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Misje ewangelizacyjne
„¯ywe jest s³owo Bo¿e i skuteczne” (Hbr 4,12)

ks. Janusz Krygowski g³osi s³owo Bo¿e na rozpoczêcie misji. W tle ks. Janusz Marsza³ek. Fot. Ks. Tomasz Grzywna
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Godzina chwa³y przed godzin¹ cierpienia
Niedziela Palmowa rozpoczyna
Wielki Tydzieñ. To œwiêto pe³ne przeciwieñstw i dramatów, nape³niaj¹ce
Jerozolimê radosnym okrzykiem
„Hosanna”, ale zwiastuj¹ce ju¿ z³owieszczo inne okrzyki: „Ukrzy¿uj”.
Jezus œwiadomy wszystkiego, co Go
czeka, pozwala jeszcze na okazanie
sobie chwa³y. „B³ogos³awiony król,
który przychodzi w imiê Pañskie”
(J 12,13). To chwila ziemskiego tryumfu, moment wyj¹tkowy, cenny, ale te¿
dramatyczny, jednoczeœnie promienny, ale i z³owieszczy. To esencja ca³ego ¿ycia Jezusa, a mo¿e i ¿ycia ka¿dego cz³owieka.
Na szczêœcie Jezus nie „odleci”
w wy¿sze stadium pychy, bo jest œwiadomy swojej misji i swojego pos³annictwa. Aby wszystkim o tym przypomnieæ wybra³ jako swego „rumaka”
pospolitego osio³ka. Jad¹c na nim nie
jest wysoko nad ludem, ale zaledwie
o kilkadziesi¹t centymetrów przewy¿sza ich g³owy. Jest wy¿szy ni¿ inni,
ale nie jest „wysoki”, nie chce byæ
„nad”, ale raczej „z” tymi, którzy staj¹
siê Jego uczniami. „On nam w wierze
przewodzi i j¹ wydoskonala”, jak trafnie uj¹³ to autor listu do Hebrajczy-

ków (Hbr 12,2). I dalej pisze: „Jezus
zamiast radoœci, któr¹ mu obiecywano, przecierpia³ krzy¿, nie bacz¹c na
jego hañbê” (Hbr 12,2). Tê radoœæ Mu
obiecywano w czasie wjazdu do Jerozolimy, œpiewaj¹c „Hosanna” (J 12,13)
i „B³ogos³awiony Król” (£k 19,38).
I co pozosta³o z tej radoœci za kilka
dni? Potargane w³osy, poranione
plecy, skrwawiona twarz, dr¿¹ce kolana, przebite rêce i hañba krzy¿a.
„Jezus uni¿y³ samego siebie,
stawszy siê pos³usznym, a¿ do œmierci i to œmierci krzy¿owej” (Flp 2,6).
Œmieræ krzy¿owa by³a najbardziej bolesn¹ i haniebn¹ z mo¿liwych w realiach tamtych czasów. Gdyby Jezus
¿y³ na pograniczu Europy i Azji w XVII
w. zapewne zosta³by nabity na pal.
Gdyby Jezus ¿y³ w XX wieku, to pewnie przyj¹³by hañbê obozu zag³ady
i komorê krematorium. Gdyby ¿y³
w jakimœ innym okresie, spotka³aby
Go hañba innych zdzicza³ych obyczajów, bo w ten sposób tylko móg³by
okazaæ pe³niê zawierzenia Ojcu i wype³nienia do koñca Jego woli. W tym
przejawia siê Jego mi³oœæ, ¿e oddaje
za nas ¿ycie, „gdy jeszcze byliœmy
grzesznikami” (por. Rz 5,8).

W naszym ¿yciu te¿ s¹ takie chwile, kiedy wydaje siê nam, ¿e wszystko
uk³ada siê wzorowo i nic nie mo¿e zm¹ciæ naszego szczêœcia. Nie dajmy siê
zwieœæ takiej myœli. Choæby nawet
cz³owiek s³ucha³ Boga i choæby omija³y go z³e zrz¹dzenia losu, to taki stan
nie bêdzie trwa³ wiecznie. Na ka¿dego
ze œmiertelników przyjdzie chwila
próby. I nie bêdzie to znak, ¿e Bóg
o nas zapomnia³. To bêdzie „tylko i a¿”
doœwiadczenie, które zaboli do g³êbi
duszy, aby sprawdziæ nasz¹ wiernoœæ
Bogu. Tylko ten, kto ufa Panu,
wyjdzie z tej próby zwyciêsko.
Panie, dziêkujê Ci za ka¿dy radosny dzieñ i za ka¿d¹ pochwa³ê
od ludzi. To s¹ promienie s³oñca na
niebie mojego ¿ycia, tak bardzo mi
potrzebne do trwania w codziennoœci.
Ale gdy przyjdzie chwila próby, cierpienia, bólu, nie opuszczaj mnie.
Daj mi wtedy promieñ g³êbokiej œwiadomoœci, ¿e Ty mnie wtedy nie opuszczasz. Daj mi si³ê do powtarzania:
„Nie moja wola, lecz Twoja niech siê
stanie”.

Ks. Tomasz Grzywna
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Ksiê¿a
prowadz¹cy misje ewangelizacyjne w naszej parafii

Ks. Janusz Krygowski urodzi³ siê w 1962
roku w Harklowej ko³o Jas³a. Œwiêcenia
kap³añskie przyj¹³ w 1986 roku w Przemyœlu.
Pracowa³ jako wikariusz w nastêpuj¹cych parafiach: Giedlarowa, Rzeszów œw. Micha³a,
Nowa Dêba, Humniska, Jaros³aw Kolegiata,
Bukowsko, Rogi, Olchowa Dom Rekolekcyjny, B³a¿owa, RzepedŸ. Obecnie jest kapelanem
sióstr Nazaretanek w Komañczy. Od wielu lat
zwi¹zany jest z ruchem Œwiat³o- ¯ycie, prowadzi³ dziesi¹tki razy rekolekcje wakacyjne i inne
dla grup oazowych, dla m³odzie¿y, dla szkó³.
Od roku 2000 prowadzi misje parafialne
z ks. Januszem Marsza³kiem.

Ks. Janusz Marsza³ek urodzi³ siê w 1967
roku w Jaros³awiu. Jego rodzinn¹ parafi¹ jest
tamtejsza wspólnota pw. NMP Królowej
Polski. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1993
roku. Pracowa³ jako wikariusz w parafiach:
Besko, Sanok D¹brówka, Przeworsk Gorliczyna oraz jako dyrektor Domu Rekolekcyjnego
w Olchowej. W latach 2003 – 2015 by³ proboszczem parafii w Cisnej. Od 2015 roku pe³ni
tê funkcjê w Nozdrzcu. Ponadto od wielu lat jest
zwi¹zany z tzw. Szko³¹ Nowej Ewangelizacji. Jest
pomys³odawc¹ i organizatorem Wakacyjnej
Ewangelizacji Bieszczadów. Od 2000 roku prowadzi misje wraz z ks. Januszem Krygowskim.
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Misje ewangelizacyjne
1-8.04. 2017 r.
Rozpoczêcie misji
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Wieczór uwielbienia
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WIELKI CZWARTEK – 2004 – 2015
(rozwa¿ania wybrane)
1. WIELKI CZWARTEK – 08.04.2004 r.
W ubieg³ym roku, 18 maja, Jan
Pawe³ II, kanonizowa³ w Rzymie,
œw. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, zmar³ego 80 lat temu.
Wiemy, ¿e urodzi³ siê w Korczynie pod
Krosnem, ¿e skoñczy³ przemyskie
seminarium i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana, ¿e studiowa³ za granic¹ zdobywaj¹c dwa doktoraty, ¿e przez krótki
czas pracowa³ na parafiach, ¿e by³
wyk³adowc¹ i profesorem w seminarium, a tak¿e profesorem, dziekanem
i rektorem Uniwersytetu Jagielloñskiego, by w koñcu obj¹æ biskupi¹ stolicê
w Przemyœlu, na której zasiada³ przez
25 lat. Zostawi³ po sobie bogat¹ spuœciznê pisarsk¹ dotycz¹c¹ wielu dziedzin ¿ycia religijnego, moralnego, spo³ecznego i patriotycznego. Znane s¹
szczególnie dwa jego dzie³a: Ascetyka kap³añska i ¯ycie duchowe, które
ukaza³o siê ostatnio w dwóch tomach.
Œwiadczy to o jego aktualnoœci.
Obecny rok w naszej archidiecezji
poœwiêcony jest osobie tego œwiêtego Biskupa, jego dokonaniom i jego
duchowoœci.
Dziœ, w Wielki Czwartek, zainteresujmy siê szczególnie kap³añstwem,
bo jest to dzieñ poœwiêcony kap³añstwu i Eucharystii. Zauwa¿amy jakiœ

dziwny, Bo¿y paradoks: nie by³oby
Eucharystii, gdyby nie by³o kap³anów.
Kap³an jest œwiêcony w czasie Eucharystii i dla Eucharystii. Myœli, jakie
wypowiada pod adresem kap³anów,
s¹ w du¿ej mierze aktualne po dzieñ
dzisiejszy.
Mówi¹c o zadaniach kap³anów
w czasach jemu wspó³czesnych, zauwa¿a, ¿e:
- Koœció³ katolicki prze¿ywa ciê¿kie
czasy, bo dzia³anie szatana jest a¿ nadto widoczne;
- bywa, ¿e lud wierny sk³ania siê
ku jego podszeptom;
- szerzy siê propaganda z³ego;
- szerzy siê niedowiarstwo odrzucaj¹ce prawdy objawione, S³owo Bo¿e
spisane pod natchnieniem Ducha
Œwiêtego;
- przejawy owego niedowiarstwa
i walki z Bogiem widaæ w parlamentach, s¹dach, prasie, œrodkach spo³ecznego przekazu (mówi¹c dzisiejszym jêzykiem);
- niedowiarstwo jest przemycane
pod os³on¹ w³adzy;
- szerzy siê masoneria, której Œwiêty poœwiêci³ specjaln¹, obszern¹ rozprawê;
- przejawy walki z Bogiem widocz-

ne s¹ w s³owie pisanym, mówionym
oraz czynem. Widaæ to w szko³ach,
w dzie³ach ró¿nych pseudoartystów,
teatrów, przeœmiewczych kabaretów,
w prasie;
- szerzy siê ateizm i liberalizm;
- wœród chrzeœcijan s¹ ludzie po³owiczni, chwiejni, oziêbli, którzy k³aniaj¹
siê Bogu i ró¿nym bo¿kom;
- wielu jest zimnych, uprzedzonych
do Koœcio³a i religii, stroni¹cych od
œwi¹tyñ;
- wiele jest ciemnoty religijnej,
zabobonów, przes¹dów, zacofania;
- szerzy siê religijna obojêtnoœæ.
Podsumowuj¹c, œw. Józef Sebastian
Pelczar, a¿ wykrzykuje z niepokoju nad
duchowym stanem wiernych: gdyby
spojrzeæ na dzisiejsze spo³eczeñstwo,
radbym nad nim zap³akaæ i zawo³aæ
za Zbawicielem: „¯al mi ludu” –
ale zarazem zanuciæ hymn dziêkczynny, ¿e Pan Najmi³oœciwszy powo³a³
mnie nie tylko do Koœcio³a swego,
ale tak¿e do swojej s³u¿by” (Ascetyka kap³añska, t. 1, s. 22).
Te spostrze¿enia, przynajmniej czêœciowo, s¹ zbie¿ne z diagnoz¹ czasów
wspó³czesnych, a wyra¿on¹ w posy-
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nodalnej Adhortacji Apostolskiej
Ecclesia in Europa, Jana Paw³a II,
z 28 czerwca 2003 r.
I co zauwa¿a Ojciec Œwiêty, który
jak ma³o kto zna kontynent europejski. Wœród wielu niedomogów wspó³czesnego œwiata wymienia:
- utratê pamiêci o chrzeœcijañskich
korzeniach i chrzeœcijañskim dziedzictwie kulturowym;
- szerzy siê praktyczny agnostycyzm i religijna obojêtnoœæ;
- ludzie ¿yj¹ bez duchowego zaplecza, oparcia;
- zanikaj¹ symbole religijne i staja
siê tylko pami¹tkami przesz³oœci;
- zasady religijne rozmijaj¹ siê
z ¿yciem;
- niektórym ³atwiej jest przyznaæ siê
do niewiary ni¿ wiarê wyznaæ;
- dla wielu niewiara staje siê czymœ
modnym, naturalnym;
- obraz jutra rysuje siê bezbarwny,
szary i niepewny;
- wewnêtrzna pustka drêczy wielu
ludzi, którzy utracili sens ¿ycia;
- zmniejsza siê liczba powo³añ
kap³añskich i zakonnych;
- wielu m³odych rezygnuje z ¿ycia
w sakramentalnym zwi¹zku ma³¿eñskim;
- dominuje poczucie osamotnienia;
- mno¿¹ siê podzia³y i kontrasty,
bardzo biedni i bardzo bogaci;
- zwiêksza siê liczba ludzi ¿yj¹cych
w nêdzy i ubóstwie;
- nast¹pi³ kryzys ma³¿eñstwa i rodziny;
- obserwuje siê gor¹czkowe zabieganie o w³asne interesy i przywileje;
- obserwuje siê zanik poczucia ludzkiej solidarnoœci, cz³owiek zamyka siê
we w³asnym œwiecie;
- cz³owiek w swojej pysze i zarozumia³oœci usi³uje zaj¹æ miejsce Boga;
- wielu ¿yje tak, jakby Boga nie by³o;
- Europa odziera siê z religijnego
i chrzeœcijañskiego dziedzictwa;
- tworz¹ca siê nowa kultura jest
sprzeczna z Ewangeli¹, godnoœci¹
cz³owieka, prawem natury, nauczaniem
Koœcio³a;
- szerzy siê kultura œmierci (aborcja,
eutanazja);
- wielu jest przekonanych, ¿e raj na
ziemi otworzy siê dziêki wspania³ym,
osza³amiaj¹cym wynalazkom, cudom
techniki;
- wielu szuka szczêœcia w religiach
i wierzeniach dalekiego Wschodu,
jak choæby w New Age;

- szerzy siê agresja i przemoc (nry
7-10), czego sami nieraz doœwiadczamy, s³yszymy, widzimy.
Widzimy wiêc, ¿e tych zagro¿eñ
dla wiary jest o wiele wiêcej jak za czasów œw. Józefa Sebastiana Pelczara,
choæ niektóre z nich s¹ nadal zauwa¿alne. W tej sytuacji rodzi siê problem
dotycz¹cy pracy kap³añskiej. Gwoli
prawdy Jan Pawe³ II zauwa¿a tak¿e
wiele pozytywów dzisiejszej rzeczywistoœci, ¿eby nie nabraæ przekonania,
¿e wszystko ukazuje w ponurych,
ciemnych barwach.
Jakie jest zadanie dla nas, kap³anów,
w tej z³o¿onej rzeczywistoœci, na progu wejœcia do Unii Europejskiej, kiedy to granice zostan¹ otwarte i nie
bêdzie problemów z przenikaniem ró¿nych trendów, dobrych i z³ych?
Jan Pawe³ II zachêca, aby g³osiæ Ewangeliê nadziei. Wskazuje jasn¹ drogê:
nale¿y wróciæ do Chrystusa, Ÿród³a
wszelkiej nadziei. Wszystkich wzywa:
- do nawrócenia, do powrotu do
Ewangelii;
- do wiernoœci Ewangelii;
- do ewangelizowania ¿ycia spo³ecznego;
- do religijnego o¿ywienia swojego
¿ycia duchowego;
- do odkrycia na nowo wartoœci
i piêkna liturgii;
- zachêca do korzystania z sakramentów œwiêtych;
- do pe³nienia dzie³ mi³osierdzia;
- do dawania œwiadectwa wiary
w Chrystusa;
- dawaæ œwiadectwo w jednoœci
i w dialogu z wyznawcami ró¿nych
religii;
- w ewangelizowaniu korzystaæ
ze œrodków spo³ecznego przekazu;
- zg³êbiaæ poczucie tajemnicy, œwiêtoœci;
- s³u¿yæ cz³owiekowi w spo³eczeñstwie, g³ównie ubogiemu;
- pog³êbiaæ prawdê o ma³¿eñstwie
i rodzinie;
- k³aœæ nacisk na wychowanie m³odego pokolenia;
- s³u¿yæ Ewangelii ¿ycia;
- byæ otwartym na drugiego cz³owieka;
- umacniaæ solidarnoœæ i pokój
w œwiecie;
- „Koœció³ czuje siê zobowi¹zany,
aby z now¹ energi¹ g³osiæ orêdzie
nadziei powierzone mu przez Boga”

i raz jeszcze mówi Europie: „Pan, twój
Bóg, jest poœród ciebie, Mocarz –
który zbawi” (n.120). To nie jest utopijna ideologia, ale aktualne orêdzie
zbawienia.
Tych zadañ jakie staj¹ przed kap³anami w tak z³o¿onej sytuacji jest bardzo
du¿o. S¹ to zadania wymagaj¹ce tak
odpowiedniej wiedzy jak i poziomu
duchowego. Za wskazaniem Ojca
Œwiêtego, bêdziemy wo³aæ: Nie lêkaj
siê! Ewangelia nie jest ci przeciwna,
ale jest po twojej stronie (n. 121).
To nam, kap³anom, Jan Pawe³ II poleca, aby:
- celebrowaæ Ewangeliê nadziei,
g³osiæ ja i jej s³u¿yæ (n. 34);
- byæ w jednoœci z Koœcio³em,
Ojcem Œwiêtym i swoim biskupem;
- do Jezusa upodabniaæ swoje
¿ycie;
- g³osiæ S³owo Bo¿e, sprawowaæ
sakramenty œwiête i przewodniczyæ
wspólnocie chrzeœcijañskiej
- byæ tak¿e znakiem sprzeciwu
i nadziei dla spo³eczeñstwa chorego
na to, co Bo¿e i œwiête.
Podobne wymagania, choæ wypowiedziane innym jêzykiem, stawia³ kap³anom swojej diecezji, œw. Józef Sebastian Pelczar. Zdajemy sobie sprawê
z tego, jak to jest trudno odpowiedzieæ
na wszystkie wymagania. Wierni oczekuj¹ od nas wiele. My oczekujemy
od Was modlitwy i zrozumienia,
¿e nie wszystko mo¿na spe³niæ na miarê oczekiwañ.
Œwiat czeka na kap³anów, którzy –
jak naucza³ œw. Józef Sebastian Pelczar - s¹ s³ugami i pos³ami Ojca Niebieskiego, powiernikami i zastêpcami S³owa wcielonego, narzêdziami
Ducha Œwiêtego (Ascetyka t. 1, s. 26).
Pod adresem kap³anów u¿ywa szeregu okreœleñ zapo¿yczonych z wypowiedzi Ojców Koœcio³a, aby wyraziæ
ich godnoœæ i pos³annictwo. Mówi to
po to, aby powiedzieæ, ¿e ka¿dy kap³an powinien siê czuæ niegodnym
³aski powo³ania do kap³añstwa,
¿e to nie jest jego zas³uga, ale jest to
dar Boga. Wymienia œwiêtych, którzy
lêkali siê przyj¹æ œwiêceñ kap³añskich,
lub czynili to dopiero po dog³êbnym
namyœle zachêcani przez swoich prze³o¿onych.
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Mêka Pañska w obrazach...

Cz. V DŸwiganie krzy¿a
„Zabrali zatem Jezusa. A On sam,
dŸwigaj¹c krzy¿, wyszed³ na miejsce
zwane miejscem czaszki, które po
hebrajsku nazywa siê Golgota. Tam
Go ukrzy¿owano” (J 19 16-16)
„Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wraca³ z pola i w³o¿yli na niego
krzy¿, aby go niós³ za Jezusem. A sz³o
za nim mnóstwo ludu, tak¿e kobiety,
które zawodzi³y i p³aka³y nad Nim.
(… ) Przyprowadzono te¿ dwóch innych - z³oczyñców, aby ich z Nim straciæ” (£k 23, 26-27.32)
1. Kara œmierci przez ukrzy¿owanie

Derick Baegert, DŸwiganie krzy¿a i œw. Weronika, koniec XV w.,
Muzeum Thyssen Bornemisza, Madryt

Po wydaniu wyroku na Jezusa pozosta³o jeszcze jego wykonanie. Krzy¿owanie by³o kar¹ rzymsk¹, by³a to
œmieræ niewolników, z³odziei, bandytów, dezerterów oraz ludzi z dalekich
prowincji. Chodzi³o nie tylko o unicestwienie skazañca, ale te¿ o jego napiêtnowanie, ostrze¿enie przed jego
naœladowaniem. W Palestynie wykonaniem wyroku zajêli siê ¿o³nierze
i pacho³kowie Pi³ata. Prawo wymaga³o, aby sam skazaniec dŸwiga³ krzy¿.
Wed³ug przepisów ¿ydowskich
skazaniec powinien byæ prowadzony
na œmieræ za dnia, aby ka¿dy móg³ go
widzieæ. Przed nim mia³ kroczyæ funkcjonariusz s¹dowy, który obwieszcza³
winê skazañca, mog³a te¿ byæ ona
wyraŸnie wypisana na tabliczce. Obok
skazañca mia³o postêpowaæ dwóch
uczonych w Piœmie, których zadaniem
by³o nak³aniaæ go, by przyzna³ siê
do winy i ofiarowa³ sw¹ œmieræ jako
pokutê.
Natomiast wed³ug przepisów
rzymskich na czele pochodu pod¹¿a³
konno setnik. Mia³ on do dyspozycji
oddzia³ ¿o³nierzy, w zale¿noœci od sytuacji od czterech do nawet stu. Setnik by³ urzêdowym wykonawc¹ wyroku. Jezus wychodzi³ poza miasto
jako wyklêty – przez prawo, przez
arcykap³anów i swój naród. Z regu³y
w czasie egzekucji wokó³ drogi
gromadzi³y siê t³umy gapiów, potêpieniec by³ nara¿ony na kpiny i z³oœliwo-
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œci ze strony gawiedzi.
Za Jezusem szed³ „wielki t³um”.
Obok z³oœliwych szyderców i pospolitych gapiów byli te¿ tam przyjaciele
Jezusa. By³a Matka Bo¿a, by³ Jan,
aposto³, by³y zaprzyjaŸnione niewiasty, by³y niewiasty p³acz¹ce nad Jezusem, by³o kilku przyjació³ z wy¿szych
sfer, jak Nikodem i Józef z Arymatei.
Wszyscy szli t¹ sam¹ drog¹ z Jezusem, jedni kierowani wiernoœci¹,
inni ciekawoœci¹, jeszcze inni spragnieni okrutnych widoków. To by³a droga
krzy¿owa, droga cierpienia, „via dolorosa”, jednoczeœnie droga cudów
i droga œmierci.
2. Obraz.
Spójrzmy na obraz, którego autorem jest ma³o znany malarz Derick
Baegert, ¿yj¹cy w latach ok. 1440 –
1515 w p³n. Niemczech, w Westfalii.
Obraz ma rozmiary 200-98 cm i jest
w zbiorach madryckiego muzeum
Thyssen Bornemisza. Jego kszta³t jest
prostok¹tny, z du¿o wy¿sz¹ krawêdzi¹
pionow¹, wynika to z faktu, ¿e jest on
skrzyd³em o³tarza z koœcio³a rodzinnego miasta malarza o nazwie Wesel,
ocalonym z dziejowej zawieruchy.
Ca³oœæ przedstawia w ciekawy sposób
Drogê Krzy¿ow¹ Jezusa. Warto
dok³adniej przeanalizowaæ ten obraz,
bo jest tu wiele zastanawiaj¹cych
szczegó³ów.
Na pierwszym planie widzimy
Weronikê, która ukazuje nam cudowny obraz oblicza Jezusa, odbity na jej
chuœcie. Para starszych ludzi – mê¿czyzna i kobieta w zielonej sukni adoruj¹ chustê –s¹ to zapewne fundatorzy obrazu. Nad Weronik¹ widaæ trzech
mê¿czyzn, którzy te¿ z szacunkiem
odnosz¹ siê do chusty. Jedna z niewiast z dzieckiem na rêkach wskazuje
palcem wizerunek Jezusa. Mo¿e to byæ
Nikodem i Józef z Arymatei. Oni symbolizuj¹ ludzi, którzy uwierzyli
w bóstwo i zbawcz¹ moc Jezusa, mimo
i¿ by³ prowadzony na ukrzy¿owanie.
Widzimy jeszcze jedn¹ niewiastê
z dzieckiem i g³owê w he³mie po prawej stronie.
Nieco wy¿ej, malarz umieœci³ postaæ na koniu, wskazuj¹c¹ cel drogi
krzy¿owej, czyli Golgotê. To zapewne
setnik, dowódca rzymskiego oddzia³u
wojska. Za nim jest jeszcze trzech
innych mê¿czyzn, jeden na koniu
w kapeluszu, drugi w turbanie, trzeci

w zbroi, ró¿norodnoœæ strojów utrudnia ich identyfikacjê, ale zapewne to
wy¿si rang¹ ¿o³nierze lub faryzeusze.
Teraz przenieœmy wzrok w górê
tablicy obrazu. Tam jest Ten, który
oddaje ¿ycie za przyjació³ – Jezus dŸwigaj¹cy krzy¿. Obok niego dwóch
³otrów w bia³ych koszulach, z powrozami na szyi. Jezus wyci¹ga d³oñ do
p³acz¹cej kobiety – to zapewne Maria
z Magdali. Za ni¹ mdlej¹ca Matka Bo¿a,
podtrzymuj¹cy j¹ Jan i druga niewiasta. Za nimi jeszcze dwie bolej¹ce niewiasty. Nad Jezusem jest te¿ czterech
oprawców – jeden chce uderzyæ piêœci¹ Jezusa, inny wykrzywia siê do jego
przyjació³. Jeszcze inny ci¹gnie mocno linê, do której przywi¹zany jest
Jezus.
A na samej górze obrazu widnieje
surowa ska³a, na której zwisa powieszone cia³o Judasza. Z ty³u panorama
miasta Jerozolimy, które ukazuje szczegó³y jakiegoœ miasta œredniowiecza,
bliskiego autorowi. Ca³oœæ tworzy
ciekaw¹ kompozycjê, pe³n¹ postaci,
symboli, znaków i zarazem wzywaj¹c¹
do ciekawych przemyœleñ.
3. Ja i Droga Krzy¿owa
Kim jestem ja, cz³owiek XXI wieku, ¿yj¹cy w Polsce, w Sanoku, bêd¹-

cy chrzeœcijaninem z metryk¹. Czy jestem odwa¿ny dla Jezusa, podobny
do Weroniki, która ul¿y³a Jezusowi
w cierpieniu, czy te¿ raczej bli¿ej mi do
szyderców i przeœladowców?
Czy jestem wierny, jak Maryja
i przyjaciele Jezusa? Czy mo¿e mam
w sobie coœ z dobrego ³otra albo Judasza? OdpowiedŸ nie jest prosta.
Wszystko to jest zapewne w ka¿dym
z nas w ró¿nych proporcjach i zestawieniach. Ka¿dy nasz grzech rani serce Bo¿e, a ka¿de dobro jest ocieraniem
³ez. Co wybiorê w dalszej drodze ¿ycia?
Na pierwszym planie obrazu artysta umieœci³ Weronikê. Co ciekawe
o tej osobie nie ma mowy w ¿adnej
z Ewangelii, jednak tradycja chrzeœcijañska przypisuje jej ten piêkny czyn
podbiegniêcia do Jezusa i otarcia
mu twarzy z krwi i potu. Chusta
œw. Weroniki z cudownym odbiciem
Jezusa by³a relikwi¹ chrzeœcijañsk¹
przechowywan¹ w Rzymie. Po „sacco
di Roma”, czyli spustoszeniu Rzymu
przez najeŸdŸców w 1527 roku, chusta
zniknê³a z bazyliki œw. Piotra (zast¹piona przez kopiê) i odnalaz³a siê
dopiero niedawno w prowincjonalnym Manopello w Abruzji. Ten wizerunek z Manopello jest tak niesamowity i tajemniczy, ¿e prawdopodobnie
jest autentycznym odbiciem twarzy
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Jezusa, nie ludzk¹ rêk¹ uczynionym.
Ten wizerunek poœwiadcza istnienie
odwa¿nej kobiety, która nie lêka³a siê
¿o³nierzy ani t³umu wrogów i podbieg³a do Jezusa w czasie okrutnej drogi
na Golgotê.
Twarz Jezusa z obrazu Baegerta
jest bardzo podobna do oblicza
z Manopello. Sama Weronika odziana
jest w bia³¹ szatê, symbol czystoœci
i œwiêtoœci. Ale Weronika jest te¿ symbolem odwagi walki w obronie wiary.
Weronika by³a wyœmiana przez wielu
wrogów Jezusa, przez innych pewnie
popychana i wyszydzona. Ale to nic,
kiedy bronimy œwiêtych wartoœci, gdy
troszczymy siê o sprawy Jezusa.
4. Jezus wyszydzony
W dzisiejszym œwiecie Jezus jest
te¿ czêsto wyœmiewany i wyszydzany. Przez œwiat idzie ci¹gle Jezus,
popychany, bity, krzy¿owany przez ludzi. Jedni bluŸni¹ jego œwiêtemu imieniu publicznie i w mediach, inni pluj¹
na krzy¿ poprzez ateistyczne instalacje w salonach sztuki, jeszcze inni
w bluŸni¹ w teatrze, filmie, ksi¹¿kach.
Ci¹gle s³yszymy o nowych skandalach
pojawiaj¹cych siê w przestrzeni publicznej.
Potrzeba zatem ludzi, którzy wezm¹

Jezusa w obronê, jak Weronika. Jedni
wynagradzaj¹ Mu przez gorliw¹,
wielogodzinn¹ modlitwê, inni przyznaj¹ siê przez œwiadectwo w mediach,
jeszcze inni próbuj¹ przez dobre
uczynki wynagrodziæ Panu Jezusowi.
Tak¹ œw. Weronik¹ by³a œw. Matka
Teresa z Kalkuty, ocieraj¹c Mu twarz
przez swoj¹ s³u¿bê najubo¿szym. Tak¹
œw. Weronik¹ by³a Helena Kmieæ,
m³oda Polka zamordowana niedawno
w Boliwii, gdzie pojecha³a s³u¿yæ Chrystusowi w cierpi¹cych i ubogich.
Potrzeba i dziœ takich œwiêtych Weronik, i œwiêtych Janów, którzy wytrwaj¹
przy Jezusie do koñca, którzy nie
dadz¹ siê zastraszyæ, którzy obroni¹
nasz¹ wiarê. O tym pamiêtajmy,
¿e ka¿dy dzieñ ¿ycia jest sprawdzianem z wiary i gorliwoœci wobec krzy¿a
Jezusa.
5. Jestem odbiciem oblicza Boga
Kiedy rozwa¿amy o œw. Weronice
i odbiciu oblicza Jezusa, zauwa¿my te¿,
¿e ka¿dy chrzeœcijanin ma byæ niejako
odbiciem twarzy Jezusa przez swoje
¿ycie. Warto pamiêtaæ, ¿e Bóg nas
stworzy³ na swój obraz i podobieñstwo. Jesteœmy odbiciem obrazu
samego Boga – jak wspania³a to wiadomoœæ. Pan Jezus mówi³ o tym

te¿ nieco inaczej: „Wy jesteœcie sol¹
ziemi i œwiat³em œwiata”. Œwiat³o
œwieci w ciemnoœci grzechu i ka¿dy
powinien takim byæ. Kto ¿yje w ciemnoœci grzechu, kto przez grzech
prywatny, czy tym bardziej publiczny,
sprzeciwia siê Bogu, ten wykrzywia
Bo¿e oblicze w sobie.
Jakim jesteœmy odbiciem oblicza
Jezusa? Czy ktoœ patrz¹c na nas, mo¿e
zobaczyæ coœ dobrego na naszej twarzy, czy raczej siê zgorszyæ. Je¿eli ktoœ
przebywaj¹c ze mn¹ d³u¿ej, pracuj¹c,
s³yszy tylko moje przekleñstwa,
to czy jestem odbiciem twarzy Jezusa? Je¿eli widaæ wokó³ moj¹ agresjê,
z³oœæ, przykre s³owa – czy jest to
odbicie Boga? Niestety takie obrazki
s¹ nieraz widzialne i s³yszalne od m³odzie¿y, od pracowników
na budowie, od przechodniów.
A zreszt¹, nie chodzi tylko o przestrzeñ publiczn¹. Tak¿e to, co czynimy w ukryciu, w domu w rodzinie czy
w samotnoœci, te¿ o nas œwiadczy.
To, co jest tu ukryte, wszystko stanie
siê jawne – mówi Jezus. Tak¿e takie
zachowanie œwiadczy o cz³owieku.
Weronika nie by³aby w stanie podbiec
do Jezusa, gdyby nie by³o w jej sercu
wspó³czucia i mi³oœci. To wzrasta³o
zapewne w codziennoœci, w pobo¿nym s³uchaniu Jezusa i modlitwie.
S³uchajmy zatem Jezusa, rozwa¿ajmy
o Jego mêce, a nasze serca siê przemieni¹, skruszej¹, zmiêkn¹. Po to te¿
mamy Gorzkie ¯ale, aby takie uczucia
powstawa³y, potêgowa³y siê i wyra¿a³y w dobrych uczynkach i unikaniu
grzechów.
6. Modlitwa
Panie Jezu, nios³eœ na Kalwariê
ciê¿kie brzemiê krzy¿a. Niewielu ludzi
ci pomaga³o, wiêkszoœæ sta³a obok lub
nawet dodawa³a Ci bólu. Ale Ty nie
zniechêca³eœ siê, tylko nios³eœ dalej
swoje jarzmo.
Panie, naucz mnie tak kochaæ,
abym nigdy nie zrzuca³ z siebie mego
krzy¿a. Naucz mnie mi³oœci odwa¿nej,
pomagaj¹cej tym, którym jest ciê¿ko
¿yæ. Œw. Weronika otar³a twoj¹ twarz,
wykaza³a siê odwag¹ i poœwiêceniem
– otrzyma³a za to w darze Twoje oblicze. Ja te¿ pragnê ocieraæ twoj¹ twarz
w ludziach cierpi¹cych. Dopomó¿ mi,
abym zawsze szed³ wiernie za Tob¹.
Ks. Tomasz Grzywna
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Lectio Divina
(£k 12,41-48)
”Wtedy Piotr zapyta³: “Panie, czy
do nas mówisz tê przypowieœæ, czy te¿
do wszystkich?” Pan odpowiedzia³:
“Któ¿ jest owym rz¹dc¹ wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad
swoj¹ s³u¿b¹, ¿eby na czas rozdawa³
jej ¿ywnoœæ? Szczêœliwy ten s³uga,
którego pan powróciwszy zastanie
przy tej czynnoœci. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad ca³ym swoim mieniem. Lecz jeœli s³uga ów powie
sobie w duszy: Mój pan oci¹ga siê z
powrotem, i zacznie biæ s³ugi i s³u¿¹ce, a przy tym jeœæ, piæ i upijaæ siê, to
nadejdzie pan tego s³ugi w dniu, kiedy siê nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; ka¿e go æwiartowaæ i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. S³uga,
który zna wolê swego pana, a nic nie
przygotowa³ i nie uczyni³ zgodnie z
jego wol¹, otrzyma wielk¹ ch³ostê. Ten
zaœ, który nie zna jego woli i uczyni³
coœ godnego kary, otrzyma ma³¹ ch³ostê. Komu wiele dano, od tego wiele
wymagaæ siê bêdzie; a komu wiele zlecono, tym wiêcej od niego ¿¹daæ
bêd¹.” (£k 12,41-48)
Lectio (czytanie i zrozumienie
Pisma)
Wielu, s³ysz¹c s³owo Bo¿e, np.
homiliê, kazanie, pouczenie, myœli sobie: „Ale to pasuje do mojego s¹siada, s¹siadki, kolegów z pracy. Szkoda
¿e tego nie s³ysz¹”. Piotr swoim przyk³adem poucza nas, by s³yszane s³owo Bo¿e nie odnosiæ tylko do innych
ludzi, lecz przede wszystkim do samego siebie.Jedn¹ z pokus dotykaj¹cych
ludzi maj¹cych pod sob¹ podw³adnych jest zapominanie o tym, ¿e tak
samo jak oni s¹ tylko s³ugami – s³ugami Pana, którym jest Bóg. Nie powinni
jednak o tym zapominaæ. Dla wszystkich, którzy im podlegaj¹, maj¹ byæ
obrazem Stwórcy troszcz¹cego siê
wiernie i roztropnie o dobro wszystkich stworzeñ. Nie powinni pope³niaæ
grzechu uwa¿ania siebie za absolutnych panów, którym wszytko wolno,
bo posiadaj¹ w³adzê nad innymi. ka¿dy posiadaj¹cy ziemsk¹ w³adzê jest
tylko „rz¹dc¹”, zobowi¹zanym do
troszczenia siê o powierzonych mu
ludzi. Dla ka¿dego rz¹dz¹cego nast¹-

pi dzieñ spotkania z przychodz¹cym
do niego Panem. Ka¿dy otrzyma nagrodê lub karê. Tak siê stanie, nawet
jeœli ktoœ w to nie wierzy. Wszyscy
odpowiedzialni za kogoœ – a wiêc ma³¿onkowie, rodzice, prze³o¿eni, wychowawcy, nauczyciele, kierownicy itp.
maj¹ „karmiæ” nie siebie, lecz tych, którzy zostali im powierzeni przez Boga.
Nie chodzi tylko o karmienie pokarmem dla cia³a, bo nie tylko takiego
po¿ywienia potrzebuje cz³owiek. Równie¿ duchowi potrzebny jest pokarm
czyli coœ, co go umacnia, rozwija, chroni od os³abniêcia. Takim „pokarmem”
jest przede wszystkim Chrystus i Jego
Ewangelia, a tak¿e s³owo otuchy, podniesienie na duchu, serdecznoœæ, ¿yczliwoœæ. Wszystko to jest „pokarmem”,
bo wzmacnia duchowo.Mówi¹c w
swojej przypowieœci o wielkiej nagrodzie i sprawiedliwej karze, Jezus ukazuje nam to, co nast¹pi po naszej
œmierci. Ka¿dy, kto zgodnie z wol¹
Boga bêdzie siê za ¿ycia troszczy³ o
innych, osi¹gnie pe³niê szczêœcia.
Tych natomiast, którzy nie wype³niali
woli Bo¿ej, bo woleli ¿yæ egoistycznie
i krzywdziæ innych, czeka zró¿nicowane cierpienie czyœæca lub piek³a.
Meditatio (spojrzenie i przemyœlenie siebie w œwietle s³owa Bo¿ego)
Czy jestem wiernym rz¹dc¹? Czy
kierujê siê roztropnoœci¹ w wykonywaniu powierzonych mi zadañ? Czy
rzeczywiœcie czujê siê tylko ustanowionym rz¹dc¹ a nie panem? Czy zdajê sobie sprawê z odpowiedzialnoœci
za powierzone mi osoby? Panie czy ja
rozumiem ,czy ja choæ po czêœci pozna³am wielkoœæ daru Twego! Proszê
Panie pozwól abym prawdziwie ten dar
przyjê³a i nim ca³a siê nape³ni³a. Bowiem otrzyma³am tak du¿o! ¯ycie Boga
jest we mnie! ¯ycie w obfitoœci! Doskona³e! Czy ja objawiam œwiatu Mi³oœæ, jako swoj¹ istotê, jako wyraz tego
¯ycia Bo¿ego? . Czy we mnie objawia
siê Bo¿a Mi³oœæ?
Oratio(zwrócenie siê do Boga)
Œwiêta Maryjo, S³u¿ebnico Pañska, która zakocha³aœ siê bez koñca w

swoim Stwórcy, wyjednaj mi, proszê,
³askê widzenia w pe³nym œwietle Twego najdro¿szego Syna. Ucz mnie pos³uszeñstwaz mi³oœci, a¿ebym nie szuka³a siebie, ale s³u¿y³a Bogu i
bliŸniemu, a trwaj¹c z Tob¹, uwielbia³a
Chrystusa, naszego Pana, za wielkie
rzeczy, które nam uczyni³. Amen
Contemplatio (czas bycia sam na
sam z Bogiem)
Ty jesteœ Œwiêty Pan Bóg jedyny,
Który czynisz cuda,
Ty jesteœ wielki,
Ty jesteœ najwy¿szy,
Jesteœ Królem wszechmog¹cym,
Ojcze œwiêty,
Królu nieba i ziemi.
Ty jesteœ w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami,
Ty jesteœ dobro wszelkie dobro,
najwy¿sze dobro
Pan Bóg ¿ywy i prawdziwy.
Ty jesteœ mi³oœci¹, kochaniem;
Ty jesteœ m¹droœci¹,
Ty jesteœ pokor¹,
Ty jesteœ cierpliwoœci¹,
Ty jesteœ piêknoœci¹,
Ty jesteœ ³askawoœci¹,
Ty jesteœ bezpieczeñstwem,
Ty jesteœ ukojeniem,
Ty jesteœ radoœci¹,
Ty jesteœ nadziej¹ nasz¹ i weselem,
Ty jesteœ sprawiedliwoœci¹,
Ty jesteœ ³agodnoœci¹,
Ty jesteœ w pe³ni wszelkim bogactwem
naszym,
Ty jesteœ piêknoœci¹,
Ty jesteœ ³askawoœci¹,
Ty jesteœ opiekunem,
Ty jesteœ stró¿em i obroñc¹ naszym,
Ty jesteœ moc¹,
Ty jesteœ orzeŸwieniem.
Ty jesteœ nadziej¹ nasz¹,
Ty jesteœ wiar¹ nasz¹,
Ty jesteœ mi³oœci¹ nasz¹,
Ty jesteœ ca³¹ s³odycz¹ nasz¹,
Ty jesteœ wiecznym ¿yciem naszym:
Wielkim i przedziwnym Panem,
Bogiem wszechmog¹cym, mi³osiernym, Zbawicielem.
Œw. Franciszek
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Wakacyjne wêdrówki...

Brugia – flamandzka piêknoœæ
Kolejnym celem naszej wêdrówki
by³a Brugia, nosz¹ca w ró¿nych jêzykach tak¿e nazwy Brugges (francuski)
i Brugge (flamandzki). Miasto to le¿y
na równinie w pobli¿u Morza Pó³nocnego, w sporej odleg³oœci od Ardenów i naszej bazy w Vielsalm. Wstaliœmy jednak rano i po odprawieniu
Mszy œwiêtej wyruszyliœmy w kierunku pó³nocno – wschodnim, albowiem
nie mogliœmy przegapiæ mo¿liwoœci
ujrzenia flamandzkiej piêknoœci, miasta uznawanego za najbardziej atrakcyjne w ca³ej Belgii.
Droga do Brugii trwa³a oko³o
4 godzin. Gdzieœ oko³o po³udnia przybyliœmy wreszcie do celu. Nie pamiêtam ju¿, gdzie mieœci³ siê parking.
W ka¿dym razie bêd¹c ju¿ na miejscu
postanowi³em zobaczyæ to, co najwa¿niejsze: dwa g³ówne place: Markt
i Burg, wspania³a wie¿ê ratusza, zwan¹
Belfort, najwa¿niejsze koœcio³y, kana³y przecinaj¹ce Brugiê, po których p³ywaj¹ wycieczkowe barki (statek to za
du¿e s³owo) i wreszcie jakieœ muzeum
sztuki, których jest tu przynajmniej
trzy. Wiêkszoœæ tych planów uda³o siê
zrealizowaæ.
Sama Brugia jest miastem zachwycaj¹cym. Prawa miejskie otrzyma³a
w 1128 roku i od tego czasu prze¿ywa³a bujny rozwój ze wzglêdu na rozwijaj¹cy siê handel ró¿nymi towarami
prowadzony z Angli¹ i Gali¹. Gdy zaczê³a wysychaæ rzeka Zwin ³¹cz¹ca
miasto z morzem, zaczêto pog³êbiaæ j¹
i budowaæ kana³ docieraj¹cy do wybrze¿a. W 1302 roku Flandria wraz
z Brugi¹ wyzwoli³y siê spod okupacji
francuskiej, a bohaterami miasta stali
siê tkacz Pieter de Coninck i rzeŸnik
Jan Breydl, którzy stanêli na czele
rebelii. W wolnej Brugii produkowano wysokiej jakoœci sukna i sprzedawano je do innych krajów, dziêki czemu bogaci³y siê rzesze producentów i
kupców. Handlowano zbo¿em z pó³nocy i winem z po³udnia. Powstawa³y
banki i kantory. Floty handlowe z ró¿nych stron zawija³y do portu w Brugii. W 1350 roku miasto zamieszkiwa³o oko³o 40 tysiêcy ludzi i by³ to wtedy
jeden z najwiêkszych oœrodków Europy. Z³oty wiek Brugii przypad³ jednak

pierwszy widok w Brugii – neoromañska wie¿a katedry œw. Salwatora

kana³ z bark¹ turystyczn¹, a w tle wie¿a koœcio³a NMP
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zat³oczony rynek Markt z kamieniczkami w tle

Markt z innej perspektywy z wie¿¹ miejsk¹ Belfroi i pomnikiem bohaterów
wojny z Francj¹ w 1302 r. - tkacza de Conincka i rzeŸnika Breydla
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plac Burg z ratuszem Stadhuis i bazylik¹ Najœw. Krwi,
na pierwszym planie wstrêtne stalowe konstrukcje

wie¿a Belfroi widoczna z dala, nad dachami,
miêdzy drzewami

jeden z zau³ków z piêknymi kamienicami

smako³yki w sklepie

piêkny szczyt kamienicy

rowery – powszechny widok w mieœcie

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 14 (709) 9 kwietnia 2017 r.

15
na XV stulecie, kiedy to Flandria by³a
pod panowaniem Ksiêstwa Burgundii, a Brugia sta³¹ siê jednym z ulubionych miejsc rezydowania ksi¹¿¹t. Rozwija³o siê intencywnie koronkarstwo.
Produkowano tu wiele towarów luksusowych, co przyczynia³o siê do dalszego rozwoju gospodarczego. Na zaproszenie ksi¹¿¹t burgundzkich
przybywali tu i pracowali najs³ynniejsi artyœci jak chocia¿by Jan van Eyck
czy Hans Memling.
W XVI wieku nast¹pi³ upadek miasta. Wysycha³ kana³ Zwin, wycofywali
siê z miasta kolejni urzêdnicy i kupcy,
a tak¿e znikn¹³ s¹d burgundzki.
Wkrótce Flandria dosta³a siê we w³adanie hiszpañskich Habsburgów,
potem kolejne okupacje holenderska,
francuska, austriacka pogr¹¿y³y
Brugiê, która straci³a swoje znaczenie,
a prym wœród miast Flandrii zaczê³a

przejmowaæ Antwerpia. Odrodzenie
miasta nast¹pi³o dopiero w XIX wieku, kiedy zainteresowano siê
spuœcizn¹ historyczn¹. Odnowiono
wiele zabytków, odbudowano te,
które zosta³y wczeœniej zniszczone.
Zabytkowe centrum Brugii zosta³o
zapisane w 2000 roku na listê œwiatowego dziedzictwa UNESCO.
Brugia dziœ zachwyca swoim piêknem. W mieœcie przewija siê codziennie tysi¹ce turystów, którzy nape³niaj¹
je gwarem przeró¿nych jêzyków.
Po kana³ach, które okr¹¿aj¹ Stare Miasto, p³ywaj¹ stateczki z turystami, co
upodabnia nieco Brugiê do Wenecji.
Budowle i zabytki s¹ piêknie odrestaurowane, choæ trochê mnie razi³ g¹szcz
ciê¿arówek, kramów i scena na dwóch
g³ównych rynkach. Wszêdzie jest te¿
mnóstwo sklepów ze s³odyczami,
wszak Belgia s³ynie z czekoladek i in-

nych tego typu smako³yków. Gdy przybyliœmy na miejsce, szybko poddaliœmy siê gor¹czce zwiedzania.
B³¹dzenie po miastach zabytkowych jest ciekawym, choæ czasem niepokoj¹cym zajêciem. Szczególnie trudno jest wtedy, gdy mamy ma³o czasu i
zab³¹dzenie powoduje utratê mo¿liwoœci poznania niezwyk³ych miejsc.
A czasami jest to zajêcie przewrotne –
w Brugii przez dobre pó³ godziny
myli³em place Burg i Markt, szukaj¹c
przy jednym tego, co powinno byæ
przy drugim. W moim przewodniku
ksi¹¿kowym nie by³o zdjêæ i wszystko
sobie trzeba wyobraziæ, co czasami
jednak nie jest ³atwe w gor¹czce
poszukiwañ.

Cdn.
Ks. Tomasz Grzywna

Intencje w tygodniu
10. do 16.04.2017 r.
Poniedzia³ek – 10.04
6.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
7.00 + Wanda Rycyk
7.30 + Genowefa i W³adys³aw
18.00 1. w intencji ofiar katastrofy smoleñskiej
2. + Bronis³aw Kornecki int. od wspó³pracowników z Firmy Buksan - Bukowski
3. + Eugeniusz Fejkiel int. od rodziny
Olearczyków
4. + Wanda Rycyk int. of s¹siadów z
ul. S³owackiego blok 18
Wtorek – 11.04
6.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
7.00 + Marian Ka³wa int. od kole¿anek
i kolegów z pracy
7.30 + Agata Wdowiak
18.00 1. + Eugeniusz Fejkiel int. od rodziny Olearczyków
2. + Tomasz 4 r. œm.
3. + Andrzej Dziadosz int. od rodziny
Adamskich i Wójcików

7.30 + Józef, Marianna, Szymon, Jerzy
Adamczakowie oraz Zbigniew i Konstanty Politowie
18.00 1. + Jadwiga Sowirko 20 r. œm.
2. + Mieczys³aw i jego ++ rodzice
3 + Ma³gorzata, W³adys³aw, Jaros³aw,
Edward

Maria i ich rodzice
3. + Danuta Pe³ech int. od rodziny
Szmydów
4. ++ z rodzin Jadczyszynów, Zieliñskich i Sobczyków

Wielki Czwartek – 13.04

REZUREKCJA
6.00 1. za parafian
2. + Dariusz Przepióra; + Genowefa i
Józef, + Józefa (f), Stanis³aw, Kazimierz,
Bogus³aw
3. ++ z rodziny W³adyków i Mazurów
4. o uzdrowienie córki i ziêcia i o dar
potomstwa dla nich
5. za wszystkie wspólnoty naszej parafii
8.00 + Halina Czapor int. od s¹siadów
9.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
11.00 + Ewa Wrona 15 r. œm.
12.30 + Tadeusz P³oszaj 7 r. œm.; + Bronis³awa (f) i W³adys³aw Mitrzyk
16.00 + Jan Hydzik 2 r. œm. intod kole¿anek i kolegów z Oddzia³u Laboratoryjnego w Sanoku
18.00 ++ z rodziny Jadczyszynów, Zieliñskich, Sobczyków
Stró¿e: + Kazimierz 10 r. œm.; + Wojciech i Edward
P³owce: + Jan i Anna

18.00 1. dziêkczynna za dar sakramentu kap³añstwa z proœb¹ o œwiêtoœæ dla
kap³anów int. od RRM
2. + Mieczys³aw Indyk (greg.)
3. w intencji kap³anów pracuj¹cych w
naszej parafii int. od Akcji Katolickiej
4. + Stanis³awa (f), Apolonia i Florian
5. + Edward Warmuz z okazji imienin
6. + Danuta Pe³ech int. od syna z rodzin¹
Wielki Pi¹tek – 14.04
W tym dniu nie ma Mszy œwiêtej
18.00 Liturgia

Œroda – 12.04

Wielka Sobota – 15.04

6.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
7.00 + Krystyna Skrzypek

19.00. 1. + Mieczys³aw Indyk (greg.)
2. + Andrzej Tarnawski 25 r. œm. oraz +

Wielkanoc – 16.04
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Niedziela Palmowa czyli Mêki Pañskiej – 09.04.2017.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Dzisiejsz¹ Niedziel¹ Palmow¹ rozpoczynamy czas Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy na te Wielkie
i Œwiête Dni przygotowania do Œwi¹t
Wielkanocnych. Z doœwiadczenia wiemy, ¿e w tych Dniach wierni bardzo
licznie uczestnicz¹ w œwiêtych tajemnicach naszej wiary. Niech i w tym roku
bêdzie tak samo, tym bardziej, ¿e jesteœmy po misjach ewangelizacyjnych.
2. Dziœ „Gorzkie ¯ale” o godzinie
17:00. Zapraszamy na to rzewne nabo¿eñstwo upamiêtniaj¹ce Mêkê Pana
Jezusa i cierpienia Jego Matki. Z pewnoœci¹ wielu jest takich, którzy w tym
roku jeszcze nie byli na Gorzkich
¯alach.
3. We wtorek i we œrodê, w naszej
i franciszkañskiej parafii, spowiedŸ
przedœwi¹teczna. Spowiadaæ bêdziemy od godziny 8:30 – 12:00 oraz
od 14:00 – 18:00. O godzinie 10:00
i 16:00 bêdzie pó³godzinna przerwa.
Jak ka¿dego roku, tak i w tym, bardzo
prosimy, aby nie odk³adaæ spowiedzi
na póŸniejsze dni, gdy¿ wtedy nie dajemy rady. U nas by³a spowiedŸ misyjna, a niedawno by³ pierwszy pi¹tek. Takie proœby przekazujemy
ka¿dego roku, ale s¹ one bardzo ma³o
skuteczne. Wierni z okolic Sanoka równie¿ korzystaj¹ z pos³ugi w naszym koœciele, mimo, ¿e w ka¿dej parafii by³a
spowiedŸ przedœwi¹teczna. Przyje¿d¿aj¹ tak¿e ludzie z zagranicy.
Zostawmy im miejsce i czas.
4. W Wielki Czwartek Msza œwiêta
Wieczerzy Pañskiej rozpocznie siê
o godzinie 18:00. Po Mszy œw. nast¹pi uroczyste przeniesienie Najœwiêtszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do pó³nocy. Zachêcamy,
aby w ten sposób trwaæ z Jezusem na
modlitwie w Ogrójcu i zamkniêtym
w Ciemnicy. Odpowiedzmy na to wezwanie: „Czuwajcie i módlcie siê”.
Wielki Czwartek jest dniem kap³añskim, gdy¿ wspominamy dzieñ ustanowienia Eucharystii i kap³añstwa.
To dzieñ wdziêcznoœci za te wielkie
dary dla Ludu Bo¿ego, a jednoczeœnie

dzieñ modlitwy o nowe powo³ania
kap³añskie.
5. Wielki Pi¹tek, to dzieñ MÊKI
PAÑSKIEJ. Od godzinie 7:00 rozpocznie siê adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w Ciemnicy. „Drogê krzy¿ow¹”
w tym dniu rozpoczniemy o godzinie
8:00 i 17:15. Liturgiê ku czci Mêki
Pañskiej rozpoczniemy o godzinie
18:00. Na zakoñczenie nast¹pi przeniesienie Najœwiêtszego Sakramentu
do Bo¿ego Grobu, po czym rozpocznie siê adoracja. O godzinie 22:00 –
ju¿ tradycyjnie – ulicami naszego
miasta rozpoczniemy nabo¿eñstwo
„Drogi krzy¿owej”. Rozpocznie siê
ono w koœciele Ojców Franciszkanów,
a zakoñczy w naszym koœciele. Prosimy o liczny i nabo¿ny udzia³ w tym
nabo¿eñstwie. Ofiary zebrane przy
adoracji Krzy¿a s¹ przeznaczone na
renowacjê zabytków w Ziemi Œwiêtej.
6. W Wielki Pi¹tek obowi¹zuje post
œcis³y i nie ma od niego dyspensy.
Wstrzymanie siê od pokarmów miêsnych obowi¹zuje wszystkich, którzy
ukoñczyli czternasty rok ¿ycia, natomiast post œcis³y obowi¹zuje wiernych, którzy ukoñczyli osiemnasty
rok ¿ycia, a nie rozpoczêli szeœædziesi¹tego. Przepisy Koœcio³a mówi¹ tak¿e, aby i ci, „którzy z racji m³odszego
wieku nie s¹ zwi¹zani jeszcze prawem
postu i wstrzemiêŸliwoœci, byli wprowadzeni w autentycznego ducha
pokuty”. Zachêcamy tak¿e – zgodnie
z tradycj¹ – do zachowania postu
w Wielk¹ Sobotê, aby jak najgodniej
przygotowaæ siê do prze¿ywania najwiêkszej tajemnicy naszej œwiêtej wiary, aby „dziêki temu z podnios³ym
i otwartym sercem przyst¹piæ do radoœci Zmartwychwstania”.
7. W Wielk¹ Sobotê trwamy na modlitwie przy Bo¿ym Grobie rozwa¿aj¹c
Mêkê i Œmieræ naszego Zbawiciela.
8. Œwiêcenie pokarmów na stó³ wielkanocny rozpoczniemy od godziny
9:30 do 16:00. Zgodnie z og³oszeniem
z ubieg³ej niedzieli, o godzinie 13.00
i 13.30 pokarmy œwiêcimy na sanockim Rynku. Bêdzie je œwiêci³

ks. bp Adam Szal. W koœciele bêdziemy œwiêciæ co pó³ godziny, chyba,
¿e bêd¹ d³ugie kolejki oczekuj¹cych
do œwiêcenia, to wtedy ten czas zostanie skrócony. Oczekiwanie na œwiêcenie wykorzystajmy na modlitwê.
9. UROCZYSTA WIGILIA PASCHALNA (Wielka Sobota) rozpocznie siê o godzinie 19:00. Tê wigiliê
powinniœmy odprawiaæ nieco póŸniej,
ale odprawimy j¹ o tej porze, choæ
przepisy mówi¹, ¿e wszystkie obrzêdy Wigilii Paschalnej odbywaj¹ siê
w nocy, ¿e nie wolno ich rozpocz¹æ
zanim nie zapadnie noc. Prosimy
przynieœæ ze sob¹ œwiece czy paschaliki i tak je zabezpieczyæ, aby wosku
nie zlewaæ na ³awki czy na posadzkê,
gdy¿ jest go bardzo trudno wyczyœciæ.
Œwiece te zapalimy od pascha³u,
aby nam przypomina³y Chrystusa,
który jest ŒWIAT£OŒCI¥ ŒWIATA
I NASZYM ZMARTWYCHWSTANIEM.
10. Procesjê i uroczyst¹ MSZÊ
ŒWIÊT¥ REZUREKCYJN¥ rozpoczniemy o godzinie 6:00. Msze œwiête
w Niedzielê Zmartwychwstania
jak i w Poniedzia³ek Wielkanocny
odprawiaæ bêdziemy tak, jak w ka¿¹
niedzielê – jeœli chodzi o godziny rozpoczynania.
11. Dla Stró¿ów i P³owiec Liturgia Wielkiego Pi¹tku rozpocznie siê o godzinie
17:00, zaœ Liturgia Wielkiej Soboty
o godzinie 18:00.
12. Œwiêcenie pokarmów w Stró¿ach
rozpoczniemy o godzinie 10:30,
a w P³owcach o godzinie 11:00.
13. Sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”
tym wszystkim, którzy z³o¿yli ofiary na
kwiaty do Bo¿ego Grobu.
15. Towarzystwo Pomocy im. Œw. Brata Alberta w Sanoku zwraca siê do nas
z uprzejm¹ proœb¹ o wsparcie ¿ywnoœciowe w Wielk¹ Sobotê, w czasie
œwiêcenia pokarmów. ¯ywnoœæ bêdzie
przeznaczona na sto³y biednych i potrzebuj¹cych podczas Œwi¹t Wielkanocnych. Jednoczeœnie Towarzystwo
przesy³a dla wszystkich Parafian,
Darczyñców i ludzi dobrego Serca,
¿yczenia œwi¹teczne.
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