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Procesja w dniu
odpustu parafialnego

6.08.2017 r., Procesja z Najœwiêtszym Sakramentem, który niesie ks. Stanis³aw Jachowicz, kaznodzieja odpustowy, fot.
Ks. Tomasz Grzywna
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Bóg jest w ciszy modlitwy

W NUMERZE

Dzisiejsza Ewangelia mówi, ¿e gdy
uczniowie Jezusa wsiedli do ³odzi, aby
siê przeprawiæ na drugi brzeg, On „wyszed³ sam jeden na górê, aby siê modliæ” (Mt 14,23a). To pozornie krótkie
i niewa¿ne zdanie niesie w sobie bardzo g³êbok¹ treœæ. Jezus potrzebowa³
modlitwy, potrzebowa³ rozmowy z Ojcem na osobnoœci, potrzebowa³ ciszy.
„Wieczór zapad³, a On sam tam przebywa³” (Mt 14,23b) – pisze dalej Ewangelista. Po raz drugi podkreœla, ¿e Jezus jest sam; choæ tak bardzo kocha³
ludzi i tak bardzo pragn¹³ ukazaæ im
Ojca i umocniæ ich wiarê, to jednak
czêsto udawa³ siê na modlitwê w samotnoœci. Ewangelie wiele razy to
podkreœlaj¹; szczególnie w momentach najbardziej wa¿nych i decyduj¹cych, Jezus bardzo d³ugo siê modli
w ciszy i na osobnoœci (np.
£k 6,12;11,1 i wiele innych).
Dlaczego tak siê dzieje? Dlaczego
Jezus nie ¿a³uje czasu na modlitwê
i czêsto przebywa na niej sam? Chyba
dlatego, ¿e Bóg jest najbli¿szy ludziom
wtedy, gdy wokó³ nas panuje cisza.
Tego nauczy³ te¿ Bóg proroka Eliasza,
o którym mówi I czytanie
(1 Krl 19,9-13). Eliasz pocz¹tkowo by³
przekonany, ¿e dzia³anie Boga przejawia siê w potêdze przyrody, w gwa³townych zjawiskach, takich jak burza,
pioruny, wicher, trzêsienie ziemi, spadaj¹ce ska³y, p³omienie ognia itp.; ¿e
Bóg dzia³a w ten sposób i ¿e obserwuj¹c te zjawiska oraz je podziwiaj¹c
cz³owiek mo¿e niemal¿e dotkn¹æ Boga.
Tymczasem Bóg przekona³ Eliasza, ¿e
najbli¿ej jest ludzi wtedy, gdy dzia³a
³agodnie, niemal¿e w ciszy delikatnego powiewu wiatru. W ciszy i ³agodnoœci jest Bóg, wyciszaj¹c zewnêtrzne bodŸce i dŸwiêki, skupiaj¹c siê na
ciszy i g³osie serca mo¿emy zostaæ
ogarniêci prawdziw¹ bliskoœci¹ Boga.
Jezus nie stroni³ od ludzi, nie by³
pustelnikiem w pe³ni tego s³owa zna-

czeniu. Ale kocha³ modlitwê i wiedzia³,
¿e najlepiej modliæ siê w ciszy, kiedy
¿adne zewnêtrzne g³osy do nas nie
docieraj¹. Myœlê, ¿e nawet na weselu
w Kanie Galilejskiej nie by³ zbyt d³ugo; by³ tam tyle, ile by³o potrzeba, aby
uczyniæ cud, aby podtrzymaæ wiêzy
miêdzyludzkie, aby porozmawiaæ chwilê i spo¿yæ posi³ek (por. J 2,1-11). A potem? Potem, jak w wielu innych wypadkach, Jezus zapewne usun¹³ siê na
bok, schroni³ siê w jakimœ oliwnym
zagajniku, aby porozmawiaæ z Ojcem.
Ksiê¿yc sun¹³ po niebie, cykady dawa³y swój koncert, strumyk delikatnie
szeleœci³, a Jezus trwa³ na modlitwie
jednoœci z Ojcem i Duchem Œwiêtym.
Warto zapytaæ siê dzisiaj samych
siebie, czy doceniamy wartoœæ modlitwy w ciszy. Nie jest o to ³atwo ludziom
zabieganym. Z zewsz¹d otacza nas
gwar odg³osów maszyn, silników samochodowych, ale te¿ czêsto ludzie
sami serwuj¹ sobie i innym ogromn¹
dawkê decybeli g³oœnej muzyki. Na
koncertach, weselach, zabawach muzyka jest potêgowana ogromna moc¹
elektrycznych wzmacniaczy. Niektórzy
nawet w autach s³uchaj¹ muzyki tak
g³oœno, ¿e ca³y samochód i jego okolice a¿ dr¿¹ od wibruj¹cych dŸwiêków.
Muzyka jest ci¹gle obecna w sklepach
wielkopowierzchniowych, w pracowniach fryzjerskich, w warsztatach, niemal¿e wszêdzie. Jakoœ zawsze mnie zastanawia, a nawet trochê irytuje, ¿e
wielu ludzi nie potrafi znieœæ ani chwili
ciszy w swoim ¿yciu, nie potrafi przebywaæ z sob¹ samym czy nawet z bliŸnim bez muzyki, dŸwiêku instrumentów,
jazgotu wibruj¹cych decybeli wydobywaj¹cych siê z g³oœników.
Trudno jest siê modliæ w huku
dochodz¹cych dŸwiêków. Czasem
zdarza mi siê próbowaæ modliæ
w poci¹gu, autobusie, samochodzie, d³ugiej kolejce do lekarza,
kolejce w urzêdzie czy banku. Ale
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taka modlitwa niebyt dobrze mi
wychodzi, poniewa¿ wszelkie bodŸce zewnêtrzne, ruch, dŸwiêk s³ów,
tym bardziej muzyka, zag³uszaj¹
modlitwê. O wiele ³atwiej jest modliæ siê w lesie czy na ³¹ce, z dala
od ludzi, poniewa¿ dŸwiêki przyrody, delikatne i nieliczne, nie rozpraszaj¹ naszej uwagi i pobudzaj¹ do
wdziêcznoœci za dzie³o stworzenia.
„Gdy chcesz siê modliæ wejdŸ do
swej izdebki, zamknij drzwi i módl
siê do Ojca twego, który jest w ukryciu” (Mt 6,6). Bóg jest w ukryciu
i ciszy, Bóg s³yszy nawet modlitwê
bez s³ów, wypowiadan¹ jedynie sercem i myœl¹. Œw. Jan Maria Vianney
tak mówi³ o modlitwie: „Skarb
chrzeœcijanina znajduje siê w niebie, a nie na ziemi. Myœli nasze powinny pod¹¿aæ tam, gdzie jest nasz
skarb”. Modlitwa jest takim pod¹¿aniem ku Bogu, który jest najwiêkszym skarbem, a spotkanie i zjednoczenie siê z Nim jest najwa¿niejszym
celem naszego ¿ycia.
Jako katolicy mamy jeszcze jedn¹
mo¿liwoœæ wyciszenia siê na modlitwie – to modlitwa przed Najœwiêtszym Sakramentem w ciszy koœcio³a.
Jezus jest wtedy obecny najbli¿ej
nas, ¿ywy i prawdziwy w Hostii, mówi¹cy bez s³ów, ¿e bardzo kocha ka¿dego z nas, swoich dzieci. Tam jest
³atwo siê modliæ, w ciszy i ch³odzie
(jak¿e po¿¹danym w upalne lato) koœcio³a. Dlatego nasz koœció³ w Sanoku jest zawsze otwarty, przez ca³y
dzieñ, a we œrodê jest adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, która daje
jeszcze wiêksz¹ bliskoœæ i bezpoœredni¹ obecnoœæ Pana. „Jezus wyszed³
sam, aby siê modliæ”. WyjdŸ i Ty,
aby cieszyæ siê bliskoœci¹ Jezusa.

Ks. Tomasz Grzywna
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Uroczystoœæ odpustowa
Przemienienia Pañskiego
Ks. Stanis³aw Jachowicz

PRZEMIENIENIE PAÑSKIE –
PRZEMIENIONY CHRYSTUS –
ZAPOWIEDZI¥ NASZEJ PRZEMIANY
W dniu dzisiejszym w ca³ym Koœciele – a w naszej parafii w sposób
szczególny – prze¿ywamy ŒWIÊTO
PRZEMIENIENIAPAÑSKIEGO.
Tak jak s³yszeliœmy w dopiero co
przeczytanej Ewangelii, Chrystus na
Górze Tabor ukaza³ swoj¹ Bosk¹ chwa³ê. By³o to urzeczeniem dla obecnych
tam Aposto³ów.
Faust, bohater Goethego, ca³e
¿ycie goni za przygod¹, w której móg³by powiedzieæ: „Trwaj chwilo, jesteœ
piêkna”. To ¿yczenie, wypowiedzieli
Aposto³owie swoim sercem, kiedy
mówi¹ s³owa: „Panie, dobrze nam tu
byæ”. A wszystko to jest wynikiem
przemiany Chrystusa. Warto pamiêtaæ, ¿e nie chodzi tu o przemianê zewnêtrzn¹, bo tu zosta³a ukazana w jakiejœ czêœci – mówi¹c po ludzku –
istota Boga.
Od chwili chrztu œwiêtego ka¿dy
z nas jest z³¹czony z Chrystusem.
Idziemy z Nim i za Nim, bo On jest
„Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem”. To pod¹¿anie nie zawsze jest ³atwe i proste.
Byæ mo¿e przyjdzie nam zmierzyæ siê
z trudn¹ do przyjêcia prawd¹, ¿e dotychczas treœci¹ naszego ¿ycia by³a
iluzja i fa³sz. Tak jak Aposto³owie z dzisiejszej Ewangelii poczujemy siê bezradni, wystraszeni. Potrzeba nam zachêty i wsparcia. T¹ zachêt¹ jest
przekonanie, ¿e kiedyœ i u nas nast¹pi
nasze przemienienie w oparciu o przemienienie Jezusa, w oparciu o istnienie tej rzeczywistoœci. Co mamy czyniæ, aby to przemienienie by³o naszym
udzia³em? Chrystus daje nam wyraŸne wskazania:
1. Pielêgnowanie wiary.
Jezus powiedzia³: „Ka¿dy, kto wierzy we Mnie, ¿yæ bêdzie…”, a zatem
liczy siê WIARA. Ona jest nam koniecznie potrzebna. Pielêgnujmy
nasz¹ wiarê, jak mieliœmy mo¿liwoœæ
jej pog³êbiania w ROKU WIARY. Na

jej drodze czyha na nas wiele przeszkód, które mo¿emy okreœliæ jako:
1. brak pog³êbionej znajomoœci Pana
Boga, st¹d wszystko, co czyniê, jest
p³ytkie, powierzchowne, dalekie od
¿ycia; 2. trwanie w grzechach, unikanie b¹dŸ sp³ycanie spowiedzi; 3. tzw.
fa³szywi prorocy, którzy pod pozo-

2. Zachowanie nauki Chrystusa
– PRZYKAZAÑ
„Kto Mnie s³ucha i Tego, który
Mnie pos³a³ – Ojca…”. Kierujmy siê
nauk¹ Chrystusa: „Niebo i ziemia przemin¹, ale s³owa Moje nie przemin¹” –
powiedzia³ Chrystus. Dziœ ka¿e siê stawiaæ prawa stanowione przez sejmy,

koncelebransi na pocz¹tki Mszy œw.
rem czekaj¹cego nas szczêœcia proponuj¹ nam tylko jego namiastkê,
os³abiaj¹c wiarê. Trzeba nam siêgaæ
po Katechizm Koœcio³a Katolickiego,
a nade wszystko po Pismo Œwiête,
aby nie zatwardzaæ naszego serca –
sumienia. Niech nasza wiara bêdzie
¿ywa, mocna, sta³a, powszechna, rozumna. Nie dajmy siê zwieœæ ró¿nym
g³osom, którzy chc¹ j¹ wykpiæ, os³abiæ, wyrzuciæ a naszych serc i ¿ycia.
Odyseusz p³yn¹cy do Itaki, bêd¹c
na morzu, marynarzom – swoim towarzyszom podró¿y – pozakleja³
uszy, a sam siê przywi¹za³. I przez to
zwyciê¿y³ fa³szywe g³osy syren. I my
b¹dŸmy czujni, wytrwali, bo: „kto
wierzy, ¿yæ bêdzie…”.

parlamenty, s¹dy, nad prawa Bo¿e, niezmienne, ponad prawo naturalne. To
anomalia. A co z sumieniem? O jego
w³aœciwy kszta³t wo³a³ œw. Jan Pawe³ II
w Skoczowie.
Zachowuj¹c naukê Chrystusa, zachowujemy Przykazania. One s¹ dla
nas drogowskazem. Zachowujemy
i to, które mówi: „pamiêtaj, abys dzieñ
œwiêty œwiêci³…”, i to: „Czcij ojca
swego i matkê swoj¹…”; „nie zabijaj,,,”, a wiêc nie zabijaj i tego ¿ycia,
które jest pod sercem matki i tego
„w probówce”, i przez napady, rabunki, agresjê wobec innych. Mo¿na te¿
zabiæ s³owem, plotk¹, pos¹dzeniem,
oszczerstwem. Mówi Prorok Ezechiel:
„Tchnê w was mojego Ducha, i spra-
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ks. Proboszcz wita wiernych

Ewangeliê czyta O. Bartosz Paw³owski – gwardian z Sanoka
wiê, ¿e bêdziecie ¿yæ wed³ug mych
nakazów. ¯e bêdziecie przestrzegaæ
przykazañ i postêpowaæ zgodnie z nimi. Wtedy zamieszkacie w kraju, który da³em waszym przodkom, i bêdziecie moi ludem, Ja zaœ bêdê Bogiem
waszym” (36,24-28).
3. Zgodna mi³oœæ
Warunkiem przemiany to wzajemna zgoda i mi³oœæ. Zgoda w domu, w s¹siedztwie, w zak³adzie pracy, w OjczyŸnie. Zgoda jest potrzebna, chocia¿
mo¿e byæ i ró¿norodnoœæ w spojrzeniu na pewne sprawy. Porzekad³o
mówi: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Tyle dzisiaj podzia³ów, pomówieñ.,, a nawet donosów. Z prawdziwym bólem wys³ucha³em pewnych
zwierzeñ osoby pracuj¹cej za granic¹,
¿e w tamtym oœrodku najtrudniej poradziæ sobie z rodakami. Zazdroœæ, ¿e

komuœ powodzi siê lepiej, ¿e ma lepsze zarobki – a to jest powodem do
ró¿nych nieporozumieñ. Dziœ obserwujemy coraz czêstszy powrót z emigracji do Ojczyzny.
4. Dowartoœciowanie EUCHARYSTII
Zwi¹zek pomiêdzy Eucharysti¹ a doœwiadczeniem z Góry Przemienienia,
dostrzeg³ Kamil Cyprian Norwid w wierszu „Fortepian Szopena”, pisz¹c: „Hostiê – przez blade widzê zbo¿e… Emanuel mieszka na Taborze…”. Tamta
chwila by³a tylko chwilê – Eucharystia
jest zamieszkaniem na sta³e: „To jest
Chleb, który zstêpuje z nieba… Kto po¿ywaæ bêdzie tego Chleba, którym jest
Cia³o Moje, ¿yæ bêdzie na wieki” – mówi
Chrystus. Ceñmy sobie Eucharystiê,
aby Ona i dla nas by³a kiedyœ zadatkiem
naszej chwalebnej przemiany!

Jakie wiêc przes³anie niesie dla nas
dzisiejsza ewangeliczna scena? Jak my
interpretujemy to ca³e zdarzenie? Czy
Przemienienie Pañskie jest tak¿e naszym przemienieniem? Czy inni patrz¹c
na nas, widz¹ nasze cia³a promieniuj¹ce tamtym œwiat³em z Góry tabor? Czy
s³yszê g³os z nieba: „Ten jest mój Syn
umi³owany”, w naszych s³owach, zachowaniach? Czy rozœwietlamy jak¹kolwiek drogê, w tym tak¿e w³asn¹
drogê do Boga? A mo¿e ukrywamy
g³êboko naszych sercach pos¹¿ki pogañskich bo¿ków? Mo¿e to one nas
„oœwiecaj¹” czy te¿ horoskopy, karty
Tarota, ró¿d¿ki, wahade³ka…?
Cz³owiek wspó³czesny – racjonalista XXI wieku – wierzy w gus³a i zabobony, w mity i sny, w wizje i halucynacje, chodzi do gabinetów
wró¿bitów, aby poznaæ swoj¹ przysz³oœæ. Na to jest popyt! W tych¿e
gabinetach bywaj¹ ludzie ochrzczeni
„w Imiê Ojca, i Syna, i Ducha Œwiêtego!” Ma³o kto zdaje siê zauwa¿aæ, ¿e
na oczach tego œwiata „stawiane s¹
trony i Przedwieczny zajmuje nale¿ne
Mu miejsce. Tron Jego z ognistych
p³omieni. Strumieñ ognia rozlewa siê
i wyp³ywa sprzed Niego. Tysi¹c tysiêcy Mu s³u¿y, a dziesiêæ tysiêcy po
dziesiêæ tysiêcy stoi przed Nim. S¹d
zasiada, w³aœnie otwarto ksiêgi. Na
ob³okach nieba przybywa Syn Cz³owieczy. Panowanie Jego jest wiecznym
panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zag³adzie” –
mówi Pismo Œwiête.
Znajd¹ siê w nim, w owym Królestwie Chrystusa, oczyszczeni w tyglu
przemienienia – jak srebro, jak z³oto
najwy¿szej próby, ludzie przemienieni. Oby i do nas Bóg wówczas powiedzia³: „To jest mój syn, moja umi³owana córka”.
Dlatego te¿ prze¿ywaj¹c prawdê o Przemienieniu Pañskim módlmy siê kolekt¹ dnia dzisiejszego:
„Bo¿e, Ty przy chwalebnym Przem i e n i e n i u Tw o j e g o J e d y n e g o
Syna… ukaza³eœ chwa³ê, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, spraw,
abyœmy pos³uszni g³osowi Twojego umi³owanego Syna, stali siê
Jego wspó³dziedzicami”.
Na zakoñczenie wo³ajmy s³owami pieœni: „S³uchaj, Jezu, jak
Ciê b³aga Lud…”; „Przemieñ
o Jezu, smutny ten czas…”; „Jezu
pociesz nas!” Amen.
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Fotorelacja – ks. Tomasz Grzywna

kazanie g³osi ks. Stanis³aw Jachowicz, emerytowany
proboszcz z Grabownicy

komunia œwiêta

kramy przed koœcio³em

procesja na ul. Grzegorza

krzy¿ niesie kleryk £ukasz Juszczyk

najœwiêtszy sakrament w otoczeniu ksiê¿y

wierni mali i duzi

pocz¹tek procesji wchodzi do koœcio³a
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¯egnamy ksiêdza Grzegorza Delmanowicza
W tym tygodniu zakoñczy³ pracê w naszej parafii ks. dr Grzegorz Delmanowicz. Dziêkujemy mu za dwuletni¹ pos³ugê
i ¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych w pracy w parafii pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Przemyœlu.
Red.
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„Jezus (...) zaprowadzi³ ich na górê wysok¹, osobno”
(kontynuacja z poprzedniej niedzieli,
z Uroczystoœci Przemienienia Pañskiego)
1. Symbolika gór w Piœmie Œwiêtym
Pismo Œwiête wiele razy (oko³o 500
wzmianek) mówi o górach czy pagórkach. Widocznie odgrywaj¹ one niebagateln¹ rolê jako zjawisko fizyczne
i jako symbol duchowy. WejdŸmy na
góry naszym umys³em i sercem, aby
odkryæ to, co jest fascynuj¹ce, wspomagaj¹ce nasze dusze. Najpierw: czym
jest góra w ujêciu biblijnym?
Biblia na ogó³ nie rozgranicza gór,
pagórków czy wzgórz. Góry maj¹ ró¿ne znaczenia, symbole. Oznaczaj¹ one
schronienie i bezpieczeñstwo, a czasem miejsce wielce niebezpieczne,
gdzie mo¿na straciæ ¿ycie. Góry s¹ miejscem niedostêpnym, dzikim, a tak¿e
miejscem zamieszkania Boga ze swoim ludem. By³y zawsze miejscem spotkañ religijnych, na których oddawano czeœæ Bogu, sk³adaj¹c ofiary,
sprawuj¹c kult liturgiczny.
Góry wyznacza³y granice pomiêdzy poszczególnymi regionami czy
narodami. One stanowi³y naturalne
granice geograficzne i polityczne (por.
Joz 15,8-16). Góry w swej surowoœci
i niedostêpnoœci s¹ symbolem trwa³oœci i solidnoœci. W miejscach najbardziej niedostêpnych, skalistych,
urwistych, wznoszono zamki, twierdze,
aby nieprzyjaciel nie mia³ ³atwego dostêpu. Twierdze pe³ni³y strategiczn¹,
obronn¹ rolê. W górach s¹ liczne kryjówki, zakamarki, szczeliny, w¹wozy,
które s¹ doskona³ymi miejscami na
schronienie czy ucieczkê. Najwy¿sze
góry nie poddaj¹ siê cywilizacji. Bywa³o, ¿e ludzie uciekali w góry, aby
tam szukaæ schronienia. Bywa³o te¿,
¿e uciekinier (czasem z wyboru w³asnej drogi ¿ycia) wiód³ gdzieœ w jaskini ¿ywot wielkiego samotnika. Równie¿ chrzeœcijanie, który byli
przeœladowani, przywdziewali owcze
czy kozie skóry, udawali siê w góry,
aby ocaliæ ¿ycie (por. Hbr 11,37-38).
W górach, w miejscach trudno dostêpnych, tak¿e ukrywaj¹ siê uciekinierzy (por. 1 Sm 26,1), gromadzi wojsko, które przygotowuje zasadzki na
nieprzyjació³ (por. Sdz 9,25). W górach
czy raczej na wzgórzach mo¿na zak³adaæ winnice, wypasaæ owce czy by-

d³o. W górach nie mo¿na zasiewaæ
zbo¿a. Góry wskazuj¹, ¿e stamt¹d
w chwilach zagro¿enia mo¿e przyjœæ
pomoc: „Wznoszê swe oczy ku górom:
sk¹d¿e przyjdzie mi pomoc? Pomoc mi
przyjdzie od Pana, co stworzy³ niebo
i ziemiê” (Ps 121(120),1-2).
Na górach czy wzgórzach prorocy
mieli widzenia (Pwt 34,1-4), wizje
(Ap 21,10), stamt¹d wyg³aszali swoje
mowy, pouczenia (Iz 40,9) Warto zacytowaæ piêkny tekst proroka Izajasza: „O jak s¹ pe³ne wdziêku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny,
który og³asza pokój, zwiastuje szczêœcie, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: „Twój Bóg zacz¹³
królowaæ”(52,7). Wszyscy znamy Kazanie na Górze, wyg³oszone przez
Pana Jezusa, zaczynaj¹ce siê od s³ów:
„Jezus widz¹c t³umy wyszed³ na górê”
(Mt 5,1). Jest to konstytucja królestwa
niebieskiego, wytyczne naszej drogi
wiod¹cej do zbawienia.
W Starym Testamencie zawarcie
przymierza, które sta³o siê fundamentem ¿ycia religijnego, spo³ecznego
i politycznego, dokona³o siê na górze.
Tam zosta³o nadane Prawo, i tam zosta³o odnowione (Wj 19-20; Pwt 9-10).
„Izrael obozowa³ tam naprzeciw góry.
Moj¿esz wst¹pi³
wtedy do Boga,
a Pan zawo³a³ na
niego z góry”
(Wj 19,2-3). Ten
element œwiadczy
o niezmiennoœci
Prawa. Tak jak
góry siê nie zmieniaj¹, zawsze s¹
takie same, tak
i Prawo Bo¿e jest
niezmienne, trwa³e, nie podlegaj¹ce ¿adnym modyfikacjom. Na górach wyg³aszano
b³ogos³awieñstwa, jak i przekleñstwa, a tak¿e s³owa Bo¿e (Pwt 27-28;
Iz 2,3; Mi 4,2).
„Góry i wzgórza przywodz¹ na
myœl dal i surowoœæ, wywo³uj¹ te¿ silne wra¿enie sw¹ niedostêpnoœci¹,
któr¹ otacza je aura tajemniczoœci” –
czytamy w „S³owniku symboliki bi-

blijnej”. Góry symbolizuj¹ moc Boga,
Jego niezmiennoœæ, trwa³oœæ. Wiele
na ten temat mówi¹ Psalmy, gdzie
dog³êbnie wy³o¿ona jest natura gór.
W tym miejscu nie ma mo¿liwoœci,
aby w sposób szczegó³owy omawiaæ
to zagadnienie. Zacytujê tylko jeden
tekst, jakby wiod¹cy, z Psalmu
133(132), 3): „To jak rosa Hermonu,
która opada na górê Syjon; bo tam
udziela Pan b³ogos³awieñstwa i ¿ycia
na wieki”…”. Góry kojarz¹ siê z Bo¿ym b³ogos³awieñstwem.
Góry zachowuj¹ siê tak, jak i cz³owiek: raduj¹ siê, podskakuj¹, œpiewaj¹,
wielbi¹ imiê Bo¿e, „przepasuj¹ siê weselem”. W górach mo¿na doznaæ duchowych doœwiadczeñ, g³êbokich refleksji, olœnieñ, wielu przemyœleñ
dotycz¹cych swego ¿ycia i postêpowania, o czym œwiadczy choæby historia Koœcio³a. Tam cz³owiek mo¿e
spotykaæ siê z Bogiem, jak kiedyœ czyni³ to Moj¿esz. Góry s¹ miejscem dla
samotników, gdzie mo¿na medytowaæ,
modliæ siê, nawi¹zaæ bliski kontakt
z Panem Bogiem, gdzie cz³owiek mo¿e
ca³kowicie wyizolowaæ siê od spraw
bie¿¹cych. Na górze Pan Jezus toczy³
walkê z szatanem, na górze naucza³,
na górze siê przemieni³, z Góry Oliw-

nej wst¹pi³ do nieba. To tylko niektóre, bardzo pobie¿nie ukazane elementy symboliki gór, które trzeba przy³o¿yæ do ¿ycia. W naszej refleksji idŸmy
dalej, do wyszczególnionego punktu.
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Wakacyjne pielgrzymowanie na Œl¹sk

Góra œw. Anny

wnêtrze bazyliki œw. Anny na Górze jej imienia
Sanktuarium œw. Anny po³o¿one
jest na szczycie góry zwanej te¿
Che³msk¹, o wysokoœci 408 m. npm,
znajduj¹cej siê na OpolszczyŸnie,
w pobli¿u Kêdzierzyna KoŸla. To
wzniesienie góruje wyraŸnie nad okolic¹, a z jego wierzcho³ka roztacza siê
piêkny widok, obejmuj¹cy wiele kilometrów przestrzeni. Nie jestem pewny, czy kiedyœ wczeœniej tu by³em,
prawdopodobnie tak, przed wielu laty,
ale wspomnienia z tego pobytu odp³ynê³y w niepamiêæ. Tym razem mog³em ju¿ bardziej œwiadomie prze¿yæ
spotkanie ze œw. Ann¹ oraz jej najœwiêtsz¹ córk¹ Maryj¹.
Kult œw. Anny na OpolszczyŸnie
siêga czasów œredniowiecza. Najstarszym jego œladem jest kaplica œw.
Anny w Opolu z 1209 roku. Du¿o póŸniej, w 1509 roku, biskup wroc³awski
Jan Turzo nakaza³ obchodziæ uroczyœcie jej wspomnienie w swej diecezji.
Nie wiadomo kiedy i w jaki sposób
cudowna figurka œw. Anny znalaz³a siê
w obecnym miejscu w koœciele na

Górze œw. Anny. Styl, w którym zosta³a wykonana, wskazuje na to, ¿e powsta³a w II po³owie XV wieku. Kiedy
w 1656 roku franciszkanie z prowincji
ma³opolskiej (czyli Polacy) przybyli na
Górê œw. Anny, by³ na niej ma³y koœció³ek pw. œw. Anny i figura umieszczona w bocznym o³tarzu. W kronikach odnaleziono wzmianki o tym, ¿e
na pocz¹tku XVI wieku ksi¹¿ê Jerzy
Brodaty (ksi¹¿ê saksoñski rezyduj¹cy w DreŸnie) przez swojego dworzanina Jana Staffingera sprowadzi³ z Lisle ko³o Lyonu du¿e fragmenty relikwii
œw. Anny, które zosta³y przekazane do
sanktuarium w saksoñskim Annaberg.
Czêœæ z tych relikwii ofiarowa³ swemu
innemu dworzaninowi Zygmuntowi de Maltitz. Nastêpnie ten¿e przekaza³ je na Œl¹sk w rêce swej krewnej Anny Marianny Kochitzki i jej
mê¿a Miko³aja. Po œmierci ¿ony
Miko³aj Kochitzki ofiarowa³ relikwie do koœcio³a na Górze œw.
Anny. Zosta³y one umieszczone
w g³owie figury œw. Anny i uroczy-

o³tarz g³ówny z figurk¹ œw. Anny Samotrzeæ

œcie wprowadzone (podaje siê daty
pomiêdzy 1508 a 1513 r.).
Opiekuj¹cy siê sanktuarium franciszkanie, widz¹c gromadz¹ce siê t³umy pielgrzymów, rozbudowywali
w ci¹gu wieków kompleks sanktuaryjny. W XVIII wieku powsta³a kalwaria
z³o¿ona z 3 du¿ych i oko³o 30 ma³ych
kaplic oraz Rajski Plac przed koœcio³em, otoczony kru¿gankami z arkadami. Przybywali tu pielgrzymi z ca³ej
okolicy, powtarzano legendy o cudach
zwi¹zanych ze œw. Ann¹. Jeszcze wiêcej pielgrzymów ci¹gnê³o tu po roku
1754, kiedy w³adze pruskie zabroni³y
pielgrzymowaæ ludnoœci polskiej „za
granicê”, czyli na Jasna Górê. Przez
wieki figurka œw. Anny by³a eksponowana w bocznym o³tarzu. Dopiero
w 1898 roku na koszt rodziny Kutzer,
przebudowano g³ówny o³tarz i umieszczono figurê w najwa¿niejszym miejscu w koœciele.
A jak wygl¹da cudowna figura?
Jest niewielka (66 cm), wykonana
z drewna, odznacza siê mistycznym
œredniowiecznym piêknem. Figurka ta
jest jedn¹ z najstarszych rzeŸb zachowanych na Œl¹sku. Zwana jest od wieków „œw. Ann¹ samotrzeæ”. „Samotrzeæ” - to wyra¿enie nie jest dziœ ju¿
powszechnie zrozumia³e, dlatego warto je wyjaœniæ. „Samotrzeæ” oznacza,
¿e rzeŸba przedstawia tylko trzy osoby. W tym, wypadku s¹ to najstarsza,
szacowna ze wzglêdu na wiek, œw.
Anna, która trzyma w swoich rêkach
dwie ma³e dzieciêce postaci – Jezusa i Maryjê. Oczywiœcie jest to
uproszczenie, poniewa¿ Maryja nie
mog³a byæ jednoczeœnie ma³¹ dziewczynk¹ i Matk¹ Jezusa. Jednak
w sztuce takie przedstawienia s¹
mo¿liwe, poniewa¿ przekazuj¹ g³êbok¹ treœæ, sk³aniaj¹ do refleksji
i przemyœleñ na temat rodziny, prze-

fresk: ofiarowanie Maryi w œwi¹tyni
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ojciec Atanazy opowiada o koœciele

korytarz Muzeum Klasztornego
kazywania ¿ycia i bliskoœci osób
zwi¹zanych wiêzami krwi. Dziœ figurka jest przykryta sukienk¹, tak, ¿e widoczne s¹ jedynie g³owy i korony
trzech œwiêtych osób.
W 1910 roku biskup wroc³awski koronowa³ figurê trzema z³otymi koronami. W czasie II wojny

to ju¿ zakoñczenie na tle popiersia
kard. Wyszyñskiego

œwiatowej, kiedy wypêdzono franciszkanów z klasztoru, tak¿e figurka mia³a swój czas tu³aczki. W nocy
z 19 na 20 czerwca 1941 roku, gdy
franciszkanie ju¿ uciekali, o. Feliks
Koss, zamieni³ cudown¹ figurkê na
kopiê. Oryginalna rzeŸba by³a przechowywana w ukryciu w ró¿nych

miejscach, a po wojnie wróci³a na
swoje miejsce.
Góra œw. Anny stanowi³a miejsce
kultu dla mieszkañców ziemi opolskiej
i okolicznych ziem, z trzech narodów
mieszkaj¹cych na tych terenach. Byli
to Polacy, Niemcy i Czesi. Jak ju¿ wczeœniej pisa³em, ziemie œl¹skie dosta³y
siê pod panowanie w³adców czeskich
jeszcze w XV wieku, a potem stanowi³y czêœæ terytorium w³adców pruskich
i niemieckich. Mimo to pozosta³o tu
wielu mieszkañców pos³uguj¹cych siê
jêzykiem polskim. Niedaleko Góry œw.
Anny le¿y Gogolin, który te¿ przez 500
lat nie nale¿a³ do Polski, a przecie¿
wszyscy znamy œpiewan¹ tu od stuleci po polsku piosenkê „Posz³a Karolinka do Gogolina”. Tak samo na Górze œw. Anny wiêksza czêœæ pielgrzymów oraz pracuj¹cych tu franciszkanów
by³a polskojêzyczna. Franciszkanie byli
wypêdzani dwukrotnie w XIX wieku na
skutek antyreligijnej i antypolskiej polityki w³adz pruskich i zawsze tu wracali
po jakimœ czasie. Przed II wojn¹ œwiatow¹
w³adze hitlerowskie nakaza³y najpierw
oddaæ Dom Pielgrzyma dla przesiedleñców - folksdojczów z Rumunii, a w lipcu
1939 roku ca³kowicie zakazali kazañ w jêzyku polskim. Mimo licznych problemów
i trudnoœci oraz grozy wojny klasztor
i sanktuarium przetrwa³y do dziœ.
Nasze przybycie na Górê œw. Anny
by³o po³¹czone z Msz¹ œwiêta o godzinie 14. Wpadliœmy w ostatniej chwili,
a niezbyt sympatyczny brat z zakrystii
popêdza³ mnie, ¿eby szybko zaczynaæ
Eucharystiê, bo o godzinie 15. bêdzie
druga grupa. Nie da³ sobie wyt³umaczyæ,
¿e ta grupa jest mi znana, bo prowadzi j¹
mój kolega, z którym mia³em wczeœniej
kontakt telefoniczny i ¿e moglibyœmy
zaczekaæ i Mszê œw. odprawiæ wspólnie.
A wiêc w poœpiechu, nie sprawdziwszy
nawet wczeœniej tekstów, rozpoczêliœmy
Eucharystiê przy o³tarzu przed figur¹ œw.
Anny Samotrzeæ.
Po Mszy œwiêtej oprowadzaniem
naszej grupy zaj¹³ siê wiele bardziej

plansza ukazuj¹ca przekazanie kluczy do koœcio³a
franciszkanom w 1656 r.
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sympatyczny o. Atanazy, a po chwili
nadjecha³a, te¿ nieco spóŸniona, nastêpna grupa. My s³uchaliœmy opowieœci o koœciele, który jest zbudowany z kamienia, posiada jedn¹ nawê
i wymiary 38x12x12 metrów. Jego pocz¹tki wywodz¹ siê z XV wieku, a roz-

budowany i na nowo konsekrowany
by³ w 1673 roku. PóŸniej jeszcze by³
wiele razy rozbudowywany i przekszta³cany. Obecny piêkny wystrój
w stylu renesansowo-barokowym
otrzyma³ po remoncie w 1957-63 roku,
dokonanym pod kierownictwem Józefa i Marii Mitschke. Freski
na suficie i na œcianach, jeœli dobrze zrozumia³em, s¹
stosunkowo nowe, z XX w.
i przedstawiaj¹ historie
z ¿ycia œw. Anny oraz kolejne, zwi¹zane z zakonem
franciszkañskim. O³tarzy
bocznych jest 6, a poœwiêcone s¹ one NMP i œw. Józefowi, œw. Jadwidze Œl¹skiej (patronka ca³ego
Œl¹ska) oraz œwiêtym franciszkañskim – Franciszkowi, Antonie- mu i Piotrowi
z Alkantary. Potem udaliœmy siê do Muzeum Zakonnego, gdzie obejrzeliœmy
eksponaty zwi¹zane z histori¹ Góry œw. Anny i pracuj¹cymi tu franciszkanami. Ojciec Atanazy ciekawie
opowiada³ o losach zakonu
franciszkañskiego, którego
przedstawiciele przez wieki
pracowali na tej ziemi.
Po obejrzeniu koœcio³a
i czêœci klasztoru oraz otokamienny krzy¿ i fasada bazyliki od strony
czenia udaliœmy siê jeszcze
Rajskiego Placu
na kilka chwil do
ciekawego miejsca, jakim jest amfiteatr i pomnik na
zboczu góry.
W 1921 roku,
mniej wiêcej
w tym miejscu,
odby³a siê bitwa
powstañców œl¹skich z Niemcami,
w której zwyciê¿yli ci drudzy, ale
zginê³o w niej kilkuset Niemców.
rozleg³y widok ze szczytu wzgórza

pozosta³oœci hitlerowskiego amfiteatru

W czasie panowania Hitlera naziœci
postanowili stworzyæ w miejscu dawnego kamienio³omu na zboczu góry
oœrodek propagandy, w którego
sk³ad wchodzi³y amfiteatr i mauzoleum poleg³ych. Mia³a to byæ te¿ swoista przeciwwaga dla katolickiej
i w du¿ej mierze polskiej œwi¹tyni na
Górze œw. Anny. W 1934 roku rozpoczêto budowê, a zakoñczono j¹
w 1938 roku. Na podwy¿szonym miejscu znajdowa³o siê mauzoleum
w kszta³cie podobnym do bunkra,
z prochami zabitych, a wokó³ niego
poni¿ej rozmieszczone by³y trybuny
amfiteatru – 7 tys. miejsc siedz¹cych
i 20 tys. stoj¹cych. Odbywa³y siê tu
liczne hitlerowskie wiece i apele.
Po zajêciu Opolszczyzny przez Armiê Czerwon¹ i w³¹czeniu jej w sk³ad
PRL nowe w³adze postanowi³y zniszczyæ mauzoleum niemieckie i zbudowaæ nowy pomnik, tzw. Czynu Powstañczego. Wysadzono w powietrze
dawny gmach hitlerowski i og³oszono projekt na pomnik powstañ œl¹skich. Wygra³ go s³ynny rzeŸbiarz
Xawery Dunikowski, a pomnik budowano przez 7 lat (1948 – 55). Ma on
postaæ czterech pylonów z granitu,
w œrodku których jest du¿a sala. Œciany pylonów ozdabiaj¹ (?) socrealistyczne w stylu rysunki i rzeŸby powstañców i innych bojowników
o wolnoœæ Œl¹ska i oraz przedstawicieli obecnych na tym terenie zawodów.
Dziœ mo¿na zejœæ w dó³ zbocza,
w kierunku Pomnika Czynu Powstañczego i obejrzeæ z góry pozosta³oœci
amfiteatru, ju¿ nieco zniszczone przez
si³y przyrody. Mo¿na te¿ pomyœleæ
o losach Œl¹ska, o ró¿nych ideologiach, które przemijaj¹, zbieraj¹c nieraz krwawe ¿niwo. Dobrze, ¿e sanktuarium œw. Anny na Górze nie uleg³o
zniszczeniu i mog¹ siê w nim ci¹gle
gromadziæ ludzie dobrej woli, modl¹cy siê o pokój i zgodê wœród wszystkich narodów.

pomnik Czynu Powstañczego
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12 kroków do wolnoœci
W naszej parafii pojawi³a siê
mo¿liwoœæ utworzenia grupy samopomocowej „12 kroków do pe³ni
¿ycia”. Jeœli zgromadzi siê odpowiednia liczba uczestników program
ruszy we wrzeœniu. Prosimy o zapoznanie siê z propozycj¹.
KRÓTKO - „Wreszcie ¿yæ – 12
kroków ku pe³ni ¿ycia”. Jest to program terapeutyczno-rozwojowy prowadz¹cy do uporz¹dkowania wewnêtrznego przeznaczony dla osób
prze¿ywaj¹cych ró¿nego rodzaju kryzysy, trudnoœci emocjonalne a tak¿e
dla osób pragn¹cych zadbaæ o rozwój osobisty. Program rozwoju duchowego dla chrzeœcijan z elementami psychoedukacji to osobista
i duchowa praca inspirowana
w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksj¹ psychologiczn¹.
Adresat – kto mo¿e byæ uczestnikiem spotkañ?
Osoby:
· uwik³ane w uzale¿nienia osobiste
lub osób im bliskich,
· zmagaj¹ce siê z konfliktami wewnêtrznymi i zewnêtrznymi,
· z zani¿on¹ samoocen¹,
· z tendencj¹ do izolowania siê,
· zale¿ne, szukaj¹ce uznania za
wszelk¹ cenê,
· prze¿ywaj¹ce lêki, daj¹ce siê ³atwo
zastraszyæ,
· uwik³ane w toksyczne relacje interpersonalne,
· przesadnie odpowiedzialne lub
wcale nieodpowiedzialne,
· zranione w dzieciñstwie,
· posiadaj¹ce nadmiern¹ potrzebê
kontroli,
· maj¹ce trudnoœci w realizacji swoich zamierzeñ od pocz¹tku do koñca,
· pragn¹ce zmiany swojego ¿ycia na
lepsze,
· szukaj¹ce pog³êbienia swojej
osobistej relacji z Bogiem.
Praca z programem Wreszcie ¿yæ –
12 kroków ku pe³ni ¿ycia obejmuje:
Osobist¹ pracê nad 12 krokami
z pomoc¹ materia³ów formacyjnych.
Rozmowê w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wy³aniaj¹cych siê problemach i wolnych pytaniach.
Spotkania odbywaj¹ siê co tydzieñ i trwaj¹ do 2 godzin.
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Historia i tradycja Apelu Jasnogórskiego
Apel Jasnogórski jako codzienna,
systematyczna modlitwa zosta³ zainicjowany na Jasnej Górze przed obliczem Królowej Polski i Jasnogórskiej
Matki Koœcio³a 8 grudnia 1953 r. Sta³
siê modlitw¹ Polaków w intencji Koœcio³a w Polsce, doœwiadczaj¹cego
przeœladowañ ze strony w³adz systemu totalitarnego. By³a to niezwyk³a

uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny. Internowany w Stoczku Warmiñskim Prymas
Polski kard. Stefan Wyszyñski dokona³ tego dnia aktu oddania siê Maryi
w niewolê, zawierzaj¹c Jej swój los
i Koœció³ w Polsce. W Sanktuarium Jasnogórskim o. przeor Jerzy Tomziñski
w kazaniu, podczas Mszy œw. celebrowanej przez bp Zdzis³awa Goliñskiego, ordynariusza czêstochowskiego,
wezwa³ Rodaków do modlitewnej wiêzi
z Jasn¹ Gór¹ ka¿dego dnia o godz.
21.00 – w intencji uwolnienia wiêzionego Prymasa Polski.
Z celebracj¹ Apelu sukcesywnie
wi¹zano treœci sk³adaj¹ce siê na program przygotowañ Koœcio³a w Polsce
do 300 – lecia obrony Jasnej Góry

w 1956 r., rocznicy Œlubów Króla Jana
Kazimierza – obrania Maryi Królow¹
Korony Polskiej. Struktura modlitwy
Apelu Jasnogórskiego posiada swoje zakorzenienie w nocnych czuwaniach pielgrzymów jasnogórskich,
spontanicznie prze¿ywanych na placu jasnogórskim przed najwiêkszymi
uroczystoœciami odpustowymi. Œpiewy pieœni maryjnych przeplatano
zawsze rozwa¿aniami ró¿añcowymi.
W dziejach
Koœcio³a na ziemiach polskich
odnajdujemy równie¿ wczeœniejsze
œlady praktykowania w ³¹cznoœci
z Jasn¹ Gór¹ modlitwy o godz.
21.00. Bp Józef Sebastian Pelczar,
gorliwy czciciel
Królowej Korony
Polskiej (kanonizowany przez Jana
Paw³a II 18 maja
2003 r.), 21 maja
1910 r. - w przededniu rekoronacji wizerunku Królowej
Polski diademami
podarowanymi
przez Ojca Œwiêtego Piusa X – poleci³, aby we wszystkich koœcio³ach
diecezji przemyskiej o godz. 21.00
w ci¹gu piêtnastu minut bi³y dzwony.
Mia³y one wzywaæ wiernych do solidarnoœci duchowej i modlitewnej z Jasnogórskim Sanktuarium Narodowym.
4 listopada 1918 r. prawie 100 lat temu,
polscy ¿o³nierze z 22. pu³ku piechoty,
dowodzeni przez ppor. Artura Wiœniewskiego, wyzwalaj¹c Jasn¹ Górê
spod okupacji austriackiej, o godz.
21.15 stanêli wraz z paulinami przed
Cudownym Wizerunkiem Królowej
Polski, z dziêkczynieniem za odzyskiwan¹ przez Polskê po 123 latach zaborów niepodleg³oœæ. W 1934 r. pilot
W³adys³aw Polesiñski, zmagaj¹cy siê
z wiar¹ w Boga, podczas próbnego
lotu niespodziewanie us³ysza³ rozkaz:
„Zni¿ lot, l¹duj !”. Wyl¹dowa³ szczê-

œliwie. Po opuszczeniu samolotu, nast¹pi³a jego eksplozja. By³a godzina
21.00. Okaza³o siê, ¿e o tej porze ¿ona
poleca³a go Matce Bo¿ej. Kpt. Polesiñski nawróci³ siê i w dowód
wdziêcznoœci za³o¿y³ wœród oficerów
organizacjê: „Krzy¿ i Miecz”. Jej
cz³onkowie codziennie o godz. 21.00
meldowali siê na Apel przed Matk¹
Bo¿¹ Jasnogórsk¹.
W czasie okupacji hitlerowskiej
praktykê maryjnej modlitwy wieczornej szerzyli wœród m³odzie¿y akademickiej, gromadz¹cej siê na tajnych
kompletach w Warszawie, ojcowie jezuici, moderatorzy Sodalicji Mariañskiej, a tak¿e ks. Leon Cieœlak, pallotyn. Na Jasnej Górze o. Polikarp
Sawicki, paulin, skupia³ na tê wieczorn¹ modlitwê przed Cudownym
Obrazem Matki Bo¿ej ró¿ne grupy:
cz³onków Sodalicji Mariañskiej, studentów. Prawdopodobnie uczestniczy³ w nich tak¿e dwukrotnie, w czasie tajnych pielgrzymek akademickich,
student Karol Wojty³a. W obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 r. powsta³a pod przewodnictwem b³. ks.
Stefana Wincentego Frelichowskiego
– sodalisa maryjnego od 1927 r.,
wspólnota m³odych. Jej cz³onkowie
mieli codziennie o godz. 21.00 duchowo spotykaæ siê przed Matk¹ Bo¿¹.
W 1946 r. po Akcie Ofiarowania Polski
Niepokalanemu Sercu Maryi z³o¿onym
na Jasnej Górze przez Prymasa kard.
Augusta Hlonda wraz z Episkopatem
Polski wobec milionowej rzeszy pielgrzymów ks. L. Cieœlak, w trosce
o wprowadzenie w ¿ycie zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z odnowionego z Maryj¹ Królow¹ Polski przymierza, zaproponowa³ odprawianie codziennie
o godz. 21.00 w duchowej ³¹cznoœci
z Jasn¹ Gór¹, „Raportu Rycerskiego
Narodu Polskiego Chrystusowi na
rêce Maryi”.
Podjêta w 1953 r. systematyczna
modlitwa Apelu na Jasnej Górze okaza³a siê zwyciêska. Po trzech latach,
wbrew wczeœniejszym butnym zapewnieniom w³adz komunistycznych
Ksi¹dz Prymas w koñcu paŸdziernika
powróci³ do pos³ugi Koœcio³owi w naszej OjczyŸnie. On te¿, wraz z Episkopatem Polski, sta³ siê propagatorem
Apelu. W czasie Wielkiej Nowenny
(1957-66), bêd¹cej przygotowaniem do
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Milenium Chrztu Polski, podejmowa³
tematykê duszpastersk¹ zaproponowan¹ przez Episkopat Polski. Kard.
Stefan Wyszyñski osobiœcie przewodzi³ ponad 500 razy tej modlitwie na
Jasnej Górze, przedk³adaj¹c Bogu zmagania Koœcio³a i narodu o wiernoœæ
Ewangelii. Duchowo zawsze ³¹czy³ siê
o godz. 21.00 z Sanktuarium w modlitwie za Koœció³ i Ojczyznê, udzielaj¹c
wraz z biskupami b³ogos³awieñstwa Polsce. Modlitwa Apelu towarzyszy
od pocz¹tku peregrynacji kopii Cudownego
Obrazu Matki Bo¿ej Jasnogórskiej w Polsce
(od 1957 r.).
W okresie trwania
Soboru Watykañskiego
II Apel nasycony by³
b³aganiem za Koœció³
powszechny. Biskupi
polscy w listach pasterskich przy okazji ró¿nych
uroczystoœci maryjnych
zachêcali wiernych do
praktyki Apelu Jasnogórskiego zarówno w rodzinach, jak i w œwi¹tyniach. Na rozpoczêcie Roku Œwiêtego,
1 stycznia 1974 r. Episkopat Polski poleci³, aby w ka¿dej rodzinie i w ka¿dym
koœciele w Polsce odprawiono Apel
Jasnogórski przed obrazem Matki Bo¿ej, przy zapalonej œwiecy. W czasie
tego Apelu obecni mieli ponowiæ oddanie siê Matce Bo¿ej w macierzyñsk¹
niewolê mi³oœci za Koœció³, z b³aga-

niem, aby Rok Œwiêty
przyniós³ jak najwiêksze
owoce odnowy ¿ycia
chrzeœcijañskiego, pojednania z Bogiem i miêdzy ludŸmi. Prymas kard.
Stefan Wyszyñski, wraz
z Episkopatem Polski,
wezwa³ równie¿ wiernych, ¿eby szeœcioletni
okres przygotowañ do
Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry rozpocz¹æ
1 stycznia 1976 r. uroczystym Apelem.
Now¹ jakoœæ uzyska³a modlitwa Apelu Jasnogórskiego dziêki aprobacie Jana Paw³a II, który
nie tylko czêsto podejmowa³ tê milenijn¹ modlitwê, ale niejednokrotnie ukazywa³ jej
aktualnoœæ. W prowadzonych oœmiokrotnie rozwa¿aniach Apelu na Jasnej
Górze, Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II przybli¿a³ treœci teologiczne s³ów: „Jestem,
pamiêtam, czuwam”, czyni¹c je wspó³czesn¹ modlitw¹ Koœcio³a w Polsce
i na œwiecie. Ponad sto razy – podczas spotkañ z ró¿nymi grupami pielgrzymów, nie tylko w Rzymie i Castel

Gandolfo – aktualizowa³ treœci Apelu
Jasnogórskiego i modli³ siê, œpiewaj¹c antyfonê apelow¹.. Najg³êbszej
analizy przewodnich s³ów Apelu dokona³ Jan Pawe³ II podczas VI Œwiatowego Spotkania M³odzie¿y na Jasnej
Gorze, wi¹¿¹c j¹ z wymownymi znakami, uroczyœcie wniesionymi w czasie
celebracji: Apelowe s³owo: „Jestem”

naznaczone zosta³o krzy¿em. Obok
krzy¿a Chrystusowego zosta³o ustawione Pismo Œwiête – jako interpretacja apelowego „Pamiêtam”. Trzeci
symbol apelowego Spotkania M³odych, obok krzy¿a i Biblii, stanowi³a
ikona Jasnogórskiej Bogurodzicy.
¯eby m³odzie¿ zgromadzona z ró¿nych
stron œwiata mog³a razem uczestniczyæ
w Apelu, u³o¿ono specjaln¹ antyfonê: „Maria Regina mundi, Maria Mater Ecclesiae, Tibi assumus, Tui memores vigilamus, vigilamus”. Ponadto
przygotowano tekst w jêzyku starocerkiewno-s³owiañskim i w szeœciu
wspó³czesnych jêzykach. Przyczyni³o siê to w znacznym stopniu do umiêdzynarodowienia Apelu Jasnogórskiego. M³odzie¿owe, kole¿eñskie
grupy, wspólnoty wyros³e na bazie
pielgrzymek, duszpasterstw akademickich, przyjê³y godzinê 21.00 jako czas
odnowienia przyjaŸni w przestrzeni
wzajemnej modlitwy.
Z³oty jubileusz Apelu Jasnogórskiego, a w przysz³ym roku bêdziemy
obchodziæ 60-lecie tej piêknej modlitwy polskich serc, stanowi wyzwanie
do pe³niejszego zaanga¿owania
w dzie³o nowej ewangelizacji w trudnym czasie konfrontacji z si³ami rozwijaj¹cymi z du¿ym
natê¿eniem, ofensywê antyewangelizacyjn¹ o znamionach
liberalnych i laickich. Umocnienie
dla nas stanowi zapewnienie œw. Jana
Pawe³ II, ¿e zawsze
duchowo ³¹czy³ siê
z nami w tej œwiêtej
godzinie jasnogórskiej modlitwy wieczornej. W zdynamizowaniu zwyciêskiej
modlitwy Apelu Jasnogórskiego s³u¿¹
nam pomoc¹ powsta³e w ostatnich
latach katolickie rozg³oœnie radiowe, na czele z Radiem
Maryja, Radiem Jasna Góra i Radiem
Fiat, oraz Telewizja Trwam.
Halina Martowicz
Literatura:
o. Z. Jab³oñski OSPPE - „Modlitwa
polskich serc”.
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Intencje w tygodniu
Od 14 do 20.08.2017 r.
Poniedzia³ek – 14.08

Pi¹tek – 18.08

Niedziela – 20.08

6.30 + Stefania Lisowska (greg.)

6.30 + Stefania (greg.)
7.00 + Mieczys³aw Kozimor int. od rodziny Ostrowskich
7.30 + Genowefa i W³adys³aw
18.00 + W³adys³aw Jura 33 r. œm.

6.30 za parafian
8.00 + Krystyna Starzak 4 r. œm.
9.30 + Krzysztof Solon 1 r. œm. oraz
++ rodzice z obu stron
11.00 + Józef i Zdzis³aw Marcinków
12.30 + Stefania (greg.)
18.00 + Janina Haduch int. od El¿biety
z rodzin¹
20.00 + Ludmi³a Rudy i Czes³awa Bieleñ z proœb¹ o modlitwê dla zmar³ej Ani
Mickiewicz
Stró¿e:
P³owce: + El¿bieta Bakalik int. od pracowników Zak³adu

7.00 + Adam, Halina Tylka
7.30 ++ z rodziny Dêbickich
18.00 o potrzebne ³aski dla Weroniki
Wtorek – 15.08

Sobota – 19.08

Wniebowziêcie NMP
6.30 za parafian
8.00 + Maria i ++ z rodziny Wo³oszczaków
9.30 dziêkczynna w 20 r. œlubów s. Renaty z proœb¹ o b³. Bo¿e i opiekê MB

6.30 + Stefania (greg.)
7.00 + W³adys³aw 14 r. œm.
7.30 + Mieczys³aw Kozimor int. od pracowników Sanockiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej
18.00 + Boles³aw, Maria, Antoni

11.00 1. w intencji Ojczyzny int. od
komitetu Powiatowego Pis
2. + Stefania (greg.)
12.30 + Eugeniusz Fejkiel int. od syna
z rodzin¹
18.00 + Danuta Chor¹¿ak 6 r. œm.
20.00 + Zofia i W³adys³aw
Stró¿e: int.
P³owce: + Helena i Ludwik Kobiela
Œroda – 16.08
6.30 + Stefania (greg.)
7.00 + Jan Wójciak
7.30 + Jan Ogrodnik 25 r. œm.
18.00 o b³. Bo¿e dla Ojczyzny, ks. Opiekuna i pozosta³ych kap³anów, dla
cz³onków grupy œw. O. Pio, ich rodzin
i czcicieli O. Pio
Czwartek – 17.08
6.30 + Stefania (greg.)
7.00 + Anna Caryk
7.30 + Adolf, Eugeniusz, Zbigniew,
Tadeusz
18.00 dziêkczynna z okazji 46 r. œlubu
Jadwigi i Stefana z proœb¹ o dlasze b³ogos³awieñstwo
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19 Niedziela zwyk³a – 13.08.2017 r.
Og³oszenia duszpasterskie
1. W najbli¿szy wtorek, w uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP, jak ka¿dego roku, wyruszamy na pielgrzymkê do Starej Wsi. Wyruszamy ju¿
o godzinie 4.00 rano, aby tam o godzinie 11.00 uczestniczyæ we Mszy œwiêtej odpustowej. Ci, którzy zapisali siê
na autokar, to po Mszy œwiêtej, bêdzie tam podstawiony. Przez ca³y tydzieñ zbieraliœmy zapisy osób, które
zechc¹ wracaæ autobusem.
2. Uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP
bywa nazywana Œwiêtem Matki Bo¿ej
Zielnej, dlatego, ¿e w tym dniu œwiêcimy zio³a i kwiaty. Bêdziemy to czyniæ
pod koniec ka¿dej Mszy œwiêtej, które odprawimy jak w ka¿d¹ niedzielê.
3. W uroczystoœæ Wniebowziêcia
NMP, obchodzi siê tak¿e Œwiêto Wojska Polskiego, które przed wojn¹ nazywa³o siê Œwiêtem ¯o³nierza. Œwiêto
to w naszym koœciele obchodziliœmy
w miniony czwartek przy udziale wojska, ale warto przypomnieæ ten dzieñ,
tak znacz¹cy w naszej ojczystej historii. Zosta³o ono przywrócone przez
Sejm w lipcu 1992 roku. Upamiêtnia
ono rocznicê Cudu nad Wis³¹. Na ów
Cud nad Wis³¹ z³o¿y³y siê „oprócz
Bo¿ej Opatrznoœci (...) ludzkie dokonania naszego wywiadu...”1, a tak¿e
inteligentne posuniêcia naszego dowództwa i dzielnoœæ polskiego ¿o³nierza. By³ sierpieñ 1920 roku. Wspominamy m³odych, szesnasto czy
siedemnastoletnich ch³opców, którzy
przy boku starszych ¿o³nierzy z³o¿yli
swoje ¿ycie na o³tarzu dopiero co odrodzonej Ojczyzny. Mówi siê o Cudzie
nad Wis³¹, bo by³ to cud jednoœci i solidarnoœci przeciwko tyranii i postêpuj¹cemu ateizmowi. Na czele tej armii
ochotników z krzy¿em w rêku szed³ ich
kapelan, ks. Ignacy Skorupka. W obliczu tak wielkiego zagro¿enia naród
skupi³ wszystkie swoje si³y. Potê¿na
armia bolszewicka musia³a ust¹piæ.
Polska umocni³a swoj¹ niepodleg³oœæ.

G³ównodowodz¹cy bolszewikami,
Micha³ Tuchaczewski, pisa³: „Na zachodzie wa¿¹ siê losy wszechœwiatowej rewolucji. Po trupach Polski wiedzie droga do ogólnego wszechœwiatowego po¿aru”. A prasa rosyjska wyrokowa³a: „Ca³a Polska dzisiejsza ma byæ po wsze czasy zniszczona... Naszym zadaniem jest nie
ustawaæ w pochodzie, dopóki najzupe³niej nie stratujemy Polski”. Wróg
siê przeliczy³. „To w³aœnie w godzinach nocnych 15 sierpnia 1920 roku
rozpoczê³a siê zwyciêska kontrofensywa, która rozbi³a wojska Michai³a
Tuchaczewskiego. Uzasadniaj¹c ustanowienie Œwiêta ¯o³nierza, gen. Stanis³aw Szeptycki podkreœla³, ¿e „w tym
dniu wojsko i spo³eczeñstwo czci
chwa³ê orê¿a polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest ¿o³nierz (...)
œwiêci siê pamiêæ poleg³ych w walkach z wiekowym wrogiem o ca³oœæ
i niepodleg³oœæ Polski”2. Pamiêtamy
o tym wydarzeniu. Nie zapomnijmy
w modlitwach o sprawach naszej Ojczyzny. Trzeba ¿arliwej modlitwy i wytê¿enia wszystkich si³ dla umi³owanej,
ziemskiej Ojczyzny. Modlimy siê s³owami poety: „Daj Bo¿e rz¹dy ludzi
m¹drych (...), przywróæ nam chleb

z polskiego pola (..) – J. Tuwim. Maryjo, Matko Wniebowziêta, któraœ dokoñczy³a biegu swego ziemskiego
¿ycia, pomagaj nam nieustannie w pielgrzymowaniu do niebieskiej ojczyzny.
4. W³adze Powiatu Sanockiego, Muzeum Historyczne w Sanoku, Klub
Gazety Polskiej oraz Miejska Biblioteka w Sanoku, zapraszaj¹ mieszkañców
Powiatu Sanockiego na œwiêtowanie
Dnia Wojska Polskiego w rocznicê
Cudu nad Wis³¹ poprzez wspólne œpiewanie pieœni patriotycznych i ¿o³nierskich wraz z zespo³ami wokalnymi
SOUL i SOULIKI oraz chórem SONORES pod kierunkiem p. Moniki Brewczak i Bartka Grzebieniaka. Koncert
odbêdzie 15 sierpnia o godzinie 15.00
na dziedziñcu sanockiego zamku.
5. W przysz³¹ niedzielê o godzinie
12.30 Msza œwiêta, a po niej nabo¿eñstwo do œw. Rity. Prosimy o sk³adanie
intencji modlitewnych, które podczas
nabo¿eñstwa bêdziemy polecaæ Panu
Bogu przez jej przyczynê.

1

W. Reszczyñski, Œwiêto polskiego
¿o³nierza, w: „Nasz Dziennik”, czwartek, 13 sierpnia 2009, s. 16.
2
Tam¿e.

Redaguje zespó³: ks. Andrzej Skiba, ks. Tomasz Grzywna.
Adres redakcji: ul. Grzegorza 5, 38-500 Sanok;
www. fara. sanok. pl oraz www. esanok. pl/ kamery_sanok
email: farasanok@interia.pl
Zród³a zdjêæ: zdjêcia w³asne i internet.
Wydawca: Parafia Przemienienia Pañskiego w Sanoku Tel: 0 13 463 19 98.
Druk: www.drukpiast.com

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 32 (727) 13 sierpnia 2017 r.

