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„PójdŸcie za Mn¹,
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Powo³anie rybaków jako dobry pocz¹tek

W NUMERZE

W ubieg³¹ niedzielê s³yszeliœmy
œwiadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie. Dziœ Ewangelista Mateusz przesuwa wydarzenia na chwilê nieco póŸniejsz¹, mówi¹c, ¿e Jan zosta³ ju¿
uwiêziony (Mt 4,12), a Jezus przenosi
siê do Galilei, by na peryferiach Ziemi
Œwiêtej rozpocz¹æ swoje nauczanie
(Mt 4,13-17).
Zwróæmy uwagê na to, od czego
Jezus rozpoczyna swoj¹ dzia³alnoœæ.
Jest to wybór miejsca, czasu, sposobu (inaczej treœci i s³ów) i wspó³pracowników. Miejsce – pogranicze Galilei i Zajordania - krainy pogan
(Mt 4,13), czas – po uwiêzieniu Jana
Chrzciciela (Mt 4,12), treœæ pierwszych
s³ów – „Nawracajcie siê, albowiem
bliskie jest królestwo niebieskie”
(Mt 4,17). I wreszcie wspó³pracownicy – aposto³owie, powo³ani spoœród
rybaków (Mt 4,18-22). By³y to dwie
pary braci: Szymon Piotr i Andrzej oraz
Jakub i Jan.
Ka¿dy szczegó³ tych wydarzeñ jest
wa¿ny. Wa¿ne jest w jaki sposób rozpoczyna siê misja Jezusa, najwa¿niejsza spoœród misji w dziejach œwiata. Sam dobór
s³ów ma wymowê – to
wezwanie do nawrócenia
i motyw, dlaczego trzeba
siê nawracaæ. Tak¿e
wspó³pracownicy s¹ bardzo wa¿ni, bo dzia³alnoœæ
Jezusa bêdzie stosunkowo krótka. Po Nim to
uczniowie otrzymaj¹ bardzo wa¿ne zadanie, aby
nauczaæ wszystkie narody i zanieœæ Ewangeliê na
krañce œwiata.
Pierwsi uczniowie Jezusa s¹ rybakami. Zawód rybaka nie
nale¿a³ mo¿e do najbardziej powa¿anych, ale wymaga³ od ludzi si³y fizycznej i wytrwa³oœci. P³ywanie chybotliwymi ³ódkami po Jeziorze Galilejskim
wymaga³o hartu ducha, a zarobek rybaka nie by³ najpewniejszy. Rybacy
nie byli dobrze wykszta³ceni, ale to

nie zaprzecza wrodzonej inteligencji
i mocy charakteru wielu z nich. Tacy
ludzie, o otwartych umys³ach i odwadze, a zarazem proœci i niezmanierowani, bêd¹ potrzebni Jezusowi.
Wiemy, ¿e póŸniej liczba aposto³ów wzros³a do dwunastu. Nie znamy
profesji wielu z nich. Ewangelie mówi¹
jeszcze, ¿e Mateusz – Lewi by³ wczeœniej celnikiem (Mt 9,9-13), a zawody
i zajêcia innych pozostawia nam
w sferze domys³ów. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e rybacy znad Jeziora Galilejskiego Jezusa nie zawiedli. Co prawda Szymon – Piotr ma w ¿yciorysie
wstydliwy epizod tchórzostwa po
aresztowaniu Jezusa, ale potem
w dwójnasób wynagradza za chwile
s³aboœci. Piotr, Jan i Jakub nale¿¹ do
trójki najbli¿szych Jezusowi. Jan staje
siê umi³owanym uczniem, Piotr przywódc¹ grupy, a Jakub pierwszym mêczennikiem. Wybór znad Jeziora okazuje siê strza³em w dziesi¹tkê.
Pierwsi aposto³owie to ludzie z krwi
i koœci – pe³ni wad i s³abostek, spieraj¹cy siê ze sob¹, czasem oporni na s³owo

Mistrza, pope³niaj¹cy b³êdy. Ale jednak
s¹ odwa¿ni i p³omiennego ducha –
w chwili powo³ania natychmiast pozostawiaj¹ sieci i id¹ za Jezusem (por.
Mt 4,20.22). Kiedyœ stan¹ siê rybakami
ludzi, ich zadaniem bêdzie ³owienie dusz
do Bo¿ej sieci. To zadanie przekraczaj¹ce si³y prowincjonalnych rzemieœlników,
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dlatego potrzeba jeszcze wiele czasu, aby
ich misja siê powiod³a. Iœæ na krañce
œwiata bêd¹ mogli dopiero po d³ugiej
formacji w szkole Jezusa. ¯aden z tych
czterech nie odpadnie, choæ nie byli przecie¿ bez skazy. Inny, mo¿e lepiej wykszta³cony - Judasz, polegnie w walce
ze z³em, synowie Jony i Zebedeusza
bêd¹ wierni Jezusowi do koñca.
Na koñcu fragmentu o powo³aniu
Ewangelista zaznacza, ¿e Jezus chodzi³ po Galilei, naucza³ w synagogach,
g³osi³ Ewangeliê o królestwie i leczy³
wszelkie choroby i s³aboœci (Mt 4,23).
To tak¿e przynale¿y do pocz¹tku dzia³alnoœci Zbawiciela. Wêdrowanie
i nauczanie, dobre s³owo do ludzi,
zdobywanie uczniów i cuda – to jest
pocz¹tek wszystkiego. Jak wa¿ny jest
pocz¹tek! – mo¿na stwierdziæ s³uchaj¹c tych s³ów.
W naszym osobistym dojrzewaniu
do wiary te¿ wa¿ny jest pocz¹tek. Od
dzieciñstwa, gdy s³yszymy s³owo
Bo¿e, wa¿ne jest , w jakich okolicznoœciach je s³yszymy i jak na nie odpowiadamy. Nasza Galile¹ i naszym Jeziorem Genezaret jest
dom rodzinny, gdzie wyruszamy na po³ów sensu
¿ycia i gdzie jesteœmy powo³ywani przez Jezusa.
Jeœli nasz pocz¹tek by³
dobry – podziêkujmy
Panu. Jeœli by³ trudny
i traumatyczny, to g³os
powo³ania mo¿e do nas
nie dotrzeæ. B¹dŸmy jak
rybacy z Galilei – otwarci
na s³owo powo³ania i na
g³os Jezusa. Mamy wiele
wad, jak pierwsi uczniowie, ale pewnie otwarte
serca i chêæ odnalezienia sensu ¿ycia.
Niech dobry pocz¹tek stanie siê zaczynem na dobre dzie³o, na „dobry
chleb” naszego ¿ycia.

Ks. Tomasz Grzywna
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W stronê objawieñ fatimskich
Dziœ trzeba zwróciæ siê do Pana
Jezusa, bo widaæ wiele zagro¿eñ, które tu nale¿a³oby wymieniæ:

-

-

-

-

-

-

ekspansjê rozmaitych sekt pochodzenia orientalnego;
dzieje siê to niejednokrotnie przez
wzrost dobrobytu kosztem troski
o ¿ycie religijne;
wzrasta wskaŸnik rozwodów, nieœlubnych dzieci, przestêpczoœæ;
upadek moralnoœci, trwa³ych zasad moralnych;
panseksualizm – rozwi¹z³oœæ;
szerz¹ siê zabobony, ba³wochwalstwo (ubóstwianie tego, co nie jest
Bogiem: w³adza, pieni¹dze, rasa,
pañstwo...);
wró¿biarstwo i magia (odwo³ywanie siê do szatana, demonów, wywo³ywanie zmar³ych, horoskopy,
astrologia, numerologia, wyjaœnianie przepowiedni i wró¿b, zjawiska jasnowidztwa, pos³ugiwanie siê medium);
czary – przywo³ywanie tajemnych
si³, noszenie amuletów;
profanacja osób, rzeczy czy miejsc
œwiêtych;
œwiêtokradztwo;
ateizm – materializm praktyczny –
humanizm ateistyczny;
zaniedbania w religijnym wychowaniu;
pojmowanie w sposób fa³szywy
doktryny katolickiej;
ucieczka przed egzystencjalnymi
pytaniami – lenistwo sumienia;
manipulacja masami przy pomocy
mediów;
subkultura rocka, rockendrolla, kontrkultura hippisów i „dzieci kwiatów”;
New Age – Kryszna – Transcendentalna Medytacja;
ró¿d¿karstwo, bioenergoterapeuci,
radiesteci;
narkotyki, alkohol; urazy psychoafektywne z dzieciñstwa.

Generalnie wiêc mo¿na za³o¿yæ,
¿e przyczyn¹ ingerencji demonicznych s¹ zawsze grzechy, choæ mo¿na
mówiæ o atakach szatana tak¿e
w przypadku œwiêtoœci1:
-

Rodzaje ingerencji demonicznych:
opêtanie diabelskie (chêæ pope³nienie samobójstwa);
nêkania diabelskie – k³opoty ze
zdrowiem, sprawami materialnymi,
uczuciami;

-

obsesje, koszmary senne, próby
samobójstwa,
podpisywanie paktu z szatanem
w³asn¹ krwi¹, lew¹ rêk¹;
gwa³towne manifestacje zewnêtrzne, ciosy i nêkania, s³owa pe³ne
nienawiœci, bluŸnierstw, agresji,
wyzwiska, padanie na ziemiê,
ohydny grymas, opluwanie, wysuwanie jêzyka, ogromna si³a.

Ze strony egzorcyzmowanego musi
byæ wola nawrócenia.
Œrodki do walki z szatanem:
- grupy modlitwy prowadzone przez
kap³ana;
- modlitwa nieustanna, w grupie czy
w samotnoœci;
- modlitwa do NMP Niepokalanej
i œw. Micha³a Archanio³a;
- jednoœæ z papie¿em i w³asnym biskupem;
- korzystanie z sakramentów œwiêtych;
- noszenie poœwiêconych przedmiotów, korzystanie z sakramentaliów.

³o¿y³ p³atki 23 karatowego z³ota, aby
uchroniæ koronê od korozji, od zniszczenia. Na koronie widnieje oœwietlony od wewn¹trz Krzy¿. S¹ te¿ 62 dzwony, które wydzwaniaj¹ melodie pieœni
maryjnych i godziny.
Tu, 13 maja, 2000 roku, modli³ siê
Ojciec Œwiêty, który w przeddzieñ zapowiedzia³, ¿e jutro jak Bóg zechce
bêdzie beatyfikowa³ dwoje Pastuszków, Hiacyntê i Franciszka. Wyra¿eniu temu towarzyszy³o wzruszenie
i podziw, po³¹czone z westchnieniem
ludu, gdy¿ jest to ulubione powiedzenie Portugalczyków. Wokó³ Placu znajduje siê ca³y kompleks ró¿nego rodzaju
budynków, które s¹ potrzebne do nale¿ytego funkcjonowania tego maj¹cego œwiatow¹ renomê Sanktuarium.
Kolumnada z pos¹gami œwiêtych
zosta³a wybudowana na podobieñstwo Kolumnady Berniniego, w Watykanie. Figury œwiêtych to g³ównie
patronowie czy za³o¿yciele zgromadzeñ zakonnych oraz patronowie Portugalii.

Pomoc¹ jest Krzy¿ œw. Benedykta:
Krzy¿ œwiêty niech mi bêdzie
œwiat³em.
Niech szatan nie bêdzie mi
przewodnikiem.
IdŸ precz szatanie,
Nie nak³aniaj mnie do z³ego.
Z³e rzeczy czynisz,
Sam pij swoj¹ truciznê.
To d³ugi wywód, ale myœlê, potrzebny. Pobudzaj¹cy do refleksji.
Wróæmy jednak do Portugalii, do Fatimy, do bazyliki.
WejdŸmy wyobraŸni¹ do fatimskiej
bazyliki, która zosta³a wzniesiona
w miejscu cudownych objawieñ Matki Bo¿ej. Budowê tej bazyliki, do której wchodzimy, rozpoczêto w roku
1928, aby po 25 latach prac, mog³a byæ
uroczyœcie poœwiêcona przez patriarchê Lizbony, kardyna³a Manuela Cerjeira, w dniu 13 maja 1953 r. Zosta³a
ona wzniesiona z wapienia, ozdobiona pos¹gami Œwiêtych. Bazylika ma 71
metrów d³ugoœci, 37 metrów szerokoœci, a wie¿a mierzy 65 m. Korona z br¹zu, która wieñczy bazylikê wa¿y 7 ton
i zosta³a odnowiona w roku 2000 przez
p. Karwowskiego, Polaka z Ameryki.
Na tej koronie jako swoje wotum po-

W g³ównym o³tarzu znajduje siê
obraz przedstawiaj¹cy scenê objawienia oraz osoby zwi¹zane z tymi wydarzeniami: dzieci, którym objawi³a siê
Maryja, biskup Leirii, da Silva oraz trzej
papie¿e: Pius XII, Jan XXIII oraz Pawe³
VI. Witra¿e ukazuj¹ historiê objawieñ
oraz wezwania z Litanii Loretañskiej.
Ca³a bazylika wykonana jest z bia³ego piaskowca. Na g³ównej œcianie,
w prezbiterium, znajduje siê obraz trojga Pastuszków, obok miejscowy biskup, który zatwierdzi³ objawienia,
papie¿e: Pius XII, Jan XXIII i Pawe³
VI, t³um ludzi i jasna postaæ Anio³a.
Przy soborowym, marmurowym o³tarzu stoi surowy krzy¿ wykonany z sêkatego drzewa, który sprawia wra¿enie wielkoœci dzie³a odkupienia
i okrutnej Mêki. Skromniutko, ale bogato, bo to miejsce jest wielorako œwiête! Bia³y piaskowiec rozjaœnia koœció³.
Przed bazylik¹ rozpoœciera siê
ogromny Plac, prawie dwa razy wiêkszy od Placu œw. Piotra, w Watykanie.
Plac ten zamkniêty jest dwoma portykami, pod którymi urz¹dzono stacje
Drogi krzy¿owej. Sanktuarium to zosta³o wzniesione w Cova da Iria, czyli
na stoku niewielkiego wzgórza, na któ-
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jawieñ i potrafi³y przej¹æ siê nimi. Przyk³ad Franciszka i Hiacynty winien przemawiaæ do rodziców i dzieci. Bóg wybiera odpowiedni¹ glebê, aby zakwit³y
kwiaty cnót. Dzieci musia³y wiele wycierpieæ zanim œwiat przekona³ siê o
prawdziwoœci ich widzeñ. Maryja je
wybra³a ze wzglêdu na ich dzieciêc¹
niewinnoœæ, g³êbok¹ wiarê i pobo¿noœæ. Te dzieci s¹ znakiem, jak wielk¹
wagê powinni przyk³adaæ rodzice do
wychowania, do dialogu z Bogiem
i ludŸmi. Nasza epoka potrzebuje œwiêtych z ka¿dego stanu: dzieci, m³odzie¿y, ludzi starszych, spoœród laikatu
i duchowieñstwa. Id¹c œladem tych
dzieci, trzeba dochowaæ Bogu wiernoœci do koñca, jak Maryja.

rym £ucja wraz z Hiacynt¹ i Franciszkiem, wypasa³y owce. Dziœ œwiadkiem
tamtych wydarzeñ z roku 1917, jest
tylko d¹b solidnie ogrodzony, przy
którym sta³y dzieci w czasie objawieñ.
Obok niego znajduje siê Kaplica Objawieñ, w której wystawiona jest niewielka kapliczka, gdzie widnieje pierwsza statua Matki Bo¿ej Fatimskiej,
wykonana w roku 1920. Na tym olbrzymim Placu, na wysokiej kolumnie
wznosi siê pomnik Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, zaœ dla upamiêtnienia
Roku Œwiêtego – 1950 – wzniesiono
sporych rozmiarów krzy¿. Znajduj¹ siê
tak¿e pomniki biskupa Jose da Silva,
Piusa XII i Paw³a VI. Przed now¹, okaza³¹ bazylik¹, stoj¹c¹ naprzeciw tej
pierwszej, znajduje siê tak¿e pomnik
Jana Paw³a II.
Z tego miejsca, gdzie troje dzieci
wypasa³o owce, na ca³y œwiat rozleg³o siê wo³anie Maryi o modlitwê,
g³ównie ró¿añcow¹ i pokutê. Ró¿aniec
bywa nazywany skrótem Ewangelii,
jak przypomnia³ to papie¿ Pawe³ VI
w Marialis cultus, w adhortacji O nale¿ytym kszta³towaniu kultu Najœwiêtszej Maryi Panny. Modlitwy, pokuta i umartwienie – to przes³anie
wyp³ywaj¹ce z Fatimy. Dziœ nie ma w³aœciwego zrozumienia dla umartwienia
czy ascezy. Teolog Walter Nigg,
w swojej Ksiêdze pokutników powiada, ¿e wed³ug opinii niektórych, zagadnienie to czuæ molami. Trzeba nam
zaprosiæ Maryjê do siebie, jak uczyni³
to œw. Jan, umi³owany uczeñ Jezusa.
Ona jest Nauczycielk¹ modlitwy i Mistrzyni¹ ¿ycia duchowego. Ona w³adna jest pomóc w rozwoju naszego
¿ycia duchowego, a nam kap³anom
równie¿ do wiêkszej troski o powierzonych naszej pieczy wiernych.

Korzystaj¹c z wolnego czasu,
wchodzê na Plac Fatimski od innej strony. Stajê przed opancerzon¹ szyb¹, za
któr¹ znajduje siê sporych rozmiarów
fragment muru berliñskiego. Jest to
symbol zatarcia ró¿nic pomiêdzy
Wschodem a Zachodem, symbol jednoœci i zbratania narodów Starego Kontynentu po upadku komunizmu, który
wyrz¹dzi³ Europie tak wiele nieodwracalnych szkód. Jest to zarazem symbol
nawrócenia Rosji, o której mówi³a Matka Bo¿a w swoich objawieniach. Stamt¹d przecie¿ komunizm rozla³ siê po wielu krajach Europy. Jest tu fragment
modlitwy Jana Paw³a II, któr¹ w poœpiechu i niezbyt dok³adnie zapisujê: Dziêkujemy Ci niebieska Przewodniczko,
¿e doprowadzi³aœ z macierzyñsk¹
trosk¹ ludy do wolnoœci.

DUCHOWOŒÆ B£OGOS£AWIONYCH HIACYNTY I FRANCISZKA.

Wchodzê do bazyliki, do prezbiterium.
Nie ma ludzi. Jest cicho. Robi¹ porz¹dki.

Zaczynamy jednak od przewodniej pieœni W s³onecznej œwiat³oœci
Najœwiêtsza Panna, na ziemiê zstêpuje, jak zorza ranna. Siêgamy po œpiewniki. Przewodnik kieruje nasze myœli
ku orêdziu fatimskiemu, kiedy to Matka Najœwiêtsza zatroskana o nasz los,
o œwiêtoœæ naszego ¿ycia, pocz¹wszy
od 13 maja 1917 roku, przekazuje œwiatu przez poœrednictwo £ucji, Hiacynty i Franciszka, donios³e treœci. Koœció³ gwarantuje, ¿e jeœli ktoœ bêdzie
¿y³ apelem Matki Bo¿ej Fatimskiej,
dojdzie do œwiêtoœci. Te dzieci, to najm³odsi prorocy wœród proroków. A jednak zrozumia³y tak g³êboko treœæ ob-

Zatrzymujê siê na modlitwê
i patrzê na p³ytê nagrobn¹, pod któr¹
spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki b³.
FRANCISCO MARTO, beatyfikowanego 13 maja 2000 r., przez Jana Paw³a
II, tu, w Fatimie. P³yta nagrobna znajduje siê w bocznej kaplicy, na samej
posadzce, przy trzynastej tajemnicy
ró¿añcowej – Zes³anie Ducha Œwiêtego, oraz przy czternastej – Wniebowziêcie Matki Bo¿ej. Na œcianie odlew z br¹zu przedstawiaj¹cy
siedz¹cego Franciszka z owieczk¹ na
kolanach, w otoczeniu ptaków. W rêku trzyma kij pasterski. Siedzi na jakiejœ ga³êzi czy pniu. Na p³ycie œwie¿e

W obszernym prezbiterium, po lewej stronie, stoi Figura Matki Bo¿ej Fatimskiej. Rêce ma z³o¿one, trzyma ró¿aniec, a na g³owie ma piêkn¹ koronê.

kwiaty i dwa go³¹bki (odlew). Duch
iœcie franciszkañski!
Przechodzê na lew¹ stronê bazyliki, gdzie znajduje siê p³yta nagrobna
z napisem JACINTA MARTO. Na
œcianie stoi smutna HIACYNTA (postaæ wykonana z br¹zu). Na rêkach
trzyma ma³e jagni¹tko. Na œcianie widnieje imitacja gór, kêpy drzew i pas¹ce
siê owieczki, zaœ na p³ycie le¿¹ bia³e,
œwie¿e kwiaty. Wszystko to jest usytuowane w kaplicy upamiêtniaj¹cej
pierwsz¹ i drug¹ radosn¹ tajemnicê
Ró¿añca œwiêtego. Obok na posadzce, znajduje siê p³yta nagrobna pod
któr¹ spoczywa g³ówna wizjonerka,
siostra £ucja, karmelitanka, która spêdzi³a swoje ¿ycie w klasztorze w Coimbrze. Spe³ni³o siê jej ¿yczenie, aby
mog³a spoczywaæ w miejscu, gdzie
objawi³a siê jej Matka Bo¿a i gdzie
spoczywaj¹ b³ogos³awieni: Hiacynta
i Franciszek.
Oko³o godziny trzynastej, przy
ogromnym upale, po kamienistej ziemi, rozpoczynamy tzw. Wêgiersk¹
Drogê krzy¿ow¹. Chcemy choæby po
czêœci wype³niæ przes³anie Maryi wzywaj¹ce do pokuty, modlitwy i nawrócenia. Droga krzy¿owa usytuowana
jest w miejscu bardzo urokliwym, bo
wœród zieleni dêbów i drzew oliwnych.
Drogê tê ufundowali wêgierscy emigranci, którzy po rewolucji w 1956
roku, musieli opuœciæ swój kraj. Wêgrzy doœwiadczywszy okrucieñstw
Sowietów, chcieli w ten sposób upamiêtniæ martyrologiê swojego narodu.
Tu modlili siê tak¿e o nawrócenie Rosji. Goœcinê znaleŸli tu, w Portugalii,
tu siê zatrzymali, i tu ufundowali tê
Drogê. Ich fundacja nosi miano Wêgierskiej Drogi krzy¿owej. Poszczególne, krótkie rozwa¿ania, podjêli kap³ani. Koñcz¹c modlimy siê o zyskanie
odpustów zwi¹zanych z odprawieniem
Drogi krzy¿owej. Jesteœmy tak¿e
œwiadkami sk³adania ¿yczeñ nowo¿eñcom, którzy przed chwil¹ wyszli z kaplicy, gdzie zawarli sakramentalny
zwi¹zek ma³¿eñski.
Bezpoœrednio po nabo¿eñstwie
Drogi krzy¿owej, nawiedzamy domy
B³ogos³awionych Dzieci i s. £ucji.
Wróæmy jeszcze do ukazania siê
Anio³a. Jest rok 1916. Œledz¹c te wydarzenia, dochodzimy do Valinho. Tu
by³o czwarte objawienie siê Maryi, 16
sierpnia 1917 roku. Nie mog³o siê odbyæ 13 sierpnia w miejscu dotychcza-
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sowych objawieñ, gdy¿ burmistrz
aresztowa³ dzieci, aby uniemo¿liwiæ im
widzenie. Czytamy w jednym z Przewodników:
W ma³ym wiêzieniu znajduj¹cym
siê na parterze budynku Rady miejskiej przetrzymywano z regu³y z³odziei
i w³óczêgów przyzwyczajonych do
wiêziennych prycz. Namawiali oni pastuszków, by zdradzili burmistrzowi
„tajemnicê”, bo nie warto marnowaæ
czasu w wiêzieniu. Jakie¿ by³o ich zdziwienie, gdy us³yszeli stanowcz¹ odpowiedŸ Hiacynty: „Co to, to nie. Wolê
raczej umrzeæ”. Nastêpnie dziewczynka poprosi³a jednego z wiêŸniów o zawieszenie medalika na œcianie, po czym
ca³a trójka uklêkn¹wszy zaczê³a odmawiaæ ró¿aniec. Widok modl¹cych siê
dzieci tak bardzo wzruszy³ wiêŸniów,
¿e niektórzy z nich przy³¹czyli siê do
modlitwy. Kto wie, od jak dawna ci
twardzi ludzie nie zwracali siê do
Boga? Nastêpnie jeden z wiêŸniów, by
rozweseliæ dzieci, zagra³ na akordeonie,
a drugi zaprosi³ Hiacyntê do tañca.
Dziewczynka by³a tak ma³a, ¿e musia³
j¹ wzi¹æ na rêce. Tymczasem burmistrz
chc¹c udowodniæ, ¿e £ucja, Franciszek i Hiacynta maj¹ sk³onnoœci do
halucynacji, wezwa³ tego samego dnia
dr. Antonio Rodriguo de Oliveira, psychiatrê z Leiria. Wynik badania by³
negatywny – dzieci nie cierpia³y na
¿adn¹ chorobê psychiczn¹. Burmistrzowi nie pozosta³o nic innego, jak
odwieŸæ je do Aljustrel, ku wielkiej radoœci rodziny2.
Tam, w Valinhos, Maryja prosi³a
o modlitwy i ofiary za grzeszników, bo
wielu z nich idzie na wieczne potêpienie. Stajemy przed tablic¹ z modlitw¹
Anio³a Pokoju: O mój Bo¿e, wierzê
w Ciebie, uwielbiam Ciê, ufam Tobie
i kocham Ciê. Proszê, abyœ przebaczy³ tym, którzy nie wierz¹, nie uwielbiaj¹ Ciebie, nie ufaj¹ Tobie i nie
kochaj¹ Ciebie3. Robimy pami¹tkowe
zdjêcia. Modlitw¹ Aniele Bo¿y oraz
Anio³ Pañski, koñczymy swój krótki
pobyt w tej miejscowoœci – Loca de
Cabeco. Stoimy przed pomnikiem
przedstawiaj¹cym Pastuszków klêcz¹cych przed Anio³em.
Nawiedzamy dom £ucji. Patrzymy
na rok budowy: 1855. Prosty, skromny,
nawet ubogi, choæ w tej chwili odrestaurowany. Tu siê urodzi³a ta Wizjonerka, która spêdzi³a lata swojego ¿ycia
w klasztorze karmelitanek, w Coimbrze.
Nadal jesteœmy w gospodarstwie rodziców £ucji. Tym razem stajemy przy

studni, sk¹d chcieliœmy zaczerpn¹æ
wody, ale by³a zamkniêta. Sjesta, a na
to nic nie mo¿na tam poradziæ. £ucja
nieraz czerpa³a wodê z tej studni. Tu
tak¿e mia³o miejsce drugie spotkanie
Anio³a z dzieæmi. Prosi³: Ze wszystkiego, co mo¿ecie, sk³adajcie Bogu ofiary, jako akt zadoœæuczynienia za grzechy, którymi jest obra¿any oraz za
nawrócenie grzeszników. W ten sposób zapewnicie pokój waszemu krajowi. Ja jestem Anio³em Stró¿em, Anio³em Portugalii. Przede wszystkim
przyjmijcie i znoœcie z pokor¹ cierpienia, które Bóg wam zeœle4 .
Ostatnim miejscem naszego pobytu w tym miejscu, by³o nawiedzenie
domów rodzinnych b³ogos³awionych
dzieci: Franciszka i Hiacynty. Ktoœ
z ich rodziny, starsza pani, przedstawia nam zdjêcia ca³ej rodziny ze wskazaniem na dzieci. Zdjêcia te wisz¹ na
œcianie. Te domki to raczej ju¿ obiekty
muzealne, rodzaj skansenu, gdzie
mo¿na ogl¹daæ przedmioty codziennego u¿ytku z czasów ¿ycia tych dzieci
i ich rodziców.
O godzinie 2030 wszyscy udajemy
siê do Kaplicy Objawieñ na miêdzynarodow¹ modlitwê ró¿añcow¹. Mi³o
nam by³o s³yszeæ i odmawiaæ modlitwê po polsku, a potem uczestniczyæ
w procesji ze œwiat³em, przy uczestnictwie ogromnej rzeszy ludzi.
W Fatimie nie ma dêbu, na którym
ukazywa³a siê Matka Najœwiêtsza, ale
jest inny œwiadek wydarzeñ z roku
1917. Jest inny d¹b na którym dokona³ siê cud s³oñca, gdzie 13 paŸdziernika Maryja nazwa³a siebie Pani¹
Ró¿añca i zachêca³a do modlitwy ró¿añcowej. Prosi³a tak¿e £ucjê, aby
w tym miejscu wybudowano kaplicê.
Obecna kaplica, w której byliœmy
zgromadzeni na modlitwie ró¿añcowej,
gdzie wczeœniej odprawialiœmy Mszê
œwiêt¹ oraz w niej uczestniczyli, zosta³a wybudowana w roku 1982. Jest z marmurów i szk³a. Jest ona wotum dziêkczynnym za ocalenie Jana Paw³a II od
œmierci; za dar ¿ycia. O fatimskich objawieniach wypowiadali siê papie¿e.
Pius XII wielokrotnie, z wielkim
uznaniem wyra¿a³ siê o Fatimie i treœci
objawieñ. 13 maja 1946 roku, kard. Masella, legat papieski, koronuje Figurê
Matki Bo¿ej Fatimskiej. Koronê ufundowa³y portugalskie kobiety. Przez trzy
miesi¹ce z³otnicy robili tê koronê. Je¿eli dobrze us³ysza³em, to zu¿yto na ni¹
1200 g z³ota, 1313 pere³ oraz wiele szlachetnych kamieni. Obecnie w tej koronie jest kula, która ugodzi³a Jana Paw³a

II w dniu 13 maja 1981 roku, na Placu
œw. Piotra, w Watykanie.
21.11.1964 r., Pawe³ VI w przemówieniu na zakoñczenie trzeciej sesji
II Soboru Watykañskiego, mówi³: Postanowiliœmy wys³aæ wkrótce, ze specjaln¹ misj¹, Z³ot¹ Ró¿ê do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, tak
drogiego nie tylko szlachetnemu narodowi portugalskiemu.., lecz znanego i czczonego równie¿ przez wiernych ca³ego katolickiego œwiata5.
13 maja 1967 r., Pawe³ VI, przyby³
do tego Sanktuarium jako pielgrzym.
Obok pomnika papie¿a Paw³a VI, u³o¿ony jest d³ugi kamienny chodnik, po
którym pielgrzymi na klêczkach zd¹¿aj¹ do Kaplicy Objawieñ. Jest to pas
d³ugoœci ok. 450 m. Kiedyœ by³a tu
Brama Jubileuszowa, gdzie widnia³
ma³y akcent polski: znajdowa³ siê tam
tekst z Janowej Ewangelii, w naszym
ojczystym jêzyku: Ja jestem bram¹.
Je¿eli ktoœ wejdzie przeze Mnie, bêdzie zbawiony (10,9). Przez tê Bramê
trzeba by³o wejœæ czystym, st¹d przy
murze znajdowa³ siê doœæ szeroki rów
z wod¹, który symbolizowa³ potrzebê
ci¹g³ego oczyszczania siê.
W terminologii koœcielnej Sanktuarium fatimskie jest koœcio³em rektorskim. Sercem Sanktuarium jest Kaplica Objawieñ, bo tu Matka Najœwiêtsza
ka¿dego trzynastego dnia miesi¹ca
1917 roku (za wyj¹tkiem sierpnia, kiedy to objawienie mia³o miejsce w dniu
szesnastym, w innym miejscu, gdy¿
dzieci w tym dniu zosta³y zatrzymane
w wiêzieniu), od maja do paŸdziernika,
przekazywa³a swoje Orêdzie.
W miejscu objawieñ, gdzie rós³ d¹b,
a który zosta³ zniszczony, gdzie £ucja
rozmawia³a z Maryj¹, stoi Figura Maryi
wykonana z drzewa cedrowego sprowadzonego z Brazylii. Mierzy ona
105 cm. Ka¿dego trzynastego dnia
miesi¹ca, od maja do paŸdziernika, Figura ta jest noszona po tym olbrzymim
Placu, wœród tysiêcy ludzi, czego byliœmy uczestnikami i œwiadkami.

c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba
1
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Sanktuarium Fatimskie 1990, s. 17.
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Starcie dwóch cywilizacji
„Kiedy w ukryciu powstawa³em, oczy
twoje ju¿ wtedy mnie widzia³y” (por.
Ps 139 [138], 15-16): odra¿aj¹ca
zbrodnia przerywania ci¹¿y
58. Wœród wszystkich przestêpstw przeciw ¿yciu, jakie cz³owiek
mo¿e pope³niæ, przerwanie ci¹¿y ma
cechy, które czyni¹ z niego wystêpek
szczególnie powa¿ny i godny potêpienia. Sobór Watykañski II okreœla je
wraz z dzieciobójstwem jako „okropne przestêpstwa”54.
Dzisiaj jednak œwiadomoœæ jego z³a
zaciera siê stopniowo w sumieniach
wielu ludzi. Akceptacja przerywania
ci¹¿y przez mentalnoœæ, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groŸnego kryzysu zmys³u moralnego, który stopniowo traci
zdolnoœæ rozró¿nienia miêdzy dobrem
i z³em, nawet wówczas, gdy chodzi
o podstawowe prawo do ¿ycia. Wobec
tak groŸnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziœ odwaga, która pozwala spojrzeæ prawdzie w oczy i nazywaæ
rzeczy po imieniu, nie ulegaj¹c wygodnym kompromisom czy te¿ pokusie
oszukiwania siebie. Kategorycznie
brzmi w tym kontekœcie przestroga Proroka: „Biada tym, którzy z³o nazywaj¹
dobrem, a dobro z³em, którzy zamieniaj¹
ciemnoœci na œwiat³o, a œwiat³o na ciemnoœci” (Iz 5, 20). W³aœnie w przypadku
przerywania ci¹¿y mo¿na siê dziœ czêsto spotkaæ z dwuznacznymi okreœleniami, jak na przyk³ad „zabieg”, które
zmierzaj¹ do ukrycia jego prawdziwej
natury i z³agodzenia jego ciê¿aru
w œwiadomoœci opinii publicznej. Byæ
mo¿e, samo to zjawisko jêzykowe jest
ju¿ objawem niepokoju nurtuj¹cego
sumienia. Jednak ¿adne s³owo nie jest
w stanie zmieniæ rzeczywistoœci: przerwanie ci¹¿y jest — niezale¿nie od
tego, w jaki sposób zostaje dokonane
— œwiadomym i bezpoœrednim zabójstwem istoty ludzkiej w pocz¹tkowym
stadium jej ¿ycia, obejmuj¹cym okres
miêdzy poczêciem a narodzeniem.
Ciê¿ar moralny przerywania ci¹¿y
ukazuje siê w ca³ej prawdzie, jeœli siê
uzna, ¿e chodzi tu o zabójstwo,
a zw³aszcza jeœli rozwa¿y siê szczególne okolicznoœci, które je okreœlaj¹. Tym,
kto zostaje zabity, jest istota ludzka
u progu ¿ycia, a wiêc istota najbardziej
niewinna, jak¹ w ogóle mo¿na sobie
wyobraziæ: nie sposób uznaæ jej za napastnika, a tym bardziej za napastnika
niesprawiedliwego! Jest ona s³aba
i bezbronna do tego stopnia, ¿e jest po-

zbawiona nawet tej znikomej obrony,
jak¹ stanowi dla nowo narodzonego
dziecka jego b³agalne kwilenie i p³acz.
Jest ca³kowicie powierzona trosce
i opiece tej, która nosi j¹ w ³onie. Ale
czasem to w³aœnie ona, matka, podejmuje decyzjê i domaga siê zabójstwa
tej istoty, a nawet sama je powoduje.
To prawda, ¿e czêsto przerwanie
ci¹¿y jest dla matki prze¿yciem dramatycznym i bolesnym, poniewa¿ decyzja o pozbyciu siê owocu poczêcia nie
zostaje podjêta z racji czysto egoistycznych i dla wygody, ale w celu ratowania pewnych wa¿nych dóbr, takich jak
w³asne zdrowie albo godziwy poziom
¿ycia innych cz³onków rodziny. Czasem
zachodzi obawa, ¿e poczête dziecko
bêdzie musia³o ¿yæ w tak z³ych warunkach, i¿ lepiej siê stanie, jeœli siê nie
narodzi. Jednak¿e wszystkie te i tym
podobne racje, jakkolwiek powa¿ne
i dramatyczne, nigdy nie mog¹ usprawiedliwiæ umyœlnego pozbawienia
¿ycia niewinnej istoty ludzkiej.
59. Decyzjê o zabójstwie dziecka
jeszcze nie narodzonego podejmuje
czêsto nie tylko matka, ale inne jeszcze osoby. Winien mo¿e byæ przede
wszystkim ojciec dziecka, nie tylko
wówczas, gdy bezpoœrednio nak³ania
kobietê do przerwania ci¹¿y, ale tak¿e
kiedy poœrednio przyczynia siê do
podjêcia przez ni¹ takiej decyzji, pozostawiaj¹c j¹ sam¹ w obliczu problemów zwi¹zanych z ci¹¿¹55: w ten sposób rodzina zostaje œmiertelnie
zraniona i zbezczeszczona w swej naturze jako wspólnota mi³oœci oraz
w swym powo³aniu, jako „sanktuarium
¿ycia”. Nie nale¿y te¿ pomijaæ nacisków, jakie s¹ wywierane przez szersze œrodowisko rodziny i przyjació³.
Nierzadko kobieta poddawana jest tak
silnej presji, ¿e czuje siê psychicznie
zmuszona do wyra¿enia zgody na przerwanie ci¹¿y: nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e w takim przypadku odpowiedzialnoœæ moralna spoczywa w szczególny sposób na tych, którzy bezpoœrednio lub poœrednio zmusili j¹ do
przerwania ci¹¿y. Odpowiedzialni s¹
tak¿e lekarze i pracownicy s³u¿by zdrowia, gdy oddaj¹ na s³u¿bê œmierci wiedzê i umiejêtnoœci zdobyte po to, by
broniæ ¿ycia.
Ale odpowiedzialnoœæ spada te¿
na prawodawców, którzy poparli i zatwierdzili prawa dopuszczaj¹ce przerywanie ci¹¿y oraz — w takiej mierze,
w jakiej sprawa ta od nich zale¿y — na

zarz¹dzaj¹cych instytucjami s³u¿by
zdrowia, w których dokonuje siê przerywania ci¹¿y. Ogólna i nie mniej powa¿na odpowiedzialnoœæ spoczywa
zarówno na tych, którzy przyczynili siê
do rozpowszechnienia postawy permisywizmu seksualnego i lekcewa¿enia macierzyñstwa, jak i na tych, którzy powinni byli zatroszczyæ siê —
a nie uczynili tego — o skuteczn¹ politykê rodzinn¹ i spo³eczn¹, wspomagaj¹c¹ rodziny, zw³aszcza wielodzietne albo zmagaj¹ce siê ze szczególnymi
trudnoœciami materialnymi i wychowawczymi. Na koniec, nie nale¿y lekcewa¿yæ zorganizowanego sprzysiê¿enia, ogarniaj¹cego tak¿e instytucje
miêdzynarodowe, fundacje i stowarzyszenia, które prowadz¹ programow¹
walkê o legalizacjê i rozpowszechnienie aborcji na œwiecie. W tym sensie
problem przerywania ci¹¿y wykracza
poza sferê odpowiedzialnoœci poszczególnych osób, a z³o przez nie wyrz¹dzone przyjmuje daleko id¹cy wymiar
spo³eczny: przerwanie ci¹¿y jest niezwykle bolesn¹ ran¹ zadan¹ spo³eczeñstwu i jego kulturze przez tych,
którzy powinni byæ jego budowniczymi i obroñcami. Jak napisa³em w moim
Liœcie do Rodzin, „stajemy tu wobec
olbrzymiego zagro¿enia nie tylko poszczególnego jednostkowego ¿ycia
ludzkiego, ale ca³ej naszej cywilizacji”56. Stajemy wobec czegoœ, co mo¿na okreœliæ jako „strukturê grzechu”
wymierzon¹ przeciw jeszcze nie narodzonemu ¿yciu ludzkiemu.
60. Niektórzy próbuj¹ usprawiedliwiæ przerywanie ci¹¿y, uwa¿aj¹c, ¿e
owoc poczêcia przed up³ywem pewnej
liczby dni nie mo¿e byæ uwa¿any za
osobowe ¿ycie ludzkie. W rzeczywistoœci, „od chwili zap³odnienia komórki
jajowej rozpoczyna siê ¿ycie, które nie
jest ¿yciem ojca ani matki, ale nowej
istoty ludzkiej, która rozwija siê samoistnie. Nie stanie siê nigdy cz³owiekiem,
je¿eli nie jest nim od tego momentu. Tê
oczywist¹ prawdê, zawsze uznawan¹,
(...) nowoczesna genetyka potwierdza
cennymi dowodami. Ukaza³a ona, ¿e
od pierwszej chwili istnieje dok³adny
program tego, kim bêdzie ta ¿ywa istota: cz³owiekiem, tym konkretnym cz³owiekiem, którego cechy szczególne s¹
w pe³ni okreœlone. Od zap³odnienia rozpoczynaj¹ siê dzieje ¿ycia cz³owieka,
choæ potrzeba czasu, aby ka¿da z jego
wielkich potencjalnych zdolnoœci
w pe³ni siê ukszta³towa³a i mog³a byæ
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wykorzystana” . Chocia¿ obecnoœæ
rozumnej duszy nie mo¿e byæ stwierdzona w ¿aden sposób doœwiadczalnie, to jednak sama wiedza naukowa
o embrionie ludzkim „dostarcza cennej
wskazówki dla rozumowego rozpoznania obecnoœci osobowej od pierwszego momentu pojawienia siê ¿ycia ludzkiego: czy jednostka ludzka nie jest
osob¹ ludzk¹?”58.
Chodzi tu zreszt¹ o sprawê tak
wielk¹ z punktu widzenia powinnoœci
moralnej, ¿e nawet samo prawdopodobieñstwo istnienia osoby wystarczy³oby dla usprawiedliwienia najbardziej
kategorycznego zakazu wszelkich interwencji zmierzaj¹cych do zabicia embrionu ludzkiego. W³aœnie dlatego, niezale¿nie od dyskusji naukowych
i stwierdzeñ filozoficznych, w które
Magisterium nie anga¿owa³o siê bezpoœrednio, Koœció³ zawsze naucza³ i nadal naucza, ¿e owoc ludzkiej prokreacji
od pierwszego momentu swego istnienia ma prawo do bezwarunkowego szacunku, jaki moralnie nale¿y siê ludzkiej
istocie w jej integralnoœci oraz jednoœci cielesnej i duchowej: „Istota ludzka powinna byæ szanowana i traktowana jako osoba od momentu swego
poczêcia i dlatego od tego samego
momentu nale¿y jej przyznaæ prawa
osoby, wœród których przede wszystkim nienaruszalne prawo ka¿dej niewinnej istoty ludzkiej do ¿ycia”59.
61. Teksty Pisma Œwiêtego, które
w ogóle nie mówi¹ o dobrowolnym przerwaniu ci¹¿y, a wiêc nie zawieraj¹ bezpoœredniego i okreœlonego potêpienia
tego czynu, wyra¿aj¹ wielki szacunek
dla ludzkiej istoty w ³onie matczynym,
co ka¿e nam wyci¹gn¹æ logiczny wniosek, ¿e tak¿e ona jest objêta Bo¿ym przykazaniem: „nie zabijaj”.
¯ycie ludzkie jest œwiête i nienaruszalne w ka¿dej chwili swego istnienia,
tak¿e w fazie pocz¹tkowej, która poprzedza narodziny. Cz³owiek ju¿ w ³onie
matki nale¿y do Boga, bo Ten, który
wszystko przenika i zna, tworzy go
i kszta³tuje swoimi rêkoma, widzi go,
gdy jest jeszcze ma³ym, bezkszta³tnym
embrionem i potrafi w nim dostrzec doros³ego cz³owieka, którym stanie siê on
w przysz³oœci i którego dni s¹ ju¿ policzone, a powo³anie ju¿ zapisane
w „ksiêdze ¿ywota” (por. Ps 139 [138],
1. 13-16). Jak poœwiadczaj¹ liczne teksty biblijne60, tak¿e cz³owiek ukryty
jeszcze w ³onie matki jest w pe³ni osobow¹ istot¹, ku której zwraca siê mi³oœciwa i ojcowska Opatrznoœæ Boga.
Tradycja chrzeœcijañska — jak
ukazuje wyraŸnie Deklaracja opubli-

kowana w tej sprawie przez Kongregacjê Nauki Wiary61 — od pocz¹tku
a¿ do naszych czasów jest jasna i jednomyœlna, okreœlaj¹c przerwanie ci¹¿y jako szczególnie powa¿ny nie³ad
moralny. Od pierwszej chwili zetkniêcia siê ze œwiatem grecko-rzymskim,
w którym by³y szeroko praktykowane
przerywanie ci¹¿y i dzieciobójstwo,
wspólnota chrzeœcijañska stanowczo
sprzeciwia³a siê swoim nauczaniem
i postêpowaniem obyczajom przyjêtym w ówczesnym spo³eczeñstwie, jak
o tym œwiadczy ju¿ cytowane tu Didache62. Atenagoras, jeden z greckich
pisarzy koœcielnych, przypomina, ¿e
chrzeœcijanie uwa¿aj¹ za zabójczynie
kobiety, które stosuj¹ œrodki poronne, poniewa¿ dzieci, chocia¿ jeszcze
ukryte w ³onie matki, „s¹ ju¿ otoczone
opiek¹ Bo¿ej Opatrznoœci”63. Tertulian,
pisarz ³aciñski, stwierdza: „Kto nie
pozwala cz³owiekowi siê narodziæ, zabija go przed czasem: nie ma znaczenia, czy zabija siê osobê ju¿ narodzon¹,
czy te¿ powoduje siê œmieræ w chwili
narodzin. Jest ju¿ cz³owiekiem ten, kto
ma nim byæ.”64
Na przestrzeni dwóch prawie tysiêcy lat istnienia Koœcio³a tê naukê
g³osili niezmiennie Ojcowie Koœcio³a,
jego Pasterze i Doktorzy. Tak¿e dyskusje w zakresie nauk œcis³ych i filozofii, dotycz¹ce konkretnej chwili,
w której nastêpuje zjednoczenie
z dusz¹ rozumn¹, nigdy w najmniejszym stopniu nie podwa¿y³y moralnego potêpienia aborcji.
62. Najnowsze nauczanie papieskie bardzo stanowczo potwierdzi³o tê
powszechn¹ doktrynê. W szczególnoœci Pius XI w Encyklice Casti connubii odrzuci³ fa³szywe usprawiedliwienia przerywania ci¹¿y65; Pius XII potêpi³
wszelk¹ aborcjê bezpoœredni¹, to znaczy ka¿dy akt, który zmierza wprost do
zabicia jeszcze nie narodzonego ¿ycia
ludzkiego, „niezale¿nie od tego, czy
zabójstwo stanowi cel sam w sobie, czy
te¿ jest tylko œrodkiem do celu”66; Jan
XXIII potwierdzi³ prawdê, ¿e ¿ycie ludzkie jest œwiête, poniewa¿ „od samego
pocz¹tku wymaga dzia³ania Boga
Stwórcy”67. Sobór Watykañski II, jak
ju¿ zosta³o wspomniane, bardzo surowo potêpi³ przerywanie ci¹¿y: „Nale¿y
(...) z najwiêksz¹ trosk¹ ochraniaæ ¿ycie
od samego jego poczêcia; spêdzanie
p³odu, jak i dzieciobójstwo s¹ okropnymi przestêpstwami”68.
Ju¿ od pierwszych wieków dyscyplina kanoniczna Koœcio³a nak³ada³a sankcje karne na tych, którzy splamili siê grzechem przerywania ci¹¿y

i taka praktyka, przewiduj¹ca l¿ejsze
lub ciê¿sze kary, znalaz³a potwierdzenie w ró¿nych okresach historii. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917
roku za przerwanie ci¹¿y grozi³ kar¹
ekskomuniki69. Tak¿e odnowione prawodawstwo kanoniczne idzie po tej
samej linii, gdy stwierdza: „Kto powoduje przerwanie ci¹¿y, po zaistnieniu
skutku, podlega ekskomunice wi¹¿¹cej moc¹ samego prawa”70, to znaczy
przez sam fakt pope³nienia przestêpstwa. Ekskomunika obejmuje wszystkich, którzy dopuszczaj¹ siê tego przestêpstwa, wiedz¹c, jak¹ jest ob³o¿one
kar¹, a wiêc tak¿e tych wspó³sprawców, bez których udzia³u to przestêpstwo nie zosta³oby pope³nione71. Za
pomoc¹ takiej surowej kary Koœció³
wskazuje na to przestêpstwo jako na
jedno z najciê¿szych i najbardziej niebezpiecznych, zachêcaj¹c sprawcê do
gorliwego poszukiwania drogi nawrócenia. W Koœciele bowiem kara ekskomuniki wymierzana jest po to, aby
w pe³ni uœwiadomiæ winnemu powagê pope³nionego grzechu, a z kolei by
doprowadziæ go do koniecznego nawrócenia i pokuty.
Ta wielka jednomyœlnoœæ tradycji
doktrynalnej i dyscyplinarnej Koœcio³a pozwoli³a Paw³owi VI stwierdziæ, ¿e
nauczanie w tej dziedzinie „nie zmieni³o siê i jest niezmienne”72. Dlatego
moc¹ w³adzy, któr¹ Chrystus udzieli³
Piotrowi i jego Nastêpcom, w komunii
z Biskupami — którzy wielokrotnie
potêpili przerywanie ci¹¿y, zaœ w ramach wspomnianej wczeœniej konsultacji wyrazili jednomyœlnie — choæ
byli rozproszeni po œwiecie — aprobatê dla tej doktryny — oœwiadczam,
¿e bezpoœrednie przerwanie ci¹¿y, to
znaczy zamierzone jako cel czy jako
œrodek, jest zawsze powa¿nym nie³adem moralnym, gdy¿ jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. Doktryna ta, oparta na prawie
naturalnym i na s³owie Bo¿ym spisanym, jest przekazana przez Tradycjê
Koœcio³a i nauczana przez Magisterium
zwyczajne i powszechne73.
¯adna okolicznoœæ, ¿aden cel,
¿adne prawo na œwiecie nigdy nie bêd¹
mog³y uczyniæ godziwym aktu, który
sam w sobie jest niegodziwy, poniewa¿ sprzeciwia siê Prawu Bo¿emu, zapisanemu w sercu ka¿dego cz³owieka,
poznawalnemu przez sam rozum i g³oszonemu przez Koœció³.
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Prymas Tysi¹clecia i Matka Bo¿a Pocieszenia
W paŸdzierniku 2016 r. prze¿ywaliœmy 60 rocznicê uwolnienia z internowania w Komañczy, w Klasztorze Sióstr
Nazaretanek, Ksiêdza Prymasa Stefana Wyszyñskiego. 24 sierpnia 1956 r.
franciszkanie z Sanoka ofiarowali uwiêzionemu w Komañczy Ksiêdzu Kardyna³owi obraz Matki Bo¿ej Pocieszenia,
której kult nieprzerwanie trwa w Sanoku od koñca XVI w. Od ponad dziesiêciu lat czczona jako Matka Bo¿a Pocieszenia – Pani Ziemi Sanockiej
w ustanowionym Sanktuarium przez
Abpa Józefa Michalika. Otrzymany
obraz, Ksi¹dz Prymas zawiesi³ nad
swoim ³ó¿kiem i codziennie prosi³
Maryjê o uwolnienie i Jej poleca³ troskê o Koœció³ w Polsce. Ju¿ po dwóch
miesi¹cach od tego
wydarzenia odzyska³
wolnoœæ, drzwi klasztoru w Komañczy zosta³y otwarte. Wyje¿d¿aj¹c Kardyna³
Wyszyñski zabra³ do
Warszawy ofiarowany przez zakonników
obraz Pani Sanockiej.
25 lat póŸniej Matka
Bo¿a Pocieszenia
otworzy³a Ksiêdzu
Prymasowi
inne
drzwi. Drzwi przez które przejœæ musi ka¿dy
cz³owiek.
Internowanie Ksiêdza Kardyna³a w domu zakonnym Sióstr
Nazaretanek w Bieszczadach, trwa³o od 29
paŸdziernika 1955 r. do
26 paŸdziernika 1956 r.
Natomiast w Kronice Klasztoru Franciszkanów w Sanoku istniej¹ wpisy zakonników oraz odrêczne, oryginalne listy Ksiêdza Prymasa, które
potwierdzaj¹ wp³yw Pani Sanockiej na
Jego uwolnienie. W tej kronice, w latach 1955-1956 zanotowane s¹ nastêpuj¹ce fakty: „(...) Nie mog¹c przeprowadziæ procesu, zwolniono Prymasa
z wiêzienia i dano Go w miejsce odosobnienia, do aresztu domowego. Na
to odosobnienie Prymasa wybrano
³adn¹ miejscowoœæ, ale bezludn¹, Komañczê, na linii kolejowej Zagórz –
£upków. Umieszczono Go w domu
Sióstr Nazaretanek. Zabroniono mu

spe³niaæ jakiekolwiek funkcje. W³adze
tak wszystko urz¹dzi³y, by wierni nie
mogli do niego siê dostaæ. By³o to dalsze wiêzienie z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie siedzia³ w lochach UB, lecz w pokoju i osobiste warunki mia³ lepsze, gdy¿ siostry
jak mog³y, najlepiej s³u¿y³y WiêŸniowi
Chrystusowemu”. Prze³o¿ony klasztoru franciszkañskiego, o. Jakub Pó³ch³opek mia³ to szczêœcie i zaszczyt, ¿e móg³
stale widywaæ siê z Ksiêdzem Prymasem i z Nim przebywaæ. Z woli biskupa
ordynariusza diecezji by³ zwyczajnym
spowiednikiem sióstr. Na ¿¹danie Kurii
Biskupiej w Przemyœlu w³adze da³y
przepustkê na przebywanie w strefie
granicznej, któr¹ zaprowadzono. Dziêki temu móg³ swobodnie w ka¿dej chwili

udawaæ siê do Komañczy. Wierzyliœmy,
¿e Bóg i Matka Najœwiêtsza Królowa
Polski nie da nam zgin¹æ i ¿e przetrwamy. Ca³y Naród modli³ siê o to gor¹co.
W ka¿dym koœciele odprawiano mod³y
za Prymasa Tysi¹clecia. Modlono siê
tak¿e i u nas w franciszkañskiej œwi¹tyni w Sanoku.
Rok 1956 sta³ siê rokiem zwrotnym
w ¿yciu ca³ego Narodu. Szczególnie
paŸdziernik przejdzie do historii jako
„Polski PaŸdziernik”. ¯ycie kraju pod
w³adz¹ komunistów - stalinowców stawa³o siê nieznoœne. Taki by³ ucisk, taka
ciê¿ka atmosfera, ¿e ju¿ nikt nie móg³
wytrzymaæ. Tyle lat k³amano, teraz za-

czê³o siê pokazywaæ, ¿e kraj stoi przed
ruin¹ gospodarcz¹. Dalej siê ¿yæ ju¿
nie da³o. Dlatego w partii komunistycznej zwyciê¿y³y zdrowe tendencje. Nasta³ przewrót, wyrzucono z wojska rosyjskich oficerów, w³adzê obj¹³
W. Gomu³ka. Wprawdzie on te¿ by³
komunist¹, ale wiedziano, ¿e chce Polskê uwolniæ od Rosji, ¿e chce dobrze dlatego Naród go popar³. Ten przewrót
uda³ siê dziêki Bogu bez rozlewu krwi
i przynajmniej jako tak¹ otrzymaliœmy
wolnoœæ. Nie by³o to czegoœmy czekali, ale by³o to ju¿ wiele i ¿ycie zaczê³o siê inne.
Dla uproszenia opieki nad g³ow¹
Koœcio³a w Polsce i by wyprosiæ
u Matki Bo¿ej rych³¹ chwilê pociechy,
zrobiliœmy kopiê naszego obrazy Matki Bo¿ej Pocieszenia i ofiarowaliœmy j¹ Ksiêdzu Kardyna³owi z ¿yczeniem, by Matka Bo¿a pociesza³a Prymasa i sprawi³a, by jak najprêdzej móg³
wróciæ do Warszawy i dalej prowadziæ
nas do nieba. Ksi¹dz Kardyna³ jest
wielkim czcicielem Matki Bo¿ej, czêsto powtarza³ „Wszystko postawi³em
na Maryjê”. Dlatego obraz przyj¹³ i powiesi³ go nad ³ó¿kiem. Za¿¹da³, by
obraz podpisaæ, gdy¿ chce go zabraæ
ze sob¹ do Warszawy. Na tylnej stronie obrazu wypisano dedykacjê: „Jego
Eminencji, Najdostojniejszemu Kardyna³owi, Prymasowi Polski, Ks. Dr Stefanowi Wyszyñskiemu w dniach Jego
pobytu na Ziemi Sanockiej - klasztor
Franciszkanów z Sanoka ten Obraz
Matki Bo¿ej Pocieszenia z czci¹ najg³êbsz¹ ofiaruje. O. Jakub Pó³ch³opek,
Gwardian Franciszkanów w Sanoku,
Komañcza, 24 sierpnia 1956 r.”
Skutkiem zmian w Polsce, a jak wierzymy, jeszcze bardziej za dzia³aniem
Matki Bo¿ej Pocieszenia, zwolniono
z aresztu i odosobnienia Ksiêdza Prymasa i przywrócono Mu, mo¿liwoœæ
rz¹dzenia Koœcio³em w Polsce. zaraz
zezwolono te¿ na naukê religii w szkole. Nie sz³o to wszystko ³atwo, jeszcze
by³o wiele trudnoœci, ale wiedzia³o siê,
¿e chce siê u³o¿yæ warunki ¿ycia na
zasadach demokracji (...). Teraz okaza³o siê jak bardzo Naród Polski przywi¹zany jest do Koœcio³a i jak¹ si³¹ dla
niego jest religia. (...) Ksi¹dz Prymas
wraca³ z Komañczy nie sam, lecz odwozi³y Go do Warszawy osoby urzêdowe, dlatego nie wst¹pi³ do nas. Prze-
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s³a³ tylko pismo tej treœci: „Drogi Ojcze Gwardianie! Nie ode mnie zale¿y,
¿e nie mog³em zatrzymaæ siê w Sanoku i podziêkowaæ Ojcu za dobroæ, za
bratersk¹ pomoc i opiekê w moim bytowaniu w Komañczy. Jestem tak bardzo Ojcu wdziêczny i za pomoc in
confesione i za
œwiat³o: za tyle
³ask, których ci¹gle
tyle doznawa³em.
Matka Bo¿a Pocieszenia pomog³a, bo
spa³em pod Jej
opiek¹. Drogiego
Ojca Gwardiana
i Jego Wspó³braci
b³ogos³awiê ca³ym
sercem in caritate
fraterna + Stefan
Kardyna³ Wyszyñski, Prymas Polski,
Komañcza, 28 paŸdziernika 1956 r.”
Tyle „Kronika Klasztoru Franciszkanów w Sanoku”. Warto przytoczyæ
jeszcze jeden wpis Kardyna³a Wyszyñskiego, tym razem z „Ksiêgi Kultu Matki Bo¿ej Pocieszenia w Sanoku”. Przechowywany jest w niej
obrazek Matki Bo¿ej z b³ogos³awieñstwem Ksiêdza Prymasa oraz znajduje siê Jego oryginalny wpis: „Dziêkuj¹c gor¹co za modlitwy zanoszone
w mej intencji przed Obrazem Matki
Bo¿ej Pocieszenia przez OO. Franciszkanów sanockich, Duchowieñstwo
i Lud Wierny, z radoœci¹ stwierdzam,
¿e kilka dni po zawieszeniu Obrazu
w moim pokoju otrzyma³em wolnoœæ
i wróci³em do pracy. Wydarzenie to
niech przyczyni siê do wzrostu czci
i nabo¿eñstwa do Matki Bo¿ej Pocieszenia i Wszystkim Czcicielom Matki
Bo¿ej Pocieszenia i Jej Opiekunom
z serca b³ogos³awiê. Warszawa, 27 listopada 1956, + Stefan Kardyna³
Wyszyñski, Prymas Polski”.
Nale¿y przypomnieæ jeszcze jedno
wydarzenie. Mia³o ono miejsce w rezydencji Ksiêdza Kardyna³a przy ul.
Miodowej w Warszawie. W paŸdzierniku 1956 r. podobnie jak wczeœniej
w Komañczy, Ksi¹dz Kardyna³ zawiesi³ w swojej sypialni nad ³ó¿kiem obraz Matki Bo¿ej Pocieszenia. Nie rozstawa³ siê z nim a¿ do œmierci. Matka,
która na obrazie tuli swojego Syna,

pomaga³a i pociesza³a tak¿e tego, który Jej zawierzy³ swoje d³ugie i nie³atwe ¿ycie. W po³owie marca 1981 r.
Ksi¹dz Prymas zacz¹³ powa¿nie chorowaæ, stwierdzono rozsiany proces

pienia Pañskiego o godzinie 4.40. Tu¿
nad Jego g³ow¹ wisia³ obraz, przy którym od 25 lat czuwa³a i prowadzi³a nieustannie „dy¿ur” Matka Bo¿a Pocieszenia. To Ona w Komañczy otworzy³a

nowotworowy jamy brzusznej. Na
¿yczenie Ksiêdza Prymasa pozostawiono Go w rezydencji przy ul. Miodowej, gdzie stworzono warunki oddzia³u intensywnej opieki medycznej
oraz zorganizowano sta³y dy¿ur lekarzy. Kard. Stefan Wyszyñski zmar³
28 maja, w uroczystoœæ Wniebowst¹-

Mu drzwi do wolnoœci, a w 1981.
„otworzy³a bramy nieba”.
•ród³o: Serwis informacyjny:
franciszkanie.pl i „Niedziela”
nr 43/2004
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Œwiat³o ( £k 11, 33-36 )
Wtedy Bóg rzek³: „Niechaj siê
stanie œwiat³oœæ.” I sta³a siê œwiat³oœæ. (Rdz 1,3). Tak wiêc Bóg który
sam jest Œwiat³oœci¹ stwarza œwiat³o
dla ludzkich oczu. St¹d œwiat³o w Biblii jest symbolem obecnoœci Boga.
Wielokrotnie obraz œwiat³a przywo³uje Ksiêga Psalmów, jest te¿ obecne
w prawie wszystkich pozosta³ych ksiêgach, a¿ do ostatnich wersetów Apokalipsy, gdzie czytamy, ¿e zbawionym
nie „potrzeba œwiat³a lampy i œwiat³a s³oñca, bo Pan Bóg bêdzie œwieci³ nad nimi”(Ap 22,5). Dla wierz¹cych, od œwiat³a œwiecy paschalnej
i Chrztu Œw. rozpoczyna siê droga
dziecka Bo¿ego a koñczy przy œwietle
gromnicy w czasie odchodzenia do
domu Pana, które to œwiat³o ma byæ
symbolem i pomoc¹ do przejœcia w nowe ¿ycie, gdzie panuje Œwiat³oœæ Odwieczna i Najpe³niejsza.
Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
Nikt nie zapala lampy i nie umieszcza jej w ukryciu ani pod korcem,
lecz na œwieczniku,aby jej blask widzieli ci, którzy wchodz¹.
Lampka oliwna by³a podstawowym Ÿród³em œwiat³a dla spo³ecznoœci zamieszkuj¹cej Palestynê. Przykrycie jej korcem, czyli naczyniem
s³u¿¹cym do odmierzania substancji sypkich powodowa³o nie tylko
przys³oniêcie œwiat³a, ale równie¿
ca³kowite jego zgaszenie. Jezus jako
Syn Boga jest prawdziw¹ Œwiat³oœci¹ pos³an¹ na œwiat. Dlatego cz³owiek który zosta³ dotkniêty Jego
³ask¹, i pozna³ Jego naukê nie mo¿e
zatrzymaæ jej tylko dla siebie a tym
bardziej zgasiæ œwiat³o wiary. Jest
zobowi¹zany niezale¿nie od swego
statusu i miejsca w Koœciele do dawania dobrego œwiadectwa i udzia³u w Jego misyjnej dzia³alnoœci.
Lamp¹ cia³a jest twoje oko. Jeœli
twoje oko jest zdrowe, ca³e twoje cia³o

jest rozœwietlone. Lecz jeœli jest chore,
cia³o twoje bêdzie równie¿ w ciemnoœci. Bacz wiêc, czy œwiat³o, które jest
w tobie, nie jest ciemnoœci¹. Jeœli zatem
ca³e twoje cia³o jest rozœwietlone, nie
maj¹c w sobie ¿adnej czêœci ciemnej,
ca³e bêdzie rozœwietlone, jak gdyby
lampa oœwieca³a ciê swym blaskiem.
Grzesznik ¿yj¹cy w ciemnoœci nie
zauwa¿a Bo¿ego œwiat³a. Nie ma dla
niego znaczenia nauka p³yn¹ca z przes³ania Pisma Œw, i nie dostrzega Bo¿ej
obecnoœci w otaczaj¹cym go dziele
stworzenia. Co wiêcej w swojej przewrotnoœci potrafi wypaczyæ pojêcie
dobra i z³a a S³owo Bo¿e mówi jednoznacznie „Biada tym, którzy z³o nazywaj¹ dobrem a dobro z³em, którzy
zamieniaj¹ ciemnoœæ w œwiat³oœæ
a œwiat³oœæ w ciemnoœæ” (Iz 5,20)
Oby s³owo „biada” nigdy nas nie dotyczy³o, a ¿ycie w duchowym œwiat³ocieniu nie by³o naszym udzia³em.
Meditatio (spojrzenie i przemyœlenie
siebie w œwietle s³owa Bo¿ego)
„Œwiat³o na oœwiecenie pogan
i chwa³ê ludu Twego, Izraela”
(£k 2,32). Tak starzec Symeon, za natchnieniem Ducha Œwiêtego rozpozna³
i przedstawi³ Jezusa, a zapowiadana
przez proroków Œwiat³oœæ w Nowym
Testamencie sta³a siê rzeczywistoœci¹.
Na ziemiê zst¹pi³ sam Bóg, prawdziwa œwiat³oœæ daj¹ca ¯ycie. Odzyskaliœmy to, co pierwsi rodzice utracili
w raju... „lecz ludzie bardziej umi³owali ciemnoœæ ani¿eli œwiat³o: bo z³e
by³y ich uczynki”(J 3,19). Pomimo
up³ywu dwóch tysiêcy lat zmagania
œwiat³a z ciemnoœci¹ nie straci³y na aktualnoœci. Na œwiecie trwaj¹ nieustanne wojny i akty terroru w których najczêœciej gin¹ niewinni ludzie,
przeœladowanie chrzeœcijan osi¹gnê³o niespotykane do tej pory rozmiary
a poprzez ideologiê gender wkroczyliœmy w now¹, nazwan¹ przez papie¿a

Benedykta XVI „epokê grzechu wobec Boga Stwórcy”.Nadziej¹ pozostaje nam niezmierzone mi³osierdzie Bo¿e,
oraz postawa i modlitwa rzeszy ludzi
dobrej woli; œwieckich i duchownych.
Na jednym ze spotkañ z siostrami klauzulowymi, papie¿ Jan Pawe³ II stwierdzi³: „gdyby nie wasze modlitwy, ten
œwiat chyba przesta³by istnieæ”.
Oratio (zwrócenie siê do Boga)
Panie Jezu w moim ¿yciu wielokrotnie zapala³eœ œwiat³o wiary. Tak
by³o chocia¿by w czasie Chrztu Œw.
Pierwszej Komunii Œw. i Bierzmowania, wielokrotnie pochyla³eœ siê nade
mn¹ w Sakramencie Pokuty i rozœwietla³eœ mroki mojej duszy, ale wiesz jak
czêsto to Œwiat³o zas³ania³em, skrywa³em siê w ciemnoœci i gasi³em nik³y p³omyk wiary. Dziêki Twojemu mi³osierdziu Panie, droga powrotu dla
grzesznika nigdy nie jest zamkniêta,
proszê tylko o ³askê rozeznania dobra od z³a i œwiat³a od ciemnoœci,
abym w ka¿dej, nawet trudnej sytuacji poddawa³ siê Twojej woli a swoim ¿yciem oddawa³ Ci czeœæ i zapala³
œwiat³o Dobrej Nowiny dla sióstr
i braci którzy œwiat³a poszukuj¹.
Oratio (czas bycia z Bogiem sam na sam)
Dziêki œwiat³u dostrzegamy piêkno
stworzonego œwiata i drugiego cz³owieka, a przede wszystkim dostrzegamy
piêkno i dobroæ Stwórcy, co œw. Franciszek z Asy¿u wyrazi³ w swoim hymnie:
Pochwalony b¹dŸ, Panie,
z wszystkimi Twoimi
stworzeniami,
a przede wszystkim z naszym
bratam s³oñcem,
które dzieñ daje, a Ty przez nie
œwiecisz.
Ono jest piêkne i promieniste,
a przez swój blask jest Twoim
wyobra¿eniem, o Najwy¿szy.
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Dla Babci i Dziadka
O Dniu Waszego Œwiêta, wnuki pamiêtaj¹,
I Kochanym dziadkom – ¿yczenia sk³adaj¹.
Za Wasz¹ dobroæ, otwarte dla nas serce ¯yjcie nam sto lat! A nawet wiêcej.
Niech wam wci¹¿ m³odoœæ w duszy gra – i zdrowie niechaj s³u¿y,
Bóg zawsze w opiece Was ma – w tej piêknej ¿yciowej podró¿y.
¯yczymy szczêœliwego ¿ycia, niech mi³oœæ w sercu goœci
By ka¿dy dzieñ oddala³ troski – przynosi³ same radoœci.
Niech piêkny œwiat, do Was siê uœmiecha, radoœnie pozwoli ¿yæ Abyœcie mogli cieszyæ siê wnukami i jak nad³u¿ej z nimi byæ.
Bo Ty droga babciu, o nas siê troszczy³aœ,
Zawsze opiekuñcz¹, dobr¹ dla nas by³aœ.
Zapach Twych wypieków dobrze pamiêtamy,
Jesteœmy Ci wdziêczni – bardzo Ciê kochamy.
A kiedy pójdziemy w œwiat – i nowe ¿ycie bêdziemy rozpoczynaæ To zawsze mile babciu, bêdziemy Ciê wspominaæ.
I dziadek tak¿e opiekowa³ siê nami Chodzi³ na spacery i bajki opowiada³ nam wieczorami.
Wspominamy mile chwile i wieczory z Wami spêdzane
Gdzie spogl¹daliœmy latem w niebo – gwiazdkami us³ane.
Lecz zegar mknie do przodu – czas szybko up³ywa ¯ycie p³ynie jak rzeka – a nam lat przybywa.
Dziœ drodzy dziadkowie, w Dniu Œwiêta Waszego,
Wnuki Wam ¿ycz¹ – wszystkiego dobrego,
Za Wasze dobro, co nam okazujecie Niech Bóg ma zawsze Was w swojej opiece.
Wiemy – ¿e dla nas mocno, bije Wasze serce Niech Wam Bóg pozwoli d³ugo – cieszczyæ siê ¿yciem jeszcze.
Maryja tak¿e niech Wam dopomo¿e,
Na dalsze dni Waszego ¿ycia – ¿yczymy ,,Szczêœæ Bo¿e’’.
Irena Piotrowska
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3 Niedziela zwyk³a – 22.01.2017.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ, jak w ka¿d¹ niedzielê, na godzinê 17.00, zapraszamy na modlitwê
ró¿añcow¹, która ofiarujemy w intencji jednoœci chrzeœcijan.
2. We œrodê Œwiêto Nawrócenia œw.
Paw³a Aposto³a i zakoñczenie Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.
3. Podajemy ci¹g dalszy wizyty duszpasterskiej:
- jutro, w poniedzia³ek, 23 stycznia
nawiedzimy Parafian mieszkaj¹cych

przy ul. Stawiska oraz Konarskiego od
numeru 1 do 29;
- wtorek, 24 stycznia: ul. Konarskiego, numery od 30-70;
- œroda, 25 stycznia: ul. Konarskiego,
od numeru 71 do koñca;
- czwartek, 26 stycznia: ul. Œrodkowa,
Górna, Pszenna;
- pi¹tek, 27 stycznia: ul. Warzywna, Osiedle;
- sobota, 28 stycznia: ul. P³owiecka, Sielska, Za Potokiem, Jasna (za torami).

Ka¿dego dnia kolêdê rozpoczynamy
o godzinie 16.00, a w sobotê o godzinie 9.30. Dziêkujemy za otwarte
drzwi i serca oraz ofiary sk³adane
z tej racji.
4. Towarzystwo Spo³eczno – Kulturalne w Sanoku zaprasza na „Koncert
Kolêd „ pt. „Prze¿yjmy to jeszcze raz”,
jaki odbêdzie siê w Sanockim Domu
Kultury w przysz³¹ niedzielê, 29 stycznia, o godzinie 17.00.

Intencje w tygodniu
Od 23. do 29.01.2017 r.
Poniedzia³ek – 23.01
6.30 + Jan i Rodzice: Zofia i Józef
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczys³aw Patronik (greg.)
18.00 + Emilia Indyk 4 r. œm.
2. w intencji+ powo³anych wywodz¹cych siê z rodzin parafii sanockich z proœb¹ o Bo¿e b³.,
³aski Ducha Œwiêtego i opiekê
Matki Bo¿ej
Wtorek – 24.01
6.30 o b³. Bo¿e dla wnuczki Ali w 2 r.
urodzin
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczys³aw Patronik (greg.)
18.00 1. + Stanis³aw Wikiera 4 r. œm.
2. + Jacek Popko 7 r. œm.
Œroda – 25.01
6.30 o b³. Bo¿e i uzdrowienie z chorób
7.00 + Józef (greg.)

7.30 + Mieczys³aw Patronik (greg.)
18.00 1. + Maria Sabat
2. ++ z Ró¿y œw. Faustyny
Czwartek – 26.01
6.30 o b³. Bo¿e i uzdrowienie
z chorób
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczys³aw (greg.)
18.00 1. + Zygmunt Bañczak int. od
Jasi Solon z rodzin¹
2. o b³. Bo¿e dla cz³onków Rózy œw.
Weroniki i ich rodzin
Pi¹tek – 27.01
6.30 + Zygmunt Bañczak int. od rodziny Kociubów
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczys³aw Patronik (greg.)
18.00 1. o zdrowie i b³. Bo¿e dla sióstr
z Ró¿y œw. Faustyny
2. + Krzysztof Z¹bkiewicz int. od ojca
chrzestnego z rodzin¹

Sobota – 28.01
6.30 o b³. Bo¿e i uzdrowienie z chorób
7.00 + Józef (greg.)
7.30 + Mieczys³aw Patronik (greg.)
18.00 1. + Zygmunt Bañczak int. od
siostry Janiny Wójtów z rodzin¹
2. + Krzysztof Z¹bkiewwicz int. od rodziny z Niebocka
Niedziela – 29.01
6.30 za parafian
8.00 + Mieczys³aw Patronik (greg.)
9.30 o b³. Bo¿e dla Kacpra i Paw³a w 1 r.
urodzin
11.00 + Józef (greg.)
12.30 + Anna i Jan Sobczyñscy oraz
zmarli z obu stron
16.00 + Helena i Marian Pytlowany
18.00 dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e,
zdrowie i potrzebne ³aski dla Agaty i Mariusza z okazji 7 r. œlubu i ich rodziny
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