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Veni Sancte Spiritus!
(Przyb¹dŸ Duchu Œwiêty!)

5.03.2017 r., Ks. abp Adam Szal udziela sakramentu bierzmowania w naszym koœciele, fot. Ks. Tomasz Grzywna

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 10 (705) 12 marca 2017 r.

Mk 4, 26

2

Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Wielki Post – liczy siê pos³uszeñstwo!
Kolejna niedziela Wielkiego Postu
podsuwa nam kolejne tematy do refleksji nad ca³ym naszym ¿yciem.
W dzisiejszych czytaniach pobrzmiewa temat pos³uszeñstwa Bogu i wiernoœci ideom, którym siê w ¿yciu zawierzy³o.
W pierwszym czytaniu Bóg stawia
przed nami Abrahama (a w³aœciwie
Abrama, bo tu wystêpuje pod pierwotnym imieniem), który musi podj¹æ
decyzjê, czy bêdzie pos³uszny Temu,
który objawi³ mu swoj¹ potêgê. „WyjdŸ
ze swej ziemi rodzinnej” (Rdz 12,2) –
to wezwanie, które burzy ca³y spokój
dotychczasowego ¿ycia patriarchy.
S³uchaæ Boga, czy nie s³uchaæ? Pe³niæ wolê Boga, czy swoj¹ w³asn¹ wole?
To pytania, które nurtowa³y Abrama
i które nurtuj¹ ka¿dego z ludzi. Bóg
daje Abrahamowi obietnice, ale one
s¹ bardzo odleg³e w czasie i nie wydaj¹ siê byæ na wyci¹gniêcie rêki.
Abram na pewno d³ugo zmaga³ siê
z w¹tpliwoœciami, lecz w koñcu podj¹³
decyzjê: „Abram uda³ siê w drogê”
(Rdz 12,4) – tak lapidarnie mówi
Biblia. Pos³ucha³ Boga, a Bóg okaza³
siê wierny swemu s³owu i danym
obietnicom.

„To jest mój Syn umi³owany,
w którym mam upodobanie, Jego
s³uchajcie” (Mt 17,5) – to ju¿ s³owa
Ewangelii. Bóg wskazuj¹c na Jezusa,
przypomina o obowi¹zku s³uchania.
S³uchaæ Jezusa, to byæ mu pos³usznym, to wype³niaæ Jego nakazy i Jego
wezwania. A nie s¹ one proste. Nie
zawsze w ¿yciu jest Góra Przemienienia, gdy ³atwo jest iœæ z Jezusem. Bywa
„Góra Kuszenia”, „Góra Golgoty”,
ale jest te¿ na szczêœcie i „Góra B³ogos³awieñstw”. Wszystko, co w ¿yciu
nas spotyka jest pocieszeniem
lub prób¹, i wszystko jest wa¿ne i potrzebne, a naszym zadaniem jest pos³uszeñstwo. Wiernoœæ g³osowi Boga,
Jego natchnieniom, Jego ³asce. To
nasze zadanie na ca³e ¿ycie, to nasze
zadanie na obecny Wielki Post.
Zapytajmy wiêc jeszcze na pocz¹tku Postu: jak jest z naszym pos³uszeñstwem? Ile razy mówiliœmy Bogu:
„NIE”? Ile razy odwracaliœmy siê
od Jego Œwiêtego Oblicza, które
tak bardzo cierpi ze wzglêdu na nasz¹
oziêb³oœæ?
Wiele razy wydaje siê cz³owiekowi, ¿e pójœcie w³asn¹ (a nie Bo¿¹)
drog¹ przynosi wiele szczêœcia i przy-

jemnoœci. Prosty przyk³ad: Co jest
bardziej przyjemne – modlitwa w koœciele lub w domu czy ogl¹danie filmu
w telewizji? Prawie ka¿dy powie,
¿e film. Ale przecie¿ film nie jest naszym Stwórc¹, nie jest naszym Przyjacielem i Odkupicielem. Owszem, czasem te¿ daje du¿o ciekawych lub
buduj¹cych przemyœleñ, choæ czêœciej
powoduje niezadowolenie lub rozdra¿nienie. Jednak Bóg jest wiele wa¿niejszy. Powinniœmy spróbowaæ na
wszystko znaleŸæ czas, a jeœli jest go
za ma³o, to najpierw wybierajmy modlitwê. To jest nie tylko pos³uszeñstwo, ale jeszcze bardziej wyraz mi³oœci, wiary, pamiêci o Tym, którego
najbardziej kocham.
Przyk³ad trudniejszy: Przestajê kochaæ mê¿a lub ¿onê. Z ró¿nych powodów, albo mnie zdradza, albo nie spe³nia moich wymagañ, albo gubi siê
w ¿yciu, albo choruje. Szatan mówi:
Poszukaj „lepszego modelu”, kogoœ
innego, kto bêdzie przyjemniejszym
towarzyszem ¿ycia lub bardziej atrakcyjnym seksualnie. A bez seksu nie
da siê ¿yæ…(tak mówi œwiat).
Bóg mówi: walcz, nie opuszczaj,
nieœ krzy¿, pomagaj, choæ ma³¿onek nie
do koñca to potrafi doceniæ i przyj¹æ.
Wybra³eœ t¹ osobê, b¹dŸ na dobre
i na z³e. Nie poddaj siê pokusom. S³uchaj w sercu g³osu Boga.
Ró¿nie ludzie wybieraj¹. Zapewne
wiêkszoœæ ludzi wybiera to, co ³atwiejsze, przyjemniejsze. Ale czy na koñcu
oni wygraj¹? Wiemy, ¿e Bóg b³ogos³awi tym, którzy Jego mi³uj¹, Jego
zawsze s³uchaj¹, choæby to by³o bardzo trudne. Dlatego „udajmy siê
w drogê, na któr¹ Bóg nam ka¿e iœæ”,
tak jak Abraham. Pos³uszeñstwo jest
Bogu milsze od ofiary, od ho³dów
zewnêtrznych, od hymnów pochwalnych. Pos³uszeñstwo i wiernoœæ
najbardziej siê licz¹ u Pana Boga.
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Trzechsetna rocznica istnienia masonerii
1717-2017
Œwiêty Maksymilian Maria Kolbe
(1894-1941)1
„Nie dziwcie siê, bracia, jeœli œwiat
was nienawidzi” – to s³owa z dzisiejszego II czytania mszalnego. Czy to
pasuje, ¿eby kazanie odpustowe zaczynaæ od tego zdania, które mówi
o nienawiœci. Przecie¿ trzeba mówiæ
o mi³oœci! Nienawiœæ jest zaprzeczeniem mi³oœci. W tym przypadku jest
to zdanie wyrwane z kontekstu, z pewnej logicznej ca³oœci, bo w dalszej czêœci s³yszymy o prawdziwej, wielkiej,
ofiarnej mi³oœci, która sprowadza siê
do oddania ¿ycia za braci. Mo¿e ju¿
przyzwyczailiœmy siê do s³ów Chrystusa, które brzmi¹ przykazaniem:
„abyœcie siê wzajemnie mi³owali, tak
jak Ja was umi³owa³em. Nikt nie ma
wiêkszej mi³oœci od tej, gdy kto ¿ycie
swoje oddaje za przyjació³ swoich”.
Chrystus odda³ ¿ycie za nas wszystkich, ludzi ma³ych, z³ych i grzesznych,
obarczonych wszystkimi skutkami
grzechu pierworodnego. W tym najwiêkszym okazaniu mi³oœci znajduje
stale swoich naœladowców. Jednym
z nich jest patron dnia dzisiejszego,
patron waszego koœcio³a i parafii,
œw. Maksymilian Maria Kolbe, pokorny franciszkanin.
Jego mi³oœæ do Boga i cz³owieka
okaza³a siê najpe³niej w miejscu nie-

nawiœci i pogardy dla cz³owieka,
w Auschwitz. Tam wszystko by³o zaprzeczeniem mi³oœci: buta niemieckich
¿o³daków, najwy¿sza pogarda dla cz³owieka, ob³¹kañcza ideologia, okrucieñstwo, straszliwe, niepojête miejsce
kaŸni. W takim miejscu pokorny syn
œw. Franciszka okaza³ mi³oœæ wiêksz¹
od nienawiœci. W historii bywa³o,
i nadal tak jest, ¿e duchowni nie przez
wszystkich s¹ mile widziani. Wystarczy przytoczyæ najbardziej znane nazwiska ksiê¿y z czasów Polski Ludowej, którzy ginêli w niewyjaœnionych
okolicznoœciach, a „nieznani sprawcy” nigdy nie byli ujawnieni. Byli to:
Niedzielak, Suchowolec, Zych, Jancarz… Znane s¹ nazwiska oprawców
ks. Jerzego Popie³uszki, ale nie s¹ znani jego mocodawcy. Jak wyraziœcie
sprawdzaj¹ siê s³owa naszego Mistrza
wypowiedziane do Aposto³ów:
„Bêdziecie w nienawiœci u wszystkich
z mego powodu”.
W tym miejscu najwiêkszej pogardy dla cz³owieka, o. Maksymilian oddaj¹c swoje ¿ycie za ojca rodziny, Franciszka Gajowniczka, okaza³ najwiêksz¹
mi³oœæ. By³ to jednoczeœnie akt najwy¿szej odwagi, cnoty mêstwa i religijnej wiary. Tym aktem zosta³y przekreœlone ludzkie rachuby. Mówi
bowiem Pismo œw.: „Zda³o siê oczom
g³upich, ¿e pomarli, zejœcie ich poczytano za nieszczêœcie i odejœcie ich za
unicestwienie, a oni trwaj¹ w pokoju.
(…). W dzieñ nawiedzenia swego zajaœniej¹ i rozbiegn¹ siê jak iskry po
œciernisku”.
Œwiêci, to jakby iskry po œciernisku, które s¹ zdolne zapaliæ ca³y œwiat,
zapaliæ ofiarn¹ mi³oœci¹, ¿yczliwoœci¹
i wsparciem dla drugiego cz³owieka.
To nie tylko iskry, ale gorej¹ce pochodnie oœwietlaj¹ce drogi naszego
¿ycia, wskazuj¹ce kierunek, zapalaj¹ce nas do dobrych czynów.
Kilka lat temu wraz ze swoimi kolegami by³em w Ziemi Œwiêtej. W Jerozolimie nawiedziliœmy Yad Washem,
miejsce Sprawiedliwy wœród Narodów
Œwiata, gdzie zasadzone s¹ drzewa
pamiêci ludzi, którzy ratowali ¯ydów
od zag³ady. Jest tam oko³o 30% drzew
zasadzonych przez naszych rodaków.

Udaliœmy siê do pomnika – monumentu, poœwiêconego zamordowanym
dzieciom ¿ydowskim. Jest to monument niecodzienny, robi¹cy ogromne
wra¿enie. Pomnik zawiera g³êboko
ukryt¹ myœl teologiczn¹ o ¿yciu wiecznym. Wchodzimy przez kamienny tunel, zbudowany ze ska³ w ten sposób,
¿e wydaje siê i¿ one p³acz¹. S³ychaæ
niesamowity szloch, op³akiwanie. Robi
to na nas g³êbokie wra¿enie. Wchodzimy do œrodka, gdzie jest zupe³nie
ciemno, trzymamy siê jakiejœ porêczy,
a przed naszymi oczyma niecodzienny widok. Nad g³owami niebosk³on
z ma³ymi gwiazdkami odbijaj¹cymi siê
w wieloœci luster, co sprawia wra¿enie
nieogarnionej wielkoœci i potêgi
wszechœwiata. Te gwiazdki, to dusze
dzieci.
Dziœ przypominam to sobie, kiedy
cytujê tekst z Ksiêgi M¹droœci: dusze
sprawiedliwych „zajaœniej¹ i rozbiegn¹
siê jak iskry po œciernisku”. Tak¹ iskr¹,
która zapali³a mi³oœæ do cz³owieka jest
œw. Maksymilian Kolbe. Ta iskra zrodzi³a siê z wiary ojca Maksymiliana.
Pocz¹tki tej wiary zosta³y mu zaszczepione w domu rodzinnym. Jego rodzice byli gorliwymi katolikami. Nie wstydzili siê swojej wiary, ale wed³ug niej
¿yli, postêpowali.
Co dziœ pozosta³o po ojcu Maksymilianie? Habit zakonny, trochê bielizny, buty i odzie¿ oraz w³osy z brody
misyjnej, któr¹ obci¹³ w roku wybuchu wojny. Na zwyk³ym sznureczku
uczepiony zosta³ medalik Niepokalanej, któr¹ tak bardzo kocha³, jak Jej
Szaleniec! Pozosta³o po nim sporo listów, artyku³ów, ale najbardziej dla
nas cenny jest przyk³ad jego ¿ycia,
jego heroicznej wiary i mi³oœci.
W ¿yciu kierowa³ siê wiar¹ prost¹,
dzieciêc¹, tak¹ „z klasy II b”, jak pisa³
ks. J. Twardowski, mimo, ¿e by³ cz³owiekiem bardzo wykszta³conym.
Dla niego Bóg by³ zawsze Ojcem, Chrystus – Bratem; Maryja – najlepsz¹
Matk¹, któr¹ w porywie serca nazywa³ Mamusi¹ z nieba. Pisa³: „Mamusi
niebieskiej na imieniny”.
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Uroczystoœci pogrzebowe
+ Wiktorii SKIBA (1919 – 2017)

Wiktoria Skiba wraz z mê¿em Franciszkiem œwiêtowali przed 10 laty 60 rocznicê œlubu
Dnia 2 marca zmar³a w wieku 97 lat Wiktoria Skiba, mama ks. Proboszcza Andrzej Skiby. W sobotê 4 marca
w Weso³ej odby³y siê uroczystoœci pogrzebowe, w których udzia³ wziêli: ks. Arcybiskup Józef Michalik,
ks. Biskup Edward Bia³og³owski, oko³o 100 kap³anów, Rodzina, Wierni z Sanoka, Przyjaciele i Znajomi zmar³ej
i ks. Andrzeja Skiby.
Poni¿ej treœæ homilii wyg³oszonej w czasie mszy œwiêtej pogrzebowej.
Ekscelencje:Czcigodny ksiê¿e
Arcybiskupie Józefie
Ksiê¿e biskupie Edwardzie,
Ksiê¿e Pra³acie Andrzeju,
Kap³ani, Siostry Zakonne
Droga rodzino zmar³ej,
Drodzy Bracia i Siostry
„Wys³awiam Ciê Ojcze, Panie nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ te rzeczy przed
m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je
ludziom prostym”
Te s³owa Chrystusa z Ewangelii
wydaj¹ mi siê najbardziej adekwatne
do osoby zmar³ej Wiktorii, tutejszej
parafianki, matki trzech synów, w tym
kap³ana. Zmar³a Wiktoria by³a osob¹
niewykszta³con¹, nieuczon¹, prost¹,
ale posiada³a w swoim sercu wielk¹
g³êbiê wiary. To by³a wiara naszych

dziadów, naszych matek i ojców, która
nie by³a li tylko pustym has³em,
sloganem, pustym s³owem, ale by³a
prawdziwym d¹¿eniem do œwiêtoœci
i doskona³oœci przez pracê i modlitwê.
To by³o bezwiedne, intuicyjne wype³nianie Ewangelii, w której Jezus mówi:
„B³ogos³awieni cisi, albowiem oni
posi¹d¹ ziemiê”. To spe³nianie maksymy œw. Benedykta – „Ora et labora”, „módl siê i pracuj”.
Zmar³a Wiktoria urodzi³a siê w 1919
roku w Weso³ej w wielodzietnej rodzinie o nazwisku Wilk. Tu spêdzi³a swoje dzieciñstwo, znaczone ciê¿k¹ prac¹.
Wspomina³a to wiele razy, mówi¹c
do mnie osobiœcie o atmosferze religijnej swojego domu, gdy wszyscy,
wraz z matk¹ i ojcem, klêkali do modlitwy ka¿dego wieczora. W roku 1947

wysz³a za m¹¿ za Franciszka Skibê.
Wychowa³a trzech synów. Ca³e jej
¿ycie by³o wype³nione modlitw¹
i prac¹. By³o w nim te¿ wiele prostej
radoœci, a najwiêksza wtedy, gdy œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ jej syn.
Przypomina mi siê tutaj Marianna
Popie³uszko, matka ks. Jerzego Popie³uszki, która by³a niemal¿e rówieœniczk¹ zmar³ej Wiktorii. Obie dorasta³y podobnych czasach, obie by³y
matkami kap³anów. Obie ofiarowa³y
swoje ¿ycie Bogu. To by³o pokolenie
ludzi przedwojennych, gotowych poœwiêcaæ siê dla Ojczyzny, Koœcio³a
i bliskich, pokolenie œwiêtego papie¿a
Jana Paw³a II.
Marianna Popie³uszko takimi przemyœleniami dzieli³a siê w ksi¹¿ce
„Matka œwiêtego”:
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„Najwa¿niejsze w ¿yciu to daæ
dzieciom Boga”
„Do œwiêtoœci ka¿dy jest stworzony,
ale do Boga droga nie³atwa.
Do do³u szybko cz³owiek leci, a do
góry zawsze siê trzeba wspinaæ i wspinaæ”
„Czuwajcie, by Bóg by³ razem
z wami, bo gdzie jest Bóg i wiara, tam
zwyciêstwo bêdzie”.
Myœlê, ¿e zmar³a Wiktoria mog³aby siê pod nimi wszystkimi podpisaæ.
Prawie ca³e ¿ycie spêdzi³a Wiktoria w Weso³ej, dopiero po œmierci mê¿a
i ze wzglêdu na postêpuj¹ce choroby
zosta³a zabrana do Sanoka przez syna,
ks. Andrzeja. Ca³y czas têskni³a za rodzinn¹ wsi¹, gospodarstwem, polem,
przyrod¹, bo choæ w Sanoku mia³a tylko jeden krok do koœcio³a i chodzi³a
do niego, gdy mog³a, codziennie, to
jednak brakowa³o jej przestrzeni, powietrza, wiejskiego spokoju.
Zmar³a Wiktoria by³a córk¹ tej weselskiej ziemi, która zrodzi³a wielu kap³anów, misjonarzy, sióstr zakonnych,
ludzi gorliwych w wierze i wybitnych
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. To tutaj,
w ciê¿kiej pracy na roli, w pocie czo³a
i zmêczeniu, w d³ugim oczekiwaniu na
plony ziemi, w codziennych modlitwach i nabo¿eñstwach roku liturgicznego, kszta³towa³y siê mocne charaktery.
Chcia³bym w tym miejscu nawi¹zaæ do historii parafii w Weso³ej. Ponad 100 lat temu proboszczem by³ tu
ks. Walenty M¹czka, o którym do dziœ
kr¹¿¹ opowieœci i legendy. W 1903 roku
g³osi³ on kazanie na pogrzebie Wawrzyñca Koszty³y, który by³ d³ugoletnim pracownikiem na plebanii.
Ks. M¹czka mówi³ wtedy, ¿e wart jest

on d³ugiego kazania, bo to nie by³ taki
zwyk³y Wawrzek, który tylko pracowa³ w polu, pas³ krowy czy oporz¹dza³ konie, ale to by³ cz³owiek wyj¹tkowy, który umia³ i goœci przyj¹æ,
i wino nalewaæ, i o koœció³ siê zatroszczyæ itd.
Dziœ mo¿emy, nawi¹zuj¹c do tego,
powiedzieæ, ¿e ¿egnamy Wiktoriê,
i warta jest ona d³ugiego kazania,
bo to nie by³a tylko taka zwyczajna
kobieta, bo ona i smakowity chleb
upiec potrafi³a, i pierogi ulepiæ, dom
trzyma³a w porz¹dku, o koœció³ siê
bardzo troszczy³a i synów na ludzi wychowa³a. To wszystko chcemy przypomnieæ na jej pogrzebie, aby na zawsze pozosta³a w naszej pamiêci
i w naszych sercach. Chcemy podziêkowaæ Bogu za jej ¿ycie, za jej pracê,
za trud codziennego dnia i za modlitwê, bo tych modlitw by³o wiele,
a szczególnie w ostatnich latach jej
¿ycie by³o nieustann¹ modlitw¹.
Œmieræ bliskiej osoby zawsze powoduje smutek i cierpienie. Siêgnijmy
wiêc po pociechê do Biblii.
„Dusze sprawiedliwych s¹ w rêku
Boga”. To zdanie z Ksiêgi M¹droœci
daje nadziejê, przypomina nam o ostatecznym celu cz³owieka. ¯yjemy, pracujemy, miotamy siê w biegu, niejednokrotnie nie pamiêtaj¹c o tym,
¿e kiedyœ przyjdzie nam odejœæ z tego
œwiata. Dzisiejszemu cz³owiekowi wydaje siê, ¿e jest panem œwiata, ¿e decyduje o wszystkim, ¿e panuje nad
œwiatem i przyrod¹. Tymczasem to
wszystko jest u³uda. W³aœciwie to sami
nic nie mo¿emy. Nie mo¿emy zdecydowaæ ani o pocz¹tku, ani o koñcu
swojego ¿ycia, nie mo¿emy dodaæ ani
dnia, ani godziny do tego, co zapla-

nowa³ dla nas Bóg. Nie mo¿emy te¿
jedynie o w³asnych si³ach dojœæ do
nieba, bo nasze grzechy zamykaj¹ nam
bramê do wiecznoœci.
„Jesteœmy - jednak na szczêœcie w rêku Boga”. Te s³owa daj¹ nam nadziejê, ¿e warto ¿yæ, warto kochaæ,
warto s³u¿yæ innym. Warto œmiaæ siê i
p³akaæ. Warto siê trudziæ, bo z wszelkiego pob³ogos³awio-nego przez Boga
trudu wyp³ywa dobro.
O tym, ¿e warto przypomina nam
tak¿e ta trumna z cia³em zmar³ej naszej
siostry Wiktorii. Ona wierzy³a i ufa³a
Bogu bezgrani-cznie. Wiedzia³a,
¿e w Jego rêku s¹ jej losy. W jej cierpieniu i staroœci nie by³o skargi, raczej
poddanie siê woli Bo¿ej. Tak¹ wiarê
maj¹ ludzie proœci, ale wielcy, ludzie,
którzy zaufali Panu. Od nich warto siê
uczyæ takiego g³êbokiego pokornego
zawierzenia.
Jeden z fragmentów Pisma œwiêtego, ksiêgi Izajasza, mówi:
„Ci, co zaufali Panu, odzyskuj¹ si³y
Otrzymuj¹ skrzyd³a jak or³y,
Biegn¹ bez zmêczenia
Bez znu¿enia id¹” (Iz 40,31)
Zmar³a Wiktoria pod koniec swego ¿ycia nie mia³a ju¿ wiele si³. Ale,
wierzymy, ¿e po tamtej stronie wszystko siê zmieni³o, tak jak w tym fragmencie Biblii – odzyska³a si³y, otrzyma³a
skrzyd³a jak ptak, jak orze³, i biegnie,
niemal leci z radoœci¹ na spotkanie
Pana. Wierzymy, ¿e Pan, którego tak
umi³owa³a, zaprosi³ j¹ do królestwa niebieskiego. Jeœli jeszcze jednak czegoœ
jej brakuje – wszak wszyscy pope³niamy grzechy – módlmy siê o zbawienie
i mi³osierdzie dla niej.
Ks. Tomasz Grzywna

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Ks. Pra³atowi Andrzejowi Skibie
z powodu œmierci
mamy Wiktorii
sk³adaj¹ wraz z modlitw¹
Kap³ani,
pracownicy œwieccy parafii,
cz³onkowie Grup Duszpasterskich
oraz Parafianie
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Mêka Pañska w obrazach
Umywanie nóg – szko³a pokory Jezusa

Duccio di Buonisegna, Umywanie nóg, fragment
o³tarza „Maesta”, ok. 1310 r., Siena
Gorzkie ¯ale przybywajcie….
Znów zabrzmia³y w naszych
uszach i skruszy³y serca te piêkne s³owa i rzewna melodia. Przychodzimy
rozwa¿aæ Mêkê Pañsk¹ z wiar¹ i gorliwoœci¹, nie ¿a³uj¹c czasu dla naszego
Pana i Zbawiciela. 5 lat temu rozwa¿aliœmy Mêkê Pañsk¹ na podstawie obrazów wielkich Mistrzów. Chcia³bym
wróciæ do tego sposobu prze¿ywania
G¯. Obraz bêdzie nam ukazywa³ pewne treœci Ewangeliczne, a na jego podstawie bêdziemy siê staraæ prze¿yæ
g³êboko to, siê sta³o w Jerozolimie
2000 lat temu i podj¹æ drogê naszego
nawrócenia i poprawy. Patrzenie i s³uchanie ma byæ sposobem przemiany
serca i walki ze z³em. Bo nie wystarczy
roztkliwiaæ siê nad Jezusem, trzeba
wypowiedzieæ ostr¹ walkê grzechowi.
„Jeszcze nie opieraliœcie siê, a¿ do
przelewu krwi, walcz¹c przeciw grzechowi”. (Hbr 12,4) Zawstydzaj¹ nas
mêczennicy, którzy oddali ¿ycie, aby
daæ œwiadectwo prawdzie.
Przenieœmy siê myœl¹ do Wieczernika. To w tej Sali, przygotowanej specjalnie dla Jezusa i jego uczniów mia³o

miejsce preludium mêki. „Gor¹co pragn¹³em spo¿yæ tê Paschê z wami, zanim bêdê cierpia³” (£k 22,15). To tu
Jezus spo¿ywa³ z nimi Paschê, to tu
da³ im przykazanie mi³oœci, wypowiada³ ostatnie wskazówki. To tu ustanowi³ Eucharystiê, Najœwiêtszy Sakrament mi³oœci.
Zanim jeszcze wybrzmia³y s³owa
ustanawiaj¹ce Najœwiêtszy Sakrament
Jezus dokonuje innego znaku. „Jezus
wsta³ od wieczerzy i z³o¿y³ szaty.
A wzi¹wszy przeœcierad³o nim siê
przepasa³. Potem nala³ wody do
miednicy i zacz¹³ umywaæ uczniom
nogi i ocieraæ przeœcierad³em, którym by³ opasany… (J 13,4-5)
Tê w³aœnie scenê ukazuje obraz
Duccio di Buonisegni, jednego z prekursorów malarstwa europejskiego
(pocz XIV w.). To fragment o³tarza
Maesta z katedry sieneñskiej, obecnie w muzeum katedralnym. Na tym
o³tarzu w wielu kwaterach artysta
przedstawi³ ca³e ¿ycie Jezusa. Jedn¹
z tych scen pasyjnych jest „umywanie nóg”
„Umywanie nóg” zachwyca

swoj¹ kompozycj¹ i dramaturgi¹.
W pomieszczeniu Wieczernika t³ocz¹
siê Jezus i 12 aposto³ów. Jezus zajmuje miejsce z lewej strony: klêcz¹c na
jednym kolanie lew¹ d³oni¹ trzyma stopê Piotra, a praw¹ unosi w geœcie b³ogos³awieñstwa, t³umacz¹c uczniowi
sens tego znaku. Twarz Mistrza zwrócona jest w stronê Piotra - ucznia, który zaskoczony, zdaje siê wzbraniaæ
przed umywaniem nóg. Ale ta czynnoœæ ju¿ siê dokonuje, jedna stopa
Piotra stoi ju¿ w naczyniu, a druga
unosi siê nad nim, trzymana przez Jezusa. Inni Aposto³owie s¹ ogromnie
zaskoczeni, patrz¹ siê na siebie nie
rozumiej¹c, o co chodzi. Jest wœród
nich tak¿e Judasz, który przecie¿ szykuje siê do zdrady
Jest w obrazie jeszcze jeden element szczegó³, a mianowicie sanda³y
aposto³ów, które oni albo w³aœnie zdejmuj¹, albo ju¿ le¿¹ one na posadzce
sali. O¿ywiaj¹ one bardzo stateczn¹
kompozycjê, wij¹ siê jak owady, biegn¹ce do po¿ywienia. Nadaj¹ spokojnej pozornie scenie nutkê niepokoju,
sugeruj¹, ¿e za chwilê coœ wa¿nego
siê wydarzy, nast¹pi zdrada Judasza
i pojmanie Jezusa. To piêkny zabieg
wielkiego Mistrza, jakim by³ Duccio di
Buonisegna..
Patrz¹c na tablicê zauwa¿am,
¿e tylko jeden aposto³ nie jest zwrócony twarz¹ do Jezusa. Widaæ jedynie ty³ jego g³owy pokryty czupryn¹.
To jest Judasz, który nie chce patrzeæ
na mi³oœæ Jezusa. Na dalszych kwaterach o³tarza Judasz ma kozi¹ bródkê,
tymczasem tu ¿aden aposto³ jej nie ma.
To przekonuje o tym, ¿e Judasz jest
odwróconym aposto³em. On nie chce
patrzeæ na Jezusa, on nie chce s³uchaæ
Jezusa. Nie chce widzieæ, ¿e mi³oœæ nie
wstydzi siê pokory. Innego Jezusa
sobie wyobra¿a³ i ten inny œwiat go
poci¹ga. Odwróci³ swoje serce od mi³oœci. Nie aprobuje postawy Jezusa.
Jest niespokojny, bo zbli¿a siê chwila
jego grzechu.
Patrz¹c na obraz kontemplujemy
mi³oœæ Jezusa. Jakie przemyœlenia dla
nas, dla naszego ¿ycia mog¹ byæ pomocne?
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1. Uczmy siê od Jezusa mi³oœci
i pokory
Jezus jest pokorny. Klêka na ziemi, zdejmuje szaty (choæ na obrazie jest
w sukni). Jest nikim, jest jak niewolnik. To niewolnik, albo s³uga my³ nogi
panu, gdy ten wraca³ z podró¿y. To
aposto³owie powinni umyæ nogi Jezusowi, ale przecie¿ oni o tym nie pomyœleli.
„Czy rozumiecie, po co to wam
uczyni³em?” (J 13.12). „Jeœli ja, wasz
Pan, umywam wam nogi, to i wy powinniœcie sobie nogi umywaæ”
(13,14). Oczywiœcie nie chodzi tylko
o samo bieganie za innymi z rêcznikiem i wod¹. Chodzi tu o ka¿dy uczynek mi³osierdzia, o s³u¿bê mi³oœci wobec innych, o umiejêtnoœæ
poœwiêcenia siê z mi³oœci dla drugiego cz³owieka. Chodzi o s³u¿bê chorym,
ubogim, niezaradnym, s³abym, umieraj¹cym. Chodzi te¿ o to, aby nie siedzieæ gdzieœ w glorii swojego stanowiska i chwa³y, ale umieæ zejœæ
z piedesta³u, by byæ dla innych.
Zapytajmy wiêc: Jak jest ze mn¹?
Czy kieruje mn¹ pokora, czy diabelska
pycha?
W ka¿dym z nas siedzi jakiœ diabelski element pychy, która chce, aby
wszystkim siê pokazaæ, aby byæ znanym, s³awnym. Ta pycha ci¹gle ¿¹da
dla siebie chwa³y, zauwa¿enia, pok³onów.
Mówiê te s³owa te¿ do siebie, bo
my, kap³ani, te¿ musimy ci¹gle siê
uczyæ, ¿e nie jesteœmy kimœ nadzwyczajnym, ¿e nie powinniœmy wymagaæ
¿adnych wzglêdów, ale s³u¿yæ innym.
Ks. Jan Twardowski pisa³ o tym
kilkadziesi¹t lat temu (1958)
¯eby nie byæ tak¹ czcigodn¹ osob¹
której podaj¹ parasol
któr¹ do Rzymu wysy³aj¹
w telewizji jak srebrnym nieboszczykiem krêc¹
wieszaj¹ przy gwiazdach filmowych
Ale byæ chlebem
który kraj¹
¿ywic¹, któr¹ z sosny na kadzid³o
skrobi¹
czymœ z czego robi¹ radio
¿eby choremu przy termometrze œpiewa³o
zegarem, który w samolocie jak obrazek ze œwiêtym Krzysztofem leci
¿ó³tym dla dzieci balonem

A zawsze hosti¹ ma³¹
gorêtsz¹ od spojrzenia
co siê zmienia w ofierze.
Ka¿dy z nas powinien byæ podobny do chleba, który jest pokarmem dla
innych, dziêki któremu ludzie ¿yj¹.
Upodobniæ siê do Hostii, która daje
¿ycie ludziom. A mo¿e jeszcze inaczej?
B³. Jerzy Matulewicz napisa³ kiedyœ
w swoich rozwa¿aniach, ¿e chcia³by
byæ w Koœciele jak œcierka, któr¹ wyciera siê pod³ogê, a potem zostawia
w k¹cie. To jest pokora, to jest s³u¿ba
¿ycia – jak¿e trudna, ale takiej uczy
nas obmywaj¹c nogi Pan Jezus.
Czasem Bóg dopuszcza do nas doœwiadczenia, które nas ucz¹ pokory.
O. Leon Knabit, znany z telewizji
benedyktyn, mieszkaj¹cy w opactwie
w Tyñcu, opowiada w ksi¹¿ce „Slow
life” takie swoje doœwiadczenie:
„Holendrzy krêcili kiedyœ film
o Tyñcu. Fajna ekipa zreszt¹, re¿yserka m³oda jeszcze, ale bardzo m¹dra,
widaæ by³o, ¿e siê znaj¹ na tej robocie.
By³em przy tym, pomaga³em, wypowiada³em siê. Potem jednak siê okaza³o, ¿e na liœcie wystêpuj¹cych nie ma
mojego nazwiska. Pomyœla³em sobie:
no, dobrze. Jeœli jestem pyszny, to
dobrze mi tak. A jeœli jestem pokorny,
to ju¿ wszystko jedno. I z ca³ym spokojem przyj¹³em tê sprawê.”
Tak, Pan Bóg czasem dopuszcza
takie wydarzenia, ¿eby nas sprowadziæ
na ziemiê. My chcemy byæ zawsze
w centrum, chcemy siê pokazaæ.
A pokora to przyjêcie wszystkiego.
Nawet, jeœli ktoœ nie doceni naszej pracy, to dobrze. Nawet, jeœli ktoœ nas nie
zauwa¿y, to nic. Jeœli ktoœ nas poni¿y,
to nie narzekajmy, ani nie bluŸnijmy
Bogu i ludziom. Naœladujmy Jezusa,
który sam siê uni¿y³, przyj¹³ postaæ
s³ugi, sta³ siê podobny do ludzi. By³
s³ug¹ wszystkich, a¿ do koñca, a¿ po
krzy¿. My³ nogi uczniom, ociera³ innym pot z czo³a, dawa³ nadziejê.
By³ pokorny i takiego Jezusa trzeba
naœladowaæ.
2. Umiejêtnoœæ przyjêcia s³u¿by.
Na obrazie widzimy uczniów,
którzy s¹ wzburzeni postaw¹ Jezusa.
„Nigdy nie bêdziesz mi nóg umywa³”.- mówi Piotr. Wszyscy s¹ zszokowani. Judasz najbardziej, nie odwraca nawet twarzy w stronê Jezusa, albo
te¿ z niechêci¹ odwraca siê w inn¹

stronê.
„Jeœli ciê nie umyjê, nie bêdziesz
mia³ udzia³u ze mn¹…” (J 13,8).
Dopiero wtedy Piotr poddaje siê umywaniu nóg, prosi nawet o wiêcej. Wiêcej jednak nie trzeba, tyle wystarczy.
Jezus chce nieustannie nas obmywaæ. Chce, aby krew i woda wyp³ywaj¹ce z Jego boku, obmywa³y nas z grzechów. Wystarczy siê tylko im poddaæ.
„Nie, nie potrzebujê, nie chcê” –
mówi wielu z nas. Sam sobie poradzê,
sam siê obmyjê. Nie potrzebujê Ciê,
Panie. Jaki¿ to b³¹d! Sam siê obmyjesz? Jednej godziny nie potrafisz czuwaæ ze mn¹…
Przyjmijmy mi³oœæ Jezusa. Zwróæmy uwagê na to, ¿e Jezus nie tylko
s³u¿y, nie tylko cierpi za nas, nie tylko
obmywa nogi, ale te¿ i przyjmuje s³u¿bê. Jezus przyj¹³ s³u¿bê kobiety, która
namaœci³a drogocennym olejkiem jego
nogi. Samarytankê, inn¹ grzesznicê,
spotkan¹ w drodze, prosi³ o wodê. Prosi te¿ ka¿dego z nas, bo chce nam dawaæ siebie: „PrzyjdŸcie do mnie wszyscy, utrudzeni i obci¹¿eni, a ja was
pokrzepiê”. Prosi te¿ ka¿dego z nas,
abyœmy przez dobre uczynki i modlitwê ul¿yli jego cierpieniu. „Zostañcie
tu i czuwajcie ze mn¹”. Umie przyj¹æ
mi³oœæ, dawan¹ mu przez innych. Umie
przyj¹æ ka¿dy przejaw mi³oœci bardzo
nieraz grzesznego cz³owieka.
A jacy my jesteœmy? Czy umiemy
przyj¹æ mi³oœæ Jezusa? Czy umiemy
przyj¹æ s³u¿bê od innych?
Fa³szywa pokora odrzuca wszelk¹
s³u¿bê, prawdziwa pokora to umiejêtnoœæ dawania, ale i przyjmowania.
Przyjmowania przeprosin, ale i przepraszania wtedy, gdy siê kogoœ
skrzywdzi³o. Przyjmowania mi³oœci od
innych i dawania innym swojej mi³oœci.
Jezu, nieraz bêdê musia³ przyj¹æ
od innych ich dar s³u¿by. W chorobie
muszê przyjmowaæ cierpliwie
trud opiekunów, pielêgniarek, lekarzy
i byæ przez nich pielêgnowanym.
W staroœci nieraz bêdê musia³ przyjmowaæ tê s³u¿bê i godziæ siê na ni¹.
Naucz mnie kochaæ, tak jak, ty kocha³eœ, naucz mnie s³u¿yæ i przyjmowaæ
s³u¿bê od innych. Chcê naœladowaæ
Twój przyk³ad i Twoj¹ mi³oœæ.
Chcê byæ gorliwym uczniem w Twojej
szkole mi³oœci.
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Bierzmowanie w parafii
Sakramentu bierzmowania udzieli³ ks. Abp Adam Szal dnia 5.03.2017 r. m³odzie¿y przygotowanej w parafii Przemienienia Pañskiego oraz w parafii OO. Frnaciszkanów
M³odzie¿ przygotowa³ do bierzmowania ks. dr Grzegorz Delmanowicz
Fot. Ks. Tomasz Grzywna
LISTA GIMNAZJALISTÓW, KTÓRZY PRZYST¥PILI DO BIERZMOWANIA
PO KATECHEZIE PARAFIALNEJ W PARAFII SANOK-FARA
1. BARAN MATEUSZ DANIEL
2. BEDNARZ ANNA KATARZYNA
3. BEDNARZ OLIWIA DARIA
4. BIL KATARZYNA ALEKSANDRA
5. BOLANOWSKA KARINA KATARZYNA
6. BU£DAK REMIGIUSZ
7. BURCZYK MATEUSZ WOJCIECH
8. CHRZ¥SZCZ WIKTOR JAKUB
9. CIELEPAK JAKUB RYSZARD
10. DATA £UKASZ MARIUSZ
11. DONIEC KARINA BEATA
12. DZIADOSZ JULIA WIKTORIA
13. D¯UGAN ZUZANNA MARIA
14. FILIPCZAK ANNA MARIA
15. FILIPCZAK MAJA ALICJA
16. FLORCZAK DAWID
17. GÓRAL CELINA MA£GORZATA
18. GRZ¥DZIEL WOJCIECH
19. IERVOLINO LUANA
20. JAKLIK ALEKSANDRA MAGDALENA
21. JANKIEWICZ JAKUB JAN
22. JATCZYSZYN WIKTORIA OLIWIA
23. KAMIÑSKI RAFA£ MARCIN
24. KOBYLARSKI WOJCIECH
25. KOCAJ PATRYCJA ANNA
26. KOCZERA KAROLINA
27. KONDYJOWSKA MARIA KATARZYNA
28. KORNECKAALICJA
29. KOSTURSKA KATARZYNA ANNA

30. KRÓLICKA WIKTORIA PATRYCJA
31. KUCZMA DAWID MACIEJ
32. LANGENFELD GABRIELAANNA
33. LONGAWA MAJA PAULINA
34. MATU£A MIKO£AJ GRZEGORZ
35. MILCZANOWSKI JAKUB DANIEL
36. NOWICKA PATRYCJA AGNIESZKA
37. OLBERT KAMILA MAGDALENA
38. OLEJARZ TOMASZ KRZYSZTOF
39. OSTROWSKA KLARA MARIA
40. PA£YS JAKUB HUBERT
41. PATRONIK LAURA ANTONINA
42. PELCZAR JULIA LUCYNA
43. PIECUCH BARTOSZ JAKUB
44. PIEKUT ANGELIKA IZABELA
45. PRZEPIÓRA SZYMON DARIUSZ
46. PRZYBY£A WERONIKA MARIA
47. RADOÑ MATEUSZ MARCIN
48. RYGLISZYN KLAUDIA MARIA
49. SAWKIEWICZ URSZULA JANINA
50. STABRY£A KRYSTIAN SEBASTIAN
51. SWORST KATARZYNA ALICJA
52. SZA£AJKO JAKUB SZYMON
53. SZULC ANDRZEJ JAN
54. TOKARZ WOJCIECH SEBASTIAN
55. WAJCOWICZ SZYMON PATRYK
56. WOSIK MA£GORZATA MARIA
57. WÓJCIK MA£GORZATA OLIWIA
58. ZARZYKA ZUZANNA BERENIKA
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Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych
Dnia 1 marca przypada Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych. W tym
roku ³¹czy³ siê on ze Œrod¹ Popielcow¹
oraz z nowenn¹ przed bierzmowaniem.
O godzinie 18.00 w koœciele mia³ miejsce koncert patriotyczny, w wykonaniu zespo³u „Soul”. O 18.30 sprawowana by³a Msza œwiêta, której
przewodniczy³ ks. Pra³at Stanis³aw Jachowicz z Grabownicy. Kazanie, przypominaj¹ce dzieje ¯o³nierzy Wyklêtych, wyg³osi³ ks. Pra³at Andrzej Skiba.
We Mszy œwiêtej uczestniczy³y delegacje instytucji, urzêdów i szkó³ miasta Sanoka. Po Mszy œw. uroczystoœci przenios³y siê przed tablicê
poœwiêcon¹ dwom ¿o³nierzom podziemia straconym przez komunistów,
gdzie z³o¿ono kwiaty i wyg³oszono
przemówienia.
Ks. TG
Fot. Ks. £ukasz Piróg
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LECTIO DIVINA
Dobra trwa³e ( £k 12, 32-34 )
Dobra doczesne maj¹ to do siebie,
¿e najwiêksz¹ radoœæ sprawia nam ich
zdobywanie a gdy ju¿ staj¹ siê nasz¹
w³asnoœci¹ szybko powszedniej¹ i zaczynamy zabiegaæ o nastêpne. Nie
myœlimy o tym ¿e nasze ¿ycie powinno byæ przepe³nione trosk¹ o zdobywanie dobra Najwy¿szego którym jest
Bóg, bêd¹cy ostatecznym celem
i szczêœciem cz³owieka.
Lectio (czytanie i zrozumienie
Pisma)
Nie bój siê ma³a trzódko, gdy¿
spodoba³o siê Ojcu waszemu daæ
wam królestwo.
W tej perykopie Jezus jest w drodze do Jerozolimy gdzie ma siê dope³niæ Jego misja paschalna. Przemawia
ju¿ do niewielkiej grupy s³uchaczy.
Zniknê³y t³umy z Galilei, gdzie Mistrz
z Nazaretu ukazywa³ swoj¹ moc
w uzdrawianiu chorych, karmieniu
g³odnych i g³osi³ porywaj¹c¹ naukê o
królestwie niebieskim. Pozosta³a garstka nie jest jeszcze œwiadoma tego
wszystkiego co wi¹¿e siê z decyzj¹
pójœcia za Nim a byæ mo¿e targa³y ni¹
sprzeczne myœli i obawy o swoj¹ przysz³oœæ. Dlatego Jezus znaj¹c próbê doœwiadczenia które ma ich spotkaæ,
uspokaja, pociesza i obiecuje rzecz
najcenniejsz¹; królestwo swojego
Ojca.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie ja³mu¿nê. Sprawcie sobie trzosy,
które nie niszczej¹, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie z³odziej nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie
jest skarb wasz, tam bêdzie i serce
wasze.
Bóg jest mi³oœci¹ i ma upodobanie
w dawaniu. Jednak przyjêcie Bo¿ego
królestwa musi poprzedziæ uwolnienie
siê od innych „królestw”, od pychy,
egoizmu, chciwoœci i nie liczenia siê z
potrzebami bliŸnich.
Uczniowie Jezusa poprzez wyzbycie siê przywi¹zania do dóbr docze-

snych i otwarcie siê na obdarowanie
znajduj¹cych siê w potrzebie sióstr
i braci, bêd¹ równie¿ otwarci na ofiarowany im skarb królestwa Bo¿ego.
Zgromadzone dobra doczesne
zniszczyæ mo¿e natura jak i z³y cz³owiek. St¹d mól, bêd¹cy symbolem
zniszczenia g³ównie ubrania; w staro¿ytnoœci bêd¹ce miar¹ bogactwa, jak i
z³odziej czyhaj¹cy na skarb, który
w tamtej spo³ecznoœci czêsto bywa³
zakopywany pod domem. Druga czêœæ
perykopy jest pozytywna, zachêca do
gromadzenia skarbów w niebie i znajdywania upodobania w pielêgnowaniu dobrych i szlachetnych czynów,
aby dobra ziemskie nie odci¹ga³y
od tego, gdzie winno byæ serce wierz¹cego.
Meditatio (spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle s³owa Bo¿ego)
S³owa „nie bój siê”, skierowane do
cz³owieka czêsto spotykamy na kartach Pisma œw. praktycznie od samego pocz¹tku, od chwili pierwszego
upadku w raju. Zasiana jednak przez
szatana nieufnoœæ, popycha nas do
ustanawiania w³adzy nad samodzielnym zabezpieczeniem swojego ¿ycia,
ale znaj¹c kruchoœæ w³asnej egzystencji ¿yjmy w ci¹g³ym lêku a szczególnie
lêku przed œmierci¹. U¿yte tu sformu³owanie „nie bój siê ma³a trzódko” odczytujemy w œwietle zmartwychwstania Jezusa i nowej perspektywie
wynikaj¹cej z Jego zwyciêstwa, w³aœnie nad œmierci¹. Dlatego tak wa¿ne
jest otwarcie swojego serca na ofiarowany nam przez Boga bezcenny skarb,
którym jest On sam i Jego królestwo.
Dobra materialne o które tak wytrwale
walczymy na niewiele siê zdadz¹, je¿eli ulegniemy molowi w postaci egoizmu, z³oœci, nienawiœci, czy niesprawiedliwoœci, albo w naszym ¿yciu
zagoœci z³odziej który bêdzie nas okrada³ z cennego czasu, poprzez telewizjê, gry komputerowe, p³ytkie rozmo-

wy lub nieodpowiedzialne rozrywki.
Do czego przywi¹zuje siê nasze serce,
tym ¿yje, to ch³onie i tym przesi¹ka.
To co uznamy za najwiêksz¹ wartoœæ,
do czego siê przywi¹¿emy i za czym
bêdziemy pod¹¿aæ, to bêdzie
nasza inwestycja w wiecznoœæ
albo bankructwo.
Oratio (zwrócenie siê do Boga)
Panie, od takiej „ ma³ej trzódki”
powsta³ Twój Koœció³. Dziêki Twojej
³asce, opiece i zaanga¿owaniu wielu
oddanych Ci wiernych trwa Jego nieustanny rozwój. Proszê dodaj nam si³,
abyœmy mieli odwagê stan¹æ w prawdzie, wtedy gdy poprzez pokusy Ÿle
pojêtej wolnoœci i wizji lepszego ¿ycia,
szatan bêdzie stara³ siê zniszczyæ to
Wielkie Dzie³o Ducha œw. którego jesteœmy maleñk¹ cz¹stk¹. Spraw aby
dbanie o skarby w niebie odci¹ga³o
nas od tego co ziemskie, aby umiejêtnoœæ ¿ycia codziennoœci¹ nie by³a nam
ciê¿arem i przeszkod¹ w d¹¿eniu do
œwiêtoœci a wrêcz przeciwnie, sta³a siê
okazj¹ do pomna¿ania dobra i utwierdzeniu siê w przekonaniu ¿e ojczyzna
nasza jest w niebie.
Contemplatio (czas bycia z Bogiem sam na sam)
Panie spraw abym otworzy³ serce
na Twoje pouczenie,abym je przyj¹³
i nim ¿y³, aby Bóg by³ moim najwiêkszym skarbem na ziemi i nagrod¹
w niebie. Nie liczê na zas³ugi, lecz
z powodu w³asnej ma³oœci i s³aboœci
proszê Ciê s³owami modlitw biskupa
Zbigniewa Kiernikowskiego:
Panie, nie dozwól nam rozmin¹æ siê
z Tob¹.
Pomó¿ mieæ mentalnoœæ ma³ej trzódki, która nie boi siê, gdy¿ ma swojego Pana
i wie, ¿e nie ma nic do stracenia.
Daj nam rozeznanie gdzie jest prawdziwy skarb.
Adam Zubik
Grupa biblijna

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 10 (705) 12 marca 2017 r.

14

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 10 (705) 12 marca 2017 r.

15

2 Niedziela Wielkiego Postu – 12.03.2017.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Gorzkie ¯ale o godzinie 17:00, na
które serdecznie zapraszamy. Podczas
tego nabo¿eñstwa zbieramy ofiary na
kwiaty do Bo¿ego Grobu. Zapraszamy tak¿e na Drogê krzy¿ow¹, któr¹
odprawiamy w pi¹tki: o godzinie 8:00
dla starszych; o 17:15 dla dzieci i ich
rodziców; po Mszy œwiêtej wieczornej dla m³odzie¿y i wszystkich chêtnych.
2. Jutro po Mszy œwiêtej wieczornej
comiesiêczne spotkanie dla cz³onków
Akcji Katolickiej.
3. Przypominamy, ¿e od 1 kwietnia w
naszej parafii rozpoczn¹ siê misje parafialne. Bardzo prosimy, aby pamiêtaæ o tych wyj¹tkowych æwiczeniach
duchowych, które pomog¹ nam g³êbiej wnikn¹æ w tajemnicê naszego zbawienia, przyjrzeæ siê swojemu sumieniu i jego formacji, jak równie¿
odniesieniu do Pana Boga, bliŸniego
czy obowi¹zków naszego stanu. Pa-

miêtajmy, ¿e sprawa wiecznego zbawienia jest najwa¿niejsza w naszym
¿yciu. Pan Jezus mówi nam: „Có¿ pomo¿e cz³owiekowi, choæby ca³y œwiat
zyska³, a na duszy swojej szkodê poniós³”.
4. W przysz³¹ niedzielê nabo¿eñstwo
do œwiêtej Rity (Msza œw. godz. 12.30).
5. Ks. proboszcz raz jeszcze dziêkuje
serdecznie za udzia³ w pogrzebie
mamy, Wiktorii. Niech dobry Bóg
wszystkich obdarzy pokojem i wynagrodzi ten trud.
6. W przysz³¹ niedzielê, 19 marca,
zbieraæ bêdziemy ofiary do puszek na
zakup nowego sprzêtu medycznego i
prace remontowe w naszym, sanockim szpitalu. W proœbie do nas skierowanej czytamy m. in.: „W 2017 roku
chcielibyœmy przeprowadziæ prace remontowe na Oddziale Chirurgii Naczyniowej. Ponadto planujemy zakup nowej aparatury medycznej USG z

przeznaczeniem dla Oddzia³u Wewnêtrznego, celem wykonywania szerokiej gamy badañ ultrasonograficznych. Wszystkie nasze starania
wyp³ywaj¹ z potrzeby serca i chêci s³u¿enia osobom choruj¹cym. Widzimy,
¿e z roku na rok, liczba pacjentów szpitalnych i osób potrzebuj¹cych pomocy medycznej roœnie. Wzrasta równie¿
ciê¿koœæ schorzeñ. Dla ka¿dego pacjenta nag³a choroba jest trudnym doœwiadczeniem ¿yciowym, dlatego te¿
uwa¿amy za szczególnie zasadne s³u¿enie dzie³u przywracania zdrowia”.
Podpisani pod t¹ proœb¹: dyrektor
SPZOZ w Sanoku mgr Henryk Przybycieñ oraz prezes zarz¹du Fundacji
mgr Józef Baszak.
7. Ksiê¿a Michalici z Miejsca Piastowego zapraszaj¹ na rekolekcje trzeŸwoœciowe, które rozpoczn¹ siê w pi¹tek, 17 marca. Program wydrukowany
jest w naszej parafialnej gazetce.

Intencje w tygodniu
Od 13 do 19.03.2017 r.
Poniedzia³ek – 13.03
6.30 + Edward Drwiêga int. od rodziny
R¹pa³ów
7.00 + Alicja (greg.)
7.30 o powrót do Boga i nawrócenie
dla Sylwii
18.00 1. + Edward Drwiêga
2. + Anna, Mieczys³aw, Eugeniusz
3. + Lidia O³owiañczyk int. od s¹siadów z ul. Matejki
Wtorek – 14.03
6.30 + Edward Drwiêga int. od chrzeœnicy Marty Rzepki
7.00 + Alicja (greg.)
7.30 + Maria Benedyk int. od kuzynek
Marysi, Jadzi, Jasi i Marioli
18.00 1. ++ Rodzice: Stanis³aw 20 r. œm.
i Janina 5 r. œm.
2. + Genowefa Wo³ch int. od s¹siadów z klatki
3. + Kazimierz Bar int. od pracowników Przedszkola nr 1
4. + Bronis³aw Kornecki int. od brata z
bratow¹
Œroda – 15.03
6.30 + Edward Drwiêga int. od rodziny
Gazdowiczów z Przysietnicy
7.00 + Alicja (greg.)

7.30 + Maria Benedyk int. od rodziny
¯ywot i Hess
18.00 1. + ks. Eugeniusz Raczkowski
2. + Tadeusz Pityñski 9 r. œm.
3. + Maria Benedyk int. od pracowników SUW Zas³aw i Trepcza
4. za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
Czwartek – 16.03
6.30 + Edward Drwiêga int. od Stanis³awa i Agaty Rzepka z rodzin¹
7.00 + Alicja (greg.)
7.30 + Maria Benedyk int. od rodziny
Roszniowskich i Czubskich
18.00 1. + Maria Benedyk int. od pracowników SUW Zas³aw i Trepcza
2. + Kazimierz Bar int. od pracowników Przedszkola nr 1
3. + Wies³aw Wiœniewski 7 r. œm.
4. + Marian Kozio³ 1 r. œm. int. od ¿ony
z rodzin¹
Pi¹tek – 17.03
6.30 + Maria Benedyk int. od pracowników SUW Zas³aw i Trepcza
7.00 + Alicja (greg.)
7.30 + Edward Drwiêga int. od Heleny
i Stanis³awa Izdebskich z rodzin¹
18.00 1. + Danuta Dañczyszyn
2. + Józef i Kazimiera

3. + Bo¿ena Rybczak 16 r. œm. i Wojciech Rybczak 18 r. œm.
Sobota – 18.03
6.30 + Bronis³aw Kornecki int. od Kosteckich, Oleniaczów, Florków
7.00 + Alicja (greg.)
7.30 + Maria Benedyk int. od pracowników SUW Zas³aw i Trepcza
2. + Józef 47 r. œm. i + Maria
18.00 1. + Jadwiga Mogilny 9 r. œm.
2. + Maria Wañcowicz int. od kole¿anek
3. + Edward Drwiêga int. od s¹siadów
z ul. Konopnickiej, Kruczej, Tysi¹clecia
Niedziela – 19.03
6.30 za parafian
8.00 + Alicja (greg.)
9.30 + Marek, Edward, Józef, Maria,
Franciszke, Józefa (f)
11.00 + Józef i Maria Pleœniarscy
12.30 w int. polecanych œw. Ricie
16.00 + Józef Kurasz
18.00 + Edward Drwiêga int. od s¹siadów z ul. Konopnickiej, Tysi¹clecia,
Kruczej
Stró¿e: o b³. Bo¿e dla Mateusza w 18 r.
urodzin
P³owce:
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