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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Niewiastê dzieln¹ któ¿ znajdzie?”
Mam uczucia ambiwalentne kiedy
czytam tekst dzisiejszego z Ksiêgi
Przys³ów (31,10-13.19-20.30-31), który
jest poematem o dzielnej niewieœcie,
dziœ powiedzielibyœmy o dzielnej kobiecie. Owa „niewiasta” to osoba zas³uguj¹ca na najwy¿sze uznanie, szacunek ze strony otoczenia, a mo¿e
i podziw ze strony mê¿czyzn. Dla przekory mo¿na zapytaæ: czy dziœ s¹ takie
niewiasty, takie kobiety? S¹, z ca³¹
pewnoœci¹! Jednak robi siê wszystko,
aby taki obraz kobiety zamkn¹æ w muzeum nazewnictwa, jakiejœ przestarza³ej idei. Kiedy patrzymy na marsze protestacyjne jakie urz¹dzaj¹ kobiety, na
has³a jakie wykrzykuj¹, na wulgaryzmy, to ocena ich postêpowania jakoœ
nasuwa siê sama. Pos³u¿ê siê pras¹.
Otó¿ pewna W³oszka, pracowniczka
administracji wy¿szej uczelni, piêknie
brzmi¹cej „La Sapienza”, czyli „M¹droœæ”, poprosi³a o urlop dwudniowy,
gdy¿ jej 12-letni pupilek, piesek, zosta³ poddany operacji gard³a, a ona
musia³a mu towarzyszyæ. Poprosi³a
o urlop opiekuñczy. Spraw¹ zaj¹³ siê
a¿ S¹d Najwy¿szy, który orzek³, ¿e psa
nale¿y traktowaæ jak cz³onka rodziny.
Artyku³ koñczy siê sarkastycznym
stwierdzeniem: „To mo¿e jeszcze urlop
macierzyñski na ma³ego szczeniaczka?
W koñcu, po co rodziæ dzieci? To takie niepostêpowe”1.
Inny przyk³ad prasowy:

W NUMERZE

Oto kobieta, która usunê³a ci¹¿ê,
a wiêc dopuœci³a siê zabójstwa nienarodzonego dziecka, mówi: „Stojê
z moj¹ przyjació³k¹ na balkonie i jestem
szczêœliwa. Czujê siê taka odwa¿na
i silna” (…) „Ostatnio wiele mówi³o siê
w sieci o kobiecie, która skrzywdzi³a
psa, bo mia³a za ma³e mieszkanie. Zo-

sta³a znienawidzona. Parê miesiêcy
temu kobieta, która z tego samego
powodu zabi³a dziecko, zosta³a superbohaterk¹. Znieprawiony jêzyk. Zacieranie granic. Odwracanie znaczeñ”2.
Feminizm lansuj¹cy ideologiê gender, przewróci³ wszystko do góry nogami. To ju¿ istna dyktatura, nawet
upodlenie. Piszê o tym, bo to s¹ powa¿ne zagro¿enia dla ma³¿eñstwa i rodziny, jak i dla samych kobiet. Kiedyœ
odbywa³ siê Miêdzynarodowy Kongres Rodziny, na którym wyg³aszano
ró¿ne referaty. Mówiono te¿ o wspó³czesnych zagro¿eniach dla normalnej
rodziny (dziœ ju¿ takich nale¿y u¿ywaæ
okreœleñ), jak i dla Koœcio³a: „Aby
zniszczyæ Koœció³, trzeba by³oby
zniszczyæ kobiety (…), ale poniewa¿
nie mo¿emy zniszczyæ kobiet, demoralizujmy je wraz z Koœcio³em. (…) Najskuteczniejszy cios w serce Koœcio³a
– to zepsucie”3. Ta wypowiedŸ pochodzi z roku 1838!. Dziœ przemys³ pogardy kobiet posun¹³ siê ju¿ bardzo daleko. Rêkê do tego przy³o¿y³y same
kobiety. Mê¿czyŸni te¿ nie stali z boku
i nie tylko siê przygl¹dali. Maj¹ w tym
swój udzia³.
My jednak popatrzmy na tekst biblijny. To piêkny poemat o doskona³ej pani domu, zatroskanej o pomyœlnoœæ swoich domowników. Jest to
kobieta silna, dzielna, któr¹ autor natchniony komplementuje: „jej wartoœæ
przewy¿sza per³y. Serce ma³¿onka jej
ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu Ÿle, ale dobrze przez wszystkie
dni jego ¿ycia”. Mimo tych pochwa³,
to nie by³o jednak ³atwo znaleŸæ tak
idealnej niewiasty, podobnie jak pere³
czy te¿ szlachetnych kamieni. To by³o
znakiem wyj¹tkowym. Widzimy j¹, jak-
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by ewangeliczn¹ Martê, która „krz¹ta
siê oko³o rozmaitych pos³ug”, aby
utrzymaæ dom, ca³¹ rodzinê. Jest kobiet¹ bardzo pracowit¹, starannie pracuj¹c¹, dbaj¹c¹ o dom. Zapewnia, aby
domownicy byli odpowiednio ubrani, od¿ywieni, a tak¿e sama mog³a
wspieraæ potrzebuj¹cych” „otwiera
d³oñ ubogiemu”. Jednak jej najwy¿sz¹
wartoœci¹ jest bojaŸñ Bo¿a. Jest to najwy¿sza pochwa³a tej wyj¹tkowej kobiety, choæ wydaje siê, ¿e tak bardzo
normalnej czyli zwyczajnej. By³a to
kobieta bardzo rozumna i roztropna.
Dziœ zmieni³ siê styl prowadzenia
domu, ale miejsce kobiety jest niezast¹pione, mimo i¿ nieraz, szczególnie
w du¿ych miastach, ludzie majêtni,
pracuj¹cy w ró¿nego rodzaju firmach,
instytucjach, przedsiêbiorstwach,
urzêdach, kiedy praca koñczy siê
o ró¿nych porach, posi³ki spo¿ywaj¹
w restauracjach, przez co z wielu domów znikn¹³ czar przygotowania posi³ków. To by³ ceremonia³, kiedy domownicy czekali na wspólny posi³ek.
By³ czas na rozmowê, jak min¹³ dzieñ,
co ciekawego siê wydarzy³o, z kim
spotkaliœmy siê … Ten model poma³u, choæ w wielu œrodowiskach, gwa³townie siê zmieni³. Trudno jest znaleŸæ czas na wspólny posi³ek (mo¿e
poza niedziel¹).
¯ycia cz³owieka nie mo¿na jednak
sprowadzaæ do pracy i spo¿ywania
posi³ków. O tym nam mówi œw. Pawe³
Aposto³ w Pierwszym Liœcie do Tesaloniczan (1 Tes 5,1-6). Przypomina,
¿e kiedyœ nadejdzie Dzieñ Pañski. Tu
nie chodzi o niedzielê, która tak bywa
nazywana. Tu chodzi o rozliczenie siê
z Panem Bogiem u kresu swojego
¿ycia. Ono mog³o ró¿nie wygl¹daæ.
Czasem by³o to chodzenie w ciemno-
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œciach grzechu, wewnêtrznym niepos³uszeñstwie, buncie przeciwko Panu
Bogu, nauce Koœcio³a, jego orzeczeniom. Historia zna wiele przyk³adów.
Dopóki cz³owiek ¿yje na tej ziemi, tak
d³ugo jest szansa ¿eby wróci³ na drogi œwiat³oœci. Pismo Œwiête nieraz
u¿ywa takiego dwumianu: ciemnoœæ
– œwiat³o; dobro i z³o. Przyjdzie czas,
kiedy bêdziemy odpowiadaæ za nasze wybory, dobry czy z³e. Przyjdzie
czas odp³aty.
¯ycia nie mo¿na przespaæ: „Nie
œpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy
i b¹dŸmy trzeŸwi”. Niejednego sennoœæ nieraz ogarnia. Dopad³ go marazm, niechciejstwo, zaniedbania, lekcewa¿enie przykazañ Bo¿ych
i koœcielnych, opuszczenie siê w gorliwoœci, odst¹pienie od przystêpowania do sakramentów œwiêtych, p³ytkoœæ ¿ycia duchowego, bylejakoœæ
praktyk religijnych, b¹dŸ te¿ ich zaniechanie. To ju¿ g³êboki sen, z którego tak g³êboko œpi¹cego trudno
bêdzie wybudziæ. Kto pokocha³ noc,
ten zawsze bêdzie œpi¹cy, albo inaczej: kto pokocha³ uczynki ciemnoœci, z³e uczynki, to ju¿ w nich zakosztowa³, niby zapad³ w sen g³êboki.
Trzeba mocnego szturchniêcia. Trzeba siê strzec, aby nie us³yszeæ tak
surowego wyroku: „S³ugo z³y i gnuœny!” (…) A s³ugê nieu¿ytecznego
wyrzuæcie na zewn¹trz w ciemnoœci;
tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów”
(Mt 25,26.30). Jakie¿ w tych s³owach
kryje siê dramatyczne napiêcie, jaka
niepewnoœæ, a w³aœciwie jaka ju¿ surowa kara! Czy mo¿na ryzykowaæ?
Pan Bóg jest wymagaj¹cy, ale daje
nam odpowiedni czas i odpowiednie
zdolnoœci, aby siê nimi wykazaæ. Ich
nie wolno zdeprecjonowaæ, zniszczyæ. Na ¿ycie w wiecznej szczêœliwoœci trzeba sobie „zarobiæ”. Nie ma innej drogi. Jak sobie „zarobiæ?” Przez
wewnêtrzne nawrócenie, uporz¹dkowanie spraw swojego sumienia. S³yszymy nieraz o tym, jak wielkie t³umy
ludzi przychodz¹ na spotkanie z papie¿em Franciszkiem. Z tej okazji ks.

kard. Robert Sarah zadaje nam takie
pytanie: „Czemu s³u¿y wiedza, ¿e konto papie¿a na Twitterze œledz¹ setki
tysiêcy osób, jeœli ludzie konkretnie
nie zmieniaj¹ swojego ¿ycia? Czemu
s³u¿y podawanie kolejnych, osza³amiaj¹cych liczb t³umów nap³ywaj¹cych na spotkanie z papie¿ami, jeœli
nie mamy pewnoœci, czy nawrócenia
s¹ rzeczywiste i g³êbokie, jeœli nie
wiemy, na ile Jezus i Jego Ewangelia
s¹ odniesieniem i przewodnikiem naszych wiernych?”4
Jest to pytanie skierowane do ka¿dego z nas: na ile nasze uczestnictwo
w nabo¿eñstwach, w Mszach œwiêtych, w przystêpowaniu do spowiedzi, zmienia nas? Czy chcemy siê zmieniaæ na lepsze?
Pewnie tak, ale mo¿e brak nam silnej woli, a mo¿e przyzwyczailiœmy siê

do stanu ju¿ zastanego? Czas nadchodz¹cy to poka¿e.
Ks. Andrzej Skiba

1

D. £osiewicz, Jak dziecko, w: Sieci
Prawdy, nr 43, z 23-29 paŸdziernika
2017, s. 12.
2
R. Tekieli, Papie¿ w d¿insach, w: Gazeta Polska, 25 paŸdziernika – 30 paŸdziernika 2017, s. 111.
3
Abp K. Majdañski, Rodzina – miejsce Przymierza, w: XVIII Miêdzynarodowy Kongres Rodziny, Fundacja
„Rodzina Nadziej¹ Jutra”. Katolicka
Agencja Informacyjna, Warszawa
1994, s. 41.
4
Kard. R. Sarah, N. Diat, Bóg albo nic
rozmowa o wierze, Wydawnictwo Sióstr
Loretanek, Warszawa 2016, s. 250 n.
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Co zawdziêczmy œw. Janowi Paw³owi II?
15 – lecie Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej w parafii
(2002 – 2017)
Rozwa¿anie ze œw. Janem Paw³em II
W tym roku mija15 lat od chwili powstania w naszej parafii Parafialnego
Oddzia³u Akcji Katolickiej (POAK).
Czym jest i czym siê zajmuje Akcja Katolicka, to mo¿na bêdzie przeczytaæ w naszej parafialnej gazetce. Jest tam artyku³
Pana Wojciecha Pruchnickiego, Tu zacytujê tylko ten fragment, który mówi o
powstaniu Parafialnego Oddzia³u Akcji
Katolickiej w naszej parafii:
„W naszej parafii Akcja Katolicka
powsta³a w 2001 roku. W maju 2002
roku w Strachocinie, ks. abp Józef
Michalik wrêczy³ pani Urszuli Gaik,
pierwszemu Prezesowi Akcji Katolickiej w naszej parafii, dekret powo³uj¹cy Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej
w parafii Przemienienia Pañskiego w
Sanoku. I tak rozpoczê³a siê 15 - letnia
praca Akcji Katolickiej dla naszej parafii”. Prezesem Akcji Katolickiej by³
tak¿e Pan Wojciech Pruchnicki, a obecnie tê zaszczytn¹, ale i odpowiedzialn¹
funkcjê pe³ni Pani Teresa Stareñczak.
22 paŸdziernika 2017 roku, w archikatedrze warszawskiej, patronem
Akcji Katolickiej w Polsce zosta³
og³oszony œw. Jan Pawe³ II. Spróbujmy wiêc odpowiedzieæ sobie: co zawdziêczamy œw. Janowi Paw³owi II
jako Papie¿owi?
Trudn¹, czy wrêcz niemo¿liw¹ jest
rzecz¹, aby wypowiedzieæ co zawdziêczmy œw. Janowi Paw³owi II.
Z pewnoœci¹ zawdziêczmy Mu wielk¹
troskê o zachowanie naszej wiary. On
umia³ poprzez ojczyste dzieje ukazywaæ, ¿e Naród mimo swej trudnej przesz³oœci zachowa³ wiarê. W ci¹gu ponad 1050 lat mieliœmy wielu œwiêtych
i b³ogos³awionych, których on sam
wynosi³ na o³tarze, których sam kanonizowa³ i beatyfikowa³. Mo¿na powiedzieæ: on sam wskazywa³, ¿e wszyscy
jesteœmy powo³ani do œwiêtoœci ¿ycia,
a w œwiêtych i b³ogos³awionych mamy
mocne oparcie przeciwko ró¿nego rodzaju wichrom historii, które naciera³y na wiarê.
Podczas swoich pielgrzymek do
Ojczyzny porusza³ sprawy fundamentalne dla naszego ¿ycia religijnego
i spo³ecznego. Najczêœciej wraca siê
do jego Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny, podczas której tak mocno zaznaczy³ obecnoœæ Chrystusa w naszych ojczystych dziejach. Jak mocno

akcentowa³, aby dziejów naszej Ojczyzny nie od³¹czaæ od Chrystusa:
„Koœció³ przyniós³ Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia
tej wielkiej i podstawowej rzeczywistoœci, jak¹ jest cz³owiek. Cz³owieka
bowiem nie mo¿na do koñca zrozumieæ bez Chrystusa. A raczej: cz³owiek nie mo¿e siebie sam do koñca
zrozumieæ bez Chrystusa. Nie mo¿e
zrozumieæ ani kim jest, ani jaka jest
jego w³aœciwa godnoœæ, ani jakie jest
jego powo³anie i ostateczne przeznaczenie. Nie mo¿e tego wszystkiego
zrozumieæ bez Chrystusa.
I dlatego Chrystusa nie mo¿na
wy³¹czaæ z dziejów cz³owieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie mo¿na te¿
bez Chrystusa zrozumieæ dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów
ludzi, którzy przeszli i przechodz¹ przez
tê ziemiê. Dzieje ludzi! Dzieje narodu
s¹ przede wszystkim dziejami ludzi.
A dzieje ka¿dego cz³owieka tocz¹ siê
w Jezusie Chrystusie. W Nim staj¹ siê
dziejami zbawienia.
Dzieje narodu zas³uguj¹ na w³aœciw¹ ocenê wedle tego, co wniós³ on
w rozwój cz³owieka i cz³owieczeñstwa,
w jego œwiadomoœæ, serce, sumienie.
To jest najg³êbszy nurt kultury. To jej
najmocniejszy zr¹b. To jej rdzeñ i si³a.
Otó¿ tego, co naród polski wniós³
w rozwój cz³owieka i cz³owieczeñstwa,
co w ten rozwój równie¿ dzisiaj wnosi,
nie sposób zrozumieæ i oceniæ bez
Chrystusa. „Ten stary d¹b tak urós³,
a wiatr go ¿aden nie obali³, bo korzeñ
jego jest Chrystus” (Piotr Skarga, Kazania sejmowe). Trzeba iœæ po œladach
tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni
pokoleñ by³ Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych,
którzy jawnie weñ wierzyli, którzy Go
wyznawali wiar¹ Koœcio³a. Ale tak¿e
i dla tych, pozornie stoj¹cych opodal,
poza Koœcio³em. Dla tych w¹tpi¹cych,
dla tych sprzeciwiaj¹cych siê”.
Dzieje ojczyste s¹ œciœle zwi¹zane
z Chrystusem. Mówi³ Jan Pawe³ II:
„Otó¿ nie sposób zrozumieæ dziejów
narodu polskiego - tej wielkiej tysi¹cletniej wspólnoty, która tak g³êboko
stanowi o mnie, o ka¿dym z nas - bez
Chrystusa. Jeœlibyœmy odrzucili ten
klucz dla zrozumienia naszego naro-

du, narazilibyœmy siê na zasadnicze
nieporozumienie. Nie rozumielibyœmy
samych siebie. Nie sposób zrozumieæ
tego narodu, który mia³ przesz³oœæ tak
wspania³¹, ale zarazem tak straszliwie
trudn¹ - bez Chrystusa”.
Apelowa³:
„…aby Chrystus nie przesta³ byæ
dla nas otwart¹ ksiêg¹ ¿ycia na przysz³oœæ. Na nasze polskie jutro”.
Wobec s³aboœci jakich doœwiadcza nasz Naród, przynosi nam i ca³emu Koœcio³owi prawdê o nieskoñczonym Bo¿ym Mi³osierdziu.
W „Liœcie do Rodzin” napisa³: „Nie
lêkajcie siê ¿adnych zagro¿eñ! Bo¿e
moce s¹ niepomiernie wiêksze od
waszych trudnoœci! Niepomiernie
wiêksza od z³a, które zakorzeni³o siê
w œwiecie, jest moc Sakramentu
Pojednania; Ojcowie Koœcio³a nazywali ten sakrament „drugim
chrztem”. Niepomiernie wiêksza od
zepsucia, któremu ulega œwiat, jest
Boska moc Sakramentu Bierzmowania, który otrzymujemy po Chrzcie,
i niepomiernie wiêksza jest nade
wszystko moc Eucharystii” (n. 18).
Przekaza³ œwiatu „iskrê” Bo¿ego
Mi³osierdzia. W roku 1997 Jan Pawe³
II mówi³ w £AGIEWNIKACH: „Nic
tak nie jest potrzebne cz³owiekowi,
jak mi³osierdzie Bo¿e – owa mi³oœæ
³askawa, wspó³czuj¹ca, wynosz¹ca
cz³owieka ponad jego s³aboœæ ku
nieskoñczonym wy¿ynom œwiêtoœci
Boga. W tym miejscu uœwiadamiamy to sobie w sposób szczególny.
St¹d bowiem wysz³o orêdzie mi³osierdzia Bo¿ego, które sam Chrystus
zechcia³ przekazaæ naszemu pokoleniu za poœrednictwem b³ogos³awionej (jeszcze wtedy – AS) siostry Faustyny. (…) Koœció³ nie mo¿e
zapomnieæ o modlitwie, która jest
wo³aniem o mi³osierdzie Boga wobec wielorakiego z³a, jakie ci¹¿y nad
ludzkoœci¹ i jakie jej zagra¿a. (…) Im
bardziej œwiadomoœæ ludzka, ulegaj¹c sekularyzacji, traci poczucie sensu samego s³owa „mi³osierdzie” – im
bardziej, oddalaj¹c siê od Boga, oddala siê od tajemnicy mi³osierdzia –
tym bardziej Koœció³ ma prawo
i obowi¹zek odwo³ywaæ siê do Boga
mi³osierdzia „wo³aniem wielkim”1.
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Dziœ, kiedy trwa tu i ówdzie, jak
we Francji, walka z Krzy¿em, Jan
Pawe³ II mówi³:

nie. Niech przypomina nam o mi³oœci
Boga do cz³owieka, która w krzy¿u
znalaz³a swój najg³êbszy wyraz”3.

„Nasza Ojczyzna, to Krzy¿, który
jest najdro¿sz¹ relikwi¹ naszego Odkupiciela. To wszystkie koœcio³y, klasztory, seminaria, miejsca formacji duchowej, intelektualnej, spo³ecznej,
pasterskiej, gdzie widnieje Krzy¿, znak
rozpoznawczy chrzeœcijan. To od Krzy¿a „rozpocz¹³ siê nowy czas w dziejach cz³owieka. Jest to czas ³aski, czas
zbawienia. Poprzez Krzy¿ cz³owiek zobaczy³ na nowo perspektywê swojego losu, swego na ziemi bytowania.
Zobaczy³, jak bardzo go umi³owa³ Bóg.
Zobaczy³ i stale widzi w œwietle wiary,
jak wielka jest jego w³asna wartoœæ.
Nauczy³ siê cz³owiek swoj¹ godnoœæ
mierzyæ miar¹ tej ofiary, jak¹ dla jego
zbawienia z³o¿y³ Bóg ze swojego
Syna: tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna
swojego Jednorodzonego da³, aby
ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³,
ale mia³ ¿ywot wieczny (por. J 3,16)”2.
Do problematyki zwi¹zanej z Krzy¿em nawi¹za³ Jan Pawe³ II podczas
Szóstej Pielgrzymki do Ojczyzny, w roku 1997. Nawi¹za³ wtedy do Krzy¿a,
który stoi nad Tatrami, na szczycie
Giewontu. Mówi³:
„Ten krzy¿ tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym œwiadkiem naszych czasów. Rzec mo¿na, i¿ ten jubileuszowy krzy¿ patrzy w stronê
Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i Gdañska. Ogarnia
ca³¹ nasz¹ ziemiê od Tatr po Ba³tyk.
Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy krzy¿ królowa³ w sposób szczególny na Giewoncie. I tak siê sta³o. Wasze
miasto roz³o¿y³o siê u stóp krzy¿a, ¿yje
i rozwija siê w jego zasiêgu. I Zakopane, i Podhale. Mówi¹ o nim równie¿
przydro¿ne kapliczki piêknie rzeŸbione,
z trosk¹ pielêgnowane. Mówi¹ o tym
koœcio³y waszego miasta, te stare, zabytkowe, kryj¹ce w sobie ca³¹ tajemnicê ludzkiej wiary i pobo¿noœci, a tak¿e
te nowe, niedawno powsta³e dziêki
waszej ofiarnoœci, jak chocia¿by parafialny koœció³ Œwiêtego Krzy¿a.
Umi³owani Bracia i Siostry, nie
wstydŸcie siê krzy¿a. Starajcie siê na
co dzieñ podejmowaæ krzy¿ i odpowiadaæ na mi³oœæ Chrystusa. Broñcie krzy¿a, nie pozwólcie, aby Imiê Bo¿e by³o
obra¿ane w waszych sercach, w ¿yciu
spo³ecznym czy rodzinnym. Dziêkujmy Bo¿ej Opatrznoœci za to, ¿e krzy¿
powróci³ do szkó³, urzêdów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrzeœcijañskiej godnoœci i narodowej
to¿samoœci, o tym, kim jesteœmy i dok¹d zmierzamy, i gdzie s¹ nasze korze-

Chocia¿ to przes³anie papieskie
by³o skierowane do mieszkañców Zakopanego, to przecie¿ ka¿dy z nas, z jakiejkolwiek by pochodzi³ strony Polski, mo¿e odnaleŸæ siebie, mo¿e
zobaczyæ skrawek swojej ojcowizny,
z której mo¿e byæ dumny.
Mówi³ te¿ Jan Pawe³ II:
„Na naszej polskiej ziemi krzy¿ ma
d³ug¹, ju¿ ponad tysi¹cletni¹ historiê.
Jest to historia zbawienia, która wpisuje siê w historiê tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jak¹ jest naród. W okresie najciê¿szych dziejowych prób
naród szuka³ i znajdowa³ si³ê do przetrwania i do powstania z dziejowych
klêsk w³aœnie w nim – w Chrystusowym Krzy¿u! I nigdy siê nie zawiód³.
By³ mocny moc¹ i m¹droœci¹ Krzy¿a!
Czy mo¿na o nim nie pamiêtaæ?!”4.
Apelowa³, przypomina³, prosi³,
aby pamiêtaæ o bohaterskich czynach ludzi w naszej OjczyŸnie. Pamiêtamy, co powiedzia³ przy Grobie Nieznanego ¯o³nierza:
„Stoimy tutaj w pobli¿u Grobu
Nieznanego ¯o³nierza. W dziejach
Polski - dawnych i wspó³czesnych grób ten znajduje szczególne pokrycie. Szczególne uzasadnienie. Na ilu
to miejscach ziemi ojczystej pada³
ten ¿o³nierz. Na ilu to miejscach Europy i œwiata przemawia³ swoj¹ œmierci¹, ¿e nie mo¿e byæ Europy sprawiedliwej bez Polski niepodleg³ej na
jej mapie? Na ilu to polach walk
œwiadczy³ o prawach cz³owieka wpisanych g³êboko w nienaruszalne
prawa narodu, gin¹c „za wolnoœæ
nasz¹ i wasz¹”? „Gdzie s¹ ich groby,
Polsko! Gdzie ich nie ma! Ty wiesz
najlepiej - i Bóg wie na niebie!” (Artur Oppman, Pacierz za zmar³ych).
Pamiêta³ o wszystkich warstwach
spo³eczeñstwa. Ka¿dej w ci¹gu 27 lat
swojego pontyfikatu poœwiêci³ wiele
miejsca. Zwraca³ siê do dzieci, do m³odzie¿y, w której upatrywa³ nadziejê dla
Koœcio³a i œwiata, do ma³¿onków, rodzin, do mê¿czyzn i kobiet, do kap³anów i sióstr zakonnych, do chorych i
cierpi¹cych, do polityków, do ludzi
nauki i kultury, do ludzi poszczególnych zawodów.
Ukazywa³ nam jak wielk¹ rolê
w dziejach naszego Narodu odgrywa
Matka Bo¿a z Czêstochowy, Królowa

Polski. Mówi³ jak wielk¹ rolê odgrywa
w naszej OjczyŸnie. Mówi³ te¿ czym
jest nasza Ojczyzna. By³a to lekcja ojczystej historii:
„Ojczyzna, to Jasna Góra z Ikon¹
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, która
wskazuje nam drogê do Jezusa. Ojczyzna to niezliczone pielgrzymki do ró¿nych sanktuariów rozsianych po naszej ziemi. Pielgrzymki, to taki nasz
„œwiêty nawyk”. Szczególnie ukochaliœmy Tê, która „Jasnej broni Czêstochowy”. To przy Niej bije serce narodu „ró¿nymi tonami dziejów,
wszystkimi odg³osami ¿ycia. Ile¿ razy
bi³o jêkiem polskich cierpieñ dziejowych! Ale równie¿ okrzykami radoœci
i zwyciêstwa! Mo¿na na ró¿ne sposoby pisaæ dzieje Polski, zw³aszcza ostatnich stuleci, mo¿na je interpretowaæ
wedle wielorakiego klucza. Jeœli jednak¿e chcemy dowiedzieæ siê, jak
p³yn¹ te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjœæ tutaj. Trzeba przy³o¿yæ ucho
do tego miejsca. Trzeba us³yszeæ echo
¿ycia ca³ego narodu w Sercu jego
Matki i Królowej. A jeœli bije ono tonem niepokoju, jeœli odzywa siê w nim
troska i wo³anie o nawrócenie, o umocnienie sumieñ, o uporz¹dkowanie
¿ycia rodzin, jednostek, œrodowisk,
trzeba przyj¹æ to wo³anie. Rodzi siê
ono z mi³oœci matczynej, która po swojemu kszta³tuje dziejowe procesy na
polskiej ziemi”5.
Ojczyzna nasza, to trud pracy górnika, hutnika, stoczniowca, marynarza,
lekarza, ka¿dego pracownika S³u¿by
Zdrowia; to matka rodz¹ca i wychowuj¹ca dzieci, to ojciec zatroskany
o byt materialny dla swojej rodziny;
to dzieci i m³odzie¿, która jest nadziej¹
Koœcio³a i Polski. Ojczyzn¹ jest trud
pracy ka¿dego obywatela, który pracuje dla naszego, wspólnego dobra.
Ojczyzn¹ jest nasza trudna przesz³oœæ: rozbiory, powstania, wojny
œwiatowe, krematoria, obozy œmierci
zak³adane przez wrogów, zsy³ki na
Sybir czy w ró¿ne miejsca na „nieludzkiej ziemi”, przeœladowania, katorgi,
mêczarnie niewinnych ludzi. To prze¿ywali Polacy, nasi rodacy, mieszkañcy tej Ziemi, naszej Ojczyzny.
Ojczyzn¹ jest nasze trudne „dziœ”.
Jak je scharakteryzowaæ? To nasze
k³ótnie i podzia³y, nasz brak jednoœci, nasze lekcewa¿enie przykazañ Bo¿ych, marsze uw³aczaj¹ce ludzkiej
godnoœci, to wulgaryzacja ¿ycia niektórych grup spo³ecznych. O tym
mo¿na przeczytaæ w prasie, jak choæby ten fragment:
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„Feministki mocno zabiegaj¹ o antykoncepcjê, szkoln¹ seksedukacjê,
promocjê zabijania dzieci poczêtych,
œrodków poronnych i legalizacjê tzw.
ma³¿eñstw homoseksualnych. Dzieje
ludzkoœci postrzegaj¹ jako nieustanny ucisk ze strony mê¿czyzn, czego
efektem ma byæ wzorzec kobiecoœci
uto¿samiany z rodzin¹ i macierzyñstwem. Rzekomo kobieca awangarda
chce zmieniæ ten wzorzec, propaguj¹c
model kobiety wyzwolonej od wszystkich zasad moralnych. „Wyzwolona
kobieta” ma ¿yæ w konkubinacie, nie
funkcjonowaæ jako matka, bo macierzyñstwo jest wstydliwe. (…) Wrogoœæ wobec ma³¿eñstwa i rodziny jako
instytucji zniewolenia kobiety jest jednym z najwiêkszych zagro¿eñ niesionych przez feminizm”6.
W ci¹gu tych d³ugich lat pontyfikatu, zale¿a³o œw. Janowi Paw³owowi II
na odpowiedniej formacji sumienia ludzi wierz¹cych. W sposób jasny, przejrzysty, ukazywa³ nam czym jest sumienie. Na ten temat wypowiada³ siê wiele
razy. Bêd¹c w Skoczowie ukaza³ nam
prawdê o sumieniu, które jest „najtajniejszym oœrodkiem i sanktuarium cz³owieka. Wyjaœnia³ za Konstytucj¹ duszpastersk¹ o Koœciele w œwiecie
wspó³czesnym: „W g³êbi sumienia cz³owiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nak³ada, lecz któremu winien
byæ pos³uszny i którego g³os wzywaj¹cy go zawsze tam, gdzie potrzeba, do
mi³owania i czynienia dobra, a unikania z³a, rozbrzmiewa w sercu nakazem:
czyñ to, a tamtego unikaj”.
Mówi³ jasno i przejrzyœcie: „… sumienie jest dla ka¿dego cz³owieka
spraw¹ o zasadniczym znaczeniu. Jest
ono naszym wewnêtrznym przewodnikiem i jest tak¿e sêdzi¹ naszych czynów. Jak¿e wa¿ne jest wiêc, aby nasze
sumienia by³y prawe, aby ich os¹dy
oparte by³y na prawdzie, aby dobro
nazywa³y dobrem, a z³o – z³em”.
S³owa, które zacytujê Jan Pawe³ II
wypowiedzia³ ponad 20 lat temu, a jak¿e s¹ aktualne:
„Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed
wieloma trudnymi problemami spo³ecznymi, gospodarczymi, tak¿e politycznymi. Trzeba je rozwi¹zywaæ m¹drze i wytrwale. Jednak najbardziej
podstawowym problemem pozostaje
sprawa ³adu moralnego. Ten ³ad jest
fundamentem ¿ycia ka¿dego cz³owieka i ka¿dego spo³eczeñstwa. Dlatego
Polska wo³a dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Byæ cz³owiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w ka¿dej sytuacji swojego sumienia s³uchaæ

i jego g³osu w sobie nie zag³uszaæ,
choæ jest on nieraz trudny i wymagaj¹cy; to znaczy zaanga¿owaæ siê w dobro i pomna¿aæ je w sobie i wokó³ siebie, a tak¿e nie godziæ siê nigdy na
z³o, w myœl s³ów œw. Paw³a: „Nie daj
siê zwyciê¿yæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj!” (Rz 12,21). Byæ cz³owiekiem
sumienia, to znaczy wymagaæ od siebie, podnosiæ siê z w³asnych upadków, ci¹gle na nowo siê nawracaæ. Byæ
cz³owiekiem sumienia, to znaczy anga¿owaæ siê w budowanie królestwa
Bo¿ego: królestwa prawdy i ¿ycia, sprawiedliwoœci, mi³oœci i pokoju, w naszych rodzinach, w spo³ecznoœciach,
w których ¿yjemy, i w ca³ej OjczyŸnie;
to znaczy tak¿e podejmowaæ odwa¿nie odpowiedzialnoœæ za sprawy publiczne; troszczyæ siê o dobro wspólne, nie zamykaæ oczu na biedy
i potrzeby bliŸnich, w duchu ewangelicznej solidarnoœci: „Jeden drugiego
brzemiona noœcie” (Ga 6,2)”7.
Jako doskonale odczytuj¹cy nasze
ojczyste dzieje, jako prorok o wizjonerskim spojrzeniu mówi³ o czasie
„zniewalania sumieñ”, czasie „pogardy dla godnoœci cz³owieka” o cierpieniach wielu niewinnych ludzi, co pozostawi³o g³êbok¹ ranê na tkance
naszego Narodu. Dziœ jest to wezwanie do czujnoœci, „aby sumienia Polaków nie ulega³y demoralizacji, aby nie
poddawa³y siê pr¹dom moralnego permisywizmu, aby umia³y odkryæ wyzwalaj¹cy charakter wskazañ Ewangelii
i Bo¿ych przykazañ, aby umia³y wybieraæ, pamiêtaj¹c o Chrystusowej
przestrodze: „Có¿ bowiem za korzyœæ
stanowi dla cz³owieka zyskaæ œwiat
ca³y, a swoj¹ duszê utraciæ? Bo có¿
mo¿e daæ cz³owiek w zamian za swoj¹
duszê?” (Mk 8,36-37)”.
Ju¿ wtedy zauwa¿y³ Jan Pawe³ II,
¿e w mediach toczy siê walka o dusze
ludzkie. Dziœ dopowiedzieæ nam trzeba, ¿e wysz³a nawet na ulice. Zwolennicy zniszczenia moralnego ³adu opartego na Bo¿ych przykazaniach, nic
sobie z tego nie robi¹. Depcz¹ je, uderzaj¹c w godnoœæ cz³owieka. To, co dla
wielu stanowi najwiêksz¹ œwiêtoœæ,
przez ró¿ne marsze i protesty jest deptane i oœmieszane. Jan Pawe³ II wtedy
podsumowa³: „Bracia i Siostry! Czas
próby polskich sumieñ trwa!”
Zostawmy wszystkich wojuj¹cych
spod znaku rozpadaj¹cego siê KODu, feministek, ró¿nego rodzaju maœci
ludzi przewrotnych, zwolenników ideologii gender, a swoje oczy zwróæmy
ku Chrystusowi. Kiedy dziœ swoj¹
myœl¹ i sercem ogarniamy to wszystko, co ma siê dokonaæ czy ju¿ dokona³o siê w sanktuarium Bo¿ego Mi³o-

sierdzia w £agiewnikach, to musimy
wytyczyæ dla siebie jasn¹ drogê,
a któr¹ mo¿emy sprowadziæ do takich
drogowych znaków ¿ycia:
- zachowywaæ Bo¿e i koœcielne
przykazania;
- obudziæ w sobie ¿yw¹ wiarê;
- zbudziæ siê z duchowego uœpienia, które prowadzi do cichej apostazji;
- trzeba mocno uderzyæ w dzwon
swojego sumienia;
- nie spychaæ Jezusa za margines
swojego ¿ycia;
- zacz¹æ pokutowaæ i naprawiæ wyrz¹dzone z³o;
- codziennie œwiadomie opowiadaæ siê za Jezusem;
- powa¿nie potraktowaæ wezwanie
do œwiêtoœci ¿ycia;
- trzeba, aby Chrystus panowa³ w
naszym ¿yciu;
- prawu Bo¿emu okazywaæ pos³uszeñstwo, na ka¿dym odcinku ¿ycia;
- uznaæ Jezusa Chrystusa za Pana
serc naszych, za Króla i Zbawiciela;
- przyj¹æ Jezusa œwiadomie do
swoich domów i rodzin;
- „zginaæ kolana przed Panem”.
To tylko niektóre wymagania, a te
osobiste, niech ka¿dy wypowie
przed Panem Jezusem, naszym Królem i Zbawicielem.

Ks. Andrzej Skiba

1

Jan Pawe³ II, Przemówienie wyg³oszone w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿
ego w £agiewnikach, Kraków, 7 czerwca 1997 r.
2
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy
œw. odprawionej przed Opactwem OO.
Cystersów w Mogile, Kraków – Nowa
Huta, 9 czerwca 1979.
3
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy
œw. beatyfikacyjnej Matki Bernardyny Marii Jab³oñskiej i Matki Marii
Kar³owskiej, Zakopane, 6 czerwca
1997.
4
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy
œw. odprawionej na Wzgórzu „Kaplicówka”, Skoczów, 22 maja 1995 r.
5
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy
œw. odprawionej pod Szczytem Jasnej
Góry, Czêstochowa, 4 czerwca 1979.
6
A. Szymañski, Feminizm obroñc¹
kobiet?, w: Nasz Dziennik, czwartek,
13 paŸdziernika 2016, s. 24.
7
Jan Pawe³ II, Homilia w czasie Mszy
œw. odprawionej na Wzgórzu „Kaplicówka”, Skoczów, 22 maja 1995 r.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 46 (741) 19 listopada 2017 r.

7

„Maryja w ¿yciu i pos³udze œw. Jana Paw³a II
i w moim ¿yciu”
Czym¿e jest mi³oœæ w naszych czasach? W bezustannej gonitwie za tym,
co materialne, zdaje siê byæ jedynie
pustym s³owem – nic niewartym, nie-

znacz¹cym. Jednak teraz, mo¿e trochê
na przekór dzisiejszym trendom, pochylmy siê nad tym niezwyk³ym uczuciem, o wielu obliczach.
Mi³oœæ matczyna – tajemnica, któr¹
trudno zg³êbiæ i poznaæ. Oczekiwanie
na pojawienie siê dziecka, przygotowania, pierwsze zdjêcia p³odu, us³yszenie bicia jego serca – zostawia
wspomnienia w pamiêci matki, których

nie sposób opisaæ. Ju¿ za chwilê na
œwiat przyjdzie istota, która jest wcieleniem samego Boga. Niewinna dusza,
której los zale¿y od tego, kto j¹ weŸmie w ramiona, otoczy opiek¹ i wychowa, daj¹c mi³oœæ i poczucie bezpieczeñstwa. Kto, jak nie matka,
najlepiej zna potrzeby dziecka?
Maryja jest nasz¹ Mam¹ – najlepsz¹ i najwspanialsz¹, która kocha
nas tak, jak swojego Syna – Jezusa

Chrystusa. Jesteœmy jej dzieæmi – ty,
ja, twoja rodzina, a tak¿e nasz œwiêty
rodak Jan Pawe³ II.
„To jest teraz twoja Mama” – powiedzia³ ma³emu Karolowi jego ojciec
przed obrazem Matki Bo¿ej Anielskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej, po œmierci
Emilii – wiernej ¿ony i kochaj¹cej mamy.
Dziewiêcioletni, wówczas, ch³opiec mia³ o tym pamiêtaæ przez ca³e
swoje póŸniejsze ¿ycie, umieszczaj¹c
w swoim herbie Biskupim dwa proste,
ale jak¿e wa¿ne s³owa: Totus Tuus, czyli Ca³y Twój.
13 maja 1981 r. na placu œw. Piotra rozleg³y siê strza³y. Jan Pawe³ II
mia³ wówczas zgin¹æ. Mówi¹ to wszyscy: kryminolodzy, lekarze, a nawet
sam zamachowiec. A jednak mia³o miejsce coœ, co dla nas sta³o siê bez w¹tpienia cudem. Papie¿, choæ po ludzku
bezbronny w tym starciu, nie by³ jednak sam. Po zamachu powiedzia³:
„By³aœ mi Matk¹ zawsze, a w sposób
szczególny 13 maja 1981 r., kiedy czu³em przy sobie Twoj¹ opiekuñcz¹
obecnoœæ… We wszystkim, co siê wydarzy³o, zobaczy³em – i stale bêdê to
powtarza³ – szczególn¹ matczyn¹ opiekê Maryi”.
Mówi siê, ¿e to Maryja kierowa³a
kul¹. Sam papie¿ powiedzia³: „Czyjaœ
rêka strzela³a, ale inna rêka prowadzi³a
kulê”. Nasza Matka rozci¹gnê³a nad papie¿em p³aszcz bezpieczeñstwa i mi³oœci matczynej. W taki sam sposób kocha i nas. Wyci¹ga sw¹ d³oñ, aby dodaæ
nam otuchy, wiary i otworzyæ oczy na
dzia³anie Ducha
Œwiêtego. Jednak...
Czy zawsze to zauwa¿amy?
Ca³e swoje ¿ycie
Karol Wojty³a odda³
Matce Bo¿ej. Jako
papie¿ zawierzy³ Jej
swój pontyfikat. Czêsto powtarza³: „Mi³ujcie Maryjê! Z tej
mi³oœci nie przestawajcie czerpaæ si³y
dla waszych serc”.
Szczególnym
miejscem dla Jana
Paw³a II by³a Jasna
Góra w Czêstochowie, najwa¿niejsze polskie sanktuarium
maryjne. Papie¿ czêsto powtarza³, ¿e
w³aœnie tam bije serce ca³ego narodu.
Jeszcze zanim Karol Wojty³a zosta³ nastêpc¹ œw. Piotra, pielgrzymowa³ do Matki Bo¿ej Czêstochowskiej ponad sto razy.
Ju¿, jako Ojciec œwiêty przybywa³ do klasztoru w czasie kolejnych pielgrzymek.
Ja równie¿ pielgrzymujê. W 2013
roku uczestniczy³am w Pieszej Piel-

grzymce na Jasn¹ Górê. Po wielu trudach, dosz³am do celu, do Maryi –
naszej kochanej Matki. Wtedy zawierzy³am jej moje ¿ycie, troski. Prosi³am

o wstawiennictwo i o zdrowie dla mojej rodziny.
Œlady tej niezwyk³ej przygody noszê w swoim sercu do dziœ. Matka
Boska Czêstochowska na sta³e zagoœci³a w moim sercu. W trudnych chwilach czujê jej obecnoœæ i wraz z Ni¹
wychodzê naprzeciw problemom.
Maryja jest wa¿na w moim ¿yciu.
Czêsto odwiedzam sanktuaria maryjne, aby jeszcze pe³niej zjednoczyæ
siê z Matk¹.
Czasami mam wra¿enie, ¿e podobnie jak w 1981 r. Maryja poprowadzi³a
kulê zamachowca na placu œw. Piotra,
tak prowadzi kule nieszczêœæ, które
mia³yby mnie dosiêgn¹æ. Chroni mnie
w ka¿dej sekundzie mojej ziemskiej pielgrzymki do nieba.
Ludzie goni¹ za tym, co nieuchwytne, chc¹ coraz wiêcej i wiêcej. Nie
wiedz¹, ¿e niekiedy pe³niê szczêœcia
mo¿na otrzymaæ trzymaj¹c ró¿aniec w
rêku i cichutko szepcz¹c „Zdrowaœ
Maryjo” przesuwaj¹c kolejne paciorki.
Musimy siê modliæ i prosiæ Matkê, (tak jak wzywa³ do tego Jan Pawe³
II) „abyœmy nigdy nie zw¹tpili i nie
nu¿yli siê i nie zniechêcili”.
G³oœmy Ewangeliê, wys³awiaj¹c
nieskoñczon¹ mi³oœæ Maryi. Zaufajmy Matce Najœwiêtszej, a wtedy
wszystko stanie siê ³atwiejsze.
Zuzanna Wdowiak
Klasa II „b”
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Zofii
w Sanoku
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Cz¹stka nieba dla samotnych
Projekt „Wspólnie ³atwiej walczyæ o zdrowie”, przygotowany przez
Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im.
œw. ks. Zygmunta Gorazdowskiego,
rozpocz¹³ siê 30 kwietnia i potrwa do
31 grudnia. Jego celem jest pomoc
osobom starszym i samotnym, zw³aszcza przykutym do ³ó¿ka lub rzadko
wychodz¹cym z domu ze wzglêdu na
swój stan fizyczny b¹dŸ psychiczny.
Chodzi o to, aby mog³y w niedziele spêdziæ z kimœ czas na rozmowie,
wspólnej lekturze czy spacerze, i zjeœæ
prawdziwy, ciep³y niedzielny obiad.
Pomys³odawc¹ tego programu jest
Wanda Wojtuszewska, znana sanocka spo³ecznica. Do 15 wytypowanych
osób trafili wolontariusze. Posi³ki
przygotowuje i rozwozi jedna ze znanych sanockich restauracji. Do podopiecznych skierowany zosta³ równie¿ psycholog, kosmetyczka
i rehabilitant, który opracowuje dla
ka¿dego odpowiedni zestaw æwiczeñ.
Projekt otrzyma³ dofinansowanie
w wysokoœci ponad 71 tys. z³ w ramach Rz¹dowego Programu na Rzecz
Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych (ASOS 2017) w kategorii: us³ugi
spo³eczne dla osób starszych.
- Osoby korzystaj¹ce z programu
s¹ bardzo zadowolone - mówi Andrzej
Kêdra, koordynator programu - przede
wszystkim z obiadów, a tak¿e z dodatkowych us³ug. Pytaj¹ tylko: dlaczego
tak krótko, czemu tak ma³o? Chcia³yby wiêcej kontaktu z psychologiem
czy z rehabilitantk¹. Jest na to du¿e
zapotrzebowanie, a miejska opieka
spo³eczna tego nie zapewnia.
Dla ka¿dego podopiecznego instruktor æwiczeñ ma pó³ godziny trzy
razy w tygodniu przez 1 miesi¹c; psycholog – 1 godzinê co 2 miesi¹ce, a kosmetyczka raz na miesi¹c. W trakcie
projektu ka¿dy specjalista ma zatem
okreœlon¹ iloœæ godzin, z której musi
siê rozliczyæ, a beneficjenci potwierdzaj¹ wykonan¹ us³ugê swoim podpisem. Us³uguj¹cy umawiaj¹ siê telefonicznie z podopiecznymi, ale
koordynator ze swej strony te¿ powiadamia przez telefon o terminie ich wizyty. Rehabilitant pokazuje æwiczenia,
ustawia je i przekazuje materia³y do
wykonywania æwiczeñ w warunkach
domowych. Æwiczy te¿ z osobami,
które sobie tego ¿ycz¹.
Józefa Bach, zastêpca koordynatora, przyznaje, ¿e bycie wolontariuszem w tym programie to du¿e obci¹¿enie, bo oznacza zobowi¹zanie na
d³ugi czas. Dodaje jednak, ¿e wolontariusze to osoby solidne. Wœród nich
i podopiecznych panuje porz¹dek
i zdyscyplinowanie. Jest te¿ lista wolontariuszy rezerwowych, którzy maj¹
do wypracowania 15 godzin. „Wskakuj¹”, gdy wolontariusz np. musi wyjechaæ - powinien zg³osiæ to wczeœniej,

¿eby mo¿na by³o na czas zorganizowaæ zastêpstwo. Podobnie, je¿eli któryœ z podopiecznych np. idzie do szpitala lub wyje¿d¿a do sanatorium, obiad
trafia do jednej z trzech osób z listy
rezerwowej beneficjentów programu.
Wtedy do niej idzie wolontariusz i towarzyszy jej podczas obiadu. Wykonuje te¿ wszystkie zadania, jakie s¹
z tym zwi¹zane, tj. sprz¹ta po obiedzie,
rozmawia, pij¹ wspólnie herbatê itp.
Wolontariusze powinni przebywaæ w niedzielê u podopiecznych
przez godzinê, ale wielu przed³u¿a ten
czas. Niektórzy zagl¹daj¹ z do nich
w³asnej woli tak¿e w ci¹gu tygodnia,
zw³aszcza jeœli mieszkaj¹ blisko. Odwiedzaj¹ te¿ chorych w szpitalu.
84-letnia £ucja Domañska i jej opiekunka Gra¿yna Wêgrzyñska mieszkaj¹
w tej samej klatce schodowej jednego
z bloków przy ul. Kochanowskiego w
Sanoku. Pani £ucja
d³ugo nie mog³a
uwierzyæ, ¿e zosta³a zakwalifikowana
do programu.
- Przez kilka niedziel p³aka³a i powtarza³a: jak to, ja
nie bêdê za nic p³aciæ? Bezp³atnie co
niedzielê taki pyszny obiad? - opowiada Gra¿yna.
- Nigdy niczego
w ¿yciu nie dosta³am za darmo mówi wzruszona
pani £ucja. - Jest mi g³upio. Obiady s¹
smaczne i w sam raz przyprawione.
Przywo¿one s¹ w ka¿d¹ niedzielê
i œwiêto przed godzin¹ 13. Gra¿yna
Wêgrzyñska uwa¿a, ¿e to bardzo cenny pomys³ dla osób starszych i samotnych, które nie maj¹ ju¿ takiej
sprawnoœci, energii, cierpliwoœci do
gotowania, a czêsto brakuje im te¿ pieniêdzy.
- Odbieram obiady i przynoszê
s¹siadce do mieszkania - mówi.
- W zwi¹zku z wiekiem i chorob¹ nie
jest ju¿ ca³kowicie sprawna. Taki gotowy posi³ek jest dla niej niesamowit¹ pomoc¹. Stara³am siê czasem
coœ jej podrzuciæ, ale ambicja nie
pozwala³a jej korzystaæ.
Gra¿yna poza niedziel¹ zagl¹da te¿
w tygodniu, w zale¿noœci od potrzeby. Twierdzi, ¿e dla osób samotnych,
w podesz³ym wieku jest to bardzo wa¿ne, ¿eby ktoœ do nich przyszed³, porozmawia³, znalaz³ dla nich czas. Potrzebuj¹ takiej wspólnoty, obecnoœci
drugiej osoby.
- Jestem te¿ obecna za ka¿dym razem podczas wizyty kosmetyczki czy
psychologa - mówi. - Umawiaj¹ siê
telefonicznie te¿ przez mnie, bo s¹siadka ich nie wpuœci. Nie ma zaufania do

obcych. Rehabilitant pokazuje zestaw
æwiczeñ. Pani £ucja woli poæwiczyæ
sama, osobno, wtedy kiedy ma ochotê. Podobnie w przypadku kosmetyczki - jest to raczej konsultacja.
- Mia³am udar prawej strony- mówi
£ucja. - Trzeba jednak ¿yæ normalnie
i nie dawaæ siê staroœci, dopóki siê da,
bo ona sama siê pcha.
Inna beneficjenta programu, Zofia Ba³ka, emerytowana nauczycielka,
równie¿ chwali obiady: ¿e s¹ wspania³e, urozmaicone, zawsze z deserem.
Dodaje jednak, ¿e jeszcze wa¿niejszy
jest kontakt z drugim cz³owiekiem,
wype³nienie tej pustki, jaka doskwiera osobom samotnym i schorowanym,
zw³aszcza w niedzielê.
- Myœlê, ¿e to jest wspania³a sprawa: wyjœcie do drugiego cz³owieka,
poœwiêcenie mu swojego czasu w niedzielê. - mówi. - Bywa, ¿e ja te¿ nie

mogê opuœciæ domu. Ktoœ nam wtedy
s³u¿y, jest dla nas.
Pani Zofia opowiada, ¿e ma mam
du¿o tematów do omówienia z psychologiem. Kosmetyczka np. obcina
jej paznokcie u nóg - prozaiczna rzecz,
ale wa¿na, gdy samemu nie mo¿na
tego zrobiæ. Rehabilitant zajmuje siê
æwiczeniem sztywniej¹cych stawów
d³oni i ich usprawnianiem.
- Moja pani Zosia - mówi Józefa
Bach, jej opiekunka z programu - to
osoba bardzo otwarta i komunikatywna. Nie wychodzimy, bo ma du¿e
problemy ze zdrowiem, ale wcale
nam siê nie d³u¿y. Ogl¹damy razem
telewizjê, czytamy wiersze, rozmawiamy o wszystkim. Zjad³yœmy
wspólnie œniadanie wielkanocne.
Zawsze lubi³am pomagaæ innym,
sprawia mi to przyjemnoœæ.
Jak mówi pani Zofia, Wanda Wojtuszewska zafundowa³a ludziom starszym
i samotnym trochê nieba, bo cz¹stk¹ nieba jest spotkanie z drugim cz³owiekiem.
Agnieszka Szczepañska
Artyku³ ukaza³ siê w 33 numerze
br. w Korso Gazetka Sanocka
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15 lat Akcji Katolickiej w naszej parafii
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powo³anym przez papie¿a Piusa
XI w roku 1928. Pius XI przedstawi³
g³ówne za³o¿enia stowarzyszenia
w encyklice „Ubi arcano” w roku
1922. Od tego czasu Akcja Katolicka
rozwija³a siê, jako stowarzyszenie katolików œwieckich w oparciu o struktury Koœcio³a i w œcis³ej wspó³pracy
z hierarchi¹ koœcieln¹. W Polsce
przedwojennej stowarzyszenie zawi¹za³o siê w roku 1930. W ci¹gu niespe³na 10 lat swej dzia³alnoœci sta³a
siê silnym ruchem skupiaj¹cym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak
i licznych przedstawicieli œrodowisk
rzemieœlniczych i ch³opskich. Tu¿
przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczy³a oko³o 750 tys. cz³onków, a samo stowarzyszenie zajê³o
znacz¹ce miejsce w ¿yciu spo³ecznym
ówczesnej Polski.
Po II wojnie œwiatowej Akcja Katolicka zosta³a w Polsce rozwi¹zana.
Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczê³y powstawaæ w trzy lata
po historycznym spotkaniu polskich
biskupów z Janem Paw³em II w roku
1993. W roku 1996 w ca³ej Polsce, zaczê³y powstawaæ diecezjalne instytuty i parafialne oddzia³y Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjêtych
dzia³añ by³y wybory statutowych
w³adz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Czêstochowie podczas
spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada
1998 roku, w wigiliê œwiêta Chrystusa
Króla Wszechœwiata.
W naszej parafii Akcja Katolicka
powsta³a w 2001 roku. W maju 2002
roku w Strachocinie, ks. abp Józef
Michalik wrêczy³ pani Urszuli Gaik,
pierwszemu Prezesowi Akcji Katolickiej w naszej parafii, dekret powo³uj¹cy Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej w parafii Przemienienia

Pañskiego w Sanoku. I tak rozpoczê³a siê 15 letnia praca Akcji Katolickiej
dla naszej parafii.
Podstawow¹ dzia³alnoœci¹ POAK,
jest formacja cz³onków Akcji Katolickiej do wytrwa³ej pracy w parafii.
Dzia³alnoœæ formacyjna to, co miesiêczne spotkania, rozpoczynaj¹ce
siê Msz¹ œw. i potem rozwa¿aniami
Ewangelii i materia³ów formacyjnych.
Schemat spotkañ i materia³y formacyjne s¹ identyczne dla ca³ej Akcji
Katolickiej w Polsce. To fundament,
na którym budowana jest duchowoœæ cz³onków Akcji Katolickiej.
Oczywiœcie ta dzia³alnoœæ formacyjna odbywa siê pod duchowym kierownictwem ksiêdza proboszcza.
W przypadku naszej parafii, od pocz¹tku do dnia dzisiejszego, nad duchowoœci¹ cz³onków POAK czuwa
ks. proboszcz Andrzej Skiba.
Przez te lata formacja cz³onków
Akcji Katolickiej odbywa³a siê równie¿
poprzez: uczestnictwo w s³u¿bie liturgicznej (czytania mszalne, modlitwa
wiernych) podczas Mszy œw., prowadzenie koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego i Modlitwy Ró¿añcowej w czwartki, pobo¿ne uczestnictwo w dni
powszechne w Eucharystii, organizowanie i uczestnictwo w Parafialnych
Dniach Skupienia dla wspólnot dzia³aj¹cych w Parafii, adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesi¹ca, organizacja i nabo¿ne
uczestnictwo w nabo¿eñstwie Drogi
Krzy¿owej dla doros³ych w pi¹tki
w Wielkim Poœcie, pomoc w organizacji Drogi Krzy¿owej ulicami miasta,
pomoc w przygotowaniu o³tarza o tematyce eucharystycznej na uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a, organizacja pieszych pielgrzymek do Strachociny.
Ponadto uczestnictwo w formacji
organizowanej przez archiprezbiteraty i diecezjê jak: rekolekcje dla Preze-

sów POAK, Wiosenne i Jesienne Dni
Skupienia, pielgrzymki na Jasn¹ Górê
i do Strachociny, organizacjê Dnia
Papieskiego i udzia³ w uroczystoœciach Chrystusa Króla w Przemyœlu,
aktywny udzia³ w II Kongresie AK
Archidiecezji Przemyskiej w latach
2012-13, spotkanie op³atkowe w archiprezbiteratach i coroczna Rada Instytutu Diecezjalnego Akcji Katolickiej.
Dobrze uformowany cz³onek
POAK, mo¿e podejmowaæ dzia³ania
akcyjne w parafii. I tak, nasz Parafialny Oddzia³ organizowa³: Parafialne
Konkursy Kolêd i Pastora³ek dla dzieci, wspó³dzia³a³ w przygotowaniu uroczystoœci prymicyjnych, pomaga³ ludziom potrzebuj¹cym, podejmowa³
czyny mi³osierdzia w ramach Programu Duszpasterskiego „Przywracajcie
nadziejê ubogim”. Organizowa³ dy¿ury prawnika, prowadzi³ bibliotekê
parafialn¹, wprowadza³ w rodzinach
„Dni spotkania z Bibli¹”. Wspó³organizowa³ powiatowy przegl¹d piosenki
religijnej. Organizowa³ op³atki parafialne. W³¹cza³ siê w pracê Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. œw. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Zorganizowa³
liczne pielgrzymki parafialne.
To tylko te najwa¿niejsze i prowadzone w d³u¿szym okresie czasu,
dzia³ania ponad dwudziestu cz³onków Akcji Katolickiej na przestrzeni
tych piêtnastu lat. Obecnie zaszczytn¹ i trudn¹ funkcjê prezesa
POAK pe³ni pani Teresa Stareñczak.
W pewnym uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e g³ównym celem cz³onka
Akcji Katolickiej jest has³o: „Nie lêkaj siê i ty mo¿esz zostaæ œwiêtym
w naszej parafii”.
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Œwiêty Jan Pawe³ II Patron Akcji Katolickiej

„W liturgiczne wspomnienie œwiêtego Jana Paw³a II, przypadaj¹ce 22
paŸdziernika, podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez metropolitê warszawskiego kardyna³a Kazimierza Nycza, arcybiskupa Józefa
Michalika, biskupa Miros³awa Milew-

skiego oraz diecezjalnych asystentów stowarzyszenia, w tym
asystenta naszej diecezji ks. pra³ata Józefa Ni¿nika, w bazylice archikatedralnej œw. Jana Chrzciciela w Warszawie, uroczyœcie
proklamowano papie¿a Polaka patronem Akcji Katolickiej w Polsce.
Nades³any przez Kongregacjê Kultu Bo¿ego i Dyscypliny
Sakramentów Dekret Stolicy
Apostolskiej, ustanawiaj¹cy œw.
Jana Paw³a II patronem Akcji Katolickiej, odczyta³ krajowy asystent Akcji Katolickiej, biskup Miros³aw Milewski.
Na zakoñczenie Eucharystii, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej przed wizerunkiem i relikwiami
Œwiêtego Papie¿a, dokona³a
Aktu Oddania Akcji Katolickiej
w Polsce Œw. Janowi Paw³owi
II” - i skierowa³a proœbê aby
we wszystkich parafiach uczyniono podobnie.
Jak zwykle, w drugi poniedzia³ek
miesi¹ca, cz³onkowie naszego Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej,
przed swoim spotkaniem formacyjnym, bior¹ udzia³ we Mszy œw. W

miniony poniedzia³ek tj. 13 listopada
2017 r. by³o podobnie, z tym, ¿e Msza
œw. mia³a bardziej uroczysty charakter. Przychylaj¹c siê do proœby pani
prezes KIAK i wype³niaj¹c pragnienie naszych serc zawierzyliœmy Akcjê Katolick¹ œwiêtemu Janowi Paw³owi II zaznaczaj¹c równie¿ 15.
rocznic¹ powstania Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej.
Przed o³tarzem wystawiony by³
obraz i relikwie œw. Jana Paw³a II. Czytanie, przed ewangeli¹, mia³a nasza kole¿anka Marysia, œpiew psalmu wykona³a Teresa. S³owo Bo¿e wyg³osi³
asystent Parafialnego Oddzia³u Akcji
Katolickiej ks. proboszcz Andrzej Skiba. Przybli¿y³, cz³onkom Akcji Katolickiej i zebranym wiernym, nauczanie œw.
Jana Paw³a II, a w szczególnoœci zapad³y nam w pamiêci wymienione pielgrzymki Ojca Œwiêtego do naszej Ojczyzny i p³yn¹ce z nich nauki. Modlitwê
wiernych przedstawi³ Wojciech. Dary
o³tarza przekaza³y panie Urszula, Krystyna, £ucja i Renata. Na zakoñczenie
Eucharystii, cz³onkowie Akcji Katolickiej podeszli do wizerunku i relikwii œw.
Jana Paw³a II i w postawie klêcz¹cej dokonano Aktu Oddania Akcji Katolickiej Œw. Janowi Paw³owi II. Po b³ogo-
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s³awieñstwie by³a mo¿liwoœæ uca³owania relikwii œwiêtego.
W prze¿ywaniu tej Œwiêtej Eucharystii brali równie¿ udzia³ przedstawiciele z innych oddzia³ów Akcji Katolickiej – z parafii oo. Franciszkanów, NSPJ
Sanok- Posada, Wniebowst¹pienia
Pañskiego Sanok-Olchowce, Narodzenia NMP Sanok-D¹brówka, œw. Królowej Jadwigi w D³ugiem. Po Mszy œw.
spotkaliœmy siê w salce na plebani.

na. I tak, w przypadku diecezji przemyskiej, patronem Akcji Katolickiej jest œw.
Andrzej Bobola.
Pierwsze struktury w Polsce, po
upadku komunizmu, powsta³y

w1996 roku. Nasz Oddzia³ powsta³
w 2002 roku. Œw. Janie Pawle II,
módl siê za nami!
Teresa Stareñczak
fot. Jakub Rado¿ycki

W roku 1993, Ojciec Œwiêty Jan Pawe³
II, podczas wizyty biskupów polskich
”ad limina”, zwracaj¹c uwagê na nowy
etap w historii Polski i Koœcio³a po upadku systemu komunistycznego, wyrazi³
wolê reaktywowania w kraju struktur
Akcji. Upomnia³ siê o Akcjê Katolick¹ w
Polsce. Dziœ jest jej patronem, jako pierwszy przed œw. Wojciechem. Akcja Katolicka odda³a siê Jego wstawiennictwu.
Dodatkowo Akcja Katolicka w ró¿nych
diecezjach obiera sobie swojego patro-

Ak t o d d a n i a Ak c j i K a t o l i c k i e j w Po l s c e
Œw. Janowi Paw³owi II
Œwiêty Janie Pawle II Wielki Apostole narodu polskiego
i Patronie Akcji Katolickiej w Polsce,
w duchu wiary i chrzeœcijañskiej mi³oœci
zawierzamy Tobie nas, nasze rodziny
i wszystkie nasze dzie³a.
Ufaj¹c w Twoje wstawiennictwo przed Bogiem,
polecamy Ksiê¿y Asystentów
i wszystkich Cz³onków Akcji Katolickiej w Polsce.
Czuwaj nad nami wszystkimi, abyœmy nie ustawali
w ofiarnej s³u¿bie dla dobra Koœcio³a i naszej Ojczyzny.
Spraw, aby dziêki pos³udze Akcji Katolickiej
wzrasta³a chwa³a Bo¿a na polskiej ziemi.
Œwiêty Janie Pawle II,
wypraszaj nam u Boga potrzebne ³aski –
wytrwa³oœæ w wierze, prawoœæ sumieñ,
poczucie odpowiedzialnoœci za Koœció³ œwiêty,
wiernoœæ najwy¿szym wartoœciom,
wzajemne zrozumienie i jednoœæ w dzia³aniu,
¿ycie w prawdzie i w mi³oœci
do Chrystusa naszego Pana i Jego Matki Maryi.
Œwiêty Janie Pawle II, nasz Patronie,
pomó¿ nam odnajdywaæ m¹droœæ
i moc w wype³nianiu zadañ,
do których powo³uje nas Chrystus
w swoim Koœciele. Amen.
Œw. Janie Pawle II, módl siê za nami!
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Œwiêci z naszych witra¿y

ŒWIÊTY MICHA£ ARCHANIO£
Ka¿dego roku, w dniu 29 wrzeœnia,
obchodzimy Uroczystoœæ Œwiêtego
Micha³a Archanio³a, patrona naszego
miasta. Przypominaj¹ nam o tym Archaniele ikona i witra¿ Jemu poœwiêcone. W dodatku œw. Micha³ Archanio³ widnieje w herbie naszego
miasta. Nie wszyscy o tym wiedz¹.
Potrzeba wiêc, aby znaæ swojego
Patrona, aby modliæ siê do niego.
Trudno jest odtworzyæ okolicznoœci powstania herbu Sanoka. Dlaczego nasi pradziadowie czy w³odarze Miasta, które mieni siê
Miastem Wolnym i Królewskim,
za¿yczyli sobie, aby patronowa³
nam œw. Micha³ Archanio³?
Po czêœci odpowiedŸ na to pytanie znajdujemy w tym, i¿ pierwszy
koœció³ parafialny, zbudowany
z drewna, jeszcze w XIV wieku, by³
pod wezwaniem œw. Micha³a Archanio³a. Istniej¹ przypuszczenia, ¿e
pierwsza œwi¹tynia obrz¹dku rzymskokatolickiego powsta³a jeszcze
przed rokiem 1339, przed lokacj¹ miasta1. Koœció³ ten jednak rozebrano,
gdy¿ by³ za ciasny. Drugi koœció³
powsta³ w tym samym miejscu i by³
zbudowany „z kamienia ciêtego”2.
Historycy spieraj¹ siê o to, kto go ufundowa³. Jedni upatruj¹ swojego fundatora w osobie króla W³adys³awa Jagie³³y, inni w osobie króla Kazimierza
Wielkiego. Jedno jest pewne: by³ on
tak¿e pod wezwaniem œw. Micha³a Archanio³a i stan¹³ na Placu œw. Micha³a
Archanio³a. W roku 1745 koœció³ farny
mia³ siedem o³tarzy. W g³ównym o³tarzu, by³ du¿y obraz œw. Micha³a Archanio³a, patrona koœcio³a i patrona parafii. Wymieniê te¿ pozosta³e o³tarze:
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny, Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, Matki Bo¿ej £askawej, œw. Jadwigi, œw.
Szczepana i œw. Wojciecha3. Obecny
koœció³ wybudowany w latach 1874 –
1886, za czasów, kiedy proboszczem by³
ks. Franciszek Salezy Czaszyñski, nosi
tytu³ Przemienienia Pañskiego, ale do
dnia dzisiejszego znajduje siê tu Plac
œw. Micha³a Archanio³a. Tak nazywa
siê oficjalnie! Widaæ go od o³tarza, kiedy g³ówne drzwi s¹ otwarte. Na tym
Placu, pod koniec XVII wieku, ówczesny proboszcz, ks. Franciszek GoŸliñ-

ski, przyst¹pi³ do budowy domu mansjonarskiego. Dziœ pe³ni on zupe³nie
inn¹ rolê.
PrzejdŸmy do herbu Sanoka.
W dostêpnych, popularnych Ÿród³ach
³¹cznie ze stron¹ internetow¹ Miasta,

trudno siê dowiedzieæ dlaczego Sanok
ma taki herb. Na jednej ze stron internetowych mo¿na przeczytaæ, ¿e herb
Sanoka sk³ada siê z trzech pól wype³nionych obrazami:
1. Œw. Micha³ Archanio³ zabija
smoka. Taki by³ pierwotny herb miasta. Podobno symbolizuje on zwyciêstwo króla Kazimierza Wielkiego nad
ksiêciem halickim.
2. W¹¿ po³ykaj¹cy dziecko Saracena – to herb w³oskiej rodziny Sforzów, z której pochodzi³a królowa
Bona, zas³u¿ona dla naszego miasta.
W ten sposób mieszczanie chcieli
wyraziæ jej swoj¹ wiekopomn¹
wdziêcznoœæ.
3. Orze³, jak mo¿na siê dowiedzieæ, to ostatni element jaki pojawi³
siê na herbie Sanoka w XIX wieku.
Dla nas jedno jest najwa¿niejsze:
w herbie Królewskiego, Wolnego Miasta Sanoka, znajduje siê postaæ Œw.
Micha³a Archanio³a! Postaæ œw. Micha³a widnieje tak¿e na witra¿u nasze-

go koœcio³a, w prezbiterium. Jest to
jakieœ nawi¹zanie do dwóch pierwszych œwi¹tyñ.
Dlaczego chcemy nawi¹zywaæ do
czci œw. Micha³a Archanio³a? Chcemy
obudziæ swoj¹ religijn¹ wra¿liwoœæ na
dzisiejsze trendy przejawiaj¹ce siê
w œwiecie, a tak¿e i u nas. Obserwujemy proces laicyzacji i zeœwiecczenia kultury duchowej i oœmieszania tego, co jest zwi¹zane
z religi¹ czy moralnoœci¹ chrzeœcijañsk¹. Trwa nieuchronny proces
podcinania korzeni chrzeœcijañstwa, co pokazuje dzisiejsza rzeczywistoœæ. Nasta³ czas mody na tzw.
poprawnoœæ myœlenia! To, co zawsze by³o czymœ z³ym, nienormalnym, staje siê norm¹! W jakim kierunku zmierza ten œwiat? Ju¿ mogê
s³yszeæ s³owa pe³ne oburzenia, bo
tolerancja, bo…
Znany jest rosyjski pisarz Anatol Kuzniecow (1929 – 1979), ze swojej g³oœnej ksi¹¿ki „Babi jar”. W swoim opowiadaniu „Legendy ci¹g
dalszy”, czyni trafny s¹d nad dzisiejszym cz³owiekiem. Jeden z jego
bohaterów mówi, gdy sobie podpi³:
„Dzisiejsze ¿ycie to d¿ungla,
w której siê roi od drapie¿ników.
Kto wpierw przegryzie gard³o innemu,
ten ma racjê. Piêkne idee s¹ tylko
w ksi¹¿kach, tylko dla pozoru, na u¿ytek zewnêtrzny. Wszyscy, póki jesteœmy m³odzi, wyrywamy siê dok¹dœ,
poszukujemy prawdy, a potem przyzwyczajamy siê…, a najlepiej poszukaæ sobie spokojnego k¹tka i ¿yæ
skromnie i cicho. Rozejrzyjcie siê doko³a siebie: pókiœcie mali, zabawiacie
siê, czytacie ró¿ne ksi¹¿eczki, wzruszacie siê, a ludzie maj¹ troski o pieni¹dze, o palto, o mieszkanie: kto m¹drzejszy i sprytniejszy, ten siê
przepycha…”4.
Obserwujemy to, co mo¿na nazwaæ
tyrani¹ sukcesu. Nieraz s³yszymy, ¿e
ktoœ jest cz³owiekiem sukcesu. Takich
ludzi pokazuje siê w telewizji, pisze
w gazetach. To samo odnosi siê do
zdobycia pozycji w ¿yciu, odpowiedniego urz¹dzenia siê skrywanego nieraz pod p³aszczykiem troski o dobro
Ojczyzny, jak to bywa przed wyborami. Dominuje presja zrobienia kariery,
odniesienia spektakularnego sukcesu.
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Inni nie maj¹ prawa bytu. S¹ odepchniêci na margines ¿ycia, bo on jest
„ma³owartoœciowy”. Takie s¹ ludzkie
rachuby, nastawione na b³ysk. Zamiera to, co jest duchowe!
Œw. Micha³ Archanio³ nale¿y do
niebieskiej hierarchii archanio³ów. On,
obok Gabriela i Rafa³a, wymieniony
jest po imieniu, co znaczy, ¿e ma on
specjalne zadanie do spe³nienia. On
ma szczególne zadanie do spe³nienia
szczególnie w stosunku do nas, mieszkañców Sanoka, którzy szczycimy siê
tym, ¿e jest on Patronem naszego miasta. On jest Patronem na dzisiejsze
czasy, kiedy to szerzy siê neoliberalizm, Ÿle pojêta wolnoœæ, szybko postêpuj¹ca laicyzacja i krocz¹ca w parze demoralizacja. On nam przypomina,
¿e w tym dzisiejszym chaosie nadal
aktualne staje siê jego zawo³anie:
„Któ¿ jak Bóg”.
Czas, który tak szybko umyka,
domaga siê, jasnego okreœlenia drogi, kierunku, kogoœ, kto by³by tak zdecydowany postawiæ na Boga na
pierwszym miejscu. Bardzo niebezpiecznym stylem ¿ycia jest materializm praktyczny, chêæ bogacenia siê
za wszelk¹ cenê kosztem Bo¿ych przykazañ i zatracenia troski o w³asne zbawienie. Œw. Micha³ Archanio³ i œwiêci
Anio³owie ukazuj¹ nam œwiat w innym, nadprzyrodzonym wymiarze;
œwiat w perspektywie ¿ycia wiecznego. Oni wyczulaj¹ nas na ¿ycie w perspektywie wiecznoœci.
Ostatnie wieki nie sprzyja³y rozwojowi religii. Pocz¹tek zdecydowanego,
nieprzyjaznego nastawienia do religii,
do wiary i moralnoœci chrzeœcijañskiej,
da³a rewolucja francuska. Potem w po³owie XIX wieku, w roku 1848, Marks
i Engels wydali s³ynny „Manifest komunistyczny”, który preferowa³ pogl¹dy materialistyczne, a religiê uwa¿a³
za Ÿród³o z³udnego szczêœcia. Rodz¹cy siê ruch robotniczy stawa³ siê coraz bardziej nieprzyjaznym dla religii
i Koœcio³a. Klasa robotnicza coraz bardziej odchodzi³a od Boga i Koœcio³a,
st¹d wiek XIX zwyk³o siê okreœlaæ mianem „bezbo¿nej kultury”.
Kaznodzieje tego okresu czasu
maluj¹ przera¿aj¹ce sceny ¿ycia wziête jakby z Apokalipsy, ods³aniaj¹c niedow³ad religijno – moralny. Miêdzy
dobrem a z³em – pouczali – toczy siê
nieustanna walka, nadchodz¹ czasy

antychrysta, bo obóz szatañski sposobi siê do rozprawy z wyznawcami
religii Chrystusowej.
Szerzy siê masoneria, która i dziœ
znajduje wielu zwolenników, choæ dzia³a bardzo skrycie, tajemniczo, której
programowym za³o¿eniem jest zniszczenie Koœcio³a i zasad moralnych. Swymi
sprytnie skrywanymi dzia³aniami odci¹gaj¹ ludzi od Pana Boga. Czyni¹ to pod
p³aszczykiem Ÿle rozumianej tolerancji,
jako przyzwolenia na wszelkie z³o. Ju¿
w dawnych czasach byli nazywani
„wys³annikami szatana” – jak uczy³ b³.
ks. Bronis³aw Markiewicz.
Szatan zbiera swoje ¿niwo, bo jest
siewc¹ k¹kolu, chwastów, wszelkiego
z³a. On jest gorszycielem. Pos³uguje siê
on swoimi s³ugami, m. in. w postaci
mediów tak szeroko rozpowszechnionych. Jego wys³annicy chc¹ oderwaæ
ludzi od Pana Boga i Koœcio³a. Podsuwaj¹ cz³owiekowi to, co nierzadko ¿eruje na niskich uczuciach, instynktach.
Propaguj¹ „luz” moralny. Szatan jest
siewc¹ zamêtu, ukazywania z³a jako
czegoœ piêknego i poci¹gaj¹cego, co
na pewnym etapie mo¿e wydawaæ siê
interesuj¹ce. Dopiero potem otwieraj¹
siê cz³owiekowi oczy. On – z³y duch –
d¹¿y do tego, aby cz³owieka wyzwoliæ
spod Bo¿ego wp³ywu.
Tak jest po dzieñ dzisiejszy.
W USA, w roku 1968, powsta³ tzw.
„koœció³ szatana”, opieraj¹cy swoj¹
przewrotn¹ doktrynê na „biblii szatana”. Nieraz s³yszymy o gorsz¹cych zachowaniach satanistów, ich ekscesach, niemoralnym prowadzeniu siê,
o tzw. „czarnych mszach”, o niszczeniu nagrobków, ³amaniu krzy¿y, dewastowaniu cmentarzy, o jakiejœ patologicznej nienawiœci do wszystkiego co
boskie. Zdeprawowaæ cz³owieka, odebraæ mu nadziejê i wiarê, pogr¹¿yæ
w pustce, to zadanie szatana. Szatan
jest „rektorem” „Wy¿szej Szko³y
Kunsztu Kusicielskiego”, jest starym
„krêtaczem”, któremu nie zale¿y na
szczêœciu cz³owieka.
S¹ ludzie, œrodowiska, partie i organizacje, które chc¹ zdeprawowaæ
cz³owieka. Taki maj¹ cel; takie maj¹ za³o¿enia. Cz³owiekiem bezwolnym ³atwo
jest manipulowaæ, kierowaæ, rz¹dziæ.
Co Pismo Œwiête mówi o œw. Michale Archaniele? Trzeba siêgn¹æ
g³ównie do ksiêgi proroka Daniela.
Trzeba tak¿e zauwa¿yæ, ¿e w Piœmie
œwiêtym Starego i Nowego Testamentu

w wielu miejscach jest mowa o anio³ach, jako Bo¿ych pos³añcach, czy
tych, którzy stoj¹ przed tronem Boga
i adoruj¹ Jego majestat. Popatrzymy
tak¿e na innych anio³ów, których wymienia prorok Daniel.
Ksiêga proroka Daniela jest pe³na
anio³ów, ca³ych chórów anielskich.
One wielbi¹ Boga, pe³ni¹ Jego polecenia, cz³owiekowi utrudzonemu towarzysz¹ w niedoli, zjawiaj¹ siê jakby
w powiewie orzeŸwiaj¹cego wiatru
(3,50), w bia³ych, lnianych szatach
(10,5), czasem podobni do wygl¹du
mê¿czyzny (8,15), nios¹ mu pocieszenie, rozmawiaj¹ (8,18), w serca wlewaj¹
nadziejê, zawsze wskazuj¹ na Najwy¿szego przekazuj¹c Jego wolê (5,5).
Cz³owiekowi znajduj¹cemu siê w niebezpieczeñstwie w porê przychodz¹
z pomoc¹ (6,23). W przypadkach wymagaj¹cych niesienia natychmiastowej pomocy poruszaj¹ siê „z prêdkoœci¹ wiatru” (14,36) 5 . T³umacz¹
znaczenie rzeczy zawi³ych (7,15-16;
8,16). Czasem przylatuj¹ pospiesznie,
aby wyjaœniæ te trudne sprawy (9,21).
Przychodz¹ nawet, aby udzielaæ „zrozumienia tego” (10,14), co nas spotka.
Dowiadujemy siê, ¿e wœród nich s¹
anio³owie, którzy maj¹ pieczê nad poszczególnymi narodami, miejscowoœciami, jak i poszczególnymi ludŸmi.
Dowiadujemy siê, ¿e wœród nich jest
odpowiednia hierarchia, a w niej donios³¹ rolê odgrywaj¹ anio³owie Micha³ i Gabriel. Spotkanie z nimi powoduje, ¿e cz³owiek niekiedy staje
przera¿ony, oszo³omiony, zaskoczony
(8,17-18; 10,7-9). Pomoc niektórych
anio³ów, jak Micha³a, jest bardziej skuteczna od innych (10,21b). Anio³owie
t³umacz¹ zawi³oœci ¿ycia ucz¹c g³êbi postrzegania swoich dziejów czy dziejów
narodów. Wynika to z t³umaczenia ka¿dej wizji, których w tej Ksiêdze nie brakuje. Ksiêga ta nie wspomina o Rafale.
Dowiadujemy siê, ¿e bior¹ one udzia³
w os¹dzaniu czynów ka¿dego cz³owieka po jego zejœciu z tego œwiata. Jest
miêdzy nimi „pewne podporz¹dkowanie, zale¿noœæ, jeœli chodzi o moc i komunikowanie siê”6. S¹ to istoty tajemnicze: Czuwaj¹ce i Œwiête.
Ksiêga Daniela mówi nam o zastêpach anio³ów, które s³u¿¹ Bogu (7,910.13-14). Ten fragment Ksiêgi jest
pe³en dostojeñstwa, majestatu. Nosi
on znamiona królewskoœci o czym
œwiadczy tron i dostojnoœæ szat, w ja-
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kie ubrany jest Przedwieczny czy te¿
Starowieczny, jak jest w innym t³umaczeniu. Jest to imiê Boga, co oznacza
panowanie nad œwiatem, nad czasem,
a tak¿e wieczne, niekoñcz¹ce siê bytowanie. S³u¿y Mu „tysi¹c tysiêcy”,
„a dziesiêæ tysiêcy po dziesiêæ tysiêcy sta³o przed Nim”. To zastêpy anio³ów. Majestat Boga podkreœlaj¹ tak¿e
ogniste p³omienie i strumienia ognia.
W takiej scenerii dokonuje siê s¹d
Bo¿y: „S¹d zasiad³ i otwarto ksiêgi”.
S¹ to ksiêgi naszych, ludzkich czynów,
dobrych i z³ych.
Przypatrzmy siê w wielkim skrócie
i uproszczeniu na anio³ów, którzy wystêpuj¹ tylko w Ksiêdze Proroka Daniela. Oto trzej m³odzieñcy, wygnañcy judejscy, Chananiasz, Miszael
i Azariasz, uprowadzeni do Babilonu,
zmuszani s¹ do oddawania czci z³otemu pos¹gowi, co jest sprzeczne z religi¹ ¿ydowsk¹, z judaizmem. Za zlekcewa¿enie polecenia królewskiego
grozi³a im kara œmierci. Nie ugiêli siê.
Zostali zwi¹zani i wtr¹ceni do rozpalonego pieca, stale podsycanego do
wiêkszego p³omienia. P³omienie jednak
ich nie obejmowa³y, a oni „jakby jednym g³osem wys³awiali, wychwalali
i b³ogos³awili Boga” (3,51). Oto sta³ siê
cud: „anio³ Pañski zst¹pi³ do pieca (...)
i usun¹³ p³omieñ ognia z pieca, sprowadzaj¹c do œrodka pieca jakby orzeŸwiaj¹cy powiew wiatru, tak ¿e ogieñ
nie dosiêgn¹³ ich wcale, nie sprawi³ im
bólu ani nie wyrz¹dzi³ krzywdy”
(3,49-50). Anio³ jest tu opiekunem ludzi znajduj¹cych siê w potrzebie,
w trudnej sytuacji.
Ocaleni, ci m³odzi ch³opcy judejscy, œpiewaj¹ pieœñ, w której zawieraj¹ siê s³owa modlitwy uwielbienia:
„B³ogos³awiony jesteœ Ty, co
spogl¹dasz w otch³anie,
co na Cherubach zasiadasz pe³en chwa³y i wywy¿szony na
wieki.
Anio³owie Pañscy,
b³ogos³awcie Pana,
chwalcie i wywy¿szajcie Go na
wieki!” (3,55.58).
To wzbudzi³o nawet podziw, refleksjê i wyznanie wiary samego Nabuchodonozora, króla babiloñskiego,
który wyzna³: „Niech bêdzie b³ogos³awiony Bóg Szadraka, Meszaka i AbedNega, który pos³a³ swego anio³a, by
uratowa³ swoje s³ugi. W Nim pok³adali sw¹ ufnoœæ i przekroczyli nakaz
królewski, oddaj¹c swe cia³a, aby nie

oddawaæ czci ani pok³onu innemu
bogu poza Nim” (3,95). Te imiona zosta³y nadane tym trzem m³odzieñcom
na znak zale¿noœci od w³adzy króla
Nabuchodonozora. By³ on pe³en pychy i wynios³oœci, przypisuj¹c wszystkie osi¹gniêcia sobie. Nie uznawa³ on,
¿e „Najwy¿szy jest w³adc¹ nad królestwem ludzkim” (4,29). Kiedy straci³
panowanie, wtedy uœwiadomi³ sobie
jej przyczyny, wyznaj¹c swoje grzechy i wys³awiaj¹c Najwy¿szego. Wczeœniej nie pos³ucha³ Bo¿ych wys³añców o imionach Czuwaj¹cy i Œwiêty
(4,10). Pycha zgubi³a zbyt pewnego
siebie Nabuchodonozora. Gubi nadal
ró¿nych pysza³ków, tyranów, despotów. Dokonuje siê to w ró¿ny sposób:
wczeœniej czy póŸniej. W³adcy tego
œwiata nie mog¹ byæ absolutnymi panami ¿ycia i œmierci. Czytamy dalej
w tej Ksiêdze pe³nej tajemnic, ¿e trzeba s³uchaæ Czuwaj¹cych i Œwiêtych:
„Wed³ug postanowienia Czuwaj¹cych
(taki jest) dekret, sprawa rozstrzygniêta przez Œwiêtych, aby wszyscy ¿yj¹cy wiedzieli, ¿e Najwy¿szy jest w³adc¹
nad królestwem ludzkim. Mo¿e je daæ,
komu zechce, mo¿e ustanowiæ nad nimi
najni¿szego z ludzi” (4,14). Wed³ug
wiary ka¿dy kraj ma swego opiekuna,
nawet ka¿de miasto czy miejscowoœæ,
a tak¿e ka¿dy cz³owiek ma nad sob¹
Czuwaj¹cego i Œwiêtego, aby go
strzeg³ przed z³em. Swojego anio³a
opiekuna maj¹ tak¿e poszczególne
koœcio³y (Ap 1,20).
Anio³ów opiekuñczych maj¹ poszczególne narody, którzy dbaj¹
o sprawy im powierzone: „ksi¹¿ê królestwa Persów sprzeciwi³ mi siê (...).
Wtedy przyby³ mi z pomoc¹ Micha³,
jeden z pierwszych ksi¹¿¹t” (Dn
10,13), który cieszy siê szczególnymi
wzglêdami (10,21b). On jest wodzem
anio³ów. Nabuchodonozor s³yszy
„g³os z nieba” (4,28) co do swojej smutnej i przykrej przysz³oœci, która bêdzie
dla niego bolesnym doœwiadczeniem
i trwaæ bêdzie tak d³ugo, dopóki nie
uzna on, „¿e Najwy¿szy jest w³adc¹
nad królestwem ludzkim” (4,29). Upokorzony nawraca siê, a wraz z nawróceniem wraca w³adza królewska. Z pokor¹ wychwala Najwy¿szego (4,34):
„Ja, Nabuchodonozor, wychwalam teraz, wywy¿szam i wys³awiam Króla
Nieba. Bo wszystkie Jego dzie³a s¹
prawd¹, a drogi Jego sprawiedliwoœci¹, tych zaœ, co postêpuj¹ pysznie,
mo¿e On poni¿yæ” (4,34). Ten „g³os

z nieba”, jak i „rêka, która nakreœli³a (...) pismo” (5,24) obwieszczaj¹ce
Baltazarowi smutny koniec jego rz¹dów, przez niektórych s¹ uto¿samiane
z dzia³aniem anio³ów. Król Baltazar dopuœci³ siê bowiem œwiêtokradztwa,
gdy¿ ucztuj¹c pi³ wino z naczyñ skradzionych ze Œwi¹tyni jerozolimskiej
(5,23), wychwalaj¹c „bogów srebrnych i z³otych, miedzianych, ¿elaznych, drewnianych i kamiennych,
którzy nie widz¹, nie s³ysz¹ i nie rozumiej¹. Bogu zaœ, w którego mocy jest
twój oddech i wszystkie twoje drogi,
czci nie odda³eœ”.
Bardzo wyraŸnie o roli anio³ów
mówi opowiadanie o Danielu wrzuconym do lwiej jamy. Król Dariusz naciskany przez urzêdników i satrapów,
którzy „z³ym okiem” patrzyli na Daniela, wyda³ dekret nakazuj¹cy oddawanie mu czci boskiej. Daniel jednak nie
odst¹pi³ od wiary praojców i modli³ siê
codziennie do Pana Boga. Zauwa¿ony, zosta³ oskar¿ony przed królem, który bola³ nad Danielem, gdy¿ bardzo
go ceni³. Jednak wykonanie dekretu
musia³o byæ spe³nione. Naciskany
przez oskar¿ycieli poleci³ wrzuciæ Daniela do jaskini lwów. Lwy jednak nie
wyrz¹dzi³y mu najmniejszej krzywdy.
Daniel wyzna³: „Mój Bóg pos³a³ swego anio³a i on zamkn¹³ paszczê lwom;
nie wyrz¹dzi³y mi one krzywdy, poniewa¿ On uzna³ mnie za niewinnego”
(6,23). Wobec tak niespodziewanej
interwencji, król Dariusz wychwala
Boga, „który ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na
ziemi” (6,28). Anio³owie tak¿e doprowadzaj¹ do wiary w Boga prawdziwego. Wpierw jednak trzeba przejœæ przez
ró¿ne doœwiadczenia i umieæ odczytywaæ znaki czasów.
Inny anio³, Gabriel (8,15-27; 9,2027; 10,9 n), którego imiê wystêpuje tu
po raz pierwszy w Piœmie œwiêtym,
a oznacza „m¹¿, cz³owiek Boga”, t³umaczy Danielowi wizjê czy te¿ walkê
barana i koz³a. Widzenie to – t³umaczy
Gabriel – „odnosi siê do czasów ostatecznych” (8,17). T³umaczy to bardzo
obszernie. Wszystko to ma zwi¹zek
z dzia³aniami królów, którzy w ró¿ny
sposób podchodzili do swoich obowi¹zków i którzy w ró¿ny sposób traktowali naród wybrany. Wizja jest wymierzona przeciwko królom,
ówczesnym rz¹dcom, którzy nie respektowali Prawa Bo¿ego, którzy kierowali siê zuchwa³oœci¹ w stosunku
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do wygnañców, którzy byli przez nich
ciemiê¿eni. Jest tu mowa o gniewie
Boga (8,19). Doœwiadczenie bowiem
jakie spad³o na naród wybrany jest
wynikiem lekcewa¿enia czci jedynego
Boga, jest zdrad¹ Boga prawdziwego,
a uleganie obcym, fa³szywym bo¿kom,
co by³o tak mocno piêtnowane przez
proroków. Ten gniew bêdzie trwa³
przez czas okreœlony, a potem siê skoñczy, gdy¿ Bóg oka¿e swoje zmi³owanie i litoœæ nad uciemiê¿onymi ludŸmi.
Tak¿e Gabriel t³umaczy Danielowi proroctwo o siedemdziesiêciu tygodniach. Wyznaje Daniel: „Gdy jeszcze mówi³em i modli³em siê, wyznaj¹c
grzechy swoje, swojego narodu, Izraela, i sk³adaj¹c przed Panem, Bogiem
moim, swe b³agania za œwiêt¹ górê
mojego Boga, gdy wiêc jeszcze wymawia³em (s³owa) modlitwy, m¹¿ Gabriel, którego spostrzeg³em przedtem,
przyby³ do mnie lec¹c pospiesznie
oko³o czasu wieczornej ofiary. Przyby³, rozmawia³ ze mn¹ i powiedzia³:
‘Danielu, wyszed³em teraz, by ci daæ
ca³kowite zrozumienie. Gdy zacz¹³eœ
swe b³agalne modlitwy, wypowiedziano s³owo, ja zaœ przyby³em, by ci je
oznajmiæ. Ty jesteœ bowiem {mê¿em}
umi³owanym. Przeniknij wiêc s³owo
i zrozum widzenie” (9,20-23). To by³o
wielkie przygotowanie do zrozumienia
bardzo trudnej wizji dotycz¹cej sensu
owych siedemdziesiêciu tygodni
(9,24-27).
Daniel tak¿e nad Tygrysem mia³
wizjê mê¿a w bia³ych szatach. By³o to
za panowania króla perskiego Cyrusa: „Oto [sta³] pewien cz³owiek ubrany w lniane szaty” (10,5). By³ to anio³,
który przygotowywa³ Daniela do przyjêcia s³owa Bo¿ego (10,11). By³o to
prze¿ycie dojmuj¹ce, przera¿aj¹ce,
które wywar³o na Danielu ogromne
wra¿enie. Bibliœci mówi¹, ¿e chodzi tu
najprawdopodobniej o archanio³a Gabriela. Który wczeœniej towarzyszy³
Danielowi. Ten¿e anio³ przekazuje Danielowi, ¿e w pokonaniu trudnoœci
dotarcia do niego, pomóg³ mu anio³
„Micha³, jeden z pierwszych ksi¹¿¹t”
(10.13). Przy tej okazji mówi, ¿e Micha³a
pozostawi³ „przy królach Persów”
(w. 13), co t³umaczy siê, ¿e ka¿dy naród ma swojego anio³a, opiekuna, przekaziciela woli Bo¿ej. Ów tajemniczy
anio³ (Gabriel?) pozosta³ przy Danielu
reprezentuj¹cym Judejczyków. Pomoc
Micha³a w trudnych sytuacjach jest
bardzo skuteczna: „Nikt zaœ nie mo¿e

mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyj¹tkiem waszego ksiêcia Micha³a”
(10,21b). O Michale mówi tak¿e dwunasty rozdzia³ Ksiêgi Daniela:
„W owych czasach wyst¹pi Micha³,
wielki ksi¹¿ê, który jest opiekunem
dzieci twojego narodu” (12,1). Ingerencja Micha³a bêdzie bardzo korzystna dla Judejczyków, zes³añców, bêd¹cych ju¿ teraz w niewoli perskiej, ale
oczekuj¹cych na dekret Cyrusa. Kolejny raz Daniel spotyka, tym razem,
„dwóch innych ludzi” (12,5) ubranych
w lniane czyli bia³e szaty, co odnosi
siê do anio³ów. Jeden z nich przysiêgaj¹c na „Wiecznie ¯yj¹cego” wieœci:
„To wszystko dokona siê, kiedy dobiegnie koñca moc niszczyciela œwiêtego narodu” (12,7).
To Bo¿y pos³añcy, którzy maj¹ do
spe³nienia niekiedy wielkie, powa¿ne
zadania, jak w przypadku archanio³a
Gabriela zwiastuj¹cego Maryi, ¿e pocznie i porodzi Syna. S¹ oni oddani
Bogu. Choæ s¹ na us³ugach samego
Boga, to jednak mo¿na siê do nich
modliæ, prosz¹c o wsparcie, opiekê,
pomoc. Ju¿ œw. Justyn, mêczennik
(+165) mówi o zwyczaju modlitwy do
œwiêtych anio³ów. Dla nas, którzy czcimy œw. Micha³a Archanio³a, niech ta
uroczystoœæ bêdzie zachêt¹ do oddawania nale¿nej czci anio³om, a g³ównie œw. Micha³owi Archanio³owi.
Niech nas prowadzi œcie¿kami swojego ¿ycia ku wiecznej szczêœliwoœci,
niech przestrzega, niech uczy, niech
cierpliwie t³umaczy co dobre, a co
z³e, za czym warto iœæ, a z czego nale¿y zrezygnowaæ.
W œwiecie zamêtu, niepewnoœci,
ulegania modom bezbo¿nictwa, to œw.
Micha³ w swoim zawo³aniu „Któ¿ jak
Bóg!” zdolny jest wstrz¹sn¹æ cz³owiekiem uœpionym duchowo, jego sumieniem, aby przejrza³. To jemu Bóg powierza zadania, które przewy¿szaj¹
ludzkie mo¿liwoœci. On wstawia siê za
ludŸmi u Pana Boga; stoi u wezg³owia
umieraj¹cego; towarzyszy duszom
w drodze do nieba; patronuje cmentarnym kaplicom; odwa¿a dobre i z³e
uczynki; jest pogromc¹ zbuntowanych anio³ów; wskazuje nam Boga,
któremu winniœmy zawierzyæ do koñca, aby nie popaœæ w niewolê zmys³ów
i nie zatraciæ celu ostatecznego; jest
wodzem, który z okrzykiem „Któ¿ jak
Bóg” przypomina, ¿e Bóg powinien
byæ w naszym ¿yciu na pierwszym
miejscu. Czy tak jest, os¹dŸmy sami!

Œw. Micha³ Archanio³, którego
nasi praojcowie wybrali za patrona
miasta, jest czczony tak w prawos³awiu, jak i w Koœciele rzymskokatolickim. Tego œwiêtego Archanio³a szczególnie czci³ b³. ks. Bronis³aw
Markiewicz, którego obra³ za patrona swoich zgromadzeñ zakonnych.
Odnawiajmy kult tego Œwiêtego, bo
dziœ jest powa¿nie zagro¿ona nasza
wiara, zasady religijno – moralne,
a œw. Micha³ Archanio³ bezgranicznym oddaniem siê Bogu i wiern¹
s³u¿b¹, pomo¿e nam godnie ¿yæ i osi¹gn¹æ wieczne zbawienie.
Na ramach Ikony Œw. Micha³a napisanej przez mnichów z Ujkowic pod
Przemyœlem, widnieje napis:
„Ksi¹¿ê Najchwalebniejszy
niebieskiego wojska
œwiêty Michale Archaniele
broñ nas i nasze miasto
w walce przeciwko duchom
nieprawoœci
w przestworzach podniebnych”.
Niech œw. Micha³ Archanio³ nas
chroni, bo duchów nieprawoœci jest
wiele. Prosimy Ciê, œw. Michale, Ksi¹¿ê wojska niebieskiego, przybywaj
nam z pomoc¹, chroñ przed z³em, dodawaj si³y naszemu duchowi, prowadŸ do Boga, przypominaj nam:
„Któ¿ jak Bóg”. Niech Ikona – Obraz
œw. Micha³a Archanio³a stale nam
przypomina te g³êbokie prawdy naszej œwiêtej wiary.

Ks. Andrzej Skiba
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33 Niedziela zwyk³a – 19.11.2017 r.
Og³oszenia duszpasterskie
1. Dziœ o godzinie 12.30 Msza œwiêta, a po niej nabo¿eñstwo comiesiêczne zwi¹zane ze œw. Rit¹, patronk¹ po
ludzku s¹dz¹c od spraw trudnych
i beznadziejnych. Prosimy o wypisywanie intencji, z którymi przyjdziemy
na nabo¿eñstwo po Mszy œwiêtej.
2. W miniony poniedzia³ek, 13 listopada, prze¿ywaliœmy 15-t¹ rocznicê
powstania przy naszej Parafii Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej. Z tej
okazji Cz³onkowie Oddzia³u z³o¿yli
w podziêce cztery obrusy o³tarzowe,
za co sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.
3. W miniony wtorek, 14 listopada,
zosta³ postawiony odnowiony o³tarz
Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem, w typie „umilenia”. Za ofiary sk³adane na ten cel z ser-

ca dziêkujemy, podobnie jak i wykonawcy, p. Jerzemu Wojtowiczowi.
4. Na jutro zapraszamy klasy siódme
na spotkanie przed bierzmowaniem;
na wtorek klasy szóste. Pocz¹tek spotkania Msza œwiêta o godzinie 18.00.
5. We czwartek, 23 listopada, o godzinie 18.00, zostanie odprawiona
Msza œw. w intencji pracowników,
absolwentów i uczniów Medycznej
Szko³y Policealnej im. Anny Jenke oraz
za zmar³ych nauczycieli, dyrektorów,
pracowników i absolwentów tej szko³y w jej 55. rocznicê istnienia.
6. W pi¹tek, 24 listopada, w naszym
koœciele, o godz.: 10.00, zostanie odprawiona uroczysta Msza œwiêta
z okazji patronki górników, œw. Barba-

ry. Zapraszamy wszystkich górników,
ich rodziny, jak i tych którzy zwi¹zani
s¹ z górnictwem. Wszyscy korzystamy z dobrodziejstw pracy górniczej,
jak choæby gazu.
7. Za tydzieñ Uroczystoœæ Chrystusa Króla. Jest to ostatnia niedziela
w roku liturgicznym. Odpust w parafii
Chrystusa króla w Sanoku.
8. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej. Ka¿dego tygodnia rozprowadzamy Niedzielê, Goœcia Niedzielnego, nasz¹ gazetkê Góra Przemienienia, a tak¿e co miesi¹c takie tytu³y,
jak: Wzrastanie, Droga. Jest tam wiele
ciekawych artyku³ów. W miarê mo¿liwoœci i chêci, prosimy o zaznajamianie siê z ich treœciami.

INTENCJE MSZALNE 20-27.11.2017 r.
wspó³pracowników córki zmar³ego
Firma TRANS NG SANOK
2. ++ zmarli z Ró¿y œw. Weroniki
3. Dziêkczynna w 80 rocznicê urodzin
Marii z proœb¹ o dalsze b³ogos³awieñstwo Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej

10.00 Msza œwiêta Barbórkowa
18.00 1. + Barbara Strigl-Jaksic w 4 rocz.
œmierci
2. + Marian, + Katarzyna, + Paulina, +
Walenty, + Józef
3. + Helena i Czes³aw Bobik

21.11.2017 WTOREK
6.30 + Stanis³aw i + Apolonia
7.00 + Maria Lewek (greg.)
7.30 + Stefania, + Les³aw oraz + Janusz Sobolscy
18.00 1. W intencji ++ zmar³ych polecanych w wypominkach
2. + Jan Lemko w 2 rocz. œmierci
3. ++ zmarli z rodziny Maciejowskich i
Wrotniaków

23.11.2017 CZWARTEK
6.30 + Stanis³awa Sokó³ – int. od siostry Katarzyny z rodzin¹
7.00 + Maria Lewek (greg.)
7.30 + Ks. Tomasz Grzywna
18.00 1. + W³adys³aw Szychowski –
int. od s¹siadów
2. Za ++ zmar³ych ze wszystkich Ró¿
3. + Marian Kozio³ i ++ zmarli rodzice
4. W int. pracowników, absolwentów
i uczniów Medycznej Szko³y Policealnej im. Anny Jenke oraz za ++ zmar³ych nauczycieli, dyrektorów, pracowników i absolwentów szko³y

25.11.2017 SOBOTA
6.30 + Helena Geldner w 1 rocz. œmierci
7.00 + Maria Lewek (greg.)
7.30 O Zbawienie wieczne dla + ks.
Tomasza – int. od sióstr z Ró¿y œw.
Teresy
18.00 1. + Zofia i ++ zmarli z rodziny
2. + W³adys³aw Szychowski – int. od
pracowników Gazownictwa
3. + Zofia Krupka

22.11.2017 ŒRODA
6.30 ++ zmarli z rodziny Sza³ankiewicz
i Kwitek
7.00 + Maria Lewek (greg.)
7.30 + Józefa (f) i + Jan Pitera
18.00 1. + Ryszard Zaleski – int. od

24.11.2017 PI¥TEK
6.30 + Tomasz Grzywna – int. od rodziny Fornal
7.00 + Maria Lewek (greg.)
7.30 O Zbawienie wieczne dla + ks. Tomasza – int. od Ko³a Przyjació³ Radia Maryja

20.11.2017 PONIEDZIA£EK
6.30 + Katarzyna i Józef Hajduk
7.00 + Maria Lewek (greg.)
7.30 + Józefa (f), + Stanis³aw, + El¿bieta i + Jan D¹browscy
18.00 1. O Pio
2. + W³adys³aw Szychowski – int. od
s¹siadów
3. ++ zmarli z rodziny Robaków i Krawczyków

26.11.2017 NIEDZIELA
6.30 Za parafian
8.00 ++ Czes³awa (f) i Kazimierz
9.30 + Stanis³aw Kot w 10 rocz. œmierci
11.00 + Maria Lewek (greg.)
12.30 + Edward, + Jerzy i + Marcin Iwaniuk
16.00 + Genowefa Jaklik – int. od
wnuczki Agnieszki z rodzin¹
18.00 + Bronis³aw Jaklik oraz + Helena
i + Micha³ Jaklik
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