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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Syn Cz³owieczy (…)
zasi¹dzie na swoim tronie…”

W NUMERZE

Piêkne, a zarazem przejmuj¹ce s¹
dzisiejsze czytania mszalne. Pocz¹tkowo przed nami rozpoœciera siê urzekaj¹cy krajobraz, pe³en pastwisk dla
owiec, jak w naszych Bieszczadach,
gdzie spotkaæ mo¿na pasterzy strzeg¹cych stad swoich czy te¿ wyrabiaj¹cych sery, które mo¿na kupiæ. Z historii znana jest kultura pasterska. W
naszym dzisiejszym, pierwszym czytaniu (Ez 34,11-12.15-17), mamy jasno
rozpisane role: „Pan mym pasterzem,
nie brak mi niczego” – „Oto Ja sam
bêdê szuka³ moich owiec i bêdê mia³ o
nie pieczê”. To wyj¹tkowy pasterz,
który jest zatroskany o swoje owce,
szczególnie te zagubione. Owce s¹
bezrozumne, nie potrafi¹ przewidywaæ
z której strony i od kogo grozi im niebezpieczeñstwo. Id¹ tam, gdzie œwie¿a trawa, gdzie jest wodopój, gdzie w
cieniu mog¹ odpocz¹æ. Bywa, ¿e „w
dni ciemne i mroczne”, owce rozpraszaj¹ siê, schodz¹ na niebezpieczne
drogi, gdzie grozi im niebezpieczeñstwo ze strony wilków. Tu, przed nami
stoi jednak gorliwy, bardzo sumienny
pasterz, który ma pieczê nad wszystkimi owcami, a szczególnie nad tymi,
które siê pogubi³y. Ile¿ troski przebija
siê z tej niesamowitej sceny? „Ja sam
bêdê pas³ moje owce i Ja sam bêdê je
uk³ada³ na legowisko, mówi Pan Bóg.
Zagubion¹ odszukam, zab³¹kan¹ sprowadzê z powrotem, skaleczon¹ opatrzê, chor¹ umocniê, a t³ust¹ i mocn¹
bêdê ochrania³. Bêdê pas³ sprawiedliwie”.
Jesteœmy Bo¿¹ trzod¹, Chrystus
jest naszym Pasterzem, któremu bardzo na nas, Jego owieczkach, zale¿y.
Pieczê nad nami zleci³ pasterzom Koœcio³a, którzy maja bardzo odpowiedzialne zadanie do spe³nienia. Dziœ, w
czasach „ciemnych i mrocznych”, trudno jest byæ pasterzem, bo istnieje zbyt
wiele niebezpieczeñstw, które s¹ bar-

dzo poci¹gaj¹ce, nawet reklamowane,
st¹d ³atwo jest siê pogubiæ, straciæ
orientacjê. Trzeba te¿ zadaæ sobie pytanie: czy wszystkie owce chc¹ s³uchaæ pasterza? Czy wszystkie chc¹
korzystaæ z Bo¿ej paszy, któr¹ jest s³owo Bo¿e, ¿ycie sakramentalne, modlitwa, czuwanie wobec zagro¿eñ? Czy
wszystkie, tak naprawdê, chc¹ unikn¹æ zagro¿eñ dla szczêœliwego ¿ycia
wiecznego? Bywa, ¿e tych zagro¿eñ
nie dostrzegaj¹, a nawet je lekcewa¿¹!
B³¹dz¹, schodz¹ na manowce, trac¹
orientacjê, gubi¹ siê i miotaj¹. W koñcu, nie s³ysz¹ ju¿ g³osu pasterza, albo
nawet go lekcewa¿¹. Przyzwyczajaj¹
siê do marazmu, do bylejakoœci ¿ycia
duchowego, choæ sami przed takimi
opiniami zapewne bêd¹ siê broniæ. A
mo¿e uznaj¹, ¿e im to niepotrzebne, bo
chc¹ ¿yæ w wolnoœci, bez skrêpowania, bez narzucania czy podpowiadania im czegokolwiek. To jest ju¿ ich
wybór, choæ bolesny dla pasterza.
Nadejdzie czas os¹du, tak b³¹dz¹cych,
jak i pasterzy: „Do was zaœ, owce moje,
to mówi Pan Bóg: „Oto Ja os¹dzê poszczególne owce, barany i koz³y”. Dla
ka¿dego z nas w sposób nieub³agany
zbli¿a siê S¹d Bo¿y. Czy tê prawdê, tak
oczywist¹, mo¿na zlekcewa¿yæ? Mo¿na, ale za to trzeba bêdzie zap³aciæ
mo¿e wielk¹ cenê, mo¿e nawet najwiêksz¹!
Przejmuj¹cy jest ów S¹d Bo¿y:
„Gdy Syn Cz³owieczy przyjdzie w swej
chwale i wszyscy anio³owie z Nim,
wtedy zasi¹dzie na swoim tronie, pe³nym chwa³y. I zgromadz¹ siê przed
Nim wszystkie narody, a On oddzieli
jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od koz³ów. Owce postawi
po prawej, a koz³y po swojej lewej stronie” (Mt 25,31-46). Wtedy mocno bêdzie bi³o nasze serce! Gdzie bêdê musia³ stan¹æ, po której stronie? Jest takie
powiedzenie: „nie b¹dŸ uparty jak ko-
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zio³”. Nie b¹dŸ wiêc uparty i ws³uchaj
siê uwa¿nie w g³os Boga, nie myœl, ¿
jesteœ wszystkowiedz¹cym i najm¹drzejszym, ¿e swoim umys³em wszystko przeœwietli³eœ. Pos³uchaj i uwierz
co mówi Pan Bóg.
Chrystus os¹dzi nas z uczynków
mi³oœci, które mo¿emy nazwaæ uczynkami co do duszy i co do cia³a. Jedni
us³ysz¹: „PójdŸcie, b³ogos³awieni Ojca
mojego, weŸmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od za³o¿enia œwiata”. Drudzy us³ysz¹: „IdŸcie precz ode mnie, przeklêci, w ogieñ
wieczny, przygotowany diab³u i jego
anio³om”. Straszne s³owa, ale poprzedzone zosta³y wyborem takiej, a nie
innej drogi ¿ycia. Jak wa¿ny jest wybór w³aœciwej drogi ¿ycia!
Ewangelia œwiêta uczy nas i zachêca, abyœmy zasiewali ziarna dobroci, aby mog³y wystrzeliæ k³osem dobrych uczynków. Wsparciem dla
lepszego zrozumienia niech bêdzie
wypowiedŸ œw. Grzegorza z Nyssy
(+394). Mówi nam, „¿e b³ogos³awieñstwem jest troskliwe zachowywanie
przykazañ, przekleñstwem zaœ opiesza³oœæ wobec przykazañ. Kochajmy b³ogos³awieñstwa, uciekajmy przed przekleñstwem, gdy¿ od nas zale¿y
dowolne wybranie jednego lub drugiego”. Dalej w sposób bardzo przystêpny, pe³en porównañ, snuje swoj¹
³atwo przyswajaln¹ refleksjê: „zawsze
nale¿y pamiêtaæ o przykazaniu ewangelicznym, które zaleca, byœmy drugim czynili to, co chcemy, ¿eby oni
nam czynili. Jak d³ugo wiêc sam szczêœliwie ¿eglujesz, podaj rêkê rozbitkowi. Wspólne jest morze, wspólna burza, wspólne przewalanie siê
ba³wanów; podwodne ska³y, mielizny
i rafy i inne przeszkody w ¿egludze
¿ycia w równej mierze gro¿¹ p³yn¹cym.
Dopóki jesteœ ca³y, dopóki bez niebezpieczeñstwa p³yniesz po morzu ¿ywo-

Wspólne, radosne œwiêtowanie.....................12
Wspomnienie o Walerii Kopeckiej…..........................14
Og³oszenia i intencje...............................................…16

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 47 (742) 26 listopada 2017 r.

3
ta, nie mijaj obojêtnie tego, co rozbi³
siê o ska³y. Kto ci gwarantuje, ¿e zawsze bêdziesz p³yn¹³ szczêœliwie? Jeszczeœ nie zawin¹³ do portu odpoczynku; jeszcze nie wydoby³eœ siê spoœród
fal; jeszcze twoje ¿ycie nie wkroczy³o
na l¹d sta³y; jeszcze miotany jesteœ po
morzu ¿ywota. Jakim siê oka¿esz dla

tego, co uleg³ nieszczêœciu, takimi
uczynisz dla siebie tych, którzy z tob¹
p³yn¹”1.
Œw. Grzegorz z Nazjanzu ((+ 390),
snuje podobn¹ refleksjê: „Dopóki p³yniesz z pomyœlnym wiatrem, podaj rêkê
rozbitkowi; dopókiœ zdrowy i bogaty,
daj pomoc dotkniêtemu nieszczê-

œciem! Nie czekaj a¿ sam na sobie doœwiadczysz, jak wielkim z³em jest nieludzkoœæ i jakim dobrem jest otwarcie
serca dla potrzebuj¹cych!”2.
Po przyjœciu do domu przeczytajmy ten fragment dzisiejszej Ewangelii
wed³ug œw. Mateusza (25,31-46).
Ks. Andrzej Skiba

Uroczystoœæ Chrystusa Króla, Rok A – 26.11.2017.
Pasterz i Król
Pasterz
1. Troskliwy Pasterz
Ks. Roman E. Rogowski, w swojej
ksi¹¿ce „W wichrze jest PAN”3, opisuje nastêpuj¹ce zdarzenie: Turysta
zab³¹dzi³ w górach. Zapad³a noc. Woko³o ciemnoœci. Œcie¿ka co pewien
czas „urywa³a siê”. Nagle zauwa¿y³
nik³e œwiate³ko. Dostrzeg³ dla siebie
szansê. Im bardziej siê zbli¿a³, tym
wyraŸniej poznawa³, ¿e to ognisko.
Siedzia³ przy nim stary pasterz. Pozdrowi³ siedz¹cego w milczeniu i usiad³.
Stary, zniszczony przez ¿ycie pasterz
milcz¹c, ca³y czas czegoœ nas³uchiwa³.
By³ jakiœ spiêty i wyczekuj¹cy.
- S³yszysz?! – zapyta³ ostrym g³osem. – O, znowu… S³yszysz? I znów
nasta³o milczenie, gdy¿ przybysz niczego nie s³ysza³ oprócz trzaskania
ognia i szumu potoku.
- O, znowu beczy. S³yszysz?
Nic nie s³ysza³. Coraz bardziej zaciekawiony, pyta:
- Co siê sta³o? Poginê³y mo¿e
owce?
Pasterz spojrza³ na niego prawie z
gniewem.
- A tak, poginê³y, ale nie owce, tylko jedna owca. Najs³absza, trochê kaleka, bo jej kiedyœ wilk wyrwa³ nogê
ze stawu. Kula³a.
- No to niewielka strata – zauwa¿y³ przybysz i w tej samej chwili po¿a³owa³ swoich s³ów. Pasterza jakby
przypiek³ ktoœ wêglem z ogniska. Zerwa³ siê i ze z³oœci¹ popatrzy³ na goœcia.
- Niewielka strata?! Najwiêksza! Bo
j¹ najbardziej lubi³em. Jak dziecko.
I zniknê³a, przepad³a. Juhasi szukaj¹
jej ju¿ drugi dzieñ i drug¹ noc. I bez
skutku. Jak kamieñ w wodê.
M³odzi juhasi szukali jej, ale bezskutecznie. Na poszukiwanie wyruszy³

sam stary pasterz.
Podziwiamy jego zatroskanie o tê
jedyn¹, najbardziej ulubion¹ owieczkê, poszkodowan¹ przez ¿ycie. To
wydarzenie przenosi nas na inne „pastwisko”, do innego Pasterza, który
te¿ kocha swoje owce i troszczy siê o
nie, szczególnie o te najbardziej poranione. Tym pasterzem jest Bóg, który
w swojej proroczej wizji kreœli obraz
idealnego pasterza, którym mo¿e byæ

tylko Jezus Chrystus, który tak nazwie
siebie (J 10,11). Prorocze s¹ Bo¿e s³owa: „Ja sam bêdê pas³ moje owce i Ja
sam bêdê je uk³ada³ na legowisko,
mówi Pan Bóg. Zagubion¹ odszukam,
zab³¹kan¹ sprowadzê z powrotem,
skaleczon¹ opatrzê, chor¹ umocniê, a
t³ust¹ i mocn¹ bêdê ochrania³. Bêdê
pas³ sprawiedliwie” Do was zaœ, owce
moje, to mówi Pan Bóg: „Oto Ja os¹dzê poszczególne owce, barany i ko-
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z³y” ((Ez 34,11-12.15-17).
Jezus Chrystus jako dobry Pasterz
tak ukocha³ swoje owce, ¿e zna³ je,
prowadzi³ „na zielone pastwiska”, a
tak¿e „nad wody”, uk³ada³ na legowisku, troszczy³ siê tak, jak przysta³o na
dobrego Pasterza. Wiedzia³, ¿e pola
pasterskie bêd¹ rozleg³e, wiêc da³ nam
pasterzy Koœcio³a, aby nas prowadzili, aby nas formowali, aby wskazywali
cel naszego ¿ycia, aby leczyli nasze
zranienia grzechowe, bo On, Dobry
Pasterz, jest pe³en mi³osierdzia.
2. Pan chroni przed niebezpieczeñstwami
Pasterz, pêdz¹c stado owiec na
pastwisko czy do wodopoju, napotyka³ po drodze na wiele niebezpieczeñstw tak ze strony dzikich zwierz¹t,
jak i rozbójników. Do odparcia napastników by³ odpowiednio przygotowany. Niós³ ze sob¹ kij albo laskê pastersk¹. Psalmista w dniu dzisiejszym
ukazuje nam trud pasterza i zagro¿enia w jego pracy.
¯ycie codzienne tak¿e naje¿one
jest wieloma trudnoœciami i niebezpieczeñstwami. Trzeba pokonywaæ rozmaite „ciemne doliny”, gdzie czekaj¹
ró¿ni wrogowie, którzy chc¹ nas poraniæ. Jak ochroniæ siê przed niebezpieczeñstwami?
Trwaæ przy Jezusie, przychodziæ
do Niego, jak aposto³owie po trudach
g³oszenia Ewangelii. Dzieliæ siê z Nim
swoimi prze¿yciami, doznaniami, odczuciami, przedk³adaæ Mu swoje bóle
i niepokoje, smutki i zmartwienia, radoœci i nadzieje. Trzeba tak¿e, zwyczajem pasterskim, odpowiednio siê
uzbroiæ. Najpierw nale¿y poznaæ zagro¿enia i nazwaæ je po imieniu. Dziœ,
kiedy patrzymy na nasz¹ rzeczywistoœæ, widzimy jak wiele ataków skierowanych jest na nasze rodziny, na
zwi¹zki ma³¿eñskie mê¿czyzny i kobiety, na szacunek dowodz¹cego siê
¿ycia. To powoduje zagubienie siê, bo
zewsz¹d sun¹ ataki, aby zniszczyæ rodzinê, zniszczyæ ma³¿eñstwo jako zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety. Szerzy siê
hedonizm, chêæ u¿ycia bez jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci, swoboda
seksualna, luŸne zwi¹zki. Wytwarza siê
rodzaj pustki duchowej, zagubienie siê
w ¿yciu, jakiœ groŸny niepokój. St¹d
wielu ludzi, których serca zosta³y zranione, którzy weszli w „ciemn¹ dolinê”, zaplatali siê w ciernie grzechu,

oczekuje na pomoc, na podanie d³oni.
Koœció³ œwiêty ma odpowiednie œrodki, ale trzeba z nich korzystaæ, a wtedy
wróci spokój, radoœæ i nadzieja, pokój
i sens ¿ycia. Trzeba tylko chcieæ.
Dr¹¿my dalej. Ile¿ z³ego, ile¿ zamêtu w sercach i umys³ach m³odzie¿y,
ma³¿eñstw, siej¹ tzw. ruchy feministyczne, które rzekomo zatroskane s¹
o dobro rodziny, a faktycznie chodzi
im o demoralizacjê, o uprzedzenie do
rodzicielstwa, do posiadania dzieci,
choæ obecnie dziêki wsparciu ze strony pañstwa, poprawia siê dzietnoœæ
naszych rodzin. Dewiacje i patologie
wypisywane na plakatach, po³¹czone
z ogromn¹ agresj¹ s³own¹ popart¹
wulgaryzmami, nie sprzyja dobrej postawie. Czy optowanie za zabijaniem
nienarodzonych dzieci, pozbawianie
prawa do ¿ycia ludzi bezbronnych, czy
to jest humanizm? Czy to jest troska o
¿ycie? Sumienie ³atwo jest st³amsiæ
jak¹œ wygodn¹ w danej chwili przykrywk¹, ale ono kiedyœ z moc¹ siê odezwie. W niektórych krêgach naukowych nie wolno mówiæ o tzw.
syndromie proaborcyjnym! Czy to
sprzyja prê¿noœci narodu i szczêœciu
rodziny? Czy to nie ma na celu, ¿eby
cz³owiek sta³ siê niewolnikiem ¿¹dzy
posiadania, w³adzy i poszukiwania
przyjemnoœci za wszelk¹ cenê? Dziecko, które ma przyjœæ na œwiat, jest dla
ludzi lansuj¹cych ten sposób myœlenia, jest niejednokrotnie zagro¿eniem
i katastrof¹, która zburzy ich pomyœlnoœæ. Kieruj¹ siê egoizmem i wyrachowaniem. Sk¹d siê wziê³o takie nastawienie?
Zanik³ zmys³ Boga jako Ojca i Dawcy ¯ycia, a tym samym ¿ycie cz³owieka nie jest ju¿ najwiêksz¹ wartoœci¹,
ani œwiêtoœci¹. Dziœ chcia³oby siê zawo³aæ: Rodzino, wróæ do Boga! Trwaj
przy Bogu! ¯yj Bogiem, bo tylko wtedy bêdziesz silna! B¹dŸ blisko Boga!
Nie stój od Niego daleko!
3. Pan troszczy siê o wypoczynek
i stó³
Psalmista zachwyca siê Panem
jako pasterzem, który dba o wodê
orzeŸwiaj¹c¹, zielone pastwiska, odpoczynek, a nade wszystko – o stó³ obfity. W ojczyŸnie Jezusa, Dobrego Pasterza, odczuwa³o siê zawsze
niedostatek wody. Nieraz trzeba by³o
po ni¹ iœæ bardzo daleko, bo studni
by³o niewiele. Jednak przy troskliwym

Pasterzu mo¿na by³o czuæ siê bezpiecznie. On niezawodnie zapewni wszystko, co jest potrzebne do ¿ycia. Kielich pe³ny po brzegi, którym Gospodarz
czêstuje swego goœcia, jest znakiem
dobroci, obfitoœci „po brzegi”, Bo¿ej
hojnoœci. Bóg hojnie obdarza tych,
którzy do Niego przychodz¹. W Nowym Testamencie stó³ zastawiony i
kielich po brzegi, to obrazy Eucharystii.
Jezus jest dla cz³owieka pe³en litoœci, wspó³czucia, zrozumienia. Zmêczonym aposto³om, mówi: PójdŸcie wy
sami osobno na miejsce pustynne i
wypocznijcie nieco (Mk 6,31). Lituje
siê nad t³umem, który szukaj¹c Go,
przyby³ na miejsce pustynne. Ewangelista zapisa³, ¿e na widok wielkiego
t³umu zdjê³a Go litoœæ nad nimi; byli
bowiem jak owce nie maj¹ce pasterza (Mk 6,34). Najpierw naucza ich, a
potem bêdzie karmiæ ich chlebem, aby
nie zas³abli z braku po¿ywienia.
Dziœ czyni tak samo. Lituje siê nad
ludzk¹ kondycj¹: rozdaje Chleb s³owa
Bo¿ego i Chleb daj¹cy ¿ycie wieczne!
Eucharystia jest szans¹, aby staæ siê
mocarzem ducha. Jezus Chrystus,
Dobry Pasterz, zna swoje owce, zna
trudy ich ¿ycia, wie, jakie gro¿¹ im niebezpieczeñstwa, dlatego tak bardzo
troszczy siê o zapewnienie im bytu.
Trzeba tylko trwaæ przy Nim, uwa¿aæ,
aby siê od Niego nie oddalaæ, bo jak
pisze poeta:
„Bez Ciebie w s³oñcu lipca oczom ciemno,
Chleb mnie nie syci, woda warg nie
poi –
T³um samotnoœci¹ jest, gdy Ty nie
stoisz!” (W. B¹k).
Bóg, jako Dobry Pasterz, kocha ka¿dego cz³owieka, nawet tego, który zb³¹dzi³. Poeta wyra¿a to s³owami:
„Nie œwiêci s¹ – lecz Ty ich kochasz,
Nie mêdrcy s¹ – leczy Ty ich cenisz –
A d³oni Swojej im nie cofasz
Ani swej ³aski nie odmienisz.
Có¿, ¿e ju¿ nieraz zb³¹dzili,
Gdy Twej mi³oœci wiecznie pragn¹ –
Z uœmiechem siê nad nimi chylisz
Jak nad oczyma mi³ych jagni¹t…”
(W. B¹k).
Jak siê Bogu odwdziêczyæ za Jego
troskê i litoœæ nad nami? Najproœciej:
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s³uchaæ tego, co mówi Jezus Chrystus, Dobry Pasterz. S³uchaæ i wstêpowaæ e Jego œlady.
Król
1. „… przeka¿e królowanie Bogu
i Ojcu i gdy pokona wszelk¹
Zwierzchnoœæ, W³adzê i Moc” (1 Kor
15,20-26.28).
Dzisiejsze czytania mszalne mówi¹
nam nie tylko o Jezusie Chrystusie,
Dobrym Pasterzu, ale tak¿e o Jezusie
Chrystusie, jako Królu. Mówi¹ o Nim,
¿e przyjdzie w swej chwale i wszyscy

anio³owie z Nim, wtedy zasi¹dzie na
swoim tronie, pe³nym chwa³y (Mt
25,31-46). Z dzisiejszych czytañ mszalnych przebija ogromna dostojnoœæ, bo
Chrystus Król otoczony jest hufcami
anio³ów i archanio³ów, w³adców i potêg, niewyobra¿aln¹ chwa³¹. W serca
mo¿e wkraœæ siê jakiœ niepokój, bo On
zasi¹dzie na swoim tronie, wokó³ którego zgromadz¹ siê wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich,
jak pasterz oddziela owce od koz³ów.
Po której stronie ka¿e mi stan¹æ? Bo
owce postawi po prawej, a koz³y po
swojej lewej stronie. To ju¿ nie bêdzie zabawa w piek³o – niebo! Chry-

stus dokona tego swoj¹ królewsk¹
w³adz¹. Jak mocno i wspania³omyœlnie wybrzmiewaj¹ te s³owa: Wtedy
odezwie siê Król do tych po prawej
stronie: „PójdŸcie, b³ogos³awieni
Ojca mojego, weŸmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od
za³o¿enia œwiat” .Jedni mo¿e poczuj¹
siê zaskoczeni, inni byli przekonani,
¿e Pan ich przyjmie do siebie i tak siê
sta³o, inni mo¿e mieli w¹tpliwoœci, wiêc
byli niepewni, a wszyscy okazali
ogromn¹ radoœæ. Wszyscy zostaniemy os¹dzeni w oparciu o swoje uczynki, dobre lub z³e. Dobrzy posi¹d¹ niebo, Ÿli piek³o, b¹dŸ te¿ nadziejê na
niebo – czyœciec.

JUBILEUSZOWY AKT PRZYJÊCIA JEZUSA CHRYSTUSA
ZA KRÓLA i PANA
W ubieg³ym, 2016 roku, w dniu 18
listopada, w KRAKOWIE – £AGIEWNIKACH, w sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia, zosta³ proklamowany JUBILEUSZOWY AKT PRZYJÊCIA
JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA i
PANA. Na drugi dzieñ, w Uroczystoœæ
Chrystusa Króla, tego Aktu dokonamy w naszym koœciele. Nasi ksiê¿a biskupi zachêcali nas do zaznajomienia
siê z tym aktem, aby go nie sprowadziæ „do wypowiedzenia formu³y s³ownej”.
Do tego dnia przygotowywaliœmy
siê przez ca³¹ nowennê, a szczególnie
ostatnie trzy dni. Akt ten trzeba rozwa¿yæ i przyj¹æ go w swoim sercu. St¹d
apelowaliœmy, aby ten Akt dokona³ siê
w naszych duszach w stanie ³aski
uœwiêcaj¹cej. By³a mo¿liwoœæ, i stale
jest taka, wyspowiadania siê. Od
pierwszego dnia nowenny, nawet ju¿
od Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych odmawialiœmy w koœciele „Modlitwê do Jezusa, naszego Króla
i Pana”.

je Panowanie, poddaæ siê Twemu Prawu, zawierzyæ i poœwiêciæ Tobie nasz¹
Ojczyznê i ca³y Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, ¿e
Twego królowania nam potrzeba.
Wyznajemy, ¿e Ty jeden masz do nas
œwiête i nigdy nie wygas³e prawa. Dlatego z pokor¹ chyl¹c swe czo³a przed
Tob¹, Królem Wszechœwiata, uznajemy Twe Panowanie nad Polsk¹ i ca³ym naszym Narodem, ¿yj¹cym w OjczyŸnie i w œwiecie.
Pragn¹c uwielbiæ majestat Twej
potêgi i chwa³y, z wielk¹ wiar¹ i mi³oœci¹ wo³amy: Króluj nam Chryste!
–
W naszych sercach – Króluj nam
Chryste!
–
W naszych rodzinach – Króluj
nam Chryste!
–
W naszych parafiach – Króluj
nam Chryste!
–
W naszych szko³ach i uczelniach
– Króluj nam Chryste!
–
W œrodkach spo³ecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

–
W naszych urzêdach, miejscach
pracy, s³u¿by i odpoczynku – Króluj
nam Chryste!
–
W naszych miastach i wioskach
– Króluj nam Chryste!
–
W ca³ym Narodzie i Pañstwie
Polskim – Króluj nam Chryste!
B³ogos³awimy Ciê i dziêkujemy Ci Panie Jezu Chryste:
–
Za niezg³êbion¹ Mi³oœæ Twojego Najœwiêtszego Serca -– Chryste
nasz Królu, dziêkujemy!
–
Za ³askê chrztu œwiêtego i przymierze z naszym Narodem zawarte
przed wiekami – Chryste nasz Królu,
dziêkujemy!
–
Za macierzyñsk¹ i królewsk¹
obecnoœæ Maryi w naszych dziejach
– Chryste nasz Królu, dziêkujemy!
–
Za Twoje wielkie Mi³osierdzie
okazywane nam stale – Chryste nasz
Królu, dziêkujemy!
–
Za Tw¹ wiernoœæ mimo naszych
zdrad i s³aboœci – Chryste nasz Królu,
dziêkujemy!

Przywo³ajmy – dla przypomnienia – ten
Jubileuszowy Akt Przyjêcia Jezusa za
Króla i Pana:
Nieœmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Bo¿e i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050lecia Chrztu Polski, w roku
Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed
Tob¹ [wraz ze swymi w³adzami duchownymi i œwieckimi], by uznaæ Two-
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Œwiadomi naszych win i zniewag
zadanych Twemu Sercu przepraszamy
za wszelkie nasze grzechy, a zw³aszcza za odwracanie siê od wiary œwiêtej, za brak mi³oœci wzglêdem Ciebie
i bliŸnich. Przepraszamy Ciê za narodowe grzechy spo³eczne, za wszelkie
wady, na³ogi i zniewolenia. Wyrzekamy siê z³ego ducha i wszystkich jego
spraw.
Pokornie poddajemy siê Twemu
Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowi¹zujemy siê porz¹dkowaæ ca³e nasze
¿ycie osobiste, rodzinne i narodowe
wed³ug Twego prawa:
–
Przyrzekamy broniæ Twej œwiêtej
czci, g³osiæ Tw¹ królewsk¹ chwa³ê –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–
Przyrzekamy pe³niæ Twoj¹ wolê
i strzec prawoœci naszych sumieñ –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–
Przyrzekamy troszczyæ siê
o œwiêtoœæ naszych rodzin i chrzeœcijañskie wychowanie dzieci – Chryste
nasz Królu, przyrzekamy!
–
Przyrzekamy budowaæ Twoje
królestwo i broniæ go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
–
Przyrzekamy czynnie anga¿owaæ
siê w ¿ycie Koœcio³a i strzec jego praw
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny W³adco pañstw, narodów i ca³ego stworzenia, Królu królów i Panie
panuj¹cych! Zawierzamy Ci Pañstwo
Polskie i rz¹dz¹cych Polsk¹. Spraw,
aby wszystkie podmioty w³adzy sprawowa³y rz¹dy sprawiedliwie i stano-

wi³y prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnoœci¹ zawierzamy Twemu Mi³osierdziu wszystko,
co Polskê stanowi, a zw³aszcza tych
cz³onków Narodu, którzy nie pod¹¿aj¹
Twymi drogami. Obdarz ich sw¹ ³ask¹,
oœwieæ moc¹ Ducha Œwiêtego
i wszystkich nas doprowadŸ do wiecznej jednoœci z Ojcem.
W imiê mi³oœci bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody œwiata,
a zw³aszcza te, które sta³y siê sprawcami naszego polskiego krzy¿a. Spraw,
by rozpozna³y w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzysta³y
czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie siê Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych
serc, racz uczyniæ serca nasze na wzór
Najœwiêtszego Serca Twego.
Niech Twój Œwiêty Duch zst¹pi
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech
wspiera nas w realizacji zobowi¹zañ
p³yn¹cych z tego narodowego aktu,
chroni od z³a i dokonuje naszego
uœwiêcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi
sk³adamy nasze postanowienia i zobowi¹zania. Matczynej opiece Królowej
Polski i wstawiennictwu œwiêtych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy siê
powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej OjczyŸnie, króluj w ka¿dym narodzie – na wiêksz¹ chwa³ê Przenajœwiêtszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw,
aby nasz¹ Ojczyznê i œwiat ca³y objê³o Twe Królestwo: królestwo prawdy

i ¿ycia, królestwo œwiêtoœci i ³aski, królestwo sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju.
Oto Polska w 1050. rocznicê swego Chrztu
uroczyœcie uzna³a królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu, jak by³a na pocz¹tku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Dobrze siê sta³o, ¿e Uznanie Panowania Jezusa Chrystusa Króla i
Pana, odbi³o siê szerokim echem w
Polsce, w Koœciele katolickim. Jest
okazja do zrobienia rachunku sumienia, a wszystkim, którzy domagali siê
tzw. „intronizacji” jest zadoœæuczynieniem za troskê o bardziej wyraziste
podkreœlenie obecnoœci Jezusa Chrystusa w naszej OjczyŸnie.

Przygotowa³ i przypomnia³ –
ks. Andrzej Skiba

1

Ojcowie ¿ywi I. „Karmiê Was tym,
czym sam ¿yjê”. Ojcowie Koœcio³a
komentuj¹ ewangelie niedzielne roku
A, opracowa³ ks. M:arek Starowieyski, Spo³eczny Instytut Wydawniczy
Znak, Kraków 1978, s. 365; 368 n.
2
Tam¿e, s. 369.
3
R. E. Rogowski, W wichrze jest PAN,
Wydawnictwo Wroc³awskiej Ksiêgarni Archidiecezjalnej, Wroc³aw 1990,
s. 258-263.
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Nowa p³yta zespo³u Soul
W Niedzielê 19.11.2017r w Sanockim Domu Kultury odby³ siê koncert promuj¹cy now¹ p³ytê zespo³u SOUL zatytu³owan¹ „Uwierz Polsko”
Red.
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Œwiêci z naszych witra¿y...

Œwiêta Cecylia
W naszym koœciele, na chórze,
znajduje siê witra¿ œwiêtej Cecylii, patronki muzyki koœcielnej. Mamy o niej
bardzo ma³o pewnych wiadomoœci.
By³a patrycjuszk¹ i ¿y³a najprawdopodobniej w III wieku, w Rzymie. W niektórych biografiach mo¿na znaleŸæ
daty jej ¿ycia (ok. 200 – 230)1. Jej ¿ycie
splata siê z faktami, ale jeszcze bardziej obros³o legend¹ i sta³o siê motywem dla artystów, ikonografów, literatów. By³a chrzeœcijank¹, która
nak³oni³a do przyjêcia chrztu swojego
narzeczonego, niejakiego Waleriana.
W dniu œlubu, to jednak bardziej wed³ug legendy, mia³a oœwiadczyæ swojemu mê¿owi, ¿e œlubowa³a czystoœæ,
a której strze¿e anio³. Walerian, jej m¹¿,
mia³ widzieæ tego anio³a, podobnie jak
i jego otoczenie. Anio³ ów mia³ trzy-

maæ w swoich „rêkach” dwa wieñce z
ró¿ i lilli, które s¹ symbolami mêczeñstwa i dziewictwa. Za przyjêcie chrztu,
sakramentu ma³¿eñstwa, Cecylia wraz
z mê¿em mia³a ponieœæ œmieræ mêczeñsk¹. Jest to jednak ma³o prawdopodobne, jeœli chodzi o motyw œmierci. Wraz mê¿em mia³a zas³yn¹æ tym, ¿e
w czasach przeœladowañ chrzeœcijan,
po kryjomu grzebali cia³a mêczenników.
Kult Cecylii pojawi³ siê ju¿ w formie doœæ rozwiniêtej w szóstym wieku. Jeszcze w IV wieku na Zatybrzu, w
Rzymie, stanê³a piêkna bazylika, która
w VI wieku zosta³a dedykowana œw.
Cecylii. W jej ¿yciorysie mo¿na przeczytaæ, ¿e Cecylia, to raczej bogaty ród
rzymski, który hojnie obdarowywa³
koœcio³y swoimi darami. Po œmierci

Cecylia spoczê³a obok papie¿y, wiêc
musia³a odznaczaæ siê jak¹œ wyj¹tkowoœci¹. Wed³ug ks. Piotra Skargi Cecylia mia³a byæ torturowana, a czterystu ¿o³nierzy, którzy zostali olœnieni jej
nieprzeciêtn¹ urod¹, mieli namawiaæ j¹,
aby wyrzek³a siê wiary, na co ona siê
nie zgodzi³a. ¯o³nierze doœwiadczywszy jej wytrwa³oœci w wierze, mieli siê
nawróciæ. Chrztu udzieli³ im sam papie¿ œw. Urban. Cecylia przechodzi³a
ogromne tortury, jak wieszanie nad
rozpalonym ogniem, aby tylko wyrzek³a siê wiary. Czytamy w jej ¿yciorysie: „Kat, który mia³ j¹ œci¹æ mieczem,
trzykrotnie chybia³; krew, która usz³a
z cia³a Œwiêtej, jej wspó³wyznawcy
zebrali do naczynia jako relikwiê”2.
Szeœæ wieków (?) po jej œmierci, porz¹dkowano katakumby œw. Kaliksta,
gdzie natrafiono na nienaruszone cia³o Œwiêtej „w pozycji siedz¹cej, lekko
pochylone”. Nieco inne fakty podaje
doœæ wiarygodna, dobrze udokumentowana wzmianka, gdzie czytamy, i¿
kardyna³ Baroniusz na polecenie papie¿a Klemensa VIII odnalaz³ we wnêtrzu sarkofagu „cyprysow¹ skrzyniê.
W niej spoczywa³o nietkniête przez
czas cia³o mêczennicy, przykryte jedwabnym welonem przesi¹kniêtym
krwi¹, pod którym by³a widoczna suknia przetykana z³otymi niæmi. Le¿a³o
ono nie na wznak, w pozycji, w jakiej
zazwyczaj znajduj¹ siê zw³oki, lecz na
prawym boku, „sprawiaj¹c wra¿enie”
– jak przekaza³ Baroniusz – „raczej
œpi¹cej ni¿ zmar³ej kobiety” I dalej czytamy, co warto wiedzieæ: „Natychmiast
wezwano rzeŸbiarza Stefana Maderno,
aby sporz¹dzi³ rysunek cia³a œw. Cecylii w momencie jego odkrycia: póŸniej wykorzysta³ on ten rysunek do
wyrzeŸbienia piêknego marmurowego
pos¹gu, który do dziœ mo¿na podziwiaæ w Katakumbach œw. Kaliksta”3.
Papie¿, œw. Paschalis, nakaza³ zanieœæ
jej cia³o, wraz z innymi mêczennikami,
do wybudowanej w IV wieku na Zatybrzu bazyliki, jej dedykowanej. Imiê œw.
Cecylii zosta³o wprowadzone do
pierwszej modlitwy eucharystycznej,
do Kanonu rzymskiego.
Legenda g³osi, ¿e gra³a na organach koœcielnych, dlatego jest pa-
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tronk¹ muzyki koœcielnej, a tak¿e organistów, chórów i wszystkich œpiewaków koœcielnych. Niektórzy w¹tpi¹,
czy w tamtych czasach mog³a graæ na
organach. Znawcy zagadnienia sk³aniaj¹ siê bardziej ku temu twierdzeniu,
¿e gra³a na harfie, który to instrument
w tamtych czasach by³ popularny
wœród zamo¿nych mieszczan Rzymu.
Niektórzy nawet pisz¹, ¿e byæ mo¿e
wcale nie umia³a graæ na ¿adnym instrumencie, ale przed weselem czy raczej œlubem, œpiewa³a w swoim sercu
jakieœ pieœni. Tego pewnie dziœ ju¿ siê
nie dowiemy. W Polsce, co jest trochê
dziwne, nie ma koœcio³ów czy kaplic
jej poœwiêconych, choæ kult jej jest
bardzo stary i szeroko rozpowszechniony. Tak czy inaczej: dziœ ŒWIÊTA
CECYLIA s³ucha ju¿ niebiañskiej muzyki, w tym i z naszego koœcio³a, kiedy
œpiewaj¹ i graj¹ na organach nasi organiœci.
W tym miejscu przeka¿ê rozwa¿anie œw. Augustyna na temat muzyki
koœcielnej i œpiewu.
„S³awcie Pana na cytrze, œpiewajcie Mu przy harfie o dziesiêciu strunach”. Odrzuæcie wszystko, co dawne, wy, którzy poznaliœcie pieœñ now¹.
Do ludzi nowych nale¿y Nowe Przymierze i nowa pieœñ. Pieœñ nowa nie
jest dla ludzi dawnych. Ucz¹ siê jej jedynie ludzie nowi, którzy dziêki ³asce
ze starych stali siê nowymi i przynale¿¹ do Nowego Przymierza, do królestwa niebieskiego. Ku niemu wzdycha
ca³a nasza mi³oœæ i œpiewa pieœñ now¹.
Niech œpiewa j¹ nie jêzykiem, ale
¿yciem.
„Œpiewajcie Jemu pieœñ now¹,
piêknie Mu œpiewajcie”. Zapyta ktoœ
w jaki sposób mam œpiewaæ Bogu?
Œpiewaj, ale nie fa³szuj. Nie wolno raniæ Jego uszu. Œpiewajcie piêknie, bracia moi. Kiedy œpiewasz przed kimœ,
kto siê zna na muzyce, a powiedz¹ ci,
œpiewaj tak, abyœ siê spotka³ z uznaniem, wówczas nie maj¹c wykszta³cenia muzycznego, wzbraniasz siê, abyœ
przypadkiem nie zas³u¿y³ na naganê
artysty. To bowiem, czego niedoœwiadczony nawet nie zauwa¿y w twoim
œpiewie, artysta dostrze¿e i zgani. A
któ¿ siê podejmie œpiewaæ piêknie
wobec Boga, wobec Tego, który w taki
w³aœnie sposób ocenia œpiewaj¹cego,
który dostrzega wszystko, który
wszystko s³yszy? Kiedy¿ potrafi³byœ
okazaæ tak¹ doskona³oœæ œpiewu, aby
w niczym nie uraziæ tak doskona³ych

uszu?
Otó¿ Bóg sam wskazuje ci niejako
sposób œpiewania. Nie szukaj s³ów, jak
gdybyœ by³ w stanie wyraziæ to, w
czym Bóg znajduje upodobanie. Œpiewaj z okrzykami radoœci. Œpiewaæ piêknie Bogu, to znaczy œpiewaæ z radoœci¹. Co znaczy œpiewaæ z radoœci¹?
Znaczy to, aby rozumieæ, ¿e nie mo¿na wyraziæ s³owami tego, co œpiewa
siê sercem. Bo te¿ ci, którzy œpiewaj¹
czy to w czasie ¿niwa, czy winobrania,
czy te¿ podczas jakiejœ nape³niaj¹cej
radoœci¹ pracy, z pocz¹tku wyra¿aj¹
sw¹ radoœæ w s³owach, ogarniêci jednak niewypowiedzian¹ radoœci¹, porzucaj¹ s³owa i wydaj¹ okrzyki radoœci.
Okrzyk radoœci wskazuje, ¿e serce
wype³nione jest uczuciem, którego nie
mo¿na wypowiedzieæ. Komu¿ mo¿e siê
ono nale¿eæ najbardziej, jeœli nie niewys³owionemu Bogu. Niewys³owionym bowiem jest Ten, którego nie
mo¿esz zamkn¹æ w s³owach. Jeœli zaœ
nie potrafisz Go wypowiedzieæ, a nie
wolno ci milczeæ, có¿ innego pozostaje, jak wznieœæ okrzyk wesela? Niech

wiêc twe serce raduje siê bez s³ów,
niech bezgraniczna twa radoœæ nie zamyka siê w granicach s³ów. „Œpiewajcie piêknie z okrzykami radoœci”4.
Do tego rozwa¿ania œw. Augustyna warto wracaæ czêœciej, aby zrozumieæ wartoœæ œpiewu i radoœci. Niech
œpiew bêdzie wychwalaniem Boga,
Jego wys³awianiem, a nam przynosi
radoœæ. Nie b¹dŸmy niemymi uczestnikami koœcielnych uroczystoœci, a
g³ównie Mszy œwiêtej.
Ks. Andrzej Skiba
1

W. Piszczek CM, Wspomnienie œwiê
tych na ka¿dy dzieñ. Martyrologium,
Kraków 2005, s. 272.
2
Z. Bauer, A. Leszkiewicz, Cecylia, w:
Leksykon Œwiêtych A – E, Wydawnictwo Pinnex, Kraków 1996, s. 151.
3
Œwiêta Cecylia, w: ŒWIÊCI na ka¿dy
dzieñ, Wydawnictwo JEDNOŒÆ, Kielce 2011, s. 851.
4
Godzina czytañ, ze wspomnienia œw.
Cecylii, dziewicy i mêczennicy, z dnia
22 listopada.
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ŒWIÊTEJ BARBARY
„I naucza³ codziennie w œwi¹tyni.
Lecz arcykap³ani i uczeni w Piœmie oraz
przywódcy ludu czyhali na Jego ¿ycie.
Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczyniæ, ca³y lud bowiem s³ucha³ Go z zapartym tchem” (£k 19,47-48).
Wiara w prawdziwego Boga stale
by³a nara¿ona na niezrozumienie i przeœladowania. Czêsto by³y to i nadal s¹,
przeœladowania krwawe. Oto za czasów Machabejskich, a jest to drugi
wiek przed narodzeniem Chrystusa,
dzielny wojownik Juda, bierze wojsko
i udaje siê na górê Syjon, aby tam odbudowaæ œwi¹tyniê i o³tarz, na którym
bêdzie mo¿na sk³adaæ ofiarê. Wczeœniej poganie ten o³tarz zbezczeœcili,
trzeba go by³o przywróciæ do nale¿ytej mu funkcji. Odby³o siê to bardzo
uroczyœcie, wœród wielkiej radoœci:
„zosta³ on na nowo poœwiêcony przy
œpiewie pieœni i grze na cytrach, harfach i cymba³ach. Ca³y lud upad³ na
twarz, odda³ pok³on i a¿ pod niebo
wys³awiali Tego, który im zes³a³ takie
szczêœcie. Przez osiem dni obchodzili
poœwiêcenie o³tarza (…) A miêdzy ludem panowa³a wielka radoœæ z tego
powodu, ¿e skoñczy³a siê hañba, któr¹
sprowadzili poganie” (1 Mch 4,3637.52-59).
Czytania dzisiejszej liturgii mszalnej podprowadzaj¹ nas pod wspomnieniem œwiêtej Barbary, patronki m.
in. górników.
Œw. Barbara, to panna i mêczennica, tak jest okreœlana w Koœciele. Jej
osoba owiana jest nutk¹ legendy i tajemnicy. Trudno jest wydobyæ co jest
prawd¹, a co owiane legend¹. By³a
córk¹ bogatego poganina Dioskura,
który zamyka³ j¹ w wie¿y, aby zniechêciæ j¹ do przyjêcia chrztu i wiary. Gdy
to nie poskutkowa³o, pozbawi³ j¹
¿ycia. Sam zgin¹³ pora¿ony piorunem.
Dziœ nawet trudno powiedzieæ jakiej
by³a narodowoœci. Jej kult jednak szybko siê rozwin¹³. Jest stale obecna w
zwyczajach ludowych, literaturze, sztuce. Jej portrety malowali najwybitniejsi artyœci. Jedna z legend powiada, ¿e
by³a dziewczyn¹ bardzo piêkn¹, urodziw¹, i jak pisa³ ks. Piotr Skarga, ¿e
by³a zamykana w wie¿y dlatego, by
„lada kto na jej urodê nie patrzy³”.
Nade wszystko piêkna by³a jej dusza.
Wed³ug wiary ludzi jest patronk¹ do-

brej œmierci, bo chroni od œmierci nag³ej, a kto jej wzywa nie umrze bez sakramentów œwiêtych. Jest patronk¹
niebezpiecznych zawodów, w tym górników, którym nieraz zagra¿a niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia.
Dziœ, w œwiêto górników, trzeba
zapytaæ: kim jest górnik? Górnik, to:
- cz³owiek, który wwiercaj¹c siê czy
wkopuj¹c w g³¹b ziemi, wydobywa z
jej wnêtrza bogactwa naturalne, surowce;
- czêsto przebywa poza domem, jak
w przypadku górników nafty i gazu, z
dala od rodziny, czêsto na odludziu,
na pustych polach, w trudnych warunkach, aby dostarczaæ naftê i gaz;
- czêsto nara¿ony na niebezpieczeñstwa utraty zdrowia czy nawet
¿ycia, a który potrzebuje potê¿nego
wsparcia duchowego ze strony œw.
Barbary.
Praca górnika ukazuje jak bogate
skarby kryje nasza ziemia, która niczym
dobra matka udziela swoim dzieciom
ró¿norodnych bogactw, dóbr, które
nam s³u¿¹. Wydobywanie tych bogactw, to korzystanie z Bo¿ej hojnoœci, która nie zna granic. Sk³adaj¹c dziœ
ho³d pracy górników, jednoczeœnie
wielbimy Boga za Jego niepojête dobra.
Dziœ patrzymy na patronkê braci
górniczej, na œw. Barbarê. Co mo¿e
zaimponowaæ w jej postawie?
Zadziwia jej nieugiêtoœæ, konsekwencja, trwa³oœæ przekonañ. Ona
uwierzy³a w Boga, zaufa³a Mu, przyjê³a chrzest i mimo gróŸb ojca, mimo skazuj¹cego j¹ na œmieræ wyroku, wytrwa³a w wierze, nie zdradzi³a Chrystusa.
Jest mêczennic¹ Koœcio³a, ¿ywym
œwiadkiem Jezusa Chrystusa. Kiedy
patrzymy na tê œwiêt¹, spostrzegamy,
¿e tyle razy w dziejach Koœcio³a dochodzi³o i nadal dochodzi do przeœladowania wyznawców Chrystusa.
Szczególne doœwiadczenia prze¿ywali wierni pierwszych wieków, a¿ do
edyktu mediolañskiego (312 rok). Nie
brakowa³o okrutnych przeœladowañ
a¿ po czasy nowo¿ytne i wspó³czesne,
wymieniaj¹c choæby ofiary rewolucji
francuskiej, hiszpañskiej, meksykañskiej, rosyjskiej, kubañskiej, ca³ego
totalitarnego systemu komunistycznego. Ile¿ wiernych zginê³o w sowiec-

kich obozach zag³ady. Œwiêci mêczennicy wed³ug s³ów œw. Jana Paw³a II, to
jakby „nieznani ¿o³nierze wielkiej
sprawy Bo¿ej”. W ostatnich tygodniach w prasie katolickiej mo¿na by³o
przeczytaæ: „Co roku za wiarê ginie ok.
100 tys. chrzeœcijan. Miliony ludzi
obawiaj¹ siê, ¿e w ka¿dej chwili mog¹
straciæ pracê, dorobek ¿ycia, byæ wygnanymi ze swego domu – tylko z
powodu wiary w Chrystusa”1. Przyk³adowo wymienia siê takie kraje, jak:
Jemen, Indie, Kuba, Republika Œrodkowoafrykañska, Sudan Po³udniowy
i Filipiny. Tam ¿yj¹ ludzie „BEZBRONNI JAK JEZUS”2 Mêczennicy, a
wœród nich œw. Barbara, to œwiêci, którzy oddaj¹c swoje ¿ycie, opowiedzieli
siê za Chrystusem. Uczynili to mimo
okrucieñstwa zadawanego im przez
przeœladowców. Oni ucz¹ nas, ¿e trzeba nam otwarcie przyznawaæ siê do
wiary, do Chrystusa. Dziœ wzywamy
œw. Barbarê, prosimy j¹, aby przyczynia³a siê do umocnienia naszej wiary,
do czytelnej postawy w naszym ¿yciu.
Œw. Barbara jako chrzeœcijanka
mia³a okreœlony cel ¿ycia. Artyœci najczêœciej ukazuj¹ j¹ z kielichem i Hosti¹
Najœwiêtsz¹. By³a zjednoczona z Bogiem, stale siêga³a po Chleb daj¹cy
¿ycie wieczne. Ona pokazuje, a sami
tego niejednokrotnie doœwiadczamy,
¿e ¿ycie nie jest ³atwe. Ono czasem jest
podobne do wzburzonego morza,
gdzie cz³owiek nie zawsze okazuje siê
sprawnym sternikiem. Czasem czuje
siê jak rozbitek, jak ów stary rybak,
który na szcz¹tkach ³odzi dotar³ do
brzegu i powiedzia³: „Ja ocala³em, bo
mia³em szczêœcie. I trochê nadziei”.
Papie¿ Franciszek komentuj¹c w
tym roku fragment z Ewangelii œw.
Mateusza (14,22-33) o burzy na jeziorze, wyci¹ga takie wnioski:
„£ódŸ to ¿ycie ka¿dego z nas, ale
równie¿ ¿ycie Koœcio³a; wiatr przeciwny obrazuje trudnoœci i próby. Wo³anie Piotra: „Panie, ka¿ mi przyjœæ do
siebie!”, i jego krzyk: Panie, ratuj
mnie!”, bardzo przypominaj¹ nasze
pragnienie, aby poczuæ bliskoœæ Pana,
ale tak¿e strach i niepokój, które towarzysz¹ najtrudniejszym chwilom
naszego ¿ycia…(…) Piotrowi w tamtej chwili nie wystarczy³o pewne s³owo Jezusa, bêd¹ce jakby napiêt¹ lin¹,
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której trzeba siê uchwyciæ, aby oprzeæ
siê wrogim i wzburzonym wodom.
Mo¿e siê to przytrafiæ tak¿e nam. Jeœli
nie uchwycimy siê s³owa Pana, aby
mieæ wiêksz¹ pewnoœæ, siêgamy do
horoskopów i radzimy siê wró¿bitów,
zaczynamy iœæ na dno. To oznacza, ¿e
wiara nie jest zbyt mocna. (…) Wiara
daje nam pewnoœæ Obecnoœci – obecnoœci Jezusa, która pobudza nas do
przezwyciê¿ania burz egzystencjalnych, daje pewnoœæ, ¿e jest rêka, która nas ujmuje, ¿eby nam pomóc w zmaganiach z trudnoœciami, wskazuje nam
drogê, nawet w ciemnoœci. Wiara nie
jest wiêc ucieczk¹ od problemów
¿yciowych, ale wspiera nas w drodze i
nadaje jej sens. (…) To nie mêstwo i
zalety ¿egluj¹cych ludzi j¹ ocalaj¹ –
zabezpieczeniem przed zatopieniem
jest wiara w Chrystusa i w Jego s³owo. Na tej ³odzi jesteœmy bezpieczni,
mimo naszej nêdzy i s³aboœci, zw³aszcza wówczas, gdy klêkamy i wielbimy
Pana, jak uczniowie, którzy w koñcu
„upadli przed Nim, mówi¹c: Prawdziwie jesteœ Synem Bo¿ym”3.
W pracy górnika trzeba mieæ wiele
nadziei, zaufania. Trzeba mieæ zaufanie, choæ zawsze ograniczone, do urz¹dzeñ technicznych, do zdolnoœci cz³owieka, ale nade wszystko trzeba mieæ
zaufanie do Pana Boga. Trzeba mieæ
mocne oparcie w Bogu. To oparcie
mo¿na odnaleŸæ czy spotkaæ w Eucharystii, w przyjmowaniu Chleba daj¹cego ¿ycie wieczne. Œw. Barbara stale
nam o tym przypomina, kiedy patrzymy na ni¹, jak stoi z kielichem i Hosti¹
œwiêt¹.
Œw. Barbara przypomina, ¿e ¿ycie
wymaga od nas ofiary, trudu i poœwiêcenia. ¯ycie jest pewnego rodzaju ryzykiem. Nieraz rodzi siê pytanie: jak je
prze¿yæ m¹drze, rozs¹dnie? Jak znaleŸæ radoœæ i zadowolenie z ¿ycia? Na
co dzieñ spotykamy siê z wieloma trudnoœciami, którym trzeba stawiæ czo³a.
Nieraz trzeba w³o¿yæ wiele wysi³ku,
aby coœ osi¹gn¹æ i to w ka¿dej dziedzinie. ¯ycie jest wyzwaniem, ono
pobudza do coraz to nowych przedsiêwziêæ, coraz to nowych zadañ. Wiele mo¿na w ¿yciu osi¹gn¹æ, ale trzeba
samozaparcia, wysi³ku, ofiary, trudu i
poœwiêcenia. Œwiêta Barbara osi¹gnê³a szczyty œwiêtoœci, ale dokona³o siê
to kosztem jej ofiarnego ¿ycia. Odkrycia w jakiejkolwiek dziedzinie naukowej, bywaj¹ niekiedy okupione wielk¹
ofiar¹, wyrzeczeniem, granicz¹cym

nieraz z cierpieniem.
Drodzy Górnicy!
Ofiarnego ¿ycia wymaga Wasz zawód. Jest on zwi¹zany z gotowoœci¹
do ci¹g³ej s³u¿by, do wdra¿ania nowych technologii, aby nie zatrzymaæ
siê na urz¹dzeniach z okresu Ignacego £ukasiewicza, co mo¿emy ogl¹daæ
w skansenie w Bóbrce, k/Dukli. Wasza s³u¿ba to czêsto praca w trudnych
warunkach.
Czego Wam ¿yczyæ, Drodzy Górnicy, w dniu Waszego œwiêta?
¯yczê Wam bezpiecznej, satysfakcjonuj¹cej pracy, pojmowanej jako
s³u¿ba dla dobra innych ludzi; abyœcie wydobywaj¹c bogactwa ziemi,
pamiêtali o Bogu Stworzycielu, Dawcy wszelkiego dobra. ¯yczê Wam, aby
Wasza œwiêta Patronka, Barbara,

ustrzeg³a Was od niebezpiecznych
wypadków, aby wstawia³a siê za Wami
i Waszymi rodzinami u Pana Boga, a
Wy, tak jak ona, byli wiernymi Bogu i
swoim ¿yciem Go wyznawali. Szczêœæ
Bo¿e!
Ks. Andrzej Skiba

1

B. Za³¹czkowska, Wo³anie o pomoc,
w: Niedziela, nr 45, 12 listopada 2017,
s. 16; Tsunami z³a. O cierpieniu chrzeœ
cijan na Bliskim Wschodzie mówi ks.
Andrzej Halemba, w rozmowie
z ks. Tomaszem Jaklewiczem, w: tam¿e, s. 17-20.
2
Tam¿e, s. 1.
3
Franciszek, W ³odzi Koœcio³a, w: L’O
sservatore Romano, nr 9(2017), s. 23.
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Wspólne, radosne œwiêtowanie...
„Œwiêty Zygmunt Gorazdowski
zas³yn¹³ swoj¹ pobo¿noœci¹ opart¹ na
sprawowaniu i adoracji Eucharystii.
Prze¿ywanie Ofiary Chrystusa prowadzi³o Go ku chorym, biednym i potrzebuj¹cym”.
Benedykt XVI, 23 paŸdziernika
2005
Podczas Jubileuszowych uroczystoœci, Tarnowskiej Prowincji Sióstr
Józefitek (16.11.2017) wziê³a udzia³
delegacja z Sanoka ze Stowarzyszenia
Pomoc Rodzinie im. œw. ks. Zygmunta
Gorazdowskiego (Kr¹g sanocki i nowosielski). Wdziêczni Panu Bogu, ¿e
z Ziemi Sanockiej wybra³ Œwiêtego
Kap³ana – Ojca Za³o¿yciela Zgromadzenia Sióstr Œwiêtego Józefa i wielu
dobroczynnych dzie³, z radoœci¹ przyjêliœmy zaproszenie do wspólnego
œwiêtowania i dziêkczynienia. Czas
wspólnie spêdzony w tym dniu,
uczestnictwo we Mszy œw. w Katedrze
pw. Matki Bo¿ej Bolesnej, której przewodniczy³ biskup tarnowski Andrzej
Je¿, koncelebrowali abp Henryk Nowacki, bp W³adys³aw Bobowski, bp
Stanis³aw Salaterski oraz wielu kap³anów z miejsc w których siostry pos³uguj¹ i prowadz¹ ró¿nego rodzaju dzia³alnoœæ i czêœci artystycznej w Auli
przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie,
pozwoli³o nam jeszcze bardziej siê poznaæ i umocniæ wiêzi, które z woli Bo¿ej Opatrznoœci s¹ nam dane i zadane.
„Siostry józefitki œwiêtuj¹ 25-lecie istnienia prowincji tarnowskiej, ale s¹ tu
ju¿ od ponad wieku i zdaje siê, ¿e bêd¹
tutaj na zawsze...Wypalenie Siostrom
nie grozi” - podkreœli³ mocno Kaznodzieja. O dzia³alnoœci Sióstr mogliœmy
siê dowiedzieæ podczas prezentacji
multimedialnej w Auli, gdzie równie¿
wyst¹pili wychowankowie z Domu
Dziecka im. œw. ks. Zygmunta Gorazdowskiego z Krosna, kierowanego
przez s. Cyprianê Bacharê i podopieczni z opiekunami z Domu Pogodnej Jesieni z Tuchowa pod kierownictwem
s. Pacyfiki P³aweckiej. Spotkaliœmy siê
tak¿e z s. Dolores Siut¹, postulatork¹
procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego œw. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, autork¹ ksi¹¿ek: „Wezwany do
mi³osierdzia” i „Aposto³ Bo¿ego Mi³osierdzia”, tak¿e wielu artyku³ów i
rozpraw o Ojcu Za³o¿ycielu. Wymie-
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nione Siostry s¹ nam dobrze znane z
odwiedzin naszego miasta z okazji uroczystoœci i konkursów poœwiêconych
„Ojcu Ubogich – Lwowskiemu Ksiêdzu Dziadów”. Realizuj¹c charyzmat i
testament Ojca Za³o¿yciela utworzy³y
w Domu Prowincjalnym – Okno ¯ycia,
gdzie zosta³o uratowane troje dzieci.
Domu Zakonnego strze¿e Œwiêty Józef, w którym dzia³a Niepubliczne
Przedszkole, a rozœpiewane dzieci towarzyszy³y uczestnikom wspólnego
biesiadowania. W radosnym œwiêtowaniu pojawi³ siê jeszcze jeden w¹tek
sanocki. Otó¿, mieliœmy zaszczyt spotkaæ i poznaæ s. Tarsyliê - Antoninê,
której rodzona siostra Józefa mieszka
w Sanoku w Parafii Chrystusa Króla.
Rodzina pochodzi z Dubna ko³o £ucka
na Ukrainie. Z jedenaœciorga rodzeñstwa, które wychowa³o siê w zacnej,
katolickiej rodzinie w Przeworsku, ¿yje
jeszcze trzy siostry. Siostra Tarsylia
mimo swojego wieku (87lat), jest pe³na entuzjazmu i energii. By³yœmy zaskoczone poniewa¿ czeka³a na nas, by
przekazaæ siostrze korespondencjê.
Przebywa na zas³u¿onej „emeryturze”
ale siê nie nudzi,pisze wiersze, nas
obdarowa³a wierszem, który dedykowa³a Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi
II z którym siê spotka³a i otrzyma³a b³ogos³awieñstwo. Dziêkujemy Czcigodnym Siostrom, ¿e przez swoj¹ pos³ugê
i apostolstwo w OjczyŸnie i poza jej
granicami s¹ „ambasadorami” miasta
Sanoka – Grodu nad Sanem, gdzie urodzi³o siê Serce, pragn¹ce byæ wszystkim dla wszystkich. Z radoœci¹ pragnê
powtórzyæ za Kaznodziej¹ stwierdzenie, ¿e „wypalenie Siostrom nie grozi”. ¯yciowe motto i przes³anie Ojca
Za³o¿yciela „Serce przy Bogu, rêce
przy pracy” które czcigodne Siostry
realizuj¹ ka¿dego dnia nigdy siê nie
przeterminuj¹ i nie strac¹ na wartoœci.
Z szacunkiem ca³ujemy spracowane
rêce i opatrujemy zbola³e od modlitwy
kolana. Niech Dobry Bóg, w Trójcy
Œwiêtej Jedyny, Œwiêci Opiekunowie:
Józef i Ks. Zygmunt oraz Matka Bo¿a
Nieustaj¹cej Pomocy – Pani Ziemi Sanockiej obdarzaj¹ Wszystkie Siostry
b³ogos³awieñstwem, zdrowiem, potrzebnymi si³ami i dobrymi, ¿yczliwymi ludŸmi. W modlitwach o powo³ania
zakonne polecajmy nasze miasto, jak
czyni¹ to Siostry, by Œwiêty Zygmunt
pomóg³ wybraæ i powo³aæ Serce do
s³u¿by w winnicy Pana.
Halina Martowicz
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UROCZYSTOŒÆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŒWIATA –
26.11.2017.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Dziœ po Mszy œwiêtej o godzinie
12.30 wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu i ponowienie Aktu intronizacji Chrystusa Króla Wszechœwiata. Tak¿e dziœ na godzinê 17.30
zapraszamy na nabo¿eñstwo wspominkowe. Modlimy siê za naszych
Zmar³ych.

2. We czwartek œwiêto œw. Andrzeja
Apostola.
3. W tym tygodniu pierwszy pi¹tek i
pierwsza sobota miesi¹ca. We czwartek od 16.00 spowiadamy w P³owcach
i Stró¿ach, od 17.00 w koœciele parafialnym. W pi¹tek spowiadamy od
godziny 16.00.

4. Przysz³a niedziela, to ju¿ pierwsza
niedziela Adwentu.
5. Mo¿na zapisywaæ siê na p³ytkê z
uroczystoœci pogrzebowych ks. Tomasza Grzywny . Cenê podamy póŸniej,
gdy¿ w tej chwili jest jeszcze nieustalona.

INTENCJE MSZALNE
Od 27.11.2017 do 03.12.2017
27.11.2017 PONIEDZIA£EK
6.30 + Piotr Wojtowicz w 21 rocz.
œmierci
7.00 + Ks. Tomasz Grzywna
7.30 + Alicja S³uszkiewicz w 2 rocz.
œmierci
18.00 1. O Bo¿e b³. dla kap³anów,
sióstr zakonnych i rodzin powo³anych, dar ¿ycia wiecznego dla powo³anych pracujacych i wywodz¹cych
siê z naszej parafii oraz o liczne i œwiête powo³ania do s³u¿by Bogu
2. + Maria Lewek (greg.)
3. W 80 rocznicê urodzin Józefy – int.
dziêkczynno-b³agalna
28.11.2017 WTOREK
6.30 + Katarzyna Tworzydlak w 49
rocz. œmierci
7.00 + Wies³aw
7.30 + Ks. Tomasz Grzywna – int.
od rodziny Czech
18.00 1. W intencji ++ zmar³ych polecanych w wypominkach
2. + Zdzis³aw i + Wanda Samoccy
3. + Maria Lewek (greg.)
29.11.2017 ŒRODA
6.30 + Maria i + Mieczys³aw
7.00 + W³adys³aw Tworzydlak w 69
rocz. œmierci
7.30 + Bronis³awa (f) w 5 rocz.

œmierci
18.00 1. + Maria Lewek (greg.)
2. + Maria Ogorza³ek i + Henryk Ogorza³ek
3. + Zbigniew w kolejn¹ rocz. œmierci
30.11.2017 CZWARTEK
6.30 + Zdzis³aw Kluska w 6 rocz.
œmierci
7.00 + Mieczys³aw Kulisz w 2 rocz.
œmnierci
7.30 + Ks. Tomasz Grzywna
18.00 1. + Maria Lewek (greg.)
2. + Andrzej Tarnawski, + Maria, +
Miros³aw Smulik
3. + Andrzej Fornal, + Andrzej Balik, +
Helena Balik
01.12.2017 PI¥TEK
6.30 + Zygmunt Kluska
7.00 ++ z rodziny Granatowskich i
Zajdlów
7.30 1. Za wszystkie dusze cierpi¹ce w czyœæcu
2. + Jacek Wronowski – int. od rodziny Baran
18.00 1. + Anna Caryk (pierwsza
Msza Œwiêta gregoriañska)
2. + W³adys³aw Szychowski – int. od
pracowników gazownictwa

02.12.2017 SOBOTA
6.30 + Piotr w 60 rocz. œmierci i +
Wilhelmina (f)
7.00 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i
opiekê Matki Bo¿ej dla Eryka podczas
zabiegu
7.30 Dziêkczynna za 57 lat ma³¿eñstwa Bronis³awy i Mieczys³awa, z
proœb¹ o dalsze b³ogos³awieñstwo
Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
18.00 1. + Urszula Harajda w 30 rocz.
œmierci
2. O zdrowie i b³ogos³awieñstwo Bo¿e
dla Magdaleny
3. + Anna Caryk (greg.)
03.12.2017 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 O zdrowie i b³ogos³awieñstwo
Bo¿e dla Sióstr z Ró¿y œw. Józefa
9.30 + Anna Caryk (greg.)
11.00 + Stanis³aw Sieñko w 10 rocz.
œmierci
12.30 + Genowefa Jaklik – int. od
wnuczki Agnieszki z rodzin¹
16.00 O zdrowie i b³ogos³awieñstwo
Bo¿e dla sióstr z Ró¿y Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej
18.00 W intencji cz³onkiñ ró¿ ró¿añcowych im. œw. Bernadetty, o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Maryi
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