MYŚLIBORSKA RÓŻA MIŁOSIERDZIA
SAMARYTANIN ROKU
III edycja 2014
Już po raz trzeci Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Myśliborzu
i Fundacja Społeczności Lokalnych zorganizowały dnia 25 sierpnia 2015 roku Myśliborski
Dzień Róży w ramach, którego między innymi przeprowadzono Konkurs o nagrodę
Myśliborskiej Róży Miłosierdzia.
W ramach Konkursu, spośród osób nominowanych, mieszkańców Miasta i Gminy
Myślibórz, wybierano między innymi Samarytanina Roku 2014. Osobę dorosłą,
która w ocenie Myśliborzan szczególnie aktywnie tworzy ,,nową wyobraźnię miłosierdzia”,
która miłosierdziem żyje na co dzień i realizuje go w myśliborskiej praktyce. Ojciec Święty
Jan Paweł II nauczał ... ,,każdy człowiek choć raz w życiu powinien na nowo napisać
przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie".
Kapituła konkursu wyłoniła dwie kandydatki do tytułu Samarytanin Roku 2014
Pani Aneta Pasturczak
Współinicjatorka systematycznej zbiorki darów dla matki samotnie wychowującej
dzieci (mieszkanki Myśliborza) znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, współinicjatorka
akcji czytania książek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu,
organizatorka akcji „Marzycielska Poczta”, polegającej na pisaniu listów do nieuleczalnie
chorych dzieci. Nieustannie angażuje młodzież Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich
w Myśliborzu w akcje charytatywne. Jest wolontariuszką ogólnopolskiej akcji „Szlachetna
Paczka”
Pani Bożena Wierucka
Inicjatorka powołania i wieloletni Prezes Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku nieustannie podejmuje działania na rzecz integracji międzypokoleniowej m.in. poprzez
akcję "Taniec łączy pokolenia", bicie rekordu Polski w tańcu zbiorowym czy Olimpiadę
Pływacką Seniorów. Przez cały czas kierując Myśliborskim Uniwersytetem Trzeciego wieku
sprawia, ze osoby po przejściu na emeryturę mają możliwość realizowania swoich pasji, na
które nie starczało czasu podczas pracy zawodowej. Udział w zajęciach Uniwersytetu daje
słuchaczom możliwość osobistego rozwoju oraz społecznego zaangażowania.
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Myśliborzanie w głosowaniu powszechnym zadecydowali, że

Statuetkę

Myśliborskiej Róży Miłosierdzia
i tytuł

Samarytanina roku 2014
otrzymała
Pani

Bożena Wierucka.

Ponadto Kapituła przyznała nagrodę honorową, statuetkę Myśliborskiej Honorowej
Róży Miłosierdzia w tej edycji otrzymał Pan Mirosław Szawerdo, człowiek o wrażliwym
sercu, znany Myśliborzanom z licznych akcji charytatywnych.
Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga, jak co roku nadaje godność Laureata
Specjalnego za wybitnie zasługi w krzewieniu idei miłosierdzia. Tym razem Myśliborską
Specjalną Różę Miłosierdzia otrzymała Caritas

Kamieńskiej

Archidiecezji Szczecińsko

w podziękowaniu z 25 lecie posługi w naszej archidiecezji. Statuetkę

odbierał z rąk biskupa H. Wejmana, ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas. Uroczystość odbyła
się w Sanktuarium w obecności licznie zgromadzonych pielgrzymów przybyłych na
uroczystości związane z rocznicą urodzin św. Faustyny.
Tradycyjnie w tym dniu poświęcane są sadzonki róż, które następnie goście i mieszkańcy
sadzą w wyznaczonych miejscach realizując tym samym projekt ,,Zaróżawiania Myśliborza”.
W tym roku pielgrzymi, laureaci konkursu oraz przedstawiciele mieszkańców posadzili róże
wzdłuż stacji drogi krzyżowej Sanktuarium.
Myśliborski Dzień Róży był projektem w części finansowanym przez UMiG Myślibórz
oraz BGS Bank Oddział w Myśliborzu.

