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Mk 4, 26

„Tam przemieni  si  wobec nich.

Jego odzienie sta o si  l ni co bia e”
                     Mk 9, 2 - 3
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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Odpust parafialny zach ca nas do

refleksji nad wydarzeniem Przemienie-

nia Jezusa na górze Tabor. Fragment

ewangelii o Przemienieniu Pa skim

jest cz sto czytany i rozwa any

w liturgii. Ka dego roku w II Niedziel

Wielkiego Postu s yszymy t  Ewan-

geli , tak e 6 sierpnia w samo wi to

Przemienienia. Jednak stosunkowo

rzadko, raz na kilka lat to wi to przy-

pada w niedziel , tak jak obecnie. Spró-

bujmy zg bi  si  w tajemnic  tego

wi ta i wydoby  my li, które zach -

c  nas do zastanowienia si  nad

tajemnic  Jezusa.

Chrystus zabra  najbli szych

trzech uczniów na Gór  Tabor. Na jej

szczycie chcia  im ods oni  cz stk

nieba. Ukazuj c cel ycia – fragment

niebieskiej chwa y - chcia  ich zach -

ci  i zmobilizowa  do wytrwania

w ziemskich trudach. Jak ukaza  lu-

dziom t  wielk  tajemnic ? Ewangeli-

sta pisze, e, gdy Jezus si  modli „jego

odzienie sta o si  bia e jak nieg, tak,

jak aden wytwórca sukna na ziemi

wybieli  nie zdo a” (Mk 9,3). O czym

przekonuje nas ta nieskazitelna biel

szat Jezusa? Co oznacza kolor bia y

i to nieskazitelnie bia y?

Biel to przede wszystkim kolor nie-

winno ci. To oznaczenie ludzi czy-

stych, nieska onych grzechem, nie-

ubrudzonych diabelsk  zgnilizn

pychy i przewrotno ci. Dlatego w wi-

zji nieba autor Apokalipsy pisze mó-

wi c o zbawionych: „odziani s

w bia e szaty” (Ap 7,9). Ta symbolika

ma tak e wa ne miejsce w liturgii Ko-

cio a: dzieci w czasie chrztu otrzymu-

j  bia  szat , która ma oznacza  ich

czyste dusze, ale jednocze nie zach -

ca  do troski o czysto  serca i su-

mienia. Podobnie szaty kap ana maj

w du ej cz ci kolor bia y, a jedna z

nich nazywa si  „alba” (dos ownie

„bia a”). Tak e dzieci do I Komunii

wi tej przyst puj  w bia ych stro-

jach, a panna m oda na lubie ma tak-

e bia  sukni . Biel to kolor niewin-

no ci i czysto ci, to zach ta do

trwania w niewinno ci serca w obli-

czu Boga.

Spójrzmy dzi  na t biel szat Je-
zusa, nieskaziteln , pora aj c , nie-

zrównan ! Ta biel Jezusa bije tak e

„Jego szata sta a si  bia a jak nieg”

z niedawno odnowionego obrazu Prze-

mienienia Pa skiego w naszym g ów-

nym o tarzu. Oznacza ona nieskazitel-

n  czysto  samego Jezusa, ale tak e

niezwyk wi to  mieszka ców nie-

ba. W niebie b dzie tylko ten, kto „ob-
my   swe szaty we Krwi Baranka” (por.

Ap 7,14), tylko ten, kto wi to  uczy-

ni  celem ycia. Jezus nam przypomi-

na o konieczno ci d enia do wi to-

ci. To bardzo trudne zadanie, to mud-

ny wysi ek, trud zmagania si  z samym

sob . O w asnych si ach nie mo emy

tego uczyni , jednak przylgn wszy do

Chrystusa mo emy obmy  nasze bru-

dy w Jego Krwi Przenaj wi tszej. To

przylgni cie nie uchroni nas ca kowi-

cie od grzechu, jednak pozwoli na

pewno na tyle si  przemieni , aby

te grzechy nie by y straszliwe i nie pla-

mi y nas w sposób, który nie pozwoli

ogl da  Boga. Niech dzisiejsze

wi to parafialne pomo e nam spoj-

rze  na biel szat Jezusa i zapragn

jeszcze bardziej bieli wi to ci teraz

i na wieki w niebie.

Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

Le ajsk po o ony w dolinie Sanu

o 30 km na pó nocny wschód od a -

cuta ci ga ka dego roku nieprzeliczo-

ne rzesze pielgrzymów i liczne wy-

cieczki. Tu bowiem w pewnym

oddaleniu od centrum miasta, na skra-

ju lasu, otoczony murami i basztami,

znajduje si  najpi kniejszy zabytek

diecezji przemyskiej – bazylika oo. Ber-

nardynów. Na plac ko cielny wcho-

dzi si  przez pi kn  stylow  bram .

Dziedziniec otoczony jest kru ganka-

mi. Do bazyliki prowadz  trzy ozdob-

ne wej cia z odrzwiami z marmuru,

otoczonymi rze bami. Ko ció  jest

trzynawowy w stylu renesansowym,

pokryty bogat  polichromi . Do naj-

cenniejszych zabytków nale

s awne organy z w. XVII. Ca a jednak

bazylika wzniesiona zosta a dla jej

g ównej mieszkanki – Le ajskiej

Matki Bo ej Pocieszenia.

Cudowny obraz, namalowany na

desce w w. XVII przez ks. Erazma

z Le ajska, przedstawia Matk  Bo

z Dzieci tkiem na lewej r ce. Pokryty

srebrn  sukienk  ozdobion  drogimi

Pielgrzymuj c do Le ajskiej

Matki Bo ej Pocieszenia1

kamieniami, ukazuje

twarz agodn ,

pe n  macierzy skiej

dobroci.

Historia sank-

tuarium le ajskiego

swymi pocz tkami

si ga w. XVI, kiedy to

Tomasz Micha ek,

mieszczanin le ajski,

odznaczaj cy si

wielkim nabo e -

stwem do Matki

Naj wi tszej, a który

zwyk  si  do Niej

modli  na skraju lasu

– otrzyma  w specjal-

nym objawieniu pole-

cenie, aby miasto zbu-

dowa o tu wi tyni

„dla dobra grzeszni-

ków”. Po wielu trud-

no ciach uda o mu si

przekona  radnych

miasta, którzy posta-

wili naprzód figur  M ki Pa skiej,

pó niej drewniany ko ció , do które-

go sprowadzono oo. Bernardynów,

i wreszcie ci rozpocz li budow

dzisiejszego ko cio a. Now wi ty-

ni  konsekrowano w r. 1630. W ko-

ciele znajduje si  boczna kaplica

z cudownym obrazem Matki Bo ej.

Na zas onie obrazu przedstawiona jest

scena objawienia si  Matki Bo ej

Micha kowi. Po obu stronach o tarza

zawieszono liczne wota. Ksi gi

klasztorne zawieraj  odpisy wielkiej

liczby ask otrzymanych za przyczyn

Matki Bo ej Le ajskiej. Zasi g kultu,

zw aszcza w Polsce przedrozbiorowej

by  bardzo rozleg y. Poniewa  kresy

wschodnie by y ustawicznie nara o-

ne na najazdy, w ród niebezpie-

cze stw wojennych o nierze kresowi

bardzo cz sto wzywali pomocy Matki

Bo ej Le ajskiej i doznawali Jej cudow-

nej opieki. P dzeni w jasyr, d wigaj c

jarzmo galerników tureckich, kierowa-

li swe serca i modlitw  ku Matce

Bo ej i niejednokrotnie bywali

z niewoli wybawieni, potem sk adali

Jej swe dzi kczynne wota. W ród

dzi kczynnych wotów s  równie

dary króla W adys awa IV, Stefana

Czarnieckiego i wielu innych.

O cudowno ci tego miejsca wiadcz

te  liczne pielgrzymki, ci gaj ce

 tutaj z okolic bli szych i dalszych,

a tak e z ca ej Polski.

W naszych czasach poza piel-

grzymkami organizuje si  tu równie

rekolekcje zamkni te dla ró nych

stanów, a zw aszcza dla m odzie y.

1 Tekst niniejszy pochodzi z ksi ki

„Z dawna Polski Ty  Królow .

Przewodnik po sanktuariach maryj-

nych. Koronowane wizerunki Matki

Bo ej 1717 – 1983”, Wydawnictwo:

Siostry Niepokalanki, Szymanów 1983,

praca zbiorowa pod red.  P. Anzulewi-

cza..., s. 74 n.

Bazylika o.o. Bernardynów

Wn trze Bazyliki

Le ajska Matka Bo a Pocieszenia
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W ostatni  niedziel  lipca w bazy-

lice katedralnej w Tarnowie, o godzi-

nie 12:00, ordynariusz tarnowski,

ks. biskup Wiktor Skworc, w otocze-

niu 25 kap anów celebrowa  Naj wi t-

sz  Eucharysti  jako dzi kczynienie za

dar kanonizacji w. ks. Zygmunta

Gorazdowskiego, za o yciela Zgroma-

dzenia Sióstr w. Józefa. W naszej

parafialnej gazetce przez kilka tygodni

drukowali my artyku y dotycz ce

naszego Wielkiego, bo wi tego

Sanoczanina, kanonizowanego 23 pa -

dziernika 2005 r. W naszym ko ciele

parafialnym dzi kczynienie za dar

kanonizacji prze ywali my w 4 Nie-

dziel  Adwentu, 2005 r. Uroczy-

sto ciom przewodniczy  ks. arcybi-

skup Józef Michalik, metropolita

przemyski, przewodnicz cy Konferen-

cji Episkopatu Polski.

We wprowadzeniu przed Msz

wi t  komentator przypomnia

czy poinformowa  wszystkich zgroma-

dzonych, e aktualnie na terenie die-

cezji tarnowskiej pracuje oko o

sto sióstr.

Na terenie ca ej diecezji tarnow-

skiej siostry maj  dziesi  domów.

Jako proboszcz naszej parafii mog em

skorzysta  z zaproszenia i wzi  udzia

w tych podnios ych uroczysto ciach,

z których centraln  by a Msza wi ta

z homili  Pasterza diecezji tarnowskiej.

Ks. bp Wiktor w swojej homilii nawi -

za  do II czytania niedzielnej liturgii

 (Ef 4,1-6), g ównie do s ów: „Usi ujcie

zachowa  jedno  Ducha dzi ki

wi zi, jaka jest pokój. Jedno jest Cia o

i jeden jest Duch, bo te  zostali cie

wezwani w jednej nadziei, jak  daje

wasze powo anie”. Koncentruj c si

na nadziei, nawi za  do tematyki

bie cego roku programu duszpaster-

skiego, który brzmi: „Przywracajmy
nadziej  ubogim”. O tej nadziei pisa

w. Pawe , mówi w. ks. Zygmunt

Gorazdowski, który w sposób czynny

zaj  si  ubogimi, przywraca  im

nadziej  na lepsze ycie, godniejsze

warunki bytowania i nadziej  osi gni -

cia ycia wiecznego. Pasterz tarnow-

skiej diecezji wyliczy  wszystkie

dokonania wi tego, a na zako cze-

nie zach ca  do niesienia pomocy

ludziom potrzebuj cym, szczególnie

teraz podczas tak upalnego lata.

Dope nieniem uroczysto ci

ko cielnej by o spotkanie przy stole

w kleryckim refektarzu (jadalni), gdzie

obowi zki gospodarza domu pe ni

rektor miejscowego seminarium ks. dr

Wies aw Lechowicz oraz matka gene-

ralna Zgromadzenia Sióstr Józefitek,

Eugenia wi tkowska. By o kilka

przemówie . Ze swojej strony, popro-

szony o to, mówi em na temat uroczy-

sto ci i kultu w. Zygmunta Goraz-

dowskiego w Sanoku, tak w parafii

Ojców Franciszkanów, któr  reprezen-

towa  o. gwardian i proboszcz, Stani-

s aw Glista, jak i w naszej parafii,

której by em przedstawicielem. Ca o

problematyki zwi zanej z procesem be-

atyfikacyjnym i kanonizacyjnym

przedstawi a siostra Dolores Siuta.

Podzi kowa a ona tym wszystkim,

którzy wnie li swój wk ad w dzie o

Dzi kczynienie za dar kanonizacji

w. ks. Zygmunta Gorazdowskiego

trudnej, odpowiedzialnej pracy, aby-

my mogli mie  o jednego or downi-

ka wi cej u Pana Boga. Przemawia

tak e miejscowy pose , p. Rojek, by y

prezydent Tarnowa. Zako czeniem

by o przemówienie pe ne serdeczno-

ci i humoru wypowiedziane przez

Pasterza diecezji, ks. biskupa Wiktora

oraz jego b ogos awie stwo.

Spotkanie zako czy o si  bardzo

mi ym akcentem, bo wszyscy kap ani

uczestnicz cy w tej uroczysto ci

otrzymali ornaty z podobizn

w. Zygmunta oraz jego yciow

dewiz : „Serce przy Bogu, r ce

przy pracy”.

W imieniu naszej wspólnoty para-

fialnej pragn  podzi kowa  Siostrom

za ten dar, który b dzie nam przypo-

mina  o naszym wi tym Rodaku,

a tak e mówi  o obowi zku zd ania

do wi to ci.

Ks. Andrzej Skiba

Ks. biskup Wiktor Skworc

Kap ani w ornatach  z podobizn w. Zygmunta oraz jego yciow  dewiz :

 „Serce przy Bogu, r ce przy pracy”.

Pami tkowy ornat z podobizn

w. Zygmunta Gorazdowskiego
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W ubieg y poniedzia ek, 31 lipca,

w Miejscu Piastowym mia a miejsce

Narodowa Modlitwa o Trze wo .

Program spotkania rozpocz  si  od

nabo e stwa Drogi krzy owej, któr

prowadzi  ks. biskup Józef  Zawitkow-

ski z owicza. Znany jest on z wielu

kaza  radiowych, ze swojej oryginal-

no ci, z pi knej polszczyzny, z cz -

stego powtarzania ciep ym g osem

„Kochani moi”. By y to rozwa ania

bardzo oryginalne, bardziej podobne

do rozwa ania pasyjnego bez odpo-

wiedniego podzia u na stacje, które

si  jednak jako  pojawia y. „Witam

serdecznie wszystkich pielgrzymów,

którzy b d  si  modli  Drog  krzy o-

w . Pragn  pozdrowi  wszystkich s u-

chaj cych Radia Maryja i radia miej-

scowego. Prosz  Was, aby cie z nami

si  modlili, a intencje nasze s  dwie.

Pierwsza, aby Naród mój by  trze -

wy, aby by  m dry i aby by  mocny.

I druga: niech nam Bóg ze le cho

kropl  deszczu, niech si  ulituje nad

nami, aby my mogli uratowa  resztki

chleba, które Pan rozmno y . Wiem,

e jeste cie bardzo zm czeni, e jest

Wam gor co. Kto ma parasole, niech

usi dzie tu na awkach. Nie b dziemy

chodzi  do stacji Drog  krzy ow .

Chc , aby cie wszyscy mogli si  sku-

pi . Na ko cu Drogi krzy owej na-

szych rozwa a , po l  ka dego z Was

do stacji, któr  bardzo lubi, kocha.

Niech tam z o y swoje prze ycia,

swoje intencje.

Kto mo e niech usi dzie w cieniu

tui i cyprysów. Kto mo e niech usi -

dzie na awkach, tu przy o tarzu. Zwal-

niam czcigodnych nios cych krzy

i latarnie. Usi d cie z nami, aby my

mogli wszyscy si  modli ”. Przyzna

trzeba, e wst p to bardzo serdeczny,

uwzgl dniaj cy nasz  ludzk  kondy-

cj  oraz ar s o ca lej cy si  z nieba.

To wst p tak bardzo ludzki. Po nim

nast pi y medytacje biblijne o bardzo

bogatej tre ci. „T  Drog  krzy ow

ofiaruj  w intencji mojej Ojczyzny

i moich braci, Polaków, aby byli trze -

wi, a to dlatego, e zbli a si  miesi c

sierpie , miesi c wielkich wydarze ,

eby ofiara ycia i mierci Polaków nie

by a daremn , eby Naród mój by

m dry i mocny. Modl  si  za wszyst-

kich, którzy s  moimi bra mi we krwi

i we wierze”. To raz jeszcze wyraziste

podkre lenie intencji modlitewnej.

Po zako czeniu Drogi krzy owej,

kiedy plac przed ko cio em zacz  si

coraz to bardziej zaludnia , kiedy przy-

bywa o coraz to wi cej autokarów,

wiernych z transparentami z ró nych

stron, g ównie po udniowo – wschod-

niej Polski,   w auli szkolnej rozpocz a

si  prelekcja prowadzona przez prze-

o onego generalnego Zgromadzenia

Ksi y Michalitów, ks. Kazimierza Ra-

dzika. Na cianie wielki napis u wia-

damiaj cy ka demu, gdzie si  znajdu-

je. Oto patrzy na nas swoim

dobrotliwym, ale wymagaj cym okiem

b . ks. Bronis aw Markiewicz i „mówi”:

do nas: „Wychowanie m odzie y jest

spraw  serca. Ten, kto wie, e jest ko-

chany, sam te  kocha”. Aula jest ja-

sna, przestronna, z wielkimi palmami

stoj cymi przy oknach. Na pocz tku

tego spotkania, przy wype nionej auli,

Prze o ony Generalny powita   swo-

ich go ci w osobach: ks. pra ata Hen-

ryka Kor y, znanego duszpasterza

ogólnopolskiego na forum trze wo-

ciowym, kap ana pochodz cego

z diecezji om y skiej, ks. pra ata Sta-

nis awa Zarycha z Przemy la, nasze-

go diecezjalnego duszpasterza trze -

wo ci oraz pana Kazimierza

Jaworskiego, Prezesa Zarz du Stowa-

rzyszenia Trze wa Polska. Tego rodza-

ju spotkania zosta y zapocz tkowane

w ubieg ym roku. Wtedy to w czasie

„Niedoko czonych rozmów” zrodzi a

si  idea powstania „Stowarzyszenia

Trze wa Polska”, a zainspirowa  to ks.

pra at Kor a. Trudu organizacji tego

stowarzyszenia podj  si  pan sena-

tor Kazimierz Jaworski, który ca  du-

sza i swoimi si ami zaanga owa  si ,

aby to Stowarzyszenie Trze wa

Polska, mog o zaistnie  na naszej pol-

skiej ziemi. I w tym roku rozpoczyna

swoj  dzia alno . Statut tego Stowa-

rzyszenia jest ju  przygotowany.

Siedzib  Stowarzyszenia jest Miej-

sce Piastowe, dom macierzysty Zgro-

madzenia Ksi y Michalitów, gdzie s

relikwie Ojca Za o yciela, b . ks. Bro-

nis awa Markiewicza i Sanktuarium

Matki Bo ej Królowej Polski. Chcemy,

aby to sanktuarium mog o oddzia y-

wa  wielk  modlitw , a tak e konkret-

n  pomoc  ludziom, którzy s  uzale -

nieni, nie tylko od alkoholu, ale tak e

od narkotyków czy te  innych rod-

ków, które powoduj , e nie jeste my

lud mi wolnymi – zapowiedzia

Prze o ony.

Ks. pra at Henryk Kor a wyrazi

swoj  wielk  rado  z pocz tków dzia-

ania tego Stowarzyszenia, które chce

si  opiera  na idei b ogos awionego

ks. Bronis awa Markiewicza, na jego

idei „Pow ci gliwo  i Praca”. Niema-

 rol  na odcinku trze wo ci odegra

te  S uga Bo y, Ksi dz Prymas Stefan

Kardyna  Wyszy ski, który wci  pa-

mi ta  o nauce Bronis awa Markiewi-

cza jako S ugi Bo ego, i pragn  do-

czeka  jego beatyfikacji. Widz c

zagro enie g ównie od strony alkoho-

lizmu i rodz cej si  ju  narkomanii,

przypomina  to markiewiczowskie

ubolewanie: „Polska b dzie trze wa,

albo wcale jej nie b dzie”. To my l

dwóch wielkich Polaków, dwóch my-

licieli i dwóch wielkich pasterzy: jed-

nego na stanowisku podstawowym,

proboszcza i profesora seminarium, to

b . Bronis aw Markiewicz, a drugi,

a  na stanowisku arcybiskupa War-

szawy, Prymasa Polski, pasterza,

który sta  si  dla ca ego Narodu nie-

ugi tym filarem. To w a nie od Kar-

dyna a promieniowa y te ewangelicz-

ne s owa: „Nie l kajcie si . Ja jestem

z wami. Nie b d cie ma ej wiary. Niech

nich nie zw tpi w s uszno  zasad wia-

ry swoich idei i idea ów, które s  owo-

cem ywej wiary”.

„Polska b dzie trze wa, albo wcale jej nie b dzie” –

b . ks. Bronis aw Markiewicz

Rozwa ania Drogi Krzy owej prowadzi

ks. bp. Józef Zawitkowski

(C.d. na s. 7)
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Intencje w tygodniu

07-13.08.2006 r.

Poniedzia ek, 7.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw

(greg.).

7.00 + Stanis aw Nabywaniec (4 r. m.).

7.30 .........................................................

18.00 + Henryka (f), Wac aw.

Wtorek, 8.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw

(greg.).

7.00  o zdrowie i b ogos awie stwo

Bo e dla Felicji.

7.30 .........................................................

18.00 dzi kczynno-b agalna w 25 rocz-

nic  ma e stwa Bo eny i Henryka.

roda, 9.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw

(greg.).

7.00 + Franciszek .

7.30 .........................................................

18.00 + Ewa Stanis awska (11 r. m.).

Czwartek, 10.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw

(greg.).

7.00 o przemian  w rodzinie i yw

wiar .

7.30 .........................................................

18.00 za dzie o ewangelizacyjne Radia

Maryja oraz o trze wo  narodu

polskiego.

Pi tek, 11.08
6.30 + W adys awa, Antoni, Jacek,

Henryk.

7.00 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw

(greg.).

7.30

18.00 + Jadwiga Tarnawska (11 r. m.)

i ++ z rodziny

Sobota, 12.08
6.30 + Stanis awa (f) (3 r. m.),

+ Micha .

7.00 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw

(greg.).

7.30 .........................................................

18.00 + Zdzis aw Pogorzelec (15 r. m.).

Niedziela, 13.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw

(greg.).

8.00 ..........................................................

9.30 + Olga Stanisz (7 r. m.).

11.00 za parafian.

12.30 + Stefania, Stanis aw, Krystyna,

Kazimierz, Roman.

17.30 – nabo e stwo ró a cowe.

18.00 o b ogos awie stwo Bo e dla

Norberta oraz córek z rodzinami.

20.00 + Józef Hadam (4 r. m.).

1. Nabo e stwo ró a cowe po -

czone ze zmiana tajemnic ró a co-

wych odprawimy dzi  o godzinie 17:00.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej

modlitwy, której intencja b dzie wo-

anie o trze wo  naszego narodu.

2. We rod  – 9 sierpnia – przypada

wi to wspó patronki Europy, w.

wi to Przemienienia Pa skiego – 06.08.2006.
Og oszenia duszpasterskie.

Teresy Benedykty od Krzy a, która

nosi a wieckie nazwisko jako Edyta

Stein. By a ydówk  pochodz c  z

Wroc awia, z wykszta cenia wybitnym

filozofem. Zgin a jako siostra zakon-

na w Auschwitz. Przez jej wstawien-

nictwo b dziemy tak e wyprasza  po-

kój dla narodów Bliskiego Wschodu.

Intencja ogólna

Na miesi c sierpie

Aby osieroconym dzieciom by o za-

pewnione ludzkie

i chrze cija skie wychowanie.

Intencja misyjna

Na miesi c sierpie

Aby chrze cijanie byli

wiadomi swego powo ania

misyjnego

 w ka dym rodowisku

i we wszelkich

okoliczno ciach.

Prowadzenie Ró a ca w.

przez poszczególne Ró e

w miesi cu sierpniu

8.08. Ró a Nr 17 w. Bernadetta z Lourdes

pani Stru  Janina

22.08 Ró a Nr 18 w. Ludwika

pani Matu a Maria

29.08 Ró a Nr 19 Matka Boska Fatimska

pani Lipi ska Maria
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Prelegent omawia  preambu

Stowarzyszenia: „Nieraz zrywali my

si  do wielkiej reformy naszego ycia,

sk adali my Bogu obietnice, przyrze-

czenia i luby”. Zach ca  do zastano-

wienia si  nad stopniowaniem naszej

odpowiedzialno ci wobec siebie,

rodziny, Ko cio a i Ojczyzny, a nade

wszystko wobec Boga, jako stale

wzrastaj cych wymogów: „obietnice

– przyrzeczenia – luby”. Przy tej

okazji zacytowa  Adama Mickiewicza:

„Biada temu i jego z ej duszy, kto

przysi g  naruszy”.

Mam nadziej , e ju  st d odje-

dziemy, je li nie jako cz onkowie Sto-

warzyszenia Trze wa Polska, to co

najmniej jako dojrzewaj cy do niego,

aby by  jego krzewicielem i aposto o-

wa  – wyra a  swoje przekonanie ks.

pra at Henryk Kor a. Przyk ady – s o-

wa – wiadectwo: taka winna by  na-

sza postawa. Zach ca , aby na przyj -

ciach, w towarzystwie, nie u ywa

napojów alkoholowych, umie  podzi -

kowa , nie stosowa  przymusu. Spo-

ro miejsca po wi ci  kap anom, aby

sami dawali przyk ad abstynencji, „aby

jako oficerowie Ko cio a i chodz ce

pochodnie ywej wiary, by si  te po-

chodnie nie wypali y, mamy dawa

wiadectwo abstynencji” – mówi .

Pod naszym adresem pad o wiele wy-

magaj cych zda . Przywo a  na pami

znane powiedzenie: „ryba psuje si  od

g owy”, „schody zamiata si  z góry

w dó , a nie odwrotnie”. Apelowa

o abstynencj  jako przyk ad wycho-

wawczy. Pija stwo zbiera obfite ni-

wo. Trzeba podj  prac  od podstaw.

Ks. Markiewicz widzia  odrodzenie

Polski przez odnowienie lubów króla

Jana Kazimierza i przygotowanie ca e-

go Narodu co najmniej przez osiem lat,

a potem skre li , pisa  atramentem,

i napisa  dziewi  lat. Wida , e by a

to praca d ugofalowa, to nie by a jed-

na akcja. Prymas Tysi clecia, kiedy

w Koma czy uk ada  Jasnogórskie

luby Narodu, wcale o tym nie wie-

dzia , nie my la , ale wpad  na t  sam

my l. Elit abstynenckich trzeba w ka -

dym rodowisku. Zako czeniem wy-

st pienia ks. Kor y by y s owa w.

Paw a: „B d cie trze wi, czuwajcie.

Przeciwnik wasz, diabe , jak lew rycz -

cy kr y szukaj c kogo po re .

Mocni w wierze przeciwstawiajcie si

jemu”. Naród musi si  wydoby  ze

swoich wad i na ogów, które s  znie-

woleniem cz owieka; chce wydoby

si  z niewolnictwa obyczajowego,

o czym przestrzega  Prymas Tysi cle-

cia. Wrogowie, kiedy chcieli zniszczy

nasz Naród, zniszczy  jego to samo ,

to na ró ne sposoby go rozpijali.

Wielk  rol  do odegrania maj  parla-

mentarzy ci – kontynuowa  Prelegent.

Wychowywa  i stawia  na ludzi

sumienia. Mija 50 lat od lubów Ja-

snogórskich – co z nimi zrobili my? –

pyta . Miesi c sierpie  jako miesi c

bez alkoholu, miesi c sierpie  jako

miesi c abstynencji, i pozosta ych

jedena cie miesi cy w trze wo ci prze-

ytych. Czy to b dzie w najwy szym

stopniu umiar, u innych kultura

podej cia do abstynencji, u innych

ca kowita abstynencja w zale no ci

od potrzeb osobistych, rodzinnych

i spo ecznych. Tu jest miejsce

dla wszystkich.

Nad tymi my lami trzeba si  g -

boko zastanowi  i w naszej rzeczywi-

sto ci, bowiem problemów zwi zanych

z nadu ywaniem alkoholu nie braku-

je. Prymas Wyszy ski g osi : „Oprze

musimy ca okszta t na wychowaniu,

na kszta towaniu postaw od dziecka

zanim ono si  narodzi, przez kszta to-

wanie rodziców, potem przez rodzin ,

szko , Ko ció  i wszelkie rodowiska,

w tym g ównie rodowisko pracy…

Nie mo na opiera  wychowania na

wychowaniu partyjnym i na ideolo-

giach polityczno – spo ecznych” –

co mocno zaakcentowa  ks. Kor a.

To jest sta o  sprawdzonych zasad,

a nie konserwatyzm.

Po wyst pieniu ks. pra ata Henry-

ka Kor y, g os zabra  pan Prezes

Zarz du Stowarzyszenia Trze wa Pol-

ska, Kazimierz Jaworski. Ukaza  on

skrótowo cel tego Stowarzyszenia,

intencje tego ruchu. W tej chwili jest

szansa w naszej Ojczy nie, aby zmie-

ni  jej aktualn  rzeczywisto . Trzeba

dotrze  z informacj  do wszystkich

rodowisk, zburzy  „ wi ty spokój”

tych rodowisk, które nie maj wia-

domo ci skali zagro enia alkoholi-

zmem. Marsza kiem Sejmu jest pan

Marek Jurek, abstynent. Lobby u y-

wek jest bardzo silne, popularne,

które zatruwa umys y i serca, dlatego

trzeba dotrze  do ró nych rodowisk,

aby ukazywa  niepokoj cy problem

alkoholizmu, który niszczy nasz

Naród. Zach ca  do uczestnictwa

w ro nych formach dzia ania na rzecz

abstynencji. To wielkie dzie o otrze -

wiania Narodu wspiera  tak e modli-

tewnie. Apelowa , aby pomaga  tym

ludziom, którzy maj  problem z nad-

u ywaniem alkoholu. Zach ca  do

wpisywania si  do „Z otej Ksi gi

Trze wo ci”.

 G os zabra  tak e ks. Józef

Krzeski, pallotyn, który – jak mówi  –

ca e swoje ycie kap a skie po wi ci

sprawie: jak  metod  wypracowa ,

(C.d. ze s. 5)

(C.d. na s. 8)

Koncelebrze przewodniczy  ks.bp. Antoni Pacyfik Dydycz,

z prawej nasza parafianka Katarzyna Lorenc podczas Modlitwy Wiernych
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aby dotrze  do ludzi uzale nionych od

alkoholu. Jako starszy kap an, reko-

lekcjonista, ma on swoje powa ne osi -

gni cia na odcinku trze wo ci,

a propozycje i sposoby dotarcia do

ludzi uzale nionych umie ci  w maj -

cej si  ukaza  pozycji ksi kowej.

Ojciec Genera  w s owie wi cym

nieraz odwo ywa  si  do osi gni

b . ks. Bronis awa Markiewicza, który

wk ada  ogromny wysi ek duszpaster-

ski i spo eczny, kiedy przyszed  tu,

na Podkarpacie, gdzie by o wiele kar-

czem i szeroko rozwini te pija stwo.

Ks. pra at Stanis aw Zarych mó-

wi , e niejako szed  po ladach b . ks.

Bronis awa. G osz c np. rekolekcje

w parafii Ga , spotka  „Ksi g  trze -

wo ci” zaprowadzon  przez ks. Mar-

kiewicza, ówczesnego proboszcza,

gdzie by o wiele setek nazwisk. Wyra-

zi  wielk  rado , e w Miejscu Piasto-

wym powstaje to wielkie dzie o, maj -

ce tak wielkie ambicje dzia aj ce na

rzecz trze wienia Narodu.

Swoje krótkie wiadectwa z o yli

tak e dwaj trze wiej cy alkoholicy

ze Zdu skiej Woli oraz z Rzeszowa.

Po tej konferencji nasta  czas na spra-

wowanie Eucharystii.

Sprawowaniu Eucharystii prze-

wodniczy  i s owo Bo e wyg osi  ks.

biskup Antoni Pacyfik Dydycz, ordy-

nariusz diecezji drohiczy skiej, Prze-

wodnicz cy Zespo u ds. Apostolstwa

Trze wo ci przy Konferencji Episko-

patu Polski. Ci, którzy nie byli w Miej-

scu Piastowym, mieli mo liwo

uczestniczenia w tej Mszy wi tej

i wys uchania kazania za pomoc  tele-

wizji TRWAM i RADIA MARYJA.

Z ta my magnetofonowej odczytuj

zapis jego kazania:

Czcigodny Ojcze Generale razem

z ca  wspólnot  Michalitów i Micha-

litek, drodzy bracia w kap a stwie

i w yciu zakonnym, dostojni przed-

stawiciele Sejmu i Senatu, szanowny

Panie Ministrze wraz z przedstawicie-

lami w adz pa stwowych i samorz -

dowych, gmin, miast, powiatów i wo-

jewództw, dostojni przedstawiciele

s u b mundurowych, wojska, policji,

Ochotniczej i Pa stwowej Stra y Po-

arnej, czcigodne Siostry zakonne,

drodzy przedstawiciele klubów i sto-

warzysze  katolickich, zw aszcza

o charakterze abstynenckim i trze wo-

ciowym z panem Kazimierzem Jawor-

skim, przewodnicz cym Stowarzysze-

nia Trze wa Polska na czele, ukochani

Pielgrzymi, Bracia i Siostry.

Z tego miejsca pragn  bardzo ser-

deczne s owa pozdrowienia skierowa

do Jego Ekscelencji, Ksi dza Arcybi-

skupa Józefa Michalika, metropolity

przemyskiego, Przewodnicz cego

Konferencji Episkopatu Polski, dzi -

kuj c za s owa, które nades a  na moje

r ce z pozdrowieniem dla wszystkich

obecnych, dzi kuj c tak e za ducho-

w  jedno , tutaj razem z nami, za to

gor ce pragnienie, aby umacnia  nas

w tej pracy o trze wo  naszej Ojczy-

zny. Pragn  równie  bardzo serdecz-

nie pozdrowi  wszystkich s uchaczy

Radia Maryja i widzów Telewizji

Trwam, a tak e tych, którzy b d  ko-

rzystali z innych radiostacji nadaj -

cych, transmituj cych to nasze dzisiej-

sze wi te zgromadzenie.

Ukochani Bracia i Siostry! Ziemia

wi ta ponownie znalaz a si  w ogniu

walki, co napawa nas wyj tkowym

bólem. Dlatego te  podczas tej Naj-

wi tszej Ofiary b dziemy pami tali,

aby modli  si  o pokój i pojednanie.

Dzisiaj wszak e chcemy przenie  si

do jej wiosek i miast, aby towarzyszy

Chrystusowi Panu w Jego dziele ewan-

gelizacyjnym. Do tego sk ania nas

krótki, ale jak e wymowny fragment

Pisma w. z Ewangelii wed ug

w. Marka, dopiero co odczytanej.

Jeste my nieco zaskoczeni postaw

Aposto ów, którzy prawdopodobnie

w trosce o zdrowie Jezusa nie dopusz-

czali do Niego dzieci. I wtedy to Syn

Bo y wypowiada nies ychanie wa ne

s owa, które staj  si  swego rodzaju

konstytucj , podstawowym prawem

ka dego dziecka. „Pozwólcie dzieciom

przychodzi  do Mnie, nie przeszka-

dzajcie im”. Ta troska o dzieci wyra o-

na w s owach i postawie naszego

Zbawiciela, od 20 wieków stanowi ró-

d o natchnienia, ale te  sta a si  swo-

istym zobowi zaniem dla tych, którzy

gin  za Chrystusa. Nie mo na bowiem

znajdowa  si  blisko Pana Jezusa i nie

okazywa  zainteresowania yciem

i wychowaniem m odego pokolenia.

To dzi ki temu na przestrzeni wieków

mamy tak wielu wspania ych wycho-

wawców. Do nich nale y równie

b . Markiewicz, patronuj cy nam z nie-

ba podczas tej pielgrzymkowej Eucha-

rystii. On wiedzia  dobrze, e tymi, któ-

rzy w naszych czasach nie

dopuszczaj  dzieci do Pana Jezusa, s

w a nie najcz ciej ludzie nie kieruj -

cy si  dobr  wol  czy jak  trosk

o Syna Bo ego, ale w a nie ludzie uza-

le nieni. I strach nas ogarnia, i ból prze-

nika serca, kiedy pomy limy, e tak

osob  mo e by  matka lub ojciec,

nauczyciel wzgl dnie wychowawca.

Fakty jednak s  takie, zw aszcza w od-

niesieniu do alkoholu. I dlatego mia

prawo b . Bronis aw mówi , by powie-

dzie  s owa, które widzimy tak e tutaj,

na tym transparencie: Zdrajc  naro-

du i wiary jest ten, kto dzieci i m o-

dzie  chcia by wychowywa

ze szklank  piwa lub kieliszkiem

wina w r ku. Jeste my powo ani, jak

pisze w. Pawe  w Li cie do Rzymian,

czyni  co  innego moc aski, os -

(C.d. ze s. 7)

W uroczysto ci uczestniczyli cz onkowie Rodziny Radia Maryja naszej Parafii
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dza  trze wo samych siebie, a to nam

pozwoli dostrzega  Bo e dary, które

dzi ki yciu sakramentalnemu s  w nas

obecne i pomagaj  nam w wykony-

waniu ró nych obowi zków i wype -

nianiu licznych zada . Jak e te  wa -

ne, aby my zgodnie z nauczaniem

w. Paw a mieli wstr t do z ego. A tego

z a jest nies ychanie du o. Niekiedy

wydaje si  nam, e wci  go przyby-

wa, bo tyle jest narzeka , tyle drama-

tów, których ród em jest z o zakorze-

nione w naszych zachowaniach,

w naszych postawach. My w ten wie-

czór lipcowy, u progu sierpnia, mie-

si ca wstrzemi liwo ci, abstynencji

od napojów alkoholowych, chcemy

przede wszystkim skupi  si  nad tym,

jak mamy walczy  ze z em, którym jest

nadu ywanie alkoholu, którym jest

pija stwo. Skutki tego z a s  zatrwa-

aj ce. Mówi nam o tym historia. Jesz-

cze g o niej bije na alarm dzie  dzi-

siejszy. Dotycz  one najpierw rodziny

i wychowania. Rozumiemy dobrze

sens wypowiedzi b . Za o yciela Mi-

chalitów i Michalitek, wcze niej przy-

toczone. Dzieci s  najcz stszymi ofia-

rami alkoholizmu i pija stwa. Ich los

jest tragiczny w takich sytuacjach,

gdy  poniewierane i zaszczute przez

najbli szych gubi  si  we wszystkim,

a ich droga ku dobru jest naje ona

strasznymi kolcami. W tych dniach

nadszed  do mnie list od matek z po u-

dnia Polski. Pisz  zbola e: „My matki

widzimy, e pocz wszy od gminy,

wszyscy nas opu cili. Jest du o z ych

ludzi, którzy rozpijaj  wszystkich po-

cz wszy od dzieci. Jest zmowa, eby

nie pomaga  w walce z tym z em. Bar-

dzo prosimy ksi dza biskupa, eby

rozmawia  z tymi osobami, którzy chc

dobra Polski, narodu. (…). Zacz  od

ratowania dzieci, m odzie y od alko-

holizmu, narkomanii”. I dlatego tutaj

prosz  Was, tak jak sobie ycz  te

matki, dopomó cie do tego, aby my

ratowali dzieci i m odzie , a w konse-

kwencji ca y nasz naród od tego

straszliwego zniewolenia. Niech nikt

nie podejrzewa nas o jak  zmow ,

e my ukrywamy to z o, e nie podej-

mujemy kontrofensywy, e nie robi-

my wszystkiego, aby uwolni  dzieci i

m odzie  i nas wszystkich od tych uza-

le nie . To dodatkowy motyw tak e,

aby nasz  dzisiejsz  modlitw  po wi -

ci  dzieciom i rodzinie. Dostrzegamy

tak e i inne rodowiska, inne zawody,

gdzie trze wo  jest niezb dna.

Wiemy dobrze, e alkoholizm zniszczy

niekiedy wspania e mo liwo ci

w p aszczy nie naukowej i zawodowej.

Ile  to inicjatyw przepad o na skutek

pija stwa, ile gospodarstw rolnych zo-

sta o zniszczonych, ilu polityków stra-

ci o twarz. To z o mo e nawet pojawi

si  w ród osób konsekrowanych.

Wyjd my na pla e, przypatrzymy si

naszym drogom, barom i punktom

sprzeda y alkoholu. Dawniej stawia-

no krzy e, na rozstajach dróg, przy

wje dzie do miejscowo ci. Te krzy e

ostrzega y przed epidemiami i zaraza-

mi, by y wyrazem wdzi czno ci Panu

Bogu za ratunek. W naszych czasach

przybywa krzy y przy drogach,

ale one mówi  nie o tym, co mo e na-

dej , albo co zosta o przezwyci o-

ne, ale o tym, co ju  jest, o straszliwej

epidemii pija stwa, która – niestety –

zadomowi a si  w naszych zachowa-

niach, a nawet w zwyczajach. Naszym

wrogom, wrogom naszego narodu,

uda o si  odnie  ten jeden, straszli-

wy sukces. Rozpijali w czasie zabo-

rów, okresie okupacji, w latach znie-

wolenia. I zakorzenili ten zwyczaj,

e nawet obecnie adne wybory nie

obejd  si  bez pija stwa. Dziwi  si

wi c powinni my, e si  dziwimy,

i  nasza wolno  nie rodzi dobrych

owoców. Bo jak e mo e te dobre owo-

ce rodzi , kiedy jest podlewana alko-

holem. Z y u ytek czynimy z tej wol-

no ci. T  wolno  sprzedajemy za

alkohol, i co gorsze, jeszcze g osuje-

my na tych, którzy nas rozpijaj . Tak

czynili wrogowie Polski i narodu.

Z tego miejsca wo am do moich Roda-

ków: pami tajcie o tym, e kto Was

chce przekona  za pomoc  alkoholu,

ten jest zaborca, okupantem i  tyra-

nem w asnego narodu (brawa). Pami -

tajcie o tym w najbli szych wyborach.

Pisz  do mnie panie z innego miejsca,

e ich m owie id c na niedzieln

Msz w. wracaj  kompletnie pijani,

upijaj c si  w otwartym w pobli u

sklepie. Prosz  o pomoc. A jednocze-

nie zapominaj , e o tym, gdzie i kie-

dy sprzedaje si  alkohol, decyduj

odpowiednie rady, gminne lub miej-

skie. A kto tych radnych wybiera ,

albo dlaczego nie wzi to udzia u w wy-

borach i nie dokonano wyboru ludzi

uczciwych, którym bardziej b dzie

zale a o na trze wo ci ka dego spo-

ród nas i ka dej, ani eli na zysku

z podatku od sprzeda y alkoholu.

Pytam o to wszystkie matki i wszyst-

kich ojców, pytam o to ka d on

i ka dego m a.  Nie mo na powierza

dobra gmin, miasta, powiatu, woje-

wództwa, zw aszcza ca ego pa stwa,

ludziom, którzy nie s  sami zdolni

panowa  nad sob , kierowa  swoimi

pop dami. Mówi  o tym S uga Bo y

Jan Pawe  II: „Wystarczy spojrze  na

kogo , kto pofolgowa  swoim nami t-

no ciom, da  si  im ponie , sta  si

ich ofiar , np. pijak, który pozbawi

si  u ywania rozumu. Wówczas bez

trudu uznamy, e by  cz owiekiem,

równa si  zachowa  godno

cz owiekowi w a ciw , to znaczy

m. in. kierowa  si  cnot  umiarkowa-

nia. Cnota ta nazywa si  tak e wstrze-

mi liwo ci ”.

O t  wstrzemi liwo  czy absty-

nencj  od napojów alkoholowych,

przez ca y sierpie , apelowali nasi bi-

skupi. S yszeli my to wczoraj, w ostat-

ni  niedziel  lipca. Jest to abstynen-

cja konieczna, aby my mogli mówi

(C.d. na s. 10)

By o bardzo rado nie
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o trze wo ci, aby my byli w stanie na-

bra  odpowiedniego dystansu do

wszystkich rodków odurzaj cych,

aby my byli sob . Ten sam temat po-

ruszy  Jan Pawe  II w przygotowanym

wyst pieniu do m odzie y, w Krako-

wie, jeszcze w roku 1978, odwo uj c

si  do poczucia odpowiedzialno ci za

Ojczyzn ; „Wy macie przenie  ku

przysz o ci to ca e olbrzymie do-

wiadczenie dziejów, któremu na imi

Polska. Jest to do wiadczenie trud-

ne, chyba jedno z trudniejszych

w wiecie, w Europie, w Ko ciele.

Tego trudu si  nie l kajcie. L kajcie

si  tylko lekkomy lno ci i ma odusz-

no ci.

Z tego trudnego do wiadczenia,

które nosi nazw  Polska, mo na wy-

doby  lepsz  przysz o , ale tylko pod

warunkiem uczciwo ci, trze wo ci,

wiary, wolno ci ducha i si y przeko-

na . W nauczaniu Jana Paw a II , jak

s yszeli my, przesz o  jest zaraz po

uczciwo ci, nawet przed wiar , wol-

no ci  ducha i si  przekona . To co

powinno nam mówi . Z tego to wzgl -

du pierwszy Papie  z roku Polaków,

zobowi zuje nas do pospolitego

ruszenia w walce o trze wo . Pisa

przed laty: Wszyscy uwa amy za swój

obowi zek duszpasterski, prac  nad

trze wo ci . W wielu wypadkach pra-

ca ta musi si  przeobrazi  w trudn

walk  z nadu yciem alkoholu. Prowa-

dzimy t  walk  na ambonie, w konfe-

sjonale, w czasie odwiedzin.  Prowa-

dzimy j , chocia  czasem nam si  mo e

zdawa , e wysi ki nasze nie odnosz

skutku. Jednak e z pos annictwa, ja-

kie w tej dziedzinie wyznaczy  nam

Chrystus Pan i Ko ció , nie mo emy

rezygnowa . Nie mo emy si  cofn

przed adnym wysi kiem. Le y nam na

sercu dobro naszego spo ecze stwa,

tak bardzo zagro onego pod tym

wzgl dem. Takie zadanie jest wpisa-

ne w nasz  misj  profetyczn , o czym

mówi  prorok Izajasz w dzisiejszym

I czytaniu. Mamy ludzi uwalnia  od

trwogi, rozwesela , nie  olejek rado-

ci zamiast szaty smutku. Pe ni

Ducha Pa skiego powinni my g osi

Dobr  Nowin  i nadziei. Jedno i dru-

gie jest wyj tkowo potrzebne,

a zw aszcza nadzieja, a przede wszyst-

kim nadzieja w domu, e sta  nas na

trze wo , a wi c na odpowiedzialno

za siebie i za innych, e Polki i Pola-

ków naprawd  sta  na trze wo .

B . Bronis aw patrzy  na to wszystko

z perspektywy wi to ci i wed ug nie-

go, gdy brakuje wi tych w narodzie,

robi si  ciemno w g owach ludzkich

i ludzie nie widz  dróg, którymi nale y

post powa . Jest ciemno w naszej

Ojczy nie. Starajmy si  i zabiegajmy

o wi to , zw aszcza e dzi ki Jano-

wi Paw owi II, otrzymali my tak wielu

naszych rodaków wyniesionych na

o tarze. Tylko trzeba ich pozna ,

przeczyta  ich yciorysy. Trzeba po-

wróci  do czytania Pisma wi tego, do

czytania yciorysów wi tych na ka -

dy dzie . Trzeba oczy ci  nasz

wyobra ni  i pami  od skojarze  i ob-

razów, które nios  uzale nione od

pieni dzy przedsi biorców i handla-

rzy rodków odurzaj cych wspó cze-

sne masmedia. Gdyby wi c tak cz -

ciej si ga  do prasy i ksi ki

katolickiej. Cieszmy si  Radiem Mary-

ja i radiami diecezjalnymi, a tak e Tele-

wizj  TRWAM i korzystajmy z nich,

bo to jest tak bardzo wa na dla nas

odtrutka od tego wszystkiego co nisz-

czy nasze sumienia. Wiele by  mo e

up ynie czasu zanim oczy cimy nasz

indywidualn  i zbiorow  wyobra ni ,

ale zacz  jest ju  najwy szy czas.

Jest jeszcze jeden w tym roku motyw

o którym zapomnie  si  nie godzi. Jest

to z oty Jubileusz Jasnogórskich

lubów Narodu, których tekst przy-

gotowa  S uga Bo y, ks. kardyna

Stefan Wyszy ski, b d cy wtedy na

odosobnieniu. W ich tre ci znajduje-

my kolejny przejaw zatroskania o trze -

wo  naszego narodu. W uroczysto

Matki Bo ej Cz stochowskiej przed

pi dziesi ciu laty, zgromadzi o si  na

Jasnej Górze ponad milion pielgrzy-

mów.

Pierwszy raz w historii w takiej licz-

bie. Na Wa y Jasnogórskie wyniesio-

no Wizerunek naszej Matki i Królowej

i przy Jej Sercu nasi rodacy sk adali

lubowanie: „Wielka Boga Cz owieka

Matko. Oto my, dzieci Narodu Polskie-

go i Twoje dzieci. Stajemy znów przed

Tob , pe ni tych samych uczu  mi o-

ci, wierno ci i nadziei, jakie o ywia y

ongi  ojców naszych”. A skoro tak,

to z jeszcze wi ksz  ufno ci  zwróco-

no si  do Matki: „Oddajemy Tobie

szczególnym aktem mi o ci ka dy pol-

ski dom, ka de polskie serce”.

Zobowi zano si  tak e stoczy  „pod

Twoim sztandarem najci szy bój z na-

szymi wadami narodowymi. Przyrze-

kamy wypowiedzie  walk  lenistwu

i lekkomy lno ci, marnotrawstwu,

pija stwu i rozwi z o ci”. A naród

zgromadzony u stóp Matki Bo ej od-

powiada : „przyrzekamy!”. I to nas

zobowi zuje do dzisiaj. Wi c pytam

Was, tutaj zgromadzonych: czy przy-

rzekacie wypowiedzie  walk  pija -

stwu – Przyrzekamy! – odpowiedzieli

wierni. Pytam powtórnie: czy przyrze-

kacie wypowiedzie  walk  pija stwu

ca  moc  swoich serc – Przyrzeka-

my. Bogu niech b d  dzi ki. Ciebie,

nasza Matko i Królowo, za wstawien-

nictwem wi tych i B ogos awionych

i S ug Bo ych, a wi c w. Maksymilia-

na, b ogos awionych Bronis awa

i Honorata, ksi dza Prymasa Tysi c-

lecia, Jana Paw a II, przez zy matek,

dzieci i wszystkich, którzy cierpi  z po-

wodu alkoholizmu, Ciebie, nasza Mat-

ko i Królowo, prosimy, daj nam moc,

aby my wyzwolili si  z na ogu pija -

stwa i nadal czuwaj nad nami. W Two-

je r ce sk adamy nasz  przysz o

i nasz  przesz o , nasze rodziny,

naród i Ko ció  Syna Twojego.

Nie opuszczaj nas. Amen.

Jest to kazanie do g bokiego za-

stanowienia si  nad problematyk  tu

poruszon , nad naszym podej ciem do

alkoholu, nad nasz  odpowiedzialno-

ci  za ka dy wznoszony toast.

Po „Wyznaniu wiary”, w modlitwie

wiernych podane by y ró ne intencje.

Jedn  z tych intencji odczyta a nasza

m oda parafianka, Kasia Lorens, stu-

dentka. W tym miejscu trzeba zauwa-

y , e do Miejsca Piastowego dzi ki

Rodzinie Radia Maryja wyruszy o kil-

ka autobusów wiernych z ró nych

parafii Sanoka i okolic. T  drog  sk a-

dam serdeczne podzi kowania za trud

zorganizowania tej pielgrzymki.

Uporz dkowa  i z ta my

magnetofonowej przepisa  -

ks. Andrzej Skiba

(C.d. ze s. 9)
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Jak co roku 4 lipca z Leska wyru-

szy a grupa w. Andrzeja Boboli,

wchodz ca w sk ad przemyskiej pie-

szej pielgrzymki do naszej Matki,

Królowej Polski.

W tym roku po raz pierwszy dzie

wcze niej, tj. 03-07-06 z Ustrzyk Dol-

nych wyruszyli p tnicy w liczbie

20 osób z kap anem na czele, aby piel-

grzymowa  do Cz stochowy. Kilkuna-

stu p tników z Sanoka co roku do -

cza w Strachocinie, kilku w Komborni

i tak w grupie 115- osobowej idziemy

z intencjami, niesiemy nasze troski,

pro by i podzi kowania do naszej

Matki Jasnogórskiej. W grupie idzie

sze ciu kap anów, o miu kleryków,

oraz siostra prze o ona ze Strachoci-

ny – Agata Bujak. 5 lipca o godzinie

7:00 w ko ciele pw. w. Katarzyny

w Strachocinie Msza wi ta: intencja

„Aby my wi cej cenili dar aski
u wi caj cej”. Opraw  Mszy wi tej

przygotowa a diakonia w sk adzie:

saksofon, skrzypce oraz 8 gitar, która

towarzyszy a nam codziennie piewa-

j c „Prowad  nas, prowad  nas w.

Andrzeju Bobolo. Prowad  nas, pro-

wad  ku wiat u Chrystusa”.

Po Mszy wi tej wyruszamy pie-

waj c godzinki ku Niepokalanemu  Ser-

cu Maryi. Temat dnia: „ luby Jasno-
górskie” – Matko aski Bo ej,

przyrzekamy strzec w duszach pol-

skich daru aski u wi caj cej, jako ró-

d a Bo ego ycia. Pragniemy, aby ca y

naród y  bez grzechu ci kiego, aby

aska u wi caj ca nas umacnia a na

naszych drogach ycia. Pami tajmy, e

Jezus otworzy swoje serce i przemieni

nas, a czysta woda obmywaj ca nas

w czasie Eucharystii odnowi nasze

ycie.

Pierwszy odpoczynek przy ko cie-

le pw. Wniebowzi cia N.M.P. w Ja -

mierzu, który zosta  ufundowany

w latach 40 – tych  XVII wieku przez

Regin  Ba ow , chor yn  przemysk .

Drugi odpoczynek  z obiadem na ple-

banii przy ko ciele pw. Matki Bo ej

Pielgrzymuj c do tronu

Jasnogórskiej Pani

Ró a cowej we Wzdowie. Po godzin-

nym odpoczynku wyruszamy w dal-

sz  drog  przez Malinówk  do Kom-

borni, na nocleg.

Trzeci dzie  pielgrzymowania tj.

06-07 zacz li my o godzinie 5:50 mo-

dlitw  porann  i piewem.Wyruszyli-

my wielbi c Boga i Matk  Naj wi t-

sz . Tematem dnia by „ Dar ycia”;

(C.d. na s. 12)

Eucharystia w Lesku
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(C.d. ze s. 11)

„ wi ta Bo a Rodzicielko, przyrzeka-

my sta  na stra y budz cego si y-

cia. Dar ycia uwa a  b dziemy za

najcenniejszy skarb narodu. Matko –

Dziewico przyrzekamy walczy

w obronie ka dego dziecka i ka dej

ko yski, jak ojcowie nasi  walczyli

o byt i wolno  narodu, p ac c obfi-

cie krwi  swoj . Gotowi jeste my ra-

czej ponie mier , ani eli mier  za-

da  bezbronnym.”

Na trasie ko ció  pw. Przemienie-

nia Pa skiego w Czarnorzekach i po-

stój 30 min. O godz. 10:00 odpoczy-

wamy przy ko ciele p.w. Narodzenia

N.M.P. w W glówce, po czym wyru-

szamy w dalsz  drog  i dochodzimy

do Wysokiej Strzy owskiej, gdzie

w tutejszym ko ciele p.w. w. Józefa

zosta a odprawiona Msza wi ta, któ-

r  celebrowa  Proboszcz  tutejszej pa-

rafii. Po liturgii spo ywamy obiad

ufundowany przez Parafian. Nast p-

nie udajemy si  w dalsz  drog  i do-

chodzimy do ko cio a p.w. Biskupa

Stanis awa i Matki Bo ej Dobrzechow-

skiej w  Dobrzechowie, gdzie mieli-

my zgotowane serdeczne przyj cie,

za co bardzo dzi kujemy.

Po przerwie udajemy si  na noc-

leg do Grodziska i Ró anki oddalo-

nych od Dobrzechowa ok. 6 km., gdzie

na zako czenie dnia w ko ciele p.w.

Niepokalanego Serca N.M.P. oddaje-

my si  pod Jej opiek .

Tak zako czyli my pierwsze

trzy dni pielgrzymowania do tronu

Jasnogórskiej Pani.             ( C.d.n.)

ucja Rocha

P tnicy  na Eucharystii w Lesku

Grupa w. Andrzeja Boboli w drodze


