Dzień Papieski w Ośrodku Caritas w Myczkowcach

W 30 rocznicę wyboru Sł. B. pap. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową 16 października 2008r. w
Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach odbyło się II Spotkanie Ekumeniczne.
Było ono kontynuacją spotkania zapoczątkowanego dokładnie rok temu z okazji otwarcia na
terenie ośrodka Centrum Kultury Ekumenicznej im Jana Pawła II . W trójwymiarowych
aspektach spotkania: naukowym, duchowym i kulturalnym wzięło udział 300 osób nie tylko z
Podkarpacia, ale też z innych części Polski a także z zagranicy. Dzięki temu że uczestniczyli w
nim duchowni greckokatoliccy i świeccy ze Słowacji miało również wymiar międzynarodowy.

Tematem wiodącym Sesji naukowej było: „Łemkowie dawniej a dziś”. W sposób bardzo
wyczerpujący przybliżono zagadnienia z zakresu:
- Etnogeneza Łemków i Łemkowszczyzny – dr hab. Jerzy Czajkowski MBL Sanok
- Sytuacja Łemków na terenie Słowacji – Ph dr Olga Glosikova – dyr. Muzeum Rusinów w
Preszowie
- Prawosławie na Łemkowszczyźnie w latach 1914 – 1947 – ks. Dr Roman Dubec –
Gorlice- Kościół Prawosławny
- Administratura Apostolska Łemkowszczyzny – ks. Dr Mirosław Miron Michaliszyn –
Rzeszów- Kościół Greckokatolicki
- Duchowieństwo greckokatolickie łemkowskie i ukraińskie w Eparchii Przemyskiej i
Administraturze Apostolskiej – ks. Dr hab.Stanisław Nabywaniec – prof. Uniwersytetu
Rzeszowskiego
- Ginące Sacrum – dr Jerzy Ginalski – dyr. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Chociaż punktem wyjścia sesji byli Łemkowie i Łemkowszczyzna to jednak wszystkie strony
spotkania przekonywały że warto wspólnie patrzeć w przyszłość. Symbolem pojednania na
terenie ośrodka jest Centrum Kultury Ekumenicznej gdzie w jednym miejscu zgromadzono 140
makiet najstarszych drewnianych świątyń pogranicza polsko – słowacko – ukraińskiego.
Makiety w skali 1:25 są wiernym odwzorowaniem kościołów rzymskokatolickich oraz cerkwi
greckokatolickich i prawosławnych. Nad wszystkim góruje pomnik pap. Jana Pawła II, który był
gorącym orędownikiem ekumenizmu i dialogu szczególnie między Kościołem Wschodnim a
Zachodnim. Jako przesłanie dla wszystkich wchodzących jest napis PONAD WSZYSTKIM
NIECH BĘDZIE MIŁOŚĆ.

W drugiej części spotkania wszyscy zgromadzili się w kaplicy Królowej Matki Pięknej Miłości,
gdzie duchowni prawosławni i greckokatoliccy pod przewodnictwem JE. Ks. Abpa Jana
Martyniaka Metropolity Przemysko - Warszawskiego odśpiewali Akatyst ku czci Bogurodzicy.
Modlitwę różańcową odmówiono w intencji wyniesienia na ołtarze Sł.B. Pap. Jana Pawła II a na
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zakończenie O. Wiesław Krupiński SJ wygłosił konferencję przybliżając postać świętego Ojca
PIO. Następnie wszyscy procesyjnie przeszli pod nowo wybudowany pomnik św. Ojca Pio gdzie
JE. Ks. Abp. Jan Martyniak dokonał jego poświęcenia, polecając wszystkich zebranych opiece i
wstawiennictwu u Boga tego świętego.

Kolejnym elementem przeżycia tego dnia było przejście do Centrum Kultury Ekumenicznej
gdzie pod pomnikiem Sł.B pap. Jana Pawła II różne delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze.

Trzeci wymiar II Spotkania Ekumenicznego – Kulturalny rozpoczął w kaplicy żeński chór
kameralny NAMYSTO z Przemyśla pod dyrekcją Pani Olgi Popowicz. Wykonał kilkanaście
utworów śpiewu cerkiewnego, przy ogólnych owacjach i bisach.

Jako podsumowanie tego jakże bogatego w różnorodne treści dnia była biesiada z degustacją
potraw łemkowskich, dla wszystkich zebranych na auli. Dzięki temu że otrzymaliśmy
dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego mogliśmy wszystkich uczestników Spotkania
podjąć tymi smacznymi posiłkami. Atmosferę przy biesiadnych stołach umilały skoczne
łemkowskie ludowe melodie Kapeli Barnaba z Olszanicy oraz zespołu folklorystycznego
Makowiecki Głos ze Świdnika na Słowacji.

Widząc wielkie zainteresowanie ze strony uczestników jak i prelegentów takie Spotkania będą
kontynuowane w następnych latach. Jest to zarazem dowód na to że powstanie Centrum
Kultury Ekumenicznej im. Jana Pawła II w Myczkowcach spełnia swoje zadanie.
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