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VII Krajowy Zjazd Grup PartnerskichArłamów 2010
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa oraz
Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Krajową Siecią Grup
Partnerskich na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
zorganizowały VII Krajowy Zjazd Grup Partnerskich.
Tegoroczny Zjazd Odbył się w dniach w 9-11 czerwca br.
W Arłamowie
Patronat honorowy nad Zjazdem objął Marszałek
województwa podkarpackiego
Ważnym elementem Zjazdu była Konferencja pt.
„Akademia Partnerstwa. Inicjatywy obywatelskie na
Zielonych Szlakach”, która była okazją do prezentacji
doświadczeo z realizacji partnerskich projektów w zakresie
społecznych form ochrony przyrody w kontekście rozwoju
lokalnego.
Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki
Czytaj dalej

Zapraszamy do lektury.
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane
materiały. Prosimy o jeszcze…
Redakcja

Lucyna Sobaoska
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Wydarzenia w GPZB:
VII Krajowy Zjazd Grup Partnerskich- Arłamów 2010
ogólnopolskiego badania partnerstw lokalnych, program
Akademia Partnerstwa, jak również został rozstrzygnięty
V konkurs na Grupę Partnerską Roku, Projekt Roku oraz
Animatora Partnerstwa Roku 2009.
W trakcie Zjazdu zaprezentowane zostały też
dokonania Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”,
która od roku 2000 realizuje interdyscyplinarne programy
i projekty w duchu zrównoważonego rozwoju na terenie
powiatu leskiego i bieszczadzkiego, w oparciu o
współpracę partnerów reprezentujących trzy sektory życia
publicznego: publiczny, gospodarczy i społeczny. W
drugim dniu Zjazdu, jego uczestnicy odbyli wizytę
studialną na terenie Grupy Partnerskiej „Zielone
Bieszczady”.
Lucyna Sobaoska
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Wydarzenia w GPZB:
ŚWIĘTO BIESZCZADZKICH INICJATYW LOKALNYCH I WOLONTARIATU
19.06.2009 r. w sobotę w godz.11002230 na dużym parkingu przy ul. Rynek
w Lesku
Fundacja Bieszczadzka organizowała
imprezę cykliczną pod nazwą Święto
Bieszczadzkich Inicjatyw Lokalnych
i Wolontariatu. Celem imprezy było
pokazanie tego, co w ostatnich latach
zrobiono na rzecz dobra wspólnego, na
rzecz Bieszczadów oraz ludzi , którzy
inicjatywy lokalne realizowali. Było to
również
Święto
Bieszczadzkich
Wolontariuszy. Oni sami nawet w tym
dniu nie zawiedli i stawili się już
wcześnie rano aby pomóc przy
rozkładaniu namiotów, przenoszeniu
stolików i krzeseł, organizacji stoisk.

KONKURSY DOTACYJNE:
* II edycja konkursu na prace dotyczące polskiego
rolnictwa i obszarów wiejskich
„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłośd”
Dnia 11 marca 2010 roku Fundacja na rzecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa ogłosiła II edycję konkursu na prace
dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod
nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłośd”.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa,
problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa
kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat
polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wybierze wyróżniające
się opracowania, które zostaną wydane w postaci książki w
Wydawnictwie Naukowym Scholar będącym partnerem w
projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii
otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych
brutto.
Termin nadsyłania prac upływa 30 lipca 2010 r.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie
internetowej www.fdpa.org.pl
*- 5 maja b.r. Komisja Europejska ogłosiła nabór
wniosków w ramach instrumentu finansowego LIFE+ na
2010 r. Zaproszenie dotyczy działao z następujących
tematów: przyroda i różnorodnośd biologiczna, polityka
środowiskowa i zarządzanie środowiskiem oraz
informacja i komunikacja. Termin składania wniosków do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska upływa 5
września b.r. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę
243 243 603 euro. Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie: http://www.nfosigw.gov.pl
czytaj dalej j

Czytaj dalej
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Wydarzenia w GPZB:

ŚWIĘTO BIESZCZADZKICH INICJATYW LOKALNYCH I WOLONTARIATU
To wolontariusze z Technikum Leśnego,
mimo niesprzyjającej pogody poprowadzili
konkursy dla dzieci i młodzieży, prowadzili
stoisko z materiałami poświęconymi
Bieszczadom. Dla nich i mieszkaoców Leska
oraz turystów organizatorzy zaproponowali
pokaz akrobatyki rowerowej w wykonaniu
zespołu RES-TRIALz Rzeszowa a także
występy zespołów: „Bieszczadzka Rodzinka”
z Cisnej, „Łopienka”, „Horyzont zdarzeo”,
„KndD”.
Gwiazdą wieczoru
była „Orkiestra Dni
Naszych”

Przez cały czas trwania Święta
proponowaliśmy naszym gościom
kiermasz jadła regionalnego i produktu
lokalnego
Lucyna Sobaoska
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SAMI O SOBIE: Otwarcie ogrodu biblijnego w Myczkowcach
(tekst i zdjęcia nie dotarły do redakcji przed zamknięciem numeru majowego)
W ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym
Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach w dniu
17 maja miało miejsce uroczyste otwarcie ogrodu
biblijnego.
Jest on nie tylko nowym sposobem upiększenia
otoczenia roślinnością Bliskiego Wschodu, ale przede
wszystkim stanowi specyficzny zapis teologii biblijnej.
Jednocześnie
zawiera
także
przemyślaną
i
uporządkowana katechezę o biblijnej historii
zbawienia. Zajmuje powierzchnię 80 arów w układzie
klinowym o długości 230 m. Projekt ogrodu wykonała
dr inż. Zofia Włodarczyk pracownik naukowy w
Katedrze Roślin Ozdobnych – Wydział Ogrodniczy
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest to jej już
drugi ogród biblijny w Polsce. Pierwszy projektowała i
wykonała w Proszowicach przy Zespole Placówek
Caritas diec. kieleckiej w 2008 r.
Tekst i foto Karolina Smoleoska

KONKURSY DOTACYJNE cd:
* Do 18 sierpnia b.r. można zgłaszad propozycje
w konkursie na Nietypową Lekcję Ochrony
Biologicznej organizowany przez Ministerstwo
Środowiska. Konkurs skierowany jest do parków
narodowych, parków krajobrazowych, szkół leśnych i
organizacji pozarządowych. Nagrodami będą pomoce
dydaktyczne, które laureaci wybiorą sami. Szczegóły na
temat konkursu wraz z dokumentacją dostępne są na
stronie:
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/11781_
nietypowa_lekcja_roznorodnosci_biologicznej_konkur
s_ms_na_akcje_edukacyjna.html
* „Batory” zaprasza - do składania listów
intencyjnych w ramach dwóch programów Fundacji
Batorego:
Instytucje Obywatelskie – Aktywny Obywatel –
projekty powinny służyd angażowaniu obywateli w
sprawy publiczne oraz promowaniu postaw
obywatelskiej odpowiedzialności za jakośd polskiej
demokracji. Termin składania listów intencyjnych
upływa 31 lipca b.r., szczegółowe informacje nt.
programu i formy listów intencyjnych znajdują się na
stronie:
http://www.batory.org.pl/obywatelskie/obywatel.htm
;
Instytucje Obywatelskie – Dotacje Instytucjonalneprogram ma na celu pomoc organizacjom działającym
na rzecz rozwoju demokracji i społeczeostwa
obywatelskiego w budowaniu stabilnych podstaw ich
funkcjonowania, w tworzeniu i realizowaniu
perspektywicznych planów działania oraz podnoszeniu
standardów pracy i zarządzania. Termin składania
listów intencyjnych upływa 14 sierpnia b.r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.batory.org.pl/obywatelskie/dotacje2008.h
tm;
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SAMI O SOBIE: Otwarcie ogrodu biblijnego w Myczkowcach
Poświęcenie i otwarcie ogrodu dla zwiedzających odbyło
się 17 maja 2010 r. dla upamiętnienia 90 rocznicy
urodzin papieża Jana Pawła II. Wprowadzeniem w
tematykę ogrodów biblijnych była sesja naukowa.
Referaty wygłosili: Ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek –
Biblia w kulturze świata; Ks. dr Piotr Mierzwa –
Świątynia Jerozolimska i dr inż. Zofia Włodarczyk –
Ogród Biblijny jako forma ewangelizacji.
Punktem centralnym Uroczystości była Eucharystia
której przewodniczył Ks. Bp. Edward Białogłowski z
Rzeszowa w asyście 17 kapłanów diecezjalnych i
zakonnych. Po niej wszyscy w procesji przeszli przed
bramę ogrodu gdzie nastąpiło przecięcie wstęgi,
uroczyste otwarcie i poświęcenie.
Budowa ogrodu realizowana ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka
2007-2013
„Transgraniczna
wymiana
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Myczkowce –
Mała Domasza” i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

KONKURSY DOTACYJNE cd:
* do 9 lipca b.r. trwa otwarty nabór wniosków na
projekty w ramach programu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej „Program wspierający powrót
osób bezdomnych do społeczności”. Na realizację
programu przeznaczono kwotę 5000000 zł,
minimalna wartośd projektu to 50000 zł. W ramach
konkursu wprowadzono specjalny priorytet dla
wyboru ofert, które skierowane będą do osób
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na
obszarach gmin i powiatów dotkniętych skutkami
powodzi. Źródło: http://www.mpips.gov.pl

* od 28 czerwca do 9 lipca b.r. potrwa nabór
wniosków na „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” finansowanego z PROW
2007 – 2013. O wsparcie mogą ubiegad się osoby
fizyczne i prawne planujące utworzenie lub
rozwinięcie firm prowadzących działalnośd nie
związaną z rolnictwem na obszarach wiejskich.
Możliwe jest także skorzystanie w pewnych
warunkach z takiego wsparcia przez firmy działające
lub planujące rozpoczęcie działalności w gminach
miejsko-wiejskich lub miejskich. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-28czerwca-do-9-lipca-br-odbedzie-sie-nabor-wnioskow-natworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsieb.html
* od 15 czerwca do 15 września b.r. trwa konkurs na unijne
dofinansowanie partnerskich, transgranicznych projektów
między organizacjami z Polski, Rosji i Litwy. W ramach
programu można zrealizowad projekty m.in. z dziedziny
turystyki, zrównoważonego rozwoju, rozwój potencjału
ludzkiego czy rozwój konkurencyjności sektora MŚP.

Informacje na temat programu znaleźd można na stronie:
http://www.eurofunds.org
oraz na stronie Centrum Projektów Europejskich:
http://www.cpe.gov.pl/4,lt-pl-ru
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Ogród biblijny w Myczkowcach tak jak i inne tego
typu ogrody chod zawiera rośliny opisywane w Biblii nie
jest rekonstrukcją ogrodu biblijnego, lecz nowoczesnym
ogrodem mających zachęcid do czytania Biblii będącym
nowoczesną formą ewangelizacji przemawiającą przez
obrazy. Przejście go i dokładne przestudiowanie
wszystkich elementów stanowi doskonałą katechizację
dla wszystkich od najmłodszych do najstarszych ale
myślę że będzie stanowił wspaniałą katechezę dla dzieci
przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej,
którym całą historię Biblii będzie można pokazad w
sposób bardzo obrazowy i namacalny.
Konstrukcja obrazu jest oparta na wymownej
symbolice, opiera się na pewnych zasadach. Przedstawia
krajobraz zbliżony do Ziemi Świętej.
Zastosowane w nim gatunki roślin to gatunki, które
znajdziemy w Biblii. Gatunki te są dostosowane do
klimatu w jakim dany ogród się znajduje, ogród zawiera
budowle i rzeźby stanowiące tło wydarzeo biblijnych.
Musi zawierad 7 podstawowych symbolicznych
gatunków biblijnych, a są to: winorośl, oliwka, figa,
granat, palma daktylowa, pszenica, jęczmieo. Inne
rośliny około 100 gatunków wymienianych w Biblii są
wybierane w zależności od miejsca w jakim dany ogród
biblijny się znajduje. Często pojawia się element krzyża
np. ścieżki ułożone pod kątem prostym. Musi też
zawierad elementy służące kontemplacji- dużo miejsc do
siedzenia, modlitwy.
Dokładny opis ogrodu biblijnego w Myczkowcach za
tydzieo w naszej gazetce.
Tekst i foto Karolina Smoleoska
(przyp. red.)
Już w bieżącym numerze zapowiadany wyżej tekst

Ważne linki:
www.wolontariatbieszczadzki.pl,
www.ngo.pl,
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl,
http://podkarpackie.ksow.pl/,
http://www.nasze-bieszczady.pl/,
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl, www.barrustrzyki.pl/, http://pokl.wup-rzeszow.pl/
Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne

tel.: +48 (13) 469 72 97

www.fundacja.bieszczady.pl
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Ogród biblijny w Myczkowcach
wspaniała lekcja katechezy
Ogród biblijny w Myczkowcach przedstawia
wybrane wydarzenia biblijne ułożone chronologicznie
tak jak to opisują poszczególne Księgi.
Wchodzi się do niego przez wąską bramę, która
stanowi nawiązanie do słów Jezusa: „Wchodźcie przez
ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta
droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich,
którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i
wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest
takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7,13-14).
Dalej przez ogród prowadzi nas droga w kształcie
meandru. Na jej początku stoi otwarta Księga z
wyrytym wersetem Psalmu 24,1: „Do Pana należy
ziemia i to, co ją napełnia” przez co zwraca się uwagę,
że wszystko na świecie istnieje dzięki łaskawości
Stwórcy – również urządzony i prezentowany w
niniejszym artykule ogród.
U początku wędrówki wśród wydarzeo Starego
Testamentu natrafiamy na okazałą menorę – świecznik
siedmioramienny wykonany z bukszpanu i świecący
siedmioma lampami (Wj 25, 31-32). Ten wiecznie
świecący świecznik był dla Izraelitów znakiem
nieustannej obecności Boga wśród ich ludu – Narodu
Wybranego.
Kolejny obraz, jaki tworzą poletka jęczmienia,
pszenicy i lnu przywołuje czasy pobytu Izraelitów w
Egipcie i plagi towarzyszące ich ucieczce z tego kraju.
Tu również znajduje się rzeźba gorejącego krzewu –
symbol objawienia się Boga Mojżeszowi na pustyni
przy Górze Horeb (Wj 3,1-8). Oglądanie tego fragmentu
ogrodu po zmierzchu daje zwiedzającym odczud klimat
pustyni i tajemniczego ognia, który nie spala.
Obok znajdują się dwa zbiorniki wodne z
przelewającą się cienką strugą wody, co symbolizuje
cudowne przejście Izraelitów przez Morze Czerwone
(Wj 14, 15-22). Natomiast czterdziestoletnia wędrówka

przez pustynię pokazana jest przez dwa wydarzenia:
wydobycie wody ze skały przez Mojżesza (Wj 17, 1-6)
oraz węża miedzianego na palu, który ochraniał
Izraelitów przed śmiertelnym jadem węży pustynnych
(Lb 21, 6-9).
Tuż obok zlokalizowano górę Synaj, która stanowi
wyróżnik w całej kompozycji ogrodu. Jest ona
kamienista, pozbawiona roślin, a na jej szczycie
umieszczono dwie duże tablice kamienne z
przykazaniami – symbol wydarzeo związanych z
nadaniem Prawa, o których można przeczytad w
Księdze Wyjścia (19,1-5; 19,16-20; 24, 16-18 i 31,18).
Dalej rozciąga się widok na Ziemię Obiecaną – „kraj
mlekiem i miodem płynący” przedstawiony poprzez
dobór charakterystycznych dla tej ziemi roślin, które
stanowiły w czasach biblijnych podstawę wyżywienia
ludzi i materiał budowlany. Są to: oliwka, figa, granat,
palma daktylowa, terebint, lentyszek, czystek, dąb
kermesowy, mirt, szaraoczyn i inne. Zaznaczyd jednak
trzeba, że w naszych warunkach klimatycznych rośliny
te na okres zimy muszą byd przeniesione do ciepłego
pomieszczenia. Mimo, że klimat u nas jest inny i w ten
sposób
można
zaprezentowad
roślinnośd
śródziemnomorską.
Okres
panowania
królów
w
Izraelu
zobrazowany został w Ogrodzie biblijnym w
Myczkowcach poprzez wybudowanie makiety Świątyni
Salomona. Budowla ta jest odwzorowana na podstawie
tekstów biblijnych zawartych w 1 Królewskiej 6, 1-9; 6,
14-38; 7, 15-26. Obok Świątyni stoi morze miedziane
na dwunastu wołach i ołtarz całopalny. Na placu przed
Świątynią, która jest wykonana w skali 1:10 posadzono
palmę daktylową i cedry. Z drewna tych ostatnich była
zbudowana
Świątynia.
Ten
obraz
kooczy
przedstawienia wydarzeo Starego Testamentu i
poprzez rodowód Jezusa zapisany przez Ewangelistę
św. Mateusza 1,1-20 dochodzimy do narodzin Jezusa w
Betlejem.

Rodowód Jezusa przedstawiają żywopłoty z
bukszpanu. Składa się on z trzech sekcji liczących po
czternaście rozgałęzieo, które kooczą się tabliczką z
nazwą przodka. Zwieoczeniem tej kompozycji jest
zespół
figur
Świętej
Rodziny
otoczonych
czternastoramienną gwiazdą.
Kolejne elementy ogrodu wiążą się z
działalnością Jezusa, a także pokazują miniaturowe
krajobrazy Ziemi Świętej. Chrzest Jezusa w rzece
Jordan, meandrującej wśród roślin, przedstawia
figura Jana Chrzciciela na tle kołyszącej się trzciny i
oleandrów, określanych w Biblii mianem róż
rosnących nad wodą. Stosowne opisy tych wydarzeo
można znaleźd w Ewangelii św. Marka 1, 9-11 i
Ewangelii Mateusza 11,2-7. Kolejny obraz
przedstawia Pustynię Judzką, na której Jezus
przebywał przez czterdzieści dni przygotowując się do
działalności publicznej i był kuszony przez diabła (Łk
4, 1-12). Pustynia ta to teren kamienisty, żwirowy i
piaszczysty poprzecinany głębokimi jarami będącymi
korytami rzek okresowych tzw. wadi. Na takich
terenach, na pierwszy rzut oka, pozbawionych roślin
wypasane są do dziś w Ojczyźnie Jezusa owce i kozy. Z
tym obrazem łączy się wiele opisów biblijnych i
przypowieści Jezusa np. o zaginionej owcy i dobrym
pasterzu (Łk 15,3-7; J 10, 1-4). Pasące się owieczki i te
uwięzione na urwisku lub w cierniach w ogrodzie
będą dobrym elementem ewangelizacji najmłodszych
dzieci.
Za pustynią, dla kontrastu, przedstawiono
inny charakterystyczny dla Ziemi Świętej krajobraz –
żyzne pola. Rosną tu cztery gatunki pszenic i dwa
gatunki jęczmienia, te same, które uprawiano w
czasach biblijnych. Pośród niektórych zbóż posiano
chwasty, o których mówi przypowieśd zapisana przez
Ewangelistę św. Mateusza (13,24-30). Zbożom
towarzyszą zioła, warzywa i rośliny lecznicze
wymienione w Biblii. Dodatkowo wszystkie rośliny
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przedstawiono na planszach, gdzie obok zdjęd
umieszczono ich nazwy naukowe i w języku polskim
oraz cytaty biblijne z nimi związane.
Ciekawą budowlą jest wieża strażnicza zbudowana z
kamieni i zwieoczona dachem z trzciny. Ta wysoka
budowla stawiana była w winnicy, aby z jej szczytu
można było obserwowad winnicę i chronid ją przed
zniszczeniem lub kradzieżą. Robotnicy rolni mieszkali w
wieży w czasie spiętrzenia prac, a w jej podziemiach
przechowywano wino (Mt 21,33-39; J 15,1-6; 4,36). W
winnicy posadzono kilkadziesiąt krzewów winorośli,
które będą uprawiane w rożkach kamiennych, tak jak
czyniono to w starożytności. W rogu winnicy rośnie
figa, która przedstawia nieurodzajne drzewo figowe
opisane przez Ewangelistę (Łk 13,6-9).
Kolejne trzy kwatery ogrodu biblijnego poświęcone
są nauczaniu i cudom, które czynił Jezus. Będą tam też
w przyszłości prezentowane narzędzia rolnicze i ryciny
wraz z opisami najważniejszych prac rolniczych. Już
teraz rośnie tam morwa a pod nią gorczyca, co jest
ilustracją do nauki Jezusa odnoszącej się do Królestwa
niebieskiego i wiary (Mt 13,31-32; Mk 4, 30-32; Mt
17,20 i Łk 17,6).
Kolejna góra w ogrodzie ma kształt ściętego
graniastosłupa na podstawie ośmiokąta, która
symbolizuje górę ośmiu błogosławieostw. Na każdym z
boków wypisano jedno z ośmiu błogosławieostw.
Wygłoszona przez Jezusa nauka wskazuje kierunek
ludzkiego działania, które doprowadzi człowieka do
zbawienia. Ta nauka Jezusa jest pokazaniem na nowo
w jaki sposób chrześcijanin ma przestrzegad prawa
danego przez Boga na Górze Synaj (Mt 5, 1-14). Góra
ośmiu błogosławieostw będzie ukwiecona dziesiątkami
róż i szałwii, co stanowi różnicę w porównaniu do
surowej pustynnej Góry Synaj.
Przed zbytnią troską o własne ziemskie życie Jezus
przestrzegał ludzi pokazując im piękne kwiaty polne.
Zapewne podziwiał ich piękno tak jak i my możemy to

uczynid odwiedzając ogród biblijny w kwietniu - maju
(Łk 12,25-31). Na powierzchni 200 m2 rosną tu krokusy,
tulipany, hiacynty, narcyzy, śniedek, czosnki ozdobne i
lilie białe – rośliny które pochodzą z Ziemi Świętej. Te
rosnące w naszym ogrodzie są odmianami
wyhodowanymi przez ogrodników i odznaczają się
pięknymi kształtami i barwami.
W naszej wędrówce po ogrodzie biblijnym zbliżamy
się do smutnych wydarzeo związanych z męką i
śmiercią Jezusa. W ten smutny ciąg wydarzeo
wprowadza nas ogród oliwny, w którym posadzono
oliwniki wąskolistne - drzewa z wyglądu bardzo
podobne do oliwki i w naszym klimacie dobrze
znoszące zimę, podczas gdy oliwka musi byd
przenoszona w tym okresie do ciepłego pomieszczenia.
Główny obraz w tym zakątku ogrodu stanowi figura
klęczącego Jezusa i figury śpiących Apostołów: Piotra,
Jakuba i Jana, którzy mimo prośby Jezusa, by czuwali
razem z Nim – posnęli. Powinniśmy zapamiętad słowa
Jezusa wypowiedziane wówczas do nich: „Jednej
godziny nie mogliście czuwad ze mną” (Mt 26,40 por.
też Mk 14,32-46; Łk 22,39-54).
Golgota to trzecia góra w naszym ogrodzie, a na niej
krzyż z ukrzyżowanym Jezusem oraz Maryja i Jan
stojący przy nim (J 19,25-35). Znaczenie tego miejsca
bardzo dobrze znamy i wiemy, że tu dokonało się
zbawienie człowieka, ale warto pamiętad, że również tu
Jezus oddał nas poprzez pośrednictwo Jana w opiekę
Swojej Matki Marii (J 19,25-30).
Golgotę okrywają czerwone, płożące się po
kamieniach róże. Rosną tu też dwie rośliny, z których
mogła byd wykonana cierniowa korona – dwukolczak
śródziemnomorski i głożyna ciero Chrystusa.
Posadzono tu też roślinę, w kwiecie której odnajduje
się narzędzia męki Chrystusa: gwoździe, młotki i koronę
cierniową – jest nią męczennica błękitna.
Obok Golgoty – grób Jezusa – pusty grób –
gwarancja naszego zmartwychwstania! Przed grobem

rośnie aloes, z którego pozyskiwano żywicę używaną
do balsamowania zmarłych przed pochówkiem.
Wiemy, że w przypadku pogrzebu Jezusa to Józef z
Arymatei i Nikodem przygotowali Jego ciało do
pochówku. Nikodem to ten sam, który mając
wątpliwości przybył do Jezusa nocą, a jego rozmowa z
Mistrzem wydała błogosławione owoce.
Litery alfa i omega symbol Boga zawarte w
Apokalipsie św. Jana (Ap 1,8; 22,12-13) potwierdzają
jednośd Boga Ojca i Syna. Ogród kooczy się obrazem
zesłania Ducha Świętego – trzeciej Osoby Boskiej.
Kolumna składająca się z siedmiu części z wypisanymi
darami Ducha Świętego i symbolicznymi siedmioma
językami ognia przywodzi na myśl obraz z
wieczernika, kiedy to 50. dni po śmierci Jezusa Duch
Święty w gwałtownym wietrze i płomieniach ognia
zstąpił na Jego uczniów (Dz 2,1-8). Tak jak płomienie
menory symbolizowały ciągłą obecnośd Boga wśród
Narodu Wybranego tak w obecnym czasie jesteśmy
zapewnieni o nieustannej obecności Ducha Świętego
w Kościele Chrystusowym i w każdym z nas.
Przy wyjściu z ogrodu nasze oczy napotykają słowa
św. Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
ukooczyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono
dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym
dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie,
ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego”
(2 Tm 4,7-8). Dopełnieniem tych słów jest wawrzyn
szlachetny, z którego liści wykonywano w
starożytności wieoce dla zwycięzców i taki wieniec –
mamy ufnośd – sprawiedliwy Pan i Sędzia odda nam,
gdy na to zasłużymy.
Karolina Smoleoska- na podstawie strony
internetowej Caritas Myczkowce
www.myczkowce.org.pl
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