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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamiêci ¿ywych…”

W NUMERZE

Przez czternaœcie lat pozosta³e
u³omki zbiera³ ks. Tomasz Grzywna.
Czyni³ to w formie medytacji, rozwa¿ania, na ka¿d¹ niedzielê, œwiêto czy
uroczystoœæ. By³ czas, kiedy zastanawialiœmy siê nad form¹ naszej parafialnej gazetki. Pierwszym problemem,
to by³ sam tytu³ gazetki. Pozosta³ i trwa
do dziœ dnia jako „Góra Przemienienia”.
By³o to odpowiednio umotywowane.
Ale czym zape³niæ jej ³amy? Czy znajdziemy chêtnych do pisania? Czy po
paru numerach nie zakoñczymy naszego dzie³a? Czy damy radê, czy nie zabraknie tematów? Jaki damy tytu³ wiod¹cy do tej gazetki? Wtedy przysz³a
nam myœl, ¿e najlepiej bêdzie, gdy cotygodniowe rozwa¿ania pisaæ bêdziemy pod tytu³em „Zbierzcie pozosta³e
u³omki…”. Tomek, tak bêdê go okre-

œla³, gdy¿ pozna³em go w roku 1989,
kiedy to wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego w Przemyœlu,
gdzie pracowa³em jako wyk³adowca
i ojciec duchowny, chêtnie zgodzi³ siê
na pisanie artyku³ów wstêpnych.
Wytrwa³ do koñca! Tomku, dziœ dziêkujê Ci za Twoj¹ niezmordowan¹, wytrwa³¹, konsekwentn¹ pracê, która
wymaga³a ogromnej dyscypliny czasowej, intelektualnej, a nade wszystko wyp³ywaj¹cej z wiary i serca. Z rozmowy z wiernymi, którzy Ciê znali
uchodzisz – i s³usznie – za kap³ana
g³êbokiej wiary. Ju¿ nic nie napiszesz.
Bêdziemy rozczytywaæ siê w Twoim
¿yciu, a tak¿e w ksi¹¿kach jakie wyda³eœ zbieraj¹c owe „pozosta³e u³omki…”. Sk¹d wzi¹³ siê ten tytu³? Wszyscy Ewangeliœci: Mateusz (14,13-21;
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15,32-39), Marek (6,30-44), £ukasz
(9,12-17)i Jan (6,1-12), pisz¹ o cudownym rozmno¿eniu chleba przez Pana
Jezusa. To œw. Jan umieœci³ to zdanie
po rozmno¿eniu i nasyceniu rzesz ludzi: „Zbierzcie pozosta³e u³omki, aby
nic nie zginê³o” (6,12). Pismo Œwiête
jest g³êbi¹ trudn¹ do przebycia. Ka¿de nasze s³owo jest skromnym u³omkiem, przez które usi³ujemy zg³êbiaæ
tajemnice Bo¿e, aby odnosiæ je do
¿ycia, aby S³owo Bo¿e formowa³o nasze ¿ycie. Tomku, tych koszów u³omków nazbiera³o siê bardzo du¿o. Czytaliœmy je, zag³êbialiœmy siê
w przekazywan¹ nam treœæ, za co
z serca – jako proboszcz parafii –
Ci dziêkujê.
Patrzy³em na Twój portret wykonany przez „Foto Dorotê”. To bardzo
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ciekawe ujêcie. Masz lekko zwrócon¹
g³owê w praw¹ stronê, tak jakbyœ oczekiwa³ jeszcze na wiernych, którzy zd¹¿aj¹ na Mszê œwiêt¹. Witasz ka¿dego
swoim uœmiechem. To gest i znak Twojego otwarcia na drugiego cz³owieka;
znak ¿yczliwoœci wzglêdem wszystkich. Ten uœmiech jest poci¹gaj¹cy
i zachêcaj¹cy do wejœcia. A samo spojrzenie mo¿e nawet pytaæ: czy wszyscy ju¿ przyszli? Mo¿e kogoœ brakuje? Obraz by³ umieszczony pod
krzy¿em, w prezbiterium, b tam jest o³tarza przy którym stawa³eœ w naszym
koœciele ponad czternaœcie lat. Tam
sk³ada³eœ Najœwiêtsz¹ Ofiarê, która
jest uobecnieniem krwawej ofiary krzy¿owej. To tak¿e jasne przes³anie istoty kap³añstwa: kap³an œwiêcony jest
podczas Eucharystii i dla Eucharystii.
Sensem kap³añskiego pos³annictwa
jest sk³adanie Ofiary. Mogê dodaæ,
¿e przy o³tarzu odprawiaj¹c Mszê
œwiêt¹, czu³eœ siê najlepiej. Obok Twojego portretu sta³y kwiaty. To by³ wyraz wdziêcznoœci ze strony Parafian za
Twoj¹ pos³ugê kap³añsk¹, za wiernoœæ
powo³aniu, za Twoje œwi¹tobliwe
¿ycie. Kwiaty to tak¿e przejaw Twojej
mi³oœci do piêkna przyrody, któr¹ kocha³eœ, której piêkno utrwala³eœ aparatem fotograficznym, aby potem pokazaæ w gazetce.
Przy twoim portrecie, przy krzy¿u,
pali³y siê lampki. Mo¿na je odczytaæ
jako przejaw Twojego spalania siê dla
Pana Boga, dla Koœcio³a, dla Ludu
Bo¿ego, dla naszych Parafian i wszystkich, którym pos³ugiwa³eœ. Tak jak te
lampki dopali³y siê, tak i dopali³o siê
Twoje ¿ycie. Jedno mo¿emy powiedzieæ: chylimy g³owê przed Bo¿¹
Opatrznoœci¹ i z sercem œciœniêtym
bólem, ale z wiar¹ mówimy: „b¹dŸ wola
Twoja”. Bo¿e, jak niezbadane s¹ Twoje wyroki! Te pal¹ce siê lampki, to œwiadectwo Twojego ¿ycia, kiedy swoj¹
postaw¹ dawa³eœ nam œwietlany przyk³ad ¿ycia. To niejako poœwiadczenie,
¿e przez dwadzieœcia dwa lata kap³añstwa s³u¿y³eœ Chrystusowi, który jest
ŒWIAT£OŒCI¥ ŒWIATA. W koñcu to wyraz naszej modlitwy: „Wieczne odpoczywanie, racz Mu daæ,
Panie, a Œwiat³oœæ wiekuista, niechaj
Mu œwieci na wieki”.
Zosta³eœ przez Pana Boga obdarowany wieloma talentami, ale pozosta³eœ cz³owiekiem skromnym, pokornym,
jakby
wycofanym,
onieœmielonym, choæ wiele mia³eœ

do powiedzenia. Obfitoœæ i m¹droœæ
Twojego serca i umys³u mo¿na
by³o podziwiaæ w artyku³ach jakie
pisywa³eœ czy choæby w zwyczajnej
rozmowie.
Jeszcze jeden rys Twojego charakteru muszê podkreœliæ w tym miejscu:
wielk¹ goœcinnoœæ i hojnoœæ. Nieraz
zaprasza³eœ na kawê, podczas której
uk³adaliœmy ró¿ne plany, dzieliliœmy siê
swoimi prze¿yciami, doœwiadczeniem.
Zawsze pamiêta³eœ o czyichœ imieninach, o jakimœ, choæby ma³ym prezencie. A có¿ powiedzieæ o dzieciach
w szkole, które p³aka³y na wieœæ
o Twojej œmierci. Wiemy, ¿e obdarowywa³eœ je s³odyczami, obrazkami,
zrozumieniem dla dzieciêcego gwaru.
Kocha³eœ te dzieciaki, wiele o nich mówi³eœ, o nich myœla³eœ, dla nich pracowa³eœ. By³eœ kap³anem o hojnych d³oniach. Mia³eœ wszystko pouk³adane.

Szko³a odp³aci³a siê piêknym wspomnieniem i nekrologiem. Niczego nie
pragn¹³eœ „dla pró¿nej chwa³y”,
lecz w pokorze ocenia³eœ „drugich za
wy¿ej stoj¹cych od siebie”. Mia³eœ
na oku nie tylko „swoje w³asne sprawy, ale te¿ i drugich” – tak pisze
œw. Pawe³ w Liœcie do Filipian (2,1-11),
którego fragment dziœ, tj. 1 paŸdziernika 2017 roku, bêdzie odczytywany
podczas niedzielnej Eucharystii. To
tylko maleñki u³omek bogatej treœci
dzisiejszych czytañ mszalnych.
Tomku, zakoñczê s³owami Psalmu
responsoryjnego, które niech bêd¹
modlitw¹ b³agaln¹ w Twojej intencji:
„Wspomnij, o Panie, na swe mi³osierdzie”. Odpoczywaj w pokoju.
A my wierzymy, ¿e ¿ycie siê nie koñczy, ale tylko zmienia.
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A zegar nadal czas odmierza…
Przed chwil¹ us³yszeliœmy s³owa
œw. Paw³a (Rz 14,7-9; 10b-12): „Nikt
z nas nie ¿yje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: je¿eli bowiem ¿yjemy,
¿yjemy dla Pana; je¿eli zaœ umieramy,
umieramy dla Pana. I w ¿yciu wiêc,
i w œmierci nale¿ymy do Pana”. Jakie
by³o wiêc ¿ycie Ksiêdza Tomasza oceniane z naszej, ludzkiej perspektywy?
Spróbujê nakreœliæ je wed³ug mojej i
innych oceny.
Ksiê¿e Tomaszu, a dla mnie mo¿e
lepiej – Tomku, bo by³eœ moim studentem i moim wychowankiem. Mia³
racjê Czes³aw Niemen, kiedy œpiewa³
„Czas up³ywa jak rzeka”. Ró¿ne s¹ rzeki: z czyst¹, krystaliczn¹ wod¹, wzburzone, spienione, groŸne, tocz¹ce
brudn¹ po ulewach wodê, powoli siê

oczyszczaj¹ce. Czasem do rzek tocz¹cych wody mo¿na porównaæ ludzkie
¿ycie. Bywaj¹ w naszym ¿yciu ró¿ne
stany, niekiedy siêgaj¹ce a¿ stanów
alarmowych. Mówiê o tym dlatego,
bo dni ostatnie by³y dla nas podobne
do tej spienionej wody, groŸnie
szumi¹cej, niespokojnej. ¯ycie Twoje
by³o t¹ spokojn¹, krystaliczn¹ wod¹.
Tomku!
Po Twojej œmierci poszed³em
do pokoju, w którym mieszka³eœ. Na
biurku spostrzeg³em otwarte ksi¹¿ki,
zapiski, które mia³y przekszta³ciæ siê
w artyku³ do naszej parafialnej gazetki, do „Góry Przemienienia”. Cisza,
¿e a¿ w uszach dzwoni, a tylko zegar
spokojnie, jakby nic siê nie sta³o
odmierza czas.

Tomek! Ju¿ nigdy nie spojrzysz na
godzinê, bo Twój czas na ziemi, wœród
nas, ju¿ siê zakoñczy³. A zegar stale
jednostajnie, jakby siê nie spiesz¹c,
jakby nic siê nie sta³o, odmierza minuty, godziny naszego ¿ycia. One sk³adaj¹ siê na dni, miesi¹ce, lata. To jest
nasza miara. My jednak wiemy,
¿e w oczach Bo¿ych tysi¹c lat, to jak
jeden dzieñ, który przemin¹³. Dziœ dziêkujemy Panu Bogu za twoje 46 lat pobytu na ziemi, w tym ponad czternaœcie lat w naszej wspólnocie
parafialnej. Jak scharakteryzowaæ lata
Twojego kap³añstwa, te od 27 maja
1995 roku, od chwili przyjêcia œwiêceñ kap³añskich. By³ to czas zdobywania doœwiadczeñ. Najpierw by³a to
parafia w Jaæmierzu, pw. Wniebowziêcia NMP, gdzie ówczesnym proboszczem by³ ks. Aleksander Zaj¹c Potem
przyszed³ czas na Targowiska, do parafii pw. Œw. Ma³gorzaty, gdzie proboszczem do dziœ jest ks. Tadeusz
Dudzik. Po Targowiskach przysz³a
kolej na Wo³kowyjê, na parafiê
pw. Œw. Maksymiliana Kolbego, gdzie
cenionym, doœwiadczonym kap³anem,
by³ niedawno zmar³y ks. pra³at Stanis³aw Szczepañski. Terytorialnie by³a
to parafia bardzo rozleg³a. Nale¿a³y do
niej takie miejscowoœci, jak: Bukowiec,
Polanki, Rajskie, Sakowczyk, Terka,
Werlas i Zawóz. Niedawno otrzyma³eœ zaproszenie do Wo³kowyi na 50lecie zburzenia koœcio³a, który zalany
jest wodami zapory soliñskiej. Ju¿ nie
pojedziesz. Z Wo³kowyi ks. abp Józef
Michalik skierowa³ go do Korczyny,
do parafii pw. NMP Królowej Polski,
z której pochodzi³ œw. Józef Sebastian
Pelczar, biskup przemyski, zmar³y
w roku 1924. Proboszczem tej parafii
jest znany nam ks. Edward Sznaj.
Po dwóch latach pracy w tamtejszej
parafii Ksi¹dz Arcybiskup skierowa³
Ciê do Jaros³awia, do Kolegiaty,
koœcio³a pw. Bo¿ego Cia³a, gdzie pieczê nad parafi¹ sprawowa³ ks. Aleksander Kustra. Obok codziennych
pos³ug kap³añskich pe³ni³eœ tam obowi¹zki odpowiedzialnego za dekanaln¹ s³u¿bê liturgiczn¹. I przysz³a
kolej na parafiê pw. Przemienienia
Pañskiego w Sanoku, do naszej
parafii, gdzie przepracowa³eœ ponad
czternaœcie lat. Jak mogê Ciê scharakteryzowaæ?
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Tomku! By³eœ kap³anem bardzo
gorliwym. Kiedy siêgam do pamiêci,
aby jak najtrafniej oddaæ Twoj¹ pos³ugê, to jedno s³owo ciœnie mi siê na
myœl: ogromna pracowitoœæ by³a
Twoj¹ mocn¹ stron¹. Mia³eœ wiele
obowi¹zków do spe³nienia, a wszystkim dawa³eœ radê. Twoja systematycznoœæ by³a ujmuj¹ca, godna naœladowania. Potrafi³eœ myœleæ naprzód,
aby tylko czegoœ nie przeoczyæ,
aby ze wszystkim nad¹¿yæ. Niejednokrotnie by³o to dzia³anie uprzedzaj¹ce. W czym przejawia³a siê Twoja pracowitoœæ? W szkole, wœród dzieci,
które z wielk¹ starannoœci¹ przygotowywa³eœ do pierwszej spowiedzi
i Komunii œwiêtej. Od wielu lat pisywa³eœ artyku³y do naszej parafialnej
gazetki, do „Góry Przemienienia”,
która jest masywn¹ gór¹ pracy. W tej¿e gazetce mia³eœ specjaln¹ rubrykê zatytu³owan¹: „Zbierzcie pozosta³e
u³omki…”, gdzie przez ca³e swoje lata
przygotowywa³eœ refleksje na temat
niedzielnych czytañ mszalnych. Stoj¹
po Tobie opas³e tomy. Wielu parafian
nasz¹ gazetkê zaczyna³o czytaæ od
Twoich rozwa¿añ. Bardzo symptomatyczny jest ostatni artyku³: „Niech
Chrystus bêdzie uwielbiony w moim
ciele” (por Flp 1,20 c). Pozwolê sobie
zacytowaæ pocz¹tek i zakoñczenie
tego rozwa¿ania: „W ubieg³ym tygodniu zastanawialiœmy siê wspólnie nad
tym, jaki jest sens i cel naszego ¿ycia.
Odczytaliœmy w tekœcie œw. Paw³a,
¿e sensem naszej drogi, portem ostatnim rejsu naszego ¿ycia jest Bóg i spotkanie siê z Nim w niebie. (…) A gdy
nadejdzie œmieræ, „nasza siostra”
jak mówi³ œw. Franciszek z Asy¿u,
zakoñczy siê mo¿liwoœæ „uwielbiania
Boga w ciele”. Wtedy bêdziemy mogli widzieæ Boga z bliska i uwielbiaæ
Go przez ca³¹ wiecznoœæ. Ale aby tak
siê sta³o musimy sobie na to zas³u¿yæ”1. Co my na to mo¿emy powiedzieæ? Bez wewnêtrznej dyscypliny,
bez pracowitoœci, bez chêci pog³êbiania znaczenia s³owa Bo¿ego, bez mocnej wiary, tego nie móg³by osi¹gn¹æ.
Kocha³eœ konfesjona³. Mia³eœ wielu penitentów. Na biurku, przy Twoim
komputerze, do dziœ le¿y otwarta ksi¹¿ka o œw. Janie Vianneyu, mêczenniku
konfesjona³u. Pewnie by³ Twoim przewodnikiem.
S³owem Bo¿ym dzieli³eœ siê jak
po¿ywnym chlebem. Tak bardzo pasuje mi odniesienie do przypowieœci

Chrystusa o siewcy: „Siewca wyszed³
siaæ ziarno” (£k 8,4-15). Jest to przypowieœæ dobrze znana wiêc nie bêdê
przytacza³ jej treœci. Tomek, Ty sia³eœ
z obfitoœci swego serca i umys³u, z modlitwy spêdzanej na klêczkach
w koœciele, czêsto podczas nawiedzania Najœwiêtszego Sakramentu.
Tak, bo wielkie rzeczy dziej¹ siê ciszy,
wobec Pana ukrytego w Najœwiêtszym
Sakramencie, na kolanach! Pamiêtamy
Twoje kazania pasyjne poparte obrazami mistrzów pêdzla przybli¿aj¹cymi
nam sceny z Mêki Pañskiej. Jak chêtnie g³osi³eœ kazania podczas nabo¿eñstw fatimskich. Kocha³eœ Matkê
Najœwiêtsz¹, a paciorki ró¿añca zosta³y po Tobie mocno starte. Dwa lata
temu na ³amach naszej gazetki apelowa³eœ: „Nie wypuszczajmy z r¹k ró¿añca” – „Wpisaæ rodzinê w rytm ró¿añca”. Wtedy da³eœ nam wszystkim,
a g³ównie rodzinom, tak¹ zachêtê i takie wskazówki: „Warto wpisaæ ró¿aniec w rytm dnia codziennego, w rytm
pracy i odpoczynku. Ró¿aniec ma
w sobie to „coœ”, ¿e mo¿e byæ jednoczeœnie prac¹, trudem, wysi³kiem,
ale odmawiany pobo¿nie i z serca stanie siê te¿ odpoczynkiem i wytchnieniem. Polecajmy szczególnie rodziny,
wpiszmy je w rytm naszego ró¿añca.
Od rodziny zale¿y wszystko, przysz³oœæ œwiata i Koœcio³a. Bez rodziny
trudno sobie wyobraziæ dobrze funkcjonuj¹ce spo³eczeñstwo. Rodzina
daje oparcie i si³ê, daje fundament
i pozwala na nim budowaæ nastêpne
rodziny”2. To Twoje s³owa i nie ma
w nich nic, co by³oby jak¹œ przesad¹.
Te s³owa, to przes³anie, wyp³ywa³o
z Twojego serca. Ile¿ razy g³osi³eœ
kazania odpustowe, jak choæby ostatnie w Pora¿u, podczas odpustu
na Matkê Bo¿¹ Bolesn¹.
By³eœ pasjonatem wêdrówek,
wyjazdów do ciekawych, interesuj¹cych miejsc, tak po Polsce, jak i poza
jej granicami. Zawsze przywozi³eœ wiele zdjêæ, ciekawych opisów i doznañ
podró¿niczych. By³y one w ka¿dej
gazetce. Aparat fotograficzny by³
Twoim towarzyszem, który widzi i zapamiêtuje wiêcej jak oko ludzkie.
To nas wszystkich ubogaca³o, czuliœmy siê jakbyœmy razem z Tob¹ wêdrowali. To jednak nie by³y typowe
wyjazdy turystyczno – krajoznawcze,
gdy¿ zawsze w tych opisach kry³o siê
sacrum, to co wielkie i œwiête. I znów
przytoczê jedn¹ z refleksji: „W dniu 9

paŸdziernika grupa pielgrzymkowa
z naszej parafii uda³a siê w Bieszczady. Wyje¿d¿aj¹c mieliœmy na uwadze
przede wszystkim dwa cele: podziwianie przyrody i wynios³ych po³onin
w jesiennej szacie oraz poznanie
miejsc kultu religijnego w Bieszczadach, po³¹czone z modlitw¹. Te dwa
tematy towarzyszy³y nam w czasie
ca³ej wêdrówki”3.
W ostatnim rozwa¿aniu, na dzieñ
24 wrzeœnia bie¿¹cego roku, z³o¿y³eœ
œwiadectwo swojego kap³añskiego
¿ycia. Wtedy zapytywa³eœ nas wszystkich: „w jaki sposób ka¿dy z osobna,
mo¿emy w swoim ciele uwielbiaæ Chrystusa? Nie trzeba tak wiele – pisa³eœ –
tylko zadanie, które Bóg mi powierzy³
muszê spe³niaæ z radoœci¹ i gorliwoœci¹. Jako kap³an, mam obowi¹zek,
ka¿dego dnia sprawowaæ Eucharystiê,
rozwa¿anie Pisma œwiêtego, odmawiaæ
modlitwê brewiarzow¹ i ró¿aniec chêtnie, z entuzjazmem, w poczuciu odpowiedzialnoœci za lud sobie powierzony. Powinienem spowiadaæ i g³osiæ
katechezê w szkole jako „alter Christus” (drugi Chrystus), czyli Jego
zastêpca na ziemi. Mam te¿ zadanie
spotykaæ siê z ludŸmi, aby im wskazywaæ drogê, czasem napominaæ, innym
razem pocieszaæ, byæ gotowym oddawaæ cz¹stkê siebie dla braci i za braci.
Nigdy nie powinienem narzekaæ na to,
¿e praca nie przynosi widzialnych
owoców, a tym bardziej, ze jest za ma³o
wynagradzana”4.
Porusza³eœ g³êbokie zagadnienia
teologiczne, jak choæby w tym artykule: „Niebo – czym jest, a czym nie
jest”. Po d³u¿szym rozwa¿aniu, zakoñczy³eœ refleksj¹: „Niebo jest wiêc szczêœciem, wspólnot¹, nasyceniem, mi³oœci¹. Niebo nie jest za to na pewno
nud¹, smutkiem, niecierpliwoœci¹,
z³em, grzechem. Tyle ile potrafimy
poj¹æ, to pojmujemy, a resztê pozostawmy Dobroci Najwy¿szego.
I ¿yjmy b³ogos³awieñstwami Chrystusowymi, bo ich przestrzeganie jest kluczem do nieba”5.
Tomku! Ty teraz wiesz ju¿ wiêcej
i mamy nadprzyrodzon¹ nadziejê,
¿e cieszysz siê ogl¹daniem Pana twarz¹
w twarz. By³eœ kap³anem wielkiej, nadprzyrodzonej wiary, a swoje obowi¹zki spe³nia³eœ z nale¿yt¹ czci¹ i gorliwoœci¹. Pan Bóg obdarzy³ Ciê wieloma
talentami. Jestem przekonany, ¿e ¿adnego nie zatraci³eœ, nie zakopa³eœ,
ale rozwin¹³eœ jak choæby zaintereso-
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wanie sztuk¹, gdzie po jej arkanach
przechadza³eœ siê z wielk¹ zrêcznoœci¹.
Kocha³eœ sztukê, jej piêkno, a pierwsze strony naszej parafialnej gazetki
zdobi³y obrazy s³ynnych malarzy, rzeŸbiarzy, które w jakiœ sposób oddawa³y treœci zwi¹zane z dan¹ niedziel¹ czy
œwiêtem. Sam dobiera³eœ obraz do treœci.
Na zakoñczenie, gdy mi przychodzi pytanie: jak scharakteryzowaæ
Twoj¹ pos³ugê, to widzê Ciê jako kap³ana modl¹cego siê, adoruj¹cego
Pana Jezusa ukrytego w Najœwiêtszym
Sakramencie, z g³ow¹ podpart¹ na rêkach. Ale to nie wszystko. Przegl¹dn¹³em Twoje albumy ze zdjêciami.
Masz kilka tomów, jak wspomnia³em,
z odpowiednimi odniesieniami do dat
i wydarzeñ. Wœród ogromnej iloœci
ró¿nych zdjêæ, znalaz³em jedno, które
mi odpowiada, aby Ciê scharakteryzowaæ. Stoisz ubrany w szatach
kap³añskich, w kapie, a wokó³ Ciebie
gromadka dzieci. Przypomina mi to iko-

nê Matki Bo¿ej Pokrow(y). Jak Ona
wygl¹da?
Ikona nazywana „Pokrov” (Opieka, Matka Boska Welonu) przedstawia Maryjê Dziewicê, która swym
p³aszczem okrywa wszechœwiat6. Uroczystoœæ zwi¹zana z treœci¹ tej ikony
by³a obchodzona 1 paŸdziernika jako
swego rodzaju œwiêto narodowe.
To okreœlenie wi¹¿e siê z widzeniem
œw. Andrzeja Salosa i jego ucznia
Epifaniusza, którym dane by³o zobaczyæ Maryjê, która niezwyk³ym,
ogromnym welonem, wiêkszym ni¿
niebo, okrywa³a ca³y œwiat. Mia³o to
byæ w dziesi¹tym wieku. To œwiêto
POKROV zwane jest inaczej OPIEK¥
BOGURODZICY. Ikonograficznie
Maryja jest ukazywana jako trzymaj¹ca welon, lub podtrzymywany przez
anio³ów, rozpostarty nad ludem chrzeœcijañskim. Ta ikona naprowadza na
staro¿ytn¹ modlitwê Pod Twoja obronê... Znamienne w tej ikonie jest
zw³aszcza to, ¿e welon trzymaj¹ anio-

³owie, aby rêce Maryi mog³y byæ wolne do modlitwy. Nad Najœwiêtsz¹
Dziewic¹ znajduje siê postaæ Chrystusa. On, Bóg, który sta³ siê cz³owiekiem (kolor b³êkitny – „ludzki” jest
na³o¿ony na czerwieñ tuniki – oznaka Boga), podejmuje w geœcie b³ogos³awieñstwa rytm wzniesionych do
modlitwy r¹k Tej, która jest ³aski pe³na (w p³aszczu purpurowym, czyli
Boskim, na b³êkitnej szacie spodniej.
Dwa ró¿ne gesty ³¹cz¹ siê, aby staæ
siê jednym gestem. Dlatego te¿ bizantyjscy autorzy hymnów oœmielili siê
odnieœæ do „Theotokos” s³owa, które bez bluŸnierstwa mog¹ odnosiæ siê
jedynie do Boga: „Nie ma poza Tob¹
¿adnej dla nas nadziei7.
Tomku! Do Ciebie lgnê³y dzieci,
a Ty je otacza³eœ swoj¹ trosk¹ i wielk¹
¿yczliwoœci¹. Ogarnia³eœ je swoj¹
opiek¹, swoimi kap³añskimi rêkami,
swoim sercem. Obdarowywa³eœ je obrazkami, a nawet s³odyczami. Trudno
bêdzie nam Ciê zast¹piæ.
By³eœ pasjonatem sportu,
ale w rozs¹dnych dawkach; tylko
w wolnych chwilach. Mia³eœ dobr¹ pamiêæ szczególnie do nazwisk zawodników czy wyników jakie osi¹gaj¹
w danej dziedzinie sportu. Nie lubi³eœ
sportów brutalnych.
Mimo wielu talentów, wiedzy, by³eœ
kap³anem wielkiej pokory, jakby nieco
wycofany, onieœmielony, tak ¿e mo¿na do Ciebie odnieœæ s³owa z dzisiejszej Ewangelii: „Wys³awiam Ciê,
Ojcze, Panie nieba i ziemi, ¿e zakry³eœ
te rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a objawi³eœ je prostaczkom”.
Tomek! Zakoñczy³ siê rejs Twojego ¿ycia, a mówi¹c jêzykiem œw. Paw³a
dobieg³eœ do mety, wiary ustrzeg³eœ,
a na koniec Pan obdarzy Ciê nagrod¹
wiecznej chwa³y. Opieramy siê na zachêcie Chrystusa: „PrzyjdŸcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni
jesteœcie, a Ja was pokrzepiê”
(Mt 11,25-30). Ufamy i mocno
w to wierzymy, ¿e Pan Ciê przygarn¹³
do swojej chwa³y. Odpoczywaj
w pokoju wiecznym!
Ksiê¿e Tomku, ¯niwiarzu
na Bo¿ym poletku
Z bólem przeszywaj¹cym nasze
serca, ale i z nadziej¹ na ¿ycie wieczne
i spotkanie siê z Tob¹, przychodzi mi
dziœ po¿egnaæ Ciebie, który ponad
czternaœcie lat pracowa³eœ w parafii
Przemienienia Pañskiego w Sanoku.
By³ to czas Twojej owocnej pracy.
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By³eœ jak ¿niwiarz, który podj¹³ siê pracy na Bo¿ym poletku. Za te lata Twojej gorliwej, niezmordowanej pracy,
jako proboszcz parafii, w imieniu
wszystkich Parafian, sk³adam Ci serdeczne podziêkowania. Przychodz¹ mi
takie refleksje:
Patrz¹c na chrzcielnicê tu stoj¹c¹
nasuwa mi siê wypowiedŸ œw. Jana
Paw³a II, ,kiedy w Wadowicach stan¹³
przy chrzcielnicy i powiedzia³:
„Tu wszystko siê zaczê³o”. Tu by³
Twój chrzest, Twoja Pierwsza spowiedŸ i Komunia œwiêta, tu rozwija³o
siê Twoje ¿ycie religijne, tu rodzi³o siê
ziarno Twojego powo³ania, tu by³y
Twoje prymicje. Tu wiele razy przyje¿d¿a³eœ, aby sprawowaæ Najœwiêtsz¹
Ofiarê czy braæ udzia³ w rodzinnych
uroczystoœciach.
Po œwiêceniach w roku 1995,
niczym ptak wêdrowny opuœci³eœ
swoje rodzinne i parafialne gniazdo,
aby dziœ po dwudziestu dwu latach
pos³ugi kap³añskiej wróciæ do rodzinnego gniazda.
Modlê siê8:
Panie, który powo³a³eœ ks. Tomasza do s³u¿by w Koœciele, potrzebowa³eœ Jego r¹k, aby móg³ b³ogos³awiæ,

aby rozgrzeszaæ, aby podawaæ Chleb
daj¹cy ¿ycie wieczne, aby udzielaæ
Sakramentu Chorych.
Potrzebowa³eœ Jego stóp, aby nieustannie pod¹¿a³y za Tob¹ poprzez
Jaæmierz, Targowiska, Wo³kowyjê,
Korczynê, Jaros³aw Kolegiatê
i sanock¹ Farê, aby nios³y ewangeliczne przes³anie, ¿e Ty jesteœ Jedyn¹
DROG¥, PRAWD¥ I ¯YCIEM.
Potrzebowa³eœ Jego ust i g³osu,
aby przypominaæ Dobr¹ Nowinê
i mówiæ, ¿e przyszed³eœ na œwiat by
nie potêpiaæ lecz zbawiaæ, okazuj¹c
swoj¹ niezg³êbion¹ mi³oœæ mi³osiern¹.
Potrzebowa³eœ Jego serca, Jego
wra¿liwoœci, ludzkiej dobroci, aby by³o
otwarte i p³onê³o mi³oœci¹ do ludzi,
a szczególnie do dzieci szkolnych,
których katechizowa³eœ, ukazuj¹c
wieczne szczêœcie.
By³eœ dope³nieniem stwórczej
mocy Boga Najwy¿szego zabiegaj¹c
o szerzenie Jego chwa³y.
Tomku, Bo¿y ¿niwiarzu, gorliwy
pracowniku Winnicy Pañskiej, niech
Pan, który Ciê powo³a³, obdaruje
Ciê denarem wiecznej szczêœliwoœci.
Odpoczywaj w pokoju.
Ks. Andrzej Skiba

1

Ks. T. Grzywna, „Niech Chrystus
bê dzie uwielbiony w moim ciele”
(por. Flp 1,20 c), w: Góra Przemienienia, nr 38, z dnia 24 wrzeœnia 2017, s. 2.
By³ to 733 numer rozwa¿añ niedzielnych! Wychodzi ponad czternaœcie
lat.
2
Ks. T. Grzywna, Wpisaæ rodzinê
w rytm ró¿añca, nr 39, z dnia 4 paŸdziernika 2015, s. 2.
3
Ks. T. Grzywna, Jesieñ w Bieszczadach, nr 41, z dnia
18 paŸdziernika 2015, s. 9.
4
Ks. T. Grzywna, „Niech Chrystus bê
dzie uwielbiony w moim ciele”
(por. Flp 1,20 c), n. 38, z dnia 24 wrzeœnia 2017, s. 2.
5
Ks. T. Grzywna, Niebo – czym jest,
a czym nie jest, n. 43, z dnia 1 listopada 2015, s. 2.
6
Ikona Karpacka, nr 129 i 163; Ikony.
Najpiêkniejsze..., s. 98.
7
T. Spidlik, M.I.Rupnik, Mowa
obrazów, Verbinum, Warszawa 2001,
s. 111.
8
Modlitwa wzorowana na tekœcie
s. Miriam Dz. J. OCD, w: ks. K. Pastuszak, ¯niwiarze Pana, Wydawnictwo
JEDNOŒÆ, Kielce2017, tekst na ostatniej ok³adce.
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Odszed³ do Pana
Drogi nam Ksi¹dz Tomasz Grzywna
Sercem przepe³nionym wielkim
bólem i smutkiem piszê tê wiadomoœæ,
¿e ju¿ nigdy nie pojedzie z nami na pielgrzymkê nasz nieoceniony, wspania³y przewodnik duchowy i turystyczny œp. Ksi¹dz Tomasz Grzywna.
22 wrzeœnia 2017 r. dowiedzieliœmy siê
o niespodziewanej œmierci Ksiêdza
Tomasza.
W imieniu wszystkich bior¹cych
udzia³ w pielgrzymkach organizowanych przez Parafialny Oddzia³ Akcji
Katolickiej przy naszej parafii Przemie-

nienia Pañskiego w Sanoku dziêkujê
panu Bogu, ¿e da³ nam œp. Ksiêdza
Tomasza, który swoj¹ pasj¹ i swoim
zaanga¿owaniem wskaza³ nam Drogê
Nowej Ewangelizacji siêgaj¹c do
Ÿróde³ chrzeœcijañstwa.
W tym numerze gazetki mia³ ukazaæ siê kolejny artyku³ z tegorocznej
parafialnej pielgrzymki po Sanktuariach Dolnego Œl¹ska opisuj¹cy œwi¹tyniê Wang w Karpaczu i Sanktuarium
Matki Bo¿ej £askawej w Krzeszowie,
jak w ostatnim numerze Góry Przemie-

Poznañ 2016

nienia (38 z 24.09.2017.) zapowiedzia³
œp. Ksi¹dz Tomasz. Sta³o siê inaczej.
Bêdziemy czyniæ starania aby obiecana ksi¹¿ka z tegorocznej pielgrzymki
po Sanktuariach Dolnego Œl¹ska
autorstwa œp. Ksiêdza Tomasza
ukaza³a siê.
Wieczne odpoczywanie
racz Mu daæ Panie …
Teresa Stareñczak
fot. Krystyna Konik

Sanktuarium w Gietrzwa³dzie lipiec 2015

Zakopane Krzeptówki 2014
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Œwiêci z naszych witra¿y
ROK 2017 poœwiêcony pamiêci Œwiêtego Brata Alberta
(Adama Chmielowskiego)
Opinie o œw. Bracie Albercie
Jedn¹, z piêkniejszych opinii o œw.
Bracie Albercie, z tych, którzy go znali
jest wypowiedŸ Adolfa Nowaczyñskiego, który napisa³ o nim ksi¹¿kê
i zatytu³owa³ „Najpiêkniejszy cz³owiek
mego pokolenia”. Dalej pisa³ o nim:
„W ¿yciorysie tego cz³owieka ani nic
dodawaæ, upiêkszaæ, br¹zowiæ, srebrzyæ, z³ociæ zdaje siê nie trzeba. Na to
¿ycie z³o¿y³o siê wszystko, co najpiêkniejsze: rycerskoœæ, artyzm, patriotyzm, mi³osierdzie, mêstwo, sztuka,
ofiarnoœæ. (…) To, o czym To³stoj marzy³ i do czego rwa³ siê, to wszystko
A. Chmielowski ca³kiem spokojnie, bez
cienia teatralizacji zrealizowa³. Poszed³
w s³u¿bê maluczkim, od kolebki
wydziedziczonym, do¿ywotnio bezrobotnym, najubo¿szym, bez orêdzi i bez
manifestów, cicho i bezg³oœnie”.
On „dostrzega³ zniewa¿ane oblicze
Pana Jezusa w twarzach ludzi cierpi¹cych, wyœmianych i opuszczonych”.
Brat Albert „w swojej s³u¿bie szed³ tam,
gdzie potrzeby by³y najwiêksze, a nikt
siê nie bra³ za ratunek” (M. Kaczmarzyk). „Im wiêcej kto opuszczony, z tym
wiêksz¹ mi³oœci¹ s³u¿yæ mu trzeba, bo
samego Pana Jezusa zbola³ego w osobie tego ubogiego ratujemy” (Cz. Lewandowski). „Dawa³ siebie bliŸnim
z wdziêcznoœci za Chleb Eucharystyczny, ¿yw¹ obecnoœæ Chrystusa. Braciom i siostrom mówi³, ¿e dla zjednoczenia z Bogiem trzeba poœwiêciæ
wszystko. Sam wykorzysta³ dane mu
przez Boga talenty i hojnie je rozdawa³” (s. Michaela Faszcza). Rozmówczyni podkreœla, ¿e Adam w swoim
¿yciu przechodzi³ przez wiele bolesnych doœwiadczeñ, a¿ po za³amanie,
a¿ po ciemnoœci duszy. Jêzykiem mistyków mo¿na powiedzieæ, ¿e „umar³
w nim stary cz³owiek”, a narodzi³ siê
nowy. To nie mog³o dokonaæ siê bezboleœnie. „Ukrzy¿owany Chrystus
poprowadzi³ Adama w g³¹b swojego
cierpienia, pozwoli³ mu doœwiadczyæ
udrêk i samotnoœci, a przez to ukszta³towa³ jego serce, uczyni³ zdolnym do
wspó³odczuwania i dzielenia swojego
¿ycia z cierpi¹cymi braæmi”. Te przymioty, zebrane w ca³oœci, z³o¿y³y siê

na aureolê œwiêtoœci.
Swoj¹ duchowoœæ opiera³ na Obliczu Chrystusa z dziedziñca Pi³ata, kiedy ten wyrzek³ widz¹c Go cierpi¹cym,
zeszpeconym – „Oto Cz³owiek”.
Obraz ten malowa³ przez kilka lat kontempluj¹c Oblicze Chrystusa. Poruszaj¹ca jest jego modlitwa: „Patrzê na Jezusa w Eucharystii; czy¿ Jego mi³oœæ
mog³aby obmyœleæ jeszcze coœ piêkniejszego? Skoro jest Chlebem
i my b¹dŸmy chlebem. Sk¹py jest ten,
kto nie jest jak On. Dawajmy siebie
samych”. Dalej mówi: „Im wiêcej kto
opuszczony, z tym wiêksz¹ mi³oœci¹
s³u¿yæ mu trzeba, bo samego Pana Jezusa w osobie tego¿ zbola³ego ratujemy” (Cz. Lewandowski). Jêzykiem
biblijnym siê posi³kuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e œw. Brat Albert by³ takim duchowym alpinist¹, który „wychodzi³”
na góry modlitwy, kontemplacji, gdzie
po kontakcie z Panem Najwy¿szym
schodzi³ na padó³ p³aczu i niezmordowanie pomaga³ w powrocie do pe³ni
cz³owieczeñstwa tym, którzy „zabrudzili” obraz Bo¿y w sobie.
Brat Albert by³ cz³owiekiem uduchowionym, bezinteresownym i bardzo wiele od siebie wymagaj¹cym.
To by³ heros ducha. Œw. Brat Albert,
to cz³owiek wielkiego serca przepe³nionego mi³osierdziem. W oparciu
o ca³e bogactwo myœli teologicznej
Nowego Testamentu mo¿emy powiedzieæ, ¿e mi³osierdzie to wra¿liwoœæ,
litoœæ i wspó³czucie dla ka¿dej nêdzy
ludzkiej. Nie wystarczy o tym wiedzieæ, ale przyj¹æ s³owa Chrystusa
wzywaj¹ce ka¿dego z nas do postawy
mi³osiernej: „B¹dŸcie mi³osierni, jak
Ojciec wasz jest mi³osierny”.
Dobrze te s³owa odczyta³
œw. Brat Albert. Jego mi³osierdzie
ujawni³o siê w s³u¿bie dla biednych.
Litowa³ siê nad bezdomnymi, g³odnymi, zaniedbanymi, brudnymi, bo widzia³ w nich obraz Bo¿y1. Najpierw
poszukiwa³ piêkna w malarstwie,
a potem w duszy ludzkiej. Rozumia³
potrzeby ludzi g³odnych, bezdomnych, pozbawionych œrodków do
¿ycia. Uczy³ dostrzegaæ w ka¿dym biedaku i nêdzarzu ¿ywe obrazy Bo¿e,
arcydzie³a Boga samego. On równie¿

z wielkim zatroskaniem, wspó³czuciem,
troszczy³ siê o dusze ludzi i ich cia³a.
Swoich podopiecznych szanowa³ i by³
dla nich wszystkim: „Có¿ im dam, jeœli
nie siebie samego”. Radzi³: „Jeœliby ciê
wo³ano do biedaka, idŸ natychmiast
do niego, choæbyœ by³ w œwiêtym zachwyceniu, gdy¿ opuœcisz Chrystusa
dla Chrystusa”. Ca³¹ nasz¹ Ojczyznê
obieg³o powiedzenie œw. Brata Alberta: „Powinno siê byæ dobrym jak
chleb…, który dla wszystkich le¿y na
stole, z którego ka¿dy mo¿e kês dla
siebie ukroiæ, nakarmiæ siê, jeœli jest
g³odny”2.
Jeden z bernardynów takie
wydaje o nim œwiadectwo: „Serce mia³
z³ote i dlatego wszelk¹ niedolê ludzk¹
odczuwa³ z subtelnoœci¹ przedziwn¹.
Widok nêdzy ludzkiej wzrusza³ go niemal i wyprowadza³ z równowagi. Wtedy by wszystko da³ ze siebie, byle
otrzeæ ³zê niedoli”3.
¯y³ jak Biedaczyna z Asy¿u, ale
zatroskany, wspó³czuj¹cy, zaradzaj¹cy ludzkim potrzebom. Na cz³owieka
patrzy³ pod k¹tem jego potrzeb tak
duchowych jak i materialnych. Do
swojego przyjaciela, wybitnego malarza, Józefa Che³moñskiego, pisze, zachêcaj¹c go, aby „po ch³opsku do
spowiedzi poszed³”4. Uzmys³awia mu,
¿e ten, kto z Bogiem zerwa³, nawi¹za³
kontakt z kimœ innym, czêsto z szatanem. Przestrzegaj¹c go, zachêcaj¹c do
spowiedzi i zachowywania Bo¿ych
przykazañ, pisze: „Jaæ piszê ten list,
bom Twój kolega, ale wiêcej daleko
pisze do Ciebie moja mi³oœæ chrzeœcijañska”5.
Ciœnie siê pytanie: czy mo¿na
komuœ radziæ, aby poszed³ do spowiedzi? Mo¿na, a czasem nawet trzeba.
To bêdzie tak¿e nasza ewangelizacja,
pod warunkiem, ¿e samemu jest siê
przyk³adem.
Ks. Andrzej Skiba
1

W ubogich widzia³ Chrystusa, Chit,
nr 28(2016), s. 8-9.
2
W. Kluz OCD, Adam Chmielowski,
Kraków 1975, s. 261.
3
Tam¿e, s. 128.
4
Tam¿e, s. 108.
5
Tam¿e, s. 110.
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Przed przysiêg¹ wojskow¹ w Sanoku
(24.09.2017).
Panie pu³kowniku, drodzy parlamentarzyœci, przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, kap³ani, przedstawiciele zaprzyjaŸnionych s³u¿b mundurowych, oficerowie, podoficerowie,
zaproszeni goœcie i wy ¿o³nierze Terytorialnej S³u¿by Wojskowej, g³ówni
bohaterowie zbli¿aj¹cej siê uroczystoœci zaprzysiê¿enia.
Ju¿ niebawem dokona siê jak¿e
wa¿ny akt jakim jest z³o¿enie Przysiêgi Wojskowej, akt który niejako otwiera drogê do s³u¿by OjczyŸnie w mundurze. I tutaj w tym miejscu, przez tyle
pokoleñ omodlonym chcemy ofiarowaæ Bogu trudy waszej s³u¿by prosz¹c o Jego wsparcie i b³ogos³awieñstwo. I w tym momencie warto
podkreœliæ, ¿e to Pan Bóg daje nam
Ojczyznê, nie wybieramy jej sobie, w
niej siê rodzimy. Jest wiêc nasz¹ œwiêtoœci¹. Dokonacie aktu, który odwo³uje siê do postaw wyra¿aj¹cych najszlachetniejsze uczucia wzglêdem
Ojczyzny i narodu.
Staniecie na Rynku Sanockim i w
obecnoœci waszych rodzin, przyjació³
i zaproszonych goœci weŸmiecie odpowiedzialnoœæ za s³owa przysiêgi
sk³adanej równie¿ przez waszych dziadów i ojców, którzy do koñca wype³niali s³owa zawarte w Rocie, nie szczêdz¹c ani krwi, ani si³, a nieraz i zycia
dla Ojczyzny.
Wy przysiêgaj¹c na sztandar, siêgniêcie do tego dziedzictwa, które jest
nasz¹ dum¹ i weŸmiecie je w posiada-

nie bior¹c Boga za œwiadka, co w sposób szczególny wybrzmi w ostatnich
s³owach „Tak mi dopomó¿ Bóg”.
Bêdziecie przysiêgaæ na sztandar,
który w polskiej tradycji pozostawa³
zawsze w wielkim powa¿aniu. Sztandar nie jest tylko po to, aby wisia³ albo
by³ noszony w pochodach. Sztandar
jest noœnikiem idei. Sztandar jest nauczycielem prawdy i wartoœci, które
uosabia. Sztandar jest jak osoba, której oddaje siê czeœæ. Sztandar jest jak
osoba, która siê szanuje, broni, honoruje. Na sztandarze sk³adany jest poca³unek. Na sztandar siê przysiêga.
Sztandar zajmuje poczytne miejsce.
Kto chce poni¿yæ i zlekcewa¿yæ
ludzi, ten lekcewa¿y i zniewa¿a ich
sztandary. Kto chce zniszczyæ ideê,

wartoœci, ten niszczy najpierw sztandary. Tak czynili zawsze nasi wrogowie. Dlatego musicie w sposób szczególny czciæ sztandar, który jest
noœnikiem tego, co dla was najszlachetniejsze i najœwiêtsze. Jeœli tego nie
bêdziecie czyniæ stracicie swoj¹ to¿samoœæ, godnoœæ i szacunek.
Zwa¿cie wiêc na s³owa, które
padn¹ z ust waszych. S³owa mi³oœci i
wiernoœci OjczyŸnie. Niech bêd¹ one
wypowiadane z powaga i szacunkiem,
bowiem jak powie o OjczyŸnie jeden z
pisarzy: „Kocham Ojczyznê, bo moja
matka tu siê urodzi³a, bo w tej œwiêtej
ziemi spoczywaj¹ ci wszyscy, których
op³akuje matka i czci ojciec, bo miasto
moje rodzinne, mowa, ksi¹¿ki ucz¹ce
mnie, bo mój brat, moja siostra, koledzy moi, ca³y wielki naród, wœród 1 którego ¿yjê, przyroda, co mnie otacza i
wszystko, co widzê, co kocham, co
podziwiam – jest czêœci¹ Ojczyzny”.
Czym wiêc jest mi³oœæ Ojczyzny,
skoro tak wiele o tym siê pisze?
Mi³oœæ Ojczyzny to najpierw pamiêæ, pamiêæ o tych wszystkich, którym tak wiele zawdziêczamy. Bowiem
wiele pokoleñ pracowa³o, poœwiêca³o
siê, tworzy³o kulturê narodow¹, tworzy³o ojczyste dzieje, abyœmy mogli
podj¹æ to ca³e dziedzictwo i budowaæ
jeszcze lepsz¹ przysz³oœæ. Wy teraz
wpisujecie siê w tê historiê, czyli
wchodzicie w dziedzictwo tych pokoleñ, które zapracowa³y na ogromny
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szacunek jakim cieszy siê mundur ¿o³nierza polskiego.
Ale jednoczeœnie bycie tutaj jest
dla was zobowi¹zaniem do siêgania do
tego dziedzictwa i czerpania z niego
m¹droœci; m¹droœci która daje wzór nie
tylko jak nauczyæ siê wojskowego rzemios³a, ale jak kszta³towaæ charakter
w duchu patriotyzmu, umi³owania Ojczyzny, siêgaj¹c do najlepszych tradycji.
Bo mi³oœæ Ojczyzny to nie tylko
wdziêczna pamiêæ i szacunek dla o³tarzy przesz³oœci. Mi³oœæ Ojczyzny to
tak¿e odpowiedzialnoœæ za jej obecny
i przysz³y kszta³t. Wszak jak pisa³ Cyprian Norwid: „Ojczyzna – to wielki,
zbiorowy obowi¹zek”. Obowi¹zek,
który musi byæ wewnêtrznym nakazem
sumienia, nakazem serca, który wyznacza sens s³u¿bie wojskowej poprzez
poczucie sprawiedliwoœci, troskê o
bezpieczeñstwo i wolnoœæ Polski. Nie
mo¿emy siê czuæ zwolnieni od tej odpowiedzialnoœci. Ka¿dy na swoim
miejscu, zgodnie ze swoim powo³aniem i mo¿liwoœciami winien troszczyæ
siê o dobro, o si³ê, szczególnie moraln¹, o sprawiedliwoœæ w naszym ojczystym domu.
Dlatego zdajemy sobie sprawê, ¿e
Ojczyzna jest dla nas wielkim darem,
ale jest ona tak¿e wielkim zadaniem.
Bowiem jak ktoœ powiedzia³: „Nie je-
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steœmy Narodem tylko na dziœ. Jesteœmy Narodem, który ma przekazaæ
w dalek¹ przysz³oœæ moce nagromadzone przez tysi¹clecie”.
Macie wiêc obowi¹zek ubogacania tych tradycji, pielêgnowanie dobrych zwyczajów, umacniania i pog³êbiania tego splendoru jakim ludzie
otaczaj¹ mundur, polski mundur. Tu
us³yszycie o wartoœciach, które s¹
podstawowe i najwa¿niejsze, wspólne dla ka¿dego Polaka. To mi³oœc do
Ojczyzny, troska o dobro wspólne,
o ca³e dziedzictwo kultury i rodzimej
tradycji. To przymioty etyczne jakie
powinny cechowaæ dobrego ¿o³nierza:
honor, uczciwoœæ, poœwiêcenie, lojalnoœæ, dyspozycyjnoœæ.
Zapamiêtajcie to i pielêgnujcie.
Maj¹c to wszystko na uwadze mam
nadziejê, ¿e bêdziecie s³u¿yæ z poœwiêceniem i mi³oœci¹, wartoœciom wpisanym na ¿o³nierskich sztandarach: Bóg,

Honor, Ojczyzna.
Potrzeba nam dzisiaj ludzi, którzy
bêd¹ realizowaæ etos ¿o³nierski, broni¹c prawdy i sprawiedliwoœci, pokoju i ³adu etycznego, staj¹c w obronie
s³abszych.
Dlatego potrzeba, aby ka¿dy z nas
mia³ dobrze uformowane i ugruntowane wnêtrze oparte na mocnym fundamencie, oparte na zasadach, które zapewni¹ odpowiedni¹ równowagê i
dadz¹ si³ê w ró¿nych czasem trudnych
sytuacjach.
Nie wystarczy sprzêt i wyszkolenie, potrzeba czegoœ wiêcej, konieczne jest silne wnêtrze. Dlatego zatroszczmy siê o si³ê ducha, który
równie¿ potrzebuje tak jak inne szkolenia wysi³ku i czasu. Nie wolno nam
zaniedbaæ tej sfery.
Cz³owiek u³o¿ony wewnêtrznie
potrafi nawet w najgorszych sytuacjach zachowac spokój i równowa-

gê, co czasem mo¿e ratowaæ ¿ycie
swoje i innych, co czasem mo¿e sprawiæ, ¿e do koñca z honorem wykona
swoje zadania nie ulegaj¹c z³ym emocjom.
Nie bójmy siê zatem zadbaæ o ducha. My czêsto wstydzimy siê tego,
mówimy, ¿e jest nam to niepotrzebne.
Ale w³aœnie dziêki silnemu duchowi
nasi dziadowie byli zdolni do tak wielkich rzeczy, za które dziœ powinniœmy
byæ im wdziêczni.
By wygrywaæ wojny trzeba najpierw wygraæ wojnê z samym sob¹, ¿e
swoimi s³aboœciami, a tego bez Boga
nie da siê zrobiæ.
Powierzmy wiêc Bo¿ej Opatrznoœci was sk³adaj¹cych dziœ przysiêgê
i idŸmy polskimi drogami, drogami naszych ojców ku przysz³oœci.

Ks. pp³k Marcin Kwiatkowski
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Jasna Góra – Duchowa Stolica Polski

Pocz¹tki formacji zakonnej œw.
Paw³a Eremity z Teb siêgaj¹ XIII w.
Twórc¹ pierwszej regu³y pauliñskiego
klasztoru, za³o¿onego w 1215 r. na
Wêgrzech w Pecacs – Jakabhegy, by³
b³. Bart³omiej, biskup. Pocz¹tkowo
zgromadzenie mia³o pustelniczy, kontemplacyjny charakter. Jego pierwszy
prowincja³, ostrzychomski kanonik,
Euzebiusz ¿y³ (w r. 1246) w pustelni w
lasach Pilis. Nowe konstytucje zakonne, oparte na regule ¿w. Augustyna,
u³o¿ono w 1309 r. podczas kapitu³y
generalnej w klasztorze œw. Wawrzyñca pod Bud¹. Nastêpne dziesiêciolecia przynios³y korektury regulaminowe i paulini, rezygnuj¹c z nadmiernej
izolacji zas³ynêli jako znakomici organizatorzy ¿ycia religijnego. Z ich dzia³alnoœci duszpasterskiej, a tak¿e sydaktyczno-wychowawczej znany by³
zw³aszcza klasztor Marianosztra. Monarchowie z dynastii andegaweñskiej:
Karol Robert, a póŸniej jego syn Ludwik Wêgierski, król tak¿e Polski, patronowali paulinom. Do ich budziñskiego klasztoru sprowadzone zosta³y
z Wenecji w 1381 r. relikwie œw. Paw³a
Pustelnika, a ju¿ w nastêpnym roku,
tak¿e z monarsz¹ pomoc¹, paulini stanêli na polskiej ziemi, w miejscu pierwszej fundacji, opodal Czêstochowy.
Pomys³ przeniesienia paulinów do
Polski zrodzi³ siê na królewskim dworze w Budzie i by³ spowodowany chêci¹ pozyskania duchowieñstwa polskiego dla polityki dynastycznej
Ludwika, pragn¹cego zapewniæ tron
polski dla jednej z trzech swoich có-

rek, Katarzyny, Marii lub Jadwigi. O
osiedleniu mnichów w Czêstochowie
zadecydowa³ natomiast lennik Andegawena i jego krewny, ksi¹¿ê opolski
W³adys³aw (ur. ok. 1330 – zm. 1401).
Czêstochowa, a tak¿e i Ziemia Wieluñska z obronnymi zamkami Kazimierza
Wielkiego w Olsztynie, Bobolicach,
Krzepicach i BrzeŸnicy ju¿ od 1370 r.
nale¿a³y do Opolczyka, stopniowo
przekazuj¹cego niszczej¹ce zamki i
stra¿nice graniczne w rêce popieraj¹cych go rodzin rycerskich. Pozyska³
on w ten sposób stronników planów
dynastycznych swego królewskiego
opiekuna.
Uwieñczeniem fundacji Opolczyka wzglêdem klasztoru w Czêstochowie sta³ siê cenny, s³yn¹cy ³askami
Obraz Matki Bo¿ej. Ikonê tê przywióz³
paulinom ksi¹¿ê z Be³za na Rusi. Wed³ug „Translatio tabulae Beatae Virginis”, najstarszego ze znanych zapisów
dziejów jasnogórskiego wizerunku
Maryi Panny, obraz na desce ze sto³u
Matki Chrystusa namalowa³ œw.
£ukasz ewangelista, a do Be³za malowid³o dotar³o z Konstantynopola. Zapis ten, a tak¿e wieœæ o licznych cudach rozs³awi³y w nied³ugim czasie
jasnogórski klasztor na ca³¹ Polskê.
Przybywali tu tak¿e p¹tnicy ze Œl¹ska,
Czech a nawet Wêgier, sk³adaj¹c królewskie, ksi¹¿êce, szlacheckie, pielgrzymie, dziêkczynno-b³agalne darywota. W 1430 r. w czasie napadu
rabunkowego na Jasn¹ Górê, Obraz
zniszczono. Na proœbê zakonników, restauracji dzie³a patronowa³ w Krakowie król Jagie³³o. Z pierwotnego okresu zachowa³a siê drewniana tablica,
traktowana jako bezcenna relikwia po
Matce Bo¿ej. Obecny Obraz jest bardzo dok³adn¹ malarsk¹ wersj¹ zniszczonego przez husytów wizerunku,
namalowanego star¹ technik¹ woskow¹. Ów pierwszy enkaustyczny
obraz powsta³ byæ mo¿e, miêdzy VI a
VIII wiekiem.
Uroczyste przeniesienie odrestaurowanego Obrazu z Krakowa na Jasn¹
Górê mia³o miejsce w 1434 r. Kroniki
opisuj¹ ¿e, by³o to tak. Koñczono budowê kamiennego czworoboku klasztornego z wirydarzem poœrodku
(obecnie renesansowo-barokowa
czêœæ kaplicy Matki Bo¿ej). Przed klau-

strum od wschodu sta³a ju¿ ma³a gotycka kaplica Cudownego Obrazu, a
najpóŸniej od 1425 r. prowadzono budowê wielkiego, bazylikowego koœcio³a z d³ugim, zamkniêtym prost¹ œcian¹
prezbiterium. W 1463 r. na wzgórzu
sta³y:nowo wzniesiony koœció³ Matki
Bo¿ej, drewniany koœció³ oraz dwie
kaplice: Cudownego Wizerunku Czarnej Madonny i niezachowane sanktuarium œw. Paw³a Pustelnika. W sensie
architektonicznym budowle jasnogórskie nawi¹zywa³y do planów klasztoru œw. Wawrzyñca pod Bud¹ (Wêgry),
a tak¿e do koœcio³a œw. Katarzyny i
klasztoru augustianów w Krakowie
oraz do koœcio³a Bo¿ego Cia³a kanoników regularnych na Kazimierzu.
Wszystkie te zgromadzenia ³¹czy³a
regu³a augustiañska. W XVI w. przebudowano klasztorne skrzyd³o pó³nocne oraz powiêkszono w kierunku
zachodnim dziedziniec i kru¿ganek zachodni. Wówczas tak¿e powsta³ nowy
czworobok budynków klasztornych
tzw. „Stary Œwiat” oraz wie¿a przy fasadzie zachodniej. Z koñca tego wieku zachowa³y siê dokumenty trzech
wizytacji: z 1577 r. biskupa Stanis³awa
Karnkowskiego, z 1585 r. ksiêdza Stanis³awa Reszki, z 1593 r. kardyna³a Jerzego Radziwi³³a. Wiadomo z nich, ¿e
klasztor i koœció³ pozbawiony by³ murów obronnych, co nara¿a³o Cudowny Obraz, jak i liczne i kosztowne wota
na grabie¿e. Stan zagro¿enia uleg³ zmianie w latach dwudziestych XVII w., w
zwi¹zku z niebezpieczeñstwem rozszerzenia siê na ziemie polskie wojny
czterdziestoletniej.
W roku 1620 z polecenia Zygmunta III Wazy, a póŸniej W³adys³awa IV,
rozpoczêto i kontynuowano do 1644
r. budowê nowoczesnych obwarowañ
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bastionowych wed³ug systemu w³osko-holenderskiego. Równoczeœnie
przyst¹piono do rozbudowy klasztoru: najwczeœniej, bo w 1633 r. ukoñczono monumentalne skrzyd³o pó³nocne o dwóch oœmiobocznych
basztach, nazwane domitorium novum. Czêœæ po³udniow¹ nowego za³o¿enia (dawny ci¹g pó³nocny z pokojami goœcinnymi i arsena³em)
zrealizowano do roku 1647. Na piêtrze
mieœci³a siê dwukondygnacyjna sala
zwana Rycersk¹, na parterze-ni¿sza,
obecna kaplica Ró¿añcowa. W latach
1640 - 44 do gotyckiej kaplicy NMP
Stanis³aw Lubieñski, biskup p³ocki, i
jego brat Maciej, biskup w³oc³awski,
dobudowali w stylu renesansu lubelskiego, nowy trójnawowy budynek,
dziêki czemu kaplica zyska³a wygl¹d
niewielkiego, bazylikowego koœcio³a
z prezbiterium. Gotycki chór oddziela³a renesansowa krata, zamówiona w
Gdañsku. W roku 1650 ukoñczono z
fundacji kanclerza koronnego Jerzego
Ossoliñskiego monumentalny hebanowy o³tarz dla Cudownego Obrazu,
ozdobiony srebrnymi blachami i figurami z warsztatu Jana Christiana Bierpfaffa, z³otnika z Gdañska.
Zachodnie skrzyd³o klasztoru z
wielkim refektarzem stanê³o w roku
1670 z okazji odbywaj¹cych siê na Jasnej Górze zaœlubin króla Micha³a
Korybuta Wiœniowieckiego z arcyksiê¿n¹ austriack¹, Eleonor¹. Nad refektarzem, w latach 1736 – 39, wzniesiono bibliotekê i tzw. „Definitorium”,
gdzie odbywa³y siê posiedzenia zarz¹du prowincji. Obecnie znajduje siê w
nim nowa biblioteka. W roku 1680
oddano do u¿ytku nowy budynek
Arsena³u. W jego œrodkowej czêœci
umieszczono drukarniê, resztê zajê³y
sk³ady i pomieszczenia gospodarcze.
Z XVII wieku pochodz¹ tzw. „Pokoje
królewskie” i dawna apteka, usytuowane obok kruchty i wie¿y, a tak¿e
„domy muzykantów” po³o¿one wzd³u¿
kurtyny po³udniowej. W 1906 r. odbudowano zniszczon¹ przez po¿ar w
1900 r. jasnogórsk¹ wie¿ê. W ci¹gu
wieków pada³a ona pastw¹ po¿arów
jeszcze trzykrotnie: w r. 1622, 1654 i
1690. Najwiêkszy w szeœæsetletniej historii klasztoru po¿ar w 1690 r. zniszczy³ gotycki piêtnastowieczny koœció³
wraz z ca³ym gromadzonym przez stulecia wyposa¿eniem wnêtrz. Szczêœliwie ocala³a kaplica Cudownego Obrazu oraz dwie siedemnastowieczne

kaplice przy koœciele Anio³ów Stró¿ów
oraz kaplica œw. Paw³a Pustelnika.
Najwa¿niejszym militarnym wydarzeniem w dziejach Jasnej Góry by³o
s³ynne oblê¿enie szwedzkie w 1655 r.
Za³oga twierdzy pod dowództwem
przeora o. Augustyna Kordeckiego
przez 40 dni (od 18 listopada do 27
grudnia) stawia³a skuteczny opór
szwedzkim napastnikom. Obrona Jasnej Góry w znacznym stopniu przyczyni³a siê do ogólnonarodowego zrywu wyzwoleñczego, co wyrazi³ król Jan
Kazimierz w dziêkczynnym œlubowaniu 1 kwietnia 1656 r. we Lwowie a powtórzonym podczas Sejmu na Jasnej
Górze. Monarcha ten, ju¿ w 1657 r.
osobistym przyk³adem zachêci³
szlachtê i magnatów do usuwania skutków bombardowañ, a tak¿e do dalszej
rozbudowy fortecy. Przy modernizacji
obwarowañ, na co sz³y fundusze m.in.
Jana Odrow¹¿a Pieni¹¿ka, starosty
oœwiêcimskiego, Aleksandra Lubomirskiego, Andrzeja i Felicjana Potockich.
W 1745 r. Krystian Dahlke zakoñczy³
ostatecznie przebudowê twierdzy, która w swojej historii jeszcze trzykrotnie
przechodzi³a oblê¿enie: w 1770 r. bronili siê w niej konfederaci barscy z
Kazimierzem Pu³askim, w 1809 r. oblegali Jasn¹ Górê Austriacy, w 1813 –
po klêsce napoleoñskiej – Rosjanie.
Kolejne rocznice fundacji klasztoru jasnogórskiego oraz pobytu w nim
Cudownego Wizerunku MB by³y zawsze inspiracj¹ religijnych i artystycznych prze¿yæ i dzia³añ ca³ego Polskie-

go Narodu. W 1682 r. na trzechsetlecie, papie¿ Innocenty XI ofiarowa³ Jasnej Górze relikwie œwiêtych mêczenników Honorata i Kandydy, a rodzina
Dzia³yñskich przekaza³a ca³¹ srebrn¹,
czêœciowo z³ocon¹ i bogat¹ w symbolikê scen, zas³onê na Cudowny Obraz.
Paulini natomiast zatroszczyli siê o
odnowienie, upiêkszenie i zabezpieczenie Wizerunku, do³¹czaj¹c do Jego
rewersu nowe malowid³o z histori¹
Obrazu, zwane „Mensa Mariana”.
Wielomedalionowa kompozycja Cudownego Wizerunku, ubogacona dekoracj¹ malarsk¹ ramy, eksplikuje dzieje Obrazu od epoki jerozolimskiej
poprzez bizantyjsk¹, be³zk¹ a¿ po epokê jasnogórsk¹. W 1882 r. w piêæsetlecie, przeprowadzono restauracjê ca³ej
kaplicy, w czym znaczny udzia³ mieli
Jan i Wandalin Strza³eccy. Na jubileusz szeœæsetlecia Episkopat Polski,
paulini i ca³a Polska przygotowywali
siê poprzez realizacjê programu duchowej odnowy, umocnienie wiêzów
z dorobkiem kulturowym, historycznym i religijnym, opartych o idee najszlachetniejszego patriotyzmu. Uwieñczeniem tych rozlicznych starañ i
wysi³ków o godne uczczenie Wielkiego Jubileuszu Królowej Polski by³a
pielgrzymka na Jasn¹ Górê Papie¿a –
Polaka, Jana Paw³a II.
Halina Martowicz
Literatura: Golonka J. „ Jasna Góra. 1382 - 1982”.
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26 Niedziela zwyk³a – 01.10.2017.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Dziœ rano, w kaplicy seminaryjnej
nasz kleryk Szymon Kot, przyj¹³ œwiêcenia diakonatu. Cieszymy siê ka¿dym
powo³aniem, a Szymonowi ¿yczymy
wytrwa³oœci i radoœci z obranej drogi powo³ania kap³añskiego.
2. Dziœ na godzinê 17.00 zapraszamy
na nabo¿eñstwo paŸdziernikowe po³¹czone ze zmian¹ tajemnic ró¿añcowych. W
niedziele nabo¿eñstwa ró¿añcowe odprawiaæ bêdziemy o godzinie 17.00, zaœ w
dni zwyk³e o godzinie 17.30. Zapraszamy dzieci, m³odzie¿, starszych do wspólnej modlitwy. Modlitwa obok uwielbienia Pana Boga, dziêkczynienia, proœby czy
przeproszenia, ma tak¿e aspekt wychowawczy. Obserwujemy pewnego rodzaju zobojêtnienie na pobo¿ne praktyki religijne, co jest zjawiskiem niepokoj¹cym.
Starajmy siê temu przeciwdzia³aæ.
3. Za odmówienie ró¿añca – piêciu tajemnic – mo¿na zyskaæ odpust zupe³ny,
ilekroæ Ró¿aniec odmawia siê w koœciele,
w kaplicy publicznej, w rodzinie, spo-

³ecznoœci zakonnej czy innej wspólnocie
zebranej na modlitwie. Warunki jakie nale¿y spe³niæ to: wyzbycie siê wszelkiego
przywi¹zania do grzechu, nawet lekkiego, spowiedŸ i Komunia œw. oraz modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego. Odpust
zyskuje siê raz na dzieñ. Jedna spowiedŸ
wystarcza do zyskania odpustów w wielu dniach. Komunia œw. i modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego konieczna jest w
ka¿dym dniu, w którym odmawia siê
Ró¿aniec z rozwa¿aniem poszczególnych
tajemnic. Je¿eli brakuje któregoœ z warunków koniecznych do zyskania odpustu zupe³nego, zyskuje siê odpust cz¹stkowy.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy
czwartek i pierwsza sobota miesi¹ca. W
czwartek od godziny 16.00 spowiadamy
w P³owcach i Stró¿ach, zaœ od 17.00 w
naszym koœciele. W pi¹tek spowiadamy
od godziny 16.00. Prosimy, aby wiêcej
wiernych przystêpowa³o do spowiedzi
œwiêtej we czwartek gdy¿ – jak wiadomo

– jest nas mniej, wiêc mo¿e byæ nam trudniej spowiadaæ tylko w pi¹tek. W pierwsz¹
sobotê przypada ostatnie w tym roku
nabo¿eñstwo fatimskie. Rozpoczniemy je
o godzinie 17.15.
5. Wszystkim, którzy brali udzia³ w uroczystoœciach pogrzebowych œp. ks. Tomasza Grzywny czy to w naszej parafii
czy na wyjeŸdzie, w Grodzisku Dolnym,
sk³adamy serdeczne podziêkowania. By³
to wyraz naszej wdziêcznoœci za gorliw¹
pos³ugê ks. Tomasza w naszej parafii.
Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e ³atwiej jest prze¿ywaæ rozstanie z kimœ bliskim i drogim,
kiedy rodzinie, a w tym przypadku Mamie, Bratu i Siostrze, towarzyszy³o tak
wiele osób. Niech dobry Bóg bêdzie nagrod¹ dla œp. ks. Tomasza, a Rodzinie przyniesie ukojenie.
6. W najbli¿sz¹ sobotê, 7 paŸdziernika,
udajemy siê do Wetliny na nabo¿eñstwo
„Ró¿aniec do granic”. Wyjazd spod Kauflandu o godzinie 8.30. Mo¿na siê jeszcze
zapisywaæ, ale tylko do wtorku.

Intencje w tygodniu
Od 02.10.2017r do 08.10.2017r
02.10.2017 PONIEDZIA£EK
6.30 +Maria
7.00 +Maria Dadaœ w 3 rocznicê œmierci
7.30 + Ludwik Krempa (greg.)
18.00 1. + Edward (25 rocznica œmierci)
2. + Aniela Zaj¹c - int. od rodziny
Haduch
3. + Maria i Wasyl
03.10.2017 WTOREK
6.30 +Antoni Rolnik - int. od kole¿anek Marty z wydzia³u
7.00 + Marek Kabala
7.30 +Ludwik Krempa (greg.)
18.00 1. + Stefania z Iwonicza
2. + Roman Hnat – int. od rodziny
Marczaków
3. + Janina i Józef Stabry³a
04.10.2017 ŒRODA
6.30 + Franciszek
7.00 +Ludwik Krempa (greg.)
7.30 O b³. Bo¿e dla Kap³anów i cz³onków z Ró¿y œw. Zygmunta Gorazdowskiego
18.00 1. + Janina, Franciszka (f),
Edward, W³adys³aw
2. + Aniela Zaj¹c – int. od rodziny

MYRDAK
3. + Roman Hnat – int. od rodziny
Wêgrzyniaków
05.10.2017 CZWARTEK
6.30 + Marek Kabala
7.00 +Ludwik Krempa (greg.)
7.30 + Stefania Maczurzak w 20 rocznicê œmierci oraz + Micha³
18.00 1. + Helena Adamska w 12 rocznicê œmierci
2. Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e i
opiekê M. Bo¿ej w ¿yciu rodzinnym
dla Ewy Longawa z okazji 50 rocznicy
urodzin
3. Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
06.10.2017 PI¥TEK
6.30 + Marek Kabala
7.00 + Marian Bereœ w 10 rocz. œmierci
– int. od rodziny i przyjació³
7.30 +Ludwik Krempa (greg.)
18.00 1. Za wszystkie dusze cierpi¹ce
w czyœæcu
2. + Karol
3. O Bo¿e b³ogos³awieñstwo w rodzinach Bernadety i Moniki

07.10.2017 SOBOTA
6.30 W intencji Krzysztofa i Anny
w 1 rocz. œlubu, o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej
7.00 + Andrzej i + Genowefa Rychtyk
i zmarli z rodziny
7.30 +Ludwik Krempa (greg.)
18.00 1. O zdrowie i B³ogos³awieñstwo
Bo¿e dla braci z ró¿y œw. Jana Paw³a II
oraz dla ich rodzin
2. O Bo¿e B³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Stanis³awa Adamskiego
(m) w 97 rocz. urodzin
3. Dziêkczynna w 70 rocz. urodzin Olgi
(f) z proœb¹ o Bo¿e B³ogos³awieñstwo
i opiekê Matki Bo¿ej
08.10.2017 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 + Janina Florczak w 20 rocz. œmierci
9.30 +Ludwik Krempa (greg.)
11.00 + ks. Peszkowski Zdzis³aw
w 10 rocz. œmierci
12.30 W intencji Marty i Tadeusza,
z okazji 45-lecia ma³¿eñstwa, dziêkczynno-b³agalna
16.00 + Aniela Zaj¹c – int. od rodziny
Dragon, Pisula i B³aszczak
18.00 +Ewa Hadam w 12 rocz. œmierci
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