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„Daj mi poznaæ, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodziæ Twoimi œcie¿kami”
(Ps 25(24),4).
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Przygotujcie na pustyni drogê dla Pana…”

W NUMERZE

W dzisiejszym, pierwszym czytaniu (Iz 40,1-5.9-11), us³yszeliœmy przejmuj¹ce s³owa: „G³os siê rozlega: „Przygotujcie na pustyni drogê dla Pana,
wyrównajcie na pustkowiu goœciniec
naszemu Bogu!” Podobnym g³osem
przemawia dziœ do nas œw. Jan Chrzciciel, a który by³ pos³añcem Bo¿ym:
„Oto Ja posy³am wys³añca mego przed
Tob¹; on przygotuje drogê Twoj¹.
G³os wo³aj¹cego na pustyni: Przygotujcie drogê Panu, prostujcie œcie¿ki
dla Niego” (Mk 1,1-8). Nieraz s³yszymy s³owa psalmisty, który siê modli:
„Daj mi poznaæ, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodziæ Twoimi œcie¿kami” (Ps 25(24),4). „Droga” i „œcie¿ka”
powtarza siê w Piœmie Œwiêtym wiele
razy. To musi byæ coœ bardzo wa¿nego. Tego nie mo¿na pomin¹æ.
Ró¿ne bywaj¹ drogi: l¹dowe,
morskie, powietrzne, które dziel¹ siê
na ró¿ne kategorie, krajowe, wojewódzkie, powiatowe, miejskie, wiejskie… Ale te¿ mówi siê o drodze do
nieba! Mówi siê o œwiêtych drogach.
Œwiêt¹ drog¹ jest ka¿da uroczysta celebracja tajemnic naszej wiary – Eucharystia, ka¿de uroczyste wejœcie
celebransa. Œwiêt¹ drog¹ jest procesja eucharystyczna, procesja ze zmar³ym na cmentarz, jego ostatnia ziemska droga, procesje z relikwiami. Jest
te¿ Droga krzy¿owa.
Co to s¹ „drogi Bo¿e?” Drogi
Bo¿e to:
- decyzje i czyny Bo¿e;
- przykazania Bo¿e;
- bieg ¿ycia podczas którego cz³owiek
kieruje siê zasadami moralnymi;
- bywaj¹ inne drogi ludzkiego postêpowania, ni¿ Bo¿e: drogi grzeszne,
przewrotne;
- na Bo¿ych drogach cz³owiek mo¿e
czuæ siê pewnie, bezpiecznie, bo Bóg
„strze¿e œcie¿ek prawoœci, ochrania
drogi pobo¿nych” (Prz 2,8);
- jest jedna wspólna droga, któr¹ id¹
wszyscy – droga ku œmierci;
- ¿ycie cz³owieka, to ci¹g³y wybór pomiêdzy drogami dobra i z³a, to rozstaje

dróg, gdzie trzeba wybraæ tê w³aœciw¹;
- rok liturgiczny, który zaczyna siê adwentem, to pocz¹tek drogi zbawienia,
to „przygotowanie drogi”.
Kto wskazywa³ „drogi Bo¿e?”
- prawodawca Moj¿esz i Jozue; sêdziowie, królowie i prorocy oraz mêdrcy;
- Jan Chrzciciel, najwiêkszy z proroków;
- Jezus Chrystus, Mesjasz, Zbawiciel.
On wskaza³ nam drogê wiod¹c¹ z niewoli grzechu do Królestwa Bo¿ego.
Zapowiada³ tê drogê prorok Izajasz:
„Bêdzie tam droga czysta, któr¹ nazw¹
Drog¹ Œwiêt¹. Nie przejdzie ni¹ nieczysty, gdy odbywa podró¿, i g³upi
nie bêd¹ siê tam wa³êsaæ (…) Odkupieni przez Pana powróc¹, przybêd¹
na Syjon z radosnym œpiewem, ze
szczêœciem wiecznym na twarzach:
osi¹gn¹ radoœæ i szczêœcie, ust¹pi
smutek i wzdychanie” (35,8.10).
- dziœ us³yszeliœmy nawo³ywanie Izajasza: „G³os siê rozlega: Przygotujcie na pustyni drogê dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu, goœciniec
naszemu Bogu!” (40,3);
- Pan Jezus przebywa³ drogi palestyñskie, aby pod koniec swego ¿ycia
wyznaæ: „Ja jestem drog¹ i prawd¹, i
¿yciem” (J 14,6);
- drogê wiod¹c¹ do wiecznego szczêœcia wytyczy³ nam Jezus, a szli ni¹
Aposto³owie, œwiêci po dziœ dzieñ;
- symbolem zd¹¿ania do wiecznego
szczêœcia s¹ procesje.
Cz³owiek ma tendencje do chodzenia swoimi drogami, nie zawsze zgodnie z przepisami, za znakami. Pierwsi
rodzice zatracili sens drogi, pogubili
siê, dopiero Pan Jezus przychodz¹c na
ziemiê wskaza³ pewn¹ drogê.Czas adwentu to wielkie wo³anie o nawrócenie, o ¿yciowy porz¹dek, ³ad wewnêtrzny, duchowy. Nie ma wa¿niejszej
sprawy nad w³asne zbawienie. Czy
mo¿e byæ coœ wa¿niejszego nad sprawy sumienia i swojego zbawienia?
W naszym przypadku s³ychaæ
mocny g³os wo³aj¹ce o nawrócenie:
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mówi do nas g³os, który przemawia
brzmieniem adwentowym, „ prostujcie œcie¿ki” swojego ¿ycia. Adwent,
to czas Mszy œwiêtych roratnich. Kiedyœ wyzna³ Stefan ¯eromski: „Kiedy
przychodzi³em do koœcio³a na roraty i
widzia³em p³on¹ce œwiece i fiolet ornatu kap³ana – jakieœ dziwne ŒWIAT£O oœwietla³o moj¹ duszê. Czu³em,
¿e Pan jest blisko mnie, wiêc myœlami
dziêkowa³em Mu za wszystko, co w
¿yciu otrzyma³em, a otrzyma³em bardzo wiele”.
Tê prawdê przypomina nam tak¿e
œw. Piotr Aposto³ w swoim Drugim
Liœcie (2 P 3,8-14): Pan „jest cierpliwy
w stosunku do was. Nie chce bowiem
niektórych zgubiæ, ale wszystkich
doprowadziæ so nawrócenia. (…) Dlatego, umi³owani, oczekuj¹c tego, starajcie siê, aby On was zasta³ bez plamy i skazy, w pokoju”. S¹ to wskazówki
bardzo jasne, czytelne, nie wymagaj¹ce pog³êbionego komentarza.
Wa¿n¹ jest rzecz¹, ¿eby ten „g³os”
doszed³ do uszu, do s³uchu, a rozum
w³aœciwie go podj¹³. A jak to rozumie
b³. Guerric z Igny (+ 1157):
„Przygotuje drogê ten, kto poprawia ¿ycie; œcie¿kê czyni prost¹ ten, kto
prowadzi surowe ¿ycie. ¯ycie prawe
jest ow¹ drog¹ prost¹, przez któr¹ Pan
do nas przychodzi; On sam nas o tym
ju¿ uprzednio powiadomi³. Pan bowiem kieruje krokami cz³owieka (Ps
36,23) i tak bardzo ukocha³ tê drogê,
¿e chêtnie przyszed³by do cz³owieka,
z nim te¿ dalej wêdruje”. Drogi Pañskie s¹ trudne, wymagaj¹ce, ale „jednak s¹ s³odkie i wydaj¹ siê piêknymi
dla ducha, jeœli tylko jest on ochoczy”1
Trzeba tylko chodziæ drogami, które
podobaj¹ siê Panu.
Ks. Andrzej Skiba
1
B³. Guerric z Igny, II Niedziela Adwentu, w: Ojcowie ¿ywi II, „Karmiê
Was tym, czym sam ¿yjê”. Ojcowie
Koœcio³a komentuj¹ ewangelie niedzielne roku B, Spo³eczny Instytut
Wydawniczy Znak, Kraków 1979, s.15.
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Œwiêci z naszych witra¿y...

ŒWIÊTY JÓZEF, OBLUBIENIEC NMP
W bocznej nawie naszego koœcio³a, gdzie patronuje o³tarz Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, w zewnêtrznej
œcianie, znajduje siê witra¿ œw. Józefa,
Oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny. Tak, jak przy innych „œwiêtych z
naszych witra¿y”, zastanówmy siê nad
tym, kim by³ œw. Józef. Pomoc¹ w ukazaniu tego wielkiego œwiêtego pos³u¿y mi „Adhortacja apostolska Redemptoris Custos Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II O œwiêtym Józefie i jego pos³annictwie w ¿yciu Chrystusa i Koœcio³a”, z 15 sierpnia 1989 roku. Sk³ada siê ona z wprowadzenia i szeœciu
rozdzia³ów.
Nasz Œwiêty Papie¿ zacz¹³ od s³ów
z Ewangelii œw. Mateusza: „Józef uczyni³ tak, jak mu poleci³ anio³ Pañski:
wzi¹³ swoj¹ Ma³¿onkê do siebie”
(1,24). Odwo³uje siê do nauki Ojców
Koœcio³a, papie¿y, którzy w ci¹gu wieków poœwiêcili wiele miejsca œw. Józefowi. Ju¿ z samego wstêpu mo¿emy
dowiedzieæ siê jakimi przymiotami by³
obdarowywany œw. Józef:
- „z mi³oœci¹ opiekowa³ siê Maryj¹”;
- „z radoœci¹ poœwiêci³ siê wychowaniu Jezusa Chrystusa”;

- dziœ strze¿e Koœcio³a œwiêtego;
- jemu Bóg „powierzy³ stra¿ nad swymi najcenniejszymi skarbami” – Maryj¹ i Jezusem;
- jest Patronem Koœcio³a powszechnego;
- odznacza³ siê pokorn¹, dojrza³¹
s³u¿b¹, przez co mia³ udzia³ w ekonomii zbawienia;
- uczestniczy³ w tajemnicy Wcielenia;
- by³ powiernikiem najwiêkszych tajemnic dotycz¹cych naszego zbawienia.
To w³aœciwie by ju¿ wystarczy³o,
aby ukazaæ osobê œw. Józefa, cz³owieka tak niezwyk³ego, który w Ewangeliach nie wypowiedzia³ ani jednego
s³owa, choæ prze¿ywa³ wiele rozterek,
niepokojów w zwi¹zku z tajemnic¹
poczêcia Syna Bo¿ego. Jan Pawe³ II
rozpocz¹³ opisywanie dziejów œw. Józefa od ma³¿eñstwa z Maryj¹: „Józefie, synu Dawida, nie bój siê wzi¹æ do
siebie Maryi, twej Ma³¿onki; albowiem
z Ducha Œwiêtego jest to, co siê w Niej
poczê³o. Porodzi Syna, któremu
nadasz imiê Jezus, On bowiem zbawi
swój lud od jego grzechów” (Mt 1,20-

21). To najwa¿niejsze wydarzenie z
¿ycia œw. Józefa.
Papie¿ dla g³êbszego wyjaœnienia
roli œw. Józefa, ods³oniêcia jego wnêtrza, odwo³uje siê do innych fragmentów Ewangelii. Oto analizowane teksty: „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa
by³o tak. Po zaœlubinach Matki Jego,
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalaz³a siê brzemienn¹ za
spraw¹ Ducha Œwiêtego” (Mt 1,18).
Analizuje tak¿e perykopê o Zwiastowaniu Maryi (£k 1,26-38). Zatrzymuje
siê nad poszczególnymi wersami, tak
z Ewangelii wed³ug œw. Mateusza, jak
i œw. £ukasza, analizuje je, wyci¹ga
wnioski, aby w pe³ni ukazaæ osobê
Józefa, który na naszym witra¿u widnieje jako dostojna postaæ, odziana w
piêkne szaty, z Jezusem na prawej rêce,
a lili¹ w lewej. Z tych Ewangelii wynika, ¿e w tajemnicê macierzyñstwa
Maryi wtajemnicza Józefa Anio³. Maryja w mocy Ducha Œwiêtego pozostaj¹c dziewic¹, sta³a siê Matk¹.
Józef sta³ siê „powiernikiem tajemnicy Boga samego” (£k 1,39-45), co
Jan Pawe³ II rozwa¿a w II rozdziale
omawianej Adhortacji. Tak, jak Maryja w wierze przyjê³a s³owa Archanio³a,
tak i Józef przyj¹³ z wiar¹ zapewnienia
Anio³a o cudownym poczêciu Syna
Bo¿ego. Okaza³ pos³uszeñstwo wiary,
choæ nie by³o mu ³atwo. Kontynuuje
Jan Pawe³ II: „Sta³ siê on szczególnym
powiernikiem tajemnicy „od wieków
ukrytej w Bogu” (por. Ef 3,9) – i to,
podobnie jak Maryja, w tym momencie prze³omowym, który Aposto³ nazywa „pe³ni¹ czasu”, gdy „zes³a³ Bóg
Syna swego, zrodzonego z niewiasty…
aby wykupi³ tych, którzy podlegali
Prawu”, by „mogli otrzymaæ przybrane synostwo” (por. Ga 4,4-5) (n. 5).
Józef jest uczestnikiem szczytowego
objawienia siê Boga w Chrystusie. On
nie móg³ uczestniczyæ we wszystkich
etapach ¿ycia i dzia³alnoœci Jezusa, bo
wczeœniej umar³; Maryja doczeka³a
Zes³ania Ducha Œwiêtego. Imiê Józefa
wspominamy w kanonie mszalnym.
W kolejnym punkcie tego II rozdzia³u Adhortacji, który nosi tytu³ „W
s³u¿bie ojcostwa”, mówi nam, ¿e Bóg
przez Józefa zapewni³ Jezusowi ojcowsk¹ opiekê. Ewangeliœci nazywaj¹
Józefa ma³¿onkiem Maryi, a Maryjê
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ma³¿onk¹ Józefa. Sam wys³annik Najwy¿szego potwierdza, ¿e Józef by³
mê¿em Maryi zgodnie z prawem: „Nie
bój siê wzi¹æ do siebie Maryi, twej
Ma³¿onki; albowiem z Ducha Œwiêtego jest to, co siê w Niej poczê³o. Porodzi Syna, któremu nadasz imiê Jezus,
on bowiem zbawi swój lud od jego
grzechów” (Mt 1,20-21). Nadawanie
imienia nale¿a³o do ojca. Wymieniaj¹c
przymioty ¿ycia rodzinnego, niczym w
domowym Koœciele, pisze Ojciec Œwiêty: „W niej bowiem „cudownym zamys³em Bo¿ym ¿y³… ukryty przez d³ugie lata Syn Bo¿y: jest ona wiêc
pierwowzorem i przyk³adem wszystkich rodzin chrzeœcijañskich” (n. 8).
Id¹c za Leonem XIII podkreœla Jan
Pawe³ II wznios³oœæ pos³annictwa Józefa: „Przewy¿sza on wszystkich ludzi
swoj¹ pozycj¹, gdy¿ z rozporz¹dzenia
Bo¿ego by³ opiekunem Syna Bo¿ego i
w przekonaniu otoczenia Jego ojcem.
Naturalnym nastêpstwem tego by³o,
¿e S³owo odwieczne z pokor¹ by³o œw.
Józefowi poddane i okazywa³o mu
czeœæ, jak¹ dzieci rodzicom okazywaæ
winny” (n. 8). Józef musia³ mieæ ku
temu odpowiednie predyspozycje, ojcowskie cechy, którymi s¹: naturalna
mi³oœæ i czu³a troskliwoœæ.
W kolejnych punktach tego II roz-

dzia³u, Jan Pawe³ II omawia „spis ludnoœci” (n. 9); „narodzenie w Betlejem”
(n. 10); „obrzezanie” (n. 11); „nadanie
Imienia” (n. 12); „ofiarowanie Jezusa
w œwi¹tyni” (n. 13); „ucieczkê do Egiptu” (n. 14-15), a w koñcu ukazuje Józefa jako „opiekuna i wychowawcê Jezusa w Nazarecie” (n. 16).
Trzeci rozdzia³ nosi tytu³ „M¹¿
sprawiedliwy – Oblubieniec”, który
Jan Pawe³ II zaczyna stwierdzeniem:
„Na swej ¿yciowej drodze, która by³a
pielgrzymowaniem w wierze, Józef do
koñca pozosta³ wierny wezwaniu Bo¿emu, tak jak Maryja. Jej ¿ycie by³o
spe³nianiem do koñca owego pierwszego fiat, jakie wypowiedzia³a w momencie zwiastowania. Józef natomiast,
jak ju¿ mówiliœmy, w momencie swego
„zwiastowania” nie wypowiedzia³ ¿adnego s³owa, a jedynie „uczyni³ tak, jak
mu poleci³ Anio³ Pañski” (Mt 1,24) (n.
17). Józef jest wzorem ojca, a mi³oœæ
kszta³towa³a ¿ycie Œwiêtej Rodziny.
Czwarty rozdzia³ traktuje o pracy,
która jest „wyrazu mi³oœci” (n. 22-24).
Tu, w Nazarecie, Jezus prowadz¹c
¿ycie ukryte, uczestniczy³ w pracy Józefa, by³ przy jego boku. swego przybranego ojca, cieœli. Praca Jezusa przy
boku Józefa uczy nas pracowitoœci,
szacunku do ludzi pracy, jak i posza-

nowania owoców pracy. Jan Pawe³ II
koñczy ten rozdzia³ przywo³aniem s³ów
swojego poprzednika, dziœ b³. Paw³a
VI: „Œw. Józef jest wzorem dla pokornych, których chrzeœcijañstwo wynosi do wielkich przeznaczeñ; dowodzi
on, ¿e aby byæ dobrym i autentycznym naœladowc¹ Chrystusa, nie trzeba dokonywaæ „wielkich rzeczy”, ale
wystarczy posi¹œæ cnoty zwyczajne,
ludzkie, proste – byle prawdziwe i autentyczne” (n. 24).
Rozdzia³ pi¹ty, to „prymat ¿ycia
wewnêtrznego” (n. 25-27). W postawie œw. Józefa Papie¿ upatruje prymat
„g³êbokiej kontemplacji: Józef obcowa³ na co dzieñ z tajemnic¹ „od wieków ukryt¹ w Bogu”, która „zamieszka³a” pod dachem jego domu” (n. 25).
Aby godnie przyj¹æ Jezusa pod swój
dach, Józef by³ ubogacony g³êbokim
¿yciem duchowym, które by³o dla niego „Ÿród³em szczególnych pociech; to
z niego czerpa³ Józef rozwagê i si³ê –
w³aœciw¹ duszom prostym i jasnym –
dla swych wielkich decyzji, jak wówczas gdy bez wahania podporz¹dkowa³ Bo¿ym zamys³om swoj¹ wolnoœæ,
swoje prawo do ludzkiego powo³ania,
swoje szczêœcie ma³¿eñskie, godz¹c siê
przyj¹æ w rodzinie wyznaczone sobie
miejsce i ciê¿ar odpowiedzialnoœci, ale
rezygnuj¹c, moc¹ nieporównanej dziewiczej mi³oœci, z naturalnej mi³oœci
ma³¿eñskiej, która tworzy rodzinê i j¹
podtrzymuje” To poddanie siê Bogu,
bêd¹ce gotowoœci¹ woli do poœwiêcenia siê Jego s³u¿bie, nie jest niczym
innym jak praktyk¹ pobo¿noœci, która
stanowi jeden z przejawów cnoty religijnoœci” (n. 26). Skoro Pan Jezus wywiera³ tak wielki wp³yw na otoczenie,
to nie mniejszy wp³yw wywiera³ na
Józefa, mimo, ¿e by³o to ¿ycie ukryte
w Nazarecie. .Józefa z Jezusem ³¹czy³a
wiêŸ ojcowska, a Jezusa ze swym przybranym Ojcem, wiêŸ synowska. Œw.
Józefa mo¿na uwa¿aæ za patrona ¿ycie
kontemplacyjno – czynnego.
Ostatni, szósty rozdzia³, nosi tytu³:
„Patron Koœcio³a naszych czasów” (n.
28-32). Od czasów Piusa IX œw. Józef
jest Patronem Koœcio³a katolickiego.
By³ i jest Patronem na trudne czasy.
Leon XIII doda³: „Szczególna przyczyna tego, ¿e œw. Józef jest opiekunem
Koœcio³a tak wiele siê spodziewa po
jego opiece i troskliwoœci, tkwi w tym,
¿e by³ ma³¿onkiem Maryi i domniemanym ojcem Jezusa Chrystusa… Józef
by³ prawnym i naturalnym stró¿em,
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opiekunem i obroñc¹ Rodziny œwiêtej… Dlatego jest rzecz¹ s³uszn¹ i nale¿y siê œw. Józefowi przed wszystkimi innymi, aby teraz sw¹ niebiesk¹
potêg¹ strzeg³ i broni³ Koœcio³a Chrystusowego tak, jak ongiœ najsumienniej strzeg³ Rodziny z Nazaretu, gdzie
by³o tego potrzeba” (n. 28).
Jan Pawe³ II ¿e jego opieka jest tym
bardziej potrzebna, bo wiele zagro¿eñ
niesie dzisiejszy œwiat dla Koœcio³a, a
wiele osób wystawionych jest na
wielk¹ próbê. Aby mo¿na by³o przezwyciê¿aæ te trudnoœci, trzeba wsparcia od kogoœ potê¿niejszego, mocniejszego, w tym przypadku, œw. Józefa.
Jan Pawe³ II poddaje te¿ skuteczn¹
pomoc w postaci s³uchania s³owa
Bo¿ego i prze³o¿enia go na osobiste
¿ycie, na formacjê cnót chrzeœcijañskich na wzór œw. Józefa, który uczy
postêpowaæ drogami œwiêtoœci. Zachêca do modlitwy za Koœció³ œwiêty:
„Oddal od nas, ukochany Ojcze,
wszelk¹ zarazê b³êdów i zepsucia…
przyb¹dŸ nam ³askawie z pomoc¹ niebiañsk¹ w walce z mocami ciemnoœci…
a jak niegdyœ uratowa³eœ Dzieciê Jezus od niebezpieczeñstwa, które grozi³o Jego ¿yciu, tak teraz broñ Koœcio³a Bo¿ego od wrogich zasadzek i
wszelkiej przeciwnoœci”. Dziœ te¿
mamy nieustanne powody do tego,
aby œw. Józefowi polecaæ ka¿dego
cz³owieka” (n. 31). Œw. Józef jest nadal
aktualnym patronem Koœcio³a na
obecne, trudne, pe³ne zamêtu czasy.
Przygl¹dnijmy siê jeszcze naszemu
witra¿owi, który ukazuje œw. Józefa
trzymaj¹cego Dzieciê Bo¿e na prawej
rêce, a w lewej trzyma liliê. Witra¿ ten
przypomina nam ca³e ¿ycie œw. Józefa,

które g³ównie skoncentrowane by³o
wokó³ Jezusa Chrystusa. Józef trzyma
Go dumnie, ale jednoczeœnie z wielk¹
pokor¹, bo zdaje sobie sprawê Kim
bêdzie to Dzieciê. On niejako wskazuje i nam, ¿e mamy byæ blisko Jezusa,
„trzymaæ” Go przy sobie, zapraszaæ Go,
aby nam towarzyszy³, wskazywa³ drogê, uczy³ pokory, pracowitoœci, troski
o wieczne zbawienie. On jest Zbawicielem œwiata, a œw. Józef jest Jego
prawnym Opiekunem.
Lilia oznacza dziewictwo œw. Józefa. Jest przejawem wielkiej godnoœci,
królewskiego pochodzenia. W Pieœni
nad pieœniami s³yszymy g³os oblubienicy i oblubieñca: „Jam narcyz Saronu, lilia dolin. Jak lilia poœród cierni,
tak przyjació³ka ma poœród dziewcz¹t”
(2,1-2). Wed³ug Orygenesa Jezus zst¹pi³ na ziemiê niczym na dolinê, przyoblek³ siê w ludzk¹ naturê, a Jego cia³o by³o podobne do lilii. On, niczym
lilia, która rozwinê³a siê dopiero w
chwili zmartwychwstania i wniebowst¹pienia, aby nape³niæ ca³y œwiat
duchow¹ wonnoœci¹. T¹ woni¹ jest
³aska wiary. Przenoœnie Lili¹ jest Maryja Niepokalanie Poczêta, z któr¹ przecie¿ œw. Józef by³ tak zwi¹zany. Ona
zakwit³a wœród œwiata pe³nego ostów
i cierni grzechów. Ona przynios³a tak
wielki skarb, który teraz œw. Józef trzyma na swoim rêku. Znana jest taka modlitwa: „Raduj siê, s³odko pachn¹ca
Lilio! W³adczyni, nape³nij woni¹ wierz¹cych!” (Akatyst). Lilia oznacza
„blask czystoœci w sercu i ciele oraz
bliŸnich swych orzeŸwia s³odk¹ woni¹
swej dobrej s³u¿by”1.
Wspó³czeœnie œw. Józefa okreœla
siê potrójnie: „Józef to ten, który œni;

jest ca³kowicie pos³uszny w wype³nianiu woli Bo¿ej; jest cz³owiekiem, który
potrafi „wzi¹æ do siebie”, czyli naprawdê umie zaopiekowaæ siê powierzonymi mu osobami. Poprzez temat anielskiej wizji otrzymanej we œnie,
ewangelista chce nawi¹zaæ jêzykiem
zaczerpniêtym ze Starego Testamentu
(…) do tajemnicy wtargniêcia Boskoœci do ¿ycia ludzkiego”2. To cz³owiek,
który zawsze jest gotowy wype³niaæ
wolê Bo¿¹, byæ do dyspozycji Bo¿ych
pos³añców. On pomaga odkrywaæ nam
mi³oœæ Bo¿¹ mimo przeciwnoœci ¿ycia.
On jest tym, kto potrafi siê zaopiekowaæ, ustrzec przed niebezpieczeñstwem, zagro¿eniem ¿ycia i zdolnym
poprowadziæ w³aœciw¹ drog¹. On potrafi³ bezpiecznie przeprowadziæ Jezusa i Jego Matkê wœród nocy, bo wtedy ukaza³ mu siê anio³ i kaza³ uchodziæ
do Egiptu. On wtedy „nie robi³ uników, nie ucieka³, nie wybiera³ tego, co
wygodne i bezpieczne dla niego, lecz
wzi¹³ do siebie Dzieci¹tko i Maryjê,
staj¹c siê dla nich konkretnym, widocznym symbolem dobrego Ojca – Boga,
który opiekuje siê wszystkimi i o którym Jezus mówiæ bêdzie w Ewangelii”3. Œw. Józef to cz³owiek odwagi i
mêstwa.
Ks. Andrzej Skiba

1

D. Forstner OSB, Œwiat symboliki
chrzeœcijañskiej, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1990, s. 188.
2
Œwiêty Józef, ŒWIÊCI na ka¿dy
dzieñ, Wydawnictwo JEDNOŒÆ, Kielce2011, s. 2009.
3
Tam¿e, s. 210.
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Wspomnienie œwiêtej £UCJI
Rocznica Stanu Wojennego
Ka¿dego roku, 13 grudnia, wspominamy œwiêt¹ £ucjê. Najczêœciej nie
nawi¹zujemy do jej ¿yciorysu, gdy¿
jest to czas Adwentu, podczas którego odprawiamy Msze œwiête roratnie.
Dziœ jednak spójrzmy na jej postaæ.
Wiemy, ¿e ¿y³a w III wieku, ¿e w roku
304 zosta³a umêczona za wiarê. Pochodzi³a z Syrakuz. Przez malarzy chêtnie
jest malowana, podobnie i rzeŸbiarze
ukazuj¹ j¹ jako m³od¹, piêkn¹ dziewczynê. Jej imiê £ucja, pochodzi od
³aciñskiego s³owa lux – œwiat³o, co
mo¿e oznaczaæ, ¿e zostawi³a po sobie
œwietlany przyk³ad ¿ycia, jak i odniesienie do ludowego powiedzenia „Nie-

wierz¹cym usunê zaœlepienie”. Jest
patronk¹ okulistów, jak i tych, którzy
lecz¹ wzrok. Wed³ug ludowego podania, co nie zosta³o potwierdzone historycznie, oprawcy mieli wy³upiæ jej
oczy, aby w ten sposób zadaæ jej tak
okrutn¹ œmieræ. Jest jednak faktem historycznym, ¿e by³a torturowana. Jest
tak¿e patronk¹ dobroczynnoœci, która – podobnie jak œw. Miko³aj – przynosi dzieciom wiele prezentów, szczególnie s³odyczy i zabawek. Na jej czeœæ
odbywaj¹ siê nawet konkursy piêknoœci. Mia³a mo¿liwoœci, aby wyjœæ za
m¹¿, ale zrezygnowa³a, sprzeda³a ca³y
swój posag , a pieni¹dze z niego prze-

kaza³a na rzecz ubogich. Narzeczony
zosta³ do tego stopnia dotkniêty jej
odmow¹, ¿e doniós³ na ni¹ do namiestnika, ¿e jest chrzeœcijank¹, a by³y to
czasy okrutnych przeœladowañ, wiêc
ten nakaza³ jej z³o¿yæ ofiarê bogom,
aby mog³a zyskaæ wolnoœæ. Odmówi³a. Namiestnik pastwi³ siê nad ni¹ skazuj¹c j¹ do domu publicznego, co by³o
wielk¹ obraz¹ jej godnoœci. Sta³ siê
jednak cud, gdy¿ £ucja mia³a asystencjê Ducha Œwiêtego i nikt nie mia³ takiej si³y, aby j¹ zaprowadziæ na to miejsce rozpusty. Jeden z artystów
przedstawia œw. £ucjê przywi¹zan¹ do
pary wo³ów, „które w cudowny sposób nie s¹ w stanie jej poruszyæ”1. Nie
pomóg³ nawet rozpalony ogieñ z chrustu, ¿ywicy i smo³y, który jej nawet
nie dotkn¹³. Wysz³a z p³omieni bez
uszczerbku. Mia³a zgin¹æ od pchniêcia sztyletem w jej gard³o. By³o to 13
grudnia 304 roku. W chwili œmierci
mia³a prawdopodobnie 25 lat. Choæ
zmar³a na Sycylii, to jednak cia³o jej
spoczywa w Wenecji, w koœciele pod
wezwaniem Jeremiasza i £ucji. W tym
koœciele mo¿na przeczytaæ napis:
„£ucja, dziewica z Syrakuz, w tej œwi¹tyni spoczywa. Niech W³ochom i œwiatu tchnie œwiat³o i pokój”.
Œw. £ucja jest przedstawiana w
tunice z palma w rêce. Najczêœciej atrybutami jej s¹: „ksiêga, lampa, miecz,
oczy na tacy lub oczy w formie kwiatów, palma mêczeñstwa, p³omieñ u
stóp, œwieca, sztylet, wo³y”2. Podobno mia³a bardzo piêkne oczy. Wed³ug
jednej z wersji sama kaza³a sobie je
wy³upiæ i pos³aæ narzeczonemu, a wed³ug innej wersji, to oprawcy jej wy³upili. Okrutne to.
Dzisiejsze s³owo Bo¿e
Spójrzmy na dzisiejsze teksty
mszalne (Iz 40,25-31; Mt 11,28-30).
Przed nami prorok adwentowy, Izajasz,
zwany te¿ ewangelist¹ Starego Testamentu. Ukazuje nam Pana Boga, któremu nikt dorównaæ nie mo¿e. On
stworzy³ wszystko, ca³y wszechœwiat,
powiedzielibyœmy ca³¹ ziemiê i kosmos
z niezliczon¹ iloœci¹ gwiazd, które u³o¿one s¹ wed³ug idealnego porz¹dku,
niczym wojsko na swojej paradzie.
Bóg uczyni³ to w swojej niepojêtej,
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niezg³êbionej m¹droœci. Cz³owiek pracuj¹c czêsto siê mêczy, potrzebuje
wiêc odpoczynku. Tylko Bóg siê nie
mêczy. On dodaje nam si³y w codziennych troskach i problemach. Z Jego
pomoc¹ nawet najwiêksze trudy, staja
siê znoœniejsze, ³atwiejsze do pokonania, bo „ci, co zaufali Panu, odzyskuj¹
si³y, otrzymuj¹ skrzyd³a jak or³y, biegn¹
bez zmêczenia, bez znu¿enia id¹”.
Tak¿e i Pan Jezus, kiedy widzi nasze zmêczenie, znu¿enie, bezsilnoœæ
wobec wielu problemów ¿ycia, zaprasza nas do siebie, po pokrzepienie, po
nap³yw si³ duchowych. Zachêca:
„PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja
was pokrzepiê”. Trzeba nam czêsto
korzystaæ z tego zaproszenia.
Dzieñ Pamiêci Ofiar Stanu Wojennego
Dzieñ trzynastego grudnia dla nas,
ludzi starszego pokolenia, przypomina nam o wprowadzeniu Stanu Wojennego, w roku 1981. Wtedy by³a to
niedziela. By³ to pocz¹tek wojny z narodem3. Trudno ka¿dego roku opowiadaæ o uci¹¿liwoœciach Stanu Wojennego. Starsze pokolenie zna je bardzo
dobrze. M³odzi mog¹ siê dowiedzieæ,
bo mo¿liwoœci jest wiele. Trzeba jednak zapytaæ: co by³o przyczyn¹ wprowadzenia Stanu Wojennego? OdpowiedŸ wydaje siê byæ prosta: zbyt
wielki wp³yw Solidarnoœci na ¿ycie
spo³eczne, domaganie siê zmian, co
przez komunistów by³o odbierane jako
chêæ zmiany ustroju komunistycznego, zerwanie sojuszy ze Zwi¹zkiem
Radzieckim i pañstwami bêd¹cymi pod
jego wp³ywem. To by³o nie do przyjêcia. W wielkiej tajemnicy trwa³y przygotowania do zd³awienia Solidarnoœci, która by³a – zdaniem ówczesnej
w³adzy – wy³omem w ustroju realnego socjalizmu. Dzia³anie w³adz opowiadaj¹cych siê za tym ustrojem, by³o
czytelne: „Od pocz¹tku chcieli j¹ zniszczyæ, a zanim stali siê do tego w pe³ni
gotowi – sk³óciæ, skompromitowaæ i
wzbudziæ do niej niechêæ coraz bardziej znêkanego i spauperyzowanego
spo³eczeñstwa”4. Moskwa nalega³a,
aby gen. Wojciech Jaruzelski, który w
tamtym czasie mia³ w swoich rêkach
pe³niê w³adzy, zrobi³ sam porz¹dek, bez
udzia³u wojsk sojuszniczych. Wybra³
noc, z 12/13 grudnia 1981 roku. Ju¿ tej
nocy zostali internowani prawie wszyscy cz³onkowie zarz¹du Solidarnoœci.
W kraju nasta³a wielka niepewnoœæ,

lêk o najbli¿szych, niepokój o dalszy
los naszego kraju. Nie wszyscy chcieli siê poddaæ. Kr¹¿y³y takie powiedzenia, jak: „Ostatnia zima re¿ima” – „Or³a
WRON-a nie pokona”. (WRON –
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, atrapa w³adzy). Nie oby³o siê bez
rozlewu krwi. W wielu zak³adach pracy odbywa³y siê strajki, brutalnie t³umione przez milicjê i ZOMO. Najd³u¿ej
strajkowali górnicy w kopalni Wujek.
Z nimi w³adza obesz³a siê najokrutniej:
dziewiêciu górników zosta³o zabitych.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e wiele zak³adów
pracy zosta³o zmilitaryzowanych. Ka¿dy ruch wolnoœciowy by³ t³amszony.
„Ogó³em podczas trwania stanu wojennego internowano w 49 oœrodkach
odosobnienia 10 tys. osób – w tym
ok. 300 kobiet – a na wiêzienie skazano dalsze 4 tys. byli to przede wszystkim dzia³acze podstawowych komórek
Solidarnoœci w zak³adach pracy i œrodowiskach, robotnicy, których traktowano wyj¹tkowo Ÿle. Wielu powo³ywano do wojska, gdzie ich los czêsto
bywa³ jeszcze gorszy ni¿ w wiêzieniu
– np. umieszczano ich podczas mrozów w namiotach i kazano im pracowaæ jako saperom po pas w lodowatej
wodzie”5. Oblicza siê, ¿e w okresie stanu wojennego zosta³o zabitych 70
osób, a niektórzy mówi¹, ¿e liczba ta
dochodzi do stu.
Dziœ bowiem modlimy siê za Ofiary Stanu Wojennego. Modlimy siê o
to, aby nigdy nie dochodzi³o do takich sytuacji, ¿e Polak wyst¹pi przeciwko Polakowi. Lêkamy siê o Polskê,
bo wielu jest targowiczan, którzy w³asne problemy usi³uj¹ za³atwiaæ na ulicy i za granic¹. Nam wszystkim potrzebna jest zgoda, bo ona buduje,
jednoczy, a nie rozgardiasz, walka poszczególnych obozów przeciwko sobie samym. Co ludzi gubi? Pycha, przeœwiadczenie o swojej wyj¹tkowoœci,
przekonanie o swojej wyj¹tkowoœci,
inna wizja Polski. Wielu nie podoba
siê to, ¿e Polska jest najbardziej katolickim krajem w Europie. Europejskie
elity dalekie od Pana Boga i wiary, do
granic wrzenia doprowadzi³a akcja
„Ró¿aniec do Granic”, która wysz³a od
ludzi œwieckich, za co siê chwali tak¹
inicjatywê. Brukseli, neomarksistom
tam przebywaj¹cym, przeszkadza nasz
katolicyzm, nasze koœcio³y, w których
gromadzi siê nadal wielu ludzi wiary,
mimo oœmieszania, lekcewa¿enia, deprecjonowania zasad moralnoœci, Pol-

ska trwa przy Panu Bogu, przy Koœciele. Ale ten „stan wojenny”, ró¿ny
od tego z roku 1981, trwa nadal, bo
Polska pokazuje, ¿e mo¿e byæ inna,
ani¿eli kraje zachodniej Europy, gdzie
laicyzacja dosiêg³a bardzo g³êbokich
pok³adów ludzkich zachowañ6. Dziêkujmy Panu Bogu, naszym œwiêtym
patronom, ¿e nadal trwamy w wierze
ojców, ¿e na podstawie wartoœci chrzeœcijañskich wyros³ych z Ewangelii i
nauki Koœcio³a, usi³ujemy budowaæ
swoje ¿ycie. Chcemy powtórzyæ za
Psalmist¹:
„B³ogos³aw, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, œwiête imiê
Jego.
B³ogos³aw, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach”.
Ks. Andrzej Skiba
1

ŒWIÊCI na ka¿dy dzieñ, Wydawnictwo JEDNOŒÆ, Kielce 2011, s. 918.
2
J. Marecki, L. Rotter, Jak czytaæ wizer
unki œwiêtych. Leksykon atrybutów i
symboli hagiograficznych, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2013,
s. 537.
3
M. Rosolak, Wojna z narodem, w:
Do Rzeczy, nr 48, 27 listopada – 3 grudnia 2017, s. IV-IX.
4
Tam¿e, s. V.
5
Tam¿e, s. VII.
6
W. Gadowski, Polska na celowniku,
w: Gazeta Polska, nr 47, 22 listopada
2017, s. 34.
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LECTIO DIVINA / £k 16,14-15/
Faryzejska œwiêtoœæ
14 S³uchali tego wszystkiego chciwi
na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. 15 Powiedzia³, wiêc do
nich: «To wy w³aœnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To, bowiem, co za wielkie
uchodzi miêdzy ludŸmi, obrzydliwoœci¹ jest w oczach Bo¿ych.
KONTEKST
Jezus w misji zbawienia cz³owieka naucza, ¿e Bóg jest Mi³oœci¹, a cz³owiek
jest dzieckiem Boga. W swojej Boskiej
dydaktyce pos³uguje siê przypowieœciami. Przypowieœæ o nieuczciwym
zarz¹dcy poucza nas jak nie postêpowaæ. Jednak¿e s¹ tacy, którzy traktuj¹
postêpowanie nieuczciwego zarz¹dcy
za warte naœladowania, s¹ to ci którzy
s³u¿¹ mamonie, a nie Bogu. Mowa tu
o faryzeuszach, którzy mimo znajomoœci S³owa Bo¿ego, bardziej cenili troskê o ¿ycie doczesne.
LECTIO
14 S³uchali tego wszystkiego chciwi
na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.
„S³uchali tego wszystkiego”, mowa tu
o przypowieœci o nieuczciwym zarz¹dcy. Zarz¹dca to chciwy cz³owiek, który do dobrobytu doszed³ oszukuj¹c
innych. Wiedzia³, ¿e zostanie usuniêty z zarz¹du, jednak nie zmieni³ swojego postêpowania. By³ nieuczciwy i
dalej pozosta³ nieuczciwy. Bowiem
choæ jego czyn, zmniejszenie d³ugu
d³u¿nikom, zewnêtrznie wygl¹da³ na
szlachetny, w rzeczywistoœci takim nie
jest. Intencj¹ zarz¹dcy nie by³o ul¿enie d³u¿nikom, a pozyskanie ich
wdziêcznoœci, zobowi¹zanie ich do
bycia jego d³u¿nikami, ju¿ nie pana.
Pan nie znaj¹c intencji zarz¹dcy pochwali³ jego roztropny czyn. Chrystus

mówi do synów Boga, nie synów œwiata. Bóg zna intencjê zarz¹dcy i nie pochwala tego czynu. Ta przypowieœæ
skierowana by³a szczególnie do faryzeuszy. Oni to otrzymali zarz¹d od
Boga. I nie tylko nie wspomagali
¿ydów w trudach, ale czynili ich swoimi d³u¿nikami na koszt Boga. Rozdawali bowiem dobra Boga, jako swoje
w³asne. I tego s³uchali „chciwi na
grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z
Niego”. Kiedy pojawia siê drwina?
Wtedy, gdy s³uchacz nie ma argumentu na prawdziw¹ naukê i w³aœciwe pouczenie. Ma³o tego, s³uchacz wie, ¿e
mówca ma racjê i tak nale¿y postêpowaæ. Ale, s³uchacz nie chce tego przyj¹æ, nie ma dobrej woli, nie ma czystego serca. I aby zag³uszyæ swoje
nieczyste sumienie, zaczyna drwiæ z
prawdziwej nauki. Faryzeusze znali
Pismo œw. i wiedzieli, ¿e do nich ta
mowa jest skierowana i dlatego drwili.
Uwiera³o ich sumienie, nie chcieli zrezygnowaæ ze swojego dostatniego
¿ycia, kosztem bogobojnych ¿ydów i
Boga. Faryzeusze to synowie tego
œwiata. Nie znali bezinteresownego
czynu, nie byli mi³osierni, za wszystko ¿¹dali zap³aty, choæby w formie
dozgonnej wdziêcznoœci, która nie im
jest nienale¿na, a Bogu.
15 Powiedzia³, wiêc do nich: «To wy
w³aœnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To,
bowiem co za wielkie uchodzi miêdzy
ludŸmi, obrzydliwoœci¹ jest w oczach
Bo¿ych.
Chrystus nie tylko jest mi³osierny, ale
i bezkompromisowy. Mówi do faryzeuszy: „To wy … udajecie sprawiedliwych”. I nie mówi tego z gniewem, ale
z trosk¹ o nich. „Bóg zna wasze serca”, Ja, Chrystus znam wasze serca.
•le postêpujecie, wiêc nawróæcie siê.

Na wszystko patrzycie oczami ludzkimi, a jesteœcie synami Boga. Postêpujcie wiêc jak synowie œwiat³oœci. Nie
to jest wa¿ne, jak wasze czyny postrzegaj¹ inni ludzie, ale czy kierujecie siê
mi³oœci¹. Czynienie dobra ludziom dla
w³asnej chwa³y, „obrzydliwoœci¹ jest
w oczach Boga”. To nie s¹ dobre czyny, nawet wtedy gdy ludzie nas
chwal¹. Ludzie nie znaj¹ naszych serc.
Bóg je zna.
MEDITATIO
Twarda jest ta mowa. Nie jest ³atwo
przyj¹æ do serca s³owa Chrystusa.
£atwiej jest, gdy odnosimy je do faryzeuszy. Nie, ja taki nie jestem. To oni.
To oni s¹ winni, nie ja Panie. I tak stajemy siê faryzeuszami. B¹dŸmy gorliwymi synami œwiat³oœci. Unikajmy
drwiny, nawet z g³upich i niesprawiedliwych. Patrzmy na nich z trosk¹.
Synowie œwiat³oœci nie troszcz¹ siê
tylko o siebie, ale troszcz¹ siê i o bliŸniego. W szczególnoœci o nieprzyjació³ w³asnych i Boga. “Ojcze wybacz
nam nasze winy, jako i my wybaczamy
naszym winowajcom”. Z³o, którego
doznajê o drugiego, ma pozostaæ we
mnie dla mojej wiedzy i Boga. Nie
obnoszê siê ze swoj¹ krzywd¹, a w trosce o krzywdz¹cego upraszam u Boga
przebaczenie. Twarda jest ta mowa. To
ja skrzywdzony, mam prosiæ o wybaczenie u Boga dla krzywdz¹cego mnie?
Tak. Bo to jest czyn mi³osierdzia. Tak
postêpuj¹ dzieci Boga. Tego naucza³
nasz Chrystus. Na tym polega sens
jego cierpienia i œmierci, i zmartwychwstania. Z³o œwiata umar³o wraz z
Chrystusem. I przeze mnie uczynione
z³o równie¿. Chrystus zmartwychwsta³, ale z³o nie zmartwychwsta³o. To
od nas zale¿y czy z³o zmartwychwstanie. Kiedy z³o zmartwychwstaje? Gdy
nienawiœæ mam w sercu. To moja nie-
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nawiœæ czyni z³o rzeczywistym. Powiesz, ¿e to g³upie, bo inni pozostaj¹
w nienawiœci. Tak, nawet, gdy inni pozostaj¹ w nienawiœci, m¹drym jest i
dobrym jest w oczach Boga, mieæ mi³oœæ w sercu. To w³aœnie nienawiœæ w
sercu jest obrzydliwoœci¹ w oczach

Boga. Bo Bóg stworzy³ nas z mi³oœci i
do mi³oœci. I dlatego jesteœmy dzieæmi
Boga.
CONTEMPLATIO ETACTIO
Wydaje siê, ¿e to wszystko jest ponad nasze si³y. Czy aby na pewno?

Spróbujmy w ma³ych rzeczach byæ
wiernymi. Nie porywajmy siê na wielkie czyny. Wybaczmy naszym winowajcom, bo to w naszej jest mocy. I
módlmy siê, aby bliŸni zechcieli ukazaæ nam nasze winy i nam wybaczyli.
Wojciech Pruchnicki

PSALM 51
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, w ³askawoœci swojej
w ogrom swej litoœci zg³adŸ nieprawoœæ moj¹
Obmyj mnie zupe³nie z mojej winy
i oczyœæ mnie z grzechu mojego.
Uznajê bowiem nieprawoœæ moj¹,
a grzech mój jest zawsze przede mn¹.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszy³em
i uczyni³em, co z³e jest przed Tob¹,
Abyœ okaza³ siê sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim s¹dzie.
Oto urodzi³em siê obci¹¿ony win¹
i jako grzesznika poczê³a mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic m¹droœci.
Pokrop mnie hizopem, a stanê siê czysty,
obmyj mnie, a nad œnieg wybielejê.
Spraw, abym us³ysza³ radoœæ i wesele,
niech siê raduj¹ koœci, które skruszy³eœ
Odwróæ swe oblicze od moich grzechów
i zma¿ wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Bo¿e, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi œwiêtego ducha swego
Przywróæ mi radoœæ Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Bêdê nieprawych naucza³ dróg Twoich
i wróc¹ do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie. Bo¿e, od kary za krew przelan¹,
Bo¿e, mój Zbawco,
niech stawi mój jêzyk sprawiedliwoœæ Twoj¹.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje bêd¹ g³osiæ Twoj¹ chwa³ê.
Ofiar¹ bowiem Ty siê nie radujesz,
a ca³opalenia, choæbym da³, nie przyjmiesz.
Bo¿e, moj¹ ofiar¹ jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Bo¿e, nie gardzisz.
Panie, oka¿ Syjonowi ³askê w Twej dobroci,
odbuduj mury Jeruzalem.
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Wakacyjne pielgrzymowanie na Œl¹sk...

Œwi¹tynia Wang w Karpaczu,
czyli kawa³ek Norwegii w Polsce
Po wyjeŸdzie z Wroc³awia skierowaliœmy siê na po³udnie, w kierunku
Sudetów. Pierwszym celem w tamtej
okolicy by³ Karpacz, jeden z najbardziej znanych kurortów sudeckich.
Jednak prowadzi³a nas tu nie chêæ
poznania szlaków narciarskich czy turystycznych, tylko ciekawostka tej
okolicy i ewenement na skalê przynajmniej krajow¹ – przeniesiona z Norwegii œwi¹tynia protestancka, zwana
œwi¹tyni¹ Wang.
Nigdy wczeœniej nie by³em w tej
œwi¹tyni, wiêc tak¿e by³em ciekawy,
co zobaczymy. Najpierw podjechaliœmy autokarem w górê Karpacza, mijaj¹c hotele i pensjonaty, w tym ogromny kompleks Hotelu „Go³êbiowski”, a
potem wysiedliœmy z pojazdu i udaliœmy siê szlakiem przez las w kierunku
kompleksu Wang. Nie przypuszcza³em, ¿e ten kompleks jest usytuowany
tak piêknie! Po wyjœciu z leœnego zagajnika ukaza³a nam siê piêkna panorama. Dooko³a zalesione góry, a na
ods³oniêtym p³askowy¿u ca³y zespó³
budowli z dominuj¹cymi nad nimi wie¿ami: wolno stoj¹cej kamiennej i drugiej nale¿¹cej do koœció³ka Wang. Jest
tam tak piêknie z powodu oddalenia
od zabudowañ i leœnej ciszy, która zalega w okolicy. Za ogrodzeniem znajduje siê ma³e miasteczko, z koœció³kiem, budynkiem plebanii, innymi
domkami, sklepami, barem, a wszystko otoczone piêknym ogrodem. Jest
tu wszystko, co jest potrzebne, aby
dobrze ugoœciæ ka¿dego turystê.
Œwi¹tynia Wang nie jest koœcio³em katolickim. Jest to zbór koœcio³a
ewangelicko-augsburskiego, a wiêc
zarz¹dza tu gmina protestancka. A sam
koœció³ek tzw. Górski Koœció³ Naszego Zbawiciela , drewniany i zarazem
bardzo stary, zosta³ przywieziony a¿ z
Norwegii. A jak siê to sta³o?
Sam koœció³ek zbudowany jest z
sosnowych bali i powsta³ na prze³omie XII i XIII w miejscowoœci Vang w
Norwegii. W tym czasie zbudowano
w Kraju Fiordów oko³o tysi¹ca podobnych koœcio³ów, a do dzisiaj zacho-
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wa³o siê kilkadziesi¹t. Budynek ten
s³u¿y³ wiernym przez setki lat, najpierw
katolikom, a po reformacji protestantom norweskim. Na pocz¹tku XIX wieku by³ ju¿ nieco zniszczony i za ma³y;
gmina protestancka postanowi³a zbudowaæ nowy i wiêkszy, ale nie mia³a
na to funduszy. Zad³u¿y³a siê wiêc i
wystawi³a stary koœció³ na sprzeda¿.
W 1841 roku norweski malarz Jan Krystian Dahl przekona³ rezyduj¹cego
DreŸnie pruskiego króla Fryderyka
Wilhelma IV, aby zakupi³ koœció³ek dla
berliñskiego muzeum. Wkrótce rozebrano œwi¹tyniê i przewieziono najpierw do Szczecina, a potem do Berlina. Jednak zaprzyjaŸniona z królem
hrabina Fryderyka von Reden, mieszkaj¹ca niedaleko Karpacza, przekona³a w³adcê, aby przewieŸæ koœció³ w
Sudety i postawiæ go dla wiernych
ewangelickich, którzy mieli dalek¹ drogê do najbli¿szych czynnych œwi¹tyñ.
W 1842 roku przewieziono wiêc
elementy koœció³ka rzek¹ Odr¹, a potem drog¹ l¹dow¹ na wybrane przez

zarz¹dców maj¹tku miejsce. Wiele czêœci rozebranego koœcio³a nie nadawa³o siê ponoæ do budowy, dlatego wiele z obecnie funkcjonuj¹cych jest
wykonanych na podstawie oglêdzin i
rysunków. W zrekonstruowanym koœció³ku wybudowano kru¿ganki, dodano zewnêtrzn¹ wie¿ê i okna w œcianach, których koœció³ pierwotnie nie
posiada³. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e
rekonstrukcja jest dokonana w „przybli¿eniu” do orygina³u. Mimo to zachowa³o siê wiele oryginalnych detali: kolumny we wnêtrzu, bogato
rzeŸbione portale i przylegaj¹ce do kalenic dachu rzeŸbione lwy nordyckie.
Koœció³ jest zbudowany bez u¿ycia
gwoŸdzi, elementy drewniane ³¹cz¹ siê
ze sob¹ jedynie przez zastosowanie
drewnianych z³¹czy ciesielskich.
Ca³oœæ wystroju wnêtrza jest ciekawa i nieco dla nas egotyczna. W
œrodku nie wolno robiæ fotografii. Po
wejœciu grupy do nawy koœcio³a, wys³uchujemy nagranej na p³ycie audycji ukazuj¹cej historiê i architekturê

wnêtrza koœcio³a. Po opuszczeniu interioru mo¿na jeszcze pospacerowaæ
po terenie kompleksu, zrobiæ zdjêcia,
podziwiaæ okoliczne pasma szczytów
i udaæ siê na cmentarz, gdzie pochowani s¹ wierni gminy ewangelickiej
oraz niedawno zmar³y s³ynny pisarz i
poeta Tadeusz Ró¿ewicz.
Opuszczaliœmy œwi¹tyniê Wang i
ca³y teren zabudowañ pe³ni wra¿eñ.
Egzotyczna dla nas jest œwi¹tynia norweska i protestancka zarazem, zadziwia nas swoj¹ oryginalnoœci¹ architektury i sposobem transportu. Ale
najpiêkniejsze dla mnie by³o ca³e otoczenie, ta enklawa ciszy i spokoju w
górach, krajobraz dooko³a, pe³en dostojeñstwa gór, szumu lasów i szmeru
potoków. A w nim mo¿na znaleŸæ klejnot: oazê modlitwy i zadumy, jak¹ jest
koœció³ek Wang i przylegaj¹cy do niego ma³y cmentarz.
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Chleb – symbol daru Bo¿ego
„Do kraju tego, gdzie kruszynê chleba
Podnosz¹ z ziemi przez uszanowanie...”
C.K. Norwid

Jemy go kilka razy dziennie. Podœwiadomie staramy siê dbaæ o to, aby
siê nie marnowa³, by nie by³ wyrzucany na œmietnik. Do dziœ dnia w niektórych domach kawa³ek chleba, który
upad³ na ziemiê, ca³uje siê i przeprasza. Niektórzy przed odkrojeniem
pierwszej kromki kreœl¹ znak krzy¿a na
spodniej stronie bochenka. Inni zaœ
pilnuj¹, aby nie k³aœæ chleba na stole
„do góry nogami” i oburzaj¹ siê, gdy
ktoœ wbija w niego nó¿.
Dlaczego? Sk¹d bierze siê w naszym kraju, ten mo¿e dla wielu dziwny, ale jak¿e g³êboki szacunek dla chleba, po¿ywienia codziennego i tak
powszechnego. Chleb to czêœæ naszej
narodowej kultury, a szacunek do niego jest wyrazem i przejawem odziedziczonego po przodkach systemu wartoœci. W polskiej tradycji chleb to
symbol daru Bo¿ego, dostatku i pomyœlnoœci. A wziê³o siê to st¹d, ¿e nie
zawsze i nie dla wszystkich by³ on
po¿ywieniem podstawowym i codziennym, a przede wszystkim trzeba
by³o na ten „chlebuœ” ciê¿ko pracowaæ zanim siê go jad³o. Dlatego tak
piêkne s¹ wspomnienia ludzi se wsi,
bo dla nich chleb to nabo¿eñstwo, to
tajemnica, to œwiêtoœæ. Brak w domu
chleba to bieda i g³ód. Odzwierciedleni szacunku dla chleba znajdujemy w
wielu zwyczajach, legendach i baœniach ludowych, a oto niektóre z
nich. „Diabe³, który zjada biednemu
ostatni¹ kromkê chleba musi za czyn
swój odpokutowaæ s³u¿¹c za parobka
u tego¿ gospodarza”. Wyrazem szacunku, jest równie¿ to, ¿e okruszyn z
chleba zebranych ze sto³u nigdy nie
wyrzucano do œmieci, tylko zmiatano
je starannie i dawano je kurom b¹dŸ

innym zwierzêtom do zjedzenia. Wierzono bowiem, ¿e rozrzucone okruszyny zbiera paj¹k i po pajêczynie zanosi
je do Boga i mówi: „ Patrz Panie Bo¿e,
jak ludzie Twoje dary marnuj¹!. A
wówczas Bóg ujmuje ludziom z urodzajów”. £adnym przyk³adem szanowania chleba, dla wszystkich, którzy
na niego w pocie czo³a pracuj¹ by³
rzadko ju¿ spotykany zwyczaj „przepraszania”. Polega³ on na tym, ¿e podnosz¹c chleb lub kromkê chleba, która przypadkiem upuszczona zosta³a na
pod³ogê, nale¿a³o j¹ trzykrotnie uca³owaæ mówi¹c: „Bo¿e daruj mi!”. Inn¹
praktyk¹ jeszcze dzisiaj stosowan¹,
jest zwyczaj ¿egnania rozpoczynanego bochenka. Tej czynnoœci bardzo
czêsto towarzyszy³o wypowiadanie
nastêpuj¹cej formu³y: „W imiê Ojca i
Syna, niech nie zostanie ani kruszyna. Spo¿ywajcie z Bogiem”. Obowi¹zywa³ równie¿ zakaz spo¿ywania
wszelkich darów Bo¿ych w czapce na
g³owie. Nie wolno te¿ by³o bawiæ siê
chlebem, bêbniæ po bochenku, palcami lub no¿em, lepiæ z niego kuleczek
czy figurek dla zabawy. Wszystkie te
czynnoœci traktowano jako znêcanie
siê nad nim, a wynika³ to przede
wszystkim z jego sakralnej symboliki.
Jednym z dogmatów chrzeœcijañstwa jest wiara w przemianê chleba w
cia³o Chrystusa podczas Mszy œw.
Chleb staje siê wtedy darem Ojca,
Wielk¹ Tajemnic¹, pokarmem na drogê do nieba oraz zadatkiem przysz³ej

chwa³y. Z tego te¿ zapewne powodu
prosty lud wierzy³, ¿e proces sk³adaj¹cy siê na wyprodukowanie bochenka chleba porównywany jest jedynie
z mêczeñstwem Chrystusa. Najlepiej
przekonanie to ilustruje polska legenda w której chleb o swoim mêczeñstwie
tak mówi: „Mnie bij¹ po g³owie cepami, rzucaj¹ o ziemiê, miot³¹ zamiataj¹, a
na zimê wysiewaj¹, gdy wyrosnê, to
mnie przez pó³ ¿n¹ , podcinaj¹ rêce i
nogi, w snop wi¹¿¹, w kopy sk³adaj¹,
¿e wytchn¹æ nie mogê i do wozu ¿erdzi¹ przywi¹zuj¹. PóŸniej ziarno na piecu susz¹, miêdzy kamienie k³ad¹ i miel¹
na czysto, a potem ku³akiem ugniataj¹,
w ogieñ sadzaj¹, no¿em kraj¹ i jeszcze
doczekaæ siê nie mo¿na, by miê zjedzono”.
W tradycyjnej kulturze ch³opskiej œwiêta Bo¿ego Narodzenia by³y
momentem prze³omowym, zw³aszcza
Wigilia. Wed³ug wierzeñ ludowych,
noc œwiêta i straszna zarazem. Niezwyk³oœæ tej nocy polega³a na tym, ¿e
przez kilkanaœcie godzin œwiat znajdowa³ siê w sytuacji wyjœciowej, rajskiej.
Pêka³y bariery miêdzy ludŸmi, miêdzy
œwiatem roœlin, zwierz¹t i cz³owieka,
miêdzy ¿ywymi i zmar³ymi. S³uga (parobek) siada³ do sto³u z gospodarzem,
byd³o mówi³o ludzkim g³osem, zakwita³y drzewa, woda zamienia³a siê w
wino, ziemia odkrywa³a zakopane skarby, zmarli odwiedzali ¿ywych, zapraszano do sto³u nawet „wilka”. W starej kulturze rolniczej ludzie widzieli, ¿e
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od tej nocy zaczyna przybywaæ dnia i
S³oñca, a z nim wszystko budzi siê do
¿ycia. Przedstawiano to jako zmaganie siê ¿ycia i œmierci, œwiat³a i ciemnoœci. Stosuj¹c ró¿ne zabiegi magiczne ludzie starali siê dopomóc w
zwyciêstwie ¿ycia, sobie zapewniæ dostatek, swoim zwierzêtom p³odnoœæ, a
polom obfite plony. Jednoczeœnie
chcieli dobrze ugoœciæ swoich zmar³ych i wykorzystaæ ich pobyt na ziemi.
Uwa¿ali bowiem, ¿e zmarli opiekuj¹ siê
posianym ziarnem i maj¹ w³adzê nad
rodz¹c¹ ziemi¹, poza tym – oczywiœcie
– znaj¹ przysz³oœæ. Dlatego w dniu
Wigilii wró¿ono sobie o przysz³ych
urodzajach, d³ugoœci ¿ycia poszczególnych cz³onków rodziny, czy panna
szybko wyjdzie za m¹¿. Zmar³ym przygotowywano dodatkow¹ ³y¿kê i rozpalano na ca³¹ noc ogieñ, aby mogli
siê ogrzaæ, a przed udaniem siê na spoczynek nie sprz¹tano, jak robiono to
w ka¿dym innym dniu, potraw ze sto³u, aby jak mówiono dusze mog³y siê
po¿ywiæ. Po dziœ dzieñ do tradycji wigilijnej nale¿y pozostawienie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego
goœcia. „Starodawna wigilia” nie stanowi³a nigdy jedynie okazji do wieczornych ceremonii z rozkoszami sto³u. Zawsze widziano w niej dzieñ pe³en
ró¿norakich, szczególnych znaczeñ.
Zawsze mia³a ona coœ wielkiego widowiska, które zaczyna³o siê krz¹tanin¹ o œwicie i koñczy³o siê po pó³nocy ostatnimi, nieco mo¿e sennymi
g³osami Pasterki.
Oczywiœcie we wszystkich tych
uroczystoœciach du¿¹ rolê odgrywa³
chleb. Przypuszcza siê nawet, ¿e ³amanie siê op³atkiem w czasie Wigilii jest
u nas zmodyfikowanym pradawnym
obyczajem dzielenia siê podp³omykiem. Dowodem na to mo¿e byæ stary
zwyczaj zanotowany w po³owie XIX
w. w okolicach Jaros³awia, polegaj¹cy
na tym, ¿e zaraz po op³atku podawano
podp³omyk, zwany „osuchem” lub
„proskur¹”, z miodem, by ¿ycie by³o
s³odkie. Takie samo znaczenie ma dzisiaj smarowanie op³atka miodem. Ciekawy jest równie¿, prawie zapomniany, zwyczaj, dzielenia siê specjalnym,
kolorowym op³atkiem z byd³em. Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e dawniej przygotowywano dla krów specjalny op³atek z rut¹, jako ewentualne remedium
na wszelkie choroby. Wigilijne dzielenie siê chlebem – op³atkiem z rodzin¹,
s¹siadami i zwierzêtami podkreœla³o

jednoœæ œwiata. Ludzie odrzucali na
bok urazy, waœnie i ¿yczyli sobie szczêœcia i powodzenia. Równie¿ godny
pochwa³y jest ¿ywy dzisiaj zwyczaj ,
do³¹czania do wysy³anych ¿yczeñ
œwi¹tecznych, ma³ego kawa³ka op³atka, który ma mówiæ naszym bliskim, ¿e
myœlimy o nich przy wigilijnym stole i
¿yczymy im wszelkiej pomyœlnoœci i
dostatku na ca³y przysz³y rok.
Na ziemiach polskich chleb lub
op³atek s³u¿y³, obok siana spod obrusa, do wielu wigilijnych wró¿b. Najpopularniejsze by³y chyba w ca³ej Polsce wró¿by o urodzaju, np. miêdzy
¿ytni chleb i pszenn¹ struclê k³adziono nó¿ i zostawiano to wszystko do
Nowego Roku. Wtedy dopiero sprawdzano, z której strony nó¿ zardzewia³
– jeœli od strony chleba, to bêdzie zaraza na ¿yto, a jeœli od strony strucli –
na pszenicê. Czêsto zamiast strucli k³adziono op³atek, którego u¿ywano te¿
do innej wró¿by o urodzajach. Prze³amywano go na kawa³ki i podk³adano
pod ka¿d¹ miskê z potraw¹ na œwi¹tecznym stole. Jeœli op³atek przyklei³
siê do którejœ miski, to nale¿a³o siê
spodziewaæ urodzaju na roœlinê, z której potrawê przygotowano. Zewsz¹d
by³o s³ychaæ kolêdy. Wœród nocnej
ciszy rozchodzi³ siê g³os i budzi³ pasterzy, by czym prêdzej wybierali siê
do Betlejem ( tzn. Dom Chleba). To
znów s³owami Karpiñskiego chwalono Pana Niebiosów, który przychodzi
na œwiat tak niezwykle, ¿e wszystko
jest jakby wbrew naturze: „ogieñ krzepnie, blask ciemnieje”. Rozlega³y siê
ufne proœby, by Bo¿e dzieciê pob³ogos³awi³o „Ojczyznê mi³¹”, wioski i
miasta, dom i majêtnoœæ, tak „(...) Aby
pokój Bo¿y wszed³ na rozleg³e pola
trudu ludzkiego jak ongiœ na pole pa-

sterzy betlejemskich. Aby zapanowa³
wszêdzie, gdzie rodzi siê owoc ziemi i
pracy r¹k ludzkich – chleb dla wszystkich ust, maj¹cych we w³asnej ojczyŸnie prawo do tego, co by jedli i pili” tak ¿yczy³ Prymas Tysi¹clecia w Warszawie, 6 stycznia 1980 r.
Z tego wynika wniosek, ¿e
wszystko zaczyna siê i koñczy na chlebie, darze Boga i owocu pracy polskiego ch³opa, rolnika. Chlebie, który wyrós³ z polskiej ziemi – ziemi rodzicielki,
dojrzewa³ w polskich k³osach, w których szumia³ polski wiatr. Chlebie, dla
którego kult i szacunek od stuleci by³
w Polsce na pierwszym miejscu, po
szacunku nale¿nym Bogu i rodzicom.
Dlatego, jak wo³a³ Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II w Kroœnie, podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 r.: „Pozostañcie wierni tradycji Waszych praojców. Oni podnosz¹c wzrok znad
ziemi, ogarniali nim horyzont, gdzie
niebo ³¹czy siê z ziemi¹ i do nieba zanosili modlitwê o urodzaj, ziarno dla
siewcy i ziarno dla chleba. Oni w imiê
Bo¿e rozpoczynali ka¿dy dzieñ i z Bogiem swoje rolnicze dzie³o koñczyli”.
Halina Martowicz
•ród³o:Wajda A. Chleba naszego powszedniego...
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2 Niedziela Adwentu – 10.12.2017.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ Dzieñ Modlitwy w intencjach
Koœcio³a na Wschodzie. Po Mszach
œwiêtych bêdzie te¿ zbiórka do puszek
przeznaczona tym Koœcio³om. Wiemy,
jak ciê¿ka jest sytuacja chrzeœcijan na
Wschodzie, gdzie burzone s¹ koœcio³y, domy, a wierni nierzadko mordowani. Tak¿e dziœ, na godzinê 17.30 zapraszamy na modlitwy w tej intencji.
2. Od minionego poniedzia³ku goœcimy w parafii ks. Zdzis³awa Dara¿a, brata bliŸniaka naszego ks. Mariana, który nam pos³ugiwa³ przez ostatnie
miesi¹ce. Teraz bracia siê wymienili
i przez jakiœ czas bêdzie nam pos³ugiwa³ ks. Zdzis³aw. Przez 22 lata pracowa³ on w Kamerunie jako misjonarz,
a przez nastêpne 12 lat w Belgii. Witamy go serdecznie ¿ycz¹c zdrowia
i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa.
3. Zachêcamy do uczestnictwa

w roratach, podczas których mo¿na
siê spowiadaæ, aby spowiedzi nie odk³adaæ na ostatni dzieñ przed wigili¹,
kiedy tu przybywaj¹ wierni z wielu
miejscowoœci.
4. W przysz³¹ niedzielê, trzecia miesi¹ca, zapraszamy na nabo¿eñstwo do
œw. Rity, które rozpoczynamy Msz¹
œwiêt¹ o godzinie 12.30.
5. Pos³uchajmy skróconego komunikatu komendanta Powiatowego Policji w Sanoku, m³. Insp. Andrzeja Stêpnia: „Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia oraz okres przedœwi¹teczny równie¿ nios¹ ze sob¹ zagro¿enia.
Zdarza siê, ¿e niektórzy wyje¿d¿aj¹ na
œwiêta do rodziny, pozostawiaj¹c swój
dom bez nadzoru. Jest to dogodna
sytuacja dla w³amywaczy, którzy tylko czekaj¹ na tak¹ okazjê. Z ustaleñ
wynika, ¿e najpierw w³amywacze robi¹

rozpoznanie obserwuj¹c dom, który
chc¹ okraœæ. Sprawdzaj¹ w jakich godzinach domownicy s¹ nieobecni. Niekiedy przestêpcy przychodz¹ w okolicê domu i ogl¹daj¹ go z bliska, robi¹
zdjêcia, a zaczepieni przez s¹siadów
t³umacz¹, ¿e obecnie buduj¹ w³asny
dom i przyszli zobaczyæ elewacjê, b¹dŸ
rozwi¹zania techniczne”. To tylko fragment d³u¿szej wypowiedzi. Ca³oœæ jest
wydrukowana w naszej gazetce.
6. W bieg³¹ niedzielê zbieraliœmy na
dzieci z Ni¿ankowic, miejscowoœci le¿¹cej tuz za polsk¹ granic¹. Zebraliœmy
2 tys. 38 z³. Ze swej strony sk³adamy
serdecznie podziêkowania, a myœlê, ¿e
organizatorzy sami te¿ podziêkuj¹.

Intencje w tygodniu
Od 11.12.2017r do 18.12.2017r
11.12.2017 PONIEDZIA£EK
6.00 + Tadeusz
7.00 + Ks. Tomasz – int. od Przedszkola nr 1
7.30 + Zofia - int. od przyjació³
18.00 1. + Anna Caryk (greg.)
2. + + W³adys³awa (f) w 25 rocz. œmierci, oraz ++ z rodziny Soko³owskich
i Pelców
3. + Ks. Tomasz Grzywna – int. od rodziców dzieci z klasy 4A
12.12.2017 WTOREK
6.00 + W³adys³aw So³tysik – ofiara
od W³adys³awa i Ireny z Beska
7.00 + Ks. Tomasz Grzywna –
int. od Przedszkola nr 1
7.30 + Tomasz, + W³adys³aw
i + Genowefa
18.00 1. O b³ogos³awieñstwo Bo¿e
dla Jana, o zdrowie; dziêkczynnob³agalna
2. + Anna Caryk (greg.)
3. + Ks. Tomasz Grzywna – int. od klasy VII B z wychowawczyni¹ i rodzicami
13.12.2017 ŒRODA
6.00 + Ks. Tomasz – ofiara z Ró¿y
œw. Józefa
7.00 + Ks. Tomasz – int. od Przedszkola nr 1

7.30 O zdrowie, b³ogos³awieñstwo
Bo¿e i opiekê Najœwiêtszej Maryi
Pannny dla Józefa w 75 rocznicê urodzin
18.00 1. + Anna Caryk (greg.)
2. + Alfreda (f), + Anna, + Andrzej Bielec
3. + Lidia Bendza
4. W intencji Ojczyzny w rocznicê stanu wojennego
14.12.2017 CZWARTEK
6.00 + Danuta Lubelska
7.00 + Ks. Tomasz – int. od Przedszkola nr 1
7.30 + Stanis³aw Lisowski w 24
rocz. œmierci oraz ++ rodzice mê¿a
+ Anna i + Edward oraz ++ rodzice
+ Ludwika i + Ludwik
18.00 1. O b³ogos³awieñstwo Bo¿e
dla dzie³a Radia Maryja i o ¿ycie
wieczne dla opiekuna + ks. Tomasza
2. + Anna Caryk (greg.)
3. + Stanis³aw, + Edward
15.12.2017 PI¥TEK
6.00 + Ks. Tomasz – int. od Przedszkola nr 1
7.00 + Jadwiga Furmankiewicz
w 4 rocz. œmierci – int. od mê¿a
z rodzin¹
7.30 + W³adys³aw Przyby³a

18.00 1. + Anna Caryk (greg.)
2. + Stanis³aw w 5 rocz. œmierci
i + Katarzyna
3. + Ks. Tomasz Grzywna – int. od rodziców i wychowanków Przedszkola
nr 1
16.12.2017 SOBOTA
6.00 O zdrowie dla Zofii i Ryszarda
oraz za ++ rodziców z obu stron
i + Czes³awê
7.00 + W³adys³aw So³tysik
7.30 + Wojciech Biega i + Ludwika
(f) Biega
18.00 1. + Anna Caryk (greg.)
2. + W³odzimierz Kiszka w 26 rocz.
œmierci oraz ++ z rodziny
3. + Ks. Tomasz – int. od Przedszkola
nr 1
17.12.2017 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 + Kazimierz w 25 rocz. œmierci
i + Wanda oraz ++ z rodzin
9.30 + Anna Caryk (greg.)
11.00 + Jerzy w 19 rocz. œmierci,
+ Marianna, + Jan, + Antoni
12.30 + Zdzis³awa (f) w 4 rocz. œmierci i + Eugeniusz Œliwa
16.00 + Jan Wójciak
18.00 + W³adys³aw So³tysik – ofiara
od s¹siadów

Redaguje zespó³: ks. Andrzej Skiba, ks. Pawe³ Mendyk, ks. £ukasz Piróg
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 49 (744) 10 grudnia 2017 r.

