Kolejne IV spotkanie opłatkowe za nami
Grudzień to magiczny czas, to czas oczekiwania na radość płynącą z Bożego
Narodzenia a spotkania opłatkowe są okazją do wspólnego przeżywania
nastroju zbliżających się świąt. Podobnie jak przed dwoma tysiącami lat na czas
narodzenia Pana, do Betlejem przybyli i mędrcy i pastuszkowie, tak i my tutaj,
w tej naszej zagórskiej stajence, zgromadziliśmy się 21 grudnia, aby radośnie
przeżyć ten czas, jednocząc i integrując się, a także by podzielić się opłatkiem
na znak przyjaźni i miłości, pojednania i przebaczenia. I chociaż w święta
Bożego Narodzenia tak chętnie podkreślamy ich rodzinny charakter, to jednak w
zastraszającym tempie przybywa na naszych oczach ludzi, którzy do wigilijnego
i świątecznego stołu nie mają tak naprawdę z kim zasiąść. Bo okazuje się, że
ktoś wyjechał do pracy za granicę, córka z zięciem odpoczywa w ciepłych
krajach, inni zapomnieli zaprosić na wigilię babcię, o dziadku wiadomo, że od
lat jest bezdomny. Przykładów takich można mnożyć, sęk jednak w tym jak je
rozwiązać. Ludziom na pewno żyje się obecnie coraz trudniej, a narastająca
samotność – najczęściej zapłakana – siedzi cicho w czterech ścianach. A
przecież tak niewiele potrzeba aby pojąć, iż wspólnie łatwiej jest dostrzec na
niebie pierwszą gwiazdkę, zwiastującą Dobrą Nowinę i chwile szczęścia.
Dlatego, między innymi na przekór samotności, dziś zaprosiliśmy Państwa, w
tej świątecznej scenerii, do wysłuchania wierszy, kolęd i pastorałek i do
wspólnego ich śpiewania oraz częstowania się swojskimi smakołykami,
przygotowanymi dla Was z potrzeby serca przez naszych radnych oraz
organizatorów a także Pana Janusza Małeckiego. Uroczyste dzielenie się
opłatkiem i składanie życzeń odbyło się w rodzinnej, świątecznej scenerii, przy
blasku choinki i tradycyjnych melodiach kolęd. Dziękujemy wszystkim za
wspólne kolędowanie i wysłuchanie przygotowanego programu. Wspaniali
wykonawcy, którzy z wielkim zapałem i entuzjazmem przyjęli zaproszenia na
dzisiejszy wieczór a swoją obecnością sprawili, że Spotkanie Opłatkowe w
naszym niewielkim Zagórzu było wydarzeniem niezwykłym i potrzebnym,
przynajmniej dla osób tu zgromadzonych. Dziękujemy Bogdanowi i Jarkowi
Mucha, Rafałowi Kulczykowi, Darkowi Łętowskiemu oraz p. Teresie Malik za
śpiew, a Oli Bębenek, Weronice Wicher i Natalii Lipińskiej za przepiękny
przekaz poezji. Nade wszystko dziękujemy Pani Irenie Augustynek i Joannie
Kuchta za piękną oprawę muzyczną oraz Pani Liliannie Moskale za prace nad
przygotowaniem recytujących.
Dziękujemy Panu Mieczysławowi Bolkowi za oprawę fotograficzną spotkania.
Dziękujemy wszystkim, bez pomocy których dzisiaj tego spotkania by nie było.
Dziękujemy Pani redaktor tygodnika „Przełom” oraz wszystkim przybyłym
gościom za wspólne kolędowanie i życzenia.
Dziękujemy Pani sołtys za przybycie i życzenia.
Dziękujemy ks. Proboszczowi za udostępnienie naszego Betlejem, kolędowanie
razem z nami oraz za życzenia świąteczne.
Dziękujemy zagórskim radnym za obecność i ciasta oraz Panu Januszowi
Małeckiemu za przepyszne ciasteczka.
Szczególnie ciepłe i serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich
mieszkańców Zagórza, przybyłych na to spotkanie.
Wyrażamy nadzieję, że spotkamy się w podobnej scenerii również następnym
roku - czego i sobie i Państwu życzymy.

