www.choszczno.pl

Betlejemskie serca
23.12.2013.

KORYTOWO Już po raz trzeci metropolita szczecińsko-kamieński abp ANDRZEJ DZIĘGA wręczył statuetki
&bdquo;Betlejemskie serce&rdquo;. Tym razem trafiły one w ręce ANNY i EUGENIUSZA MEISINGERÓW,
KRZYSZTOFA SOSKI i ELŻBIETY WYSZYŃSKIEJ.

Statuetka &bdquo;Betlejemskie serce&rdquo;, to rodzaj wyróżnienia, które cztery lata
temu, podczas wizyty w Korytowie, wymyślił metropolita
szczecińsko-kamieński abp ANDRZEJ DZIĘGA. W jego zamyśle, miała
być to forma wyróżniania osób, które w sposób szczególny wspierają
działalność Caritasu. W 2011 roku wśród studentów Wydziału Sztuk
Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie rozpisano konkurs na projekt
statuetki. Wygrała praca ALICJI HACZKOWSKIEJ przedstawiająca dłoń
trzymająca serce. Dokładnie 18 grudnia tego roku fundator osobiście
wręczył je pierwszym wyróżnionym. Dodajmy, że nagrody te przyznawane są
na wniosek Caritas oraz Centrum Edukacyjnego Archidiecezji, a do tej
pory otrzymało je 17 osób, w tym osiem z naszej gminy (MARIA JĘDRZEJCZYK, DANIELA
LEWANDOWSKA, MAREK GARBICZ, ALICJA LISIŃSKA, WALDEMAR RĄCZKIEWICZ i WIESŁAW DRABIK z
Choszczna, JANINA GACIA z Korytowa oraz ALINA i JÓZEF JASTRZĄBKOWIE z Piasecznika).
Podczas niedzielnej mszy, która odbyła się w korytowskim kościele abp
Dzięga wręczył kolejne &bdquo;Betlejemskie serca&rdquo;. Tym razem otrzymali je: ANNA i EUGENIUSZ
MEISINGER, przedsiębiorcy z Barlinka (kategoria &bdquo;darczyńca&rdquo;), ELŻBIETA WYSZYŃSKA,
dyrektor Szkoły Katolickiej w Świnoujściu (kategoria &bdquo;współpracownik&rdquo;) i KRZYSZTOF
SOSKA,
wiceprezydent Szczecina (kategoria &bdquo;świadectwo&rdquo;). Z tej trójki na Ziemi
Choszczeńskiej najbardziej znani się małżonkowie z Barlinka, którzy już
od wielu lata wspierają działalność Parafialnego Zespołu Caritas w
Barnimiu (gmina Drawno).

W trakcie tej uroczystości podsumowano też konkurs na najpiękniejszą bożonarodzeniową szopkę. Tu
główną nagrodę biskup wręczył FILIPOWI PIĄTKOWI, a wyróżnienia odebrali: SEBASTIAN STEFAŃCZYK,
SANDRA GAJOWSKA, HONORATA BETLER &ndash; KLAUDIA PYZIK, GABRIELA i MIŁOSZ MULLER, JAKUB
LISIŃSKI &ndash; SZYMON PILARSKI oraz ANITA i JAKUB SZYMANOWSCY.
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Podczas spotkania opłatkowego, na które proboszcz SŁAWOMIR KOKORZYCKI zaprosił gości do świetlicy
Ośrodka Wspierania Rodziny, dzieci z Korytowa przedstawiły jasełka, a burmistrz ROBERT ADAMCZYK
przekazał metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu właśnie wydaną
publikację zatytułowaną &bdquo;Ks. prałat Jan Abramski (1922 &ndash; 2003) zasłużony
odnowiciel obiektów sakralnych&rdquo;. Jest to opracowanie autorstwa TOMASZA WACŁAWA
JABŁECKIEGO, które przedstawił podczas konferencji naukowej zorganizowanej wiosną br. z okazji 10
rocznicy śmierci ks. Abramskiego.
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