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Mk 4, 26

„Z wn trza bowiem, z serca

ludzkiego pochodz  z e my li. Ca e to

z o z wn trza pochodzi i czyni

cz owieka nieczystym”.
                                                          Mk 7, 21 - 23
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus

mówi o tym, e wszelki grzech rodzi
si  w sercu cz owieka. Nast pnie

podaje d ug , licz ca a  13 pozycji,

list  grzechów, które szczególnie

niszcz  ludzkie sumienie. S  to:

„z e my li, nierz d, kradzie e, zabój-
stwa, cudzo óstwa, chciwo ,
przewrotno , podst p, wyuzdanie,
zazdro , obelgi, pycha, g upota”
(por. Mk 7,21). Wszystko rozpoczyna

si  od z ych, po dliwych my li,

a ko czy na g upocie. Czy g upota jest

wi c grzechem?

Niedawno pisa em w tym miejscu

o m dro ci w uj ciu biblijnym i chrze-

cija skim. Przypomina em, e jest to

umiej tno  dobrego ycia, które

prowadzi nas do ostatecznego celu.

W takim uj ciug upota jest przeciwie -

stwem m dro ci, jest tak  postaw

cz owieka, która zamyka mu drog

do wiecznego szcz cia. To zupe na

nieumiej tno  wybierania dobra.

To marnowanie czasu i ask

Bo ych, to trwonienie wszelkich si

w pod aniu za z em. W takiej perspek-

tywie g upota b dzie jak najbardziej

grzechem, b dzie ogromn  wad ,

czyli sta a sk onno ci  do pope nia-

nia z a.

Pan Jezus mówi  o m dro ci i g u-

pocie w „przypowie ci o dziesi ciu
pannach” (Mt 25,1-13). Nowe t uma-

czenie Biblii z agodzi o nieco wymo-

w  tej przypowie ci. T umacz z XVI

wieku, ks. Jakub Wujek, mówi  o „pi -

ciu pannach m drych” i „pi ciu

g upich”, Biblia Tysi clecia za

oddaje to jako „pi  rozs dnych”

i „pi  nieroztropnych”. Tak czy

inaczej, „nierozs dny” to tak e mniej

Czy g upota jest grzechem?

dobitny synonim przymiotnika

„g upi”. Nierozs dne panny id c

na spotkanie oblubie ca nie zabra y

oliwy do swoich lamp, za co zosta y

surowo skarcone i nie wpuszczono ich

na uczt  weseln . Nie zabra  oliwy

do lamp to tak, jakby wyruszy

w na bezdro a autem bez paliwa,

jakby w drowa  przez pustyni

bez grama wody, jakby próbowa

zapali  le ce d ugo w wodzie

drewno.

W prze o eniu na ycie to w dro-

wa  przez czas, zapomniawszy dok d

i po co si  idzie. To wiedzie , e trzeba

i  w gór , a jednocze nie cofa  si

za byle jak  przyjemno ci . To po o-

y  si  bezradnie na ziemi, bo droga

stroma i daleka. To nurza  si

w grzechu, który oblepia jak smo a

i nie daje oderwa  si  od niego.

To s  przejawy lekkomy lno ci

i g upoty, która mo e by  jest

grzechem miertelnym.

Jak chroni  si  przed g upot ,

zamykaj c  nam drog  ku wieczno ci?

Uczy nas tego dzi w. Jakub (drugie

czytanie). „Ka de dobro, jakie
otrzymujemy (…) zst puje z góry,
od Ojca wiate ” (Jk 1,17).  „Przyj-
mujcie w duchu agodno ci
zaszczepione w was s owo” (Jk 1,21).

„Wprowadzajcie s owo w czyn”
(Jk 1,,22) – jak e to pi kne napomnie-

nia! Przede wszystkim wszelkie dobro

i m dro  pochodzi od Ojca. W Niego

trzeba si  wpatrywa  i Jego s ucha ,

przyjmowa  Jego s owo i wype nia

je. I wreszcie pe ni  uczynki mi osier-

dzia (opieka nad potrzebuj cymi,

sierotamii wdowami – Jk 1,27a)

i chroni  dusz  od z a (Jk 1,27b).

Kto wype ni te nakazy uchroni

si  przed g upot  prowadz c

ku pot pieniu.

Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

Tym razem nawiedzimy sanktu-

arium Matki Bo ej  w Hy nem, w miej-

scowo ci le cej na trasie Dynów –

Rzeszów. Pocz tki starej wioski dzi

trudno jest ustali . Pierwsza wzmian-

ka o Hy nem pochodzi z roku 1436.

Nazwa ta pochodzi – jak pisa  by y

ks. proboszcz – Tadeusz

Cisek, od pras owia skiego „chyb”

czy „chy a”, co oznacza o le ne,

n dzne cha upy. Widocznie

w tym miejscu, w tamtych

czasach, by o tu du o lasów.

Pocz tkowo ziemie te by y

zamieszkane przez Rusinów,

, ale kasztelan przemyski,

Stanis aw Wapowski, w a ci-

ciel Dynowa i okolicznych

wiosek, osiedli  ich w Bachó-

rzu. Po opuszczeniu Hy ne-

go przez Rusinów, zamiesz-

kali tu wyznawcy Ko cio a

rzymskokatolickiego, którzy

wywodzili si  z je ców wzi -

tych do niewoli czy te  ludzi

sprowadzonych z okolicz-

nych miejscowo ci, a tak e

wie o ochrzczonych. Pierw-

sza, drewniana wi tynia,

by a pod wezwaniem

Wszystkich wi tych. Ko-

ció ek ten by  postawiony

u podnó a góry, wi c cz sto

by  nara ony na wylewy nie-

wielkiej rzeczki Tatyny, która

co jaki  czas toczy a swoje

wody a  do tego ko ció ka.

W roku 1592 kasztelanowa

przemyska, Katarzyna Wa-

powska, wystawi a drugi ko-

ció ek, tym razem ju  na gór-

ce zwanej „Tatarsk ”, który dwa lata

pó niej konsekrowa  biskup przemy-

ski, Wawrzyniec Go licki, pod wezwa-

niem Narodzenia Naj wi tszej Maryi

Panny. G ówny odpust jest obchodzo-

ny w ten dzie , a wi c 8 wrze nia.

Ju  w tym ko ciele znalaz  swoje

miejsce obraz Matki Bo ej podarowa-

ny przez fundatork .

Wioska ta nie by a wolna od ró -

nego rodzaju napadów czy skutków

wojen. Napadali na ni  Tatarzy, którzy

najpierw zburzyli stary ko ció ek

stoj cy jeszcze u podnó a góry,

a potem przyst pili do niszczenia tego

nowego ko cio a, który usi owali

spali  w roku 1624. ks. Piotr Antoni

Nawrotowski  w  wierszowanej

kronice parafialnej tak opisuje to

wydarzenie:

„Wpad szy w Hy ne, jak w ciekli,

s omy nanosili

Ko ció ek „Wszystkich wi tych”

pod górk  spalili,

Przypadli do drugiego na górze

nowszego

Gwa townie, jakby chcieli zrobi  co

gorszego.

Wi cej s omy, e wi kszy, w ko ció

nanosili,

Chc c podpali , ko cio a ze s om

nie spalili.

Raz i drugi i trzeci ogie  zak adano,

Rozpali  i zapali  nic nie dokazano.

Lecz natychmiast z obrazu skarania

doznali

Bo Maryja Jezusa sobie poprawi a

Wzruszywszy si , na prawo ber em

pogrozi a.

Z r k wszystkich ogie  znika , star-

szemu duch w ciele,

Dzie  si  za  w noc przemie-

ni , strach powsta  w ko ciele.

Jak gdyby w nich bi  piorun,

z ko cio a uciekli.

Ha ay, ha ay wo aj c, biegli

jak psy w ciekli.

Cia o wodza porwali, je ców

porzucili

Trupa wed ug zwyczaju tu

z karczm  spalili.

Z ko cio a adnej rzeczy nic

sobie nie wzi li

Tylko ksi k  do piewu sw

szabl  przeci li”.

To nie by  ostatni

napad Tatarów na Hy ne.

Do ostatniego dosz o 9 pa -

dziernika, w roku 1672. Napadli

na plebani , ograbili j ,

a ks. proboszcz ukasz Jurkie-

wicz (1654 – 1692) ledwie

co ycie zachowa . Wielu

Hy nian uprowadzili w jasyr.

Ten e kronikarz zanotowa ,

e cho  Tatarzy spalili okolicz-

ne ko cio y, to hy ne ski zosta-

wili: „Okoliczne ko cio y ta

horda spali a. Cudownie ich

Maryja w Hy nem za lepi a”.

Oprócz napadów tatar-

skich, ko ció  ten z ró nych

wotów i kosztowno ci, wielo-

krotnie upili z odzieje, a i sam wraz

z latami ulega  coraz to wi kszemu

zniszczeniu.

Nowy ko ció  wybudowa  tamtej-

szy rodak, ks. Piotr Nawrotowski

w latach 1718 – 1746. Konsekracji tego

ko cio a pod wezwaniem Narodzenia

Naj wi tszej Maryi Panny (pozosta

stary tytu ) dokona  ks. bp Wac aw

Hieronim Sierakowski, dnia  29 sierp-

Pielgrzymuj c do sanktuarium

Matki Bo ej askawej w Hy nem

(C.d. na s.4)

Obraz Matki Boskiej Hy ne skiej
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nia 1745 roku. Stan  on w miejscu

dawnego ko cio a drewnianego.

Z biegiem lat ko ció  ten trzeba by o

rozbudowa , gdy  wzrasta a liczba

wiernych i dotychczasowy ko ció  nie

móg  ju  ich pomie ci . Rozbudowy

tego ko cio a w latach 1913 – 1914

dokona  ks. Ignacy achecki.  Obok

ko cio a na pi knie utrzymanym wzgó-

rzu znajduj  si  kapliczki, postawione

w roku 1934, a które nazywamy „dró -

kami”, w tym przypadku s  to „Dró ki

Siedmiu bole ci Matki Bo ej”.

Na uwag  zas uguje wielka posta

hy ne skiej parafii, ks. Micha  Koch-

man, wielki kaznodzieja, który swoj

gorliwo ci  i nabo e stwem do Mat-

ki Bo ej przyczyni  si  do rozkwitu

tego sanktuarium. Z okolicznych

wiosek ci ga y rzesze wiernych

na doroczny odpust. Wobec tak wiel-

kiego nap ywu pielgrzymów ko ció

nie móg  pomie ci  wszystkich, wi c

w tym celu wokó  ko cio a, w latach

1973 – 1975,  wybudowa  on wiat ,

a któr  wobec jego nag ej mierci do-

ko czy  nast pca, ks. Tadeusz Cisek.

Jest tam sze  sal noclegowych,

ca e zaplecze sanitarne, p ytki posadz-

kowe, dobrze wyposa one wn trze

tej kaplicy, o tarz i konfesjona y.

Pocz tek kultu Matki Bo ej datuje

si  na rok 1592, kiedy to w drugim

ko ciele na górce, Katarzyna

Wapowska, umie ci a obraz Matki

Bo ej z Dzieci tkiem. Pisze ks. Tade-

usz Cisek:

„Obraz Matki Bo ej jest namalo-

wany technik  olejn  na lipowej

desce o wymiarach 209 – 119 cm.

Na tle chmur, od do u i po bokach

ciemnych, a ku rodkowi i górze rozja-

niaj cych si  stoi na z otym sierpie

ksi yca – Maryja z Dzieci tkiem

na lewej r ce i z ber em w prawej d oni.

Suknia Matki Bo ej ma kolor wi nio-

wy, niebieski p aszcz jest obramowa-

ny z otem. W osy w lokach spadaj

na plecy i ramiona. Twarz Maryi z wy-

razem macierzy skiej dobroci skiero-

wana jest w stron  Dzieci tka,

które praw  r czk  b ogos awi wiat,

w lewej za  trzyma ksi k . Obraz ten

powsta  przed rokiem 1590 i jest dzie-

em nieznanego malarza. Od samego

pocz tku obraz ten cieszy  si  wielk

czci , a nabo e stwa do Matki Bo ej

ci ga y do Hy nego wiernych

z okolicznych wsi”1 . Kult Matki Bo ej

Hy ne skiej wzmóg  si  jeszcze

bardziej po napadach Tatarów i cu-

downym ocaleniu ko cio a. Obraz tan

zauwa y  w czasie wizytacji w roku

(C.d. ze s.3) 1699, biskup J. A. Doenhoff, który

w sprawozdaniu powizytacyjnym

napisa : „Obraz ten ujmuje ka dego

 kto na  patrzy, wdzi kiem i pi kno-

ci ”. Dzi ki  temu, e by a ksi ga

otrzymanych ask i uzdrowie ,

ks. bp Wac aw Sierakowski w roku

1747 og osi  obraz Matki Bo ej

z Dzieci tkiem jako s yn cy askami.

Kult ten nadal si  rozwija  i ks. bp

Anatol Nowak wystara  si  w Rzymie

o dekret koronacyjny, który w dniu

13 marca 1932 roku, podpisa  ks. kar-

dyna  Eugeniusz  Pacelii, pó niejszy

Pius XII.  8 wrze nia 1932 roku,

ks. bp Anatol Nowak, w towarzystwie

ks. bpa Franciszka Bardy, ówczesne-

go sufragana przemyskiego i ks. bpa

Edwarda Komara z Tarnowa,

przy udziale 90 ksi y i oko o 70 tys.

wiernych, koronowa  ten Obraz.

Bardzo uroczy cie obchodzone by o

50 – lecie koronacji Matki Bo ej w roku

1982. W czasie dwudniowego odpu-

stu, 8 i 9 wrze nia, rozdano oko o

20 tys. Komunii wi tych. Podobnie

uroczy cie by y prze ywane tak e inne

jubileusze, które zawsze gromadzi y

ogromne rzesze wiernych. Wielk  rol

w rozwoju kultu maryjnego, pocz w-

szy od roku 1991, odegra a tak e pere-

grynacja kopii Cudownego Obrazu

Wn trze Ko cio a w Hy nem
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Przed wakacjami informowali my

na amach naszej parafialnej gazetki

o stanie grobowca p. ks. pra ata

Antoniego Por bskiego, który przez

28 lat by  tutejszym proboszczem,

a spoczywa w grobowcu w Zagórzu.

Grobowiec by  bardzo zniszczony,

ale dzi ki wydatnej pomocy naszej

parafii oraz rodziny,  zosta  on odno-

wiony, co prezentujemy na do czo-

nych zdj ciach. Za udzielon  pomoc

rodzina sk ada serdeczne „Bóg

zap a ” wszystkim Parafianom.

Odnowiony grobowiec

po rodzinach parafii.  Swoistym

wotum dzi kczynnym za dar czterech-

setlecia obecno ci Maryi w ród

Hy nian, jest dzwon z podobizn

Matki Bo ej Hy ne skiej, wykonany

w roku 1992. Wyrazem szczególnej

opieki Matki Bo ej jest ksi ga ask

i cudów, których jest sporo.

W ko ciele znajduje si  te  zabytko-

wa, kamienna chrzcielnica z roku 1592,

której fundatork  by a Katarzyna

Wapowska.

Pisz c o Hy nem wspomn  tylko,

e st d pochodzi  gen. W adys aw

Sikorski, którego imi  nosi miejscowa

szko a. Mo e znane jest powiedzenie

tego Genera a, wielkiego Polaka:

„Bóg patrzy w moje serce. Widzi

i zna moje intencje oraz zamiary,

które s  czyste i rzetelne. Jedynym

moim celem jest wolna, sprawiedliwa

i wielka Polska”.

Jest tu dworek, w którym mieszka

przysz y genera , a ojciec jego by

organist  w ko ciele.

Ks. Andrzej Skiba

1 T. Cisek, Sanktuarium Maryjne

w Hy nem, w: Kronika Archidiecezji

Przemyskiej, lipiec – wrzesie  1993,

z. 3, s. 377 n.

Ko ció  w Hy nem wraz z otoczeniem
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1. Nabo e stwo ró a cowe po czo-

ne ze zmian  tajemnic odprawimy dzi

o godzinie 17:00. Zapraszamy wszyst-

kich czcicieli Matki Bo ej, a szczegól-

nie cz onków ró .

2. Jutro rozpoczyna si  nowy rok

szkolny. M odzie  szkó rednich i gim-

nazjaln  zapraszamy na uroczyst

Msz wi t  na godzin  8:30. Dzieci

ze Szko y Podstawowej Nr 2, zapra-

szamy na godzin  9:30, po inauguracji

szkolnej, która rozpocznie si  tam

o godzinie 8:30. Na te Msze wi te za-

praszamy tak e nauczycieli, wycho-

wawców, rodziców, aby uprasza  Bo e

b ogos awie stwo na czas nauki szkol-

nej i modli  si  o wiat o Ducha

wi tego.

22 Niedziela zwyk a – 03.09.2006 r.
Og oszenia duszpasterskie.

3. Jutro, w poniedzia ek, po Mszy

wi tej wieczornej odb dzie si  spo-

tkanie dla cz onów Klubu Inteligencji

Katolickiej oraz dla wszystkich ch t-

nych. W drugie poniedzia ki miesi ca

odbywa  si  b d  spotkania dla

Akcji Katolickiej, a w trzecie poniedzia -

ki miesi ca dla Grupy Modlitwy w.

Ojca Pio. Zapraszamy wszystkich

ch tnych, którzy chcieliby nale e

sdo której  grupy.

4. Sk adka dzisiejsza przeznaczona

jest na seminarium duchowne w Prze-

my lu, za  sk adka z przysz ej

niedzieli na potrzeby parafialne.

Za ofiary sk adane na te cele, z serca

dzi kujemy.

05.09 – Ró a 20 – b . Ks. Jana Balickiego; prowadzi p. Anna Pola ska

12.09 – Ró a 21 – Matki Bo ej Ostrobramskiej; prowadzi p. Antonina

Holuka

19.09 – Ró a 22 – w. Zygmunta Gorazdowskiego; prowadzi p. Bronis awa

Krysty ska

26.09 – Ró a 1  -  w. Micha a Archanio a; prowadzi p. Adam Nizio ek

Intencja ogólna na wrzesie

Aby wszyscy, którzy korzystaj  ze rodków spo ecznego przekazu,

czynili to w sposób wiadomy i odpowiedzialny.

Intencja misyjna na wrzesie

Aby dla ca ego Ludu Bo ego na terenach misyjnych formacja sta a

mia a priorytetowe znaczenie.

Prowadzenie modlitwy ró a cowej przez

poszczególne Ró e w miesi cu wrze niu

Poniedzia ek, 4.09
6.30 + Ludwik, Stanis awa (f),
 Mieczys aw.
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Katarzyna (greg.).
8.00 ........................................................
8.30 Msza w. na rozpocz cie roku szkol-
nego dla szkó rednich.
9.30 Msza w. na rozpocz cie roku szkol-
nego dla SP nr 2.
18.00 1. KIK
2. + Igor (greg.).
3. o ycie wieczne dla zmar ych oraz
o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e dla
yj cych cz onków Kó ka Rolniczego

w Sanoku.
Wtorek, 5.09
6.30 + Micha  Dani ów (pocz tek greg.)
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Katarzyna (greg.).
8.00 ...........................................................
18.00 1. + Igor (greg.).
2. dzi kczynna za nawiedzenie obrazu
Matki Bo ej Cz stochowskiej od miesz-
ka ców ul. Heweliusza 1 klatka 2 z pro -
b  o b ogos awie stwo Bo e dla rodzin
3. o zdrowie dla rodziny Radzickich
i o szcz liw  podró  i pobyt za granic

roda, 6.09
6.30 + Igor (greg.)
7.00 + Micha  (greg.)
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.)
8.00 + Franciszek, Janina, Bronis aw,
Franciszek.
18.00 1. + Katarzyna (greg.)
2. o b ogos awie stwo Bo e dla sióstr
z ró y 7 w. Cecylii i ich rodzin
3. + Józef Jucha 12 r. m.
Czwartek, 7.09

6.30 + Igor (greg.)
7.00 + Katarzyna (greg.)
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.)
8.00 ........................................................
18.00 1. o b ogos awie stwo Bo e dla
sióstr z ró y 18 w. Ludwika.
2. + Micha  (greg.).
3. dzi kczynna za nawiedzenie obrazu
Matki Bo ej Cz stochowskiej od miesz-
ka ców ul. Heweliusza 1 klatka 3 z pro -
b  o b ogos awie stwo Bo e dla rodzin.
Pi tek, 8.09
6.30 + Adolf i Helena.
7.00 + Katarzyna (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 ........................................................
18.00 + Igor (greg.).
2. + Micha  (greg.).
3. + Maria Dziuban, Teresa.
Sobota, 9.09
6.30 + Igor (greg.).
7.00 + Katarzyna (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 ...................................................
18.00 1. + El bieta Pohorska 5 r. m.
2. + Micha  (greg.).
Niedziela, 10.09
6.30 + Igor (greg.)
8.00 + Emilian Piotrowski
9.30 dzi kczynna w 40 rocznic lubu
Marii i Jana Matu a z pro b  o dalsze
b ogos awie stwo
11.00 za parafian
12.30 + Marian i Tadeusz (greg.)
16.00 dzi kczynna za 30 lat po ycia ma -

e skiego Marii i Jana z pro b
o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e.
17.30 – nabo e stwo ró a cowe.
18.00  + Katarzyna (greg.).
Stro e: + Micha  (greg.).

Intencje w tygodniu

4.09-10.09.2006 r.
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P tniczym szlakiem

Przeszli my do kolejnego o tarza:

do w. Franciszka z Asy u. Tam znaj-

duje si  grób tego wielkiego zakono-

dawcy. Tu jest jego pos g, który

ukazuje Franciszka przyciskaj cego

do swej piersi krucyfiks. Dwa lata

przed mierci , na górze Alwerni,

otrzyma  on stygmaty. Ukazuje mu si

Serafin. „A kto to jest Serafin?” –

pyta zaczepnie o. Andrzej. To anio ,

który ma sze  skrzyde  – odpowiada

sam sobie i mówi dalej: wed ug nasze-

go wspó brata, w. Bonawentury,

we wczesnych ród ach franciszka -

skich on to opisa . Franciszkowi

ukaza  si  anio  Serafin, który „cisn ”

w jego cia o pi  ognistych strza ów.

w. Franciszek z bólu straci  przytom-

no , a gdy si  ockn , le a  w ka u y

krwi i poczu  silny ból w d oniach,

stopach i boku. Zrozumia  co si  sta o

– otrzyma  stygmaty – czyli upodob-

nienie do Chrystusa Ukrzy owanego.

Jan Pawe  II b d c sze  razy w Asy-

u, w jednym ze swoich kaza  powie-

dzia , e w. Franciszek mia  prawo

powtórzy  za w. Paw em: „ yje ju  nie

ja, Franciszek, ale yje we mnie

Chrystus”. Przewodnik pokazuje nam

relikwi  przywiezion  z Asy u,

a znajduj c  si  we Franciszkowym

o tarzu. Ta relikwia ma ju  ponad

700 lat!

Pobyt przed o tarzem w. Antonie-

go Padewskiego, wzbudzi  sporo

weso o ci. O. Andrzej na samym

pocz tku zaznaczy , e jest to wi ty,

który ma najwi cej pracy! Czy si  co

zgubi, czy si  kto  zgubi, to ludzie id

do ko cio a, kl kaj  przed figur

i prosz . I w. Antoni pomaga. Podaje

nawet przyk ad konkretnej pomocy.

„Tu, niedawno kl cza a zap akana war-

szawianka, któr  pytam: Niewiasto,

czemu p aczesz? adnie si  zapyta-

em? – Bardzooo… Ojcze duchowny,

pomódl si , aby odnalaz a si  moja

zguba. A jak  zgub  zgubi a ?  Zosta-

a okradziona i … z odziej zagin ! –

miech. Zacz li my si  modli . Po dwu

czy trzech tygodniach, niewiasta ta

znowu tu kl czy, a ja j  pytam:

Niewiasto, czemu jest rozpromienio-

na twarzyczka twoja? – Ojcze duchow-

ny, zguba si  znalaz a, z odziej te  si

odnalaz  ( miech). w. Antoni poszu-

kuje kluczy, a na z odziejach ko czy!

Z odziej te  musi si  zbawi  – ci gnie

nasz Przewodnik – ale do zbawienia

potrzebne jest mu wi zienie, aby prze-

my la  pewne sprawy. Czasem piel-

grzymi mnie pytaj : Ojcze, powiedz,

czemu ten wi ty trzyma Bibli

i Dzieci tko Jezus? Otó , kiedy Anto-

ni mieszka  w Padwie, prze o ony

zauwa y , e z jego celi wybucha ogie

i… przerazi  si , e zapali y si wi te

Pielgrzymuj c do Niepokalanowa

(C.d. z poprzedniego numeru)

O tarz w. Franciszka z Asy u (C.d. na s. 8)
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ksi gi. Szybko zebra  braci, pobiegli

do jego celi zakonnej, otworzyli drzwi

i co zobaczyli? Zobaczyli ogie ,

ale by  to ogie  niebia ski! wi ty

 kl cza , mia  rozpostart  Bibli

na której sta o Bo e Dzieci tko, jak tu

widzicie. w. Antoni by  wielkim

kaznodziej , dlatego Dzieci tko mia o

powiedzie : „Powiedz ludziom,

e jedynie Ja jestem Drog , Prawd

i yciem”. I Dzieci tko znik o.

Dlatego w. Antoni zawsze pyta piel-

grzyma: Pielgrzymie, czy Chrystus jest

dla ciebie Drog , Prawd  i yciem?

A mo e po drodze spotykasz innego

bo ka? Dlatego b d c przy tej figu-

rze, niech w. Antoni b dzie sta ym

przypomnieniem tego, co powiedzia

Pan Jezus: „Ja jestem Drog , Prawd

i yciem”. I tu, kochani, jest dusza

tego o tarza czyli wi ta relikwia

przywieziona z Padwy. Warszawiacy

tak si  modl :

wi ty Antoni Padewski

Or downiku niebieski,

Niech utyje chwa a Twoja,

Niech si  znajdzie zguba moja!

Za naszym radosnym Przewodni-

kiem powtarzali my na pami  te s o-

wa, wi c nie mo e ich tu zabrakn .

Jeste my przy o tarzu w. Maksy-

miliana. Wiemy, e w roku 1941 zosta-

je aresztowany z Niepokalanowa.

Ma 47 lat ycia i na tutejszej mozaice

widnieje ubrany w pasiak wi zienny.

Jak wiecie – mówi o. Andrzej –

w O wi cimiu oddaje ycie za ojca

rodziny, Franciszka Gajowniczka.

B dzie umiera  w bunkrze g odowym

prawie przez dwa tygodnie. Jest

zupe nie nagi, wychudzony, na beto-

nowej posadzce, nad którym pochyla

si  gestapowiec z zastrzykiem kwasu

fenolowego. Wstrzykuje mu trucizn .

Jego cia o zostanie spalone w piecu

krematoryjnym i b dzie rozsypane

na polach O wi cimia.

W celi mierci o. Maksymiliana

modli o si  dwóch papie y: Jan Pawe

II i Benedykt XVI. W roku 1984, wspó -

wi niowie O wi cimia, ufundowali

w. Maksymilianowi tablic  z wielce

mówi cym napisem: „O pami ,

nie o zemst  prosz  nasze cienie.

Los nasz dla was przestrog  ma by ,

nie legend . Je eli ludzie zamilkn ,

g azy wo a  b d ”.

O. Kolbe mia  pisa  z O wi cimia

przestrog , która dotyczy i nas:

„Gdy Boga wygoni si  z ycia ludzkie-

go, tam ju  nie ma cz owieka, pozosta-

je tylko numer”. To m dre zdanie!

Mo na to odnie  i do naszych

rodzin. Je li zabraknie Boga w rodzi-

nie, je eli si  Go wygoni, pozostaje

ruina, dlatego o. Kolbe zawsze mówi ,

e do swojej rodziny trzeba zaprosi

Maryj , która przygotuje miejsce

dla Jezusa. Zwraca  si  do Matki

Bo ej: „Gdy Ty wejdziesz, tam ask

nawrócenia i u wi cenia wypraszasz”.

Ojciec Maksymilian jest otoczony

p aszczem Matki Bo ej Niepokalanej,

która ask  u wi cenia wyprasza

nam u swojego Syna, Jezusa Chry-

stusa. Po prawej i lewej stronie tego

pos gu znajduj  si  liczne wota,

które ofiarowali pielgrzymi za otrzyma-

ne aski przez po rednictwo

w. Maksymiliana. Po prawej i lewej

stronie dwie postacie: S uga Bo y

Stefan kardyna  Wyszy ski, wielki

czciciel Matki Bo ej Cz stochowskiej

oraz Pius XII, który zawierzy  ca y

wiat Niepokalanej.

Jeste my na rodku bazyliki.

Patrzymy na mozaik  z dat  10 pa -

dziernika 1982 roku, kiedy to Jan Pa-

we  II kanonizuje o. Maksymiliana.

Obok, w pasiaku, stoi Franciszek Ga-

jowniczek, za którego o. Maksymilian

odda ycie. Druga mozaika przedsta-

wia og oszenie dogmatu o Niepokala-

nym Pocz ciu – 8 grudnia 1854 roku.

Kl cz ca dziewczynka, to w. Berna-

detta Soubirous, której w roku 1858

objawi a si  Matka Bo a potwierdza-

j c tytu  Jej przys uguj cy, jako

O tarz w. Antoniego z Padwy

(C.d. ze s. 7)
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Niepokalanie Pocz tej. Mo na powie-

dzie , e to, co papie  zatwierdza na

ziemi, potwierdza równie  i niebo.

Patrzymy na ko ció , gdzie modli

si  starszy zakonnik. Jest to brat

Angelus, który zosta  przyj ty do

zakony jeszcze przez o. Maksymilia-

na. Zosta  przyj ty przez wi tego.

Spotyka  si  ze wi tym za jego ziem-

skiego ycia. W tej chwili wspólnota

franciszka ska w Niepokalanowie

liczy oko o 150 zakonników, dlatego

wszystko, co znajduje si  w tej bazyli-

ce jest dzie em zdolnych braci, a wi c

witra e, rze by, o tarze, pos gi, figury.

Sami tez zakonnicy 20 maja 1939 roku,

zrobili wykop pod budow  tej e bazy-

liki. W jej wystrój i pi kno w o yli swo-

je serce i umys , wype nione wiar

i mi o ci  do Niepokalanej i Jezusa.

Wojna przerwa a prace budowlane,

a pierwsz  ceg  po o ono dopiero

30 kwietnia 1948 roku. Pierwsza

Msza wi ta zosta a odprawiona

8 grudnia 1949 roku, a uroczysta

konsekracja mia a miejsce 3 pa dzier-

nika 1954 roku. 30 kwietnia 1980 roku,

papie  Jan Pawe  II nada  jej tytu

bazyliki mniejszej. W wi tyni znajduje

si  tablica upami tniaj ca dzie

konsekracji, której dokonali biskupi:

Wac aw Majewski i Karol

Niemira. Ksi dz Prymas by  wtedy

internowany.

Na zako czenie pobytu w tej

bazylice stajemy jeszcze przed marmu-

row  ambon , która jest dzie em

wysokiej klasy. Jest to „przyk ad

koronkowej pracy wykonawców,

pe na ozdób i symboli. Marmurowa

por cz w formie wst gi, to arcydzie o

sztuki kamieniarskiej” – czytam

w informatorze „Bazylika”. A nasz

o. Przewodnik opisuje t  ambon :

czterech Ewangelistów, Chrystus

nauczaj cy z odzi. Jest ambona histo-

ryczn , bo z niej g osili s owo Bo e

wielcy ludzie Ko cio a, dzi  S udzy

Bo y – Stefan kardyna  Wyszy ski

i Karol kardyna  Wojty a, który

jako metropolita krakowski, cz sto

tu przybywa . Sufit jest miniatur

sklepienia bazyliki w. Piotra w Waty-

kanie. W czasie najwi kszych uroczy-

sto ci jest przepi knie o wietlony.

Na tle g ównego o tarza robimy sobie

pami tkowe zdj cie.

Par  minut po godzinie 16:00

udajemy si  na „Panoram  Tysi cle-

cia”? Jej pe na nazwa brzmi: „Panora-

ma Tysi clecia Chrze cija stwa”.

W ci gu 36 minut przed naszymi

oczami przesuwa si  panorama ojczy-

stych dziejów, która u pocz tków

swoich spowita jest ba niami i legen-

dami. Pocz wszy od chrztu Polski

w roku 966, a  po czasy Jana Paw a II,

franciszkanie z Niepokalanowa

przygotowali co  w rodzaju ruchomej

szopki czy teatrzyku, w którym wyst -

puje oko o 140 figur ukazuj cych

postacie wybitnych Polaków, wi -

tych, uczonych, pisarzy, poetów,

artystów, którzy przyczynili si  do

umocnienia wi zów Narodu z Ko cio-

em. To dobra katecheza, a nawet

lekcja historii i literatury. Ta panorama

funkcjonuje ju  40 lat i stale cieszy si

nies abn cym zainteresowaniem.

„W sposób czytelny dla ka dego

przedstawia ‘co na przestrzeni dziesi -

ciu wieków Ko ció  da  Polsce,

a Polska Ko cio owi’. Przypominaj c

momenty rado ci (pocz tki pa stwa),

smutku (rozbiory, wojny) i optymizmu

(nasz rodak – papie em), dostarcza

wspania ych i wznios ych prze y

religijnych, duchowych i patriotycz-

nych. Jest ona równie  przypomnie-

niem, e ‘od tysi ca lat trwa wi te

przymierze mi dzy Zbawicielem

a naszym narodem. Na stra y tego

przymierza stoi Matka Ko cio a –

„Bogurodzica Dziewica, Bogiem

s awienia Maryja”.

Wychodzimy z tej swoi cie poj -

tej katechezy, lekcji historii, literatury

i patriotyzmu, pada deszcz, który

(C.d. na s. 10)

Ambona z kararyjskiego marmuru
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za chwil  przejdzie w ulew . Ten czas

wype niamy udaj c si  do przyklasz-

tornej ksi garni, gdzie czynimy zaku-

py dewocjonaliów oraz ksi ek.

Troch  zel a o, wi c niektórzy korzy-

staj  z sakramentu pokuty i pojedna-

nia, aby w czasie Mszy wi tej przy-

st pi  do Sto u Pa skiego. Inna

grupa uda a si  do kaplicy w. Mak-

symiliana. Tu spotykamy m odego

franciszkanina, która z wielk  ochot

opowiada nam o tym, jak powsta

Niepokalanów i dlaczego. Mówi: jest

taka krótka historia, ale musimy si

cofn  do czasów, kiedy Maksymilian

studiowa  w Rzymie i tam przygoto-

wywa  si  do kap a stwa. Kiedy

pewnego dnia wraz z kolegami prze-

chadzaj c si  po ulicach Rzymu,

zobaczy  wielk  manifestacj  ludzi,

którzy reprezentowali masoneri .

Masoneria dzia a do dnia dzisiejsze-

go, jest mocno zakonspirowana,

tajna, ale pr nie dzia aj ca. Jest zna-

na g ównie w Europie. Na jej temat jest

wiele publikacji. Masoni nie li ze sob

sztandary koloru czarnego, na któ-

rych by y wizerunki szatana, Lucyfe-

ra, depcz cego g ow w. Micha a

Archanio a, za  ludzie wykrzykiwali

blu niercze has a, e ju  nied ugo

po ca ym wiecie nastanie królestwo

szatana, który zasi dzie nawet na

tronie w Watykanie, a papie  b dzie

mu za Szwajcara, czyli za s u cego.

Maksymilian Kolbe jako kleryk zoba-

czywszy ca  t  sceneri  nie móg

zrozumie , nie móg  poj , e to

w Rzymie, w wiecznym mie cie,

u kolebki chrze cija stwa, niedaleko

grobu w. Piotra, pierwszego papie a,

ludzie w bezczelny sposób id  i skan-

duj  imi  szatana, a wi c propaguj c

z o. Dziel c si  tymi prze yciami

ze swoimi wspó bra mi, z seminarium,

postanowili co  z tym zrobi . Najpierw

spraw  trzeba oprze  na kolanach,

pomodli  si  o wiat o Ducha wi te-

go, a tak e zwróci  si  do Matki Bo-

ej. Dzi ki temu Maksymilian wpad

na genialny pomys . Z 16/17 pa dzier-

nika 1917 roku, wraz z sze cioma

wspó bra mi klerykami, którzy wraz

z nim studiowali w Rzymie, zak ada

stowarzyszenie katolickie, które po

acinie brzmi „Militia Immaculatae” –

„Rycerz Niepokalanej”. Maksymilian

wyznaczy  cel, rodki i warunki,

ale na statutow  dzia alno  trzeba

by o uzyska  zgod  prze o onych, ich

aprobat . Otrzyma  pozwolenie nawet

od jednego z kardyna ów rzymskich,

a co najwa niejsze tak e ustne b ogo-

s awie stwo od papie a Benedykta

XV. Ju  jako kap an, w roku 1919,

wróci  do Polski. Swój pobyt w Rzy-

mie uwie czy  dwoma doktoratami.

Zosta  wyk adowc  we franciszka -

skim Wy szym Seminarium Duchow-

nym w Krakowie. W ród kleryków

zak ada stowarzyszenie „Rycerstwa

Niepokalanej”. Potem b dzie to czyni

tak e w Grodnie. Postanawia za o y

gazet , czasopismo, dzi ki któremu

móg by szerzy  idee Rycerstwa

Niepokalanej.  I oto w Krakowie,

w styczniu 1922 roku, w prywatnej

drukarni, udaje mu si  wydrukowa

pocz tkowo skromny, bo tylko pi cio-

tysi czny nak ad „Rycerza Niepokala-

nej”. Prze o eni widz c, e o. Maksy-

milian zak ada wydawnictwo,

postanawiaj  go przenie , gdy  w

Krakowie nie ma ku temu stosownych

warunków. Postanawiaj  go przenie

do Grodna. Tam w klasztorze rozpo-

czyna swoj  dzia alno  i to na szero-

ka skal . Pracuje tam w latach 1922 –

1927. Wkrótce si  okazuje, e i tamtej-

szy klasztor jest za ma y, bo co jaki

czas o. Maksymilian kupuje maszyny

drukarskie, z miesi ca na miesi c,

z roku na rok, przybywa ich coraz

to wi cej. Zwi ksza si  tak e liczba

prenumeratorów, a tym samym wzra-

sta nak ad. Co ciekawe, pod wp ywem

tre ci zawartych w „Rycerzu Niepoka-

lanej”, przybywa nowych powo a

franciszka skich. M odzi ch opcy chc

si  po wi ci  idei jak  g osi o. Mak-

symilian, a wi c Rycerstwu Niepoka-

lanej, przez ca kowite oddanie si

Niepokalanej. Klasztor okaza  si

za ma y i nieprzystosowany do tak

szeroko zakrojonej dzia alno ci

wydawniczej. O. Kolbe szuka nowe-

go miejsca. W czerwcu 1927 roku my-

li, gdzie przenie  wydawnictwo,

gdzie jest taki klasztor, który odpowia-

da by takim warunkom. Rozmy laj

nad tym bracia wraz z o. Maksymilia-

nem, który twierdzi, e je eli Rycerstwo

Niepokalanej jest dzie em Matki

Bo ej, a on tylko narz dziem w Jej r -

kach, to niech Niepokalana mu dopo-

mo e. Spraw  omadla na ró a cu.

Modli si  do Matki Bo ej i o modlitw

prosi swoich wspó braci zakonnych.

Opatrzno  Bo a go nie opuszcza,

bo nadarza si  pewna okazja. Jeszcze

w Grodnie zapoznaje si  on z pewnym

bardzo bogatym cz owiekiem, który

pochodzi z arystokracji, z rodziny

ksi cej, z Janem Druckim – Lubec-

kim.  Ksi  ten mia  wiele posiad o ci

w przedwojennej Polsce, dok adnie

dziesi , m. in. w Teresinie. W lipcu

1927 roku dochodzi w Grodnie

do pierwszego spotkania, pierwszych

rozmów mi dzy o. Maksymilianem

a ksi ciem Janem. O. Maksymilian

przedstawi  mu swoje plany, marzenia

i idea y. Prosi  ksi cia Jana, aby w swo-

jej askawo ci ofiarowa  w Teresinie

(C.d. ze s. 9)

Cela w. Maksymiliana
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cho  skrawek ziemi pod budow

nowego klasztoru – wydawnictwa.

I ksi  si  zgadza. Zgadza si  ofiaro-

wa  5 morgów ziemi czyli 2 ha. Na

obranej, wytyczonej ziemi, w szcze-

rym, pustym polu, na ciernisku.

O. Kolbe 5 sierpnia 1927 roku, stawia

figurk  Matki Bo ej Niepokalanej.

Ta figurka stoi do dnia dzisiejszego

obok pierwotnej kaplicy. Figurka ta,

dnia 6 sierpnia tego  roku, zostaje po-

wi cona przez ks. proboszcza przed-

wojennej parafii, Józefa Wierzejskie-

go, z s siedztwa, w obecno ci

o. Maksymiliana, jego brata o. Alfon-

sa oraz kilkunastu ludzi z pobliskich

miejscowo ci, z s siednich wiosek.

Kiedy Figurka jest ju  po wi cona,

1 pa dziernika tego roku, formalnie

ten kawa ek ziemi zostaje przepisany

ojcom franciszkanom na r ce

o. Maksymiliana. Ju  5 pa dziernika

rozpocz to budow  tej kaplicy.

G ównym architektem – budowniczym

by  brat Zeno ebrowski, który

potem wraz z o. Maksymilianem wyje-

cha  na misje do Japonii i tam pozosta

ju  do mierci. Japo czycy ju  za y-

cia wystawili mu pomnik za jego pi k-

n , bezinteresown  prac  w ród naj-

biedniejszych. Zas yn  szczególnie

z niesienia pomocy ofiarom wybuchu

bomby atomowej na Hiroszim

i Nagasaki. On rob  projrkty, plany,

st d mo na powiedzie , e by  g ów-

nym budowniczym. Budowa tej kapli-

cy posuwa a si  bardzo szybko, bo ju

12 listopada 1927 roku, o. Maksymi-

lian odprawia tu pierwsz  Msz wi -

t , w tej dopiero co „skleconej” kapli-

cy. Nie ma jeszcze sta ego o tarza, tylko

prowizoryczny, nie ma awek, nie ma

nawet pod ogi. Kiedy zosta a wybu-

dowana kaplica, zaj to si  budow  s -

siedniego baraku, gdzie mie ci si  cela

o. Maksymiliana, sypialnie dla zakon-

ników i wreszcie trzeci barak, gdzie

mia y by  umieszczone maszyny dru-

karskie. W nocy z 20/21 listopada 1927

roku, o. Maksymilian przewozi poci -

giem z Grodna prawie wszystkie ma-

szyny drukarskie i zabiera wszystkich

wspó braci zwi zanych z wydawnic-

twem. Pierwsza wspólnota na nowym

miejscu liczy 20 zakonników, 18 braci

i dwóch kap anów – o. Maksymilian

i o. Alfons Kolbowie. Rano, 21 listo-

pada, przyje d aj  z Grodna do stacji

kolejowej Szymanów (obecnie ta sta-

cja nazywa si  Teresin Niepokalanów).

Kiedy ycie klasztorne zacz o ju

funkcjonowa , kiedy zosta y ju  usta-

wione maszyny drukarskie, to 7 grud-

nia, a wi c w przeddzie  uroczysto ci

Matki Bo ej Niepokalanie Pocz tej,

o. Maksymilian prosi wy szego

prze o onego, ojca prowincja a,

o uroczyste po wi cenie nowo wybu-

dowanego klasztoru – wydawnictwa.

Pierwsza wspólnota zastanawia si

jak  da  nazw  nowemu klasztorowi,

nowej placówce. Ze strony wspó bra-

ci padaj  ró ne propozycje: Ogród

Niepokalanej, Gród Maryi, itp.

Sam prowincja  zaproponowa  jedn ,

krótk  nazw : Niepokalanów. Nazwa

wywodzi si  od Naj wi tszej Maryi

Panny Niepokalanie Pocz tej. Miejsce

to jest szczególne, bo u wi cone

prac , modlitw  i yciem o. Maksymi-

liana Kolbego, ale i nie tylko, bowiem

mamy tu jeszcze na bocznych cianach

tej e kaplicy, cztery obrazy. S  to dwaj

Figurka Matki Bo ej Niepokalanej

(C.d. na s. 12)
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Kaplica w. Maksymiliana

Bazylika pw. NMP Niepokalanej Wszechpo redniczki ask
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bracia zakonni i dwaj kap ani. To nasi

m czennicy z O wi cimia, którzy

w roku 1941 i 1942, zgin li w tym miej-

scu ka ni. 17 lutego 1941 roku jest

drugim i ostatnim dniem aresztowania

o. Maksymiliana i czterech kap anów.

Wywiezieni s  najpierw do Warszawy,

na Pawiak, do najbardziej surowego

wi zienia i po kilku miesi cach wszy-

scy zostaj  wywiezieni do O wi cimia.

Jak wszyscy wiemy, o. Maksymilian

oddaje ycie za ojca rodziny, Francisz-

ka Gajowniczka, oczekuj c na mier

w bunkrze g odowym. Od strony teo-

logicznej rzecz ujmuj c, by  to czas

oczekiwania na narodziny dla nieba.

O. Pius Bartosik i o. Antonin Bajecki,

po kilku miesi cach ycia obozowe-

go, oddaj ycie za wiar . Pozostali

dwaj ojcowie, o. Justyn i o. Urban,

po wyzwoleniu z obozu, wracaj

do Niepokalanowa. Ale na tym nie

koniec, bo ju  po mierci Ojca Za o y-

ciela, w pa dzierniku 1941 roku, jest

nast pne aresztowanie siedmiu braci

zakonnych, a w ród nich jest brat

Bonifacy ukowski i brat Tymoteusz

Trojanowski. Niemcy szukaj  w klasz-

torze zakonników, którzy pe ni  tu

jakie  znaczniejsze funkcje, s  odpo-

wiedzialni za konkretne dzie o. Brat

Bonifacy, zecer, by  g ównym druka-

rzem, dlatego jest namalowany przy

sk adaniu „Rycerza Niepokalanej”

obok maszyny drukarskiej, za  brat

Tymoteusz, ju  po wydrukowaniu,

pakowa  „RN”, zanosi  na poczt ,

a ponadto opiekowa  si  chorymi

wspó bra mi. Czeka a ich ta sama dro-

ga: kilka miesi cy na Pawiaku i do

O wi cimia, gdzie po kilku miesi cach

ycia obozowego, w g odzie i ch odzie,

oddaj ycie za wiar . Jan Pawe  II,

13 czerwca 1999 roku, kiedy by  w Pol-

sce, spo ród 108 m czenników II woj-

ny wiatowej, wyniós  do chwa y o -

tarzy tak e siedmiu franciszkanów

konwentualnych, czyli tych, co cho-

dz  w czarnych habitach. W ród tej

liczby czterech by o z Niepokalanowa,

a trzech z Bia orusi, którzy w bestial-

ski sposób zostali zamordowani przez

Niemców. O. Hermana i o. Achillesa

ywcem spalono w stodole, za

o. Innocentego Niemcy bardzo tortu-

rowali  wk adaj c do ust w a i pod

ci nieniem strumienia wody rozrywali

p uca. To niesamowite bestialstwo.

Od tego pami tnego – 1999 roku –

liczba wi tych franciszka skich

powi kszy a si  o nowych or downi-

ków w niebie.

S owa te, w krótkim czasie wypo-

wiedzia  jeden ze wspó braci zakon-

nych, gdy pieszyli my si  do bazy-

liki, na Msz wi t , na godzin  18:00.

By a to Msza w. koncelebrowana,

w której w gronie dwóch ojców fran-

ciszkanów, równie  wzi em udzia ,

odprawiaj c j  w intencji wszystkich

naszych pielgrzymów. Zostali my

przywitani bardzo yczliwie i ciep o.

T  atmosfer yczliwo ci da o si

odczu  wsz dzie, bo jeszcze po Mszy

wi tej podszed  do  nas starszy

ojciec zakonny i raz jeszcze t umaczy

nam symbolik  poszczególnych o ta-

rzy. W czasie kolacji nawiedzi  nas

o. gwardian, Stanis aw Pi tka, który

przysiad  si  do naszego sto u, gdzie

zasiada em z innymi pielgrzymami.

Nocleg by  znakomity, niepodobny do

trudów pielgrzyma, bo wygodne, czy-

ciutkie pokoiki, ciep a i zimna woda,

prysznic, same wygody. Sen te  by

smaczny, bo poprzednia noc by a za

krótka ze wzgl du na nocny wyjazd.

(C.d.n.)

Ks. Andrzej Skiba

(C.d. ze s. 11)

Pielgrzymi wewn trz Bazyliki
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W minion  niedziel , 27 sierpnia,

w Sieniawie Jaros awskiej, odby y si

XXIII Do ynki Archidiecezjalne. Ha-

s em tegorocznych do ynek by y s o-

wa: „Do Matki Mi osierdzia”. Podob-

ne do ynki, cho  na miar  Gminy

Sanok, odby y si  we Falejówce. Ich

organizatorem by  wójt Gminy, p. mgr

Mariusz Szmyd. Skorzysta em z zapro-

szenia i o godzinie 14:30 wraz z miej-

scowym ksi dzem proboszczem Józe-

fem Jo cem oraz ks. Wojciechem

Przystaszem, rodakiem falejowskim,

który obecnie pracuje w Teksasie, sta-

n em przy o tarzu Pa skim, aby

wspólnie wyrazi  Panu Bogu dzi k-

czynienie za tegoroczne zbiory oraz

uznanie dla trudu rolniczej pracy.  Ca a

oprawa do ynkowa by a dobrze prze-

my lana i przygotowana. O godzinie

14:30 wyszli my procesjonalnie pod

ko ció , aby powita  korowód do yn-

kowy i wprowadzi  go do ko cio a.

Rozpocz a si  Msza wi ta, której

przewodniczy  ks. Józef i który te

wyg osi  kazanie. W s owie Bo ym

nawi za  do czasów Starego Testa-

mentu, kiedy to ydzi obchodzili wi -

to dzi kczynienia za plony. Wyrazem

tego dzi kczynienia s  wie ce do yn-

kowe i nasza, tu obecno . Jest to

dzie  dzi kczynienia za wielkie dary

jakie otrzymujemy od Pana Boga.

W Starym Testamencie czytamy o pier-

wocinach p odów rolnych, które przy-

noszono do wi tyni. W Nowym Te-

stamencie znajdujemy te  nawi zanie

do chleba powszedniego, do ziarna,

które pada na ró n  gleb , które przy-

nosi zró nicowany plon czy o cudow-

nym rozmno eniu chleba. Pan Jezus

mówi o chlebie codziennym, ale roz-

mna aj c chleb dla g odnej rzeszy lu-

dzi, mówi te  o Chlebie daj cym ycie

wieczne. Tym Chlebem jest sam Jezus,

Jego Cia o. Ziarno wrzucone w ziemi

przechodzi przez ró ne koleje i cho

miotane jest ró nymi nawa nicami, to

jednak wszystko przetrzyma i wyda

obfity plon. Trzeba tylko wielkiej cier-

pliwo ci ze strony rolnika. Ziarno

wrzucone w ziemi  jest tajemnic , któ-

ra rodzi nowe ziarno, podobnie jak ta-

jemnic  jest Chleb daj cy ycie wiecz-

ne. Oprócz chleba, który le y na na-

szym stole, trzeba nam Chleba

daj cego ycie wieczne. Dzi  rodzi si

pytanie: jakiemu bogu chcemy s u-

y ? - „Chcemy s u y  Bogu!” – Bogu

prawdziwemu, s yszeli my dzi

w pierwszym czytaniu.

Ks. Józef Joniec nawi zywa  tak e do

Uroczysto ci Naj wi tszej Maryi Pan-

ny Cz stochowskiej, której sanktu-

arium jest usytuowane na górze.

W Pi mie wi tym najwa niejsze wy-

darzenia mia y miejsce na górze. Zna-

czy to, e z wyj ciem na gór  zwi za-

ny jest trud, jak trudem jest praca

rolnika, za któr  dzi  dzi kujemy Bogu

przez Maryj .

Po Mszy wi tej korowód z wie -

cami do ynkowymi przeszed  do miej-

scowego parku, gdzie stoi zniszczony

dwór z czasów dawnej wietno ci.

Miejsce jednak jest pi kne, bo w cie-

niu dostojnych, starych drzew.

Pewnego rodzaju niespodziank

by o krótkie przemówienie wicepremie-

ra i ministra rolnictwa Andrzeja Lep-

pera, który bawi  w Odrzechowej i tam

na pro b  Pana Wójta powiedzia  par

s ów zapewniaj c w nich o swoim

wsparciu, bo gminy Podkarpacia s

mu szczególnie bliskie, bo tu jest te-

ren czysto ekologiczny i tu produko-

wana ywno  mo e przynie  Polsce

Do ynki
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(C.d. na s. 16)

chlub  i s aw  na ca ym wiecie.

G os zabra  gospodarz do ynek, wójt

Gminy Sanok, Mariusz Szmyd. Mówi ,

e z wielk  przyjemno ci , ju  po raz

ósmy z rz du, ma zaszczyt otwiera

gminne uroczysto ci do ynkowe, tym

razem w go cinnej Falejówce. Dzisiej-

sze do ynki – mówi  – to do ynki re-

kordowe, poniewa  przyst pi o do

nich jedena cie grup do ynkowych.

Do ynki to równie  czas podsumowa ,

to dzi kczynienie i podzi kowanie za

plony, które mimo niesprzyjaj cej aury

(susza, nawa nice, powodzie, grado-

bicia, tr by powietrzne), a nasi rolnicy

z wielkim umi owaniem, z wielkim za-

pa em wykonywali swoj  prac , aby

tu, we Falejówce obchodzi  swoje

wi to, czas zako czenia niw. To do

Was, Drodzy Rolnicy, kieruj  te s o-

wa, które wiadcz  o Waszym przy-

wi zaniu do ziemi, które zosta o Wam

przekazane z pokolenia na pokolenie.

To, co zosta o Wam przekazane, mog

powiedzie  wyssane z mlekiem matki,

to umi owanie tej ziemi. To jest obo-

wi zek, e co rano wstajecie, ci ko

pracujecie, k adziecie si  spa  bardzo

pó no, aby na naszym codziennym

stole nie zabrak o tego, co jest najwa -

niejsze: chleba naszego powszednie-

go. Dzi  cisn  mi si  dla Was s owa

podzi kowania, my l , e b d  one

najbardziej adekwatne dla Waszego

trudu, to „Bóg Wam zap a ” za Wasz

prac , za Wasz  trosk , aby nasze sto-

y by y pe ne chleba, aby go nie bra-

kowa o.

Na koniec swojego wyst pienia

Pan Wójt podzi kowa  wszystkim, któ-

rzy przyczynili si  do zorganizowania

do ynek we Falejówce.

Momentem podnios ym tej cz ci

uroczysto ci do ynkowej by o prze-

kazanie przez starostów do ynek

bochna chleba Gospodarzowi do y-

nek. Chleb to symbol warto ci ponad-

czasowych – mówi  prowadz cy. Prze-

kazanie chleba poprzedzi a pie :

„Plon, niesiemy plon”. Staro cina,

pani Krystyna Gamara, pochodzi

z Falejówki, która piecze chleb na li-

ciu kapusty, gospodaruje na siedmiu

ha ziemi, ma pi cioro dzieci i sze cioro

wnucz t.  Starosta, pan Wojciech Pie-

cuch, pochodzi ze Srogowa Górnego

i gospodaruje na o miu ha ziemi.

„W naszym r ku – zacz  Starosta

– dorodny bochen chleba, efekt pra-

cy rolnika z naszej podkarpackiej

Gminy Sanockiej. Upieczony w trady-

cyjny sposób, z m ki i ziarna
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z tegorocznych zbiorów.  Symbolizuje

on koniec niw wraz z wie cami do-

ynkowymi, wykonany z darów ziemi

przez kobiety wiejskie. Zanim przeka-

 ten oto bochen chleba na r ce pana

Wójta Gminy Sanok, chcia bym bar-

dzo serdecznie podzi kowa  w imie-

niu Staro ciny i swoim za docenienie

naszej pracy rolniczej … Po wr cze-

niu chleba od piewamy „Hymn ch op-

ski”. Tak jak brzmi  s owa tego hym-

nu, tak wygl da wie  polska. Jest ona

przywi zana do ziemi, kochaj ca tra-

dycj  i rodzin , wierz ca w Boga i ko-

chaj ca Ojczyzn . Ch op polski zawsze

ziemi  szanuje, cieszy si  z ka dego

plonu, chocia  nie zawsze ten plon jest

obfity. Ziemia urzeka go swoim pi k-

nem krajobrazu i folkloru. Za t  ziemi

odda nawet ycie, czego dowodem jest

pomnik rozstrzelanych ch opów w tej-

e miejscowo ci.

Panie Wójcie! Na Pana r ce prze-

kazuj  ten bochen chleba, aby go Pan

m drze i sprawiedliwie podzieli , eby

adnej rodzinie w naszej gminie go nie

zabrak o i eby za tym chlebem nasza

m odzie  nie musia a wyje d a  za

granic .

Pan Wójt wzi  przygotowane

wcze niej ma e kromeczki chleba i dzie-

li  si  nimi podchodz c do zebranych

tam ludzi.

Uroczysto ci do ynkowe, to swo-

isty rytua  wypracowany w ci gu d u-

gich lat tworz cej si  tradycji. Do g ów-

nych punktów do ynek nale y wie-

niec do ynkowy i przekazanie chleba

gospodarzowi do ynek. Do ynkom

towarzysz  obrz dy ludowe, a ich pra-

pocz tki si gaj  podobno czasów s o-

wia skich.

Bardzo podnios ym punktem tych

uroczysto ci by a prezentacja wie -

ców do ynkowych. T  prezentacj

rozpocz a pie  „B ogos awiony

chleb ziemi czarnej”.  Ka da miejsco-

wo  wywo ana do prezentacji, po-

cz wszy od Falejówki, przedstawia a

swój program, który ods ania  dzieje

danej wioski, osi gni cia, nadzieje

i marzenia na lepsze jutro. Czasem by a

to ostra satyra, jak by o to w przypad-

ku grupy z Dobrej.

My l , e takie spotkania s

potrzebne dla wszystkich, bo przecie

tylu z nas ma swoje korzenie na wsi.

A ju  wszyscy korzystamy z pracy

rolnika, z chleba. Wielkie uznanie

nale y si  wykonawcom wie ców do-

ynkowych, za ich pomys y, za trud

przygotowania, bo niektóre z nich

zaj y dwa tygodnie pracy. Takie spo-

tkania ludzi jednocz , daj  wytchnie-

nie od codziennych trosk i ci kiej pra-

cy. Czas nagli , wi c musia em si

po egna  z dalszym przebiegiem

uroczysto ci.

Ks. Andrzej Skiba


