




Nasza Wspólnota   3

ROZEZNAWANIE
POWOŁANIA
Urodziła się 26 sierpnia 1910 roku

w Albanii jako Agnieszka Gonxha
Bojaxhiu, najmłodsza z trójki rodzeń-
stwa. Wychowywała się w Skopje,
mieście różnorodnym etnicznie i reli-
gijnie, gdzie jej ojciec był uznanym
przedsiębiorcą. Według jej własnej
oceny miała szczęśliwe dzieciństwo,
a w dzień Pierwszej Komunii świętej,
którą przyjęła w wieku lat pięciu,
otrzymała łaskę „miłości dusz”, dar od
Boga, który naznaczył całe jej życie.

Nagła śmierć ukochanego ojca
Agnieszki w 1919 roku pozostawiła
rodzinę w trudnej sytuacji finansowej.
To jednak jeszcze umocniło wiarę
dziewczynki, podtrzymywaną przez
pobożną matkę i księży z miejscowe-
go kościoła. W wieku lat dwunastu
poczuła się wezwana, by zostać mi-
sjonarką wśród ubogich, miała jed-
nak opory przed pozostawieniem
matki samej. Miała także wątpliwo-
ści - czy rzeczywiście jest powołana,
by „całkowicie należeć do Boga”?
Kilka lat później pewien chorwacki
kapłan zapoznał ją z Ćwiczeniami
Duchownymi Św. Ignacego Loyoli,
w których znalazła odpowiedź na
swoje pytania. Myśl o pracy misyj-
nej, pomimo wyzwań i trudów, jakie
ze sobą niosła, budziła w niej radość,
będącą potwierdzeniem, którego tak
bardzo potrzebowała, by odejść
z domu do sióstr loretanek. Osiemna-
stoletnia Agnieszka powiedziała
o swoich planach matce, ale musiało
minąć trochę czasu, zanim uzyskała
jej błogosławieństwo, a wraz z nim
napomnienie, że odtąd ma być „cała
jedynie dla Boga i Jezusa”.

„Cała jedynie dla Boga i Jezusa”
ŻYCIE I POWOŁANIE MATKI TERESY

SIOSTRA I MATKA
Wyruszając do Indii w 1928 roku,

Agnieszka przybrała imię zakonne
Teresa. Zawsze podkreślała, że nie
chodziło jej o Teresę Wielką z Avili,
lecz o „Małego Kwiatka” - Tereskę
z Lisieux. Podobało jej się, że św.
Teresa od Dzieciątka Jezus ukazywa-
ła drogę do świętości poprzez wier-
ność w małych rzeczach, a także mó-
wiła, że wiele łask dla innych można
wyjednać, ofiarując Bogu swoje cier-
pienie. Poruszało ją pragnienie Tere-
sy, by „kochać Jezusa tak, jak jesz-
cze dotąd nie był kochany”, co przy-
pominało jej słowa matki. W wybo-
rze tego imienia kryło się również coś
proroczego, gdyż Teresa, jak w póź-
niejszych latach swego życia Agniesz-
ka, doświadczyła duchowej ciemno-
ści, którą była w stanie znieść jedy-
nie dzięki wierze - wierze „ślepej”,
niedającej żadnej pociechy.

Przez ponad piętnaście lat siostra
Teresa uczyła historii i geografii, czy-
niąc to w sposób odpowiedzialny, lecz
niewyróżniający się niczym szczegól-
nym. Siostry loretanki zapamiętały jej
pracowitość, gotowość do podejmo-
wania najprostszych posług, jej źle

dopasowane sandały i radosną natu-
rę. W 1931 roku spędziła jakiś czas
pomagając w niewielkim punkcie me-
dycznym obsługującym ubogich. Już
wtedy widziała bliską, tajemniczą re-
lację pomiędzy nimi a cierpiącym
Chrystusem. Wisiał tam obraz Chry-
stusa Odkupiciela otoczonego tłumem
ludzi o twarzach naznaczonych udrę-
kami życia. Patrząc na cierpienia lu-
dzi oczekujących pomocy medycznej,
siostra Teresa spoglądała na obraz
i powtarzała w duchu: „Jezu, to dla
Ciebie i dla dusz!”.

W 1937 roku, krótko przed złoże-
niem ślubów wieczystych, od których
przysługiwał jej już tytuł „Matki Te-
resy”, pisała do swojego kierownika
duchowego o tym, z jaką radością
niesie krzyż wraz z Jezusem. Przy-
znała, że wcześniej krzyże ją przera-
żały. Teraz jednak zaakceptowała
cierpienie i dlatego mówiła, że „Je-
zus i ja żyjemy w miłości”. Dokładna
natura tych krzyży, które wcześniej
przyprawiały ją o łzy, pozostaje nie-
określona. Być może jako Albanka
czuła się zepchnięta na margines lo-
retańskiego życia w Indiach. Jednak
na głębszym poziomie nawiązywała
do „ciemności”, jaka jej towarzyszy-
ła - ciemności, która stała się tema-
tem wielu listów pisanych do kolej-
nych kierowników duchowych i ka-
płanów, a opublikowanych dopiero po
jej śmierci. Z listów tych wynika, że
Matka Teresa doświadczała zarówno
cierpień wewnętrznych, jak i posuchy
duchowej, poczucia nieobecności
Boga, za którym tak bardzo tęskniła.

NICZEGO MU NIE
ODMAWIAĆ
Miłość Matki Teresy do Boga była

Kanonizując w tym miesiącu Matkę Teresę, papież Franciszek złączy swój głos z milionami mieszkańców
świata, którzy już uważają ją za świętą. Będąca dla wielu symbolem miłości bliźniego, Matka Teresa stała się
laureatką licznych nagród, w tym także Pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymała w 1979 roku. W momencie
jej śmierci, 5 września 1997 roku, założone przez nią Zgromadzenie Misjonarek Miłości miało 594 domy w 123
krajach. Pozostawiła po sobie ponad 3800 sióstr, prawie 380 braci, 13 kapłanów oraz niezliczoną rzeszę współ-
pracowników świeckich w różnych zakątkach świata, z których wszyscy zobowiązali się żyć jej duchem.

Historia Matki Teresy jest niewątpliwym sukcesem, choć ona sama twierdziła, że została powołana do wierności,
a nie do odnoszenia sukcesów. Jednak pomimo popularności, którą się cieszyła, niewielu ludzi wie, w jaki sposób Bóg
ją kształtował i przygotowywał do jej życiowej misji.



4   Nasza Wspólnota

tak wielka, że w 1942 roku, wzorem
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zło-
żyła prywatny ślub, że nigdy niczego
Mu nie odmówi. Usilnie pragnęła, by
ten ślub objął wszystkie aspekty jej
życia, była zdecydowana odpowiadać
Bogu „tak” w każdych okoliczno-
ściach, niezależnie od tego, jak skom-
plikowane i trudne by one były. Ślub
ten dotyczył nie tylko heroicznych
stron świętości, ale również zwy-
kłych, codziennych spraw. W duchu
„małej drogi” św. Tereski obiecała
czynić małe rzeczy z wielką miłością.
To z miłości miał odtąd wyrastać każ-
dy jej czyn i każde poświęcenie.

We wrześniu 1946 roku w pocią-
gu do Darjeeling i w trakcie odbytych
po tej podróży rekolekcji Matka Te-
resa przeżyła głębokie spotkanie
z Panem, który polecił jej opuścić lo-
retanki i założyć w Kalkucie nowe
zgromadzenie zakonne, „całkowicie
oddane bezinteresownej służbie naj-
biedniejszym z biednych”. Celem tego
zgromadzenia miało być zaspokaja-
nie Jezusowego pragnienia dusz, za-
wierającego się w Jego „Pragnę” wy-
powiedzianym na krzyżu. Pragnienie
Jezusa - Jego tęsknota za miłością
najbiedniejszych, za których ofiaro-
wał własne zranione ciało i krew -
leżało u źródła wszystkiego, co na-
stąpiło potem. Jezus pragnął ich mi-
łości i chciał oddać im samego sie-
bie, aby także oni zapragnęli oddać
Mu samych siebie.

Jednak zanim Matka Teresa mo-
gła zacząć realizować otrzymaną wi-
zję, musiała przekonać swojego kie-
rownika duchowego i przełożone za-

konne, że jej „powołanie w powoła-
niu” rzeczywiście pochodzi od Boga.
U loretanek nauczono ją posłuszeń-
stwa, ale otrzymane polecenie, by
czekać, wydawało jej się całkowicie
sprzeczne z wolą Boga. Nalegała na
szybkie podjęcie decyzji, zarazem
w posłuszeństwie poddając się wska-
zaniom Kościoła, choćby były dla niej
bolesne. Wreszcie, w kwietniu 1948
roku, Rzym wydal „dekret o eksklau-
stracji”, udzielając jej pozwolenia na
rozpoczęcie życia w slumsach jako
siostra zakonna.

Opuszczenie loretanek było dla
Matki Teresy najtrudniejszą rzeczą
w życiu. Ruszała do jednej z naj-
mroczniejszych i pełnych chorób
dzielnic na świecie. A do tego szła tam
sama. Była świadoma swojej nieade-
kwatności, jak również bardzo deli-
katnej sytuacji samotnej kobiety w
takim otoczeniu. Zakon loretanek cie-
szył się w Kalkucie dużym szacun-
kiem. Czy opuszczenie go było rze-
czywiście wolą Bożą? Niektórzy
uznali to posunięcie za uleganie dia-
belskim poszeptom. Matka Teresa
była jednak zdecydowana, by nie od-
mawiać Jezusowi niczego, także cier-
pienia płynącego z plotek, niezrozu-
mienia i izolacji.

ŻYCIE WYPEŁNIONE
RADOŚCIĄ
Jej praca zaczęła się od maleńkiej

szkoły, gdzie Matka Teresa uczyła
dzieci, wypisując alfabet na ziemi
i wyjaśniając im podstawy higieny.
Wkrótce zaczęła też udzielać pomo-
cy biednym i umierającym. Dręczo-

na lękiem i samotnością, niepewna,
w jaki sposób ma wyżebrać koniecz-
ne środki, boleśnie uświadamiała so-
bie, jak bardzo potrzebuje modlitew-
nego wsparcia. Z biegiem czasu przy-
łączyły się do niej niektóre z byłych
uczennic i w 1950 roku nowe zgro-
madzenie zostało formalnie powoła-
ne. W 1952 roku napisała do Belgii,
do przyjaciółki, której słabe zdrowie
uniemożliwiło wstąpienie do zgroma-
dzenia, z prośbą, by ofiarowała swo-
je cierpienie Panu jako formę wsta-
wiennictwa za jej dzieło. Dało to po-
czątek gałęzi Chorych i Cierpiących
Współpracowników, która odtąd
wzrastała w liczbę, podobnie jak same
Misjonarki Miłości.

Do Matki Teresy dołączały nie
tylko kandydatki na siostry zakonne.
Do pomocy zgłaszali się także świec-
cy, którzy z czasem utworzyli świecką
gałąź jej zgromadzenia, powstało też
zgromadzenie męskie. Otwierała
punkty dożywiania, domy dziecka,
domy dla umierających, kliniki dla
trędowatych i domy dla ofiar AIDS.
Kobieta modlitwy, której dzieła rodzi-
ły się z kontemplacji, odczuwała dys-
komfort z powodu swej rosnącej po-
pularności, a zwłaszcza z powodu
wciąż rosnącej liczby zaproszeń do
przemawiania na konferencjach
i zgromadzeniach na całym świecie.
I tu jednak nie odmawiała Panu, nie-
zależnie od tego, jak wiele ją to kosz-
towało.

Podczas gdy świat wyrażał jej
swoje uznanie, Matka Teresa widzia-
ła w nim, i to nie tylko w świecie ubo-
gich, ale też świecie klasy średniej
i świecie osób zamożnych, współ-
czesną Kalwarię. Podróżując do bo-
gatych krajów, nabrała przekonania,
że ubóstwo duchowe jest większym
problemem niż ubóstwo materialne
Trzeciego Świata, w którym praco-
wała. Pozostała wierna do końca swej
determinacji kochania Boga tak, jak
dotąd nigdy nie był kochany. Pomi-
mo wszystkich niedostatków mate-
rialnych i cierpień duchowych, jakie
przyszło jej znosić, Matka Teresa była
osobą radosną. Dlaczego? Ponieważ
zawsze znajdowała Jezusa w ubogich.
I ponieważ każdy czyn miłości sta-
wiał ją „twarzą w twarz z Bogiem”.

Kathryn Spink
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„NIECH KSIĄDZ
GO WYKĄPIE”
Matce nigdy nie brakowało odwa-

gi, gdy walczyła o sprawy ubogich,
zarówno modlitwą, jak i siłą woli. Jej
postawa często prowokowała mnie do
postawienia kolejnego kroku w wie-
rze i rezygnacji z własnej wygody.

Kiedyś zadzwoniła do mnie i po-
wiedziała: „Do zobaczenia w naj-
bliższą środę!”. „Przyjeżdża Matka
do Waszyngtonu?” - zapytałem. Od-
powiedziała: „Nie, to ksiądz przy-
jeżdża do Indii!”. Zaprotestowałem,
że nie mam pieniędzy na podróż, ale
ona bez słowa odwiesiła słuchawkę.
Pomyślałem, że muszę znaleźć jakieś
rozwiązanie tej sytuacji i zadzwoni-
łem do przyjaciela prawnika, które-
mu opowiedziałem o swoim proble-
mie. Zaczął on wychwalać Matkę
Teresę w entuzjastycznych słowach,
nazywając ją świętą. „Święta? To
dyktatorka!” - odparowałem. Jednak
pod koniec rozmowy mój przyjaciel
zaoferował się, że zapłaci za moją
podróż, jeśli poproszę Matkę o mo-
dlitwę za niego i jego rodzinę.

Obserwując, jak Matka Teresa
odnosiła się do ludzi nieszczęśliwych,
zrozumiałem, czym naprawdę jest
miłość bliźniego. Pewnego dnia byli-
śmy razem w domu dla trędowatych
w Kalkucie, kiedy pracownicy przy-
nieśli z ulicy chorego Hindusa. Pod-
szedłem, by go pobłogosławić, ale
Matka oczekiwała ode mnie czegoś
więcej. „Niech ksiądz go wykąpie”
powiedziała. Nie wiedziałem, od cze-

„Niech ksiądz zaryzykuje serce”
MOJA PRZYJAŹŃ Z MATKĄ TERESĄ

Niecodziennie zdarza się, że Kościół katolicki ogłasza świętym twoją przyjaciółkę. Gdy jednak w tym miesią-
cu bł. Matka Teresa stanie się św. Teresą z Kalkuty, znajdę się w takiej właśnie sytuacji.

Nasza przyjaźń zaczęła się na początku lat siedemdziesiątych, kiedy byłem proboszczem parafii w centrum Wa-
szyngtonu, a Matka praktycznie nieznaną zakonnicą, próbującą posłać swoje Misjonarki Miłości poza Indie. Ponie-
waż moja parafia wspierała wielu potrzebujących, Matka odwiedziła mnie pewnego dnia na plebanii, by porozmawiać
o tym, jak jej siostry mogłyby służyć „najbiedniejszym z biednych” w Waszyngtonie.

Podczas rozmowy wciąż przerywał nam dzwonek wzywający mnie do drzwi. Matka zapytała, co robię. Odpowie-
działem: „Daję biednym kanapki. Przychodzą po jedzenie”. Jej reakcja zaskoczyła mnie. „Niech ksiądz nie daje im
tylko jedzenia - powiedziała. - Niech ksiądz da im serce. Niech ksiądz zaryzykuje serce”. Ta skromna zakonnica
uświadomiła mi, że nie mam być jedynie pracownikiem socjalnym, ale uczniem Jezusa, który służy ubogim nie
z litości, ale dlatego, że w ich osobach staje u jego drzwi sam Jezus.

Z biegiem lat stałem się jednym z jej spowiedników, rekolekcjonistów i kierowników duchowych. W rzeczywistości
jednak już to pierwsze spotkanie nadało ton naszym kontaktom: to Matka Teresa była moją przewodniczką duchową.

go zacząć, więc pokazała mi, co mam
robić. Następnie, prawdopodobnie
wyczuwając moje skrępowanie, po-
wiedziała: „Proszę księdza, jeśli bę-
dzie ksiądz patrzył oczami, zobaczy
ksiądz tylko umierającego trędowa-
tego. Ale jeśli popatrzy ksiądz sercem,
ujrzy ksiądz leżącego tu Jezusa”.

Ta mądra maksyma Matki Teresy
zmienia wszystko. Każde zadanie,
nawet najbardziej niewdzięczne, nie-
wygodne czy nieprzyjemne, może stać
się dziełem duchowym. Prawdziwa
miłość bliźniego wymaga rezygnacji
z własnego komfortu i przekształce-
nia zwykłego aktu służby w akt serca
- dar dla Jezusa.

CHWALEBNE UNIŻENIE
Matka Teresa miała wielkie nabo-

żeństwo dla Jezusa uniżonego - prze-
śladowanego, cierpiącego, opuszczo-
nego. Pociągało ją to wszystko, co
pozwalało jej dzielić to cierpienie. Pew-
nego razu wychodziliśmy razem ze
sklepu z dewocjonaliami, kiedy nagle
podbiegła do nas pewna kobieta i splu-
nęła na Matkę, zupełnie nie wiadomo
dlaczego. Matka odpowiedziała:
„Niech cię Bóg błogosławi, moje dziec-
ko”, i otarła ślinę, a kobieta uciekła.
Kiedy wsiedliśmy do samochodu, za-
cząłem ją przepraszać. Matka
uśmiechnęła się i odpowiedziała: „Nic
się nie stało. Oni plują na Jezusa”.

W podobnych sytuacjach Matka
emanowała radością i pogodą ducha.
Pragnęła też, by wszystkie Misjonar-
ki Miłości promieniowały podobną

radością niezależnie od okoliczności.
„Siostro, gdzie jest twój uśmiech?” –
przypominała zakonnicy, która biegła
otworzyć drzwi. „Zawsze otwieraj
drzwi z uśmiechem”. Dla Matki
uśmiech oznaczał zrozumienie, że
Jezus jest obecny w każdym człowie-
ku i w każdym miejscu, nawet naj-
skromniejszym. Było to dla mnie
świadectwem, zwłaszcza gdy zabie-
rała mnie do miejsc, gdzie naprawdę
trudno było o uśmiech.

Chodząc wieczorami z Matką Te-
resą ulicami Kalkuty, widziałem lu-
dzi leżących w rynsztokach, z ciała-
mi pokrytymi przez robactwo, całko-
wicie opuszczonych. Przytłoczony
rozmiarem nieszczęścia, zapytałem
ją: „Gdzie tu jest Bóg?”. Odpowie-
działa: „Jest tu. Właśnie tutaj”. Tam,
gdzie ja widziałem tylko ludzką tra-
gedię, ona widziała Jezusa i słyszała
Jego zapewnienie: „Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczy-
nili” (Mt 25,40).

Żyjąc na serio tym wersetem,
Matka przywracała godność ludziom
żyjącym w najbardziej podłych, nędz-
nych warunkach. Pewien człowiek,
którym się zajęła, powiedział: „Umie-
rałem jak zwierzę w rynsztoku, teraz
umieram jak anioł”. Jej życzliwe sło-
wo, uśmiech i delikatny dotyk zamie-
niły nędzę w poczucie godności. Sta-
rała się też pomagać wszystkim swo-
im wolontariuszom w zrozumieniu
przemieniającej mocy miłości wzglę-
dem poniżonych.
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TWOJE DŁONIE,
JEGO DŁONIE
Dzięki licznym wyrazom uznania,

takim jak na przykład Pokojowa Na-
groda Nobla, Matka Teresa stała się
osobą publiczną. Niepokoiło ją to,
gdyż chciała pozostać w tle i kiero-
wać uwagę na Jezusa. Nawet gdy szła
przez tłum, w którym każdy chciał jej
dotknąć, mawiała: „Oni nie mnie do-
tykają, oni próbują dotknąć Boga”.

Matka Teresa wierzyła również, że
Jezus chodzi dziś po ziemi w swoich
uczniach – w tobie i we mnie. To także
było dla mnie niełatwe do przyjęcia!
Zapytała mnie: „Czy ksiądz wie, że kie-
dy podnosi ksiądz dziecko, karmi ubo-
giego czy myje umierającego, ręce księ-
dza są rękami Jezusa? Kiedy ksiądz słu-
cha odrzuconych, to On ich słucha.
Kiedy ksiądz mówi, jest ksiądz echem
Bożego serca. Jezus żyje w nas”.

W myślach Matki Teresy na pierw-
szym miejscu był zawsze Jezus. Sły-
sząc rozmowę o ludziach opętanych
przez demony, powiedziała: „Nie mó-
wimy o «opętaniu» przez Jezusa, kie-
dy Jezus bierze nas w posiadanie i na-
pełnia sobą”. A tego właśnie doświad-
czała podczas Eucharystii, która była
centralnym punktem każdego jej dnia.

„Dziękuję!” - powiedziała do mnie
pewnego poranka, po tym jak odpra-
wiłem Mszę świętą. Zaskoczony oka-
zaną przez nią wdzięcznością, powie-
działem: „Ależ ja jeszcze dziś nic dla
Matki nie zrobiłem”. Odpowiedziała:
„Wziął ksiądz chleb w swoje ręce
i powiedział: «To jest Ciało moje»,
a wtedy niebo zstąpiło na ziemię i we-

szło we mnie”. Myślałem o tym po-
tem bardzo często. Za każdym razem,
kiedy odprawiam Mszę świętą, rze-
czywiście trzymam w dłoniach Jezu-
sa. Matka nauczyła mnie dostrzegać
to misterium obecności Boga.

MIŁOŚĆ WŚRÓD NOCY
Być może największą tajemnicą

Matki Teresy było to, w jaki sposób
zdołała dochować wierności Bogu,
nie doświadczając w odczuwalny spo-
sób Jego obecności. Przez wiele lat
kochała Jezusa, nie mając poczucia,
że cokolwiek otrzymuje w zamian.

Kiedy rozmawiała ze mną o tej
„ciemnej nocy duszy”, powtarzałem
jej, że jest to wielki dar, wspaniały
przywilej. Mówiłem, że nie wolno
przyczepiać etykietki z ceną do swo-
jej miłości do Boga. Wszystko było
dla Niego i tu, na ziemi, nie miała Go
prosić o nic w zamian. Nagrodą -
przypominałem - będzie oglądanie
Jego oblicza w wieczności. „Bóg
chce, aby Matka kochała Go na ślepo.
Bez żadnej pociechy - po prostu
czystą miłością”. Matce bardzo się to
podobało. Prosiła często: „Niech
ksiądz powie mi to jeszcze raz! Niech
ksiądz powie to siostrom”.

Wiara nie polega na miłych uczu-
ciach, lecz na tym, by dzień za dniem
wstawać ze słowami na ustach: „Pa-
nie, nie musisz pokazywać mi Twojej
obecności. Kadzidło nie płynie w moją
stronę, lecz w Twoją”. Oczywiście
wierzyłem w to wszystko, ale bycie
świadkiem, jak Matka Teresa kocha
Boga w ciemności, było dla mnie głę-

bokim doświadczeniem duchowym.
Na krótko przed swoją śmiercią

powiedziała mi: „Moim kluczem do
nieba jest to, że kocham Go wśród
nocy”. Celem jej życia było po pro-
stu kochać Boga, nie oczekując nicze-
go w zamian.

ZASPOKAJAĆ JEGO
PRAGNIENIE
To całkiem naturalne, że dla lu-

dzi, którzy jak ja mieli szczęście ze-
tknąć się z Matką Teresą, jej przy-
kład stał się inspiracją. Ale jej prosta
wiara i miłość oddziałują również na
ludzi całego świata, którzy nigdy
w życiu nie spotkali jej osobiście.

Misjonarki Miłości posługujące
nieuleczalnie chorym w Waszyngto-
nie opowiedziały mi o swoim stałym
lokatorze i pomocniku, Normanie.
Pewnego dnia stanął on przed wej-
ściem do kaplicy adoracji ze szklanką
wody w ręku. Kiedy siostra przypo-
mniała mu, że do kaplicy nie wolno
wnosić jedzenia ani picia, Norman
wskazał na krzyż i wypisane pod nim
słowo Jezusa: „Pragnę”.

„To nie dla mnie, to dla Niego” -
powiedział.

Każdy z nas może, jak Norman,
przeżywać jedność z Matką Teresą
i czerpać inspirację z jej radykalnej, twór-
czej miłości do Jezusa. Nawet jeśli nie
zetknąłeś się z nią osobiście, pozwól, by
jej proste akty miłości pobudziły cię do
działania i dały ci nowe oczy wiary.
A wtedy zobaczysz Jezusa i będziesz
mógł zaspokoić Jego pragnienie miłości.

                    Bp William Curlin
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KOBIETA DOJRZAŁA
DUCHOWO
Była to niepokojąca sytuacja,

budząca cały szereg pytań. Czyżby
rzeczywiście Bóg traktował w taki
sposób swoich najwierniejszych
i najbardziej oddanych przyjaciół?
A może Matka Teresa żyła kłam-
stwem? Co gorsza, może była hipo-
krytką, która zachęcała innych do
oddania serca Jezusowi, podczas
gdy sama miała poczucie, że Bóg
w ogóle nie istnieje?

Próbując odpowiedzieć na te py-
tania, przypomnijmy sobie najpierw,
że Matka Teresa nie zawsze czuła
się w ten sposób. Od najmłodszych
lat prowadziła intensywne życie
modlitwy, które dawało jej głęboką
radość oraz prawdziwą miłość do
otaczających ją ludzi. Zwłaszcza
w czasie, gdy została powołana do
życia w slumsach Kalkuty, Matka
Teresa czuła się bardzo blisko Jezu-
sa, do tego stopnia, że słyszała Jego
głos przemawiający do niej. Obja-
wiając jej swój plan co do nowego
zgromadzenia, Jezus mówił do niej
„Moja oblubienico” i „Moja maleń-
ka”. A ona odpowiadała Mu: „Mój
jedyny Jezu”. Z pewnością nie są to
słowa kogoś cierpiącego z powodu
opuszczenia duchowego!

Warto też pamiętać, że kiedy Pan
powołał ją do życia w slumsach,
Matka Teresa miała już trzydzieści
sześć lat. Ciemność spadła na nią
dwa lata później. Wcześniej przez
dwadzieścia lat prowadziła przy-
kładne życie loretanki - modląc się,

W 2007 roku ukazała się nowa książka o Matce Teresie, która wzbudziła wielkie zainteresowanie mediów
i sprawiła, że ludzie na całym świecie ujrzeli Matkę w zupełnie nowym świetle. Książka nosiła tytuł „Pójdź, bądź
moim światłem”. Prywatne pisma „Świętej z Kalkuty”. Autor, ks. Brian Kolodiejchuk ze zgromadzenia Misjo-
narzy Miłości, opracował zbiór listów i osobistych zapisków Matki Teresy, z których wynikało, że spędziła ona
ostatnie pięćdziesiąt lat swojego życia w niemal całkowitej ciemności duchowej. Okazało się, że ta umiłowana
przez wielu zakonnica, będąca wzorem świętości, przez kilkadziesiąt lat nie odczuwała w swoim sercu niczego
prócz nieobecności Boga. Czuła, jakby w jej wnętrzu „wszystko było martwe”, i stawiała sobie pytanie: „Jak
długo nasz Pan będzie daleko ode mnie?”. Dlaczego tak się stało?

Nie była to chwilowa posucha, którą można przezwyciężyć przez gorliwszą modlitwę, głębszą skruchę czy rady-
kalniejsze oddanie Jezusowi. Ta ciemność, którą zaczęła odczuwać pod koniec lat czterdziestych, nie miała w sobie nic
tymczasowego. Poza krótkim okresem, przypadającym na czas śmierci papieża Piusa XII w 1958 roku, przez całą
resztę życia Matka Teresa nie miała wytchnienia od towarzyszącego jej poczucia izolacji.

„Pokochałam ciemność”
DROGA KRZYŻOWA MATKI TERESY

rozważając Pismo Święte, ucząc
w szkole.

Dane te są bardzo istotne, gdyż
mówią nam, że Matka Teresa zaczęła
doświadczać ciemności duchowych
będąc już dojrzałą duchowo kobietą,
osobą zrównoważoną o wieloletnim
doświadczeniu w życiu wewnętrznym.

Co więcej, jej heroiczne oddanie
służbie ubogim i wytrwałe głoszenie
miłości Jezusa dowodzą, że w jej ser-
cu było coś więcej niż tylko zwyczaj-
na posucha. Matka Teresa trwała
w wierze. Nie ustawała w służbie lu-
dziom. I wciąż gorąco kochała Jezusa.
Choć nie odczuwała obecności Boga,
nie straciła wiary i nigdy nie przestała
poddawać się woli Bożej.

PRZYJĘCIE CIEMNOŚCI
Jak więc Matka Teresa reagowała

na tę ciemność i pustkę? Przez lata
ubolewała nad nią, pytając, co takiego

mogła zrobić, że Pan się od niej od-
sunął: Czy w jej duszy był jakiś ukry-
ty grzech albo wada? Czy sprawiła
Panu jakąś przykrość? Kontynuowa-
ła swoją pracę, zwierzając się ze swe-
go wewnętrznego zamętu spowiedni-
kowi i kierownikowi duchowemu,
którzy starali się służyć jej radą.

Znakiem jej trwania w wierze było
to, że zamiast poddać się rozpaczy,
zamiast powrócić do względnego bez-
pieczeństwa loretańskiego klasztoru
czy w ogóle uciec od życia zakonne-
go, Matka Teresa pozostała wierna
swemu powołaniu. Wyczuwała, że za
jej ciemnością stoi sam Bóg, któremu
jako młoda kobieta ślubowała, że ni-
czego Mu nie odmówi.

Dopiero po jedenastu latach peł-
nienia misji wśród ubogich przy po-
mocy kierownika duchowego Matka
Teresa zrozumiała to, co się w niej
działo. „Pokochałam ciemność - pi-
sała - teraz wierzę, że jest to cząstka,
bardzo maleńka cząstka ciemności
i bólu Jezusa na ziemi”. Ten i inne
listy Matki Teresy dowodzą, że przy-
jęła ona tę bolesną sytuację jako spo-
sób uczestniczenia w życiu Jezusa -
tajemniczy udział w Jego cierpieniu
i krzyżu.

JEDNO Z UBOGIMI
Dlaczego Bóg włożył na Matkę

Teresę taki ciężar? Aby odpowiedzieć
na to pytanie, przyjrzyjmy się jej
szczególnemu powołaniu. Matka Te-
resa podaje tu datę 10 września 1946
roku. „To właśnie tego dnia - pisała -
w pociągu do Darjeeling Bóg dał mi
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«powołanie w powołaniu», by zaspo-
kajać pragnienie Jezusa, służąc Mu
w najbiedniejszych z biednych”.

Podczas podróży pociągiem Mat-
ka Teresa odczuła głęboko, jak bar-
dzo Jezus pragnie ubogich, umiera-
jących, zapomnianych. Tęskni za ich
miłością i za tym, by objawiać im
swoją miłość. Tak wielu bezdomnych
i pozbawionych nadziei staje się
łatwym łupem pokus i grzechu. Tak
wielu chorych i umierających w slum-
sach tęskni za kimś, kto poda im
szklankę chłodnej wody, pocieszy czy
delikatnie przytuli. Nikt jednak nie
przychodzi im z pomocą.

Matka Teresa czuła, że Bóg wzy-
wają do zatroszczenia się o tych bie-
daków, zarówno pod względem ma-
terialnym, jak i duchowym. Czuła, że
okazując im troskę i miłość, za któ-
rymi tęsknią, zaniesie im Jezusa,
a przez to zaspokoi zarówno ich pra-
gnienie Jego, jak i Jego pragnienie ich.
Czuła też, że to powołanie będzie ją
wiele kosztować. Wydaje się jednak,
że nie spodziewała się takiego rodza-
ju kosztów, jakie przyszło jej ponieść.

Nie wystarczyło, że stała się ubo-
ga materialnie, tak jak jej podopiecz-
ni. Bóg chciał, by stała się także ubo-
ga duchowo. I dlatego „odsunął się”
od niej, aby mogła spotkać tych nie-
chcianych, opuszczonych ludzi jako
jedna z nich pod każdym względem,
odczuwając w sobie ich izolację i sa-
motność. Bóg pozostał „odległy”, aby
mogła głęboko doświadczyć tęskno-

ty za miłością i akceptacją, jaką prze-
żywali jej ubodzy. Bóg sprawił, że
sama poczuła się odrzucona, aby
mogła zrozumieć, jak bardzo wyalie-
nowani czują się najbiedniejsi z bied-
nych.

„PRAGNĘ”
Doświadczając duchowej jedności

z ubogimi, Matka Teresa stała się jak-
by ucieleśnieniem pragnienia Jezusa
do każdego z nas. Przeżywała to pra-
gnienie w swoim wnętrzu. Wyobraź-
my sobie, co to znaczy nigdy nie móc
zobaczyć tego, kogo się kocha, cho-
ciaż tęskni się za nim czy za nią
z całego serca. Tak musiał czuć się
Jezus wiszący na krzyżu. Tak musi
czuć się teraz, patrząc na świat i wi-
dząc tak wielu ludzi, którzy Go nie
znają lub, co gorsza, odwrócili się od
Niego.

Ujawnienie wewnętrznych ciem-
ności Maiki Teresy może budzić w nas
niepokój. W końcu jeśli tak święta i
oddana kobieta nie odczuwała obec-
ności Pana, to jaką nadzieję możemy
mieć my wszyscy? Jednak ta wstrzą-
sająca historia Matki Teresy może nas
również bardzo wiele nauczyć.

Po pierwsze, ukazuje nam moc
wiary i ufności. Matka Teresa nigdy
nie przestała wierzyć w Jezusa, na-
wet gdy wydawało się, że On ją po-
rzucił. Nigdy z Niego nie zrezygno-
wała, nigdy też nie odwróciła się od
powołania, które od Niego otrzyma-
ła. Widzimy, że gdy, jak ona, działa-

my motywowani jedynie czystą wiarą,
Bóg daje nam siłę, jakiej potrzebuje-
my, by wytrwać, a nawet odnieść suk-
ces. I my, jak Matka Teresa, możemy
nie odczuwać żadnego potwierdzenia
od Pana, ale jak ona możemy zaufać,
że jeżeli czynimy wszystko, co w na-
szej mocy, Bóg będzie z nas zadowo-
lony i kiedyś nas wynagrodzi.

Po drugie, co jeszcze ważniejsze,
historia ta ukazuje nam, jak bardzo
Jezus pragnie każdego z nas. Dzięki
swojej tęsknocie za Panem, dzięki
determinacji, by dawać siebie innym,
Matka Teresa nadała ludzką twarz
ważnej prawdzie duchowej. Jej cią-
gły uśmiech, jej gotowość do służby,
jej wytrwałość w obliczu wewnętrz-
nych ciemności ukazują nam, w jaki
sposób Jezus na nas patrzy. W pew-
nym sensie Jezus także przeżywa co-
dzienną posuchę z powodu naszej nie-
wiary. Codziennie cierpi z powodu
popełnianych przez nas grzechów,
wielkich i małych. I codziennie wy-
daje za nas samego siebie, mając na-
dzieję, że będziemy choć odrobinę
bardziej do Niego należeć. Wierność
Matki Teresy, tak bardzo heroiczna,
jest jedynie cieniem wierności Jezusa
wobec nas.

Oby życie Matki Teresy, jej wiara
i jej niezachwiana miłość stały się dla
nas wszystkich obrazem miłości Boga
do nas - i przykładem miłości, jaką
możemy Mu się odwzajemnić.

Kathryn Spink
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„WSZYSTKO DLA JEZUSA”
Pracując wraz z siostrami Matki,

wolontariusze - tacy jak ja - mieli
okazję zobaczyć, kim była ta święta.
Odkładając na bok swoją tożsamość
nauczycielki, specjalisty informatyka
czy gospodyni domowej, stawaliśmy się
współpracownikami Misjonarek Miło-
ści, dzieląc ich powołanie służenia
z miłością najbiedniejszym z biednych.

W Darze Pokoju daje się odczuć
radość. Twarze sióstr nigdy nie są po-
chmurne. Odpowiedziały one „tak” na
zaproszenie Jezusa, by być Jego dłoń-
mi i stopami, a On daje im siłę. Drzwi
kaplicy są zawsze otwarte, abyśmy,
zajmując się swoją pracą, wszyscy
mogli widzieć Jezusa w tabernakulum.

O godzinie siódmej rano odpra-
wiana jest Msza święta, na którą przy-
chodzi wielu podopiecznych. Zwykle
mają oni za sobą trudną przeszłość -
są wśród nich narkomani, są ludzie,
którym gdzieś w życiu powinęła się
noga, ale tutaj wszyscy są rodziną -
rodziną, która wspólnie je, wspólnie
pracuje i wspólnie się modli. Rano
siostry odmawiają Różaniec z pod-
opiecznymi. Nikt nie ma obowiązku

Dzielić się obecnością
CZEGO NAUCZYŁ MNIE WOLONTARIAT U SIÓSTR MATKI TERESY

Przyjmując Pokojową Nagrodę Nobla, Matka Teresa powiedziała, że przeznaczy pieniądze na „tworzenie
domów” dla wielu ludzi, którzy nie mają domu. „Wierzę, że miłość zaczyna się w domu - oświadczyła - jeśli więc
stworzymy dom dla ubogich, to sądzę, że tej miłości będzie coraz więcej i więcej”.

Zostałam wolontariuszką w jednym z tych domów wkrótce po jego otwarciu w 1986 roku. Dom o nazwie Dar
Pokoju w Waszyngtonie był odpowiedzią Matki na epidemię AIDS. Rozległy ośrodek położony wśród zielonych
wzgórz był miejscem długotrwałego pobytu – a także ostatniego spoczynku - dla setek ludzi ulicy. Dla mnie było to
najpierw miejsce, gdzie „szerzyłam miłość” podczas swych długich letnich wakacji nauczycielki. Z czasem stało się
również miejscem, gdzie otrzymywałam miłość - dokładnie tak, jak przepowiedziała to Matka Teresa.

w nim uczestniczyć, ale czyni to wie-
lu. Niektórzy są do tego stopnia po-
ruszeni modlitwą i miłością sióstr, że
proszą o przyjęcie do Kościoła kato-
lickiego. Inni, którzy już są katolika-
mi, szybko wzrastają w wierze i znaj-
dują nowe życie w relacji z Jezusem.

Kiedy wchodzę do kuchni i słyszę
siostry modlące się na różańcu - na-
wet podczas krojenia cebuli - od razu
poprawia mi się humor. Głośna mo-
dlitwa przy pracy nauczyła mnie, że
mogę wypełniać swój dzień, nawet
najbardziej banalny, myślami o Bogu.
W Darze Pokoju jest to o tyle łatwiej-
sze, że wszędzie znajduje się coś, co
przypomina o Jezusie. Gdy zaczynam
się rozpraszać, wystarczy, że spojrzę
na obraz Serca Jezusowego na jednej
ze ścian klasztoru, krzyż na innej czy
wizerunek Maryi na jeszcze innej
i powtórzę akt odmawiany często przez
siostry: „Wszystko dla Ciebie, Jezu”.

RODZINA, KTÓRA DZIELI
SIĘ DARAMI

Przy całej swojej akuratności sio-
stry Matki Teresy nieustannie starają
się dzielić Bożą miłością ze sobą na-

wzajem. Jedna z nich powiedziała mi,
że przed wstąpieniem do zgromadze-
nia nigdy nie pociągała jej praca w
kuchni. Teraz z wielką troską stara
się sprostać wymaganiom dietetycz-
nym podopiecznych. Jeśli komuś trze-
ba podać gotowanego kurczaka za-
miast smażonego, przygotowuje go
dla niego oddzielnie. Siostry troszczą
się o to, by mieszkańcy co jakiś czas
dostawali nowe ubrania. Pilnują, by
podłogi były czyste, ściany odmalo-
wane, a ogród zadbany.

Przy dużej rodzinie jest sporo pra-
cy. Sprawni mieszkańcy Daru Poko-
ju pomagają w pracach domowych.
Jeden znany mi starszy wiekiem pod-
opieczny szczycił się tym, że dosko-
nale zmywa mopem podłogi. Dziś,
gdy nie ma już tyle siły, zajmuje się
składaniem prania. Precyzyjnie zapi-
nając każdą koszulę, składa ją i za-
nosi na miejsce. Gdy starcza mu ener-
gii, usuwa naklejki z butelek po le-
kach, aby można było je oddać do
recyklingu. Człowiek ten w pełni zin-
tegrował się ze swoją nową rodziną,
która docenia jego dary.

Ten sam podopieczny wspiera mnie
osobiście, modląc się za posługę, którą
podejmuję w więzieniu. Wie, jak jest
w więzieniu, ponieważ sam spędził tam
czterdzieści lat. Zawsze mówi mi:
„Przekaż ode mnie pozdrowienia pa-
niom w więzieniu”. Przekazuję tę wia-
domość i kobietom sprawia to przy-
jemność. Nie otrzymują zbyt wiele
wyrazów miłości, rzadko mają kontakt
z ludźmi z zewnątrz. Dzięki pamięci
tego mężczyzny uświadamiają sobie,
że na wolności są ludzie, którzy o nich
myślą. Jest to tylko jeden przykład
tego, jak siostry z Daru Pokoju doty-
kają serc niezliczonych ludzi, z któ-
rymi nigdy nie zetknęły się osobiście.
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PORUSZENI DUCHEM
Wielość potrzeb, z jakimi borykają

się siostry, daje szansę świeckim lu-
dziom, takim jak my, kochać na wzór
Jezusa. Kiedy wykorzystujemy nasze
talenty w służbie tym, którym się go-
rzej powiodło, Duch Święty porusza
nasze serca. Zilustruję to przykładem.

Do Daru Pokoju przychodzi młoda
dziewczyna ze swoją matką. Razem
pielęgnują panie na oddziale kobiet,
szczotkując im włosy i malując paznok-
cie u nóg. Nastolatka mogłaby w tym
czasie spotkać się z przyjaciółmi lub
obejrzeć telewizję, zamiast tego niesie
miłość Chrystusa tym, którzy czują się
niekochani. Nie jest to tylko szlachetny
odruch serca. Mówi ona „tak” Jezuso-
wi, który zaprosił ją, by pozostawiła
swoje plany na dzisiejszy dzień. Tak
więc swoimi dłońmi maluje paznokcie
u nóg, ale sercem otacza mieszkanki
troską, akceptacją i radością.

Niezależnie od wieku i możliwości
wolontariusza siostry szybko odkry-
wają jego mocne strony i umieją je wy-
korzystać. Pewien mężczyzna przycho-
dzi regularnie i strzyże mieszkających
tu mężczyzn, zakładając w łazience pro-
wizoryczny salon fryzjerski. Inny za-
biera siostry i mieszkańców na ryby,
a po powrocie wszyscy wspólnie przy-

rządzają złowione ryby na kolację!
Ja dobrze radzę sobie w kuchni,

więc tam mnie umieszczono. Siostry
prosiły mnie zwłaszcza o przygotowa-
nie niedzielnego śniadania - dziewięć-
dziesiąt naleśników i pięć kilo beko-
nu, a na to wszystko nieco ponad go-
dzina! Na początku wydawało mi się
to niemożliwe, ale teraz jestem eks-
pertką w błyskawicznym obracaniu
dwunastu naleśników jeden za drugim.

Po przyrządzeniu zanoszę posiłek
do jadalni i obsługuję niektórych pod-
opiecznych. Wiem już, kto będzie
chciał dodatkową porcję syropu i komu
trzeba pokroić tosty. Wiem, że niewi-
domemu mieszkańcowi trzeba powie-
dzieć: „Bekon jest na twoim talerzu na
godzinie szóstej”. Drugiemu mężczyź-
nie napełniam szklankę tylko w trzech
czwartych, ponieważ tak lubi.

Troska o chorych i umierających
jest czasem równie prosta, jak usma-
żenie boczku tak, by był chrupiący,
ale nie przypalony. Kiedy indziej jed-
nak bywa dużym wyzwaniem. Cza-
sami w niedzielę nie chce mi się wsta-
wać wcześnie. Bariera językowa nie
pozwala mi porozumieć się z niektó-
rymi podopiecznymi. Często też po
prostu nie wiem, jak pomóc komuś,
kto cierpi lub jest zaniepokojony.

Wtedy muszę na chwilę powrócić do
Jezusa i poprosić Go o prowadzenie.

SIŁA OBECNOŚCI
Ten nieustanny proces dawania

i przyjmowania miłości sprawia, że
wciąż powracam do Daru Pokoju. Na-
uczyłam się czynić drobne, lecz wyjąt-
kowe akty miłości. I wcale tego nie szu-
kając, sama stałam się odbiorcą kilku
takich aktów. To taka przyjemność, gdy
siostra zostawia dla mnie banany, bo
wie, jak bardzo je lubię. Nie będąc moją
rodzoną siostrą, troszczy się o mnie
w absolutnie naturalny sposób.

Matka Teresa nazywała tę wymia-
nę miłości pomiędzy ludźmi mieszka-
jącymi w jej domach „siłą obecności”.
Wierzyła, że jest to najskuteczniejsze
narzędzie do pokonywania zła. Ta
moc płynie oczywiście od Jezusa, któ-
ry żyje w każdym ze swoich wyznaw-
ców: „Większy jest Ten, który w was
jest, od tego, który jest w świecie”
(1 J 4,4). Nasza obecność jest prze-
niknięta mocą Chrystusa. To Jego
moc napełnia mnie, gdy patrzę na
wielki krzyż na ścianie i mówię:
„Wszystko dla Ciebie, Jezu. Pomóż
mi nie przypalić boczku”.

                           Angela Burrin

Urodziny i imieniny Matki (8 i 12 września)
Z HISTORII ŚWIĘTA NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W starożytności istniał zwyczaj świętowania dnia urodzin króla. Wspominają o nim już teksty Starego Testamentu
(Rdz 40,20; 2 Mch 6,7). Ewangelie mówią nawet, że dzień urodzin Heroda (Mt 14,6; Mk 6,21) stał się dniem odebra-
nia życia Janowi Chrzcicielowi. Idąc za pradawnym zwyczajem, Kościół od IV wieku obchodzi dzień Narodzin
Chrystusa jako „Słońca Sprawiedliwości” w nocy 24/25 grudnia (zimowe przesilenie słońca). W tym samym czasie
powstało liturgiczne święto Narodzin
Jana Chrzciciela, poprzednika Pań-
skiego. Od początku wyznaczono jego
obchód na dzień 24 czerwca, czyli
dokładnie pół roku przed Bożym Na-
rodzeniem, w najdłuższym dniu roku.
Obie te daty są umowne i symbolicz-
nie oznaczają zwycięstwo światła
Ewangelii nad mrokami grzechu.

Wiek IV, po edykcie tolerancyjnym
Konstantyna (313), był czasem wiel-
kiego rozkwitu nauki o tajemnicy
Chrystusa, ale też czasem gwałtow-
nych sporów chrystologicznych w Ko-
ściołach Wschodu i Zachodu. Bardzo
szybko pojawia się w tej debacie po-
stać Matki Chrystusa i zainteresowa-
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nie Jej relacją do Syna Bożego. Sobór Efeski (431) orzeka dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi (Theotokos). Jej
wstawiennictwo u Syna znajduje wyraz w szczególnym rodzaju ikon liturgicznych (deesis): Maryja wraz z Janem
Chrzcicielem orędują u tronu Chrystusa. Najstarsza polska pieśń maryjna, Bogurodzica, stanowi wymowną ilustrację
przekonania o mocy orędownictwa tych dwóch osób najbliższych Zbawicielowi na ziemi.

Orzeczenie dogmatyczne, nadając Maryi tytuł Bogurodzicy, niosło jednak ze sobą niebezpieczeństwo pogańskiego
rozumienia tego tytułu, jak w przypadku Artemidy czczonej w Efezie. Aby zapobiec zafałszowaniu nauki Kościoła,
zaczęto szukać mocniejszego zakorzenienia Matki Pana w Jej ziemskim środowisku. Jej kult był dobrze znany w ów-
czesnym Efezie, gdzie tradycja wskazywała miejsce schronienia Jezusowej Matki u boku Jana Teologa (Ajasoluk)
podczas prześladowań wyznawców Jezusa w Judei. Zarazem też odżyła stara tradycja o miejscu narodzenia Maryi w
Jerozolimie. Przekonanie to zostało potwierdzone przez ostatnie wykopaliska archeologiczne przy Sadzawce Owczej.

Wkrótce po Soborze Efeskim, jeszcze w V wieku, na wzór święta narodzin Jana Chrzciciela w Jerozolimie powsta-
je święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Można przypuszczać, że święto powstało z okazji dedykacji kościoła
przy Sadzawce Owczej (obecnie sanktuarium św. Anny). Data święta Narodzenia Maryi, wyznaczona na 8 września,
potwierdzona jest w ormiańskiej Ewangelii Dzieciństwa. Apokryf ten stanowi rozwinięcie tradycji zawartej w jude-
ochrześcijańskim midraszu z II wieku, noszącym tytuł Protoewangelii Jakuba. Imię Jakuba, pierwszego biskupa Jero-
zolimy, miało dodać powagi: temu świadectwu pierwotnego Kościoła, mówiącemu o okolicznościach narodzin Maryi.

Według tej najstarszej tradycji, rodzice Maryi, Joachim i Anna, mieszkali w pobliżu świątyni jerozolimskiej,
w miejscu, gdzie później stanęła bazylika Narodzenia Maryi. Legenda opowiada o cudownych narodzinach tego dziecka,
wymodlonego przez niepłodnych rodziców. Pierwszym świadkiem istnienia święta Narodzin Maryi, obchodzonego w Je-
rozolimie w dniu 8 września, jest Roman Pieśniarz w połowie VI wieku. W Kościołach wschodnich święto szybko
nabrało znaczenia; na Zachodzie jest znane już w VII wieku. Wkrótce potem (VIII w.) zaczyna się praktyka świętowania
dziewięć miesięcy wcześniej (8 XII) tajemnicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

WYMOWA TEOLOGICZNA
ŚWIĘTA NARODZENIA MARYI

Ze względu na miejsce w kalenda-
rzu można w tym jesiennym święcie
dostrzec dwa dopełniające się aspek-
ty. Po letnich upałach nadchodzi czas
ochłodzenia, przeznaczony na zbiera-
nie owoców i nowe zasiewy. Przywo-
dzi to na myśl ideę „pełni czasu” (Ga
4,4; por. Ef 1,10; Hbr 9,26), a także
„ochłody” (Łk 16,24; Dz 3,20), jaką
niesie grzesznikom wstawiennicza
modlitwa Matki Pana. Dodatkowy
aspekt teologii święta Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny jest obecny w
jego polskiej nazwie: Matki Bożej
Siewnej. Przywodzi to na myśl Jezu-
sowe przypowieści o siewcy, który
przygotowuje ziemię pod nowy zasiew.
Maryja wydała światu „błogosławio-
ny owoc żywota” i sama jest zacząt-
kiem nowej ludzkości.

Wiadomo, że Kościół nie ma zwy-
czaju czcić w liturgii dnia ziemskich
narodzin swych świętych, wspomina
natomiast dzień ich śmierci jako dzień
narodzin dla nieba (dies natalis). W
tej zasadzie ogólnej są jednak dwa
wyjątki, uczynione dla ludzi ściśle
wpisanych w zbawcze dzieło Chry-
stusa: dla Jana Chrzciciela i dla Ma-
ryi. Oboje zostali dotknięci szcze-
gólną łaską jeszcze przed narodze-
niem. Toteż dzień ich ziemskich na-

rodzin Kościół stara się uczcić osob-
nym świętem.

W przypadku Maryi brak ewan-
gelicznych relacji o Jej narodzeniu
tradycja stara się uzupełnić przez od-
wołanie się do Starego Testamentu.
Dlatego pierwsza lektura mszalna na
święto Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny sięga do jednego z proroctw
mesjańskich (Mi 5,2-5). Micheasz w
VIII wieku przed Chrystusem zapo-
wiadał upadek obu części rozdartego
grzechem królestwa Dawida: zarów-
no Izraela, jak i Judy. Pośród mro-
ków widział jednak światełko nadziei.
Tak jest zawsze u proroków: „Pan
porzuci ich aż do czasu.... Micheasz
celowo wyraża się w sposób tajemni-
czy, gdyż chodzi o odległą przyszłość.
Z Betlejem „wyjdzie” nowy władca,
który zgromadzi rozproszoną resztę
Izraela. Mowa tu o Betlejem Efrata,
ojczyźnie króla Dawida. Z tego sa-
mego miasta będzie pochodził przy-
szły Pomazaniec, nowy Dawid. Ale
już w czasach Jezusa, jak świadczy
Ewangelia (Mt 2,5-6), wyrażenie to
rozumiano jeszcze głębiej, także w
sensie geograficznym. Micheasz
zwraca tu uwagę nie tyle na nowego
władcę, pomazańca Bożego, co raczej
na „mającą porodzić”. O Mesjaszu
mówi, że będzie to Pasterz, który
„paść będzie mocą Pańską”, zapro-

wadzając w swym królestwie po-
wszechny pokój. O Matce wypowia-
da słowa jeszcze bardziej tajemnicze.
Współcześni proroka Micheasza byli
jednak w stanie ocenić podniosłe zna-
czenie tej zapowiedzi: „do czasu, gdy
porodzi mająca porodzić”. Prorok
i adresaci jego orędzia wiązali to okre-
ślenie ze sławną wyrocznią Izajasza (7/
14n). Potwierdza to wyraźnie soboro-
wa Konstytucja dogmatyczna o Ko-
ściele, przyznając, że proroctwo Mi-
cheasza znalazło wypełnienie w Ma-
ryi: „jest to ta Dziewica, która pocznie
i porodzi Syna, którego imię będzie
Emmanuel” (Lumen Gentium 55).

Drugie czytanie święta Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny (Rz
8,28-32) mówi o „usprawiedliwie-
niu”, które swój szczyt osiągnie do-
piero w życiu przyszłym. W tę per-
spektywę wpisuje się zadanie Maryi:
została Ona od wieków przeznaczo-
na do roli Matki Zbawiciela, współ-
pracującej w całym dziele zbawienia.
Trzeba tu dodać, że Św. Paweł nigdy
nie czyni różnicy między Bogiem
Stwórcą i Zbawcą. Człowiek jako
stworzenie jest bowiem człowiekiem
przeznaczonym do zbawienia. Całe
stworzenie zostało „poddane marno-
ści” w tym sensie, że to człowiek wi-
nien być odpowiedzialny za cały świat
stworzony. Gdy jednak człowiek nie
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postępuje zgodnie z planem Bożym,
stworzenie doznaje gwałtu i cierpi.
Stworzenie podlega temu samemu lo-
sowi co człowiek, oczekując jak on
wyzwolenia. Człowiek może osiągnąć
zbawienie tylko razem z całym stwo-
rzeniem. Dotyczy to zarówno duszy,
jak i ciała, a także wszelkich stwo-
rzeń. Zadanie człowieka polega więc
na naprawianiu świata; w tym dziele
uczestniczą wszyscy, którzy miłują
Boga. Aby sprostać swemu zadaniu,
człowiek winien stać się wiernym od-
biciem obrazu Syna Bożego: zjedno-
czyć się z Chrystusem, upodobnić się
do Niego przez naśladowanie. Skutkiem
tego upodobnienia do Chrystusa będzie
duchowe pokrewieństwo z „Pierworod-
nym między wielu braćmi”.

Paweł łączy tu ściśle różne etapy
planu Bożego, wychodząc poza per-
spektywę czasową: „poznał - przezna-
czył - powołał - usprawiedliwił - ob-
darzył chwałą”. W tym kontekście na-
rodzenie Maryi wiąże się wewnętrz-
nie ze zbawieniem człowieka i całego
kosmosu. Maryja jest prawdziwie „ju-
trzenką nowego świata”, od wieków
obecną w zamyśle Bożym. Staje Ona
obok Chrystusa, „nowego Człowieka”,
aby ukazać w prawdziwym świetle
tajemnicę ludzkiego powołania.

Ewangelia czytana w święto Na-
rodzenia Maryi (Mt 1,1-16.18-23)
przedstawia rodowód Jezusa, ujęty w
trzy grupy po 14 imion Jego ziem-
skich przodków. Symbolika tych liczb
wyraża doskonałość i pełnię. Opatrz-
ność Boża, widoczna w dziejach zba-
wienia, osiąga pełnię w Chrystusie.
Prezentując ten długi rodowód, św.
Mateusz kierował się bardziej zamy-
słem teologicznym niż historyczną
dokładnością. Przedstawił też naro-
dzenie Jezusa jako wydarzenie cu-
downe: Maryja poczęła Syna bez
udziału męża, mocą Ducha Święte-
go: „Jakub ojcem Józefa męża Ma-
ryi, z której (nie: z których!) narodził
się Jezus zwany Chrystusem”.

Tu właśnie ukazana została rola
tej dziewczynki, której narodziny
Kościół świętuje: jest to Dziewica,
przeznaczona przez Boga, by była
matką i współpracownicą Zbawicie-
la. Klękając u Jej kołyski, Kościół
uprasza największych darów, jakimi

są jedność i pokój. W rozumieniu bi-
blijnym pokój (szalom) oznacza
wszystkie dobra mesjańskie. Pragnie-
nie to streszcza się w modlitwie ko-
lekty: „macierzyństwo Najświętszej
Dziewicy stało się początkiem nasze-
go zbawienia, udziel swoim sługom
łaski, aby święto Jej narodzenia
utwierdziło nas w pokoju”.

IMIENINY
MATKI ZBAWICIELA
W cztery dni po święcie Narodze-

nia Najświętszej Maryi Panny obcho-
dzimy liturgiczne wspomnienie Jej
Najświętszego Imienia (12 września).
Praktyka świętowania „imienin” wy-
wodzi się w katolicyzmie dopiero z
epoki kontrreformacji, kiedy to pro-
testantyzm zanegował kult świętych.
Analogicznie do Imienia Jezus roz-
winął się kult Imienia Maryi. W ro-
zumieniu biblijnym „imię” jest rów-
noznaczne z osobą, która to imię
otrzymała. W historii Starego Testa-
mentu znamienne są słowa Dawida
skierowane do Goliata: „Ty idziesz
przeciwko mnie z mieczem, włócznią
i oszczepem. Ja zaś idę przeciw tobie
w imię Pana, Boga Zastępów, Boga
wojsk izraelskich, któremu urągałeś.
Dzisiaj Pan wyda cię w moje ręce...”
(1 Sm 17,45 nn.).

Dlatego wzywanie Imienia Jezu-
sa i Maryi stało się powszechne w
chrześcijaństwie, także podczas wy-
praw wojennych. Kult Imienia Jezus
zapoczątkował w XV wieku św. Ber-
nardyn ze Sieny; od niego pochodzi
sławny monogram IHS (lesus Homi-
num Salvator). Równolegle rozwija-
ła się cześć Imienia Maryi. Po raz
pierwszy święto wprowadzono
w Hiszpanii (1513), chociaż obcho-
dzono je tam pod inną datą (17 X).
Po zwycięstwie Sobieskiego nad Tur-
kami (1683) papież Innocenty XI roz-
szerzył to święto na cały Kościół ka-
tolicki i wyznaczył jego datę na nie-
dzielę w oktawie Narodzenia Matki
Bożej. W ten sposób zostały ze sobą
ściśle powiązane „urodziny” oraz
„imieniny” Maryi. Przed stu laty
(1911) papież św. Pius X ustalił
obecną datę święta: 12 IX, nawiązu-
jącą do dnia sławnej wiktorii wiedeń-
skiej. W tym właśnie dniu przeżywają

uroczystości odpustowe trzy sanktu-
aria maryjne w Polsce. Są to najpierw
Piekary Śląskie, gdzie król Sobieski
modlił się przed odsieczą wiedeńską.
Drugim miejscem szczególnego kul-
tu Imienia Maryi jest kościół francisz-
kanów w Poznaniu (z obrazem Mat-
ki Bożej w Cudy Wielmożnej), a trze-
cim - kościół Najświętszej Maryi Pan-
ny na Piasku we Wrocławiu.

Zwycięską moc Imienia Maryi
przypisywano w średniowieczu ta-
jemnej treści w nim ukrytej. Problem
w tym, że podawane wyjaśnienia tre-
ści tego imienia były bardzo zróżni-
cowane, a często wręcz fantastyczne.
Na początku XX wieku jeden z patro-
logów (O. Bardenhewer) zebrał ponad
50 etymologii imienia Matki Bożej, z
czego zaledwie kilka jest do przyjęcia
przez językoznawców. Najbardziej
prawdopodobne jest wyjaśnienie imie-
nia Maria (właściwie Marjam) na ba-
zie języka aramejskiego gdzie tłuma-
czy się je jako „wywyższona”. Do ta-
kiej właśnie interpretacji zdaje się na-
wiązywać św. Łukasz, kładąc w usta
Maryi słowa kantyku Magnificat: Bóg
„strąca władców z tronu, a wywyższa
pokornych” (Łk 1,52).

Ważniejsze od pierwotnego sensu
imienia jest odniesienie do osoby pa-
tronującej temu imieniu. Chrześcijań-
ski zwyczaj obchodzenia imienin za-
sadza się właśnie na kulcie świętych,
którzy z nieba patronują swoim imien-
nikom. W przypadku Matki Jezusa
można bez trudu stwierdzić, że Jej
biblijną patronką była Miriam, sio-
stra Mojżesza i Aarona (Wj 15,20).
Tradycja Izraela czciła ją jako proro-
kinię, której pieśń towarzyszyła pod-
czas wyjścia z ziemi egipskiej. Typo-
logia pozwala zatem dostrzec w niej
zapowiedź Matki Zbawiciela, która
przewodniczy ludowi Bożemu w piel-
grzymce wiary.

ks. Antoni Tronina, Lublin
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Święty Charbel Makhlo-
uf urodził się 8 maja 1828 r.
w północnym Libanie, jako
piąte dziecko biednej, ale bar-
dzo religijnej rodziny libań-
skich chrześcijan. Jeszcze
jako chłopiec przyszły świę-
ty wyróżniał się wielką po-
bożnością i zamiłowaniem do
modlitwy, a sprzyjała temu
rodzinna atmosfera wypeł-
niona miłością, modlitwą
oraz ciężką praca. Swoje po-
wołanie do życia zakonnego
święty Charbel zaczął reali-
zować w wieku 23 lat wstę-
pując do maronickiego klasz-
toru w Mayfouk, gdzie odbył
nowicjat. Po dwóch latach
został przeniesiony do klasz-
toru św. Marona w Annaya,
gdzie w 1853 r. złożył śluby
zakonne i przyjął zakonne
imię Charbel - imię antiocheńskiego
męczennika z I w. Głównym celem
jego zakonnego życia było własne
uświęcenie poprzez zjednoczenie się
z Bogiem. Służyło temu życie wypeł-
nione modlitwą, umartwieniami,
praktykami pokutnymi, postami i me-
dytacjami. Po 16 latach pobytu w
klasztorze ojciec Charbel uzyskał ze-

„ŚWIĘTY CHARBEL
– POTĘŻNY ORĘDOWNIK U BOGA”

zwolenie władz zakonnych na za-
mieszkanie w położonej w górach,
niedaleko klasztoru, pustelni świętych
Piotra i Pawła. Tam - przebywając w
odosobnieniu - milcząc, modląc się,
umartwiając i pracując fizycznie, za-
mierzał jeszcze bardziej zbliżyć się do
Chrystusa. Pod habitem nosił włosie-
nicę, spał na twardej ziemi tylko kil-

ka godzin na dobę, raz dzien-
nie jadł skromny posiłek z tego,
co zostało innym zakonnikom.
Szczególnym nabożeństwem
ojciec Charbel darzył Eucha-
rystię. Codziennie odprawiał
Mszę Świętą spędzając cały
ranek na przygotowaniu się do
niej, a po jej odprawieniu przez
kilka godzin trwał w dziękczy-
nieniu. Wiele czasu, o różnych
porach dnia i nocy, poświęcał
na adorację Najświętszego Sa-
kramentu oraz na odmawianie
różańca przed obrazem Matki
Boskiej. W pustelni spędził
ostatnie 23 lata swego życia.
16. grudnia 1898 r. podczas
odprawiania Mszy Świętej oj-
ciec Charbel dostał udaru mó-
zgu. Stało się to podczas Pod-
niesienia, gdy, zgodnie z ma-
ronicką liturgią, trzymając

w ręku hostię odmawiał modlitwę pro-
sząc Boga o przyjęcie jego ofiary.
Zmarł osiem dni później, w Wigilię
Bożego Narodzenia 24. grudnia 1898
r. i został pochowany na przyklasz-
tornym cmentarzu.

Ojciec Charbel, skromny żyjący
w ustroniu swej pustelni zakonnik, ni-
gdy nie był fotografowany czy też

uwieczniany w inny spo-
sób. Chodził w nasunię-
tym na twarz kapturze,
ze spuszczoną pokornie
głową, wpatrzony w zie-
mię, a wzrok wznosił ku
górze jedynie podczas
modlitwy i adoracji Naj-
świętszego Sakramentu.
Nie istniała więc żadna
jego podobizna. Jednak-
że 8. maja 1950 r. miało
miejsce niezwykłe wyda-
rzenie, które poruszyło
wszystkich. Do klaszto-
ru w Annaya przybyła
grupa pielgrzymów, ma-
ronickich zakonników,
którzy postanowili zro-
bić sobie pamiątkowe
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zdjęcie przed grobem ojca Charbela.
Jakież było zaskoczenie i poruszenie,
gdy po wywołaniu okazało się, że na
zdjęciu wśród fotografowanych piel-
grzymów znajduje się jeszcze jedna,
dodatkowa osoba - tajemnicza postać
mnicha (na pierwszym planie). Naj-
starsi zakonnicy z klasztoru w Annaya
rozpoznali w niej ojca Charbela. Od
tego czasu wszystkie portrety i inne
przedstawienia świętego Charbela
malowane są na podstawie tego wła-
śnie zdjęcia.

W Boże Narodzenie 1898 roku
ciało świętego złożone zostało we
wspólnym grobie na zewnątrz klasz-
toru Świętego Marona. Przez 45 dni
po pogrzebie z mogiły wydobywało
się jasne światło. Aby zapobiec kra-

Jeszcze za życia ojciec Charbel
uważany był za osobę świętą. Jego
niezwykła pobożność, bezgraniczne
oddanie się Bogu, skromność, dobroć
i promieniująca miłość sprawiły, że
ludzie szukali u niego wsparcia, pro-
sząc o pomoc i orędownictwo. Dzi-
siaj na całym świecie ludzie modlą się
do świętego pustelnika prosząc o orę-
downictwo, wsparcie i pomoc w trud-
nych sytuacjach. Do sanktuarium św.
Charbela w Annaya wciąż przyby-
wają pielgrzymi z całego świata. Jedni
aby prosić o pomoc, inni aby podzię-
kować za doznane łaski. Wciąż mają
miejsce niezwykłe zdarzenia i cudow-
ne uzdrowienia.

Moja 79-letnia mama musiała
poddać się operacji na serce w celu
wymiany zastawki aortalnej, ponie-
waż lekarze przewidywali, iż jeśli nie
wyrazi na to zgody, zostanie jej kilka
miesięcy życia. Wiek oraz inne cho-
roby pociągały za sobą duże ryzyko
niepowodzenia operacji. Mimo, iż
operacja się udała doszło do wielu
komplikacji. Mama przez dwa mie-
siące znajdywała się w szpitalach w
Krakowie, Jaśle i Krośnie przecho-
dząc na różnych oddziałach szereg za-
biegów, które miały poprawić jej stan.
Gdy stan mamy uległ dużemu pogor-
szeniu, została przeniesiona na Od-
dział Intensywnej Terapii, gdzie
stwierdzono niewydolność odde-
chową i krążeniową. Dodatkowo zszy-
ty po operacji mostek rozszedł się oraz
stwierdzono zapalenie i obrzęk płuc.

Na OIOMie mama została zain-
tubowana, podłączona pod respirator
i wiele kroplówek oraz wprowadzono
ją w stan śpiączki farmakologicznej.

Lekarze określali stan chorej jako
bardzo ciężki i nie dawali nam zbyt-
niej nadziei na jej powrót do zdrowia.

Gdy po ludzku sytuacja wydawa-

ŚWIADECTWO
Chciałabym na łamach Naszej Wspólnoty opowiedzieć o cudzie, jaki miał miejsce w mojej rodzinie za wsta-

wiennictwem świętego Charbela, do którego warto zwracać się w sytuacjach trudnych i beznadziejnych. W Polsce
ten święty jest mało znany i niewiele osób o Nim słyszało. Ja również dowiedziałam się o Nim niedawno, a pozna-
łam bliżej poprzez sytuację, jaka wydarzyła się w naszej rodzinie.

ła się już beznadziejna, mój brat za-
sugerował, aby modlić się do święte-
go Charbela i sprowadzić Jego oleje.
Wtedy znaleźliśmy w internecie Apo-
stolat Świętego Charbela znajdujący
się we Wrocławiu, który takie oleje
wraz z odpowiednimi modlitwami
udostępnia każdemu potrzebującemu.

Czekając na przysłanie olejów ku-
piłam obrazek z podobizną świętego
i każdego dnia kładłam go pod po-
duszkę, na której leżała mama.

Po otrzymaniu relikwii pojecha-
łam do szpitala i posmarowałam
mamę olejkiem, a także odmówiłam
przypisane modlitwy. Następnego
dnia, gdy pojechałam, aby znowu się
pomodlić i nasmarować mamę olejem,
moim oczom ukazał się niesamowity
widok - mama siedziała na łóżku, była
rozintubowana i przytomna. Miała
podłączoną tylko jedną kroplówkę.

Po rozmowie z lekarzem dowie-
działam się, że stan mamy jest dobry
i wszystkie dolegliwości cofnęły się
w ciągu jednej nocy. Mama była przy-
gotowywana do transportu do Kra-
kowa na operację mostka.

Lekarz w Krakowie po zapozna-

niu się z historią choroby stwierdził,
że z medycznego punktu widzenia nie
można tego wyjaśnić i określił jej na-
gły powrót do zdrowia jako cud.

Na dzień dzisiejszy mama chodzi
o własnych siłach, wykonuje drobne
prace w domu i ogrodzie – czuje się
dobrze.

Głęboko wierzymy, że to właśnie
wstawiennictwo świętego Charbela
pomogło wrócić mamie do zdrowia
i teraz chcemy, by także inni ludzie
poznali tego potężnego świętego
i modlili się za jego przyczyną.

parafianka

dzieży ciała (były takie próby), po
czterech miesiącach zostało ono prze-
niesione do grobu wewnątrz klaszto-
ru. Ciało nie podlegało rozkładowi,
wtedy też zauważono, że wydobywa
się z niego tajemnicza ciecz określa-
na jako 'zakrwawione osocze'. Cieczy
było tak dużo, że złożone w otwartej
trumnie ciało co dwa tygodnie trzeba
było przebierać w nowy habit. Kiedy
w roku 1927 ciało mnicha złożono w
ocynkowanej trumnie - ciecz nadal się
uwalniała z jego ciała. Do czasu be-
atyfikacji czyli przez 67 lat ciało świę-
tego wydzielało tę ciecz. Po beatyfi-
kacji ciecz zanikła i rozpoczął się pro-
ces rozkładu ciała. Szacuje się, że z
ciała uwolniło się w sumie ponad 100
litrów cieczy.
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MODLITWA DO ŚW. SZARBELA

Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjem-
ności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotno-
ści eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj
się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę
i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.
Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed
wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj
w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wie-
lu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i cia-
ła, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku bez-
nadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to
zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą
pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść
codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen

ŚWIĘTY SARBELIUSZ
MAKHLUF - 28 LIPCA

Różaniec do odmawiania Koronki zrobiony jest z 5
części paciorków,

trzech czerwonych, jednej białej i jednej niebieskiej.
5 czarnych paciorków, oddziela części.
Medalik ze świętym, połączony z paciorkami, z poje-

dynczym białym paciorkiem za medalikiem, rozpoczyna-
jącym 5 części.

Czerwone paciorki odmawia się w intencji ubóstwa,
czystości oraz posłuszeństwa, cnót, których pobożni dzielą
z Chrystusem umęczonym.

Białe paciorki reprezentują Najświętszą Eucharystię,
niebieskie zaś miłość i poświęcenie naszej błogosławio-
nej Matce.

KORONKA  DO ŚW. CHARBELA

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Na pierwszym białym paciorku za medalikiem odma-

wiamy modlitwę Ojcze Prawdy
Modlitwa Ojcze Prawdy:
Ojcze Prawdy, za wstawiennictwem Twojego Syna,

świętobliwie zwracamy się do Ciebie. Przyjmij tę ofiarę
z ofiary Tego, który zmarł za mnie, z Jego krwi, rozlanej
na Golgocie za moje zbawienie. Stało się to dla mnie. Przez
Jego Świętość, przyjmij moją ofiarę. Wiele mam grze-
chów, ale wielkie jest miłosierdzie Twoje. Twoje miłosier-
dzie większe jest niż olbrzymie góry, znane tylko Tobie.
Rozważ  grzech i rozważ pokutę, pokuta większa jest
i przekracza grzech. Twój ukochany Syn znosił cierpienie
z powodu moich grzechów, niech więc to cierpienie bę-
dzie dla Ciebie ofiarą i życiem dla mnie.)

Na każdym z czarnych paciorków: Ojcze nasz…
Na pierwszych trzech czerwonych paciorkach odma-

wiamy: Zdrowaś Maryjo…, ku czci wierności św. Szar-
bela, w intencji ubóstwa

Na drugiej części czerwonych paciorków odmawia-
my: Zdrowaś Maryjo…, ku czci św. Szarbela, w inten-
cji czystości

Na trzeciej części czerwonych paciorków odmawia-
my: Zdrowaś Maryjo…, ku czci św. Szarbela w inten-
cji posłuszeństwa.

Na trzech białych paciorkach odmawiamy: Zdrowaś
Maryjo…, ku czci Św. Szarbela w podziękowaniu za
Eucharystię.

Na trzech niebieskich paciorkach odmawiamy: Zdro-
waś Maryjo…, ku czci wierności św. Szarbela w po-
święceniu naszej Błogosławionej Matce.

Modlitwę podsumowujemy na medaliku, prosząc
o łaski.

Modlitwa celem uzyskania chwały:
Panie, wiecznie święty i wychwalony w swojej święto-

ści. Wpłynąłeś na Szarbela, świętego mnicha, by prowadził
idealne życie jako eremita. Dziękujemy Ci za obdarzeniem
go błogosławieństwem i siłą, by udało mu się odłączyć od
świata, po to by heroizm mnisich cnót: ubóstwa, czystości
i posłuszeństwa mógł triumfować w jego pustelni. Błagamy
Cię o obdarzenie i nas chwałą miłości i poświęcenia Tobie,
za jego przykładem. Wszechmogący Boże, który objawiłeś
swą potęgę poprzez osobę Św. Szabela, poprzez jego niezli-
czone cuda i uczynki, obdarz nas łaską (wymienić intencję),
o którą prosimy Cię w tej modlitwie. Amen.

***
Ta koronka zrobiona jest z 5 części paciorków, trzech

czerwonych, jednej białej i jednej niebieskiej. Potem 5 czar-
nych paciorków, podzielonych na części. Do tego medalik ze
świętym, połączony z paciorkami, z pojedynczym białym
paciorkiem za medalikiem, rozpoczynającym 5 części.

Czerwone paciorki odmawia się w intencji ubóstwa,
czystości oraz posłuszeństwa, cnót, których pobożni dzielą
z Chrystusem umęczonym.

Białe paciorki reprezentują Najświętszą Eucharystię, nie-
bieskie zaś miłość i poświęcenie naszej błogosławionej Matce.
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Gdy czytałem biografię José Ma-
ria Gironelli, wielkiego człowieka
i pisarza, zwróciły moją uwagę pew-
ne zdanie i anegdota, które później na
cały dzień zaprzątnęły mój umysł.

Jest 6 grudnia 1936 i José Maria,
podówczas młody chłopiec, któremu
w Gironie grozi śmiertelne niebezpie-
czeństwo, musi uciekać przez góry
i zieloną granicę, do Francji. Ojciec
towarzyszy mu do granicy; zaraz po
jej przekroczeniu chłopiec zostaje
schwytany przez żandarmów francu-
skich, którzy go rewidują. I okazuje
się, że w kieszonce spodni jest coś,
czego pisarz nie zauważył, kartecz-
ka, włożona mu ukradkiem przez
ojca. Gironella czyta z przejęciem. To
tylko kilka słów: „Nie zabijaj niko-
go, synu. Twój ojciec, Joaquin”.

Czy można wyobrazić sobie radę
bardziej wzruszającą, bardziej rozdzie-
rająco ludzką? Czy nie byłoby bardziej
logiczne - chcę powiedzieć: bardziej
normalne, egoistyczne - gdyby w sa-
mym środku wojny ojciec powiedział
synowi: „Uważaj na siebie” albo
„Uważaj, żeby cię nie zabili”?

Lecz człowiek ten znał prawdę: za-
bijanie jest znacznie bardziej śmiertel-
ne niż umieranie. Znacznie bardziej
umierają ci, którzy zabijają, niż ci, któ-
rzy padają martwi. Tylko ogromne sza-
leństwo ludzkości mogło sprawić, by
zapomniała, że śmiercionośna kula
przebija najpierw serce i całe życie tego,
kto ją wystrzelił. Joaquín Gironella miał
oczy pierwotnie czyste, niewinne:
chciał, żeby jego syn wrócił; nie chciał,
żeby wrócił z martwą duszą i sercem
obróconym w Bóg wie jaki kamień.
Dlatego też jak najbardziej słusznie
mówimy o „milionie zabitych” w na-
szej wojnie domowej, chociaż faktycz-
nie zginęło pół miliona osób: na każde-
go zmarłego, który spoczywa w ziemi,
przypada jeden zmarły-morderca, krą-
żący może jeszcze po świecie.

Opowiem teraz o czymś, czego się
bardzo wstydzę i co uważam za
wielką głupotę. Wiele razy zazdrości-
łem tym, którzy „byli na wojnie”. Ja
jestem „dzieckiem powojennym”.
Miałem sześć lat, kiedy wybuchła,
a dziewięć, kiedy dobiegła końca, cho-

Dlaczego warto mieć nadzieję?
Jose Luis Martin Descalzo

Nie zabijaj nikogo, synu
ciaż właściwie powinienem powie-
dzieć, że gdy się zakończyła, nadal
miałem sześć lat, bo w mojej rodzin-
nej Astordze wojna - przynajmniej dla
dzieci - rozpoczęła się i zakończyła
tego samego dnia: 19 lipca. Jako pi-
sarz, zapytywałem się wielokrotnie,
czy nie byłem przez to zbyt szczęśli-
wy, czy nie żyli głębiej i intensywniej
ci, którzy mieli „szczęście w nieszczę-
ściu” odkrycia śmierci i goryczy życia
w pełni młodości, kiedy są one łatwiej-
sze do strawienia? Czyż nie jest pew-
nego rodzaju kalectwem przeżycie
czterdziestu długich, nudnych lat,
„przesłodzonych”, „wykastrowa-
nych”, „w znieczuleniu”? W świecie
tak powszechnej przemocy, przywi-
lejem czy stratą jest dzieciństwo i mło-
dość spędzone w cieplarni?

Powtarzam, że odczuwam wstyd
za te myśli, ponieważ oczywiście od-
dałbym wszystkie zdobyte i potencjal-
ne laury literackie za tę jedyną radość
posiadania czystych rąk. Rzecz jasna,
nie chcę przez to powiedzieć, że moje
ręce są „lepsze” od tych, które mu-
siały trzymać kolbę karabinu. Mówię
tylko, że ja - być może neurastenicz-
nie wrażliwy - nie potrafiłbym za bar-
dzo żyć (a już tym bardziej współist-
nieć) z dwiema morderczymi, z mojej
lub cudzej woli, rękami. Broczyłyby
krwią w moich snach, wiem o tym.

Lecz być może wszystko, co po-
wiedziałem przed chwilą, to literatu-
ra. Po prostu nie brałem udziału
w wojnie domowej, na szczęście dla
mnie, koniec, kropka. Ale czy teraz
jeszcze nie jesteśmy w stanie wojny?
W swojej ostatniej książce Rosales
pisze, że „nie trzeba już chodzić na
wojnę, bo wojna chodzi za nami”.
I faktycznie, wojna nie skończyła się,
ani w duszach, ani w arsenałach. „Od
wielu lat wojna jest rozlana po świe-
cie: gdy tylko się kończy, zaraz obej-
muje całą planetę”. Wszystkie kraje
świata. Także Hiszpanię.

W tym momencie na świecie trwa
jedenaście wypowiedzianych wojen,
które spowodowały już ponad trzy
miliony zabitych: w Kambodży, Li-
banie, Iraku, Afganistanie, Salwado-
rze, Czadzie, Jemenie, Angoli, Etio-

pii-Somalii, na Malwinach, na Saha-
rze Zachodniej. Jedenaście broczą-
cych krwią ran. Czy nie brzmi jak
sarkazm rozmowa o pokoju w obli-
czu tych jedenastu rzek krwi? A co
powiedzieć o kloace terroryzmów
i morderstw, wykorzystywanych kobie-
tach, gwałconych dziewczynkach, gi-
gantycznym kuble z pięćdziesięcioma
milionami przerwanych ciąż rocznie?

Nie da się dzisiaj mieć czystych
rąk. Nikt ich nie ma. Wszyscy jeste-
śmy, w ten czy inny sposób, odpowie-
dzialni za te kolosalne rzezie. Teraz
rozumiem grozę pewnego bohatera
Camusa, który odkrywa, że „nawet
ci, co są lepsi od innych, nie mogą
dziś przestać zabijać lub nie pozwa-
lać na zabójstwa, wynika to bowiem
z logiki ich życia; że nie możemy na
tym świecie uczynić gestu nie ryzy-
kując, iż spowodujemy śmierć”.

W rzeczy samej: kiedy czynimy
dobro tym, którzy nas otaczają? Ile
razy, nawet niechcący, wypuszczamy
kolce, które wbijają się później w czy-
jeś żywe serce?

Proboszcz Bernanosa był jeszcze
bardziej radykalny. Twierdził, że na-
sze ukryte grzechy zatruwają powie-
trze, jakim oddychają inni i niejedna
zbrodnia, której zarodek drzemał w ja-
kiejś duszy bez wiedzy jej biednego
właściciela, nigdy nie dojrzałaby bez
owej szczypty zepsucia, jaką dokłada-
my. Lecz czy da się żyć ze świadomo-
ścią tego? - pyta jeden z bohaterów.
Gdyby Bóg - odpowiada proboszcz -
zesłał nam jasny obraz solidarności,
jaka nas łączy, zarówno wtedy, gdy
czynimy dobro, jak i wtedy, gdy czy-
nimy zło, rzeczywiście nie moglibyśmy
żyć ani chwili dłużej.

O tak, ślepota jest wielkim miło-
sierdziem. Gdybyśmy widzieli zło,
które czynimy jedni drugim, a przede
wszystkim dobro, które moglibyśmy
uczynić, a nie robimy tego z tchórzo-
stwa, umarlibyśmy.

Przynajmniej nie zabijać. Przynaj-
mniej nie zasypiać. Przynajmniej po-
stawić na miłość, chociażby później
miała pozostać w połowie drogi.

Czuję się teraz szczęśliwy, że do-
szedłem do pięćdziesięciu lat nie za-
biwszy nikogo, nawet nie dotknąwszy
broni, karabinu, pistoletu. Martwię się
tylko, że mogłem zabić lub zranić sło-
wem, oziębłością, egoizmem. Wbijam
więc sobie w duszę słowa Joaquina
Gironelli: „Nie zabijaj nikogo, synu”.
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Niewiele osób miało okazję sie-
dzieć przy obiedzie obok Miss Ame-
ryki, biec ze zniczem olimpijskim,
odbierać nagrodę od Pierwszej Damy
Hillary Clinton i przeczytać o sobie
artykuł w magazynie „People”. Gdy
przeczytałem ten artykuł o Stanie, sta-
łem się „człowiekiem akcji".

Chyba powinienem zacząć od wła-
ściwego wprowadzenia. Pewnego
dnia moja mama natrafiła w gazecie
na artykuł o człowieku, który nazy-
wał się Stan Curtis. Stan wpadł na
pomysł, by nakarmić głodnych bez
żadnych nakładów finansowych. Jego
plan polegał na zbieraniu nie wyko-
rzystanej żywności z takich miejsc,
jak restauracje, szpitale i jadłodajnie,
i przekazywaniu jej do schronisk dla
bezdomnych. Założył więc organiza-
cję o nazwie Żniwo, która miała mu
pomóc w realizacji pomysłu. Mama
pomyślała, że zainteresuję się tym
artykułem, więc mi go pokazała.

Przeczytałem artykuł i pomyśla-
łem, że to naprawdę dobry pomysł,
by zrobić coś z nie wykorzystaną
żywnością. To miało sens, a jedno-
cześnie było tak proste i logiczne.
W tym samym czasie zastanawiałem
się, jak uczcić moją bar micwę. Jako
bardzo ważna część mojej żydowskiej
religii wymagała wykazania się od-
powiedzialnością w stosunku do mo-
jej społeczności lokalnej. Bingo! To
może być to, czego szukam, pomy-
ślałem i postanowiłem, że zgłoszę się
do miejscowego oddziału Żniwa.

Gdy zgłosiłem się tam, dowiedzia-
łem się, że ochotnicy w zasadzie nie
karmią bezdomnych, lecz dostarczają
żywność do schronisk i jadłodajni.
Jeśli chcę zostać takim ochotnikiem,
muszę mieć prawo jazdy. Och, prze-
cież ja jestem dopiero w szóstej kla-
sie! Stanąłem więc przed pierwszym
dużym problemem, ale szybko znala-
złem rozwiązanie. Zgłosiłem na
ochotnika moich rodziców!

Podeszli do tego dość spokojnie
i zgodzili się służyć za kierowców. Ja
przeważnie nosiłem pudła z jedzeniem.
Byłem ochotnikiem, który pomaga
nakarmić głodnych, i to sprawiało, że

Tylko poproś
Wytrwałość jest istotnym elementem sukcesu. Jeśli będziesz pukać do drzwi wystarczająco

długo i głośno, możesz być pewien, że kogoś obudzisz.
Henry Wadsworth Longfellow

czułem się naprawdę świetnie. Myśla-
łem właśnie o innych instytucjach, któ-
re mogłyby zaoferować jedzenie, i wte-
dy wpadłem na pewien pomysł. Zało-
żę się, pomyślałem, że moja szkoła
mogłaby zaoferować nie wykorzysta-
ne jedzenie z naszej kawiarenki.

Następnego dnia zobaczyłem na
boisku dyrektora szkoły. Pomyślałem,
że nic mi się nie stanie, jeśli zapytam,
czy nasza kawiarenka mogłaby odda-
wać nie wykorzystaną żywność orga-
nizacji Żniwo. Dyrektor powiedział,
że bardzo mu się ten pomysł podoba,
ale wiąże się z nim mnóstwo proble-
mów prawnych i komplikacji.

- A poza tym - dodał - nie mam
uprawnień, by rozpocząć taką dzia-
łalność.

Świetnie, pomyślałem, dotrę do
twojego szefa i zapytam go.

Mama wyjaśniła, że szefem dyrek-
tora jest w zasadzie grupa ludzi, któ-
rzy należą do zarządu szkoły. Pora-
dziła mi, że najlepiej będzie, jeśli za-
cznę od pisania listów. Wysłałem więc
do członków zarządu pisma z zapy-
taniem, czy zgodzą się na przekazy-
wanie żywności (na przykład nie wy-
korzystanego mleka w kartonikach
i innych nienaruszonych produktów)
organizacji Żniwo. Załączyłem rów-
nież pakiet informacji na jej temat.

Dałem im tydzień na zastanowie-
nie, a potem zadzwoniłem do każde-
go z nich i opowiedziałem o tym, co
zamierzam zrobić. Nie miałem poję-
cia, jak ważni są ci ludzie. Wiedzia-
łem tylko, że pragnę ich zgody, a to
oznaczało z kolei, iż muszę ich skło-
nić, aby mnie wysłuchali.

Większości spodobał się mój po-
mysł. Powiedzieli też, że muszę sta-
wić się przed radą na jej następnym
posiedzeniu i opowiedzieć o wszyst-
kim osobiście. Zacząłem więc przy-
gotowywać się do mojego wielkiego
wystąpienia i kilka dni przed termi-
nem posiedzenia poszedłem obejrzeć
salę. Byłem wstrząśnięty! Kamery,
mikrofony i cały ten skomplikowany
sprzęt techniczny. Wszystko wyglą-
dało zupełnie jak sala sądowa, którą
widziałem w telewizji. Byłem pod

wrażeniem. Niezwykle zdenerwowa-
ny popędziłem do domu, by przećwi-
czyć swoją mowę. Wiedziałem jed-
nak, że jeśli naprawdę włożę w nią
całe moje serce, rada nie będzie w sta-
nie mi odmówić.

W końcu nadszedł termin posie-
dzenia. Tyle razy przećwiczyłem swo-
je wystąpienie, że byłem całkowicie
spokojny. Przemawiałem w taki sam
sposób, w jaki rozmawiam ze swoimi
rodzicami. Zakończyłem następującym
zdaniem: „Dzisiaj są moje dwunaste
urodziny i wasza zgoda byłaby najlep-
szym prezentem, jakim możecie mnie
obdarować”. Publiczność zgromadzo-
na w sali wstała i nagrodziła mnie dłu-
gimi oklaskami. Rada zaczęła dysku-
tować po cichu nad moją propozycją.
Wydawało mi się, że trwa to całe wie-
ki. W końcu przewodniczący obwieścił,
że moja prośba została przyjęta pozy-
tywnie. Ponieważ rada reprezentowała
wszystkie szkoły z dzielnicy, ich zgoda
dotyczyła dziewięćdziesięciu dwóch ze
stu pięćdziesięciu pięciu szkół (niektó-
re nie miały swoich kawiarenek). Dzie-
więćdziesiąt dwie szkoły!

Po spotkaniu wyjaśniono mi, że
chociaż rada zaakceptowała mój plan,
uruchomienie programu może zająć
nawet cały rok. Najprawdopodobniej
jej członkowie będą musieli zająć się
mnóstwem szczegółów oraz „czer-
woną taśmą”. Nie miałem pojęcia,
czym jest „czerwona taśma”, ale
wkrótce dowiedziałem się, że w taki
sposób określa się proces rozwiązy-
wania wyjątkowo zawiłych i zagma-
twanych spraw.

Wydział zdrowia zażądał, aby
szkoły pakowały żywność w herme-
tyczne opakowania, lecz ani nasz
okręg szkolny, ani też Żniwo nie mie-
li na to pieniędzy. To żaden problem,
pomyślałem. Znajdę ludzi, którzy to
za- sponsorują. Napisałem listy do
supermarketów i zakładów produku-
jących opakowania i plastikowe to-
rebki. Zgłosił się tylko jeden, a to, jak
się okazało, nie wystarczało. Miałem
właśnie spróbować czegoś innego,
gdy otrzymałem list z Glad-Lock. Pi-
smo miało tylko dwa zdania: „Dzię-
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No i co z tego, Ray? Co z tego, że
nie jestem chłopakiem? Potrafię rzu-
cać lepiej niż ktokolwiek, no może
poza Tommym i tobą, gdy masz do-
bry dzień. I jestem szybsza niż wy
wszyscy razem wzięci.

- Ale w czasie przerwy ciągle
bawisz się z dziewczynami.

Spojrzałam na niego z góry. Patrzy-
liśmy sobie prosto w oczy, siedząc na
krawężniku przed moim domem. Czu-
łam ciepło betonu, a przebijająca się
przez niego trawa drapała mnie w udo.

Wygrałam wojnę spojrzeń.

Dziewczyna miotacz
Obecnie nikt nie kwestionuje faktu, że kobiety są równe mężczyznom pod względem zdolności i inteligencji.

Julie Nixon Eisenhower

Ray spuścił wzrok i popatrzył na
notatnik, który trzymałam na kolanach.

- I na pewno nie wygrasz tych za-
wodów, Dandi - wymamrotał. - Nie
wiem, po co się w ogóle zgłosiłaś.

Kartka w niebieskie linie z jego
zeszytu przykleiła się do pokrytego
siniakami kolana. Ray odgarnął z
oczu czuprynę brązowych, prostych
jak druty włosów. Jego mama strzy-
gła nas oboje. Ja również odrzuciłam
włosy z czoła i wyciągnęłam kupon,
który znajdował się na sportowych
stronach „Kansas City Star”.

- Zgłosiłam się i wygram.
Ray wyrwał kupon z mojej dłoni

i wbił w niego palec.
- Zobacz! - powiedział triumfal-

nie. - Tutaj jest napisane, że zawody
dla miotaczy odbywają się od 1959
roku. Opisz maksimum w siedemdzie-
sięciu pięciu słowach, dlaczego
chcesz zostać miotaczem drużyny
basaballowej Athletics, a nie mio-
taczką. - Ray zarechotał, jakby sło-
wo „miotaczka” było najśmiesz-
niejszą rzeczą, jaką w życiu słyszał.

- No, to nie w porządku! - po-

kujemy za list. Przesyłka zostanie
wysłana za kilka dni”.

- Przesyłka? - zapytała mama, uno-
sząc brwi. - Co oni mają na myśli?

Mama otrzymała odpowiedź na
swoje pytanie zaledwie kilka godzin
później, gdy przed naszym domem za-
trzymała się wielka ciężarówka. Kie-
rowca dostarczył nam nie jeden czy
dwa kontenery, lecz osiem.

Teraz, gdy mieliśmy już kontene-
ry, pomyślałem, że coś zacznie się
wreszcie dziać. Raz jeszcze skontak-
towałem się z radą szkoły i ku swoje-
mu zdziwieniu dowiedziałem się, iż
jej członkowie byli przekonani, że
program już się rozpoczął. Niedobrze!
Zdałem sobie sprawę, że jeśli chce się,
by coś zostało zrobione, nawet jeśli
ludzie oferują, iż się tym zajmą, trze-
ba samemu być w to zaangażowanym
i trzymać rękę na pulsie.

W końcu pierwsza darowizna
żywności z mojej szkoły została do-
starczona do schroniska. Myślałem,
że to wszystko potrwa jakieś trzy ty-
godnie, a zabrało niemal cały rok. Ale
program został wreszcie uruchomio-
ny i zaczął działać. I to na dwa dni
przed moimi trzynastymi urodzinami!

Kilka tygodni później była moja
bar miewa. Poprosiłem, żeby zamiast
prezentów ofiarowano darowizny na
rzecz Żniwa. Organizacja otrzymała
dzięki temu ponad pięćset funtów
żywności. Jeden z przyjaciół rodziny,
który właśnie rozpoczął naukę w col-
lege'u i nie stać go było na prezent,
zaoferował swój czas i pomoc jako

ochotnik w schronisku. Był to na-
prawdę oryginalny prezent, który po-
mógł wielu potrzebującym.

Dzięki mojej pracy w Żniwie,
pewnego wieczoru miałem okazję sie-
dzieć obok Miss Ameryki podczas
przyjęcia dobroczynnego. Pomyśla-
łem sobie, że zaproszenie jej na moją
bar micwę będzie fajnym pomysłem.
Chociaż nie mogła przyjść na przyję-
cie, przysłała mi prezent i zostawiła
wiadomość na sekretarce. Od razu
wyjąłem taśmę, włożyłem ją do ma-
gnetofonu i puściłem swym przyjacio-
łom, którzy przyszli na przyjęcie.

- Czy dzwoniła do was kiedyś
Miss Ameryki? - żartowałem sobie z
nich. - Nie sądzę!

Po sukcesie programu szkolnego
zadzwonił do mnie disc jockey z miej-
scowego radia i - podczas wywiadu -
zaproponował, aby rozpropagował
pomysł w całym kraju. Dlaczego nie,
pomyślałem. Do tej pory wszystko,
co musiałem zrobić, to wykonać kil-
ka telefonów, napisać parę listów
i wygłosić jedno czy dwa przemówie-
nia. A rezultaty były oszałamiające.
Skontaktowałem się więc z jednym
z naszych lokalnych polityków i jesz-
cze raz przystąpiłem do działania.
Musiałem sporządzić projekt dla Izby
Reprezentantów, która miała go prze-
głosować, gdyż aby rozpocząć mój
program na terenie całego kraju, trze-
ba było dokonać pewnych zmian
prawnych. Moja siostra chodziła kie-
dyś na zajęcia z administracji rządo-
wej, więc mogła mi w tym pomóc.

Chciałem, aby to sprawozdanie za-
chęciło restauracje, szkoły i inne in-
stytucje do przekazywania nie wyko-
rzystanej żywności takim organiza-
cjom, jak Żniwo. Zbyt duże ilości je-
dzenia znajdowały się na śmietniku.

Chociaż Izba Reprezentantów za-
twierdziła mój projekt, ciągle jeszcze
czekamy, aż zostanie przegłosowany
przez senat stanowy. Pół drogi mamy
już za sobą i wszystko jest już tylko
kwestią czasu.

Wracam pamięcią do tej chwili,
gdy dyrektor mojej szkoły powiedział,
że nie może uruchomić projektu. Gdy-
bym wtedy zrezygnował, nigdy nie
doszedłbym tak daleko. Dowiedzia-
łem się, że niekoniecznie trzeba być
dorosłym, by czegoś dokonać. A wła-
ściwie, gdy jest się dzieckiem, ma się
dzięki temu przewagę. Prawdopodob-
nie było mi dużo łatwiej uwierzyć w
sukces tego przedsięwzięcia, gdyż nie
doświadczyłem w życiu zbyt wielu
porażek. Oczekiwałem po prostu, że je-
śli na czymś się skoncentruję, to na pew-
no się uda. Nauczyłem się zaczynać od
niczego i pracować aż do skutku.

Mocno wierzę w to, że wystarczy
poprosić. Gdy odbierałem nagrodę
w Białym Domu, skorzystałem z oka-
zji i zapytałem Pierwszą Damę, Hilla-
ry Clinton, co robi z nie wykorzystaną
żywnością. Mogę sobie tylko wyobra-
zić, czego musiałbym dokonać, by wpi-
sać Biały Dom na listę darczyńców.
Porozmawiajmy o czerwonej taśmie!

David Levitt, 16 lat
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wiedziałam częściowo do Raya,
a częściowo do siebie samej.

Byłam już zmęczona nierobieniem
czegoś tylko dlatego, że jestem dziew-
czyną. Ray grał w Małej Lidze, a ja
mogłam go z łatwością pokonać, ude-
rzając kijem ze swojego stanowiska.
Ale w naszym małym miasteczku w
stanie Missouri nie było dziewczęcej
drużyny baseballowej. Miałam dzie-
sięć lat, a w tym wieku chłopców
przestaje obchodzić, że jesteś jedyną
osobą, która potrafi posłać piłkę aż
na środek parku i zna zasady gry
w środku pola. Nie pozwalali ci grać
tylko dlatego, że jesteś dziewczyną.

Moja siostra, Maureen, trzasnęła
drzwiami.

- Co się tutaj dzieje? - zapytała.
Maureen była moją starszą siostrą

i nie potrafiła odróżnić piłki basebal-
lowej od piłki nożnej, nawet gdyby ta
piłka uderzyła ją w twarz.

- Nic - odparłam i wetknęłam
kupon do zeszytu. - My... hmmm...
rysujemy - skłamałam.

- Rysujemy? - Ray wyglądał na
zmieszanego. - Myślałem, że...

Szturchnęłam go, żeby zamilkł.
Maureen próbowała posłać mi jed-

no z podejrzliwych spojrzeń mamy, ale
wyglądała raczej jak Bruno, nasz pies
myśliwski, kiedy musi wyjść na dwór.

Siedzieliśmy z Rayem w pełnym
słońcu i skrobaliśmy ołówkami. Po
godzinie miałam stosik jakichś czter-
nastu kartek z różnymi propozycjami.

- Gotowe - obwieścił Ray.
- Przeczytaj - zażądałam i zaci-

snęłam kciuki w nadziei, że to, co
napisał, będzie okropne.

Ray pacnął końską muchę, a potem
uniósł w górę kartkę i zaczął czytać.

- Chcę zostać miotaczem druży-
ny Kansas City, ponieważ naprawdę,
naprawdę, naprawdę lubię baseball i na-
prawdę, naprawdę, naprawdę lubię
Kansas City i klub Athletics. - Co o tym
myślisz, Dandi? - spytał i spojrzał na
mnie szeroko otwartymi oczami.

Nie miałam nawet cienia nadziei,
że to będzie aż tak złe.

- A dlaczego tu tyle tych napraw-
dę? - zapytałam.

- Potrzebowałem słów! - Ray
wyglądał na dotkniętego do żywego.
- Co ty zresztą możesz wiedzieć?
Nawet nie możesz wziąć udziału
w konkursie.

Ray zostawił mnie samą na chod-
niku. Zaciągnęłam się głęboko słod-

kim zapachem kukurydzianych pól
ciągnących się wzdłuż drogi i pomy-
ślałam o tym, co mogłabym napisać.
I nagle, gdy tylko przyłożyłam ołówek
do kartki, słowa popłynęły same:

Całe życie ludzie mówią mi, cze-
go nie potrafię. Moja siostra twier-
dzi, że nie potrafię śpiewać. Nauczy-
cielka mówi, że nie umiem literować
wyrazów. Mama uważa, że nie mogę
zostać zawodowym graczem basebal-
lu. Mój najlepszy przyjaciel uważa,
że nie mogę wygrać konkursu. Zgła-
szam się do niego właśnie dlatego, by
udowodnić im, że się mylą. Chcę zo-
stać waszym następnym miotaczem.

Podpisałam się „Dan Daley”. Mój
tato zawsze nazywa mnie Dan, jako
skrót od Dandi. Potem zaadresowałam
kopertę i wysłałam swoje zgłoszenie.

Mijały miesiące wypełnione base-
ballem, w który grałam przy każdej
okazji, gdy tylko zdołałam dostać się
na boisko. Pewnego jesiennego popo-
łudnia rozległo się pukanie do drzwi.
Gdy je otworzyłam, ku swojemu zdzi-
wieniu ujrzałam dwóch mężczyzn w
garniturach i z teczkami. Z pewnością
byli spoza miasta.

- Witaj, dziewczynko - powie-
dział niższy. - Chcielibyśmy poroz-
mawiać z twoim bratem.

- Nie mam brata.
Wyższy mężczyzna zmarszczył

czoło i otworzył teczkę, a potem wyjął
z niej jakieś papiery. Obaj mężczyźni
przeglądali je przez chwilę, a ja sta-
łam w progu na straży mego pozba-
wionego braci domu.

- Czy to Samuel Street 508? -
zapytał niższy.

- Tak myślę - odparłam.
W sąsiedztwie nikt nie używał nu-

merów. Poza tym, na naszej ulicy były
tylko dwa domy.

- Czy nie mieszka tu Dan Daley?
W mojej głowie zapaliło się małe

światełko. Już wiedziałam, o co chodzi.
- Mamo! - wrzasnęłam, nie

spuszczając wzroku z nieznajomych.
- Chodź tutaj! Pospiesz się!

Byłam pewna, że wygrałam kon-
kurs na miotacza. Moje słowa zrobi-
ły swoje!

Pozwoliłam, by mama wyjaśniła, że
nie mam brata, a potem przyznałam się,
iż przystąpiłam do konkursu jako Dan.
Maureen i Bruno zaczęli mi gratulować,
a obaj mężczyźni milczeli.

- Czy coś się stało? - zapytałam,
a po kręgosłupie przebiegł mi znajo-
my dreszcz strachu.

- Cóż - powiedział wyższy - nie
jesteś chłopcem.

- No, tak - przyznałam.
- Zasady konkursu jasno stwier-

dzają, że uczestnikami mogą być
wyłącznie chłopcy w wieku od ośmiu
do dziesięciu łat - powiedział niższy.

- Ale ja wygrałam! - zaprotesto-
wałam.

- Dziewczynko, to nie jest kon-
kurs dla miotaczek.

Mężczyźni poszli, zabierając ze
sobą moje marzenia o zostaniu mio-
taczem Kansas City Athletics. Aby
wynagrodzić mi stratę, przysłali bi-
lety na cały sezon, kurtki klubowe,
piłki z autografami, kij i czapkę. Ni-
gdy jej nie włożyłam. Zamiast tego zo-
stałam fanką St. Louis Cardinals. Jed-
nak tego dnia, gdy nadeszła przesył-
ka, złapałam kij i poszłam na szkolne
boisko, gdzie Ray, Tommy i inni chłop-
cy byli właśnie w środku gry.

- Teraz ja rzucam - powiedziałam,
odpychając Raya na bok.

Chłopcy zaczęli jęczeć, ale Ray
musiał chyba wiedzieć, o co chodzi.
Kiwnął głową do miotacza. Wtedy
posłałam piłkę wysoko, właśnie tak,
jak lubię. Zanim kij uderzył w piłkę,
wiedziałam, że posłałam ja ponad
ogrodzeniem. Obróciłam się, zanim
piłka zdążyła upaść na ulicę i wylą-
dować ostatecznie w rowie.

Puściłam kij drużyny Kansas City
Athletics; usłyszałam, jak uderza
o ziemię. Z dumą przeszłam przez
bazy, zostawiając go tam, gdzie upadł.

- Niech wezmą go miotacze.
               Dandi Dailey Mackall
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Mój syn rozpoczął swój pierwszy
sezon koszykówki, gdy skończył dzie-
sięć lat. Gdy przyjeżdżałam po niego
do domu jego ojca, często rzucał wła-
śnie do kosza. Pewnego dnia przy-
biegł do mojego samochodu i powie-
dział:

- Mamo, czy mogę dostać jeszcze
jedną piłkę? Proooszę!

- Po co ci dwie piłki do koszyków-
ki, Tyler? - zapytałam.

- Żebym jedną mógł mieć w domu
mamy, a drugą w domu taty - odparł.

Pomyślałam, że to świetny po-
mysł, zwłaszcza że Tyler nie mówił
o niczym innym oprócz koszykówki.
Czasem prosił mnie, żebym zabrała
go na salę gimnastyczną na godzinę
przed rozpoczęciem treningu. Uwiel-
biał spotkania z nowymi kolegami
z drużyny i traktował wszystkie ćwi-
czenia jak zabawę. Często musiałam
go przekonywać, by po skończonym
treningu wyszedł z sali gimnastycz-
nej, a on zazwyczaj jeszcze biegał po
boisku i rzucał do kosza.

Gdy przychodzę do pokoju Tyle-
ra, by powiedzieć mu dobranoc, za-
wsze ucinamy sobie pogawędkę. Pew-
nego wieczoru mój syn zaczął z nie-
pokojem mówić o swoich butach do
koszykówki. Powiedział mi, że praw-
dopodobnie będzie potrzebował no-
wych i lepszych. Zacisnęłam mocno
powieki, pragnąc, by to ostatnie zda-
nie nigdy się nie pojawiło. Dla samot-
nej mamy, takiej jak ja, temat nowych
butów zawsze był trudną sprawą.
Spojrzałam na „zniszczone” buty
Tylera, które stały obok jego perfek-
cyjnie złożonego stroju do gry. Jak dla
mnie, wyglądały zupełnie dobrze.
Szybko więc zmieniłam temat.

W końcu nadszedł termin rozpoczę-
cia sezonu i pierwszego meczu. Sala
gimnastyczna była nadzwyczaj zatło-
czona. Drużyna Tylera, Szerszenie,
grała jak sam Magie. Gdy mój syn
zobaczył swojego tatę siedzącego na
trybunie kilka metrów ode mnie, w jego
oczach zamigotały iskierki szczęścia.

Gdy Tyler wstąpił do drużyny, na
jego twarzy pojawił się wyraz deter-
minacji. Obserwowałam inne dzieci,
które biegały w tę i z powrotem po

Trofeum
Każdy facet, który potrafi utrzymać właściwą pozycję podczas gry,

z pewnością zasługuje na mój szacunek.
Earvin „Magie” Johnson

boisku, podczas gdy Tyler siedział na
ławce rezerwowych. Mijała czwarta
część meczu, a on nie zdążył nawet
dotknąć piłki. Tymczasem jego dru-
żyna pokonała przeciwnika.

Następne mecze przebiegały
w podobny sposób. Drużyna wygry-
wała, ale Tyler bardzo rzadko miał
kontakt z piłką. Biegał z poświęceniem
po boisku, ale gdy był przy piłce, szyb-
ko podawał ją do kolegi. A ja siedzia-
łam na trybunie z bijącym sercem.

- Tyler, czy nadal lubisz koszy-
kówkę? - zapytałam, gdy wracaliśmy
do domu z kolejnego meczu.

- Bardzo lubię - powiedział. -
Ale wiem, że niektórzy grają lepiej
ode mnie, więc gdy dostaję piłkę, po-
daję ją do nich.

Następnego dnia poszłam do swo-
jego starego znajomego, który grał w
koszykówkę, gdy byliśmy znacznie
młodsi. Podzieliłam się z nim moimi
refleksjami na temat zbyt ostrożnej
gry Tylera.

- Czy ma dobre buty? - zapytał.
Przypomniałam sobie, że w po-

przednim sezonie Tyler wspominał, iż
potrzebuje lepszych butów. Przyjaciel
na pewno zauważył, jaką miałam
minę, gdy myślałam o znoszonych
trampkach Tylera. Zanim się zorien-
towałam, już byliśmy w sklepie. Przy-
jaciel upierał się, że kupi Tylerowi
parę wspaniałych, wysokiej klasy
butów do koszykówki. Był to miły
gest, który wzruszyłby każdą samotną
matką, a zwłaszcza tę, która ma syna.

Gdy kładłam Tylera do łóżka, do-
wiedziałam się, że już od dawna pragnął
nowych butów. A tymi nowymi był za-
chwycony, ponieważ były naprawdę

niezwykłe. Mój syn miał nadzieję, że
nowe buty pomogą mu w grze.

Mijały tygodnie nie kończącego się
entuzjazmu i poświęcenia Tylera dla
koszykówki. Raz jeszcze syn powie-
dział mi, że wie, iż nie jest najlepszym
graczem w drużynie. Wszystko jest
jednak w porządku, gdyż nade wszyst-
ko kocha koszykówkę. Grał niestru-
dzenie i ciągle ćwiczył. Obserwowa-
łam, jak staje się coraz lepszy. Nigdy
nie tracił odwagi. Powiedział, że w no-
wych butach czuje się dużo wygodniej,
i jeszcze raz podziękował za nie. Przed-
stawił mi szczegółowy opis nowych
zagrań, które sobie obmyślił. Przyznał
się również, że jest bardzo szczęśliwy,
iż gra w tak dobrej drużynie, która cią-
gle jest niepokonana.

I tak było aż do finałów. A pod
koniec pewnego bardzo wyrównane-
go i pełnego napięć meczu, przed ki-
bicującą na stojąco publicznością,
Tyler zdobył osiem punktów.

Sezon powoli już się kończył
i zbliżał się termin ceremonii rozda-
nia nagród. Tyler zastanawiał się, któ-
re z dzieci otrzymają nagrody dla Naj-
lepszego Gracza, Najlepszego Obroń-
cy, Najlepszego Pomocnika i Najlep-
szego Środkowego. Drużyna Tylera
zajęła drugie miejsce, więc każdy
z zawodników otrzymał swoje tro-
feum. Pod koniec ceremonii dyrektor
podziękował wszystkim i powiedział:

- To nie koniec. Mamy jeszcze
jedną, specjalną nagrodę dla niezwy-
kłego gracza. Ten zawodnik w każ-
dym meczu wykazuje się pozytywną
postawą. Nigdy nie kłóci się z sędzią
ani innymi zawodnikami. Zna swoje
miejsce na boisku, a jego koledzy bar-
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dzo go cenią. On gra, ponieważ ko-
cha ten sport, nigdy nie szczędzi sił
i zawsze daje z siebie wszystko. Na-
grodę za wspaniałą postawę sportową
otrzymuje Tyler Marsden!

Nagle uwaga wszystkich obec-
nych skupiła się na Tylerze. Jego ko-
ledzy z drużyny i przyjaciele zaczęli

przybijać z nim piątki i klepać po ple-
cach. W moich oczach zakręciły się
łzy. Spojrzałam kilka metrów dalej
i zobaczyłam, że ojciec Tyler a ma
również wilgotne oczy. Nawet
uśmiechnęliśmy się do siebie.

Wszystkie dzieci ciągle gratulowa-
ły mojemu synowi, gdy odbierał swoją

drugą nagrodę. Podsłuchałam, jak
inni rodzice mówią: „Dostał najwspa-
nialsze trofeum tego wieczoru”.

- Teraz jedną nagrodę zabiorę do
domu mamy, a drugą do domu taty -
powiedział z dumą Tyler.

Julie J. Vaughn i Tyler Vaughn
Marsden

WITAJ!

Świat składa się z wielu części,
wszystkie stanowią jedną całość
i pochodzą od  jedynego Boga. Ty je-
steś nieodłączną częścią tej jedności,
bez Ciebie świat byłby o wiele uboż-
szy. Każdy ma swoje miejsce na pola-
nie stworzenia. Bóg zaprasza Cię do
współpracy z Nim. On podtrzymuje
Cię przy życiu i dba o Ciebie i o każde
stworzenie, szczególnie o to najmniej-
sze, zagubione i odrzucone. Nie opusz-
czaj miejsca, które wyznaczył Ci Bóg,
jest ono doskonałe mimo zewnętrznych
wrażeń, które wprowadzają błąd.

Niewierność, nieuczciwość, prosty-
tucja, niesprawiedliwość, nieumiarko-
wanie, zazdrość, to głosy świata, któ-
re chcą Cię oddalić od Boga. Propo-
nują przyjemność, rozkosz, próżną
radość, wolność, przyjemne życie. To
wszystko trwa tylko chwilę, potem
przychodzi wielkie rozczarowanie.
Szatan chce Cię przez to wprowadzić
do krainy wiecznie trwającej tęsknoty
z której nie sposób się wyrwać z po-
wodu odczuwanego bezsensu.

 W tym liście chcę Cię zapewnić,
że Jezus jest w Twoim sercu. Ten, któ-
ry Cię zbawił, jest teraz przy Tobie.
Ten, który umarł za Ciebie, usprawie-
dliwił Cię. To wszystko robi dla Cie-
bie, aby Cię ratować, wyciągnąć
z przepaści do której wpadłeś. Wy-
ciąg ku Niemu dłoń, oddaj Mu swoje
serce, On weźmie Cię w opiekę, wy-
rwie z sideł zła, wyciągając z każdej
opresji. Uzdrowi Cię z wewnętrznych
ran, wskaże drogę, którą dojdziesz do
świętości. Zobaczysz, że sytuacja w
której jesteś, nie jest wcale zła, jeśli
przyjmiesz ją razem z Jezusem i Jemu
ją zawierzysz. Jezus może dodać in-
nego, wielkiego sensu twojemu życiu,
jeśli Go przyjmiesz za swojego Pana.

 Jestem człowiekiem poranionym,
jak Ty, bo nie ma człowieka bez ran.
Długo oskarżałem wszystkich do

koła, za każde zranienie, usprawie-
dliwiając przez to siebie. To był naj-
większy błąd w moim życiu, dzisiaj
wiem, że jedynym winnym był Szatan,
który wprowadza w świat wszelkie zło,
kłótnie, odrzucenie, pychę, chciwość.
Próbowałem szukać uzdrowienia w tym
co proponował mi świat,  ostatecznie
prowadziło mnie to do grzechu, odda-
lenia od Boga i bliskich mi ludzi, przez
co doznawałem jeszcze większej fru-
stracji. Byłem wtedy otoczony przez
ludzi, którzy byli mi pomocą w ukry-
waniu sienie, przed samym sobą, oka-
zywało się to być ucieczką, pogłębia-
jącą rany. Prawdziwe uzdrowienie zna-
lazłem w Jezusie, który umarł za mnie
na krzyżu. Była to droga bardzo trud-
na, jednak zmieniła ona moje życie.
Dzisiaj jestem z siebie dumny, bo dzię-
ki wszelkim cierpieniom, które towa-
rzyszyły mojemu życiu i które starałem
się ukryć, mogę pomagać ludziom, któ-
rych Bóg stawia na mojej drodze i któ-
rzy zmagają się z podobnymi rzecza-
mi, mam nadzieję że również Tobie.

Wiem o Tobie że jesteś osobą
o wielkiej wartości w oczach samego
Boga, który chce prowadzić Cię do
największego dobra, którego Ty sam,
ja ani żaden inny człowiek nie jest  w
stanie sobie nawet wyobrazić. Bóg
niesie Cię na swoich rękach i bardzo
cierpi, kiedy wyrywasz się z Jego
miłosnego uścisku, nie próbuje za-
trzymać Cię na siłę, ponieważ dał Ci
wolność, której nie może Ci odebrać,
bo jest wierny swoim obietnicą.

Jezus mówi dzisiaj do Ciebie:
Przyjdź do Mnie, bo jesteś utrudzony
i obciążony wieloma trudnościami
z którymi sobie nie radzisz, nie bój
się Ja Ci pomogę, jeśli pozwolisz Mi
na to.  Jestem wierny swoim obiet-
nicą, wierz we Mnie a będziesz żył,
życiem doskonalszym.

Jezus był samotny, obgadywany,
odrzucany, bity, opluwany, przeklina-
ny, rozumie co czujesz, kiedy jest Ci
trudno, kiedy w życiu nie układa Ci się
tak, jak byś tego chciał. Zaufaj Jemu,

oddaj Mu swoje trudności, On zamieni
je w arcydzieło. On  dopuszcza, aby
w Tobie powstawały rany i sam je le-
czy, uzdrawia Cię, wznosząc ku niebu,
prowadząc do doskonałości.

Patrząc się na życie Jezusa w okre-
sie, od narodzin do śmierci na krzy-
żu, możesz zatracić swoje życie. Jego
historia trwa dalej, On zmartwych-
wstał i żyje w TWOIM SERCU. Jest
nawet wtedy kiedy jesteś smutny, za-
trwożony, szukaj u Niego pociesze-
nia, bo nikt Cię nie kocha tak jak On.
Czekaj cierpliwie na swoje zmar-
twychwstanie a ono na pewno przyj-
dzie, razem z nowymi pokładami wia-
ry i zaufania.

Jezus mówi: "Popatrz na Krzyż to
prawdziwy dowód Mojej miłości, któ-
ry ze śmierci prowadzi do zmartwych-
wstania. To co zrobiłem jest dla Cie-
bie, bo Cię kocham. Wiem co czujesz,
choć starasz się to ukryć, wiem dla-
czego płaczesz, bo żyję w Tobie”.

Jezu oddaję Ci moje życie w całej
marności i obfitości, Ty bądź jego
Panem i Królem. Prowadź mnie do
siebie w sposób jaki Ty wybrałeś dla
mnie. Wieżę, że Ty chcesz dla mnie
tylko tego, co najlepsze. Oddaję Ci
również tych, których postawiłeś na
mojej drodze, którzy nie radzą sobie
w życiu, ponieważ odrzucili Ciebie.
Proszę też za czytelnikami tego listu,
którzy czytając go modlą się razem ze
mną i za mnie, o wielką radość dla nich
i wieczne szczęście, które wypływają
z wiary w Ciebie. Dziękuję Ci za moje
wczoraj, dzisiaj i jutro. Amen.

Do zobaczenia w niebie!
Jezu ufam Tobie.

Jeśli z czymś sobie nie radzisz, coś
wydaje się dla ciebie za trudne i po-
trzebujesz wsparcia modlitewnego lub
znasz kogoś, kto go potrzebuje, wy-
ślij maila na adres ze swoją intencją,
będziemy modlić się razem z Tobą.

butelka.milosci@op.pl
Podaj dalej!

Przesłał ks. Marcin Madej
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Wypadło im żyć po sąsiedzku na
tej samej ziemi: Rymanów - Iwonicz -
Miejsce Piastowe i wspierać jej lud ma-
terialnie i duchowo, w tej samej trud-
nej epoce - jakby w przedziwnej zboż-
nej rywalizacji, ale właściwie w uzu-
pełnianiu się wzajemnym, na niwie re-
alizacji ewangelicznej miłości Boga,
poprzez niesione dobro sierotom, cho-
rym, cierpiącym, ubogim i potrzebu-
jącym Boga.

 Wiek XIX nabrzmiewał niewolą
galicyjskiego ludu - polskiego ludu.
Austriacki zaborca nie liczył się z pa-
nującą tu nędzą, dokładając jeszcze
swoiste formy prześladowania religij-
nego. W skrajnym ubóstwie codzien-
nego życia wybuchały na dokładkę
zarazy - epidemie cholery i tyfusu.

W 1848 r. w Galicji zmarło na cho-
lerę ok. 42 tys. osób. Choroby te nie-
ustannie ujawniały się też i w drugiej po-
łowie XIX wieku. Miarę ludzkiej trage-
dii dopełniało szerzące się pijaństwo, któ-

Duchowe i materialne dziedzictwo prekursorów
czynnego miłosierdzia na Podkarpaciu

  W Roku Jubileuszowym 2000 przypadała 88. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza.
Arcybiskup senior Ignacy Tokarczuk, 30 stycznia 2000 r., przewodnicząc nabożeństwom rocznicowym w sanktu-
arium Królowej Polski i Św. Michała w Miejscu Piastowym powiedział w homilii, że ten rok stanowi pewną grani-
cę, 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).

 Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia  Archidiecezji Przemyskiej
do Sanktuarium św. Michała Archanioła  i bł. ks. Bronisława Markie-

wicza w Miejscu Piastowym  - sobota 17 września 2016r.
PROGRAM:
10.00 – Powitanie pielgrzymów i zawiązanie
wspólnoty; Historia Sanktuarium – ks. Anto-
ni Tyniec CSMA
10.30 – Konferencja I: ks. dr Jan Seremak
CSMA – Ścieżkami Miłości miłosiernej
11.30 – UROCZYSTA EUCHARYSTIA POD
PRZEWODNICTWEM KS. ABPA ADAMA
SZALA
Przerwa na posiłek
13.30 – Konferencja II: Ks. dr Zbigniew
Głowacki – Duchowe i materialne dziedzic-
two prekursorów czynnego miłosierdzia na
Podkarpaciu
14.15 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Zakończenie pielgrzymki

rego rozsadnikami bywały liczne karcz-
my (po kilka we wsi), w większości pro-
wadzone przez żydostwo. Pokłosiem ta-
kiego stanu rzeczy był częsty głód i nę-
dza materialna z duchową idąca w pa-
rze, całe rzesze osieroconych chorych
dzieci, ludzi kalekich i opuszczonych
w starości.

  Anna z Działyńskich hr. Potoc-
ka urodziła się 2 listopada 1846 r.
w Kórniku (Wielkopolska) jako cór-
ka Tytusa Działyńskiego i Celestyny
Zamojskiej. W domu rodowym (oj-
ciec powstaniec listopadowy i szcze-
ry patriota) panowała atmosfera reli-
gijnej polskości, umiarkowania i pro-
stoty. Po ukończeniu dziesiątego roku
życia zdobywała wiedzę i życiową
ogładę w szkole klasztornej Sióstr
Sacre-Coeur w Poznaniu. W piętna-
stym roku życia, po śmierci ojca wy-
jechała na krótko do Paryża, gdzie
uczyła się rysunku, następnie przez

dwa lata w Dreźnie poznawała tajni-
ki malarstwa i rzeźby. Tutaj spotyka
swoją wielką, pierwszą miłość - Sta-
nisława Potockiego i poślubia go
w 1866 r. Stadło małżeńskie Anny
i Stanisława Potockich, choć samo nie
było wolne od utrapień i życiowych tra-

Hrabina Anna Potocka
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gedii, dla ludzi i okolic, z którymi się
stykało, było wręcz opatrznościowe.

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
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 więk-
szości były to przedmioty użyteczne
i stanowiły dla biednych a zdolnych
młodych ludzi źródło zarobku i utrzy-
mania. Kontynuowane współcześnie
tradycje artystyczne samouków i ar-
tystów wyuczonych w okolicach Ry-
manowa oraz Iwonicza, niezaprzeczal-
nie wyrastają z tego dobra, które miej-
scowej ludności zaszczepiła Potocka.

Obok szkółki snycerskiej, Anna
prowadziła szkolenie koronkarstwa
dla dziewcząt i kobiet. Na szeroką
skalę popierała rozwój zielarstwa
i zbieractwa runa leśnego. Prowadzi-
ła 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 odkry-
waniu miejscowych źródeł (1876 r.) i
w urządzaniu zdroju. Jako matka spo-
rej gromadki dzieci (wychowała sied-
mioro) przyczyniła się do utworzenia
pierwszej krajowej kolonii leczniczej
dla dzieci w Rymanowie. Było to nie-
zaprzeczalne dzieło miłosierdzia dla
młodzieży i polskich dzieci. Dzieło to
przetrwało do naszych czasów. Zdrój
w Rymanowie za życia Anny nigdy
nie był nastawiony na przynoszenie
wielkich zysków. Na pierwszym miej-
scu stawiano tam człowieka, jego

wiedzialności za podejmowane życio-
we zadania i za innych ludzi, zwłasz-
cza niżej stojących w hierarchii spo-
łecznej; w duchu szczerego patrioty-
zmu i głębokiej chrześcijańskiej wia-
ry. Zmarła 2 czerwca 1926 r. Jej do-
czesne szczątki spoczywają na rodo-
wej parceli rymanowskiego cmentarza.

 Ks. Antoni Podgórski wyświę-
cony na kapłana w Przemyślu w 1874
r. objął parafię Iwonicz w czwartym
roku swego kapłaństwa. Parafia ta
związana z rozwijającym się Zdrojem
i dotykana rzeczywistością biedy ga-
licyjskiej, wymagała zdaniem nowe-
go duszpasterza wzmożonej pracy na
polu religijnym, oświatowym i spo-
łecznym. Pomocy na tym polu upa-
trywał w obecności wspólnoty zakon-
nej - postanowił zatem sprowadzić do
Iwonicza siostry felicjanki. Wykupił
odpowiednią parcelę i w błyskawicz-
nym tempie postawił na niej duży
drewniany dom. z przeznaczeniem na
klasztorek.

We wrześniu 1883 r. przybyły
pierwsze cztery zakonnice. Poświęco-
ny dom klasztorny mieścił w sobie
mieszkania dla sióstr, kaplicę
i szkolną salę. Do tego czasu jedno-
klasowa, miejscowa szkoła mieściła
się w mizernym budynku dworskim.
W 1886 r. wobec istniejących potrzeb
miejscowych i okolicznych, w klasz-
torze felicjanek został założony siero-
ciniec. By stworzyć lepsze warunki dla
sierot i szkoły, ks. Podgórski buduje
w 1894 r. dom murowany pod wezwa-
niem św. Kazimierza. Jako niedoszły
budowlaniec (rozpoczynał taką naukę
we Lwowie przed wstąpieniem do se-
minarium duchownego) sam kreślił
plany, brał czynny udział przy wypa-

zdrowie, a przy nieusuwalnych dole-
gliwościach - dobrą opiekę.

Anna i Stanisław Potoccy w mo-
rzu ludzkiej nędzy, na tle zachodzą-
cych przemian społecznych (skutki
uwłaszczenia, ruchy ludowe, echa wol-
nościowe) stali po stronie prostego ludu,
gotowi na miarę swoich możliwości spie-
szyć z konkretną pomocą. Dzięki ich
postawie zdołano zlikwidować szerząca
się w Rymanowie i okolicy cholerę (1873
i 1889 r.). Anna osobiście odwiedzała
zarażone morem wiejskie chaty, rozno-
sząc lekarstwa i materialne wsparcie.
Potoccy swoje postawy społeczne wią-
zali ze szczerym patriotyzmem i z chrze-
ścijańskim miłosierdziem.

Kiedy pierwszy raz wjeżdżali do
Rymanowa, na widok miejscowej
„kalwarii” uczynili ślub, że jeżeli Bóg
dopomoże …będzie Droga Krzyżo-
wa… Bogobojni małżonkowie bardzo
czynnie włączyli się w organizowa-
nie uroczystości koronacyjnych cu-
downego obrazu Starowiejskiej Mat-
ki Miłosierdzia w 1877 r.

 Hr. Potocka była szczerze zain-
teresowana ideą ks. Bronisława Mar-
kiewicza z Miejsca Piastowego,
wspierając jego dzieło „Powściągli-
wość i Praca”. Publikując artykuły na
tematy gospodarskie czy o sztuce lu-
dowej, większość swoich prac druko-
wała właśnie w Miejscu Piastowym.

 Po śmierci męża Stanisława (21
stycznia 1884 r.) Anna prawdziwie
męską ręką prowadziła uzdrowisko
Rymanów, rozbudowując go w znacz-
nej mierze. Za zasługi w tej dziedzi-
nie otrzymała w 1887 r. honorowy
medal od Komitetu Wystawy Krajo-
wej w Krakowie. Uczestniczyła
w tworzeniu Towarzystwa Tkackie-
go w Korczynie (1883 r.), Tkalni me-
chanicznej dla ubogich dziewcząt
w Krośnie (1901 r.), zawiązywała So-
dalicję Mariańską Pań Ziemi Sanoc-
kiej (l892 r.), należała do Kongrega-
cji „Dzieci Maryi” w Krośnie. Podej-
mując odczyty i prelekcje na różne te-
maty, uzyskane honoraria przezna-
czała na cele społeczne.

Większość przedstawionych fak-
tów z życia Anny Potockiej pochodzi
z pisanych przez nią pamiętników
(Anna Stanisława z Działyńskich Po-
tocka, Mój pamiętnik, Kraków 1927).
Wyłania się z nich uzdolniona i udu-
chowiona, choć stojąca mocno na zie-
mi w realiach życia postać żony, mat-
ki i Polki. Pełna była powagi i odpo-

 Ks. Antoni Podgórski
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laniu cegły i przy budowie. W 1900 r.
położone zostały fundamenty pod dużą
kaplicę klasztorną, którą poświęcono
cztery lata później. Przy klasztorze
sióstr felicjanek w Iwoniczu skupiało
się odtąd życie religijne i kulturalne
wioski i parafii, zaś sieroty (dziew-
czynki) z okolicznych stron miały tu
swoje bezpieczne domowe gniazdo.
Zostało ono zburzone w czasach stali-
nowskich. W 1880 r. ks. Podgórski
dokonał rozbudowy i upiększenia miej-
scowej świątyni parafialnej. Kościel-
ne dzieło ks. Podgórskiego, razem
z pozostałymi, jest świadectwem jego
ofiarności i poświęcenia. Widząc bie-
dę swoich parafian, kupował i budo-
wał za pieniądze z kwesty i ofiar przy-
syłanych na jego prośby, które codzien-
nie rozsyłał  dosłownie po całym  świe-
cie. Ks. Antoni, wielki kapłan i spo-
łecznik w sutannie, wyczulony na nę-
dzę i niedolę ludzką, w 1902 r. na za-
kupionym placu, zbudował duży,
dwupiętrowy zakład szpitalny. Urzą-
dził w nim także kaplicę pod wezwa-
niem św. Elżbiety. W wystawionym
zakładzie umieścił kilkudziesięciu
mężczyzn zebranych w okolicy, kale-
kich i nieuleczalnie chorych, także
psychicznie. Do swej śmierci był dy-
rektorem tego zakładu, przeznacza-
jąc wszystko z gospodarki plebańskiej
na potrzeby chorych. Ks. Podgórski
nie poprzestał na jednym zakładzie
szpitalnym. W 1912 r. wybudował
drugi, przeznaczony dla podobnie cho-
rych kobiet. Dom w szybkim tempie
został urządzony, łącznie z kaplicą. Nie-
stety, nie zainicjował swojej działalno-
ści zgodnie z przeznaczeniem. W tym
samym roku ks. Podgórski, przepraco-
wany i zmożony gruźlicą, umiera 6 wrze-
śnia. Pierwszy zakład funkcjonuje do dzi-
siaj pod kierownictwem braci bonifra-
trów, którzy przejęli go w 1923 r., two-
rząc przy nim swoją zakonną placówkę.
Drugi natomiast zniszczony w czasie I
wojny światowej został rozebrany.

Dzieła ks. Podgórskiego wyrasta-
ły z Jego poświęcenia, ukierunkowa-
nego na drugiego człowieka, szcze-
gólnie nieszczęśliwego, ze szczerej
miłości ku Bogu. Poświęcenie to było
podbudowane osobistą ascezą i ka-
płańską pobożnością. Oddawanie
głodnemu posiłku dostarczonego
przez siostry, ograniczanie się do
ziemniaków pieczonych w popielni-
ku, zdejmowanie swojego obuwia dla
bosych i zmarzniętych było normal-

nością w jego życiu. Obok modlitwy
osobistej, ubogacał wspólną w świą-
tyni poprzez nowe formy nabożeństw.

Ks. Bronisław Markiewicz do-
łączył do przedstawionych świątobli-
wych sąsiadów w 1892 r., obejmując
probostwo w Miejscu. Dzisiaj to bło-
gosławiony kościoła przemyskiego,
ojciec dwóch zgromadzeń zakonnych.
Na temat Jego osoby napisano wiele
książek, świątobliwa postać błogosła-
wionego jest nam najbardziej z tych
trzech osób znana, dlatego w tym
miejscu pozwolę sobie na przytocze-
nie opisu jego społecznej działalno-
ści, który znalazłem w anonimowym
„Informatorze - Przewodniku Iwoni-
cza Zdroju i okolicy” z 1939 r.:

„Przystępując do budowy zakła-
du wychowawczego dla sierot, ks.
Markiewicz majątku nie miał - był
proboszczem parafii Miejsce, a był
tak ubogi, że nie miał na plebanii ani
mebli, ani nawet porządnego łóżka.
Kupił on od Jana Trzecieskiego, dzie-
dzica w Miejscu, morgę ziemi, a po-
tem więcej i rozpoczął budować dom
dla sierot. Przedtem jednak już u sie-
bie na plebanii gromadził biedne dzie-
ci i nimi się opiekował”. Mimo po-
czątkowych trudności nie zrażał się
ks. Markiewicz, ale z niezłomną wolą
zaczęte dzieło prowadził. Ludność
prędko zorientowała się, że dzieło ks.
Markiewicza będzie dobrodziejstwem
dla wioski i zaczęła mu pomagać.
Łysa Góra, na której dziś zakład stoi,
poczęła zmieniać swój wygląd. Ro-
sły gmachy - ludzie przy budowie
zarabiali, sierot przybywało, powsta-
wały warsztaty - zmieniał się wygląd
roli, sadzono sady. Ks. Markiewicz
zakroił sobie plan rozwoju zakładu na

długie lata. Trzymał się zasady, że
powolna, ale trwała, wytężona i ofiar-
na praca cudów dokona - „Powścią-
gliwość i praca”. W Miejscu Piasto-
wym wychowuje się rocznie, żywi,
ubiera, śpi - uczy teoretycznie i prak-
tycznie w warsztatach, dwieście kilka-
dziesiąt chłopców - sierot. Młodzież
otrzymuje wykształcenie z zakresu
szkoły powszechnej oraz szkoły zawo-
dowo - dokształcającej. Już przed
wojną światową kilka tysięcy sierot,
a i wiele młodzieży z okolicy otrzy-
mało w zakładzie wysokie wykształ-
cenie zawodowe i tym sposobem
wzmogło stan średni Polski. Wielu wy-
chowanków zostało kapłanami, którzy
do dziś pracują wśród wychodźstwa
polskiego, głównie w Ameryce”.

II wojna światowa i czasy komu-
nistyczne mocno nadwątliły material-
ne zręby dzieła ks. Markiewicza. Jed-
nak i wtedy jego duch obecny w struk-
turach organizacyjnych słynnej Szko-
ły Zawodowej w Miejscu Piastowym,
wydawał dobre owoce z pomocą Bożą,
dając nie tylko dla Podkarpacia całe
rzesze tokarzy, ślusarzy, stolarzy, ko-
wali, galanterzystów i kaletników, ry-
marzy, introligatorów, drukarzy. Dzi-
siaj wracają szacowne mury zakładu
do prawowitego właściciela (do Zgro-
madzenia Księży Michalitów), który
zapewne pod tchnieniem swojego za-
łożyciela potrafił je ożywić i przysto-
sować do wymagań współczesności.

   Na tle przedstawionych postaci,
nie można pominąć kogoś, kto nieco
wcześniej od nich, tu na naszym Pod-
karpaciu ujawniał społeczno-miłosier-
ne postawy w swoim życiu. Mam na
myśli Ignacego Łukasiewicza (1822-
1882). W kościele w Zręcinie epita-
fium poświęcone Jego osobie głosi:
Ignacy Łukasiewicz- Szambelan Jego
Świątobliwości Piusa IX- Kawaler
Orderu Żelaznej Korony- Twórca
Przemysłu Naftowego w Kraju- Nie-
zmordowany Pracownik na Niwie Oj-
czystej-Szczery Miłośnik Ludzkości-
Współfundator Tego Kościoła.

Tworząc pierwsze zagłębie prze-
mysłu naftowego w Bóbrce, Chor-
kówce i okolicy, od strony swoich pra-
cowników-kopalniarzy miał opinię
dobrego i sprawiedliwego człowieka;
nazywali go ojciec Łukasiewicz.
Sprawiedliwie ich wynagradzał, dbał
o zdrowie, założył tzw. Kasę Bracka,
dla materialnego wspierania ich staro-
ści. Pieniądze nie były nigdy celem jego

 Ks. Bronisław Markiewicz
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życia. Spore sumy przeznaczał na bu-
dowę dróg w powiecie krośnieńskim.
Jako poseł w sejmie galicyjskim, zatrzy-
mywał się w jednym z hoteli we Lwo-
wie. Wtedy ustawiały się przed wej-
ściem kolejki miejscowej biedoty po
wsparcie. Upominany, że go naciągają,
odpowiadał: Wolę dać dziewięćdziesię-
ciu dziewięciu niepotrzebującym, jak
jednego potrzebującego pominąć.
W domu Łukasiewicza w Chorkówce
do obiadu zazwyczaj zasiadało kilka-
dziesiąt osób. Sam gospodarz był mało
wymagający. Osobiście skłaniał się do
abstynencji. W domu Łukasiewiczów
dożywali swej starości weterani powsta-

nia listopadowego i styczniowego. La-
tem gościła tam ucząca się młodzież.
Szczególne więzy łączyły go z ks. Woj-
ciechem Sołtysikiem, pochodzącym
z Rymanowa, byłym powstańcem.

W całości, życie Łukasiewicza
potwierdza, że był on żywym źródłem
podwójnego światła; fizycznego –
swojej lampy naftowej dla ludzkości
oraz duchowego – swoich dobrych
uczynków pełnych miłosierdzia dla
bliźnich; w myśl naszego Zbawiciela:

Tak wasze światło niech świeci
przed ludźmi, aby widzieli wasze do-
bre czyny i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebie (Mt.5,16).

Należy zaznaczyć, iż Ignacy
Łukasiewicz przez pewien czas był
patronem krośnieńskiego Szpitala 3

Zbierając w swoistą całość  ma-
terialne i duchowe owoce, wynikające
z działalności świątobliwych społecz-
ników na podkarpackiej ziemi, trudno
sobie wyobrazić jak ona wyglądałaby
w granicach Rymanowa, Iwonicza,
Miejsca Piastowego, Bóbrki, Chor-
kówki i dalszej okolicy naszego Pod-
karpacia, gdyby Opatrzność Boża ich
tam nie posłała; za co Najwyższemu
Panu niech będą dzięki!

Miejsce Piastowe, 17.09.2016.
Ks. Zbigniew Głowacki

W dniu 17 września cmentarz
choleryczny w Iwoniczu zaroił się
ludźmi w strojach turystycznych, płci
obojga, w szerokim przedziale wie-
kowym, którzy intensywnie poszuki-
wali „skarbu” w postaci skrytki (geo-
cache) z ukrytą wiadomością. Byli to
uczestnicy eventu, odbywającego się
w ramach międzynarodowego ruchu
geocachingu, tym razem poświęcone-
go znakowaniu szlaków, zorganizo-
wanego we współpracy z Urzędem
Gminy w Iwoniczu-Zdroju i Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury. Grupie to-
warzyszył Pan Adam Nycz, który
społecznie znakuje i opisuje szlaki tu-
rystyczne w naszej Gminie.

Po znalezieniu skrytki i wpisaniu
swoich informacji uczestnicy poszli
do Lasu Grabińskiego szukać kolej-
nej skrytki. Stamtąd trasa wiodła
uczestników eventu do Iwonicza-
Zdroju przez wzgórze Cyrenajka. Na

Geocaching trafił na cmentarz choleryczny
i do Lasu Grabińskiego

cmentarzu cholerycznym i w Lesie
Grabińskim członkowie Zarządu Iwo-
nickiego Stowarzyszenia „Ocalić od
zapomnienia”, Prezes Rajmund Bo-
czar, Marek Bliżycki i Kazimierz
Deręg przedstawili grupie sympatycz-
nych turystów historię tych miejsc
oraz rozdali pamiątkowe foldery i bre-
loczki Stowa     rzyszenia.

Turyści, reprezentujący różne re-
giony Polski, wyrazili zaskoczenie
i pochwałę dla wysokiej kultury osób
odwiedzających cmentarz cholerycz-
ny i pomnik w Lesie Grabińskim za
zachowanie czystości i porządku oraz
brak charakterystycznych „zdobień”
w altanach w postaci napisów wyko-
nanych farbą lub wyrzeźbionych scy-
zorykami. Młodzi turyści powie-
dzieli członkom Stowarzyszenia, że
właśnie dzięki geocachingowi i no-
wym skrytkom, dowiedzieli się o ist-
nieniu Iwonicza i przyjechali, aby

odwiedzić nowe miejsca. Jak widać
reklama atrakcji turystycznych naszej
Gminy chadza różnymi drogami.

Wszystkim geocachingowcom
życzymy odnalezienia jak największej
ilości skrytek i poznania wielu cieka-
wych ludzi i miejsc.

PS. Kilka dni wcześniej Prezes
Rajmund Boczar z Kazimierzem De-
ręgiem schodząc do pomnika w Lesie
Grabińskim zauważyli duże grupy
młodzieży w altanie i na ławeczkach
przed pomnikiem. Okazało się, że
właśnie odbywają się lekcje historii.
Jedna grupa młodzieży po zajęciach
odeszła w kierunku Lubatówki lub
Lubatowej, a druga w kierunku Iwo-
nicza-Zdroju.  Bardzo cieszy nas fakt,
że nauczyciele odbywają zajęcia
w miejscu uświęconym krwią Polaków,
bo jest to dobra lekcja patriotyzmu.

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki
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W niniejszym opracowaniu zwra-
cam uwagę na przedsiębiorstwa, któ-
re w sposób bezpośredni lub pośred-
ni związały swoją działalność z bo-
gatym w złoża ropy naftowej Iwoni-
czem. Nakreślam także sylwetki wy-
bitnych Polaków, którzy poświęcili
swe życie dla idei gospodarczego roz-
woju ziem polskich.

Adam Łukaszewski urodził się w
1877 roku. Był inżynierem górni-
czym, docentem Politechniki Lwow-
skiej i zawiadowcą Towarzystwa dla
Przedsiębiorstw Górniczych „Tepe-
ge” S.A. Zmarł 1 kwietnia 1912 roku
po krótkiej i ciężkiej chorobie
mając niespełna 36 lat. Jak na-
pisali  przyjaciele i współpra-
cownicy Adama Łukaszewskie-
go w „Czasopiśmie Technicz-
nym” stanowiącym organ Towa-
rzystwa Politechnicznego we
Lwowie, wydanym 5 kwietnia
1912 roku: „W zmarłym traci
górnictwo krajowe najdzielniej-
szego przewodnika”. Już jako
student górnictwa naftowego w
Leoben uważany był przez ko-
legów za przyszłego lidera w za-
kresie organizacji asocjacji gór-
niczej na ziemiach polskich.
Dzięki swojej niestrudzonej, ci-
chej, ale niezwykle skutecznej
pracy, motywowanej przede
wszystkim duchem obywatel-
skim i duchem miłości Ojczyzny
potrafił jako pierwszy związać
luźne dotąd gałęzie polskiego
górnictwa naftowego w jedną ca-
łość we wszystkich ówczesnych
dzielnicach ziem polskich. To
jemu bowiem polski przemysł nafto-
wy zawdzięcza inicjatywę powołania
do życia ogólnych zjazdów górni-
czych i hutniczych, na których to zjaz-
dach utworzone zostały podstawy dla
dalszej celowej organizacji górnictwa

Grzegorz Nieradka

Z historii naftowego dziedzictwa. Iwonicka nafta
      Na łamach „Naszej Wspólnoty” kilkakrotnie poruszałem już tematykę związaną z historią polskiego przemy-

słu naftowego, którego zalążki zrodziły się na ziemi podkarpackiej. Mając na uwadze Czytelników naszego parafial-
nego dwumiesięcznika w taki sposób dobierałem zdobyte informacje i dzieliłem się posiadaną wiedzą, aby zaintereso-
wać przede wszystkim mieszkańców Iwonicza i odwiedzających naszą miejscowość gości. I tak pisałem „O iwonic-
kim przemyśle naftowym” oraz przedstawiłem „Wybrane zagadnienia z początków rozwoju przemysłu rafineryjne-
go”. Oba artykuły stanowiły fragmenty szerszych opracowań, które opublikowane zostały w kwartalniku „Wiek
Nafty” wydawanym przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego
i Gazowniczego. Poniższy tekst jest wynikiem moich poszukiwań mających na celu utrwalenie tego wszystkiego, co
wiąże się z „iwonicką naftą”, bo mineralne bogactwa Iwonicza to obok wód, również ropa naftowa, choć ta ostatnia
odgrywa dziś tylko historyczną rolę.

i hutnictwa polskiego. Również Jego
zabiegi spowodowały nakreślenie i
realizację postulatów podnoszonych
w trakcie zjazdów górniczych.

Adam Łukaszewski powołał do
życia „Związek górników i hutników
polskich” oraz jego „Delegację”. Jako
sekretarz tych instytucji poświęcił się
dla ich rozwoju i skutecznej działal-
ności. Jego zasługą jest także utwo-
rzenie Szkoły Górniczej w Dąbrowie
(Zagłębie morawsko-śląskie), Powo-
łanie Wydawnictwa Monografii Za-
głębia Krakowskiego i wielu innych
fachowych pism. Podejmował rów-

nież starania o Akademię Górniczą w
Krakowie oraz stanął na czele grupy
polskich inżynierów podejmując się
działa powołania Towarzystwa dla
Przedsiębiorstw Górniczych „Tepe-

ge” S.A., które  powstało 1 czerwca
1909 roku w Krakowie. Powołanie
Towarzystwa było realizacją głośne-
go postulatu tworzenia rdzennie pol-
skiego górnictwa w związku z coraz
większym napływem kapitału zagra-
nicznego do Polski na początku XX
wieku. W gronie założycieli znalazł
się także Julian Sykała – polski dzia-
łacz gospodarczy i oświatowy.

Towarzystwo „Tepege” powstało
jako spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z kapitałem 132 tys. koron.
Początkowo, wobec niewielkiego ka-
pitału, Towarzystwo zajmowało się

prowadzeniem badań geolo-
gicznych i wierceń poszuki-
wawczych. W trakcie całego
okresu swego istnienia spółka
zajmowała się również przebu-
dową kopalń oraz projektowa-
niem urządzeń górniczych.
W 1919 roku Towarzystwo zo-
stało przekształcone w spółkę
akcyjną. We wrześniu 1923
roku spółka podwyższyła ka-
pitał zakładowy z kwoty
210 mln marek polskich do
kwoty 300 mln marek polskich.
Nastąpiło to drogą przelania
kwoty 90 mln marek z fundu-
szu rezerwowego do kapitału
zakładowego poprzez wydanie
w miejsce dotychczasowych
300 tys. sztuk akcji po 700
marek każda, nowych 300 tys.
sztuk akcji – tym razem po
1 tys. marek każda. Co cieka-
we, kapitał zakładowy został
ponownie podwyższony już w
listopadzie 1923 roku o 300
mln marek osiągając poziom

600 mln drogą VI emisji 300 tys. sztuk
akcji o wartości 1 tys. marek każda.

Akcja zbiorowa Towarzystwa dla
Przedsiębiorstw Górniczych „Tepe-
ge” o wartości 3.500 marek
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Swoją prężną działalność Towa-
rzystwo skupiało w kilku działach
organizacyjnych. Były to: dział gór-
niczy obejmujący zarówno poszuki-
wania górnicze, środki wybuchowe
jak i roboty i przedsiębiorstwa górni-
cze. Ostatnia pozycja zasługuje na
szersze omówienie, ponieważ Towa-
rzystwo „Tepege” prowadziło przed-
siębiorstwa własne oraz takie, w któ-
rych posiadało większość udziałów.
Należały do nich w szczególności:
„Wapienniki kamieniołomy” wraz z
fabryką mielonego wapna w Płazie
koło Chrzanowa, „Przemysł torfowy”
spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością o kapitale zakładowym 300 mln
marek polskich, w której Towarzystwo
posiadało 94% udziałów, „Rudy żela-
zne” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością o kapi-
tale zakładowym ponad 32
mln marek, z czego udział
„Tepege” wynosił 60%.,
Krzeszowickie Zakłady Ce-
ramiczne spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością,
w których Towarzystwo
„Tepege” w roku 1922 po-
siadało 45% udziałów.

  Ważną dziedziną,
w obszarze której poru-
szało się i działało Towa-
rzystwo był przemysł naf-
towy. W 1922 roku Towa-
rzystwo wydało publika-
cję Konstantego Tołwiń-
skiego pt. „Złoża ropy
i wody podziemne Bory-
sławia na tle bodowy geo-
logicznej”. „Tepege” S.A.
posiadało własne kopalnie ropy naf-
towej, m.in. Kobylanka, Równe, Wę-
glówka, Wietrzno i Siary. Korzystało
także z kopalń, w których posiadało
większość udziałów, w tym Kopalni
Polskiej Związkowej Spółki Naftowej
w Rypnem i kopalni Krakowsko-Bit-
kowskiej Spółki Naftowej w Bitko-
wie. Posiadało wreszcie tzw. rezerwy
terenowe, w tym tereny w Bitkowie
na Dziale, w Czarnym Potoku
i w Osławach. Towarzystwo było wła-
ścicielem Rafinerii Nafty „Idaweiche”
w Ligocie Pszczyńskiej, fabryki ma-
szyn i narzędzi wiertniczych w Kro-
śnie oraz Rafinerii Ropy Iwonicz.

        Wybudowanie i uruchomie-
nie rafinerii pod nazwą „Pierwsza
Iwonicka Destylarnia Ropy Naftowej
w Targowiskach” nastąpiło już w

1890 roku. Rafineria ta położona była
tuż przy stacji kolejowej Iwonicz, w
centrum zachodnio-karpackiego prze-
mysłu naftowego, na linii gazociągu
Glinik Marjampolski – Sanok. Z tego
względu posiadała bardzo korzystne
warunki rozwoju. Początkowo, przed
wybudowaniem rafinerii, przy stacji
znajdowały się zbiorniki na ropę naf-
tową odbieraną rurociągami z kopal-
ni w Rogach i Równem. Niestety, w
wyniku wyniszczających działań wo-
jennych w latach 1914-1918, Rafine-
ria uległa częściowej destrukcji. Po
wojnie została zakupiona przez To-
warzystwo dla Przedsiębiorstw Gór-
niczych „Tepege” z siedzibą w Kra-
kowie. Niemal natychmiast przystą-
piono do jej odbudowy i doposaże-

nia. Zakupiono nowe kotły destylacyj-
ne, a torem przemysłowym połączono
zakład z koleją. Na koszt Skarbu Pań-
stwa wybudowano 7-kilometrowy ga-
zociąg „10” z Krosna do Iwonicza.
Rafineria została ponownie urucho-
miona wiosną 1921 roku. Jej zdolność 
przerobowa wynosiła wówczas 200
wagonów bezparafinowej ropy nafto-
wej na miesiąc. Zarząd rafinerii, przy-
gotowując organizację sprzedaży pro-
duktów naftowych, zainicjował po-
wstanie Polskiego Towarzystwa Han-
dlu Produktami Naftowymi „Ropol”,
którego zadaniem była sprzedaż pro-
duktów z rafinerii zarówno w kraju jak
i poza jego granicami. Założycielami
Towarzystwa „Ropol” było Towarzy-
stwo dla Przedsiębiorstw Górniczych
„Tepege” S.A., Spółka Akcyjna dla

Przemysłu Naftowego i Gazów Ziem-
nych, „Polska Nafta” S.A., Węgrzy-
nowski i Spółka oraz Polski Bank
Przemysłowy we Lwowie. Do ważniej-
szych inwestycji Towarzystwa „Ro-
pol” powstałego przy Rafinerii Nafty
Iwonicz zaliczyć należy budowę zbior-
ników naftowych w Gdańsku, tj. w naj-
ważniejszym wówczas dla Polski
punkcie eksportu produktów nafto-
wych. Rafineria została zlikwidowa-
na podczas II wojny światowej.

Towarzystwo „Tepege” S.A. zo-
stało rozwiązane w 1932 roku naj-
prawdopodobniej na skutek proble-
mów z płynnością finansową i znacz-
nym zadłużeniem.

Innym przedsiębiorstwem, w spo-
sób bezpośredni związanym z bogatym

w ropę naftową Iwoniczem,
było „Towarzystwo Przemy-
słowo-Naftowe Lenartowicz
Bracia Rylscy i S-ka” S.A. To
niewielkie towarzystwo nafto-
we założone w 1920 roku na
początku swej działalności
zajmowało się transakcjami
udziałowymi. Po trzech latach
aktywności gospodarczej roz-
poczęło działalność wiert-
niczą. Spółka była właścicie-
lem kopalni ropy naftowej
w Iwoniczu (kopalnia „Elin”)
oraz w Borysławiu (kopalnie
„Lenaryl” I, II, i III). W jej po-
siadaniu znajdowały się także
tereny naftowe w Mraźnicy,
a także fabryka chemiczna
„Tovott” w Drohobyczu, fa-
bryka wyrobów chemicznych
„Ropa” w Radymnie, fabry-

ka wyrobów betonowych „Beton”
w Przemyślu oraz dom powierniczo-
naftowy w Drohobyczu. W wymienio-
nych przedsiębiorstwach, oprócz spół-
ki, swoje udziały posiadał także dyrek-
tor zarządzający spółki Jan Lenartowicz
oraz inni członkowie zarządu co łącznie
dawało im kontrolę nad fabrykami. W la-
tach 1922-1925 akcje spółki były notowa-
ne na Giełdzie Pieniężnej w Warszawie.

Pakiet 10 akcji po 500 marek pol-
skich wydany po wejściu Towarzystwa
Przemysłowo-Naftowego Lenartowicz
Bracia Rylscy i S-ka na giełdę

Od 1926 roku spółka pogrążona
w kryzysie znalazła się pod nadzorem
sądowym w związku z poniesionymi
stratami, a trzy lata później, w 1929
roku została postawiona w stan likwi-
dacji.
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Letnie miesiące kojarzą nam się
z urlopami, wakacjami i podróżami
zagranicznymi. Są to również miesią-
ce, w których wspominamy te tragicz-
ne dla Polski chwile związane z II
wojną światową.

Ja odbyłam podróż zagraniczną do
Szkocji w poszukiwaniu mogiły mo-
jego wujka Ludwika Grzegorczyka,
który po wojnie nie wrócił do Polski
ze względu na aresztowania i prze-
śladowanie żołnierzy biorących udział
w walkach na frontach poza granica-
mi. Ludwik Grzegorczyk zmarł 14
stycznia 1982 roku w Szkocji. Od
paru lat szukałam śladów jego drogi
życiowej w różnych dostępnych mi
źródłach, jak: rozmowy z rodziną,
Internet. Właśnie Internet okazał się
skarbnicą wiedzy /Wikipedia /o Po-
lakach biorących udział w II wojnie
światowej.

Wspominając opowiadania mojej
nieżyjącej już mamy Józefy /siostra
Ludwika/, oraz przeglądając rodzin-

Niezwykła podróż z  Iwonicza do Szkocji

ne zdjęcia postanowiłam odszukać
grób wujka w Szkocji.

Ludwik Grzegorczyk syn Pawła
i Julii urodził się w Iwoniczu 22 wrze-
śnia 1910 r., miał sześcioro rodzeń-
stwa, z którego żyje tylko najmłod-
sza siostra 90 letnia Helena.

Przed wojną Ludwik Grzegorczyk
ukończył Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika w Krośnie.

Do wybuchu II wojny światowej
pracował w Komisji Uzdrowiskowej
w Iwoniczu- Zdroju. Jako rezerwista
w stopniu p. porucznika  brał czynny
udział w życiu iwonickiej społeczno-
ści. W roku 1937 prowadził defiladę z
okazji święta 3 Maja, był w stałym
kontakcie z dr Józefem Aleksiewiczem.

W dniu 28 sierpnia 1939 roku
wezwany został do wojska. W rodzin-
nym domu przebrał się w mundur
i wyjechał do Sanoka, gdzie stacjono-
wała Podkarpacka Brygada Obrony
Narodowej w skład której wchodził
sanocki Batalion Obrony Narodowej.

P. porucznik rezerwy Ludwik
Grzegorczyk został dowódcą II plu-
tonu Obrony Narodowej Rymanów,
a następnie I plutonu Obrony Naro-
dowej Dynów. Kompanie te zostały
przyłączone do Brygady Piechoty
Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie
był dowódcą II/3 kompanii.

20 września 1939r.po agresji so-
wieckiej wobec groźby okrążenia
i rozbicia, resztki oddziałów przekro-
czyły granicę węgierską. Na Wę-
grzech zostali internowani i umiesz-
czeni w obozach. W tym obozie zna-
lazł się również generał Stanisław
Maczek. Kadra oficerska wraz z ge-
nerałem Maczkiem z Węgier przedo-
stała się do Francji. Nie jest mi wia-
domo w jakich okolicznościach wu-
jek został ranny w prawy bark i prze-
niesiony został do służby kwatermi-
strzowskiej.

Wraz z wojskiem generała Stani-
sława Maczka został ewakuowany do
Wielkiej Brytanii.

Śpij spokojnie wujku w grobie,
niech się Iwonicz przyśni Tobie.

Ludwik Grzegorczyk - pierwszy z prawej
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W dniu 1 lipca 1945 roku w Londynie otrzymał nominację na kapi-
tana Wojska Polskiego, którą podpisał Generał Dywizji, Naczelny wódz
Tadeusz Bór- Komorowski.

Z dniem 1 stycznia 1946 roku kapitan WP Ludwik Grzegorczyk
został przeniesiony do Korpusu Oficerów Piechoty.

Po wojnie zamieszkał w małym szkockim miasteczku Newburgh, gdzie
pracował w Akademii Kadetów, do chwili przejścia na emeryturę.

Niestety nie było Mu dane doczekać wolnej Polski, otwarcia granic
i powrotu do ukochanego Iwonicza.

Zmarł w Szkocji 14 stycznia 1982 roku.

W czerwcu 2016 roku spełniło się moje marzenie o odnalezieniu
mogiły wujka Ludwika. Nie było to takie proste i łatwe. Wiedziałam
tylko, że jest pochowany na cmentarzu wojskowym, ale nikt z rodziny
nie wiedział w jakiej miejscowości. Przeglądając Internet znalazłam in-
formację, że w Szkocji jest 54 cmentarzy na których znajduje się 763
polskie mogiły. Nie wszystkie groby są jeszcze skatalogowane. To przed-
sięwzięcie było jak szukanie przysłowiowej igły w stogu siana, tym bar-
dziej, że od śmierci wujka minęło 34 lata.

Nieocenioną pomoc okazał mi Pan Robert, Polak zamieszkały
w Szkocji, którego hobby jest fotografowanie i dokumentowanie cmen-
tarzy, na których są mogiły polskich żołnierzy. Po nawiązaniu kore-
spondencji e-mail, to właśnie on podał mi lokalizację i zdjęcie nagrobka
wujka, które wykonał w ubiegłym roku tj.2015. na cmentarzu w Perth.

Z dr Józefem Aleksiewiczem

3 Maj w Iwoniczu-Zdroju, p. porucznik
Ludwik Grzegorczyk prowadzi defiladę
(w tle „Krakowiak”)

1939 ON Sanok
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Na tym cmentarzu jest 381 polskich
mogił.

Teraz pozostało zaplanować podróż
do Szkocji. Zadanie miałam ułatwione
ponieważ mój syn Sławek mieszka w
Anglii i obiecał, że spełni moje marze-
nie. To była długa podróż samochodem
– 700 km w jedną stronę.

Dnia 7 czerwca stanęłam przed

bramą cmentarza w Perth i nad mogiłą
wujka.

Na wielu cmentarzach, gdzie są
mogiły polskich żołnierzy widnieją
nazwiska obce nawet dla bliskich.
Wynika to z tego, ze niektórzy byli
zmuszeni ukrywać swoje rodowody,
a szczególnie żołnierze, którzy ucie-
kali z Wermachtu do wojska polskie-

go.
Z pamiątek po wujku został mi

Jego portfel ze zdjęciem i kawałkami
różańca.

Warto spełniać swoje marzenia. To
była najpiękniejsza podróż w moim
życiu, jak Bozia da to może nie ostat-
nia.

Maria Kalinowska

Pamiątki po Ludwiku Grzegorczyk (portfel ze zdjęciem i kawałki różańca)

Napis na obelisku przed kwaterą polskich żołnierzy na Cmentarzu
w Perth (Szkocja)
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Na tym samym cmentarzu w
szkockim mieście Perth spoczywa
bowiem jeszcze inny iwonicki boha-
ter z czasów II wojny światowej –
Władysław Kinel. Z momentem na-
stania wojny wielu mężczyzn zostało
zmobilizowanych do czynnej służby
wojskowej. Ten obowiązek wobec
Ojczyny wypełnili także mieszkańcy
Iwonicza. Wielu zmobilizowanych
żołnierzy, po zdradzieckiej napaści
sowietów na Polskę w dniu 17 wrze-
śnia 1939 roku, musiało przejść wo-
jenny szlak na południe Europy, a tak-
że przez Azję Mniejszą i Afrykę. Nie-
jednokrotnie była to jedyna szansa na
połączenie się z polskimi oddziałami
walczącymi z niemieckim okupantem
w Zachodniej Europie.

Władysław Kinel był strzelcem,
żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na
Obczyźnie. Urodził się 6 październi-
ka 1894 roku w Iwoniczu jako syn
Pawła i Marii z Suchów. Po wybu-
chu II wojny światowej został zmo-
bilizowany do czynnej służby w Woj-
sku Polskim. Przeszedł szlak bojowy
w Europie Zachodniej, gdzie walczył
z Niemcami. Następnie skierowany
wraz z oddziałem do Wielkiej Bryta-
nii. Po wojnie, zgodnie z propagan-
dową polityką PRL, uznany za zagi-
nionego. Według późniejszych infor-
macji, ofiara walk o Monte Cassino
w 1944 roku. W rzeczywistości Wła-
dysław Kinel poległ 1 maja 1943 roku
w Perth w Wielkiej Brytanii i pocho-
wany został z honorami na Polskim
Cmentarzu Wojennym Jeanfield
w mieście Perth w Szkocji.

Do poszukiwania informacji
o losach Władysława Kinela za-

inspirowała mnie moja babcia, śp. Le-
onarda Krupa, córka Anieli Kinel
i siostrzenica bohatera. Nieocenionym
narzędziem okazał się, podobnie jak
w przypadku Pani Marii Kalinow-
skiej, Internet. To tam odnalazłem
elektroniczną wersję wydanego przez

      Przygotowując wraz z Redakcją kolejny numer „Naszej Wspólnoty” zapoznałem się z bardzo ciekawym
artykułem Pani Marii Kalinowskiej, która przedstawiła sylwetkę swojego wuja Ludwika Grzegorczyka, żołnierza
Wojska Polskiego zmarłego wiele lat po wojnie i pochowanego na polskim cmentarzu wojennym w Perth z Szkocji.
Wywiązana w gronie redakcyjnym dyskusja skłoniła mnie do przybliżenia raz jeszcze sylwetek innych iwonickich
bohaterów walczących na frontach Europy Zachodniej.

Iwoniccy żołnierze w oddziałach
Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie

Instytut Historyczny im. gen. Sikor-
skiego w Londynie w 1952 roku „Wy-
kazu Poległych i Zmarłych Żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie
w latach 1939-1946”. W szóstym roz-
dziale tego monumentalnego, liczące-
go blisko 400 stron dzieła, zatytuło-
wanym „Dowództwa i Oddziały w W.
Brytanii 1940-46” przedstawiono
szczegółowe dane dotyczące wuja,
w tym nazwisko, imię, stopień woj-
skowy, datę i miejsce urodzenia, wo-
jewództwo, datę i miejsce śmierci, na-
zwę cmentarza i numer grobu. W su-
mie we wspomnianym wykazie zna-
lazło się 15 783 nazwiska żołnierzy
poległych i zmarłych w Polskich Si-
łach Zbrojnych na Obczyźnie w la-
tach 1939-1946.

W Przedmowie do wymienione-
go wyżej dzieła gen. Władysław An-
ders napisał: „W ręce czytelników
polskich oddaje się pracę, która każ-
dym słowem, każdym nazwiskiem i
każdą liczbą mówi o bohaterstwie
Żołnierza Polskiego. „Wykaz pole-
głych i zmarłych” jest historycznym
dokumentem umiłowania wolności.
Poprzez długie pokolenia Polacy za-
wsze bez wahania poświęcali najwyż-
sze dobro ziemskie – swe życie – dla

walki o wolność Narodu. Tak właśnie
dzieje się i w naszym pokoleniu. Su-
mienne a jednocześnie przejrzyste
opracowanie, zawarte w tej książce,
mówi jedynie o nazwiskach żołnierzy
poległych i zmarłych w Polskich Si-
łach Zbrojnych, które walczyły na ob-
czyźnie. Ze zrozumiałych względów
niedostępne są wciąż dokładne dane
naszych wielkich i tragicznych strat
żołnierskich na terenie Sowietów
i w Polsce podczas ostatniej wojny.
Naród nasz jednakowo gorąco pa-
mięta o wszystkich swoich poległych
żołnierzach, wierząc, że z ich boha-
terskiej ofiary wyrośnie Wolność i Nie-
podległość Rzeczypospolitej. Praca
niniejsza będzie ważną podstawą dla
przyszłych badań historyków, którzy
będą mogli w pełni ocenić wielkie zna-
czenie istnienia i działań Polskich Sił
Zbrojnych na obczyźnie podczas 2-ej
wojny światowej. Wszystkim, którzy
przyczynili się do ukazania się tej pra-
cy składam serdeczne żołnierskie po-
dziękowanie. W. Anders”.

Wskazany w „Wykazie” polski
cmentarz wojenny w szkockim Perth
bez większego trudu udało się odna-
leźć w Internecie. Los nadal mi sprzy-
jał, bowiem okazało się, że groby na

Polski Cmentarz Wojenny w Perth (Szkocja)
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tym cmentarzu zostały skatalogowa-
ne, starannie sfotografowane a ich
zdjęcia udostępnione na stronie inter-
netowej cmentarza. Choć babci nigdy
nie udało się wyjechać do Szkocji
i zapalić symboliczną świeczkę na
grobie swego wuja, była bardzo
szczęśliwa mając świadomość, że
jego wojenny trud i bohaterska śmierć
zostały docenione przez legalny pol-
ski rząd i Prezydenta na uchodźstwie.

 Innym jeszcze bohaterem, o któ-
rym nie należy zapominać jest Józef

Grób Władysława Kinela na polskim
cmentarzu wojennym w Perth (Szkocja)

Kinel. Był strzelcem, żołnierzem 3
Dywizji Strzelców Karpackich. Uro-
dził się w Iwoniczu w 1915 roku jako
syn Pawła i Marii z Suchów oraz brat
Władysława Kinela. Rodzinny prze-
kaz potwierdzony w dokumentach
dowodzi jego udziału w walkach o
Monte Cassino. W czasie wojny tra-
fił do niewoli, z której zdołał uciec.
Pracował później przez pewien czas
w polskim zagłębiu naftowym w Bo-
rysławiu. Rodzinny dom w Iwoniczu
odwiedził raz, rozmawiał z trzema
kilkuletnimi córkami nie żyjącej już
wówczas jego siostry Anieli, obiecu-
jąc, że zabierze je do siebie, pokaże
swój dom otoczony pięknym sadem.
Nigdy już jednak nie wrócił. Przez
lata rodzina nie miała też wieści o lo-
sach Władysława.      

Na froncie Europy Zachodniej,
w maju 1940 roku pod Dunkierką
(port francuski) w czasie silnego bom-
bardowania lotnictwa niemieckiego
zginął Józef Jakubowicz, syn Michała
i Marii. Urodził się 12 września 1912
roku w Iwoniczu na Zadworze. Ukoń-
czył Szkołę Podstawową w Iwoniczu,
Gimnazjum w Rozwadowie, a później
Uniwersytet we Lwowie, gdzie po uzy-
skaniu stopnia doktora, został profe-

sorem matematyki na wydziale mate-
matyczno-fizycznym. Był poruczni-
kiem artylerii Wojska Polskiego. Po
kampanii wrześniowej, razem z wie-
loma innymi oddziałami Wojska Pol-
skiego przedostał się przez Rumunię
do Francji, gdzie wstąpił  do formują-
cej się dywizji Wojska Polskiego przy
oddziałach wojsk francuskich.

Kapitan Ludwik Grzegorczyk,
strzelcy Józef i Władysław Kinel oraz
porucznik Józef Jakubowicz walczy-
li o prawdziwie wolną i suwerenną
Polskę. Choć marzenia swego nie
spełnili za życia, bo ich ukochana
Ojczyzna po zakończeniu wojny zna-
lazła się na kolejne 50 lat pod nową,
tym razem sowiecką okupacją, pa-
mięć o ich bohaterstwie i chwalebnych
czynach jest obowiązkiem obecnych
i przyszłych pokoleń. Pielęgnowanie
tej pamięci powinno wykraczać poza
rodzinne więzy i niniejszy artykuł jest
pierwszym stopniem na drodze upa-
miętnienia i utrwalenia w świadomo-
ści współczesnych Iwoniczan sylwe-
tek swoich bohaterów, którzy choć
z dala od ojcowizny walczyli i umie-
rali za każdy wolny skrawek - rów-
nież iwonickiej ziemi.

Grzegorz Nieradka
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Papież Franciszek przed południem
tego dnia  poświęcił bardzo dużo czasu
na modlitwę, na milczące przejście
przez bramę obozu, na modlitwę przy
ścianie śmierci, na modlitwę również w
celi śmierci św. Maksymiliana, na prze-
jazd długiego odcinka drogi z rampy
kolejowej   w Birkenau, na powolne
przejście  i zatrzymanie się przy każdej
z tablic upamiętniających zgładzonych
przedstawicieli różnych narodów, na
przytulenie każdego z dwunastu ocala-
łych z Auschwitz, na chwilę spotkania

Homilia ks. Kazimierza Giery
W ubiegły piątek 29 lipca 2016 r. przeżywaliśmy wizytę ojca św. Franciszka w Oświęcimiu. Franciszek jest

trzecim papieżem, który odwiedził  ten obóz koncentracyjny. Każdy papież wybrał inną formę wizyty. Jan Paweł
II odprawił tam Eucharystię. Benedykt XVI ograniczył się do modlitwy i do podjętej w wygłoszonym tam przemó-
wieniu refleksji nad zbrodnią dokonaną przez jego rodaków. Papież „z końca świata” postanowił zachować całko-
wite milczenie. Wybrał chyba najbardziej wymowny sposób odwiedzenia hitlerowskiego obozu zagłady w Oświę-
cimiu. Chciał, by ta jego wizyta przemówiła poprzez ciszę. Wyraźnie powiedział o tym podczas konferencji praso-
wej 26 czerwca 2016 r. na pokładzie samolotu, gdy wracał   z Armenii: „Chciałbym udać się do Auschwitz, do tego
miejsca grozy bez przemówień, bez wielu ludzi,… Sam, wejść   i modlić się, aby Pan dał mi łaskę płaczu”.

z przedstawicielami Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata. Na zakończe-
nie wizyty w Auschwitz Papież napisał
w złotej księdze tamtego obozu-mu-
zeum: «Panie, miej litość nad swoim
ludem. Panie, przebacz tak wiele okru-
cieństwa»” Papież, który czuje ludzką
nędzę, mógł zobaczyć dno ludzkiego
istnienia. Miał swoje zasady, pięknie,
przeżywał to w swoim sercu. Mówić w
tym miejscu kaźni i niezliczonych
zbrodni przeciwko Bogu  i człowieko-
wi, nie mających sobie równych w hi-

storii, jest rzeczą prawie niemożliwą .
Ten gest papieża  uświęcił miejsce, które
dla nas wszystkich jest szczególne, miej-
sce przesiąknięte historią, krwią, męką
i dramatem milionów ludzi.

To wydarzenie niedawno przeży-
wane każe nam dzisiaj uczynić pew-
ne porównanie do szczególnego miej-
sca w Iwoniczu, którym jest Las Gra-
biński a w nim dolina z pomnikiem
upamiętniającym 72 żołnierzy Armii
Krajowej i Batalionów Chłopskich
zamordowanych przez hitlerowców

         W niedzielę 31 lipca o godz.
18.00 w Iwoniczu obchodzono ko-
lejną rocznicę mordu dokonanego na
polskich patriotach w Lesie Grabiń-
skim. Uroczystość, pierwotnie zapla-
nowana pod pomnikiem pomordowa-
nych, ze względu na niepewną pogo-
dę została przeniesiona do kościoła
parafialnego w Iwoniczu. Podczas uro-
czystej Mszy św. modlono się za za-
mordowanych 72 lata wcześniej
członków ruchu oporu pochodzą-
cych w większości z Lubatowej.

Sprawujący Mszę św. ks.
proboszcz Kazimierz Giera, w ho-
milii przybliżył kontekst historycz-
ny wydarzeń sprzed siedmiu dekad
oraz wskazał na wartości, jakie ta
ofiara z życia przyniosła następnym
pokoleniom (zamieszczamy poniżej)

Po Mszy św., w towarzy-
stwie pocztów sztandarowych, zo-
stały złożone kwiaty i zapalone
znicze na Grobie Nieznanego Żoł-
nierza w Iwoniczu. Hołd zamordo-
wanym, przy Grobie Nieznanego
Żołnierza, złożyli: Burmistrz Wi-
told Kocaj i jego zastępca Jacek
Rygiel, przewodniczący Rady
Miejskiej Józef Sowiński z radny-

mi, delegacja mieszkańców Lubatowej
pod przewodnictwem sołtysa Józefa
Turka, delegacja kombatantów, której
przewodniczył Marian Grysztar, dele-
gacja Iwonickiego Stowarzyszenia
„Ocalić od zapomnienia”, które repre-
zentowali Prezes Rajmund Boczar i Ka-
zimierz Deręg oraz córka zamordowa-
nego partyzanta ze swoimi wnukami.

      Następnie część osób pojechała do
Lasu Grabińskiego, gdzie pod pomni-
kiem ku czci zamordowanych kwiaty
złożyli Burmistrz Witold Kocaj i jego za-
stępca Jacek Rygiel, Józef Turek i Ma-
rian Grysztar w towarzystwie umundu-
rowanych kombatantów oraz Rajmund
Boczar i Kazimierz Deręg reprezentują-
cy nasze Stowarzyszenie. Po złożeniu

kwiatów nastąpiła spontaniczna część
wspomnieniowa, gdyż córka zamor-
dowanego partyzanta dzieliła się z ze-
branymi swoimi wspomnieniami.
Momentalnie wróciła atmosfera tam-
tych strasznych czasów, czasów he-
roizmu i beznadziei po utracie naj-
bliższych.

Żałować tylko należy, że tak nie-
wiele osób wzięło udział w uroczy-
stości, bo pamięć historyczną należy
pielęgnować i wyciągać z niej wnio-
ski, aby czasy wojny już nigdy nie
powróciły.

Marek Bliżycki

        str. internet.
www.ocaliwonicz.pl

 

Uroczystość 72. rocznicy mordu
w Lesie Grabińskim
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Miesiąc sierpień obfitował w uroczystości  „DOŻY-
NEK”. W naszej parafii tradycję tę zaakcentowało Koło Go-
spodyń Wiejskich z przewodniczącą P. Zofią Kielar i sołtysem
wsi P.Waldemarem Niemczyk.

W uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia  przy-
nieśli do kościoła na uroczystą dziękczynną Mszę św. dożyn-
kowy wieniec. (prezentujemy na stronie drugiej okładkowej)

Misterne wykonanie zadziwia i pokazuje zdolności arty-
styczne Pań a także Panów, którzy pomagają montować pod-
stawy drewniane. Tu ukłon i podziękowanie w stronę Panów.
W poprzednich latach byli to: Pan Wincenty Rygiel, Pan Jan
Szul, Panowie Kenarowie z Floriańskiej, a w tym roku Pan
Tadeusz  Bolanowski.

Wieniec tegoroczny prezentowały Panie z KGW i Pan
sołtys w Polańczyku 28 sierpnia podczas XXXIII Dożynek Ar-
chidiecezji Przemyskiej i XVI Dożynek Województwa Podkar-
packiego. Organizatorami tych dożynek byli: Duszpasterstwo
Rolników Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpackie Stowarzy-
szenie Samorządów Terytorialnych Gmina Solina i Parafia NMP
Królowej Polski w Polańczyku.

Mszę św. dziękczynną  i uroczystości  akcentowano pod
hasłem: DO MATKI MIŁOSIERDZIA.

w dniu 24 lipca 1944 roku. Las ten
jest przesiąknięty krwią, męką, dra-
matem tych ludzi i cierpieniem ich
bliskich. To miejsce jest historią i na
trwale wpisało się  w tożsamość na-
szej społeczności. W ciszy chylimy
czoło przed tymi,  którzy tam zostali
zamordowani - naszymi bliskimi,
krewnymi, rodakami. Obecność nasza
jest wołaniem o przebaczenie i pojed-
nanie, jest połączona z  modlitwą do
Pana Boga, aby taki dramat się nie
powtórzył. Bo tylko Bóg może otwo-
rzyć i oczyścić ludzkie serca, ale rów-
nież ludzi, którzy zostali zamordowani
obdarzyć wieczną radością. Modlimy
się też o dar pojednania wszystkich,
którzy w tej godzinie naszych dziejów
wciąż cierpią pod panowaniem niena-
wiści  i przemocy.

Może tak jak w Auschwitz nasu-
wają się pytania: Dlaczego  Pan Bóg
milczał ? Przychodzą na myśl słowa
Psalmu 44, zawierające skargę cier-
piącego Izraela: "...starłeś nas na
proch w miejscu szakali  i okryłeś nas
mrokiem. Lecz to z Twego powodu
ciągle nas mordują, mają nas za owce
na rzeź przeznaczone”. (Ps 44,27).
Ten krzyk trwogi cierpiącego Izraela,
który wzywa Boga w godzinie ogrom-
nej udręki, jest równocześnie woła-
niem o pomoc wszystkich ludzi, któ-
rzy w historii - wczoraj, dziś i jutro -

płacą cierpieniem za umiłowanie
Boga, prawdy i dobra; a jest ich wie-
lu również dziś.  Nam chrześcijanom,
którzy czujemy  się w sposób szcze-
gólny zjednoczeni z tajemnicą Krzy-
ża przypominają wiarę, która głosi,
że sam Bóg zstąpił do piekła ludz-
kiego cierpienia i cierpi razem
z nami.

Nie możemy przeniknąć tajemni-
cy Boga - widzimy tylko jej fragmen-
ty i błądzimy, gdy chcemy stać się
sędziami Boga i historii. Nie obroni-
my w ten sposób człowieka, przeciw-
nie, przyczynimy się do jego znisz-
czenia. Ostatecznie powinniśmy wy-
trwale   i pokornie, wołać do Boga: „
Nie zapominaj o człowieku, którego
stworzyłeś! To nasze wołanie winno
jednocześnie przemieniać nasze ser-
ca, aby obudzić ukrytą  w nas obec-
ność Boga - by Jego moc, którą zło-
żył w naszych sercach, nie została
stłumiona i zagrzebana w nas przez
egoizm, pychę, strach przed ludźmi,
obojętność, życie bez zasad, dostoso-
wane do okoliczności dla doraźnych
korzyści. To tak ważne teraz, gdy po-
jawiają się nowe zagrożenia, gdy w
ludzkich sercach zdają się panować na
nowo moce ciemności: z  jednej strony
nadużywanie imienia Bożego dla uspra-
wiedliwienia ślepej przemocy wobec
niewinnych osób; z drugiej cynizm, któ-

ry nie uznaje Boga i szydzi z wiary
w Niego. Wołamy do Boga, aby pomógł
ludziom opamiętać się    i zrozumieć,
że przemoc nie buduje pokoju, ale ro-
dzi tylko dalszą przemoc - potęgujące
się zniszczenie, które sprawia, że w
ostatecznym rozrachunku przegrywają
wszyscy. Bóg, w którego wierzymy, jest
Bogiem rozumu - takiego jednak rozu-
mu, który na pewno nie jest tylko natu-
ralną matematyką, ale który stanowi
jedność z miłością i dobrem. Prosimy
Boga i wołamy do ludzi, aby ten rozum
- rozum miłości  i afirmacji, mocy po-
jednania  i pokoju - przeważył nad gro-
żącym nam irracjonalizmem czy rozu-
mem fałszywym, oderwanym od Boga.

 Czas miniony nie jest tylko prze-
szłością. W jakiś sposób dotyczy nas
wszystkich i wskazuje drogi, którymi nie
należy iść, jak też drogi, którymi pójść
można. Ci ludzie, których imiona i na-
zwiska wypisano na kamieniu wstrzą-
sają naszą pamięcią, wstrząsają naszym
sercem. Nie chcą wywoływać w nas nie-
nawiści, ale raczej pokazują, jak strasz-
ne jest dzieło nienawiści. Chcą, aby ro-
zum uznał zło za zło i je odrzucił, chcą
budzić w nas odwagę dobra i opór wo-
bec zła. Chcą wzbudzić w nas uczucia,
które wyrażają słowa ze starożytnej lite-
ratury greckiej: / Sofokles, Antygona /
„Nie jestem tu, aby razem nienawidzić,
lecz by razem miłować”.
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Renowacja pomnika na  grobie Józefa Puchalskiego

         Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”
realizując kolejne założenia planu działań na bieżący rok roz-
poczęło renowację pomnika na grobie Józefa Puchalskiego
żyjącego w latach 1820-1890. Grób ten stał się obiektem
zainteresowania Stowarzyszenia w chwili, gdy tzw. „wieść
gminna” przyniosła informację, że Józef Puchalski walczył
w szeregach powstańców podczas Powstania Styczniowe-
go. Poszukiwania dokumentów historycznych nie potwier-
dziły tego faktu, ale pomnik wart jest odrestaurowania ze
względu na swoją wartość artystyczną. Chcąc ocalić od za-
pomnienia pamięć o zmarłym, kierujemy do wszystkich proś-
bę o odkrycie faktów z życia Józefa Puchalskiego. Może żyją
jeszcze krewni, którzy są w stanie potwierdzić lub zaprze-
czyć informacjom o jego udziale w Powstaniu Styczniowym.
Bardzo prosimy o pomoc i kontakt w tej sprawie. Jeśli nawet
nie znajdziemy jednoznacznych potwierdzeń, to na starym
cmentarzu przybędzie kolejny odrestaurowany pomnik.

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki

S p r o s t o w a n i e
W poprzednim numerze Naszej Wspólnoty  Nr 183, s.24 pod art. „Festyn parafialny” pominię-
to dwóch sponsorów: Ochotniczą Straż Pożarną z Iwonicza, która wypożyczyła stoliki i ławki
oraz Hurtownię Feniks Sp. z o.o. z Krosna, która pomogła w dekoracji (balony). Przepraszamy
bardzo i serdecznie dziękujemy.

Najnowsze działania Iwonickiego Stowarzyszenia
„Ocalić od zapomnienia”

Modernizacja otoczenia Grobu Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu
Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od

zapomnienia” w ścisłym współdziałaniu
z władzami naszej Gminy rozpoczęło mo-
dernizację otoczenia Grobu Nieznanego
Żołnierza na nowym cmentarzu w Iwo-
niczu. Zakres prac przewiduje wyczysz-
czenie pomnika i odnowienie tablic na-
grobnych oraz wymianę częściowo po-
łamanych płyt chodnikowych wokół po-
mnika i na placu przed pomnikiem na
kostkę brukową. Powierzchnia placu
przed Grobem ulegnie zmniejszeniu i zo-
stanie zastąpiona trawnikiem. W celu ra-
cjonalizacji kosztów kostka brukowa w
całości pochodzić będzie „z odzysku” po
pracach rewitalizacyjnych prowadzo-
nych w centrum Zdroju.

Cieszy nas fakt, że jest to kolejna ini-
cjatywa realizowana przy dobrej współ-
pracy z Urzędem Gminy i Zakładem Go-
spodarki Komunalnej.

Tekst i zdjęcia: Marek Bliżycki
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Obecnie stosuje się surowice,
szczepionki oraz antybiotyki, które
oprócz objawów niepożądanych, po-
wodują uodpornienie wielu szczepów
bakterii, czego nigdy nie ma po za-
stosowaniu czosnku. Jest przy tym
bardzo mało toksyczny dla człowie-
ka. Nie jest wskazany jedynie dla osób
z niskim ciśnieniem krwi, w ostrym
nieżycie żołądka i jelit oraz dla ma-
tek karmiących.

Dokuczliwy zapach, jaki występu-
je przez pewien czas po jego spoży-
ciu, można zmniejszyć jedząc jedno-
cześnie świeże liście pietruszki, sele-
ra lub estragonu lub żując jabłko,
gumę do żucia z chlorofilem albo kil-
ka ziaren kawy. Dostępne na rynku
gotowe preparaty czosnkowe mają
wprawdzie tylko słaby zapach, ale im
są bardziej bezwonne, tym z reguły
są mniej skuteczne.

Czosnek surowy ma silniejsze
działanie przeciwbakteryjne. Gotowa-
nie nie zmniejsza jednak innych wła-
ściwości czosnku, takich jak działa-
nie przeciwzakrzepowe i ochronne na
układ krążenia. Gotowanie i smaże-
nie nie upośledzają też działania
czosnku na układ trawienny oraz wła-
ściwości przeciwrakowych.

Właściwości lecznicze czosnku
Czosnek i jego przetwory maja

udowodnione wynikami wielu badań
wszechstronne i skuteczne działanie.
Przede wszystkim działają bakterio-
bójczo, niszczą liczne drobnoustroje,
drożdże, grzyby i wirusy. Wywiera
również znaczące działanie na prze-
wód pokarmowy, gdyż zwiększa wy-
dzielanie soków trawiennych, pobu-
dza wytwarzanie żółci i ułatwia jej
przepływ, wzmaga przyswajanie
składników pokarmowych, hamuje
nadmierną fermentację, umożliwia
swobodne odchodzenie gazów. Zabi-
ja również pasożyty jelitowe, zwłasz-
cza owsiki, glisty a nawet obezwład-
nia tasiemce.

Znane jest też korzystne działanie
czosnku na układ krążenia przez ob-
niżanie ciśnienia krwi i w pewnym
zakresie normalizację czynności dy-
namicznych serca, nieznaczne zwięk-
szenie siły skurczu i zwolnienia pulsu
do poziomu fizjologicznie uzasadnio-
nego. Duże znaczenie ma działanie
przeciwmiażdżycowe czosnku, wsku-
tek obniżania poziomu cholesterolu
i kwasów tłuszczowych we krwi.

Czosnek działa również skutecznie
na drogi oddechowe, gdyż zmniejsza
skurcze i stan zapalny, niszczy bakte-
rie, pobudza wydzielanie śluzu, uła-
twia odkrztuszanie, a także łagodzi
uczucie duszności. Najskuteczniejsze
pod tym względem są świeżo utarte lub
pokrojone ząbki czosnku lub wyciśnię-
ty sok.“Poza tym czosnek ma działa-
nie przeciwcukrzycowe, przeciwreu-
matyczne, a nawet w pewnym sensie
przeciwnowotworowe wskutek właści-
wości wirusobójczych, zwiększają-
cych ogólną odporność organizmu
i moczopędnych.

Lecznicze przepisy I

Czosnek na podwyższone ciśnienie
1 główka czosnku 1/2 l wody,

3 cytryny - Gotować czosnek z wodą
przez 10 minut. Ostudzić, przecedzić.
Wlać płyn do butelki i dodać sok
z cytryn. Pic codziennie po kieliszku
na czczo.

Zmiażdżyć 1 ząbek czosnku i za-
lać go na noc szklanką przegotowa-
nej zimnej wody. Wypić rano przed
śniadaniem.

Zupa z czosnku przy podwyższo-
nym ciśnieniu

5-6 ząbków czosnku
trochę oliwy z oliwek
1,5 l mleka
2 żółtka
sól, pieprz
Posiekać czosnek i podsmażyć na

oliwie, zalać mlekiem. Po zagotowa-

niu należy zmniejszyć ogień i , mie-
szając, dodać żółtka. Posolić i popie-
przyć do smaku. Podawać z grzan-
kami z chleba.

Wyciąg z czosnku bezwonny
30 ząbków czosnku obrać z łusek,

posiekać bardzo drobno lub utrzeć na
miazgę, ewentualnie zmiksować w 1 l
przegotowanej chłodnej wody, dodać
sok z 500 g cytryn, wymieszać, rozlać
do małych słoików z przykrywkami
i przechowywać w lodówce. Pic po
1 łyżeczce lub 1 łyżce stołowej 1-3 razy
dziennie na 1 godzinę przed posiłkami.
Przy dłuższym stosowaniu kontrolować
ciśnienie krwi – dotyczy to zwłaszcza
osób z niskim ciśnieniem. Wyciąg ma
wszystkie działania czosnku.

Nalewki na czosnku
200 g czosnku, 1 l alkoholu 60

proc. - Obrany ze skórki i posiekany
czosnek zalać alkoholem i odstawić
w zamkniętym naczyniu na 10 dni.
Przecedzić. Dawkowanie: 20-30 kro-
pli 2-3 razy dziennie przeciwko ni-
cieniom i innym chorobom wymienio-
nym wyżej.

50g zmiażdżonego czosnku zalać
150g koniaku. Odstawić w zamknię-
tym naczyniu na 14 dni. Po tym cza-
sie przecedzić i pić dwa razy dzien-
nie, dwie godziny po jedzeniu, po 25
kropli w kieliszku, dodając nieco prze-
gotowanego mleka. Nalewka ma za-
stosowanie przy nadciśnieniu tętni-
czym i podwyższonym cholesterolu.

Czosnek w plasterkach
Pokroić 1-2 ząbki czosnku na pla-

sterki i nie rozgryzając w ustach po-

Czosnek – wszechstronny lek

COŚ DLA ZDROWIA

Właściwości dezynfekujące czosnku znane są już od ponad 4500 lat. Działanie dezynfekujące czosnku jest tak
silne, że podobno wystarczą 3 minuty, aby sok czosnku zniszczył kolonię bakterii. Przed erą antybiotyków
czosnek był w powszechnym użyciu jako chroniący przed chorobami zakaźnymi, mającymi charakter epidemii
– cholerą, dżumą, durem brzusznym, durem plamistym, grypą i innymi.
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łknąć, popić 1/4 szklanki wody
i wkrótce zjeść posiłek. Zapewnia to
bezwonny oddech, natomiast nie
zmniejsza skuteczności działania. Je-
śli jednak czosnek ma działać w ja-
mie ustnej, wówczas najlepiej jest pla-
sterki lub miazgę położyć na cienki
chleb posmarowany masłem i powoli
żuć. Nie uniknie się przykrego zapa-
chu, ale zwiększa to skuteczność,
zwłaszcza w stanach ropnych.

Lecznicze przepisy II

Ocet z czosnku
50 g czosnku
100 g octu
Posiekać czosnek, zalać octem

i odstawić na 10 dni.
Dawkowanie: 20-30 kropli 2-3 razy

dziennie przeciwko biegunce i innym
chorobom wymienionym wyżej.

Przeciwko biegunce
Czosnek rozgnieść albo posiekać,

wymieszać z natką pietruszki i ma-
słem i używać do chleba. Można tak-
że posiekać 5-6 ząbków czosnku, za-
lać szklanką wody i odstawić na noc,
a następnie przecedzić. Pić 3 razy
dziennie po 1 szklance. Taki sam eks-
trakt stosuje się do przepłukiwania
dziąseł przy paradentozie.

Przeziębienie – zapobiegawczo
24 duże ząbki czosnku i 3 całe

dobrze umyte cytryny (przeciąć na
4 części i usunąć pestki) przepuszcza-
my przez maszynkę do mięsa.
Wszystko zalewamy litrem przegoto-
wanej i ostudzonej wody i zostawia-
my pod przykryciem na 24 godziny
w chłodnym miejscu. Przecedzamy
i zlewamy do butelek z ciemnego
szkła. Pijemy 1-2 kieliszki dziennie.

Ugotować na parze 4-6 ząbków
czosnku bez zdejmowania błoniastej
osłonki, którą usuwamy po ugotowa-
niu. Zjadać codziennie przed snem
całą porcję dokładnie przeżuwając.
Kurację przeprowadzać 2 razy w roku
przez 2 tygodnie.

Przeziębienie
Obrane ząbki czosnku (dorośli 50-

60 g, dzieci 1-5 lat – 25 g, 5-15 lat –
40 g) zalać 250 ml wrzącej wody
i moczyć przez 12 godzin. Dzieciom
do 12 lat podawać po 1 łyżeczce a star-
szym i dorosłym po 1 łyżce stołowej

2-4 ząbki czosnku drobno posie-

kać lub przecisnąć przez praskę. Za-
lać szklanką gorącego mleka, dodać
1 łyżeczkę miodu. Pić codziennie
przed snem.

Czosnek na bezsenność
25 kropli nalewki czosnkowej roz-

puścić w szklance letniej wody, do-
dać pół łyżeczki miodu i wypić przed
snem.

Wywar z czosnku na problemy
z trawieniem

25 g czosnku
1 l wody lub mleka
Czosnek gotować z wodą lub mle-

kiem przez 15 minut, przecedzić. Pić
2 szklanki dziennie na lepsze trawie-
nie, przeciwko biegunce, podwyższo-
nemu ciśnieniu i gazom.

Lecznicze przepisy III

Czosnek na pasożyty jelitowe
Codziennie na czczo pół godziny

przed posiłkiem należy wypić filiżan-
kę mleka zagotowanego z kilkoma
drobno pokrajanymi ząbkami czosn-
ku. Kuracja trwa 14 dni.

Dorośli 15-20 kropli nalewki na
alkoholu rozcieńczonej wodą 3 razy
dziennie.

3-4 ząbki czosnku gotować 20
minut w 0,25 l wody lub mleka. Pić 2
razy dziennie po szklance przez 3-4
dni. Po miesiącu powtórzyć kurację.

3-4 ząbki czosnku zalać filiżanką
gorącej wody lub mleka. Moczyć
przez noc. Wypić nazajutrz na czczo.
Stosować przez 3 tygodnie.

Owsiki I – Rozetrzeć 5-8 ząbków
czosnku, zalać szklanką wody o tem-
peraturze pokojowej, wstrząsnąć
i przecedzić. Używać do lewatyw.

Owsiki II – 1 główkę czosnku
oczyścić i posiekać, zaparzyć 1 l
wody lub mleka i po ostudzeniu (naj-
lepiej letni) wykorzystać do lewaty-
wy. Zaleca się również jadanie dużej
ilości czosnku.

Wyciąg olejowy z czosnku na
zapalenia skóry i hemoroidy

Do 50 g obranych z łusek i utar-
tych na miazgę ząbków dodać 200 ml
oliwy lub innego oleju roślinnego
i pozostawić w zamkniętym słoiku na
2 tygodnie w temperaturze pokojowej,
często wstrząsając. Chronić od świa-
tła. Następnie dodać zawartość 5 kap-
sułek Wit. E i wymieszać. Stosować
zewnętrznie do smarowania i okładów
w różnych uszkodzeniach i zakaże-
niach skóry. W przypadku hemoro-
idów przykładać na noc wacik nasy-
cony wyciągiem – regularnie przez
tydzień.

Wyciągiem olejowym nacierać też
skórę z krostami 3-4 razy dziennie.

Czosnek na trudno gojące się
rany

Sok z czosnku, mieszaninę soku
z czosnku i miodu albo nalewkę
z czosnku wykorzystuje się przy le-
czeniu trudno gojących się ran i ro-
piejących wrzodów. Okłady należy
zmieniać kilka razy dziennie.

Czosnek na bóle reumatyczne
Obolałe miejsca masować miesza-

niną rozgniecionego czosnku i oliwy
z oliwek. Chorym na reumatyzm za-
leca się regularne jadanie świeżego
lub gotowanego czosnku.

Bóle reumatyczne łagodzi też na-
cieranie octem czosnkowym.

Na pogryzienia przez insekty
Stosuje się sok albo nalewkę

czosnkową, którą należy zwilżyć
miejsce ugryzienia

Czosnek na odciski
Rozgnieść ząbki czosnku i otrzy-

maną masę położyć na odcisk. \powta-
rzać czynność codziennie przez 15 dni.
W tym samym celu można także wy-
korzystać ząbek czosnku przypieczo-
ny w piekarniku. Najprościej jednak
jest natrzeć kilka razy dziennie odcisk
przekrojonym ząbkiem czosnku.

Do ciepłej osolonej wody wrzucić
drobno pokrojony czosnek i moczyć
w niej nogę, na której znajduje się
odcisk. Odcisk powoli złuszczy się
a czop także zginie.

                       (z internetu)



38   Nasza Wspólnota

Jak zbierać owoce czarnego
bzu?

Z krzewów odcinamy całe balda-
chogrona i układamy je luźno w ko-
szyku. Najlepszy będzie wiklinowy,
ale niech to nie będzie nasz ulubiony
koszyk którego nie chcielibyśmy po-
brudzić.

Przed przygotowaniem czarnob-
zowych smakołyków należy obrać
owoce z szypułek, oczyścić ze wszyst-
kich drobnych śmieci i umyć. Zielo-
ne i czerwonawe, czyli niedojrzałe
jagody oddzielamy. Do dalszego prze-
twarzania wybieramy tylko te całkiem
czarne. W obieraniu owoców z szy-
pułek przydadzą się: widelec, ręka-
wiczki i anielska cierpliwość, ponie-
waż wcale nie jest to taka łatwa czyn-
ność na jaką wygląda. Ale nie warto
się zniechęcać!

Jeszcze przed przystąpieniem do
jakiegokolwiek działania z tym czar-
nym skarbem, trzeba wiedzieć, że
wszystkie czynności z owocami czar-
nego bzu należy wykonywać delikat-
nie i ostrożnie z trzech powodów:

- jagody zgniatają się dość łatwo
podczas wstępnego przygotowania
i wypuszczają sok, a to na nim nam
najbardziej zależy

- ciemnobordowy sok mocno pla-
mi ubrania i nawet Zygmunt Hajzer
mógłby mieć kłopoty z ich usunięciem
– kiedyś takim sokiem barwiono tka-
niny!

- ze względu na swoje trujące
właściwości trzeba uważać aby przy-
padkiem (różne rzeczy się zdarzają)
surowe owoce przed przyrządzeniem
nie trafiły do niczyich (zwłaszcza
dziecięcych) ust

Ze względu na wysoką naturalną
zawartość pektyn w owocach, prze-
twory z czarnego bzu dość łatwo
żelują się samoistnie i zwykle nie ma
potrzeby dosypywać dżemixów, żel-
fixów i innych chemiksów.

Jagody zawierają spore pestki
i w dżemie czy konfiturze będzie ich
bardzo dużo. Kto preferuje dżem typu
mus, powinien przetrzeć owoce po
zagotowaniu (a przed dodatkiem cu-
kru) przez sitko.

Owoce czarnego bzu na 5 sposobów

Przepisy na przetwory z czar-
nego bzu

1. Sok (syrop) z owoców czar-
nego bzu

Składniki: 1kg owoców, 1kg cu-
kru, woda

Najlepszy sok z owoców czarne-
go bzu wychodzi przygotowany w
sokoparowniku (sokowniku), bez
dwóch zdań. Do dolnego naczynia
nalewamy wodę do odpowiedniego
poziomu. Na sitku sokoparownika
rozkładamy owoce i zasypujemy cu-
krem. Podgrzewamy do jego całko-
witego rozpuszczenia. Gorący sok
nalewamy do wyparzonych butelek,
zakręcamy i stawiamy do góry dnem.

2. Dżem z owoców czarnego bzu

Składniki: 2kg owoców, 1 kg cu-
kru, 1 szklanka wody

Obrane i oczyszczone owoce
wrzucamy do garnka, dolewamy
wody i zagotowujemy. Część wody
będzie musiała odparować. Wtedy
dosypujemy cukier i gotujemy do jego
rozpuszczenia. Obserwujemy jak pul-
pa powoli gęstnieje. Napełniamy nią
słoiczki po brzegi i odwracamy do
góry dnem. Dżemik stężeje całkowi-
cie dopiero po ostygnięciu. W czasie
gotowania nie wszystkie owoce pę-
kają. Jeśli im nie pomożemy ugniata-
jąc je dodatkowo tłuczkiem – w dże-
mie będą się trafiały dość często całe
czarne kuleczki. Znam dzieci, dla któ-
rych stało się to przeszkodą w polu-
bieniu tego dżemu

3. Galaretka z owoców czarne-
go bzu

Galaretka zasadniczo niewiele
będzie się różnić od wspomnianego
wyżej dżemu, z tym że tutaj owoce
koniecznie powinniśmy przetrzeć
przez sitko. Można także je wycisnąć
przez lniana ściereczkę, wtedy gala-
retka będzie jeszcze bardziej klarow-
na. Otrzymany sok ważymy, dodaje-
my tyle samo cukru i zagotowujemy.
Zamiast zwykłego cukru, dla pewno-
ści można wziąć taki z dodatkiem
pektyny bo zdarza się czasami, że
galaretka nie chce się zsiąść – dużo
zależy tutaj od jakości użytych owo-
ców. Po zagotowaniu zbieramy pia-
nę i napełniamy słoiczki. Odwraca-
my do góry dnem i pozostawiamy do
ostygnięcia.

4. Konfitura z owoców czarne-
go bzu

Składniki: 1kg owoców, 2kg cu-
kru, 1 szklanka wody

Cukier zalewamy wodą i powoli
ogrzewamy do całkowitego rozpusz-
czenia. Odparowujemy wodę do uzy-
skania gęstego syropu - wtedy doda-
jemy owoce i zagotowujemy. Zbiera-
my powstającą pianę i napełniamy
słoiki po same brzegi. Zakręcamy
zakrętkami, które wcześniej dezynfe-
kujemy spirytusem. Im mniej będzie
powietrza w słoiku tym lepiej konfi-
tury będą się trzymać.

5. Herbatka z suszonych owo-
ców czarnego bzu

Owoce które przeznaczymy do
wysuszenia rozkładamy pojedyncza
warstwą na blasze i suszymy w roz-
grzanym piekarniku uważając, aby się
nie przypaliły. Jeśli posiadamy su-
szarkę do owoców, sprawa jest jesz-
cze prostsza. Po całkowitym wysu-
szeniu owoce są gotowe do zaparza-
nia (wystarczy zalać wrzącą wodą).
Można je również wykorzystać jako
dodatek do ciast.

Uwaga! Surowe owoce czarnego
bzu nie nadają się do niczego, nie
wolno ich jeść! Tyczy się to także pro-

Na krzewach czarnego bzu dojrzewają już smakowite owoce – o ile wiosną nie zebraliśmy wszystkich kwia-
tów do przyrządzenia z nich kwietnych pyszności. Zatem: koszyk i sekator w dłoń i ruszamy na zbiory, zanim
uprzedzą nas w tym ptaki!
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dukcji win i nalewek!!!
Wszystkie części czarnego bzu –

Medycyna ludowa od dawna wy-
korzystuje lecznicze właściwości pe-
stek dyni. Używa się ich, zarówno
u dzieci jak i dorosłych, przeciwko pa-
sożytom układu pokarmowego, m.in.
tasiemcowi uzbrojonemu i nieuzbro-
jonemu, owsikom, gliście ludzkiej
a także tęgoryjcowi dwunastnicy. Ku-
kurbicyna z pestek łatwo przenika do
ciała pasożytów i poraża ich układ
nerwowy. Natomiast nie jest toksycz-
na dla człowieka, gdyż nie wchłania
się w przewodzie pokarmowym i nie
drażni śluzówki. Pestki z dyni, jako
środek zwalczający pasożyty, jest
więc całkowicie nieszkodliwy i moż-
na go stosować przez dłuższy czas za-
miast farmaceutyków. Pestki z dyni
to szczególnie cenny środek w lecze-
niu robaczycy u dzieci, bo nie musi-

Pestki z dyni my przy nim obawiać się przedaw-
kowania i działań ubocznych.

W Brazylii leczy się tasiemca za-
wiesiną z 10-25 kiełkujących nasion
dyni zalanych 30 ml wody (dla dzieci
7-10 pestek). Roztwór wodny, wykry-
tego w pestkach brazylijskiej dyni al-
kaloidu (rozcieńczony w stosunku aż
1:400!) zabija w ciągu 5 minut 90%
robaków u dzieci „in vitro”. Właści-
wości lecznicze polskiej dyni nie są
tak silne i do wybicia robaków po-
trzeba nawet 100-200 g pestek.

W ostatnich czasach pestki dyni
wykorzystuje się również jako lek na
zapalenie prostaty. W krajach bałkań-
skich, gdzie je się dużo pestek z dyni,
niezwykle rzadko spotyka się choro-
bę prostaty. Pestki dyni wykorzystu-
je się także czasami do produkcji go-
towych leków na choroby prostaty.

Jak przygotować i jak stosować
pestki jako lek “Nie zawsze jednak
pestki z dyni skutkują. Zawodzi lecze-
nie pestkami źle wysuszonymi, prze-
palonymi, źle i za długo przechowy-
wanymi. Nie zadziałają najprawdopo-
dobniej gotowe, wyłuskane pestki ze
sklepu, gdyż właściwości lecznicze
mają tylko świeżo wyłuskane pestki.
Nie poskutkują także zbyt małe daw-
ki. Najlepiej pestki dyni do celów lecz-
niczych przygotować samodzielnie.

kwiaty, liście, owoce,… zawierają
trującą sambunigrynę, która rozkła-
da się podczas ich obróbki – susze-
nia lub gotowania

Działanie owoców czarnego bzu

Czarne jagody czarnego bzu są
jak małe witaminowe bomby. Zawie-
rają dużo witaminy C, garbniki, pek-
tyny i flawonoidy; wspomagają lecze-
nie przeziębienia, działają tez lekko

przeciwbólowo oraz przeciwgorącz-
kowo i napotnie.

                           ( z internetu)

Warzywa i owoce
To nie podlega dyskusji. We

wszystkich badaniach stwierdzano
mniejsze o średnio 50% ryzyko za-
chorowalności na różne rodzaje raka
u osób jedzących dużo warzyw i owo-
ców. Nikt nie określił jaka jest naj-
lepsza przeciwrakowa dawka warzyw

Dieta antyrakowa - czosnek, cebula i kapustne
Pokarmy o właściwościach zapobiegających nowotworom

i owoców, ale zaleca się spożywanie
co najmniej trzech różnych warzyw
i dwóch różnych owoców dziennie.
Najsilniejsze właściwości antyrakowe
mają:

Czosnek i cebula
W warzywach tych znaleziono

ponad 30 substancji przeciwrako-

wych, takich jak dwusiarczek allilu,
kwercetyna i ajoen. Związki te osła-
biają kancerogenne działanie nitroza-
min powstających w spalonym na
grillu mięsie i podczas spalania tyto-
niu. Sprzyjają obumieraniu komórek
raka okrężnicy, piersi, płuc i prosta-
ty, a także białaczki. Badania epide-

Pestki należy wyjąć z miąższu
dyni, odłączyć od okalających je wią-
zadeł, a następnie umyć i wysuszyć.
Aby nie straciły swojej leczniczej
wartości należy je po wysuszeniu,
oczywiście niełuskane, dobrze opako-
wać i trzymać w chłodzie. Łuska się
pestki dyni bezpośrednio przed spo-
życiem, oddzielając tylko twardą
łuskę, a w żadnym wypadku nie po-
winno się zdzierać jasnozielonego
naskórka spod łuski, ponieważ wła-
śnie w nim znajduje się najwięcej lecz-
niczych substancji.

Zgodnie z zaleceniami medycyny
ludowej na jeden dzień przed zaży-
ciem pestek powinno się jadać tylko
płynne i półpłynne pożywienie, przy
czym wieczorem je się lekką kolację
i bierze środek na przeczyszczenie.
Następnego dnia robi się lewatywę
oczyszczającą, a następnie na pusty
żołądek zażywa się lek z pestek dyni.

                             ( z internetu)
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Składniki:
1 kostka margaryny „Kasia”
2 i 1/2 szklanki mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
3 łyżki cukru pudru
5 żółtek
PIANKA
5 białek
1 szklanka drobnego cukru
1 opakowanie cukru wanilinowego
2 opakowania budyniu malinowego
1/2 szklanki oleju
szklanka świeżych malin (ja dałam

z syropu) cukier puder do dekoracji

Przygotowanie dania kruche ciasto
z malinami i lekką budyniową pianką:

Schłodzoną „Kasię” pokroić w kost-
kę, szybko zagnieść z pozostałymi skład-
nikami ciasta. Podzielić na dwie części

PRZEPISY

miologiczne wskazują na zmniejsze-
nie raka nerki i prostaty u tych cho-
rych, którzy spożywają największe
ilości czosnku.

Uwaga: aktywne związki czosn-
ku, wyzwalające się podczas jego kru-
szenia, są znacznie łatwiej przyswa-
jalne, gdy rozpuści się je w niewiel-
kiej ilości oliwy.

Warzywa kapustne
Warzywa krzyżowe, a zwłaszcza

brokuły są bogate w sulforafan oraz
indolo-3-carbinole, silne związki
o działaniu rakowym. Mogą one
unieszkodliwiać niektóre substancje
kancerogenne. Nie pozwalają komór-
kom zarodkowym nowotworów prze-
kształcać się w złośliwe. Ułatwiają
także obumieranie komórek nowo-
tworowych i blokują angiogenezę.

Uwaga: długotrwałe gotowanie
niszczy sulforafan i indolo-3-carbino-
le, kapusty i brokuły należy więc krót-
ko dusić pod przykryciem albo sma-
żyć na niewielkiej ilości oliwy, a naj-
lepiej jeść w surówkach.

Soja
Soja zawiera co najmniej 5 roz-

poznanych substancji czynnych chro-
niących przed nowotworem. Izofla-

wony sojowe (genisteina, daidzeina i
glyciteina) blokują stymulację komó-
rek nowotworowych przez hormony
płciowe takie jak estrogeny i testoste-
ron. W efekcie hamują rozwój nowo-
tworów hormonozaleznych, takich jak
np. rak sutka. Przeciwdziałają rów-
nież angiogenezie. “Dwa inne skład-
niki soi – fitosterole i saponiny pobu-
dzają odporność oraz spowalniają
rozwój niektórych nowotworów, np.
raka szyjki macicy i skóry.

Składniki soi blokują także two-
rzenie się jednych z najgroźniejszych
czynników rakotwórczych – nitroza-
min, które moga powodować raka
wątroby.

Uwaga:
Suplementy żywnościowe zawie-

rające izoflawony wiązano z pogor-
szeniem stanu kobiet chorych na pew-
ne rodzaje raka piersi. Nie dotyczy to
jednak soi przyjmowanej w formie
pokarmu.

Genisteina zawarta w soi może
wchodzić w reakcję z taxolem, stoso-
wanym w chemioterapii. Fakt ten nie
jest jeszcze potwierdzony naukowo,
ale – w oczekiwaniu na wyniki badań
- lepiej nie spożywać soi w trakcie
chemioterapii z udziałem taxolu.

Wpływ roślin genetycznie zmody-

fikowanych na rozwój raka jest jesz-
cze nieznany. Wobec tego bezpiecz-
niej jest spożywać soję organiczną.

Tłuste ryby
Kwasy tłuszczowe Omega-3 za-

warte w tłustych rybach ograniczają
rozprzestrzenianie wielu rodzajów
raka (płuc, piersi, okrężnicy, prosta-
ty, nerki i innych). Ich działanie
zmniejsza również zasięg przerzutów.

Uwaga: im większa ryba, tym
zajmuje wyższe miejsce w łańcuchu
pokarmowym i jest bardziej zanie-
czyszczona rtęcią, dioksynami i inny-
mi toksynami znajdującymi sie na
dnie oceanu. Najlepszym źródłem
kwasów Omega-3 są więc sardele,
małe makrele, sardynki (jeśli z pusz-
ki to zakonserwowane oliwą a nie np.
olejem słonecznikowym, zawierają-
cym za dużo kwasów Omega-6). Do-
brym źródłem jest również łosoś, któ-
rego zanieczyszczenie toksynami nie
przekracza dopuszczalnej normy.

Kwasy tłuszczowe Omega-3 za-
wiera też siemię lniane, które dodat-
kowo jest zasobne w lignany, fito-
estrogeny zmniejszające zachorowal-
ność na hormonozależne nowotwory.

(z internetu)

Przepis na kruche ciasto z malinami i lekką budyniową pianką

40% i 60 %, zawinąć w folię
i zamrozić. Tortownicę o śred-
nicy 26 cm, wyłożyć papie-
rem do pieczenia. Na spód ze-
trzeć na tarce większą część
ciasta (60%), lekko przykle-
pać dłonią i wyrównać. Pod-
piec na złoty kolor w tempe-
raturze 190oC przez około 20
minut. Odstawić do całkowitego wystudzenia.

PIANKA Kiedy podpieczony spód jest wystudzony,  zacząć ubijać biał-
ka. Po ubiciu na sztywno, powoli, łyżka po łyżce wsypywać drobny cukier
i cukier wanilinowy, cały czas ubijając na najwyższych obrotach. Następ-
nie powoli wsypywać proszek budyniowy, cały czas miksując, by dobrze
się rozpuścił. Strużką wlewać olej, miksując do połączenia. Na podpieczo-
ny, zimny spód ciasta wyłożyć ubitą pianę. Wyrównać i układać maliny.

Na wierzch zetrzeć resztę zamrożonego ciasta. Piec w temperaturze
190oC przez około 30 - 40 minut.

Wyjąć, przestudzić, oprószyć cukrem pudrem.
SMACZNEGO!
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ks. ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO w IWONICZU

Wakacyjna lekcja patriotyzmu
Od przyjęcia przez księcia Miesz-

ka I chrztu chrześcijaństwo i polskość
idą razem, i dlatego nie dziwi, że 15.
sierpnia w Święto Wniebowzięcia
N.M.P. i Wojska Polskiego został zor-
ganizowany w naszej miejscowości Wie-
czór pieśni religijno-patriotycznej pt.
„Z głębi dziejów… w 1050 rocznicę
Chrztu Polski”, który ze względu na nie-
pewne warunki atmosferyczne odbył się
w parafialnej świątyni. Uczennice nale-
żące do Dziewczęcej Służby Maryjnej
otrzymały od organizatorów specjalne
zaproszenie. Miały wykonać cztery pie-
śni religijne. Było to wielkie wyróżnie-
nie i pomimo wakacji, udało się zebrać
14 osobowy chórek ubogacony obecno-
ścią jednego ministranta. Mieliśmy mie-
siąc na przygotowanie. Chcieliśmy jak
najsolidniej wykonać powierzone zada-
nie. Zaczęliśmy od przybliżenia sobie
polskiej tradycji wspólnego śpiewania
pieśni religijnych i patriotycznych.

To ważne, abyśmy pamiętali, że
śpiew przekazywany z pokolenia na
pokolenie jest świadectwem historii
i sprawdzianem naszej tożsamości na-
rodowej. Polska pieśń zawsze jedno-
czyła i umacniała rodziny, stawała się
zawołaniem bojowym, dodając sił
żołnierzom i powstańcom oraz roz-
palała miłość do Ojczyzny. Cechą
znamienną polskiej pieśni patriotycz-
nej, będącej zwierciadłem ponad ty-
siącletniej historii naszych dziejów,
jest wzajemne przenikanie się wątku
religijnego i świeckiego. Czuliśmy
zatem, że nie będzie to zwykłe śpie-
wanie, że ten wieczór będzie szcze-
gólny. W czasie kilku prób, byliśmy
przygotowani do występu. Przygoto-
wywane przez nas pieśni emanowały
umiłowaniem Boga i Ojczyzny. Ubra-
ni w stroje galowe wystąpiliśmy po
słowie wprowadzającym Pana Bog-
dana Skotnickiego, po pieśni „Gau-
de, Mater Polonia” wykonanej przez
parafialny chór Cantate. Nasz reper-
tuar to: „Nie zdejmę krzyża z mojej
ściany”, „Sześćset lat Maryjo z nami
jesteś”, „My chcemy Boga” i „Kró-
luj nam Chryste”. Zebraliśmy duże
brawa. To był piękny wieczór. Pre-
zentowane przez chór i solistów, a
także przez publiczność utwory nale-

żały do najczęściej wykonywanych
i najchętniej słuchanych. Wiele z nich
to pieśni żołnierskie z różnych okre-
sów naszych dziejów przesiąknięte
tęsknotą za wolnością, umiłowaniem
rodzimej tradycji. Autorami melodii
i słów, o czym informowały konferan-
sjerki, byli znani poeci i kompozyto-
rzy, ale także żołnierze, powstańcy
i ci wszyscy określani mianem twór-
ców anonimowych. To im jako repre-
zentantom twórczego geniuszu pol-
skiego narodu zawdzięczamy wspa-
niałą skarbnicę pieśni ojczystych, któ-
re dla nas stały się znakomita lekcją
patriotyzmu oraz odzwierciedlały naj-
lepszą rodzimą tradycję umiłowania
Ojczyzny i trwania w wierze ojców,
wartości których - jak nauczał św. Jan
Paweł II należy strzec, pielęgnować
i przekazywać następnym pokoleniom.

Radośnie dotrwaliśmy do końca
uroczystości, aktywnie włączając się
we wspólne śpiewy. Państwo Gadza-
łowie obdarzyli nas hojnie słodycza-
mi, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Mamy nadzieję, że organizatorzy, któ-
rzy zebrali ogromne brawa będą kon-
tynuować w naszej Gminie rozpo-
czętą tradycję wspólnego śpiewania.

Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2016/2017

1 września uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Iwoniczu rozpoczęli ko-
lejny rok szkolny 2016/2017. Spotka-
nie w szkole poprzedziła o godz. 8:15
Msza Św. Następnie uczniowie wraz
z nauczycielami i rodzicami udali się
do szkoły, gdzie odbył się uroczysty
apel. Uczniowie klas piątych zaprezen-
towali krótki program artystyczny wi-
tający nowy rok szkolny, a także uczci-
li 77 rocznicę wybuchu II Wojny Świa-
towej. Pani Dyrektor Małgorzata Ja-
kubowicz serdecznie powitała po wa-
kacjach uczniów, rodziców i nauczy-
cieli. Szczególnie ciepłe słowa skiero-
wała do najmłodszych, którzy w tym
roku rozpoczęli wspaniała przygodę
edukacyjną. Życzyła wszystkim
uczniom, aby czas spędzony w szkole
był radosny, ale i pracowity, bo tylko
wtedy osiągną sukces. Pamiętając,
że „Bogactwem człowieka są uśmiech,
przyjazny gest, pogodne słowo”.

Szkoła coraz piękniejsza...
Rok szkolny 2016/17 rozpoczął się

na dobre. W czasie kiedy dzieci wypo-
czywały i nabierały sił podczas letniej
przerwy, w szkole trwały intensywne pra-
ce. Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Ja-
kubowicz przy wsparciu finansowym ze
strony Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
Pana Witolda Kocaja, poczyniła wiele
starań aby uczniowie rozpoczęli naukę w
jak najbardziej komfortowych warun-
kach. Efekty tej pracy można było zaob-
serwować podczas inauguracji nowego
roku szkolnego. Na dzieci czekały pięk-
ne, odnowione szatnie z nowymi koloro-
wymi szafkami. Nowy wygląd zyskały
również szkolne toalety, które zostały
gruntownie wyremontowane. Mamy na-
dzieję że zmiany przypadły do gustu za-
równo naszym uczniom jak i rodzicom.
Nam pozostaje tylko życzyć aby ucznio-
wie w tej nowej – piękniejszej rzeczywi-
stości rozwijali swoje pasje i odnosili licz-
ne sukcesy. Dziękujemy Panu Burmi-
strzowi za przychylność i za przekazane
środki finansowe.

Narodowe Czytanie dzieł Hen-
ryka Sienkiewicza

W ramach akcji Narodowe Czy-
tanie 5 września 2016roku na sali
gimnastycznej rozbrzmiewało
„W pustyni i w puszczy” Henryka
Sienkiewicza .Przygody Stasia i Nel
były czytane przez radnego powiatu
pana Stanisława Kenara, nauczycieli
(s. Danutę Pruś, p. Marcina Jasińskie-
go), absolwentów (Katarzynę Dem-
biczak, Wiktorię Tomkiewicz, Darię
Penar, Weronikę Karnasiewicz, Ka-
rolinę Górską) i uczniów szkoły (Ur-
szulę Kielar, Szymona Zająca, Filipa
Czopowika, Kacpra Kandefra, Kami-
lę Szczurek, Dominikę Akslar).

Podstawowym celem tego przed-
sięwzięcia była popularyzacja czytel-
nictwa, zwrócenie uwagi   na bogac-
two polskiej literatury, potrzebę dba-
łości o polszczyznę oraz poczucia
wspólnej tożsamości. W dzisiejszych
czasach, gdy niepodzielnie panują
komputery i iphone’y trzeba nakła-
niać i zachęcać dzieci do sięgania po
tradycyjną książkę.
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Zajęcia profilaktyczne w klasach
szóstych

Nasz absolwent, doktorant psy-
chologii KUL-u Pan Bartłomiej Kie-
lar spotkał się z uczniami klas szó-
stych, aby wytłumaczyć im mechani-
zmy uzależnień od różnych substan-
cji, głównie dopalaczy. Wyjaśniał za-
grożenia oraz, fachowo i po koleżeń-
sku zarazem, przestrzegał przed ja-
kimkolwiek eksperymentowaniem
z zabójczymi środkami. Serdecznie
dziękujemy za poświęcenie nam cza-
su i podzielenie się swoją wiedzą.

Wycieczka wzmacniająca pa-
triotyzm i więzi z najbliższą okolicą

Najstarsi uczniowie - z klasy VI a
i VI b - w piękny, wrześniowy dzień
mieli szansę obejrzeć trwającą
w Kościele w Iwoniczu – Zdroju wy-
stawę poświęconą 1050 – leciu
Chrztu Polski. Niezmiernie ciekawe
eksponaty i pamiątki pokazanej ko-
lekcji, opatrzone informacjami, obra-
zami i zdjęciami pozwoliły dzieciom
przypomnieć sobie i utrwalić najważ-
niejsze wydarzenia i postaci naszych

„Quo vadis” Henryka Sienkie-
wicza lekturą Narodowego Czyta-
nia w 2016 roku. 

W sobotę 3.09.2016 r. po raz pią-
ty odbyło się Narodowe Czytanie,
tym razem „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza.

Uczniowie  klas pierwszych Ze-
społu Szkół w Iwoniczu, tj. kl. I LO,
I TŻ, I TMR/TPS oraz I ZSZ włą-
czyli się w tę ogólnopolską akcję.
W bibliotece szkolnej /w poniedzia-
łek/ fragmenty powieści „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza czytali na-
uczyciele i uczniowie.

Inaugurując Narodowe Czytanie

prezydent Andrzej Duda z pierwszą
damą Agatą Kornhauser-Dudą prze-
czytali w Ogrodzie Saskim dwa wy-
brane przez siebie fragmenty powie-
ści. Prezydent powiedział, że "Quo
Vadis", to "piękna, cudowna powieść
o miłości, o upadającym imperium, ale
przede wszystkim o sile wiary, która
potrafi czasem góry przenosić".

Powieść odniosła światowy suk-
ces i została przetłumaczona na po-
nad pięćdziesiąt języków.

Akcja ogólnopolskiego czytania
została zainicjowana w 2012 roku
przez poprzedniego prezydenta Polski,
Bronisława Komorowskiego wspólną

lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mic-
kiewicza. W 2013 roku w całej Polsce
odbyło się czytanie dzieł Aleksandra
Fredry, a w rok później „Trylogii”
Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym
roku, 5 września, prezydent i Agata
Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodo-
we Czytanie „Lalki”.

Obecny rok jest również Rokiem
Henryka Sienkiewicza, ustanowio-
nym na mocy uchwały Sejmu. Lek-
turę "Quo vadis" wybrano w interne-
towym głosowaniu.

Książkę czytano w ponad 2 tys.
miejsc w Polsce i za granicą.

polskich dziejów. Iwonicz też ma swą
długa historię, a pewien jej fragment
został nam pokazany w kinie w trak-
cie projekcji filmu „Rzeczpospolita
iwonicka”, który obecni szóstoklasi-
ści obejrzeli z zainteresowaniem.
Następnie grupa wyszła do Źródła
Bełkotka i pieszo wróciła do Iwoni-
cza. Dziękujemy za możliwość obej-
rzenia wystawy i za specjalny seans
w kinie.

Nowy rok szkolny w Gimna-
zjum Publicznym w Iwoniczu

1 września uczniowie gimnazjum
rozpoczęli nowy rok szkolny Mszą
św. w kościele parafialnym w Iwoni-
czu. Dalsza część inauguracji nowe-
go roku szkolnego miała miejsce
w szkole, gdzie uczniowie klasy dru-
giej, serdecznie przywitali wszystkich
obecnych na tej szczególnej uroczy-
stości oraz uczcili rocznicę wybuchu
II wojny światowej. Spotkanie to mia-
ło wyjątkowy charakter, ponieważ po
przejściu na emeryturę pani dyrektor
Krystyny Gotfryd, nauczycieli
i uczniów przywitał pełniący obo-
wiązki dyrektora pan Leszek Krukar
– długoletni nauczyciel matematyki,

techniki i informatyki, który zawsze
dbał o rozwijanie zdolności i zainte-
resowań uczniów, a także wyróżniał
się w pracy społecznej na rzecz gim-
nazjum. Do Grona Pedagogicznego
dołączyli również nowi nauczyciele:
pani Anna Foremny, ksiądz Krzysz-
tof Majder i pan Andrzej Ceglarz.
Ale to nie koniec zmian. Od tego roku
szkolnego uczniowie gimnazjum uczą
się w trzech oddziałach:

klasa I liczy 22 uczniów, wycho-
wawca pani Iwona Tekieli

klasa II liczy 29 uczniów, wycho-
wawca pani Marzena Muzyka

klasa III liczy 24 uczniów, wy-
chowawca pan Bogusław Hrynie-
wicz.

Oprócz zmian personalnych,
w gimnazjum dokonano też wielu re-
montów m.in. w celu polepszenia
bazy dydaktycznej. Wyremontowano
i zakupiono szafki do szatni, odno-
wiono klasopracownię chemii i zaku-
piono meble do sali matematyki.

Mimo tylu zmian i nowości mamy
nadzieję, że rozpoczynający się rok
szkolny, będzie dla nas wszystkich sa-
tysfakcjonujący i przyniesie nam,
wzorem lat poprzednich, wiele suk-
cesów i radości zarówno w życiu za-
wodowym, jak i osobistym.

Społeczność Gimnazjum
Publicznego w Iwoniczu

AKTUALNOŚCI ZS IWONICZ

GIMNAZJUM IWONICZ
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