„NIECH KOLĘDUJE Z NAMI CAŁY ŚWIAT…”
MłodzieŜowy Wolontariat z ZSO Nr 1

Czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela skłania do refleksji nad własnym
Ŝyciem i podejmowania konkretnych postanowień. Dla nas – wolontariuszy z
Gimnazjum nr 3 i V LO to takŜe czas działania, takiego, które słuŜy wspólnemu
dobru … Tak więc włączyliśmy się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i
rozprowadzanie świec wigilijnych, roznoszenie opłatków w parafii i wspólne
kolędowanie.
W szkole przeprowadziliśmy Mikołajkową loterię fantową, z której dochód
przeznaczony był na pomoc misjom i dzieło „Adopcji na odległość”.
Szczególnie wzruszające są zawsze odwiedziny w Domu Dziecka w
Skopaniu, z którym współpracujemy od 2003 roku. W poniedziałkowe
popołudnie (19.12.2005 r.) nasza 15 osobowa grupa wraz ze Związkiem
Głuchych i niedosłyszących z Mielca i okolic przedstawiła dla dzieci i
młodzieŜy jasełka. Ta świąteczna atmosfera przeniknęła nas ciepłem i niezwykłą
serdecznością. A najmłodszy aktor – 4 miesięczny Kamilek, który grał małego
Jezusa – wzbudził zachwyt wszystkich zebranych … Łzy wzruszenia, i w głębi
serca świadomość, jak niewiele potrzeba- uśmiechu, Ŝyczliwej pomocy i
serdecznej współpracy- połączyły nas w jedną wielką rodzinę dzieci BoŜych…I
czuliśmy, Ŝe BoŜe Dzieciątko naprawdę do nas się uśmiecha … Aktorzy ze
Związku Głuchych przedstawiali w milczeniu sceny z jasełek, a my śpiewaliśmy
i graliśmy z całego serca i ze wszystkich sił! A potem był czas na obdarowanie
naszych małych (najmłodszy Kubuś z Domu Dziecka ma zaledwie 2,5 latka) i
trochę starszych Przyjaciół słodyczami i maskotkami, które uzbieraliśmy w
szkole ( Gim. Nr 3, V LO i Niepublicznym Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego). I choć pora się było rozstać, to wiedzieliśmy, Ŝe wszyscy nasi
Przyjaciele wciąŜ będą obecni w naszych sercach… No i oczywiście, będziemy
tu powracać.
Ten niezwykły wieczór, „jasełka w świecie ciszy „ i radość wspólnoty
uświadomiły nam, jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni …
Wracaliśmy do domu naprawdę szczęśliwi, poznaliśmy ten szczególny smak łez
wzruszenia i radości i dar obecności drugiego człowieka, dotkniętego
cierpieniem przez los…
21.12 ponownie spotkaliśmy się ze Związkiem Głuchych, aby wspólnie
kolędować – tym razem w Zakładzie Opieki Zdrowia w Mielcu – dla osób
starszych i chorych. Wielkie portrety: Chrystusa ukrzyŜowanego i bł. Matki
Teresy z Kalkuty, widoczne w scenerii choinek, blaskach świateł przypomniały
nam, Ŝe Ŝycie jest radosną słuŜbą miłości…
Potem jeszcze graliśmy i śpiewaliśmy kolędy wraz z zespołem muzycznym
z KsiąŜnic na szkolnym spotkaniu 22.12 w kościele z udziałem Proboszcza

naszej parafii- ks. Władysława Marcinowskiego i pana dyrektora szkoły – mgr
Zbigniewa Zielińskiego, nauczycieli oraz całej społeczności uczniowskiej.
Wieczorem ( 22.12) na tradycyjnym, bardzo uroczystym spotkaniu opłatkowym
w zaprzyjaźnionym klubie Seniora przy ul. Kocjana 13. prezentowaliśmy
montaŜ świąteczny dla licznie zebranych seniorów oraz zaproszonych gości z
panem prezydentem na czele i przedstawicielami władz miasta.
W Święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli – dzieliliśmy radość
wspólnego spotkania opłatkowego dla ludzi chorych, starszych i samotnych
naszej parafii, zorganizowanego przez parafialny Oddział Caritas. Po
przemówieniu i modlitwie ks. Proboszcza był czas na Ŝyczenia, łamanie się
opłatkiem i wspólne kolędowanie.
18 stycznia br. występami świątecznymi, recytacją, śpiewem kolęd i
pastorałek w naszej szkole zakończyliśmy czas wspólnego kolędowania na
większą chwałę Boga.
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