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Królowo Polski, módl siê za nami
Uroczystoœæ 3 maja

Dekoracja koœcio³a na dzieñ 3 maja, fot. Zbigniew Krystyñski
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Najwiêkszy skarb - Jezus

W NUMERZE

Dziœ dzieñ Pierwszej Komunii œwiêtej w naszej parafii. Przygotowuj¹c
kazanie dla dzieci, którego g³ównym
motywem jest SKARB, pomyœla³em,
¿e i to rozwa¿anie mo¿e byæ poœwiêcone podobnemu tematowi. Jezus
bowiem mówi dziœ: „Niech siê nie
trwo¿y serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu
mego Ojca jest mieszkañ wiele”…
(J 14,1-2a). Jezus wskazuje wiêc, co
jest naszym najwiêkszym skarbem –
niebo, dom Ojca, wiecznoœæ. Aby ten
skarb zdobyæ musimy posiadaæ inny
skarb – skarb wiary. Bez wiary trudno
jest dojœæ do nieba, jest to nawet prawie niemo¿liwe, albowiem mówi Jezus:
„Kto nie uwierzy, bêdzie potêpiony”
(Mk 16,16).
Wiara jest wiêc drogocennym
skarbem, ale jednoczeœnie skarbem
niedocenionym. Jak¿e wielu z nas,
gdyby mia³o do wyboru wygranie
miliona w lotto, albo osi¹gniêcie wielkiej wiary, wybra³oby skarb ziemski.
Jak¿e wielu z nas, gdyby mia³o podj¹æ decyzjê: albo otrzymasz wielki
spadek, albo zapewnisz sobie bliskoœæ Jezusa przez ca³e ¿ycie, wybra³oby du¿¹ fortunê. Taki jest cz³owiek;
pragnie wiecznoœci i nieba, ale nieraz
nie ma na tyle si³ duchowych, aby
wiernie iœæ z Jezusem. £atwo zapominamy o tym, ¿e droga do nieba jest
nam znana, tylko my nie chcemy za
bardzo ni¹ iœæ. Przecie¿ Jezus mówi
dziœ: „Ja jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca
inaczej, jak tylko przeze Mnie…”
(J 14,6). Wystarczy wiêc s³uchaæ i naœladowaæ Jezusa, aby osi¹gn¹æ najwiêkszy skarb – ¿ycie wieczne.

Jeszcze jednym skarbem niedocenionym przez ludzi jest Eucharystia. To
pokarm na wiecznoœæ, to pokarm nieœmiertelnych, to chleb, który daje ¿ycie.
Jezus nam go pozostawi³ w chwili odej-

spowiedzi i komunii przystêpuj¹ tylko
raz na kilka lat, kiedy „przymusza” ich
jakaœ rodzinna uroczystoœæ. Jak¿e
marna jest ich wiara, jak¿e zapatrzeni
s¹ w inne skarby – bo nie ma czasu,

œcia z tego œwiata, a przecie¿ w takich
chwilach nie mówi siê o sprawach ma³o
istotnych. „Bierzcie i jedzcie to jest cia³o moje” (Mt 26,26). A wczeœniej,
w mowie eucharystycznej mówi³: „Kto
spo¿ywa ten chleb bêdzie ¿y³ na wieki” (J 6,51). Je¿eli Jezus jest nasz¹ drog¹,
prawd¹ i ¿yciem, to s³uchajmy Jego
s³ów. A Jego s³owa wyraŸnie wskazuj¹
na koniecznoœæ posilania siê Eucharysti¹. Kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³
na wieki, osi¹gnie kolejny SKARB, czyli nieœmiertelnoœæ z Bogiem.
Wiele osób, wielu chrzeœcijan,
przyjmuje czêsto Eucharystiê. Wielu
z nas w ka¿d¹ prawie niedzielê karmi
siê chlebem z nieba, niektórzy nawet
codziennie. Ale jest te¿ wielu, którzy
lekcewa¿¹ ten pokarm, którzy nie czuj¹
potrzeby korzystania ze SKARBU
Eucharystii. S¹ katolicy, którzy do

bo nie czujê potrzeby, bo nie wierzê…
Podobnie jest potem i u dzieci w
rodzinach. Tam, gdzie rodzice nie korzystaj¹ z Eucharystii regularnie, tam,
gdzie nie otwieraj¹ tej „skrzyni skarbów”, bo nie wierz¹ w jej wartoœæ, tam
i dzieci, przyjm¹ Komuniê raz czy drugi, a potem mówi¹ Jezusowi „do widzenia”. Wol¹ inne „skarby”: komputer, rower, tablet, zabawê, sport, naukê.
Czy dojd¹ tam z Jezusem, gdzie
„mieszkañ jest wiele…”
Pomyœlmy o naszej wierze, o naszych skarbach, o naszych wartoœciach. „Gdzie skarb twój, tam serce
twoje…” (Mt 6,21) – mówi Jezus. Oby
nasza wiara by³a na tyle mocna, abyœmy pamiêtali, ¿e naszym najwiêkszym
skarbem jest zawsze JEZUS.

Zbierzcie pozosta³e u³omki.............................….2
Kazanie fatimskie..............................................….4
Fatima – setna rocznica objawieñ…........................6
Uroczystoœæ 3 maja.............................................…9

Ks. Tomasz Grzywna

ŒWIÊTY JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR.....…12
Lectio Divina..............................................................…13
„Czeœæ Maryi, Czeœæ i Chwa³a....”......................…14
Og³oszenia i intencje…............................................16

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 19 (714) 14 maja 2017 r.

3

Imieniny ks. Proboszcza
W dniu imienin ks. Proboszcza, które przypadaj¹ 16 maja, sk³adamy najdostojniejszemu
Solenizantowi, serdeczne ¿yczenia obfitoœci ³ask Bo¿ych, darów i natchnieñ Ducha Œwiêtego,
zdrowia i si³ do pracy duszpasterskiej oraz dobroci i ¿yczliwoœci od ludzi. Niech œw. Andrzej
Bobola, Patron naszego Solenizanta, wyprasza Mu ³askê wiernoœci Bogu w ka¿dej chwili ¿ycia.
Kap³ani, Grupy Parafialne oraz wierni parafii
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Kazanie fatimskie
wyg³oszone dn. 6.05.2017 r.
Drodzy czciciele MB Fatimskiej!
W najbli¿szych dniach bêdziemy
prze¿ywaæ dok³adnie 100 rocznicê
pierwszego objawienia fatimskiego.
Przygotowywaliœmy siê do tego wydarzenia przez 9 lat Wielkiej Nowenny
Fatimskiej. Obecnie jest Rok Fatimski,
rok œwiêtowania Jubileuszu objawieñ,
ale te¿ rok ws³uchiwania siê w g³os
Maryi. Nie mo¿emy tylko œwiêtowaæ,
ale powinniœmy podj¹æ siê tego, co
najtrudniejsze, czyli odpowiedzi na
wezwania Maryi do modlitwy i pokuty za grzechy œwiata.
Zaledwie kilka tygodni temu na
kongregacji kap³añskiej goœci³
ks. Krzysztof Czapla, palotyn, odpowiedzialny za dzie³o fatimskie w Polsce. Wszystkim nam, kap³anom, przedstawia³ jak wa¿ne jest orêdzie Maryi,
jak wa¿ne jest jego podjêcie przez nas,
ludzi wierz¹cych. Co prawda, zazna-

czy³, objawienia prywatne nie s¹ do
koñca zobowi¹zuj¹ce do wiary w nie,
ale przecie¿, skoro Koœció³ je zatwierdzi³ i potwierdzi³, to nie jest to jakiœ
ma³o znacz¹cy fakt, ale wezwanie,
aby podejmowaæ nakaz Maryi z Fatimy. Ks. Czapla wyraŸnie podkreœli³,
¿e w³aœciwym dniem do wynagradzania Matce Bo¿ej za zniewagi i wspominania orêdzia fatimskiego nie jest
13-ty dzieñ miesi¹ca, ale ka¿da I sobota miesi¹ca. O takie nabo¿eñstwo do
Serca swego prosi³a Maryja, co wiêcej, mówi³a: „Mój Syn pragnie, aby
ustanowiæ œwiêto mego Niepokalanego Serca!” Potem jeszcze w czasie nastêpnych objawieñ, ju¿ jedynie dla
£ucji w Pontevedra dok³adniej wyjaœnia³a, czym jest to nabo¿eñstwo. Wynagradzanie Sercu Maryi w pierwsze
soboty miesi¹ca polega na:
1. Przyjêciu Komunii œwiêtej (wczeœniej nale¿y odbyæ spowiedŸ)

2. Odmówienie czêœci ró¿añca
3. Oko³o 15-minutowa medytacja na
temat zwi¹zany z tajemnicami ró¿añca
4. Uczynienie tego wszystkiego w intencji wynagrodzenia za zniewagi wobec Maryi.
Maryja prosi o spe³nienie tych
warunków przez piêæ kolejnych pierwszych sobót miesi¹ca i ka¿demu kto
to uczyni obiecuje, ¿e przyjdzie mu
z pomoc¹ w chwili œmierci i przeprowadzi go do ¿ycia wiecznego. Takie
wype³nienie orêdzia fatimskiego jest
w³aœciwe. Takie jest te¿ znaczenie tzw.
drugiej tajemnicy fatimskiej – ustanowienia nabo¿eñstwa I sobót.
Warto mo¿e jeszcze powróciæ do
wszystkich tajemnic fatimskich. £ucja
dopiero w 1941 roku otrzyma³a dodatkowe objawienie, które zezwala³o jej
na ujawnienie dwóch pierwszych tajemnic.
Pierwsza tajemnica fatimska
dotyczy piek³a. Zosta³a ona rozpowszechniona w 1941 roku, przez spisanie tzw. „Czwartego wspomnienia”
przez s. £ucjê. Tajemnica ta dotyczy
piek³a, do którego trafiaj¹ grzesznicy
i mówi o karze czekaj¹cej œwiat za jego
liczne zbrodnie. To ostrze¿enie przed
grzechem, który niszczy cz³owieka,
który sprawia, ¿e cz³owiek sam mo¿e
wybraæ dla siebie wieczne potêpienie.
W ten sposób Maryja wzywa grzeszników do opamiêtania siê, do odejœcia
z drogi z³a i powrotu do Boga.
W ramach tej tajemnicy Maryja zapowiedzia³a wybuch II wojny
œwiatowej, zapowiada³a tak¿e, ¿e nast¹pi g³ód, przeœladowanie Koœcio³a
i Ojca œwiêtego. Prosi³a tak¿e o poœwiêcenie Rosji Jej Niepokalanemu
Sercu. Zauwa¿my, ¿e gdy Rosja zosta³a powierzona Niep. Sercu Maryi, nied³ugo potem nast¹pi³o „nawrócenie
Rosji”. Nie chodzi tu o to, ¿e wszyscy
Rosjanie stali siê wzorowymi chrzeœcijanami (albo katolikami), ale o to,
¿e kraj ten wyzwoli³ siê z propagowanej ateistycznej ideologii. Od tego czasu ju¿ wiara chrzeœcijañska mo¿e byæ
tam wyznawana i wielu ludzi wróci³o
do wiary chrzeœcijañskiej, prawos³awnej, niektórzy te¿ mogli wróciæ do katolickiej wiary. To jest swoisty cud.
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Druga czêœæ tajemnicy fatimskiej
dotyczy nabo¿eñstwa pierwszych sobót miesi¹ca. Pocz¹tek tej tajemnicy
Maryja objawi³a pastuszkom fatimskim. Dzieci ujrza³y wtedy Serce Matki Bo¿ej otoczone cierniami, które wydawa³y siê je przebijaæ. Zrozumia³y,
¿e Serce Maryi jest przebijane przez
grzechy ludzkoœci i ¿e Maryja pragnie
zadoœæuczynienia tych boleœci poprzez modlitwê i pokutê kochaj¹cych
J¹ czcicieli i ustanowienie na œwiecie
nabo¿eñstwa do Jej Niepokalanego
Serca. Maryja wtedy prosi³a: „Ofiarujcie siê za grzeszników i mówcie
czêsto, zw³aszcza, gdy bêdziecie ponosiæ ofiary: O Jezu, czyniê to z mi³oœci do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadoœæuczynienie
za grzechy pope³nione przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi”
Pe³ne objawienie tej tajemnicy nast¹pi³o w czasie dodatkowego objawienia s. £ucji 10 grudnia 1925 roku
w klasztorze Pontevedra. Tym razem
Maryja objawi³a siê z Dzieci¹tkiem
Jezus. Maryja wtedy powiedzia³a
„Córko, oznajmij w moim imieniu,
¿e przybêdê w godzinie œmierci z ³askami potrzebnymi do zbawienia do tych
wszystkich, którzy przez piêæ miesiêcy w pierwsze soboty odprawi¹ spowiedŸ, przyjm¹ Komuniê œwiêt¹, odmówi¹ jeden ró¿aniec i przez 15 minut
rozmyœlania nad piêtnastu tajemnicami ró¿añca towarzyszyæ mi bêdê
w intencji zadoœæuczynienia.”
Dlaczego tych sobót ma byæ piêæ?
– Jezus objawi³ £ucji dos Santos,
¿e chodzi o piêæ zniewag, którymi ludzie obra¿aj¹ Niepokalane Serce
Maryi
1. obelgi przeciw Jej Niepokalanemu
Poczêciu
2. przeciw Jej Dziewictwu
3. przeciw Jej Bo¿emu macierzyñstwu
4. obelgi, przez które usi³uje siê wpoiæ
w serca dzieci obojêtnoœæ, wzgardê, a
nawet nienawiœæ wobec nieskalanej
Matki
5. bluŸnierstwa, które zniewa¿aj¹
Maryjê w Jej œwiêtych wizerunkach

z Fatimy –
„Zobaczyliœmy po lewej stronie
naszej Pani anio³a, który trzyma³ w lewej rêce ognisty miecz. Iskrz¹c siê
wyrzuca³ on jêzyki ognia, które zdawa³o siê, ¿e podpal¹ œwiat, ale gas³y
one w zetkniêciu z blaskiem, jaki promieniowa³ z prawej rêki naszej Pani
w jego kierunku. Anio³ wskazuj¹c
praw¹ rêk¹ ziemiê powiedzia³ mocnym
g³osem: „Pokuta, pokuta, pokuta”. I
zobaczyliœmy w nieogarnionym œwietle, którym jest Bóg, biskupa odzianego w biel, mieliœmy przeczucie, ¿e to
jest Ojciec œwiêty.
I zobaczyliœmy wielu innych biskupów, kap³anów, zakonników i zakonnic wchodz¹cych na strom¹ górê, na
której szczycie znajdowa³ siê wielki
krzy¿ zbity z nieociosanych belek.
Ojciec œwiêty zanim tam dotar³, przeszed³ przez wielkie miasto, w po³owie
zrujnowane i na po³y dr¿¹cy, chwiejnym krokiem, udrêczony bólem i cierpieniem, szed³, modl¹c siê za dusze
martwych ludzi, których ci¹gle napotyka³ na swojej drodze. Doszed³szy do
szczytu góry, klêcz¹c u stóp wielkiego krzy¿a, zosta³ zabity przez grupê

¿o³nierzy, którzy ugodzili go pociskami z broni palnej i z ³uku. (…) I w ten
sposób zginêli tak¿e inni biskupi, kap³ani, zakonnicy, zakonnice oraz wiele
osób œwieckich mê¿czyzn i kobiet, ró¿nych klas i pozycji.”
Ojciec œw. Jan Pawe³ II wiedzia³
o tzw. trzeciej tajemnicy, ale zapozna³
siê z ni¹ dopiero po zamachu na swe
¿ycie w maju 1981 roku. Ojciec œw. interpretowa³ j¹ jako zapowiedŸ zamachu na jego ¿ycie. I wyraŸnie zaznacza³, ¿e to Maryja uratowa³a go od
œmierci, dlatego z³o¿y³ u Jej stóp
w Fatimie swe zakrwawione szaty
oraz w Jej koronie umieœci³ kule zamachowca.
W 2000 roku, z okazji Wielkiego
Jubileuszu, ta wizja zosta³a ujawniona. Ka¿dy mo¿e j¹ odczytywaæ w duchu wiary i podejmowaæ wezwanie
Matki Bo¿ej.
Co dalej? Bêdziemy przypominaæ orêdzie fatimskie, bêdziemy o nim
mówiæ, modliæ siê, dziêkowaæ, wielbiæ
Pana Boga przez Maryjê. Prze¿yjmy
piêknie ten czas Jubileuszu.
Ks. Tomasz Grzywna

Na koniec jeszcze parê s³ów o trzeciej tajemnicy fatimskiej. By³a ona przekazana przez £ucjê do Rzymu i skrywana w archiwach Watykañskich na
polecenie Matki Bo¿ej. Tylko papie¿e
mieli do niej dostêp. W roku 2000 Jan
Pawe³ II ujawni³ zapis tej tajemnicy.
Mówi ona o wizji, któr¹ mia³a £ucja
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Fatima – setna rocznica objawieñ
c. d.
Pos³annictwo Anio³ów1
Chc¹c w³aœciwie odczytaæ objawienia fatimskie trzeba siêgn¹æ do
przes³ania przekazanego przez Anio³a. Trzeba tak¿e zadaæ sobie pytanie:
kim s¹ anio³owie? Najlepiej jest siêgn¹æ do Katechizmu Koœcio³a Katolickiego (KKK), który temat ten ujmuje w formie syntezy, ukazuj¹c to, co
jest najbardziej istotne.
Istnienie anio³ów to prawda wiary
– naucza Katechizm (328): „Istnienie
istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Œwiête nazywa ogólnie anio³ami, jest prawd¹ wiary”. nas najbardziej mo¿e interesowaæ pytanie: „Kim
s¹ anio³owie?” (329-330). Anio³ jest
duchem, który ma do spe³nienia okreœlone zadania. Ma wype³niæ zlecon¹
przez Boga pos³ugê: „anio³owie s¹ s³ugami i wys³annikami Boga. Poniewa¿
zawsze kontempluj¹ „oblicze Ojca…
który jest w niebie” (Mt 18,10), s¹
wykonawcami Jego rozkazów, „by s³uchaæ g³osu jego s³owa” (Ps 103,20)”.
Dla nas wa¿y jest przekaz biblijny.
Samo s³owo „anio³” w Piœmie Œwiêtym
pojawia siê 314 razy. Wielokrotnie pojawia siê termin „anio³ Pañski”, czasem cherubin czy te¿ cherub, a tak¿e
archanio³, serafin czy anio³ niszczyciel.
Bli¿ej precyzuj¹c naturê anio³ów, powiemy, ¿e s¹ to Bo¿y pos³añcy, Bo¿y
wys³annicy. Pe³ni¹ podobn¹ funkcjê
do pos³ugi kap³añskiej.
Mo¿na tez powiedzieæ, ¿e samo
s³owo „anio³” oznacza pos³a, niebieskiego wys³annika. Swoje zadania
mog¹ pe³niæ tylko z polecenia samego
Boga. Dobrze to oddaja s³owa adwentowej pieœni „Archanio³ Bo¿y Gabryjel”, który „z majestatu Trójcy Œwiêtej” sprawowa³ poselstwo do Maryi.
W tej¿e pieœni powtarzaj¹ siê takie s³owa, jak „poselstwo” czy „pose³”:
„Ale pose³ z wysokoœci, nape³nion
Boskiej m¹droœci…”
„Temu Panna uwierzy³a, przyzwalaj¹c, tak mówi³a: „ Poœle Boga wiecznego, gdy¿ to wo³a Pana mego”.
W tych prostych s³owach opartych na tekœcie biblijnym (£k 1,26-38)
zawarta jest prawda o pos³anniczej roli

anio³ów. Bibliœci, dogmatycy, bardzo
szczegó³owo opisuj¹ rolê anio³ów
w dziejach narodu wybranego, a wiêc
w Starym i Nowym Testamencie. Zawsze anio³ (dobry anio³) jest przedstawicielem Boga, jest tym, który wyjaœnia Bo¿e zamiary, jest t³umaczem
Bo¿ych zamiarów, jak choæby w przypadku Zwiastowania2.
Tekstów mówi¹cych o anio³ach
jest bardzo wiele. Rzecz¹ niemo¿liw¹
jest ukazanie ich choæby w wersji skróconej, ale w tym miejscu trzeba wspomnieæ o trzech archanio³ach, którzy s¹
znani z imienia: Gabriel (Dn 8,16; 9,21)
Micha³ (Dn 10,13.21; 12,1) i Rafa³ (Tb
3,17; 5,4; 9,1.5; 12,15). Ich liturgiczne
œwiêto obchodzone jest 29 wrzeœnia.
Popatrzmy na tych¿e Archanio³ów,
najpierw Micha³a i Gabriela, w oparciu o Ksiêgê Daniela. Nam, mieszkañcom Sanoka, powinna byæ szczególnie bliska postaæ œw. Micha³a
Archanio³a, wiêc od naszego patrona
zaczniemy.
Œwiêci Archanio³owie
w Ksiêdze Daniela:
Œw. Micha³ Archanio³ i Œw. Gabriel
Od niepamiêtnych czasów patronem miasta Sanoka jest œw. Micha³
Archanio³. Wed³ug historyków dwa
pierwsze koœcio³y jakie istnia³y w Sanoku jako patrona mia³y tego Œwiêtego Archanio³a. Dziœ pozosta³ nam
„Plac œw. Micha³a”. Jest on obecny
nawet w herbie miasta. To wielkie wyró¿nienie dla miasta, a jednoczeœnie
i zobowi¹zanie do naœladowania go
w œwiêtoœci ¿ycia, w jego zawo³aniu
„Któ¿ jak Bóg”.
Swoj¹ uwagê odnoœnie œw. Micha³a Archanio³a skoncentrujemy w oparciu o Ksiêgê Daniela. Trzeba tak¿e zauwa¿yæ, ¿e w Piœmie œwiêtym Starego
i Nowego Testamentu w wielu miejscach jest mowa o anio³ach, jako
Bo¿ych pos³añcach, czy tych, którzy
stoj¹ przed tronem Boga i adoruj¹ Jego
majestat. Popatrzymy tak¿e na innych
anio³ów, których wymienia prorok
Daniel.
Ksiêga proroka Daniela, jak us³yszymy, jest pe³na anio³ów, ca³ych chórów anielskich. One wielbi¹ Boga, pe³ni¹ Jego polecenia, cz³owiekowi
utrudzonemu towarzysz¹ w niedoli,

zjawiaj¹ siê jakby w powiewie orzeŸwiaj¹cego wiatru (3,50), w bia³ych,
lnianych szatach (10,5), czasem podobni do wygl¹du mê¿czyzny (8,15),
nios¹ mu pocieszenie, rozmawiaj¹
(8,18), w serca wlewaj¹ nadziejê, zawsze wskazuj¹ na Najwy¿szego przekazuj¹c Jego wolê (5,5). Cz³owiekowi
znajduj¹cemu siê w niebezpieczeñstwie w porê przychodz¹ z pomoc¹
(6,23). W przypadkach wymagaj¹cych
niesienia natychmiastowej pomocy
poruszaj¹ siê „z prêdkoœci¹ wiatru”
(14,36)3. T³umacz¹ znaczenie rzeczy
zawi³ych (7,15-16; 8,16). Czasem przylatuj¹ pospiesznie, aby wyjaœniæ te
trudne sprawy (9,21). Przychodz¹ nawet, aby udzielaæ „zrozumienia tego”
(10,14), co nas spotka. Dowiadujemy
siê, ¿e wœród nich s¹ anio³owie, którzy maj¹ pieczê nad poszczególnymi
narodami, miejscowoœciami, jak i poszczególnymi ludŸmi. Dowiadujemy
siê, ¿e wœród nich jest odpowiednia
hierarchia, a w niej donios³¹ rolê odgrywaj¹ anio³owie Micha³ i Gabriel.
Spotkanie z nimi powoduje, ¿e cz³owiek niekiedy staje przera¿ony, oszo³omiony, zaskoczony (8,17-18; 10,7-9).
Pomoc niektórych anio³ów, jak Micha³a, jest bardziej skuteczna od innych
(10,21b). Anio³owie t³umacz¹ zawi³oœci ¿ycia ucz¹c g³êbi postrzegania
swoich dziejów czy dziejów narodów.
Wynika to z t³umaczenia ka¿dej wizji,
których w tej Ksiêdze nie brakuje.
Ksiêga ta nie wspomina o Rafale. Dowiadujemy siê, ¿e bior¹ one udzia³
w os¹dzaniu czynów ka¿dego cz³owieka po jego zejœciu z tego œwiata. Jest
miêdzy nimi „pewne podporz¹dkowanie, zale¿noœæ, jeœli chodzi o moc i komunikowanie siê”4. S¹ to istoty tajemnicze: Czuwaj¹ce i Œwiête.
Ksiêga Daniela we fragmencie,
który zosta³ odczytany (7,9-10.13-14),
mówi nam o zastêpach anio³ów, które
s³u¿¹ Bogu. Czytanie to jest pe³ne
dostojeñstwa, majestatu. Nosi ono
znamiona królewskoœci o czym œwiadczy tron i dostojnoœæ szat, w jakie
ubrany jest Przedwieczny czy te¿ Starowieczny, jak jest w innym t³umaczeniu. Jest to imiê Boga, co oznacza panowanie nad œwiatem, nad czasem,
a tak¿e wieczne, niekoñcz¹ce siê bytowanie. S³u¿y Mu „tysi¹c tysiêcy”,
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„a dziesiêæ tysiêcy po dziesiêæ tysiêcy sta³o przed Nim”. To zastêpy anio³ów. Majestat Boga podkreœlaj¹ tak¿e
ogniste p³omienie i strumienia ognia.
W takiej scenerii dokonuje siê s¹d
Bo¿y: „S¹d zasiad³ i otwarto ksiêgi”.
S¹ to ksiêgi naszych, ludzkich czynów,
dobrych i z³ych.
Prorok patrzy w nocnych widzeniach i dostrzega na ob³okach postaæ
Syna Cz³owieczego. Jest to postaæ,
której powierzono „panowanie, chwa³ê
i w³adzê królewsk¹”, a której s³u¿yæ
bêd¹ „wszystkie narody, ludy i jêzyki”, a Jego panowanie bêdzie
wieczne. To postaæ ludzka, ale
jednoczeœnie nadnaturalna,
nadludzka. Tytu³em tym bêdzie siê pos³ugiwa³ Jezus
Chrystus, a wiêc jest to rys
mesjañski.
Tak¿e jeden z anio³ów wyjaœnia Danielowi sens wizji
dotycz¹cy czterech bestii
(7,1-8): „Zbli¿y³em siê do jednego ze stoj¹cych i zapyta³em
o w³aœciwe znaczenie tego
wszystkiego” (7,16). Otrzymuje zadowalaj¹c¹ odpowiedŸ.

dasz w otch³anie,
co na Cherubach zasiadasz pe³en chwa³y i wywy¿szony na wieki.
Anio³owie Pañscy, b³ogos³awcie
Pana,
chwalcie i wywy¿szajcie Go na wieki!” (3,55.58).
To wzbudzi³o nawet podziw, refleksjê i wyznanie wiary samego Nabuchodonozora, króla babiloñskiego,
który wyzna³: „Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg Szadraka, Meszaka i AbedNega, który pos³a³ swego anio³a,
by uratowa³ swoje s³ugi. W Nim po-

Przypatrzmy siê w wielkim skrócie
i uproszczeniu (poza omówionym ju¿
fragmentem) na anio³ów, którzy wystêpuj¹ tylko w Ksiêdze Proroka Daniela. Oto trzej m³odzieñcy, wygnañcy judejscy, Chananiasz, Miszael
i Azariasz, uprowadzeni do Babilonu,
zmuszani s¹ do oddawania czci z³otemu pos¹gowi, co jest sprzeczne z religi¹ ¿ydowsk¹, z judaizmem. Za zlekcewa¿enie polecenia królewskiego
grozi³a im kara œmierci. Nie ugiêli siê.
Zostali zwi¹zani i wtr¹ceni do rozpalonego pieca, stale podsycanego do
wiêkszego p³omienia. P³omienie jednak
ich nie obejmowa³y, a oni „jakby jednym g³osem wys³awiali, wychwalali
i b³ogos³awili Boga” (3,51). Oto sta³
siê cud: „anio³ Pañski zst¹pi³ do pieca
(...) i usun¹³ p³omieñ ognia z pieca,
sprowadzaj¹c do œrodka pieca jakby
orzeŸwiaj¹cy powiew wiatru, tak ¿e
ogieñ nie dosiêgn¹³ ich wcale, nie
sprawi³ im bólu ani nie wyrz¹dzi³
krzywdy” (3,49-50). Anio³ jest tu opiekunem ludzi znajduj¹cych siê w potrzebie, w trudnej sytuacji.
Ocaleni, ci m³odzi ch³opcy judejscy, œpiewaj¹ pieœñ, w której zawieraj¹ siê s³owa modlitwy uwielbienia:
„B³ogos³awiony jesteœ Ty, co spogl¹-

k³adali sw¹ ufnoœæ i przekroczyli nakaz królewski, oddaj¹c swe cia³a, aby
nie oddawaæ czci ani pok³onu innemu
bogu poza Nim” (3,95). Te imiona zosta³y nadane tym trzem m³odzieñcom
na znak zale¿noœci od w³adzy króla
Nabuchodonozora. By³ on pe³en pychy i wynios³oœci, przypisuj¹c wszystkie osi¹gniêcia sobie. Nie uznawa³ on,
¿e „Najwy¿szy jest w³adc¹ nad królestwem ludzkim” (4,29). Kiedy straci³
panowanie, wtedy uœwiadomi³ sobie
jej przyczyny, wyznaj¹c swoje grzechy i wys³awiaj¹c Najwy¿szego. Wczeœniej nie pos³ucha³ Bo¿ych wys³añców o imionach Czuwaj¹cy i Œwiêty
(4,10). Pycha zgubi³a zbyt pewnego
siebie Nabuchodonozora. Gubi nadal
ró¿nych pysza³ków, tyranów, despotów. Dokonuje siê to w ró¿ny sposób:
wczeœniej czy póŸniej. W³adcy tego
œwiata nie mog¹ byæ absolutnymi panami ¿ycia i œmierci. Czytamy dalej
w tej Ksiêdze pe³nej tajemnic, ¿e trzeba s³uchaæ Czuwaj¹cych i Œwiêtych:
„Wed³ug postanowienia Czuwaj¹cych
(taki jest) dekret, sprawa rozstrzygniêta przez Œwiêtych, aby wszyscy ¿yj¹cy wiedzieli, ¿e Najwy¿szy jest w³adc¹
nad królestwem ludzkim. Mo¿e je daæ,
komu zechce, mo¿e ustanowiæ nad nimi

najni¿szego z ludzi” (4,14). Wed³ug
wiary ka¿dy kraj ma swego opiekuna,
nawet ka¿de miasto czy miejscowoœæ,
a tak¿e ka¿dy cz³owiek ma nad sob¹
Czuwaj¹cego i Œwiêtego, aby go
strzeg³ przed z³em. Swojego anio³a
opiekuna maj¹ tak¿e poszczególne koœcio³y (Ap 1,20).
Anio³ów opiekuñczych maj¹ poszczególne narody, którzy dbaj¹
o sprawy im powierzone: „ksi¹¿ê królestwa Persów sprzeciwi³ mi siê (...).
Wtedy przyby³ mi z pomoc¹ Micha³,
jeden z pierwszych ksi¹¿¹t” (Dn
10,13), który cieszy siê
szczególnymi wzglêdami
(10,21b). On jest wodzem
anio³ów.
Nabuchodonozor s³yszy „g³os z nieba” (4,28) co
do swojej smutnej i przykrej
przysz³oœci, która bêdzie dla
niego bolesnym doœwiadczeniem i trwaæ bêdzie tak
d³ugo, dopóki nie uzna on,
„¿e Najwy¿szy jest w³adc¹
nad królestwem ludzkim”
(4,29). Upokorzony nawraca siê, a wraz z nawróceniem
wraca w³adza królewska.
Z pokor¹ wychwala Najwy¿szego
(4,34): „Ja, Nabuchodonozor, wychwalam teraz, wywy¿szam i wys³awiam
Króla Nieba. Bo wszystkie Jego dzie³a
s¹ prawd¹, a drogi Jego sprawiedliwoœci¹, tych zaœ, co postêpuj¹ pysznie, mo¿e On poni¿yæ” (4,34). Ten
„g³os z nieba”, jak i „rêka, która nakreœli³a (...) pismo” (5,24) obwieszczaj¹ce Baltazarowi smutny koniec jego
rz¹dów, przez niektórych s¹ uto¿samiane z dzia³aniem anio³ów. Król Baltazar
dopuœci³ siê bowiem œwiêtokradztwa,
gdy¿ ucztuj¹c pi³ wino z naczyñ skradzionych ze Œwi¹tyni jerozolimskiej
(5,23), wychwalaj¹c „bogów srebrnych i z³otych, miedzianych, ¿elaznych, drewnianych i kamiennych,
którzy nie widz¹, nie s³ysz¹ i nie rozumiej¹. Bogu zaœ, w którego mocy jest
twój oddech i wszystkie twoje drogi,
czci nie odda³eœ”.
Bardzo wyraŸnie o roli anio³ów
mówi opowiadanie o Danielu wrzuconym do lwiej jamy. Król Dariusz naciskany przez urzêdników i satrapów,
którzy „z³ym okiem” patrzyli na Daniela, wyda³ dekret nakazuj¹cy oddawanie mu czci boskiej. Daniel jednak nie
odst¹pi³ od wiary praojców i modli³ siê
codziennie do Pana Boga. Zauwa¿o-
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ny, zosta³ oskar¿ony przed królem,
który bola³ nad Danielem, gdy¿ bardzo go ceni³. Jednak wykonanie dekretu musia³o byæ spe³nione. Naciskany przez oskar¿ycieli poleci³ wrzuciæ
Daniela do jaskini lwów. Lwy jednak
nie wyrz¹dzi³y mu najmniejszej krzywdy. Daniel wyzna³: „Mój Bóg pos³a³
swego anio³a i on zamkn¹³ paszczê
lwom; nie wyrz¹dzi³y mi one krzywdy,
poniewa¿ On uzna³ mnie za niewinnego” (6,23). Wobec tak niespodziewanej interwencji, król Dariusz wychwala Boga, „który ratuje i uwalnia,
dokonuje znaków i cudów na niebie
i na ziemi” (6,28). Anio³owie tak¿e
doprowadzaj¹ do wiary w Boga prawdziwego. Wpierw jednak trzeba
przejœæ przez ró¿ne doœwiadczenia
i umieæ odczytywaæ znaki czasów.
Inny anio³, Gabriel (8,15-27; 9,2027; 10,9 n), którego imiê wystêpuje tu
po raz pierwszy w Piœmie œwiêtym,
a oznacza „m¹¿, cz³owiek Boga”, t³umaczy Danielowi wizjê czy te¿ walkê
barana i koz³a. Widzenie to – t³umaczy
Gabriel – „odnosi siê do czasów ostatecznych” (8,17). T³umaczy to bardzo
obszernie. Wszystko to ma zwi¹zek
z dzia³aniami królów, którzy w ró¿ny
sposób podchodzili do swoich obowi¹zków i którzy w ró¿ny sposób traktowali naród wybrany. Wizja jest wymierzona przeciwko królom,
ówczesnym rz¹dcom, którzy nie respektowali Prawa Bo¿ego, którzy kierowali siê zuchwa³oœci¹ w stosunku
do wygnañców, którzy byli przez nich
ciemiê¿eni. Jest tu mowa o gniewie
Boga (8,19). Doœwiadczenie bowiem
jakie spad³o na naród wybrany jest
wynikiem lekcewa¿enia czci jedynego
Boga, jest zdrad¹ Boga prawdziwego,
a uleganie obcym, fa³szywym bo¿kom,
co by³o tak mocno piêtnowane przez
proroków. Ten gniew bêdzie trwa³
przez czas okreœlony, a potem siê skoñczy, gdy¿ Bóg oka¿e swoje zmi³owanie i litoœæ nad uciemiê¿onymi ludŸmi.
Tak¿e Gabriel t³umaczy Danielowi proroctwo o siedemdziesiêciu
tygodniach. Wyznaje Daniel: „Gdy
jeszcze mówi³em i modli³em siê, wyznaj¹c grzechy swoje, swojego narodu, Izraela, i sk³adaj¹c przed Panem,
Bogiem moim, swe b³agania za œwiêt¹
górê mojego Boga, gdy wiêc jeszcze
wymawia³em (s³owa) modlitwy, m¹¿
Gabriel, którego spostrzeg³em przedtem, przyby³ do mnie lec¹c pospiesznie oko³o czasu wieczornej ofiary.

Przyby³, rozmawia³ ze mn¹ i powiedzia³:
‘Danielu, wyszed³em teraz, by ci daæ
ca³kowite zrozumienie. Gdy zacz¹³eœ
swe b³agalne modlitwy, wypowiedziano s³owo, ja zaœ przyby³em, by ci je
oznajmiæ. Ty jesteœ bowiem {mê¿em}
umi³owanym. Przeniknij wiêc s³owo
i zrozum widzenie” (9,20-23). To by³o
wielkie przygotowanie do zrozumienia
bardzo trudnej wizji dotycz¹cej sensu
owych siedemdziesiêciu tygodni
(9,24-27).
Daniel tak¿e nad Tygrysem
mia³ wizjê mê¿a w bia³ych szatach. By³o
to za panowania króla perskiego Cyrusa: „Oto [sta³] pewien cz³owiek ubrany w lniane szaty” (10,5). By³ to anio³,
który przygotowywa³ Daniela do przyjêcia s³owa Bo¿ego (10,11). By³o to
prze¿ycie dojmuj¹ce, przera¿aj¹ce,
które wywar³o na Danielu ogromne
wra¿enie. Bibliœci mówi¹, ¿e chodzi tu
najprawdopodobniej o archanio³a Gabriela. Który wczeœniej towarzyszy³
Danielowi. Ten¿e anio³ przekazuje Danielowi, ¿e w pokonaniu trudnoœci
dotarcia do niego, pomóg³ mu anio³
„Micha³, jeden z pierwszych ksi¹¿¹t”
(10.13). Przy tej okazji mówi, ¿e Micha³a
pozostawi³ „przy królach Persów”
(w. 13), co t³umaczy siê, ¿e ka¿dy naród ma swojego anio³a, opiekuna, przekaziciela woli Bo¿ej. Ów tajemniczy
anio³ (Gabriel?) pozosta³ przy Danielu
reprezentuj¹cym Judejczyków. Pomoc
Micha³a w trudnych sytuacjach jest
bardzo skuteczna: „Nikt zaœ nie mo¿e
mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyj¹tkiem waszego ksiêcia Micha³a”
(10,21b). O Michale mówi tak¿e dwunasty rozdzia³ Ksiêgi Daniela:
„W owych czasach wyst¹pi Micha³,
wielki ksi¹¿ê, który jest opiekunem
dzieci twojego narodu” (12,1). Ingerencja Micha³a bêdzie bardzo korzystna dla Judejczyków, zes³añców, bêd¹cych ju¿ teraz w niewoli perskiej,
ale oczekuj¹cych na dekret Cyrusa.
Kolejny raz Daniel spotyka, tym razem, „dwóch innych ludzi” (12,5) ubranych w lniane czyli bia³e szaty, co odnosi siê do anio³ów. Jeden z nich
przysiêgaj¹c na „Wiecznie ¯yj¹cego”
wieœci: „To wszystko dokona siê,
kiedy dobiegnie koñca moc niszczyciela œwiêtego narodu” (12,7).
To Bo¿y pos³añcy, którzy maj¹ do
spe³nienia niekiedy wielkie, powa¿ne
zadania, jak w przypadku archanio³a
Gabriela zwiastuj¹cego Maryi, ¿e pocznie i porodzi Syna. S¹ oni oddani

Bogu. Choæ s¹ na us³ugach samego
Boga, to jednak mo¿na siê do nich
modliæ, prosz¹c o wsparcie, opiekê,
pomoc. Ju¿ œw. Justyn, mêczennik
(+165) mówi o zwyczaju modlitwy do
œwiêtych anio³ów. Dla nas, którzy czcimy œw. Micha³a Archanio³a, niech ta
uroczystoœæ bêdzie zachêt¹ do oddawania nale¿nej czci anio³om, a g³ównie œw. Micha³owi Archanio³owi.
Niech nas prowadzi œcie¿kami swojego ¿ycia ku wiecznej szczêœliwoœci,
niech przestrzega, niech uczy, niech
cierpliwie t³umaczy co dobre, a co z³e,
za czym warto iœæ, a z czego nale¿y
zrezygnowaæ.
ks. Andrzej Skiba
1

Opracowanie na podstawie: M. Rojek ks., Angelologia i demonologia. Sk
rypt dla studentów teologii (do u¿ytku wewnêtrznego), Przemyœl 1999, ss.
11-81. Obecny ks. bp podaje w swoim
skrypcie bardzo bogat¹ literaturê
przedmiotu; red.: M. Drozdek SAC,
Fatima dziœ, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1999, ss. 91-102;
Siostra Maria £ucja od Jezusa i Niepokalanego Serca, Apele Orêdzia Fatimskiego, Pallottinum, Sanktuarium
MB Fatimskiej – Zakopane 2001; ss.
39-43; J. Drozd SDS, Orêdzie Niepokalanej, Wydawnictwo SALWATOR,
Kraków 2005; W. £aszewski, Fatima.
Stuletnia tajemnica. Nowo odkryte
dokumenty 1915-1929, Wydawca
Fronda, Warszawa 2015; J. C. das Neves, £ucja z Fatimy i jej kuzyni, Edycja Œwiêtego Paw³a, Czêstochowa
2016; ten¿e, Stulecie fatimskie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017;
W. Wagner ORC, Anio³ z Fatimy, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2017; Wielka ksiêga Fatimy, opracowanie i redakcja Barbara Legutko, Wydawnictwo
M, Kraków 2017; S. Gaeta, Fatima. Ca³a
prawda. Historia i tajemnica, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2017; G. Górny,
J. Rosikoñ, Tajemnice Fatimy. Najwiê
kszy sekret XX wieku, Rosikon Press
2016, Izabelin – Warszawa; R. Allegri,
Papie¿ z Fatimy, Œwiat Ksi¹¿ki,
Warszawa 2008.
2
Anio³owie, w: Nowa Encyklopedia
Chrzeœcijañstwa, Wydawnictwo JEDNOŒÆ, Kielce2017, s.40-42.
3
Biblia Paulistów t³umaczy: „szumie
swojego wichru” (14,36).
4
M. Polak, Anio³owie w historii
zbawienia, Michalineum 2001, s. 117.
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Uroczystoœæ 3 maja
Fotorelacja p. Zbigniew Krystyñski
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ŒWIÊTY JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR
(1842-1924)1
Wizerunek Maryi,
Matki Najœwiêtszej,
w ujêciu œw. Józefa Sebastiana
Pelczara w oparciu o jego
„Æwiczenia Duchowe”.
Wizerunek Maryi w ujêciu œw. Józefa S. Pelczara, biskupa przemyskiego, mieni siê wielobarwn¹ têcz¹, u¿ywaj¹c s³ów pe³nych piêkna
i donios³oœci. Nasz autor Jej wizerunek ukazuje ca³oœciowo we wszystkich tajemnicach ¿ycia Maryi, która
jest arcydzie³em Bo¿ej mi³oœci. Jêzyk
nasz jest za ubogi, aby w pe³ni móg³
oddaæ g³êbiê ¿ycia duchowego i piêkna Maryi. Aby jednak w jakiœ sposób
ukazaæ kim jest Matka Najœwiêtsza, to
id¹c za takimi mistrzami jak œw. Tomasz
z Akwinu czy œw. Bernard, u¿ywa ró¿nych porównañ, aby przez podobieñstwo przybli¿yæ obraz Maryi, „nazywaj¹c Najœwiêtsz¹ Pannê Niebem, w
którym Trójca Œwiêta objawi³a sw¹
chwa³ê; to tronem, na którym sam Syn
Bo¿y zasiad³; to sal¹ godow¹, w której Bóstwo zaœlubi³o siê z cz³owieczeñstwem; to owieczk¹ niepokalan¹, która porodzi³a Baranka Bo¿ego; to ark¹,
w której przebywa³a prawdziwa Manna; to o³tarzem, na którym z³o¿ony jest
Chleb ¯ycia; to zorz¹ niebiesk¹, która
sprowadzi³a S³oñce Sprawiedliwoœci;
to wreszcie arcydzie³em stworzenia i
cudem cudów”.
Zachêca s³owami œw. Tomasza
z Villanueva: „Rozwi¹¿ wiêzy myœlom
swoim, rozpuœæ skrzyd³a rozumowi
i wystaw sobie w duszy Dziewicê najczystsz¹, najm¹drzejsz¹, najpiêkniejsz¹, najpobo¿niejsz¹, najpokorniejsz¹, naj³agodniejsz¹, pe³n¹ ³ask,
pe³n¹ œwiêtoœci, wszystkimi cnotami
jaœniej¹c¹, wszystkimi darami ub³ogos³awion¹, Bogu najmilsz¹; jak mo¿esz
tak pomna¿aj; jak zdo³asz, tak dodawaj; wiêksza jest ta Dziewica,
wspanialsza ta Dziewica, wy¿sza
ta Dziewica”.
Te przymioty Maryi tak wychwalane przez naszego œwiêtego Biskupa
motywuje tym, ¿e Maryja dlatego
zosta³a tak wysoko wyniesiona, do tak
wielkiej godnoœci, bo za spraw¹

Ducha Œwiêtego zostanie Matk¹ Syna
Bo¿ego; Matk¹ Boga – Cz³owieka.
W takim przypadku nie ma ju¿ wy¿szej
godnoœci, dlatego „postanowi³ Bóg
zlaæ na Ni¹ ca³¹ pe³niê swoich ³ask,
których pierwsz¹ mia³o byæ zachowanie Jej od grzechu pierworodnego,
czyli Niepokalane Poczêcie”. Nasz
Œwiêty ukazuje nam, ¿e Bóg od wieków „upatrzy³” J¹ sobie i „nazwa³ J¹
w Piœmie œw. ca³¹ piêkn¹, ³aski pe³n¹,
b³ogos³awion¹”. Skoro mia³a zostaæ
Matk¹ Boga – Cz³owieka, to wypada³o, „aby ta Matka by³a ze wszech miar
godna Jego œwiêtoœci, a wiêc by³a
Dziewic¹ pe³n¹ ³ask, pe³n¹ cnót, zawsze czyst¹, zawsze œwiêt¹, s³owem
Niepokalan¹”. Swoje g³êbsze uzasadnienie opiera na tekœcie biblijnym
z Listu do Hebrajczyków (7,26): Takiego bowiem potrzeba nam by³o arcykap³ana: œwiêtego, niewinnego,
nieskalanego, oddzielonego od
grzeszników; podobnie i o Najœwiêtszej Pannie trzeba powtórzyæ: Takiej
potrzeba nam by³o Matki Najwy¿szego Kap³ana, œwiêtej, niewinnej, Niepokalanej, od³¹czonej od grzeszników”. Jego motywacja siêga jeszcze
dalej, bowiem odwo³uje siê do dzia³ania Ducha Œwiêtego, który odwiecznie postanowi³ „uczyniæ z Najœwiêtszej Panny wspania³y przybytek,
w którym za Jego spraw¹ S³owo Przedwieczne mia³o przyj¹æ cia³o ludzkie
z cia³a Maryi, czyli wynieœæ J¹ do godnoœci swojej Oblubienicy; móg³¿e wiêc
dopuœciæ, aby ten przybytek choæ na
chwilê zosta³ splamiony, aby ta Oblubienica by³a choæ na jedno okamgnienie nieprzyjació³k¹ Boga i niewolnic¹
czarta? Zaiste, nieskoñczona mi³oœæ
Trójcy Przenajœwiêtszej nie pozwala
nawet o tym pomyœleæ”.
W tych odniesieniach do Maryi
nasz Autor odwo³uje siê bardzo czêsto do Pieœni nad pieœniami, Ksiêgi
Przys³ów czy Ksiêgi M¹droœci Syracha. Zacytujê piêæ krótkich zdañ: Ca³a
piêkna jesteœ, przyjació³ko moja, i nie
ma w tobie skazy (Pnp 4,7). Otwórz
mi, siostro moja, przyjació³ko moja,
go³¹bko moja, ty moja nieskalana”
(Pnp. 5,2). Inny tekst: Pan mnie

zrodzi³ jako pocz¹tek swej mocy,
przed dzie³ami swymi, od pradawna
(Prz 8,22); Okr¹g nieba sama obesz³am
i przechadza³am siê w g³êbi przepaœci. Na falach morza, na ziemi ca³ej
(Syr 24,5-6a). Uwa¿ny czytelnik, œledz¹cy ten tekst, literalnie, s³ownie, nie
znajdzie tu odniesienia do Maryi. Bli¿sze zaznajomienie siê z treœciami tu zawartymi mo¿na odnieœæ do dwojga zakochanych w sobie ludzi. Szczególnie
Pieœñ nad pieœniami odczytywana tu
jest w sposób przenoœny i alegoryczny. W komentarzu wstêpnym do tej
Ksiêgi czytamy: „W takiej interpretacji Pieœñ nad pieœniami opiewa mi³oœæ
Boga – Oblubieñca do narodu wybranego jako oblubienicy. W teologii
chrzeœcijañskiej oblubieñcem jest
Chrystus, a oblubienic¹ Koœció³, Maryja czy dusza ludzka. £¹cz¹ce ich relacje w³aœnie s³owami Pieœni nad pieœniami opisywali wielcy mistycy (np.
œw. Teresa z Avili, œw. Jan od Krzy¿a)”. S¹ to poematy opiewaj¹ce piêkno dziewczyny, piêkno oblubieñczej
mi³oœci, które Koœció³ w sposób alegoryczny, b¹dŸ te¿ jest to interpretacja mesjañska w sensie duchowym i
tak¿e odnosi do Maryi. Tych tekstów
w omawianych „Czytaniach Duchowych” jest o wiele wiêcej. W oparciu
o te teksty œw. Józef S. Pelczar snuje
refleksjê odnosz¹c¹ siê do Maryi:
„Opieraj¹c siê na s³owach Pisma œw. i
na ustnym podaniu, Koœció³ wierzy³
od pocz¹tku, ¿e Najœwiêtsza Panna od
pierwszej chwili poczêcia przez szczególny przywilej Bo¿y od wszelkiej
zmazy grzechu by³a zachowana.
Dowodem zaœ tej wiary ubieg³ych wieków jest nieprzerwany szereg œwiadectw‘ Ojców i Doktorów œw., orzeczenia niektórych soborów, liczne
bractwa, obrazy, o³tarze, œwi¹tynie,
zak³ady pod wezwaniem tej Tajemnicy, znane wszystkim Godzinki,
a szczególnie œwiêto Niepokalanego
Poczêcia ju¿ wczeœnie w wielu koœcio³ach zaprowadzone, a póŸniej przez
Papie¿y po ca³ym œwiecie rozpowszechnione”.
Zebra³ i opisa³ ks. Andrzej Skiba

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 19 (714) 14 maja 2017 r.

13

lectio divina
“Mówi³ wiêc: “Do czego podobne jest królestwo Bo¿e i z czym mam je porównaæ? Podobne jest do ziarnka gorczycy,
które ktoœ wzi¹³ i posadzi³ w swoim ogrodzie. Wyros³o i sta³o siê wielkim drzewem, tak ¿e ptaki powietrzne gnieŸdzi³y
siê na jego ga³êziach”. I mówi³ dalej: “Z czym mam porównaæ Królestwo Bo¿e? Podobne jest do zaczynu, który
pewna kobieta wziê³a i w³o¿y³a w trzy miary m¹ki, a¿ wszystko siê zakwasi³o”.
(£k 13,18-21)
Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
Królestwo Bo¿e wydaje siê byæ
niewidocznym. Dzieje siê tak, poniewa¿ jest Œwiatem Ducha, nie materi¹.
Ze wzglêdu na duchowy jego charakter, wielu osobom trudno jest uwierzyæ w jego istnienie. Trudno te¿ je
sobie wyobraziæ. Jezus du¿o mówi³ o
królestwie. S³uchacze zadziwieni s³uchali, a w ich sercach powstawa³o
pytanie: Co to jest za królestwo? Jak
wygl¹da? Gdzie je mo¿na spotkaæ? Jak
siê do niego dostaæ?
Zaczyn zakwasza kolejne miary
m¹ki. Bierzemy udzia³ w wielkim dziele. Jesteœmy jego maleñk¹ cz¹stk¹, trybikiem. Starajmy siê uœwiadomiæ to sobie, i¿ przez nasze ma³e serca, przez
nasz¹ nêdzê Bóg przeprowadza w
Koœciele ogromnie wa¿ne dzie³o. Ka¿dy z nas sam jest maleñki, najmniejszy. Jest nic nieznacz¹cym py³kiem.
Jednak Bóg wybra³ nas i nami siê pos³uguje. A raczej nale¿a³oby powiedzieæ, i¿ Królestwo Bo¿e w nas znajduje dobr¹ glebê, by zasiewaæ swoje
ziarno. I to Królestwo rozrasta siê w
nas i promieniuje na nastêpne dusze.
Staje siê bujne, dorodne w nas. Samo
w sobie Królestwo jest potê¿ne i obejmuje ca³y œwiat. Tylko, ¿e my tego nie
widzimy, bo to Œwiat Ducha. W danej
nam przez Jezusa modlitwie Ojcze nasz
prosimy o królowanie Boga nie tylko
s³owami: „PrzyjdŸ Królestwo Twoje”.
Wszystkie inne proœby tej modlitwy
s¹ wypraszaniem czegoœ, co ma zwi¹zek z szerzeniem siê Królestwa Bo¿ego i jego umacnianiem siê w nas i poza
nami. Pog³êbi siê ono, gdy ludzkoœæ
zrozumie, ¿e ma tylko jednego Ojca,

„naszego Ojca” – Tego, który jest w
niebie. Jego Królestwo umocni siê,
gdy mieszkañcy naszej planety lepiej
zrozumiej¹, ¿e s¹ braæmi i siostrami.
Królowanie Boga nastanie, gdy Jego
imiê bêdzie powszechnie uznane za
œwiête, a Jego wola bêdzie wype³niana na ziemi tak, jak jest z radoœci¹
przyjmowana i spe³niana przez mieszkañców nieba. Umocni siê Królestwo
Bo¿e, gdy mieszkañcy Ziemi bêd¹ patrzeæ nie tylko na to, co siê na niej znajduje – zw³aszcza na jej bogactwa materialne – ale wznios¹ swoje spojrzenia
w stronê nieba, w którym Ojciec wraz
Synem i Duchem Œwiêtym przygotowa³ mieszkanie dla ka¿dego cz³owieka. Bo¿e Królestwo sprawiedliwoœci,
mi³oœci i pokoju rozszerzy siê, gdy
mieszkañcy naszej piêknej planety
otrzymaj¹ nie tylko chleb powszedni
dla cia³a, ale tak¿e dla ducha – zw³aszcza s³owo Bo¿e i Eucharystiê. Królestwo Bo¿e nadejdzie ze swoj¹ moc¹,
gdy ludzkoœæ rzuci siê z ufnoœci¹ w
ramiona mi³osiernego Ojca ze szczerym wo³aniem: „Ojcze nasz...

do Najœwiêtszego Serca Twojego
Syna i do Niepokalanego Serca Jego i
mojej Matki. Ojcze nasz, niech œwiat
codziennie bardziej zamienia siê w
Twoje Królestwo. Niech wci¹¿ maleje
zemsta, zazdroœæ pycha, chciwoœæ,
egoizm, PobudŸ moje serce, aby przede
wszystkim w nim zaczê³o jak ziarno
kie³kowaæ i wzrastaæ Twoje Królestwo
dobroci, pokoju, szacunku, ¿yczliwoœci.

Meditatio (spojrzenie i przemyœlenie
siebie w œwietle s³owa Bo¿ego)

Ojcze nasz, któryœ jest w niebie
œwiêæ siê imiê Twoje;
przyjdŸ królestwo Twoje;
b¹dŸ wola Twoja jako w niebie tak i na
ziemi;
chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj;
i odpuœæ nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódŸ nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od z³ego.

Ojcze nasz, któryœ jest w niebie,
niech przyjdzie Twoje królestwo prawdy i mi³oœci na œwiat, w którym zakrólowa³o k³amstwo, egoizm, nienawiœæ.
Ulecz Ojcze, swoje stworzenie przez
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i
przez Ducha Œwiêtego. Pomó¿ mi uwolniæ siê spod panowania ojca k³amstwa. Pomó¿ mi budowaæ porz¹dek
moralny, oparty na Twoim prawie mi³oœci. Niech moje serce upodobni siê

Oratio (zwrócenie siê do Boga)
Ojcze nasz, wierzê, ¿e Ty wszystkim kierujesz m¹drze i z mi³oœci¹, chocia¿ nieraz nie rozumiem tego do koñca. Chcê, aby wszystko na Ziemi
dzia³o siê zgodnie z Twoj¹ wol¹. Pomó¿
mi temu nie przeszkadzaæ moj¹ samowol¹. Pragnê wype³niaæ codziennie
Twoje zamiary, realizowaæ Twoje plany tak, jak to czyni³ Jezus i Jego Najœwiêtsza Matka. Amen.
Contemplatio (czas bycia sam na sam
z Bogiem)

Amen.
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„Czeœæ Maryi, Czeœæ i Chwa³a...”
„S³oñce majowe w ognia koronie,
za las siê czarny chowa.
Strzechy i sady, pola i b³onie,
owia³a mg³a ró¿owa...
I przez wieczorn¹ ciszê siê nios¹,
Litanie te olbrzymie...
P³ynie po œwiecie z wilgotn¹
ros¹,
Jej wniebowziête imiê.
Lucjan Rydel „W maju”
Szczególn¹ form¹ oddawania czci
Matce Bo¿ej, rozpowszechnionej w
drugim tysi¹cleciu , sta³y siê „maryjne
litanie”. Ta forma kultu i modlitwy, zaczê³a powstawaæ w œredniowieczu. Ich
autorzy wzorowali siê na pochodz¹cej z koñca VI w. Litanii do Wszystkich Œwiêtych. Zasada kompozycji litanii maryjnych by³a prosta –
tworzono je dodaj¹c do siebie kolejne
tytu³y odnosz¹ce siê do Matki Bo¿ej.
Najstarsze znane litanie maryjne pochodz¹ z XII w. Wiele z nich z biegiem
lat posz³o w zapomniane. Powszechnie i na sta³e przyjê³a siê ta, któr¹ odmawiano w s³ynnym w³oskim sanktuarium maryjnym w Loreto (st¹d nazwa:
Litania loretañska). Przyczyni³o siê do
tego przede wszystkim oficjalne zatwierdzenie tej litanii przez papie¿a
Sykstusa V w 1587 r. Zalecali j¹ równie¿ jego nastêpcy, obdarzaj¹c odpowiednimi odpustami. Nie mo¿na te¿
pomin¹æ wk³adu jezuitów. To g³ównie
dziêki nim od drugiej po³owy XVI w.
Litania loretañska sta³a siê jedn¹
z podstawowych modlitw odmawianych przez katolików.
Litania maryjna to zbiór tytu³ów
– wezwañ skierowanych do Matki
Jezusa. Stanowi¹ one swoist¹ syntezê mariologii, ukazuj¹c Maryjê obecn¹
w historii zbawienia. Tytu³y te wywodz¹ siê najpierw z samej Biblii,
zw³aszcza ze Starego Testamentu. Ich
Ÿród³em sta³a siê tak¿e liturgia, a szczególnie modlitwy Koœcio³a greckiego
na czele ze s³ynnym hymnem „Akatyst”. Pocz¹tkowo litanijnych tytu³ów
– wezwañ by³o wiêcej ni¿ w dzisiejszej
wersji Litanii loretañskiej. Przyzywano w niej równie¿ Maryjê jako „Mistrzyniê pokory” czy „Bramê odkupienia” a tak¿e „Matkê mi³osierdzia”, które
to wezwanie zosta³o teraz oficjalnie

do³¹czone do Litanii. W naszej polskiej wersji Litanii, Maryjê tytu³ujemy
i wzywamy jako „Królow¹ Rodzin”
i „Królow¹ Polski”.
W tej litanijnej „syntezie mariologii” stosunkowo ³atwo mo¿na wyodrêbniæ trzy zasadnicze w¹tki tematyczne. Pierwszy z nich, który
rozpoczyna wezwanie „Œwiêta Maryjo”, mo¿na nazwaæ dogmatycznym.
Skupia siê on bowiem wokó³ dwóch
podstawowych prawd – dogmatów
maryjnych: Bo¿ego macierzyñstwa
i dziewictwa. Mo¿na te¿ powiedzieæ,
¿e w tej pierwszej czêœci litanii Maryja
Matka i Dziewica jawi siê przede
wszystkim jako stworzenie wybrane
przez Trójjedynego Boga do realizacji
zbawczych planów. Nawi¹zuj¹c zaœ do
jêzyka Soboru Watykañskiego II mo¿na dodaæ, ¿e w tej czêœci litanii postrzegamy zasadniczo Maryjê w³¹czon¹ w misterium Chrystusa. Drugi
œrodkowy w¹tek tematyczny Litanii
loretañskiej, który rozpoczyna tytu³wezwanie „Zwierciad³o sprawiedliwoœci”, a koñczy - „Wspomo¿enie wiernych”, ma charakter bardziej
egzystencjalny. Ods³ania siê bowiem
w tym miejscu piêkno i doskona³oœæ
Matki Jezusa. Wystêpuj¹ce tutaj ty-

tu³y skupiaj¹ nasz¹ uwagê najpierw na
cnotach Dziewicy z Nazaretu, by
w koñcu wskazaæ tak¿e na Ni¹ jako na
szczególn¹ pomoc dla ludu chrzeœcijañskiego. Ze wzglêdu na te ostatnie
tytu³y, pocz¹wszy od tytu³u „Uzdrowienie chorych”, mo¿na powiedzieæ,
¿e ta czêœæ Litanii loretañskiej ukazuje
Maryjê w misterium Koœcio³a. W tej
czêœci mamy szereg wezwañ symbolicznych, zaczerpniêtych ze Starego
Testamentu, takich jak: „Stolica m¹droœci, „Wie¿a dawidowa” czy „Arka
przymierza”. Dziewica Maryja jawi siê
tutaj jako wype³nienie starotestamentalnych figur i obietnic. Trzeci, koñcowy w¹tek tematyczny Litanii loretañskiej, zaczynaj¹cy siê od tytu³u
„Królowa Anio³ów”, mo¿na nazwaæ
eschatologicznym albo królewskim.
Przyzywamy teraz Matki Jezusa jako
uwielbionej Królowej wszystkich zbawionych, a tak¿e tych, którzy pielgrzymuj¹ jeszcze w doczesnoœci. Bêd¹c
Królow¹ Anio³ów i Wszystkich Œwiêtych, Maryja jest tak¿e Królow¹ naszych rodzin i Królow¹ pokoju, jest
tak¿e Królow¹ naszej ziemskiej Ojczyzny – Polski. Ten ostatni w¹tek litanijny wskazuje na cel i kres naszego
chrzeœcijañskiego pielgrzymowania,
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a wniebowziêta Matka Odkupiciela
jawi siê w nim jako znak niezawodnej
nadziei i pociechy dla pielgrzymuj¹cego Ludu Bo¿ego.
Wynika z tego, ¿e maryjna litania, stanowi¹c wyraz czci oddawanej
przez lud chrzeœcijañski Matce Odkupiciela, jest zarazem swoist¹ katechez¹
o Bogurodzicy. Litania jest jakby
zwierciad³em, w którym odbija siê piêkno, wybranie i powo³anie S³u¿ebnicy
Pañskiej. Modl¹c siê s³owami Litanii
loretañskiej mo¿emy zatem coraz lepiej
poznawaæ Maryjê. Mo¿emy tak¿e podziwiaæ owe „wielkie rzeczy”, jakie Jej
uczyni³ Wszechmog¹cy. Tak wiêc litanijne „Módl siê za nami”, którym
zwracamy siê do Matki Odkupiciela,
mo¿e i powinno ³¹czyæ siê z wpatrywaniem w Matkê Jezusa, z rozwa¿aniem Jej ¿ycia, uczeniem siê od Niej,
jak byæ chrzeœcijaninem.
Wœród licznych imion Maryi,
powtarzanych w Litanii Loretañskiej,
na koñcu pojawia siê jedno szczególne „Królowa Polski”. Kult Bogarodzicy i przekonanie o szczególnej opiece
Maryi nad narodem polskim towarzyszy nam przez dzieje. W prze³omowych momentach historii, zw³aszcza
gdy byt i to¿samoœæ narodowa by³y
zagro¿one, œwiadomoœæ ta wybrzmiewa³a intensywniej. Tak te¿ by³o w czasie tzw. „Potopu”. Wtedy to 1 kwietnia 1656 r. mia³y miejsce Œluby Jana
Kazimierza. Król Polski uroczystym
aktem odda³ kraj pod opiekê Matki
Bo¿ej, obieraj¹c J¹ Królow¹ swoich
pañstw. Mo¿emy ten akt uznaæ za
pierwsz¹ oficjaln¹ „Elekcjê” Maryi na
Królow¹ Polski. Maryjna elekcja wielokrotnie zosta³a potwierdzona. Akty
takie by³y dokonane przez licznych
królów (np. Wiœniowieckiego); zgromadzenia sejmowe (np. zapis konstytucji sejmowej z 1764 r.); konferencje
biskupów (np. w lipcu 1920 r. biskupi
polscy zgromadzeni na Jasnej górze
w sytuacji powa¿nego zagro¿enia se
Wschodu poœwiêcili Polskê Najœwiêtszemu Sercu Pana Jezusa i ofiarowali
j¹ Matce Bo¿ej); oraz przez ca³y naród
– tak by³o 26 sierpnia 1956 r. kiedy
z udzia³em niebywa³ych, wielotysiêcznych rzesz p¹tniczych odnowiono
Œluby Narodu.
Tak jak Œluby Jana Kazimierza
mo¿emy uznaæ za oficjaln¹ elekcjê
Maryi na Królow¹ Polski, tak te¿
w fakcie koronacji Obrazu Jasnogórskiego mo¿emy upatrywaæ akt Ukoro-

nowania Maryi na Królow¹ Polski. Odby³a siê ona 8 wrzeœnia 1717 r. Jednak
prawie po dwustu latach (23 paŸdziernika 1909 r.) mia³a miejsce œwiêtokradcza grabie¿ koron papieskich i innych
cennych wotów z obrazu Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej. Papie¿ Pius X ofiarowa³ nowe korony, które przekaza³
przedstawicielom narodu polskiego,
a którymi ponownie ukoronowano
Maryjê 22 maja 1910 r. Król Jan Kazimierz w czasie swoich œlubów z³o¿y³
obietnicê, ¿e bêdzie stara³ siê w Stolicy Œwiêtej o ustanowienie osobnego
œwiêta dla uczczenia wyboru Maryi na
Królow¹ polski. Jednak¿e obietnica ta
zosta³a urzeczywistniona dopiero
w XX wieku. Po odzyskaniu bytu pañstwowego Episkopat Polski zwróci³ siê
do Stolicy Apostolskiej z proœb¹, by
dzieñ 3 maja zosta³ zatwierdzony jako
œwiêto Królowej Korony Polskiej.
Œwiêta Kongregacja Obrzêdów wyrazi³a zgodê na t¹ proœbê 12 paŸdziernika 1923 r. Œwiêto Królowej Polski, ustanowione przez Œw. Piusa X dla
archidiecezji lwowskiej i przemyskiej,
papie¿ Pius XI rozszerzy³ na ca³¹ Polskê. Œw. Jan XXIII og³osi³ Najœwiêtsz¹
Maryjê Pannê Królow¹ Polski, g³ówn¹
patronk¹ kraju, razem ze œwiêtymi biskupami i mêczennikami Stanis³awem
i Wojciechem. Do Litanii Loretañskiej
wezwanie „Królowo polski módl siê za
nami” zosta³o wprowadzone na proœbê biskupów polskich w 1920 r.
Maryja jako Królowa posiada
najwy¿sze dostojeñstwo i godnoœæ.
Królow¹ z szacunkiem czci siê i s³ucha, z czego wynika obowi¹zek pos³uszeñstwa wobec Jej dyrektyw. Wskazania Maryi Królowej mo¿na streœciæ

s³owami Jej „testamentu”: „Zróbcie
wszystko cokolwiek wam powie”. St¹d
ka¿dy, kto uwa¿a Maryjê za swoj¹ Królow¹, winien jak najwierniej s³uchaæ
ewangelicznych wskazañ Jej Syna.
W takim te¿ duchu odczytujemy
pierwsz¹ „elekcjê” Maryi na Królow¹
Polski, wyra¿on¹ s³owami Œlubów
Królewskich, w których treœci prócz
aktu oddania znajdujemy przyrzeczenie podjêcia starañ maj¹cych na celu
wyzwolenie ludu Królestwa od niesprawiedliwych ciê¿arów i ucisków.
Maryja, Królowa Polski, uczy, ¿e królem w znaczeniu ewangelicznym jest
ten, który s³u¿y Bogu i ludziom. Maryjny termin „s³u¿ebnica Pañska” jest
wyrazem Jej pe³nego zaanga¿owania
siê w realizacjê tego wszystkiego, co
Bóg zaplanowa³ wzglêdem swego
ludu; jest wyrazem najg³êbszej dyspozycyjnoœci i otwartoœci wobec
Boga i potrzeb ludzkich. Prawdziwa
pobo¿noœæ maryjna wyp³ywa z wiary,
autentycznej mi³oœci i naœladowania
cnót Maryi. Chêtnie modlimy siê do
Maryi, Królowej Polski, uciekamy siê
do Jej mo¿nego orêdownictwa. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e prawdziwi czciciele Maryi Królowej, maj¹ nie tylko
prosiæ, ale równie¿ naœladowaæ swoj¹
Królow¹. Nasza królewskoœæ na wzór
Maryi to przede wszystkim s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi, spo³eczeñstwu
i OjczyŸnie – Polsce.
Halina Martowicz
•ród³o: Ks. Teofil Siudy –
Chwa³a Maryi w litaniach.
Ks. Wac³aw Siwak –
Po królewsku s³u¿yæ.
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4 Niedziela Wielkanocy – 14.05.2017.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ Uroczystoœæ Pierwszej Komunii œwiêtej dla dzieci z naszej parafii, ze
Szko³y Podstawowej nr 2, im. œw. Kingi. Bêdzie dwie grupy: o godzinie 9.30
i 11.00. Modlimy siê za dzieci i ich rodziny.
2. Dziœ w naszym koœciele od godz.
14.30 dzieñ Wspólnoty Ruchu Œwiat³o – ¯ycie. O godzinie 17.00 zapraszamy na nabo¿eñstwo majowe.
3. Trwa miesi¹c maj. Przypominamy
o majówkach, na które zapraszamy na
godzinê 18.00, a po nich Msza œwiêta.
4. We wtorek œwiêto œw. Andrzeja
Boboli, mêczennika, patrona Polski.

Modlimy siê w intencji naszego ks.
Proboszcza, ks. Andrzeja Skiby, którego œw. A. Bobola jest patronem
5. We czwartek swoje œwiêto i Jubileusz bêdzie obchodziæ SP nr 2 im. œw.
Kingi. Msza œwiêta w koœciele o godz.
8.30.
6. W niedzielê 21 maja rocznica I
Komunii œwiêtej. Msza œw. o godzinie
9.30. SpowiedŸ przed rocznic¹ w pi¹tek od godz. 17.00 do 18.00.
7. Rektorat WSD w Przemyœlu zawiadamia, ¿e w dniu 3 czerwca otrzyma
œwiêcenia kap³añskie nasz parafianin,
dk Szczepan Wiœniewski. Gdyby ktoœ

wiedzia³ jakichkolwiek przeszkodach
do œwiêceñ zobowi¹zany jest w sumieniu poinformowaæ o tym duszpasterza parafii lub Rektorat WSD. Wszyscy polecamy w modlitwie diakona
Szczepana.
8. Rodzice ciê¿ko chorego Julka Œwidurskiego dziêkuj¹ za pomoc przy
zbiórce pieniêdzy paniom Katarzynie
Nowak i Ewie Szwarczyk, dziewczynom ze szkolnego wolontariatu I LO
Dorocie i Amelce Chrz¹szcz, a szczególnie wszystkim ofiarodawcom. Zebrano 9.850 z³, 45 gr. oraz 5 dolarów i 7
euro. Bóg zap³aæ.

Intencje w tygodniu
Od 15. do 21.05.2017 r.
Poniedzia³ek – 15.05
6.30 + Zofia
7.00 + Zofia i Tadeusz
7.30 + Krzysztof Solon (greg.)
18.00 1. o b³. Bo¿e dla Ojczyzny, ks.
Opiekuna i pozosta³ych kap³anów, dla
cz³onków grupy œw. O. Pio, ich rodzin
i czcicieli O. Pio
2. + Zofia Pohorska
3. + Zofia Raczkowska
Wtorek – 16.05
6.30 + Jerzy Dziuba int. od kole¿anek
córki Kasi
7.00 + Andrzej Dziadosz int. od Ewy
i Wies³awa Surowiak z rodzin¹
7.30 + Krzysztof Solon (greg.)
18.00 1. o zdrowie i potrzebne ³aski dla
ks. Prob.z okazji imienin – od Akcji Kat.
2. o zdrowie i potrzebne ³aski dla ks.
Prob. z okazji imienin – od Akcji Kat.
3. + Franciszek Baranowski 20 r. œm.
Œroda – 17.05
6.30 + Andrzej Dziadosz int. od s¹siadów córki Danuty z Czerte¿a
7.00 + Patrycja 6 r. œm.

7.30 + Adam, Maria, Franciszek ¯ywiccy
18.00 1. + Krzysztof Solon (greg.)
2. + Irena Olbert 1 r. œm.
3. + Józef Dziuban int. od s¹siadów
G³awêda
Czwartek – 18.05
6.30 + Micha³ Polañski 2 r. œm.
7.00 + Franciszka, Stanis³aw, Edward
7.30 o b³. Bo¿e i zdrowie dla Danuty i
Romana
18.00 1. + Krzysztof Solon (greg.)
2. + Marianna Lemko 2 r. œm.
3. + Wincenty (f), Wiktor i Stanis³awa
(f) ¯ywiccy
Pi¹tek – 19.05
6.30 + Zdzis³aw Baran
7.00 + Zofia Ziembicka int. od Ko³a
Gospodyñ Wiejskich Humniska
7.30 + Marianna, Józef, Szymon, Jerzy
Adamczakowie
18.00 1. + Krzysztof Solon (greg.)
2. + Boles³awa (f), Kazimierz Samborscy; + Edward Majka
3. + Henryk Kowalik

Sobota – 20.05
6.30 + Jerzy Dziuba int. od kole¿anek
córki Kasi
7.00 + Tadeusz Rogowski 1 r. œm.
7.30 + Stanis³aw Marsza³ek; + Maria,
W³adys³aw, Karolina, Szymon
18.00 1. + Krzysztof Solon (greg.)
2. + Andrzej Dziadosz int. od pracowników Adm. Szpitala w Sanoku
3. + Stanis³awa (f) i Zbigniew
Niedziela – 21.05
6.30 za parafian
8.00 + Krzysztof Solon (greg.)
9.30 Rocznica I Komunii œw.
11.00 + Julia i Tomasz i ++ z rodziny
12.30 w int. polecanych œw. Ricie
16.00 dziêkczynna w 40 r. ma³¿eñstwa
Zofii i Stanis³awa z proœb¹ o b³. Bo¿e
w dalszym ¿yciu
18.00 + Zofia i Mieczys³aw Robel
Stró¿e: + Katarzyna, Stanis³aw, Franciszek
P³owce: int.
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