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Mk 4, 26

„Kto by si  sta  powodem grzechu dla

jednego z tych ma ych, którzy wierz ,

temu by oby lepiej uwi za  kamie

m y ski u szyi i wrzuci  go w morze”.
                                                        Mk 9, 42
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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W ubieg a niedziel  Jezus posta-
wi  dziecko, jako wzór czysto ci,
niewinno ci, wi to ci. Dzi  w dal-
szych s owach swego nauczania, na-
wi zuje tak e do dziecka, ostrzegaj c
przed zgorszeniem: „Gdyby kto  sta

si  powodem grzechu dla jednego

z tych ma ych, którzy wierz , lepiej

by oby mu uwi za  kamie  m y ski

u szyi i wrzuci  go w morze”

(Mk 9,42). „Jeden z tych ma ych”

– ten zwrot przede wszystkim
mo e oznacza  dzieci, które s
ma e wzrostem, ale przede
wszystkim nie maj  jesz-
cze kr gos upa moral-
nego, nie maj  jeszcze
ukszta towanej hierar-
chii warto ci. S  ma e
i jeszcze niewinne, nie
posiadaj  poczucia
grzechu. Podejmuj c
takie czy inne czyny
na laduj  starszych,
szczególnie tych, którzy
s  dla nich autorytetem,
z którymi s  zwi zane uczu-
ciowo, którzy s  im bliscy.

My l , e s owa te odnosz
si  szczególnie do rodziców. Rodzi-
ce bowiem s  dla dziecka osobami naj-
bli szymi, najbardziej ukochanymi.
Przekazali swoim dzieciom przez
zrodzenie takie czy inne sk onno ci,
konkretn  to samo  i temperament.
Jako pierwsi wychowawcy maj
mo liwo  przekazywania kolejnych
warto ci, kszta towania cech charak-
teru. Bardzo wa ny jest dobry przy-
k ad, ale niebezpieczne jest tak e zgor-
szenie. Ka dy grzech pope niany
przez rodziców odbija si  na psychice
dziecka. Jeszcze gorsze s  tzw. „grze-

chy cudze”, pope niane wobec w a-
snych dzieci. Przypomn , e chodzi tu
m. in. o namawianie do grzechu,
pochwalanie grzechu, lekcewa enie
grzechu. Je li tak czyni rodzic wobec

dziecka dopuszcza si  zgorszenia,
które jest tym wi ksze im wi ksz  ma-
teri  ma grzech. Rodzic powinien
ostrzega  dziecko przed ka dym grze-
chem, nawet tym ma ym. Wszelka
zach ta do k amstwa, oszustwa,
kradzie y, zemsty, niewdzi czno ci
odbija si  bardzo na psychice dziecka

i burzy jego wra liwo  na grzech,
powoduje przyzwyczajenie i lekcewa-
enie grzechu.

Co nale y czyni , je li kto  z ro-
dziców pope ni ju  grzech, którego nie
da si  ukry  przed dzieckiem? My l ,
e trzeba umie  dzieci przeprosi

za grzech – np. za niesprawiedliw
kar , za s owa wypowiedziane w z o-
ci, za k ótnie rodzinne; nikt nie jest

doskona y, jednak po czasie refleksji
nale y si  wyt umaczenie i s owa prze-
proszenia. Oczywi cie o wiele trudniej
b dzie przeprosi  czy wynagrodzi
za grzechy bardzo ci kie, jak pija -
stwo i awantury, czy jawn  ma e sk

Strze my si  zgorszenia

zdrad ; w tym wypadku cz owiek
naprawd  wierz cy powinien takich
grzechów zupe nie unika , bowiem
zgorszenie i krzywda, które one czy-
ni  s  zupe nie nie do odkupienia
i wynagrodzenia. S owa Chrystusa o
„kamieniu m y skim” s  surow  prze-
strog  dla wszystkich gorszycieli.

Rodzina jest kolebk ycia, mi o-
ci i wychowania. Nikt nie zast pi

rodziców w przekazywaniu
warto ci, nikt te  nie potrafi

naprawi  zaniedba  przez
nich wyrz dzonych.
Rozmawia em na waka-

cjach dosy  du o
z koleg -ksi dzem,
który by  wycho-
wawc  w domu dziec-
ka. Opowiada  o bra-
ku szacunku w ród
wychowanków dla
wychowawców, dla
pracy, nauki, troski

o prz dek; o postawie
„wszystko mi si  nale-
y”. Mimo zorganizowania

pi knych kolonii na Mazu-
rach nieustannie marudzili i

mówili „nudzi mi si ”. Dlaczego
to wszystko? Brak warto ciowych

rodziców i przyk adu nieraz z pierw-
szych miesi cy ycia zawa y  na ich
postawie; nawet najlepszy wycho-
wawca w domu dziecka nie mo e wie-
le uczyni  z tak ukszta towanym cha-
rakterem.

B d my wi c odpowiedzialni –
przede wszystkim jako rodzice,
a w dalszym polu tak e wychowawcy
i duszpasterze. Wiem, e tak e duchow-
ny mo e bardzo zgorszy  m odego
cz owieka, dlatego ka dy z nas musi
czuwa  i strzec si  dawania z ego przy-
k adu. Módlmy si , aby aden nasz
czyn nie sta  si  powodem „grzechu

tych ma ych”.

Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

Udaj c si  w stron  Rzeszowa
przez Brzozów, zatrzymali my si  ju
u Matki Bo ej Mi osierdzia w Starej
Wsi, teraz mijamy Blizne ze starym,
pi knym ko cio em, aby uda  si
do Domaradza, do starego ko ció ka,
gdzie znajduje si  cudowny obraz
Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy.
Nie chc  jednak ograniczy  si  tylko
do podania suchych faktów, a maj c
do  obszern  literatur , mo na
pokusi  si  o obszerniejsze opraco-
wanie, a to g ównie dzi ki Panu Bene-
dyktowi Gajewskiemu, który przez kil-
ka lat mojego pobytu w Sanoku, gra
na organach w czasie Mszy wi tej
o godzinie 12:30. Jako pasjonat histo-
rii zaj  si  monografi  Domaradza,
w którym sp dzi  sporo lat swojego
ycia. Nas b dzie interesowa a g ów-

nie historia powstania parafii i ko cio a
oraz zwi zanego z nim kultu Matki
Bo ej. Inni pisz cy o Domaradzu
odwo uj  si  cz sto w a nie do ksi -
ki Pana Benedykta.

Pierwsza wzmianka o Domaradzu
pochodzi z czasów Kazimierza
Wielkiego, z roku 1359 roku, cho
niektórzy poddaj  to w w tpliwo .
Teren ten by  lesisty, s abo zaludnio-
ny. By y tu barcie, urz dzano polowa-
nia. Coraz bardziej jednak przez kar-
czowanie lasów, zwi ksza  si  area
uprawianej ziemi.

Gdyby przysz o nam etymologicz-

nie dotrze  do znaczenia nazwy tej
wioski, to najprawdopodobniej
trzeba to odnie  do dwóch s ów:
doma-rad, czyli rad w domu, a mo e
radzenia w domu, co jest wyrazem
t sknoty za rodzinnym domem, gdzie
mo na si  spotka , porozmawia ,
zaspokoi  swoj  nostalgi . Naturalnie,
jak bywa o to przy wszystkich
nazwach miejscowo ci, tak i w przy-
padku Domaradza, jego nazwa prze-
chodzi a przez ró ne etapy po rednie,
aby przybra  aktualne brzmienie.

W roku 1384 Domaradz przeszed
we w adanie biskupa przemyskiego,
Eryka. Wie  ta, która w latach 1863 –
1890, by a miasteczkiem, po o ona przy
Trakcie Cesarskim, cz cym W gry
z Przemy lem, rozwija a si  do  pr -
nie jako o rodek handlowy i rzemie l-
niczy. Odbywa y si  tu targi i jarmarki.
Z biegiem lat mieszkali tu Niemcy,
W grzy, Czesi, Cyganie wyznania
rzymskokatolickiego, a tak e inne
nacje, jak Rusini i Wo osi, którzy
wyznawali obrz dek wschodni. Skoro
byli wyznawcy Ko cio a rzymskoka-
tolickiego, musieli gdzie  gromadzi
si  na modlitw , na sprawowanie
liturgii. W parafii istnieje zabytkowy
ko ció , którego dat  wybudowania
przyjmuje si  w przybli eniu, jako dru-
g  po ow  XIV wieku (mo e 1359?).
Mniej wi cej w tym samym czasie
powstaj  ko cio y w okolicznych miej-

scowo ciach, takich jak Blizne czy
 Stara Wie . Jak atwo si  domy le ,
w ci gu wieków wiele razy by  prze-
budowywany. Istnienie parafii w Do-
maradzu potwierdza ju  ponad wszel-
k  w tpliwo  dokument z roku 1391.
Skoro by a parafia, musia  istnie  te
i ko ció . S ynny biskup Wac aw
Sierakowski, wizytuj c Domaradz
w roku 1745, przekaza  informacj
dotycz ca tak e ko cio a, co w stresz-
czeniu ujmuje B. Gajewski:  „Wizyto-
wany w 1745 r. Ko ció  by  budowl
z drzewa jod owego na murowanym
fundamencie, z dachem gontowym
i sygnaturk  oraz kamienna posadzk
i malowanym stropem. Wielki o tarz,
rze biony w drzewie, mie ci  obraz
przedstawiaj cy Pann  Mari  oraz
w. Miko aja i Stanis awa. W drzewie

rze bione by o równie  tabernakulum.
Za o tarzem by a wkopana w ziemi
piscyna, nakryta kamieniem. Przy
samej cianie, po stronie ewangelii,
sta a drewniana ambona z wizerunka-
mi czterech ewangelistów. Obok g ów-
nego o tarza, z prawej strony znajdo-
wa  si  rze biony w drzewie krucyfiks.
Po lewej stronie sta  o tarz boczny,
pomalowany na kolor szafirowy,
z obrazem w. Józefa. Obok niego na

Pielgrzymuj c do sanktuarium Matki Bo ej

Nieustaj cej Pomocy w Domaradzu1

(C.d. na s.4)

S yn cy askami Obraz Matki Bo ej

Pocieszenia w Domaradzu

Stary ko ció  w Domaradzu
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dwóch kamiennych stopniach
chrzcielnica z miedzianym kocio kiem.
Po przeciwnej stronie by  drugi o tarz
boczny, równie  drewniany, z obrazem
Boga Ojca i M. B. Cz stochowskiej.
Nad g ównym wej ciem, na drewnia-
nym chórze ustawiony by  siedmio-
g osowy organ”. Dalsze dane doty-
cz  ju ci le inwentarza ko cio a
i daj  wierny obraz stanu posiadania.
Opisuje tak e plebani  i jej
obej cie, wikarówk , budynki gospo-
darcze, a tak e obej cie ko o ko cio a.
Czytaj c opis tego ko cio a nie mo -
na powiedzie  jednoznacznie, e jest
to ko ció  pierwotny. Wi cej argumen-
tów przemawia za tym, e jest to ju
drugi ko ció .

Cennym zabytkiem starego
ko cio a jest drewniany krzy   pocho-
dz cy z XV wieku, a znajduj cy si
na zewn trznej cianie prezbiterium.
Biskup Sierakowski pisa  o nim, e znaj-
dowa  si  w ko ciele. W czasie
którego  z remontów zosta  on umiesz-
czony na zewn trz tej drewnianej
wi tyni. Znajduje si  tam stary

dzwon pochodz cy z roku 1524,
chrzcielnica, szesnastowieczny
obraz Przemienienia Pa skiego
i osiemnastowieczne organy. Dzi
ten opis z czasów biskupa Sierakow-
skiego, jakkolwiek ciekawy, jest
ju  nieaktualny.

W tym e ko ciele znajdowa  si
koronowany obraz Matki Bo ej
Nieustaj cej Pomocy, który zosta

przeniesiony do nowego ko cio a,
którego budow  rozpocz  i kontynu-
owa  ju p. Ks. Antoni Ko odziej.
Obecny duszpasterz, ks. Wies aw
Przepad o, który doko czy  dzie o
swojego poprzednika, przeniós
ten Obraz do nowego, murowanego
ko cio a. Wró my jednak do historii
sanktuarium. Oddajmy g os ks. Anto-
niemu Ko odziejowi, który pisa
w „Kronice Archidiecezji Przemyskiej”,
m.in.: „Ko ció  pod wezwaniem
w. Miko aja w Domaradzu jest

w posiadaniu wiernej kopii cudowne-
go obrazu Matki Bo ej Nieustaj cej
Pomocy pochodz cej z Rzymu. Jako
wierna kopia wizerunek domaradzki
zosta  wykonany w 1906 r. przez
Giovanniego Bunkharta i po wi co-
ny przez papie a w. Piusa X 8 sierp-
nia 1907 r. Fundatorami obrazu s  ks.
Franciszek Janowski i ojciec Józef
Stach, którzy postarali si  o jego
przywiezienie z Rzymu i pokryli
koszty jego wykonania. Po sprowa-
dzeniu obrazu z Rzymu umieszczono
go chwilowo na plebanii, sk d 7 stycz-
nia 1908 roku uroczy cie wniesiono
do ko cio a. Obraz umieszczono
w wielkim o tarzu nad tabernakulum
za ksi dza proboszcza Nowakiewicza.
W roku 1927 za duszpasterstwa
ksi dza Micha a Tulei, przeniesiono
obraz z o tarza wielkiego do bocznego
i umieszczono w odpowiednio urz -
dzonej niszy z ruchom  zas on ”. (…).
Parafia Domaradz od pocz tku swego
istnienia odznacza a si  tradycyjn
pobo no ci  Maryjn . Jej szczególny
wzrost nast pi  zatem w pierwszej
po owie XX wieku po umieszczeniu
w wi tyni wiernej kopii staro ytnej
cudownej ikony Matki Bo ej Nieusta-
j cej Pomocy. Zosta a wniesiona
w uroczystej procesji do ko cio a
na ramionach fundatorów. Msz w.
odprawi  ks. Fr. Janowski, a kazanie
maryjne wyg osi  o. J. Stach. I tak
to wydarzenie da o pocz tek szczegól-
nej czci maryjnej w tej parafii”.

Kult Matki Bo ej szerzyli kolejni
duszpasterze domaradzcy: ks. Micha
Nowakiewicz (1900 – 1927), ks. Micha
Tuleja (1927 – 1958), ks. Zdzis aw
Pelczar (1958 – 1978), ks. Antoni
Ko odziej (1978 – 1995) czy obecny
duszpasterz, ks. Wies aw Przepad o,
który obj  parafi  po odej ciu ks. pra-
ata A. Ko odzieja do Ustrzyk

Dolnych. Pos uchajmy kompetentnej
wypowiedzi ks. Antoniego Ko odzie-

ja, budowniczego ko cio a muro-
wanego: „Bezpo redni  przyczyn
popularno ci tego kultu by y liczne
cuda i aski jakich doznawali wierni
modl cy si  w tym Sanktuarium.

wiadcz  o tym liczne wota wokó
Obrazu. W okresie mi dzywojennym
nast pi  dalszy rozwój tego kultu.
Ugruntowa  si  on jeszcze bardziej
od chwili podj cia pracy duszpaster-
skiej w sanktuarium przez ks. M. Tule-
j , który godnie zast pi  swego
poprzednika w szerzeniu czci Bo ej
Rodzicielki. Na pocz tku swej pos ugi
przeprowadzi  on renowacj  istniej -
cej wi tyni i postara  si  o nale yty
tron dla obrazu Maryi. Umie ci  go
w bocznym o tarzu i sporz dzi  dla nie-
go nowe srebrne ramy ze z ot  ozdo-
b . Prowadzone przez ks. M. Tulej
prace renowacyjne wi tyni nie os a-
bi y dotychczasowego kultu Maryi.
Ówczesny proboszcz dok adnie odno-
towa aski i cuda doznawane przez
wiernych z my l  o przysz ej korona-
cji Cudownego Wizerunku. Ks. Micha
Tuleja postara  si  tak e u w adz
ko cielnych o nadanie odpustu zupe -
nego w uroczysto  Matki Bo ej
Nieustaj cej Pomocy. Uroczysto  ta
jako odpustowa obchodzona w dniu
27 czerwca jest poprzedzana trzydnio-
wym przygotowaniem. Rozwijaj cy
si  kult cz ciowo zahamowa y
dzia ania II wojny wiatowej. Po wkro-
czeniu wojsk niemieckich do Domara-
dza dnia 10 wrze nia 1939 roku dla miej-
scowej i okolicznej ludno ci nadszed
czas terroru i zagro enia. Bezbo na
akcja okupanta powodowa a wielkie
szkody materialne i duchowe.
Ludno  g boko prze ywa a chwile
kl ski i zawiedzionych nadziei.
Okupant zabrania  organizowania
pielgrzymek, ksi om nie wolno by o
podtrzymywa  patriotycznych uczu
swych wiernych. W tych warunkach
Matka Boska w swym Cudownym
Obrazie by a dla nich nie tylko
Nieustaj c  Pomoc , ale i Pocieszy-
cielk . W Niej to wierny lud pok ada
ogromne nadzieje na wyzwolenie.

Po zako czeniu wojny kustoszem
sanktuarium nadal jest ks. M. Tuleja.
Z jego inicjatywy w 1955 r. wprowa-
dzona zosta a Nieustaj ca Nowenna
ku czci Matki Bo ej Nieustaj cej
Pomocy w ka d rod  tygodnia, co
nast pnie zosta o zmienione na sobo-
t  za pozwoleniem w adz ko cielnych
i tak jest po dzi  dzie . Zmiany dni

(C.d. ze s. 3)

Dzwonnica starego ko cio a
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nowennowych dokona  ks. Zdzis aw
Pelczar. Gorliwo  ks. Micha a Tulei
sprawi a, e kult Maryi w tym czasie
doszed  do du ych rozmiarów czego
uwie czeniem by a koronacja Wize-
runku 22 czerwca 1958 r.

Obraz Matki Bo ej Nieustaj cej
Pomocy w Domaradzu mimo, e po-
siada  korony, to jednak uroczy cie
koronowany nie by . Starania o ten
obrz d po pi dziesi ciu latach
pobytu tego Wizerunku w parafii pod-
j  ks. M. Tuleja. Jako gor cy czciciel
Maryi pragn , aby za swego ycia
doprowadzi  je do skutku. W tej
intencji zanosi  z wiernymi modlitwy
do Boga. Jednym z motywów do zre-
alizowania tych przedsi wzi  sta  si
artyku  o. S. Solarza w czasopi mie
„Homo Dei” z roku 1957. W nim to
wyczyta , e „Stolica w. zatwierdzi a
pobo ne prze wiadczenie, e nie
tylko przed obrazem oryginalnym
cuda sp ywaj  na ludzi, ale i przed
ka d  kopi  „autentyczn ” to znaczy
namalowan  na drewnie i po wi co-
n  przez Papie a. Dzi ki temu „auten-
tyczna” kopia mo e by  uroczy cie
koronowana jako cudowna bez
specjalnego zezwolenia Stolicy

Apostolskiej. Z tego przywileju
skorzystano koronuj c uroczy cie
cudowne kopie w: Belfast, Boston,
Salta”.

Ówczesny ks. biskup ordynariusz,
Franciszek Barda, wyrazi  zgod  na
skorzystanie z tego przywileju i ob-
rz du koronacyjnego dokona  22
czerwca 1958 roku. By  to podarunek

na z oty Jubileusz pobytu Matki
Bo ej w tym cudownym Wizerunku.
Ks. Antoni Ko odziej przez 17 lat
b d c proboszczem w Domaradzu,
wystawi  bardzo pi kne wiadectwo
wiary swoim parafianom oraz ich
g bokiego przywi zania do Matki
Bo ej Nieustaj cej Pomocy. Najpi k-
niejszym przejawem czci wzgl dem
Matki Bo ej jest obecny murowany
ko ció , który cho  wznoszony
z niema ym trudem, jest godnym
miejscem dla Maryi.  Samo oczekiwa-
nie na jego budow  w czasach komu-
nistycznego zniewolenia trwa o 12 lat!
Projekt tej bardzo oryginalnej wi ty-
ni nosz cej w sobie elementy archi-
tektury wschodniej, wykona  Gruzin,
in . Ruben Bardanaszwili. Obliczenia
konstrukcyjne wykona   in . Stanis aw
Janowski. Dzi  ta okaza a wi tynia
jest dum  i wizytówk  Domaradza,
a mieszkanie Jezusa i Jego Matki
godne ze wszech miar.

Ks. Andrzej Skiba

1 Opracowano na podstawie: B. Ga-
jewski, Domaradz wie  nad Stobnic ,
Domaradz 1997; A. Ko odziej, Sank-
tuarium Matki Bo ej Nieustaj cej
Pomocy w Domaradzu, w: Kronika
Archidiecezji Przemyskiej, R.
LXXVIII, kwiecie  – czerwiec 1993,
z. 2, s. 233 – 236; J. F. Adamski, Brzo-
zów i powiat brzozowski, Krosno
2005, s. 93 - 97 oraz strona interneto-
wa Urz du Gminy Domaradz i miej-
scowej parafii.

Wizerunek Chrystusa Ukrzy owanego przed którym wierni si  modl

Prezbiterium nowego ko cio a w Domaradu
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Poniedzia ek, 2.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 + Marian i Aniela.
7.30 + Micha  (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. KIK.,o beatyfikacj  Jana Paw a II
2.+ Helena Adamska 1 r. m.
3. dzi kczynna do Mi osierdzia Bo ego.
Wtorek, 3.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 + Micha  (greg.).
7.30 + August Koczera.
8.00 ..........................................................
18.00 1. dzi kczynna w 25 rocznic  ma -
e stwa Joanny i Tadeusza z pro b  o dalsze

b ogos awie stwo.
2. + Ewa Hadam 1 r. m.
3. + Jadwiga 9 r. m.

roda, 4.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 + Mieczys aw.
7.30 o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e dla
Teresy.
8.00 + Franciszek, Janina, Bronia aw,
Stanis aw.
18.00 1. + Micha  (koniec greg.).
2. dzi kczynna w 45 rocznic  ma e stwa
Józefy i Zbigniewa z pro b  o dalsze b ogo-
s awie stwo.
3. + Maria i W adys aw Bekalik.
Czwartek, 5.10

6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 + Józefa (f).
7.30 o ask  wytrwania w powo aniu dla ka-
p anów naszej parafii.
8.00 ...........................................................
18.00 1. + Janina Florczak.
2. ++ z rodziny G sków.
3. w intencji mieszka ców ul. Heweliusza
z okazji Nawiedzenia Obrazu Matki Bo ej.
Pi tek, 6.10
6.30 + + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 dzi kczynno-b agalna
7.30 + Kazimierz
2. o zdrowie, b ogos awie stwo Bo e i opie-
k  za granic  dla Krzysztofa, Barbary i Ani.
8.00 .........................................................
18.00 + Józefa (f) w 93 rocznic  urodzin.
2. + Kazimierz, Tekla, Jan.
Sobota, 7.10
6.30+Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 o tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
7.30 + Micha , Stefania 5 r. m.
8.00 ......................................................
18.00 1. o tryumf Niepokalanego Serca
Maryi.
2. + Marian Pytlowany
Niedziela, 8.10
6.30 Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
8.00 .......................................................
9.30 dzi kczynna w 56 rocznic  ma e -
stwa Zofii i Józefa z pro b  o dalsze b ogo-
s awie stwo.
11.00 za parafian.
12.30 + Michalina Mazur.
16.00 dzi kczynna w 2 - g  rocznic
ma e stwa Celiny i Patryka z pro b
o dalsze b ogos awie stwo dla nich i dla
Alicji.
17.30 – nabo e stwo ró a cowe.
18.00 + Jaros aw, Emilia Starzecka.

1. Dzi  pierwsze nabo e stwo ró a -
cowe po czone ze zmian  tajemnic od-
prawimy o godz. 17:00. Przypomina-
my og oszenie z ubieg ej niedzieli:
nabo e stwa ró a cowe w zwyk y
dzie  odprawia  b dziemy o godzinie
17:30, za  w niedziele o godzinie 17:00.
Serdecznie zapraszamy na ró aniec
dzieci, m odzie , starszych. Modlitwa
obok uwielbienia Pana Boga, dzi k-
czynienia, pro by czy przeproszenia,
ma tak e aspekt wychowawczy. Ob-
serwujemy pewnego rodzaju zoboj t-
nienie na pobo ne praktyki religijne,
co jest zjawiskiem niepokoj cym. Sta-
rajmy si  temu przeciwdzia a .
2. W tym tygodniu pierwszy czwar-
tek, pierwszy pi tek i pierwsza sobota
miesi ca. We czwartek od godziny
16:00 spowiadamy w Stro ach i P ow-
cach, od godziny 17:00 w ko ciele pa-
rafialnym. Bardzo prosimy, aby dzieci
czy starsi, którzy prawie codziennie s
w ko ciele, zechcieli spowiada  si  we
czwartek czy jeszcze wcze niej, gdy
w pierwsze pi tki s  ogromne kolejki.
Do nas przychodz  wierni tak e spo-
za parafii czy nawet miasta. Do prze-
ycia pierwszego pi tku wymagane

jest przyj cie Komunii wi tej w pi -
tek, a niekoniecznie spowied , która
mo e by  wcze niej. W pi tek spowia-
damy od godz. 16:00. Informujemy tak-
e, ze spowiadamy codziennie, tak

rano jak i wieczorem. Nie trzeba tele-
fonowa  pytaj c kiedy spowiadamy.
Spowiadamy zawsze przed lub pod-
czas Mszy wi tej. Czasem – wyj t-
kowo mo e si  zdarzy  – e takiej mo -
liwo ci nie ma jak cho by podczas
Mszy wi tej o godzinie ósmej w zwy-
k y dzie , kiedy ksi a id  do szkó .
Czasem te  s  konieczne wyjazdy, ale
to tylko wyj tki.
3. Trzeci raz informujemy, e w naj-
bli sz  sobot  organizujemy piel-
grzymk  Ró  ró a cowych do Haczo-
wa. Prosimy si  zapisywa . Uczcijmy
Matk  Naj wi tsz  wspólnym Ró a -
cem w szczególny sposób wspomina-
j c z o one przed pó  wiekiem „Jasno-
górskie luby Narodu”. Na nowo
powiedzmy Jej: „Królowo Polski,
przyrzekamy” – zapraszaj  nas tak e
nasi ksi a biskupi. Wyjazd z parkin-
gu obok cerkwi o godzinie 8:30.

4. W pierwszy czwartek rozpoczyna-
my bezpo rednie przygotowania m o-
dzie y trzecich klas gimnazjalnych
do bierzmowania. Zapraszamy t  m o-
dzie  na modlitw  ró a cow  i Msz
wi t .

5. W pierwsz  sobot  w naszym ko-
ciele odb dzie si  ostatnie w tym roku

nabo e stwo fatimskie. Porz dek b -
dzie nast puj cy: ró aniec o godzinie
17:30, po nim Msza wi ta z kazaniem
i procesja z Figur  Matki Bo ej oraz
„Apel Jasnogórski” ko cz cy t
uroczysto . Zapraszamy czcicieli
Matki Bo ej.
6. Prosimy, aby po dzisiejszej Mszy
wi tej wieczornej, nasi Parafianie

mieszkaj cy przy ul. II Pu ku Strzelców
Podhala skich i ulicach przyleg ych
w stron  parku i centrum miasta wzi li
Obraz Matki Bo ej Cz stochowskiej,
który nawiedza rodziny. Prosimy, aby
wszyscy uwa aj cy si  za ludzi wiary
przyjmowali Matk  Bo  do swoich
domów, bo zdarza si  i to do  cz sto,
e domownicy nie ycz  sobie, aby

odwiedzi a ich Matka Bo a w Jasno-
górskim Obrazie. Prosimy Parafian
pocz wszy od pierwszych numerów
tej ulicy.
7. Dyrektor Sanockiego Domu Kul-
tury, p. Waldemar Szybiak, zaprasza
wszystkich sanoczan na kolejny Fe-
stiwal im. Adama Didura, który odb -
dzie si  w dniach 8 – 15 pa dziernika.
W ród znakomitych artystów wyst -
pi  m. in. Konstanty Andrzej Kulka,
Warszawska Opera Kameralna i  Or-
kiestra Polskiego Radia „Amadeus”
pod dyrekcja Agnieszki Duczmal.
Wszystkich wiernych szczególnie za-
praszamy na koncert zatytu owany
„Medytacje z muzyk  sakraln ” jaki
odb dzie si  w naszym ko ciele w ro-
d , 11 pa dziernika, o godzinie 20:00.
W programie koncertu m. in. utwory
Henryka Miko aja Góreckiego i Felixa
Mendelssohna w wykonaniu chóru
i zespo u instrumentalnego Opery l -
skiej. Bilety w cenie 15 z  mo na na-
by  w Sanockim Domu Kultury lub –
tuz przed koncertem – w ko ciele.
8. Jutro – jak og aszali my ju  –
w ko ciele Ojców Franciszkanów po
Mszy wi tej wieczornej rozpoczyna-
j  si  katechezy przedma e skie.

26 Niedziela zwyk a – 01.10.2006 r.
Og oszenia duszpasterskie.

Intencje w tygodniu

2.10-8.10.2006 r.
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95 lat Harcerstwa

W dniu 23 wrze nia, w naszym ko-
ciele zapocz tkowali my obchody 95

rocznicy powo ania do ycia Harcer-
stwa na Ziemi Sanockiej. Wszystko
zacz o si  jesieni  1910 roku w lesie
trepcza skim od z o enia pierwszej
przysi gi skautowskiej. A potem na-
st pi a ju  dzia alno . Harcerze Ziemi
Sanockiej wpisali si  g boko i wyra-
zi cie w dzieje naszego miasta. Dzia-
alno  harcerska przybiera a ró ne

kszta ty, w zale no ci od sytuacji
w jakiej znajdowa a si  Polska. Daje
si  wyodr bni  rys tradycji niepodle-
g o ciowej, co by o powa nym egza-
minem dojrza o ci z umi owania swo-
jej Ojczyzny. Przez te minione lata
rozwija  si  stale duch patriotyzmu,
któremu towarzyszy  m odzie czy za-
pa  i entuzjazm w podejmowaniu ró -
nych dzia a  na rzecz Ojczyzny. Wielu
harcerzy odda o ycie na rzecz wolno-
ci naszego bytu narodowego. To

czas licznych  przeobra e , które nie
(C.d. na s. 8)

Jubileuszowy lektor

Koncelebransi jubileuszowej Mszy w.
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zawsze sprzyja y kultywowaniu har-
cerskich idea ów. By  czas, kiedy za-
kazano nawet noszenia krzy a harcer-
skiego. Cieszymy si , e nast pi
powrót do tradycyjnych form pracy,
do tradycyjnej roty Przyrzeczenia
i Prawa Harcerskiego. Minione lata to
równie  czas budowania obrz dowo-
ci i tradycji harcerskich. To przede

wszystkim ludzie, którzy kierowali si
najszlachetniejszymi idea ami harcer-
skimi. Modlili my si  za dusze tych,
którzy odeszli na wieczn  wart , jak
równie  w intencji tych, którzy t  war-
t  pe ni  obecnie.

W tym dniu dzi kowali my naszym
Harcerzom za Betlejemskie wiat o
Pokoju przekazywane nam co roku na
wigili  Bo ego Narodzenia, za warty
pe nione co roku przy Bo ym Grobie,
za udzia  w uroczysto ciach patrio-
tyczno – religijnych, za kwesty na
cmentarzach na rzecz Towarzystwa
Pomocy im. w. Brata Alberta..

By  to czas wspomnie , nostalgii
za minionym czasem i iskr  zapaln  do
dalszych dzia a . We Mszy wi tej
koncelebrowanej udzia  wzi li: ks. pra-
at Adam Sudo , ks. Wies aw Siwiec –

kaznodzieja, ks. kapelan Tomasz La-
toszek oraz ks. Andrzej Skiba – pro-
boszcz, jako g ówny celebrans. Niech
b . Wincenty Frelichowski, kap an,
z wysokiego nieba wstawia si  za Har-
cerzami Ziemi Sanockiej, aby mogli re-
alizowa  swoje pi kne i szczytne ide-
a y. Niech realizuj  to wielkie
zawo anie: Bóg – Honor – Ojczyzna.

Ks. Andrzej Skiba

(C.d. ze s. 7)

Harcerze stroj  instrumenty Jubileuszowe psauterzystki

Ks.Wies aw Siwiec,

 jubileuszowy kaznodzieja

Druchna Krystyna Chowaniec,

komendantka sanockiego hufca

Harcerski poczet sztandarowy
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15 - lecie istnienia Towarzystwa Pomocy

im w. Brata Alberta

Celebransi Mszy w. z okazji 15-lecia istnienia Towarzystwa Pomocy im. w. Brata Alberta w Sanoku

Siedz  od lewej: ks. M liwa, ks. M. Drabicki, ks. B. o nierczyk, ks. A. Sudo , ks. A. Skiba

Ks. Andrzej Skiba, kaznodzieja Delegacja z darami ofiarnymi
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Uca owanie relikwi w. Brata Alberta

M.in. Pani prezes i senator Piotrowicz Na zako czenie Mszy w. dzielimy si  chlebem

Oprawa muzyczna uroczysto ci Dary ofiarne

Uczestnicy uroczysto ci jubileuszowej
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Czwarty dzie  na pielgrzymim szlaku
(13 sierpnia 2006 r., niedziela)

P tniczym szlakiem

(C.d. z poprzedniego numeru)

Mimo, e jest to niedziela, to jed-
nak wstajemy wczesnym rankiem,
aby punktualnie o godz. 6:00 naszego
czasu, stan  w Ostrej Bramie przy
o tarzu Pa skim i odprawi  Msz wi -
t . Jedziemy tam z pewnym niedowie-
rzaniem, e tam b dziemy mogli uczest-
niczy  we Mszy wi tej. Punktualnie
miejscowy pan ko cielny przygotowa
wszystko do Mszy wi tej, któr  od-
prawiam w intencji wszystkich piel-
grzymów, zbieraj c wszystkie intencje
z jakimi tu przyjechali my. To wielkie
wyró nienie i zaszczyt stan  tak
blisko Ostrobramskiej Madonny,
Matki Mi osierdzia. Wypada nam oka-
za  zdziwienie i zaskoczenie podobne
do sytuacji w jakiej znalaz a si w. El -
bieta witaj c w swoim domu Maryj ,
Matk  Pana. Stajemy bowiem w miej-
scu, gdzie tak cz sto splata y si  dzie-
je Polski i Litwy, w miejscu do którego
pielgrzymowa o tak wielu znamieni-
tych p tników i zwyk ych ludzi szuka-
j c u Matki pomocy i wsparcia. Uwiel-

biaj duszo moja s aw  Pana mego,

chwal Boga Stworzyciela tak bardzo

dobrego…

Po Mszy wi tej miejscowy foto-
graf robi nam pami tkowe zdj cie
na tle Ostrej Bramy. Za par  godzin,

pod katedr , otrzymujemy ju  gotow
pami tk .

Zwiedzanie miasta zaczynamy od
ko cio a w. Teresy z Avila, reforma-
torki Karmelu. Ko ció  ten znajduje si
tu  przy Ostrej Bramie i przez znaw-
ców sztuki bywa nazywany „najszla-
chetniejszym pomnikiem kwitn cego
braku w Wilnie”. Szkoda, e nie mogli-
my wej  do rodka, bo to niedziela

i trwa a Msza wi ta. W roku 1626 do
Wilna przybyli karmelici bosi. Dzi ki
wsparciu W adys awa IV i fundacji
Stefana Krzysztofa Paca, podkancle-
rzego litewskiego, w latach 1635 –
1650, zosta  wybudowany przepi kny
ko ció  w stylu barokowym, który
urzeka swoim wygl dem. Zbudowany

(C.d. na s. 12)

Msza w. przed Cudownym Obrazem w Ostrej Bramie

Pami tkowe zdj cie na tle Ostrej Bramy
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jest ze szwedzkiego piaskowca, a tak-
e z granitu i marmuru. G ówny o tarz

jest zaliczany do najpi kniejszych na
Litwie. W tym ko ciele przebywa o
serce Marsza ka, st d wyruszy o do
katedry, a potem pochód a obny zna-
laz  si  na Rossie – mówi pani Barba-
ra, przewodniczka.

Prawie e obok tej wspania ej wi -
tyni znajduje si  prawos awny sobór,
katedra i klasztor. Mieszka tu w adyka
czyli g owa Ko cio a prawos awnego.
To, co jest w rodku, to wiek XVIII.
Cerkiew przy której jeste my jest wy-
budowana na wzór ko cio a katolic-
kiego. Wida  tu wielki wp yw sztuki
w oskiej. To podobie stwo do ko cio-
a rzymskokatolickiego by o przyczy-

n  wielu nieporozumie  i k ótni mi -
dzy jezuitami a prawos awnymi. Tu s
groby trzech m czenników prawo-
s awnych z roku 1346: w. Jana, Anto-
niego i Eustachego. Na Litw  chrze-
cija stwo przysz o od Rusi, bo

w wieku XIV ksi ta litewscy enili
si  z Rusinkami. Ru  by a ju  chrze-
cija sk , prawos awn . Litwini byli

poganami, podpatrywali ten obrz dek
i przyjmowali jego zasady. Wn trze
wi tyni jest przepi kne, ozdobione

bogat  ornamentyka stiukow  i po-
trójny rokokowy ikonostas. Jest tu
trzy nawy. W nawie bocznej – by a to
niedziela – sprawowano s u b  Bo .
Bram  wej ciowa do tego soboru –
katedralnego ko cio a, pochodzi z XIX
wieku i ma charakter typowej prawo-
s awnej budowli, z tzw. o lim grzbie-
tem, aby pielgrzymi prawos awni mo-
gli atwo pozna  swoj wi tyni . Jest
te  prawos awny krzy .

W s siedztwie wida  przepi kny
ko ció w. Kazimierza, gdzie jest naj-
pi kniejsza kopu a w kszta cie mitry
ksi cej czy biskupiej. Powsta  on
z okazji kanonizacji w. Kazimierza, któ-
ra mia a miejsce 4 marca 1604 roku
i stanowi on niejako wotum dzi kczyn-
ne. Fundatorami tego ko cio a byli:
król Zygmunt III, wojewoda wile ski
Miko aj Radziwi , kanclerz Lew
Sapieha oraz inni mo now adcy. Jest
w stylu barokowym, jak i wi kszo
ko cio ów w Wilnie i nosi cechy po-
dobie stwa do rzymskiego ko cio a Il
Gesu. Przechodzi  on ró ne, skompli-
kowane koleje losu. Wspomn  tylko,
e w czasie dominacji sowieckiej by

zamieniony na Muzeum Ateizmu! Po
odzyskaniu przez Litw  wolno ci zo-
sta  oddany jezuitom jako prawowitym

w a cicielom. Nam w tej chwili musi
wystarczy  tylko spojrzenie na pi k-
n  kopu  z wysok  latarni  zako czo-
n  w kszta cie mitry.

Budowl  gotyck  jest przepi kny
ko ció w. Anny. Jest tak pi kny, e
podobno kiedy zobaczy  go Napole-
on, to zapragn  przenie  go do Pa-
ry a. Do ozdobienia tego ko cio a u y-
to 33 rodzaje ró nych cegie , które
zosta y specjalnie zaprojektowane!
Wn trze ko cio a nie jest ju  tak urze-
kaj ce, a o tarze s  w stylu baroko-
wym. Wielki znawca sztuki i Wilna,
Juliusz K os, pisa : „Lekko  i swobo-
da, z jak  przeplataj  si  laskowania
i ki, przechodz ce u góry w strzeli-
ste fontanny wie yczek uzbrojonych
pe zakami i kwiatonami, zdradza wiel-
k  bieg o  kamieniarsk , któr  niezna-
ny twórca zapragn  si  narzuci  pro-
stackiej cegle, i przyzna  trzeba,
e triumf osi gn  zupe ny”.

B d c w Wilnie nie mo na pomi-
n  Bramy Bazylia skiej, na co zwra-
ca uwag  Pani Barbara, nasza prze-
wodniczka. Bywa okre lana jako
„diament architektury barokowej”,
której architektem by  Jan Krzysztof
Glaubitz. Ta Brama prowadzi na dzie-
dziniec cerkwi wi tej Trójcy, gdzie

Na Rossie w Wilnie

(C.d. ze s. 11)
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równie  znajdowa  si  klasztor ojców
bazylianów.    My kojarzymy sobie j
z Mickiewiczem, z „Dziadami”. Kiedy
klasztor uleg  kasacie, w adze carskie
odda y cerkiew we w adanie prawo-
s awnych. Zabudowania klasztorne
zosta y przerobione na wi zienie. Trze-
cia cz  „Dziadów” zaczyna si  s o-
wami: Litwa. Prolog. „W Wilnie przy
ulicy Ostrobramskiej, w klasztorze ks.
ks. Bazylianów, przerobionym na wi -
zienie stanu – cela wi nia”. W tym e
wi zieniu jaki  czas sp dzi  Adam
Mickiewicz, „w tej celi cierpia  i doj-
rzewa  bohater „Dziadów”, który
z Gustawa – kochanka kobiety, prze-
rodzi  si  w Konrada – kochanka
Ojczyzny. Z murów klasztornych m o-
dzie  by a wyprowadzana na przes u-
chania, tu oczekiwali na wyrok, z tych
murów wywo ono na zes anie”.
Ta m odzie  to filomaci i filareci.

Pani Przewodnik pokazuje nam cel
Konrada (obecnie ten budynek jest
remontowany), gdzie odbywa y si
wieczory literackie. Widnieje tu pa-
mi tkowa tablica z aci skim napisem
pochodz cym z „Dziadów”, co po pol-
sku znaczy: „Bogu Najlepszemu, Naj-
wi kszemu. Gustaw zmar  tu 1823 1 li-
stopada. Tu narodzi  si  Konrad 1823
1 listopada”. Ko ció wi tej Trójcy
i klasztor bazylianów znajduje si  za
filharmoni . W Wilnie przez 18 lat
mieszka  Stanis aw Moniuszki, i tu zo-
sta a wystawiona „Halka”, która jed-
nak nie odnios a oczekiwanego suk-
cesu. Klasztor postawiono na miejscu

m cze skiej mierci litewskich chrze-
cijan, Antoniego, Jana i Eustachego

i dla ich upami tnienia. wi tyni
obecn  ufundowa  Konstanty
Ostrogski w roku 1514, z przeznacze-
niem na cerkiew prawos awn . Ponad
dwa wieki (1608 – 1827) ko ció  i klasz-
tor nale a y do unickiego zakonu ba-
zylianów. Pó niej mieli je w posiada-
niu znowu prawos awni, a obecnie
bazylianie. Wewn trz wi tyni znajdu-
je si  p yta nagrobna wile skiego bur-
mistrza Anastazego Bragi i jego syna
Antoniego. W tym e ko ciele przez 13
lat pracowa w. Jozafat Kuncewicz,
który zosta  zam czony w Witebsku
w roku 1623. W czasach radzieckiej do-
minacji zespó  ten nale a  do Wy szej
Szko y Technicznej i zosta  powa nie
zniszczony.

Pani Przewodnik snuje refleksj
nad dzia alno ci  filomatów i filaretów,
których has em by y s owa: nauka –
ojczyzna – cnota. Gdyby nie ich dzia-
alno , wi zienia, zsy ki, to nie wia-

domo czy by oby powstanie listopa-
dowe, styczniowe, a potem czy by aby
wolna Polska, nasza AK…, bo wszyst-
ko to jest ze sob ci le powi zane.
Nie mo emy wej  do celi Konrada,
ale by a ona dla Mickiewicza bardzo
uci liwa ze wzgl du na zimno tam
panuj ce, ale kto yczliwy przyniós
mu poduszk  czy cieplejsze okrycie.
Mickiewicz za namow  Lelewela zo-
sta  zwolniony, bo podpisa  „lojalk ”,
ale by  jak cz owiek, który „z mi o ci
ku Ojczy nie prze ladowany, z t sk-

noty do Ojczyzny zmar y”.
Pora na niadanie. Przy Ostrej

Bramie wsiadamy do autobusu
i widzimy, jak jaki  siwobrody zakon-
nik karmi go bie i mówi, e tak samo
trzeba karmi  ludzi. Po drodze
pani Barbara t umaczy nam sen o ela-
znym wilku, który przy ni  si  Giedy-
minowi, a który mia  zadecydowa
o powstaniu Wilna:
Rówienniki litewskich wielkich knia-

ziów, drzewa

Bia owie y, witezi, Ponar, Kuszele-

wa!

Których cie  spada  niegdy  na ko-

ronne g owy

Gro nego Witenesa, wielkiego Min-

dowy

I Giedymina, kiedy na Ponarskiej

górze,

Przy ognisku my liwskim, na nie-

d wiedziej skórze

Le a , s uchaj c pie ni m drego

Lizdejki,

A Wiliji widokiem i szumem Wilejki

Uko ysany, marzy  o wilku elaznym;

I zbudzony, za bogów rozkazem wy-

ra nym

Zbudowa  miasto Wilno, które

w lasach siedzi

Jak wilk po rodku ubrów, dzików

i nied wiedzi.

Z tego to miasta Wilna, jak z rzym-

skiej wilczycy,

Wyszed  Kiejstut i Olgierd, i Olgier-

dowicy,

Równie my liwi wielcy jak s awni

Przy grobie Marsza ka na Rossie, w Wilnie

(C.d. na s. 14)
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rycerze,
Czyli wroga cigali, czyli dzikie wie-

rz .

Sen my liwski nam odkry  tajnie

 przysz ych czasów,

e Litwie trzeba zawsze elaza

i lasów.

Mijamy Czerwony Plac, którym
jeszcze niedawno w ada  Lenin,
i któremu do wyci gni tej r ki wk a-
dano batonika czy precelka, bo w skle-
pach nie by o nic prócz zapa ek, octu
i soli. Jest te  Dom Nauki, jakby co
w rodzaju Pa acu Kultury i Nauki, bia-
y most, przy którym nad Wilejk  roz-

ci ga si  jakby sztuczna pla a i palem-
ki nawet tam postawione, ale mizernie
wygl daj ce, bo to nie ten klimat. Spo-
gl damy na jak  hal  sportow , bu-
dynek w adz powiatowych i siedzib
mera miasta (prezydenta), jaki  bank,
biurowce, hotel „Litwa”, za mostem
ko ció w. Rafa a, wile sk  Oper
z sal  symfoniczna i koncertow , to
znowu most z czasów radzieckiego el-
dorado, na barierkach którego pr
swoje musku y rewolucjoni ci radziec-
cy, pa acyk zbudowany dla ukocha-
nej pewnego lekarza, pierwsz  elek-
trowni  z postaci  Elektry, a za
elektrowni  stadion znanego argili-
su (Grunwaldu). Obok Wilejka i Wilia,
które si cz  i p yn  do Niemna, któ-
ry tak upami tni a swoja powie ci
Eliza Orzeszkowa. Pani Przewodnicz-
ka mówi, e ten dziewiczy, czysty Nie-
men jest na Bia orusi, w okolicach
Grodna. Jeste my na ulicy T. Ko-
ciuszki. Przed nami ko ció wi tych

Aposto ów, Piotra i Paw a na Antoko-
lu, gdzie niedaleko od niego znajduje
si  budynek nuncjatury apostolskiej,
gdzie w czasie pielgrzymki na Litw
mieszka  Jan Pawe  II. Mijamy gimna-
zjum im. elichowskiej i Syrokomli,
które nale y do lepszych w Wilnie,
a do którego ucz szcza a pani Barba-
ra. Wspomina wietn  polonistk ,
absolwentk  Uniwersytetu Stefana
Batorego, a która nauczy a jej popraw-
nej polszczyzny. Potem studiowa a
histori  literatury i histori  Polski
i Litwy. Przeje d amy obok Akademii
Wojskowej, polskiej ambasady, przy
której przechadza si  polski o nierz,
aby wkrótce stan  pod klasztorem
w. siostry Faustyny. Budynek drew-

niany, jest remontowany, ale widnieje
na nim tablica informuj ca o pobycie
Aposto ki Mi osierdzia. Zamki s aw-
nych rodów szlacheckich stoj  jakby
czeka y na swoich prawowitych w a-
cicieli. Nie ma ich.

Nie mo emy jednak przejecha  bez
zatrzymania si  w ko ciele w. w. Pio-
tra i Paw a. Nie chcia bym u ywa  za
du o przymiotników w stopniu naj-
wy szym, ale powiedzie , e jest to
pi kny ko ció , to chyba za ma o,
wszak to najcenniejszy zabytek wile -
skiego baroku. W tym e ko ciele jest
oko o dwóch tysi cy stiukowych
rze b. Fundatorem tego ko cio a jest
Micha  Kazimierz Pac, wielki hetman
litewski i wojewoda wile ski. By  cz o-
wiekiem, który pewnie wi kszo  swo-
jego ycia sp dzi  na o nierskiej po-
niewierce, ci g ych walkach, których
w tamtych czasach nie brakowa o.

By o to wotum dzi kczynne za oswo-
bodzenie Wilna z r k moskiewskich.
By  jednocze nie cz owiekiem wielce
religijnym i hojnym. Budow  tej wi -
tyni rozpocz to w roku 1668. Wed ug
legendy w tym miejscu, gdzie zosta a
wzniesiona ta wi tynia znajdowa  si
gaj poga ski i wi tynia poga skiej
bogini Mildy. Jedna z legend g osi, co
dla Paca by o inspiracja do ufundo-
wania tej wi tyni. Otó  „pewnego
razu Micha  Pac w czasie spaceru zna-
laz  w ruinach zniszczonego ko cio a
antokolskiego krucyfiks. Z wielkim
namaszczeniem podniós  krzy , na
którym figurka Pana Jezusa mia a
zniszczone r ce i nogi, a na spokojnej
twarzy Zbawiciela by o o wiele wi cej
bole ci i cierpienia ni  zwykle na ta-
kich rze bach. Pac zabra  krzy  do swe-
go pa acu. D ugo si  potem przygl -
da  Jezusowi i nad czym  g boko si
zastanawia . W czasie snu Pan Jezus
ukaza  si  Pacowi, obiecuj c jednocze-
nie, e pomo e mu u mierzy  zbun-

towane jego wojsko i nad nieprzyja-
cio y wyniesie. Sen powtarza  si
kilkakrotnie i Pac postanawia na miej-
scu zrujnowanego ko cio a, gdzie
znalaz  krucyfiks, wybudowa  now
wi tyni  – dzie o swego ycia”.

To pi kna legenda, ale fundator
czu  si  niegodny takiego wybrania,
e postanowi , aby go pochowano

pod progiem wej cia do ko cio a. Ka-
za  sobie wyry  napis: „Hic iacet pec-
cator Pac” – „Tu le y grzesznik Pac”.
Ufundowanie wi tyni uwa a  za ro-
dzaj ekspiacji za pope nione grzechy.
Na frontonie ko cio a, pomi dzy sze-
cioma kolumnami widnieje napis:

„Regina pacis funda nos in pace” –
„Królowo Pokoju utwierd  nas w po-
koju”. Nad wyko czeniem tego ko-
cio a pracowali wybitni arty ci w o-

scy, a jego pi kno prof. K os, jeden
z najwybitniejszych  znawców Wilna,
okre li  jako „pie  nad pie niami t t-
ni ca … bujno ci  ówczesnego y-
cia”. Wewn trz tej niezwyk ej wi ty-
ni znajduj  si  rze by, p askorze by,
malowid a o tematyce biblijnej, a na-
wet sceny z ycia mieszczan. Kto
inny okre li , e wej cie do tego ko-
cio a stanowi wej cie do … religijne-

go teatru, gdzie cz owiek jest nieudol-
nym aktorem, a re yserem tego
spektaklu jest sam Bóg. A mo e Pan
Bóg jest widzem przygl daj cym si
post powaniu cz owieka? W wi ty-
ni znajduje si  niecodzienny yrandol,

(C.d. ze s. 13)

Górka Literacka na Rossie
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który z ciekawo ci  ogl damy, bo jest
w kszta cie odzi. Symbolizuje on to-
n c ód , która wioz a z Holandii pi k-
ny g ówny o tarz o kryszta owych ko-
lumnach, ale zaton a i o tarza nie ma
po dzie  dzisiejszy. Zast puje go sce-
na po egnania wi tych aposto ów
Piotra i Paw a. Ambona ma równie
kszta t okr tu z podniesionym aglem.
Szybko musieli my ko czy  nasze na-
wiedziny, bo by a to niedziela i za chwi-
l  mia a rozpocz  si  Msza wi ta.
Duszpasterzuj  tu ksi a kanonicy re-
gularni latera scy, których ju  spotka-
li my w Gietrzwa dzie.

Pora nam uda  si  do katedry, któ-
ra jest pod wezwaniem w. Stanis a-
wa. Pierwsze swoje kroki kierujemy do
kaplicy Ca unu Tury skiego. W kate-
drze wiele osób, bo za chwil  rozpocz-
nie si  Msza wi ta. Widz , e tamtej-
si wierni przyzwyczajeni s  do
pielgrzymów czy turystów, bo nie roz-
gl daj  si , ale zachowuj  si  w sku-
pieniu.

Katedra tworzy a i tworzy histori
Ko cio a i Litwy. Tu mia y miejsce uro-
czyste koronacje wielkich ksi t li-
tewskich i wa ne wydarzenia z dzie-
jów litewskich. Katedra – jak to cz sto

wtedy bywa o – by a palona, odna-
wiana, zmieniano style, udoskonala-
j c jej pi kno. By a przebudowywana
podobno a  jedena cie razy!

Mieli my tak ma o czasu, e led-
wie zd yli my wst pi  na krótk  mo-
dlitw  do kaplicy w. Kazimierza, któ-
ra bywa nazywana „arcydzie em
dojrza ego baroku”, a reszt  mo emy
przeczyta  w dobrych przewodnikach
czy nawet w internecie.  Tu jest sarko-
fag patrona Litwy, w. Kazimierza kró-
lewicza. ciany wy o one czarnym
marmurem, ozdoby za  z marmuru bia-
ego i ró owego. Wra enie robi  po-

t ne postacie przedstawiaj ce w ad-
ców Wielkiego Ksi stwa Litewskiego
i Polski. Czytam w jednym z przewod-
ników, aby dope ni  nasz  wiedz :
„Wspania o ci  i harmonijno ci
wyró nia si  stiukowa p askorze ba
o tarza w. Kazimierza. Przedstawia
ona Madonn  z Dzieci tkiem spogl -
daj c  na srebrn  trumn wi tego,
któr  niesie w jej kierunku trzech anio-
ów. Obecny grób królewicza wyko-

nano w 1704 r. w Augsburgu. Stoi na
nim statuetka z wyrazist  sylwetk w.
Kazimierza (z XVII w.). Wcze niej od
trumny powsta  obraz w. Kazimierza

z trzema r kami (ok. 1520 r.). Legenda
g osi, i  trzykrotnie zamalowywana
r ka na nowo wy ania a si  spod war-
stwy farb. Malarz uzna  to za cud i r k
zostawi ”. Ta trzecia r ka mia a ozna-
cza  wielk  hojno  jak  odznacza  si
wi ty Kazimierz za swojego ycia.

W podziemiach tej kaplicy snem wiecz-
nym odpoczywaj : Aleksander Jagiel-
lo czyk, El bieta Habsbur anka, ona
Zygmunta Augusta, Barbara Radziwi -
ówna, równie ona Zygmunta

Augusta, a tak e serce W adys awa
IV Wazy.

Nadesz a stosowna chwila,
aby wst pi  do Muzeum Adama Mic-
kiewicza. Na zewn trz odpowiednia in-
formacja w j zyku polskim i litewskim,
dobrze utrzymany dom, wietny prze-
wodnik, Litwin, pe en werwy i rado-
ci, bo i temat wybra  sobie ciekawy,

a przy tym interesuj cy: kobiety
w yciu Adama. W niewielkim po-
mieszczeniu, gdzie mieszka , znajduj
si  portrety niektórych z tych dam,
którymi Mickiewicz si  otacza . Lubi
kobiety, lubi  przebywa  w ich towa-
rzystwie, jak cho by wtedy, kiedy
w Kownie, w powiatowej szkole,

Ws uchani w s owa pani Barbary Ogrodowicz

(C.d. na s. 16)
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przysz o mu nie  „kaganek o wiaty”,
kiedy cierpia  z powodu bólu z bów,
kiedy popad  w depresj , pozna  apte-
karza Kowalskiego i jego urocz
on , 25 – letni  Karolin . Sam mia

wtedy 21 lat.
Jeden z jego kolegów przedstawi

go jako m czyzn  do  przystojne-
go, o czarnych oczach, z d ugimi, lek-
ko zwisaj cymi w osami, z rumie cem
na twarzy i poci gaj cym u miechem
na ustach. By  cz owiekiem skromnym,
biednym, cz sto zamy lonym, rozma-
rzonym, niezbyt weso ym, ale poci -
gaj cym swoim sposobem bycia. Tak
wi c b d c w Kownie, ma ym, prowin-
cjonalnym miasteczku, pisa : „Nuda
i nuda, i po trzecie nuda”. Przysz y wa-
kacje, na które Mickiewicz wyjecha
do Tuhanowic, gdzie by  ju  jego przy-
jaciel, Tomasz Zan. Tam pozna  swoj
wielk , cho  niespe nion  mi o ,
Maryl  Wereszczakówn . Pisa  Zan
o tych wakacjach: „Jak najweselej ca y
tydzie  przeszed  (…) z promienist
i najlepsz  Mari , któr  sam Adam
uwielbia (…). ycie prowadzi wygod-
ne: gruszki s , kawa jest, jab ka s ,
wino jest, przede wszystkim obiady s ,
herbata jest, konie s , Maria jest”.
Maria – Maryla by a ju  zar czona
z Wawrzy cem Puttkamerem. By a to
dziewczyna prosta, ale dobrze wycho-
wana. Jej kuzyn, Ignacy Domeyko pi-
sa : „… czy a do tego staranne, now-
sze wychowanie, znajomo  muzyki,
j zyków, jako literatury ojczystej, w o-
skiej i francuskiej. Nie by a pi kna,
w znaczeniu, jakie do tego wyrazu

pospolicie ludzie przywi zuj : niewy-
soka, okr g ej twarzy, du ych b kit-
nych oczu i wiat ych w osów, mia a
szczególny urok w ustach i spojrze-
niu, to ostatnie okazywa o w niej yw
imaginacj , pewien charakter duszy
i g bokie uczucie. Jej pi kno  nie
by a w formie, ale w duchu”. Maryla
wywar a wielki wp yw na ycie Ada-
ma i na jego twórczo , ale to zostaw-
my znawcom twórczo ci Mickiewicza.
Po niespe nionej mi o ci, nie by  to
jednak koniec znajomo ci z Maryl  po
jej  zam pój ciu. Mickiewicz popad
w rodzaj mi osnej depresji i rozkocha
w sobie wspomnian  Karolin  Kowal-
sk . Byli w sobie zakochani. Zosta
nawet wezwany na pojedynek z m -
em owego aptekarza i jej skrytym

wielbicielem, szambelanem Nartow-

skim. Karolina potrafi a jednak wyper-
swadowa  swojemu m owi, e to
zwyk e plotki.

Burzliwe by o ycie Adama szcze-
gólnie po wykryciu przez w adze car-
skie w roku 1823 organizacji filomac-
kich. Na pó  roku zosta  on osadzony
w wi zieniu, które mie ci o si  w klasz-
torze bazylianów, ale za por czeniem
swojego profesora, Joachima Lelewe-
la, zosta  zwolniony. Wyjecha  do Pe-
tersburga, potem do Odessy i Mo-
skwy. W Odessie, gdzie dosta  nakaz
pracy w szkole, a by  to rok 1825, pó -
ne lato sp dza na Krymie, w miesza-
nym towarzystwie, w tym pi knej ko-
biety, Karoliny z Rzewuskich
Soba skiej, która by a carsk  agent-
k . Mia a ju  rozwód ze swoim m em
Hieronimem. Soba ska, sprytna ko-
bieta, zdo a a rozkocha  w sobie Ada-
ma do tego stopnia, e stali si  ko-
chankami. By  mo e w tym romansie
Soba skiej chodzi o tak e o inwigila-
cj  Poety i s anie donosów na niego
do swoich mocodawców.  Towarzy-
stwo w jakim obraca  si  Mickiewicz
w Odessie, nie nale a o do grona lu-
dzi poczciwych, ale agentów obcego
wywiadu, donosicieli, ludzi yj cych
rozwi le, bez trwa ych zasad moral-
nych. Mickiewicz temu towarzystwu,
zapewne przez siebie nierozpoznane-
mu do ko ca, po wi ci  „Sonety krym-
skie”. Trzeba tak e powiedzie , e dzi -
ki ich wp ywom uda o si  Adamowi
wyda  w tym czasie „Konrada Wal-
lemroda”. By  mo e, e w stosunku
do Poety stosowali ulgow  taryf . By
to zapis „nieodwo alnie zamkni tej
m odo ci”. A sama Karolina Soba -

(C.d. ze s. 15)

Remont klasztoru w Wilnie, w którym mieszka a s. Faustyna

Budynek, w którym wi ziony by  Mickiewicz
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ska, je d c po Europie, nadal rozpra-
cowywa a Polaków, donosz  carowi:
„Widywa am Polaków, przyjmowa am
nawet u siebie kilku takich, którymi si
brzydz . Ale niepodobie stwem by o
dla mnie zbli y  si  do tych, z którymi
zetkni cie przypomina o mi pian
w ciek ego psa; nigdy nie umia am
przezwyci y  tego wstr tu i wyzna-
j , zaniedba am, by  mo e, wa nych
odkry , byle tylko nie narazi  si  na
spotkanie z istotami dla mnie odra a-
j cymi. O Polsce pisze, e ywi do niej
„g bok  pogard ”. Czy Mickiewicz
pozna  j  dobrze?

Do Moskwy przyby  Mickiewicz
12 grudnia 1825 roku, gdzie spotka
si  w wieloma wybitnymi intelektuali-
stami, lud mi pióra i kultury, w tym
z Aleksandrem Puszkinem. Zachodzi
do najs ynniejszego salonu literackie-
go Moskwy, który prowadzi a Zena-
ida Wo ko ska (1792 – 1862).  By a to
kobieta niepospolita, z któr  Adam
nawi za  bli sz  znajomo . W roku
1826 ko czy i wydaje w Moskwie so-
nety odeskie i „Sonety krymskie”.
W Moskwie przez jaki  czas spotyka
si  z Karolin  Jaenisch, m odsz  od
niego o dziesi  lat kobiet . Tam te
zosta  oczarowany urod  Rosjanki Eu-
doksji Bakuninównej. Najtrwalej jed-
nak zapisa a si  w jego pami ci i sercu
przyja  ze s ynn   pianistk  Mari
Szymanowsk , matk  wychowuj c
samotnie dwie córki, z których jedna
z nich, Celina, siedem lat pó niej zo-
stanie jego on .

W maju 1829 roku Mickiewicz
z pomoc  przyjació  rozpoczyna pra-
wie dwuletni  poniewierk  po Euro-
pie, któr  nazywa si  okresem podró-
y romantycznych. Z Petersburga

przez Hamburg, Berlin, Drezno, Prag ,
Karlowe Vary, Weimar, Bonn, Szwaj-
cari , przez prze cz Splugen udaje si
do Wenecji, Florencji, Rzymu, Neapo-
lu, na Sycyli , a stamt d do Genewy
i z powrotem do Rzymu, gdzie w roku
1830 dotar a do niego wiadomo
o wybuchu powstania w Warszawie.
B d c w Rzymie spotyka tam hrabian-
k  Henriett  Ew  Ankwiczówn  (1810
– 1879).  Rzym wywar  na poecie
ogromne wra enie. Nie znaj c miasta,
pragnie zwiedza  jego zabytki. Prze-
wodniczk  po Wiecznym Mie cie by a
w a nie owa dziewi tnastoletnia hra-
bianka, Henrietta. Mi dzy nimi wywi -
za o si  gor ce uczucie, czemu jednak
skutecznie przeciwstawi  si  ojciec

panienki. Ta niespe niona mi o  zna-
laz a swoje odbicie w „Panu Tade-
uszu”, któr  ukaza  na przyk adzie Ewy
Horeszkówny i Jacka Soplicy. To by y
jego prze ycia i jego do wiadczenia.
Ankwiczówna wróci a do Polski i za-
mieszka a w … Bieszczadach,  w red-
niej Wsi, gdzie rodzice na wysokim
brzegu Sanu mieli pa ac. Niestety, sp o-
n  on w roku 1946. Jedynym ladem
jej obecno ci w redniej Wsi jest za-
pewne drewniany ko ció ek, stare lipy
i d by okalaj ce pa ac. Tej niespe nio-
nej mi o ci Mickiewicz po wi ci  tak-
e wiersze „Do mego cziczerone” i „Do

H…”.Jej dwa ma e stwa, jakie zawar-
a, nie by y udane.

W kwietniu 1831 roku Poeta decy-
duje si  na powrót do Polski. Droga
do Ojczyzny wiod a przez Pary . Do
Polski dotar  wreszcie na pocz tku
sierpnia, dotar  do Wielkopolski. Tu
spotka  przelotn  mi o  Konstancj

ubie sk , która b d c ju  dwana cie
lat m atk  i matk  pi ciorga dzieci, za-
mierza a swoje ycie zwi za  z Ada-
mem. S yn a z urody, talentu, dowci-
pu, zainteresowania literatur .
Pisywa a nawet wiersze. Ten romans
w Wielkopolsce, w Kopaszewie, odbi
si  g o nym echem i wywo a  spory
skandal, bo ju  w marcu 1832 roku, po
wyje dzie Mickiewicza z Wielkopolski
do Drezna, Konstancja uda a si  za
Adamem, ale ten wzgardzi  jej matry-
monialn  propozycj . Jest to ciekawy
w tek z ycia naszego Wieszcza.

22 lipca 1834 roku, Mickiewicz bie-
rze lub z Celin  Szymanowsk  (1812
– 1855), z któr  b dzie mia  sze cioro
dzieci. Nie by a to mi o  szcz liwa,
bo Celina popada a czy to w depresj
czy jak  chorob  psychiczn . Biogra-
fowie zastanawiaj  si  dlaczego Mic-

kiewicz wzi lub z Celin , dlaczego
ona wysz a za niego za m ?
By a to decyzja z pewno ci  bardzo
osobista, oparta na motywacji im
tylko znanej.

Wobec nawrotów choroby Celiny,
do domu Mickiewiczów, jako opiekun-
ka dla dzieci, wprowadza si  Ksawera
Deybel. Mówi si  o niej jako kobiecie
ambitnej, zaborczej i pi knej, która
z roli nia ki zosta a kochank  Adama.
W chwili refleksji móg  wi c Poeta
powiedzie  o sobie, e jest „cz owiek
s aby i na drogach m dro ci niewiele
posuni ty”. To tylko drobne okruszy-
ny z ycia wielkiego Adama Mickie-
wicza. Przewodnik tryska  humorem,
kiedy opowiada  o tych mi osnych
podbojach Mickiewicza, o urodzie
jego ycia, a my my pe ni zadumy s u-
chali, podziwiaj c jego kunszt pisar-
ski, rozterki, dramaty, niepowodze-
nia… Zwyk y stolik przy którym Poeta
zasiada   i pisa , w tamtym miejscu
mówi tak wiele… Niektóre szczegó y
pomin em, wszak jest to gazetka pa-
rafialna i nie prowadzi towarzyskiej
kroniki.

Pisz  o tym dlatego, eby ukaza
ile mogli my si  dowiedzie , ile prze-
y  podczas tej wycieczki i pielgrzym-

ki, ile od wie y  w swojej pami ci z
lat szkolnych. Mogli my tak e doj
do przekonania, e wielko  mierzy si
niejednokrotnie cierpieniem czy nawet
yciowymi pora kami, z których jed-

nak trzeba wyci ga  wnioski.
A teraz z Wilna, przy pi knej

pogodzie, pora wraca  do Sanoka.
Przed nami oko o pi tna cie godzin
jazdy, aby w poniedzia ek czy to
odpoczywa , czy te  zabra  si
do pracy.

Ks. Andrzej Skiba
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Zagubieni w codziennych tro-
skach zapominamy, e istnieje wiat
duchowy wybiegaj cy daleko poza
doczesno , pi kniejszy i bogatszy
ni wiat materialny. S abo  ludzka,
grzech, ró nego rodzaju z udzenia
i pu apki z a, to dzie o szatana, który
wszelkimi si ami stara si  przeszkodzi
nam w zbawieniu duszy. I gdy ca e
piek o jest na Ziemi, by szkodzi
ludziom, Bóg wysy a im do pomocy
anio ów.

Nazwa anio  pochodzi z j zyka
greckiego i znaczy: pos any, zwiastun.
Nazwa ta nie okre la natury
i istoty wi tych duchów, ale ich
urz d. Z natury s  duchami,
z wykonywanego obowi zku poleco-
nego im przez Boga nazywaj  si
anio ami, czyli pos a cami, zwiastuna-
mi. Mówi o tym w. Grzegorz Wielki:
„Nazwa anio ów jest nazw  obowi z-
ku, nie natury, bo wi te te niebieskiej
ojczyzny duchy zawsze s  wprawdzie
duchami, lecz nie zawsze mog  si
nazywa  anio ami, gdy  wtedy tylko

s  anio ami, gdy
przez nich bywa
co  zwiastowa-
ne”.

Pismo wi te
od pocz tku do
ko ca przeplatane
jest wzmiankami
o anio ach. Oto
przyk ady ze Sta-
rego Testamentu:
anio  ratuje wy-
gnan  na pusty-
ni  Agar i jej
dziecko, wypro-
wadza Lota z ro-
dzin  z po aru So-
domy, nie pozwala
Abrahamowi zabi
syna na ofiar
i wiele innych.
W Nowy Testa-
mencie opisy,
w których wyst -
puje anio  znane
s  wszystkim ka-
tolikom. Anio  za-
powiada Zacha-
riaszowi naro-

dzenie syna, zwia-
stuje Maryi pocz -
cie Syna Bo ego,
objawia Józefowi
tajemnic  wcielenia
i ka e ucieka
do Egiptu, itp. Nie-
ma  cz  Pisma

wi tego trzeba
by by o przepisa ,
gdyby chcia o si
zamie ci  wszyst-
kie cytaty, zdarze-
nie i opowiadania
o anio ach.

Ojcowie Ko-
cio a w swych

dzie ach, kazaniach
i listach wiele miej-
sca po wi caj
anio om. w. Augu-
styn wyja niaj c
Psalm 103 t uma-
czy: „Chocia  nie
widzimy objawie
anio ów, to przecie

e s  anio owie wiemy z wiary”. T  po-
wszechn  wiar  w istnienie anio ów
Ko ció wi ty uj  w dogmat, który
IV sobór latera ski (1215) okre li  na-
st puj co: „Jeden jest Bóg, jeden po-
cz tek wszystkich rzeczy, jeden Stwór-
ca wszystkiego, co widzialne
i niewidzialne. On na pocz tku wieków
wszechmocn  pot g  swoj  wywiód
razem z nicestwa twory duchowe
i z cia a z o one, anio y i wiat”.
To samo powtórzy  pó niejszy sobór
watyka ski. Dogmat ten znajduje
g bokie odbicie i zastosowanie
w wi tej liturgii ko cielnej. Ko ció
wzywa anio ów prawie we wszystkich
obrz dach i mod ach.

Anio owie stworzeni s  po to,
by stali przed tronem Boga, by stano-
wili jakby chór Jego dworzan, orszak
Jego domu. Nie wszyscy anio owie s
sobie równi. Tak jak niezliczona jest
ich liczba, tak odpowiednio wielka jest
ich rozmaito . Ca e to wojsko niebie-
ski jest doskona e i dobrze zorganizo-
wane. w. Dionizy Areopagita opiera-
j c si  na w. Pawle oraz na Ojcach
Ko cio a wi tego – Grzegorzu Wiel-
kim i Janie Damasce skim w ksi dze

Anio y

Archanio  Micha

Archanio  Gabriel
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pod tytu em O Hierarchii Niebie-

skiej dzieli anio ów na trzy wielkie
oddzia y, czyli hierarchie, a ka da
z tych trzech hierarchii dzieli si  na
trzy chóry. W antyfonie na pierw-
sze nieszpory wymienione s
wszystkie chóry anielskie w nast -
puj cym porz dku: Anio owie,
Archanio owie, Ksi stwa i one sta-
nowi  najni sz  hierarchi . Potem
nast puje po rednia hierarchia,
a w niej: Panowania, Mocarstwa
czyli Pot gi i Zwierzchno ci. Dalej
idzie najwy sza hierarchia,
a w niech chóry Tronów, Cherubi-
nów i Serafinów.

w. Tomasz porównuj c dwo-
ry ziemski i niebieskie powiada,
e tak jak najwy si godno ci

dworzanie stoj  najbli ej króla, tak
najwy sza hierarchia anio ów stoi
najbli ej Pana Boga. Najdoskonal-
si z anio ów – Serafini – s  jak gdy-
by Jego przyjació mi, Cherubini –
powiernikami, a Trony – towarzy-
szami Boga.

Pismo wi te w Ksi dze Tobia-
sza (Tb 12, 15) i w Apokalipsie

(Ap 1, 4) mówi,
e w ród niezliczo-

nej liczby anio ów
wyró nia si  sied-
miu, którzy wcho-

dz  przed majestat

Pa ski. S  to wi -
ci Archanio owie:
Micha , Gabriel,
Rafa , Uriel, Jechu-
diel, Sealtiel i Bara-
chiel. Stoj  oni
przed Tronem
Boga, a przywilej
ten zdobyli sobie
g bok  pokor
i wielk  wierno ci
w czasie ich próby.
Dowodz  wiernymi
i woli Bo ej uleg y-
mi wojskami niebie-
skimi, na czele
których stoi w.
Micha . Zwalczaj
przede wszystkim
tych siedmiu arcy-
diab ów rozpo-
wszechniaj cych
siedem grzechów
g ównych.

w. Archanio
Barachiel, którego
imi  znaczy B ogo-

s a w i e s t w o

Bo e zwalcza
ducha lenistwa,
oboj tno ci reli-
gijnej i ozi b o-
ci.

w. Archa-
nio  Sealtiel,
M o d l i t w a

Boga, zwalcza
ducha nieumiar-
kowania i pija -
stwa. Jako ten,
który przynosi
aski, w prawej

r ce trzyma cza-
r  z kwiatami –
znak rado ci
i ycia w Bogu.

w. Archa-
nio  Jechudiel,
Chwa a Boga,
zwalcza ducha
zazdro ci i nie-

ycz l iwo c i ,
którego mo na
przezwyci y
mi o ci  Boga

i Jego przykaza , oraz mi o ci
bli niego.

w. Archanio  Uriel, Ogie  Boga

lub wiat o boga – zwalcza ducha
gniewu i niecierpliwo ci. Otacza nas
swoim ognistym wie cem mi o ci,
cierpliwo ci i dobroci. Ten p on cy
ar ognia Mi o ci Bo ej trzyma

w lewej r ce.
w. Archanio  Rafa , Lekarstwo

Boga, zwalcza ducha nieczysto ci,
rozwi z o ci i niemoralno ci. Jako
opiekun Sakramentu Ducha wi tego
– Bierzmowania, nosi czerwone
jak ogie  szaty. Jest anio em mi o ci
i pocieszania, a tak e patronem
podró nych.

w. Archanio  Gabriel, Moc Bo a,
zwalcza ducha chciwo ci i gonitwy za
zyskiem. Ten wielki ksi  niebieski
nosi najbardziej zaszczytny tytu :
Anio  wcielenia Syna Bo ego. Bóg
wybra  go na ambasadora, który oznaj-
mia ludziom najwa niejsze rzeczy.
To On oznajmi  Zachariaszowi naro-
dzenie Jana, Maryi, e pocznie i poro-
dzi Syna Najwy szego, uspokoi
Józefa, który zamierza  oddali
brzemienn  Maryj  i poleci  mu we nie
ucieka  wraz z rodzin  do Egiptu, etc.

w. Archaniele Gabrielu,
przyb d  z Twoimi Zast pami i dopo-

(C.d. na s. 20)
Archanio  Rafa

Archanio  Sealtiel
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mó  nam by  s ugami i s u ebnicami
ch tnymi do us ug.

w. Archanio  Micha , Któ  jak

Bóg. Z tymi s owami Archanio
Micha  rozpalony mi o ci  Boga, rzu-
ci  si  do walki z Lucyferem i zbunto-
wanymi anio ami. Zwalcza ducha
wynios o ci i pychy. Jest wodzem
wojsk niebieskich, obro c  Ko cio a,
patronem umieraj cych, pogromc
Lucyfera i wszystkich z ych duchów.
Chrze cijanie czcz w. Micha a jako
najpot niejszego obro c  przed
szatanem. Z tego wzgl du ikonogra-
fia, zarówno wschodnia jak i zachod-
nia, przedstawia go jako rycerza,
który mieczem lub w óczni  zabija smo-
ka le cego u Jego stóp. Oprócz mie-
cza w. Micha  trzyma tak e wag
Bo ej Sprawiedliwo ci. Wed ug
podania w. Micha  mia  ukaza  si  na
górze Gorgano w Królestwie Neapolu
w 350 roku. W 590 roku papie w. Grze-

gorz prowadz c
pokutn  procesj
o uwolnienie Rzymu
od plagi zarazy,
ujrza w. Micha a
Archanio a, po
czym zaraza ust pi-
a. We Francji,

po ukazaniu si w.
Micha a w 708 roku
w. Aubertowi,

biskupowi Avran-
nastu, nast pi y
liczne uzdrowienia.
W Hiszpanii ukaza
si  podczas obl e-
nia Saragossy,
uwalniaj c miasto
od Arabów. W Bel-
gii przypisuje si

w. Micha owi
uwolnienie Antwer-
pii od epidemii zwa-
nej anielskim po-

tem. Tak e Ru
os aniaj ca Ko ció
przed niewiernymi
mia a za patrona

w. Micha a.
Jan Pawe  II pod-

czas swej pielgrzymki
na gór  Gorgano
w 1987 roku powie-
dzia : „Przyby em,
aby uczci  i prosi

w. Micha a Archa-
nio a, by ochrania
Ko ció wi ty
i broni  go”. Ko ció
uwa a w. Micha a
za swego opiekuna
i podpor  w obronie
i szerzeniu Królestwa
Bo ego na Ziemi, jest
przewodnikiem b -
dz cych, pociech
i pokrzepieniem dla
upad ych, obro c
i pocieszycielem stra-
pionych dusz, po-
gromc  duchów pie-
kielnych i opiekunem

ludzi schodz cych z tego wiata.
Sanoczanie maj  ten zaszczyt,

a zarazem przywilej, e patronem miast
jest w a nie w. Archanio  Micha ,
który swoimi skrzyd ami ochrania
przed nieszcz ciami wszystkich,
którzy pok adaj  w Nim nadziej .

Anio owie nios  do nieba
nasze modlitwy i dobre uczynki,
a stamt d przynosz aski i dobrodziej-
stwa. S  zwiastunami, t umaczami
i wykonawcami woli Boga. Nasi
anio owie stró owie maj  wielk  moc
i czekaj  na nasze wezwanie. Nale y
ich wzywa  w modlitwach i w ka dym
czasie, zw aszcza podczas Mszy

wi tej, bo przez nich mo na wypro-
si  wielkie aski, pomoc i obron ,
a szczególnie gdy Ich pozdrawiamy
moc  Jezusa Eucharystycznego
po przyj ciu Komunii wi tej.
Miliony anio ów czeka na pró no
na wezwanie i modlitw  ludzi, a je li
ich nie wzywamy r ce ich „s  zwi za-
ne”, a pomoc ograniczona.

Opr. Maria Patronik na podst.

o. M. Fryszkiewicz OFMConv.

Nadprzyrodzony wiat anio ów.

(C.d. ze s. 19)

Archanio  Barachiel

Archanio  Uriel


