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Mk 4, 26

„ Kto we Mnie wierzy,

ma ycie wieczne.

 Jam jest chleb ycia”
J 6, 47 - 48
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Prorok Eliasz, ukazany w dzisiej-
szym I czytaniu, to posta  wyj tkowa
w dziejach Izraela. mia o mo na
powiedzie , e nale y do najwi kszych
postaci Starego Testamentu wraz
z Abrahamem, Moj eszem, Dawidem
czy Salomonem. „Powsta  prorok,

wielki jak ogie , a jego imi  p on o

jak pochodnia” (Syr 48,1) – wychwa-
la go Pismo wi te. W czasach
odej cia od kultu Boga praw-
dziwego stan  w obronie
wiary. Napomina
króla Achaba
i jego przewrotn
on  Izebel, czyni

znaki i cuda, spro-
wadza  susz
(1 Krl 17,1-7), roz-
mna a  po ywie-
nie (1 Krl 17,
8-16), nawet
w s k r z e s z a
umar ych (1 Krl
17,17-24). Narazi
si  na
g n i e w
królew-
s k i e j
p a r y
i musia  ucieka  na
pustyni . Tam, o czym
mówi dzisiejszy fragment, prze-
ywa prorok chwile s abo ci.

Zniech cony, nie widz c sensu
swego trudu, prosi Boga o mier .
Jednak Pan Bóg nie opuszcza swoich
wybranych. Eliasz zostaje w cudow-
ny sposób nakarmiony przez anio a
(1 Krl 19,5-6), jednak jeszcze dalej trwa
w zniech ceniu. Potrzebuje powtórnej
zach ty: „Wsta , jedz, bo przed tob

d uga droga” (1 Krl 19,7). Ta pro ba
niebieskiego pos annika jest ju
skuteczna. Prorok odzyskuje nowe si y
i moc  tego pokarmu idzie przez 40 dni
i nocy do Bo ej góry Horeb, gdzie ma
kolejne widzenie Boga, który objawia
si  w agodnym powiewie wiatru

i wtedy Eliasz podejmuje dalsze
dzia ania wed ug Bo ego zamys u.

„Moc  tego pokarmu szed  40 dni

i 40 nocy” (1 Krl 19,8). Po co a  tyle,
skoro kraj Izraela jest niewielki i mo -
na go pieszo przej  przez 4 – 5 dni?
Liczba ta jest symboliczna, wed ug

w. Augustyna oznacza ca e ycie
ziemskie, w czasie którego w drujemy
jako „pielgrzymi z daleka od Pana”
i w czasie którego musimy znosi  udr -
k  na tym wiecie. Mo na wi c zary-
zykowa  stwierdzenie, e Pan Bóg
cudownym pokarmem umocni  Eliasza
nie tylko na 40 dni, ale na ca e jego
ycie, aby ju  nigdy si  nie za ama ,

aby do ko ca wiernie wype ni  misj
powierzon  mu przez Boga.

Popatrzmy teraz na nasze ycie.
Jest ono d ug  drog , mierzon  miar

Zbierzcie pozosta e u omki...

Pokarm na drog

czasu, trwa kilkadziesi t lat, jak mówi
psalmista: „siedemdziesi t lub osiem-

dziesi t, gdy jeste my mocni”
(Ps 90,10). „A wi kszo  z nich to trud

i marno ” (Ps 90,10) – dodaje za chwi-
l  z pesymizmem. Czasami jeste my
podobni do zniech conego Eliasza,
który cigany przez wojowników
króla k adzie si  na ziemi  i nie chce

y . Tak cz sto ustajemy w dro-
dze i nie chce si  nam ju

podejmowa  wysi ku, aby
w ka dym po o eniu

yciem uwielbia  Boga.
Jezus nie zosta-

wia nas jednak
samych. I nam daje
duchowy, nadprzy-
rodzony pokarm.
„Jam jest chleb

ycia” (J 6,48).
„To jest chleb,

który z nieba

zst puje, kto

go spo ywa

nie umrze”

(J 6,50) – mówi
wi cej dzisiejszej

Ewangelii. Co wi cej  -
to On sam jest tym pokar-

mem. „Ja jestem chlebem

ywym” (J 6,51a) – jest nim:
„moje Cia o za ycie wiata”

 (J 6,51b).
„Bierzcie i jedzcie, to jest Cia o

moje” (Mt 26,26) – mówi do nas Pan
Jezus ka dego dnia. Eliasza anio  mu-
sia  dwa razy wzywa  do podj cia
wysi ku i wyruszenia w drog . Nas
Pan prosi wiele, wiele razy, ka dego
dnia, aby my spo yli Jego pokarm
i wyruszyli w drog . Drog , która trwa
„40 dni i nocy”, czyli przez ca a
doczesno , a  po kres ycia i kres
istnienia wiata. Tylko ci, którzy
zaufali Panu i posilaj  si  Jego pokar-
mem dotr  szcz liwie do celu.

Ks. Tomasz Grzywna

Na stepach Kazachstanu.........3
Og oszenia i intencje................6
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2 Pu k Strzelców Podhala skich

z Sanoka w Sanktuarium Matki Bo ej
Starowiejskiej....................................10
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 - Sk d wzi  si  pomys  wakacyjne-

go wyjazdu do Kazachstanu?

 - Od dawna mia em pragnienie,
aby  zobaczy ycie Ko cio a w in-
nym kraju. O Kazachstanie s ysza em
od mojego kolegi, ks. Waldemara
Kluza, który byl tam jako diakon na
praktyce duszpasterskiej w Wielkim
Po cie. Ten kraj mnie zaciekawi
i chcia em go zobaczy . Dosta em
te  zaproszenie od ksi y Piotra
Pytlowanego i Lucjana Poca unia
pracujacych w Kazachstanie.
- Jakie parafie odwiedzi e  w Ka-

zachstanie?

- Moja podró , z przystankami w uc-
ku i Kijowie na Ukrainie trwala 6 dni.
Po przyje dzie do Astany, nowej sto-
licy Kazachstanu, sp dzi em dwa dni
w parafii katedralnej, jednej z dwóch
w tej blisko 800 tysi cznej metropolii.
Proboszczem i dziekanem jest tam ks.
Piotr Pytlowany, pochodzacy z Dydni
ko o Brzozowa. Nasi parafianie pamie-
taj  go sprzed kilku lat, kiedy to go ci
w sanockiej farze prosz c o wsparcie
dla koscio a w Kazachstanie. Przeka-
za  mi wiele ciekawych spostrze e
o zyciu kraju, w którym pracuje ju
11 lat. W tej parafii mieszka   biskup
Tomasz Peta, nazywany powszechnie
„ojcem Tomaszem”. Pozna em tak e:
o. Jeana Marca Stoopa, ks. Aleksan-
dra Fixa, pochodzenia niemieckiego,
urodzonego i wychowanego w Ka-
zachstanie, diakona Wojciecha

z Polski odbywajacego roczn  prak-
tyke w Astanie, kleryka z Seminarium
w Karagandzie, o. Rolanda - Szwajca-
ra, oraz ks. Stiepana z Koscio a grec-
kokatolickiego. Z ks. Lucjanem i jego
mam  odwiedzilismy tak e w Szorta-
nadach ks. Jaros awa S owy, który
przyj  nas bardzo serdecznie.

Potem pojecha em do Oziornoje,
ma ej wioski 400 km na pó noc od sto-
licy, gdzie proboszczem jest ks. Lucjan
Poca u , równiez pochodzacy z Dyd-
ni, a nasz dawny sanocki wikariusz.
U niego przebywa em trzy tygodnie.
Odprawia em Msze w. na wioskach
dojazdowych z parafii, spowiada em,

spotyka em si  z lud mi. 30 km. od
Oziornoje znajduje sie parafia w Kele-
rówce, gdzie proboszczem jest
ks. Józef Stawarki, w Kokczetawie
z kolei pracuje ks. Jerzy Ziaja – obaj
pochodz cy z naszej diecezji. Mia em
okazje ich pozna  a ks. Józefa paro-
krotnie odwiedzi .
- Jak yj  ludzie w Kazachstanie?

- Ks. Lucjan powiedzia  mi, ze Kazach-
stan zawiera w sobie „wiele wiatów”,
przede wszystkim dwa: bogata, nowo-
czesna, na zachodnioeuropejsk
mod  stolic  Astan  oraz prowincje,
która nie do wiadcza jeszcze skutków
przemian gospodarczych. Niekiedy
mo e si  nam wydawa , e za nasz
wschodni  granic  ko czy si  cywili-
zacja. To niesprawiedliwy stereotyp.
Przekona em si  o tym b d c w Kijo-
wie, Moskwie i w asnie w Astanie.
Astan  mo na nazwa  wielkim placem
budowy. Miasto zaprojektowane jest
przestrzennie na planie drzewa,
z korzeniami, pniem i roz ozystymi ga-
eziami. Mo na powiedzie , e wyro-

s o w ciagu ostatnich kilku lat. Nie tak
dawno liczy o 100 tys. mieszka ców
teraz oko o 800 ty . Jad c, co chwil
s ysz  od ks. Piotra i Lucjana: „tego
rok temu nie by o, ta droga jest od nie-
dawna, tutaj nie tak dawno nie by o
nic”. Budynki rz dowe o wietlone

Na stepach Kazachstanu
Rozmowa z ks. Piotrem Lipi skim

o jego wakacyjnym wyje dzie do Kazachstanu

(C.d. na s. 4)Dzieci z ochronki na stepowej drodze

Astana
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s  kolorowymi swiat ami, które na
dodatek co chwile zmieniaj  barw
(wschodni przepych), widzia em
meczet, synagog , wysokie adne blo-
ki, fontanny, szerokie wielopasmowe
ulice. Miasto jest przepi kne noc .
Wszystkie pieni dze inwestuje sie
w stolic . Jednak ogólnie kraj sie roz-
wija. Ale Astana to Kazachstan dla
go ci. W tym roku rz d Kazachstanu
mia  problem. Bary ka ropy by a
w wiecie dro sza ni  planowano
w bud ecie. A poniewa  Kazachstan
dysponuje ogromnymi z o ami tego
surowca, nie wiedziano, co zrobi
z  pieni dzmi.

Prowincja to inny swiat. ycie na
wiosce pozna em w Oziornoje, które
jest specyficzn  wiosk , bo w 90 %
zamieszka a przez Polaków. Ludzie ci
zostali przywiezieni w 1936 roku
z terenu zachodniej Ukrainy przez
„w adz  radzieck ”. Ta polska wioska
wyró nia si  pozytywnie w stosunku
do innych z tego terenu. Ludzie, cho
yj  skromnie dbaj  o porz dek

i wygl d swoich gospodarstw.
W pierwszych dniach dziwi o mnie,
czemu na przyk ad nie wymieni  znisz-
czonych drewnianych ogrodze , ale
potem przysz a odpowied  – przecie
tu nie ma drzew. A poza tym to kosz-
tuje. Utrzymuj  sie z rolnictwa –
w ka dym domu s  krowy. W Ozior-
noje s  dwie „ wiete godziny”: 13 i 20,
kiedy to krowy schodza z wypasu.
Opowiadano mi o zabawnym epizo-
dzie, kiedy to przyjecha  ks. Prymas

Gl mp. Poniewa  si  spó ni ; kiedy
przyszed , kosció  by  niemal pusty –
wszyscy musieli pój  do krów. To jest
ich ycie. Ludzie dzierzawi  swoje pola
wielkim przemys owcom rolniczym.
Po upadku ko chozu indywidualnych
gospodarzy nie sta  na posiadanie
drogiego sprzetu rolniczego.
- Jak wyglada ycie religijne

w Kazachstanie?

- Nale y pamieta , e Kazachstan jest
krajem by ego bloku radzieckiego.
Przynios o to oczywiste skutki
w postaci laicyzacji spo eczenstwa.
Spo eczno  Kazachstanu to tylko
w 50 % rodowici Kazachowie, b d cy
muzu manami, reszta to zes a cy
z ró nych krajów i dobrowolna
emigracja, b d ca mieszank  oko o 100
narodowo ci.

Rz d Kazachstanu nie czyni ad-
nych trudnosci w yciu religijnym
obywateli, tak e chrzescijan. Najwiek-
szym tego wyrazem by o niezwykle
serdeczne przyj cie w 2001 roku Jana
Pawla II. Po tej wizycie Kazachowie
zacz li kojarzy  katolików z Papiezem.
Pewna siostra wspomina a, e po
smierci Jana Pawla II podesz a do niej
na dworcu pewna kobieta sk adaj c
wyrazy wspó czucia. Prezydent
Kazachstanu dba o dobre relacje
z wszystkimi religiami. Zorganizowa
np. miedzyreligijne spotkanie. W sto-
licy ma by  wybudowana swi tynia
dla wszystkich religii. Katolicy stano-
wi  niewielki odsetek populacji.
W stolicy s  dwie parafie, które two-
rzy kilkaset osób. Wsród nich nie ma

prawie wcale rodowitych Kazachów.
Nale y doda , i  Kosció  katolicki
mo e swobodnie prowadzi  sw  dzia-
alno  pod warunkiem, e nie jest ona

kierowana w wyra ny sposób do lud-
no sci muzu ma skiej.
- A jak wygl da codzienno  dusz-

pasterska?

- ycie parafialne pozna em przede
wszystkim przez pryzmat Oziornoje,
które odgrywa bardzo wa n  rol  dla
ycia religijnego ca ej diecezji. Parafia

ta ma rang  Sanktuarium pw. Matki
Bo ej Królowej Pokoju. Przytocz  s o-
wa m odego ch opaka z Kazachstanu:
„Czym Mekka dla muzu manów tym

Oziornoje dla m odzie y katolickiej”.

Co roku odbywa si  tam tzw. „Swi to

M odzie y”, w którym uczestniczy
okolo 400 m odych katolików. Wielu
z nich przyje d aj c na te kilka dni
pokonuje ponad tysi c kilometrów –
s  to dla nich dni rekolekcji, wspólno-
ty. Zapraszani s  kap ani z ró nych
stron wiata, których nazwiska znane
s  w yciu koscio a powszechnego.
W przysz ym roku ma odby  si  tam
pierwsze Azjatyckie Spotkanie
M odzie y Katolickiej. Ks. Lucjan
i 4 siostry s u ebniczki maj  pod opie-
k  12 wiosek. Najdalsza oddalona jest
o ponad 60 km. Codziennie jest spra-
wowana Msza w. w Oziornoje, a na
wioskach przynajmniej raz w miesi -
cu. W roku szkolnym m odzie  i dzieci
przychodz  do parafii na katecheze,
która wygl da inaczej ni  u nas.
Najpierw maj  czas na zabaw , potem
jest w asciwa katecheza, która przy-
pomina chyba bardziej spotkanie gru-
py formacyjnej, przed pójsciem do
szko y dostaj  co  do jedzenia. Sio-
stry i ks. Lucjan udaj  sie tak e z kate-
chez   do wiosek. Spotykaj  sie tam
z doroslymi, dzie mi i m odzie . Opo-
wiadano mi np. o chrzcie 70 letniej
kobiety. Do I Komunii w. przystepu-
je ten, kto jest przygotowany. Mo e
by  to dziecko, ale jest czym  normal-
nym, e jest to m odzie  w wieku na-
szych gimnazjalistów. Siostra Joanna
z Kelerówki opowiada a mi o matce
i 3 córkach z Kazachstanu, które
wszystkie wst pily do zakonu. Tak e
z Oziornoje pochodzi wdowa, która
w wieku okolo 60 – 70 lat wst pi a
do Karmelu. W parafii ks. Lucjana
bardzo spodoba o mi sie zaanga owa-
nie m odzie y. Codziennie o 22.45
(prosz  si  nie dziwi  t  godzin  bo
tam s o ce zachodzi pó niej) przycho-

(C.d. ze s. 3)

Ko ció  Matki Bo ej Królowej Pokoju w Oziornoje
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dz  do ko cio a na modlitw  – koron-
k  i rachunek sumienia. Na wakacjach
by o ich czasem kilkoro czasem kilka-
na cioro. Pomagaj  w katechizacji
m odszych dzieci, animuj  liturgi
Mszy w. czym  bardzo pieknym
w yciu tej wspólnoty jest codzienna
adoracja Najswietszego Sakramentu,
w osobnej kaplicy. Starsze kobiety
m odziez, ksi dz i siostry trwaj  na
adoracji od 10.00 do 18.00. Na terenie
parafii znajduje sie osobny domek,
w którym jest prowadzona formacja
dziewcz t pragnacych wstapi
do zgromadzenia sióstr s u zebniczek.
Siostry prowadz  tak e ochronk
dla dzieci.
- Jak wyglada krajobraz w Kazach-

stanie?

- mialismy sie, ze Oziornoje ma naj-
wiekszy na swiecie plac przyko ciel-
ny, bowiem za progiem koscio a
rozciaga si  step – równina po hory-
zont. Wielka cz  tego stepu jest
przeznaczona pod upraw  zbóz.
Na stepie pojawiaja sie tzw. „posad-

ki”, sztucznie zasadzone drzewa
w linii prostej, które chroni  przed
niegiem i wiatrem. W krajobraz tej

wioski wpisuj  si  dwie góry widocz-
ne na horyzoncie, oddalone od siebie
o 60 km – Sopka Wo y ska i Madzar
Sopka. Ciekawostka jest, ze Sopka
Wo y ska jest, jak twierdz  niektórzy,
centralnym punktem Eurazji. Zachody
s o ca trzeba po prostu zobaczy .
Ciekawym doswiadczeniem by o dla
mnie prze ycie burzy na stepie. Moim
wybawc  by  wtedy ks. Lucjan, który
widz c, co sie dzieje na niebie w por
wyjecha  po mnie „Gazelk ”. Kazach-
stan jest 9 razy wiekszy od Polski, st d
sam w sobie jest róznorodny. S  tam
góry o wysokosci ponad 6000 m.,
pustynia, Morze Kaspijskie, wielkie
jeziora.
- Jakie wspomnienia pozosta y

w twoim sercu z podró y do Kazach-

stanu?

- Urzek y mnie naturalne serdeczne
relacje pomiedzy kap anami, siostrami
zakonnymi i lud mi. U ks. Lucjana,
z jego mam , która ugotowa a nam
pierogi (razem wrócilismy do Polski)
siostrami Adriann , Urszul , Olg
i Wier  czu em si  jak u siebie. Tak e
bp. Tomasz Peta nieprzypadkowo
nazywany jest „ojcem Tomaszem”,

poniewa  w bardzo ciep y, naturalny
chcia oby sie powiedzie  normalny
sposób traktuje kap anów siostry
zakonne i wieckich. Wielu wiernych
przyje d a z bardzo daleka, aby uczest-
niczy  w nieustannej adoracji
Naj wi tszego Sakramentu w katedrze
w Astanie. Maj  wtedy zapewniony
nocleg i posi ek przy tym samym sto-
le, co Ojciec Tomasz i pozostali kap a-
ni. W sercu pozostanie mi spotkanie
z m odzie  i starszymi, którzy ze wzru-
szeniem wspominali dni deportacji
sprzed dok adnie 70 lat. A poza tym
step, zachodzace s o ce, s odkie
arbuzy i kazachskie s odycze.
Te wspomnienia na pewno zapad y
mi w pamieci i pozostan  w sercu.

- Bóg zap a  za rozmow

Poni ej na pro b  ks. Piotra
zamieszczamy nr konta bankowego
parafii ks. Lucjana Poca unia w Ozior-
noje. B dziemy wdzi czni za ka d
pomoc materialn  na rzecz pracy
duszpasterskiej w Kazachstanie
Lucjan Poca u , PKO S.A. I o. w Sa-
noku 2812 4023 40 1111 0000 3198 8078

Odwiedziny
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1. Nabo e stwo ró a cowe odpra-
wimy dzi  o godzinie 17:30.
2. We wtorek, 15 sierpnia, wypada
Uroczysto  Wniebowzi cia Naj-
wi tszej Maryi Panny. Godziny od-

prawiania Mszy wi tych pozostaj
bez zmian, tak w parafii jak i na dojaz-
dach, jak w czasie wakacji. Jest to po-
rz dek niedzielny. Po ka dej Mszy
wi tej b dziemy wi ci  kwiaty, owo-

ce czy zio a. Tradycyjnie w tym dniu
organizujemy pielgrzymk  do Starej
Wsi. Wyj cie z naszego ko cio a

Poniedzia ek, 14.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.00 + Kazimierz, Petronela, Katarzy-
na, Józef.
7.30 .........................................................
18.00 + Jan .
Wtorek, 15.08 – Uroczysto
Wniebowzi cia NMP
6.30 o zdrowie i b ogos awie stwo
Bo e dla Marii.
8.00 + Katarzyna .
9.30 dzi kczynna w intencji s. Renaty
z okazji I rocznicy lubów wieczystych
z pro b  o zdrowie i b . Bo e.
11.00 o zdrowie i b ogos awie stwo
Bo e dla Marii.
12.30 za parafian.
18.00 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
20.00 o zdrowie i b ogos awie stwo
Bo e dla mieszka ców ul. Kopernika
blok 10, klatka 8 z okazji nawiedzenia
obrazu N.M.P.

roda, 16.08
6.30 + Jacek, Ewa, Stefan.
7.00 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.30 .........................................................
18.00 + Anna Wyrzykowska od sióstr.
Czwartek, 17.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.00 + Ludwik.
7.30 + Adolf,Helena,Eugeniusz,Halina.
18.00 + Kazimierz  Wo oszczak.
Pi tek, 18.08
6.30 o zdrowie, potrzebne aski i dary
Ducha w. dla kap anów pracuj cych
w parafii od ró y w. Maksymiliana.
7.00 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.30 .........................................................
18.00 + Boles aw Czopor.
Sobota, 19.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.00 + Boles aw Skiba
7.30 + Boles aw, Maria
18.00 + Olga i Piotr
Niedziela, 20.08
6.30 za parafian.
8.00 + Katarzyna.
9.30 + Rodzice: Henryka (f) i Emilian
Michniowscy.
11.00 + Walerian i Ludwika (f).
12.30 + Gra yna.
17.30 – nabo e stwo ró a cowe.
18.00 o zdrowie i b ogos awie stwo
Bo e dla Marii.
20.00  + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).

19 Niedziela zwyk a – 13.08.2006 r.

Og oszenia duszpasterskie.

Intencje w tygodniu

14-20.08.2006 r.

o godzinie 4:00. Po zako czeniu Mszy
wi tej w Starej Wsi b dzie podsta-

wiony autobus.
3. Informujemy, e w przysz ym
tygodniu w naszej parafialnej gazetce
b dzie artyku  na temat Ca unu Tury -
skiego, którego kopia go ci a na tere-
nie naszej parafii od 2 do 9 sierpnia.
B dzie tak e podana jego historia. Ju
dzi  zach camy do lektury (podobnie
te  i ka dej gazetki, zw aszcza artyku-
ów na temat sanktuariów naszej

archidiecezji).

Ca un jest p acht  lnianego p ótna o d ugo ci 437 cm i szeroko ci 111cm,
na której odcisn y si , jak w zwierciadle, obie strony cia a Cz owieka poddane-
go torturom, biczowanego i ukrzy owanego. Nie ma na nim ladu lakierów,
farb ani przypalania. Szczególn  cech  odci ni tego wizerunku jest to,
e ma on w a ciwo ci negatywu fotograficznego.
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W naszych, po udniowych stro-
nach ma o s yszymy o sanktuarium
Matki Bo ej Pocieszycielki Strapio-
nych w Wielkich Oczach. Zapewne
mieliby my trudno ci z umiejscowie-
niem tego sanktuarium. W Roku Wiel-
kiego Jubileuszu ukaza a si  ksi ka
autorstwa o. Albina Sroki, franciszka-
nina pt.: „WIELKIE OCZY. Sanktu-
arium Matki Bo ej Pocieszycielki Stra-
pionych”, licz cej sobie 142 strony.
Z tej ksi ki pragn  zaczerpn  wia-
domo ci na temat tej miejscowo ci,
parafii i kultu cudownego obrazu Mat-
ki Bo ej. Nie wszyscy maj  dost p do
tej ksi ki i nie wszyscy maj  czas, aby
w ca o ci j  przeczyta . Otrzyma em
j  od naszego ksi dza Ireneusza Drew-
niaka, który b d c u swoich krewnych
przywióz  mi t  ksi k  – przewodnik.
B dzie to jakby powa niejsze stresz-
czenie. Zapraszam do lektury.

Osada Wielkie Oczy, podobnie jak
i szereg innych miejscowo ci, spowi-
ta jest mrokiem tajemniczo ci i owia-
na legend . Wed ug tej e legendy na-
zwa „Wielkie Oczy wywodzi si  „od
dwóch stawów po o onych za osad
(obecnie ju  nie istniej cych) prze-
dzielonych zalesion  górzyst  grobl .
Gdy stawy ogl da o si  z oddali, lu-
stra wody wyra nie wieci y i przypo-
mina y twarz cz owieka o wielkich
oczach”. Z tej legendy atwo ju  by o
wyprowadzi  nazw  osady, która pó -
niej – za czasów Micha a Korybuta
Wi niowieckiego – w roku 1671 sta a
si  miasteczkiem, a obecnie jest wio-
sk , która le y niedaleko Lubaczowa,
w pobli u granicy polsko – ukrai skiej.
Jest tam dom zakonny sióstr borome-
uszek, które prowadz  Dom Opieki, s
ruiny dwudziestowiecznej cerkiewki
i dziewi tnastowiecznej synagogi.
Osada ta by a w asno ci  wielu s aw-
nych rodów, jak: Tarnowskich, Fre-
drów, Ostrogskich, Modrzewskich.
Potomek tego ostatniego, Andrzej
Modrzewski, ufundowa  tu klasztor
dominikanów. By o to miasteczko
o charakterze handlowo – obronnym,
posiadaj cym w asny herb „Ryba”.

Przy niewielkim rynku znajdowa  si
ko ció . By  te  okaza y dwór obron-
ny. W a cicielami tego miasteczka byli
tak e aszczowie, Potoccy, Lubomir-
scy, niemieccy baronowie Hagenowie,
a potem adwokat przemyski dr Karol
Czerny (od 1890). W miasteczku by o
dwie szko y, liczne urz dy, dobrze roz-
wini te rzemios o i przemys  gorzelnia-
ny, garbarski, cegielniany, rze niczy
i m ynarski. Szko a parafialna znana ju
by a w XVIII wieku, a jej nauczyciela-
mi byli organi ci z ko cio a ojców do-
minikanów. W roku 1872 do Wielkich
Oczu przyby y siostry dominikanki,
które zamieszka y przy ochronce pro-
wadz c Dom Opieki, rodzaj hospicjum
dla chorych i ubogich. W roku 1883
opu ci y jednak t  placówk , a na ich
miejsce przyby y siostry boromeusz-
ki, które rozwin y szerok  dzia al-
no . Prowadzi y czteroklasow  szko-

, szko  gospodarstwa domowego,
pensjonat dla dziewcz t, wybudowa-
y dom zakonny, opiekowa y si  sie-

rotami, lud mi starszymi i schorowa-
nymi. S u y y Polakom, Rusinom
i ydom. W szkole powszechnej sio-
stry pracowa y do roku 1954, ale jako
„osoby przynale ce do stanu
duchownego” musia y opu ci  t  pla-
cówk  o wiatowo – wychowawcz .
Potem przyszed  kres dzia ania w Domu
Starców. Prowadzi y jednak Dom dla
Dzieci Szczególnej Troski.

Po wybuchu I wojny wiatowej do
miasteczka przyby o sowieckie woj-
sko, co nie sprzyja o rozwojowi mia-
sta, ale jego upadkowi, do czego przy-
czyni y si  krwawe, wyniszczaj ce
ludno  walki, epidemie tyfusu i cho-
lery. W 1929 roku Wielkie Oczy opu-
cili dominikanie, a w roku 1935 mia-

sto straci o prawa miejskie. W okresie
mi dzywojennym wi kszo  stanowili
Polacy wyznania rzymskokatolickie-
go, których w roku 1923 by o 768, gre-
kokatolików by o 297, a wyznawców
Moj eszowych 487. Do narodowo ci
polskiej przyznawa o si  a  1251 osób.
Potem przysz a okrutna II Wojna wia-
towa, pacyfikacja hitlerowska, krwa-

wa dzia alno  band UPA w roku
1944. Czas Polski Ludowej tak e
nie sprzyja  trosce o dawne pa ace czy
wi tynie.

Wiemy, e ju  w roku 1667 do Wiel-
kich Oczy zostali sprowadzeni domi-
nikanie. Nie prowadzili jednak parafii.
W roku 1740 biskup pomocniczy die-
cezji che mskiej Józef Antoni aszcz,
konsekrowa  nowy ko ció  pod we-
zwaniem Niepokalanego Pocz cia Naj-
wi tszej Maryi Panny i w. Andrzeja

Aposto a. Parafia istnieje tu od roku
1784. Ze wzgl du na powa ne braki
kadrowe oraz z niemo no ci utrzyma-
nia si , w roku 1926 dominikanie opu-
cili Wielkie Oczy. W trzy lata pó niej

piecz  nad t  parafi  przej a diecezja
przemyska. Ko ció  jest barokowy,
zbudowany z ceg y, o wysokiej i sze-
rokiej fasadzie. Do ko cio a dobudo-
wany jest klasztor. Wewn trz jedno-
nawowego ko cio a znajduje si  sze
figur: Chrystusa Pana, Matki Bo ej,
w. Józefa, w. Barbary, w. Antonie-

go z Padwy i w. Stanis awa Kostki.
Ciekawym elementem tej wi tyni jest
XVIII – wieczny fresk, czyli obraz ma-
lowany wprost na murze, a który uka-
zuje Maryj  z Dzieci tkiem Jezus na
r ku. Jest on do  znacznych rozmia-
rów: 140/103 cm. Przedstawia on
Maryj  „z trzema czerwonymi ró ami”,
które trzyma w prawej r ce. Wyrastaj
one z jednej ga zki. Lew  r k  pod-
trzymuje Jezusa, który w lewej r ce
trzyma ksi g , a praw  lekko uniesio-
n  zwiastuje zwyci stwo  i b ogos a-
wi. Autor tego opracowania pisze:
„Mi kko udrapowana szata Dzieci t-
ka tj. d uga do stóp sukienka, na ca ej
przestrzeni dekorowana z otymi
gwiazdkami, opada na bose stopy.
G owy Matki i Syna uj to z oto – czer-
wonymi koronami, zamkni tymi z oty-
mi mundusami. Aureole wokó  g ów
s  z ociste z bia ymi promieniami wia-
t a. Twarz i oczy Maryi zwrócone przed
siebie. G ow  i ca  posta  Maryi okry-
wa p aszcz koloru niebieskiego obla-
mowany z ocist  bordiur . Suknia

Nasze sanktuaria

Pielgrzymuj c do sanktuarium

Matki Bo ej Pocieszycielki Strapionych

do Wielkich Oczu

(C.d. na s. 8)
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Maryi jest czerwona. Na czole welonu
widnieje z ocista pi cioramienna
gwiazda. Twarze i oczy Maryi i Jezu-
sa, zwrócone wprost przed siebie s
spokojne, ale pe ne uwagi, dostoje -
stwa i mi osierdzia”.

Pod ko cio em znajduj  si  kata-
kumby, w których kiedy  sk adano
doczesne szcz tki dominikanów
czy zas u onych ludzi Ko cio a. Obok
wi tyni znajduje si  dzwonnica z trze-

ma dzwonami, których imiona „Mary-
ja Matka Ko cio a”, „Józef” i Anio
Stró ”, zwo uj  wiernych na wi te
zgromadzenie czy te  obwieszczaj
radosne i smutne wydarzenia. Wokó
ko cio a usytuowanych jest pi
niewielkich kaplic, z których dwie
pami taj  czasy pierwszych w odarzy
wi tyni.

W latach 1545 – 1563 obradowa
Sobór Trydencki. By y to ju  czasy
po wyst pieniu  Marcina Lutra,
ale w okresie rozszerzania si  reforma-
cji. Cho  czasy te nie sprzyja y czci
wi tych obrazów, a nade wszystko

czci Maryi, to jednak rozwija si  kult
Matki Bo ej. Wiek nast pny pokaza
jak wielka w narodzie jest cze  dla
Maryi. By o to spowodowane tak e
tym, e rodzi y si  ró nego rodzaje nie-
pokoje, prowadzone by y walki,
a szczególnie wiele do rozs awienia
czci Matki Bo ej przyczyni  si  „po-
top szwedzki”, w roku 1655. Jej wize-
runki pojawia y si  w ko cio ach, pry-
watnych domach, w powstaj cych
kapliczkach, na rozstaju dróg, aby Ma-
ryja zab kanych w drowców niczym
Przewodniczka prowadzi a do celu
podró y czy w drówki, a w ko cu do
celu ycia. Wyrazem pog biania si

czci Matki Bo ej by y wota wieszane
na obrazach, a potem przy nich oraz
uroczyste koronacje. Wraz z pojawie-
niem si  w Cz stochowie wizerunku
Matki Bo ej, pojawili si  malarze, tak
wieccy jak i duchowni, którzy „pisa-

li” ikony Czarnej Madonny z poci -
tym licem. Zapotrzebowanie na obra-
zy Matki Bo ej Cz stochowskiej stale
ros o, dlatego powsta  nawet cech
malarzy, którzy pod nadzorem pauli-
nów odwzorowywali wizerunki Matki
Bo ej. Obraz jaki znajduje si  w ko-
ciele w Wielkich Oczach jest w a nie

odwzorowaniem obrazu Jasnogórskie-
go, a dokona  tego w roku 1613, arty-
sta malarz Franciszek niadecki. Jest
to o tyle wa ne, e najcz ciej obrazy
malowali arty ci anonimowi, tak za-
konni jak i wieccy. Ów artysta, a na-
wet i pisarz, utrzymywa  sta y kontakt
z klasztorem paulinów w Cz stocho-
wie, dlatego nazywano go „malarzem
pauli skim”. W sposób dzi  niezna-
ny obraz ten znalaz  si  w Wielkich
Oczach, a by  mo e, e z tego samego
ród a pochodzi obraz Matki Bo ej

w Starej Wsi.
Z punktu ikonografii obraz ten, po-

dobnie jak i jasnogórski orygina , na-
le  do typu HODOGETRII czyli PRZE-
WODNICZKI. Matka Bo a jest
Przewodniczk  po drogach ycia,
prowadz c  do swojego Syna. Gestem
swojej prawej d oni wyra nie wskazu-
je na Jezusa, który w lewej r ce trzyma
ksi g  Pisma wi tego – pewnie Ewan-
geli , a praw  trzyma w ge cie b ogo-
s awienia. Czasem na niektórych
obrazach tego typu Jezus trzyma
tzw. rotulus czyli zwój biblijny. To Je-
zus jest DROG . Maryja wskazuje na
t  Drog . Szaty Maryi i Jezusa s  bar-

dzo kosztowne, zdobione per ami,
a tak e sznurami korali. Za ojcem Al-
binem przytocz  opis tego obrazu:
„Matka Boska w typie Hodogetrii ma
oprócz wielu innych cech tak e cechy
Matki Bo ej Cz stochowskiej, np. bar-
dzo charakterystyczne dwie ciemne,
równoleg e szramy na prawym policz-
ku, przechodz ce na szyj . Matka
Bo a z Wielkich Oczu wyra nie
przechyla si  w lewo ku Dzieci tku
w ge cie macierzy skiej czu o ci,
nieco inaczej ni  Matka Bo a Cz sto-
chowska, przedstawiona frontalnie,
Matka Tragiczna, zastyg a w swoim
przewidywaniu cierpienia Syna.
Dzieci tko z Wielkich Oczu agodnie
u miechni te, nie tak powa ne jak
Dzieci tko z Cz stochowy, umieszczo-
ne jest na lewym przedramieniu
Matki, która podtrzymuje je mocno,
rozwartymi palcami lewej d oni. Jej
twarz niada z ró owymi refleksami
zw aszcza na policzkach, pe na jest
urody, wdzi ku i s odyczy, tak jakby
artysta maluj c J  mia  w pami ci s o-
wa pie ni: „Ca a pi kna jeste  przyja-
ció ko moja”. Ta twarz jest powa na,
ale nie tak wstrz saj co smutna, jak
oblicze Madonny Cz stochowskiej.
Oczy maj  kszta t migda owaty,
o szczegó owo opracowanych gór-
nych i dolnych powiekach, lekko nimi
przys oni te, lecz nie zmru one tak jak
oczy Matki Bo ej Cz stochowskiej.
Usta s  drobne, ale pe ne, kszta tne.
(…). Dzieci tko zwraca ku Matce lek-
ko uniesion  w gór  g ówk . Odziane
jest w d ug  bia  tunik  na zielonej
podszewce, ozdobion  wici  ro linn
z motywem czerwonych go dzików.
(…). Na g owach Madonny i Dzieci t-
ka widniej  cesarskie korony zamkni -
te, bogato kameryzowane”. Autor opi-
suje tak e bardzo dok adnie wygl d
szat, które s  i cie królewskie, godne
Maryi i Jezusa. Tym jednak pasjonuj
si  ju  znawcy sztuki.

Od samego pocz tku pobytu
Matki Bo ej w Wielkich Oczach w tym
szczególnym obrazie, cieszy  si
on wielk  czci  i szacunkiem. Ten kult
z biegiem lat rozwija  si  coraz bardziej.
Wyrazem tego kultu by y liczne wota,
feretrony, uroczyste ods anianie
obrazu przy piewie pie ni, fanfar,
orkiestry zakonnej i organów, kapeli,
b ogos awie stwo obrazem rozmodlo-
nego ludu Bo ego, a w czasie najwi k-
szych wi t maryjnych wychodzenie
z obrazem na ulice miasta. Przed

(C.d. ze s. 7)

O tarz z obrazem do koronacji



9

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 33 (157) 13 sierpnia 2006 r.

Madonn  zanoszono modlitwy w in-
tencji ojczyzny. Ten rys patriotyczny
jest wyra nie zarysowany szczególnie
w latach niewoli czy niepokojów
spo ecznych. Do Maryi garn  si  lud
w czasie kl sk ywio owych, trudnych
sytuacji narodowych i spo ecznych,
których nie brakowa o w ojczystych
dziejach. Szczególnie uroczy cie
obchodzone by y odpusty. W po o-
wie XVIII wieku Komisja Biskupia
z Przemy la uzna a ten obraz za cu-
downy, gdy  ju  wtedy Matka Bo a
hojnie rozdawa a swoje aski. Najtrud-
niejszy okres w dziejach tego sanktu-
arium przypad  na lata II Wojny wia-
towej. Pisze o. Albin Sroka: „Szatan
rozp ta  w ludziach najdziksze instynk-
ty. Mieszka cy tych ziem stracili na
zawsze wielu swoich bliskich, jak rów-
nie  dobytek. W 1942 r. wywieziono
na stracenie ludno ydowsk .
Wielu mieszka ców pozosta ych przy
yciu opu ci o te strony, lokuj c si

w innych rejonach Polski. (…). Mor-
dowali hitlerowcy, Sowieci, Ukrai cy
i Polacy. Motywem zabójstw i znisz-
cze  by y zaborczo , zemsta, pycha,
g upota i nie wiadomo . Z samych
Polaków i Rusinów straci o tu ycie
ponad 100 osób. Zostali zabici w cza-
sie wojny, wywiezieni na zsy k  do Ro-
sji, wcieleni do armii sowieckiej, wy-
wiezieni na roboty do Niemiec lub do
obozów koncentracyjnych, zamordo-
wani okrutnie przez nacjonalistów
ukrai skich. Ucieczk  i ratunkiem
w tych apokaliptycznych czasach po-
zosta  ludziom Bóg i Matka Bo a
Wielkoocka, najlepsza Pocieszycielka
Strapionych. Ludno  prze ladowa-
na, chroni ca si  w wi tyni i klaszto-
rze, znajdowa a tu ocalenie”. Po woj-
nie, po zmianie granic, w ród
tamtejszej ludno ci zapanowa  l k
i niepewno . Do roku 1956 w adza ko-
munistyczna zabrania a urz dzania
pielgrzymek do tego sanktuarium.
Sytuacje poprawi a si  nieco dopiero
po doj ciu Gomu ki do w adzy. Pi kny
opis uroczysto ci Wniebowzi cia
NMP podaje nasz autor: „Niebywale
barwnie i uroczy cie obchodzi si
odpust w wi to Wniebowzi cia Naj-
wi tszej Maryi Panny. Wierni przy-

nosz  kwiaty, zio a i ca e wonne bu-
kiety dla Matki Bo ej Wielkoockiej.
O tarz tonie w kwiatach, a ka dy pra-
gnie, by jego kwietny bukiet przynaj-
mniej dotkn  o tarza Matki Bo ej.
Bukiety te i zio a wierni zabieraj  z sob

do domów, zasuszaj  je, przechowuj
pieczo owicie, a zió  u ywaj  na ró ne
choroby ludzi i zwierz t.

Na Matk  Bo  Zieln  zwo  na
paradnie ubranych wozach wie ce
niwne wykonane z k osów zbó . Ka -

da wie  szczyci si  pi knem i precyzj
wykonania swojego wie ca. (…).
Wie ce pozostaj  w sanktuarium jako
dar i podzi ka za udane plony”. Przy-
taczam ten tekst, aby ukaza , e tak
jest po dzie  dzisiejszy, e nie s  to
czasy przebrzmia e, które prze ywamy
z nutk  nostalgii.

Wielkim pragnieniem ks. Józefa
Kluza, gorliwego duszpasterza parafii
wielkookiej i czciciela Matki Bo ej,
obecnie przebywaj cego ju  na eme-
ryturze, by a ch  koronacji Matki
Bo ej. Czyni  on w tym kierunku wiele
kroków, przede wszystkim szerz c kult
Maryi przy ka dej nadarzaj cej si
okazji w ci gu roku, relacjonuj c
pasterzom diecezji aktualny stan prac
i przygotowa  do koronacji, na któr
zgod  wyrazi  obecny ksi dz arcybi-
skup Józef Michalik. Ten wielce upra-
gniony dzie  nadszed 10 czerwca
1997 roku, kiedy to Ojciec wi ty Jan
Pawe  II zawita  na Podkarpacie,
do Krosna, gdzie kanonizowa w. Jana
z Dukli oraz ukoronowa  Obrazy
z Ja lisk, Haczowa i Wielkich Oczu,
aby by y wyrazem „czci dla Maryi oraz
nadziei, e swoim wstawiennictwem
dopomo e nam wype ni  wol  Bo
do ko ca” – powiedzia  obecny ju
S uga Bo y.

Po dniu tak wielkim i donios ym
dla parafii, a tak e dla ca ej diecezji,
nadszed  czas peregrynacji Obrazu

po dekanacie Radymno II, która roz-
pocz a si  ju  nast pnego dnia –
11 czerwca 1997 roku. Trasa prowa-
dzi a poprzez takie parafie, jak: Radym-
no, Micha ówka, Nienowice, Wietlin,
Moszczany, Laszki, Mi kisz Nowy,
Mi kisz Stary, Chotyniec i Korczowa.
6 lipca 1997 roku, przy udziale ksi y
biskupów, oraz rzeszy wiernych,
odby a si  intronizacja ukoronowane-
go Obrazu Matki Bo ej w ko ciele
parafialnym w Wielkich Oczach. By a
to uroczysto  wie cz ca starania
o koronacj , kiedy to Maryja uda a si
do Krosna „z domu w Wielkich Oczach
jako Matka, a wróci a (…) jako Królo-
wa, bo w koronach”. By a to równie
uroczysto  jeszcze bardziej zach ca-
j ca do pe nienia woli Bo ej, podob-
nie jak czyni a to Maryja: „Niech
mi si  stanie wed ug s owa twego”.

W tym e sanktuarium piewana
jest pie  „Pocieszycielko Strapio-
nych”:
Os o  nas p aszczem Twojej Opieki,

gdy my samotni i opuszczeni

Nieustaj cej Matko Pomocy –

Pocieszycielko Strapionych módl si

za nami.

Gdy miecz bole ci serca przeszywa,

dusze pomroka trwogi ogarnie

b d  nam pomoc  Pani askawa –

Pocieszycielko Strapionych módl si

za nami.

Gdy pod ci arem padamy Krzy a,

s abi, bezradni i zrozpaczeni

ratuj nas Matko Boska Fatimska –

Pocieszycielko Strapionych módl si

za nami.

Gdy ez p acz cym ju  nie wystarcza,
(C.d. na s. 10)

Msza w. koronacyjna
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odchodz , bliscy, krewni, znajomi

podaj d o  Twoj  Matko Najmilsza

–

Pocieszycielko Strapionych módl si

za nami.

Gdy licznym troskom sprosta  nie

mo na,

problemy d awi  wci  nieustannie

wzbud  w nas nadziej  Matko Prze-

dziwna –

Pocieszycielko Strapionych módl si

za nami.

Na starych, chorych, ignorowanych

Twych mi osiernych oczu spojrzenie

zwró  Wielkoocka Matko Cudowna

Pocieszycielko Strapionych módl si

za nami.

Twe Sanktuarium po wieczne czasy

nawiedza  b d  zewsz d pielgrzymi

b d  Matk  Wszystkich Bogarodzi-

co –

Pocieszycielko Strapionych módl si

za nami.

Przed Twym Cudownym Obrazem

kl kn

Polacy wolni, lecz podzieleni

pojednaj Naród Królowo Polski –

Pocieszycielko Strapionych módl si

za nami.

Gdy ludzko  w przepa  nienawi

spycha

zlej Twej mi o ci na ni  p omienie,

bro  od zag ady Królowo wiata –

Pocieszycielko Strapionych módl si

za nami.

Gdy w chwili mierci na Twym Szka-

plerzu

spocznie ostatnie ust naszych tchnie-

nie

b d  przy nas Matko z Góry Karmelu

–

Pocieszycielko Strapionych módl si

za nami.

Wyboru i streszczenia dokona

ks. Andrzej Skiba

(C.d. ze s. 9)

W 31. numerze „Góry Przemienie-
nia” ks. Andrzej Skiba, przedstawia-
j c histori  Sanktuarium Starowiejskie-
go, krótko wspomnia  o wielkich
uroczysto ciach z udzia em sanockie-
go 2. Pu ku Strzelców Podhala skich,
które odby y si  w Starej Wsi 29 maja
1938 roku. W tym dniu o nierze
z Sanoka z o yli uroczyste lubowa-
nie przed cudownym wizerunkiem
Matki Bo ej Starowiejskiej, a m odzi
poborowi swoj o niersk  przysi g .

2. Pu k Strzelców Podhala skich
stacjonowa  w Sanoku przez ca y okres
mi dzywojenny i by  z tutejszym tere-

nem silnie zwi zany chocia by z tego
wzgl du, e s u yli w nim w wi kszo-
ci o nierze pochodz cy z terenu

historycznej ziemi sanockiej, a pu ko-
wy sztandar by  ufundowany
m.in. przez ludno  powiatów: sanoc-
kiego, leskiego, kro nie skiego,
brzozowskiego i strzy owskiego.

Nawi zuj c do dawnych tradycji
rycerskich, które by y ci le zwi zane
ze szczególn  czci  dla Naj wi tszej
Marii Panny, obranej przez króla Jana
Kazimierza Królow  Korony Polskiej,
dowództwo 2. Pu ku Strzelców Podha-
la skich postanowi o w dniach 28 i 29

maja 1938 roku zorganizowa  kilka
podnios ych uroczysto ci w s yn cej
cudami wi tyni oo. Jezuitów w Starej
Wsi. Ca y pu k postanowi  odda  si
szczególnej opiece Królowej Korony
Polskiej i na znak oddania zawiesi
na jej cudownym o tarzu w Starej Wsi
rycerski ryngraf jako wotum.

Przygotowania do uroczysto ci
rozpocz y si  ju  wcze niej.

16 maja 1938 roku Powiatowy
Komitet Obywatelski w Brzozowie
wyda  do mieszka ców powiatu

2. Pu k Strzelców Podhala skich z Sanoka

w Sanktuarium Matki Bo ej Starowiejskiej

(29 maja 1938 roku)

Powitanie o nierzy 2PSP

na uroczysto ciach w Starej Wsi

Ryngraf z o ony w darze przed cudownym wizerunkiem Matki Bo ej Starowiejskiej
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brzozowskiego odezw ,
w której wzywa  do godne-
go przyj cia pu ku oraz do
t umnego udzia u w uroczy-
sto ciach.

Apel nie pozosta  bez
echa. Uroczysto ci zgroma-
dzi y t umy mieszka ców
z ró nych zak tków ziemi
sanockiej.

28 maja 1938 roku we
wczesnych godzinach ran-
nych, 2. Pu k Strzelców
Podhala skich pod do-
wództwem p k. dypl. Zyg-
munta Cšadka wymaszero-
wa  z sanockich koszar i po
paru godzinach marszu,
o godz. 10.00, zosta  powi-
tany przez w adze powiatu
brzozowskiego na jego
granicach w Grabownicy.
W dwie godziny pó niej
pu k dotar  do Brzozowa,
gdzie wydano uroczyste
niadanie dla korpusu ofi-

cerskiego. Nast pnie pu k
wyruszy  do Starej Wsi
i u jej wrót, na historycznym
Wzgórzu Konfederatów
Barskich, zosta  uroczy cie
powitany przez przedstawi-
cieli mieszka ców.

G ówne uroczysto ci
rozpocz y si  29 maja 1938
roku o godz. 10.00 polow  Msz wi -
t  koncelebrowan  przez dziekana
Okr gu Korpusu nr X  ks. p k. Anto-
niego Miodo skiego oraz kapelana
2. Pu ku Strzelców Podhala skich
ks. kpt. Romana Kostikowa.
Homili  wyg osi  starowiejski jezuita
ks. Jan Soba .

Oprócz kadry dowódczej 2. Pu ku
Strzelców Podhala skich w uroczy-
sto ciach udzia  wzi  zast pca do-
wódcy Okr gu Korpusu nr X w Prze-
my lu gen. bryg. Jan Chmurowicz.
Po zako czeniu Mszy wi tej dowód-
ca pu ku p k Zygmunt Cšadek odczy-
ta  rot lubowania: Bogarodzico,
Dziewico, Bogiem S awiena Maryjo,
my, lud Twój, padamy do stóp Twoich
naj wi tszych i jak niegdy  król nasz
Jan Kazimierz, Ciebie za Patronk
i za Królow  Narodu dzisiaj ponownie
obieramy, wszystkie ziemie, miasta
i wsie nasze Twojej osobliwej opiece
i obronie polecamy i mi osierdzia
Twego w tera niejszym utrapieniu
pokornie prosimy. A e wielkimi do-

brodziejstwami Twymi pobudzeni,
pa amy najszczersz  ch ci  s u enia
Tobie, wi c przyrzekamy Synowi Two-
jemu Jezusowi Chrystusowi, Królowi
wieków i narodów i Tobie Naj wi t-
sza Panno, Zwyci ska Królowo
Polski, e cze  Wasz  i chwa  zawsze
po wszystkich ziemiach naszych po-
mna a  i utrzymywa  b dziemy,
stoj c wiernie przy wi tej wierze
Ko cio a Katolickiego, w synowskiej
uleg o ci dla Stolicy Apostolskiej,
wiary tej broni  i wed ug niej rz dzi
si  w yciu naszym osobistym, rodzin-
nym, spo ecznym, narodowym i pa -
stwowym.

Z polskiej ziemi powstali my, wi c
tej ziemi krew i prochy nasze oddamy.
Tej ziemi broni  b dziemy do ostat-
niego tchu w piersiach i do ostatniej
kropli krwi. Tu, gdzie dzi  stoimy, jest
pod stopami naszymi tak e odwiecz-
na, piastowska ziemia polska. Wi c
wobec Boga, wobec Ciebie  Panno Sta-
rowiejska, wobec tego ludu polskie-
go przyrzekamy, e nikomu jej  nie

damy bez walki do ostat-
niego uderzenia naszego
serca. Stara  si  te  usil-
nie b dziemy, eby nie si -
ga  po cudze, ale nie po-
zwolimy te  nikomu
bezkarnie targn  si  na to,
co jest odwieczn  nasz
w asno ci , ale nigdy nie
zapomnimy o tym, co po-
winno by  nasz  w asno-
ci  na zasadzie prawa i

sprawiedliwo ci dziejowej.
Na prochy i popio y

Ojców naszych, na Ducha
ich znaczonego stygma-
tem wielko ci, lubujemy,
e mi owa  b dziemy, jak

Oni mi owali, Polsk
Ojczyzn  nasz . B dziemy
Jej s u yli w trudach, po-
wi ceniu, w samozapar-

ciu. Pracowa  b dziemy
w czysto ci intencji, siebie
samych zostawiaj c
za progami. B dziemy
ywymi kamieniami budo-

wy tego Pa stwa, a ce-
mentem mi o  wspólna
i mi o  Ojczyzny.

Tobie za  Naj wi tsza
Panno Starowiejska
w szczególniejsz  opiek
oddaje si  dzisiaj 2 Pu k
Strzelców Podhala skich.

To Ty Bogarodzico wyci gnij nad nami
Twe d onie b ogos awi ce. Panuj i w a-
daj nami, sta  na czele naszych
rz dów, b ogos aw Wodzowi Naczel-
nemu i wojskom naszym hetma , by
wiernie trwa y w Twoim ordynansie
jako przednia stra  chrze cija stwa.

Tak nam dopomó  Bóg i wi ta
M ka Jego.

Te ostatnie s owa wypowiedzia
ca y pu k. Po z o onym lubowaniu p k
Cšadek zaniós  do ko cio a ryngraf
i zawiesi  go na obrazie. Ryngraf przed-
stawia  pu kowy emblemat otoczony
odpowiednimi napisami.

Po zako czeniu uroczysto ci reli-
gijnych odby a si  defilada ca ego pu -
ku oraz organizacji spo ecznych i go-
spodarczych. Po niej rozpocz y si
zawody sportowe, pokazy i festyn po-

czony z zabaw  ludow . O godz.
17.00 pu k wyruszy  w drog  do Sano-
ka serdecznie egnany przez licznie
zgromadzonych mieszka ców.

Andrzej Romaniak

Poczet sztandarowy na uroczysto ciach w Starej Wsi
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Drodzy Czciciele Matki Bo ej
Fatimskiej!

Ju  od kilku miesi cy w naszej mo-
dlitwie i rozwa aniach poruszamy
tematy zniewag wobec NMP, za które
chcemy wynagradza . W kolejnym
fatimskim rozwa aniu pragn  poru-
szy  temat zniewag przeciwko Dziewic-
twu NMP. Jest to drugi rodzaj obelg
przeciw Maryi, za który chcemy
wynagradza  przez nabo e stwa
fatimskie.
1. Dziewictwo NMP

Najpierw spróbuj  przybli-
y  i wyja ni  dogmat

Ko cio a mówi cy
o Dziewictwie Maryi.
W wyznaniu wiary
wypowiadamy
s owa: „wierz

w Jezusa Chry-

stusa,(…) który

pocz  si  z Du-

cha wi tego,

narodzi  z Maryi

Panny”. Ta for-
mu a pochodzi
z IV wieku i wy-
ra nie ukazuje
przekonanie Ko cio-
a ju  w tamtym czasie,
e Jezus zosta  pocz ty je-

dynie przez moc Ducha
wi tego w onie Maryi Dzie-

wicy, bez udzia u m czyzny.
Podstaw  do takiego rozumienia
pocz cia Jezusa s  ksi gi Ewangelii.
Opowiadania Ewangelii uznaj  dziewi-
cze pocz cie Jezusa za dzie o Bo e,
przekraczaj ce wszelkie rozumienie
i wszelkie ludzkie mo liwo ci. „Duch

w. zst pi na ciebie i moc najwy sze-

go os oni Ci ” ( k 1,35) – mówi Ga-
briel do Maryi. „Z Ducha wi tego

jest to, co si  w niej pocz o” – mówi
z kolei anio  do Józefa, m a Maryi,
który nie rozumia  tej tajemnicy (Mt
1,20). Ko ció  widzi w tym cudownym,
dziewiczym pocz ciu Jezusa wype nie-
nie Bo ej obietnicy danej przez proro-
ka Izajasza, który pisa : ”Oto Dziewi-

ca pocznie i porodzi Syna” (Iz 7,14)

Wiara w to dziewicze pocz cie
Jezusa spotka a si  z yw  opozycj ,

drwin  ze strony niewierz cych,
ydów i pogan. Ojcowie Ko cio a

musieli wiele razy jej broni  ( w. Igna-
cy, w. Justyn, Orygenes). Sens tego
wydarzenia (dziewicze pocz cie) jest
dost pny tylko dla ludzi wiary, którzy
zaufali s owu Bo emu, którzy wierz ,
e Bóg mo e doko- na  wszel-

kich cudów.
Dziewicze po- c z c i e

J e -
zusa wy-

nosi tak e Maryj  ponad wszystkie
inne niewiasty. Mówi si  w teologii,
e narodzenie Chrystusa „w niczym

nie naruszy o Jej dziewiczej czysto-

ci, lecz j  u wi ci o” i dlatego Ko-
ció  czci Maryj  jako „zawsze Dzie-

wic ”. Niekiedy, odno nie tej prawdy
jest wysuwany zarzut, e Pismo wi -
te mówi o „braciach i siostrach Jezu-

sa” i e z tego ma jakoby wynika , e
Maryja mia  inne dzieci, nie tylko Je-
zusa. Ko ció  zawsze przyjmowa , e
te fragmenty nie odnosz  si  do in-
nych dzieci Maryi – Dziewicy, lecz, e
chodzi tu o bliskich krewnych Jezusa
wed ug wyra enia znanego ze Stare-
go Testamentu – tak cz sto nazywa-
no kuzynów i dalszych krewnych.

wiadczy o tym tak e fakt, ze na krzy-
u Jezus powierza swoja Matk  opie-

ce w. Jana, co wskazuje na to, e nie
mia a ona nikogo bli szego, kto móg -
by si  ni  zaj , adnych innych dzie-
ci. Jezus jest jedynym Synem Maryi
i w sensie cis ym Maryja jest Matk
tylko dla Jezusa. Z drugiej strony
Ko ció  wierzy i ufa, e Macierzy stwo
duchowe Maryi rozci ga si  jednak
tak e na innych ludzi, których Jezus
przyszed  zbawi .
2. Sens Dziewictwa Maryi

Co Bóg chce nam powiedzie  przez
dziewicze pocz cie Jezusa, Jedno-

rodzonego Syna Bo ego? KKK
(502-507) ukazuje, e Bóg

w swoim zbawczym planie,
w planie Dziewiczego Ma-
cierzy stwa Maryi chce
nam przekaza  wiele po-
ucze . Ta tajemnica ma
g boki duchowy sens
i nie jest bezwarto ciowa.
Co ukazuje nam, ludziom
XXI wieku, dziewicze po-
cz cie Jezusa i dziewicze
Macierzy stwo Maryi?

Przede wszystkim Dzie-
wicze pocz cie Jezusa ukazu-

je absolutn  inicjatyw  Boga we
Wcieleniu. Bóg jest jedynym

Ojcem Jezusa, gdyby Jezus mia  in-
nego, ziemskiego Ojca nie by by
„prawdziwie Synem Bo ym”. A tym-
czasem, pocz ty moc  Ducha wi te-
go jest w a ciwym Synem Bo ym
w obydwu naturach: naturalnym
Synem Boga przez swoje Bóstwo
 i naturalnym Synem Matki przez swoje
Cz owiecze stwo.

Po drugie dziewicze pocz cie Je-
zusa jest znakiem „nowych czasów”.
Przyj cie na wiat Jezusa to ca kowita
przemiana w dziejach wiata - Jezus
pocz  si  w dziewiczym onie Maryi,
poniewa  jest „nowym Adamem”,
który daje pocz tek nowemu stworze-
niu, zapocz tkowa  przez swoje dzie-
wicze pocz cie ”nowe narodziny” dzie-
ci przybranych w Duchu wi tym.
Wzywa ka dego z nas, aby my si
stawali dzie mi Bo ymi przez „nowe
narodzenie” w chrzcie w. i ycie

Zniewagi przeciw Dziewictwu N.M.P.

kazanie wyg oszone na nabo e stwie fatimskim

w sierpniu
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w wietle Bo ej mi o ci.
Po trzecie - wskazuje na Maryj  -

Maryja jest Dziewic , poniewa  jej
Dziewictwo jest znakiem wiary nieska-
onej adnym zw tpieniem i Jej niepo-

dzielnego oddania si  woli Bo ej.
Ta wiara pozwala jej sta  si  Matk
Zbawiciela. w. Augustyn pisze, e
„Maryja jest bardziej b ogos awiona

przez to, e przyj a Jezusa wiar , ni

przez to, ze pocz a go ciele nie”.

Dziewictwo Maryi wskazuje tak e
na warto  czysto ci i wstrzemi liwo-
ci cielesnej. Jest w Ewangelii taka

scena, gdy Jezus t umaczy, e s  lu-
dzie, którzy dla królestwa Bo ego za-
chowuj  czysto  i bez enno . Ta-
kim cz owiekiem, bez ennym dla
królestwa by  On sam. Maryja, cho
mia a m a, to jednak yj c w dziewic-
twie i czysto ci ukazywa a wielk  war-
to ycia dla Boga i ofiarowania si
tylko jemu.
3. Zniewagi przeciw Dziewictwu

Maryi

Zapytajmy, jakie mog  by  zniewagi
przeciw Dziewictwu Maryi? Na pew-
no tak  zniewag  jest o mieszanie
dogmatu o jej dziewictwie i stwierdze-
nie, e Jezus nie by  pocz ty z Ducha

wi tego, lecz zosta  pocz ty jak ka -
dy cz owiek przez wspó ycie cielesne.
Oczywi cie, ta prawda przekracza nasz
ludzki rozum, ale czy nie przekraczaj
go tak e inne dogmaty np. o Trójcy

w., Wcieleniu, Eucharystii? „Duch

w. zst pi na Ciebie i moc Najwy -

szego os oni Ci ”. Je eli wierzymy
w S owo Bo e, to wierzmy tak e i w to
s owo anio a o dziewiczym pocz ciu
Syna Bo ego. Podwa anie Dziewicze-
go pocz cia Jezusa to zarazem pod-
wa anie jego Bóstwa, to sugestia,
e jest On tylko cz owiekiem, a takie

my lenie zupe nie degraduje Jego rol
i podwa a sens naszej wiary.

Dodatkowo: je eli Maryja nie by a
Dziewic , a Jezus by  tylko zwyk em
cz owiekiem to tak e i On, jak twierdzi
wielu, nie y  w czysto ci. S yszymy
te „rewelacje”, e Ko ció  co  zakry-
wa, e Jezus darzy  ludzk  mi o ci
oblubie cz  Mari  Magdalen , e mia
z ni  dzieci. To blu nierstwo jest ostat-
nio szerzone coraz cz ciej przez ksi -
ki, czasopisma, programy telewizyjne,
a ludzie s abej wiary atwo temu
ulegaj . Sam mia em taki przypadek,
e o rzekomym ma e stwie Jezusa

przekonywa a mnie jedna osoba
w konfesjonale. Jak e brak nieraz lu-

dziom wiary i umie-
j tno ci oddzielenia
ziarna od plew,
prawdy od fa szu.
Zapewne Matka
Bo a tak e boleje
nad tym, e przekr -
ca si  istot  pos an-
nictwa Jezusa i wie-
rzy legendom
i ludzkim przekony-
waniem. W jakim to
si  dzieje celu?

Oczywi cie po
to, aby o mieszy
czysto , dziewic-
two, wstrzemi li-
wo  cielesn . To,
co w chrze cija -
stwie zawsze mia o
wielk  warto  dzi-
siaj chce si  wrzuci
do lamusa historii.
Je eli Jezus, jak
mówi wielu, tak czy-
ni , to i mnie wszyst-
ko wolno. I cho  chrze cijanie od po-
cz tku cenili dziewictwo, czysto ,
pow ci gliwo , wzywali do opano-
wania swych po da , zreszt   niektó-
rzy udawali si  na pustynie, aby tam
prowadzi ycie czyste i bez enne,
wielu dzisiaj nie chce o tym s ysze .
A Jezus mówi , e s  ludzie powo ani
do zupe nej czysto ci i bez e stwa,
aby by  znakiem przysz ego wiata.
Mówi  tak e, e ka dy powinien trosz-
czy  si  o czysto  my li i serca i wska-
zywa , e nawet po dliwe patrzenie
jest grzechem, a co dopiero uczynki
nieczyste, to dzisiaj wielu gardzi tymi
s owami, wybieraj c nieczysto  i,
co wi cej, propaguj c taki styl ycia.
Wielu chcia oby zupe nie wyrzuci
szóste przykazanie, bo ono ogranicza
cz owieka i zmusza do wysi ku i pano-
wania nad sob . I dzisiaj tyle grzechów,
tyle zgorszenia, tyle gorsz cych
czasopism i filmów, bo na s abo ci
cz owieka mo na atwo zarobi .
4. Nasze pragnienie wi to ci i czy-
sto ci.

Maryja zapewne boleje nad tymi
zgorszeniami i te grzechy tak e w pe-
wien sposób s  obelgami wobec jej
wi to ci i czysto ci. I cho  wiemy jak

trudno jest panowa  nad sob  w dzie-
dzinie czysto ci, to jako dzieci Maryi,
starajmy si  wszystko czyni , aby na-
sze ycie by o pi kne i czyste.
B d my aposto ami ycia pi knego

i czystego. Wychowujmy dzieci
i m odzie  w duchu poszanowania
godno ci ludzkiego cia a. Niech
nasze rodziny tak e b d rodowi-
skiem przekazywania wiary i wi to-
ci, aby nie o miesza  czysto ci,

ale do niej wzywa . Je eli w rodzinie
panuje prawdziwa mi o , wierno ,
je eli rodzice si  kochaj , nie szukaj
przelotnych romansów, je eli rozma-
wiaj  z dzie mi o wierze, o problemach
yciowych i daj  dobry przyk ad,

to w takiej rodzinie przekazuje si
najwi ksze warto ci – wychowuje
si  do zachowywania czysto ci
przedma e skiej, do czysto ci ma e -
skiej, do pracy nad sob , kszta tuje si
ludzi o czystych sercach i wra liwych
sumieniach. I cho wiat nieraz si
z tego mieje to nie poddajmy si
ludzkiej logice. „Bóg jest wi ty”
i wzywa nas do wi to ci. Maryja
Dziewica dla Boga zachowa a czysto
i Jemu si  ofiarowa a. I my ofiarujmy,
na ile potrafimy, nasze dobre pragnie-
nia i d enia i wynagradzajmy za grze-
chy nieczysto ci zgorszenia, a wtedy,
jak zapewnia Matka Bo a w Fatimie
uratujemy wiat przed zgub  i unice-
stwieniem, powstrzymamy karz c
r k  Boga, która ju  jest wzniesiona
nad grzesznym wiatem.

Ks. Tomasz Grzywna

Sanktuarium w Fatimie
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Opisywa em ju  przed paru tygo-
dniami pielgrzymk  dzieci z SP nr 2 na
S owacj . Dzisiaj chcia em wróci  do
wra e  z tej podró y opisuj c miejsce,
które szczególnie mnie zachwyci o
swoim pi knem. Tym miejscem, a w a-
ciwie budowl , pe n  wspania ych

zabytków jest ko ció  pw. w. Jakuba
w Lewoczy.

Aby zachwyci  si  pi knem tej
wi tyni nie wystarczy ogl da  jej

z zewn trz, albowiem jej bry a nie
prezentuje si  zbyt okazale, tym bar-
dziej, ze jest wci ni ta pomi dzy za-
budowania rynku i do tego jeszcze
szpeci j  nieodnowiona zewn trzna
elewacja. Trzeba jednak wej  do
rodka, aby zachwyci  si  jej urokiem.

Gdy ko ció  tonie w mroku, jest tajem-
niczy i niedost pny, dopiero, kiedy zo-
stan  zapalone reflektory wydobywa
si  jego dostojne pi kno. Pot na trój-
nawowa budowla zdaje si  l ni  i urze-
ka swoim pi knem – z jednej strony
surowo ci  gotyckiej bry y, zbudowa-
nej z ciosanych kamieni, wysokiego
sklepienia opartego na sze ciu parach
filarów, a z drugiej urokiem wspania-
ych wielobarwnych gotyckich i cz -
ciowo renesansowych i barokowych

o tarzy.
Ko ció  zosta  zbudowany w la-

tach 1330 – 1350 jako wi tynia dla
rosn cego w pot g  miasta. Okres
prosperity dla wolnego królewskiego
miasta owocowa  kolejnymi elementa-
mi wyposa enia. Najwi kszy jednak
wp yw na dekoracj  wn trza ko cio a
mia  wspania y, a jednocze nie nieco
tajemniczy artysta, Pawe  z Lewoczy.

Nie jest znane ani pochodzenie
tego Mistrza, ani jego nazwisko, ani
nawet narodowo . Pewne jest, e
oko o 1500 roku ten e artysta osiedli
si  w Lewoczy, a w 1506 zosta  przyj -
ty do Bractwa Bo ego Cia a. Zosta
wkrótce znacz c  osobisto ci , szcze-
gólnie po tym, gdy uko czy o tarz
g ówny w lewockiej farze. Jego dzie a,
rozrzucone obecnie po terenie S owa-
cji, podziwiali jemu wspó cze ni, a mo-
emy to czyni  i my obecnie. Pracowa

dla zwyk ych prostych ludzi, jego
o tarze s  godnymi uwagi przedstawie-
niami prawd wiary dla wiernych. Prze-
my lane w swoim uk adzie odznaczaj

si  elegancj , harmoni
i religijnym majestatem.

Najwa niejszym
dzie em Mistrza jest o -
tarz g ówny w ko ciele
w. Jakuba. Jest on wy-

konany w stylu pó no-
gotyckim w popularnej
formie o tarza skrzyd o-
wego. Od posadzki po
najwy szy punkt mie-
rzy 18,62 metra i jest naj-
wi kszym na wiecie
gotyckim o tarzem.
Mistrz Pawe  doko czy
go w 1517 roku. G ów-
na skrzynia o tarzowa
jest szeroka na 2,6 m i
s  w niej umieszczone
trzy figury: Maryja z Je-
zusem na pó ksi ycu,
w. Jakub Starszy, pa-

tron ko cio a oraz w.
Jan Ewangelista. Na
skrzyd ach umieszczone
s  cztery reliefy (kom-
pozycja rze biarska wy-
konana w drewnie z po-
zostawieniem t a) z obrazami
zaczerpni tymi z ycia Aposto ów:
kolejno Rozes anie Aposto ów,

ci cie w. Jakuba, w. Jan na wyspie
Patmos i M czenie w. Jana.
Na predelli (podstawie) wykonana jest
pi kna p askorze ba przedstawiaj ca
Ostatni  Wieczerz . Figury Aposto-
ów z tej predelli odznaczaj  si  wyj t-

kowym pi knem, a ich twarze wyra a-
j  ca a gam  uczu . W czasie
Wielkiego Postu g ówna cz  o tarza
zas aniana jest ruchomymi skrzyd ami
z malowid ami przedstawiaj cymi
sceny pasyjne. Ca y o tarz zwie czo-
ny jest smuk ym szczytem,
w którego elementy zosta y wkompo-
nowane figury aposto ów z poprzed-
niego o tarza z 1370 roku. Mistrzow-
skie dzie o Paw a z Lewoczy odznacza
si  szczególnym pi knem i harmoni
proporcji, której stosunek szeroko ci
do wysoko ci o tarza wynosi 1:3.

Bardzo pi kne s  tak e inne go-
tyckie o tarze umieszczone w ko cie-
le, niektóre starsze od g ównego
o ponad 100 lat. S  to: o tarz Bo ona-
rodzeniowej predelli, w. Katarzyny

Aleksandryjskiej, M a Bole ci,
w. El biety W gierskiej, w. Piotra

i Paw a, Matki Boskiej nie nej,
w. Miko aja, Czterech w. Janów,
w. Anny, Dwóch Marii (cztery ostat-

nie z pracowni Mistrza Paw a).
Godne wzmianki s  tak e o tarze

renesansowe i barokowe, pastofo-
rium, Wielka Kalwaria z oratorium kor-
winowskiego, Golgota z przedsionka
z gotyckimi rze bami, figura w. Jerze-
go d uta Paw a z Lewoczy, renesanso-
wa ambona oraz bezcenny cykl gotyc-
kich malowide ciennych z 1385 roku
w prezbiterium i na cianie bocznej
nawy. Mo na podziwia  wiele minut
poszczególne detale i syci  si  ich
pi knem. Niestety, wycieczka szkolna
nie sprzyja zbyt d ugiemu zwiedzaniu.
Zach cam jednak, gdyby kto  prze-
bywa  w tej okolicy, aby nie przeoczy
tej wi tyni. Warto zap aci  kilkadzie-
si t koron za bilet wst pu, aby zetkn
si  z pi knem i g bi  religijno ci bij -
c  z dzie  sztuki wykonanych przez
wspania ych redniowiecznych arty-
stów.

Ks. Tomasz Grzywna

Ko ció w. Jakuba w Levoczy –

per a gotyckiej architektury

O tarz w. Jakuba w Levoczy



15

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 33 (157) 13 sierpnia 2006 r.

Koncerty zespo u Soul w Brzozowie i Krasiczynie

rwalno ci ma e stwa, broni  godno-
ci kobiety, czuwa  na progu ogniska

domowego, aby przy nim ycie Pola-
ków by o bezpieczne”.

Matko z Kany Galilejskiej, pomó
polskim ma onkom wype ni  to, co
Bogu i sobie lubowali. Domie Z oty,
przyrzekamy umacnia  w rodzinach
królowanie Syna Twego Jezusa Chry-
stusa, wszczepia  w umys y i serca
dzieci Ducha Ewangelii i mi o ci ku
sobie – Niespokojne jest serce cz o-
wieka, dopóki nie spocznie w Panu.

Po sko czonej Eucharystii para-
fianie przygotowali nam pocz stunek.
O o godz. 11:55 wyruszamy do Glinik,

Pielgrzymuj c do Tronu

Jasnogórskiej Pani

(C.d. z poprzedniego numeru)

Czwarty dzie  ( 7.07.06 r.) pielgrzy-
mowania do naszej Matki i Królowej
Polski, zacz li my o godz. 6:15 spod
ko cio a w Grodzisku, piewaj c
pie ni i chwal c Boga w Trójcy Jedy-
nego; Ojca, Syna i Ducha wi tego;
Bogu chwa  oddajemy i dla niego
y  pragniemy.

O godz. 7:40 dochodzimy do miej-

scowo ci Nawsie, przed ko cio em
identyczna figura w. Andrzeja
Boboli jak w Strachocinie. Przed nami
4 km drogi i zbli amy si  do Wielopola
Skrzy skiego, gdzie o godz. 9:45
 z grup w. Jana z Krosna uczestni-
czymy we Mszy wi tej w ko ciele
p.w. Matki Bo ej Pocieszenia. Inten-
cja Mszy wi tej „ O wi to  i trwa-
o  ma e stw; Matko Chrystusowa,

przyrzekamy sta  na stra y nieroze-

Dnia 23.07.2006
zespó  Soul dzia aj -
cy przy naszej para-
fii da  dwa koncerty.

Na zaproszenie
Parafialnego Od-
dzia u Akcji Katolic-
kiej w parafii
p.w.  Przemienienia
Pa skiego w Brzo-
zowie wyst pi  na X
J u b i l e us z o w y m
Festynie Katolickim
w Brzozowie. Nasz
koncert zosta  cie-
p o przyj ty zarów-

no przez zgromadzon  publiczno  jak
równie  organizatorów, którzy zapro-
sili nas na przysz y rok.  Zaraz po kon-
cercie w po piechu zespó  wyjecha
do  zamku w Krasiczynie, gdzie wzi
udzia  w barokowej cz ci Turnieju
Rycerskiego wykonuj c w strojach
barokowo-renesansowych  z 40 minu-
towym repertuarem z o onym wy cz-
nie z utworów dawnych, z których kil-
ka wykonanych zosta o po raz
pierwszy. Równie  i ten koncert
podoba  si  publiczno ci, która b d c
pod wra eniem barwnych strojów ro-
bi a pami tkowe zdj cia.

          Monika Brewczak

(C.d. na s. 16)Eucharystii przewodniczy ks. bp Adam Szall
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gdzie wita nas Proboszcz parafii
pw. w. Maksymiliana Kolbe i dzi ku-
je, e nie omijamy tej e parafii. Przed
nami czki Kucharskie, gdzie docho-
dzimy o godz. 13:30, pokonuj c tras
4 km i tu parafianie ugo cili obiadem
trzy grupy pielgrzymów: w. Andrzeja
– nasz , w. Jana i w. Wojciecha.
Po d u szym odpoczynku o godz. 13:20
idziemy 5 km do Okonina i po 30 -mi-
nutowej przerwie wychodzimy do miej-
scowo ci Lubzina, gdzie w upale 29
stopni o godz. 17:55 przy ko ciele
p.w. w. Miko aja zostajemy wyczyta-
ni po 5 osób na noclegi. Cz  p tni-
ków nocuje w Pszczynie 3 km za Lub-
zin  i ja mi dzy  innymi.
Rankiem 8.07.06 r. –pi ty dzie  piel-
grzymowania, wyruszamy na stadion
w Pszczynie, gdzie o godz. 9:30 grupy
w. Andrzeja, Józefa, Kazimierza, Jana,

Jacka, Urszuli, Alberta i Wojciecha
uczestnicz  we Mszy wi tej, której
przewodniczy bp Adam Szal.
Pie ni  „Matko, która nas znasz,
z dzie mi swymi b d , na drogach  nam
nadziej wie , z Synem Twym z nami
id ”.

Rozpocz a si  Eucharystia,
na której homili  wyg osi  ks. pra at
Stanis aw Zarych. Tematem by a :

Krucjata wyzwolenia cz owieka.
”Zwyci ska Pani Jasnogórska,
przyrzekamy stoczy  najci szy bój
z naszymi wadami narodowymi,
wypowiedzie  walk  lenistwu i lekko-

(C.d. ze s. 15) my lno ci, marnotrawstwu, pija stwu
i rozwi z o ci: Stwórz o Bo e we mnie
serce czyste i odnów we mnie moc
ducha”. Przytaczane by y s owa Ojca

wi tego Jana Paw a II z jego pierw-
szej pielgrzymki do Ojczyzny:  „ Niech
zst pi Duch Twój i odnowi oblicze
 ziemi, tej ziemi.” Ks. pra at Stanis aw
Zarych wymienia, e du o m odzie y
w cza si  w krucjat  wyzwolenia,
 równie  Domowe Ko cio y, Ruch
Maksymiliana Kolbego. W sposób
ofiarny równie  i pielgrzymi w czaj
si  w krucjat  z mi o ci do Matki Naj-
wi tszej, do Jej Syna, a naszego Pana

Jezusa Chrystusa. Polska b dzie trze -
wa, albo Jej nie b dzie. Matka Niepo-
kalana zwyci y, ale potrzebuje nasze-
go po wi cenia i ofiary, aby naród y

w trze wo ci. Gor ca pro ba ks. bisku-
pa Adama Szala o abstynencj . Pro-
my, alby Matka Jasnogórska wyjed-

na a nam si  i aski potrzebne, bo
zyskuje, kto przy Matce trwa.

Po Mszy wi tej wymarsz w dal-
sz  drog , któr  sch odzili stra acy
wod , na odcinku kilkuset metrów. Ko-
lejny bardzo upalny dzie , lekki wiate-
rek ch odzi nasze spocone czo a, a my
idziemy odprawiaj c Drog  Krzy ow
i piewaj c:

„On szed  w spiekocie dnia i w sza-
rym pyle dróg, a id c uczy  kocha
i przebacza ”.

O godz. 13:00 dochodzimy do Bo-
browej i przy szkole podstawowej cze-
ka na nas wy mienity obiad. Po krót-
kim odpoczynku ruszamy dalej. Po
przej ciu 7 km.  Zasów, jest naszym
kolejnym przystankiem, gdzie odpo-
czywamy przy ko ciele p.w. w. Stani-
s awa Biskupa i M czennika.

Na zas u ony odpoczynek docho-
dzimy do Zdziarca o godz. 19:00 poko-
nuj c 7 km. Tu jest nasz kolejny noc-
leg, gdzie oddajemy si  pod opiek
Naj wi tszej Maryi Pannie.

I tak zako czy  si  pi ty dzie  na-
szego pielgrzymowania do tronu
Jasnogórskiej Matki i Królowej.

(C.d.n.)

ucja Rocha

P tnicy na Eucharystii

Idzie nasza karawana


