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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Czerwieñ  kolor krwi i mi³oci

Niedziela Palmowa to pozorny
triumf Jezusa
Chrystusa. S³awa
o Jego cudach,
uzdrowieniach
i wskrzeszeniu
£azarza dociera³a
do najdalszych
zak¹tków Palestyny. Ludzie dowiedzieli siê, ¿e
przybêdzie na obchody Paschy do
Jerozolimy. Dlatego wje¿d¿aj¹cego na osio³ku Jezusa witaj¹ t³umy,
wiwatuj¹ce na
Jego czeæ (por.
Mk 11, 1-10).
Chwa³a ta jednak
szybko przemija
i ju¿ niemal¿e czeka na Niego ciê¿kie i szorstkie
brzemiê krzy¿a.
O tej nieuchronnoci Chrystusowej Mêki przypomina
nam
w Niedzielê Palmow¹ czerwony
kolor szat u¿ywany w liturgii oraz
uroczyste czytanie Mêki Pañskiej.
Próbowa³em w internecie szukaæ

ilustracji malarskiej Niedzieli Palmowej. Co ciekawe, przedstawieñ tych
(C.d. na s. 2)

2
(C.d. ze s. 1)
w sztuce jest stosunkowo niewiele.
Znalaz³em zaledwie kilka, w tym wiêkszoæ autorstwa malarzy w³oskich
pocz¹tku XIV w.: Giotto, Duccio di Buonisegna czy Lorenzettiego. Warto
przez chwilê przygl¹dn¹æ siê obrazowi Mistrza ze Sieny  Duccio, który
by³ ojcem malarstwa sieneñskiego.
Jest to fragment wiêkszego przedstawienia Pasji Chrystusa (z lat 13091312) i znajduje siê w Muzeum Katedralnym w Sienie. Na p³aszczynie
obrazu widaæ z lewej dolnej strony
Jezusa na osio³ku, obok ol¹tko
i za nim towarzysz¹cy mu aposto³owie. Przed nimi postacie witaj¹cych Jezusa mieszkañców Jerozolimy; s¹ doroli i dzieci, niektórzy trzymaj¹
w rêkach ga³¹zki, jeden rozciela czerwony p³aszcz przed Jezusem. Grupa

osób przygl¹da siê wydarzeniu oparta na niewysokim murze, inni wspinaj¹ siê na drzewa, w poszukiwaniu
ga³¹zek na powitanie. W g³êbi dojrzeæ
mo¿na piêkn¹ bramê prowadz¹c¹
do Jerozolimy i, jeszcze dalej, wspania³e wie¿e wiêtego Miasta.
W tej gotyckiej jeszcze w stylu ilustracji najbardziej pora¿a mnie kolor
czerwony, obecny niemal w ka¿dym
zakamarku. Czerwona jest suknia
Jezusa, przykryta niebieskim p³aszczem, czerwone s¹ szaty wiêkszoci
aposto³ów i innych ludzkich postaci.
Krwistoczerwony jest p³aszcz, który
ciele pod nogi cz³owiek witaj¹cy
Jezusa, a nawet droga, któr¹ pod¹¿a
Jezus. Czerwonawy odcieñ maj¹ tak¿e
mury miasta, w którym dobiegnie koñca ziemska wêdrówka Jezusa.
Patrz¹c na obraz sieneñskiego

artysty zastanawiam siê nad wymow¹
czerwieni. To kolor mi³oci i kolor krwi,
któr¹ Chrystus przela³ dla naszego
zbawienia. To barwa Niedzieli Palmowej  bo przypomina ju¿ o zbli¿aj¹cej
siê Mêce Zbawiciela. Nie wiem, czy
mia³ to na myli autor obrazu, ale gdy
kontemplujemy jego dzie³o czerwieñ
jest dla nas ostrze¿eniem. Pozorna sielanka radoci szybko zniknie, a wjazd
Jezusa do Jerozolimy jest tylko pozornie zapowiedzi¹ spokoju. Ju¿ wkrótce
czeka na Jezusa krzy¿, z którego sp³yn¹ purpurowe strugi krwi. Krwi, która
stanie siê dla nas znakiem zbawienia.
ks. Tomasz Grzywna
Na reprodukcji w gazetce nie
bêdzie widoczny kolor obrazu, dlatego zachêcam do obejrzenia go na
stronie internetowej: www.wga.hu

Pos³uga duszpasterska ks. Antoniego Porêbskiego
(C.d. z poprzedniego numeru)
Trudne problemy
¿ycia kap³añskiego

Dokumenty skrzêtnie zgromadzone w Archiwum wskazuj¹, ¿e nie³atwe
by³o ¿ycie ks. Antoniego Porêbskiego. Niejednokrotnie by³ szkalowany,
a¿ do szanta¿u w³¹cznie. Tak by³ w roku
1959, kiedy to otrzymywa³ anonimowe listy z ¿¹daniem okupu. Tych listów by³o a¿ siedem, przez ca³y miesi¹c maj. Groby tam zawarte by³y
bardzo ostre, a¿ do pozbawienia go
¿ycia. Komenda Milicji Obywatelskiej
w Rrzeszowie wykry³a przestêpcê 
aferzystê. Ks. dziekan zrewan¿owa³ siê
ofiar¹ trzech tysiêcy z³otych na rzecz
MO, które to pieni¹dze Komenda przeznaczy³a na budowê tysi¹ca szkó³
z okazji 1000-lecia pañstwa polskiego
 jak motywowano1 .
Ks. Porêbski okaza³ piêkny gest
chrzecijañskiego mi³osierdzia, kiedy
z³o¿y³ nastêpuj¹ce owiadczenie:
Niniejszym owiadczam, ¿e w stosunku do oskar¿onego (tu imiê i nazwisko  A. S.), który czynem przestêpczym zaatakowa³ koció³
parafialny Przemienienia Pañskiego

i ni¿ej podpisanego, jako proboszcza
tego¿ kocio³a, nie ¿ywiê ¿adnej urazy
i chêtnie darujê mu krzywdê, jak¹ mi
wyrz¹dzi³, i gdyby to le¿a³o w zakresie
mych mo¿liwoci wyrazi³bym zgodê na
umorzenie tej sprawy z nastêpuj¹cych
przyczyn:
1/ czyn przestêpczy obwinionego mia³
miejsce na terenie kocio³a, który jest
orodkiem ¿ycia religijnego parafii.
Wprawdzie obwiniony sam wybra³ to
miejsce, - mimo wszystko nie chcia³bym, aby obwiniony czu³ kiedykolwiek w ¿yciu najmniejszy uraz do kocio³a, religii, wiary.
2/ ¿al mi jego rodziców, zw³aszcza matki, która wychowywa³a obwinionego
na dobrego cz³owieka i bardzo bola³a,
widz¹c syna na ³awie przestêpców
przed S¹dem.
3/ jako proboszcz parafii reprezentujê
i g³oszê mi³oæ i mi³osierdzie w myl
zasad religii katolickiej, dlatego najchêtniej chcê mi³oæ i mi³osierdzie okazaæ obwinionemu, wszystko mu darujê, mimo ¿e w zeznaniach swych broni³
siê, miotaj¹c na mnie oszczerstwa, wszystko mu przebaczam i proszê
P. Boga, by (....imiê i nazwisko  A.S.)
wszystko przebaczy³.
Równoczenie najuprzejmiej pro-

szê Wysoki S¹d o okazanie (... imiê
i nazwisko  A.S.) jak najdalej id¹cej
³askawoci2 .
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, w Sanoku, zwraca³o siê tak¿e do ks. Porêbskiego z prob¹ o stawienie w gabinecie Przewodnicz¹cego
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W tece parafialnej znalaz³y siê
dwa jednobrzmi¹ce pisma, z ró¿nymi
datami, zapraszaj¹ce Ks. Proboszcza
na rozmowê. Z tonu listu i nastêpuj¹cych po sobie dat (7 i 8 wrzesieñ)
wynika³oby, ¿e chodzi³o o wa¿ne zagadnienia, skoro zaproszenia przekazywano dzieñ po dniu 3 . Wiemy,
¿e chodzi³o o usuniêcie nauki religii
ze szko³y i uspokojenie rodziców, którzy
przeciwko tej bezprawnej decyzji zdecydowanie zaprotestowali.
Problemem trud-
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nym, choæ nie najwa¿niejszym, by³a
sprawa utrzymania i prowadzenia
plebanii, kiedy to ks. Porêbski zwróci³
siê z prob¹ do Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej o pozwolenie w drodze wyj¹tku na przechowywanie kur
obok plebanii, gdy¿ ma on, jako proboszcz, obowi¹zki reprezentacyjne,
a dochody natomiast s¹ bardzo nik³e, ¿adnej gospodarki nie prowadzê
 motywowa³  dlatego w³asne kury
przynajmniej bardzo wiele u³atwiaj¹ mi
prowadzenie domu4 , a trzeba zauwa¿yæ, ¿e na codziennym utrzymaniu by³o
siedem osób.
Odpowied by³a odmowna: Stosowanie wyj¹tków w tym zakresie
podwa¿y³oby praworz¹dnoæ i stworzy³oby precedens dla innych zainteresowanych w hodowli zwierz¹t gospodarskich, co równa³oby siê
zniesieniu stref sanitarnych5 . Nieco
wczeniej Miejska Komisja Sanitarno  Porz¹dkowa przeprowadzaj¹c
kontrole sanitarne (...) zausterkowa³a
brak pokrywy do mietnika co sprzyja
roznoszeniu siê zarazków chorobotwórczych, oraz znajduj¹c¹ siê s³omê
w altanie, która stwarza nieestetyczny wygl¹d6 . Komisja poleci³a usun¹æ s³omê i dorobiæ pokrywê.
Niema³e trudnoci sprawia³o prowadzenie ksi¹g podatkowych czy p³acenie podatków, jak np. podatek od
napêdu elektrycznego do dzwonów!7 .
Podatki nadal siê p³aci, ale to chyba
kuriozalne wyszczególnienie! Na nic
zda³y siê interwencje, pisma, podatek
trzeba by³o zap³aciæ, bo tak orzek³ miejscowy Urz¹d Finansowy, a w razie
oporu zostanie ci¹gniêty w trybie
egzekucji administracyjnej8 . Wydzia³
Finansowy nie uwzglêdni³ odwo³ania
wniesionego do Urzêdu Wojewódzkiego do Rzeszowa, jak zreszt¹ ³atwo
by³o to przewidzieæ, i nale¿n¹ sumê
trzeba by³o uiciæ9 .
Rozporz¹dzenia kurialne dotycz¹ce
filmu, radia, telewizji i teatru.
Kuria Biskupia swoj¹ trosk¹ obejmowa³a ró¿ne dziedziny ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego, nie wspominaj¹c
o podstawowym, bo religijnym aspekcie ¿ycia. Lata powojenne to czas powstawania czy odradzania siê wielu
dziedzin kultury. Nie mog³y pozostaæ
na uboczu sfery ludzkich zaintereso-

wañ tak potê¿ne rodki spo³ecznego
oddzia³ywania, jak: film, radio, telewizja czy teatr. Istnia³o odpowiednie
Biuro Komisji Episkopatu dla Spraw
Filmu, Radia, Telewizji i Teatru. Biuro
to zajmowa³o siê opiniowaniem poszczególnych filmów, aby mo¿na je
by³o wykorzystaæ na katechezie czy
w gablotce parafialnej. Oceny te by³y
wywieszane na tablicy og³oszeñ parafialnych, a wiêc ogólnie dostêpne.
Czytamy m. in. w pimie skierowanym
do Rz¹dców kocio³ów miejskich Diecezji Przemyskiej:
Dzia³alnoæ ta ma na celu pouczanie wiernych o religijno  moralnej
wartoci filmu, uwiadamianie katolików i wychowanie ich do w³aciwego
rozumienia i korzystania z programów
filmowych oraz popieranie wszelkich
dobrych poczynañ z dziedziny filmu,
radia, telewizji i teatru. Popieranie tylko dobrych filmów w szerokim zakresie bêdzie mia³o wp³yw równie¿ na
rodzaj produkcji filmowej na przysz³oæ10 .
Informacje czy instrukcje w sprawie filmów nie ogranicza³y siê do jednorazowych wskazañ. Do parafii niejednokrotnie przychodzi³y informacje
dotycz¹ce wartoci wywietlanych
w danym okresie filmów. Pisa³
ks. bp Wojciech Tomaka, Wikariusz
Generalny:
Koció³ w. docenia rolê dobrego filmu w prowadzeniu ludzi do Boga.
Nie mo¿e jednak zamykaæ oczu na fakt,
¿e wiele filmów zdecydowanie szkodzi duchowemu ¿yciu wiernych11 .
Zachêca³ tak¿e, aby o wartoci filmów,
informowaæ zw³aszcza m³odzie¿
w szko³ach rednich.
4 kwietnia 1962 roku, Kuria Biskupia, prosi³a o nades³anie odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania:
1/ Czy w gablotkach parafialnych
przykocielnych wierni maj¹ sposobnoæ zapoznania siê z katolickimi ocenami filmów?
2/ Czy na zebraniach ksiê¿y Katechetów poruszane s¹ tematy zwi¹zane
z wywietlanymi filmami?
3/ W jaki sposób Ksiê¿a Katecheci
w szko³ach rednich wprowadzaj¹ m³odzie¿ do korzystania z katolickiej oceny filmu? Czy rozmawiaj¹ z m³odzie¿¹
na te tematy, jakie ewentualnie nasuwaj¹ siê im wnioski12 .
Odpowiedzi na te kwestie nale¿a-

³o przes³aæ do Kurii do dnia 25 kwietnia (1962). Nie zachowa³o siê jednak
sprawozdanie dotycz¹ce tych zagadnieñ.
(C.d.n.)
ks. Andrzej Skiba
1 Komenda Milicji Obywatelskiej woj.
Rzeszowskiego, Rzeszów, dnia
29.07.1959; L. AB-1121/59. Podpisa³
Naczelnik Wydzia³u Ogólnego Komendy MO woj. Rzeszowskiego, kpt
S. £omnicki.
2 Owiadczenie, Sanok, dnia
14.08.1959. Jest to dokument bez podpisu ks. Porêbskiego.
3 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Sanok, dnia 7.09.1959; L. Or. I4 a/30/59 oraz L.Or.I-4a/30/59. Raz
podpisany jest jeden z cz³onków Prezydium, drugim razem zastêpca przewodnicz¹cego.
4 Sanok, dnia 17.04.1962.
5 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sanoku, dnia 30.07.1962; L.dz.
O. A. III  60/62.
6 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Sanok, dnia 12.05.1962; L:SK.III2/8/62.
7 Urz¹d Parafialny, Sanok, 29.05.1962;
L. 114/62, List do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydzia³
Finansowy w Rzeszowie przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej,
Wydzia³ Finansowy w Sanoku.
8 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku, Wydzia³ Finansowy,
z dnia 30.05.1962; L:Fn.:III-241/355/62.
9 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Nr Fn.IV  R. O. O. d.  20/
60, z dnia 24.11.1962.
10 Kuria Biskupia, Przemyl, dnia
30.091959; L. 4546/59.
11 Kuria Biskupia, Przemyl, dnia
14.12.1961; L. 6058/61.
12 Kuria Biskupia, Przemyl, dnia
4.04.1962; L. 1557/62.
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Mi³oæ Boga  bliniego  samego siebie

(zasadnicze myli jednego z kazañ rekolekcyjnych wyg³oszonych
w dniu 2 kwietnia, przez o. Tadeusza Zaporowskiego, jezuitê, w niedzielê,
podczas jednej ze Mszy wiêtych).
Rekolekcje to czas spotkania
z Bogiem. To On zaaran¿owa³ to spotkanie. Pos³u¿y³ siê ludmi: ksiêdzem
proboszczem i mn¹ oraz innymi.
Wyznaczy³ nam spotkanie. Trudno
by³oby nie przyjæ. Rekolekcje to czas
szczególnej ³aski, to zgromadzenie
ludu, na które Pan wo³a. On puka do
naszych sumieñ. Powinnimy na te
spotkania przychodziæ, bo to nasz
obowi¹zek, aby pog³êbiæ swoj¹ wiarê
i w ten sposób nadaæ sens naszemu
¿yciu; nadaæ sens szczególnie wtedy,
kiedy przyjd¹ trudne chwile, a one
przychodz¹ na ka¿dego. Cz³owiek,
który w ¿yciu nie spotka³ Chrystusa,
przechodzi trudne chwile. ¯ycie bez
Chrystusa traci sens. Przez udzia³
w rekolekcjach mo¿na zyskaæ odpust
zupe³ny
Mo¿na go ofiarowaæ
za zmar³ych, za dusze w czyæcu cierpi¹ce. Trzeba byæ przynajmniej na
trzech naukach. Skorzystajmy z czasu
rekolekcji, aby co osi¹gn¹æ w ¿yciu,
odnowiæ siê wewnêtrznie, odnowiæ
w sobie obraz Boga.
¯ycie cz³owieka, to tako trójnóg,
na który sk³adaj¹ siê: ja³mu¿na, post
i modlitwa. Ja³mu¿na to twoja relacja
do bliniego, to twoje uk³ady z blinimi. Z tych uk³adów z blinimi bêdziemy s¹dzeni; z mi³oci do bliniego.
Blini jest czasem nieprzyjemny, odpychaj¹cy, okrutny, cuchn¹cy, czasem
nam przeszkadza, nie pozwala, aby go
kochaæ, wszystko robi, aby utrudniæ
nam ¿ycie. Blini to ten, który nas

wybiera. Staje na naszych drogach
¿ycia, nie zapowiada siê, po prostu
przychodzi. Ta mi³oæ wzglêdem bliniego, albo bêdzie za nami orêdowaæ,
albo bêdzie nas oskar¿aæ. Wzglêdem
bliniego mamy obowi¹zki. Katechizm
nam mówi o uczynkach mi³osiernych
co do duszy i co do cia³a. Co do duszy: grzesz¹cych upominaæ, nieumiejêtnych pouczaæ, w¹tpi¹cym dobrze
radziæ, strapionych pocieszaæ, krzywdy cierpliwie znosiæ, urazy chêtnie
darowaæ, modliæ siê za ¿ywych i umar³ych. To s¹ obowi¹zki wzglêdem bliniego; to tylko ich czêæ. Czasem nam
siê wydaje, ¿e wystarczy daæ bliniemu jaki pieni¹¿ek, aby mieæ wiêty
spokój. To jest z³e rozwi¹zanie, bo ten
biedny idzie i kupuje narkotyk, albo
alkohol. Wtedy zaci¹gam wobec Boga
i wobec niego d³ug. Dlatego s³usznie
mówi przys³owie: niech siê spoci pieni¹¿ek w twojej d³oni, zanim go dasz.
A poza tym, jeli ten biedny jest tak
biedny, to ty sam masz zadecydowaæ
jak mu pomóc. On nie mo¿e tob¹ rz¹dziæ. Nie pieni¹¿ek, ale mo¿e trzeba mu
kupiæ dwa metry ¿y³ki i haczyk, aby
poszed³ ³owiæ ryby. A mo¿e w inny
sposób mu pomóc. Chodzi o to, aby
twoja pomoc by³a wychowawcza, aby
stawia³a go na nogi, aby on sam zacz¹³ ¿yæ, dawaæ sobie radê. Bo jeli
dasz mu pieni¹¿ek, to on powie sobie:
no tak, dobrze mi siê ¿yje, po co szukaæ pracy. Jezus uzale¿ni³ nasze zbawienie od mi³oci bliniego. Odk¹d

zmartwychwsta³ zosta³ z nami, zosta³
w drugim cz³owieku. £atwo jest uklêkn¹æ przed tabernakulum, a tak trudno
sk³oniæ g³owê przed drugim cz³owiekiem, a w którym jest ten sam Bóg.
Wtedy nasz kark staje siê sztywny.
Papie¿ b³ogos³awi³ dzieckiem jak monstrancj¹. Ka¿dym cz³owiekiem mo¿na
b³ogos³awiæ jeli przyj¹³ on Komuniê
wiêt¹, bo w nim jest Bóg ¿ywy pod
postaci¹ Chleba, a cz³owiek to monstrancja, która ukazuje Boga. Trzeba
sobie mocno uwiadomiæ, ¿e Bóg jest
w drugim cz³owieku, w blinim:
by³em g³odny, a dalicie Mi jeæ; by³em spragniony, a dalicie Mi piæ; by³em przybyszem, a przyjêlicie Mnie;
by³em nagi, a przyodzialicie Mnie;
by³em chory, a odwiedzilicie Mnie;
by³em w wiêzieniu, a przyszlicie do
Mnie (Mt 25,35 n).
Codziennie z pogard¹, z lekcewa¿eniem mija³e Mnie na ulicy, jedzi³e
na zagraniczne wczasy do Austrii,
a Ja nie mia³em nawet za co kupiæ dzieciom ubranie. Jada³e w wykwintnych
restauracjach, a Moje dzieci g³odowa³y; wydawa³e fortuny na kosmetyki,
na fryzjera, a Ja zjada³em odpadki ze
mietnika. Jedzi³e luksusowym samochodem, a Ja nie mia³em na bilet;
wasze psy i koty by³y lepiej ¿ywione
ni¿ miliony ludzi na wiecie. Wed³ug
statystyki z ubieg³ego roku, dzi na
ca³ym wiecie umrze z g³odu sto
tysiêcy dzieci. W waszych domach
panowa³ luksus, przepych, zbytek,
a obok ¿yli ludzie w nêdzy, w biedzie,
a wy tego nawet nie zauwa¿ylicie.
By³em obok was, a wycie udawali,
¿e Mnie nie widzicie. I us³yszycie:
Idcie precz ode Mnie, przeklêci,
w ogieñ wieczny, przygotowany diab³u i jego anio³om! (Mt 25,41). I zdziwicie siê i zapytacie: Panie? Gdzie?
Kiedy? Na s¹dzie Bóg Sêdzia sprawiedliwy oddzieli sprawiedliwych od
niesprawiedliwych, jednych przygarnie, drugich oddali od siebie. Nasze
¿ycie jest szko³¹ mi³oci, szko³¹ dobroci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wszyscy jestemy w szkole Boga, wszyscy jeste-
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my Jego studentami. Pan Bóg jest
Wyk³adowc¹. Codziennie uczestniczymy w ró¿nych wyk³adach. Nie zawsze nawet zdajemy sobie sprawê
z tego jak na wiele sposobów przemawia do nas Pan Bóg: Przez wszystko
przemawia³e do mnie, Panie, i przez
burze, i grom, i witanie, i przyjacielsk¹ d³oñ i zapasy ze wiatem (Norwid). I mo¿emy dodaæ, ¿e tak¿e przez
twoj¹ ma³¿onkê, mê¿a, i przez cierpienie, i k³opoty, i operacjê, która ciê czeka, i przez dzieñ dzisiejszy taki ponury, brzydki, i przez piew ptaków,
i przez wschody i zachody s³oñca;
przez wszystko. A co z tego zrozumiesz, to ju¿ zale¿y od twojej wra¿liwoci, dobroci, delikatnoci. Bo trzeba nam wiedzieæ, ¿e ca³a historia
naszego ¿ycia to nie przypadek. To
wszystko, co siê dzieje w naszym ¿yciu, to, co jest gorzkie, to czego siê
wstydzimy, o czym chcielibymy zapomnieæ i co nie ujrza³oby wiat³a
dziennego, to jest twoja historia ¿ycia. W tej historii obecny jest Pan Bóg.
Dziêki tym ró¿nym przypadkom,
zmienia siê nasze ¿ycie. Kim bylibycie dzisiaj, gdybycie poszli swoj¹
drog¹? To Bóg nas prowadzi. Nieraz
siê buntujemy, spieramy, a to przecie¿
Bóg jest Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem. On
zna drogê naszego ¿ycia. Czêsto przychodzimy do Niego z planem naszego
¿ycia. Nie wszystko zrozumiemy
w naszym ¿yciu. S¹ sytuacje, które zrozumiemy dopiero po latach, zrozumiemy, jak by³y one wa¿ne, jak wiele nas
nauczy³y, choæ by³y nieraz trudne
i bolesne. Nie ma w ¿yciu przypadków,
wszystko ma sens. Ka¿de dowiadczenie sprawia, ¿e cz³owiek dojrzewa, uczy
siê pewnej m¹droci, przebaczenia,
zaczyna rozumieæ drugiego cz³owieka.
Jest to szko³a Boga. w. Bernard z Clairvouix powiada, ¿e jeli w jakiej
wspólnocie brakuje mnicha trudnego,
to trzeba go sprowadziæ z innej wspólnoty, bo musi byæ kto, kto bêdzie
poddawa³ egzaminowi nasz¹ dobroæ,
¿yczliwoæ, kto uczy³by przebaczenia,
Bo¿ej mi³oci. Mylê, ¿e Bogu trzeba
dziêkowaæ, ¿e w naszych domach jest
du¿o trudnych ludzi, którzy nas egzaminuj¹, sprawdzaj¹, bo dziêki nim widzimy na co staæ nasz¹ dobroæ czy
nasz¹ mi³oæ. Czasem bywa, ¿e nasza
z³oæ, bunt czy nienawiæ jest tak wielka, ¿e chcemy od niej uciec, chcemy

zostawiæ tego cz³owieka, ale z drugiej
strony uwiadamiamy sobie, ¿e jak
d³ugo ten blini negatywnie dzia³a
na ciebie, tak d³ugo on ma w³adzê nad
tob¹. Ma tê w³adzê nad tob¹ tak
d³ugo, dopóki go wewnêtrznie nie
zaakceptujesz, dopóki nie wyrzucisz
z serca ¿alu do niego. Trzeba go zaakceptowaæ.
Bóg, który ukocha³ ka¿dego z nas,
umieci³ nas w przepiêknej komnacie
królewskiej, której na imiê wiat. Ile¿
tu jest z³ota, zieleni, kwiatów, które
pachn¹ i kwitn¹ dla ciebie. Ju¿ za kilka
dni buchnie ta piêkna biel kwitn¹cych
sadów, jab³oni i czereni. To wszystko dla ciebie, to co kwitnie, co pachnie; ptaki, które piewaj¹ za darmo.
Nie karmisz ich, nie podlewasz, masz
wszystko za darmo. To ogromna
spi¿arnia Bo¿a pe³na tych darów. Te
dary s¹ potrzebne dla ciebie, aby
by³ dobry, aby nauczy³ siê kochaæ.
Ode mnie zale¿y, które z tych darów
wybiorê. W tym objawia siê twoja
dobroæ i twoja mi³oæ. Te dary s¹ po
to, aby móg³ stawaæ siê lepszym.
Rekolekcje s¹ po to, aby uwiadomiæ sobie, ¿e drugi cz³owiek jest
trudny, nieraz odpychaj¹cy, ale jest on
miar¹ mojej mi³oci, miar¹ mojej dobroci. Mi³oæ do cz³owieka, do Boga i do
samego siebie jest tak wa¿na. Mi³oæ
do Boga objawia siê w modlitwie.
Jak¿e czêsto modlitwa staje siê dla nas
wielkim trudem, k³opotem. Czêsto
bywa, ¿e na niej zasypiamy, o czym
innym mylimy. Pamiêtajcie, ¿e modlitwa jest potrzebna cz³owiekowi,
aby porozmawia³ ze Stwórc¹ o swoim
¿yciu, o tym co jest trudne, czego nie
mo¿e zrozumieæ, na co nie chce siê
zgodziæ. Trzeba przyjæ do Jezusa,
jak chory do lekarza. Szanujmy
formu³y modlitewne, do których
ju¿ przyzwyczailimy siê, ale trzeba
te¿ i sercem rozmawiaæ, mówiæ
z Bogiem, który ¿yje, który ma czu³e
serce. Rozmawiaæ o swoim ¿yciu,
o swoich problemach, a zakoñczyæ
piêkn¹, jedyn¹ modlitw¹, której
nauczy³ nas sam Pan Jezus:
Ojcze nasz. Wszystkie inne modlitwy pochodz¹ od cz³owieka, tylko ta
jedna pochodzi od Boga. Modlitwa
jest nam koniecznie potrzebna do
¿ycia. Bóg czeka na rozmowê ze swoim dzieckiem, tak jak matka czeka na
rozmowê ze swoim dzieckiem.

Wielki Post ma ten wydwiêk,
aby popatrzeæ na mi³oæ do samego
siebie, ¿eby zobaczyæ czym ja siê karmiê, czym siebie wype³niam. Ogl¹dam
filmy przyrodnicze. Ot, choæby sarna.
Jak ona oszczêdnie je, jak dobiera odpowiedni pokarm, witaminy, aby mieæ
smuk³¹ liniê, zwinnoæ, bo ma tylu
wrogów. Gdyby by³a t³usta, nie mia³aby zwinnoci i ³atwo móg³by j¹ dopaæ jaki nieprzyjaciel. Nam tak¿e potrzebna jest smuk³a, ³adna linia, aby
jaki zwierz w postaci cukrzycy czy
innej choroby nas nie napad³. Wielki
Post jest czasem, aby popatrzeæ na
siebie: czym siê karmiê, czym siê od¿ywiam, jak odpoczywam, czy siê w³aciwie leczê, mo¿e u¿ywam jakich niebezpiecznych u¿ywek, mo¿e karmiê siê
toksynami. Jakie s³owa wpadaj¹ do
mojego serca, kto mnie katechizuje,
jakich mam nauczycieli, kolegów, kole¿anki, czym oni mnie wype³niaj¹: czy
dobr¹ treci¹ czy pustk¹. A co ogl¹daj¹ moje oczy, jakie filmy mnie poci¹gaj¹? To przejaw mi³oci do samego
siebie. Trzeba popatrzeæ, czy nie zatruwam siebie, aby pe³niej kochaæ
Boga i bliniego. Wielki Post jest wspania³ym czasem, który pomaga mi popatrzeæ na wszystko czym ¿yjê i co
mnie otacza, w jakim idê kierunku.
Wielki Post jest czasem budzenia sumieñ, ale mo¿na zmarnowaæ ten czas,
jeli co innego nas bardziej poci¹ga.
Nikt nie mo¿e powiedzieæ, ¿e mamy
kiepsk¹ szko³ê, ¿e brakuje nam nauczycieli czy jakich pomocy. Wszystko
mamy, obymy tylko z tych pomocy
korzystali na drodze duchowego wzrostu.
Wys³ucha³ i zanotowa³
 ks. A. Skiba

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 15 (140) 9 kwietnia 2006 r.

6
Niedziela Palmowa czyli Mêki Pañskiej  09.04.2006.
Og³oszenia duszpasterskie.
1. Dzisiejsz¹ Niedziel¹ Palmow¹ rozpoczynamy czas Wielkiego Tygodnia.
Liturgia tych wiêtych dni stanowi
szczyt ca³ego Roku liturgicznego.
Przyczyniaj¹ siê one do pog³êbienia
naszej wiary ukazuj¹c nam w sposób
g³êboki tajemnice naszego zbawienia,
które okrelamy mianem Misterium
Paschalnego. Zapraszamy na te Wielkie i wiête Dni przygotowania do
wi¹t Wielkanocnych. Dowiadczenie
mówi, ¿e koció³ nasz w te dni jest
nape³niony po brzegi. Niech i w tym
roku bêdzie tak samo.
2. Dzi Gorzkie ¯ale o godzinie
17:00. Zapraszamy na to rzewne nabo¿eñstwo upamiêtniaj¹ce Mêkê Pana
Jezusa i cierpienia Jego Matki.
3. Jutro i we Wtorek w naszej i franciszkañskiej parafii spowied przedwi¹teczna. Spowiadaæ bêdziemy od
godziny 8:30  12:00 oraz od 14:00 
18:00. O godzinie 10:00 i 16:00 bêdzie
pó³godzinna przerwa. Bardzo prosimy,
aby nie odk³adaæ spowiedzi na póniejsze dni, gdy¿ wtedy nie dajemy
sobie rady, a niektórzy maj¹ do nas
pretensje. Nasze mo¿liwoci s¹ ograniczone.
4. W Wielki Czwartek Msza wiêta
Wieczerzy Pañskiej rozpocznie siê
o godzinie 18:00. Po Mszy w. nast¹pi
uroczyste przeniesienie Najwiêtszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do pó³nocy. Zachêcamy, aby w ten
sposób trwaæ z Jezusem na modlitwie
w Ogrójcu i zamkniêtym w Ciemnicy.
Odpowiedzmy na to wezwanie: Czuwajcie i módlcie siê. Wielki Czwartek
jest dniem kap³añskim, gdy¿ wspomi-

namy dzieñ ustanowienia Eucharystii
i kap³añstwa. To dzieñ wdziêcznoci
za te wielkie dary dla Ludu Bo¿ego,
a jednoczenie dzieñ modlitwy o nowe
powo³ania kap³añskie.
5. Wielki Pi¹tek, to dzieñ MÊKI PAÑSKIEJ. Od godzinie 7:00 rozpocznie siê
adoracja Najwiêtszego Sakramentu w
Ciemnicy. Drogê krzy¿ow¹ w tym
dniu rozpoczniemy o godzinie 8:30
i 17:15. Liturgiê ku czci Mêki Pañskiej
rozpoczniemy o godzinie 18:00. Na
zakoñczenie nast¹pi przeniesienie
Najwiêtszego Sakramentu do Bo¿ego Grobu, po czym rozpocznie siê adoracja. O godzinie 22:00  ju¿ tradycyjnie  ulicami naszego miasta
rozpoczniemy nabo¿eñstwo Drogi
krzy¿owej. Rozpocznie siê ono w naszym kociele, a zakoñczenie nast¹pi
w kociele Ojców Franciszkanów. Bêdzie to ekumeniczna Droga krzy¿owa.
6. W Wielki Pi¹tek obowi¹zuje post
cis³y i nie ma od niego dyspensy.
Wstrzymanie siê od pokarmów miêsnych obowi¹zuje wszystkich, którzy
ukoñczyli czternasty rok ¿ycia, natomiast post cis³y obowi¹zuje wiernych, którzy ukoñczyli osiemnasty rok
¿ycia, a nie rozpoczêli szeædziesi¹tego. Przepisy Kocio³a mówi¹ tak¿e,
aby i ci, którzy z racji m³odszego wieku nie s¹ zwi¹zani jeszcze prawem postu i wstrzemiêliwoci, byli wprowadzeni w autentycznego ducha
pokuty. Zachêcamy tak¿e  zgodnie
z tradycj¹  do zachowania postu
w Wielk¹ Sobotê, aby jak najgodniej
przygotowaæ siê do prze¿ywania najwiêkszej tajemnicy naszej wiêtej wiary, aby dziêki temu
z podnios³ym i otwartym sercem przyst¹piæ do radoci
Zmartwychwstania.
7.
W Wielki Pi¹tek o godzinie 17:40, rozpoczniemy Nowennê do Bo¿ego Mi³osierdzia.
8.
W Wielk¹ Sobotê trwamy na modlitwie przy Bo¿ym
Grobie rozwa¿aj¹c Mêkê i mieræ
naszego Zbawiciela.
9.
wiêcenie pokarmów
na stó³ wielkanocny rozpoczniemy od godziny 9:30 do 16:00.

Bêdziemy wiêciæ co pó³ godziny,
chyba, ¿e bêd¹ d³ugie kolejki oczekuj¹cych do wiêcenia, to wtedy ten
czas zostanie skrócony. Oczekiwanie
na wiêcenie wykorzystajmy na modlitwê. W przedsionku kocio³a  jak
ka¿dego roku  bêd¹ wystawione kosze, do których mo¿na bêdzie sk³adaæ
dary dla biednych, którzy korzystaj¹ z
Kuchni w. Brata Alberta. Mog¹ to byæ
jajka,
pieczywo,
wêdliny.
Bêdzie to piêkny gest z naszej strony.
10. UROCZYSTA WIGILIA PASCHALNA (Wielka Sobota) rozpocznie
siê o godzinie 20:00. Odprawimy tê
Wigiliê paschaln¹ o tej porze, gdy¿
przepisy mówi¹, ¿e wszystkie obrzêdy Wigilii Paschalnej odbywaj¹ siê
w nocy, nie wolno ich rozpocz¹æ zanim nie zapadnie noc. Prosimy przynieæ ze sob¹ wiece i tak je zabezpieczyæ, aby wosku nie zlewaæ na ³awki
czy na posadzkê, gdy¿ jest go bardzo
trudno wyczyciæ. wiece te zapalimy
od pascha³u, aby nam przypomina³y
Chrystusa, który jest WIAT£OCI¥
WIATA I NASZYM ZMARTWYCHWSTANIEM.
11. Procesjê i uroczyst¹ MSZÊ WIÊT¥ REZUREKCYJN¥ rozpoczniemy
o godzinie 6:00. Msze wiête w Niedzielê Zmartwychwstania jak i w Poniedzia³ek Wielkanocny odprawiaæ bêdziemy tak, jak w ka¿¹ niedzielê  jeli
chodzi o godziny rozpoczynania.
12. Dla Stro¿ów i P³owiec Liturgia
Wielkiego Pi¹tku rozpocznie siê o godzinie 17:00, za Liturgia Wielkiej Soboty o godzinie 19:00.
13. wiêcenie pokarmów w Stro¿ach
rozpoczniemy o godzinie 10:30,
a w P³owcach o godzinie 11:00.
14. Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ
tym wszystkim, którzy z³o¿yli ofiary na
kwiaty do Bo¿ego Grobu. Równie serdeczne podziêkowania sk³adamy
wszystkim Ofiarodawcom na odnawianie naszego o³tarza.
15. Chór ADORAMUS dzia³aj¹cy przy
naszej parafii, pod dyrekcj¹ Janusza
Ostrowskiego, serdecznie zaprasza na
Koncert Wielkopostny, który odbêdzie siê dnia 10 kwietnia ( w Wielki
Poniedzia³ek), w naszym kociele
o godzinie 18:45.
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Intencje w tygodniu
Od 10.04.do 16.04. 2006r.

W katechizacji przedma³¿eñskiej
w okresie Wielkiego Postu 2006 roku,
udzia³ wziêli:

Poniedzia³ek  10.04
6.30 + Józef (greg.)
7.00 .........................................................
7.30 + Agnieszka (greg.)
8.00 ..........................................................
18.00 1. + Krystyna Steliga 2 r. m.
2. za ¿ywych i umar³ych z rodziny
Bieleñ
3. + Franciszek Prusiecki
Wtorek  11.04
6.30 + Józef (greg.)
7.00 .........................................................
7.30 .........................................................
8.00 .........................................................
18.00 1. + Agnieszka (koniec greg.)
2. + Katarzyna i Andrzej
3. + Jerzy i W³adys³awa (f)
roda  12.04
6.30 + Józef, Marianna, Szymon Adamczak i Zbigniew Polit
7.00 + Józef (greg.)
7.30 ..........................................................
8.00 ..........................................................
18.00 1. + Józef i Wiktoria
2. + Marian
Wielki Czwartek - 13.04
18.00 1. Za Ojca w., Ojczyznê i Radio
Maryja
2. dziêkczynna za dar kap³añstwa,
o b³ogos³awieñstwo Bo¿e i o powo³ania
3. + Józef (greg.)
4. przeb³agalna za grzechy dla ca³ej
rodziny
Wielki Pi¹tek  14.04
Nie odprawia siê Mszy w.
Wielka Sobota  15.04
20.00 1. + Józef (greg.)
2. + W³adys³aw
Niedziela Wielkanocna  16.04
6.00 + Jadwiga i Zdzis³aw Bojarscy
8.00 .........................................................
9.00 (w wiêzieniu) - + Józef (greg.)
9.30 + Ewa 4 r. m.
11.00 za parafian
12.30 + Marcin Iwaniuk
16.00 + Maria (7 r. m.) i Bronis³aw (3 r.
m.)
18.00 + Aleksander Dobek
Stro¿e: + Józef

1. Adamek Monika  Sanok
2. Bal Jakub  Sanok
3. Bar Magdalena  Sanok
4. Borowiec W³odzimierz  Górki
5. Barzycka Marzena - Lesko
6. Bieleñ Katarzyna  Sanok
7. Bigos Sylwia  Sanok
8. B³a¿ Janusz - Trepcza
9. Bobola Ewelina  Sanok
10. Bochnak Edyta  Sanok
11. Bochnak Monika  Sanok
12. Bu³dak Piotr  Sanoczek
13. Bura Anna  Stro¿e Ma³e
14. Choma Wioleta  Zagórz
15. Czaja Joanna  Sanok
16. Czekaj £ukasz  Nowy £upków
17. Czeluniak Agnieszka  Sanok
18. Czerkies Iwona - Jab³onka
19. Czerkies Marcin  Sanok
20. Czy¿ Elwira  Sanok
21. Czy¿ Gracjan  Sanok
22. Cyganik Maciej  P³owce
23. Cyran Grzegorz  Rzeszów
24. Dobosz Piotr  Srogów Górny
25. Drwiêga Aneta  Sanok
26. Dusznik Tomasz  Sanok
27. Dyjach Kinga  Sanok
28. Dwornik Grzegorz  Kulaszne
29. Dzier¿awska Anita Maria  Prusiek
30. Dymiñska Monika  Sanok
31. Florek Magdalena - Górki
32. Florek Renata  Górki
33. Franos Katarzyna  Do³¿yca
34. Fundanicz  Ewelina - Sanok
35. Fusek Jadwiga  Tarnawa Górna
36. Gackowski Marcin - Sanok
37. Granat Natalia  Sanok
38. Grzyb Agnieszka - Bukowsko
39. Guba³a Alicja  Sanok
40. Ha³as Kinga  Sanok
41. Jurczak Artur  Sanok
42. Kabala Tomasz  Sanok
43. Karbowniczyn Jolanta  Za³u¿
44. Kar³owicz Marek  Sanok
45. Karwieñcz Dariusz  Sanok
46. Kaszowska Aneta  Bykowce
47. Kawa³ko Krzysztof  Kostarowce
48. Kogut Bogus³aw  Sanok
49. Kolbusz Sylwia  Sanok
50. Kopczak Piotr  Czertem
51. Kopiec El¿bieta - Sanok
52. Kosar Tomasz  Grabownica
53. Kowalski Arkadiusz  Zagórz
54. Kozimor Anna  Sanok
55. Koz³owski Jakub  Sanok

56. Koz³owski Zbigniew  Ho³uczków
57. Kramarczyk Piotr  P³owce
58. Krystyñska Aneta  Sanok
59. Kucharska Kamila  Sanok
60. Kuzicka Jolanta  Sanok
61. Kuzio Sylwester  Tyrawa Wo³oska
62. Lisowski Artur  Trepcza
63. £uc Mariusz  Sanok
64. £uczkowska Agata  Sanok
65. Majda Jacek  Sieniawa
66. Mazur Barbara  Sanok
67. Michalska Katarzyna  Sanok
68. Mika Pawe³  Sanok
69. Miko³ajek Agnieszka  Sanok
70. Miranowicz £ukasz  Sanok
71. Myrdak Tomasz  Sanok
72. Oleniacz Robert  Sanok
73. Orlikiewicz Marcin  Zagórz
74. Oryszczak Grzegorz  Sanok
75. Osenkowski Piotr - Sanok
76. Ostrowska Ewa  Sanok
77. Pêcherek Aneta  Sanok
78. Pêcherek Magdalena  Sieniawa
79. Piecuch Grzegorz  Sanok
80. Pielech Damian  Sanok
81. Podgórska Sabina  Sanok
82. Posiad³o Magdalena  Sanok
83. Padun Anna  Che³m
84. Przyby³a Mariusz  Sanok
85. Rogo Anna  Sanok
86. Rogowski Bart³omiej  Sanok
87. Ropel Beata  Zagórz
88. Ropel £ukasz  Zagórz
89. Ruchlewicz Agnieszka  Sanok
90. Sitek Ewa  Kostarowce
91. S³owik Tomasz - - Sanok
92. Sobolewski Pawe³ - Sanok
93. Solarz Edyta  Sanok
94. Sroka Artur  Rozpucie
95. Stabry³a Bernadetta  Sanok
96. Stabry³a Mariola  Jurowce
97. Staruchowicz Pawe³  Sanok
98. Suchecka Magdalena  Zagórz
99. Szczudlik Katarzyna  Sanok
100. Szwarc Anna  Sanoczek
101. wi¹tek Justyna  Sanok
102. Toczek Anna  Sanok
103. Turek Paulina Janina - Sanok
104. Wawrzyniak Elwira - Sanok
105. Wierdak Stanis³aw  Wujskie
106. Winiewski £ukasz  Sanok
107. Wojtowicz Marcin  Sanok
108. Woniak Stanis³aw  Sanok
109. Wójcicka Dorota  Sanok
110. Zaj¹c Dawid  Sanok
111. Za³¹czkowska Joanna  Stro¿e Ma³e
112. Zygmunt Micha³ - Lesko
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Panie, chcemy ujrzeæ Jezusa
(Msza w. w pierwsz¹ rocznicê mierci
Jana Paw³a II  02.04.2006).

W dniach 1-3 kwietnia (sobotaponiedzia³ek) obchodzilimy uroczycie Pierwsz¹ Rocznicê mierci S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II. Ju¿ w sobotê,
o godz. 20.00, mia³o miejsce czuwanie
modlitewne przygotowane przez
Krucjatê Eucharystyczn¹ i s. Anetê.
W niedzielê na Mszy w. dla dzieci wyst¹pi³y Souliki. Centrum obchodów
rocznicy by³a Msza wiêta w niedzielê o godzinie 20.00. Zebra³o siê na niej
wielu parafian, pragn¹cych oddaæ
ho³d Wielkiemu Rodakowi. Uroczyste
kazanie wyg³osi³ ks. Proboszcz
Andrzej Skiba, a animacjê muzyczn¹
prowadzi³ zespó³ Soul. Po Mszy w.
zespó³ Soul wykona³ kilka utworów
muzycznych, a o godzinie 21.37 nasta³a modlitewna cisza. W zadumie
milczenia dziêkowalimy za pontyfikat
Papie¿a Pielgrzyma i prosilimy o jego
beatyfikacjê.
W poniedzia³ek o godzinie 11.00
na Mszy w. zgromadzi³y siê dzieci
Szko³y Podstawowej nr 2 wraz z nauczycielami. Wed³ug zamys³u wychowawców tak¿e ta Msza w. mia³a przypominaæ o wielkiej postaci, jak¹ by³
dla nas Ojciec wiêty. Homiliê wyg³osi³ ni¿ej podpisany, liturgiê przygotowa³a p. El¿bieta Sobolewska, katechetka, wraz ze schol¹. Na zakoñczenie
zapiewalimy Barkê, ulubion¹
pieñ Jana Paw³a II. Mamy nadziejê,
¿e dziêki takim inicjatywom tak¿e m³ode pokolenie zapamiêta na zawsze
przes³anie Papie¿a Polaka.
ks. Tomasz Grzywna

Przed chwil¹ us³yszelimy s³owa
wypowiedziane przez Greków do aposto³a Filipa,
a przekazane nam w Ewangelii:
Panie, chcemy ujrzeæ Jezusa.
Grecy szukali dojcia do Jezusa, szukali protekcji.
Sam Filip nie odwa¿y³ siê pójæ z tym
do Jezusa.
Poprosi³ aposto³a Andrzeja.
Mistrz odpowiada na to zainteresowanie Jego osob¹:
Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam:
Je¿eli ziarno pszenicy wpad³szy w ziemiê nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale je¿eli obumrze,
przynosi plon obfity. ( )
A Ja, gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony,
przyci¹gnê wszystkich do siebie.
Dzi mija rok od mierci nieod¿a³owanego Ojca wiêtego, Jana Paw³a II.
Pamiêtamy ubieg³oroczne spotkania
przy o³tarzu, na wiêtej Eucharystii.
Przez wiele dni karmilimy siê rozwa¿aniem papieskiej nauki.
Dzi za poetk¹, Stefani¹ Ma³ysa, chcielibymy powtórzyæ s³owa:
Janie Pawle nasz rodaku,
ty najwiêkszy wzór Polaków
wci¹¿ w Ojczynie jeste ¿ywy
choæ ogl¹dasz tron prawdziwy.
Dzi, Ojcze wiêty, S³ugo Bo¿y,
stoisz w oknie domu swojego Ojca,
któremu wiernie s³u¿y³e przez ca³e lata
kap³añskiej i papieskiej pos³ugi.
By³e prawdziwie S³ug¹ swojego
Pana.

Rok temu strumieñ Twojego ¿ycia dop³yn¹³ do oceanu wiecznoci.
Dzi na fali zdumieñ przychodzimy,
aby z niej wy³oni³o siê kolejne dla nas
przes³anie.
Doszed³e do ród³a, które jest pocz¹tkiem wszystkiego.
Pisa³e:
Jeli chcesz znaleæ ród³o,
musisz iæ do góry, pod pr¹d.
Przedzieraj siê, szukaj, nie ustêpuj,
wiesz, ¿e ono musi tu gdzie byæ 
Gdzie jeste, ród³o? Gdzie jeste,
ród³o?!
W godzinie swojej mierci pozna³e
tajemnicê pocz¹tku.
Odszed³e od nas,
aby trwaæ w obecnoci Jezusa Chrystusa, Jedynego i Najwy¿szego Kap³ana.
Przez ca³e swoje ¿ycie sia³e obficie
s³owo Bo¿e;
zachêca³e do ¿ycia wed³ug zasad
Ewangelii i nauki Kocio³a.
Sam dawa³e wietlany przyk³ad wiernoci Chrystusowi.
Sam dawa³e wietlany przyk³ad umi³owania Kocio³a  Ludu Bo¿ego.
Przemierza³e ca³y wiat,
aby g³osiæ naukê o Królestwie Bo¿ym.
By³e jak ptak, który na skrzyd³ach
samolotów
wzbija³ siê w przestworza niebieskie,
aby patrzeæ na piêkno Bo¿ego wiata,
aby wypatrywaæ kolejnych miejsc na
ewangelizacjê ludów i narodów.
Dobieg³o koñca Twoje pracowite ¿ycie,
usta³y si³y fizyczne, zmêczone, spracowane serce odmówi³o dalszej pracy.
Obumar³o jak ziarno pszeniczne,
aby wydaæ plon.
Odszed³e,
ale nadal jeste z nami przez wiêtych
obcowanie,
przez nasz¹ pamiêæ,
przez nasze modlitwy,
przez nasze nawiedziny Twojego grobu.
Dzi ziarno Twojego ¿ycia przynosi
plon obfity.
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Nie umilkn¹³e, ludzie nie zapomnieli
o Tobie.
Krzyczy o tym ca³y wiat,
a szczególnie nasza Ojczyzna.
Tyle wspomnieñ przechowujemy
w pok³adach swojego serca i swojej
pamiêci.
Wspominamy, modlimy siê Jestemy z Tob¹!
Podczas Pielgrzymki do Ojczyzny,
w dniu 9 czerwca 1997 roku,
helikopter papieski zatoczy³ kr¹g nad
Beskidem i Bieszczadami.
Wtedy, Ojcze wiêty, powiedzia³e:
Wiele tym górom zawdziêczam.
Kocha³e góry, bo one ucz¹ pokory,
umiaru, ascezy, s³u¿ebnoci,
ich majestat prowadzi do majestatu
samego Boga, Stwórcy wszechwiata.
Bêd¹c nastêpc¹ w. Piotra by³e cz³owiekiem wielkiej pokory.
Od Chrystusa uczy³e siê pokory
i pos³ugi kap³añskiej.
Przed Bo¿ym majestatem z g³êbok¹
czci¹ i wiar¹ pada³e na kolana.
Z góry czerpa³e moc do tak wymagaj¹cej pos³ugi.
Najwy¿szy wspiera³ Ciê swoj¹ moc¹.
W Dzienniku alpejskim R. Cornuto
umieci³ takie s³owa:
Hart ducha, zdobyty w górach, poród gwiazd i wichrów
owocuje w dolinach w sta³oci serca
i niewzruszonoci ducha.
Dzi dziêkujemy Ci, Janie Pawle II Wielki,
bo tak Ciê wiat nazwa³,
za hart ducha,
za sta³oæ i niewzruszonoæ serca,
kiedy uczy³e nas kochaæ Pana Boga
i ludzi,
kiedy uczy³e nas wiernoci nauce
Kocio³a,
na który nieraz naciera³y ró¿norodne
fale z³ego ducha.
Niejednokrotnie odmawia³e s³owa
modlitwy:
Bo¿e jeste pe³en wiat³a  potê¿niejszy ni¿ góry odwieczne (Ps 76,5).
Dzi pozna³e Boga pe³nego wiat³a,
pozna³e Jezusa, który nazwa³ siebie
wiat³oci¹ wiata.
Piêkna jest wizja orszaku dziewiczego
Baranka z Ksiêgi Apokalipsy:
A oto baranek stoj¹cy na Górze Syjon,
a z Nim sto czterdzieci cztery tysi¹ce,
maj¹ce imiê Jego i imiê Jego Ojca wy-

pisane na czo³ach (12,1).
Dla Ciebie, Janie Pawle II,
spe³ni³y siê ju¿ te s³owa.
Znalaz³e siê w tym orszaku stoj¹cym
przed tronem Baranka,
bo ca³y wiat orzek³, ¿e jeste Santo
subito  wiêty natychmiast.
Dzi bierzesz udzia³ w uczcie mesjañskiej,
gdzie Pan zastêpów przygotowa³ dla
Ciebie ucztê na tej górze,
na Syjonie (por. Iz 25,6).
To wiêta Góra,
Góra o wymiarze eschatologicznym.
W dniu swojej mierci wst¹pi³e na
Górê Syjon,
do miasta Boga ¿yj¹cego,
Jeruzalem niebieskiego,
do niezliczonej liczby anio³ów,
na uroczyste zebranie, do Kocio³a
pierworodnych,
którzy s¹ zapisani w niebiosach, do
Boga,
który s¹dzi wszystkich, do duchów
sprawiedliwych,
które ju¿ dosz³y do celu, do Porednika Nowego Testamentu  Jezusa
(Hbr 12,22-24).
W Talmudzie jest podobno zapis:
Bacz, aby drzwi twego domu nie by³y
zamkniête wtedy,
kiedy siadasz do sto³u.
S³ugo s³ug Bo¿ych,
Janie Pawle II,
drzwi Watykanu by³y otwarte dla
wszystkich pielgrzymów czy turystów.
W ka¿d¹ rodê, i w ka¿d¹ niedzielê
przemawia³e
do wiwatuj¹cych rzesz wiernych.
Zawsze, obok katechezy czy modlitwy,

mia³e ¿yczliwe spojrzenie,
czasem jaki ¿art, dopowiedzenie,
a pod koniec ¿ycia tylko niemy gest
bezsilnoci.
To zbli¿a³o ludzi do siebie,
a Twoja otwartoæ by³a gotowoci¹
posiewu ziarna dobrego, przyjaznego,
choæ wymagaj¹cego s³owa.
Przez Twoje koncelebrowane Msze
wiête
zachêca³e ludzi wszystkich kontynentów
do zasiadania do sto³u s³owa Bo¿ego
i Chleba daj¹cego ¿ycie wieczne.
Tu¿ po wyborze na Stolicê Piotrow¹
zapisa³e w testamencie s³owa,
które po Twojej mierci obieg³y ca³y
wiat:
Nie pozostawiam po sobie w³asnoci.
Janie Pawle II,
Ty jednak zostawi³e nam skarb przeogromny, bezcenny,
a jest nim wiadectwo ¿arliwego umi³owania Jezusa Chrystusa,
ca³kowitego oddania siê Jemu,
pe³nej gotowoci do g³oszenia zbawczego orêdzia.
Z orêdziem Dobrej Nowiny dociera³e
do ludów i narodów ró¿nych ras i kultur.
Nios³e wszêdzie powszechne orêdzie
mi³oci i przebaczenia.
Przybywa³e jako Pielgrzym pokoju.
Stale pamiêta³e,
¿e jeste ca³kowicie w rêkach Boga,
co zapisa³e w testamencie.
Promieniowa³e rozwag¹, spokojem,
odwag¹ i nadziej¹.
(C.d. na s. 10)
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(C.d. ze s. 9)
Wyznawa³e zasadê:
Tobie, Panie, zaufa³em, nie zawstydzê siê na wieki.
Dzi niemia³o moglibymy zapytaæ:
a jaki dzi by³by nasz testament?
Kocha³e Koció³, a wyrazem tego
by³a encyklika Ecclesia de Eucharistia
(O Eucharystii w ¿yciu Kocio³a),
gdzie zapisa³e m. in.:
Chrystus umar³ za nas i wróci³ do Ojca
dopiero wtedy, gdy ustanowi³ Eucharystiê (n. 11).
Ojcze wiêty, Janie Pawle II,
Ty odszed³e od nas wtedy,
gdy przed swoj¹ mierci¹ i odejciem
do domu Ojca,
na wznios³¹ Górê Syjon,
przekaza³e nam tak g³êbok¹ naukê o
tajemnicy Eucharystii w ¿yciu Kocio³a.
Prowadzi³e ³ód Kocio³a po wzburzonych falach czasu,
kiedy to k³êbi³y siê ró¿ne ba³wany usi³uj¹ce zatopiæ czy zalaæ tê ³ód.
By³e jej dobrym sternikiem  jak Piotr.
Koció³ uobecnia zbawcze dzie³o
Chrystusa,
st¹d nie przez wszystkich jest on akceptowany,
bo przecie¿ istniej¹ moce ciemnoci,
owe wichry i nawa³nice historii.
Ponad 26 lat, mimo fizycznych dolegliwoci, choroby i cierpienia,
mocno trzyma³e ster Kocio³a.

Chcia³e, aby umacnia³a siê nasza wiara,
aby nasze ¿ycie by³o zgodne z Ewangeli¹,
aby by³o ono krystalicznie czyste,
wiête.
Dzi w zadumie wspominamy Ciebie,
jako najwiêkszego z Polaków.
Odszed³e do domu Ojca,
ale nadal jeste z nami,
bowiem Twoje nauki nie zosta³y od³o¿one do skarbca historii.
Warto z nich korzystaæ.
Pamiêtamy,
jak z wielk¹ moc¹ i trosk¹ apelowa³e
o ludzi sumienia,
o w³aciwy kszta³t tego najtajniejszego orodka i sanktuarium cz³owieka
 jak uczy Sobór.
Sumienie,
to nauczyciel,
wewnêtrzny przewodnik
i sêdzia oceniaj¹cy nasze czyny.
Apelowa³e o prawe sumienie,
aby nasze s¹dy by³y oparte na prawdzie,
aby dobro nazywaæ dobrem, a z³o nazywaæ z³em.
Apelowa³e,
aby nasze sumienia umia³y rozpoznaæ, jaka jest wola Bo¿a:
co jest dobre, co Bogu przyjemne i co
doskona³e (Rz 12,2).
Dobrze ukszta³towane sumienie wprowadza ³ad moralny,
porz¹dkuje nasze ¿ycie,
to jego fundament.
Byæ cz³owiekiem sumienia  poucza³e 
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 anga¿owaæ siê w dobro
i pomna¿aæ je w sobie i wokó³ siebie,
a tak¿e nie godziæ siê nigdy na z³o,
w myl s³ów w. 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,
sprawiedliwoci, mi³oci i pokoju,
w naszych rodzinach, w spo³ecznociach, w których ¿yjemy, i w ca³ej Ojczynie;
to znaczy tak¿e podejmowaæ odwa¿nie odpowiedzialnoæ za sprawy publiczne;
troszczyæ siê o dobro wspólne,
nie zamykaæ oczu na biedy i potrzeby
blinich .
Dzi wspominamy tamten kwietniowy
wieczór,
kiedy to ca³y wiat pogr¹¿y³ siê w zadumie nad tajemnic¹ przemijania,
nad tym,
co przynios³e wiatu i jak bêdzie wygl¹da³ ten wiat po Twoim,
Ojcze, odejciu.
Przez jaki czas trwalimy w p³aczu
i modlitwie.
W godzinie Twojego odejcia do domu
Ojca
najpierw rozko³ysa³o siê serce dzwonu w bazylice w. Piotra,
a potem,
za nim rozdzwoni³y siê dzwony
kocielne pewno na ca³ym wiecie,
bo w Polsce to na pewno.
Lud zgromadzony na Placu w. Piotra
w skupieniu patrzy³ na okna Twojej
rezydencji.
Nie wyszed³e ju¿ do m³odzie¿y,
ju¿ ich nie pozdrowi³e choæby gestem
rêki
Za Twojego, Ojcze, ¿ycia, m³odzie¿
lgnê³a do Ciebie.
I znowu za poetk¹ powtarzamy:
Ty m³odzie¿y przewodnikiem
Tobie ksiêga siê zamknê³a,
Ale m³odzie¿ j¹ podjê³a,
Czytaæ dzisiaj obiecuje
Za drogowskaz Ci dziêkuje.
Twe oblicze pamiêtamy
I za Tob¹ pod¹¿amy.
Wierni spontanicznie gromadzili siê
w kocio³ach,
uk³adali znicze w kszta³cie serca czy
³añcucha wiate³.
wiat wstrzyma³ oddech,
jakby zamar³ w bezruchu.
Wyciszyli siê politycy,
nie by³o przem¹drza³ych opinii i komentarzy.
W dniu Twojego, S³ugo Bo¿y, pogrzebu,
wiatr dokoñczy³ czytania ksiêgi Twojego ¿ycia.
By³ to jakby powiew Ducha wiêtego
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z czasu Zielonych wi¹t.
Dzi w rocznicê Twojego odejcia
gromadzimy siê w naszym kociele
parafialnym,
jak przed rokiem,
aby okazaæ Ci nasz¹ mi³oæ i nasz¹
wdziêcznoæ za wszystko,
co zrobi³e dla wiata, dla Kocio³a
i dla naszej Ojczyzny,
a tak¿e dla ka¿dego z nas.
Wdziêcznoæ  to pamiêæ serca.
Przez ponad 26 lat pos³ugi na Stolicy
Piotrowej,
ka¿dy z nas co otrzyma³ od Ciebie,
S³ugo Bo¿y.
Ka¿dy z nas zosta³ jako obdarowany
i ubogacony.
To, co otrzymalimy nie da siê uj¹æ
w procenty, wykresy czy statystyki.
To wszystko jest wielk¹ tajemnic¹
dzia³ania Pana Boga w naszych sercach  sumieniach.
Sta³o siê tak, dziêki Twojemu, Ojcze,
charyzmatowi,
dziêki Twojej wierze i mi³oci do ka¿dego cz³owieka.
Panie, nasz Bo¿e,
Tobie sk³adamy wielkie dziêkczynienie za dar Jana Paw³a II,
za Jego pos³ugê Kocio³owi i wszystkim ludziom dobrej woli.
Umacniaj nas nadal swoim s³owem,
po które trzeba siêgaæ,
i wstawiennictwem u tronu Najwy¿szego.
Dziêkujemy Ci za Twoj¹ otwartoæ na
problemy wiata i cz³owieka,
za troskê o godnoæ cz³owieka,
za szacunek dla ka¿dego ¿ycia od
chwili poczêcia, a¿ do naturalnej mierci.
Podziwialimy Ciê,
jak stawia³e czo³a wobec trudnych
i skomplikowanych problemów
wiata.
Nie ucieka³e od problemów,
choæ nie wszyscy chcieli Ciê s³uchaæ.
Nie potêpia³e nigdy cz³owieka s³abego, b³¹dz¹cego, inaczej myl¹cego,
dorastaj¹cego z trudem do wymogów
Ewangelii.
Nie ofiarowa³e te¿ taniej pociechy.
Stawia³e wysokie wymagania
w zakresie wiary i moralnoci chrzecijañskiej,
abymy byli prawdziwie dzieæmi
Bo¿ymi.
Dzi dziêkujemy za idea³ ¿ycia jaki
przed nami kreli³e,

a szczególnie przed m³odzie¿¹.
Dziêkujemy za niezliczon¹ iloæ katechez,
homilii, encyklik, adhortacji i listów
apostolskich,
za Twój wysi³ek w ewangelizowaniu.
Dzi wiemy, ¿e trzeba nam siêgaæ do
tego skarbca myli.
Do tego te¿ zachêcaj¹ nas nasi ksiê¿a
biskupi.
Dzi jestemy przekonani,
¿e jeste z nami,
¿e zmieni³e tylko adres przebywania.
Ju¿ od roku idziemy bez Ciebie, Ojcze,
S³ugo s³ug Bo¿ych.
Na dzisiejszym etapie naszego pielgrzymowania towarzyszy nam
Twój wierny wspó³pracownik,
obecnie Ojciec wiêty Benedykt XVI.
Ju¿ za niespe³na dwa miesi¹ce stanie
na naszej,
polskiej ziemi
i zawita do miejsc szczególnie Ci

drogich.
Bêdzie to rodzaj sp³aty d³ugu za tak
owocny i d³ugi pontyfikat
oraz zachêty do ¿ycia wed³ug zasad
Ewangelii.
Wiele musimy siê uczyæ,
bo nie zawsze bylimy pilnymi uczniami.
Nie zawsze w pe³ni korzystalimy
z Twojej, Ojcze, m¹droci.
Czasem bylimy podobni do uczniów
na wagarach.
Ucz nas  dzi  jak m¹drze korzystaæ
z daru wolnoci,
jak ten obszar z po¿ytkiem zagospodarowaæ.
Chroñ nas przed samowol¹, bylejakoci¹ ¿ycia.
Obymy nie zatracili tak bogatego dziedzictwa.
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Kazanie w czasie Mszy wiêtej
za poleg³ych i pomordowanych na Wschodzie,
wyg³oszone w dniu 31.03.2006.

Zwi¹zki Polaków ze Wschodem,
z polskimi zes³añcami datuj¹ siê ju¿ od
XVI wieku.
Nas jednak interesuje najnowsza historia ojczystych dziejów, czasy Drugiej Wojny wiatowej, kiedy to wielu
naszych Rodaków zosta³o deportowanych na Wschód, g³ównie na Syberiê
i stepy Kazachstanu. Warunki ¿ycia
tych ludzi by³y bardzo trudne, nieludzkie, st¹d mówi siê nieraz o nieludzkiej
ziemi, gdzie nasi Rodacy byli zsy³ani
do ³agrów i obozów. Mróz, g³ód, wyczerpanie ciê¿k¹, kator¿nicz¹ prac¹,
sia³y spustoszenie wród zes³añców.

Kataklizm Drugiej Wojny wiatowej
spowodowa³ dramat naszego Narodu.
Okupacja niemiecka i sowiecka dope³ni³y miary goryczy. Aresztowania, rozstrzeliwania, masowe deportacje, przymusowe, prace, wiêzienia, ³agry
i obozy  to gorzka rzeczywistoæ tamtych, ponurych lat.
Historycy dok³adnie okrelaj¹ liczbê zes³añców. W samym tylko wrzeniu 1939 roku do niewoli radzieckiej
dosta³o siê oko³o 220 tys. ¿o³nierzy
i oficerów Polskich Si³ Zbrojnych.
W niewoli znaleli siê tak¿e przedstawiciele inteligencji, pracowników na-

uki i duchowieñstwa. By³a to elita intelektualna Polski. Wród tej rzeszy
ludzi byli profesorowie wy¿szych
uczelni, lekarze, setki dziennikarzy, in¿ynierów, nauczycieli, duchownych
i dzia³aczy spo³ecznych. A có¿ powiedzieæ o oficerach, podoficerach, ¿andarmerii, o Korpusie Ochrony Pogranicza, Policji Pañstwowej czy stra¿y
wiêziennej. Jak¿e gronie brzmi¹ takie
miejscowoci, jak: Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Katyñ, Miednoje...
i setki miejsc, gdzie znaleli siê nasi
Rodacy.
Historia mówi, ¿e od 17 wrzenia
1939 roku do czerwca 1941 roku,
w³adze sowieckie deportowa³y oko³o
1,9 miliona polskich obywateli!1
Nie mo¿na podaæ dok³adnej liczby, bo
archiwa rosyjskie milcz¹!
Gdzie¿ Polacy nie byli deportowani!  Nad Morze Czarne, do Jakucji,
do Kraju Zabajkalskiego, do obwodów: irkuckiego, krasnojarskiego,
a³tajskiego, do Kazachstanu, za Ural,
obwód archangielski, do ³agrów czukockich, ko³ymskich, dolnoamurskich,
norylskich, tomskich, jakuckich, krasnojarskich i innych rozsianych po
ca³ej Syberii, jak Pó³wysep Kola czy
Workuta.
Warunki egzystencji uwiêzionych
i deportowanych by³y wszêdzie
podobne: g³ód, nêdza, choroby,
wszy i pluskwy, komary i muszka syberyjska, niewolnicza praca bez zap³aty w tajdze, kopalniach, zak³adach
przemys³owych, sowchozach i ko³chozach2 . Kibitki, a w nich zes³añcy,
tysi¹ce towarowych wagonów wype³nionych po brzegi skazañcami rusza³y co raz na Wschód, w nieznane.
Olbrzymie kompleksy ³agrów znajdowa³y siê tak¿e w Kazachstanie, na
Nowej Ziemi czy na Pó³wyspie Kola.
Ile¿ tych ludzi, kobiet i dzieci, zginê³o
w czasie samego transportu. Przecie¿
to by³y nieludzkie warunki!
Deportacja ludzi na Wschód by³a
skazywaniem ich na unicestwienie.
Dzi nikt nie potrafi powiedzieæ dok³adnie ilu Polaków tam zginê³o, ilu
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tam pozosta³o. Przybli¿one cyfry s¹
zatrwa¿aj¹ce! Z niektórych publikacji
wynika, ¿e do roku 1942 zmar³o na zes³aniu 400  415 tys. Polaków, nie licz¹c pomordowanych oficerów, inne
ród³a podaj¹ natomiast, ¿e w wyniku
niezmiernie trudnych, wrêcz tragicznych warunków egzystencji w miejscach odosobnienia, w obozach i wiêzieniach do maja 1943 zmar³o
przedwczenie oko³o 1 miliona Polaków.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e w
latach 1939  45 zmar³o lub zginê³o
wskutek represji sowieckich co najmniej 500 tys. naszych rodaków3 .Cyfry te dotycz¹ tylko samej Syberii, a
przecie¿ Polacy byli na ca³ym obszarze tego bezkresnego terytorium. Byli
tam do roku 1956. Ta cyfra jeszcze bardziej wzronie.
Czym zajmowali siê zes³añcy je¿eli
ju¿ dotarli na miejsce nieludzkiej wegetacji? Oni byli skazani na unicestwienie przez mordercz¹ pracê, kiedy
to kobiety i dzieci, gdy¿ mê¿czyni
najczêciej byli na wojnie, wykonywa³y najciê¿sze zajêcia. Praca trwa³a bez
ograniczenia, bez nale¿ytego odpoczynku, bez odpowiednich warunków
higienicznych, w niekiedy w bardzo
trudnych warunkach klimatycznych,
czêsto o g³odzie czy przy g³odowych
stawkach ¿ywieniowych. Wobec nieletnich stosowano przymus pracy,
a niekiedy oddzielano ich nawet od
rodziców. Usi³owano nadaæ im obywatelstwo sowieckie, przed którym
bronili siê Polacy. Zostali przez to ukarani pobytem w ³agrach i obozach pracy. Kobietom odbierano ich dzieci
i osadzano w rosyjskich domach dziecka. Wielu Polaków, którzy przyjêli obywatelstwo sowieckie, wcielano do
Armii Czerwonej. Ci, którym dane by³o
po wojnie wróciæ do wytêsknionej Ojczyzny, wracali tak¿e w wagonach towarowych, jako nêdzarze, odarci
z wszelkiego dobytku. Nie wszyscy
wrócili, bo  jak mówi¹ historycy 
dziesi¹tki, a mo¿e i nawet setki tysiêcy Polaków z³o¿y³o swoje koci na
bezkresnych przestrzeniach Rosji,
Syberii i Kazachstanu.
Wiadomoci na ten temat mo¿na
by³o zdobyæ dopiero po roku 1989,
gdy¿ szczelna cenzura socjalistycznego pañstwa nie zezwala³a, aby o przyjacio³ach pisaæ negatywnie, a prze-

cie¿ to by³a najwiêtsza prawda. St¹d
nawet nie wiadomo ilu Polaków zosta³o tam wywiezionych, gdy¿ nie zosta³y udostêpnione pe³ne listy aresztowanych i deportowanych.
Na temat losu zes³añców mo¿na
wiele siê dowiedzieæ czytaj¹c fachow¹ literaturê. Wszystko to w tym celu,
aby pamiêæ o tamtych czasach nie
przysch³a i aby prawda zosta³a ujawniona4 .
Wszyscy dobrze wiemy, co kryje
siê za zwrotem Golgota Wschodu,
co kryje siê za s³owem Gu³ag5 .
Jest to lektura przera¿aj¹ca, choæ nie
dotyczy samych Polaków, ale ukazuje
ona niespotykan¹ machinê przemylnie skonstruowanej zbrodni. Opisuje
nieludzkie warunki w jakich znaleli siê
zes³añcy, a szczególnie mieszkañcy
Gu³agu czyli sowieckich obozów koncentracyjnych. A ilu¿ ludzi zosta³o
wysiedlonych, zapêdzonych do nieludzkich warunków poni¿aj¹cych godnoæ cz³owieka.. Szli na wygnanie, do
odleg³ych wiosek i przysió³ków, bez
mo¿liwoci kontaktowania siê z najbli¿szymi. Tysi¹ce z nich zmar³o z g³odu, zimna i wyczerpania. ¯ycie wysiedleñców niewiele ró¿ni³o siê od ¿ycia
w Gu³agach, których by³o tysi¹ce.
By³o to ¿ycie potworne, nieznone
i nieludzkie, gdzie by³a bardzo wysoka miertelnoæ.
Czytam w historii:
Niew¹tpliwie bez powodu pierwsze
sowieckie obozy powsta³y bezporednio po krwawej, brutalnej i chaotycznej rewolucji padziernikowej. Zrodzony podczas rewolucji terror trwa³, a lata
wojny domowej sprawi³y, ¿e wielu
Rosjan uzna³o, ¿e nadszed³ ostateczny zmierzch cywilizacji. Wyroki mierci wydawano arbitralnie ( ) ludzi
rozstrzeliwano lub uwalniano bez powodu, kieruj¹c siê kaprysem6 .
W Zwi¹zku Sowieckim doby Stalina sposób ¿ycia nie ró¿ni³ siê fundamentalnie w obrêbie drutu kolczastego i poza nim, mo¿na co najwy¿ej
mówiæ o ró¿nym stopniu nasilenia
pewnych zjawisk7 .
Zjawiska represji znane s¹ w Rosji
od dawien dawna. Jeszcze w roku
1890, wielka s³awa literacka, Antoni
Czechow, opisuje swoje spostrze¿enia
z koloni karnej po³o¿onej na Pacyfiku,
na wyspie Sachalin:
Z ksi¹¿ek, które czyta³em i czytam,

wynika, ¿e zamêczylimy w wiêzieniach
miliony ludzi, zamêczyli za nic, bezmylnie, po barbarzyñsku; gnalimy
po mrozie zakutych w kajdany ludzi
dziesi¹tki tysiêcy wiorstw8 . Tak by³o
jeszcze za czasów carskich, a potem
za czasów stalinowskich ta praktyka
osi¹gnê³a swoje apogeum. Rosja wypracowa³a barbarzyñskie wzorce traktowania cz³owieka. System zes³añ
funkcjonowa³ ju¿ od XVII wieku. Zes³aniec nie musia³ byæ i najczêciej nie
by³ jakim przestêpc¹, ale wystarczy³o by miejscowa w³adza uzna³a jego
obecnoæ za szkodliw¹ dla porz¹dku
spo³ecznego9 , aby by³ wys³any na
olbrzymie terytoria, gdzie by³ pod
nadzorem policji. Nie wspominam tu o
pospolitych kryminalistach. Zsy³anie
ludzi na przymusow¹ pracê w warunkach ur¹gaj¹cych godnoci cz³owieka, nazywano katorg¹, przymusem.
Wzruszaj¹ce wiadectwo traktowania zes³añców mo¿na przeczytaæ
w ksi¹¿ce Sybiracy Podkarpacia,
w rozdziale Z opowiadania ¿o³nierza
KOP (Korpus Ochrony Pogranicza),
gdzie Kazimiera Rachwalska i Mieczys³aw Brekier, opisuj¹ tragiczny los Juliana Franciszka Daukszy, który znalaz³ siê na nieludzkiej ziemi
i przechodzi³ niezwykle trudne koleje
swojego losu. Dosta³ siê do niewoli
rosyjskiej, gdzie by³ przes³uchiwany,
torturowany, brutalnie traktowany, za
to, ¿e walczy³ z bolszewikami. ledztwo by³o prowadzone w sposób brutalny, wrêcz sadystyczny. Podarujmy
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sobie jego opis, bo mo¿na to przeczytaæ we wspomnianej ksi¹¿ce. By³ l¿ony i obra¿any. Ju¿ po powrocie do
Polski, do Sanoka, wspomina³, ¿e ilekroæ us³ysza³ obraliwe s³owa, myla³
sobie: Panie Jezu, Ty wiêcej cierpia³e. Do Polski wróci³ dopiero w roku
1955! Po wyniszczaj¹cym ledztwie
i torturach zosta³ skierowany do ciê¿kiej pracy przy wyrêbie lasu. Wspomniani autorzy pisz¹: Wiosn¹, kiedy
lody na rzekach stopnia³y, wiêniowie
zajmowali siê przewo¿eniem kloców
drewnianych do rzekw celu budowania tratw i sp³awiali je drog¹ wodn¹.
By³a to bardzo niebezpieczna praca.
Wielu wiêniów przy tej pracy ginê³o,
lub pozostawa³o kalekami10 . Wyroki
by³y drakoñskie, praca ponad si³y
zdrowego cz³owieka, a potem nieznony klimat, wyniszczaj¹cy zdrowie, bo
kilka razy by³ przemieszczany, ogromne ró¿nice temperatur, mizerne wy¿ywienie Julian wytrwa³!
Autorzy jego biogramu pisz¹:
W zdobytym gdzie zeszycie Julian
piêknym pismem napisa³ Litaniê loretañsk¹ oraz inne pieni i modlitwy,
które piewali w czasie spotkañ. Ten
zeszyt przywióz³ z sob¹ do Polski. ( ).
Dziêki silnej wierze w Boga nie traci³
nadziei, ¿e doczeka wolnoci i powróci do ojczyzny. Liczy³ lata i miesi¹ce11 .
Po d³ugiej poniewierce, po 16 latach wróci³ do Polski. To tylko jeden
z przyk³adów, jeden z ludzkich losów,
a takich zes³añców by³y tysi¹ce. On
by³ szczególnie ostro traktowany, bo
by³ ¿o³nierzem walcz¹cym z bolszewi-

kami. Z ka¿dego wspomnienia ludzi
deportowanych, wywiezionych
w g³¹b Rosji, tchnie ogromny dramat,
nostalgia za normalnoci¹, za swoimi,
za praktykami religijnymi.
O swoim tragicznym losie napisa³o wielu Polaków, którym uda³o siê
powróciæ do Ojczyzny. Pisali, jak brutalnie odbywa³y siê aresztowania, jak
pod eskort¹ ludzie pakowali najpotrzebniejsze rzeczy, jak prze¿ywali
swoje pierwsze dramaty, po których
lawinowo nastêpowa³y inne.
Wstrz¹saj¹cych zdarzeñ mo¿na by
wiele przytaczaæ. Ale w tej chwili nie
o to chodzi. Dzi chodzi o to, aby wspominaj¹c naszych Rodaków poleg³ych
i pomordowanych na Wschodzie,
modliæ siê za nich, o ich wieczne zbawienie. Dzi widzimy, jak wiele z³a mo¿e
wyrz¹dziæ cz³owiek cz³owiekowi, naród narodowi, przez swoje zalepienie, nienawiæ w imiê ob³¹kañczej
ideologii, imperialne zakusy mocarstwowe.
Spójrzmy na dzisiejsze pierwsze
czytanie z Ksiêgi M¹droci (2,1a.1222). Ju¿ pierwsze zdanie jest wielce mówi¹ce: Mylnie rozumuj¹c bezbo¿ni
mówili sobie: Zróbmy zasadzkê na
sprawiedliwego, bo nam niewygodny:
sprzeciwia siê naszym sprawom, zarzuca nam ³amanie prawa, wypomina
nam b³êdy naszych obyczajów
Dotknijmy go obelg¹ i katusz¹
Zas¹dmy go na mieræ haniebn¹
Tak pomyleli i pob³¹dzili, bo w³asna
z³oæ ich zalepi³a.
S³owa te wiadcz¹ o ludzkiej przewrotnoci w myleniu i postêpowaniu. Bywa, ¿e zalepienie i przewrotnoæ wczeniej czy póniej mci siê
na cz³owieku przewrotnym, uderza
w niego samego. Przewrotnoæ rodzi
zalepienie, przekonanie o swojej racji i nieomylnoci. To ludzie pozbawieni zasad szacunku do drugiego
cz³owieka, a w konsekwencji do narodu. To ludzie, którzy z pozycji si³y odmawiaj¹ drugiemu mo¿liwoci samodecydowania o swoim losie. To
lekcewa¿enie ogólnie przyjmowanych
zasad przez cywilizowane narody czy
jednostki. To akt barbarzyñstwa.
Polacy stanêli na drodze ob³¹kañczej ideologii wywo³anej przez rewolucjê padziernikow¹, nie pasowali do
zasad bezbo¿nego komunizmu. Kiedy
zabraknie Pana Boga w myleniu i po-

stêpowaniu, najczêciej nie ma ju¿ ¿adnych hamulców moralnych. Tak by³o
równie¿ w przypadku zasadzek urz¹dzanych na Pana Jezusa: zróbmy zasadzkê na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Niewygodnymi dla
komunistycznej ideologii byli ludzie
wykszta³ceni: lekarze, in¿ynierowie,
wojskowi, uczeni, duchowni, ludzie
majêtni, wiêc trzeba zrobiæ na nich zasadzkê, trzeba ich unicestwiæ przez
mordercz¹ pracê i nieludzkie warunki
¿ycia. Innych  rozstrzelaæ, postanowi³a w³adza komunistyczna. By³y to
decyzje zrodzone z poczucia nienawici i si³y, dziêki którym ten system
móg³ doæ d³ugo funkcjonowaæ. Prawda jednak jest mocniejsza od si³y. Jej
nie da siê unicestwiæ, choæ dokumenty mo¿na zamkn¹æ w szczelnie chronionych sejfach.
Ocena biblijna jest jednoznaczna:
w³asna z³oæ ich zalepi³a.
Gromadzimy siê na tej Mszy wiêtej, aby modliæ siê o wieczne zbawienie dla zmar³ych i pomordowanych na
Wschodzie. To jest nasza powinnoæ
i na tym pozostaniemy. Historycy nadal bêd¹ szukaæ róde³, które uka¿¹
w ca³ej pe³ni tragizm losów naszych
Rodaków zmar³ych czy pomordowanych na nieludzkiej ziemi. To jest ich
powinnoæ. Nam pozostaje ledzenie
wyników ich badañ, przechowywanie
w pamiêci Narodu tych bolesnych
zdarzeñ, wyci¹ganie z nich wniosków
i ... serdeczna, gor¹ca modlitwa za tych,
którzy tam spoczywaj¹, którym nie
dane by³o wróciæ do wytêsknionej
Ojczyzny.
Ks. Andrzej Skiba
1 Praca zbiorowa, Sybiracy Podkarpacia, wydawnictwo KaBe, Krosno
1998, s. 19.
2 Tam¿e, s. 20.
3 Tam¿e, s. 24.
4 Kazimierz Kaz Ostaszewicz, D³ugie
drogi Syberii, wydawnictwo PRYMAT,
Gdañsk 2000, s. 6.
5 Anne Applebaum, Gu³ag, wydawnictwo wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2005.
6 A. Applebaum, dz. czyt., s. 21.
7 Tam¿e, s. 22.
8 Tam¿e.
9 Tam¿e, s. 23.
10 Praca zbiorowa, Sybiracy , s. 204.
11 Tam¿e, s. 205.
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Umocnieni Duchem wiêtym

Ks. Bp Adam Szal w dniu 26 marca, w naszym kociele udzieli³ Sakramentu Bierzmowania M³odzie¿y z klas
trzecich z Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum
Nr 2. M³odzie¿ ta przygotowywa³a siê
do przyjêcia tego Sakramentu przez katechezê gimnazjaln¹ oraz comiesiêczne spotkania w swoich parafiach (franciszkañskiej i naszej). Sakrament en
przyjê³o 225 osób. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest to, ¿e  tak z naszej jak
i franciszkañskiej parafii  pewna grupa m³odzie¿y zrezygnowa³a z przygotowania i przyjêcia tego Sakramentu.
Jest to zjawisko nowe, niespotykane.
On wiadczy o poziomie religijnoci
tych m³odych ludzi, a mo¿e te¿ o rodowisku domowym i kole¿eñskim.
Po po³udniu, o godzinie 17:00,
w parafii Chrystusa Króla, Ksi¹dz
Biskup udzieli³ Sakramentu Bierzmowania m³odzie¿y z pozosta³ych parafii

dekanatu, a wiêc: Mrzyg³ód, Trepcza,
Bukowsko, Dudyñce, Nowotaniec,
Nowosielce, Pisarowce, Pielnia, Sanok
 Chrystus Król. Pozosta³a parafia
D¹brówka, której m³odzie¿ Sakrament
ten przyjmie w najbli¿sz¹ niedzielê po
wiêtach Wielkanocnych.
Oto nazwiska i imiona bierzmowanych w naszej parafii:
1. Adamiak Natalia
2. Bacior Mateusz
3. Bartosik Agnieszka
4. Biega Beata
5. Bogdanowicz Anna
6. Bojarska Aleksandra
7. Bryndza Karolina
8. Chmielowski Pawe³
9. Chuchla Maciej
10. Czajkowski Piotr
11. Czaszyñska Karolina
12. Demkowska Monika
13. Dendura Maria

14. Diamandakis Sara
15. Dobosz Ewelina
16. Domoñ Kamila
17. Dufrat Katarzyna
18. Ertanowska Delfina
19. Fedyn Bart³omiej
20. Gi¿ycki Dawid
21. G³ogowska Izabela
22. Gruszka Sabina
23. Halerz Micha³
24. Herbut Artur
25. Holizna Joanna
26. Izdebska Gabriela
27. Jagniszczak Karol
28. Kapustyñski Kacper
29. Kapica Katarzyna
30. Katyñski Szymon
31. Kawka Aleksandra
32. Kielar Marcin
33. Kita Joanna
34. Klepek Daniel
35. Klimkowska Ma³gorzata
36. Kocaj Joanna
37. Koczeñ Dominika
38. Kopeæ Jaros³aw
39. Kot Szymon
40. Kowal Karolina
41. Kramarczyk Pawe³
42. Kruczek Helena
43. Kucaba Mateusz
44. Kulisz Krystian
45. Longawa Patrycja
46. Lutecka Izabela
47. £obaziewicz Paulina
48. £omiñska Karolina
49. Macia Sandra
50. Malewska Kamila
51. Manikowska Sylwia
(C.d. na s. 16)
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52. Malak Agnieszka
53. Mazur Dorota
54. Mermer Wioleta
55. Moskal Bart³omiej
56. Mroziak Agnieszka
57. Mroszczyk Barbara
58. Nawój Mateusz
59. Niemiec Bart³omiej
60. Niemiec Maciej
61. Olbert Patryk
62. Olejarz Joanna
63. Oleniacz Grzegorz
64. Piecuch Aleksandra
65. Piotrowski Wojciech
66. Pisula Robert
67. P³oucha Aleksandra
68. Popio³ek £ukasz
69. Pyrcak Tomasz
70. Pytlik Daniel
71. Pyznarska Kamila
72. Radoñ Joanna
73. Rakoczy Barbara
74. Rzepka Natalia
75. Sa³aciak Ewa
76. Sawa Damian
77. Sawicka Katarzyna
78. Skorek Karol
79. Skrzypek Anna
80. Sobolak Iwona
81. So³tys Izabela
82. So³tysik Katarzyna
83. Stawarczyk Sylwia
84. Sucharzewska Ma³gorzata
85. Szantula Kamil
86. Szloch Edyta
87. Szpakiewicz Joanna
88. Szyndlar Marzena
89. nie¿ek Bart³omiej
90. Tatarska Ewelina
91. T³oczkowska Anna
92. Wajda Kamil
93. Wilczyñski Miros³aw
94. Winiewski Marek
95. Wo³k Krystian
96. Wójcik Justyna
97. Wyrzykowska Anita
98. Zabierowska Ewa
99. Za³¹czkowska Beata
100. Zimoñ Alicja
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