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Mk 4, 26

„Przygotujcie drog  Panu

Prostujcie cie ki dla Niego!”
 ( k 3,4)
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Celem ycia cz owieka, ostatecz-

nym zaspokojeniem jego pragnie

jest sam Bóg. Ca a ziemska w drów-

ka, ka da godzina prze ywana tu,

na ziemi, jest poszukiwaniem Boga.

Wspaniale jest wtedy, gdy cz owiek

zdaje sobie z tego spraw  i w swojej

codzienno ci wype nia wol  Bo .

Wtedy droga do nieba jest prosta, co

nie znaczy, e bezb dna, ze wzgl du

na ludzkie s abo ci. Bywa jednak tak,

e cz owiek, nie poznawszy ostatecz-

nego celu, b dzi, a jego drogi ycia

s  kr te. Mo na powiedzie , e góry

pokus i nami tno ci zas aniaj  mu wi-

dzenie Tego, który jest Najwa niejszy.

Jednak tak e Bóg, który jest

Celem, nie czeka statycznie na cz o-

wieka. Bóg wychodzi cz owiekowi nie-

ustannie naprzeciw, wyci ga do  nie-

go r k , wo a, podnosi z grzechu,

dodaje si . Bóg nieustannie przycho-

dzi do cz owieka. Przyszed  przede

wszystkim 2000 lat temu, w Osobie

Syna, który „przyj  posta  S ugi”.

Przychodzi  wiele razy wcze niej

w s owie proroków, szczególnie ostat-

niego i najwa niejszego proroka, Jana
Chrzciciela, pos anego, aby przygo-

towa  drog  Jezusowi. Jan Chrzciciel

to „prorok adwentowy”. On wo a

i g osi, e nadchodzi Ten Najwa niej-

szy. I wzywa, aby przygotowa

Mu drog .

Jan Chrzciciel w swoich s owach

porównuje ycie cz owieka do drogi.
Droga ta powinna by  prosta i g ad-

ka. Zarówno przeszkody pionowe

Adwentowe przygotowanie drogi

dla Pana

(pagórki i doliny), jak i poziome

(niepotrzebne zakr ty) powinny by

zniwelowane i wyprostowane. To prze-

no nia, która u wiadamia nam,

e grzech, który jest tak  przeszkod

w naszej  relacji  z  Bogiem, przes ania

nam Boga. Nawet, je eli Bóg jest real-

nie blisko, to mo e nam Go w tej chwili

zas oni „góra” nami tno ci. Nawet,

je eli Bóg wo a i nawet, je eli Go

widzimy, to mo e nas dzieli  od niego

ogromna „przepa ”, „dolina”,

„kanion” grzechu, przez który nie

potrafimy sami si  przedosta . Cz sto

nawet, je eli mogliby my spotka  si

z Bogiem ju  wkrótce, to wybieramy

„kr t  drog ” przewrotno ci, która

zamiast nas do Niego zbli a  oddala

nas od ród a Mi o ci.

„Przygotujcie drog  Panu”

( k 3,4) – wo a prorok adwentowy.

„Prostujcie cie ki dla Niego!” Bóg

nie czeka bezczynnie, On wychodzi

nam naprzeciw! Mówi  ju  o tym pro-

rok dawnych czasów Baruch (I czy-

tanie), e Bóg sam zni a gór  wysok

i zasypuje do y, aby móg  si  zbli y

do cz owieka. Pe nia tej rzeczywisto-

ci dokona a si  w Chrystusie, który

po o y  niejako swój Krzy  na przepa-

ci nie pozwalaj cej dotkn  Boga.

Zg adzi  nasz  grzech, oddzielaj cy nas

od Boga i otworzy  nam oczy, aby my

dostrzegli obok siebie Najwy szego.

W okresie Adwentu pomy lmy

o tym, co dla nas jest „gór ” zas a-

niaj c  Boga. Co jest „przepa ci ”,

przez któr  nie potrafimy si  przedo-

sta ? Co jest „kr t cie k ” uciecz-

ki od Bo ego przebaczenia? Oczywi-

cie chodzi tu o grzechy, które nas

za lepiaj  i hamuj  na drodze ku nie-

bu. Naszym zadaniem jest pokonanie

takiej przeszkody i przepa ci i przybli-

enie si  ku Bogu, który „przychodzi,

aby nas zbawi ”.

Ks.Tomasz Grzywna
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Kutna Hora to miasteczko w Cze-

chach, oko o 50 km. na wschód od

Pragi, które zachwyca swoim niepo-

wtarzalnym urokiem. Pi kne wi tynie,

zabytkowe kamienice, w skie kr te

uliczki, urocze zau ki przenosz  zwie-

dzaj cego w dawne czasy, kiedy to

miasto, czerpi ce swe bogactwo

z wydobywanego tu srebra t tni o

yciem i rywalizowa o ze sto eczn

Prag  o pierwsze stwo w ca ej Koro-

nie Czeskiej.

Historia tego miasta rozpoczyna

si  w XIII wieku, kiedy na du  skal

rozpocz to wydobywanie tego krusz-

cu. Oko o 1260 roku odkryto w tej

okolicy z o a rudy srebra. Od tego

czasu zacz li tu przybywa  niemieccy

górnicy i osiedla  si  wzd u  dróg,

a po koniec XIV wieku osady zla y si

w jedn  ca o  i miasto Kutna Hora

uzyska o prawa miasta królewskiego.

W 1300 r. król Wac aw II zak ada men-

nic  w Kutnej Horze bij c  monety

ze srebra (s awny „praski grosz”),

i og asza j , jako jedyn  oficjaln  men-

nic  Królestwa. XIV wiek to szczyt
bogactwa i chwa y Kutnej Hory.

Niestety miasto rujnuj  wojny husyc-

kie (1420 zniszczenie przez husytów),

a pó niej, gdy pok ady srebra wyczer-

puj  si  i gdy w 1547 roku wybito

Kutna Hora –

redniowieczne miasto górników srebra

Wakacyjne zapiski

Ko ció w. Barbary

(C.d. na s. 4)

Ulice wzd u  Kolegium Jezuitów do ko cio a w. Barbary
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ostatni „praski grosz”, miasto zaczy-

na chyli  si  ku upadkowi. Mimo pew-

nego o ywienia w czasie przybycia

jezuitów i powstania wielu baroko-

wych budowli (pocz. XVII w.), pozo-

sta o prowincjonalnym miasteczkiem,

ale dzi ki temu zachowa o do dzisiaj

charakter zabytkowy i mo e zauroczy

swoim pi knem.

Najwa niejszym zabytkiem Kutnej

Hory jest gotycka bazylika w. Bar-
bary, zapisana na list wiatowego

dziedzictwa UNESCO. Po przybyciu

do Kutnej Hory, wiedz c o s awie wi -

tyni, skierowa em ku niej swoje kroki.

Po zostawieniu auta na parkingu poza

murami miasta trzeba by o si  wspi

w gór  kr tymi, w skimi uliczkami.

Po drodze min li my zamkni ty (nie-

stety - cho  by a niedziela) ko ció

miejski pw. w. Jakuba. Nast pnie, na-

potykaj c nieustannie na grupy tury-

stów japo skich (jest ich tu wielu,

ze wzgl du na niewielk  odleg o

od Pragi), przeszli my szerok  ulic ,

utworzon  na tarasie zbocza, wzd u

ogromnego kolegium jezuitów w kie-

runku bazyliki, która znajduje si  na

obrze ach centrum. T  ulic  z jednej

strony ogranicza budowla kolegium,

a z drugiej, za pot nym murem z pi k-

nymi rze bami wi tych (z lat 1680-

1716), znajduje si  zbocze góry; znad

muru za  roztacza si  szeroka panora-

ma na okolic  Kutnej Hory. Na ko cu

ulicy znajduje si  pot na wi tynia

w. Barbary, szczególnie pi kna jest

jej zewn trzna bry a, cho  jej ogl da-

nie utrudnia po o enie; trudno znale

miejsce, z którego mo naby podziwia

ca o  obiektu, a najlepsze wra enie

sprawia widok z lotu ptaka (na foto-

grafiach). Pi kny jest zwie czony

trzema wie ami w kszta cie namiotu

dach oraz misterne gotyckie pinakle

wie cz ce szczyty kamiennych

przypor ciennych.

Aby wej  do rodka trzeba zap a-

ci  za bilet i wtedy znajdujemy si

w monumentalnym wn trzu. Wra li-

wo  cz owieka religijnego burzy jed-

nak atmosfera, która panuje w rod-

ku. Turystów jest mnóstwo,

ale wi kszo  z nich nie czuje klimatu

religijnego, g o ne rozmowy i miechy,

chodzenie jak po muzeum i niedba e

stroje burz  nastrój ciszy i modlitwy.

Zauwa y em nawet osoby w strojach

pla owych (!), natomiast nie mog em

w ogóle znale  miejsca przechowy-

wanie Naj wi tszego Sakramentu.

Prawdopodobnie wi tynia jest zupe -

(C.d. ze s. 3)

Widok ze skarpy na ko ció w. Jakuba i przedmie cie

Kamienna studnia
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nie wy czona z kultu i otwierana je-

dynie dla turystów. To niestety mo e

pobudza  do niezbyt optymistycz-

nych refleksji.

Reprezentacyjny ko ció  w Kut-

nej Horze nosi wezwanie w. Barbary.

Nietrudno si  domy li  dlaczego –

przecie  to w a nie ta wi ta jest pa-

tronk  górników, tak e tych wydoby-

waj cych srebro w tutejszych kopal-

niach. Wed ug wiadectw historii

budowla ta mia a dorównywa  wspa-

nia o ci  praskiej katedrze w. Wita.

Pocz tkowo jej d ugo  mia a by

nawet dwukrotnie wi ksza ni  obec-

nie. Pod wp ywem ró nego rodzaju

wydarze , wojen czy te  zmiennej

prosperity kopalni srebra przerywa-

no prace przy katedrze, w sumie trwa-

a ona ponad 500 lat (1388-1905).

Pierwszym projektantem wi tyni

by  prawdopodobnie Jan Parler, syn

s awnego budowniczego katedry

w Pradze Petra Parlera. Potem w jej

budowie brali udzia  m. in. Maciej Rej-
sek (autor sklepienia prezbiterium)

oraz Benedykt Ried, który wykona

przepi kne sklepienie p tlicowe nawy

g ównej. Bardzo pi kny jest uk ad pre-

zbiterium z wie cem kaplic obej cia -

najstarsza cz wi tyni. ciany nie-

których kaplic zdobi  unikatowe fre-

ski o tematyce górniczej. W pó niej-

szym okresie (1624), gdy ko ció

przekazano jezuitom, jego wn trze zo-

sta o zbarokizowane. Regotyzacja na-

st pi a w okresie ostatecznego wy-

ko czenia w latach 1884-1905.

Dok adne zwiedzanie wi tyni

mo e zachwyci  podziwiaj cego pi k-

no sklepienia, gotyckich malowide

czy te  innych detali. Ten podziw nie-

stety zak óca brak poszanowania dla

miejsca wi tego przez zlaicyzowa-

nych turystów: s abo orientuj cych

si  w duchowo ci chrze cija skiej

Azjatów czy te  niereligijnych Cze-

chów czy Niemców.

Co jeszcze ciekawego mo na zo-

baczy  w Kutnej Horze? Przede

wszystkim podziwia  mo na uliczki

i place, na których czas jakby si  za-

trzyma . Warto przyjrze  si  kamieni-

com z dawnych wieków, szczególnie

wyró nia si  tzw. „Kamienny dom”.
Obecn  form  nada  mu Mistrz Bric-
cius Gauske z Wroc awia w wyniku

przebudowy dla bogatego patrycju-

sza Prokopa Kroupy. Artysta stwo-

rzy  unikalne g bokie p askorze by

oraz  plastyczne amane ornamenty

dekoruj ce fasad  i szczyt, z przedsta-

wieniem Adama i Ewy pod rajskim drze-

wem. We wn trzu znajduje si  obec-

nie muzeum, którego niestety nie

zd y em zwiedzi .

Innym ciekawym obiektem jest

„Kamienna studnia”, zbudowana

w latach 1493-95 dwunastoboczna bu-

dowla ozdobiona maswerkiem i pina-

klami. Doprowadzano do niej wod

pitn  drewnianymi, a pó niej ceramicz-

nymi ruroci gami. Warto te  zobaczy

Muzeum Srebra (tzw. „Hradek”), kolum-

n  morow , o której ju  pisa em

w poprzednim numerze, oraz inne wi -

tynie miasta. Ciekawe w architekturze

miasteczka jest tak e to, e w a ciwie

nie ma ona g ównego rynku, natomiast

mo na wyró ni  kilka placyków, które

mog yby w innych, mniej bogatych,

miejscowo ciach pe ni  tak  rol .

Bardzo s awny i ciekawy jest tak e

obiekt, który znajduje si  poza grani-

cami miasta i którego, niestety, ju  nie

zd yli my zwiedzi . To klasztor

w Sedlcu wraz z ko cio em klasztor-

nym oraz drugim, cmentarnym

pw. Wszystkich wi tych. Niezale nie

od warto ci architektury ko cio a

klasztornego jeszcze wi ksz  popular-

no ci  cieszy si  ossuarium w ko cie-

le cmentarnym. Wystrój tego ko cio-

a tworz  niemal wy cznie ludzkie

ko ci, z których utworzone s  m. in.

yrandol, monstrancja, krzy . Ocenia

si , e wystrój sedleckiego ossuarium

tworz  szcz tki oko o 40.000 osób. Jak

ju  napisa em, nie uda o si  mi zwie-

dzi  tego obiektu, cho  ilustracje

w broszurach s  pora aj ce i na pew-

no robi ona o wiele wi ksze wra enie

ni  kaplica czaszek w Kudowej, do

której uda o si  nam zajrze .

al by o egna  pi kn  Kutn

Hor  po bardzo pobie nym zwiedza-

niu najwa niejszych obiektów. Ale

odleg o  do bazy noclegowej by a

dosy  daleka (oko o 200 km), a czasu

ma o. Nie a uj  jednak tej podró y, bo

rzeczywi cie pi kno tej redniowiecz-

nej miejscowo ci mo e zachwyci .

By  mo e jeszcze kiedy  uda si

w wróci  do tej enklawy przesz o ci

i znów zanurzy  si  w atmosferze mi-

nionych lat.

Ks. Tomasz Grzywna

Kamienny dom
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Poniedzia ek, 11.12
6.00 + Maria (greg.).
7.00 ...........................................................
7.30 ............................................................
8.00 o zdrowie i potrzebne aski dla Ewy
i Józefa.
18.00 1. + Helena Mazur 9 r. m.
2 +  Karol (greg.).
3.+ Henryk i Bronis awa (f).
Wtorek, 12.12
6.00 ..........................................................
7.00 .........................................................
7.30 + Maria (greg.).
8.00 + Micha  i Katarzyna i dusze w czy-
cu cierpi ce.

18.00 1. + Karol (greg.)
2. + Józef Soko owski
3. w intencji rodzin kr gu w. Antoniego
z pro b  o potrzebne aski i b ogos awie -
stwo.

roda, 13.12
6.00 .........................................................
7.00 .........................................................
7.30 ..........................................................
8.00 + Janina, Franciszek, Bronis aw,
Stanis awa.
18.00 1. + Maria (greg.)
2. + Karol (greg.).
3. w intencji rodzin z bloku przy ul.
Heweliusza klatka 7 – o zdrowie i b ogo-
s awie stwo Bo e z okazji nawiedzenia
obrazu NMP.
Czwartek, 14.12
6.00 ..........................................................
7.00 ..........................................................
7.30 + Maria (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. Dzi kczynna za 15 lat pos ugi
Radia Maryja z pro b  o Bo e b ogos a-
wie stwo dla. O. Dyrektora, wspó pra-
cowników, ofiarodawców i ca  wielk
Rodzin  Radia Maryja.
2. + Karol (greg.).
Pi tek, 15.12
6.00 .........................................................
7.00 ...........................................................
7.30 .........................................................
8.00 .........................................................
18.00 1. + Maria (greg.).
2. + Karol (greg.).
3. o b ogos awie stwo Bo e dla rodziny
Oskorip i Drozd.
Sobota, 16.12
6.00 .........................................................
7.00 + Maria (greg.)
7.30 dzi kczynna w 85 rocznic  urodzin
Antoniny z pro b  o zdrowie i Bo e
b ogos awie stwo.
8.00 + Janina Kurek.
18.00 1. +  Karol (greg.).
Niedziela, 17.12
6.30 + Karol (greg.)
8.00 Zenobia Kurek.
9.30 dzi kczynna za 19 lat po ycia ma -
e skiego Janiny i Jana z pro b  o b ogo-

s awie stwo Bo e dla nich i dzieci.
11.00 za parafian.
12.30 + Maria (greg.).
16.00 + Wanda Adamska i Kazimierz
14 r. m.
17.30 – ró aniec .
18.00 za ofiary stanu wojennego i o po-
my lno  naszej Ojczyzny.

1. Przypominamy, e Msze wi te ro-

ratnie odprawiamy codziennie o go-

dzinie 6:00 oraz o godzinie 18:00.

W niedziele godziny odprawiania

Mszy wi tych pozostaj  bez zmian.

Starszych Parafian zapraszamy g ów-

nie na poranne Msze wi te, za  na

Msze wi te o godzinie 18:00, zapra-

szamy dzieci i m odzie , gdy  te Msze

wi te maj  specjaln  opraw  litur-

giczn . Prosimy o liczniejszy udzia

w Mszach wi tych roratnich, gdy

jest to czas przygotowania do wi t

Bo ego Narodzenia. Przez ca y Ad-

went zapraszamy do korzystania z Sa-

kramentu Pokuty i Pojednania. Z do-

wiadczenia wiemy, e bardzo wielu

wiernych odk ada spowied  na ostat-

nie godziny przez wigili . Codziennie,

o godzinie 5:30, piewa  b dziemy go-

dzinki do Matki Bo ej Niepokalanej.

Prosimy o ch tne przychodzenie.

2. W tym roku wigilia Bo ego Naro-

dzenia wypada w czwart  niedziel

Adwentu. Jest to dzie  bardzo rodzin-

ny, prze ywany w gronie najbli szych.

U nas nie b dzie Mszy wi tej o go-

dzinie 18:00; jest to bowiem godzina

wieczerzy wigilijnej. Informacj  t  prze-

kazujemy ju  dzi , aby dotar a do

wszystkich parafian.

3. Dzi  dzie  solidarno ci z Ko cio-

ami na Wschodzie. Ofiary b d  prze-

znaczone na pomoc tym e Ko cio om.

O godzinie 17:30 modli  si  b dziemy

w ich intencjach.

4. Czternastego grudnia, we czwar-

tek, o godzinie 16:00, zostanie odpra-

wiona Msza wi ta, a po niej zostanie

zaprezentowana ksi ka naszego ksi -

dza arcybiskupa Józefa Michalika pt.

„Kocha  Boga, rozumie  cz owieka”

5. Pi tnastego grudnia od godziny

15:00 – 16:00, b dziespowied   przed-

wi teczna dla

parafian miesz-

k a j c y c h

w Stro ach

i P owcach.

6. W przysz  nie-

dziel , siedemna-

stego grudnia,

o godzinie 18:00,

zostanie odpra-

wiona uroczysta

Msza wi ta

z okazji  25 rocz-

nicy wprowadzenia stanu wojennego.

Zapraszamy na t  Msz wi t ,

aby modli  si  za ofiary stanu wojen-

nego, a tak e o pomy lno  naszej

Ojczyzny. W czasie Mszy wi tej

wyst pi  zespó  SOUL i SOULIKI.

Po Mszy wi tej zespo y te przedsta-

wi  koncert pie ni patriotycznych.

7. Dwudziestego trzeciego grudnia,

w sobot , od godziny 9:00 nawiedza

b dziemy chorych naszej parafii,

a tak e spowiada  wi niów i chorych

w Hospicjum. Prosimy zg asza  nazwi-

ska oraz adresy naszych chorych

czy starszych parafian, których

serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy

do skorzystania z tej mo liwo ci.

8. „Stan wojenny w Polsce po u-

dniowo – wschodniej z okazji 25

rocznicy”, to cykl wyk adów jakie

odb d  si  w Kro nie przy parafii

w. Piotra i w. Jana z Dukli, w dniu

trzynastego grudnia, pocz wszy

od godziny 9:00. Dok adny program

jest wywieszony w gablotce parafial-

nej. Dobór prelegentów wskazuje

na wysoki poziom przekazu. Zapra-

szamy wszystkich zainteresowanych

tymi wydarzeniami tak bardzo blisko

dotykaj cymi nas wszystkich. Orga-

nizatorami s : IPN Oddzia  w Rzeszo-

wie, Podkarpackie Centrum Edukacji

Nauczycieli w Rzeszowie Oddzia

w Kro nie we wspó pracy z Wydzia-

em Nauki Katolickiej Kurii Metropo-

litalnej w Przemy lu, Kro nie sk

Kapitu  Kolegiack , Zarz dem

Regionu Podkarpacie NSSZ „Solidar-

no ” i Centrum Doskonalenia

Nauczycieli w Sanoku.

9. Zach camy do podpisywania si

pod apelem marsza ka Sejmu RP Pana

Marka Jurka, dotycz cym prawnej

ochrony ycia cz owieka przez wpro-

wadzenie nowelizacji Konstytucji

w brzmieniu: „Rzeczpospolita Polska

zapewnia ka demu cz owiekowi praw-

n  ochron ycia od momentu pocz -

cia do naturalnej mierci”. Pami taj-

my, jak wielkim obro c  ludzkiego

ycia by  S uga Bo y Jan Pawe  II,

który niestrudzenie przypomina ,

apelowa  do ludzkich sumie  o posza-

nowanie ludzkiego ycia. Zróbmy

dobry krok w tym kierunku, nie wa-

hajmy si , bowiem ycie ludzkie jest

wi te i nienaruszalne.

2 Niedziela Adwentu – 10.12.2006
Og oszenia duszpasterskie

Intencje w tygodniu

11-17.12.2006 r.
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W dniu  5 - grudnia  w wigili  wspo-

mnienia, nasz  parafi  odwiedzi w.

Miko aj. Po Mszy w. wieczornej zgro-

madzi a si  w ko ciele wielka groma-

da dzieci, które oczekiwa y na prezen-

ty. Dzi ki wielkiemu sercu w. Miko aja

nikomu nie zabrak o podarku; otrzy-

ma y je dzieci z Krucjaty Euchary-

stycznej oraz wszystkie, które przy-

by y do ko cio a. W naszej gazetce

zamieszczamy zdj cia, które przypo-

minaj  t  mi a uroczysto .

Redakcja

„B d  pozdrowiony Go ciu nasz”

Fot. Stanis aw Rocha
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Przychodzimy do ko cio a,

aby odda  cze w. Barbarze, patron-

ce górników, patronce niebezpieczne-

go zawodu. W ostatnim komunikacie

Konferencji Episkopatu Polski czyta-

my o wydarzeniach w kopalni w gla

„Halemba” w Rudzie l skiej, gdzie

„dosz o do tragicznego wypadku,

w którym straci o ycie 23 górników.

Biskupi polecaj  Bogu ofiary tragedii

i wyra aj  serdeczne wspó czucie ich

rodzinom. S  bardzo zatroskani o bez-

piecze stwo i warunki pracy górni-

ków”. Znajdujemy tak e zach t :

„W liturgiczne wspomnienie w. Bar-

bary, 4 grudnia, pami tajmy w modli-

twie o górnikach, ich rodzinach

i o ludziach bezrobotnych”. Jakkol-

wiek tekst ten odnosi si  do górników

kopalni w gla, to jednak mo na go

odnie  do wszystkich górników.

Tak wi c czynimy gromadz c si

na modlitwie, uprzedzaj c wspomnie-

nie tej wi tej Patronki.

W „Halembie” by  to dramatycz-

ny wypadek. Oto cz owiek staje

naprzeciw si  natury. Nawet najlepsze

urz dzenia, najdoskonalszy, najnowo-

cze niejszy sprz t, nie zawsze mo e

upora  si  z pot g  natury. Do tego

dochodzi jeszcze b d cz owieka,

czasem zawiniony, czasem niezawinio-

ny, bowiem nie mo na wszystkiego

przewidzie  do ko ca, jak cho by

s ynnego tsunami czy innych niespo-

dziewanych katastrof. Nie zawsze

te  mo na przewidzie  wybuch py u

w glowego i st enia metanu. A prze-

cie  mog  by  i inne zagro enia.

Modlili my si  w intencji tragicznie

zmar ych, modlili my si  w intencji ich

rodzin, którzy op akuj  strat  swoich

najbli szych. Dzi  modlimy si

w intencji Was, Drodzy Górnicy, pra-

cownicy Sanockiego Kopalnictwa

Naftowego, aby Wam w. Barbara,

której wspomnienie ka dego roku tak

uroczy cie wi tujecie, chroni a

Was i Wasze rodziny od wszelkich nie-

bezpiecze stw. Nasza modlitwa

winna by  tym serdeczniejsza,

tym gor tsza, im bardziej niebezpiecz-

na jest Wasza praca, któr  traktujecie

jako s u b  cz owiekowi.

Dwa lata temu wi towali cie

Jubileusz 60 – lecia Sanockiego

Kopalnictwa Naftowego. By  czas na

podsumowanie osi gni , na ocen

dokona , na stale post puj c  moder-

nizacj  wydobywania nafty i gazu, na

ich przechowywanie, a g ównie

by  czas, aby spojrze  na ludzi,

którzy wpisali si  w bogat  histori

Waszego zak adu. Nie ma zak adu bez

ludzi, bez ich twórczej pracy, ich ser-

decznego zaanga owania, bez umi o-

wania tego, co robi . Zak ad, to jakby

jedna wielka rodzina, gdzie ka dy ma

okre lone, wytyczone zadania do wy-

konania. Tak jak w rodzinie s  dni pra-

cy, tak s  i dni wypoczynku. S  dni

wi teczne. Dzi  modlimy si  za wiel-

k  rodzin  pracowników Sanockiego

Kopalnictwa Naftowego, w intencji

tych, co odeszli na wieczn  wart ,

których Pan Bóg powo a  do siebie

i za Was, którzy pracujecie, czy te

przeszli cie na emerytur , a którzy

kontynuujecie najpi kniejsze tradycje

zawodowe..

w. Barbary
(fragmenty kazania wyg oszonego w dniu 30.11.2006)
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(....)

„Barbara wi ta, o górnikach pami -

ta” – mówi przys owie. Mo na to przy-

s owie odwróci  i powiedzie : „Górni-

cy Sanockiego Kopalnictwa Nafto-

wego te  pami taj  o w. Barbarze,

swojej patronce”.

Dlaczego w. Barbara jest patron-

k  górników?

Legenda mówi, e kiedy Barbara

ucieka a przez gniewem oszala ego

ojca, który z mieczem w d oni rzuci  si

w pogo  za swoj  córk , kiedy ju  by

bardzo blisko Barbary, nagle otwar a

si  ska a i przes oni a dziewczyn

przed okrucie stwem ojca.

Mo na powiedzie , e Pan Bóg

ochroni  j  w sposób cudowny od

gniewu ojca. Ona sama do wiadczy a

okrucie stwa, przemocy, gro cego jej

niebezpiecze stwa. Ona najlepiej

rozumie czym jest zagro enie. Skoro

rozumie czym jest zagro enie ycia,

to atwiej jej pomóc innym, ostrzec,

wskaza  drog  wyj cia. Ona obok na-

turalnych rodków bezpiecze stwa

wskazuje na wiar  w Boga, bezgranicz-

ne zawierzenie, zaufanie. Ona uczy

spostrzega  niebezpiecze stwa g ów-

nie duchowe, te, które zagra aj

naszej duszy. Tym niebezpiecze -

stwem jest grzech w ka dej postaci.

Ona nam wskazuje, e trzeba stawa

po stronie Pana Boga, który jest

jakby ska  chroni c  przed niebezpie-

cze stwem. Ska a jest obrazem odpor-

no ci, wytrwa o ci, ochrony i bezpie-

cze stwa. Ska a stercz ca na pustyni

dawa a cie  zmorzonym w drowcom,

(por. Iz 32,2). Ska a mog a kry  w so-

bie ród o wody, dostarczy  cienia

przed upalnym s o cem. Ska a, to nade

wszystko trwa y fundament, twierdza,

warownia, ucieczka. Król Dawid

jako uciekinier yj cy na pustyni

„czci  Boga jako ska , daj c  schro-

nienie”1 . Modli si  Psalmista:

„Sk o  ku mnie ucho,

po piesz, aby mnie ocali .

B d  dla mnie ska  mocn ,

warowni , aby mnie ocali .

Ty bowiem jeste  dla mnie ska

i twierdz ;

przez wzgl d na imi  Twoje

kieruj mn  i prowad  mnie!”

(Ps 31(30),3 n).

Pan Jezus w. Piotra nazywa

„Ska ”, a wi c kim  niewzruszonym,

cz owiekiem o trwa ych zasadach,

który odegra  wielk  rol  w pocz tkach

Ko cio a. Cz owieka, który uwa nie

s ucha s ów Bo ych, porówna  Pan

Jezus do budowniczego, który dom

swój zbudowa  na skale, dzi ki czemu

móg  si  oprze  wszelkim burzom

i nawa nicom. Mia  bowiem silne

fundamenty.

W tych przypadkach „ska a”

ma poj cie pozytywne. Ale jest te

negatywne znaczenie „ska y”. Ska y

mog  cz owiekowi zagradza  wybra-

n  drog , mog y przeszkadza  w pra-

cy na roli. Skalista ziemia niszczy a

p ugi, ro liny posadzone na skalistej

ziemi szybko usycha y. Najgorzej

jednak jest wtedy, kiedy serce cz o-

wieka staje si  twarde jak ska a.

Có  nam pozostaje? Spróbujmy

poj cie „ska y” odnie  do naszego

ycia. Nasze ycie mamy budowa  na

trwa ych, niewzruszonych fundamen-

tach, na skale, któr  jest sam Jezus

Chrystus. On nam daje przekaz Ewan-

gelii, zasady, które s  niewzruszone

jak ska a, na których winni my opie-

ra  swoje ycie i post powanie.

To wi ci daj  nam przyk ad budowa-

nia swojego ycia na mocnym funda-

mencie, na trwa ych, niezmiennych za-

sadach. Ewangelia, niczym ska a,

chroni nas przed zagro eniami dnia

dzisiejszego, a których jest wiele.

Górnicy, którzy chc  wydoby  skarby

ziemi, w giel, rop , gaz, nieraz natra-

fiaj  na ska , któr  musz  pokona .

Ska a nie zawsze jest cz owiekowi

przyjazna, jak cho by wtedy, kiedy

okr t uderza o ska  i roztrzaskuje si

jak by o w przypadku „Titanica”.

Trzeba tylko strzec si  serca twarde-

go jak ska a, trzeba nam otwiera  si

na tchnienie Ducha wi tego, który

mo e skruszy  serca twarde jak ska a.

Dzisiejsza uroczysto  stawia nam

pytania:

- czy swoje ycie opieram na

trwa ych zasadach nauki Chry-

stusowej;

- czym jest dla mnie Ewangelia;

- czy w yciu kieruj  si  trwa ymi

zasadami, które te  wyznawa a

w. Barbara;

- czy zawsze, a szczególnie w trud-

nych chwilach, zwracam si  do

Chrystusa, który jest dla nas opar-

ciem, „Ska ” schronienia?

- Jakie jest moje serce: wra liwe,

delikatne, a mo e nieco zatwardzia-

e? Dzi  pyta na o to w. Barbara.

(...)

Ks. Andrzej Skiba

1 Ska a, w: S ownik symboliki biblij-

nej, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”

Warszawa 2003, s. 910 n.
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„Odnajd  Twój grób Pi sudczyku”

(C.d. z poprzedniego numeru)

23 sierp. - Wie ci z Warszawy przy-

wióz  Dr.Kapellner.

29 sierp. - Wie  o rozwi zaniu Tym-

czasowej Rady Stanu.

12 wrzes. - Wie  o utworzeniu Rady

Regencyjnej w Warszawie.

25 wrzes. - Awantura z powodu agita-

cji Sujkowskiego za wst powaniem do

Wehrmachtu.

15 pa dz. - Wywo ywanie Galileuszów

20 pa dz. - Awantura z powodu poja-

wienia si  pu kownika Berbeckiego

i werbunku do Wehrmachtu.

21 pa dz. - Pobicie Kapelana obozo-

wego z powodu werbunku do We-

rmachtu. Interwencja Komendanta

Olszamowskiego. Poturbowanie dok-

tora Gondka.

27 pa dz. - Wie ci o intronizacji Rady

Regencyjnej w Warszawie.

(...) Intronizacja! z dawn  s aw

Wsta ! – na tryumf bij! Warszawo!

Hej! Piastowy orle bia y...

Skrzyd a twe znów zaszumia y

Na królewskim szlaku chwa y

Powsta  Polsko! Nowa era

B yska z gwa tów Beselera –

Polska wstaje – nie umiera...

Tyle szcz cia chwil si  zbieg o

Na t  Polsk  „niepodleg ”

Hymn, parada!... „Beselery”

Tworz  stra e i szpalery

Artylerja polska bije

Zmartwychwsta ej w naszym znaku

.........................................................

Niewolniku – Szczypiorniaku!

a cuch sobie w ó  na szyj .

12 listop. - Numeracja internowanych

legionistów. Otrzyma em N.1200. Pro-

test ogólny. Numery poniszczono.

Prusacy zapowiadaj  represje. Bez

naszytych numerów nie wypuszczaj

po porcje obiadowe. Nikt nie wycho-

dzi po obiad. Kot y stoj  pe ne.

14 listop. - ( roda) rozpoczyna si  cz -

ciowa g odówka. Rano niadanie. Po

obiad nikt nie wychodzi.

15 listop. - Wieczorem chleb i kawa.

16 listop. - Rano: chleb i kawa.

17 listop. - Zaostrzenie sytuacji. Pru-

skie warty przed ka dym barakiem,

wewn trz bloków. Odpowiadamy g o-

dówk  zupe n . Nikt nie wychodzi po

chleb ani po kaw . S absi mdlej . Pru-

ski Kapelan odczytuje nam list

w.Paw a do Rzymian. Niemcy sk on-

ni do ust pstw za cen  uratowania

presti u. Interwencja Komitetu opieki

nad je cami w Kaliszu. Wys annik

z Wermachtu nak ania do ust pstw.

Ze wzgl du na ci ko chorych i os a-

bionych kolegów, ust pujemy.

19 listop. - Je cy rosyjscy, krawcy,

naszywaj  na nasze mundury nume-

ry. Znaczne poprawienie wiktu w obo-

Tkanina z numerem zachowana

przez Juliana Gorgonia

„ o nierzom Niez omnym w Benjaminowie, Rastatt’cie i

Szczypiornie Arty ci Teatrów Warszawskich przesy aj ycze-

nia wi teczne Warszawa D. 24 Grudnia 1917 R.” (kilkaset

podpisów, wi kszo  czytelnych).

Kolejna karta zachowana w ród rodzinnych pami tek:

„Do J.W. Pani Marii Kamockiej*).

o nierze internowani w om y. om a 24 maj 1918”

(kilkaset podpisów, w dolnej cz ci J.Gorgo )
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zie. Desynfekcja ogólna. Przygotowy-

wanie do wyjazdu do om y.

Grudzie  - wi ta Bo ego Narodzenia

w obozie internowanych w om y.

Ucieczki internowanych.”

Kolejna karta zachowana w ród

rodzinnych pami tek:

„Do J.W. Pani Marii Kamockiej*).

W chwili gdy stracili my WOLNO ,

a zdawa o si , i  zachwiana zosta a

WIARA w MOC NARODU, wiara

w si y w asne – Ty , Pani, stara a si

niewol  nasz  z agodzi , nieufno ci

os abi , ka dym swym czynem ryj c

zg osk  w ksi dze naszej pami ci.

o nierze internowani w om y. om-

a 24 maj 1918”

(kilkaset podpisów, w dolnej cz ci

J.Gorgo )

14 lipca 1918 roku nast puje likwida-

cja obozu w om y i przeniesienie

opornych do obozu w Benjaminowie.

W tym dniu Julian Gorgo  otrzymuje

„Pami tkow  odznak  internowania
w Szczypiornie- om y od dnia
17.7.1917 do dnia 14.7.1918”.

List z 3 pa dziernika 1918:

„Do: Julian Gorgo  internowany

w Benjaminowie p.Zegrze Z. Warsz.

Od: B.Jakubiak 1pp 8komp. Ostrów

Z. om a.

Kochany Gorgo ku! Z przykro ci

dowiaduj  si  tu od Matczaka, e do-

t d jeszcze nie jeste cie wolni. Do-

prawdy, e te papierowe porz dki

mog  o apopleksj  przyprawi . Dosta-

em wczoraj list od wirskiego. Le y

chory na oczy w szpitalu wojskowym

we Lwowie. Adresu adnego z kole-

gów jeszcze nie mam. Od 1go bm.

wszyscy sier anci jeste my plutono-

wymi, wszystkie inne o szar e normal-

nie. Do szko y podchor. przejd  mo e

w po owie tego miesi ca. Wysy am

Wam mizerne 15 marek. Piszcie, jak si

Wam yje. Ca uj  Was. 3.X.1918. B.Ja-

kubiak”.

26 pa dziernika Julian Gorgo  zostaje

zwolniony z obozu w Benjaminowie

i trzy dni pó niej wyje d a do Sanoka.

4 listopada wst puje do organizuj -

cego si  Batalionu Strzelców Sanoc-

kich, przydzia : III Baon Strzelców

Sanockich, sier ant sztabowy i pod-

oficer. W dniu 17 lutego1919 otrzymu-

je wiadectwo zapowiedzi i delegacj

do lubu, wydane przez ks.Kapelana

Fr. Juszczyka, a 1 marca bierze lub

z Czes aw  Jaykówn , w Sanoku, dany

przez Ks.Pra ata Fr.Matwijkiewicza.

W tym samym miesi cu zostaje uho-

norowany Odznak  „Orl ta” i Dy-
plomem o tre ci:

„Towarzyszowi Broni sier . sztab. Gor-

goniowi Julianowi za dzielno  i wier-

n  s u b  Ojczy nie ku pami ci prze-

bytych bojów w obronie Lwowa

i kresów wschodnich w r.1918-1919

Odznak  honorow  „Orl ta” nadaj .

Dowódca Armii „Wschód” Podpis:

Rozwadowski Tadeusz. Dan we Lwo-

wie 19 marca 1919. L. 6281.

Dalszy przebieg s u by Juliana

Gorgonia w Wojsku Polskim jest na-

st puj cy:

11.5.1919 do 24.1.1920 - II Baon 18 p.p.

6 komp. Strzelców Sanockich – w stop-

niu sier anta sztabowego i podofice-

ra rachunkowego.

22.1.1920 do 2.3.1920 – 2 Pu k Strzel-

ców Podhala skich w Sanoku – sier-

ant szef 2 kompanii.

24 stycznia 1920r. odje d a do szpita-

la polowego w ucku. Po 9 dniach

zostaje odes any do Kadry 2 p. Strzel-

ców Podhala skich w Sanoku.

Po trzech dniach pobytu w Kompanii

rekonwalescentów, rozkazem pu ko-

wym przydzielony do 2 Kompanii jako

sier ant - szef Kompanii.

W dniu 2 marca 1920 roku Julian

Gorgo  zostaje zwolniony z czynnej

s u by wojskowej i przeniesiony

do rezerwy. Ju  nazajutrz staje do

pracy jako urz dnik biura rachunko-

wego „Fabryki Maszyn i Wagonów

L.Zieleniewski w Krakowie, Lwowie

i Sanoku Tow.Akc.”.

Przydzielone zostaje mu równie

mieszkanie w jednym z domków

fabrycznych przy ulicy Reymonta,

gdzie zamieszkuje z rodzin  do roku

1927.

(C.d.n.)

Oprac. Barbara Wanielista

Julian Gorgo  (po prawej) - om a,

10 czerwca 1918 rok

Czterorodzinne domki fabryczne nad Sanem, przy ulicy Reymonta

(wyburzone w po owie lat 70-tych).

W domu po prawej, od strony pó nocnej, zamieszkali Czes awa i Julian Gorgonio-

wie, tu równie  przysz y na wiat ich dzieci: Czes aw, Ludmi a i Bogus awa.

Czes awa Gorgoniowa z dzie mi: Bogus aw

(S awk ) i Czes awem w ogródku przydomowym przy ulicy Reymonta.
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Promocja ksi ki ks. Arcybiskupa
14 grudnia 2006 r.

„Kocha  Boga - rozumie  cz owieka”
to wywiad-rzeka z arcybiskupem Jó-
zefem Michalikiem, Przewodnicz -
cym Konferencji Episkopatu Polski,
obejmuj cy sw  tre ci  biografi  hie-

rarchy, prac  duszpastersk , a tak e

spojrzenie na wspó czesne problemy

Ko cio a, Polski, Europy i wiata.

Wypowiedzi Ksi dza Arcybisku-

pa przywo uj  wspomnienia z lat dzie-

ci stwa i m odo ci, z pocz tków

pos ugi kap a skiej, studiów w War-

szawie, w Rzymie, pracy w Watykanie,

lecz daj  równie  odpowiedzi na pyta-

nia dotycz ce celibatu ksi y, ma -

e stw niesakramentalnych, laikatu,

Unii Europejskiej, roli Przewodnicz -

cego Konferencji Episkopatu Polski,

a tak e aktualnych spraw okre laj -

cych ycie polskiego spo ecze stwa.

Arcybiskup Józef Michalik otrzy-

ma wi cenia kap a skie ata temu,

a 16 pa dziernika 2006 r. mija 20 lat od

dnia, w którym z r k Ojca wi tego
Jana Paw a II przyj  sakr  biskupi ,

wybieraj c zawo anie Numine Tuo Do-

mine - „Moc  Twoj  Panie”. Zatem

w jego odpowiedziach na zadawane

pytania zawarta jest suma do wiad-

cze  lat kap a stwa i pos ugi bisku-

piej, jak równie  cenny materia wiad-

cz cy o g bokiej duchowo ci

hierarchy i dobrym rozeznaniu w spra-

wach kultury, gospodarki i polityki

wspó czesnego wiata.

Zapewne ksi ka ta b dzie dla Pa -

stwa ciekaw  lektur .


