Cyrenejczyk - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo
XVI FORUM

8 września br. w Limanowej miało miejsce XVI FORUM Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej.
Mimo niepewnej pogody przybyli niepełnosprawni nawet spoza diecezji tarnowskiej. Wśród obecnych gości była
dyrektor małopolskiego oddziału PFRON pani Marta Mordarska.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.30 mszą św. w limanowskiej Bazylice Matki Boskiej Bolesnej. Wszystkich
uczestników powitał kustosz bazyliki ks. Wiesław Piotrowski przypominając, że jest to dla Bazyliki szczególny rok –
rok jubileuszowy, w którym Bazylika obchodzi 100-lecie konsekracji. Ks. Wiesław podziękował również byłemu
dyrektorowi duszpasterstwa ks. Robertowi Pociecha za długoletnią pracę i opiekę, jaką otoczył niepełnosprawnych w
diecezji. Jednocześnie przedstawił nowego dyrektora, którym został nowoprzybyły do tut. parafii ks. Rafał Słomba.
Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Stanisław Salaterski. Nawiązał w niej do święta, które miało
miejsce tego dnia, czyli święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Mówił, że rodzice Maryi - Joachim i Anna
dowiadując się, że zostaną rodzicami, na pewno oprócz radości odczuwali niepewność i strach związany z mającym
się narodzić dzieciątkiem. Podobnie jest w dzisiejszych czasach. Przyszli rodzice mają pełno obaw, co do przyszłości a
szczególnie zdrowia maleństwa. Ks. Biskup zwrócił się również do nas niepełnosprawnych, że swoją postawą i
dźwiganiem krzyża dajemy przykład naszej wiary. Na zakończenie mszy tradycyjnie zostały wręczone statuetki
„Cyrenejczyka” instytucjom i osobom prywatnym, które swoją postawą dają świadectwo a także na różny sposób
wspierają Duszpasterstwo.
W tym roku statuetki otrzymali:
Brązowego „Cyrenejczyka”:
1. Pani Małgorzata Skwara
2. Państwo Adrianna i Marek Obrębscy
3. Państwo Agnieszka i Paweł Krzak
4. Państwo Zofia i Mariusz Małucha
Srebrnego „Cyrenejczyka”:
1.

Pan Jan Tabaka.

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej

Po mszy św. wszyscy udali się z pielgrzymką do Kaplicy Łaski w Mordarce na krótką modlitwę. Po powrocie na
Placu Koronacyjnym obok Bazyliki na pielgrzymów czekał już ciepły posiłek. Padający deszcz uniemożliwił występ
zespołu Bethesda, który przyjechał ze swoim koncertem. Na zakończenie spotkania rozlosowano wśród osób
niepełnosprawnych telewizor i telefon komórkowy, na który środki finansowe otrzymano od miejscowych sponsorów.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich organizatorów i ludzi dobrych serc, dzięki którym to spotkanie mogło się
odbyć.

strona 1 / 2

Cyrenejczyk - Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo
XVI FORUM

Jadwiga Przybyłko
GALERIA ZDJĘĆ

strona 2 / 2

