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Mk 4, 26

„Nast pnie przywo a

do siebie Dwunastu i zacz  rozsy a

ich po dwóch.”

Mk 6,7
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Chrystus powo a  Dwunastu

Aposto ów, „aby Mu towarzyszyli, aby
móg  ich wysy a  na g oszenie nauki,
i by mieli w adz  wyp dza  z e duchy”
(Mk 3,14-15). Prawdziwe zadanie cze-

ka o ich dopiero po Zmartwychwsta-

niu, kiedy rzek  im: „Id cie na ca y
wiat i g o cie Ewangeli  wszelkie-

mu stworzeniu” (Mk 16,15). Jednak

ju  o wiele wcze niej czeka a ich pró-

ba, jakby praktyka duszpasterska. Pan

Jezus posy a ich po dwóch, aby spró-

bowali jak smakuje chleb g osiciela

s owa Bo ego (dzisiejsza Ewangelia –

Mk 6,7-13). Przygotowuje ich na ró -

ne sytuacje; b d  przyjmowani z ycz-

liwo ci , ale tak e nie ustrzeg  si

odrzucenia i pogardy. Wszystko jed-

nak maj  przyj  w duchu ofiary dla

Chrystusa, który ich posy a, aby nie-

li wiatu s owo Bo e.

Jak e trudno jest wyruszy  do lu-

dzi, w nieznane! Zna to uczucie ka dy

kap an przychodz cy do nowej para-

fii, do nowej szko y, do nieznanych

ludzi, cho  przecie  nie jest tu pierw-

szym, który g osi  s owo Bo e. Ju

w czasie formacji seminaryjnej mo na

i trzeba spróbowa  tego zadania

w czasie ró nych praktyk, szczegól-

nie praktyki po wi ceniach diakona-

tu. Ka dy m ody cz owiek stawia so-

bie wtedy pytanie: Jak mnie przyjm

ludzie? Jak potraktuj ? Tym bardziej

ka dy misjonarz, którzy przybywa do

obcej kultury i obcego kraju zapewne

my li, jak to b dzie, jak zostanie przy-

j ty przez mieszka ców krajów misyj-

nych, ludzi o zupe nie innej kulturze

i mentalno ci.

Pos any cz sto l ka si  swej misji

i wo a jak prorok Jeremiasz: „Ach Pa-
nie Bo e, przecie  nie umiem mówi ,
bo jestem m odzie cem” (Jr 1,6). Cz -

sto jest odrzucony i wzgardzony, jak

prorok Amos z dzisiejszego pierwsze-

go czytania, gdy mówi mu kap an

Amazjasz na rozkaz króla Jeroboama:

„Widz cy, id , uciekaj sobie do zie-

mi Judy” (Am 7,12). Jednak prorok

wie, e zosta  pos any przez Pana i nie

mo e zaniecha  swojej misji. Wyra a

to pi knie w. Pawe  mówi c: „Biada
mi, gdybym nie g osi ewangelii”
(1 Kor 9,16).

W a ciwa postawa aposto a to

wierno  swojemu pos annictwu.

A nie jest to atwe, bo pos any zawsze

ma pokus , aby id c do ludzi stopi

si  z nimi, zasymilowa  si , nie ró ni

si  nawet troch . A tymczasem ma

by  znakiem sprzeciwu, jego s owa

maj  by  jednoznaczne z czynami. Ma

przypomina  to, o czym pisze w. Pa-

we  w drugim czytaniu, e Bóg nas wy-

bra , aby my „byli wi ci i nieskala-
ni przed Jego obliczem” (Ef 1,4). G osi

nie tylko s owami, ale i przyk adem

ycia, e chrze cijanie powinni odzna-

cza  si  nieskazitelno ci  i by nie by o

w ród nich niczego, co ma cho by

pozór z a.

Aposto owie zdali egzamin z prak-

tyki duszpasterskiej, cho  zapewne nie

wszystko czynili doskonale – znamy

ich s abo ci opisywane na kartach Pi-

sma wi tego. G osili s owo, wzywali

do nawrócenia, a nawet uzdrawiali

chorych (por. Mk 6,13). Przyjmijmy

i my wszystkich g osicieli s owa Bo-

ego, szczególnie tych najm odszych,

z wielkim sercem. Umiejmy wybacza

im b dy i módlmy si  za nich, aby do-

brze spe nili rol  Bo ych niwiarzy na

polach dusz ludzkich.

Ks. Tomasz Grzywna
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Po okoliczno ciowym powitaniu,

Metropolita mówi :

„Historia tego Sanktuarium, histo-

ria tego Obrazu Matki Bo ej, zas ugu-

je na szczególne uwzgl dnienie. Jest

ona bowiem wyrazem wielu wzrusza-

j cych momentów, które w wietle wia-

ry mog  powiedzie  wi cej nawet ni

fakty historyczne. Obraz Matki Bo ej,

który mamy przed sob  zakorzeni  si

w pobo no ci ludu mieszkaj cego 60

km st d, bowiem Rudki le  oko o 60

km st d. Tam nasi katolicy, grekoka-

tolicy, prawos awni przez setki lat mo-

dlili si  do tej Matki Bo ej. Jako naj-

wi kszy skarb, wyrzuceni z ich

Ojczyzny, zabierali to, co by o im naj-

dro sze, zabierali rzeczy pierwszej po-

trzeby, bez których na co dzie  cz o-

wiek nie mo e y .  Zabrali te  figur

Pana Jezusa i Obraz Matki Bo ej. Szli

na tu aczk , ale byli wiadomi, e na

tej tu aczce towarzyszy im Opatrzno

Bo a, towarzyszy im wstawiennictwo

Matki Naj wi tszej. Dlatego napisali-

cie tu, na tym ko ciele, na tym Sank-

tuarium: „Matko wysiedlonych

z Ojczyzny”. Zabierali wiele obrazów,

ale ten Obraz uwa ali za najwi kszy

skarb, z którym nie wiedzieli co zrobi .

W ka dym ko ciele, tu, w Polsce,

po tej stronie granicy, by  obraz. Ofia-

rowali go pod stra  biskupa przemy-

skiego, a biskup przekaza  do semina-

rium, aby Obraz przemawia , eby przez

ten Obraz Matka Bo a przemawia a,

aby by  omadlany przez kleryków

i przez profesorów. Ale potem abp

Ignacy Tokarczuk uwa a , s usznie

uwa a , e ten Obraz w jaki  sposób

trzeba zwróci  ludziom i postawi  Go

tu, niejako na stra y granicy, aby od-

biera  cze  i honor. Wiemy, e histo-

ria tego Obrazu by a taka, e blu nier-

cza, wi tokradzka r ka, targn a si

na ten Obraz, zosta  wykradziony.

Ale Matka Bo e nie pozwoli a si  usu-

n , ma prawo do serca swego ludu,

ma prawo do naszego serca, do twe-

go, mego serca. I okaza o si , e nie

mo na ukra  wstawiennictwa Maryi,

e nie mo na pozbawi  wstawiennic-

twa macierzy skiego Naj wi tszej

Panienki, Matki Chrystusa i naszej

Matki, tu, na tej naszej ziemi, w tym

naszym Jasieniu. To jest niemo liwe,

bo nie jest wa ny orygina , Obraz

sprzed setek lat, który w. Józef Seba-

stian Pelczar ukoronowa  w 1921 roku.

Wa na jest wi  wiary, która si  na-

wi za a poprzez Obraz, poprzez ten

Obraz, w tym w a nie miejscu, bo Bóg

chce zbawi  przez ten znak, chce po-

maga  przez ten znak, chce cemento-

wa  wiar  mi dzy ka dym z nas, a Je-

zusem przez po rednictwo Maryi

w tym znaku, tu, w tym miejscu, i ni-

gdy nie da si  pozbawi  prawa do ser-

ca, do wstawiennictwa, do pomocy

tym, którzy przychodz  prosi  J

szczerze. Przychod cie, nie bójcie si .

Mog  z odzieje kra  Obrazy. Nie

ukradn  Boga z serca, nie ukradn

wi zów wiary i mi o ci jakie nas cz

z Naj wi tsza Matk  Pana, a poprzez

Ni  z Jezusem, z Bogiem wszechmo-

g cym. I to jest najwa niejsze w czci,

któr  oddajemy przez znaki, przez te

symbole!. Matka Naj wi tsza trzyma

Jezusa na r kach – to jest sens Jej

ycia, cel Jej ycia. To jest pi kno Jej

pos ugiwania Jezusowi. Jak e wielkie

przes anie zawiera ten Obraz, posta

Maryi, która jest podobna do ka dej

matki. Matka ma dawa  dziecko, ma

kocha  dziecko, ma to dziecko otacza

czci , pomaga  mu rosn , po to jest

matka. Nie po to jest, eby zajmowa a

takie czy inne stanowiska; lata a

w kosmos czy je dzi a na traktorze.

Nawet je li siada na ten traktor, niech

siada za kierownic  jako matka, bo ca e

ycie Maryi, Matki Pana, by o pod-

porz dkowane Jezusowi. I najszlachet-

niejszy wysi ek kobiety, niewiasty, to

jest s u y  drugiemu cz owiekowi;

najszlachetniejszy wysi ek m czyzny,

to us u y  Matce, us u y  kobiecie

jako matce, obecnej lub przysz ej, mat-

ce mojej i matce ka dego cz owieka.

O tym nie mo na zapomnie , bo w po-

rz dku ludzkim jest to podstawowa

prawda, której uczy nas Bóg wybiera-

j c Maryj  – niewiast  za Matk . Mat-

ka Naj wi tsza tu  po otrzymaniu tej

wiadomo ci, e b dzie Matk , Matk

Boga – Zbawiciela, co robi, jak si  za-

chowuje - prawie nie pami ta o sobie,

nie przejmuje si  sob . Przejmuje si

wiadomo ci  o swojej krewnej.

Wa ny jest drugi cz owiek. Ona jest

ju  w szóstym miesi cu, trzeba jej

pomóc, bo to starsza ju  kobieta.  By

matk  w starszym wieku, po tylu la-

tach oczekiwania, zw tpienia, trzeba

biec do niej, trzeba pój  natychmiast

i us u y  dopóki nie porodzi oczeki-

wanego dziecka. Trzeba pomóc przy-

j  to dziecko na wiat. Niech przyj-

dzie, niech raduje rodziców. Oka e si

potem, e Jan b dzie tym, zrodzonym

z El biety, ale poprzednikiem Jezusa

Chrystusa, który wska e na Jezusa,

o którym Jezus powie, e nie narodzi

si  z niewiasty do tej pory wi kszy jak

on. On jest tym, który drog  wskazu-

je, który gromadzi przy sobie uczniów,

ale nie zatrzymuje, tylko zach ca,

aby szli za Jezusem, bo on sam uwa a

si  za wielce niegodnego, który na-

wet rzemyka u Jego sanda ów nie jest

godzien rozwi za . „Id cie za Jezu-

sem” – to jest w a nie droga s u by

ludzkiej, która jest drog  i miar  god-

no ci cz owieka. My l , e trzeba

o tym pami ta  i trzeba dzi kowa

Panu Bogu, e nam, niezale nie od

naszego wykszta cenia, naszej wi -

to ci czy grzechu, w który wpadli my,

który pope nili my, e Bóg nam poka-

zuje  wielkie idea y, pokazuje nam ide-

a  wzrostu cz owieka przez zwyk e,

naturalne sprawy, a  do wi to ci,

a  do zjednoczenia z Bogiem – Jezu-

sem, jak by a zjednoczona Maryja.

Na tym Obrazie jest osiemna cie figur

i dwa anio y. Wielka symbolika. Osiem-

na cie figur wi tych. Jest tam miej-

sce dla ciebie! Jest tam miejsce na twój

obraz, twój symbol. W tej koronie, któ-

r  za o ymy Matce Naj wi tszej, b -

dziesz ty, daj c dar duchowy modli-

tw , akt wiary, mi o ci do Matki Bo ej,

a który trzeba powtarza  ka dego dnia.

Ka dego dnia wi za  si  coraz bar-

dziej, coraz mocniej, coraz pewniej

z Bogiem. Niech Bóg przyjmie, niech

Matka Naj wi tsza przyjmie, niech z o-

y to Jezusowi, ten dar twojej wiary

i twojej mi o ci. Po to tu jeste my, na

tym placu, dlatego tu zgromadzili my

si , by w moim yciu zaistnia o cos

g bszego, co  g bszego w mojej

relacji do Boga przez Jej po rednic-

two, ebym si  poczu  mocniej z Ni

zwi zany, by przez te korony, które

r kami Biskupa ty na o ysz; korony

„Bieszczadzka Pani witaj nam”

(C.d. z poprzedniego numeru)

(C.d. na s. 4)
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twojej mi o ci, twojej wiary,

twego przywi zania.

Niech nas nic nie od czy od Boga.

Niech to b dzie zwi zek mocny,

który budzi nadziej  na ycie wieczne.

Za chwilk  us yszymy s owa, które ko-

ronator tego Obrazu, wielki czciciel

Maryi, wi ty nasz Biskup przemyski,

powiedzia , kiedy wk ada  t  koron ,

przed laty: „Jako Ci  r ce nasze koro-

nuj  na ziemi, tak niech Syn Twój chwa-

 ukoronuje nas w niebie”. Bóg nie

zapomni twojego czynu. U Boga nic

nie przemija. Je li ty Matce Bo ej co-

kolwiek dajesz, owo „Zdrowa  Mary-

jo” czy „Anio  Pa ski zwiastowa  Pan-

nie Maryi” czy inn  modlitw , to

budujesz, tworzysz, polerujesz z oto

korony Matki Naj wi tszej. Tu na zie-

mi, je li cokolwiek dobrego robisz, je-

li idziesz do El biety, by us u y  jej,

czy do innej niewiasty czy m czyzny,

z mi o ci do Tego, który kaza  nam mi-

owa  bli niego jak siebie samego, to

pami taj: k adziesz koron , dobry

czyn. I tak jak na ziemi ten dobry czyn

jest tym z otem, symbolem z otej ko-

rony, tak w niebie b dziemy mieli za to

nagrod , b dziemy z Bogiem. Chce-

my by  z Bogiem, chcemy wi za  na-

sze ycie na ziemi z Bogiem i mamy

nadziej , e Bóg ukoronuje nas w nie-

bie mo no ci  oddawania Mu chwa y

po wieczno , e nas obdarzy koron

zbawienia, przebywania z Nim i Matk

Naj wi tsz . My l , e w chrze cija -

stwie powinni my bardzo pami ta ,

e cz owiek powinien si  rozwija

w pe ni, e nie ma rozwoju cz owiecze -

stwa, nie ma rozwoju wiary w cz ci,

ale w ca o ci, w pe ni. Je li jeste  cz o-

wiekiem prawdziwie wierz cym, je li

staram si  by  cz owiekiem prawdzi-

wie wierz cym, to nie mog  pami ta

tylko o pewnych sprawach, nie mog

by  wierz cym w niedziel  albo w so-

bot , a nie by  wierz cym w pi tek czy

w ka dym innym czasie. Nie tylko

w momentach radosnych, albo bole-

snych, ale zawsze, zawsze trzeba by

cz owiekiem wiary i zwi zku z Bogiem.

To jest w a nie ta integralna kon-

cepcja nowoczesnego cz owiecze -

stwa, wiary nowoczesnej, naszego roz-

woju. Przecie  wiemy, jak to dzisiaj

w yciu bywa, jakie s  trudno ci, jakie

s  sytuacje. Jedni ludzie dochodz  do

sukcesów, inni narzekaj , czuj  si

pomini ci, pogardzeni, podeptani.

Trzeba pami ta  jednak o tym,

e odej cie do tego integralnego roz-

woju jest bardzo niebezpieczne i dla-

tego trzeba o tym mówi  i by  przeko-

nanym. Pami ta  trzeba, e g owa

i serce to naczynia po czone,

i sumienie, i wykszta cenie, to naczy-

nia po czone. Kto zrobi sobie miet-

nik w g owie, kto zrobi sobie mietnik

w sercu, b dzie musia  wyczy ci ,

bo nie da si  od czy  jednego od dru-

giego. Je li jest mietnik w sumieniu,

b dzie i w sercu, je li jest mietnik

w sumieniu nie mo e by  nadziei na

zwi zek z Bogiem. Trzeba wyczy ci ,

trzeba odradza  si , dlatego przycho-

dzimy pod krzy  Chrystusa, bijemy si

w piersi na pocz tku ka dej Mszy wi -

tej, spowiadamy si . Je li kto  nawet

popl ta  swoje ycie, zapl ta  si , e

nie mo e rozpl ta , bo s  takie sytu-

acje,  niech te  przeprasza Pana Boga,

niech si  nie da oderwa  od Boga.

W swojej s abo ci niech si  nie da

oderwa  od Boga. Przyjdzie moment,

e Pan Bóg  pomo e ci  rozpl ta  two-

je ycie, twoj  p tl , któr  sobie zaci-

sn .  Rozwi e nie twoja m dro , czy

twoja dobro , ale Bóg przyjdzie ci

z pomoc , bo On jest wszechmocny.

Dlatego nie ba  si ycia, nie wolno

nam ba  si ycia,  ale trzeba, aby to

ycie by o uczciwe, szlachetne, dobre.

Nie bój si  nawrócenia. Matka

Bo a jest Ucieczk  grzeszników, tylko

to trzeba odkrywa . Nie b dziesz wi -

ty, nie dojdziesz do wi to ci, do zjed-

noczenia z Bogiem, do zbawienia je li

nie b dziesz si  nawraca  z grzechów,

a i sprawiedliwy siedem razy na dzie

upada, powie Pismo wi te. Dlatego

ka dy masz kontakt z Bogiem, z Pismem

wi tym, ka da nasza modlitwa, to jest

wysi ek porz dkowania naszego wn -

trza, porz dkowania naszego cz owie-

cze stwa. Trzeba siebie porz dkowa ,

aby uporz dkowa  nasz Naród, Euro-

p , która gubi wiat o wiary, gubi

wiat o Boga w swoich poszukiwa-

niach. Ci ko za to zap aci. Trzeba

pomóc temu wiatu, bo po to nas Chry-

stus powo a  do wiary, po to nas

chrztem wi tym odrodzi . My l ,

e to jest bardzo wa na sprawa,

 aby my na t  wiar  patrzyli. W Lour-

des patrz c na Figur  Matki Bo ej na

Grot  Objawie , po prawej stronie, jest

(C.d.ze s. 3)
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postawiona przez pewn  W oszk  fi-

gura lepca, który odnajduje drog .

Jest tam te  napis: „Odnale  wiar ,

to wi cej ni  odzyska  wzrok”. Ta

W oszka odnalaz a wiar . Nie tyle

dozna a cudu uzdrowienia z choroby

duchowej, ale odzyska a wiar . Chcia-

a w ten sposób powiedzie , jaka to

wielka sprawa odnale  wiar . To wa -

ne przes anie dla nas, eby my pami -

tali, e odnale , odzyska  wiar , po-

g bia  wiar , to jest wielka misja

ka dego Ko cio a, ka dego Sanktu-

arium. To jest wielka misja naszego

Narodu, dlatego Papie  b d c w Pol-

sce, wi c c te korony, mówi  o tym,

e Polacy, e Naród nasz, ka dy z nas,

ma misj  zanie wiat o wiary do

Europy, do wiata, tam gdzie jeste my.

Polska staje si  krajem emigracji. Du o

m odych wyje d a, trzeba kocha  ich

mi o ci  Bo , mówi  im o tym, eby

zachowali wiar , przypomina  im

o tym, je li tam jad : „a chodzisz do

ko cio a, a do spowiedzi, czy w ka d

niedziel  chodzisz do ko cio a, czy

modlisz si ”. eby my nie utracili wia-

ry, bo je li utracimy wiar , to cz

z naszej istoty, z naszego cz owiecze -

stwa, z naszej egzystencji, b dzie wi -

cej zubo ona, b dzie okaleczone na-

sze cz owiecze stwo. O tym trzeba

pami ta , bo wiara pomaga nam y ,

budowa ycie, warto ciowa , bo sta-

wia nam wymagania.

Chrystus pomaga nam te wyma-

gania wykona , czyli uszlachetnia

nas, pomaga nam pokona  samego

siebie. Warto, trzeba porz dkowa

nasze my lenie, nasz  wiar , trzeba

korzysta  z tych rodków, które po-

mog  nam oderwa  naszego ducha,

oczy ci  nasze serca,  oczyszcza  si

nieustannie, a  do ostatecznego zjed-

noczenia z Bogiem. Pami tajcie,

Bracia i Siostry, e jedn  z dróg wio-

d cych do wewn trznego cz owieka,

do budowania, do wewn trznego roz-

woju, jest modlitwa do Matki Naj-

wi tszej, bo Ona równie  uruchamia

swoj   modlitw  i wtedy modli si  do

Jezusa, prowadzi nas do Jezusa. Ona

wtedy staje si  nasz  Or downiczk .

Ona wtedy podnosi, podrywa nasze

ludzkie serca, Ona, Niewiasta, jak my

wybrana i wierna Bogu, pomo e i nam

zachowa  wierno  Bo ym przykaza-

niom, pomo e nam kiedy  zobaczy ,

e warto by o i  za s owem Pana, jak

Ona posz a kiedy , e warto by o za-

wierzy  Bogu, tak jak Ona uwierzy a,

bo wiara staje si  potem dodatkowym

ród em Bo ych ask i pomocy Bo ej

w naszym codziennym yciu. Amen”.

„Wierz  w jednego Boga” – rozpo-

cz  Ksi dz Arcybiskup. Po tym wy-

znaniu wiary nast puje najwa niejszy

moment dzisiejszej uroczysto ci: KO-

RONACJA OBRAZU MATKI BO EJ

BIESZCZADZKIEJ.

Ty jeste  prze liczn  koron  w r -

kach Pana, królewskim diademem

w d oni Twego Boga. Ty jeste  zna-

kiem nadziei i pociechy dla pielgrzy-

muj cego Ludu Bo ego. Akt ukorono-

wania Maryi zostanie z pokor

i w ziemskich warunkach powtórzony

na Bieszczadzkiej Ziemi, gdzie doko-

nywa a Ona i ustawicznie dokonuje na

oczach swych dzieci zwyci stwa.

Módlmy si :

Bo e wejrzyj askawie na tych,

którzy wie cz  koron  Obraz Chrystu-

sa i Jego Matki, Naj wi tszej Maryi

Panny, Bieszczadzkiej Pani i wyznaj ,

e Twój Syn jest Królem wszech wia-

ta. Wzywaj  opieki Naj wi tszej Dzie-

wicy jako Królowej. Id c ladami

Jezusa i Maryi niech s u  Tobie i wy-

pe niaj c przykazanie mi o ci spiesz

sobie wzajemnie z pomoc . Niech si

wyrzekaj  samych siebie i nie szcz -

dz c swoich si  staraj  si  o zbawienie

braci. Niech przez pokorne ycie na

ziemi zas u  na wywy szenie w nie-

bie, gdzie Ty wie czysz koron  chwa-

y tych, którzy Tobie wiernie s u .

Przez  Chrystusa Pana naszego. Amen.

„Jako Ci  r ce nasze koronuj

na ziemi, tak niech Syn Twój chwa

ukoronuje nas w niebie”.

Jako kustosz tego Sanktuarium,

uroczy cie przyrzekam, e b d  strzeg

Wizerunku Matki Naj wi tszej,

która króluje na tej Ziemi Bieszczadz-

kiej. Niech Jej Oblicze ukoronowane,

obdarza askami wszystkich, którzy si

do Niej b d  zwracali. Amen.

 (Cd.n.)

Ks. Andrzej Skiba
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Intencje  w tygodniu

Od 17.07 do 23.07. 2006r.

Poniedzia ek– 17.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).

7.00 + Roch Koncewicz (greg.)

7.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

18.00 o yw  wiar , wiat o Ducha w.

i mi o  dla cz onków grupy O. Pio

i ich rodzin oraz dla kap anów i sióstr

zakonnych pos uguj cych w parafii.

Wtorek – 18.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).

7.00 + Roch Koncewicz (greg.).

7.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

18.00 + Leszek Rychter (4 r. m.).

roda – 19.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).

7.00 + Roch Koncewicz (greg.)

7.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

18.00 + Maria.

Czwartek - 20.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).

7.00 + Roch Koncewicz (greg.).

7.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

18.00 + W adys aw Galatowicz.

Pi tek – 21.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).

7.00 + Roch Koncewicz (greg.).

7.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

18.00 + Maciej (14 r. m.).

Sobota – 22.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).

7.00 + Roch Koncewicz (greg.)..

7.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

18.00 + Henryk.

Niedziela – 23.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).

8.00 + Izabela, Kazimierz, ++ z rodziny

Naczasów.

9.30 + Anna Ucze  w 100 rocznic

urodzin.

11.00 za parafian.

12.30 + Ryszard.

17.30 – nabo e stwo ró a cowe.

18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

20.00 + Roch Koncewicz (greg.)

1. Dzi  nabo e stwo ró a cowe

o godz. 17.30

2. W tym tygodniu wspominamy:

w czwartek b . Czes awa, w sobot w.

Mari  Magdalen .

3. W zwi zku ze wspomnieniem w.

15 Niedziela zwyk a - 16. 07. 2006.
Og oszenia duszpasterskie

Krzysztofa, patrona kierowców, ob-

chodzonym 25 lipca, w przysz  nie-

dziel , 23 lipca, po ka dej Mszy wi -

tej, sprawowany b dzie obrz d

po wi cenia pojazdów.

w. Maria Magdalena

w. Krzysztof
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W ci gu wakacji czy w ci gu ca e-

go roku, bywamy w ró nych miejsco-

wo ciach. Nieraz s yszymy o sanktu-

ariach czyli miejscach wi tych

zwi zanych ze szczególnym kultem

Jezusa czy najcz ciej Matki Bo ej. W

naszej gazetce parafialnej b dziemy

starali si  przybli y  te wyj tkowe

miejsca, aby sta y si  nam bli sze,

a mo e nawet by y zach t  do nawie-

dzin tych miejsc znaczonych modlitw

i pokut , szukaniem duchowego

umocnienia na drodze zmaga  z w a-

snymi s abo ciami czy duchowego

pocieszenia i odrodzenia. Za stron

internetow  Archidiecezji Przemyskiej,

przytaczamy te miejsca, aby w przy-

sz o ci poda  ich cho by krótk  cha-

rakterystyk .

1. Klimkówka – sanktuarium Krzy a

wi tego.

2. Przeworsk Fara – sanktuarium Bo-

ego Grobu.

3. Korczyna – sanktuarium wi te-

go Biskupa Józefa Sebastiana Pelcza-

ra, erygowane 16.05.2004.

4. Le ajsk – Ojcowie Bernardyni,

sanktuarium Matki Bo ej Pocieszenia,

data koronacji 08.09.1752.

5. Jaros aw – Ojcowie Dominikanie,

sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej,

data koronacji 08.09.1755.

6. Ch opice – sanktuarium Matki

Bo ej Ch opickiej, data koronacji

30.06.1992.

7. Przemy l – Archikatedra – sank-

tuarium Matki Bo ej Jackowej, data

koronacji 15.08.1766.

8. Przemy l – Ojcowie Franciszkanie

– sanktuarium Niepokalanego Pocz -

cia, data koronacji 08.09.1777.

9. Kalwaria Pac awska – sanktuarium

Matki Bo ej Kalwaryjskiej, data koro-

nacji 15.09.1882.

10. Stara Wie  – sanktuarium Matki

Bo ej Starowiejskiej, data koronacji

08.09.1977.

11. Tulig owy – sanktuarium Matki

Bo ej Tulig owskiej, data koronacji

08.09.1909.

12. Borek Stary – sanktuarium Matki

Bo ej Borkowskiej, data koronacji

15.08.1919.

13. Jasie  – sanktuarium Matki Bo ej

Bieszczadzkiej, data koronacji

02.07.1921, a po kradzie y Obrazu po-

wtórna koronacja 01.07.2006.

14. Hy ne – sanktuarium Matki Bo ej

Sanktuaria na terenie naszej Archidiecezji

Hy ne skiej, data koronacji

08.09.1932.

15. Domaradz – sanktuarium Matki

Bo ej Nieustaj cej Pomocy, data ko-

ronacji 11.05.1958.

16. Jod owka – sanktuarium Matki

Bo ej Pocieszenia, data koronacji

31.08.1975.

17. a cut – Fara – sanktuarium Mat-

ki Bo ej Szkaplerznej, data koronacji

20.09.1992.

18. Jasliska – sanktuarium Matki Bo-

ej Królowej Nieba i Ziemi, data koro-

nacji 10.06.1997.

19. Haczów – sanktuarium Matki Bo-

ej Bolesnej, data koronacji 10.06.1997.

20. Wielkie Oczy – sanktuarium Mat-

ki Bo ej Wielkoockiej, data koronacji

10.06.1997.

21. Pola czyk – sanktuarium Matki

Bo ej Pi knej Mi o ci, data koronacji

11.09.1999.

22. Sanok – Ojcowie Franciszkanie –

sanktuarium Pani Ziemi Sanockiej,

Matki Bo ej Pocieszenia.

23. Strachocina – sanktuarium w.

Andrzeja Boboli.

24. Dukla – Ojcowie Bernardyni –

sanktuarium w. Jana z Dukli.

Pielgrzymuj c do sanktuarium Matki Bo ej Jackowej

Dzi  wybierzemy si  do znanego

sanktuarium Matki Bo ej Jackowej,

do przemyskiej archikatedry. Wypa-

da bowiem zacz  t  w drówk

od matki ko cio ów ca ej archidiece-

zji. Przygl dnijmy si , cho by pobie -

nie, historii bazyliki archikatedralnej

w Przemy lu.

wiadek przesz o ci Ko cio a

Przemyskiego (o katedrze przemyskiej)

Ka dego, kto wchodzi do bazyliki

w. Piotra w Rzymie, musi uderzy

umieszczony daleko w przodzie

za o tarzem papieskim jaki   inny

o tarz Przylega on do przedniej cia-

ny   bazyliki.    G ówn    jej cz  sta-

nowi wspania y, bogato dekorowany

tron papieski, zwany katedr , unoszo-

ny w ród     chórów     anielskich przez

cztery olbrzymie postacie   Ojców

Ko cio a  (Grzegorz, Atanazy, Ambro-

y, Augustyn).   Nad tronem  unosi

si , otoczona z ocistymi promieniami

wiat a - go bica - symbol Ducha w.

Barokowy tron, wyko-

nany w br zie w 1657

roku przez znanego

wiatu mistrza rze by

i architektury Lorenzo

Ber- niniego, kryje

w sobie inny drewnia-

ny tron, który wed ug

podania si ga czasów

w. Piotra Z niego to

mia  naucza w. Piotr,

na nim zasiada  podczas

ceremonii i nabo e stw.

Je li wi c wspomniany

drewniany tron rzeczy-

wi cie pochodzi z cza-

sów w. Piotra, rzymska

bazylika posiada bez-

cenny skarb

z czasów apostolskich.

Dzi  ca a ta kompozycja

nosi nazw  „katedry”

lub „stolicy w. Piotra”.

(C.d. na s. 8)
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Jest symbolem i wiadectwem czno-

ci i to samo ci Ko cio a

czasów Apostolskich i czasów

obecnych.

Z Rzymem i papie em zwi zany jest

ca y Ko ció  poprzez biskupów Spra-

wuj  oni swe funkcje w ko cio ach,

które te  nazywaj  si  „katedrami”

W ka dej diecezji znajduje si  tylko

jeden taki ko ció  biskupi — katedr;

i Pierwotnie nazw  „katedra” obejmo-

wano tylko tron, na którym zasiada

biskup podczas ceremonii liturgicz-

nych. Znajdowa  si  on pierwotnie za

o tarzem, tak jak to widzimy dzisiaj

w ko cio ach z o tarzami zwróconymi

do wiernych. Z tego tronu biskup prze-

wodniczy  liturgii, udziela wi ce ,

wydawa  dekrety s dowe i inne zarz -

dzenia. Dopiero pó niej nazw  „kale

dr ” obj to nie tylko tron ale tak e ca

wi tyni , w której te funkcje sprawo-

wa  biskup.

Kto by  w Przemy lu lub zna Prze-

my l ten wie, e u stóp góry zamkowej

wznosi si  zbudowana z ciosów ka-

miennych najczcigodniejsza wi tynia

naszej diecezji, katedra Jest to ju  trze-

cia, z kolei katedra przemyska Z pierw-

szej i drugiej pozosta y tylko wzmian-

ki historyczne i niewielkie pozosta o-

ci archeologiczne. Trzecia, obecna

katedra stoi ju  przesz o 500 lat.

Budow  jej rozpocz  w 1460 roku

biskup przemyski Miko aj B a ejowski

z funduszów króla W adys awa Jagie -

y, który je pozostawi  na katedr  jako

wotum dzi kczynne za urodzenie si

mu syna (W adys awa Warne czyka),

o czym dowiedzia  si  b d c w Prze-

my lu w 1424 roku na uroczystej su-

mie w katedrze, a tak e z funduszów

w asnych, kapitu y i sk adek diecezjan.

Budowa trwa a bardzo d ugo, bo do

roku 1571. Przyczyn  tego by a uci -

liwo  samej pracy, bo przecie  wyko-

nywano j  r cznie, brak funduszów,

a tak e po ary i napady tatarskie i wo-

oskie, które niszczy y i rabowa y

katedr . Ju  w 35 lat po rozpocz ciu

budowy, po ar, który wybuch  w mie-

cie strawi  tak e katedr , trzeba wi c

by o zaczyna  od naprawy wyrz dzo-

nych szkód, a dopiero potem budo-

wa  dalej. Aby za  zabezpieczy  kate-

dr  przed nowymi napadami nale a o

j  otoczy  murem i ufortyfikowa ,

czego dokonano w XVI w.

Wybudowanej katedrze nadano

tytu  pierwszej katedry w. Jana

Chrzciciela i Naj w. Maryi Panny. Ty-

tu  ten zachowa a a  do dzi . Cieszy

si  ni  gród przemyski, jako najwspa-

nialszym ko cio em miasta. Wierni

ch tnie do niej ucz szczali, cho

w mie cie, np. w XVII w. by o a  17

innych ko cio ów i cerkwi oraz 10

klasztorów. Dbali te  o ni  jako o naj-

wa niejszy ko ció  diecezji.

Z biegiem lat zmienia y si  ludzkie

gusty i upodobania. Gotycka katedra

z XVIII wieku sta a si  architektur

staro wieck . Zniszczy  j  tak e czas.

Dlatego biskup Aleksander Fredro

podj  w 1724 roku decyzj  remontu

i przebudowy katedry na barokow ,

jako najbardziej odpowiadaj c  gu-

stom czasu. Przeznaczy  na to wszyst-

kie swoje fundusze. Prace moderniza-

cyjne trwa y a  do roku 1733, kiedy to

w niedziel  zapustn  po wyj ciu wier-

nych z katedry, run o sklepienie nawy

g ównej grzebi c w gruzach ca e dzie-

o biskupa Fredry, o tarze, freski oraz

62 stare pami tkowe grobowce. Kata-

strofa ta bardzo zmartwi a biskupa,

jednak e nie za ama  r k. Sprzedaje

wówczas swoje rodzinne posiad o ci

w Prz dzelu ko o Rudnika, a uzyskan

kwot  przeznacza na katedr . Nie da-

nym mu jednak by o zobaczy  swoje-

go dzie a. W dwa miesi ce po straszli-

wej katastrofie zmar  ze zmartwienia

Dopiero w 10 lat pó niej w 1744 r. za

biskupa Sierakowskiego, uko czono

odbudow  i restauracj  katedry, która

w nowej szacie przetrwa a a  do dru-

giej po owy XEX wieku. W mi dzy-

czasie, za rz dów austiackich (Józefa

II) katedra przemyska ponownie bar-

dzo ucierpia a. W roku 1788 rz d za-

bra  wi ksz  cz  skarbca katedral-

nego, jak kielichy, monstrancje,

relikwiarze, krzy e, lichtarze, ornaty,

kapy itp., które jako dom sprzedano

lub przetopiono w Wiedniu na pieni -

dze potrzebne na pokrycie wojen

napoleo skich.

W przesz o 100 lat po zako czeniu

przebudowy, bo w roku 1883 przyst -

piono z inicjatywy biskupa So eckie-

go do ponownej restauracji katedry.

Te prace nada y katedrze obecny wy-

gl d. Cz ci prezbiterialnej nadano

dawny gotycki charakter. Jednak e

i tej katedry nie oszcz dzi a historia

W czasie II wojny wiatowej, konkret-

nie w 1941 roku spali  si  dach wraz

(C.d. ze s. 7)
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z sygnaturk , w której by y ukryte

przed grabie cami cenne naczynia

liturgiczne. Wszystko strawi  ogie .

Uleg y te  zniszczeniu witra e, które

projektowa  sam Jan Matejko. Po woj-

nie jeszcze raz odbudowano katedr .

Wstawiono nowe witra e projektu

dwóch mistrzów malarstwa polskiego:

Józefa Mehoffera i Tadeusza Wojcie-

chowskiego. W takiej szacie katedra

doczeka a si  w 1960 roku jubileuszu

500-letia swego istnienia. Z tej okazji

papie  Jan XXIII wyniós  j  do god-

no ci bazyliki mniejszej.

Katedr atwo jest odnale  w ród

zabudowa  Przemy la. Przybysza in-

formuje nie tylko zegar umieszczony

na wie y, który co kwadrans daje znak

ca emu miastu, e kolejne 15 minut

odesz o do przesz o ci, ale przede

wszystkim sama 71-metrowa wie a.

Dominuje ona nad ca ym miastem i nie

tylko nadaje mu wspania ego wyrazu

artystycznego, ale wiadczy, i  wszyst-

ko, co tu by o kiedy  i dzi  jeszcze jest

warto ci  kulturaln  miasta, wyros o

w cieniu biskupiej katedry w cis ym

powi zaniu z chrze cija stwem.

A e by o ono w Przemy lu od bardzo

dawna wiadcz  wykopaliska dokona-

ne pod katedr  i na zamku. Pod kate-

dr  odkopano fragmenty bli ej nie

zidentyfikowanej wi tyni roma skiej,

pochodz cej z wieku XIII. Znalezisko

to rzuci o sporo wiat a na przesz o

katedry i miasta. Na zamku odkopano

lady pa acu ksi cego z niewielk

okr g  kaplic  grodow , pochodz -

ce z pocz tku wieku XI. Odkrycia te

bardzo podnios y rang  zabytkowe-

go Przemy la. wiadcz  tak e jak od

dawna Przemy l by  chrze cija ski

i e jego w adcy ksi ta, racy, staro-

stowie, kasztelani i inni byli chrze ci-

janami. O ywym chrze cija stwie

grodu przemyskiego wiadczy fakt,

e ju  w XIV wieku posiadali tu swoje

domy Franciszkanie i Dominikanie,

którzy by  mo e zjawili si  tu jeszcze

w XIII wieku. W cztery wieki pó niej,

w XVII w. Przemy l posiada  ju  17

ko cio ów i cerkwi oraz 10 klasztorów.

Do dzi  istniej  tylko Franciszkanie,

Reformaci, Karmelici, Benedyktynki

i kilka innych domów nowszych zgro-

madze  zakonnych. Kasacie uleg y

klasztory Dominikanów, Dominikanek,

Jezuitów, Bonifratrów, Misjonarzy

i Bazylianów. Rozebrano tak e niektó-

re ich wi tynie.

Wró my jednak do katedry.

Przypatrzmy si  niektórym zachowa-

nym pomnikom przesz o ci. W t czy,

hen wysoko pod sklepieniem, widnie-

je stary, redniowieczny krzy . By

mo e pami ta on fundatora katedry,

biskupa B a ejowskiego. Obok t czy,

w o tarzu Matki Bo ej przykuwa oko

widza niewielka alabastrowa figura

tronuj cej Matki Bo ej z Dzieci tkiem.

To cudowna figura Pani Przemyskiej

powszechnie zwana „Jackow ”, uko-

ronowana w 1766 roku. Stara pobo -

na tradycja wi e t  figur  ze w. Jac-

kiem, dominikaninem, który jako

misjonarz uchodz c z Kijowa przed

tatarami, mia  zabra  ze sob  jak  fi-

gurk  Matki Bo ej, by uchroni  j

przed zniewa aniem i przynie  do

Halicza, sk d mia a si  dosta  do ko-

cio a Dominikanów w Przemy lu. Nie

by a ni  figura przemyska, gdy  ta jest

znacznie pó niejsza. Jednak e trady-

cja czy j  ze w. Jackiem, gdy  ten

uchodz c z Kijowa mia  podobno prze-

chodzi  przez Przemy l (przed rokiem

1257) gdzie mia  spotka  braci swego

zakonu. Wspomniana figura z katedry

pierwotnie znajdowa a si  w ko ciele

Dominikanów. Gdy klasztor ich zosta

skasowany w ko cu XVIII w. statu

uroczy cie przekazano do katedry,

gdzie do dzi  si  znajduje i jest oto-

czona wielk  czci .

Innym pomnikiem przesz o ci

jest wspania a kaplica Ukrzy owania

Pana Jezusa Jest to kaplica grobowa

wielkiego biskupa i restauratora kate-

dry Aleksandra Fredry. Znajduje si

w niej du y o tarz z czarnego marmuru

z gotyckim krzy em podobno fundo-

wanego ongi  przez cech szewców

oraz alabastrowa p askorze ba

Matki Bo ej Bolesnej zwanej „Pi t ”.

Na tym o tarzu w dniu 26 maja 1991 r.

zosta y uroczy cie z o one doczesne

szcz tki B og. Józefa Sebastiana

Pelczara biskupa przemyskiego prze-

niesione z miejsca dotychczasowego

grobu w krypcie kaplicy M. Bo ej

w ko ciele Naj w. Serca Jezusowego.

Po bokach o tarza znajduje si  nagro-

bek i epitafium biskupa Fredry. Kapli-

ca stanowi jakby osobn wi tyni

ze wspania  kopu , jakby niebem, na

której lwowski malarz St. Stroi ski

przedstawi  scen  Zdj cia z Krzy a,

Obok kaplicy, w nawie bocznej znaj-

duje si  p yta nagrobna biskupa Jana

Dziaduskiego zas u onego w walce

z reformacj , wykonana z czerwonego

marmuru w XVI wieku. Za  z ty u

katedry w tej e nawie — drugi

renesansowy pomnik nagrobny Jana

Fredry kasztelana przemyskiego

i jego ony Anny, wykonany z bia e-

go piaskowca

Do lewej nawy przylega inna stara

kaplica, Naj wi tszego Sakramentu.

Ufundowa  j  starosta przemyski

Tomasz Drohojowski w 1578 roku rów-

nie  jako w asne mauzoleum.

W roku 1720 zosta a bogato ozdobio-

na freskami o tre ci zwi zanej z Naj w.

Sakramentem przez nieznanego bli ej

najprawdopodobniej w oskiego

malarza. W nied ugo potem do tej

kaplicy sprawi  wspania e srebrne

tabernakulum (w roku 1756) biskup

Andrzej Pruski sufragan przemyski.

Zanim ta kaplica zosta a przeznaczo-

na na przechowywanie Naj w. Sakra-

mentu, s u y a tak e celom wieckim.

Tu odbywa y si  posiedzenia i s dy

miejskie. By a wi c wiadkiem wielu

historycznych wydarze  zwi zanych

z Przemy lem i nie tylko z Przemy lem.

(C.d.n.)

Ks. Zbigniew Bielamowicz
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Dnia 9 lipca w Cz stochowie od-

by o si  ju  14 spotkanie Rodziny Ra-

dia Maryja, którego has em by y s o-

wa „Dzielmy si  wiar  jak chlebem”.

Po raz kolejny wzi a w niej udzia  de-

legacja z naszej parafii, dzi ki zabie-

gom organizacyjnym p. Marii Czech,

która podj a si  zorganizowania au-

tobusu i przewodzenia ca ej grupie. Po

raz pierwszy w yciu uczestniczy

w takiej pielgrzymce ni ej podpisany.

Wyjechali my z Sanoka o 22 w so-

bot  i oko o 4 rano byli my ju  na miej-

scu. Zaraz udali my si  do kaplicy

Cudownego Obrazu, aby przywita  si

z Maryj . W nocy trwa o tam czuwa-

nie i mimo t oku, mo na by o jeszcze

przedosta  si  w pobli e obrazu Czar-

nej Madonny. U Jej stóp ka dy móg

z o y  swoje osobiste pro by i podzi -

kowania. Po modlitwie wrócili my do

autobusu i mo na by o zje niada-

nie, natomiast ju  oko o 8 rano nasza

grupa uda a si  na plac, aby zaj

w miar  wygodne miejsce do udzia u

w Mszy wi tej pielgrzymkowej. Wie-

le grup ju  by o zgromadzonych przed

wa ami jasnogórskimi, ale jeszcze sto-

sunkowo atwo mo na by o zaj  nie-

z e miejsce. Na placu k bi  si  t um,

a przed o tarzem oko o godziny 9 roz-

pocz y si  powitania prowadzone

przez Ojców Redemptorystów, redak-

torów Radia Maryja. Pozdrawiano po-

zczególne grupy, których pochodze-

nie odczytywane by o z transparen-

tów. Obraz rejestrowany przez kamery

mo na by o ledzi  na trzech ogrom-

nych telebimach. Potem zosta y od-

piewane godzinki o Niepokalanym

Pocz ciu Naj wi tszej Maryi Panny

i rozpocz  si  program s owno mu-

zyczny prowadzony przez zespó

„Piast” z P ocka, a nast pnie wyst p

orkiestry z Warszawy-Rembertowa.

S o ce pali o niemi osiernie, dlatego

wszyscy starali si  ukry  w cieniu pa-

rasoli czy rozwini tych transparentów.

Oko o godziny 11 opu ci em na-

sz  grup , aby uda  si  do zakrystii w

celu przygotowania si  do Mszy wi -

tej. Samo dotarcie do zakrystii trwa o

Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja

do Cz stochowy

oko o 15 minut, albowiem t um w ba-

zylice, kaplicy i na palcu klasztornym

g stnia  z godziny na godzin . O wej-

ciu do kaplicy Cudownego Obrazu

mo na by o tylko pomarzy . Po ubra-

niu si  do Mszy w. ju  oko o 11.30

zaj em miejsce w pobli u o tarza na

galerii. Grupa chyba oko o 200 ksi y

gromadzi a si  na wa ach i chocia  spo-

rz dzono dla nas daszek w postaci

aluzji z bia ego p ótna upa  i tak da-

wa  si  mocno we znaki. Zauwa y em

kilku ksi y z naszej diecezji: ks. Pra a-

ta Ryka  z Jaros awia, ks. Pra ata

Moskala, proboszcza ze Zr cina oraz

wikariusza z Soniny ko o a cuta,

a tak e dwóch kolegów znajomych

z diecezji rzeszowskiej. Nied ugo po-

tem niedaleko nas usiedli znani poli-

tycy oraz Madzia Buczek ze swoj

mam . Wreszcie o godz. 12 rozpocz a

si  Msza w., której przewodniczy  abp

z Warszawy-Pragi S awoj Leszek

G ód  w towarzystwie kilku innych bi-

skupów; m. in. bpa Ignacego Deca ze

widnicy i bpa Antoniego Dydycza

z Drohiczyna. Abp G ód  wyg osi

pi kn  homili , wielokrotnie przerywa-

n  oklaskami. Mówi  m. in. o gorliwej

rodzinie chrze cija skiej, która jest

wielkim skarbem Polski oraz o patrio-

tyzmie. Przedstawia  tak e, na czym po-

lega warto  radia katolickiego i o tym,

jak bardzo jest ono potrzebne dla nas,

Polaków. Tysi ce ludzi przyjmowa y

jego s owa z entuzjazmem, dzi kuj c
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W ostatnich dniach Muzeum

Historyczne w Sanoku otrzyma o

wspania y dar - ponad pi dziesi t

obrazów autorstwa Izabeli Rapf-S a-

wikowskiej.  Ofiarodawczyni  by a

sama artystka, a wybór sanockiego

Muzeum nie by  przypadkowy, bo-

wiem z Sanokiem cz  artystk  silne

wi zy rodzinne, które rozpocz y si

w latach 30. XIX w.

Wtedy to cesarz austriacki Fran-

ciszek I, zgodnie ze swoj  polityk  ko-

lonizacyjn , osadzi  w Galicji kilkaset

rodzin niemieckich. Równie  Sanok

sta  si  miastem, w którym nowe ycie

rozpocz o osiem niemieckich rodzin,

a w ród nich, pochodz ca z okolic

Wiednia, rodzina doktora Georga (Je-

rzego) Rapfa, która otrzyma a kamie-

nic  przy sanockim rynku, jak mówi

rodzinna tradycja Rapfów, poro ni -

tym traw , na której pas y si  kozy

i buszowa y winie.

Dr Rapf do Sanoka przywióz  swo-

j on  Józef  oraz jej dwie siostry -

Hann  i Mitzi Loegler. Zosta  on

wkrótce mianowany lekarzem miej-

skim, a jego ona dyrektork  3-klaso-

wej szko y e skiej. Dzi ki swojej ycz-

liwo ci i wiedzy dr Rapf w krótkim cza-

sie zaskarbi  sobie szacunek i zaufa-

nie u sanoczan i zosta  nawet

burmistrzem. Z czasem rozros a si  te

jego rodzina. Na wiat przysz o sze-

cioro dzieci: Karol, Jerzy, Józefa

(Pepi), Julia, Leontyna i Edmund. Ro-

dze stwo, wbrew woli ciotek, szybko

uczy o si  j zyka polskiego, co rów-

nie  nie budzi o specjalnego sprzeci-

wu ich rodziców. Gdy w 1853 r. Sanok

odwiedzi  m ody cesarz Franciszek

Józef I, córka dr. Rapfa Józia (Pepcia)

powita a go w imieniu sanockich dzie-

ci bukietem kwiatów i wierszem wy-

g oszonym w j zyku niemieckim, a ce-

sarz dzi kowa  jej matce Józefie, e tak

pi knie nauczy a polskie dzieci mówi

po niemiecku. Rapfowie szybko za-

przyja nili si  te  z polskimi rodzinami

Ba kowskich z P onnej i We dyczów

z Be chówki, a z t  pierwsz  rodzin

nawet si  skoligacili. Natomiast dwór

We dyczów w Be chówce by  przez

d ugie lata miejscem wakacyjnego wy-

poczynku najm odszego pokolenia

Ko o  historii zamkn o si

(C.d.na s. 12)

oklaskami za szczególnie wymowne

frazy. Bardzo d ugim i wa nym akcen-

tem Mszy w. by o tak e przyniesie-

nie darów sk adanych przez poszcze-

gólne delegacje z kraju i zagranicy.

Msza w. trwa  prawie trzy go-

dziny. Mimo ogromnego zm czenia

nikt nie odchodzi  z placu, na którym

wszyscy jeszcze wspólnie odmówili

koronk  do Mi osierdzia Bo ego i wy-

s uchali krótkiego przemówienia ks.

Peszkowskiego. Potem ogromny t um

ruszy  w stron  parkingów i zakorko-

wa  wyjazd. Nam uda o si  wyruszy

dopiero przed godzin  17. Wst pili-

my jeszcze na chwil  do agiewnik,

aby nawiedzi  Sanktuarium Bo ego

Mi osierdzia. Po pó nocy wszyscy

wrócili my do swoich domów nape -

nieni askami, które sp yn y na

wszystkich przez zetkni cie si  z Ma-

ryj  w narodowym Sanktuarium i udzia

w modlitwach i nabo e stwach.

Ks. Tomasz Grzywna
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Rapfów. Przez krótki okres

Rapfowie byli równie  w a ci-

cielami maj tku ziemskiego. Dr

Rapf  sta  si  bowiem w a ci-

cielem Lisznej, któr  otrzyma

w zapisie testamentowym

uczynionym, z wdzi czno ci za

leczenie, przez poprzednie jej

w a cicielki. Jednak wkrótce

Liszna zosta  sprzedana,

bo dr Rapf by  przede wszyst-

kim lekarzem i obowi zki nie po-

zwala y mu zajmowa  si  go-

spodarstwem.

W 1874 r. Jerzy Rapf prze-

zi bi  si  podczas k pieli w Sa-

nie i ju  nie wróci  do zdrowia.

Zmar  21 wrze nia tego roku

w wieku 78 lat. Jego ona Józe-

fa do y a 82 lat. Zmar a 8 listo-

pada 1891 r. Najstarszy syn

doktora Karol zgin  w czasie

wojny austriacko-pruskiej

w 1866 r. Jerzy, po uko czeniu

politechniki we Lwowie, zosta

in ynierem miejskim w Czer-

niowcach. Józefa (Pepi) po lu-

bi a prawnika Konstantego

Tomaszczuka - syna prawo-

s awnego ksi dza. Julia wysz a za m

za znacznie starszego od siebie Joachi-

ma Starosolskiego. Ich lub odby

si  w Sanoku u oo. Franciszkanów.

Najm odsza córka doktora -

Leontyna zmieni a stan cywilny w wie-

ku 17 lat. Jej m em zosta  wdowiec

z trojgiem dzieci Marian Kondratowicz.

Z tego zwi zku przysz o na wiat dwo-

je dzieci: Alfred i Karolina. Karolina

wysz a natomiast za m  za s dziego

Ludwika Rissa (który by  synem Ma-

cieja Rissa przyby ego do Sanoka ra-

zem  z rodzin  Rapfów w latach 30.

XIX w.), wkrótce jednak owdowia a

i wysz a ponownie za m  za W odzi-

mierza Ba kowskiego, równie  wdow-

ca, dyrektora sanockiego Gimnazjum.

W odzimierz Ba kowski by  synem

wspomnianych wy ej Ba kowskich

z P onnej, a lub odby  si  w 1898 r.

Najm odszy z Rapfów Edmund

gimnazjum nie uko czy  - zosta  z nie-

go usuni ty tu  przed matur  -  praw-

dopodobnie z politycznych powodów.

Zacz  wi c pracowa  na poczcie

w Sanoku i równocze nie pracowa

spo ecznie. Zawar  zwi zek ma e ski

z Wilhelmin  Veithówn . Owocem

tego ma e stwa by o troje dzieci: Wil-

helm, Stefan i Janina. W 1888 r. zmar a

Wilhelmina Rapf, a wkrótce jej m  Ed-

mund o eni  si  po raz drugi - z Józef

z Faliszewskich, z któr  równie  mia

troje dzieci: Feliksa, Zofi  i Kamil .

Ró nie u o y y si  losy szóstki dzieci

Edmunda Rapfa. Jeden z jego synów

– Stefan – zosta  wys any w 1895 r. do

realnej szko y wojskowej w Koszy-

cach. Po jej uko czeniu dosta  si  do

Akademii Wojskowej w Wiedniu, któ-

r  uko czy  w 1905 r. w stopniu pod-

porucznika saperów. Kilka lat pó niej

zosta  mierniczym przysi g ym i w 1911

r. rozpocz  prac  w Sanoku. W 1915 r.

jako oficer austriacki dosta  si  do nie-

woli rosyjskiej i w Rosji prze ywa  burz-

liwe chwile najpierw bolszewickiej re-

wolucji, a potem wojny domowej. Tam

równie  zawar  zwi zek ma e ski

z Mari  Starno-Sza as i tam urodzi a mu

si  w 1920 r. córka Izabela. To w a nie

ona podarowa a sanockiemu muzeum

swoje obrazy, a przy okazji po raz pierw-

szy odwiedzi a miasto, z którym, przed

przesz o stu siedemdziesi ciu laty,

zwi zali si  jej przodkowie. Ich grób,

dzi  ju  zapomniany, znajduje si  jesz-

cze na sanockim cmentarzu przy ul.

Matejki, a kolekcja obrazów w sanoc-

kim muzeum b dzie ju  zawsze przypo-

mina  sanoczanom, e ich autorka po-

chodzi z rodziny wielce zas u onej dla

naszego miasta.

Andrzej Romaniak

(C.d. ze s.11)


