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Mk 4, 26

„Syn Cz owieczy nie przyszed ,

aby Mu s u ono, lecz eby s u y

i da  swoje ycie na okup za wielu”.

Mk 10,45
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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Pismo wi te pos uguje si  cz sto

symbolem kielicha w celu wyra enia

g bokich tre ci duchowych.

Po pierwsze Biblia

mówi o kielichu

wspólnoty; we-

d ug zwyczaju

staro ytnego na

ucztach podawano

sobie kielich z r k

do r k i wszyscy,

pij c z niego, pog -

biali wzajemn  wi

przyja ni i wspólno-

ty (por. Ps 16,5;23,5).

Pismo wi te mówi tak-

e o kielichu Bo ego gnie-

wu, wskazuj c, e oszo omie-

nie wywo ane nadmiarem wina

b dzie udzia em tych, którzy zas u yli

na Bo y gniew i musz  ponie  zas u-

on  kar  (por. Jr 25,15; Ps 75,9).

I wreszcie s owo Bo e mówi tak e

o kielichu zbawienia. W Starym Testa-

mencie krew ofiar znajduj c  si

w kielichach by a wylewana

na o tarz i lud. W ten

sposób odnawiano

przymierze mi dzy Bo-

giem a lud mi (por. Wj

24,6nn). By a to jednocze nie

zapowied  ofiary Chrystusa. Jego

Krew mia a dokona  ostatecznej eks-

piacji za grzechy ludu. Dlatego Ojciec

podaje do wypicia kielich w asnemu

Synowi, a On przyjmuje go i wypija

z synowskim oddaniem, dla zbawie-

nia wiata. Ca e cierpienie, które

ma na Niego przyj  Jezus nazywa

kielichem (por. J 18,11; k 22,42).

Dzisiaj w Ewangelii (Mk 10,35-45)

Jezus zaprasza do udzia u w „piciu
kielicha” swoich uczniów. Jakub

i Jan, synowie Zebedeusza, najbli si

z aposto ów, prosz  o zaszczyty

„w Jego chwale” (por. Mk 10,36).

Prawdopodobnie chodzi im o stano-

wiska w ziemskim królestwie,

bo takiego panowania Chrystusa

pocz tkowo si  spodziewali. „Chwa-
a”, o której my l , jest chwa

ziemsk , jest u ywaniem zwi zanym

z w adz  nad innymi. My lenie Jaku-

ba i Jana jest bardzo nieewangeliczne

– nie doro li jeszcze do zrozumienia

misterium tajemnicy Chrystusa i Jego

pos annictwa.

Tymczasem Jezus próbuje im wy-

t umaczy  sens swej misji i perspek-

tyw  wiecznej nagrody, której powin-

ni oczekiwa . Mówi o „kielichu”,

który ma pi  On sam i o „chrzcie”,

który ma przyj . To symbole Jego

m ki i cierpienia, która doprowadzi

Go do prawdziwej chwa y. Aposto o-

wie ch tnie si  zgadzaj  na ten

kielich, a przez to jeszcze raz daj

dowód, e nie rozumiej , co Jezus ma

na my li. Jezus t umaczy im dalej,

Kielich zbawienia

e droga do Jego królestwa nie

prowadzi przez zaszczyty i posiadanie

w adzy, ale przez pokorn  s u b .

To s u ba a  do ofia-

ry z siebie, a  do

oddania ycia,

a  do wychylenia

„kielicha Bo ej

mi o ci”, który

mo e by  gorzki

i nieprzyjemny.

On sam b dzie go

pi , bo „przyszed ,
aby da ycie na
okup za wielu”

(Mk 10,45).

My l , e ka dy

z nas jest zaproszony przez

Chrystusa do wychylenia

„kielicha mi o ci”. Kielich mi o ci

Chrystusowej ma nieraz gorzki smak

pokory, pos usze stwa, s u by, uni e-

nia, cierpienia, znoszenia prze lado-

wa . Jak e i nam trudno jest dorasta

do gotowo ci picia tej „czary gory-
czy”. Mo e odpowiadamy

cz sto jak aposto owie:

„chcemy”, nie zdaj c

sobie sprawy ze znacze-

nia tych deklaracji.

A gdy przychodzi codzien-

no , tak atwo jest uciec od „kie-
licha zbawienia”, aby spo ywa

„napoje przyjemno ci” i „mikstury

ziemskiej chwa y”.

Tymczasem, aby by  we wspólno-

cie z Chrystusem, trzeba wypi

„ten sam kielich”. Trzeba, jak On, wzi

swój krzy  i i  za Mistrzem. Trzeba

cz sto pi  „Jego wi t  Krew”, która

jest napojem na drog  do wieczno ci.

Przez ofiary i cierpienia stajemy si

podobni do Chrystusa i gromadzimy

sobie skarby w niebie. Dzi ki temu

b dziemy mogli zasi  w pobli u

„Tronu chwa y”, obok Tego, który

jako pierwszy „wypi  kielich M ki”,

aby wszystkich pojedna  z Ojcem.

Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

W uroczym zak tku naszych

Bieszczadów, w Pola czyku, gdzie

wielu Sanoczan przyje d a, aby za-

czerpn  rze kiego powietrza i nacie-

szy  oczy pi knem przyrody, znajduje

si  sanktuarium Matki Bo ej Pi knej

Mi o ci. Co o nim wiemy? Mniej jak

o dotychczasowych sanktuariach,

bo i ono jest m odym sanktuarium li-

cz cym zaledwie dziewi  lat.

Sanktuarium to mie ci si  w daw-

nej cerkwi greckokatolickiej, pod

wezwaniem w. M czennicy Paraske-

wi, która zosta a wzniesiona w roku

1907 (inne ród a podaj  rok 1909).

W tym e ko ciele znajduje si  cudow-

na ikona Matki Bo ej z Dzieci tkiem,

Pielgrzymuj c do Matki Bo ej Pi knej Mi o ci

w Pola czyku

zwana Matk  Bo opie sk , pocho-

dz c  z I po owy XVII wieku. Zosta a

ona przeniesiona do tego ko cio a

w roku 1949, z cerkwi w opience,

st d nazwa. Jan Pawe  II podczas swo-

jej pielgrzymki do Polski, kiedy nawie-

dzi  Krosno, po wi ci  korony na skro-

nie Matki Bo ej i Dzieci tka, a w dniu

12 wrze nia 1999 roku odby a si

uroczysto  koronacji Obrazu. Obok

ko cio a stoi dzwonnica, w której

znajduje si  dzwon z roku 1894. Miesz-

ka cy Pola czyka do roku 1948

nale eli do parafii Wo kowyja. W tym-

e roku ówczesny ordynariusz prze-

myski, ks. bp Franciszek Barda,

na pro b  miejscowych parafian

utworzy  parafi  rzymskokatolick ,

a jej pierwszym proboszcem zosta

ks. Franciszek Stopa. Dzi  w Pola -

czyku jest ulica jego imienia. W serwi-

sie internetowym czytamy, e „W 1970

r. prof. W. Kunz z Krakowa wykona

w ko ciele polichromi  i stacje Drogi

Krzy owej. Równie  w tym samym

roku odnowiono barokowy o tarz

pochodz cy z XVIII wieku.

Histori  Obrazu przedstawiam

za stron  internetow .

O s ynnym opie skim obrazie

wszelako powiadaj , e to nie tak by o

jak w ksi dze zapisane. Bo obraz

pierwszy raz pojawi  si  na staro yt-

(C.d. na s. 7)Cudowny Obraz Matki Bo ej Pi knej Mi o ci

Sanktuarium  Matki Bo ej Pi knej Mi o ci w Pola czyku
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Gromadzimy si  dzisiaj z okazji

rocznicy wyboru Jana Paw a II na

stolic  Piotrow . To dok adnie 28 lat

temu bia y dym nad Kaplic  Syksty -

ska oznajmi  ca emu wiatu, e Ko ció

ma nowego Pasterza, Przewodnika

i G ow  i e b dzie nim Polak, Karol

Wojty a, Jan Pawe  II. Przez 26 lat jego

pontyfikatu byli my dumni, jako

Polacy i jako ludzie wierz cy, e mamy

tak wspania ego Rodaka i Pasterza.

Obiecali my mu, e b dziemy si

za Niego modli , zarówno w czasie

ycia, jak i po mierci. I dzisiaj spe -

niamy t  jego pro b , modlimy si

po jego mierci, ju  nie tyle o Jego

zbawienie, bo wierzymy, e na nie

zas u y , ale raczej o jego rych a

beatyfikacj  i kanonizacj , aby my

mogli ju  oficjalnie modli  si

do Niego, prosi  Go o wstawien-

nictwo u Boga.

1. Bóg jest mi osierny

Tegoroczny dzie  papieski by

obchodzony pod has em „Jan Pawe

II – S uga Mi osierdzia”. Warto wi c

mo e dzisiaj, na tej homilii, zg bi  ten

temat. Zastanówmy si  najpierw nad

tym, czym jest mi osierdzie chrze ci-

ja skie, aby pó niej przej  do przy-

pomnienia postawy Jana Paw a II jako

S ugi mi osierdzia.

Czym jest mi osierdzie? Przede

wszystkim mi osierdzie charakteryzu-

je samego Boga. To Bóg jest ponad

wszystko mi osierny! Jest on nazywa-

ny w Biblii „Ojcem mi osierdzia” (1 Kor

1,3; Jk 5,11). Przede wszystkim stwo-

rzy  cz owieka z mi o ci i pragnie tylko

jego dobra; pragnie obdarzy  go zba-

wieniem i szcz ciem. Kiedy jednak

cz owiek odwraca si  od swego

Stwórcy, Bóg nigdy go nie opuszcza

i nie pozostawia samego. Nie chce

nigdy mierci grzesznika, ale pragnie

jego nawrócenia. Objawi  to przede

wszystkim sam Jezus, który mówi ,

e Ojciec czeka cierpliwie na powrót

swego marnotrawnego syna, a kiedy

spostrzega go z daleka czuje si

„poruszony mi osierdziem” i biegnie

na jego spotkanie ( k 15). Serca Boga

nape niaj  rado ci  nie ci, którzy uwa-

aj  si  za sprawiedliwych, ale grzesz-

nicy czyni cy pokut . Bóg przedk a-

da mi osierdzie nad sprawiedliwo ;

Bóg przebacza grzechy, bo jest mi o-

sierny. Bóg pragnie raczej mi osierdzia

ni  ofiary, o czym mówi  ju  Stary Te-

stament (por. Oz 4,2); przed Bogiem

nie znajduj  uznania krwawe ofiary,

zewn trzne bezduszne obrz dy, ale mi-

osierdzie przejawiaj ce si  w przeba-

czeniu, darowaniu win, wspó czuciu

i braterskiej pomocy. A cz owiek

potrzebuje ogromnie Bo ego mi osier-

dzia, przebaczenia, darowania win;

nieraz trwaj c w tragedii grzechu traci

nadziej . O tym wielkim mi osierdziu

przypomnia a ludziom naszych cza-

sów w. Faustyna i widzimy ten wielki

fenomen kultu Bo ego mi osierdzia.
Jezus Chrystus nie tylko mówi

o mi osierdziu Ojca, ale sam przejawia

mi osierdzie. Przede wszystkim wzru-

sza  si  n dz  ludzkiej natury; gdy

widzia , jak ludzie garn  si  do Niego

„ulitowa  si  nad nimi, bo byli jak owce

bez pasterza” (por Mk 6,34). Jezus

darzy szczególn  mi o ci  odrzuco-

nych, chorych, g odnych, pogardza-

nych, ubogich. Uzdrawianie chorych

Jan Pawe  II – S uga Mi osierdzia
kazanie wyg oszone dnia 16.10.2006 r. na Mszy w. o godz. 20.30 z okazji

„Dnia Papieskiego”
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wynika o z Jego mi osierdzia dla nich,

ale jeszcze bardziej zwraca  uwag  na

n dz  ludzkiej duszy, odpuszczaj c

grzechy tym, którzy o to prosili. Jezu-

sowe mi osierdzie ukaza o si  w Jego

osobistej postawie przebaczenia

wobec grzeszników, tak e tych, któ-

rzy czyhali na jego ycie i nawet zada-

wali mu ból. Mi osierdzie to postawa

pokory, s u by, jak w wieczerniku,

gdy umywa  uczniom nogi (por. J 13,1-

11). To przyjmowanie cierpienia

w duchu zawierzenia Bo ej woli

i Bo ej mi o ci. Przyk ad tego wszyst-

kiego da  na Jezus Chrystus.

2. Mi osierdzie chrze cija skie

Czy tylko Bóg jest mi osierny?
Oczywi cie wiemy, e Pan ka dy

z nas powinien by  mi osierny. „B d -

cie mi osierni, jak ojciec wasz jest

mi osierny” ( k 6,36). „B ogos awie-

ni mi osierni, albowiem oni mi o-

sierdzia dost pi ” (Mt 5,7). Ka dy

z nas jest wezwany do czynienia

mi osierdzia.

Prawdziwe mi osierdzie chrze ci-

ja skie wi e si ci le z na ladowa-

niem Jezusa, ze wspó czuciem i prze-

baczaniem. Mi osierdzie przejawia si

w towarzyszeniu ludzkiej niedoli,

co ukaza  Pan Jezus pi knie w przy-

powie ci o mi osiernym Samarytani-

nie k 10,30-37). By  blisko cz owie-

ka, b d cego w potrzebie, którego

spotkam na drodze ycia, nieraz pora-

nionego, to przejaw mi osierdzia.

Co wi cej; b dziemy s dzeni z mi o-

sierdzia, które okazujemy cz owieko-

wi – wyra nie o tym mówi przypo-

wie  o s dzie ostatecznym

(Mt 25,31-46). Uczynki mi osierdzia

chrze cija skiego wskazuj  na to,

aby litowa  si  nad niedol  bli niego

i przychodzi  mu z pomoc .

A bli nim jest ka dy cz owiek, które-

go spotykamy, niezale nie od jego

statusu materialnego, spo ecznego,

narodowo ci, wyznawanej religii.

Mi o  wspó czuj c  okazuje ten,

kto przychodzi z pomoc  choremu,

pomaga mu znosi  ból, pociesza,

zabezpiecza po ywienie, troszczy si

o niego. Mi osierny jest ten, kto

pociesza smutnych, strapionych,

nie gardzi nimi, nie odrzuca. Mi osier-

ny jest ten, kto ma dobre s owo

i serce dla samotnych, odrzuconych,

niepe nosprawnych. Wszelkie wspó -

czucie okazywane innym to przejaw

mi osierdzia.

Drugi wymiar mi osierdzia to prze-

baczenie. Zawsze nale y przebacza  –

mówi  Jezus – a  77 razy. Przebacza

zarówno temu, który prosi, jaki i temu,

który nie prosi i który dalej nienawidzi

nas, uczniów Chrystusa. Przebacza

i czyni  dobrze tym, którzy nas niena-

widz  to wyj tkowe wezwanie Ewan-

gelii. Kto jest mi osierny i potrafi

przebacza , ten mo e liczy  na Bo e

mi osierdzie i przebaczenie, bo potrze-

bujemy o wiele bardziej przebaczenia

od Boga ni  inni ludzie od nas tego

przebaczenie potrzebuj .

3. „Jan Pawe  II S uga

Mi osierdzia”

„Jan Pawe  II S uga Mi osierdzia”

– czy w Jego yciu ja niej  te cnoty,

o których mówi em? Na pewno tak,

na pewno stara  si  okazywa  mi osier-

dzie innym. By  wra liwy na z o tego

wiata, zarówno jeszcze jako kap an,

czy pó niej, jako biskup, a wreszcie

papie . Zdawa  sobie spraw , e w po-

jedynk  nie mo e zaspokoi  wszelkich

niedoli wiata, zreszt  nawet Pan

Jezus nie móg  tego uczyni . Zawsze

jednak mia  otwarte serce dla potrze-

buj cych, chorych, smutnych. Jak e

wiele jest w jego biografiach opisanych

sytuacji, gdy spotyka  si  z pojedyn-

czym cz owiekiem i ofiarowa  mu swój

czas. Odwiedza  ludzi potrzebuj cych

przy wielu okazjach, w szpitalach,

sieroci cach, wi zieniach. Przytula

do siebie dzieci, chorych - ile takich

obrazków widzimy na archiwalnych

filmach! Dla niektórych to najwi ksza

pociecha i wspomnienie na ca e ycie

– spotka  Jana Paw a II. Troszczy  si

o biednych i potrzebuj cych na

ca ym wiecie – odwiedzaj c kraje

biedne spotyka  si  z nimi, apelowa

do rz dz cych, aby si  troszczyli

o najbiedniejszych. Niektórzy daj

wiadectwo cudownych uzdrowie

w zetkni ciu si  z Janem Paw em II –

te przypadki b d  badane w czasie

procesu beatyfikacyjnego.

Po drugie – wymiar przebaczenia,

posuni ty a  do heroizmu, wszyscy

dobrze znamy t  scen  rozmowy

z Ali Agc . Niewielu ludzi, chrze ci-

jan zdoby oby si  chyba na taki gest.

Poza tym, przecie  wiemy, e cierpli-

wie znosi  wszelkie oskar enia,

obelgi, w ciszy i pokorze wszystko

ofiarowa  Bogu. Jan Pawe  II mi osier-

ny i przebaczaj cy.

Na plakacie tegorocznego dnia pa-

pieskiego pi kne zdj cie – Jan Pawe

II ca uj cy nogi cz owieka. W tym

ge cie z Wielkiego Czwartku, który

uchwyci  fotograf, nie ma ani odrobi-

ny sztuczno ci czy pozy, jest tylko

pokora wielkiego cz owieka, który czu-

je i jest wiadomy swego pos annic-

twa, e w Chrystusowej wizji cz owie-

ka panowa  znaczy s u y  i pochyla

si  nad innymi. To potrafi  Jan Pawe

II, Papie  Polak, S uga mi osierdzia.

Dzisiaj dzi kujmy Bogu za t  wiel-

k  posta , za Jego ycie i trud pos u-

giwania. B dziemy jeszcze wiele razy

si  w Niego wpatrywa  i uczy  si

postawy mi osierdzia.

Ks. Tomasz Grzywna
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Poniedzia ek, 23.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 o b ogos awie stwo Bo e dla
rodziny Kardasz.
7.30 + Miko aj, Helena, Roman Car.
8.00 .........................................................
18.00 1. + Micha , Jadwiga, Urszula.
2 dzi kczynna w 55 rocznic  ma e stwa
Józefy i Jerzego z pro b  o dalsze b ogo-
s awie stwo.
Wtorek, 24.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Szymon, Marianna, Jan Adamcza-
kowie, Zbigniew Polit
7.30 + Jadwiga Korzeniowska
8.00 ..........................................................
18.00 1. + Gazela Josz od ró y w.
Faustyny.
2. + Stanis aw Lipka od cioci.
3. + Cecylia Sasko 1 r. m.

roda, 25.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Miko aj i Maria
7.30 + Franciszka (f), Teofil, Maria, Jan
8.00 .........................................................
18.00 1. + Zofia P cak (greg.).
2. o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e dla
Felicji
Czwartek, 26.10

6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Anna i W adys aw.
7.30 + Maria Kaplarczuk.
8.00 ........................................................
18.00 1. + Zofia (greg.)
2. + Justyna Pietrzak 19 r. m., + Franci-
szek.
3. o potrzebne aski dla Edyty
i Bernadetty.
Pi tek, 27.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Zofia (greg.).
7.30 + Jadwiga Korzeniowska.
8.00 .........................................................
18.00 + Eugeniusz Hydzik 11 r. m.
2. + Tadeusz i Stanis aw.
Sobota, 28.10
6.30 +Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Zofia (greg.).
7.30.+Irena Herman i Krystyna
Kocy owska.
8.00 ........................................................
18.00 1. + Tadeusz i ++ z rodziny.
2. + Tadesz Klimkowski.
Niedziela, 29.10
6.30 Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
8.00 .........................................................
9.30 + Zbigniew Przystasz.
11.00 za parafian.
12.30 + Melania, Adam, Zygmunt.
16.00 + Zofia (greg.) .
17.00 – nabo e stwo ró a cowe.
18.00 zaj te.
Stro e: + Tadeusz Kocy a.

1. Nabo e stwo ró a cowe odpra-

wimy dzi  o godzinie 17:00. Zaprasza-

my wszystkich ch tnych do wspólnej

modlitwy.

2. Dzi  zbieramy ofiary do puszek na

potrzeby naszego szpitala.  Wszyst-

kim darczy com sk adamy serdeczne

„Bóg zap a ”.

3. We wtorek, przypada liturgiczne

wspomnienie b . ks. Jana Balickiego,

kap ana naszej archidiecezji, który za

motto swojego ycia obra  s owa: „Do-

brze, Panie, dobrze, e  mnie upoko-

rzy ”.  By  profesorem naszego semi-

narium, jego rektorem, znanym

i cenionym spowiednikiem oraz ja mu -

nikiem.

4. Zwyczajem lat ubieg ych, w dniu

1 listopada, Towarzystwo Pomocy im.

w. Brata Alberta, w Sanoku,  organi-

zuje kwest  z przeznaczeniem na dzia-

alno  statutow . Zarz d Towarzy-

stwa zwraca si  z pro b  o dar serca

29 Niedziela zwyk a – 22.10.2005 r.
Og oszenia duszpasterskie.

dla – ja mu n  w postaci modlitwy

czy dobrowolnych ofiar na rzecz po-

trzebuj cych, którymi opiekuje si

Towarzystwo.

5. W przysz  niedziel  przypada

rocznica po wi cenia naszego ko-

cio a parafialnego. Polecajmy Panu

Bogu budowniczych tej wi tyni,

a g ównie inicjatora budowy, ks.

Franciszka Salezego Czaszy skiego,

wszystkich kap anów tu pracuj cych

oraz Lud Bo y, który tu si  gromadzi

i nadal to czyni. wi tynia parafialna

to miejsce sprawowania Naj wi tszej

Ofiary, przyjmowania Sakramentów

wi tych, modlitwy, nabo e stw. To

miejsce u wi cania. Z tej okazji sk a-

damy serdeczne podzi kowania tym

wszystkim, którzy troszcz  si  o wy-

gl d tej wi tyni, którzy sk adaj  ofia-

ry na jej renowacj , dzi ki czemu

mo e ona pi knie i dostojnie wygl -

da  jak przysta o na Dom Bo y.

Pierwszy polski banknot kolekcjonerski „Jan Pawe  II” wyprodukowany przez

Polsk  Wytwórni  Papierów Warto ciowych S.A.

Intencje w tygodniu

23-29.10.2006 r.

w. Szymon w. Juda Tadeusz
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nej lipie, które ros  nieopodal wed ug

jeszcze opia skiej cerkwi. A by o

to tak. Razu jednego, córka miejsco-

wego kniazia, kilkunastoletnie dziew-

cz tko wówczas dostrzeg o kul  ogni-

st  jak nad opie sk  cerkwi  chwil

si  zatrzyma a po czym zgas a. Posz a

przeto zobaczy , co te  z ow  kul  sta

si  ko o cerkwi mog o. I wtedy dostrze-

g a obraz Matki Bo ej wywieszony

na lipie. I tylko cud musia  to by .

Jak si  pó niej okaza o Matka Bo a

by a na tym obrazie podobna do tej

z cudownej ikony co j  mie  musieli

w klasztorze bazylianów w Werchra-

cie Kiedy wie  si  o zdarzeniu

rozesz a, paroch tercza ski, opianka

nale a a wówczas do parafii w Terce,

postanowi  obraz przewie  do cerkwi

parafialnej i umie ci  go w ikonosta-

sie. Zaprz ono wóz w wo y z opien-

ki, wymaszczono go s om  i umiesz-

czono na nim cudowny obraz. Za  fur

sz a ca opie ska gromada i rzew-

nymi zami si  zalewa a, po stracie tak

cudownego wizerunku Bogurodzicy.

Wo y pocz tkowo sz y ci gn  wóz,

ale kiedy dosz y do Polanek, nagle

pokl ka y i ani kroku dalej nie chcia y

zrobi . Nie pomog o ok adanie ich

kijami, ani próba wyp dzenia z nich

z ych duchów, które podobno mia y

ich op ta . Inna para wo ów któr

sprowadzono tym razem z Terki zaraz

po wyprz gni ciu do wozu, te  ukl -

k a ani kroku nie zrobiwszy. Kiedy

jednak zawrócono wóz do opie ki

wo y z ochot  go ci gn y Przywie-

ziono zatem obraz na powrót do o-

pie ki. Kto  z Tercza skich gazdów

wpad  na pomys  by spróbowa

zawie  go do Terki podst pnie inn

drog  przez prze cz Hyrcza. Obraz

znów za adowano na wóz ci gni ty

przez wo y. Te kiedy min y górny

koniec wsi i dochodzi y ju  do prze -

czy nagle wóz przesta y ci gn

i podobnie jak poprzednio pokl ka y.

Tak wi c na nic si  przeto zda y próby

wywiezienia obrazu z opie ki.

Nic, tylko Matka Boska w tym wize-

runku, w tej malowniczej dolinie

pomi dzy stokami Korbani i opien-

nika upatrzy a miejsce dla siebie.

Dla obrazu zbudowano pocz tkowo

kamienn  kapliczk  tu  przed prezbi-

terium cerkwi, bo tercza ski paroch

zgodzi  si  umie ci  go w cerkwi.

Kiedy jednak wokó  niego zacz y

dzia  si  rozliczne cuda. Obraz umiesz-

czono w cerkwi, le y w bocznym

o tarzu. Lecz z czasem to miejsce

okaza o si  za ma o godne dla tak

cudownej ikony Matki Bo ej. Zbudo-

wano zatem now  murowan  z kamie-

nia obszern  cerkiew, a obraz zwany

ju  przez wiernych ikon  Matki Boskiej

opie skiej umieszczono w g ównym

o tarzu jako najwi ksz wi to .

Matka Cudu (cyt. za „Ksi g

legend i opowie ci bieszczadzkich” -

Andrzeja Potockiego, Olszanica 2001)

Historia mówi o wydarzeniu

z XVIII wieku. Samotnie wychowuj -

ca swe dziecko matka d wiga a

na swych  barkach cierpienie,

jakim by o kalectwo dziewczynki.

Od urodzenia by a dzieckiem niemym.

Wydarzenie mia o miejsce wów-

czas, gdy dziecko mia o 7 lat. W fol-

warku trwa y prace przy sianokosach.

S onecznego poranka matka wraz

z dziewczynk  posz a na folwarczn

k  do pracy. W czasie gdy kobieta

pracowa a, córka bawi a si  w pobli-

u. By o ju  upalne po udnie. Dziecko

spragnione pochyli o si  nad strumy-

kiem by napi  si  wody. Wtem

spostrzeg a nad strumykiem dziwn  ja-

sno  i zobaczy a Matk  Bo

z Dzieci tkiem. Dziewczynka przerazi-

a si  ogromnie i krzykn a :

mamo! By o to pierwsze s owo,

które wypowiedzia a po siedmiu

latach, a pó niej niezgrabnymi,

ale zrozumia ymi s owami opowiedzia-

a, co j  spotka o,Wie  o cudzie

uzdrowienia rozesz a si  bardzo

szybko, przyci gaj c w to miejsce

wielu ludzi. Umieszczony przy strumy-

ku obraz Matki Bo ej sta  si  celem

pielgrzymek.

Korzystaj c z tego artyku u

zmieniono pisowni , gdy  Matka

Bo a by o pisane ma  liter , co jest

wyrazem braku szacunku.

Ks. Andrzej Skiba

(C.d. ze s. 3)

Wn trze Sanktuarium
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Dzi  w sposób oficjalny, uroczy-

sty, rozpoczynamy nowy rok akade-

micki w m odej uczelni sanockiej,

Pa stwowej Wy szej Szkole Zawodo-

wej. Mi o mi powita  dostojny Senat

na czele z pani  rektor prof. Halin

Mieczkowsk , wszystkich profeso-

rów, zaproszonych go ci, a tak e

studentów, bo bez ich obecno ci nie

funkcjonowa aby adna uczelnia.

Dzi  tak e w liturgii Ko cio a w Pol-

sce wspominamy b . Honorata Ko -

mi skiego, kap ana z zakonu kapucy-

nów, duchowego syna w. Franciszka

z Asy u. Patron dnia dzisiejszego,

to posta  bardzo ciekawa, cz owiek

bardzo uzdolniony i pracowity, który

yj c w czasach zaborów, umia  zna-

komicie odczyta  „znaki czasów”.

Urodzi  si  w rodzinie inteligenckiej,

w Bia ej Podlaskiej, w roku 1829.

Po maturze studiowa  w Szkole Sztuk

Pi knych. B d c jeszcze w gimnazjum

zaniecha  praktyk religijnych, a w cza-

sie studiów straci  wiar . W yciu

swoim blisko przez rok czasu by  wi -

ziony, gdy  w adze carskie uwa a y

go za wichrzyciela porz dku spo ecz-

nego. Siedz c w Cytadeli Warszaw-

skiej ci ko zachorowa . Podczas tej

choroby dok adnie przemy la  swoje

ycie. Po uwolnieniu podj  dalsze

studia yj c bardzo pow ci gliwie,

surowo. By  cz owiekiem ogromnie

wymagaj cym od siebie. Po uko cze-

niu studiów wst pi  do klasztoru

kapucynów, przyj wi cenia kap a -

skie. Zas yn  g ównie jako nadzwy-

czajny rekolekcjonista i spowiednik

nawracaj cych si . By  cz owiekiem

autentycznej, g bokiej wiary religij-

nej i kap anem zatroskanym

o zjednywanie ludzi dla Chrystusa.

Pomaga  zagubionym w drodze

powrotu do Chrystusa i Ko cio a.

Jednak g ównym jego powo aniem,

dzie em, które przetrwa o do dzi ,

s  zgromadzenia bezhabitowe, z któ-

rych powsta o 16 zgromadze  zakon-

nych. Przez siostry i braci zakonnych,

stara  si  dociera  do ludzi zagubio-

nych, a czyni  to przez konfesjona

i korespondencj . Nie by o innych

mo liwo ci, gdy  zaborca nie sprzyja

rozwojowi adnych form religijno ci.

Carskie oko zaborcy by o bardzo

przenikliwe. Zgromadzenia o. Hono-

rata podejmowa y prace m. in. w ród

m odzie y szkolnej i rzemie lniczej.

By  cz owiekiem wielkiej gorliwo ci,

g bokiej wiary oraz cz owiekiem

pióra, gdy  wiele napisa . Zmar  w roku

1916, a nasz rodak Jan Pawe  II,

beatyfikowa  go w roku 1988.

Wspominam o nim dlatego,

gdy  to jest jego dzie . Wspominam

go tak e dlatego, e mo e by  wzorem

dla dzisiejszego studenta czy pracow-

nika nauki. Mo e by  wzorem gorli-

wo ci, naukowej dociekliwo ci, umie-

j tno ci radzenia sobie cho by

w najtrudniejszych warunkach.

To cz owiek bardzo wytrwa y w d e-

niu do celu, nie zra aj cy si  trudno-

ciami. To cz owiek poszukuj cy

swojego miejsca w yciu, a znalaz szy

je, pokazuje jak je realizowa . To cz o-

wiek bardzo konsekwentnie realizuj -

cy swoje zamierzenia. On swoim

yciem pokazuje, e nie ma sytuacji

beznadziejnych, e nie ma sytuacji

bez wyj cia. Zawsze jest jakie  rozwi -

zanie, jakie  wyj cie. Jego przyk ad

jest potrzebny ka demu z nas.

B . Honorat to kap an g bokiej

wiary. Dzi  s yszeli my we fragmen-

cie Listu do Galatów zdanie: „dlatego

ci, którzy polegaj  na wierze, maj

uczestnictwo w b ogos awie stwie

wraz z Abrahamem, który da  pos uch

wierze”. To zdanie ma odzwierciedle-

nie w yciu dzisiejszego Patrona.

Jan Pawe  II wyda  encyklik  „Fides

et ratio”, która rozpoczyna si  s owa-

mi: „Wiara i rozum s  jak dwa skrzy-

d a, na których duch ludzki unosi si

ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg za-

szczepi  w ludzkim sercu pragnienie

poznania prawdy, którego ostatecz-

nym celem jest poznanie Jego same-

go, aby cz owiek – poznaj c Go i mi u-

j c – móg  dotrze  tak e do pe nej

prawdy o sobie”. Encyklika ta mówi

o relacjach mi dzy wiar  a rozumem.

Wymaga ona g bokiej refleksji,

dociekliwo ci i g bokich analiz.

Ca o  tego zagadnienia mo na odda

s owami dzisiejszego Psalmu respon-

soryjnego: „Wielkie s  dzie a Pana,

zg bia  je maj  wszyscy, którzy je mi-

uj ”. Psalm ten nale y do rodzaju

Psalmów alfabetycznych. Jest to wiel-

ki hymn wiary, wys awianie Boga

Kazanie podczas inauguracji nowego

 roku akademickiego w Pa stwowej Wy szej Szkole

Zawodowej w Sanoku,

w dniu 13 pa dziernika 2006 roku.
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„z ca ego serca” za wspania o  dzie

stworzonych. Mo e on zrodzi  si

w sercu i umy le cz owieka, który ko-

cha Boga. Autor natchniony chce

nam powiedzie , e dzie a Boga trzeba

zg bia  umys em i w duchu wiary.

„Kto yje Bogiem, ten widzi Go zawsze,

we wszystkich Jego dzie ach, i zawsze

znajduje powód, aby Go uwielbia ”

(W. Borowski, Psalmy. Komentarz bi-

blijno – ascetyczny, Kraków 1983,

s. 361). Wiara i rozum, owe dwa skrzy-

d a najg bszego poznania.

Szko a, studia, ucz  my lenia,

prowadz  do spotkania z prawd ,

do poznawania siebie i wiata, który

jest fascynuj cy. Cz owiek poznaje sie-

bie, e jest istot  w swoim rodzaju

jedyn . Poznawanie, to cz  nasze-

go ycia. Na wi tyni w Delfach,

w staro ytnej Grecji, wyryte s  s owa:

„Poznaj samego siebie”. Jan Pawe  II

w swojej konstatacji pisze, e „cz o-

wiek” to ten, kto „zna samego siebie”.

Znaj c samego siebie, poznaje wiat,

otaczaj c  go rzeczywisto . Cz owiek

od pradawnych czasów zadaje sobie

fundamentalne pytania: „Kim jestem?

Sk d przychodz  i dok d zmierzam?

Dlaczego istnieje z o? Co czeka mnie

po tym yciu?” (FetR 1).  Dlaczego

rodz  si  te pytania? Cz owiek szuka

sensu swojego ycia, „od odpowiedzi

na te pytania zale y bowiem, jaki kie-

runek winien nada  w asnemu yciu”.

Studia pomagaj  wybra  ów kierunek

ycia, pomagaj  znale  sens ycia,

pomagaj  pog bi  wiedz  na temat

samego siebie i otaczaj cego nas

„wspania ego wiata”. Studia poma-

gaj  dotrze  do prawdy, aby na niej

budowa  swoje ycie, swoj

osobowo . Ten czas trzeba dobrze

wykorzysta . Poznanie b dzie pe niej-

sze wtedy, kiedy zostanie o wiecone

ask  wiary. Jan Pawe  II naucza,

e „ka da odkryta prawda jest zawsze

tylko etapem drogi ku owej pe nej

prawdzie, która zostanie ukazana

w ostatecznym objawieniu Bo ym:

„Teraz widzimy jakby w zwierciadle,

niejasno; wtedy za  (zobaczymy)

twarz  w twarz. Teraz poznaj  po

cz ci, wtedy za  poznam tak,

jak i zosta em poznany” (1 Kor 13,12)

(FR 2).

W auli, podczas inauguracji nowe-

go roku akademickiego ma by

po wi cony sztandar szko y.

W naszej narodowej tradycji ró ne

s  sztandary:

- instytucji pa stwowych;

- organizacji spo ecznych;

- jednostek wojskowych;

- cechowe, bran owe, szkolne,

narodowe, ko cielne.

Czym jest sztandar? Jaka jest isto-

ta sztandaru, jego symbolika i ranga?

Sztandar, to:

- znak tworz cej si  historii i trady-

cji naszej m odej uczelni;

- znak rozpoznawczy dla tych,

którzy studiuj  na tej uczelni;

- znak, e:” Pierwsza po Bogu

mi o  nale y si  Ojczy nie i pierwsza

po Bogu s u ba nale y si  dzieciom

w asnego narodu” – mawia  S uga

Bo y, Stefan kardyna  Wyszy ski;

- symbol poszukiwania prawdy,

zg biania jej, w duchu patrona

Uczelni, prof. Jana Grodka;

- znak, który mówi, e nauk  i prac

trzeba s u y  Ojczy nie;

- symbol najwy szych warto ci

jakie wpaja  patron Uczelni;

- zobowi zanie do rzetelnego

i godnego wype niania obowi z-

ków nauczyciela akademickiego

i studenta;

- znak, który winien czy  profeso-

rów i studentów - znak jedno ci;

- znak dowarto ciowania nauki,

bada , poszukiwa ;

- znak, którego nale y chroni

i broni  jako symbolu nauki;

- znak, któremu nale y si  cze

i honory.

Sztandar to odpowiednia, szlachet-

na tkanina przytwierdzona do drzew-

ca, gdzie znajduje si  wyhaftowane

god o, symbole i napisy. Co decydu-

je, e ten kawa ek tkaniny jest czym

tak wyj tkowym, szczególnym?

Co decyduje, e tak wielu bro-

ni c sztandaru, oddawa o nawet

swoje ycie?

Rang  sztandaru podnosi ceremo-

nia po wi cenia, przez co zyskuje

on nie tylko wymiar wiecki, ale i reli-

gijny. Przed sztandarem o nierze

salutuj , inni zdejmuj  nakrycia

g owy, k aniaj  si , oddaj  honory,

a podczas przekazywania sztandaru

osoby, które go przejmuj , powinny

przykl kn  i uca owa  jego skraj.

By  w poczcie sztandarowym, to

honor i zaszczyt, a winni dost powa

go ci, którzy odznaczaj  si  najlepszy-

mi wynikami w nauce, którzy wyró -

niaj  si  kultur  osobist  i wzorow

postaw  moraln .  Nale y si  mu

tak wysoka ranga, bo „sztandar

to wi to . Jego miejsce tkwi gdzie

mi dzy hymnem narodowym

a przysi g  wojskow ”, bo to znak

najwy szych warto ci.

Rozpoczynaj c nowy rok akade-

micki ycz  ca ej kadrze naukowej,

aby pomaga a studentom w docho-

dzeniu do prawdy, do pog biania

prawdy o sobie i otaczaj cym

nas wiecie. Studentom ycz  wytrwa-

o ci na drodze poznawania, które

jest procesem fascynuj cym. Wszyst-

kim ycz  wytrwa o ci i wiat a

Ducha wi tego, które jest nieodzow-

ne do pe nego poznania siebie

i otaczaj cej nas rzeczywisto ci.

Wszystkim ycz , aby sztandar,

który zostanie po wi cony by

znakiem najwy szych warto ci

naukowych i moralnych.

Ks. Andrzej Skiba
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R O K   1 9 4 4

01.01 – W adze Miasta ostrzegaj ,

e ci, którzy nie oddali kontyngentu

elaza, nie otrzymaj  kartek ywno-

ciowych. Podobnie b dzie i z tymi,

którzy si  nie zaszczepili przeciwko ty-

fusowi. W przeciwnym razie trzeba

b dzie zap aci  grzywn  w wysoko-

ci tysi ca z otych lub trzy miesi ce

odsiedzie  w areszcie (og oszenie

z dnia 13.02.)..

16.01 – Osobom cywilnym wst p

wzbroniony na nabo e stwa dla

wojska.

26.03 – Rekolekcje wielkopostne.

22.04 – Do  cz sto powtarza si  og o-

szenie: „Sk adka na tac  w czasie

Sumy przeznaczona jest dla Komite-

tu polskiego pomocy biednym”.

Wygl da na to, e raz w miesi cu.

11.06 – Apel, aby dzieci, które nie cho-

dz  do szko y i nie ich kto przygoto-

wa  do I spowiedzi i Komunii w.,

w okre lonym dniu zg osi y si

do ko cio a na pierwsze spotkanie

przygotowawcze.

 13.08 – „Wojenny komendant miasta

prosi  ludno , by zechcia a stoso-

wa  si ci le do wydawanych pole-

ce  i rozkazów dla swego dobra

i dla unikni cia przykrych nast pstw

w razie niewykonania jego zarz dze ”.

17.09 – „Wzywamy cz onków rodzin

tych, którzy zgin li wskutek dzia a

wojennych, aby we w asnym intere-

sie i dla porz dku rzeczy, zg osili

zabitych i zmar ych w Urz dzie

parafialnym celem wpisania ich

w ksi gi metrykalne i zamówienia

za ich dusze cho  jedn  Msz w.”

„... w czasie dzia a  wojennych na

terenie miasta Sanoka i bliskiej okoli-

cy, gdy wszyscy musieli kry  si

w piwnicach, trafia y si  kradzie e

i rabunki dokonywane przez miejsco-

w  ludno , pl druj c  mieszkania

nawet bliskich s siadów, albo miesz-

kaj cych w tym samym domu, lub co

gorsza siedz cy w tej samej piwnicy

nawzajem si  okradali. Jest to skandal

nad wyraz bolesny, niegodny cz owie-

ka, a tym wi cej chrze cijanina –

katolika. Nie potrzebujemy na razie

i nie pora na to, by szeroko t umaczy

etyczne, obowi zuj ce zasady prawa

Bo ego, zamykaj cego si  w siódmym

przykazaniu „nie kradnij” – natomiast

pi tnujemy podobne rabunki pope -

nione cho by w najmniejszej rzeczy;

ponadto, prócz grzechu, ci cego

na duszy takiego z odzieja, istnieje

cis y obowi zek restytucji, tj. zwrotu

zabranej rzeczy jej w a cicielowi”.

Ks. Por bski podaje okoliczno ci

w jakich mo na zwróci  zabrana rzecz.

Jest to obszerny wywód moralny.

„Przypominamy, e w chwilach,

gdy grozi niebezpiecze stwo ycia,

nale y sobie wzbudza  akt alu za

grzechy. Taki akt alu za grzechy

w chwili mierci nawet bez spowiedzi

oczyszcza dusz  z grzechów”.

01.10 – Podzi kowania za ofiary

w naturze na napraw  dachu

ko cielnego.

01.10 – Apel o wsparcie dla mieszka -

ców Warszawy.

29.10 – Apel o wsparcie dla sierot

z krakowskich sieroci ców i rodziców

pomordowanych na Wschodzie.

07.11 – Dzie o nierza rosyjskiego,

apel o yczliwe traktowanie rannych

o nierzy, materialne ich wspieranie.

26.11 – Potrzeba ochrony parku

miejskiego – apel.

17.12 – „Polski Komitet Opieki

Spo ecznej staje wobec coraz wi k-

szych potrzeb tych, którzy znajduj

si  w n dzy i liczba ich codziennie

wzrasta. Konieczno ci  chwili

i nakazem mi o ci bli niego jest,

by fundusze i zasoby Komitetu zasili

i pomno y . Odpowiednie czynniki

postanowi y wznowi  w naszym

mie cie tradycj  polsk , tak zwanych

aków. Otó  w czasie wi t dwa

zespo y aków b d  chodzi y po

kol dzie do niektórych domów i b d

ma y zatwierdzon  list , na któr  nale-

y wpisa  oddana im ofiar . Prosimy

bardzo o to, aby tych zespo ów

aków nie traktowano jak zwyczajnych

ulicznych i krzykliwych kol dników,

lecz jako umówionych i udokumento-

wanych wys anników Polskiego

Komitetu Opieki Spo ecznej, któremu

zespo y aków ca y dochód z kol dy

przeka .

Drugie: w najbli szym czasie,

mo e nawet dzi , przybywa do Sano-

ka ponad sto polskich rodzin, wysie-

dlonych ze Wschodu. Rodziny te

s  bez jakiegokolwiek zaopatrzenia.

W tej chwili chodzi szczególnie

o ywno . Polski Komitet Opieki

Spo ecznej zwraca si  z pro b

serdeczn  do ofiarnych serc o dekla-

rowanie obiadów lub w innej formie

ywno ci dla tych wysiedlonych”.

(C.d.n.)

Ks. Andrzej Skiba

Najwa niejsze wydarzenia parafii

Przemienienia Pa skiego  w Sanoku,

na podstawie Og osze  parafialnych

z lat 1942-1967

(C.d. z poprzedniego numeru)
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VI Dzie  Papieski

Dzie  Papieski obchodzony jest

od 2001r. zawsze w niedziel  poprze-

dzaj c  rocznic  wyboru Karola

Wojty y na Stolic  Piotrow .

Obchody te przebiegaj  w czterech

wymiarach: intelektualnym, ducho-

wym, artystycznym i charytatywnym.

VI Dzie  Papieski, który w tym

roku przypada   na dzie  15 pa dzier-

nika i up yn  pod has em „Jan Pawe
II - S uga Mi osierdzia”.

14 pa dziernika w przeddzie

Dnia Papieskiego, w Sanoku odby  si

Fina  Konkursu Literackiego w naszej

archidiecezji. Spotkanie odby o si

w Klubie Górnika SZGNiG. Na spo-

tkanie przyjecha o oko o 120 osób

z terenu  naszej archidiecezji, w ród

nich byli laureaci oraz wyró nieni

z poszczególnych archiprezbiteratów.

Oto oni:

ARCHIPREZBITERAT

BIESZCZADZKI

1 Adrianna Szramowiat

2 Emil Kasi ek  

2 Mateusz Dziechciarz  

2 Dorota Sta ko  

2 Agnieszka Kumuda 

ARCHIPREZBITERAT

                       SANOCKI

1 Kataezyna Kusiak

2 Monika Dydek  

2 Gra yna Daszyk  

2 Paulina Indyk  

2 El bieta  Chabko  

(C.d. na s. 12)
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ARCHIPREZBITERAT

                   KRO NIE SKI

1 Paulina Mularczyk

2 Piotr ojek  

2 Katarzyna Hada a

2 Marcelina Wieczorek  

2 Joanna Farbaniec  

ARCHIPREZBITERAT

                    JAROS AWSKI

1 And elika Szczypta

2 Ewelina Rabska  

2 Magdalena Pajda  

2 Natalia Henzel

2 Monika Krupska  

ARCHIPREZBITERAT

                     PRZEMYSKI

1 Angelina Pa ciak

2 Anna Binko  

2 Joanna Horwat  

2 Anna Wróbel  

2 Kamil J druch  

ARCHIPREZBITERAT

A CUCKI

1 Kowalska Katarzyna

2 Buszta Natalia  

2 Czerwonka Anna  

2 Majchrowska Anna  

2 Raszewska Olga  

Natomiast o godz. 16.15 w ko cie-

le pw. Przemienienia Pa skiego

odby a si  Msza w. w której

uczestniczyli wszyscy laureaci

i wyró nieni w tym konkursie.

Organizatorem uroczysto ci

by  Diecezjalny Instytut Akcji

Katolickiej Archidiecezji Prze-

myskiej.

Wojciech Pruchnicki

(C.d. ze s. 11)


