BO WIĘKSZA JEST RADOŚĆ W DAWANIU
Ks. Janusz Bociek
W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w poprzednim numerze „Naszego
Kościoła", dziś chcemy przybliżyć działalność Duszpasterstwa
Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w naszym Okręgu Dębickim.
Od 2 grudnia 2018 roku przenieśliśmy
działania Okręgu do Pustkowa-Osiedla.
Związane to jest z nominacją, jaką otrzymałem jesienią ubiegłego roku na duszpasterza tego Okręgu. Od pierwszej niedzieli grudnia w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca spotkania odbywają się w naszej
parafii. O godzinie 14.00 rozpoczyna się
Msza święta. Pierwsza była w kościele. Niestety z przyczyn technicznych musieliśmy
przenieść Mszę świętą do kawiarenki parafialnej. Dzięki temu zrobiło się bardziej
kameralnie. Na spotkaniach gromadzi się
ok. trzydziestu osób. Są to osoby niepełnosprawne oraz wolontariusze, którzy chcą
poświęcić swój czas oraz dobre serce dla
tych, którzy tego potrzebują. Po Mszy świętej, która jest dla nas umocnieniem duchowym, przeżywamy agapę, czyli spotkanie
integracyjne. Przy poczęstunku dzielimy
się tym, czym żyjemy na co dzień. Prowadzimy rozmowy, na różne tematy, dzielimy
się troskami, trudnościami, ale i radością,
jakiej każdy z nas doświadcza. Poza tym
śpiewamy piosenki religijne, oazowe i biesiadne, w zależności od okresu liturgicznego. Zarówno spotkanie liturgiczne, jak też
integracyjne jednoczy nas w jedną wspólnotę, której wszyscy potrzebujemy.
Potwierdzeniem niech będzie świadectwo Ewy z Dębicy, która przyjeżdża na spotkania ze swoimi rodzicami. Po spotkaniu
w lutym Ewa napisała tak: "Podczas Mszy
świętej słuchaliśmy Słowa Bożego, od-

najdując potwierdzenie, że gdy będziemy
trwać przy Jezusie, odnajdziemy w Nim
schronienie, a przede wszystkim będziemy
umieli dzielić się z innymi miłością, która
teraz w dzisiejszych czasach jest tak bardzo
wyczekiwana przez ludzi. Następnie przyjęliśmy sakrament namaszczenia chorych.
Dla mnie jest on bardzo ważny. Ilekroć go
przyjmuję, czuję jego niesamowitą moc.
Umocnienie na ciele, ale przede wszystkim
na duszy. Do dziś czuję Miłość, radość i
pokój, które wypełniają moją duszę i serce." W miesiąc później Ewa napisała takie
słowa: „W naszej wspólnocie 3 marca 2019
roku miały miejsce dwie piękne uroczystości, które przeżyliśmy. Jubileusz małżeństwa moich rodziców i urodziny opiekuna
ks. Janusza. Obydwie sytuacje pokazują, że
czujemy się nie tylko Okręgiem Dębickim
ale i rodziną. Mieliśmy okazję gościć też ks.
Piotra Cebulę, który jest duszpasterzem od
spraw małżeństw i rodzin. Odwiedził nas z
ks. katechetą Pawłem. Razem spędziliśmy
radośnie czas przy stole, a później też mogliśmy użyć swoich sił w różnych grach i
zabawach w trwającym czasie karnawału.
Rozeszliśmy się w dobrym humorze, aby
znów spotkać się za miesiąc".
Ewa jest osobą niepełnosprawną. Porusza się na wózku inwalidzkim. O jej doświadczeniach wiary i wysłuchanej modlitwy dowiemy się w następnym numerze
Naszego Kościoła.
Oprócz comiesięcznego spotkania mo-

dlitewno - formacyjnego mieliśmy możliwość i okazję w mniejszych już grupach
na wyjazdy Odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, w którym
mieszkają chłopcy i mężczyźni działający
również w naszym stowarzyszeniu „Cyrenejczyk". Biorą udział w wakacyjnych
oazach, stąd znajomości z niektórymi wolontariuszami z naszego Okręgu. Nawiązaliśmy kontakty i współpracę z tym Domem
Opieki i mamy zamiar współpracę kontynuować.
Byliśmy również w rozgłośni naszego
diecezjalnego radia RDN Małopolska w
programie o zainteresowaniach, w którym
dużo miejsca poświęciliśmy na antenie
naszej działalności charytatywnej. Dużo
dobra w nasze serca wnoszą spotkania, w
których przygotowujemy się do pierwszoniedzielnych spotkań: przygotowanie śpiewu, repertuaru oraz poczęstunku.
Ukoronowaniem naszej tegorocznej
działalności było przeżycie 8 czerwca Pielgrzymki Osób Niepełnosprawnych i ich
przyjaciół, którą zorganizował dyrektor
Stowarzyszenia, nasz rodak Ks. Rafał Słomba. Ponieważ Pielgrzymka miała miejsce
na terenie naszego Okręgu, siłą rzeczy staliśmy się współorganizatorami tego przedsięwzięcia, w którym udział wzięło ponad
250 osób z całej diecezji a nawet spoza niej.
Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystą
Mszą świętą w sanktuarium Matki Bożej
w Zawadzie. Nasza grupa wokalna obstawiała śpiew podczas Mszy świętej. Po jej
zakończeniu uczestnicy udali się na poczęstunek „coś słodkiego" do budynków
sanktuaryjnych, po czym odjechali z Zawady do Muzeum Obozu Niemieckiego
na terenie Pustkowa. Zwiedzanie Góry
Śmierci, muzeum, słuchanie prelekcji
trwało ok dwóch godzin. Na zakończenie
Pielgrzymki uczestnicy przybyli do naszej

Szkoły Podstawowej, gdzie czekała tzw.
Agapa. Poczęstunek z grila oraz pyszne ciasta i ciasteczka domowej roboty. Uczestnicy mogli radośnie spędzić czas na rozmowie, wymianie doświadczeń, na zabawie
integracyjnej, wspomnieniach z oazy, itp.
Odjeżdżając, wyrażali wielką wdzięczność
i radość z przeżytego spotkania.
A nam gospodarzom pozostała satysfakcja. Trzeba było dużo z siebie dać, ale
owoce włożonego trudu szybko dały się
odczuć. Przy tej okazji ja ze swej strony
wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim wolontariuszom z naszego Dębickiego Okręgu za dotychczasową pracę i posługę, która jest bardzo wymagająca. Za
poświęcony czas, serce, trud, za dzielenie
się radością i miłością. Za to, że osoby niepełnosprawne tak mogą przeżywać nasze
spotkania, jak to wyraziła Ewa w swoim
świadectwie. Dziękuję wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób wspierają naszą grupę.
Zespołowi „OdNowa" za wsparcie zwłaszcza w początkach naszej działalności, Pani
dyrektor Agnieszce Kania za ścisłą współpracę, darczyńcom i ofiarodawcom za dary
w naturze na poczęstunki i wiele innych
darów. Wszystkim naszym Przyjaciołom
za uśmiech, dobre słowo. Za każdy, wielki,
bezinteresowny dar.
Na czas wakacji zawieszamy nasze systematyczne spotkania, by po odpoczynku
powrócić z jeszcze większym entuzjazmem
i zapałem do naszej stałej formacji. Gorąco
zapraszamy już dzisiaj wszystkich, którzy
chcieliby dołączyć do Grupy działającej
przy naszym Okręgu Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych Ruchowo. Jesteśmy
otwarci na każdego, zarówno niepełnosprawnego, niedołężnego, jak i młodego
silnego gotowego do służby w wolontariacie. Do usłyszenie w następnym numerze
naszej parafialnej gazetki.

