunek studiów,
sekretarka spojrzała na mnie takim wzro-
kiem, jakbym postradała rozum.

Okazało się, że była to jedna z naj-
lepszych decyzji w moim życiu.

I wiecie co? W sumie jestem
wdzięczna za moje pierwsze małżeń-
stwo i za to, że musiałam przeżyć tak
traumatyczne wydarzenia. Gdyby nie to
małżeństwo, nie miałabym moich cu-
downych dzieci. Gdybym nie musiała się
zmagać z życiem, być może nadal uwa-
żałabym się za osobę nieszczęśliwą, nie-
zbyt sprawną gospodynię domową, któ-
ra boi się wyjść z domu.

A tak w końcu zapracowałam sobie
na prestiżowy tytuł dyrektora artystycz-
nego w dużym przedsiębiorstwie i na
odpowiednie do tego zarobki. Na ścia-
nie w mojej pracowni wisi cały rządek
nagród, które uważam za honorowe od-
znaczenia za mój długoletni szlak bojo-
wy. Udało mi się wykształcić wszystkie
moje dzieci w college'u; teraz są już
dorosłe, mają swoje rodziny i dobre za-
wody. Jesteśmy sobie bliżsi i silniejsi,
gdyż razem przeżyliśmy - i pokonaliśmy
- owe bolesne wydarzenia.

Ale najważniejsze jest to, że kolory
mojego życia nie są stonowane i nie
pozostały na zawsze szarym popiołem.
Teraz moje spektrum jest wypełnione po
brzegi, a kolory tętnią życiem! Być może
nigdy bym się nie dowiedziała, że przez
cały czas jaśniała we mnie taka tęcza siły
i miłości. Codziennie dziękuję Bogu za
tę krztę determinacji - i za wsparcie przy-
jaciół, którzy pomogli mi odnaleźć
i ujawnić moją tęczę w tym najbardziej
burzliwym okresie mojego życia.

Sharon M. Chamberlain
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Jest taka stara wschodnia bajka
o ślimaku, który doszedł do nieba.
Wlókł się z wysiłkiem dniami i noca-
mi, zostawiając na drogach strużkę
śluzu i szczątki zmęczonej duszy.
A kiedy dotarł pod samą bramę nie-
ba, święty Piotr popatrzył na niego
z litością pogłaskał go końcem laski
i zapytał: „Czego szukasz w niebie,
ślimaczku?” A zwierzątko, podnosząc
głowę z dumą o jaką nikt by go nie
posądzał, odparło: „Nieśmiertelno-
ści”. Na to święty Piotr wybuchnął
śmiechem, szczerym, chociaż pełnym
czułości. I zapytał: „Nieśmiertelno-
ści? A cóż ty zrobisz z nieśmiertelno-
ścią?” „Nie śmiej się - powiedział roz-
gniewany ślimak - Czyż nie jestem
także stworzeniem Bożym, zupełnie
jak archaniołowie? O tak, jestem ar-
chaniołem ślimakiem!” Do śmiechu
świętego Piotra wkradła się teraz nuta
złośliwości i ironii: „Archaniołem je-
steś? Archaniołowie mają skrzydła ze
złota, tarcze ze srebra, ognisty miecz
i purpurowe sandały. Gdzie są twoje
skrzydła, tarcza, miecz i sandały?”
Ślimak ponownie uniósł dumnie gło-
wę i powiedział: „Są w mojej skoru-
pie. Drzemią. Czekają”. „A na cóż to
czekają jeśli można wiedzieć?”, do-
pytywał się święty Piotr. „Czekają na
swój wielki moment”, odrzekł ślimak.
Strażnik nieba, myśląc, że nasz śli-
mak oszalał, zapytał jeszcze: „Jaki
wielki moment?” „Taki”, powiedział
ślimak, dając wielkiego susa pod
bramą do raju, skąd już nikt nigdy nie
mógł go wyrzucić.

Ta kapitalna bajka, którą przyta-
cza Kazandzakis w swo-
jej wspaniałej biografii
świętego Franciszka
z Asyżu, wydaje mi się
jedną z najlepszych hi-
storii o godności ludz-
kiej, jakie kiedykolwiek
czytałem. Czyż my
wszyscy jesteśmy czymś
więcej niż ślimaki?

Życie upływa nam
na wędrówkach gościń-
cami świata, a czy zosta-
wiamy po sobie coś wię-

Jose Luis Martin Descalzo

Dlaczego warto mieć nadzieję?
cej niż śluz? Jeśli zważymy godziny
człowiecze, okaże się, że znacznie
więcej w nich mierności niż heroizmu.
Mówimy nieraz, że ręce nasze zosta-
ły stworzone do tego, żeby się mylić,
że powodują ból u innych i zmęcze-
nie u właścicieli. Słabiśmy jak ślima-
ki, każdy może nas nadepnąć
i zmiażdżyć jak kruchą skorupę mię-
czaka. A jak bardzo rządzi nami
strach! Ile razy chętnie schowaliby-
śmy się we własnym ciele, gdybyśmy
tylko mieli taką ochronną muszlę!

A przecież w środku jest nasza
broń: złote skrzydła inteligencji, srebr-
na tarcza woli, żywa włócznia słowa,
purpurowe sandały odwagi. Drzemią
w naszym wnętrzu, prawie nie używa-
ne. Jakże rzadko odsłaniają ludzie
swoje dusze! Mają je, ogromne i wspa-
niałe, odporne na ból, dosłownie nie-
zwyciężone. A zarazem znieczulone,
przerośnięte tłuszczem, wilgotne jak
słoma, która dymi, nie płonie.

Broń ta drzemie, a także czeka.
W najbardziej zgorzkniałej istocie
ludzkiej powiewa sztandar nadziei.
Nie wie, na co czeka, ale czeka. Na-
wet kiedy wszystko zdaje się straco-
ne, ta mała dziewczynka Nadzieja
krzyczy, że być może jutro wszystko
się zmieni. Jej jedynym argumentem
jest to piękne słówko „może”; ufność
jej opiera się jedynie na słowie, które
wydaje mi się najpiękniejsze w na-
szym języku: jeszcze. Jeszcze Bóg nas
kocha, jeszcze jesteśmy żywi, jeszcze
świat może się zmienić, jeszcze ktoś
nas pokocha, jeszcze, jeszcze. Kto
używa tego słowa, nigdy się nie sta-

rzeje. To ono właśnie daje nam siłę,
aby ciągnąć ku bramom nieba, aby
docierać do niej z dumą.

Ta duma z bycia człowiekiem nie
może być grzechem, chyba że jest
dumą głupca odrzucającego swoje
najcenniejsze pochodzenie: przynależ-
ność do wielkiego szczepu synów
Kogoś. Jesteśmy „archaniołami syna-
mi”. I nieważny śluz, który zostawi-
liśmy na gościńcach, ważna dusza,
której żadna droga nam nie odbierze,
jeśli tylko my sami nie zechcemy jej
porzucić.

Posiadając duszę, zyskujemy pra-
wo, by nie żebrać o nieśmiertelność,
lecz oczekiwać jej, a nawet żądać.
Jeśli święty Piotr zechce oceniać nas
na podstawie warstwy błota na na-
szych skorupach, będzie miał świętą
rację, głaszcząc nas końcem laski
z współczującą ironią: „Ty, biedne stwo-
rzonko, ośmielasz się oczekiwać nie-
śmiertelności? Rozerwałoby cię, wy-
buchnąłbyś po wejściu w nią, jak nie-
które samoloty po przekroczeniu barie-
ry dźwięku! Ty, z twoim ubożuchnym
kadłubem z nędznej muszelki, urodzi-
łeś się najwyżej dla przedpiekla”.

Nie bądź taki pewny, święty Pio-
trze: dusza człowiecza jest ogniotrwa-
ła. Stworzono ją - nie z myślą o cza-
sie, lecz o wieczności - twardą jak
diament.

Brakuje jej jednak, to prawda,
chęci do wielkiego salta. Spełniają się
i zbawiają tylko lekkoatleci, ci, któ-
rzy ośmielają się żyć pełnią życia,
którzy co rano i co wieczór skaczą ze
snu w istnienie. Ich to będzie króle-

stwo niebieskie i najlepsze
z ziemskich królestw: radość.

Odwagi, bracia ślimaki:
skrzydła, tarcza, sandały
i włócznia są w naszym wnę-
trzu. Nie widać ich, lecz one
tam są. Ślimaki - lekkoatleci
odsłonią pewnego dnia swo-
je niewidzialne archaniel-
stwo. Trzeba tylko skoczyć,
bracia ślimaki.
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Zachêta do uczestnictwa
w Nabo¿eñstwach Fatimskich

Kazanie – Maj 2016 r.

Wracamy do naszych fatim-
skich nabożeństw. To już 20 lat jak
poświęciliśmy parafię i samych sie-
bie Niepokalanemu Sercu N.M.P.
Tabliczka umieszczona pod figurą
naszej Przemożnej Pani, figurą wy-
stawioną na zewnątrz kościoła za-
wsze przypomina nam tamto wyda-
rzenie sprzed lat.

Nie zapominamy o nim. Zdajemy
sobie sprawę, że Maryja przyjęła
wówczas nie tylko nasz hołd, ale rów-
nież naszą szczerą wolę, by Jej Nie-
pokalane Serce zawładnęło naszymi
sercami. Chcemy pozostać w Jej Ser-
cu na zawsze. Przechodząc obok fi-
gury bardzo często zatrzymujemy się
przed nią, by przypomnieć sobie akt
naszego ofiarowania. Żywo stają nam
przed oczyma spotkania Maryi z fa-
timskimi dziećmi: - Łucją, Francisz-
kiem i Hiacyntą.

Nie wypuszczamy z pamięci tego,
co Maryja powiedziała wówczas dzie-
ciom. Dziś bliskie jest nam Jej nawo-
ływanie do pokuty i  modlitwy w in-
tencji grzeszników. Zbierając się
w I Soboty miesiąca od maja do paź-
dziernika w kościele na nabożeństwa
ku czci Matki Bożej, pragniemy od-
powiedzieć na Jej wołanie. Wzorem
są dla nas dzieci portugalskie – wy-
brane przez Maryję – gotowe do zło-
żenie ofiary z własnego życia. Fran-
ciszek i Hiacynta podjęli nie tylko ró-
żaniec za ludzkość, która zagubiła
drogę do Boga, ale różne, nieraz bar-
dzo surowe umartwienia. Beatyfika-
cja tych młodzieniaszków znalazła

uznanie i radość w sercach ludzi wie-
rzących. Bywa, że po różańcu, przed
jasnogórskim apelem, telewizja
TRWAM wypełnia te 15 minut róż-
nymi dodatkami. Są wspaniałe wypo-
wiedzi wybitnych ludzi: w programie
– „myśląc Ojczyzna”, zabierają głos:
Pan Profesor Jaroszyński, Pani Pro-
fesor Ancyparowicz, Profesor KUL-
u i zarazem Europoseł Pan Mirosław
Piotrowski, redaktor Michalkiewicz,
czy Ks. Prof. Paweł Bortkiewicz.
Otwierają nam oczy na wiele spraw.
Zafałszowane wiadomości w mediach
otrzymują właściwe spojrzenie Bar-
dzo często pokazany jest w tych mi-
gawkach fronton Bazyliki Fatimskiej
z figurą Matki Bożej. Zdarza się że
na olbrzymim placu pokazani są piel-
grzymi, którzy na kolanach idą w stro-
nę figury. To ludzie, którzy przyby-
wają do Fatimy z całego świata. Zbyt
daleko mieszkamy, by odwiedzić

Sanktuarium Fatimskie. Na pewno
ktoś z was tam był lub będzie. Mnie
nie danym było, by je odwiedzić.
Prawdopodobnie nie będzie mi to już
dane, ale prośby Matki Najświętszej
podejmujemy jak fatimscy wizjone-
rzy. Gdybyśmy byli tam na miejscu
może i my nie żałowalibyśmy kolan,
by wyrazić naszą miłość i przywią-
zanie do Maryi. Nie jest to jednak naj-
ważniejsze. Ważne natomiast jest to,
by posłusznie do wezwań Matki Bo-
żej,  z pobożnością, modlitwą różań-
cową polecać ludzkość, która oddala
się od Pana Boga – swojego  Stwór-
cy i Zbawiciela. W swoich spotka-
niach z dziećmi fatimskimi prosi
Maryja o nabożeństwo do Jej Niepo-
kalanego Serca.

Niedawno ukazała się w katolic-
kich księgarniach książka zatytułowa-
na: „Fatima – stuletnia tajemnica”. Jej
autorem jest świecki człowiek Win-
centy Łaszewski wielki czciciel Mat-
ki Bożej, którego artykuły od lat moż-
na było znaleźć w czasopismach ma-
ryjnych. Analizując zapiski S. Łucji
wiele miejsca poświęca autor właśnie
nabożeństwu I Sobót miesiąca. Jak
dobrze, że mamy je u siebie.

Nie rezygnujmy z udziału w nich.
Wszystko natomiast róbmy, by było nas
tu więcej. Zaprośmy na nie naszą przy-
jaciółkę, przyjaciela, sąsiada czy sąsiad-
kę. Rodzice niechaj zabierają  na Na-
bożeństwo Fatimskie młodzież i dzieci.
Jeśli przed blisko stu laty Maryja wy-
brała dzieci i posłużyła się nimi, by prze-
kazać światu orędzie dla ratowania
ludzkości od zagłady, to w obecnych
czasach nie inaczej myśli. Zawsze bli-
skie są Jej Matczynemu Sercu dzieci
i młodzież, a więc i nasze dzieci.

Niech Niepokalane Serce naszej
niebieskiej Matki doznaje od nas wy-
nagrodzenia. Na przyszły rok będzie
stulecie objawień fatimskich. Trzeba
nam się przygotować przez obecny
rok do przeżywania tego Jubileuszu.
Ceńmy sobie nasze spotkania z Kimś,
kto jest tak bardzo zatroskany o na-
sze dobro. Amen.

Ks. Kazimierz Piotrowski

Z okazji pięknych rodzinnych świąt
- 26 maja Dnia Matki, 23 czerwca Dnia Ojca
i 1 czerwca  Dnia Dziecka życzymy naszym
kochanym Mamom, drogim Ojcom i ukochanym
pociechom błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej. Nie ma nic piękniejszego nad
miłość rodzinną, niech ona trwa i nigdy nie
zmienia się, niech radość gości w kolejnych
dniach i niechaj Wasz Anioł Stróż stoi
u Waszych drzwi po wszystkie, po wszystkie dni.
                                                                                                                                       Redakcja
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ROZWIJAĆ DUCHOWE
ODRUCHY
Koncertujący pianista spędza nie-

zliczone godziny na próbach. Ćwiczy
swoje palce, aby w odpowiednim
momencie trafiały z wyczuciem we
właściwe klawisze - aż wreszcie jest
w stanie zagrać utwór perfekcyjnie
i to z pamięci. Podobnie aktorka sce-
niczna pracuje nad każdym słowem
i gestem, aż w sposób naturalny
„wcieli się” w odgrywaną postać.

Oba te przykłady ukazują nam
znaczenie zautomatyzowanych reak-
cji. Wszyscy działamy odruchowo siłą
nawyków, które utrwaliły się w na-
szej pamięci. Instynkt czy odruch to
rodzaj pamięci dotyczącej naszych
rutynowych czynności. Nie musimy
świadomie przypominać sobie, jak się
chodzi, mówi albo czyta. Powtarza-
liśmy to już tyle razy, że nasze mię-
śnie same robią, co do nich należy.

Także nasz rozwój duchowy po-
winien iść w tym kierunku, abyśmy
niejako instynktownie postępowali
zgodnie z wolą Bożą. A Bóg chce,
byśmy byli dobrymi, kochającymi,
ofiarnymi i miłosiernymi ludźmi
- i aby przychodziło nam to niemal
automatycznie. Wie On, że podobnie
jak pianista czy aktorka muszą ćwi-
czyć po to, by pewne czynności stały
się dla nich naturalne, tak i my po-
winniśmy wyćwiczyć swoje instynk-
ty duchowe. Dlatego właśnie Mojżesz
powiedział: „Strzeż się, byś nie za-
pomniał o Panu, Bogu twoim” (Pwt
8,11). Dlatego też psalmista głosi, że

Nie pamiętacie?
Powieść Alexa Haleya „Korzenie” opowiada historię Kunta Kinte, Afrykańczyka z XVIII wieku, który zo-

stał porwany, przewieziony do Ameryki i sprzedany w niewolę. Choć pozbawiony wolności, nie zapomniał
o swoich afrykańskich korzeniach, a także nie dopuścił, by zapomniała o nich jego rodzina. Podczas gdy wielu
innych niewolników zapominało, kim są, i starało się jedynie jak najlepiej przystosować do nowej sytuacji,
Kunta Kinte nie pozwolił, by jego bliscy zatracili swoją tożsamość. Chciał, by wiedzieli, kim są i skąd pochodzą.

Postawa Kunta Kinte jest nie tylko szlachetna, ale także wymagająca. Jak łatwo ulec obowiązującym tren-
dom i mentalności! Jak wielką pokusą dla nas, wierzących, jest zapomnienie o tym, że naszym przeznaczeniem
jest chwała nieba, a nie wygodne życie na tym świecie. Jak łatwo tracimy z oczu nasze dziedzictwo i wolność
w Chrystusie!

Nie dopuśćmy do tego! Okres wielkanocny jest najbardziej sprzyjającym czasem ku temu, by z wdzięcznością
wspominać Jezusa i zbawienie, jakie On nam wysłużył. Wielkanoc przypomina nam nie tylko śmierć Jezusa, ale
przede wszystkim Jego zmartwychwstanie. Zapewnia nas, że miłosierdzie triumfuje nad sądem, a życie nad śmier-
cią. Tak więc nawet wtedy, gdy trudno jest nam żyć naszym dziedzictwem, święta wielkanocne uświadamiają nam,
że warto podjąć ten wysiłek. Ani śmierć, ani trud nie mają ostatniego słowa! We wszystkim możemy odnosić
zwycięstwo - jeśli tylko będziemy pamiętać o Jezusie Chrystusie, który „powstał z martwych” (2 Tm 2,8).

Ale co to znaczy pamiętać o Jezusie Chrystusie? Zastanówmy się nad tym.

ci, którzy przypomną sobie o Panu,
powrócą do Niego i oddadzą Mu po-
kłon (Ps 22,28). Dlatego wreszcie
Paweł zachęca Efezjan, aby pamię-
tali o tym, kim są i kim byli, zanim
zwrócili się do Pana (Ef 2,11-13).

Wszyscy wielcy święci zdawali so-
bie sprawę, że rozpamiętywanie dzieł
Bożych przyczynia się do kształtowa-
nia odpowiednich duchowych reakcji.
Doświadczali nadprzyrodzonej mocy
płynącej ze wspominania Bożych słów
i obietnic. Byli świadomi, że podobnych
łask może doświadczyć każdy, kto ze-
chce pamiętać o Panu!

PAMIĘĆ NAWET
NA WYGNANIU
Wartość ciągłej pamięci o Panu

ukazuje nam starotestamentalna histo-
ria Ezdrasza i Nehemiasza. W 587
roku przed Chrystusem potężna ar-
mia babilońska otoczyła i zniszczyła
Jerozolimę, paląc doszczętnie umiło-
waną świątynię Izraelitów. Następnie,
w celu zapobieżenia buntom, Babi-
lończycy zebrali wszystkich co znacz-
niejszych Żydów i uprowadzili ich do
Babilonu. Przebywali oni na wygna-
niu pięćdziesiąt lat, do czasu gdy król
perski Cyrus pokonał Babilon i ze-
zwolił im na powrót do domu. Wresz-
cie mogli odbudować świątynię i swo-
bodnie oddawać cześć Bogu!

Jednak te pięćdziesiąt lat odcisnę-
ło swoje piętno zarówno na Żydach
przebywających na wygnaniu, jak
i na tych, którzy pozostali w splądro-
wanej Jerozolimie. Wielu z nich za-

traciło swoją tożsamość. Zapomnieli,
co Bóg uczynił dla nich przez Abra-
hama, Mojżesza i Dawida. Zapomnieli
o Jego obietnicy, że pozostanie
z nimi na zawsze. Zapomnieli o Bogu.

Do czasu gdy Cyrus pozwolił lu-
dowi powrócić do ojczystej ziemi, wie-
lu spośród wygnańców zdążyło już
umrzeć. Do Jerozolimy powróciły więc
ich dzieci i wnuki, z których większość
zatraciła świadomość bycia świętym
ludem Boga, gdyż nie przekazali im
tego ich rodzice. Powrót nie budził
więc w nich większego entuzjazmu.

Jednak niektóre rodziny żydowskie
pamiętały. Z radością przyjęły dekret
Cyrusa i wyruszyły w drogę do Jero-
zolimy. Jednym z ich przywódców był
kapłan Ezdrasz. Nazywano go czę-
sto „drugim Mojżeszem”, gdyż po-
dobnie jak Mojżesz, wiódł ich do Zie-
mi Obiecanej i doprowadził do odno-
wienia przymierza z Bogiem. Ezdrasz
urodził się w Babilonie. Nigdy wcze-
śniej nie był w Jerozolimie. Przeka-
zano mu jednak dziedzictwo wiary,
 a on je z wdzięcznością przyjął. Dzię-
ki temu znalazł w sobie dość siły
i determinacji, by przyprowadzić lud
z powrotem do Pana.

OŻYWIONE WSPOMNIENIA
Po powrocie okazało się, że

i w Jerozolimie życie religijne prawie
zamarło. Stało się tam to samo, co
w Babilonie - ludzie zapomnieli
o Bogu. Większość tych, którzy po-
zostali w mieście, straciła z oczu
Boga i Jego wielkie dzieła. Wystar-
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czyło pięćdziesiąt lat, by wszystko
poszło w niepamięć.

Mimo to Bóg o nich nie zapomniał!
Po powrocie wygnańców Jerozolima
zaczęła odzyskiwać dawne znaczenie.
Ezdrasz przypomniał Izraelitom o Bogu
i o ich własnej historii, a jego słowa
dotknęły ludzkich serc. Ożywił w nich
wspomnienia, a oni odpowiedzieli z ra-
dością. Znów byli gotowi przyjąć łaskę
wiary. Zaczęli czcić Boga, odrzucać
grzech i żyć w sposób godny świętego
ludu Bożego. Ożywione wspomnienia
poruszyły ich tak bardzo, że podjęli
wielki trud odbudowania murów mia-
sta i swojej umiłowanej świątyni. Była
to prawdziwa rewolucja duchowa!

Ezdrasz nie pozwolił sobie na obo-
jętność względem Boga. Nie zapo-
mniał o Panu, tak jak uczyniło to wie-
lu jego rodaków. W rezultacie niezli-
czone tłumy ludzi powróciły do Pana,
Jerozolima odzyskała swoją świet-
ność, świątynia została wzniesiona na
nowo. A wszystko to dzięki garstce
tych, którzy nie zatracili pamięci.

CZY NIE PAMIĘTACIE?
Pewnego razu, po męczącym spo-

tkaniu z oponentami, Jezus wypo-
mniał swoim uczniom brak wiary.

„Macie oczy, a nie widzicie; macie
uszy, a nie słyszycie? Nie pamięta-
cie?” (Mk 8,18) - zapytał. Upomniał
ich za to, że tak szybko zapomnieli o
cudzie rozmnożenia chleba i ryb.
A nawet jeśli pamiętali samo wyda-
rzenie, to nie potrafili sobie przypo-
mnieć jego znaczenia - tego, że Jezus
objawił się im jako chleb życia.

Jezus chciał, by wspominając te
szczególne wydarzenia, Jego ucznio-
wie budowali swoją wiarę. Chciał, by
ufali Mu nawet wtedy, gdy sytuacja -
jak wówczas, gdy mieli przed sobą
tłum głodnych ludzi - wydawała się
ich przerastać. On miał moc zatrosz-
czyć się o swój lud i pragnął, by Jego
uczniowie byli o tym przekonani.

Jezus także nam zadaje podobne
pytania. „Czy pamiętacie, jak zamie-
niłem wodę w wino? Czy pamiętacie,
jak otworzyłem oczy niewidomemu?
A przede wszystkim, czy pamiętacie,
że oddałem za was swoje życie, a na-
stępnie powstałem z martwych?”
Wspominanie tych wszystkich cudów
umacnia naszą wiarę, wspominanie
słów Jezusa napełnia nas ufnością.
Rozważanie Jego zmartwychwstania
pomaga nam nie tracić nadziei, na-
wet w najtrudniejszych chwilach.

ŁASKA I TRUD
Powiedzmy sobie jasno, że rozpa-

miętywanie dzieł Boga nie jest tylko
ćwiczeniem umysłowym. Ma ono
również potężną wartość duchową.
Kiedy wspominamy Jezusa i to, co dla
nas uczynił, otrzymujemy łaskę, któ-
ra kształtuje w nas duchowe spraw-
ności. Jego Święty Duch kieruje na-
szymi myślami, słowami i uczynka-
mi. Im częściej będziemy rozmyślać
o Jezusie, tym więcej będzie w nas
pokoju i ufności. Będziemy coraz
bardziej przekonani o tym, że Bóg
troszczy się o nas i wie, co dla nas
najlepsze.

Oczywiście pamiętanie o Bogu
wymaga z naszej strony czasu i wy-
siłku. Musimy - jak koncertujący pia-
nista i aktorka sceniczna - zdobyć się
na pewną dyscyplinę, „ćwicząc się”
we wspominaniu Jezusa i Jego zmar-
twychwstania. Jednak ten trud zosta-
je wynagrodzony z nawiązką. Wy-
ostrzają się nasze duchowe instynk-
ty, pogłębia się nasze zaufanie do
Boga, a przede wszystkim nabieramy
większej pewności, że Bóg nas kocha.

            Słowo wśród nas 4/2016

Idąc do domu pewnego mroźne-
go dnia, znalazłem na ulicy portfel.
Podniosłem go i zajrzałem do środka
w poszukiwaniu jakichś personaliów,
bym mógł zadzwonić do właściciela.
Ale w portfelu były tylko trzy dolary
i pognieciony list, który wyglądał tak,
jakby tkwił tam przez całe lata.

Koperta była wytarta i można było
odczytać jedynie adres zwrotny. Wyją-
łem list w nadziei, że znajdę
w nim jakąś wskazówkę. Wtedy zoba-
czyłem datę - rok 1924. List napisano
prawie sześćdziesiąt lat wcześniej.

List skreślony był pięknym kobie-
cym pismem na bladoniebieskim pa-
pierze listowym z małym kwiatkiem
w lewym rogu kartki. Był to list z
gatunku tych oficjalnych, który po-
wiadamiał adresata o imieniu Michael
- sądząc z treści - że autorka nie może
się z nim więcej spotykać, gdyż mat-
ka zabroniła jej tego. Napisała jed-
nak, że pomimo to zawsze będzie go

PORTFEL

kochać. List podpisany był imieniem
Hannah.

Był to piękny list, jednak nie mia-
łem żadnej możliwości zidentyfikowa-
nia jego właściciela; znałem tylko jego
imię - Michael. Pomyślałem sobie, że
mógłbym zadzwonić do biura nume-
rów i poprosić o numer telefonu dla
adresu podanego na kopercie.

- Proszę pani - zacząłem - mam
niezwyczajną prośbę. Próbuję odszu-
kać właściciela portfela, który znala-
złem. Czy istnieje szansa, że powie
mi pani, czy jest jakiś numer telefonu
dla adresu, który był na kopercie
w znalezionym portfelu?

Pani skierowała mnie do kierow-
niczki biura, która po chwili wahania
powiedziała:

- No cóż, mamy numer telefonu
dla tego adresu, ale nie mogę go panu
podać.

Z grzeczności jednak zaofiarowa-
ła się zadzwonić pod odnaleziony
numer, przedstawić moją sprawę
i spytać osobę, która odbierze telefon,
czy zechce ze mną porozmawiać. Po
kilku minutach oczekiwania kierow-
niczka biura powtórnie zgłosiła się
w słuchawce.

- Ta osoba chce z panem rozma-
wiać.

Spytałem kobietę po drugiej stro-
nie linii, czy zna kogoś o imieniu
Hannah. Kobiecie zaparło dech
w piersi.

- Och! Kupiliśmy nasz dom od
ludzi, którzy mieli córkę o tym imie-
niu. Ale to było trzydzieści lat temu!

- Czy orientuje się pani, gdzie
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jestem za młoda. Och, to był taki
przystojny mężczyzna. Wyglądał jak
Sean Connery, ten aktor. Tak - cią-
gnęła - Michael Goldstein to był cu-
downy człowiek. Gdyby udało się
panu go odnaleźć, proszę mu powie-
dzieć, że często o nim myślę. I - za-
wahała się przez chwilę, niemal przy-
gryzając wargę - proszę mu powie-
dzieć, że nadal go kocham. I wie pan
co? - dodała, a w jej oczach zaczęły
wzbierać łzy. - Nigdy nie wyszłam za
mąż. Myślę sobie, że to dlatego, iż
nikt nigdy nie mógł się równać z Mi-
chaelem...

Podziękowałem Hannah i poże-
gnałem się z nią. Zjechałem windą na
pierwsze piętro i gdy stanąłem
w drzwiach, strażnik zapytał:

- No i co? Pomogła panu starusz-
ka?

Odpowiedziałem mu, że podsunę-
ła mi jakiś trop.

- Teraz mam przynajmniej jego
nazwisko. Ale chyba dam sobie na
razie spokój. Straciłem prawie cały
dzień, próbując odszukać właścicie-
la tego portfela.

Wyciągnąłem portfel; był to pro-
sty, brązowy portfel z czerwonym pa-
skiem po boku. Kiedy strażnik go uj-
rzał, powiedział:

- Zaraz, zaraz! To portfel pana
Goldsteina. Wszędzie bym go poznał
po tym jasnoczerwonym pasku. Za-
wsze go gdzieś gubi. Znajdowałem go
w korytarzu przynajmniej ze trzy
razy.

- Kim jest pan Goldstein? - zapy-
tałem, czując, jak dłoń zaczyna mi
drżeć.

- To jeden ze staruszków z ósme-
go piętra. To na pewno portfel Mi-
ke'a Goldsteina. Musiał go zgubić na
spacerze.

Pospiesznie podziękowałem
strażnikowi i pobiegłem z powrotem
do dyżurki pielęgniarki. Zrelacjono-
wałem jej, co mi powiedział strażnik.
Wróciliśmy do windy i ruszyliśmy. W
duchu modliłem się, żeby pan Gold-
stein jeszcze nie spał.

Na ósmym piętrze pielęgniarka
powiedziała:

- Wydaje mi się, że jeszcze jest
w świetlicy. Lubi czytać po nocy. To
bardzo kochany starszy pan.

Poszliśmy do jedynego pokoju,
w którym paliło się jeszcze światło;

siedział tam jakiś mężczyzna i czytał
książkę. Pielęgniarka podeszła do nie-
go i spytała, czy nie zgubił przypad-
kiem portfela. Pan Goldstein spojrzał
na nią zaskoczony, poklepał dłonią po
tylnej kieszeni spodni i odpowiedział:

- Och, rzeczywiście go nie ma!
- Ten oto uprzejmy mężczyzna

znalazł jakiś portfel i pomyśleliśmy,
że może to pański.

Wręczyłem panu Goldsteinowi
rzeczony portfel; gdy tylko go zoba-
czył, uśmiechnął się z widoczną ulgą
i powiedział:

- Tak, to ten! Musiał mi wypaść
z kieszeni po południu. Należy się
panu nagroda.

- Nie, bardzo dziękuję - odparłem.
- Ale muszę panu coś powiedzieć.
Przeczytałem list ze środka w nadziei,
ze dowiem się, kto jest właścicielem
portfela.

Uśmiech na twarzy staruszka na-
gle zniknął.

- Przeczytał pan list?
- Nie dość, że go przeczytałem,

to jeszcze chyba wiem, gdzie jest Han-
nah.

Pan Goldstein pobladł.
-  Hannah? Pan wie, gdzie ona

jest? Co z nią? Ciągle jest taka ślicz-
na jak kiedyś? Proszę, proszę mi po-
wiedzieć.

- Jest w świetnej formie... i tak
samo śliczna jak wtedy, gdy pan ją
znał - powiedziałem cicho.

Starszy pan uśmiechnął się, jak-
by na coś czekał, i spytał:

- Mógłby mi pan powiedzieć,
gdzie ona jest? Chcę do niej zadzwo-
nić. - Pochwycił moją dłoń. - Wie pan
co? I byłem tak zakochany w tej
dziewczynie, że gdy dostałem ten list,
moje życie jakby się skończyło. Ni-
gdy się nie ożeniłem. Myślę sobie, że
zawsze kochałem tylko ją.

- Niech pan ze mną pójdzie - po-
wiedziałem.

Zjechaliśmy windą na trzecie pię-
tro. Korytarze były już przyciemnio-
ne i naszą drogę do świetlicy rozja-
śniała tylko jedna czy dwie małe
lampki nocne; Hannah siedziała sama
i oglądała telewizję.

Pielęgniarka podeszła do niej.
- Hannah - odezwała się cicho,

wskazując na Michaela, który czekał
razem ze mną w wejściu. - Czy znasz
tego mężczyznę?

mogą oni teraz mieszkać? - zapyta-
łem.

- Pamiętam, że Hannah musiała
oddać matkę do domu opieki kilka lat
temu - odparła kobieta. - Może gdy-
by skontaktował się pan z nimi, po-
trafiliby ustalić miejsce pobytu cór-
ki.

Podała mi nazwę domu opieki,
więc tam zadzwoniłem. Kobieta
w słuchawce powiedziała mi, że star-
sza pani umarła kilka lat temu, ale rze-
czywiście mają numer kontaktowy do
córki.

Podziękowałem pani z domu opie-
ki i zadzwoniłem pod numer, który mi
podała. Kobieta, która odebrała tele-
fon, wyjaśniła mi, że Hannah sama
mieszka teraz w domu opieki.

To wszystko to jakaś bzdura -
pomyślałem sobie. Po co robię to całe
wielkie dochodzenie, żeby znaleźć
właściciela portfela, w którym są tyl-
ko trzy dolary i list napisany prawie
sześćdziesiąt lat temu?

Mimo to zadzwoniłem do domu
opieki, w którym miała przebywać
obecnie Hannah; mężczyzna, który
odebrał telefon, potwierdził:

- Tak, Hannah przebywa u nas.
Chociaż była już dziesiąta wie-

czór, zapytałem, czy mogę przyjść ją
odwiedzić.

- Bo ja wiem - odparł z wahaniem
w głosie. - No cóż, jeśli chce pan spró-
bować... pewnie siedzi teraz w świe-
tlicy i ogląda telewizję.

Podziękowałem mu, wsiadłem do
samochodu i pojechałem na miejsce.
Przy wejściu do dużego budynku po-
witali mnie pielęgniarka z nocnej
zmiany i strażnik. Poszliśmy na trze-
cie piętro. W świetlicy pielęgniarka
przedstawiła mnie Hannah. Była to
rozczulająca starsza pani o srebrnych
włosach, ciepłym uśmiechu i iskier-
kami w oczach.

Opowiedziałem jej o znalezionym
portfelu i pokazałem list. Gdy zoba-
czyła bladoniebieską kopertę z małym
kwiatkiem po lewej stronie, zrobiła
głęboki wdech i odezwała się do mnie:

- Młody człowieku, ten list to był
mój ostatni kontakt z Michaelem. -
Na chwilę odwróciła oczy i zatopiła
się w myślach, po czym powiedziała
cicho: - Bardzo go kochałam. Ale
miałam wówczas dopiero szesnaście
lat i mojej matce wydawało się, że
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Starsza pani poprawiła
okulary, patrzyła przez
chwilę, ale nie wyrzekła ani
słowa.

Michael odezwał się ci-
cho, niemal szeptem:

- Hannah, to ja, Micha-
el. Pamiętasz mnie?

Hannah wstrzymała od-
dech.

- Michael! Nie mogę
uwierzyć! Michael! To ty!
Mój Michael!

Podszedł do niej powo-
li i objęli się. Pielęgniarka
i ja wyszliśmy z twarzami
mokrymi od łez.

- Widzi pani - odezwa-
łem się. - Widzi pani, jak
zrządził dobry Bóg! Jeśli
coś ma się wydarzyć, to się
wydarzy.

Może trzy tygodnie
później odebrałem w moim
biurze telefon; dzwoniono z
domu opieki.

- Może się pan wyrwać
w niedzielę na ślub? Micha-
el i Hannah chcą stanąć
przed ołtarzem!

To był cudowny ślub.
Pensjonariusze domu opie-
ki wystroili się odświętnie;
wszyscy chcieli wziąć
udział w ceremonii. Hannah
miała na sobie jasnobeżową
sukienkę i wyglądała prze-
pięknie. Michael ubrany był
w ciemnoniebieski garnitur
i stał z wypiętą piersią. Wy-
brali mnie na swojego druż-
bę.

Szpital przydzielił im
własny pokój - i jeżeli bę-
dziecie kiedyś chcieli zoba-
czyć, jak siedemdziesięcio-
sześcioletnia panna młoda
i siedemdziesięciodziewię-
cioletni pan młody zacho-
wują się jak para nastolat-
ków, odwiedźcie ich.

Doskonałe zakończenie
romansu, który trwał bez
mała sześćdziesiąt lat.

                Arnold Fine

„CHCEMY BYĆ ICH RODZICAMI”
Byliśmy zdezorientowani, smutni i wściekli, ale postanowiliśmy się nie poddawać.

Pamiętając o naszym „tak” z dnia ślubu, zaczęliśmy myśleć o różnych sposobach, na
jakie Bóg mógłby zechcieć wprowadzić dzieci do naszego domu. Adopcja dziecka
z kraju lub zagranicy, praca z kobietami zagrożonymi aborcją, rodzina zastępcza -
każda z tych opcji niosła ze sobą niepowtarzalne możliwości i poważne wyzwania.
Nasze serca skłaniały się ku rodzicielstwu zastępczemu, opcji, która przyciągała naj-
mniejszą liczbę zainteresowanych.

Podczas pierwszych osiemnastu miesięcy naszej pracy jako licencjonowanych ro-
dziców zastępczych przez nasz dom przewinęło się trzynaścioro dzieci. Niektóre wró-
ciły do swoich rodzin, inne zostały adoptowane przez krewnych. Wraz z Jill postanowi-
liśmy, że jeżeli któreś z naszych podopiecznych nie będą miały takiej szansy, sami zosta-
niemy ich rodzicami. W taki sposób nasza rodzina powiększyła się o czterech chłopców,
z których każdy jest wyjątkowy i godzien miłości.

Andrzej biega na bosaka, uwielbia węże i jest niepokonany w jedzeniu ciasta. Kry-
stian jest niezwykle twórczy, wspina się na drzewa i jest molem książkowym. Jest
jeszcze Malachiasz, energiczny, wysportowany, towarzyski, ryzykant, i wreszcie Adam,
uważny intelektualista i mistrz klocków Lego.

Adopcja tych chłopców sama w sobie nie była trudna. O wiele trudniejszym proce-
sem jest dla mnie stawanie się dla nich troskliwym, ofiarnym ojcem - nie dlatego, żeby
nie byli dobrymi dziećmi, ale ponieważ wyzwania związane z ich wychowaniem nie
całkiem zgadzają się z moimi marzeniami i oczekiwaniami.

TAJEMNICE I ZAMIESZANIE
Za młodu byłem synem, który wiedział, czego się od niego oczekuje, i z zadowole-

niem spełniał te oczekiwania. Nie miałem w sobie nic z buntownika. Robienie na prze-
kór czy sprzeciwianie się rodzicom nie leżało w moim charakterze. W naszym domu po
prostu nie zdarzały się konflikty. Był on spokojny i szczęśliwy, panował w nim głęboki
szacunek i wzajemna miłość. Mieliśmy swoje ulubione zajęcia od pieszych wędrówek w
niedzielne poranki, po grę w karty i kibicowanie naszej ulubionej drużynie. Przebywanie
ze sobą sprawiało nam autentyczną przyjemność.

Naturalnie dokładnie tak samo wyobrażałem sobie własną rodzinę, nawet jeśli po-
wstała ona poprzez opiekę zastępczą, a następnie adopcję. Radość, miłość, wzajemny
szacunek - czy nie na tym polega życie rodzinne? Dlaczego moje miałoby wyglądać
inaczej? Jednak sprawy okazały się bardziej skomplikowane.

Choć przeżywałem chwile głębokiej radości i szczęścia, moje doświadczenie ojcostwa
naznaczone było również okresami bólu i zawodu. Tym, co mnie zaskoczyło, był smutek,
że nie rozpoznaję siebie - swoich zwyczajów, preferencji czy cech osobowości - w swoich
przybranych synach. Zdaję sobie sprawę, że dzieci, nawet biologiczne, nie przychodzą na
świat z instrukcją obsługi, ale moi chłopcy byli dla mnie całkowitą zagadką.

Uwielbiają błoto, węże i niebezpieczeństwo -ja z kolei lubię ład, porządek i bez-
pieczne, wolne od gadów otoczenie. Jednak różnice między nami nie były jeszcze tym,

DAR CHAOSU
Czterech synów i uzdrowienie serca

28 listopada 1998 roku podczas naszego ślubu kapłan zadał nam pytanie: „Czy
chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg
obdarzy?”.

Jill i ja odpowiedzieliśmy: „Chcemy”. W tym momencie pytanie to nie wydawało
się nam szczególnie istotne. Nie mieliśmy pojęcia, jak głęboko zaważy ono na naszym
życiu i do jakiego stopnia je zmieni.

Zarówno Jill, jak i ja wychowaliśmy się w rodzinach katolickich,
a podczas studiów przeżyliśmy doświadczenie żywej wiary. Mieliśmy też wizję wspól-
nej posługi misyjnej i wkrótce po ślubie zamieszkaliśmy w Wellington w Nowej Ze-
landii, gdzie przeżywaliśmy nasze pierwsze z wielu przygód ewangelizacyjnych. Jed-
nak zanim jeszcze przybyliśmy do kraju owoców kiwi, nasze życie wywróciło się do
góry nogami z powodu diagnozy niepłodności. Wzrastając jako uczniowie Chrystusa,
jednocześnie cierpieliśmy jako para.
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co niepokoiło mnie najbardziej. Naj-
gorsze było to, że podobnie jak wiele
innych dzieci pozbawionych w pierw-
szych latach życia godnych zaufania,
dających poczucie bezpieczeństwa ro-
dziców, chłopcy ci w naturalny spo-
sób otwarcie kwestionowali wszelki au-
torytet, nie okazywali szacunku sobie
nawzajem i niszczyli wszystko wokół,
jakby im za to płacono. Ja na to wybu-
chałem, krzycząc: „Nie wolno wam tak
robić!”, co w istocie znaczyło: „Zacho-
wujecie się inaczej niż ja!”.

Byłem w kropce. Ile cierpliwości
i opanowania potrzeba mi było, żeby
zostać dobrym ojcem? Wyglądało na
to, że sporo.

PREZENT NA DZIEŃ OJCA
Pewnego poranka przed kilku

laty, w Dzień Ojca, kiedy moi chłop-
cy byli w wieku od pięciu do dziesię-
ciu lat, doszedłem do kresu wytrzy-
małości. Zanim jeszcze zdążyliśmy
zasiąść do śniadania, wybuchła kłót-
nia. Nie pamiętam dokładnie powo-
du - może o to, kto poprowadzi mo-
dlitwę, gdzie kto ma siedzieć lub co
ma być na śniadanie. Znów zapano-
wał kompletny chaos - i to na dokład-
kę w Dzień Ojca! Uznałem, że lepiej
będzie wyjść, niż wybuchnąć.

Dowlokłem się do sypialni i roz-
płakałem się. Na głos. Wiedziałem, że
ktoś może mnie usłyszeć, ale było mi
już wszystko jedno. Wypłakałem
z siebie całe lata żalu, że nie jest tak,,
jak powinno być”. „Dlaczego mi to
zrobiłeś?” - wołałem do Boga. „Żału-
ję, że się zgodziłem!” Wypowiedzia-

łem to - po raz pierwszy w życiu sam
przyznałem się do czegoś w rodzaju
buntu.

A wtedy, w swoim wnętrzu, usły-
szałem cichy, spokojny głos, który
wyszeptał słowo: „dar”. Pomyślałem
natychmiast: „Tak, Boże. Jill i ja je-
steśmy darem dla tych chłopców.
Gdzie byliby bez nas?”. Ale głos ode-
zwał się znowu: „Nie tylko wy jeste-
ście darem dla nich, ale oni są moim
darem dla was”. Słowo wewnętrznej
przemiany skierowane do serca, któ-
re było na skraju wyczerpania.

DAR CHAOSU
Ten cichy szept uświadomił mi, że

także obecny chaos jest darem Boga
dla mnie. Przemienia On moje surowe
i wymagające ojcowskie serce w serce
cierpliwe i wyrozumiałe, wykorzystu-
jąc do tego zamieszanie, które wdarło
się w nasze życie rodzinne.

Jak inaczej mógłbym zostać wyba-
wiony z niewoli egoizmu, pragnienia
pochwał i chęci kontrolowania
wszystkiego? Bóg wiedział, że jedyną
drogą jest powołanie, któremu nie je-
stem w stanie sprostać sam, własny-
mi siłami. Teraz lepiej rozumiem, co
czuł św. Paweł, gdy błagając Boga
o odebranie mu „ościenia”, usłyszał:
„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bo-
wiem w słabości się doskonali” (2 Kor
12,9).

Od tego momentu zmienił się mój
styl rodzicielstwa. Zamiast odrucho-
wo krzyczeć i wymierzać kary, cenię
sobie spokój i reagowanie w sposób
dostosowany do rzeczywistych po-

trzeb i temperamentu moich synów.
Surowe kary nie robią na nich wra-
żenia; miłość, cierpliwość i wyrozu-
miałość mamy i taty - owszem.

Jest też i inna zmiana. Obecnie
radość z tego, że czynię to, do czego
Bóg mnie wzywa, przeważa nad daw-
nym pragnieniem posiadania „dosko-
nałej” rodziny.

Radość sprawia mi oglądanie
mojego jedenastolatka służącego przy
ołtarzu, który bawi się swoim sznur-
kiem przy albie, zamiast przytrzymy-
wać księdzu mszał.

Radość sprawia mi opowiadanie
mojemu dziewięciolatkowi na dobra-
noc, jak może wyglądać niebo, cho-
ciaż właśnie zaczyna się mecz w tele-
wizji.

Radość sprawia mi ciągłe przy-
pominanie mojemu dziesięciolatkowi,
że spaghetti nawija się na widelec, a nie
na palce - i pamiętanie o tym, jak wiel-
kim przywilejem jest być jego ojcem,
niezależnie od jego manier przy stole.

Zaakceptowałem wreszcie tę
prawdę, że Bóg nigdy nie obiecywał
mi doskonałego życia, tylko dosko-
nałego Zbawiciela. Jest Nim i zawsze
pozostanie Jezus.

RYAN O’HARA

Bo¿e Cia³o
Wielkie święto - Dzień Bożego Ciała
Jezusowi cześć oddaje Polska cała
Jezus Chrystus z kościołów wychodzi
idzie ulicami wśród kwiatów powodzi
wśród domów, ogrodów i zbożowych łanów
niesiony rękami pasterzy - kapłanów
w monstrancjach promiennych jako złote słońce
wielkim żarem i miłością Bożą pałające

Przed Jezusem dzieci komunijne
jak anielskie orszaki, jako białe lilie;
idą chłopcy z dzwoneczkami
i dziewczynki z koszyczkami
w pięknym ukłonie
rzucają pod stopy Panu
róże, maki, bławatki, piwonie

Za baldachimem ludu rzesza wielka
w dziękczynieniu i modlitwie przed Bogiem uklęka
idą starzy i młodzi i rodziny całe
 by uczcić Boże Ciało i oddać Mu chwałę
pieśni  pod niebo się wznoszą
i dzwony brzmią radośnie, Bożą chwałę głoszą
Jezus przechodzi po kwietnym kobiercu
błogosławi każdej duszy i każdemu sercu
czy kto samotny, chory czy zraniony
wszystkich dziś umacnia w hostii utajony.

Jezu Miłosierny, Zbawco nasz i Panie
niech Ci będą dzięki za święte spotkanie
dzięki Ci Jezu za Twe nawiedzenie
niech Ci będzie chwała , cześć i uwielbienie
niech Ci naród polski zawsze wiernie służy
i niech Cię zaprasza do serca swojego
Jezu, bądź królem narodu polskiego!
                                   Alfreda Duda-Jarek
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WSPOMINANIE PASCHY
Co mianowicie mamy czynić „na

pamiątkę” Jezusa? Czy chodzi tu po
prostu o wspominanie Jego męki
i śmierci? Tak, ale nie tylko. W Eucha-
rystii ludzki akt wspominania minionych
wydarzeń zostaje wyniesiony na zupeł-
nie nowy poziom duchowy. Aby to zro-
zumieć, odwołajmy się najpierw do du-
chowego dziedzictwa Jezusa jako Żyda
i zobaczmy, w jaki sposób Izraelici
„wspominali” swoją historię - zwłasz-
cza podczas tradycyjnej uczty paschal-
nej. W ich rozumieniu ten akt wspomi-
nania był aktywnym udziałem w minio-
nym wydarzeniu, był jego uobecnianiem.

Co roku, aż po dziś dzień, podczas
obchodów Paschy Żydzi wspominają
wyjście swoich przodków z niewoli
egipskiej. Opowiadają historię plag
egipskich, oznaczania drzwi domów
krwią zwierząt, rozdzielenia się wód
Morza Czerwonego. Świętują wypro-
wadzenie ludu z Egiptu pod wodzą
Mojżesza, liczne cuda na pustyni oraz
wejście do Ziemi Obiecanej.

Wspominanie tych wydarzeń pod-
czas wieczerzy paschalnej jest czymś
innym niż tylko powtórką z historii,
dokonuje się wtedy coś wyjątkowego.
Poprzez relacjonowanie tych faktów w
trakcie wspólnego posiłku zebrani sami
w nich uczestniczą. Chociaż wydarze-
nia te miały miejsce przed wiekami,
biesiadnicy przeżywają je tak, jakby
to oni sami zostali wyprowadzeni
z niewoli. Świętują razem z Mojże-
szem. Opowiadana historia ożywa na
ich oczach, a oni stają się jej częścią.

„NA MOJĄ PAMIĄTKĘ”
Zazwyczaj myślimy o pamięci w

zupełnie inny sposób. Pozwala nam
ona powracać do osób i faktów z prze-
szłości - przypominamy sobie, kim
byli znani nam ludzie lub co się wy-
darzyło. W tym sensie wspominanie
Jezusa dotyczyłoby faktów z Jego

To czyńcie na moją pamiątkę!
Jezus otwiera nam oczy

Wiemy już, jak cenna jest pamięć o Panu. Z historii Ezdrasza, którą rozważaliśmy w poprzednim artykule,
dowiedzieliśmy się, że ciągła pamięć o wielkich dziełach Boga i Jego bezwarunkowej miłości pomaga nam wła-
ściwie ukierunkować swoje duchowe życie. Istnieje jednak jeszcze inny rodzaj wspominania, który także, a może
nawet jeszcze bardziej przybliża nas do Pana. Jest to Msza święta - wypełnienie polecenia danego nam przez
Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: „To czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22,19).

życia i treści Jego nauczania. Pole-
gałoby na analizowaniu Ewangelii i
innych pism historycznych, omawia-
niu sytuacji politycznej w Jerozolimie
za Jego czasów czy badaniu poglą-
dów przywódców religijnych, którzy
byli przeciwni Jezusowi. Choć ten
rodzaj wspominania z pewnością
może przyczynić się do lepszego zro-
zumienia Jezusa, ma on swoje ogra-
niczenia i niekoniecznie pozwala nam
nawiązać z Nim kontakt.

Podczas Mszy świętej, sprawowa-
nej na pamiątkę Jezusa, zostajemy
przeniesieni na Kalwarię. Mamy
szansę stania się świadkami tego, co
uczynił dla nas na krzyżu, a następ-
nie Jego zmartwychwstania. Możemy
także uczestniczyć w radości przeby-
wających w Wieczerniku uczniów,
kiedy przyszedł do nich zmartwych-
wstały Jezus. To duchowe uobecnia-
nie tamtych wydarzeń pomaga nam
też odczuć smutek Jezusa bolejącego
nad naszymi grzechami, doznać Jego
miłosiernej miłości, uradować się tym,
że nas odkupił i uwolnił od grzechu.

Nie pozwól więc, by Msza święta
stała się dla ciebie jeszcze jedną „po-
bożną praktyką”. Potraktuj ją jako dro-
gę, która wiedzie pod krzyż Jezusa.
Padnij na kolana nie tylko z powodu
obowiązującego zwyczaju, ale po to,
by oddać Mu cześć i uwielbienie.

ICH OCZY ZOSTAŁY
OTWARTE
Uczestnicząc we Mszy świętej,

wspominamy, że Jezus umarł za na-
sze grzechy, że powstał z martwych i
przyjdzie powtórnie w chwale. Wspo-
minając to, co wydarzyło się przed
dwoma tysiącami lat, dajemy Jezuso-
wi sposobność otwarcia naszych serc
i oczu na Jego prawdę.

Ewangeliczna opowieść
o uczniach idących do Emaus ukazu-
je, w jaki sposób Jezus pragnie otwie-

rać nasze oczy i serca (Łk 24,18-35).
Nie ujawniając jeszcze swojej tożsa-
mości, Zmartwychwstały przyłącza
się do dwóch uczniów powracających
z Jerozolimy do domu w Emaus. Są
zniechęceni i rozczarowani z powodu
śmierci Jezusa. Sądzą, że wszystkie
Jego słowa i obietnice straciły na waż-
ności, zostały ostatecznie zniweczone.
W odpowiedzi Jezus zaczyna umac-
niać ich wiarę. Pyta, czy pamiętają, co
jest napisane w Piśmie Świętym. Przy-
pomina im wszystko to, co mówił
i czynił przebywając wśród nich. A kie-
dy tak z nimi rozmawiał, ich serca za-
częły pałać, napełniając się nadzieją
i radosnym oczekiwaniem.

Po dotarciu do celu uczniowie na-
kłonili Jezusa, aby został z nimi.
I właśnie wtedy to się stało. Jezus po-
błogosławił posiłek w charaktery-
styczny dla siebie sposób: „Wziął
chleb, odmówił błogosławieństwo,
połamał go i dawał im”. Wtedy „oczy
im się otworzyły i poznali Go, lecz
On zniknął im z oczu” (Łk 24,30.31).
Pełni radości zawrócili, spiesząc do
Jerozolimy, by opowiedzieć pozosta-
łym, jak rozpoznali Jezusa „przy
łamaniu chleba” (Łk 24,35).

PRZYPOMNIEĆ
ZAPOMNIANE
Zauważmy, że wewnętrzne oczy

uczniów zostały otwarte już wcze-
śniej. Wierzyli przecież w Jezusa
i kochali Go wtedy, gdy chodził jesz-
cze po ziemi. Dlatego właśnie tak
bardzo ubolewali nad Jego śmiercią.
Jednak wstrząs, jakim było ukrzyżo-
wanie Mistrza, do tego stopnia przy-
słonił im wszystko inne, że zapomnieli
o wielu faktach, które miały miejsce.
Zapomnieli o Jego cudach. Zapomnie-
li, że wiele razy zapowiadał im, że
zostanie pojmany i ukrzyżowany,
a następnie powstanie z martwych. Za-
pomnieli, co to znaczy wierzyć w Nie-
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go. Jednak podczas wspólnego posiłku
w Emaus wszystkie te wspomnienia po-
wróciły wielką falą. Co więcej, ich oczy
otworzyły się szerzej niż kiedykolwiek
wcześniej, a ich wiara została wynie-
siona na całkowicie nowy poziom.

My także, jak wędrowcy do
Emaus, często zapominamy o tym, co
najważniejsze. Codzienne obowiązki,
różnorakie zmagania życiowe,
a zwłaszcza problemy i trudności,
które napotykamy, mogą przyćmić
nasze myślenie. A nawet gdy wszyst-
ko układa się pomyślnie, tracimy cza-
sem jasną wizję rzeczywistości. Dla-
tego potrzebujemy błogosławieństwa,
jakim jest dla nas Msza święta. Za
każdym razem, gdy Jezus łamie dla
nas chleb, nasza pamięć ożywa. Ile-
kroć słyszymy słowo Boże, nasze ser-
ca zaczynają pałać. Nie ma końca mi-
łości i łasce, jakich Jezus pragnie nam
udzielać, oświecając nas i objawia-
jąc nam swoją obecność.

W tym, że Jezus objawił się owym
dwóm uczniom akurat przy posiłku,
nie ma właściwie nic zaskakującego
- podobnie jak nie ma nic zaskakują-
cego w fakcie, że to właśnie podczas
Ostatniej Wieczerzy ustanowił On
największy ze wszystkich sakramen-

tów. Wszyscy wiemy, że wspólny
posiłek w gronie najbliższych jest
doskonałą okazją do te go, by dzielić
się swoim życiem. Pomyślmy
o wszystkich uroczystościach, które
świętujemy razem przy stole: imieni-
ny, urodziny, wesela, zjazdy rodzin-
ne. Wspominanie ważnych momen-
tów życia w takich okolicznościach
przychodzi nam poniekąd naturalnie.
Nie ma ważniejszego posiłku niż
Msza święta ani też wydarzenia bar-
dziej godnego wspominania niż
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

NAJWIĘKSZY Z DARÓW
Podczas Ostatniej Wieczerzy Je-

zus wyjawił uczniom swoje najgłęb-
sze pragnienia i oczekiwania wobec
Kościoła. Mówił im o miłości Ojca.
Obiecał zesłać Ducha Świętego. Po-
lecił im miłować się wzajemnie tak,
jak On ich umiłował. Umył im nawet
nogi na znak miłości i służby. Powie-
dział tyle ważnych słów i dokonał tylu
znaczących gestów.

Jednak po tym wszystkim wpra-
wił uczniów w zaskoczenie całkowi-
cie nowym nauczaniem. Zamieniając
chleb i wino w swoje Ciało i Krew,
nadał celebrowanej od wieków uczcie

paschalnej całkowicie nowe znacze-
nie. Oznajmił, że wydaje za nich sa-
mego siebie. Mówił o „nowym przy-
mierzu”, które otworzy przed nimi
niebo. A na koniec polecił im powta-
rzać ten posiłek na Jego pamiątkę.

Mówiąc najprościej, Jezus powie-
dział, że całe Jego życie, a zwłaszcza
śmierć na krzyżu, będzie zawsze do-
stępne dla Jego uczniów. Ile razy będą
celebrować ten posiłek na Jego pa-
miątkę, On sam przyjdzie i będzie
z nimi przebywał. Będzie napełniał
ich swoim życiem i miłością. Będzie
ich nauczał, pocieszał i umacniał. Bę-
dzie nawet czynił dla nich cuda. Tu,
na świętej Uczcie, znajdą źródło
i szczyt tego wszystkiego, co Bóg od
wieków pragnął im ofiarować - jeśli
tylko zechcą wspominać z wiarą.

Czy dla nas miałby uczynić mniej?
Jezus pragnie tak wiele nam ofiaro-
wać podczas każdej Mszy świętej.
Uczyńmy wszystko, by otworzyć się
na Jego dary. Przychodźmy i wspo-
minajmy naszego zmartwychwstałe-
go Pana i Zbawcę. Słuchajmy Go
z uwagą i prośmy, aby coraz bardziej
otwierał nasze oczy i serca.

Słowo wśród nas 4/2016

Na krańcach świata, na południo-
wym Pacyfiku, jest wyspa, która na-
zywa się Nurabandi, a obok niej dru-
ga wyspa o nazwie Kiniwata.

Mówi się, że mieszkańcy tych
wysp są naprawdę cudowni, szlachet-
ni i dumni; ciągle też kultywują pra-
starą tradycję oferowania wiana ro-
dzinie dziewczyny, kiedy młody męż-
czyzna stara się o jej rękę.

Johnny Lingo mieszkał na wyspie
Nurabandi. Był przystojny i bogaty;
był też pewnie najbystrzejszym han-
dlarzem na całej wyspie. Każdy wie-
dział, że Johnny, młody kawaler,
śmiało mógłby wybrać sobie na żonę
każdą wolną pannę w całym regionie.

Ale Johnny nie widział świata
poza Saritą, która mieszkała na Ki-
niwacie, a ludzie nie mogli się nadzi-
wić, dlaczego tak się rzeczy mają.

Bo widzicie, Sarita była raczej
przeciętnej urody, nic szczególnego.
Kiedy szła, garbiła ramiona i spusz-
czała głowę.

WIANO
A jednak Johnny był głęboko za-

kochany w Saricie i poczynił kroki,
by spotkać się z jej ojcem, człowie-
kiem o nazwisku Sam Karoo, popro-
sić go o rękę córki i omówić kwestię
należytego wiana.

Jeśli zaś chodzi o wiano, zawsze
płacono je żywymi krowami, ponie-
waż zwierzęta te miały na tych ma-
łych wysepkach cenę przeogromną.
Historia znała przypadki, że kilka
z najpiękniejszych dziewcząt połu-
dniowego Pacyfiku wydano za mąż
za wiano wynoszące cztery - czy na-
prawdę bardzo rzadko - pięć krów.

Na dodatek Johnny Lingo był naj-
zmyślniejszym handlarzem na Nura-
bandi, ojciec Sarity zaś, z całym sza-
cunkiem, był na Kiniwacie najgor-
szym z najgorszych.

Wiedząc o tym, zafrasowany Sam
Karoo usiadł z całą rodziną w noc
poprzedzającą sławne już dziś spo-
tkanie i nerwowo rysował plan roz-
grywki: poprosi Johnny'ego o trzy

krowy, ale nie spuści do dwóch, do-
póki nie będzie pewien, że Johnny jest
gotów dać choć jedną.

Następnego dnia, na samym po-
czątku spotkania, Johnny Lingo po-
patrzył Samowi Karoo prosto w oczy
i powiedział gładko:

- Prosząc cię o rękę twojej córki,
Sarity, chciałbym zaofiarować ci
osiem krów.

Stary Sam zdołał wyjąkać tylko,
że się zgadza. Wkrótce odbyło się
huczne wesele, ale żaden z mieszkań-
ców zarówno jednej, jak i drugiej
wyspy nie mógł zrozumieć, dlaczego
Johnny dał za Saritę osiem krów.

Sześć miesięcy później gość
z Ameryki, utalentowany pisarz o nazwi-
sku Pat McGerr, spotkał się z Johnnym
Lingo w jego pięknym domu na Nura-
bandi i zapytał go o te osiem krów.

Pisarz zdążył już odwiedzić Kini-
watę i słyszał, jak wieśniacy ciągle
chichoczą po kątach, jak to stary, głu-
pi Sam wyrolował mądralę John-
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W BOŻYCH DŁONIACH
Około piętnastu lat temu zaczę-

łam mieć problemy z równowagą
i często się przewracałam, a niektóre
z tych upadków były dość poważne.
Po wielu badaniach stwierdzono
u mnie parkinsonizm - postępującą
chorobę centralnego układu nerwowe-
go, powiązaną z chorobą Parkinso-
na.

Nie byłam tym zaskoczona. Tak-
że mój brat cierpiał na pewien rodzaj
choroby Parkinsona, chorowała też na
nią moja ciocia. Przyjęłam tę diagno-
zę, starając się robić wszystko, co
możliwe, aby żyć w miarę normalnie.

Radosna Boża biegaczka
Świadectwo uzdrawiającej miłości Boga

Ostatnio rozmawiałam z dawno niewidzianą przyjaciółką. „I co, dalej biegasz jak nastolatka?” - zapyta-
ła.„Oczywiście” - odparłam. Pytanie to, w różnych wersjach, jest mi stawiane dosyć często. Tylko, że ja nie
jestem nastolatką - mam osiemdziesiąt trzy lata, a to, że jestem w stanie biegać - czy po prostu poruszać się bez
pomocy - graniczy wręcz z cudem.

Pokonując fałszywą dumę, zaczęłam
chodzić o lasce (wybierając zawsze
atrakcyjne i kolorowe, co pozwalało
mi myśleć o nich jako o ciekawym
rekwizycie, a nie o czymś koniecz-
nym). Poddałam się fizykoterapii,
ćwicząc cztery razy w tygodniu z oso-
bistym terapeutą. Mimo to jednak mój
stan pogorszył się na tyle, że zaczę-
łam wykonywać mimowolne ruchy -
miewałam drgawki i ruchy spazma-
tyczne - a także krztusiłam się i mia-
łam problemy z połykaniem.

Wielokrotnie modlono się nade
mną o uzdrowienie. Wierzyłam, że
Bóg może to uczynić. Sama też się

modliłam i widziałam, jak Boża moc
działa w różnych dziedzinach mojego
życia oraz w życiu innych. Kiedy jed-
nak nie zostałam uzdrowiona, zaakcep-
towałam swoją sytuację bez błagania
Boga o to, by ją zmienił. Nie była to
ponura rezygnacja. Wiedziałam, że Je-
zus mnie nie opuścił. Ufałam, że jest ze
mną i dalej będzie się o mnie troszczył.
Miałam też obok siebie kochającego
męża, rodzinę i licznych przyjaciół.

„MAMO, TO O TOBIE”
16 marca 2013 roku wraz z moim

mężem, Colinem, oraz innymi członka-
mi rodziny uczestniczyłam w specjal-

ny'ego, dając mu nieszczególnie
piękną Saritę za osiem krów.

Ale na Nurabandi nikt nie odwa-
żył się śmiać z Johnny'ego Lingo, bo
bardzo go tam szanowano. Kiedy Pat
McGerr w końcu spotkał się z John-
nym, w oczach młodego małżonka
pojawił się błysk, gdy zaczął delikat-
nie wypytywać pisarza:

- Słyszę, że mówią o mnie na dru-
giej wyspie. Moja żona stamtąd po-
chodzi.

- Tak, wiem - odpowiedział pisarz.
- Cóż więc takiego mówią? - za-

pytał Johnny.
Pisarz, usiłując zachować się dy-

plomatycznie, odparł:
- Cóż, powiadają, że ożeniłeś się

z Saritą w czasie świąt.

Johnny naciskał i naciskał, aż
wreszcie pisarz powiedział mu bez
ogródek:

- Mówią, że dałeś osiem krów za
swoją żonę, i dziwią się, dlaczego to
zrobiłeś.

Wówczas do pokoju weszła kobie-
ta tak piękna, że podobnej pisarz jesz-
cze w całym swoim życiu nie widział,
i ułożyła na stole kwiaty.

Była wysoka. I miała proste ra-
miona. I miała prosty podbródek.
I - gdy spojrzała na Johnny'ego - nie
dało się nie zauważyć iskrzącego się
w ich oczach uczucia.

- To jest moja żona, Sarita - po-
wiedział rozbawiony Johnny.

Gdy Sarita przeprosiła gospoda-
rza i jego gościa i wyszła z pokoju,

pisarz był zupełnie zbity z tropu.
Wówczas Johnny zaczął mu wy-

jaśniać całą historię.
- Czy zastanawiałeś się kiedyś nad

tym, czym musi być dla żony świado-
mość, że jej mąż zgodził się dać za nią
najniższą cenę, za którą można ją było
kupić? Potem żony, rozmawiając ze sobą,
przechwalają się nawzajem, ile to ich
mężowie za nie zapłacili. Jedna powie:
cztery krowy, inna powie: trzy. Ale jak
czuje się kobieta, którą kupiono tylko za
jedną? - zapytał Jonny. - Nie mogłem do-
puścić do tego, żeby spotkało to moją
Saritę - ciągnął dalej. - Bardzo chciałem,
przyznaję, żeby Sarita była szczęśliwa,
ale to nie wszystko. Powiadasz, że jest
inna, niż ci mówiono. To prawda, ale ko-
bieta zmienia się pod wpływem wielu rze-
czy. - Różne rzeczy dzieją się w środku,
różne rzeczy dzieją się na zewnątrz, ale
najważniejsze jest to, co kobieta myśli
sama o sobie. Na Kiniwacie Sarita była
przekonana, że nic nie jest warta, ale te-
raz wie, że jest warta więcej od każdej
kobiety na obu wyspach. - Johnny Lingo
na krótką chwilę zamilkł, po czym dodał:
- Od samego początku chciałem poślubić
Saritę. Kochałem ją i żadną inną. Ale
chciałem też mieć żonę, która byłaby
warta ośmiu krów, i widzisz - moje ma-
rzenie się ziściło.

Roy Exum
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nym nabożeństwie z modlitwą o uzdro-
wienie w naszej parafii. Chociaż sama
nie spodziewałam się uzdrowienia, by-
łam ciekawa, co Bóg uczyni dla innych.

Nabożeństwo prowadził Damian
Stayne, świecki mężczyzna z Anglii,
znany ze swojej posługi uzdrawiania.
Wezwał wszystkich do głębszej wiary
w Boga, a następnie wypowiadał „sło-
wa poznania” dotyczące konkretnych
chorób i dolegliwości. Kiedy wspo-
mniał o dolegliwościach kręgosłupa
i problemach z poruszaniem się, moja
córka klepnęła mnie po ramieniu.
„Mamo, to o tobie” - powiedziała.

Posłusznie podniosłam rękę. Pod-
czas gdy Stayne głośno wypowiadał
słowa modlitwy, moja rodzina położyła
na mnie ręce, włączając się w jego
modlitwę. Niemal natychmiast prze-
niknęła mnie jakaś potężna siła, jakby
błyskawica czy prąd elektryczny. Zdzi-
wiona odłożyłam laskę, po raz pierw-
szy od lat stanęłam prosto i poszłam
przed siebie bez żadnych problemów.

Zrozumienie do końca tego, co się
stało, zajęło mi trochę czasu. Pewne-
go dnia poczułam ochotę, by pobiec
i dumnie przebiegłam tam i z powro-
tem po korytarzu naszego długiego
domu wybudowanego w stylu farmer-
skim. Przez kolejne miesiące z prze-
jęciem, zachwytem i radością odkry-
wałam swoje nowe możliwości - mo-
głam przyklęknąć, pobiec po scho-
dach, a nawet pójść na wycieczkę po
nierównym terenie. Drgawki i spazmy
ustąpiły. Nie krztuszę się podczas je-
dzenia. Moje pismo jest znowu czy-
telne. Mogąc utrzymać w ręku pędzel,
z radością wróciłam do malowania
pejzaży i martwych natur.

CHCESZ ZOBACZYĆ, JAK
BIEGAM?

22 marca, tydzień po moim uzdro-
wieniu, uderzyła mnie modlitwa koń-
cowa w codziennej medytacji ze Sło-
wa wśród nas:

„Przyjdź, Duchu Święty, i dotknij
mnie ogniem Twojej miłości. Pokaż,
jak ogromnego daru mi udzielasz, za-
praszając mnie, bym ukazał światu,
że Ty także i dziś dokonujesz cudów”.

Uświadamiając sobie, że jest to
Boże przesłanie dla mnie, przyjęłam
je jako wyjaśnienie, dlaczego zosta-
łam uzdrowiona, oraz jako daną mi
misję. Zaczęłam więc żyć tą mo-
dlitwą, dzieląc się moją historią ze
wszystkimi, którzy zechcieli jej słu-
chać. Opowiedziałam ją kasjerce
w sklepie spożywczym. Rozmawia-
łam o niej z obcymi ludźmi, z przyja-
ciółmi i znajomymi, którzy pytali,
gdzie podziała się moja laska, z pa-
rafianami, którzy wiedzą o moim
uzdrowieniu, ale czasem chcą się
przekonać, że był to rzeczywiście cud.
„Chcesz zobaczyć, jak biegam?” -
pytam wszystkich. A następnie czy-
nię to z takim entuzjazmem, że moja
rodzina zamieniła to pytanie w prze-
zwisko. Nazywają mnie teraz: „Nyla
- Chcesz Zobaczyć Jak Biegam?”.

Pobiegłam także dla mojego neu-
rologa. Wchodząc do gabinetu na ru-
tynową wizytę, oznajmiłam mu, że
zostałam uzdrowiona. Wykonał kil-
ka badań i nie znalazł żadnych śla-
dów choroby. Następnie, z uśmiechem
od ucha do ucha, patrzył, jak biegnę
korytarzem, zatrzymuję się w miej-
scu, odwracam i pędzę z powrotem.
„Zwykle nie oglądam takich widoków
- powiedział - moi pacjenci nigdy nie
wracają do zdrowia”. Przyznał, że
wiara ma duże znaczenie, podzięko-
wał mi za przyjście i napisał w kar-
cie: Wypisana z poradni. „Wypisana?
- zdziwiła się recepcjonistka. - My
nigdy nie wypisujemy pacjentów!”

UMIŁOWANA
Do tej pory tamta modlitwa

z medytacji przynagla mnie do dzia-
łania. Wciąż świadczę o tym, że Bóg

także i dziś czyni cuda. Ale moje prze-
słanie to coś więcej niż: „Zobacz, jak
biegam!”.

Przede wszystkim pragnę, aby
każdy, kto usłyszy moje świadectwo,
doświadczył na swój własny sposób,
że Bóg jest kochającym i miłosiernym
Ojcem, który ma w nas upodobanie.
Takie przekonanie jest także cudem
uzdrowienia.

Nie tak dawno stanęłam wobec
niespodziewanych trudności, które
odebrały mi radość i entuzjazm, po-
grążając w lęku i niepokoju o przy-
szłość. Gdy rozpaczliwie błagałam
Boga o pomoc, poczułam, jak mówi
do mnie: „Nyla, jeśli mogłem pochy-
lić się nad tobą i w jednej chwili uwol-
nić cię od postępującej choroby - nie
mając żadnego innego powodu, jak
tylko moją miłość do ciebie - to czy
nie sądzisz, że jestem w stanie pora-
dzić sobie także i z tą sytuacją? Zo-
staw to i zobacz, co się stanie. Za-
wierz Mi to, co przeżywasz, i całą
resztę twojego życia”.

W tamtej chwili Bóg wydawał mi
się tak bliski, że niemal mogłam Go
dotknąć. Był Ojcem, który patrzył na
mnie z miłością i dobrocią, zapew-
niając mnie łagodnie, że jestem w Je-
go ręku. W ułamku sekundy dał mi
nową wizję siebie samej jako Jego
umiłowanej córki. Ta wizja, z jej
wszystkimi zmieniającymi życie kon-
sekwencjami, przenika mnie coraz
głębiej.

Kiedy Jezus chodził po ziemi, każ-
dy zdziałany przez Niego cud był za-
proszeniem do wiary. To samo dzieje
się dzisiaj. Modlę się więc, aby histo-
ria mojego uzdrowienia zwracała oczy
ludzi na miłującego Ojca, który ma
w nich upodobanie. Obyśmy wszyscy
usłyszeli Jego słowa: Jesteś moją umi-
łowana córką... moim umiłowanym
synem. Jestem z tobą. Zaufaj Mi.

Nyla Leipold
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1) 25 maja 1457 roku Battista D'An-
gelo z Colgiacone, będąc pozbawionym
wzroku, zanosił pobożne prośby do Pana
Boga przed ciałem błogosławionej Rity
i przez nieskończone miłosierdzie został
wysłuchany, tak iż odzyskał zdolność
widzenia jak dawniej.

2) 25 maja tego samego roku Lu-
cretia di Ser Paulo z Colforcello, cał-
kowicie chora z powodu podeszłego
wieku i cierpiąca na puchlinę wodną,
została przyniesiona przed ciało błogo-
sławionej Rity i zanosiła tam pobożne
modlitwy, po czym wróciła do wcze-
śniejszego zdrowia.

3) Również w tym samym miesią-
cu pewna kobieta, Cecca d'Antonio,
głucha na jedno ucho od pięciu lat, wzy-
wając głównie Wszechmocnego Boga
i błogosławionej Rity, została uwolnio-
na z bardzo jasnymi znakami w obec-
ności wielu ludzi.

4) 29 maja tego samego roku Salime-
ne d'Antonio z Poggio, który miał jeden
palec ręki zupełnie pozbawiony czucia
przez długi czas, podszedlszv do ciała
Błogosławionej z wielką czcią i pokorą,
pobożnością i wiarą został uwolniony
z kalectwa w obecności wielu ludzi.

5) Ostatniego dnia maja l457 roku
Giacomuccia di Leonardo z Ocone,
nękana przez wiele lat bardzo ciężki-
mi bólami w nogach i opuchlizną na
ciele (z powodu tak ogromnego cierpie-
nia bardzo niewiele jadła od dwóch lat)
została przyniesiona na rękach przed
ciało Błogosławionej i tam, zawierzyw-
szy się Panu i Jej, zatrzymała się
w kościele przez osiem dni, po czym
doznała uwolnienia i ku swemu ogrom-
nemu zadowoleniu podziękowała głów-
nie Bogu i błogosławionej Ricie.

6) W szóstym dniu tego samego
miesiąca Cecca di Gio z Biselli di Nor-
cia, która straciła mowę, jak poświad-
czają krewni i inni, którzy przyszli
z nią, aby nawiedzić ciało Rity, zano-
siła do Niej pobożne modlitwy i zaczę-
ła mówić Ave Maria oraz inne słowa
ku ogromnemu zdumieniu krewnych
i całego ludu.

7) 2 czerwca 1457 roku Matteo del
Re d'Ocone, który miał syna Bernarda,

ŚW. RITA – 22 V - święta od spraw beznadziejnych
Najważniejszym biografem świętej Rity jest ojciec Augustyn Cavallucci, który żył w klasztorze w Foligno,

a więc niedaleko od Cascii i miał możliwość zwiedzać i przeglądać archiwum klasztoru, w którym żyła Święta.
W swej biografii Cavallucci przywołuje czterdzieści sześć cudów, z czego pierwszych jedenaście sięga roku
1457. Można stąd wnioskować, że były one zapisane przez notariusza z Cascii, Domenica Angeliego. Oto one:

cierpiącego ogromnie z powodu kamie-
nia w pęcherzu, widząc niebezpieczeń-
stwo jego śmierci, powierzył go błogo-
sławionej Ricie, przez której zasługi
Bernard został dzięki Bożej łasce ura-
towany.

8) 3 czerwca Śpirito d'Angelo z Ca-
scii, który od czterech lat bardzo cier-
piał na rwę kulszowa, uciekłszy się do
błogosławionej Rity, został uwolniony.

9) 7 czerwca Martia di Cancro
z Rocca Indulsi di Norcia, która uro-
dziła się niema, została zaprowadzona
przez swoich krewnych przed ciało
Rity; wszyscy obecni zanosili modli-
twy i otrzymała ona od Boga łaskę swo-
bodnego mówienia, wzbudzając zdu-
mienie wszystkich ludzi, którzy ją sły-
szeli mówiącą; zostały z tego powodu
urządzone procesje przez wszystkich
kapłanów, a Wielebny Ojciec Giovan-
ni Pauletti z Cascii wygłosił kazanie.

10) W tym samym dniu Cecco d'An-
tonio z San Cipriano dalla Matrice, nie-
my od urodzenia, zaprowadzony przez
swego ojca przed ciało błogosławionej
Rity, zatrzymał się tam dwa dni, zano-
sząc żarliwe modlitwy i otrzymał łaskę
mowy ku ogromnemu zdumieniu całe-
go ludu.

11) 8 czerwca 1457 roku Lucia di
Santi z Castel di Santa Marcia di Nor-
cia, całkowicie ślepa na jedno oko przez
okres 15 lat, mająca drugie oko zaćmio-
ne, tak że ledwie widziała odrobinę
świała, została zaprowadzona za rękę
przed ciało błogosławionej Rity, gdzie
przebywając przez piętnaście dni i za-
nosząc modlitwy, w końcu doznała
uzdrowienia na jednym i drugim oku,
po czym ze łzami i wzdychaniem zło-
żyła podziękowanie Bożemu Majesta-
towi.

Św. Rita jest zatem wielka cudo-
twórczynią, zarówno w swoich cza-
sach, jak i dzisiaj. Wota w Jej kaplicy
również te najstarsze, przechowywane
w dolnym kościele bazyliki w Cascii,
są niezliczone. Mniszka z Cascii jest
jednak cudotwórczynią nie tylko w od-
niesieniu do chorób ciała, lecz również
tych duchowych, a Jej przeslanie zmie-
rza przede wszystkim do zaszczepienia

odwagi, wiary i miłości temu, kto nie po-
trafi ich odnaleźć w sobie. To właśnie
głównie z tego powodu tłumy pielgrzy-
mów przybywają wciąż do Cascii nie-
zmiennie od wieków. Modlą się przed tą
małą Świętą, spoczywającą w szklanej
urnie i proszą Ją o cud cnót duchowych,
które ona posiadała w najwyższym stop-
niu i które sprawiły, że jej trudne życie
stało się przykładem dla wielu pokoleń.

P. Giovetti, Rita z Cascii, Święta od
spraw niemożliwych, Częstochowa
2010. Święta Rita: Najskuteczniejsza
w sprawach beznadziejnych.

„Ludzie kochani, jeżeli macie jakiś
wielki problem módlcie się do Świętej
Rity. Ona zawsze pomoże, napraw-
dę!” Taki wpis pojawił się na blogu św.
Rity, który czciciele aktywnie prowadzili
w sieci od 2008 do 2011 roku. Wysłu-
chuje wszystkich intencji.

Modlitwa Do Św. Rity

O Święta Rito, nasza patronko tak-
że w sprawach niemożliwych, opiekun-
ko w sprawach beznadziejnych, aby
Bóg uwolnił mnie z obecnego mojego
utrapienia i oddalił lęk, który dręczy
moje serce.

Przez udręki, które sama tak często
doświadczałaś w podobnych wypad-
kach, miej dla mnie, Twojej czcicielki
współczucie, która z ufnością prosi
o Twoje wstawiennictwo u Bożego Ser-
ca naszego Jezusa Ukrzyżowanego.
O Święta Rito, kieruj moimi intencja-
mi w tych moich pokornych modlitwach
i gorących pragnieniach. Naprawiając
przeszłe grzeszne życie moje i po otrzy-
maniu odpuszczenia wszystkich grze-
chów moich, mam wielką nadzieję, że
kiedyś w niebie będę się cieszyć Bo-
giem razem z Tobą przez całą wiecz-
ność. Amen!

Święta Rito, patronko w sprawach
beznadziejnych - módl się za nami

Święta Rito, patronko w sprawach
niemożliwych - przyczyń się za nami

3 razy: Ojcze Nasz... Zdrowaś
Maryjo... Chwała Ojcu ...



Nasza Wspólnota   21

Nowenna do św. Rity
Na pierwszy dzień
Święta Rito, pragniemy naśladować Twe cnoty i otrzymać za Twym po-

średnictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że Cię od dzieciń-
stwa obsypał swymi łaskami i wsławił imię Twoje.

O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpy-
chamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.

O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i
szczery żal za grzechy, byśmy Cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty
i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą.
Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją)

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej.
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia

naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na drugi dzień
Bóg wybrał Cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy

przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie.
Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

O, gdyby i dziś żony chciały naśladować Twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych
nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześci-
jańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

Błagamy Cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić
wraz z Tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej.
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia

naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na trzeci dzień
Jakże bolesna była dla Ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu Twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi

łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sadem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz
polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu dusze zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców,
a poznawszy, że mali jeszcze synowie Twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze
świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

Bóg Cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich
powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przeba-
czyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi
przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej.
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia

naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

ŒWIÊTA RITA  – patronka trudnych spraw
Sw. Jan Paweł II w 100 lecie kanonizacji św. Rity:
Żyjąc duchowością św. Augustyna, Rita stała się uczennicą

Ukrzyżowanego i „ekspertem od cierpienia”; nauczyła się rozu-
mieć bóle ludzkiego serca. Dlatego też stała się orędowniczką ubo-
gich i zrozpaczonych, uzyskując niezliczone łaski pociechy i umoc-
nienia dla tych, którzy wzywają Ją w różnorakich sytuacjach.
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Na czwarty dzień
O święta Rito, jakże wielka była miłość Twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie Twe najgorętsze

uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce Twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty za-
chwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano Cię często? Kto wypowie Twą miłość dla bliźnich, biednych
i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a Tyś ich objęła miłosierdziem serca Twego? My zaś tak
często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy Ciebie naśladowali
i od tej chwili złączeni byli z Tobą tą odwieczną miłością, która Cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś
nam również łaskę…(wymieniamy ją).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej.
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia

naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na piaty dzień
Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem

do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej.
Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki,

błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie
przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość Twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości,
ubóstwa i posłuszeństwa.

O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecz-
nej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni
z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli
wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata.

Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej.
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia

naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i
króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na szósty dzień
Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, Twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało Twe umartwia-

łaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia
pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech,
które nas odwracają od Boga.

Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy Cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi
wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z Tobą szczęściem wiecznym w niebie.

Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej.
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia

naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na siódmy dzień
Święta Rito, Ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski

Oblubieniec w nagrodę Twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił Cię cudownie w czoło cierniem
swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.
O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez

modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z Tobą w wieczności.
Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej.
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia

naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Na ósmy dzień
Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc Cię

bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił,
byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia
Twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady
poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam,
o święta Rito. Przykra tylko była dla Ciebie myśl, że
jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapo-
wiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przej-
ścia do wiecznej ojczyzny napełniła Twe serce rado-
ścią. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblu-
bieńca swego.

Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili
śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy zno-
sić spokojnie żadnej choroby? Miej litość nad nami,
o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne podda-
nie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie
oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z Tobą złączeni mo-
gli wielbić Boga na wieki.

Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała

Ojcu…
Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją

Ritę znakiem miłości i męki Twojej.
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ri-

cie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski
i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głę-
biej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego
Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na dziewiąty dzień
Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała

Ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla
tej pokory chciał Twój Boski Oblubieniec wsławić Cię
także na ziemi. Toteż zaraz po Twej śmierci zdziałał
za Twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z dale-
ka i bliska tłumnie cisnęli się do Twego grobu, ogła-
szając Cię świętą. To pobożne mniemanie potwier-
dził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który
Cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała Twoja sze-
rzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przy-
wilej być zwana „Orędowniczką w sytuacjach bezna-
dziejnych” i „Świętą do spraw trudnych”.

O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj
nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy
i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potę-
pienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych.

Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała

Ojcu…
Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją

Ritę znakiem miłości i męki Twojej.
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej

Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski
i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli
głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twoje-
go Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Du-
cha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Drogiemu Jubilatowi ks. Adamowi Litwinowi,
naszemu rodakowi, serdeczne życzenia zdrowia,
błogosławieństwa Bożego i nieustannej opieki
Najświętszej Maryi
                                    składa Redakcja NW

Polskie La Salette

Idzie młodzież do Dębowca
do polskiego La Salette
niesie matce wonne kwiaty
dary własnych serc.

Idą chłopcy i dziewczęta
wśród podkarpackich wzgórz
niosą Matce Bożej wieńce
pąki białych róż.

Nasza młodzież podkarpacka
Bogu wierna jest
niesie Maryi Płaczącej
uśmiech jasny jako słońce
na otarcie łez.

Idą z pieśnią oazową
każdy cieszy się
do Dębowca każdy śpieszy
Matkę uczcić i pocieszyć
pokłon oddać Jej.

Tu u matki Saletyńskiej
wśród dębowych drzew
brzmi pokorny głos modlitwy
słychać Boży śpiew.

Tu Maryja Saletyńska
w kwiatach mieni się
rzesze wiernych i pasterzy
życie pragnie Jej powierzyć
oddać hołd i cześć.

Matko Boża Dębowiecka
prowadź zawsze nas
by młodzież wiary dochowała
w miłości Bożej wzrastała
jak dębowy las.

Alfreda Duda- Jarek
„Dopóki w drodze”
Jedlicze 2012 str.31
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go Rakoczego z Węgier. W 1705 roku choroba ta uczyni-
ła istne spustoszenie wśród ludności Jarosławia. Historia
tego miasta podaje, że zapowietrzonych wywożono poza
miasto w obawie przed zarażeniem lub uciekano od nich,
pozostawiając na pastwę losu w opuszczonych domo-
stwach. Zdarzało się, że w domach pozostawali bezradni
starcy i osierocone niemowlęta.

Wspomniane wojska oblegały bezskutecznie uforty-
fikowane Krosno (obrona miasta wzbudziła kult Matki
Bożej Murkowej u krośnieńskich franciszkanów

Najwcześniejsza wzmianka o nieokreślonej zarazie,
która przeszła przez Iwonicz, obejmując swoim zasięgiem
Krosno i okolicę, pochodzi z 1588 roku, a następne z 1600
i 1622. W latach 1713-1714, po ulewnych deszczach, w
czasie powszechnego głodu i ostrej zimy, kolejny atak
zarazy sprawiał, że ludzie w okolicy Krosna (także w Iwo-
niczu) umierali na drogach wiejskich, na ulicach miaste-
czek, szukając zarobku i chleba. Prawdopodobnie była to
dżuma, którą w latach 1654-1657 przywlekły na teren
dzisiejszej południowo-wschodniej Polski wojska Jerze-

Ks. Zbigniew Głowacki

EPIDEMIE  W  DZIEJACH  IWONICZA
-  CMENTARZ  CHOLERYCZNY

Epidemia, termin pochodzący z języka greckiego, oznacza pojawienie się na danym terenie, równocześnie
lub w krótkich odstępach czasu, dużej liczby zachorowań na określoną ostrą chorobę zakaźną (np. dur brzuszny,
czerwonka, błonica, cholera, dżuma). Niektóre z tych chorób, w formie epidemii, nawiedzały Iwonicz w minionych
czasach. Na nic zdał się iwonicki klimat, nie pomagały miejscowe zdroje; śmierć zbierała stosunkowo obfite żniwo.
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 – w czerwcu 2010 roku Jej obraz
został uroczyście koronowany na
miejscowym rynku), a także odrzy-
koński zamek Kamieniec. Spaliły też
bezbronny Brzozów. Złupiona zosta-
ła cała okolica i „obdarzona”, jak Ja-
rosław, dżumą. Medyczne wyjaśnie-
nia nazywają tę chorobę czarną śmier-
cią, morową zarazą, morem. W or-
ganizmie ludzkim atakuje węzły lim-
fatyczne i powoduje niewydolność
krążenia, albo uderza na płuca i po-
woduje ich ciężkie i rozlane zapale-
nie. Obie drogi kończą się tzw. po-
socznicą, a po niej już tylko śmierć –
zwłaszcza w dawnych czasach. Ogni-
ska dżumy istnieją w niektórych re-
jonach Azji i w środkowej Afryce.
W dawnych czasach zapobieganie po-
legało na tępieniu szczurów, które
przenosiły tę chorobę. Dzisiaj stosu-
je się szczepienia ochronne. Na duże
odległości choroba była przenoszona
przez ludzi.

W 1813 roku, Iwonicz liczący
1619 mieszkańców przeżywał tyfus,
grasujący w całej Galicji. Brak da-
nych odnośnie jego śmiertelnych ofiar.
Choroba ta nazywana w medycynie
durem, swoją nazwą obejmuje różne
choroby zakaźne o wspólnym dla nich
objawie zamroczenia – odurzenia. W
tym przypadku objawiała się praw-
dopodobnie jako tzw. dur brzuszny.
Przejawia się on jako ostra epidemicz-
na choroba zakaźna. Występuje na
całym świecie, zwłaszcza przy niskim
stanie sanitarnym. Źródłem zakaże-
nia są wydaliny chorego lub nosicie-
la; zakażenie następuje drogą pokar-
mową, przez spożycie zakażonej
wody, mleka, innych pokarmów. Czę-
sto zarazki przenoszą muchy. Po 10
dniach od zakażenia wzrasta gorącz-
ka do 40 stopni C, następuje odurze-
nie i charakterystyczna wysypka.
Uszkodzony zostaje układ pokarmo-
wy, nerwowy, krążenia i oddechu,
a także tzw. narządy miąższowe.

W 1831 roku, w ciągu dwóch
miesięcy zmarło w Iwoniczu na cho-
lerę 115 osób, a wśród nich miejsco-
wy proboszcz Feliks Dekański (+
31.VIII. 1831), zarażony w czasie
posługiwania swoim umierającym
parafianom. Wszyscy spoczywają na
cmentarzu cholerycznym, który usy-
tuowany jest na północnym podnóżu
Ispaku, powyżej Przybyłówki, nieda-

leko drogi prowadzącej do Lasu Gra-
bińskiego. Istniało przekonanie, że
groźbę rozprzestrzeniania się choro-
by można powstrzymać przez odda-
lenie miejsca grzebania zmarłych.
Dzisiaj już tylko słabe ślady świadczą
o istnieniu takiego miejsca w Iwoni-
czu. Zaznacza go kamienny krzyż na
masywnym cokole, otoczony kępą
drzew i krzewów oraz kurhanowe
ukształtowanie terenu. Na cokole wid-
nieje wyryty rok tragedii – 1831 oraz
liczba wtedy tu pogrzebanych – 114.
Cmentarz ten w ostatnich latach sta-
nowił często ostatnią stację Drogi
Krzyżowej, odprawianej przez wspól-
notę parafialną w Wielki Piątek lub
przez młodzież grup oazowych.
(Prawdopodobnie w obrębie Iwoni-
cza, na tle grasujących w dawnych
czasach epidemii musiały istnieć jesz-
cze inne miejsca pochówku tragicz-
nie zmarłych parafian, zwłaszcza
podczas strasznej morowej zarazy –
niestety brak ich historycznej lokali-
zacji.) Cholera jest jedną z najostrzej
przebiegających chorób zakaźnych.
Zarazki są przenoszone drogą do-
ustną, za pośrednictwem wody, żyw-
ności i przez kontakt osobisty. W kil-
ka dni po zakażeniu następują gwał-
towne objawy zatrucia. Dochodzi do
odwodnienia organizmu, zagęszcze-
nia krwi, zaniku tętna, rysy się za-
ostrzają, występuje bladość, sinica,
bezgłos, zamartwica; w wypadku bra-
ku pomocy lekarskiej choroba kończy
się śmiercią. Cholera i dzisiaj może
występować na całym świecie.

W 1847 roku znów szalał po Iwo-
niczu tyfus, gasząc życie 83 mieszkań-
com. Wśród nich był kolejny miejsco-
wy proboszcz Feliks Lorens (+
6.VII.1947) składający ofiarę ze swe-
go życia w kapłańskim posługiwaniu.
Został pochowany na iwonickim cmen-
tarzu. Rok 1849 - znów zmarło na
cholerę 31 osób. Morowe powietrze
ponowiło swój atak jeszcze w 1873
roku – zmarły wtedy 83 osoby.

Dnia 6 września 1912 roku, prze-
pracowany i przemęczony, umiera na
gruźlicę ks. proboszcz Antoni Podgór-
ski. Dla Iwonicza był to świątobliwy
i opatrznościowy kapłan. (Miejscowa
Szkoła Podstawowa, obierając go za
swojego Patrona, przybliżyła nam
jego osobę i działalność). W tamtym
czasie choroba ta, dokładnie nierozpo-

znana i niepoliczona w swoich ofia-
rach zapewne przyjmowała formę roz-
wijającej się nagminnie epidemii,
o czym świadczy jej ludowa nazwa
„galopki” oraz określenie jej widocz-
nych skutków w innej nazwie - „su-
choty”. Nie ulega wątpliwości, że jej
rozwój wiązał się z powszechną tzw.
biedą galicyjską. Gruźlica, dawniej w
medycynie nazywana tuberkulozą, to
choroba zakaźna ludzi i zwierząt, ata-
kująca wszystkie narządy, a zwłasz-
cza płuca. Wywołują ją tzw. prątki,
przez zakażenie kropelkowe lub pyło-
we. Mimo rozwoju medycyny, gruźli-
ca dzisiaj w Polsce uznana jest za cho-
robę społeczną.

W czasie okupacji niemieckiej,
4 stycznia 1942 roku zmarł kolejny
iwonicki proboszcz ks. dziekan Józef
Rafa, podczas grasującej epidemii
tyfusu plamistego. Zaraził się od so-
wieckiego żołnierza, który uciekł
z jenieckiego obozu w Rymanowie.
Kapłan ukrywał go na plebanii i oso-
biście się nim opiekował (zmiana
ubrania, kąpiel, donoszenie posił-
ków). Choroba była przenoszona
przez wszy. Oprócz ks. Rafy na ple-
bani zmarły jeszcze dwie osoby,
a w całym Iwoniczu 50 mieszkańców.
Przerażeni niemieccy okupanci stro-
nili wtedy, zwłaszcza od chorej lud-
ności, a przez dłuższy czas zakazali
w kościele parafialnym odprawiać
nabożeństwa dla wiernych.

Materialnym potwierdzeniem sza-
lejących w Iwoniczu epidemii jest wspo-
mniany wyżej cmentarz choleryczny
oraz niektóre zapisy nazwisk ich ofiar
w parafialnej księdze zmarłych. Iwo-
nickie Stowarzyszenie -„Ocalić od za-
pomnienia”- postanowiło uporządko-
wać teren cmentarza cholerycznego,
w miarę możności oznaczyć go trwały-
mi napisami oraz odpowiednio ozdo-
bić i zabezpieczyć. W zamyśle Stowa-
rzyszenia, ten cmentarny kurhan stał-
by się dla jednych ofiar rzeczywistym,
dla innych symbolicznym grobem
wszystkich epidemii, które nawiedziły
Iwonicz na przestrzeni dziejów. Jego po-
święcenie zostanie dokonane w czerw-
cu 2016 roku.

Oby ta rzeczywista i symboliczna
wymowa tego miejsca stała się dla iwo-
niczan kolejnym punktem odniesienia,
do poznawania historii swojej miejsco-
wości i własnych przodków.
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Wypadło im żyć po sąsiedzku na
tej samej ziemi; Rymanów - Iwonicz -
Miejsce Piastowe; i wspierać jej lud
materialnie i duchowo, w tej samej
trudnej epoce -jakby w przedziwnej
zbożnej rywalizacji, ale właściwie w
uzupełnianiu się wzajemnym, na ni-
wie realizacji ewangelicznej miłości
Boga, poprzez niesione dobro siero-
tom, chorym, cierpiącym, ubogim
i potrzebującym Boga.

Wiek XIX nabrzmiewał niewolą
galicyjskiego ludu — polskiego ludu.
Austriacki zaborca nie liczył się
z panującą tu nędzą materialną, za-
cofaniem; dokładając jeszcze swoiste
formy prześladowania religijnego.
W skrajnym ubóstwie codziennego
życia wybuchały na dokładkę zarazy
- epidemie cholery i tyfusu.

W1848 r. w Galicji zmarło na cho-
lerę ok. 42 tys. osób. Choroby te nie-
ustannie ujawniały się też i w drugiej
połowie XIX wieku. Miarę ludzkiej
tragedii dopełniało szerzące się pijań-
stwo, którego rozsadnikami bywały
liczne karczmy (po kilka we wsi),
w większości prowadzone przez żydo-
stwo. Pokłosiem takiego stanu rzeczy
był częsty głód i nędza materialna
z duchową idąca w parze, całe rzesze
osieroconych chorych dzieci, ludzi ka-
lekich i opuszczonych w starości.

Anna z Działyńskich hr. Potocka
urodziła się 2 listopada 1846 r.
w Kórniku (Wielkopolska) jako cór-
ka Tytusa Działyńskiego i Celesty-
ny Zamojskiej. W domu rodowym
(ojciec powstaniec listopadowy
i szczery patriota) panowała atmos-
fera religijnej polskości, umiarko-
wania i prostoty. Na tym tle, Anna,
jak sama wspominała, nie była
dzieckiem potulnym i łatwym w pro-
cesie wychowawczym.

Mimo ujawnianych zdolności,
z wielkimi oporami przełamywała nie-
chęć do ich rozwijania. Po ukończe-
niu dziesiątego roku życia zdobywała

wiedzę i życiową ogładę w szkole
klasztornej Sióstr Sacre-Coeur w Po-
znaniu. W piętnastym roku życia, po
śmierci ojca wyjechała na krótko do
Paryża, gdzie uczyła się rysunku, na-

stępnie przez dwa lata w Dreźnie po-
znawała tajniki malarstwa i rzeźby.
Tutaj spotyka swoją wielką, pierwszą
miłość -Stanisława Potockiego i po-
ślubia go w 1866 r. Stadło małżeń-
skie Anny i Stanisława Potockich
choć samo nie było wolne od utrapień
i życiowych tragedii, dla ludzi i oko-
lic z którymi się stykało było wręcz
opatrznościowe. Trzeba tu podkreślić,
że na tle nie-przeciętnej osobowości
Anny, nie mniejsze znaczenie miała
osobowość Stanisława, który wywo-
dząc się z unitów był wzorem czyn-
nego patrioty i katolika, kochającego
męża i ojca oraz zaradnego gospoda-
rza. W oparciu o taką moralną pod-
porę, Anna mogła realizować swoją
późniejszą działalność.

Po ślubie Potoccy objęli swój dział
rodzinny w Oleszycach, koło Luba-
czowa. Ratując zrujnowane gospo-
darstwo, za wszelką cenę chcieli za-
chować zabytkowy pałacyk po Janie

III Sobieskim. Anna w tym czasie od-
rodziła szkółkę wiejską po swoich ro-
dzicach, zainicjowała działalność szpi-
taliku i ochronki, którą później prze-
kazała pod kierownictwo sióstr felicja-
nek. Bardzo boleśnie przeżywała mi-
zerny stan duchowy i materialny miej-
scowej ludności, nie szczędząc z tego
właśnie powodu słów krytyki pod ad-
resem możnych i duchowieństwa. Przy
nadarzających się okazjach występo-
wała odważnie przeciwko dyskrymi-
nowaniu innej nacji, czy wyznania.

To z Oleszyc, 10 października
1870 r., Anna zapraszała na polską
ziemię papieża bł. Piusa IX. Zapro-
szenie dotyczyło sytuacji gdy wojska
króla Wiktora Emanuela zajęły Rzym
i zostało zagrożone bezpieczeństwo
rzymskiej rezydencji Piusa IX, a Inns-
bruck i Kolonia ofiarowały mu się na
mieszkanie; wówczas i Anna Potoc-
ka z pokorą i miłością dziecięcą ofia-
rowała Ojcu Świętemu na mieszka-
nie Oleszyce, Z dzisiejszego punktu
widzenia zapytać by można: egzalta-
cja kobieca, czy brak realnej oceny
sytuacji? Sprawę wyjaśnia sama Po-
tocka, która opisując swój pobyt w
Rzymie w 1870 r. mówi o spotkaniach
rodzinnych z papieżem Piusem IX,
a także szczególne traktowanie Pola-
ków pielgrzymów w Watykanie przez
tegoż papieża -przyjaciela zniewolo-
nej wówczas Polski. Zresztą samo za-
proszenie zostało z całą powagą po-
traktowane przez Stolicę Apostolską.
W szóstym tygodniu od jego wysła-
nia, Anna otrzymała po łacinie
wdzięczną odpowiedź, wystosowaną
przez sekretarza papieskiego do tek-
stów łacińskich.

W 1872 r. rodzina Potockich, po
nabyciu praw własnościowych, prze-
nosi się do Rymanowa, który znajdu-
je się w morzu ówczesnej galicyjskiej
biedy. Po przybyciu do Rymanowa,
Anna za zgodą męża, już w pierw-
szym roku, zorganizowała na terenie

W Roku Jubileuszowym 2000 przypadała 88 rocznica śmierci sługi bożego ks. Bronisława Markiewicza. Arcy-
biskup senior Ignacy Tokarczuk, 30 stycznia 2000 r., przewodnicząc nabożeństwom rocznicowym w sanktuarium
Królowej Polski i Św. Michała w Miejscu Piastowym powiedział w homilii, że ten rok stanowi pewną granicą,
punkt odniesienia dla ludzi i minionych epok. W przybliżonej historii miejscowego regionu zwrócił uwagę na trzy
osoby, mające szczególne zasługi dla tej ziemi. Są nimi: Anna hr. Potocka (1846-1926) z Rymanowa, proboszcz
Iwonicza ks. Antoni Podgórski (1848-1912) oraz sługa boży ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912).

Ks. Zbigniew Głowacki
Anna Potocka z Rymanowa (1846-1926)

(170 rocznica urodzin i 90 śmierci)
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dworu szkółkę snycerską, która przez
kilkanaście lat skupiała zdolnych
chłopców z ubogich podrymanow-
skich wiosek. W tej szkółce wyrasta-
li wiejscy artyści. Rzeźbili oni piękne
talerze na chleb i owoce, tytoniarki,
puzderka ozdobne, szkatuły i kasety,
drewniane flakony, ramy do obrazów,
płaskorzeźby i drobną rzeźbę.
W większości były to przedmioty uży-
teczne i stanowiły dla biednych,
a zdolnych młodych ludzi, źródło za-
robku i utrzymania. Kontynuowane
współcześnie tradycje artystyczne sa-
mouków i artystów wyuczonych w
okolicach Rymanowa oraz Iwonicza,
niezaprzeczalnie wyrastają z tego do-
bra, które miejscowej ludności za-
szczepiła Potocka.

Obok szkółki snycerskiej, Anna
prowadziła szkolenie koronkarstwa
dla dziewcząt i kobiet. Na szeroką
skalę popierała rozwój zielarstwa i
zbieractwa runa leśnego. Prowadziła
szkolenia w tej dziedzinie, a nawet
pisała broszurki, jak zioła rozpozna-
wać, suszyć i przechowywać. Tego
rodzaju ustawianie ludzi zmierzało nie
tylko do uzyskania korzyści material-
nych, bardzo potrzebnych wtedy na
wsi, ale uczyło rzetelnej pracy i nale-
żytego wykorzystywania czasu.

W obliczu nieszczęść i klęsk
żywiołowych, Anna z mężem Stani-
sławem pochylali się nad miejscową
ludnością, tworząc zręby towarzystw
ubezpieczeniowych i zawodowych
(1874 r. - Towarzystwo Zaliczkowe,
Kasa Oszczędności, Kółko Rolnicze).

Anna towarzyszyła mężowi w od-
krywaniu miejscowych źródeł (1876
r.) i w urządzaniu zdroju. Jako matka
sporej gromadki dzieci (wychowała
siedmioro) przyczyniła się do utwo-
rzenia pierwszej krajowej kolonii lecz-
niczej dla dzieci w Rymanowie. Było
to niezaprzeczalne dzieło miłosierdzia
dla młodzieży i polskich dzieci. Dzieło
to przetrwało do naszych czasów.
Zdrój w Rymanowie za życia Anny
nigdy nie był nastawiony na przyno-
szenie wielkich zysków. Na pierw-
szym miejscu stawiano tam człowie-
ka, jego zdrowie; a przy nieusuwal-
nych dolegliwościach - dobrą opiekę.

Anna i Stanisław Potoccy w mo-
rzu ludzkiej nędzy, na tle zachodzą-
cych przemian społecznych (skutki
uwłaszczenia, ruchy ludowe, echa
wolnościowe) stali po stronie proste-
go ludu, gotowi na miarę swoich moż-
liwości spieszyć z konkretną pomocą.

Dzięki ich postawie zdołano zlikwi-
dować szerzącą się w Rymanowie
i okolicy cholerę (1873 i 1889 r.).
Anna osobiście odwiedzała zarażone
morem wiejskie chaty, roznosząc le-
karstwa i materialne wsparcie. Potoc-
cy swoje postawy społeczne wiązali
ze szczerym patriotyzmem i praw-
dziwą chrześcijańską pobożnością.

Kiedy pierwszy raz wjeżdżali do
Rymanowa, na widok miejscowej
„kalwarii" uczynili ślub, że jeżeli Bóg
dopomoże im spłacić Rymanów, to na
kalwaryjskim wzgórzu postawią Dro-
gę Krzyżową tak piękną, na jaką zdo-
być się tylko potrafią. W swoich ry-
manowskich początkach dopatrzyli
się pomocy Boskiej i jako swoje wo-
tum zaczęli na kilometrowym stoku
kalwaryjskim ustawiać stacje Drogi
Krzyżowej. Każda z nich była muro-
waną z cegły kapliczką, osadzoną na
kamiennym cokole, zwieńczoną ma-
łym krzyżykiem. We wnękach znaj-
dowały się płaskorzeźbione tablice
 z terakoty, ze scenami Męki Pańskiej,
wykonane w 1876 r. w Monachium.
Tak powstało dogodne, choć skrom-
ne miejsce na szerzenie chwały Bożej
i na poprawę dróg ludzkiego życia.
Rymanowski kościół parafialny
z Matką Bożą Bolesną stał się punk-
tem wyjścia na kalwaryjskie dróżki
Męki Pańskiej, by po ich przejściu
przyjmować skruszonych pątników
u kratek konfesjonału, karmić Chle-
bem Życia i obdarzać pociechą pły-
nącą z Matczynego Serca.

Bogobojni małżonkowie bardzo
czynnie włączyli się w organizowa-
nie uroczystości koronacyjnych cu-
downego obrazu Starowiejskiej Mat-
ki Miłosierdzia w 1877 r. Stanisław
ubrany w sarmacki strój uczestniczył
w samych obrzędach koronacyjnych,
którym przewodniczył nuncjusz wie-
deński Ludwik Jacobini. Anna, praw-
dziwie po kobiecemu, jak ewangelicz-
na Marta, zabiegała o zapewnienie
gościny zebranym uczestnikom uro-
czystości.

Hr. Potocka była szczerze zainte-
resowana ideą ks. Bronisława Mar-
kiewicza z Miejsca Piastowego,
wspierając jego dzieło „Powściągli-
wość i Praca". Publikując artykuły na
tematy gospodarskie, czy o sztuce
ludowej, większość swoich prac dru-
kowała właśnie w Miejscu Piasto-
wym. Była również bliska wewnętrz-
nym sprawom lokalnego Kościoła.
Poprzez swój osobisty kontakt ze zna-

nym ludowcem w sutannie, ks. Sta-
nisławem Stojałowskim (1845-1911),
usiłowała wpływać na niego, by
w swej działalności dla dobra wiej-
skiego ludu, pozostawał w zgodzie i
jedności ze swoją władzą duchowną.

Po śmierci męża Stanisława (21
stycznia 1884 r.) Anna prawdziwie
męską ręką prowadziła uzdrowisko
Rymanów, rozbudowując go w znacz-
nej mierze i organizując w nim dzia-
łalność historyczno-patriotyczną, re-
ligijną i społeczną. Za zasługi w tej
dziedzinie otrzymała w 1887 r. hono-
rowy medal od Komitetu Wystawy
Krajowej w Krakowie. Uczestniczy-
ła w tworzeniu Towarzystwa Tkac-
kiego w Korczynie (1883 r.), Tkalni
mechaniczne| dla ubogich dziewcząt
w Krośnie (1901 r.), zawiązywała
Sodalicję Mariańską Pań Ziemi Sa-
nockiej (l 892 r.), należała do Kon-
gregacji „Dzieci Maryi" w Krośnie.
Podejmując odczyty i prelekcje na
różne tematy, uzyskane honoraria
przeznaczała na cele społeczne.

Większość przedstawionych fak-
tów z życia Anny Potockiej pochodzi
z pisanych przez nią pamiętników
(Anna Stanisława z Działyńskich
Potocka, Mój pamiętnik, Kraków
1927). Wyłania się z nich uzdolniona
i uduchowiona, choć stojąca mocno
na ziemi w realiach życia postać żony,
matki i Polki. Pełna była powagi
i odpowiedzialności za podejmowa-
ne życiowe zadania, i za innych lu-
dzi, zwłaszcza niżej stojących w hie-
rarchii społecznej; w duchu szczere-
go patriotyzmu i głębokiej chrześci-
jańskiej wiary. Ks. Kazimierz Wais,
teolog i filozof światowej sławy, po-
chodzący z sąsiedniej Klimkówki,
wspomina o Annie Potockiej, jako
o osobie świętej. Nie ulega wątpliwo-
ści, że była to osobowość nieprzecięt-
na w swojej charyzmatycznej działal-
ności i wyprzedzająca w osądzie prak-
tycznego życia własną epokę.

Anna Potocka ostatnie lata spędzi-
ła u swoich córek w Janowie koło Miń-
ska Mazowieckiego oraz w Ociece.
Zmarła 2 czerwca 1926 r. Jej docze-
sne szczątki spoczywają na rodowej
parceli rymanowskiego cmentarza.

Wskazane na początku rocznice,
dotyczące osoby Anny Potockiej, po-
winny nas skłaniać do przybliżenia
współczesnemu pokoleniu tej niezwy-
kłej kobiety, w duchu chrześcijańskiej
i wdzięcznej pamięci.
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Anna i Stanisław hr. Potoccy
w 1872 r., po nabyciu praw własno-
ściowych zamieszkują w Rymanowie,
który znajduje się w morzu ówczesnej
galicyjskiej biedy. Na tle zachodzą-
cych przemian społecznych (skutki
uwłaszczenia, ruchy ludowe, echa
wolnościowe) stali po stronie proste-
go ludu, gotowi na miarę swoich moż-
liwości spieszyć z konkretną pomocą.

Dzięki ich postawie zdołano zli-
kwidować szerzącą się w Rymanowie
i okolicy cholerę (1873 i 1889 r.) Mał-
żonkowie osobiście odwiedzali zara-
żone morem wiejskie chaty, roznosząc
lekarstwa i materialne wsparcie.
W zwalczaniu tej strasznej epidemii
mieli spore doświadczenie, ponieważ
już w pierwszych latach swojego mał-
żeństwa, mieszkając w Kórniku pod
Poznaniem, zetknęli się z tą zarazą.
Swoje postawy społeczne Potoccy
wiązali ze szczerym patriotyzmem
i prawdziwą chrześcijańską pobożno-
ścią. Trzeba pamiętać, że byli rodzi-
cami siedmiorga dzieci. Opiekując się
zarażonymi, po ludzku drżeli o ich
zdrowie, nie wyłączając własnego.

Hr. Potocka zauważała różnicę
istniejącą pomiędzy objawami chole-
ry panującej w Wielkopolsce i tą na
terenie Galicji. Pisała w pamiętniku:
„W pierwszej, chory dostawał szalo-
nych dreszczy i przeważnym symp-
tomem było zimno, tak, że jeżeli po-
trafiło się chorego rozgrzać, to już był
uratowany, a ci, co umierali, do śmier-
ci się już ogrzać nie zdołali. W chole-
rze zaś, która tu była temu lat dwa-
dzieścia kilka, chory od razu dosta-
wał silnej gorączki i uderzenia do gło-
wy tak strasznego, że oczy po śmier-
ci wyglądały nieraz jak gałki krwi.
Rozumie się, że i lekarstwa musiały
być zupełnie inne.” Na tle powyższej
relacji, warto zwrócić uwagę na ob-
jawy cholery według współczesnej
medycyny. Cholera jest jedną z naj-
ostrzej przebiegających chorób zakaź-
nych. Zarazki są przenoszone drogą

                                                   Ks. Zbigniew Głowacki

CHOROBA CHOLERY W RELACJI ANNY POTOCKIEJ
(1846-1926) Z RYMANOWA

doustną, za pośrednictwem wody,
żywności i przez kontakt osobisty.
W kilka dni po zakażeniu następują
gwałtowne objawy zatrucia. Docho-
dzi do odwodnienia organizmu, za-
gęszczenia krwi, zaniku tętna, rysy się
wyostrzają, występuje bladość, sini-
ca, bezgłos, zamartwica; w wypadku
braku pomocy lekarskiej choroba
kończy się śmiercią. Cholera i dzisiaj
może występować na całym świecie.

Ratując zarażonych cholerą, Anna
Potocka przekonana była do kuracji
zwanej homeopatią. Jest to metoda
leczenia polegająca na podawaniu
chorym małych dawek takich środ-
ków, których większe dawki wywo-
łują u zdrowych objawy podobne do
tych, jakie chcemy zwalczyć. Według
jej relacji; „W pierwszym okresie da-
waliśmy Cuprum ( p.a. – miedź), Ve-
ratrum (p.a. – roślina, ciemiężyca)
i Ipeccacuanha (p.a. – brak nazwy w
słowniku łac.), naprzemian co kilka
minut. W drugim Hydrocyaniacid
(p.a. – jak wyżej) i Cantharides (p.a.
– kantarydy, muchy hiszpańskie) wte-
dy, jak już mocz był zatrzymany i tę-
żec wyprężał ciało. I w tym okresie
niesłychane były skutki. I dodaje:
„Żadna wojna nie daje pojęcia o tem,
czem jest taka wieś w czasie takiej
plagi; ten płacz, lament, to zupełne
stracenie głowy u ludzi, to napchanie
pokoju, gdzie chory leży, patrzącymi
bezradnie, którzy tylko resztę powie-
trza mu zabierają – to rzeczy okrop-
ne, na które tylko interwencja osoby
obdarzonej sercem, ale i zimną krwią
pomóc może. To było niedługo po
kupieniu Rymanowa; nie znali nas
jeszcze ludzie, prawie za jakieś nad-
ziemskie zjawisko uważali, że się ich
nie boimy, że ich ratujemy.”

Odnośnie przyczyn rozwijania się
cholery, Potocka tak pisze: „Okropny
był sprzymierzeniec cholery wówczas
w górach…głód! – Ludziska biedni
żyli mąką kukurudzaną, pożyczaną od
żydów, do której ci niegodziwcy dosy-

pywali piasku, aby była cięższa.
Dobra to rzecz mamałyga raz na

tydzień, dobrze omaszczona lub
z mlekiem albo i z bryndzą. Ale bez
takich przypraw i jedzona trzy razy
na dzień, to rzecz tak mdła i ckliwa,
że ją żołądek wręcz już nie przyjmuje
po jakimś czasie. Od tych wymiotów
i czczości zaczyna się zwykle chole-
ra. W takiej wsi zakładaliśmy ambu-
lans, gdzie dla zdrowych gotowano
ryż, kaszę i kluski na przemian, a dla
chorych rosół, herbatę itp.”

 W innym miejscu zaznacza:
„Żydzi mają ten przesąd, że tylko tam
spodziewają się znaleźć spokój wie-
kuisty, gdzie leży rabin albo i kilku
rabinów. To jest powodem, że przy
każdej zarazie zmarłych żydów nie-
raz milami całemi przewożą, aby im
sąsiedztwo z rabinem po śmierci za-
pewnić. Otóż trupy na cholerę zmar-
łych żydów przywozili do Rymano-
wa z Węgier!...Żydzi trumien nie uży-
wają, więc żyd zmarły jedzie najczę-
ściej w worku zaszyty, w słomie za-
grzebany; konie liche, więc przed
każdą karczmą parę godzin popasają,
nieraz na słońcu – i tak pomału do-
staje się do Rymanowa. Szlakiem,
którym te kondukty szły, tak powy-
mierali ludzie najbliżej karczem
mieszkający, że długo te chaty stały
zamknięte, krzyżem znaczone na znak
wymarcia.”

Nie ulega wątpliwości, że Potoc-
cy z Rymanowa mieli daleko idący
dystans do starozakonnych. Według
współczesnej poprawności politycz-
nej zasługiwaliby na miano zdecydo-
wanych antysemitów. Aby ich zrozu-
mieć, trzeba dokładnie prześledzić
treść relacji, w odniesieniu do tego
problemu, zawartej w „Mój pamięt-
nik”, autorstwa Anny z Działyńskich
Potockiej, wydany drukiem w 1927
r. w Krakowie, rok po jej śmierci.
Z tej obszernej pozycji książkowej,
autor niniejszego artykułu czerpał
jego myśl przewodnią.
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Wywodząca się z Litwy rodzina
Karola i Amelii (z domu Ogińska)
Załuskich, po wcześniejszym nabyciu
miejscowych dóbr osiadła w Iwoniczu
12 sierpnia 1837 roku. Na początku
doprowadzono do porządku stary za-
niedbany dwór i zaadoptowano go do
potrzeb licznej rodziny. Załuscy mieli
już wtedy pięcioro dzieci. Ostatni
z nich Ireneusz, dotknięty chorobą
zwaną rachityzmem, wstrzymującą
prawidłowy rozwój, bywał (przed
przybyciem do Iwonicza) kąpany w
wodzie nasyconej solą św. Iwona. Na
miejscu okazało się, że zdroje iwonic-
kie, znane od dawna, zawierają sole o
podobnym działaniu. Dla chorego
dziecka okazały się zbawienne i dzię-
ki nim doszedł do pełnego zdrowia.
Nadzwyczajne uzdrowienie chorego
dziecka przekonało Załuskich, jaki
naturalny skarb znajduje się w ich do-
brach oraz zainspirowało do zorgani-
zowania zdrojowego lecznictwa
w Iwoniczu. Karol i Amelia postano-
wili założyć tu uzdrowisko. Już w roku
przybycia Załuskich do Iwonicza,
lwowski aptekarz Teodor Torosiewicz,
dokonał chemicznej analizy iwonickich
wód; dlatego rok 1837 symbolicznie
wyznacza powstanie pierwszego ku-
rortu na dzisiejszym Podkarpaciu.

Powstające uzdrowisko otwierało
się przede wszystkich na gości przy-
jezdnych. Załuscy, a szczególnie

Ks. Zbigniew Głowacki

IWONICKIE EPIDEMIE
WE WSPOMNIENIACH ZAŁUSKICH

Amelia jako osoba życzliwa dla ludzi,
łagodnego charakteru, otwarta na po-
trzeby innych, znająca różne choroby
i sposoby ich leczenia, nie odwracała
się od miejscowej ludności wiejskiej.
Podobno w wielu przypadkach, wspól-
nie z dorastającymi córkami, odwie-
dzała chaty chorych wieśniaków,
udzielała porady, zalecała leki, przy-
gotowywała odpowiednie zioła. Być
może ta jej postawa sprawiła, że w
czasie chłopskiej rebelii w1846 roku,
miejscowa ludność oszczędziła nie-
dawno owdowiałą Amelię z dziewię-
ciorgiem dzieci, a ponadto ochroniła
jej dobra przed agresywnymi sąsiada-
mi.

W 1847 roku w Iwoniczu pojawił się
tyfus brzuszny, zwany głodowym. Ame-
lia  z poświęceniem niosła pomoc zara-
żonym. Odwiedzała wiejskie chaty. Spro-
wadzała lekarzy i lekarstwa. Wspólnie z
córkami gotowała w wielkim kotle zupę
tzw. rumfordzką i rozdawała

Iwoniczanom. Według dociekań ks.
Jana Rąba, zmarły wtedy 83 osoby.

W 1849 roku ponowiła swój atak
cholera. Choroba była dobrze znana
Amelii z czasów zamieszkiwania w
Kłajpedzie, przed przybyciem do Iwo-
nicza. Zalecanie i przyrządzanie lekar-
stwa w postaci odpowiednich naparów
ziołowych było wtedy jej codziennym
zajęciem. Mimo walki z epidemią,
zmarło wtedy 31 osób. Wśród nich był

Amelia i Karol Załuscy

ówczesny proboszcz ks. Feliks Lo-
rens.

O kolejnym nawrocie cholery
w Iwoniczu, w 1873 roku tak pisał
Michał, syn pierwszych iwonickich
Załuskich, do brata Karola (popular-
nie zwanego ambasadorem):

„Cholera, ta straszna zaraza, po-
czyniła wielkie spustoszenie wśród na-
szych biednych wieśniaków. Przeszło
pięćdziesiąt osób zmarło od prawdzi-
wej cholery azjatyckiej, inni zostali
zabrani przez tyfus…”  ( Przytoczo-
ny cytat oraz inne szczegóły dotyczą-
ce rodziny Załuskich zostały zaczerp-
nięte z opracowania – Andrzej Kwi-
lecki, Załuscy w Iwoniczu, Kórnik
1993.

Wiadomo, że we wspomnianym
roku chorobliwe zarazy odebrały w
Iwoniczu życie 83 osobom. Prawdo-
podobnie, objawy chorobowe między
cholerą i tyfusem, z punktu widzenia
ówczesnej medycyny, nie były zbyt
wyraźne. Przyjmuje się, że wszyscy
zmarli byli ofiarami cholery.

Wspomniane wyżej epidemie,
łącznie z chorobą cholery z 1831
roku  pochłonęły około 312 ofiar.
(r.1831-115osób, r.1847 - 83, r.1849
- 31, r.1873 - 83 osoby)

WIECZNY  ODPOCZYNEK
RACZ  IM  DAĆ  PANIE.
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Mały Kazimierz, wraz z innymi
dziećmi, nosił na szyi różaniec
z czosnku, jako lek przeciwcholerycz-
ny. Można przypuszczać, że warunki
domowe i rodzinne ks. Waisa były sto-
sunkowo korzystne. Jego ojciec Flo-
rian był cenionym majstrem ciesiel-
skim. Pod jego okiem stawiano obec-
ny drewniany kościółek Znalezienia
św. Krzyża pod lasem, dla cudowne-
go Chrystusa Ukrzyżowanego. Praw-
dopodob-nie dzięki pozycji ojca, mógł
młody Kazimierz udać się na nauki
do gimnazjum w Jaśle, otrzymując
wtedy ojcowskie napomnienie: „Synu
pilnuj czasu". Kolejne kroki jego
życia, to wstąpienie do Seminarium
Duchownego w Przemyślu, studia
teologiczne, świecenia kapłańskie
i dalszy etap zdobywania wiedzy fi-
lozoficzno-teologicznej w Insbrucku,
Fryburgu, Lowanium, Wrocławiu
i Rzymie, gdzie na Gregorianum
w 1894 r. uzyskał doktorat filozofii.

Od 1895 r. wykładał filozofię
i teologię fundamentalną w przemy-
skim Seminarium Duchownym. Od
1909 r., przez 20 lat, związał się
z Uniwersytetem Jana Kazimierza we
Lwowie, najpierw jako profesor filo-
zofii chrześcijańskiej, dziekan wy-
działu teologicznego, następnie w la-
tach 1917-1918 jako rektor uniwer-
sytetu. Od 1923 do 1928 r. był pierw-
szym prezesem Polskiego Towarzy-
stwa Teologicznego.

Ks. Wais pozostawił po sobie wie-
le prac filozoficznych i teologicznych.
Warto przytoczyć najważniejsze:
Ontologia czyli metafizyka ogólna,
Lwów 1926; Kosmologia czyli filo-
zofia przyrody, Warszawa 1907; Psy-
chologia, Warszawa 1902-1903; Dzi-
wy hipnotyzmu, Przemyśl 1899,
Lwów 1922; O rozwoju gatunków,
Lwów 1907; O zwierzęcym pocho-

Ks. Zbigniew Głowacki

KS. KAZIMIERZ WAIS
- KAPŁAN I FILOZOF Z KLIMKÓWKI

dzeniu człowieka, Lwów 1910; Po-
czątek życia, Lwów 1912; Czy tzw.
drugorzędne wartości ciał są rzeczy-
wiste, Lwów 1925; Dusza ludzka,
Kraków 1915; Wspomnienia z pierw-
szego roku wojny światowej 1914,
Lwów 1930.

Liczne swoje artykuły i rozprawy
publikował w Ateneum Kapłańskim,
Przeglądzie Teologicznym, Gazecie
Kościelnej (Lwów) i Dwutygodniku
Katechetycznym (Tarnów).

Wytężona praca naukowa nadwą-
tliła zdrowie ks. Waisa do tego stop-
nia, że przerwał pracę uniwersytecką
i w kwietniu 1928 r. osiadł w Klim-
kówce, w domu rodzinnym, po
wschodniej stronie rzeczki Kąpachy,
kilkadziesiąt metrów od parafialnego
kościoła. Swój dom rodzinny ks. Wais
poświęcił w 1912 r., by dożywać
w nim swoich dni. Odwiedzali go tu
wybitni goście: kardynał Hlond
(1927), arcybiskupi Bilczewski
i Twardowski (1924), bp Krynicki, bp
Nowak, bp Fischer i inni.

Szczególne więzy łączyły ks. Wa-
isa z bł. ks. Janem Balickim, którego
w swoich wspomnieniach nazywa
przyjacielem, a od kilku lat towarzy-
szem wakacji spędzanych wspólnie
w jego domu rodzinnym w Klimków-
ce. W 1914 r., w uroczystość Matki
Boskiej Siewnej - odbyło się nabożeń-
stwo w kościółku św. Krzyża w polu,
a kazanie z zapałem i namaszczeniem
wygłosił ks. Balicki. Jego obraz  zo-
stał umieszczony w ołtarzu Matki
Bożej Różańcowej w naszym iwonic-
kim kościele Wszystkich Świętych.
Ks. Wais, znając świątobliwego pro-
boszcza Iwonicza ks. Antoniego Pod-
górskiego, tak o nim świadczył: „Ks.
Podgórski słynął z żywota ascetycz-
nego i nadzwyczajnej ofiarności.”

Ks. Wais zmarł w Klimkówce
9 lipca 1934 r. i został pochowany na
miejscowym cmentarzu. Spoczął w tej
rodzinnej ziemi, którą nazywał: „moja
ukochana Klimkóweczka". W przed-
sionku kościoła parafialnego została
umieszczona pamiątkowa o nim ta-
blica, zaś jego portret znajduje się
w kościelnej zakrystii.

Niech ta garść przywołanych
wspomnień o ks. Kazimierzu Wa-
isie, pobudza nas do wdzięcznej re-
fleksji i modlitwy za dobrego i świa-
tłego kapłana, którego Pan niech
nagradza pełnią życia wiecznego.

Ks. prof. dr Kazimierz Wais, rektor Uniwersytetu Jana Kazimie-rza we Lwowie, kapłan według zamysłu
Bożego i filozof o światowym rozgłosie, urodził się w Klimkówce, wiosce położonej między Iwoniczem, a Ryma-
nowem, 6 lutego 1865 r. Wzrastał w trudnych ówczesnych warunkach wiejskich, niektórzy jego rodacy, jak sam
wspominał, żyli jeszcze w kurnych chatach. Ludzie byli w ciągłym strachu przed docierającą w te strony cho-
lerą, która w latach 1831, 1849 i w 1873, w naszych rodzinnych stronach, pomagała ludzkiej śmierci zbierać
obfite żniwo.
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Pierwszy wykład zatytułowany
„Biblijny obraz Miłosiernego Boga”
wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Je-
lonek z Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie. Ksiądz
profesor zaznaczył, że termin miło-
sierny jest bardzo wieloznaczny.
W całym Piśmie Świętym dostrzega-
my Boga Miłosiernego, ale pojęcie
Boga Miłosiernego pojawiło się do-
piero w Nowym Testamencie. Ludzie
Starego Testamentu pojęcia Boga Mi-
łosiernego nie znali. Na przykładzie
tego przymiotu Pana Boga Miłosier-
nego możemy dostrzec rozwój róż-
nych pojęć w Biblii. Pan Bóg obja-
wia się powoli. Miłosierdzie to mi-
łość w kontekście zła moralnego, któ-
re tej miłości nie potrafi przezwycię-
żyć. Bóg miłosierny potrzebuje czło-
wieka, żeby z nim współpracował.
Człowiek może Panu Bogu postawić
tamę, czyli nie przyjąć miłosierdzia.

Temat drugiego wykładu podej-
mował zagadnienie: „Pan Bóg miło-
sierny i łaskawy... (Wj 34,6). Bóg
wobec grzechu swego ludu na pusty-
ni”. Wygłosił go ks. dr Krzysztof
Napora SCJ - wykładowca KUL. Pre-
legent w sposób bardzo szczegółowy
przedstawił zachowanie, postawę
Izraelitów, ich zatwardziałość, mimo,
że widzieli cuda Pana Boga. Podkre-
ślił niezwykłą rolę Mojżesza, jako,
pasterza, kapłana, pośrednika między
ludem a Bogiem.

Następny wykład: „Muzyka in-
strumentalna w Księgach Starego
Testamentu” przedstawił ks. dr hab.
Tadeusz Bratkowski z Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Ksiądz doktor na
początku wyjaśnił pojęcie „muzyka
instrumentalna”. Świat biblijny nie
znał tak dobrze sztuki muzycznej, jak
my. Jednak lud Starego Testamentu
miał upodobanie w muzyce. Podkre-
ślił, że muzyka towarzyszyła człowie-
kowi od zarania dziejów. Omówił tak-
że funkcje i zastosowanie takich in-
strumentów, jak: ugav, harfa, lira,
piszczałka, flet podłużny, poprzecz-
ny, drewniany róg trąbka ze złota,
bęben, tamburyn, dzwonki, sistra,
bumerang zderzany, kastaniety, tale-

KONFERENCJA BIBLIJNA
7 maja 2016 r. odbyła się już dziewiąta z kolei Konferencja Biblijna pt. „Ku lepszemu rozumieniu Pisma

Świętego”. W Ośrodku Caritas w Myczkowcach zgromadziło się około 220 osób. Zaproszonych gości serdecz-
nie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – gospodarz Ośrodka.

rze, szofar, kinnor,
nevel, asor, tof.
Uczestnicy konfe-
rencji mogli wysłu-
chać dźwięków
szofara.

Czwarty wy-
kład: „Mało znane
rośliny biblijne” za-
prezentowała dr
hab. Zofia Włodar-
czyk z Uniwersyte-
tu Rolniczego w
Krakowie, z Kate-
dry Roślin Ozdobnych. Pani doktor
omówiła znaczenie i przedstawiła fo-
tografie niektórych roślin wymienio-
nych w Biblii np.: cassia - strączy-
niec, cedr libański, chaber gwiaździ-
sty, chaber kolący, głowaczek syryj-
ski, szarańczyn strąkowy, judaszo-
wiec południowy, złocień wieńcowy,
cynamonowiec wonny, cynamono-
wiec cejloński, janowiec. Omówiła
również znaczenie „gorzkich ziół”
w historii zbawienia i świętowaniu
Paschy W skład „gorzkich ziół”
wchodziła: sałata, rzodkiew, cykoria,
chaber kolący, mikołajek, chrzan –
symbolizują los Izraelitów w Egipcie.

Kolejny wykład: „Piotr w godzi-
nie próby” wygłosił ks. dr Adam
Kubiś z KUL. Prelegent zaprezento-
wał szczegółową analizę egzege-
tyczną osiemnastego rozdziału Ewan-
gelii wg świętego Jana, relacje między
Jezusem, Piotrem, Judaszem. Ksiądz
doktor zwrócił uwagę na: wolność
ofiary Jezusa, ukazanie Jezusa, jako
prawdziwego Boga pomimo jego cier-
pień, męki. Wyjaśnił symbolikę świa-
tłości i ciemności w opisie męki.

Ostatnią konferencję: „Maria
Magdalena – kontrowersyjna świę-
ta?” wygłosił ks. dr Marek Dzik z In-
stytutu Teologiczno Pastoralnego w
Rzeszowie. Wykładowca zwrócił
uwagę, że święta Maria Magdalena
jest jedną z ważniejszych postaci ko-
biecych w Nowym Testamencie. Nie
należy jednak zapominać, ze najważ-
niejszą jest Maryja, Matka Jezusa.
Maria Magdalena od wieków fascy-
nowała wierzących, jako przykład

osoby nawróconej, podążającej za Je-
zusem, pierwszego świadka Zmar-
twychwstania Jezusa.

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

Uczestnicy konferencji mieli moż-
liwość zwiedzić Ogród Biblijny, gdzie
rolę przewodnika pełniła jego projek-
tantka pani dr hab. Zofia Włodarczyk.
W Godzinie Miłosierdzia wszyscy
spotkali się w kaplicy Ośrodka na uro-
czystej Mszy Św., której przewodni-
czył i homilię wygłosił ks. prof. To-
masz Jelonek. Ksiądz profesor powie-
dział: „Zgromadziliśmy się na tej
Najświętszej Ofierze, która kończy
naszą Konferencję Biblijną. Już dzięki
Bogu zrobiliśmy dziewięć kroków ku
lepszemu poznaniu Biblii. Ale słucha-
jąc, chociażby dzisiejszych wystąpień
na pewno umocniło się w nas przeko-
nanie, że tych kroków trzeba by było
jeszcze zrobić tysiące, żeby naprawdę
poznać Biblię. To wspaniałe słowo
Boga, że Bóg przemówił na sposób
ludzki przez ludzi, ale przez ludzi, któ-
rzy byli w sposób przedziwny przez
tego Boga kierowani, a głębia tekstów
biblijnych to symboliczne znaczenie
wielu słów i wyrazów, to podawanie
jednych myśli z drugimi. Te obrazy ra-
zem ze sobą tworzą wielką panoramę”.

Po Mszy św. grupa dzieci i mło-
dzieży z Chodowiczi na Ukrainie za-
prezentowała koncert pieśni religij-
nych i patriotycznych.

Na podstawie strony internetowej:
www.myczkowce.org
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W niedzielę, 10 kwietnia 2016 r.
punktualnie o godz. 12.00 przy po-
mniku poświęconym Ofiarom Zbrod-
ni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej
na nowym cmentarzu w Iwoniczu
odbyła się uroczystość patriotyczna
z udziałem mieszkańców Iwonicza
i przedstawicieli władz samorządo-
wych. Modlitwę w intencji Ofiar po-
prowadził ks. proboszcz Kazimierz
Giera, po czym nastąpiła ceremonia
składania kwiatów. W imieniu Rady
Miejskiej w Iwoniczu-Zdro-
ju kwiaty i znicze składali:
Przewodniczący Pan Józef
Sowiński oraz Radni Pan Bo-
gusław Dmytrak i Pan Bog-
dan Ryznar. Wiązankę od
Klubu Radnych Prawo
i Sprawiedliwość złożył Se-
kretarz Prezydium Klubu
Pan Grzegorz Nieradka
i Radny Pan Waldemar
Niemczyk. Kolejną delegację
stanowił Zarząd Gminnego
Koła Prawa i Sprawiedliwo-
ści w osobach Pana Wiesła-
wa Polka, Pana Jerzego Sta-
ronia i Pana Bogdana Skot-
nickiego. Radny powiatu krośnień-
skiego Pan Stanisław Kenar złożył
wiązankę kwiatów razem z Panią Elż-
bietą Adamczyk i Panem Adamem Bi-
skupem. Znicze złożyli również
mieszkańcy. Na zakończenie Pan Jó-
zef Sowiński zwrócił się do zebranych
z podziękowaniem za przybycie i za-
apelował o trwanie w pamięci o ro-
dakach, którzy oddali swe życie w
obronie najważniejszych wartości ta-
kich jak prawda, wolność i honor.

Dalsze uroczystości upamiętnia-
jące VI rocznicę Tragedii Smoleńskiej
odbyły się w Iwoniczu-Zdroju.
O godz. 15.00 w kościele parafialnym
pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdro-
wienie Chorych rozpoczęła się uro-
czysta Msza Święta w intencji

Uroczyste obchody VI rocznicy
Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju

Modlitwa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej, uroczysta
Msza Święta z okolicznościową homilią, wzruszający program artystyczny młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych, wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie „Warto być Polakiem”, projekcja filmu „Prezydent” i udział
w obchodach władz szczebla państwowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Tak mieszkańcy uzdrowi-
skowego Iwonicza uczcili VI rocznicę bolesnych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku.

wszystkich ofiar Tragedii Smoleńskiej
na czele z Prezydentem Rzeczypospo-
litej Polskiej prof. Lechem Kaczyń-
skim i jego małżonką, Pierwszą Damą
Rzeczypospolitej Polskiej Marią Ka-
czyńską.

W słowie wstępnym ks. Marcin
Nowak pięknie nawiązał do wydarzeń
sprzed 76 lat oraz sprzed 6 lat cytu-
jąc słowa Zbigniewa Herberta z wie-
sza „Guziki”.

Okolicznościową homilię wygło-

sił ks. proboszcz Bogdan Nitka. Roz-
poczynając od interpretacji Ewangelii
płynnie nawiązał do dramatycznej
rocznicy, zwracając uwagę na fakty
mające miejsce przed i po katastrofie
rządowego samolotu z polskim prezy-
dentem na pokładzie. Przemysł pogar-
dy, który dotknął Lecha Kaczyńskie-
go za życia, był i wciąż jest bezwzględ-
ny również po jego tragicznej śmierci.
Kapłan zaapelował o trwanie w praw-
dzie i wyraził radość, że po raz pierw-
szy w Iwoniczu-Zdroju pamięć Ofiar
została tak godnie uczczona.

Po zakończonej Eucharystii
wszyscy uczestnicy odśpiewali w po-
stawie stojącej Hymn „Boże coś Pol-
skę”.

Kolejnym elementem programu
obchodów VI rocznicy Tragedii Smo-
leńskiej była uroczystość w sali wi-
dowiskowo-kinowej w Iwoniczu-
Zdroju. Prowadzący, w osobach Ka-
roliny Skotnickiej i Grzegorza Nie-
radki, rozpoczęli uroczystość prosząc
zebranych o przyjęcie postawy zasad-
niczej i odśpiewanie wszystkich czte-
rech zwrotek Polskiego Hymnu Na-
rodowego. Po tym najbardziej uroczy-
stym momencie nastąpiło powitanie

licznie zgromadzonych
mieszkańców i gości.
Władzę szczebla pań-
stwowego reprezentowała
Pani Alicja Zając, Sena-
tor Rzeczypospolitej Pol-
skiej, która objęła konkurs
„Warto być Polskiem”
Patronatem Honorowym,
w imieniu władz powiatu
krośnieńskiego zaprosze-
nie przyjął Starosta Pan
Jan Juszczak oraz Radni
Pani Dorota Tomasiewicz
i Pan Stanisław Kenar.
Prowadzący powitali
również Pana Tadeusza
Majchrowicza, Przewod-

niczącego Zarządu Regionu i Człon-
ka Komisji Krajowej Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność” oraz Panią Kamilę
Bogacką, Prezes Stowarzyszenia
„Czyń Dobro, Mimo Wszystko”. Za-
proszenie Grzegorza Nieradki przy-
jęli również przedstawiciele władz
Gminy Iwonicz-Zdrój na czele z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej w Iwo-
niczu-Zdroju Panem Józefem Sowiń-
skim wraz z Radnymi, Burmistrzem
Gminy Iwonicz-Zdrój Panem Witol-
dem Kocajem, Wiceburmistrzem Pa-
nem Jackiem Ryglem i Skarbnikiem
Gminy Panem Januszem Turkiem.
Prowadzący powitali księży posługu-
jących w parafii pw. Św. Iwona
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i Matki Bożej Uzdrowienie Chorych,
Siostry Józefitki oraz Siostry Feli-
cjanki. Swoją obecnością uroczystość
zaszczycili członkowie Zarządu Koła
Gminnego Prawa i Sprawiedliwości:
Pan Wiesław Polek, Pan Bogdan
Skotnicki i Pan Jerzy Staroń oraz
przedstawiciele i liderzy lokalnych
grup i stowarzyszeń. Stowarzyszenie
Przyjaciół Iwonicza-Zdroju reprezen-
towali Pan Janusz Michalak i Pani
Halina Józefczyk-Habrat a Iwonickie
Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnie-
nia” Prezes Pan Rajmund Boczar,
Wiceprezes Pan Marek Bliżycki oraz
Pani Zofia Jakubowicz.  Powitano
także Dyrektorów Szkół, nauczycieli
i uczniów, którzy wzięli udział w kon-
kursie „Warto być Polakiem”. Na
koniec powitano wszystkich miesz-
kańców i gości Iwonicza-Zdroju
i powiatu krośnieńskiego.

Chcąc wprowadzić zebranych
z nastrój powagi przed występem
uczniów z Zespołu Szkół Gastro-
nomiczno-Hotelarskich w Iwoni-
czu-Zdroju, Grzegorz Nieradka
przypomniał sylwetki tych, któ-
rzy oddali swe życie w drodze na
państwowe uroczystości z oka-
zji 70 rocznicy rosyjskiego ludo-
bójstwa dokonanego na Polakach
w Katyniu.

Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Aleksander Ka-
czyński, Pierwsza Dama Rzeczy-
pospolitej Polskiej Maria Hele-
na Mackiewicz-Kaczyńska,
ostatni Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej na uchodźstwie Ryszard
Kaczorowski… łącznie 96 ofiar, naj-
wyższych przedstawicieli Państwa
Polskiego. Wśród osób związanych z
województwem podkarpackim: Gra-
żyna Gęsicka - Minister Rozwoju Re-
gionalnego, Stanisław Zając - Poseł na
Sejm i Senator Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Leszek Deptuła – Poseł na Sejm
RP, Janina Fetlińska – Senator Rze-
czypospolitej Polskiej, generał bryga-
dy Kazimierz Gilarski – Dowódca
Garnizonu Warszawa, generał broni
Bronisław Kwiatkowski – Dowódca
Operacyjny Sił Zbrojnych.

Następnie Karolina Skotnicka
przytoczyła fragment pieśni zespołu
Wołosatki zatytułowanej „Katyń
2010”

Nie chciałem o Was śpiewać,
nie chciałem Wam pisać wierszy,
lecz śmierć przecięła ten lot,
w dzienniku numer sto pierwszy.
I przyszła ta czarna wiadomość,
 lot orłów przerwany we mgle,
a dalej już tak nie realnie,
to skrzydło jakby we śnie.
Zamknięci w powietrznej łodzi,
jak ptaki w niebieskiej toni,
do nieba dwoma rzędami,
lecieli nasi, biało-czerwoni.
Frunęli nad tą ziemią,
która krwawi jak rana w głowie,
bo w jej głębi na wiecznej warcie,
stoją polscy synowie. (…)

po czym w poruszającym progra-
mie słowno-muzycznym młodzież z
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Ho-
telarskich pod opieką nauczycieli na
czele z Panią Haliną Józefczyk-Ha-
brat przypomniała tragiczne losy pol-

skich oficerów, lekarzy i inżynierów
zamordowanych w Katyniu w 1940
roku oraz  elity politycznej Polskiego
Państwa, która zginęła w niewyja-
śnionych okolicznościach 70 lat póź-
niej w Smoleńsku. Mocny i prawdzi-
wy przekaz został nagrodzony grom-
kimi brawami.

Następnie na scenę została zapro-
szona Pani Alicja Zając oraz Człon-
kowie Komisji Konkursowej. Pani
Senator podziękowała Grzegorzowi
Nieradce za organizację konkursu
„Warto być Polakiem”, podzieliła się
również wspomnieniami dotyczącymi
jej męża, Stanisława Zająca, który
zginął w Tragedii Smoleńskiej. Po
wystąpieniu nastąpiło wręczanie na-
gród dla laureatów konkursu. Warto
dodać, że w konkursie udział wzięło

120 uczniów z terenu powiatu kro-
śnieńskiego, z czego aż 45 uczniów
otrzymało Dyplomy Uznania, Wyróż-
nienia i nagrody książkowe. Wszyscy
pozostali uczniowie otrzymali Dyplo-
my Udziału oraz słodycze pięknie
zapakowane w biało-czerwone welo-
ny i wstążeczki. Dzięki staraniom
Organizatora, nagrody w konkursie
„Warto być Polakiem” ufundowały
następujące instytucje i osoby: Kan-
celaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy, Instytut Pa-
mięci Narodowej, Senator Rzeczypo-
spolitej Polskiej Alicja Zając, Poseł na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr
Babinetz oraz krakowskie wydawnic-
twa: Biały Kruk i Arcana. Patronat me-
dialny nad konkursem „Warto być
Polakiem” i obchodami VI rocznicy
Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-
Zdroju objął portal terazKrosno.pl

Wszyscy uczestnicy odbierali
swoje nagrody wchodząc
na scenę i otrzymując gra-
tulacje od Pani Senator
i Członków Komisji Kon-
kursowej. Po tym bardzo
ciepłym akcencie Grzegorz
Nieradka podziękował
Uczniom za tak aktywny
i liczny udział, pogratulo-
wał zwycięzcom i wyróż-
nionym oraz zaprosił do ko-
lejnej edycji w przyszłym
roku. Następnie skierował
słowa podziękowania na
ręce Pani Dyrektor Doroty
Sokołowskiej-Świstak za

udostępnienie sali na uroczystość oraz
pracownikom Gminnego Ośrodka
Kultury: Pani Ewie Dobrowolskiej,
Panu Krzysztofowi Kenarowi oraz
Panu Andrzejowi Boczarowi. Podzię-
kował tym wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób, również poprzez
swoją obecność, przyczynili się do
godnego uczczenia Pana Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego i wszystkich Ofiar
Tragedii Smoleńskiej, po czym zaprosił
do obejrzenia filmu „Prezydent” w re-
żyserii Joanny Lichockiej i Jarosława Ry-
bickiego. Projekcja zakończyła się grom-
kimi brawami, bo jak podkreślali póź-
niej uczestnicy uroczystości, nie znali tak
dobrze prawdziwej historii i niezwykłych
dokonań Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Grzegorz Nieradka
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Samorząd Powiatu Krośnieńskie-
go uczcił 76. rocznicę zbrodni katyń-
skiej oraz 6. rocznicę katastrofy smo-
leńskiej organizując patriotyczne ob-
chody, by oddać hołd ofiarom tych
tragicznych wydarzeń.

Uroczystości odbyły się 11 kwiet-
nia br. pod pomnikiem Ofiar Katy-
nia, przed budynkiem Starostwa Po-
wiatowego, z udziałem senator RP
Alicji Zając, wicewojewody podkar-
packiego Witolda Lechowskiego,
przedstawicieli władz powiatu kro-
śnieńskiego, miasta Krosna, radnych,
wójtów, burmistrzów, księży, służb
mundurowych, Związku Sybiraków,
AK, kombatantów, delegacji NSZZ
„Solidarność”, dyrektorów szkół i jed-
nostek organizacyjnych powiatu oraz
młodzieży.

Z okazji rocznicowych wydarzeń
referat okolicznościowy wygłosił dy-
rektor Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie Jan Gancarski.(…) Dzisiaj
Rosjanie tworzą antykatyń posądza-
jąc Polaków o mordowanie Rosjan w
czasie wojny polsko – bolszewickiej.
Zbrodnia katyńska pozbawiła Polskę
najlepszych elit, ludzi najlepiej wy-
kształconych, specjalistów, patriotów
oddanych Ojczyźnie. Podkreślić na-
leży, że podobnej zbrodni na jeńcach
wojennych nie dokonał nikt w najnow-
szej historii świata. (…) Sześć lat
temu na lotnisku w Smoleńsku zginę-
ła polska elita. Osoby te jak wiemy
chciały złożyć hołd zamordowanym
w Katyniu. Organizacji wizyty i póź-
niejszych wydarzeń towarzyszył prze-
mysł pogardy, kłamstwa i nienawi-
ści.(…) Dlatego, my Polacy musimy
upominać się o prawdę. Prawdę trze-
ba odkryć, prawdy nie wolno się bać,
prawda nas wyzwoli. Zakłamywanie
tragedii smoleńskiej przypomina za-
kłamywanie mordu katyńskiego.

Po wysłuchaniu „Roty” ks. archi-
prezbiter Jan Bielec odmówił modli-
twę w intencji poległych. W ciszy
i zadumie wysłuchano listy ofiar ka-
tastrofy smoleńskiej i Katyński Apel
Pamięci.

Dla upamiętnienia tych ważnych
dla narodu polskiego rocznic kompa-

nia honorowa V Batalionu Strzelców
Podhalańskich z Przemyśla oddała
salwę honorową.

Szczególnym punktem uroczysto-
ści było symboliczne posadzenie
„Dębu Pamięci”. Kilka lat temu od-
była się pielgrzymka do Katynia
i Smoleńska oraz innych miejsc kaź-
ni narodu polskiego. Uczestniczył
w niej Stanisław Syzdek, który przy-
wiózł z tej pielgrzymki sadzonkę
i przekazał dla samorządu powiatu.
O posadzenie dębu poproszeni zosta-
li senator RP Alicja Zając, Helena Ja-
błecka, krewna ks. mjr. Mieczysława
Janasa -zamordowanego w Katyniu,
ks. prałat Kazimierz Kaczor i staro-
sta krośnieński Jan Juszczak. „Dąb
Pamięci” jest kolejnym symbolem, po
pamiątkowych tablicach, ziemi katyń-
skiej i smoleńskiej, upamiętnienia tra-
gedii, które dotknęły naród polski.

Do organizatorów i uczestników
uroczystości list z życzeniami prze-
słał marszałek województwa Włady-
sław Ortyl, życząc aby „płynąca
z tego wydarzenia refleksja stawała
się fundamentem jeszcze głębszego
poczucia odpowiedzialności za spra-
wy Ojczyzny”. Następnie głos zabrała
senator RP Alicja Zając. – Ja w tym
miejscu, jako członek rodziny Stani-
sława Zająca, pragnę w swoim imie-
niu, ale także wszystkich tych, któ-
rzy ponieśli wielką ofiarę życia swo-
ich bliskich, wtedy 10 kwietnia 2010
roku w drodze do Katynia, bardzo
serdecznie podziękować za te miejsca
upamiętniania w kraju i zagranicą
i za tą pamięć w sercach. Bo ważne
są pomniki, ważne są miejsca upa-
miętniania, ale najważniejsza jest
ludzka pamięć przekazywana z poko-
lenia na pokolenie.

Obchody zakończyła ceremonia
składania kwiatów, wieńców oraz zni-
czy przez poszczególne delegacje od-
dające cześć pomordowanym i tragicz-
nie zmarłym. Samorząd Gminy Iwo-
nicz-Zdrój podczas tej uroczystości re-
prezentowali: Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Józef Sowiński i Radny
Pan Grzegorz Nieradka oraz Bur-
mistrz Gminy Pan Witold Kocaj wraz

z zastępcą Panem Jackiem Ryglem.
Dziękując wszystkim za przyby-

cie i udział w uroczystości starosta
Jan Juszczak powiedział - Wasza
obecność tutaj jest znakiem, jest świa-
dectwem szacunku dla tych, którzy
oddali życie za naszą Ojczyznę. Tu-
taj, przed tym pomnikiem pamiętamy
i kładziemy fundamenty pod piękny
pałac pamięci i chcemy, aby ten obe-
lisk był takim wyzwaniem i wołaniem
dla nas i przyszłych pokoleń. Musi-
my i chcemy wrócić do upamiętnia-
nia symbolami tych tragicznych wy-
darzeń – podkreślił starosta. Zamon-
towana dwa lata temu na pomniku
urna z ziemią katyńską i smoleńską
została kilka dni temu skradziona.
Czy uczyniono to z lichej chciwości?
Czy uczyniono to z nienawiści, która
zaślepia i powoduje brak poczucia
więzi z narodem, z historią narodu?
Nie wiem. Ale my jako samorząd po-
wiatu umieścimy tę urnę po raz ko-
lejny, aby ten pomnik był wyrzutem
dla niektórych, znakiem sprzeciwu dla
niektórych. Jednak dla większości,
jestem tego pewien, będzie to przy-
pomnienie i wezwanie nas do tego
abyśmy dawali świadectwo prawdzie
i historii i pamiętali o tych, którzy
zasługują na tę pamięć.

Dlatego, wierząc w świętych ob-
cowanie, wołam ponownie do tych,
którzy zostali zbrodniczo zgładzeni w
Katyniu, w Starobielsku, Bykowni
i wielu innych miejscach na nieludz-
kiej ziemi. Wzywam tych, którzy roz-
trzaskali się o smoleńską ziemię –
Wstańcie do apelu, z nami tutaj i po-
móżcie nam budować Polskę według
Waszych marzeń i oczekiwań i ponie-
ście z nami tę Ojczyznę w naszych
sercach dla przyszłych pokoleń.

Oprawę artystyczną zapewniła
Orkiestra Dęta z Iskrzyni pod kierun-
kiem Wiesława Wojnara, recytacje
laureatów Powiatowego Konkursu
Poezji Sybirackiej oraz poczty sztan-
darowe. Po raz kolejny w uroczysto-
ści uczestniczyła umundurowana
młodzież z Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” z Rymanowa.

Powiatowe obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
i 6. Rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Krośnie
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Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Grzegorz Nieradka
Członkowie: Halina Józefczyk-Habrat, Józef Sowiński, Ks.
Bogdan Nitka
stwierdziła udział w konkursie 7 szkół z terenu powiatu kro-
śnieńskiego i dostarczenie na ręce Komisji 112 prac (od 120
uczestników), z czego wyróżnionych i nagrodzonych zosta-
ło 45 prac. Nagrody w konkursie ufundowały następujące in-
stytucje i osoby:
Kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Instytut Pamięci Narodowej
Senator RP Alicja Zając
Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz
Wydawnictwo Arcana
Wydawnictwo Biały Kruk
Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w na-
stępujących kategoriach:

W kategorii „Plakat Szkoła Podstawowa”
Miejsce I:
Bernadeta Kucza, kl. V, SP im. Stanisławy Grelli we Wrocance
Miejsce II:
Gabriela Matusik, kl. II a, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej
Miejsce III:
Natalia Lorens, kl. V, SP im. ks. Antoniego Podgórskiego
w Iwoniczu
 Wyróżnienia:
16 Gromada Zuchowa „Słoneczne Promyczki”, kl. II a, SP
im. Jana Pawła II w Lubatowej
Emilia Drozd, kl. III a, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej
Anna Szczurek, kl. II b, SP im. ks. Antoniego Podgórskiego
w Iwoniczu
Maja Akslar, kl. I, SP im. ks. Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju
Oliwia Leśniak, kl. I, SP im. ks. Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju
Roksana Krupa, kl. III, SP im. ks. Jana Rąba w Iwoniczu-
Zdroju
Milena Kuczała, kl. I, SP im. ks. Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju
 W kategorii „Plakat Szkoła Średnia”
Miejsce I:
Maciej Kowalski, kl. III Technikum, ZSGH w Iwoniczu-Zdroju
Miejsce II:
Michał Fiejdasz, kl. I Zasadnicza, ZSGH w Iwoniczu-Zdroju
Miejsce III:
Ewelina Podsobińska, kl. I LO ZS im. rtm. Witolda Pileckie-
go w Iwoniczu 
W kategorii „Obraz multimedialny”
Miejsce I:
Klasa I a, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej + Natalia Zima,
kl. II a, SP w Lubatowej
Wyróżnienia:
Filip Kandefer, kl. VI b, SP im. ks. Antoniego Podgórskiego
w Iwoniczu
Mirosław Szybka, kl. VI a, SP im. ks. Antoniego Podgórskie-
go w Iwoniczu
Damian Mokrzyński, kl. I Zasadnicza, ZSGH w Iwoniczu-
Zdroju
W kategorii „Grafika z poezją”
Miejsce I:
Karolina Wacławska, kl. III, SP im. ks. Jana Rąba w Iwoni-
czu-Zdroju

Iwonicz-Zdrój, 06 kwietnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji KonkursowejPowiatowego
Konkursu „Warto być Polakiem”w dniu 06.04.2016 r.

Miejsce II:
Martyna Turek, II a, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej
Miejsce III:
Julina Deryniowska, kl. II a, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej
Wyróżnienia:
Karolina Czerniawska, kl. II, SP im. ks. Jana Rąba w Iwoni-
czu-Zdroju
Martyna Rymar, kl. II, SP im. ks. Jana Rąba w Iwoniczu-Zdroju
Klaudia Kasprzycka, kl. VI b, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej
Katarzyna Pikor, kl. VI a, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej
Sebastian Głód, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej
Wioletta Bień, kl. II b, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej
W kategorii „Wypracowanie Gimnazjum i Szkoła Średnia”
Wyróżnienia:
Hubert Zygmunt, kl. III, Gimnazjum im. Amelii i Karola Za-
łuskich w Iwoniczu-Zdroju
Barbara Szumańska, kl. II LO, Zespół Szkół im. rtm. Witolda
Pileckiego w Iwoniczu
W kategorii „Wypracowanie Szkoła Podstawowa”
Miejsce I:
Alda Skraqi, kl. V, SP im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwo-
niczu
Wyróżnienia:
Bartłomiej Kucharski, SP im. Stanisławy Grelli we Wrocance
Karol Jaworski, kl. VI a, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej
Bartłomiej Uliasz, kl. V, SP im. ks. Antoniego Podgórskiego
w Iwoniczu
W kategorii „Rzeźba-Carving”
Wyróżnienia:
Klaudia Gubernat, kl. III Technikum, Zespół Szkół Gastro-
nomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
W kategorii „Poezja Szkoła Średnia”
Miejsce I:
Szymon Janas, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju
Wyróżnienia:
Natalia Dytko, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju
Wojciech Marek, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju
Anita Gutkowska, kl. III Technikum, ZS im. rtm. Witolda
Pileckiego w Iwoniczu
W kategorii „Poezja Szkoła Podstawowa”
Wyróżnienia:
Jakub Topolski, kl. IV, SP im. Stanisławy Grelli we Wrocance
Jakub Głód, kl. II, SP im. Stanisławy Grelli we Wrocance
Emilia Prejsnar, kl. IV, SP im. ks. Antoniego Podgórskiego
w Iwoniczu
Kamila Szczurek, kl. IV b, SP im. ks. Antoniego Podgórskie-
go w Iwoniczu
Karolina Skraqi, kl. I, SP im. ks. Antoniego Podgórskiego
w Iwoniczu
Filip Zając, kl. VI a, SP im. Jana Pawła II w Lubatowej
Krzysztof Mezglewski, kl. VI, SP im. ks. Jana Rąba w Iwoni-
czu-Zdroju

Podpisani Członkowie Komisji Konkursowej 
Grzegorz Nieradka, Halina Józefczyk-Habrat, Józef Sowiń-

ski , ks. Bogdan Nitka
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ks. ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO w IWONICZU

W Niedzielę Palmową, kolejny
już raz 4 Gromada Zuchowa „We-
sołe Pląsy” i 10 Drużyna Harcerska
„Leśna Brać” (z dh A.Gaweł
i K.Bargieł), w ramach integracji ze
środowiskiem iwonickim brały udział
w uroczystej procesji z palmami wokół
kościoła. Palmy były wysokie i kolo-
rowe, co oznacza, że przyniosą  długie
i szczęśliwe życie - jak mówi wiele
zwyczajów i wierzeń ludowych.

Już po raz ósmy w Iwoniczu od-
była się akcja „Pola nadziei”. Jej ce-
lem jest pozyskiwanie funduszy na po-
trzeby krośnieńskiego hospicjum „Ca-
ritas”. Organizatorem była p. E. Gra-
boś, a uczennice: A.Skragi, N.Lorens,
J.Gościńska, K.Ziembicka, A.Kielar,
J.Smolińska wykonały żonkile, które za
symboliczną kwotę były sprzedawane
koło kościoła. Zebrana kwota to:
1216,25 zł. i 1 euro.

Uczniowie klas trzecich wraz
z wychowawcami mieli okazję uczest-
niczyć – na Hali Arena Sanok – w spek-
taklu „Królowa Śniegu”, opartym na
motywach baśni Jana Christiana Ander-
sena. Dzięki wspaniałej oprawie mu-
zycznej, scenografii i mistrzowskiemu
wykonaniu tancerzy Moskiewskiej Re-
wii na Lodzie było to wielkie wydarze-
nie artystyczne.

W kwietniu przypada Międzyna-
rodowy Dzień Książki dla Dzieci.
Data ta upamiętnia dzień urodzin Han-
sa Christiana Andersena, a samo świę-
to obchodzone od 1967 roku ma na celu
upowszechnianie czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży. W wielu klasach,
zarówno starszych jak i młodszych,
uczniowie mogli zaprezentować swoje
ulubione książki, a przez to zachęcić
innych do ich przeczytania. Oprócz
tego w klasach drugich utworzono wy-
stawy „Nasze ulubione książki”, nato-
miast dzieci z klasy III b wykonały ilu-
stracje do najciekawszych ich zdaniem
lektur. W szkolnej bibliotece można
było oglądnąć gazetkę poświęconą
Hansowi Christianowi Andersenowi,
a także zagłosować na ulubioną baśń
tego pisarza. W głosowaniu zwyciężyła
baśń pt. „Nowe szaty cesarza”, a tuż
za nią uplasowało się „Brzydkie ka-
czątko”. Uczniowie bardzo chętnie bra-
li udział we wszystkich akcjach, a róż-
norodność przyniesionych przez nich
książek i pasja, z jaką o nich opowia-
dali, upewnia nas, że „z tym czytaniem
wcale nie jest tak źle”.

Uczniowie klasy IVa pod opieką
pedagoga p. M. Szajna przygotowa-

li spektakl opowiadający o tym, jak
zachować się w sytuacji nacisku i na-
mawiania do spożycia nieznanych
substancji ze strony obcych osób. Ce-
lem aktorów było także to, by uczyć
kolegów postaw asertywnych i troski
o własne bezpieczeństwo w relacji z in-
nymi. Dzieci swym występem przeka-
zały swym kolegom z klas 0-III, a na-
stępnie IV-VI, że personel szkolny
może udzielić im wsparcia w razie pro-
blemów, które mogą się pojawić na te-
renie szkoły lub poza nią.

Uczniowie klasy IIIa z wycho-
wawcą p. A.Gaweł z okazji Światowe-
go Dnia Ziemi, postanowili zrobić na-
szej planecie prezent - posadzili koło
szkoły drzewko. Kacper Stanisz wraz
z tatą przygotowali solidny płotek
a Gabryś Rajchel z dziadziem, wyma-
lowali piękną pamiątkową tabliczkę.
Teraz dwadzieścia dwoje dzieci będzie
doglądać i dbać o wierzbę. Może kie-
dyś pokażą ją swoim dzieciom i opo-
wiedzą o Dniu Ziemi w 2016 r…?

Klasy IIIab, IVa były na wyciecz-
ce w sklepie zoologicznym, w kro-
śnieńskim „Majstrze”. Uczniowie
usłyszeli dużo informacji i ciekawostek
o zwierzętach oferowanych do sprze-
daży, zasadach opieki nad nimi, a tak-
że o ich pielęgnacji i żywieniu. Wy-
cieczki połączone były z radością kon-
taktu ze zwierzakami, a może także
rozbudziły marzenia o posiadaniu któ-
regoś z nich.

Uczniowie klas czwartych z opie-
kunami pojechali na wycieczkę do Kro-
sna. Celem wyjazdu było zwiedzenie
Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz
udział w koncercie wiosennym w Szko-
le Muzycznej im. I. Paderewskiego
w Krośnie. Muzeum Rzemiosła to fa-
scynujące miejsce. Zgromadzone tam
są narzędzia oraz wytwory pracy rze-
mieślników. Każdy ma swoją historię.
Uczniowie dowiedzieli się jak praco-
wali kiedyś kaletnicy, szewcy, fryzje-
rzy, rymarze, stolarze. Było to bardzo
ciekawe, ponieważ niektóre z tych za-
wodów zaliczamy do ginących. Wio-
senny koncert w Szkole Muzycznej był
również duża atrakcją dla uczniów.
W koncercie trwającym ok. 60 minut
występowali uczniowie klas młod-
szych, starszych, gimnazjum i liceum,
którzy uczęszczają do tej placówki.
Młodzi słuchacze z dużym zaintereso-
waniem oglądali spektakl muzyczny.
Uczniowie gromkimi brawami nagra-
dzali młodych artystów. Udział w kon-
cercie sprawił im wiele radości.

W kwietniową sobotę 4 Gromada
„Wesołe Pląsy” brała udział w Hufco-
wym Festiwalu Piosenki Zuchowej,
który odbył się w Krośnie, w szkole nr
14. Uczestniczyło w nim siedem gro-
mad zuchowych. Zuchy z Iwonicza
z drużynową A.Gaweł zaprezentowa-
ły piosenkę pt. „Zuchowy świat” oraz
pląs pt. „Mundur, chusta...”. Po wokal-
nych i tanecznych zabawach, dzieci
uczestniczyły w poczęstunku. Na za-
kończenie imprezy, każda z gromad
dostała upominki w postaci zestawów
do tenisa ziemnego oraz grę planszową.

Temat spotkania z rodzicami
z udziałem psycholog z Pracowni Kro-
kus z Krakowa był przydatny zarówno
rodzicom dzieci najmłodszych, jak
i tych starszych. Prowadząca zwróciła
uwagę nie tylko na typy pamięci, wa-
runki konieczne do nauki ale także na
codzienne postawy rodziców. Winni oni
dziecko wspierać a nie wyręczać, pod-
kreślać wartość wiedzy i wykształce-
nia, a wszystko to w klimacie miłości
do dziecka i wobec siebie nawzajem –
matka i ojciec nie mogą sobie wzajem-
nie przeczyć, podważać swoich decy-
zji, jeśli chcą odnieść sukces wycho-
wawczy, a co za tym idzie pomóc pra-
widłowo dojrzeć swemu potomstwu. Za
wsparcie finansowe przy organizacji
szkoleń dla uczniów i rodziców ser-
decznie dziękujemy burmistrzowi Gmi-
ny Panu Witoldowi Kocajowi.

Obie klasy piąte uczestniczyły
w aktywnych warsztatach dla uczniów
pn. „Twórcze rozwiązywanie proble-
mów”. Dwugodzinne zajęcia poprowa-
dzone przez trenerkę z krakowskiej
Pracowni Profilaktycznej Krokus były
doskonałą formą na przemyślenie wła-
snych postaw i możliwości oraz zapla-
nowanie zmian w podejściu do
uczniowskich obowiązków.

Tegoroczne, szkolne obchody 225
Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja były swoistym powrotem do II
połowy XVIII wieku, kiedy polscy pa-
trioci po I rozbiorze usiłowali ratować
Ojczyznę przed całkowitym upadkiem.
Uczniowie z klas VI i V, głównie człon-
kowie Koła Historycznego, przygoto-
wani przez p. pedagog M. Szajna, za-
prezentowali przedstawienie, odgrywa-
jąc role m.in. króla, hetmana, carycy
Katarzyny II i M. Robespierr’a, a po-
staci te przywoływali niejako współ-
cześni dziennikarze telewizyjni. Nie
mogło także zabraknąć poloneza
w wykonaniu szóstoklasistów przygo-
towanych przez p. E. Rygiel. Choć
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najmłodsi mogli jeszcze nie rozumieć zna-
czenia Konstytucji, to niewątpliwie pobrali
naukę poprzez przeżycie, emocje i tym
sposobem uczyli się patriotyzmu.

Sukcesy uczniów ze SP w Iwoniczu
Drużyna dziewcząt w składzie: Ka-

rolina Ziembicka VIa, Aleksandra Kie-
lar VIa, Julia Gościńska VIa, Aleksan-
dra Trygar VIb, Alda Skraqi Va, Nata-
lia Lorens Va, Wiktoria Padacz Va,
Daria Chłap Va, Urszula Dróbek Vb w
Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej w Mini Piłce Siatkowej zajęła III
miejsce. Chłopcy rozegrali turniej dzień
później zajmując również III miejsce.

W Regionalnym Centrum Kultur
Pogranicza w Krośnie rozstrzygnięto
XI Międzynarodowy Konkursu Pla-
stycznego „Wielkanocne Tradycje
Pogranicza – Palma, Pisanka, Wieniec,
Ozdoba Świąteczna”. W Grupie „Ozdo-
ba świąteczna”, w kategorii: szkoły pod-
stawowe (kl. I–III) duży sukces odnio-
sła Daria Trygar z kl Ia zdobywając III
miejsce (opiekun p. E.Graboś).

W XXII Gminnym Konkursie In-
scenizacji Wiersza w Iwoniczu–Zdro-
ju uczestniczyli uczniowie z klasy Ib
i IIIa. Obydwie grupy aktorów zapre-
zentowały się wspaniale. Artyści z kla-
sy pierwszej, pod opieką p. J. Wosiewicz
- Julia Haliniak, Alicja Kuprowska
i Oskar Gonet przedstawili inscenizację
wiersza Jana Brzechwy „Żuraw i cza-
pla”. zdobywając II miejsce. „Kwiato-
wa szóstka” z klasy 3a pod opieką
p. A. Gaweł zaprezentowała „Kwiat pa-
proci” Urszuli Kozłowskiej - za swój
występ zostali wyróżnieni.

Aleksandra Kielar uczennica klasy
VIa pod opieką p. E. Rygiel zdobyła I
miejsce w Powiatowej Olimpiadzie
Tenisa Stołowego w kategorii dziew-
cząt do lat 13 i zakwalifikowała się do
rozgrywek wojewódzkich.

12 kwietnia drużyna dziewcząt pod
opieką p. E. Rygiel w składzie: Karo-
lina Ziembicka VIa, Aleksandra Kie-
lar VIa, Aleksandra Trygar VIb, Alda
Skraqi Va, Natalia Lorens VA, Wikto-
ria Padacz Va, Daria Chłap Va, Urszu-
la Dróbek Vb zagrała kolejny turniej
siatkarski w ramach Regionalnej Ligi
Siatkarskiej w Jedliczu. W spotkaniu
rozegrała bardzo dobre trzy mecze
z drużynami z: Iwonicza–Zdroju 1:2
(5:25, 29:27, 14:16), Dukli 2:0 (25:16,
25:16) i Lubatowej 1:2 (23:25, 25:21,
12:15). Ostatni turniej odbędzie się
7 czerwca.

W Zespole Szkół im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Iwoniczu, odbył
się X Powiatowy Konkurs Polskiej
Poezji Patriotycznej. W kategorii
szkół podstawowych naszą Gminę re-

prezentowało troje uczestników, w tym
uczeń naszej szkoły - Jakub Kielar
z klasy VIb (opiekun p. M.Skotnicka).
Jakub zaprezentował się wspaniale
i zdobył II miejsce. Jego sukces jest tym
większy, że poziom konkursu był bar-
dzo wysoki. W kategorii szkół podsta-
wowych uczestniczyło blisko 40
uczniów - laureatów eliminacji gmin-
nych z naszego powiatu

W marcu i kwietniu dwudziesto-
osobowa grupa rajdowa z opiekuna-
mi p. E. Rygiel i p. K. Bargieł wyru-
szyła na XL Rajdzie Górskim „Po-
witanie Wiosny” i IV Rajd „Pozna-
jemy Pogórza – Korona Pogórzy” 
Podczas rajdów tradycyjnie odbyło się
ognisko i konkursy. Nasi uczniowie po
raz kolejny w konkursach znaleźli się
w czołówce. Natalia Lorens Va w kon-
kursie turystyczno – krajoznawczym
zajęła II i I miejsce oraz II miejsce
w konkursie ekologiczno– przyrodni-
czym, Jagoda Smolińska VIa – III miej-
sce w konkursie turystyczno - krajo-
znawczym.

W Powiatowym Konkursie Po-
święconym Pamięci Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Prof. Lecha
Kaczyńskiego laureatami zostali:

w kategorii prace literackie –I miej-
sce-Alda Skraqi kl Va

wyróżnienie – Bartłomiej Uliasz kl
Va, Emilia Prejsnar kl IVb, Kamila
Szczurek kl IVb, Karolina Skraqi kl Ib

w kategorii prace plastyczne - III
miejsce Natalia Lorens kl Va

wyróżnienie-Anna Szczurek kl IIb
w kategorii prace multimedialne –

wyróżnienie – Filip Kandefer kl VIb,
Mirosław Szybka kl VIa

Laureaci XXI Gminnego Konkur-
su Piosenki Polskiej: Kamila Szczurek
kl IVb z Anną Szczurek kl IIb zaśpie-
wały „Piosenkę drewnianych lalek”,
Paulina Szelc kl Va piosenkę „Granda”
z repertuaru Moniki Brodki, Emilia Cze-
kaj kl Va „Co mi Panie dasz” z repertu-
aru zespołu Bajm i Joanna Such kl IIb,
która do konkursu została przygotowa-
na przez swoją mamę. Pozostałe uczen-
nice do konkursu przygotował p.R.Mer-
cik. Wszystkie laureatki zaprezentują się
22 maja podczas Imienin Miasta.

21 kwietnia w SP im. ks. A. Pod-
górskiego odbyły się eliminacje
gminne konkursów: Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym i Konkursu o Puchar Dy-
rektora Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Krośnie. W wymie-
nionych konkursach wzięli udział
uczniowie trzech szkół podstawowych
i trzech gimnazjalnych naszej Gminy.
Zawodnicy rozwiązywali testy wiedzy
z zakresu BRD oraz wykonywali za-

dania praktyczne polegające na poko-
naniu toru przeszkód I przejeździe
przez miasteczko zgodnie z przepisa-
mi ruchu drogowego. W obydwu kon-
kursach zwyciężyli:

- w kategorii szkół podstawowych
– Szkoła Podstawowa w Iwoniczu
w składzie: Adam Mikosz, Aleksandra
Kielar, Aleksandra Trygar, Jakub Kan-
defer, Daniel Kuczała (opiekun
p. J. Kielar),

- w kategorii szkół gimnazjalnych –
 Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu
w składzie: Dominik Litwin, Szymon Te-
kieli, Jan Rygiel (opiekun p. L. Krukar).

Cenne nagrody i upominki ufundo-
wane przez Burmistrza Gminy Iwo-
nicz-Zdrój oraz Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Krośnie, wręczyli
zwycięzcom: Burmistrz Gminy Iwo-
nicz–Zdrój p.Witold Kocaj i p. Małgo-
rzata Jakubowicz – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Iwoniczu oraz przed-
stawiciel Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Krośnie p.Ewe-
lina Nechrebecka.

W kolejnym etapie - powiatowym
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym, który odbył
się 26 kwietnia w Krośnie, wygrała
drużyna w składzie:  Aleksandra Kie-
lar kl VIb, Aleksandra Trygar kl VIb,
Daniel Kuczała kl IVa i Jakub Kande-
fer kl IVa - reprezentanci Gminy Iwo-
nicz-Zdrój zajęli I miejsce drużynowo,
a w rywalizacji indywidualnej:  I miej-
sce - Aleksandra Kielar, II miejsce –
Aleksandra Trygar, III miejsce – Daniel
Kuczała, IV miejsce – Jakub Kandefer.
Drużyna,  pod opieką p. J.Kielar, zakwa-
lifikowała się do etapu wojewódzkiego,
który odbędzie się w maju.

W ramach obchodów międzynaro-
dowego „Dnia Ziemi” nauczyciele
przyrody p. E.Rygiel i p. K.Bargieł zor-
ganizowali szkolny konkurs ekologicz-
ny po nazwą „Cudze chwalicie, swego
nie znacie”. Głównym celem konkursu
była promocja idei ochrony środowiska
oraz zachęcanie uczniów do zdobywa-
nia wiedzy ekologicznej i rozwijania
zainteresowań przyrodniczych. Kon-
kurs przeznaczony był dla uczniów
z klas IV-VI. Przeprowadzono go
w dwóch etapach. I etap był w formie
testu, do którego przystąpiło
10 uczniów. Do II etapu zakwalifiko-
wało się 6 uczniów, którzy wzięli udział
w grze ekologicznej, do której przygo-
towywali się wykorzystując e-podręcz-
niki. Najlepszymi okazali się: Bartło-
miej Kandefer, Mirosław Szybka i Na-
talia Lorens. Zwycięzcy otrzymali na-
grodę książkową i dyplomy.

28 kwietnia 2016 r. w Korczynie
odbył się VI Powiatowy Konkurs
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Pieśni Religijnej pt. „Śpiewajmy
Świętym” organizowany przez Staro-
stwo Powiatowe w Krośnie. Wśród
uczestników i laureatów konkursu był
nasz uczeń klasy V a - Filip Czopowik,
który zajął 3 miejsce w swojej katego-
rii wiekowej. Filip weźmie udział
w Koncercie Finałowym podczas uro-
czystych obchodów Dnia Patrona Po-
wiatu Krośnieńskiego – św. Józefa Se-
bastiana Pelczara, który odbędzie się 8
maja 2016 w Sanktuarium św. J.S. Pel-
czara w Korczynie. Koncert jest połą-
czony z wręczeniem nagród Laureatom.

Przed majową przerwą świąteczną
w szkole zapanowała prawdziwie wio-
senna atmosfera, którą zawdzięczali-
śmy akcji Samorządu Uczniowskiego,
którego opiekunem jest s. D.Pruś, ogła-
szającego konkurs na Najbardziej Wio-
senną, Kolorową salę lekcyjną, adre-

sowany do wszystkich uczniów szko-
ły. Konkurs podzielono na dwie kate-
gorie wiekowe:  KLASY I-III,  KLA-
SY IV-VI. Sale, a nawet niektórzy
uczniowie /cała klasa IV a/ wyglądały
kwitnąco. Wszyscy uczniowie starali
się, aby to ich klasa była najbardziej
oryginalna i kolorowa. 3 osobowa ko-
misja oceniała: wystrój klasy /wiosen-
ny, kolorowy/, pomysłowość, wkład
pracy oraz ogólne wrażenie. W czasie
szkolnego apelu zostały ogłoszone wy-
niki Konkursu.

I) Kategoria wiekowa, klasy I-III
I miejsce: ex aequo klasa II a i II b
II miejsce: ex aequo klasa I a i I b
III miejsce: ex aequo klasa III a i III b
II) Kategoria wiekowa, klasy IV-VI
I miejsce: ex aequo klasa IV a i IV b
II miejsce: klasa V b
III miejsce: klasa VI a

Zwycięzcy otrzymali w nagrodę sło-
dycze i dyplomy.

Tradycyjnie w klasach drugich
odbył się Konkurs ze znajomości lek-
tury. Tym razem dzieci mogły pochwa-
lić się swoją bogatą wiedzą na temat
treści książki pt. „Przygody Filonka
Bezogonka”.

W klasie IIa laureatami konkursu
zostali:

1.miejsce - Miłosz Pacholczyk
2.miejsce - Jakub Rygiel
3.miejsce - Aleksander Kayanian
W klasie IIb najlepszą znajomością

lektury wykazali się:
1.miejsce - Joanna Such
2.miejsce - Jan Menet
3.miejsce - Szymon Turek

AKTUALNOŚCI ZS IWONICZ
Warsztaty w bibliotece szkolnej.
Z inicjatywy nauczycieli biblioteka-

rzy 14 marca została przeprowadzona
lekcja z historii najnowszej, którą dla
uczniów naszej szkoły przeprowadziła
Pani Katarzyna Kyc z Instytutu Pamięci
Narodowej w Rzeszowie.

Zajęcia warsztatowe na temat „Mło-
dzież w PRL” zrealizowane w bardzo
ciekawy sposób dały obraz życia spo-
łecznego, obyczajowego, gospodarcze-
go i politycznego Polski Ludowej. Przed-
stawicielka IPN opowiedziała o ówcze-
snej modzie, o formach spędzania wol-
nego czasu przez nastolatków, o tym, co
młodym ludziom proponowała telewizja,
film, prasa i literatura. Uzupełnienie
zdobytych wiadomości stanowiła przy-
gotowana przez nauczycieli biblioteka-
rzy wystawa pamiątek z czasów PRL.

Eksponaty wystawowe pochodziły
ze zbiorów prywatnych oraz zostały
udostępnione przez Wojewódzką Bi-
bliotekę Pedagogiczną w ramach wy-
pożyczeń międzybibliotecznych.

         M.B.

6 kwietnia 2016 r. w schronisku
PTSM w Dukli odbyła się VI edycja
powiatowego konkursu turystyczno-
krajoznawczego „POWIAT KROŚNIEŃ-
SKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA”.
Konkurs skierowany był do uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych powiatu.

 Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie z klasy II TŻiUG Marlena
Jaworska i Tomasz Jaracz oraz Damian
Wilk z kl. I TMR/TPS. Konkurs skła-
dał się z 3 części – najpierw uczniowie

rozwiązywali test składający się z 30
pytań, w drugiej części odpowiadali na
stawiane im pytania, a w finale lokali-
zowali miejsca na mapie powiatu kro-
śnieńskiego.

Nasza drużyna zaprezentowała bar-
dzo wysoki poziom. W klasyfikacji in-
dywidualnej najlepsza okazała się
i zwyciężyła Marlena, a chłopcy zajęli
Tomek V, a Damian VIII miejsce.
W ostatecznej klasyfikacji drużynowej,
suma zdobytych przez naszą trójkę
punktów dała naszej szkole I miejsce
wśród szkół ponadgimnazjalnych. Za
przygotowanie uczniów do konkursu
odpowiadała pani Elżbieta Zajdel.

Szkolne Koło Caritas pamięta
o chorych

We wtorek  22 marca przedstawi-
ciele Szkolnego Koła Caritas odwiedzi-
li, na okoliczność zbliżającej się Wiel-
kanocy, mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu pro-
wadzonego przez Siostry Felicjanki.

Podopiecznym DPS zostały przeka-
zane wraz z życzeniami świątecznymi
słodkie babeczki przygotowane pod-
czas zajęć praktycznych przez uczniów
technikum żywienia i ich nauczycieli.

Odwiedziny dzieci i młodzieży spe-
cjalnej troski to forma służby i pomocy
drugiemu człowiekowi, który potrzebu-
je naszej obecności, naszego dobrego
słowa, życzliwości, uśmiechu…

Wiosenny wyjazd do Francji
z ERASMUSEM+

W dniach 13-19 marca 2016 czworo
uczniów z klasy I TŻiUG pod opieką p.

Anny Kolarczyk i Izabeli Śliwka prze-
bywało we Francji w Nimes w ramach
realizacji projektu Erasmus+.

Do Francji przyjechali również
uczniowie z Niemiec, Włoch, Cypru,
Grecji, Turcji, Bułgarii i Wielkiej Bry-
tanii, którzy współpracują nad projek-
tem o nazwie „YOUropeans an the
move –migrants between integration
and tradition”. Oficjalne rozpoczęcie
odbyło się w szkole „Lyc?e Genevieve
de Gaulle Anthonioz”  Nimes, gdzie
uczestnicy wysłuchali wykładu na te-
mat historii Francji i obejrzeli wysta-
wę związaną z tym tematem.

Zespoły z  poszczególnych państw bio-
rących udział w projekcie Erasmus+ zapre-
zentowały specjalnie przygotowany na tę
okazję występ wzorowany na Eurowizji.

Każdy dzień pobytu we Francji wy-
pełniony był różnymi atrakcjami.
Uczestnicy projektu brali udział
w warsztatach muzycznych i tanecz-
nych. Efektem końcowym warsztatów
był występ w hali koncertowej w Nimes.

Młodzież nie tylko pracowała nad
realizacją projektu, lecz także miała
okazję zwiedzić okoliczne miejscowo-
ści i ich zabytki.

Projekt Erasmus+ to sposobność na
rozwijanie zainteresowań, podróżowa-
nia, doskonalenia znajomości języków
obcych i zawierania międzynarodo-
wych przyjaźni. Wyjazd młodzieży jest
całkowicie finansowany ze środków
Unii Europejskiej.

Przed uczniami naszej szkoły kolej-
ny wyjazd w ramach dalszej pracy nad
projektem Erasmus+, tym razem na
Kretę.
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