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Z życia POAK w Myszkowie - Mijaczowie
Ostatnie wydarzenia związane ze szczególnym uczestnictwem AK to:
1. Odpust w naszej Parafii p.w. Narodzenia NMP.
Chcieliśmy w tym dniu szczególnie podkreślić, że jesteśmy wspólnotą wiary i zaprezentować
ten fakt poprzez swoją obecność w kościele w dniu poprzedzającym odpust i w dzień samej
uroczystości 8 września. Wystosowaliśmy zaproszenia do wszystkich rodzin naszej parafii, w
których podkreśliliśmy szczególną rolę Matki Bożej w historii naszego kraju oraz znaczenie
Kościoła dla każdego z nas. Każda rodzina otrzymała imienne zaproszenie na wspólną
modlitwę i wspólne świętowanie.
W tym dniu tak ważnym w życiu każdej parafii, w którym pozyskuje się odpusty, stanęliśmy przy
sztandarze i ufamy, że wyszliśmy ze świątyni jako ludzie bliżsi Bogu.
2. Dzień Papieski - 16. 10.2009.
Ten dzień jest dla nas od lat comiesięcznym dniem szczególnej modlitwy za Ojca Świętego
Jana Pawła II, a od roku 2005 dniem modlitwy o Jego Beatyfikację. W tym dniu
uczestniczyliśmy we Mszy św. i podjęliśmy Modlitwę Różańcową. W rozważaniach
przypominaliśmy fakty związane z pontyfikatem JP II, ale przede wszystkim potrzebę
odniesienia się swoją postawą i zaangażowaniem do słów i wskazań, które Papież do nas
kierował. Warto przecież nie tylko ich wysłuchać, ale może przede wszystkim je zrozumieć,
pamiętać o nich i wcielać je w życie.
Bez odwagi i świadectwa, które wcale nie musi być krzykliwe ale wierne i konsekwentne, bez
szczerości i zaangażowania nie zrealizujemy tego testamentu, który pozostawił nam Jan Paweł
II, a nawet możemy roztrwonić i sprzedać Jego dziedzictwo.
Cóż odpowiemy, gdy będzie pytał "co zrobiliście z tą wolnością?"
W kolejnych tajemnicach Różańca Świętego:
- modliliśmy się za naszą Ojczyznę
- wzywaliśmy do odpowiedzialności za życie społeczne w kraju
- podkreślaliśmy jak ważna jest ufność w Bożą Opatrzność
- podkreślaliśmy moc trwania na modlitwie, która umacnia
- zawierzaliśmy życie narodów naszej Matce wierząc, że nas nie opuści.
3. 11 listopada w naszej Parafii.

Akcja Katolicka naszej Parafii podjęła akcję propagowania wśród mieszkańców Mijaczowa
rozwieszania flagi państwowej w czasie ważnych świąt narodowych.
Uznając, że polska historia i polska niepodległość jest bezsprzecznie i nierozerwalnie związana
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z Bogiem i wiarą naszych ojców, rozpoczęliśmy tę akcję od 91 rocznicy odzyskania
niepodległości. Wykonaliśmy plakat, który przypominał o tym ważnym wydarzeniu. Uszyliśmy
własnymi siłami 117 biało - czerwonych flag i sprzedawaliśmy je w dostępnej cenie naszym
parafianom. Do każdej flagi dołączyliśmy krótką informację o historii i znaczeniu flagi
państwowej. Dziękowaliśmy w niej także za podjęcie decyzji
o zakupie flagi, która oznacza, że kupujący pragną otaczać czcią i szacunkiem nasze symbole
narodowe. Prosiliśmy o kontynuowanie dobrych patriotycznych tradycji i wywieszenie flagi w
domach w dniu 11 listopada.
Ponieważ akcja została podjęta po raz pierwszy, zakończyła się tylko połowicznym sukcesem,
ale nie zamierzamy rezygnować wiedząc, że na kształtowanie świadomości w ważnych
sprawach potrzeba dużo czasu. 3 Maja już niedługo, więc ponowimy próbę.

Grażyna Wróblewska – Ludwig
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