Narod Polski

Kongres Rodziny w kościele św.Władysława
z udziałem zespołu "Polonia"
W niedzielę 16 lutego w parafii
Św. Władysława o godz 10:30 rano
odbyła się uroczysta msza
rozpoczynająca
„Wielkie
Rekolekcje Rodzinne”, której
przewodniczył ks. biskup Andrzej
Wypych.
Fundacja „Strong
Family” z o. Jerzym Karpińskim,
SJ oraz Biuro Duszpasterstwa
Rodzin Archidiecezji Chicago były
organizatorami
Pierwszego
Polonijnego Kongresu o Rodzinie,
Tancerze “Polonii” w procesji
połączonego
z
Wielkimi
w kościele św. Władysława
Rekolekcjami Rodzinnymi pod
hasłem RODZINA BOGIEM SILNA – MOCĄ POLONII. Kongres odbył się pod
patronatem JE ks. bpa Andrzeja Wypycha, a rekolekcje prowadził ks. prof. Marek
Dziewiecki ekspert Ministerstwa Edukacji z zakresu przedmiotu „Wychowanie do
życia w rodzinie”, krajowy duszpasterz powołań i wicedyrektor Europejskiego
Centrum Powołań.
Tematem, była oczywiście Rodzina i miłość rodzinna, która jest jej budującym
fundamentem. Rodzina, jej początki i końce, wzloty i dramaty, budujące zalety i
niszczące wady, mylące życiowe drogowskazy i kuszące, fałszywe ideały.
Założeniem rekolekcji były bezpośrednie rozmowy i dyskusje o tym jak w dzisiejszym
pędzącym świecie, stworzyć i pielęgnować szczęśliwą, mocną i odporną rodzinę, która
przetrwa próbę czasu.
Mszę świętą celebrował ks. bp. Wypych,
który również wygłosił piękną homilię do
wszystkich zebranych.
We mszy
uczestniczliy także dzieci i młodzież z
zespołu pieśni i tańca „Polonia”, którzy
wzięli udział w ceremonii wejścia kapłanów,
reprezentując tym samym symboliczny obraz
Kościoła będącego ciągle w drodze w
poszukiwaniu Bożej miłości. Po homilii,
podczas wzruszającej procesji ofiarowania
Dzieci i młodzież z ZPiT “Polonia”
darów, zespół „Polonia” ofiarował dary
w czasie mszy św.,
niosąc je do ołtarza i składając na ręce
z lewej choregoraf Cecylia Rożnowska
księdza biskupa. Były to dary symbolizujące
wiarę, człowieka, miłość i rodzinę: serce czyli najprostrzy symbol miłości, zapaloną
świecę czyli płomień, który jest symbolem Bożej obecności, dając światło (prawdę) i
ciepło (miłość). Bukiet kwiatów czyli symbol piękna i radości, który czyni człowieka
szczęśliwym, chleb czyli powszedni pokarm człowieka, symbol ludzkiej pracy,
braterstwa i jedności, który staje się ciałem Pańskim. Woda symbol źródła i potęgi
życia, która także reprezentuje ludzi jako Kościół. Zmieszanie wody z winem oznacza
całkowite zjednoczenie ludzi z Chrystusem, oraz wino - symbol naszych marzeń i
pragnień, które jest owocem winnego krzewu i pracy ludzkich rąk. Winogrona owoce
- to znak dobroci i obecności Bożej, gazety jako symbol słów człowieka, w których
zawarte są wszystkie problemy świata: wojny, niesprawiedliwość, głód chleba i
pragnienie prawdy. Biblia czyli Słowo Boga, abyśmy umieli oprzeć nasze życie na
skale Jego Słowa oraz byli odważnymi głosicielami Ewangelii. Krzyż, który NIE jest
symbolem cierpienia, ale właśnie miłości bożej, która zbawiła świat oraz obrączki,
które są symbolem jedności, wierności i uczciwości małżeńskiej, aż w końcu ilustracje
symbolizujące rodzinę niesione wzniośle przez przybyłe najmłodsze dzieci z zespołu.
Młodzież i dzieci, spełniając
posługę darów wykonywali to z
wielką powagą i skupieniem,
pamiętając, że ma to swoją
wymowę i duchowe znaczenie
oraz, że niesienie darów jest
wielkim
i
ważnym
wyróżnieniem będącym częścią
liturgi
mszy
świętej.
Niedzielne wydarzenie jest
jednym z wielu przykładów
założeń programu i koncepcji
pracy
wychowawczodydaktycznej,
oprócz
Tancerze niosą dary mszalne podczas ofiarownia
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oczywiście śpiewu i tańca, który jest
realizowany w zespole „Polonia” pod
kierownictwem Anny Krysińskiej,
choreografa Jaclyn Krysiński, dyrektora
muzycznego Mieczysława Dziś i
założycielki oraz choreografa Cecyli
Rożnowskiej, która dzięki wieloletniemu
doświadczeniu jest duszą artystyczną
zespołu.
Przypomnijmy, że ZPiT „Polonia”
jest jednym z najstarszych zespołów
polonijnych, a jego rozległa działalność
popularyzująca polską kulturę oraz
Ks. bp Andrzej Wypych odbiera chleb
szeroko pojęta edukacja kulturalna dzieci i
młodzieży jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu społecznemu dyrekcji,
grona nauczycieli oraz wspaniałych, wspaniałych rodziców. Wytężona praca i
współpraca zaowocowała wieloma sukcesami, z których najważniejszym jest to, iż
ogromna rzesza dzieci i młodzieży poznała i pokochała polski taniec, piosenki,
zwyczaje i tradycje. Wśród młodzieży rozwinęło się zainteresowanie polską sztuką i
pięknem języka polskiego, nawiązały się przyjaźnie pomiędzy uczniami, a także
pomiędzy rodzicami.
Po mszy świętej w sali
pod kościołem odbył się
ciąg dalszy rekolekcji,
obfitujący w przemówienia i
refleksyjne relacje, które
były kontynuacją tematu
rekolekcji oraz następująca
po nich cześć artstyczna.
Zespół
„Polonia”
zaprezentował dwa tańce w
profesjonalnym wykonaniu;
tradycyjnego polskiego
Pamiątkowe zdjęcie po mszy św.
poloneza
oraz
suitę
kaszubską w orginalnych polskich, szlacheckich i ludowych strojach, a solowe,
muzyczno-wokalne talenty istniejące w jego składzie ubarwiły wizerunek zespołu i
podkreśliły jego wysoką, wielozakresową formę artystyczną. Na zakończenie ks. bp
Andrzej Wypych, proboszcz parafii św.Władysława ojciec Marek, o. Jerzy Karpiński
oraz ks. Prof. Marek Dziewiecki goszczący w Chicago wyrazili swój zachwyt oraz
serdeczne podziękowania zespołowi za przepiękny występ i zaangażowanie, chętnie
pozując z tancerzami do pamiątkowych zdjęć.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tancerzom z zespołu „Polonia”, tym
dużym i tym małym, za fizyczną i duchową obecność, anielską cierpliwość, żołnierską
wytrwałość, waleczną gotowość, sceniczną koncentrację, szczere chęci i dobry humor,
pomimo wielu przeszkód i „schodów”, oraz ich kochanym rodzicom, za prawdziwe
poświęcenie, współpracę i bezinteresowność. Jaclyn Krysiński i Madzi Rożko za
wszelką pomoc, pogodę ducha i zrozumienie. Stokrotne Bóg zapłać proboszczowi
parafii św.Władysława ojcu Markowi za wyrozumiałość i zawsze ciepłe słowa otuchy,
paniom i panom bezpośrednio związanym z organizacją oprawy technicznej i
poczęstunku, pracującym tak wytrwale w sali, na scenie i w kuchni, serdeczne dzięki
za Waszą cieżką pracę i poświęcenie, aż w końcu pani Elżbiecie Gandy za twórcze
wsparcie, chęci i ogromną pomoc w zrealizowaniu moich wizji i pomysłów oraz
wszystkim tym wspaniałym, inspirującym osobom, które miałam i ciągle mam
prawdziwą przyjemność poznawać przy okazji urzeczywistniania moich wizji i
pomysłów.
Serdecznie dzięki!
tekst: Dorota Romek, zdjęcia: Ryszard Romek

WESPRZYJ FUNDUSZ EDUKACYJNY ZPRKA
Nie zapominajmy o tym, że w każdej chwili możemy pomóc członkom ZPRKA,
którzy dążą do zdobycia wyższego wykształcenia. Co może być bardziej znaczące niż
dotacja na Fundusz Edukacyjny ZPRKA i pomoc polsko-amerykańskiej młodzieży w
uzyskaniu lepszego wykształcenia?
ZPRKA wzywa swoich członków i sympatyków do wspierania naszej młodzieży
poprzez składanie dotacji na Fundusz Edukacyjny ZPRKA (PRCUA Education Fund, Inc),
Fundusz jest organizacją niedochodową i posiada status 501(c)(3). Nazwiska darczyńców
zostaną wymienione w “Narodzie Polskim”, osoby które nie chcą być wymienione,
prosimy o zaznaczenie, iż pragną pozostać anonimowe.
Jeśli są Państwo zainteresowani utworzeniem konkretnego stypendium w swoim
imieniu dla potomności, czy "Na cześć" lub "Na pamiątkę" ukochanej osoby, proszę
dzwonić do prezesa ZPRKA Josepha Drobota, pod numer: 1-800-772-8632, w. 2602, w
celu uzyskania dodatkowych informacji.

