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Mk 4, 26

„Kto przyjmujmuje jedno z tych dzieci

w imi  moje, Mnie przyjmuje”.

          Mk 9, 37
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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Wa ne miejsce w dzisiejszej Ewan-
gelii zajmuje dziecko. Gdy Jezus
mówi  o swoim cierpieniu, o czekaj -
cej Go mierci, uczniowie sprzeczali
si , który z nich jest najwa niejszy
(Mk 9,30-34 – dzisiejsza Ewangelia).
Wtedy Jezus przywo a  dziecko
i postawi  przed nimi (Mk 9,36). To
w a nie ma e, nieznane z imienia,
nawet nie wiemy, jakiej p ci, dziecko
sta o si  wa nym bohaterem w prze-
kazie Dobrej Nowiny.

Dziecko jest symbolem niewinno-
ci, albowiem nie ma jeszcze wyrobio-

nego poczucia z a. Je li nawet czyni
co  z ego, to bardziej z nie wiadomo-
ci, ani eli z przewrotno ci. Dziecko

jest zale ne od doros ych, od swoich

rodziców, albowiem samo nie mo e
zdoby rodków do ycia i utrzyma-
nia. Dziecko jest tak e bardzo ufne,
atwo si  przywi zuje do osoby,

która okazuje mu mi o . Osoba, któr
kocha, staje si  dla niego autorytetem
i t  osob  pragnie na ladowa .

Jezus stawiaj c dziecko przed
doros ymi chcia  uwypukli  te cechy
cz owieka, które uosabia dziecko.
W innym miejscu powiedzia , e tylko
ten, kto stanie si  jak dziecko osi gnie
Królestwo Niebieskie (por. Mk 10,13-
16). A wi c nasze odniesienie si
do Boga ma by  podobne do relacji
dziecka wobec ojca i matki. Powinni-
my by wpatrzeni w Boga tak,

jak wpatruje si  dziecko w swoich

„Je eli si  nie staniecie jak dzieci…”

ukochanych rodziców. Powinni my
zawierzy  Bogu, bo bez Jego pomocy
nic nie jeste my w stanie uczyni .
Powinni my by  jak dzieci wobec z a;
wszak dzieci nie maj  ci kich
grzechów, jeszcze nie pozna y niszczy-
cielskiej si y grzechu miertelnego.
Powinni my te  by pokorni
jak dzieci, bo bez poczucia zale no ci
od Boga atwo wbi  si  w nieujarz-
mion  pych .

A pycha jest niebezpiecznym
grzechem, cho  nieraz bardzo bagate-
lizowanym. To pycha by a przyczyn
upadku anio ów i pierwszych rodzi-
ców, kiedy chcieli by  równi Bogu.
To pycha jest przyczyn  sporów, wa-
ni, nieuczciwo ci, zn cania si  i upo-

karzania bli nich, niesprawiedliwo ci
i wyzysku. To pycha, dza posiada-
nia i panowania, jest g ówn  przyczy-
n  wojen na wiecie, o czym pisze
w. Jakub w II czytaniu (por. Jk 4,1-2).

Jezus ukazuje nam lekarstwo na
pych , a tym lekarstwem jest przeciw-
stawna cnota, czyli pokora. T  pokor
praktykowa  On sam, cho  obiektyw-
nie by  kim  najwi kszym i godnym
najwy szej czci jako Bóg. Nigdy si
jednak nie wywy sza , lecz przeciwnie:
by  pokorny, umywa  uczniom nogi,
znosi  cierpliwie prze ladowanie;
wreszcie poni y  si  do ko ca,
a  do przygniecenia ci arem krzy a.
Przez pokor  zbawi wiat i tej pokory
uczy chrze cijan.

Pomy lmy chwil  nad cnot
pokory. Ka demu jej nieco brakuje,
bo kto my li, e jest naprawd  pokor-
ny, ju  przez to przejawia symptomy
pychy. Pokora to zawierzenie Bogu,
zgadzanie si  z dotykaj cym nas
krzy em, unikanie zazdro ci, troska
o potrzebuj cych. To b dzie przyj cie
cierpi cego Chrystusa, a kto Go
przyjmuje zostaje przenikni ty Jego
mi o ci  (por Mk 9,37).

Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

W roku 2002, ukaza o si  drugie
„poprawione, uzupe nione i znacznie
poszerzone wydanie”  ksi ki autor-
stwa o. Piusa M. Be cha, dominikani-
na, zatytu owane „Sanktuarium Ma-
ryjne w Borku Starym ko o Rzeszowa”.
Jest to praca bardzo donios a, oparta
na ród ach, które ods aniaj  przed
nami niezmiernie ciekaw  epok  sie-
demnastowiecznego my lenia, prawa
i pobo no ci, aby ukaza  nam nie tyl-
ko pocz tki klasztoru, ale odnie  si
do pocz tków kultu Matki Bo ej, któ-
ry w borkowskiej parafii rozwija  si
ju  oko o 1370 roku. Nale y przypusz-
cza , e kult ten rozwija  si  jeszcze
przed oficjalnym powstaniem diecezji
przemyskiej, a wi c przed rokiem 1375.
Akt Fundacyjny klasztoru ojców do-
minikanów w Borku Starym zosta  spo-
rz dzony po acinie, w Brzozowie,
w ówczesnej siedzibie biskupiej,
w dniu 10 lutego 1670 roku, za czasów
biskupa przemyskiego Stanis awa Sar-
nowskiego. By  to akt bardzo uroczy-
sty i podnios y. Zanim jednak dosz o
do wydania owego Aktu Fundacyj-
nego, nale a o wykona  szereg czyn-
no ci uprzedzaj cych, aby wszystko
odby o si  zgodnie z obowi zuj cym
wtedy prawem, tak ko cielnym jak
i wieckim. Genera  zakonu  Leonard
Hansen, w roku 1665 wyda  zezwole-
nie na przyj cie fundacji, uznaj c j  za
wielkie „dobrodziejstwo Bo e” w cza-
sach tak nieprzyjaznych dla religii
chrze cija skiej, gdy  trwa  wtedy
wojna ze Szwedami.

Dalszymi uprzednimi aktami by y
zapisy fundacyjne ks. Niwickiego,

z o one w Tyczynie w roku 1666, gdzie
w stosownym akcie fundator podaje
motywy tej fundacji:

„I dlatego ja, Stanis aw Maciej
z Ramnic Niwicki, Kanonik Ko cio a
Kolegiackiego w Jaros awiu i tam e
mansjonariusz, a tak e Prepozyt
Tyczy ski, gor cym sercem t  tak do-
brotliw , a zarazem pot n  Wspomo-
ycielk  Zbawiciela i przysz ego

S dziego, chwalebn  Matk  za Pa-
tronk  sobie dobieraj c na ostatni
moment mego ycia doczesnego
a pierwszy wiecznego, ze wszystkich
si  i gorliwo ci  ducha pragn c
J  z mego maj tku uhonorowa ,
powzi em zamiar zadba  o sprawy
religijne i przyzwoito  kaplicy
i Jej Obrazu znajduj cych si  na
polach wsi Borek Stary mojej parafii
borkowskiej. S  one od kilku wieków
s awne z powodu dziej cych si
tam cudów i zewsz d gromadz cego
si  licznie ludu, szukaj cego pomocy
w swoich ró nych udr kach. Nie s
jednak one, jak tego charakter religij-
ny wymaga, zadbane; nie maj  te
adnego ko cielnego zaopatrzenia.

Postanowi em wi c tam wprowadzi
i usadowi  now  siedzib  rodziny
dominika skiej Zakonu Kaznodziej-
skiego w. Dominika. On to z ogrom-
n  gorliwo ci  i staranno ci wi t
wiar  katolick  na ca ym wiecie,
kult i cze  chwalebnej Matki Boga
szerzy i w tym szerzeniu oraz pobu-
dzaniu nie ustaje”.

Do tych najwa niejszych warun-
ków jakie mieli sprosta  dominikanie
by a troska o wi ksz  chwa  Boga
i Matki Naj wi tszej. Chodzi o przede
wszystkim o rozwój kultu Maryi,
o wzrost ducha pobo no ci i chrze-
cija skiego ycia. Tych zobowi za

postawionych przez Fundatora by o
nieco wi cej, ale s  najwa niejsze.

Nast pny zapis fundacyjnie tego
samego fundatora mia y miejsce
w Przemy lu, 21 stycznia 1667 roku,
gdzie darbiorcy wymienieni s  ju
z imienia, nazwiska i pe nionej funkcji.
Byli to: przeor Dominik Brzechffa,
dr wi tej teologii oraz Konstantyn

Czerny, kaznodzieja generalny, sub-
przeor, promotor wi tego Ró a ca.

Kolejny zapis jest o tyle wa ny
i ciekawy, e odby  si  na Sanockim
Zamku, w roku 1669, w drug  niedzie-
l  po Wielkanocy. By  on przekazany
ojcu Rajmundowi Mojeckiemu, lekto-
rowi i wikariuszowi przy kaplicy NMP
w Borku Starym. W tym e samym
roku, 24 sierpnia,  Stolica Apostolska
wyrazi a zgod  na przyj cie tej funda-
cji. 10 lutego 1670 roku, biskup prze-
myski, Stanis aw Sarnowski, wyda
ko cow  decyzj  okre laj c cis e za-
sady fundacji. Dominikanom za  przy-
pomnia  obowi zki z tego aktu wyni-
kaj ce. Otrzymali tak e pozwolenie na
budow  klasztoru i ko cio a. „Apro-
bujemy, zatwierdzamy, ratyfikujemy,
przypisujemy, wcielamy, w czamy,
przydzielamy, zak adamy, fundujemy,
uposa amy” – to wielce uroczyste
i zobowi zuj ce s owa.

Akta tamtego okresu czasu pisa-
ne s  z wielk  staranno ci , kraso-
mówstwem, cz st  wielo ci  powta-
rzanych tytu ów i godno ci, które
w swojej formie s  urzekaj ce do tego
stopnia, e czasem czytelnik traci
orientacj , gubi c zasadniczy w tek
my li. Czym uzasadni  biskup Stani-
s aw Sarnowski potrzeb  tego Aktu
Fundacyjnego dla ojców dominika-
nów?  Oddajmy g os samemu ówcze-
snemu Pasterzowi diecezji: „A zatem

Pielgrzymuj c do sanktuarium Matki Bo ej

w Borku Starym

Cudowny obraz Matki Bo ej

w Borku Starym

Ko ció  w Borku Starym

wraz z klasztorem Ojców Dominikanów (C.d. na s. 4)
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My, Stanis aw Sarnowski, z aski Boga
i Stolicy Apostolskiej Biskup Przemy-
ski, Wieczysty Administrator Opactwa
Sulejowskiego, wszystkim i poszcze-
gólnym, obecnym i przysz ym zainte-
resowanym tymi sprawami o wiad-
czamy, e Przewielebny Maciej
Niwicki, Kanonik Jaros awskiego
Ko cio a Kolegiackiego, Prepozyt
Tyczy ski, pragn c da  dowód
wdzi czno ci za hojnie doznane od
Wszechmocnego Boga dobrodziej-
stwa, a tak e zywione zawsze w sercu
nabo e stwo do naj wi tszej Boga
Rodzicy Dziewicy Maryi, ujawni  tak-
e zewn trznym wspania ym wiadec-

twem kultu i czci. I dlatego dla zwi k-
szenia kultu Bo ego, na cze
Naj wi tszej Dziewicy Maryi i dla zba-
wienia swojej i swoich Przodków du-
szy, na powstanie Konwentu Zakonu
Kaznodziejskiego w. Dominika Pro-
wincji Polskie przy kaplicach: jednej
tej e Naj wi tszej Maryi Dziewicy od
prawie 300 lat przes awnej z powodu
ask i pobo no ci ludu do niej zewsz d

przychodz cego, drugiej za w. Krzy-
a; s  one ze sob  po czone, le  na

polach wsi Borek w rodku po owy
anu pola nale cego do ko cio a pa-

rafii borkowskiej, Prepozytury Tyczy -
skiej, województwa ruskiego, ziemi
przemyskiej – sum  ponad 10 tys.
florenów pochodz cej od ró nych
osób danych i urz dowo zapisanych
na powstanie tego  Konwentu…”.
Cytat to do  obszerny, ale decyduj -
cy o erygowaniu klasztoru ojców do-
minikanów, którzy stan  si  kustosza-
mi sanktuarium Matki Bo ej. Fundacja
dawa a utrzymanie dla dwunastu

zakonników.
Chc c pisa  czy mówi  o cu-

downym Obrazie, trzeba go gdzie
umiejscowi , a tak e wskaza , przynaj-
mniej w przybli eniu czas jego powsta-
nia i autora. Nie zawsze przychodzi to
atwo. Cz sto pozostajemy w sferze hi-

potez, przypuszcze , uogólnie . Pole
na którym namalowany jest Obraz ma
wymiary 55,5 cm na 63,5 cm. Wymiar
ca ego Obrazu wraz z ramami wynosi
66 cm na 73.5 cm. Obraz jest typow
Hodegetri  – Matk  Bo  Wskazuj -
c , czy Przewodniczk . Równie  Mat-
ka Bo a Cz stochowska zaliczana jest
do tego typu obrazów. W wydaniu
internetowym czytamy: „Maryja
w pó postaci w lewej r ce trzyma Dzie-
ci , za  prawa r ka ca  d oni  wska-
zuje na Nie jakby mówi a Id cie do

Jezusa. Cokolwiek wam ka e czyni ,

czy cie!. Suknia czerwona, p aszcz
okrywaj cy g ow  i ca  posta  na ze-
wn trz jest turkusowy (tj. ciemno nie-
biesko zielony), a od wewn trz jasno
zielony ze z otymi oblamówkami spi -
ty pod szyj  broszk . Dzieci  ok. pi -
ciomiesi czne (samo trzyma g ow  na
karku) bose, lew  r czk  dzier y ksi -
k  tak, e ona jest mi dzy d oni  a ko-
lanem, praw  wzniesion  do góry b o-
gos awi (dwa palce wyprostowane,
inne zgi te). Ubrane w sukni  szaro
zielon  po kostki z oblamówkami pod
szyj  i na r kawach. T o obrazu w gór-
nej cz ci stanowi  li cie i grona krze-
wu winoro li: symbol Eucharystii.
Li cie i listwy silnie z ocone. Barwy
odzie y jaskrawe, ludowe; bodaj e
sprzed koronacji w 1886”.

Znawcy dzie  sztuki twierdz ,
e obraz ten jest bardzo stary i swoje

korzenie ma na Wschodzie. Tam g ów-
nie malowano tego typu Obrazy –
Ikony. Znajduje si  w g ównym o ta-
rzu tamtejszego ko cio a – sanktu-
arium, którego budow  rozpocz to
w roku 1684.

Wiemy jednak, e Obraz ten znacz-
nie wcze niej znajdowa  si  w Borku
i cieszy  si  wielk  czci  wiernych. Pier-
wotn  budowl , drewnianym ko ció -
kiem, mia a by wi tynia na szczycie,
któr  wybudowa  ks. Andrzej. Przy
cudownym róde ku, nieopodal tego
ko ció ka wybudowanego pw. wi -
tych Aposto ów Piotra i Paw a,  znaj-
dowa  si  o rodek kultu Matki Bo ej.
Wspomniany kap an dostrzega  coraz
to wi ksze rzesze wiernych spiesz -
cych do Maryi, pomy la  wi c o zbu-

dowaniu bardziej dostojnego ko cio-
a. Decyzj  sw  zacz  realizowa

w latach 1418/1419. By o to na szczy-
cie wzgórza. Budowa trwa a – jak na
owe czasy – bardzo krótko: nieco po-
nad rok. Ta wi tynia by a dedyko-
wana wi temu Krzy owi lub Matce
Bo ej i wi temu Krzy owi. Konsekra-
cji tego ko cio a dokona  w roku 1420
arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski.
Wtedy to przeniesiono uroczy cie
czczony przy róde ku, w pierwotnym
ko ciele czy raczej kapliczce, od stu-
lecia Obraz do tego po wi conego
(konsekrowanego) ko cio a. Sprawa
tych ko cio ów czy raczej kaplic, dzi
nie jest  zbyt jednoznaczna. Jest pew-
ne, e kaplice te znajdowa y si  „na
szczycie wzgórza” wsi Borek, e by o
ich dwie: wi tego Krzy a i Matki
Bo ej czczonej w Cudownym Obra-
zie. Mówi  o nich akta fundacyjne.
Pó niej zosta y ze sob  po czone. 26
sierpnia 1886 roku obchodzono 550
rocznic  istnienia cudownego Obra-
zu. Pocz tki istnienia Obrazu si ga-
j  wi c roku 1336!  Po wiadczaj  to
do  liczne jak na owe czasy doku-
menty. Jest prawie pewne, e kult Ob-
razu Matki Bo ej by  wcze niejszy jak
powstanie parafii. Wiemy, e w roku
1419 proboszczem parafii by
ks. Andrzej, znany nam z imienia jako
pierwszy kap an tej wspólnoty
wiernych. Spory, w tpliwo ci zostaw-
my historykom, a sami zatrzymajmy si
przy obecnej wi tyni.

Obecny ko ció , gdzie znajduje si
cudowny Obraz, od samego pocz tku
ma swój zwi zek z dominikanami.
Na jego frontonie znajduje si  pos g
w. Dominika i w. Franciszka

z Asy u. By  rok 1684, dzie  16 wrze-
nia, kiedy rozpocz to budow

ko cio a. Konsekracja tego ko cio a
wybudowanego z wypalanej ceg y,
mia a miejsce 13 maja 1736 roku, a do-
kona  jej biskup Andrzej Pruski, su-
fragan przemyski. Jest on pod wezwa-
niem Wniebowzi cia Naj wi tszej
Maryi Panny oraz w. Jacka.

(C.d. ze s. 3)

Kapliczka z tajemnica ró a cow
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U góry tej wznios ej budowli
widnieje pies, który le y, opieraj c
swoje apy o ksi k , a w pysku trzy-
ma p on c  pochodni . Obok niego
znajduje si  okr g ziemi z krzy ykiem,
a nad nim aci ski napis: VERITAS,
co znaczy PRAWDA. W tych s owach
znajduje si  odniesienie do zasadni-
czych idei dominika skich, którzy
w swojej duchowo ci odwo uj  si  do
Chrystusa, który nazwa  siebie
„Prawd ”: „Ja jestem…prawd ”
(J 14,6). „Przyszed em rzuci  ogie  na
ziemi  i jak e bardzo pragn , eby on
ju  zap on ” ( k 12,49). Symbolika
psa wi e si  etymologicznie z nazw
zakonu: „dominikanie”, jako „Domini
canes” czyli „Pa skie psy”. Jest to
znak przys uguj cy tylko temu zako-
nowi. W internetowym przewodniku
po sanktuarium borkowskim czyta-
my1 : Dominikanie „maj  bowiem (…),
jak ka dy dobry pies, w Ko ciele
ostrzega , strzec i broni  swego Pana
– Chrystusa i Jego najwi kszego skar-
bu – Prawd  i j  g osi . eby za  to
czyni , powinni j  nieustannie pozna-
wa : trzyma apy na ksi ce!”
Przyzna  trzeba, e jest to bardzo do-
sadne t umaczenie, ale jak e aktualne
od zawsze w Ko ciele. W tak monu-
mentalnych budowlach ka dy
szczegó  o czym  mówi, ka dy szcze-
gó  ma swoje znaczenie, do czego
nawi zuje. Bogata jest symbolika
chrze cija ska.

Zanim wejdziemy do ko cio a,
zerknijmy na zegar s oneczny na cia-
nie po udniowej, stara tablic  ze skró-
tem I CH S, co na j zyk polski przet u-
maczymy: Jezus Chrystus Zbawiciel.
Jest te  i znak literowy S.A. – wi ta
Anna, znak obecno ci w. Anny
czczonej w tym ko ciele. Wita nas
te  M – Maryja. Dowiadujemy si ,
e „to miejsce jest s awne z powodu

obrazu Matki Bo ej i cudów od roku
1418”. Ta data oznacza aby rok
powstania na wzgórzu drewnianego
sanktuarium, gdzie mie ci  si  cudow-

ny Wizerunek.
Wchodz c do rodka ko cio a,

przychodzimy do o tarza g ównego,
który w stylu barokowym zosta
wykonany w Gda sku, aby ukl kn
przed Naj wi tszym Sakramentem
i odda  chwa  Panu. Tabernakulum
jest ol niewaj ce, a obok niego
dwa anio y adoruj ce tam Obecnego,
Pana i Boga. Tajniki jego wykonania
oraz nazwiska artystów, zostawmy
historykom sztuki, lub sami zagl dnij-
my do przewodników. To w a nie
w tym o tarzu znajduje si  cudowny
Obraz Matki Bo ej, który urzeka
swoim pi knem. Przed tym Obrazem lud
Bo y kl ka, aby Matce Pana i swojej
przedstawi  pro by, otworzy
przed Ni  swoje serca, szukaj c
pokrzepienia. W tym e ko ciele, po
lewej stronie, znajduje si  o tarz w.
Józefa, a po prawej w. Wincentego
Fereriusza. W stylu barokowym
znajduj  si  tak e pozosta e cztery
o tarze i ambona. S  one pod wezwa-
niem w. Krzy a, w. Jacka Odrow a,
w. Dominika i Serca Pana Jezusa.

Ambona jest wielce charakterystycz-
na, bo jak przysta o na zakon kazno-
dziejski, jakim s  dominikanie,
na samym jej wierzcho ku widnieje
figura Chrystusa Kaznodziei
przepowiadaj cego nauk  o Króle-
stwie Bo ym.

Tak w bardzo wielkim skrócie
przedstawia si  wn trze tego ko cio-
a. Skrót to naprawd  bardzo wielki,

bo mo na si  zatrzymywa  nad ka dym
detalem, mo na wymienia  wielk
liczb wi tych, którzy s  obecni w tej
wi tyni, a którzy najcz ciej s  zwi -

zani z zakonem dominika skim. Ka dy
z tych wi tych przyniós  jak  iskr
Prawdy, aby rozpala  serca tam przy-
chodz cych. To równie  wielka zach -
ta, aby wzi  do r ki yciorysy wi -
tych i czyta , i medytowa ,
i podziwia , i próbowa  na ladowa
ich w gorliwo ci dla chwa y Bo ej,
w ich prostolinijno ci i stawiania Pana
Boga na pierwszym miejscu w swoim
yciu. Patrz c na sam  ambon ,

spotkamy tam wszystkich czterech
Ewangelistów: Mateusza. Marka,

ukasza i Jana. Spotkamy tak e
w. Jacka z Go bic  na g owie.

Z innych wi tych, o których nie
mo na zapomnie , wymieni  tych naj-
bardziej popularnych, przynajmniej
nieco nam znanych, a wi c: w. Barba-
ra, w. Katarzyna Siene ska i Alek-

sandryjska, w. Ludwik Betran,
w. Walenty, w. Albert, w. Dominik,

zakonodawca z lili  i ksi k , przy
którego stopach spoczywa pies
z pochodni  w pysku, w. Jacek
Odrow , w. Pius V, w. Ró a z Limy,
wielki wi ty Tomasz z Akwinu,
chluba Ko cio a, filozof i teolog,
ze s o cem na piersiach i piórem
w r ku, w. Jan Chrzciciel, w. Maria
Magdalena, w. Sebastian, w. Roch,
w. Zofia, w. Weronika, w. Jan

Nepomucen, w. Micha  Archanio …
wi tych, obecnych w tym sanktu-

arium jest o wiele wi cej.
Obrz dy zwi zane z kultem Matki

Bo ej tam si  odbywaj ce s  bardzo
bogate i dostojne. Wystarczy tu
wymieni  przynajmniej obrz dy
zwi zane z Pogrzebem Za ni tej
Matki Bo ej. Pobo no  ludu uzupe -
nia to, czego wyra nie brakuje
w Pi mie wi tym, a co si  dokona o.
Jest to obrz d – jak czytam w prze-
wodniku – „pe en poezji i wznios ych
prze y  (…), ozdoba borkowskiego
sanktuarium!” Obrz d ten najpraw-
dopodobniej pochodzi z ko ca
XVII wieku.

Dla nas, mieszka ców Sanoka,
to sanktuarium jest pewno ma o
znane, ale warto go nawiedzi  nawet
b d c w Rzeszowie, bo stamt d
nie jest a  tak daleko. Dzi  kiedy
je dzimy po ca ym wiecie, nieraz
nie wiemy, e tam, na jakiej  wiosce
znajduje si  tak bogate w histori ,
cuda i aski, wi te miejsce, gdzie
króluje Maryja.

Ks. Andrzej Skiba

1 Sanktuarium Maryjne w Borku
Starym. Ko ció  – kamienie mówi : :

www.republika.pl/borek

róde ko w Borku Starym

Stacja drogi krzy owej
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25 Niedziela zwyk a – 24.09.2006 r.

Og oszenia duszpasterskie.

Gor ce podzi kowanie :
Ks. Tomaszowi Grzywnie, pa stwu Marii i Jackowi

Lipi skim, pani Janinie Kaczmar dzi ki, którym ze

wzruszeniem prze yli my 33 - ci  rocznic lubu w czasie

pielgrzymki do Zakopanego.
Helena i Marian ywiccy

Intencje w tygodniu

25.09-1.10.2006 r.

Poniedzia ek, 25.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Micha  (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 ..........................................................
18.00 1. + Igor (greg.).
2.+ Wojciech 31 r. m.
3. + Jan Zapotoczny 1 r. m.
Wtorek, 26.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Igor (greg.)
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 ...........................................................
18.00 1. dzi kczynna za nawiedzenie
obrazu Matki Bo ej Cz stochowskiej
od mieszka ców ul. Heweliusza 1 klat-
ka 4 z pro b  o b ogos awie stwo Bo e
dla rodzin.
2. + Micha  (greg.).
3. + Micha  i Bronis awa (f) Ryniak.

roda, 27.09
6.30 + Micha  (greg.).
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Igor (greg.).
8.00
18.00 1. + Katarzyna (greg.)
2. o b ogos awie stwo Bo e dla rodzi-
ny Anny i Jana.
3. o b ogos awie stwo Bo e dla
Ryszarda i Zofii oraz za zmar ych ro-
dziców z obu stron .
Czwartek, 28.09
6.30 + Katarzyna (greg.)
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Micha  (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. o przeb aganie za grzechy
2. dzi kczynna za otrzymane aski
z pro b  o Bo e b ogos awie stwo
i opiek  Matki Naj wi tszej dla
rodziny Marii.
3. + Igor (greg.)
Pi tek, 29.09
6.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.00 + Katarzyna (greg.).
7.30 + Igor (greg.).
8.00 +Micha , Katarzyna i dusze nie
maj ce znik d pomocy.
18.00 + Micha  (greg.).
2. o przeb aganie za grzechy.
3. + W adys aw i Katarzyna.
Sobota, 30.09
6.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.00 + Micha  (greg.)
7.30 + Katarzyna (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. + Igor (greg.)
2. + Stefan
3. + Grzegorz, Jan Engel, Antonina
Horbowy.
Niedziela, 1.10
6.30 + Micha  (greg.)
8.00 .........................................................
9.30 + Danuta Adamska 5 r. m.
11.00 za parafian.
12.30 w intencji Jubilatów Aleksandry
i Tadeusza w 50 rocznic lubu.
16.00 o b ogos awie stwo Bo e i i opie-
k  Matki Bo ej oraz wi tej Patronki
dla sióstr z ró y w. Teresy oraz kap a-
nów naszej parafii.
17.00 – nabo e stwo ró a cowe
i zmiana tajemnic.
18.00 + Jerzy, W adys awa (f).

1. W przysz  niedziel  – 1 pa dzier-
nika – rozpoczynamy nabo e stwa
pa dziernikowe po czone z odmawia-
niem Ró a ca. Bardzo serdecznie za-
praszamy dzieci i m odzie  szkoln ,
a szczególnie tych, którzy w tym roku
przyst pi  do sakramentu bierzmowa-
nia. Tych, którzy nie mog  wzi  udzia-
u w modlitwie ró a cowej w ko ciele,

zach camy do odmawiania tej modli-
twy w rodzinach. Za odmówienie Ró-
a ca (pi ciu tajemnic) zyskuje si

odpust zupe ny. Warunki s  takie, jak
przy ka dym odpu cie, a wi c: wyzby-
cie si  wszelkiego przywi zania do
grzechu, nawet lekkiego, spowied
i Komunia w. i modlitwa w intencjach
Ojca wi tego. Odpust zyskuje si  raz
na dzie . Jedna spowied  wystarcza
do zyskania odpustów w wielu dniach.
Komunia w. i modlitwa w intencjach
Ojca wi tego konieczna jest w ka -
dym dniu, w którym odmawia si  Ró-
aniec z rozwa aniem poszczególnych

tajemnic. Je li brak jest jakiego  wa-
runku, to zamiast odpustu zupe nego,
jest odpust cz stkowy.
2. Ró aniec w zwyk e dni b dziemy
odmawia  codziennie o godzinie 17.30,
a w niedziele o godzinie 17.00. Dzisiej-
sza, pierwsza modlitwa ró a cowa
b dzie po czona ze zmian  tajemnic
ró a cowych. Msze wi te w zwyk e
dni b dziemy odprawia  po modlitwie
ró a cowej.
3. W tym tygodniu przypada wi to

w. Archanio ów: Micha a, Gabriela
i Rafa a. Zwyczajem lat ubieg ych
chcemy o ywi  nabo e stwo do w.
Micha a Archanio a, który jest patro-
nem naszego miasta, a o tym nie za-
wsze pami tamy czy nawet nie wszy-
scy o tym wiedz . Od wtorku, od Mszy
wi tej wieczornej rozpocznie si  tri-

duum ku czci w. Micha a, który swo-
im zawo aniem „Któ  jak Bóg”, ukazu-
je nam drog  wiod c  do Boga oraz
uczy jak zwyci a  z o. Prosimy o licz-
niejszy jak zwykle udzia .
4. W salce katechetycznej na pleba-
nii, w ka dy wtorek mi dzy godzin
17.00 a 18.00, mo na zasi gn  za dar-
mo porady prawnej. Zapraszamy
wszystkich, którzy chcieliby skorzy-
sta  z pomocy radcy prawnego, a nie
sta  ich na wynagrodzenie.
5. 2 pa dziernika, w poniedzia ek,
o godzinie 18:30, w ko ciele Ojców
Franciszkanów, rozpoczn  si  kateche-
zy przedma e skie dla m odzie y. Za-
wiadczenia z uko czenia tych e ka-

techez s  wymagane przy spisywaniu
protoko u przed lubnego. Prosimy,
aby nie zaniedba  tego obowi zku.
Organizatorzy prosz , aby przynie
ze sob  przybory do pisania.
6. Rozprowadzamy pewn  ilo
Kalendarzy Rolników, które nadaj  si
tak e dla dzia kowiczów, ogrodników
czy dla prowadzenia domu. Cena – 15
z otych. Mo na je nabywa  w zakry-
stii czy w kancelarii parafialnej.

Odnowiona Lampka Wieczna zawis a w Prezbiterium
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Wspominaj c swój pobyt

w wi tej Lipce

P tniczym szlakiem

 Obraz Matki Bo ej w wi tej Lipce Ogólny widok sanktuarium w wi tej Lipce

Kuta brama prowadz ca do bazyliki Matka Bo a w wi tej Lipce

Organy  w wi tej Lipce Fronton ko cio a w wi tej Lipce
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Po tak przespanej nocy, wczesnym
rankiem, gromadzimy si  w jadalni
tego internatu na niadanie, które przy-
gotowa y panie. Wieczorem, po przy-
je dzie zrobi y zakupy, a rano wszyst-
ko by o gotowe na sto ach. Wstali my
z u miechem, cho  dzie  zapowiada
si  deszczowo, ale po dobrym niada-
niu humor nam dopisywa . Przed nami
daleka droga, na Litw , do Troków
i Wilna. Zwyczajem codziennym
odmawiamy poranne modlitwy, pie-
wamy Godzinki do Matki Bo ej

Niepokalanie Pocz tej. Czas szybko
biegnie, a skracamy go piewem
pie ni i piosenek religijnych. Pada
deszcz, jest brzydko i zimno.

Jest godzina 9:30. Przekraczamy
granic  polsko – litewsk . Odbywa si
to bardzo sprawnie, bez adnych nie-
potrzebnych formalno ci czy niespo-
dzianek. Szosa bardzo dobra, prosta,
równiny szeroko si  rozci gaj ce, jest
tu  po niwach, cho  czasem wida
jeszcze nieskoszone zbo a. Troch  zie-
mi le y od ogiem. Same równiny, na
horyzoncie przetykane lasami. Jedzie-

my na Mariampol. Napisy na tabli-
cach informacyjnych wy cznie
w j zyku litewskim. Po drodze wida
jak samochody – platformy wioz
z Zachodu samochody po wypad-
kach, które po remoncie pojawi  si
na ulicach. Przez miasteczka drogi s
„cerowane”, jak u nas, ale wiele dróg
jest w budowie. Trasa jest pi kna,
bo jedziemy w ród lasów ci gn cych
si  kilometrami. Przeje d amy przez
s awny Niemen, opiewany przez
poetów i pisarzy. Po lasach sosno-
wych pokazuj  si  lasy brzozowe
i nie tylko. Bezkresne równiny uroz-
maicone tylko jakim  niewielkim
pagórkiem.

I tak dojechali my na dworze
autobusowy do Troków, prastarej
stolicy Litwy, gdzie ju  ponad dwie
godziny czeka na nas pani przewod-
nik, Barbara Ogonowska. Przed nami
dwa kilometry, które maj  nas zapro-
wadzi  pod zamek trocki (od „Tro-
ki”). Zamek jest na wyspie.
Zanim jednak tam wejdziemy, po
drodze musimy wymieni  pieni dze,

gdy  w u yciu jest tu tylko waluta
miejscowa – lity. Troki le  28 kilome-
trów od Wilna.

Troki stanowi  centrum powiato-
we. Ca a Litwa jest podzielona jakby
na województwa. Jest ich dziesi .
Potem id  rejony, których jest czter-
dzie ci cztery, a potem mniejsze jed-
nostki administracyjne. Troki s  w a-
nie takim centrum rejonowym

licz cym 8.200 tys. mieszka ców. Jest
tu du o jezior, wody. W ca ym rejonie
jest ich ponad trzydzie ci.  Jedziemy
g ówn  ulic , gdzie jest sporo drew-
nianych domów z trzema oknami,
w których mieszkaj  Karaimowie. Ich
oraz Tatarów, w wieku XV, sprowadzi
z Krymu ksi  Witold. Maj  swoj
religi , która opiera si  na Torze, Pi -
cioksi gu Moj esza czyli na Starym
Testamencie. Odrzucili Talmud czyli
komentarz do Pi cioksi gu.  Zacho-
wali swoje obyczaje, tj. pochówki,
wesela… Naród jest na wymarciu.
Witold sprowadzi  z Krymu 386 rodzin,
dzi  jest ich tylko 70 osób, a na ca ej
Litwie 270 osób. Karaimowie, którzy
przypominaj  troch ydów, troch
Persów, troch  Turków, s  tak e

i w Polsce. Na wiecie jest ich podob-
no dziesi  tysi cy.

Troki maj  stary, historyczny
zamek i ko ció  pod wezwaniem
Nawiedzenia Naj wi tszej Maryi Pan-
ny, ufundowany przez stryjecznego
brata Jagie y czyli ksi cia Witolda,
którzy razem byli pod Grunwaldem.
Jest tu Cudowny Obraz Matki Bo ej
Trockiej, albo Pocieszenia, która
zosta a ukoronowana koronami papie-
skimi, w dniu 4 wrze nia 1718 roku.
Jest Patronk  Litwy. Przed nami Jezio-
ro Tatarskie, ale Tatarów tu prawie nie
ma, gdy  zamieszkali w s siednich
wioskach. Ksi ta litewscy mieli po
kilka zamków, w których co jaki  czas
przebywali. Do 1323 roku, by a tu,
w Trokach, stolica. Kr ymy po mie-
cie, nie pada, wszystkie parkingi s

zaj te. Szukamy banku, aby nasz
walut  wymieni  na tamtejsz . Bezsku-
tecznie, ale z pomoc  przychodz  nam
panowie, Jerzy i Stanis aw, którzy
u yczyli swoich kart bankowych i dzi -
ki ich yczliwo ci mamy lity, aby wej
na zamek. Pani Przewodnik pokazuje
nam pa ac Tyszkiewiczów i wymienia
najs ynniejsze rody polskie na Litwie:
Radziwi owie, Sapiehowie…
Oni tu rz dzili.

Karaimowie maj  tak e swoj
wi tyni , zwan  „kienesa”, której

wn trze przypomina synagog . Znaj-
duje si  tam o tarz zwrócony na po u-
dnie oraz tablica z dziesi cioma
przykazaniami. Jej wn trze zdobi
ornamenty ro linne i geometryczne.
Nie ma tu adnych ludzkich postaci.
Na pod odze le  dywany, podobnie
jak w meczetach. M czy ni odpra-
wiaj  swoje mod y na dole, kobiety na
pi trze. Karaimowie maj  swój j zyk,
który nale y do kopczackiej grupy j -
zyków tureckich. Trzy okna w domu,
oznaczaj , e jedno maj  dla siebie,
drugie dla Pana Boga, a trzecie dla
Witolda, z wdzi czno ci, e ich tu nie
prze ladowa . Jest to naród lojalny,
ugodowy. Strzegli naszych granic, tak
jak i Tatarzy. – A ogórki kiszone, kara-
imskie, mo na dosta ? – pyta pan Je-
rzy. – Tak, s  bardzo dobre, ma osol-
ne. Wychodz  z wiadereczkami na
ulic  i sprzedaj . – A pan, to mo e
Karaim? – pyta nasza pani Przewod-

Trzeci dzie  na pielgrzymim szlaku

(Troki i Wilno - 12 sierpnia 2006 r., sobota)

Kapliczka w. Jana Nepomucena

w centrum Troków

(C.d. z poprzedniego numeru)
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nik, co wywo uje salw miechu,
bo pan Jerzy poczyta  sobie o tych
Karaimach i by by naszym przewod-
nikiem po ich ulicy i obyczajach. –
Wyda o si ! – krzycz  pielgrzymi,
bo spodoba o si  wszystkim, e mamy
w ród siebie Karaima. – Mo e tu do
swoich wujków przyjecha ? – padaj
w cibskie pytania. Pan Jurek z dum
odpowiada: Ma si  tu swoje znajomo-
ci! Karaimka prowadzi nawet niewiel-

k  knajpk . W ka dej cha upie karaim-
skiej gospodyni robi pierogi
karaimskie nadziewane siekanym mi -
sem i pieczone w piekarniku (pi knie
zarumienione), a które w tej e knajpce
mogli my zakosztowa  popijaj c
roso em.

Z werandy tej restauracji spogl -
damy na wynios  kapliczk  z posta-
ci w. Jana Nepomucena, patrona
Trok. Znajduje si  ona na dawnym
placu targowym. Pada drobny kapu-
niaczek.

Po tych weso o ciach i perype-
tiach zwi zanych z wymian  pieni dzy,
znale li my si  na zamku. Pani Barba-
ra ma ogromn  wiedz , uko czy a
bowiem podwójne studia, polonisty-
k  i histori , wi c mówi bardzo dok ad-
nie, szczegó owo, z wielki  znawstwem,
odpowiadaj c na ka de pytanie.

Weszli my przez most na ten za-
mek, który zosta  wybudowany przez
Witolda na prze omie XIV i XV wieku.
Jest on zbudowany wed ug kanonów
ówczesnych fortyfikacji, a wi c oto-
czony fos  wype nion  wod . Na zwie-
dzaj cych robi niema e wra enie,
wszak by a to rezydencja ksi t litew-
skich. Tu przyjmowano zagraniczne
poselstwa, tu wielokrotnie go ci  król
W adys aw Jagie o. Zacz  on pod-
upada  wraz ze mierci  Witolda,
w roku 1430. Ma ten zamek i swoje
smutne karty historii, kiedy urz dzo-
no tu wi zienie dla wi niów politycz-
nych pochodz cych z arystokratycz-
nych rodów. Tu tak e zosta
zamordowany Zygmunt Kiejstuto-
wicz, brat Witolda. W II po owie XVI
wieku zamek by  letni  rezydencj
Zygmunta Augusta. A potem przysz a
wojna z Moskw , podczas której
zamek by  cz ciowo spalony
i zburzony. Dopiero po II wojnie
wiatowej wznowiono jego rekon-

strukcj , cho  prace renowacyjne
podj to ju  w roku 1926.

Pani Przewodnik oprowadza
nas po tym zamku, gdzie mieszcz  si

sale wystawowe obrazuj ce histori
Litwy i Polski, bo losów naszych kra-
jów nie da si  roz czy . Tu jakie  sta-
re ksi gi, dokumenty, mapa z czasów
ksi cia Witolda, tu insygnia ksi ce,
biskupie, symbole ró nych religii (pra-
wos awni, muzu manie, karaimowie).
By a powszechna tolerancja. S  te
ubiory z ró nych regionów Litwy. Jest
to rodzaj wystawy etnograficznej. Pani
Barbara du o mówi o czasach Jagie y
i Witolda, o ich nast pcach, którzy yli
cz sto w niesnaskach, intrygach, któ-
rzy staczali ze sob  wewn trzne walki.
Jeste my w sali, gdzie przyjmowano
poselstwa, gdzie przy niejednej – pew-
no – wypitej beczce trunku, za atwia-
no wa ne sprawy dla narodu. Tu opra-
cowywano plan bitwy pod
Grunwaldem, do rozprawy z krzy aka-
mi. Tu odbywa y si  tak e wielkie bale,
których opisy zachowa y si  do na-
szych czasów. Takie bale trwa y na-
wet dwa miesi ce! Na tym zamku Li-
twini egnali tak e swoich w adców.
Ksi cia Witolda, który nie doczeka  si
swojej koronacji,  op akiwali przez
osiem dni. Pani Przewodnik mówi,
e wraz ze mierci  Witolda, umiera
wietno  tego zamku.

Czas, aby uda  si  w stron  Wil-
na. Pani Barbara, na pytania jednego
z uczestników wycieczki – pielgrzym-
ki na temat dzia ania Armii Krajowej
na Wile szczy nie, mówi do
szeroko o dwóch miejscowo ciach,
Ponarach i Miednikach.

Przytocz  artyku  p. Czes awa
Michalskiego, który w z sposób upo-
rz dkowany mówi na ten temat,

co mo e przyczyni  si  do lepszego
poznania naszej ojczystej historii
znacz cej tak cz sto ranami.

Ponary, to Golgota Wile szczyzny.
22 pa dziernika 2000 roku, zosta  tam
ods oni ty pomnik – krzy  „z tablica-
mi zawieraj cymi nazwiska kilkunastu
tysi cy Polaków zamordowanych
w latach 1941 – 1944 (…) przez litew-
skich nacjonalistów w s u bie niemiec-
kiej. W lesie ponarskim zamordowano
ponad 100 tys. osób, g ównie naro-
dowo ci ydowskiej”. Kap an celebru-
j cy wtedy Msz wi t , ks. Jan Ka-
siukiewicz, przytoczy  cytat z listu
m odego skaza ca, który brzmia :
„Kimkolwiek jeste , wiedz, e wyrok
mierci nie pokona adnego z nas…

Oddajemy ycie za Boga i Ojczyzn …
Po naszej mierci spraw  podejm
inni…”. Ta ponarska zbrodnia k adzie
si  cieniem na stosunkach polsko –
litewskich i przez d ugie lata panowa-
a o niej zmowa milczenia. Ówczesny

marsza ek sejmu, Maciej P a y ski,
powiedzia  wtedy: „Polska jest chyba
jedynym krajem na wiecie, którego
tylu synów zakopano w do ach mier-
ci poza granicami kraju. Odnalezienie
tych grobów i nale yte ich upami t-
nienie by o i jest naszym g ównym
zadaniem. Musimy pami ta  o nich,
bo je li my o nich zapomnimy, to niech
Bóg o nas zapomni…”. Trzeba przy-
zna , e to s  mocne s owa.

Ponary sta y si  „uosobieniem
zbrodni i z a. Tu nie tylko rozstrzeli-
wano. Tu najcz ciej zadawano mier
przez upodlenie, tyranie, okaleczenie,

(C.d. na s. 10)

Karaimowie
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p ta drutów kolczastych, zakopywa-
no ywcem. Nie sposób wyobrazi
i opisa  okrucie stwa zwyrodnia ych
wykonawców tych zbrodni, którymi
by y ochotnicze oddzia y egzekucyj-
ne IPATINGU BURIAI w nadgorliwej,
ochotniczej s u bie gestapo… Wyko-
nawcy zbrodni w latach 1941 – 1944
nigdy nie zostali os dzeni, pot pieni
i ukarani. Ten ponarski rozdzia  pol-
sko – litewskiej historii nigdy nie zo-
sta  rozliczony. Dotychczas nie by o
oficjalnej, wyra onej przez stron  li-
tewsk  skruchy za masowe, bestial-
skie mordy na Polakach, za okrucie -
stwa ówczesnej policji, Saugumy,
za zbrodnie ludobójstwa czasu oku-
pacji – za Ponary. (…). Nie jeste my
wrogami Litwinów, przeciwnie, chcie-
liby my y  blisko – w a nie
bez uprzedze , skrywa  bolesnej cz -
ci historii Obojga Narodów, cz ci,

której imi  Ponary”.
„Ponary to najwi ksze miejsce ka -

ni na kresach dawnej Rzeczpospoli-
tej. Na po udniowy zachód od Wilna,
w odleg o ci dziesi ciu kilometrów od
ródmie cia, w ród zalesionych

wzgórz znajduje si  malownicza okoli-
ca. (…). Po przej ciu 23 pa dziernika
1939 r. Wilna przez Litw , w lesie
pomarskim rozlokowa y si  oddzia y
Armii Czerwonej. Wkrótce te  w adze
radzieckie zacz y budowa  baz
paliw p ynnych dla samolotów. Zosta-
y wykopane jamy dla ustawienia cy-

stern, o 12 – 32 m rednicy, 5 – 8 m
g boko ci. Kiedy 24 czerwca 1941 r.
Niemcy po rozpocz ciu wojny z ZSRR
zaj li Wilno, zwrócili uwag  na niedo-
ko czon  budow  bazy paliw p yn-
nych w pobli u stacji kolejowej Pona-
ry. Wykopane przez Rosjan do y

Niemcy wykorzystali do szeroko za-
krojonej akcji eksterminacyjnej. Jako
jedni z pierwszych mier  w Ponarach
ponie li je cy wojenni w liczbie 7500,
którzy do niewoli dostali si  w pierw-
szych dniach wojny. Po je cach
wojennych przysz a kolej na ludno
cywiln . Polacy do Ponar trafiali prze-
wa nie z wi zienia wiletiskiego na u-
kiszkach i siedziby gestapo przy
ul. Ofiarnej. Byli to albo zak adnicy,
którzy mieli zapewni  bezwarunkowe
wykonywanie ka dego polecenia
w adz niemieckich, albo ci, którzy tra-
fiali z apanek ulicznych. W ród Pola-
ków rozstrzelanych w Ponarach by o
wielu uczniów wile skich gimnazjów,
cz onków Zwi zku M odych Polaków,
przedstawicieli inteligencji, ksi y,
profesorów Uniwersytetu Stefana
Batorego, o nierzy Armii Krajowej.
Kultura i nauka ponios y olbrzymie
straty wraz ze mierci wiatowej s a-
wy naukowców – Kazimierza Pelcza-
ra, Mieczys awa Gutowskiego i wielu
innych. W lesie ponarskim ponios o
mier  m cze sk  20 tysi cy Polaków.

W ród ofiar najwi cej by o ydów. Jak
g osi napis przy wej ciu do memoria-
u, w latach 1941 – 1944 zgin o ich

oko o 70 tysi cy, wed ug innych da-
nych liczba ta jest nieco mniejsza
i wynosi 59 tysi cy. Dok adna liczba
zamordowanych nie by a i nie b dzie
nigdy znana. 10 lipca 1942 r. rozstrze-
lano 40 Cyganów, mordowano równie
miejscowych Rosjan, w tym od amu
z cerkwi prawos awnej, tzw. starowier-
ców. W Ponarach gin li te  je cy
sowieccy, a tak e dzia acze komuni-
stycznej narodowo ci litewskiej,
wspó pracuj cy podczas okupacji
sowieckiej z Rosjanami. 20 maja 1944
r. Niemcy rozstrzelali tu wi ksz  liczb

oficerów i o nierzy litewskich (…).
Wykonawcami mordów byli o -

nierze narodowo ci litewskiej z od-
dzia u egzekucyjnego tzw. „Ypatingas
burys” (Oddzia  Specjalny). Rekruto-
wali si  oni przewa nie spo ród cz on-
ków paramilitarnej organizacji litew-
skiej „Lietuvos Sauliu Sajunga”
(Zwi zek Strzelców Litewskich)”.

Beata Garnyte, w artykule „Mrocz-
ny Cie  Ponar” pisze: „Pocz tkowo
w okolicznych wsiach byli pozosta-
wieni ich mieszka cy. Oni te  stali si
wiadkami wydarze , które si  roze-

gra y w Ponarach. To oni widzieli ci -
gle kr ce nad lasem kruki, s yszeli
strza y i j ki rannych zasypywanych
cz sto wraz z trupami…

Zaciera lady swej bestialskiej
dzia alno ci Niemcy zacz li dopiero w
pa dzierniku 1943 i pierwszym krokiem
ku temu by o zarz dzenie o wysiedle-
niu mieszka ców okolicznych wsi.
Wkrótce te  przyst piono do palenia
zw ok. By a to powszechnie stosowa-
na próba ukrycia niemieckich zbrod-
ni, a równocze nie sposób na opró -
nianie do ów, potrzebnych do
dalszych zbrodni”.

O lasach ponarskich, o puszczy
pisa  m.in. Adam Mickiewicz, tak
w Panu Tadeuszu, jak i w innych po-
ematach – mówi pani Barbara. Wspo-
mina te  o Helenie Pasierbskiej, która
jako pierwsza nag o ni a spraw
Ponar wydaj c „Dziennik” pisany
w Ponarach od lipca 1941 roku do
6 listopada 1943 roku. Jest to wstrz -
saj cy dokument odra aj cej zbrodni.

T  sekwencj  wiadomo ci zako -
cz  refleksj  wiersza Juliusza S owac-
kiego:
„Znów ciemne bory, zaro la, krzaki,

I jednostajne rumaków t tnienie;

S o ce przebieg szy lazurowe szlaki,

Ju  za Ponary chowa o promienie:

Ju  cie  na ziemi  spuszcza  si

ponury,

Gdy starszy Krzy ak wskaza

zamku mury”.

To nie jest jeszcze koniec trasy do
Wilna, jeszcze nieco o Miednikach. By
ju  lipiec 1944 r., wita a ju  jutrzenka
nadziei na odzyskanie wolno ci. So-
wieci po lasach odbieraj  bro  Akow-
com. Jeden z o nierzy, Janusz Hrybacz
– Zawisza, w artykule „Karta dziejów
wile skiej i nowogródzkiej Armii Kra-
jowej” pisze o niezwykle trudnych
warunkach, w jakich przysz o im prze-
ywa  te dni konwojowania ich przez

(C.d. ze s. 9)

Kienesa, wi tynia Karaimów w Trokach
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Sowietów do Miedników.
Ze wzruszeniem pisze:
Dnia 23 lipca w niedziel , za zgod

sowieckiego komendanta obozu, przy-
niesiono z miejscowego, drewniane-
go ko ció ka w. Kazimierza - naczy-
nia i szaty liturgiczne. By  pi kny dzie
B kit lipcowego nieba us any bia y-
mi cumulusami, a w dole, otoczeni wie-
kowymi ruinami murów miednickiego
zamku, kl czeli, st oczeni o nierze.
Odprawia a si  ich ostatnia Msza w.
przed opuszczeniem ziemi rodzinnej.
We Mszy uczestniczyli wszyscy
jak jeden m . By a to podnios a
i wzruszaj ca chwila nawet dla ludzi
o twardych i nieczu ych sercach,
 którzy by  mo e od dawna nie uczest-
niczyli w praktykach religijnych.
W niejednym oku zab ys a za. Po
Mszy kapelan udzieli  powszechnego
absolutorium ,, in articulo
mortis”(wyspowiadanie tej wieloty-
si cznej masy o nierskiej by o fizycz-
n  niemo liwo ci ). Nie zdawa em
wtedy sprawy, e nast pnej Mszy w.,
w podobnym towarzystwie, wys u-
cham dopiero 13 stycznia 1946 r.
w Bia ej Podlasce, po powrocie
z wygnania.

W nast pnym tygodniu - 25 lipca,
do Miednik przyjechali wojskowym
Willisem: mjr Soroka, jaki  porucznik
(niektórzy mówili, e móg  to by  -
Jerzy Putrament, inni zapewniali,
e by  to Anatol Miku ko - obaj znani

z przekona  komunistycznych)
i kapral - kierowca, z armii gen. Berlin-
ga. Wywo a o to zrozumia e porusze-
nie. Mjr Soroka, ze sterty kamieni, przy
bramie, wyg osi  krótkie przemówienie
apeluj c o dobrowolne zaci gni cie si
do armii Berlinga, walcz cej u boku
zwyci skiej Armii Czerwonej. Nieste-
ty na zadawane pytania dotycz ce
spraw polskich, nie potrafi  niczego
konkretnego odpowiedzie . Wpraw-
dzie mówi : istnieje ju  Rz d polski, ale
poza nazwiskiem gen. Berlinga, niko-

go nie umia  wymieni .
Sowieci agitowali rozbrojonych

o nierzy AK do Armii Berlinga, od-
danego Sowietom. Znalaz a si  jaka
cz o nierzy, którzy zg osili si  do
tej armii. Oczekiwali oni na wcielenie
ich do prawdziwej armii polskiej. Wy-
znawali zasad : „Jeste my o nierza-
mi Armii Krajowej, mamy swoje do-
wództwo i Rz d Polski w Londynie.
Chcemy walczy  z Niemcami tak,
jak robili my dotychczas”. Zaci g
do armii Berlinga okaza  si  bezsku-
teczny, ale nie móg  pozosta  bez uka-
rania opornych. Zapakowano ich
w wagony, gdzie panowa y nieludzkie
warunki i wieziono w nieznane.
Skaza cy mieli nadziej  na przekaza-
nie ich aliantom. Woda deszczowa,
to by  prawdziwy skarb dla nich.
W ko cu uznano ich za obywateli
sowieckich i zostali zwerbowani do
Czerwonej Armii.

Pani Przewodnik ukaza a los o -
nierzy Armii Krajowej jaki spotka  ich
w Miednikach, gdzie zostali rozbroje-
ni. Tak wi c, od 17 lipca do 29 lipca
1944 r. sowieci po rozbrojeniu wi k-
szo ci o nierzy wile skiego AK,
umie cili tu obóz internowanych
akowców, których pó niej przekazali
pod dowództwo sowieckie.

Czas – jak zwykle – szybko nam
przelecia  i o godzinie 16:00 naszego
czasu (w Wilnie jest ju  godzin  pó -
niej), znale li my si  w centrum mia-
sta, gdzie w banku przy dworcu wy-
mieniamy pieni dze, aby my mogli
swobodnie porusza  si  po Litwie.

Od Pani Przewodnik dowiadujemy
si , e Wilno liczy oko o 600 tys. miesz-
ka ców. Jedno czy dwudniowi tury-

ci najcz ciej w druj  na Stare Mia-
sto, którego zabudowa pochodzi z XIV
– XVIII wieku. Wile ska starówka
zosta a wpisana na list wiatowego
dziedzictwa UNESCO. Mieszka tu
ponad 57% Litwinów, ponad 20%
Polaków, 14% Rosjan, 4% Bia orusi-
nów, 0,5% ydów i 3% innych naro-
dowo ci. Litwa przechodzi a bardzo
burzliwe dzieje przechodz c z r k
do r k naje d ców tak niemieckich
jak i sowieckich.

Pocz tki Litwy kojarzone s
z rokiem 1323, kiedy to Giedymin,
twórca Wielkiego Ksi stwa Litewskie-
go, na Górze Zamkowej wzniós  drew-
niany zamek. W roku 1387 król Polski
i Litwy, W adys aw Jagie o, nada  tej
miejscowo ci prawa miejskie.
Z najwa niejszych informacji wynika,
e w roku 1578, król Polski Stefan

Batory, za o y  tu Akademi , która
obsadzi  jezuitami. By  to zal ek Uni-
wersytetu Wile skiego. W XVIII wie-
ku miasto sta o si  „Jerozolim  Pó no-
cy” dla osiedlaj cych si  tu ydów.
Dzia a a tu jedna z licz cych si  w wie-
cie szko a talmudyczna. W tym e
wieku w mie cie powsta o tak e wiele
pi knych ko cio ów.

W XIX wieku w Wilnie dzia a y
ró ne stowarzyszenia i organizacje
patriotyczne, jak cho by najbardziej
znane,  filomatów i filaretów. W tym
czasie studiowa  tu i zosta  areszto-
wany Adam Mickiewicz. Ci kie chwi-
le prze ywa a ludno  Wilna i okolicy
w czasie Powsta : Listopadowego
i Styczniowego. Bolesne straty ponio-
s o miasto w czasie II Wojny wiato-
wej, kiedy to Niemcy wraz z litewskimi

Na dziedzi cu zamku w Trokach

(C.d. na s. 12)Zamy leni nad przemijaniem
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kolaborantami we wsi Ponary, wymor-
dowali oko o 100 tys. mieszka ców,
w wi kszo ci ydów i Polaków.
W roku 1945 Wilno i Litwa sta y si
republik  radzieck , a  do 17 wrze nia
1991, kiedy to Litwa od czy a si  od
Zwi zku Radzieckiego.

W Wilnie jest 40 ko cio ów,
z których najcenniejszy jest pod we-
zwaniem w. Piotra i Paw a, gdzie znaj-
duje si  ponad 2 tys. rze b, a tak e
Ostra Brama z Cudownym Obrazem
Matki Bo ej Ostrobramskiej. Pielgrzy-
mi czy polscy tury ci b d c w Wilnie
kieruj  tak e swoje kroku na cmentarz
na Rossie i cmentarz w. w.  Piotra
i Paw a. Obok ko cio ów obrz dku
rzymskokatolickiego istniej  tam
równie  ko cio y protestanckie,
prawos awne, synagoga czy
wi tynia karaimska.

Z miastem zwi zane s  s ynne
osoby, z których najbardziej dla nas
znane, to: Adam Mickiewicz, Juliusz
S owacki, Józef Ignacy Kraszewski,
W adys aw Syrokomla, J drzej nia-
decki, Emilia Plater, Tomasz Zan,
Joachim Lelewel, Ignacy Domeyko,
Stanis aw Jasiukiewicz, s ynny aktor,
Mieczys aw Kar owicz, kompozytor,
Irena S awi ska, historyk, Ludwik
Zamnhoff, ks. Piotr Skarga, pierwszy
rektor Akademii Wile skiej i s ynny
kaznodzieja,  Shimon Peres, polityk,
Czes aw Mi osz oraz wielu, wielu
innych s awnych ludzi.

Pierwszym punktem naszego po-
bytu w Wilnie, to cmentarz na Rossie,
który zosta  za o ony w roku 1769. To
jeden z najpi kniejszych polskich
cmentarzy. Tu wida  splecione dzieje
narodu polskiego, pe ne tragizmu, ale
i chwa y. Tu spoczywaj  bohaterowie

wojen, a mijamy o nierskie mogi y
z lat 1919, 1920, 1939, 1944, ludzie kul-
tury, nauki i sztuki. Przechadzaj c si
alejkami tego cmentarza uczymy si
polskiej historii, literatury, podziwia-
my bohaterów. Na tym cmentarzu znaj-
duje si  chyba najs ynniejszy grób,
bo Marsza ka Józefa Pi sudskiego
i jego matki. W srebrnej urnie, u stóp
matki, znajduje si  serce syna. To dum-
ne serce ca uje stopy swojej ukocha-
nej matki – mówi Pani Barbara.
Tym gestem z o y  ho d wszystkim
matkom tych o nierzy, którzy le
obok jego serca. To pro ci ch opcy,
mieli po 19, 20  lat. Spocz li tu,
na Wile skiej Rossie. Czytam napis:
„Matka i serce Syna”. S  te  umiesz-
czone s owa z poematów S owackie-
go „Wac aw” i „Beniowski”, a które
brzmi : „Ty wiesz, e dumni nieszcz -
ciem nie mog  za innych ladem i

t  sam  drog ” bo „Kto mog c wy-
bra , wybra  zamiast domu gniazdo na
ska ach or a, niechaj umie spa , gdy
renice czerwone od gromu i s ycha

j k szatanów w sosen szumie.
Tak y em”.

Wiemy jak y  Marsza ek. To by
cz owiek dumny, cz owiek czynu, któ-
ry przywróci  nas na mapy wiata. Przy-
czyni  si  do odrodzenia naszego pa -
stwa, naszego wojska. Na grobie
Marsza ka i jego matki, znajduj  si
dwie dziury po pociskach. Tak scho-
dzi a z tego miejsca ostatnia warta.
To by  18 wrzesie  1939 rok. Sowiec-
kie wojsko wchodzi od strony Mi -
ska. o nierze pe ni cy wart  przy gro-
bie Marsza ka na polecenie Rosjan nie
z o yli broni i zostali zabici. To by
ostatni gest obrony polsko ci o nie-
rza w polskim mundurze.  S  te  po-
mniki z kotwic  czyli Polski Walcz -

cej. Jest 79 grobów akowców.
31 maja 1935 roku serce Marsza ka

zosta o z o one w ko ciele w. Teresy
w Wilnie. Nieco pó niej zosta o po -
czone ze swoj  matk , z o one na
cmentarzu na Rossie. W zadumie
modlitewnej stoimy przy tej czarnej,
bazaltowej p ycie. Patrzymy na napis.
Kontemplujemy.

Wokó  dostojnego grobu Mar-
sza ka, który jest jego Mauzoleum,
znajduje si  164 groby naszych
o nierzy, którzy walczyli za Wilno

w czasie wojny polsko – bolszewic-
kiej, w roku 1919 – 1920.

Przy tym grobie, tak znacz cym dla
Polski, modlimy si  w intencji Ojczy-
zny, za wszystkich jej bohaterów i tych,
którzy polegli walcz c o wolno  i nie-
podleg o .

Wyszli my tak e na „Górk  Lite-
rack ”, gdzie spoczywa wielu ludzi
pióra, artystów, profesorów. Zatrzy-
mujemy si  przy grobie najwi kszego
polskiego poety lirnika, W adys awa
Syrokomli (1823 – 1862), gdzie na p y-
cie nagrobnej czytamy ledwie widocz-
ne litery:
„Cze  twej pami ci lirniku wioskowy!
Twym piosenkom wieczna niech b -
dzie cze !
Ty w naszych sercach pomnik
wiekowy,
Trwalszy nad granit umia e  wznie ”.

Przy samym ko ció ku znajduje si
grób ucznia i profesora Uniwersytetu
Wile skiego, Joachima Lelewela (1786
– 1861) , wielkiego uczonego, dzia a-
cza patriotycznego, uczestnika Po-
wstania Listopadowego, historyka
i bibliografa. Wielu z nas robi sobie
pami tkowe zdj cia.

Czytamy nazwiska, ich króciutkie
biogramy, s uchamy niezmiernie cie-
kawych opowie ci Pani Barbary i pró-
bujemy to wszystko jako  porz dko-
wa , uk ada  w jak  logiczn  ca o ,
ale po chwili ju  si  gubimy z nadmia-
ru informacji. Pozostaje ksi ka – prze-

(C.d. ze s. 11)

Przypominaj  si  czasy internackie

Wej cie na zamek w Trokach
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wodnik, bo przy cmentarzu Polak
sprzedaje ró ne broszury, ksi ki, prze-
wodniki.

Pod sam wieczór stajemy przy
Matce Bo ej Ostrobramskiej. Któ  z
nas nie zna inwokacji z „Pana Tade-
usza”, autorstwa Adama Mickiewicza,
która w tym miejscu brzmi niecodzien-
nie, tak jakby my czuli za sob  oddech
autora tej narodowej epopei:
„Litwo! Ojczyzno moja! ty jeste  jak
zdrowie;
Ile ci  trzeba ceni , ten tylko si  do-
wie,
Kto ci  straci . Dzi  pi kno  tw
w ca ej ozdobie
Widz  i opisuj , bo t skni  po tobie.
Panno wi ta, co Jasnej bronisz Cz -
stochowy
I w Ostrej wiecisz Bramie! Ty, co gród
zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wier-
nym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróci-
a  cudem,

(Gdy od p acz cej matki pod Twoj
opiek
Ofiarowany, martw  podnios em po-
wiek
I zaraz mog em pieszo do Twych wi -
ty  progu
I  za wrócone ycie podzi kowa
Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczy-
zny ono”.

Stajemy przy Naj wi tszej Maryi
Pannie Ostrobramskiej, Matce Mi o-
sierdzia, Tej Mickiewiczowej i naszej.
Stajemy przy Matce o ywej, poci -
g ej twarzy, o pó przymkni tych
oczach, która ma r ce skrzy owane na
piersiach, jakby chcia a nas wszyst-
kich przygarn  do siebie. Bije od Niej
z ocista aureola o czterdziestu dwu
promieniach i dwunastu srebrnych
gwiazdach. Nie trzyma Dzieci tka
w swoich obj ciach, jak to bywa na
innych obrazach. Wpatrzeni w Jej
oblicze, kl kamy w male kiej kaplicy,
aby si  pomodli .

Czeka na lud wierny w Ostrej Bra-
mie, w jednej z dziewi ciu jakie pozo-
sta y po dawnym Wilnie. Przy bra-
mach miejskich wieszano wi te
obrazy, bo taki by  obyczaj, aby wi -
ci czuwali nad mieszka cami miasta,
chronili od z ego. Tak ju  by o w roku
1626, kiedy to ojcowie karmelici za o-
yli klasztor i w samej bramie zbudo-

wali kaplic , w której umie cili obraz
Matki Bo ej Mi osierdzia, a od miej-

sca pobytu - umiejscowienia, zwan
Ostrobramsk . Tu na modlitw  przy-
chodzili  wszyscy, którzy chcieli po-
k oni  si  Matce Jezusa. A przycho-
dzi  tu Adam Mickiewicz, Juliusz
S owacki, Józef Ignacy Kraszewski…

Kult Matki Bo ej czony z tym
Obrazem si ga drugiej po owy XVII
wieku, a wi e si  z obron  miasta.
Podobnie przecie  by o w Cz stocho-
wie, podczas „szwedzkiego potopu”,
w roku 1655. Nadszed  trudny czas dla
Rzeczypospolitej – rozbiory. Polska
przesta a istnie , ale Polacy nie prze-
stali my le  o wskrzeszeniu swej
Ojczyzny. Tu przychodzili, aby modli
si  o wskrzeszenie rozdartej Ojczyzny.
W roku 1993 to wi te miejsce nawie-
dzi  Jan Pawe  II.

Przypatrzmy si  samemu obrazo-
wi. Zosta  namalowany przez niezna-
nego malarza na o miu d bowych
deskach o wymiarach 200 na 165 cm.
Nie znamy dok adnej daty jego
powstania, ale przyjmuje si  I po ow
XVII wieku. 2 lipca 1927 roku arcybi-
skup warszawski, kardyna  Aleksan-
der Kakowski, dokona  uroczystej
koronacji Matki Bo ej z otymi korona-
mi. Na koronacji byli obecni m. in.: pre-
zydent Ignacy Mo cicki i marsza ek
Józef Pi sudski. Korony te jednak zgi-
n y w czasie II Wojny wiatowej.

Ostra Brama ma tak e swój zwi -
zek z pocz tkiem kultu Bo ego Mi o-
sierdzia, bowiem, tu, w Wilnie, w klasz-
torze Sióstr Matki Bo ej Mi osierdzia,
w latach 1933 – 1936, mieszka a
w. Siostra Faustyna Kowalska. Wró -

my tu na chwil  do jej pobytu, cho
w niedziel  znajdziemy si  w miejscu,
gdzie ta wi ta mieszka a..

Wszyscy znamy t wi t , zwan
popularnie aposto k  Mi osierdzia,
a mniej mistyczk  Ko cio a, o czym
mo emy si  przekona  czytaj c jej
„Dzienniczek. Mi osierdzie Bo e
w duszy mojej”.
Przysz a na wiat w rodzinie ch opskiej
jako trzecie z dziesi ciorga dzieci.
By o to 25 sierpnia 1905 roku, w G o-
gowcu.  Dwa dni pó niej zosta a
ochrzczona w ko ciele parafialnym
w winicach Warckich. Otrzyma a imi
Helena. Do szko y ucz szcza a zaled-
wie trzy lata. Rodzina y a w bardzo
trudnych warunkach materialnych;
ubogo. Rodzice byli lud mi bardzo
pobo nymi. Ze wzgl du na ci kie
warunki materialne jako szesnastolet-
nia dziewczyna musia a opu ci  dom

rodzinny, aby szuka  pracy jako
s u ca. Od samego dzieci stwa pra-
gn a po wi ci  si  na s u b  Panu
Bogu, ale w zakonach nie chciano jej
przyj . W ko cu trafi a do Zgroma-
dzenia Sióstr Matki Bo ej Mi osierdzia
w Warszawie. Od samego pocz tku
swej drogi w powo aniu zakonnym
mia a wizje objawiaj cego si  jej
Jezusa. W Zgromadzeniu otrzyma a
imi  Faustyna. By a w wielu klaszto-
rach pe ni c najcz ciej obowi zki
kucharki, ogrodniczki i furtianki.

W tej relacji skupimy si  g ównie
na jej pobycie w Wilnie, które to mia-
sto nawiedzamy. Przyjecha a tu pod
koniec maja 1933 roku. Z Wilna wyje-
cha a ju  na sta e 21 marca 1936 roku.
B d c jeszcze w klasztorze, w P ocku,
22 lutego 1931 roku, mia a wizj  Jezu-
sa, o której napisa a: „Wieczorem kie-
dy by am w celi ujrza am Pana Jezusa
ubranego w szacie bia ej. Jedna r ka
wzniesiona do b ogos awie stwa,
a druga dotyka a szaty na piersiach.
Z uchylenia szaty na piersiach wycho-
dzi y dwa wielkie promienie, jeden czer-
wony, a drugi blady. (…). Po chwili
powiedzia  mi Jezus: Wymaluj obraz

wed ug rysunku, który widzisz, z pod-

pisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 47).
Chc , aby ten obraz (…) by  uroczy-

cie po wi cony w pierwsz  niedzie-

l  po Wielkanocy, ta niedziela ma by

wi tem Mi osierdzia” (Dz. 49).
Z t  wizj  podzieli a si  ze swoim

ówczesnym spowiednikiem. Pisze:
„Kiedy o tym powiedzia am spowied-
nikowi, otrzyma am tak  odpowied ,
e: To si  tyczy duszy twojej. Mówi

(C.d. na s. 14)

Matka Bo a Ostrobramska
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mi tak: Maluj obraz Bo y w duszy

swojej. Kiedy odesz am od konfesjo-
na u, us ysza am znowu takie s owa:
Mój obraz w duszy twojej jest. Ja pra-

gn , aby by o Mi osierdzia wi to.

Chc , aby ten obraz, który wymalu-

jesz p dzlem, by  uroczy cie po wi -

cony w pierwsz  niedziel  po Wiel-

kanocy, ta niedziela ma by wi tem

Mi osierdzia.

W Wilnie, bo o tym chcemy
mówi , w konfesjonale zasiada
ks. Micha  Sopo ko (1888 – 1975),
obecnie S uga Bo y, cz owiek z cen-
zusem naukowym doktora habilitowa-
nego Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie. W latach 1933 – 1936 by
spowiednikiem s. Faustyny. Jego
g boka duchowo  i wiedza dopro-
wadzi y do tego, e ten wiat y kap an
bardzo powa nie, cho  na pocz tku
z pewnymi oporami i niedowierzaniem
co do objawie , zaj  si  wizjami
s. Faustyny. Jako kap an pocz tkowo
l ka  si  z udze , uroje  prostej
Siostry zakonnej, brak mu
by o ca kowitego przekona-
nia co do ich prawdziwo ci.
Przez jaki  czas zajmowa
postaw  wyczekuj c :
czyta , studiowa  mistyków,
radzi  si wiat ych ludzi.
Po pewnym czasie doszed
do wniosku, e s. Faustyna
jest osob  przez Boga wy-
bran  i ubogacon  Jego bez-
granicznym zaufaniem.
Odznacza a si  ona niezwy-
k  intuicj  spraw Bo ych,
specjalnym darem Ducha

wi tego. Przed ks. Sopock  wyjawi-
a swoj  wizj  dotycz c  namalowa-

nia obrazu i wi ta Bo ego Mi osier-
dzia w ca ym Ko ciele. Dok adnie
opisa a jak powinien wygl da  ten
Obraz. Wyjawi a te  obietnice zwi za-
ne z kultem Bo ego Mi osierdzia,
które jest najwi kszym przymiotem
Boga. Ks. profesor Micha  poprosi
artyst  malarza, znanego sobie Euge-
niusza Kazimierowskiego, aby nama-
lowa  taki Obraz. W czerwcu 1934 roku
obraz by  ju  gotowy, ale nie odpo-
wiada  on wizji s. Faustyny, która
rozp aka a si  i powiedzia a, e Pan
Jezus nie jest tak pi kny jak w widze-
niach. W kaplicy podczas modlitwy
us ysza a g os Pana Jezusa: „Nie
w pi kno ci farby, ani p dzla jest wiel-
ko  obrazu, lecz w asce mojej”.

Uspokoi o to Faustyn . Wizje doty-
cz ce Bo ego Mi osierdzia powtarza-
y si  do  cz sto. We wszystkich tych

wizjach stale pojawiaj  si  te dwa
promienie wychodz ce z boku
Jezusa. Obraz zosta  wywieszony
w ciemnym korytarzu klasztoru sióstr
bernardynek, obok ko cio a w. Mi-
cha a, którego ks. Sopocko by  rekto-
rem. Obawia  si  przyj cia przez ludzi
i reakcji samego biskupa, którego
nawet nie prosi  o pozwolenie wywie-
szenia Obrazu o takiej tre ci. Z tego
niezadowolona by a s. Faustyna.
I oto, w Wielkim Tygodniu 1935
roku, o wiadczy a, e Pan Jezus da,
aby ten Obraz umie ci  na trzy dni
w Ostrej Bramie, gdzie zaplanowane
by o triduum na zako czenie Jubile-
uszu Odkupienia. Ks. Sopocko
wyg osi  tam kazanie o Bo ym Mi o-
sierdziu, ods aniaj c Jego g bi .
Po triduum Obraz wróci  na swoje sta-
re miejsce, ale na czas krótki,
bo 3 kwietnia 1935 roku, arcybiskup
Ja brzykowski pozwoli  na zawiesze-

nie Obrazu w ko ciele w. Micha a.
Kiedy s uchamy czy o tym czyta-

my, nie zdajemy sobie sprawy z tego,
ile cierpie , w tpliwo ci, waha ,
niepewno ci, upokorze , prze ywa a
w zwi zku z tym s. Faustyna
i ks. Sopocko.

Co jest zas ug w. Siostry Fau-
styny dla dzisiejszego wiata, kiedy
jej imi  znane jest w ca ym wiecie
chrze cija skim, podobnie jak
sanktuarium Bo ego Mi osierdzia
w agiewnikach?

Obok znanego nam dobrze Obra-
zu „Jezu, ufam Tobie”, wspomnie  trze-
ba o wi cie Mi osierdzia. By o to pra-
gnienie Pana Jezusa, aby obraz „Jezu,
ufam Tobie”, by  po wi cony w pierw-
sz  niedziel  po Wielkanocy. Ta nie-
dziela ma by wi tem Mi osierdzia –

yczy  sobie Pan Jezus. wi to to po-
przedza nowenna Koronki do Mi o-
sierdzia Bo ego. Wyjawi  to Pan Je-
zus s. Faustynie: Pragn , aby wi to

Mi osierdzia by o ucieczk  i schro-

nieniem dla wszystkich dusz, a szcze-

gólnie dla biednych grzeszników (Dz.

699). Dusze gin  mimo mojej gorz-

kiej m ki. Daj  im ostatni  desk  ra-

tunku, to jest wi to Mi osierdzia

mojego. Je eli nie uwielbi  mi osier-

dzia mojego, zgin  na wieki (Dz. 965).

Dalej Pan Jezus zaprasza: niech si  nie

l ka zbli y  do mnie adna dusza cho-

cia by grzechy jej by y jako szkar at

(Dz. 599).

Przejawem kultu Bo ego Mi osier-
dzia jest Koronka do Mi osierdzia
Bo ego. W tej modlitwie jest wo anie
o Mi osierdzie Bo e dla nas i ca ego

wiata. Jest to modlitwa o dobr
mier , o ask  nawrócenia. Odmawia-

j cym Koronk  Pan Jezus obieca
wieczn  szcz liwo .

Przejawem kultu Bo ego Mi osier-
dzia jest tak e Godzina Mi osierdzia.

Pan Jezus objawiaj c si
w. s. Faustynie, mówi : ile

razy us yszysz, jak zegar bije

trzeci  godzin , zanurzaj si

ca a w mi osierdziu moim,

uwielbiaj c i wys awiaj c je;

wzywaj jego wszechmocy dla

wiata ca ego, a szczególnie

dla biednych grzeszników,

bo w tej chwili zosta o na

o cie  otwarte dla wszelkiej

duszy (Dz. 1572).

Jan Pawe  II nawi zy-
wa  równie  do Matki Bo ej
w Ostrej Bramie. Wspomina

o dniu swojego wyboru na Stolic
Piotrow , o swojej modlitwie w pod-
ziemiach bazyliki w. Piotra w Rzymie,
gdzie znajduje si  litewska kaplica
Matki Mi osierdzia, a tak e w rok
po zamachu na jego ycie.

Powoli dobieg  ko ca dzie , który
zapocz tkowali my na wi tej Warmii,
a ko czymy u stóp Matki Bo ej Ostro-
bramskiej. Pora wybra  si  do hotelu,
na odpoczynek. Hotel ten, to pot -
ny, 12 – pi trowy gmach, skromnie
utrzymany, ale go cinnie nas przyjmu-
j cy. Pani Przewodnik dla ch tnych
wskaza a supermarket, gdzie mo na
by o naby  jakie  pami tki po naszym
tu pobycie. Wielu z nas skorzysta o
z tej propozycji.

(C.d.n.)

Ks. Andrzej Skiba

(C.d. ze s. 13)
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Zlot Hufca ZHP Ziemi Sanockiej
w dniu 23 wrze nia 2006 r. z udzia em
zaproszonych Go ci jest najwa niej-
szym punktem obchodów 95 - lecia
harcerstwa na Ziemi Sanockiej.
Z tej okazji wydano tak e pami tkowy
album i kartki pocztowe, wybito meta-
low  oznak , odb d  si  wystawy
pami tek historycznych, zbiórki tema-
tyczne oraz  spotkania z harcerskimi
seniorami. Przygotowania do zlotu
trwaj  pe na par  od kilku miesi cy,
a o randze ca ego przedsi wzi cia naj-
lepiej wiadczy sk ad Honorowego
Komitetu:
· Ks. prof. hm. Zdzis aw Peszkow-
ski, Honorowy Patron Hufca, Kape-
lan Rodzin Katy skich, Kapelan ZHP-
pGK
· Pan Bogdan Stru , Starosta
Powiatu Sanockiego
· Pan Wojciech Blecharczyk,
Burmistrz Miasta Sanoka Sanoka
· Hm. Ryszard Pac awski,
b. Naczelnik ZHP, sekretarz Skautowej

wiatowej Unii Parlamentarnej
· Hm. Magdalena Klimkowska,
instruktorka hufca, urz dnik Minister-
stwa Finansów
· Hm. W . Domaga a, komendantka
Chor gwi Podkarpackiej ZHP
· Hm. Zdzis aw Czownicki,
b. Komendant Chor gwi, rewident
Chor gwi Podkarpackiej ZHP
· Ks. dr Andrzej Skiba, proboszcz
Parafii Przemienienia Pa skiego
w Sanoku
· Ks. Pra at Adam Sudo , kapelan
Zwi zku Sybiraków i Z AK
· pp k. Wies aw Lewandowski,
komendant WKU w Sanoku
· Pan Mieczys aw Brekier, prezes
Ko a Zwi zku Sybiraków w Sanoku
· Pan Stanis aw Czaja, prezes Ko a

wiatowego Zwi zku o nierzy Armii
Krajowej w Sanoku
· Pan Wojciech Szmidt, prezes
Rady Nadzorczej Podkarpackiego
Banku Spó dzielczego w Sanoku
· Pan Les aw Wojtas, Prezes Zarz -
du PBS
· Pani Zofia Chybi o, dyrektor
Banku PEKAO SA. w Sanoku

W przygotowania do zlotu zaan-
ga owanych jest bardzo wielu instruk-
torów i harcerzy, a ca o ci  koordy-
nuje, oprócz komendantki hufca,
specjalnie w tym celu powo any sztab
organizacyjny w sk adzie: komendant-
ka zlotu – Ewa Wojtuszewska, z-ca
komendanta –Jerzy Kwa niewicz oraz
instruktorzy - Alicja Wolwowicz,
Zbigniew Osenkowski,  Jolanta Stru ,
El bieta Ga zka, Jadwiga Urban, Anna
Stawarz, Jadwiga Mermer, Dorota
Janowska, Janusz Mas yk i Maciej
Gadomski.

Organizuj c zlot i inne uroczysto-
ci z okazji 95 lecia sanockiego har-

cerstwa chcemy, jak najgodniej, uczci
pami  naszych poprzedników, wybit-
nych harcerzy i instruktorów sanoc-
kiego hufca, podzi kowa  naszym
Przyjacio om za wspieranie harcerskiej
pracy, zaprezentowa  nasz wieloletni
dorobek ca emu spo ecze stwu, a tak-
e pokaza  m odym ludziom, jak wiel-

kie mo liwo ci rozwoju zapewnia im
przynale no  do ZHP.

Z ota odznaka zlotowa.

Krótki rys historyczny harcerstwa
na Ziemi Sanockiej:

Pocz tek ruchowi harcerskiemu
da o za o enie w 1910 roku, przez
ucznia Gimnazjum M skiego Antonie-
go Fronia,  zast pu skautowego i z o-
enie pierwszej skautowej przysi gi je-

sieni  tego roku w lesie trepcza skim,
nad Sanem.

Jeden z pierwszych skautów
w Sanoku, Roman l czka, tak wspo-
mina  t  noc:
 „ .. w nocy odby o si  nasze zaprzy-
si enie. Wspomnienie tego zaprzy-
si enia jest niew tpliwie jednym
z najbardziej pami tnych w mojej pra-
cy w skautingu. By o to jesieni  1910
roku. Po przebyciu marszem zabez-
pieczonym w szyku skautowym prze-
strzeni od Sanoka do Trepczy , we-
szli my w las trepcza ski i niebawem

znale li my si  na polanie le nej nad
Sanem. Tam, zas oni ci zewsz d
wzgórzami poros ymi starym lasem,
rozpalili my ognisko. Wszyscy prze-
znaczeni do z o enia przysi gi zostali
ustawieni w dwurz d obok ogniska,
przy którym by  – o ile pomn  –
Antoni Fro . Nast pi o zaprzysi e-
nie. Odbywa o si  w ten sposób,
e wszyscy powtarzali poszczególne

punkty prawa skautowego. Wyra nie,
cho  przyciszonym g osem powtarza-
no w ród nocy s owa przysi gi,
miesza y si  one ze szmerem p yn -
cego obok Sanu i trzaskiem p on ce-
go ja owca...”

We wrze niu 1911 roku rozpocz -
a prac  ju  ca a dru yna – I Sanocka

Dru yna Skautów, która przyj a
za patrona hetmana Stanis awa ó -
kiewskiego, bohatera wojen XVII
wieku, który wola  zgin  ni  ratowa
si  ucieczk   z pola bitwy z Turkami,
pod Cecor .

Wiosn  1911 roku, a potem raz jesz-
cze w listopadzie tego roku, przyje-
cha  do Sanoka, Andrzej Ma kowski,
który na polski grunt przeniós  ide
lorda Baden Powella, wzbogacaj c j
o d enia niepodleg o ciowe i trady-
cje ruchu abstynenckiego stowarzy-
szenia „Eleusis”, ten sam, który 22
maja 1911 roku wyda  rozkaz o powo-
aniu pierwszych dru yn we Lwowie.

W Domu Soko a wyg osi  odczyt
o wychowaniu m odzie y metod
skautow . Zarówno jego pobyt, jak
i innych przedstawicieli Naczelnej Ko-
mendy Skautowej, w ród nich ksi -
dza Lutos awskiego, autora harcer-
skiego krzy a, przyczyni  si  do
dalszego rozwoju sanockiego skau-
tingu. W 1912 roku w Sanoku zorga-
nizowano jeden z pierwszych obozów
skautowych, a rok pó niej w zlocie
w Birmigham wraz  z 50 osobow  pol-
sk  delegacj , uczestniczy o dwóch
Sanoczan – W adys aw Zaleski, za o-
yciel pierwszej dru yny w Brzozowie

i Tadeusz Piech, wówczas dru yno-
wy 1 Sanockiej Dru yny Harcerzy.

Lata I wojny wiatowej i wojny pol-
sko-bolszewickiej, lata walk o niepod-
leg o  i granice to wielki egzamin m o-
dego ruchu. Zdali go harcerze
celuj co. Byli wsz dzie gdzie wa y y

95 lat sanockiego harcerstwa.

(C.d. na s. 16)
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si  losy Ojczyzny, uczestniczyli w roz-
brajaniu Niemców w Warszawie i o-
wiczu, a sanoccy harcerze wzi li udzia
w wyprawie przeciw republice koma-
neckiej, pe nili s u b  porz dkow  i

czno ciow  w pierwszych
tygodniach niepodleg o ci, jako
ochotnicy brali udzia  w walkach
pod Chyrowem i bitwie warszawskiej.

Na cmentarzu odwiedzamy
mogi  Zbyszka Strzeleckiego,
harcerza, ucznia VII klasy gimnazjum,
ochotnika wojny 1920 roku
i groby  harcerzy poleg ych w  1919
roku  pod Chyrowem. To o nich po-
wiedzia  po latach ówczesny komen-
dant hufca, prof. Micha  Urbanek:
 „ ... takiego entuzjazmu jakim odzna-
cza a si  m odzie  harcerska w Sano-
ku w latach 1918, 1919, 1920 nie spo-
tka em nigdy i nigdzie. Harcerzy
ogarn  jaki  sza  patriotyzmu. Nie
by o trudu, którego by si  ul kli, nie
by o pracy, której by z zapa em nie
podj li. Wystarczy wspomnie , e np.
druh Mieczys aw Kwa niewicz sta  na
stra y przy magazynie w Olchowcach
bez przerwy 36 godzin, bo z powodu
gro nej postawy ch opstwa, stra y nie
mo na by o zmieni .

... pami tam jak ugina y si  dzieci pod
karabinem maszynowym a mimo ca-
odziennych wicze  nikt si  nie skar-
y . Gdym radzi  szanowa  si y, ze za-

mi w oczach o wiadczali mi, e to mo e
jedyna chwila, kiedy Polska potrzebuje
ich pomocy, i e dadz  wszystko z sie-
bie by „Zmartwychwsta ” wesprze
i od wrogów obroni . W ród tego naj-
czystszego i najpodnio lejszego na-
stroju patriotycznego prze y em naj-
pi kniejsze chwile mego ycia.”

Lata II Rzeczpospolitej to rozwój
harcerstwa. Hufce harcerzy i harcerek
dzia aj  w ka dym prawie mie cie. To
lata budowania obrz dowo ci i trady-
cji harcerskich, lata pierwszych wiel-
kich zlotów w widrze pod Warszaw
w 1924 roku, w Spale - posiad o ci
prezydenta  w 1925 roku, czy na Pola-
nie Red owskiej ko o Gdyni w 1934
roku, gdzie go cili Naczelny Skaut

wiata Baden Powell z on  Olave,
Naczeln  Skautk . We wszystkich
tych wa nych wydarzeniach bra a
udzia  m odzie  z naszego miasta. To
podczas zlotu w Spale wszyscy po-
dziwiali namioty sanockich harcerek,
wykonane w SANOWAGu, a na
Polanie Red owskiej Baden Powell za-
yczy  sobie zje  obiad przy stole

zbudowanym z darni i upi kszonym
krzaczkami stokrotek, który zbudowa-
y harcerski lwowskie i sanockie

z komendantk  Albin  Wójcik
na czele.

A potem kraju run o niebo!. Wrze-
sie  1939 roku zako czy  beztroskie
dzieci stwo i m odo . I znów  harcer-
ki i harcerze walcz  o niepodleg o !
Broni  wie y spadochronowej na l -
sku, ochotniczo wst puj  do wojska,
ca a m ska organizacja przesz a do
konspiracji jako „Szare Szeregi”,
dziewcz ta kolportuj  pras , pomaga-
j  wi niom i uchod com, prowadz
tajne nauczanie.

Namiestnik zuchowy hufca ZHP
w Sanoku, Zdzis aw Peszkowski, do-
staje si  do sowieckiej niewoli, prze-
ywa gehenn  obozu w Kozielsku,

cudem ocalony od tragicznej mierci
w Katyniu, zostaje kap anem, a potem
kapelanem harcerstwa poza granica-
mi kraju i wielkim g osicielem prawdy
o polskiej Golgocie Wschodu.

Podharcmistrz Zbigniew Czeka -
ski, broni Lwowa dowodz c Harcer-
skim Batalionem, a potem pe ni
rol  kuriera i ginie w sowieckich
kazamatach.

By y dru ynowy III Dru yny Har-

(C.d. ze s. 15)
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cerzy, Zygmunt ebracki staje na cze-
le pu awskiego obwodu ZWZ-AK,
a instruktorki i harcerki, m.in.  Helena
Kosina, Jadwiga Zaleska, Maria Lisow-
ska, Wanda Czeka ska pomagaj  wi -
niom, prowadz  tajne nauczanie,
w czaj  si  w dzia ania konspiracyj-
ne. Do legendy przesz a obrona
pomnika Tadeusza Ko ciuszki
przez Druhn  Jadwig  Zalesk .

Niestety wielu wspania ych, m o-
dych ludzi nigdy nie powróci o z pól
bitewnych, obozów i agrów.
Zaraz po przej ciu frontu, jeszcze
w 1944,  dru yny spontanicznie pod-
j y prac . Niestety, odsuwani s  daw-
ni komendanci, w adze centralne ZHP,
mianowane przez „w adz  ludow ”
mówi , e harcerstwo wymaga zmian,
e powinno odrzuci  bur uazyjne

skautowe idee. We wrze niu 1948 r.
zlikwidowano podzia  na odr bne huf-
ce harcerzy i harcerek, wprowadzaj c
koedukacj , rok pó niej zakazano no-
szenia krzy a harcerskiego i mundu-
ru. Do wi zie  trafi o wówczas wielu
m odych ludzi, tak e w naszym mie-
cie, za nielegaln  prac  harcersk .

Rok 1956, koniec czasów stali-
nowskich – wracaj  harcerskie sym-
bole i wielu przedwojennych instruk-
torów. Na czele sanockiego hufca
znów staje jeden z przedwojennych
komendantów p. druh harcmistrz
Czes aw Borczyk, ale s  to lata trud-
ne, pe ne ust pstw i kompromisów.
Uroczy cie wr czany w 1959 r. sztan- Krystyna Chowaniec

dar sanockiego hufca wi ci  trzeba
by o potajemnie, wieczorem, na ple-
bani. Jednak bardzo wielu instrukto-
rów, ukszta towanych przed wojn ,
nadal pracuje z m odzie . To dzi ki
nim do naszych czasów przetrwa y
pi kne harcerskie zwyczaje i pie ni.
A tyle by o stara , aby harcerstwo
wyrwa  spod ich wp ywów.

W 1964 r. Druh Borczyk musia  zre-
zygnowa  z bycia komendantem huf-
ca, poniewa  nie mo na by o pe ni
tej funkcji wolontariacko. Zosta  za-
st pc  komendanta i funkcj  t  pe ni
do 1999 r,. b d c niekwestionowanym
autorytetem dla ca ego rodowiska
sanockich harcerzy.

I wreszcie nadszed  rok 1980. Po
kilku latach istnienia spontanicznie
rozwi zuj  si  dru yny HSPS, zaczy-
na si  tworzy  ruch harcerstwa star-
szego, z którego wyjd  liderzy odno-
wy harcerstwa. To oni, skupieni
w Kr gach  im. Andrzeja Ma kowskie-
go, popularyzuj  w rodowiskach har-
cerskich ksi ki Baden Powella i Ma -
kowskiego, wracaj  spontanicznie do
tradycyjnych form pracy. W ród nich
jest te  komendant Hufca ZHP Ziemi
Sanockiej, harcmistrz Ryszard
Pac awski.

I to on w a nie zosta  w 1990 roku
naczelnikiem Zwi zku Harcerstwa Pol-
skiego, i wspólnie z przewodnicz cym,
harcmistrzem Stefanem Mirowskim,
maj cym za sob  legend  Szarych Sze-
regów, przeprowadza wielk  odnow

polskiego harcerstwa. Przywrócono
tradycyjn  rot  Przyrzeczenia i Prawa
Harcerskiego, dawny system stopni,
znów podj li prac  wychowawcz
harcerscy duszpasterze i kapelani.
Po kilku latach obserwacji  ZHP zosta
ponownie przyj ty do wiatowej
rodziny skautowej. We wszystkich
tych wydarzeniach aktywnie uczest-
niczy Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej.
Jeste my obecni na I wiatowym
Zlocie Harcerstwa  Polskiego w Ze-
grzu ko o Warszawy w 1995 r, a potem
na II Zlocie w Gnie nie, w roku 2000.
Z rado ci  w czyli my si  w wielkie
dzie o przekazywania Betlejemskiego

wiat a Pokoju i w organizacj  Zlotu
Skautów Europy rodkowej
i Wschodniej, który odby  si  w na-
szym mie cie w 1999 roku. Uczestni-
czymy w tak wa nych, dla ca ego
Narodu Polskiego, chwilach, jak od-
s oni cie cmentarza polskich policjan-
tów w Miednoje i cmentarza Orl t
Lwowskich we Lwowie, uroczysto ci
w Porycku (2003) i Monte Cassino
(2004).

M odzi ludzie w szarych i zielo-
nych mundurkach, tak jak ich rówie-
nicy przed laty, spotykaj  si  na har-

cerskich zbiórkach, zdobywaj
sprawno ci i stopnie, podejmuj  za-
dania harcerskiej s u by, wyje d aj  na
rajdy, biwaki i obozy, piewaj  przy
ogniskach o Harcerskich Idea ach
i wznios ych marzeniach.
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Dnia 16 IX 2006r. m odzie  z ró -
nych sanockich parafii: Przemienienia
Pa skiego, Chrystusa Króla, Narodze-

nia Naj wi tszej Maryi Panny, wzi a
udzia  w VIII Pielgrzymce M odych
S uchaczy Radia „Maryja” na Jasn
Gór . Wspólnie z nami do Cz stocho-
wy pielgrzymowa a m odzie

VIII Pielgrzymka M odych S uchaczy Radia Maryja

na Jasn  Gór
ze Strachociny i innych pobliskich
wiosek i miejscowo ci.

Na miejscu wys uchali my wyst -

pu wspania ego zespo u „Lumen”,
który od piewa  Pop-Oratorium
„Mi osierdzie Bo e”. Pó niej w skupie-
niu wys uchali my wiadectw ró -
nych ludzi,  którzy swoim s owem oraz

postaw  jawnie i publicznie ukazywa-
li mi o  do Jezusa Chrystusa. Po wia-
dectwach wspólnie z chórem od pie-

wali my hymn piel-
grzymki, czyli piosen-
k  „Pokolenie JPII”.
B d c w Cz stocho-
wie nie mogli my za-
pomnie  o ujrzenia
Kaplicy Matki Bo ej
Jasnogórskiej, w któ-
rej znajduje si  orygi-
na  obrazu Pani
Jasnogórskiej. Dope -
nieniem pielgrzymki
by a Eucharystia -
ród o i szczyt. Na-

st pnie g os zabra
Ojciec Rydzyk, który
zdementowa  wszyst-
kie medialne plotki na
temat stacji „Radia
Maryja”. Wzywa  tak-
e nas - ludzi m o-

dych, do trwania przy
Chrystusie i do budowania swojego
ycia na trwa ym fundamencie, którym

jest wiara.
Malwina Knurek

Pawe  Pelczar
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Dzie  15 wrze nia 2006 roku,
by  dla Stro ów Ma ych dniem od-
pustu. W tym dniu mieszka cy tej
wioski prze ywali uroczysto
Matki Bo ej Bolesnej, która by a
po czona z b ogos awie stwem
dzwonu. Msz w. celebrowa
i kazanie wyg osi  ks. proboszcz
Andrzej Skiba, który nawi zuj c
do s owa Bo ego przeznaczonego
na ten dzie  mówi  o bole ciach
Matki Bo ej i naszych bole ciach,
przykrych doznaniach, jakie przy-
chodzi nam niejednokrotnie do-

wiadcza  i prze ywa . W drugiej cz -
ci kazania nawi za  do roli dzwonów

jakie odgrywaj  w parafii. Zgodnie
z rytua em „dzwony maj cis y zwi -
zek z yciem ludu Bo ego”: ich d wi k
odmierza czas modlitwy, gromadzi lud
na sprawowanie czynno ci liturgicz-
nych, przypomina wa ne wydarzenia,
które przejmuj  rado ci  lub bólem
t  cz stk  Ko cio a albo poszczegól-
nych wiernych. Niech pobo ny udzia
w dzisiejszym obrz dzie uwra liwi
nas na g os dzwonów: ilekro  go

Po wi cenie dzwonu

(C.d.na s. 20)
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us yszymy, pami tajmy, e jeste my jedn  rodzin , która

powinna si  gromadzi  na znak swojego zjednoczenia

w Chrystusie”.

Na g os dzwonów winni my z rado ci  pod a  do ko-

cio a, trwa  w nauce Aposto ów, w bratniej zgodzie i mi o-

ci, w uczestnictwie we Mszy wi tej i na modlitwie. G os

dzwonów winien zach ca  nas do uwielbienia Pana Boga.

On zawsze co  „mówi”, co  przekazuje, uwra liwia na g os

sumienia. Czy tak jest zawsze? – pyta  kaznodzieja.

Lektur  S owa Bo ego wykona a p. Ma gorzata

Niemiec, a modlitw  wiernych m odzi parafianie Micha

Niemiec i El bieta Wolanin.

Stanis aw Rocha

(C.d. ze s. 19)


