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Pierwsza encyklika Ojca wiêtego
Benedykta XVI przypomina prawdê
o wielkiej mi³oci Boga do cz³owieka. Jej tytu³ brzmi: Deus caritas est
 Bóg jest mi³oci¹. Ju¿ we wstêpie tej encykliki papie¿ przypomina
piêkne zdanie z Ewangelii w. Jana,
które dzisiaj s³yszymy w Ewangelii:

Tak Bóg umi³owa³ wiat, ¿e Syna
swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, mia³ ¿ycie
wieczne (J 3,16). Bóg nas umi³owa³
swoj¹ wielk¹, nieskoñczon¹ mi³oci¹!
(por. Ef 2,4  drugie czytanie). Pos³annictwo Bo¿ego Syna, Jego uni¿enie siê
(C.d. na s. 2)

2
(C.d. ze s. 1)
i Wcielenie, jest znakiem ogromnej
mi³oci Boga do cz³owieka. Jeli kto
w¹tpi w Bo¿¹ mi³oæ niech popatrzy
na krzy¿, gdzie to uni¿enie osi¹gnê³o
swój szczyt, swoje apogeum. Bóg zawieszony na drzewie krzy¿a, Bóg umieraj¹cy jako Ofiara za grzechy stworzenia - to przekonuje nas najbardziej
o g³êbi Bo¿ej mi³oci ku cz³owiekowi.
Najwa¿niejszym zadaniem cz³owieka, ¿yj¹cego na ziemi, jest poznaæ
mi³oæ Boga. Kto nie pozna mi³oci
Boga, nie jest zdolny pokochaæ Boga
i drugiego cz³owieka. Kto za uwierzy
mi³oci, zapragnie sam ¿yæ mi³oci¹.
Bêdzie trwaæ w Bogu, a Bóg bêdzie
trwa³ w nim (por. 1 J 4,16). Bóg stanie
siê dla niego ród³em mi³oci,
która bêdzie promieniowaæ. Poznanie
Bo¿ej mi³oci to fundament wiary

cz³owieka i jego dobrego ¿ycia,
dla którego Bóg nas stworzy³ (por. Ef
2,10  drugie czytanie).
Dzisiaj w Ewangelii Jezus przekonuje Nikodema, aby uwierzy³ tej wielkiej mi³oci Boga (J 3,14-21). Zapowiada, ¿e bêdzie wywy¿szony;
nie bêdzie to jednak wywy¿szenie na
tronie, ale na krzy¿u. Trudno zrozumieæ ten ogromny paradoks, ¿e poni¿enie krzy¿a jest wywy¿szeniem
mi³oci prawdziwej, ofiarnej, nieogarnionej. Czy Nikodem to zrozumia³?
Czy uwierzy³ Jezusowi? Nie znamy
dobrze jego dalszych losów, wiemy
tylko, ¿e jako cz³owiek wp³ywowy
pomóg³ ocaliæ cia³o Jezusa zdjête
z krzy¿a i pochowaæ je godnie (por.
J 19,39). Mo¿emy mieæ tylko nadziejê,
¿e zetkniêcie z krzy¿em Jezusa sta³o
siê dla niego prze³omem w rozumieniu

mi³oci i ¿e sam podj¹³ drogê chrzecijañskiego ¿ycia w mi³oci.
Chcê zakoñczyæ to rozwa¿anie
zwróceniem uwagi na temat przewodni tego Wielkiego Postu  na modlitwê. Ma ona cis³y zwi¹zek z mi³oci¹
Boga, do której dzi Chrystus przekonuje Nikodema i ka¿dego z nas.
Kto kocha chce przebywaæ blisko, jak
najbli¿ej, osoby, któr¹ kocha. Kto
kocha Boga, ten chce byæ blisko
Niego, ten gor¹co siê modli. Modlitwa jest przejawem wiary i mi³oci
do Boga. Jeli w Wielkim Pocie
nasza mi³oæ do Boga umacnia siê,
a nasze serce lgnie do Chrystusowego krzy¿a, niech siê to wyrazi w gor¹cej, gorliwej, pokornej modlitwie pod
krzy¿em naszego Zbawiciela.
ks. Tomasz Grzywna

Kapliczki i krzy¿e przydro¿ne...
(C.d. z poprzedniego numeru)
Samoucy i zawodowi
rzebiarze - artysta ludowy dawny
i wspó³czesny

Emocje towarzysz¹ce wykonywanej rzebie czy obrazowi sprzyja³y indywidualnemu traktowaniu tematyki.
Starano siê dostosowaæ do wzorców
kocielnych z uwzglêdnieniem swobody, na jak¹ zezwala³ ludowy charakter
twórcy. W tym momencie nale¿a³oby
zadaæ pytanie: kim by³ artysta, który
tworzy³ wizerunki wiêtych w ludowym wydaniu? Mo¿na siê oprzeæ na
definicyjnym okreleniu jakie podaje
Józef Grabowski. Wed³ug niego artysta ludowy to osoba, zajmuj¹ca siê
sztuk¹ i uto¿samiaj¹ca siê z ni¹. Ponadto pochodz¹ca z ma³ej miejscowo-

ci lub wsi. Do tej grupy zalicza siê
artystów, którzy tworz¹ sztukê a nie
naladuj¹ wytworów warstw okrelanych jako warstwy wykszta³cone.
¯ycie artysty ludowego w wiecie wyobrani znalaz³o ciekawy wyraz
w wykonywanych wiatkach. Czêsto
figury odziewano w szaty regionalne,
fryzowano na ówczenie panuj¹c¹
modê. Kocielne wzorce traci³y obowi¹zuj¹c¹ moc, a artysta ogranicza³ siê
do tematyki wiêtego oraz jego atrybutów. Resztê kszta³towa³ wed³ug w³asnych wyobra¿eñ. Mo¿na powiedzieæ
wiêcej, brak umiejêtnoci warsztatowych podsuwa³ pomys³y na poszukiwanie innych sposobów. Takich,
które odpowiada³yby wizji ludowego
artysty. Czasem wi¹tkarz k³ad³ nacisk na równowagê bry³, ich monumentalnoæ, czasem pos³ugiwa³ siê
jedynie form¹ daj¹c¹ w efekcie elementy dekoracyjne. Bardziej zdolni, czy
wprawieni w fachu (g³ównie stolarze),
starali siê nadaæ swojej rzebie poprawne proporcje, wiêkszy realizm.
Ale wród artystów ludowych byli
i tacy, którzy k³adli nacisk na symbolikê swoich dzie³. I to w³anie ich dzie³a
uchodz¹ za najcenniejsze, najciekawsze bo tworzone jakby poza czasem
i miejscem. Twórcy rzeb, dzia³aj¹cym

z wewnêtrznego impulsu, nikt nie przekazywa³ wiedzy o rzebiarstwie i jego
zasadach. Sami musieli nauczyæ siê
kszta³towaæ materia³, tak przecie¿ oporny, aby stworzyæ wi¹tka zachwycaj¹cego indywidualnoci¹. Oczywicie
nie stroni³ artysta od obserwacji figur
rzebionych w kocio³ach. Przypatrywanie siê rycinom, malarstwu wskazywa³o kierunek, wzór, który naladowa³ twórca ludowy. Jednak dzie³o
artysty ludowego zawiera³o ten unikalny pierwiastek charakteryzuj¹cy
spo³ecznoæ, w której tworzy³. Postaæ
Madonny, Dzieci¹tka posiada³a elementy stroju ludowego mieszkañców.
Ten szczegó³ jest istotny, bo tak przedstawiona Osoba jest bli¿sza ludowi
poprzez brak homogenicznoci. Jest,
jak pisze Józef Grabowski, znacznie
wy¿ej stoj¹c¹ sztuk¹, bo jest bli¿sza
narodowi. I podnosi wartoæ ca³ego
narodu poprzez sw¹ odmiennoæ. Nie
jest jak przyb³êda z Zachodu lecz
czysto rodzima kultura narodowa .
Sam artysta ludowy to cz³owiek,
który wykazuj¹c siê talentem rzebiarskim czy malarskim, czêsto by³ odrzucany przez spo³ecznoæ. Uprawianie
sztuki nie by³o uwa¿ane za cos chlubnego. Zdarza³o siê nawet, ze artyci mê¿czyni byli lekcewa¿eni, ich twór-
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czoæ by³a porównywana za dziecinne zajêcie, niepowa¿ne. Dlatego czêsto ich twórczoæ mia³a charakter tajny, z wiêksz¹ moc¹ rozwija³a siê
u schy³ku ¿ycia.
Wspó³czesnoæ inaczej traktuje
wi¹tkarzy. Ich sztuka jest otaczana
szacunkiem. Nie wydaje siê mieszne
zajêcie, którym zajmuj¹ siê artyci
ludowi, bowiem uros³a ranga sztuki
ludowej. Indywidualnoæ tej ga³êzi
sztuki, nak³ania zarówno do pielêgnacji tego co pozosta³o z zamierzch³ych
czasów, jak i do wytwarzania i rozwoju nowych dzie³.
Praca J. Grabowskiego ,. Dawny
artysta ludowy, wymienia wielu artystów, o ró¿nym zainteresowaniu,
którzy wspó³czenie tworz¹ sztukê ludow¹. Wród nich wymienia Herodka, czyli Karola Wójciaka spod babiogórskich Lipnie, Teofila Ko¿ucho wski
ego ze wsi Studzianki, czy wielu innych zarówno rzebiarzy oraz malarzy.
Wielu z nich by³o samoukami, niektórzy nie umieli pisaæ i czytaæ. Czêsto
pozostawali samotni, zajmuj¹c siê
swoim zami³owaniem, lub zaprzestawali twórczoci po zawarciu zwi¹zku
ma³¿eñskiego.
Z miejscowoci Borownica wywodzi siê rzebiarz Adolf Milczanowski.
Wiele jego dzie³, wykonanych na
zamówienie, znajduje siê w Kluczu.
Na zamówienie rzebi³ dla kocio³ów.
Do kocio³a w Lipie wykonywa³ krucyfiks na zlecenie proboszcza tamtejszej parafii. Proboszcz krzy¿a nie przyj¹³ bowiem uzna³ dzie³o za zbyt mocno
unickie. Krzy¿ przeto trafi³ do ¿ohatynskiej cerkwi. W przydro¿nych kapliczkach klêcz¹ce anio³ki s¹ dzie³em
jego r¹k. Czêsto kopiowa³ wi¹tki
z przydro¿nych kapliczek. Wiele kapliczek wyrzebi³ na zlecenie prywatne.
Du¿o ze swoich rzeb, do których nale¿a³y figurki Ukrzy¿owanego,
M.B. Niepokalanej, figura Jezusa Gorej¹ce Serce sprzedawa³ na targu.
Prócz wiêtych figurek rzebi³
zabawki drewniane oraz przedmioty
domowego u¿ytku. Zyska³ przydomek
ruskiego wi¹tkarza rzebi¹c ulubiony motyw unitów, Piêtê.
Rzebiarzem rodem z Golcowej by³
Jan Mendyka ¿yj¹cy na prze³omie
XIX/XX wieku. Wywodz¹cy siê
z ch³opskiej rodziny, dowiadczy³
zarówno poddañstwa jak i wywalczo-

nej wolnoci stanowej. Nie uczêszcza³
do szkó³ mimo to posiada³ umiejêtnoæ
pisania i czytania ( podobno po ³acinie).We wsi uchodzi³ za mierniczego
odpowiednik dzisiejszego geodety,
oraz za znawcê tajemnej sztuki ludowej - zielarza. Jego twórczoæ rzebiarska pozostawi³a szereg elementarnych
postaci umieszczonych w kapliczkach
brzozowskich.
Rodzina rzebiarzy z Humnisk to
a¿ trzech braci Lasków trudni¹cych siê
sztuk¹ rzebiarsk¹. Najs³awniejszy
z nich. Józef, uczy³ siê rzeby i stolarki
w Rymanowie a póniej we Lwowie.
Józef zas³yn¹³ p³askorzebami i krzy¿ami, które zobaczyæ mo¿na w kocio³ach, w Trzeniowie i Jab³once. Wraz z
Antonim, m³odszym bratem, Józef pracowa³ nad renowacj¹ ambony w Kociele w Grabownicy. Wykazywaæ siê
musieli bracia sporym talentem i znawstwem sztuki skoro powierzono im
prace nad zabytkiem z XVIII wieku.
Franciszek, trzeci z braci, zajmowa³
siê g³ównie rzebieniem zabawek,
zwierz¹tek drewnianych , chocia¿
pomaga³ braciom przy pracach renowacyjnych kocio³a w Pakoszówce.
Do tego kocio³a bracia rzebili
figurki, które ozdabia³y szopki bo¿onarodzeniowe.
Bracia Laskowie wspó³pracowali
równie¿ z Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku. Zespo³y szopkowe w ich wykonaniu obejrzeæ
mo¿na w³anie w sanockim muzeum
sztuki ludowej
Wspomnieæ nale¿y równie¿ rzebiarza Józefa Fica z Domaradza. Jego
praca rzebiarska to g³ównie kamienne krzy¿e lub nagrobki cmentarne.
Pojawiaj¹ siê równie¿ wspomnienia
o rzebieniu niewielkich kapliczek.
Wród malarzy na uwagê zas³uguje rodzina Bogdañskich. Ich dom znajduje siê w Jaliskach. Wiêkszoæ obrazów, które mo¿na zobaczyæ w domu
malarzy dotyczy portretów rodzinnych, ale wród nich pojawia siê tematyka hagiograficzna, przedstawiaj¹ca postacie wiêtych .
Kim wiec s¹ artyci ludowi?
Poprzez niepimiennych, nieuczonych w sztuce lecz obdarzonych niebywa³ym talentem, poprzez wielkich
artystów, których dzie³a zdobi¹ nawy
kocielne. Przez spo³eczeñstwo w którym przychodzi im tworzyæ, jak wiêk-

szoæ artystów s¹ odrzucani. Ich zainteresowania, ich dzie³a traktowane
s¹ jak zabawki, które chocia¿ mi³e dla
oka i potrzebne, budz¹ miech i drwinê. Bo czy przystoi doros³emu mê¿czynie  bawiæ siê lalkami? Ich twórczoæ czêsto koñczy³a siê wraz
z za³o¿eniem rodziny. Wielokrotnie pok¹tnie starali siê oddaæ choæ na chwilê swojej pasji. Rzebiarz Józef Pi³at,
niewykszta³cony, chocia¿ do szko³y
móg³ uczêszczaæ, pozosta³ analfabet¹
bowiem od nauki ³eb go bolo³-jak
wspomina rzebiarz bêd¹c ju¿ staruszkiem. Ale rzeba wyzwala³a go od bol¹czek- mówi dalej. Po o¿enku, ci¹gle
zatopiony w swojej pracy twórczej, nara¿a³ siê ¿onie, na któr¹ spad³y wszystkie obowi¹zki prowadzenia gospodarstwa domowego. Skutkiem tego
niszczy³a jego ba³wany, jak nazywa³a twórcze wyniki pracy mê¿a.
Wielu z artystów ludowych nazywano upoledzonymi. Czêsto zamyleni, niemiali, nie przywi¹zuj¹cy wagi
do maj¹tku czy stroju spotykali siê
z niezrozumieniem ziomków i rodziny.
Nie znaczy³o to wcale, ze tych dóbr
nie chcieli. Ich marzeniem by³ dom, taki
w którym wi¹tki jak dzieci, znajd¹
swoje miejsce. To powodowa³o, ¿e ci
ludzie zamykali siê w sobie, czêsto skazuj¹c siê na samotnoæ. Swoja prac¹
w tajemnicy ubogacali kapliczki,
bo tam nie byli nara¿eni na miesznoæ.
Wspó³czenie nie traktuje siê tak
surowo artystów wykonuj¹cych sztukê ludow¹. Czêsto ci artyci s¹ bardzo
dobrze wykszta³ceni, wspó³pracuj¹
z muzeami, kocio³ami. Spo³eczeñstwo
czêciej okazuje im szacunek ni¿ pogardê. Ich talent jest ukierunkowany
na prace zawodow¹, mo¿liwe jest jego
rozwijanie. Twórczoæ wspó³czesnego
artysty ludowego czyni go s³awnym
jeszcze za ¿ycia.
(C.d.n.)
Renata Siuta
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Janowi Paw³owi II  in memoriam
Dnia 18 marca w naszym kociele
parafialnym odby³ siê koncert w wykonaniu artystów scen krakowskich
pt: Janowi Paw³owi II  in memoriam.
W koncercie wyst¹pili :
Ewa Warta-mietana  sopran
Jerzy Sypek  bas
Ma³gorzata Westrych  fortepian.
Na program artystyczny z³o¿y³y siê
medytacje powiêcone Ojcu wiêtemu Janowi Paw³owi II oraz utwory
muzyczne o ró¿nej tematyce, dedykowane zmar³emu przed rokiem Papie¿owi. By³y wród nich piêkne pieni wielkopostne: O Krwi najdro¿sza,
Ludu, mój ludu, Oto Jezus umiera, Golgota; dwie wersje Ave Maria: G. Cacciniego oraz J. S. Bacha,
pieni o tematyce papieskiej i koñcz¹ca program pieñ o sercu matki,
autorstwa Z. Krasiñskiego do muzyki
L. Szmaragda. Licznie zgromadzona
publicznoæ w wielkim skupieniu wys³ucha³a wzruszaj¹cego programu i nagrodzi³a artystów rzêsistymi brawami.
Zetkniêcie siê z muzyk¹ i poezj¹ na

wysokim poziomie by³o powodem g³êbokich doznañ duchowych i estetycznych, pomog³o nam wszystkim zag³êbiæ siê w duchowoci pasyjnej oraz
przypomnia³o postaæ Jana Paw³a II.
Dziêkujemy artystom za przybycie
i przedstawiony program maj¹c nadziejê, ¿e to nie ostatnie spotkanie
z muzyk¹ na tak wysokim poziomie
w kociele farnym w Sanoku.
ks. Tomasz Grzywna
HYMN NA CZEÆ
JANA PAW£A II;
S³owa: Stefania Ma³ysa;
Muzyka: Wies³aw Ryszawy
Jan Pawle nasz rodaku,
ty najwiêkszy wzór Polaków
wci¹¿ w Ojczynie jeste ¿ywy
choæ ogl¹dasz Tron prawdziwy.
Ty Królowej swej zawierzy³
i nasz naród Jej powierzy³.
Kochany Bracie, modlimy siê za Ciê

do Maryi w niebie, wspominamy
Ciebie,
Ty prowad nas, w ten trudny czas,
sw¹ cie¿k¹, do Boga, Ty prowad nas.
Ty m³odzie¿y przewodnikiem,
chorych z Bogiem porednikiem,
nauczy³e nas cierpienia,
przez nie droga do zbawienia.
Chcemy Ciebie naladowaæ
i Matkê Bo¿¹ mi³owaæ.
Kochany Bracie
Polska klêczy przed Maryj¹,
oczy nasze ³ez nie kryj¹,
za te mod³y przez æwieræ wieku
pochyl g³owê sw¹ cz³owieku
i przyrzeknij Bogu s³u¿yæ,
Ewangelii w ¿yciu u¿yæ.
Kochany Bracie
Tobie Ksiêga siê zamknê³a,
ale m³odzie¿ ja podjê³a
czytaæ dzisiaj obiecuje
za drogowskaz Ci dziêkuje.
Twe oblicze pamiêtamy
i za Tob¹ pod¹¿amy.
Kochany Bracie
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4 Niedziela Wielkiego Postu  26.03.2006 r.
Og³oszenia duszpasterskie.

1. Dzi wspominamy w. Dobrego
£otra, patrona naszej diecezji. Przez
jego wstawiennictwo módlmy siê o dar
szczerego, wielkopostnego nawrócenia, które jest owocem spotkania
z Ukrzy¿owanym Jezusem. Dzi  jak
ju¿ og³aszalimy  podczas Mszy
wiêtej o godzinie 12:30, ks. bp Adam
Szal udzieli sakramentu bierzmowania
m³odzie¿y z naszej i franciszkañskiej
parafii. Pamiêtajmy w modlitwach o tej
m³odzie¿y, aby wytrwa³a w wierze i ¿y³a
wed³ug jej zasad.
2. W najbli¿sz¹ sobotê, podczas
Mszy wiêtej o godzinie 18:00 rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które
prowadzi³ bêdzie ksi¹dz jezuita z Wroc³awia. Zapraszamy wszystkich, aby
nikogo z parafian nie zabrak³o na tych
wiêtych æwiczeniach. Sprawy naszej
duszy i naszego zbawienia starajmy
siê traktowaæ bardzo powa¿nie i odpowiedzialnie. Zostawmy zajêcia, które mo¿na wykonaæ w póniejszym czasie, a zechciejmy ws³uchiwaæ siê
w s³owo Bo¿e, aby w jego wietle widzieæ swoje ¿ycie i postêpowanie. To
taki rodzaj ewangelicznej rewizji ¿ycia.
Program naszych rekolekcji jest podany w gazetce parafialnej. Bêdzie tak¿e
podawany na ka¿dej Mszy wiêtej.
3. W 66  t¹ rocznicê dokonania
zbrodni na polskich oficerach z obozów w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie oraz wszystkich poleg³ych i pomordowanych na Wschodzie, w dniu 31 marca, w pi¹tek, o godzinie 18:00, w naszym kociele
zostanie odprawiona Msza wiêta. Po
Mszy w. zostan¹ z³o¿one kwiaty pod
tablic¹ Golgota Wschodu. Na tê
wyj¹tkow¹ uroczystoæ zapraszaj¹
mieszkañców Sanoka: Zwi¹zek Sybiraków, Stowarzyszenie Rodzin Katyñskich, wiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy
Armii Krajowej i Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego.
4. W pierwsz¹ rocznicê mierci nieod¿a³owanego Jana Paw³a II, za tydzieñ, w niedzielê, o godzinie 20:00,
w naszym kociele zostanie odprawiona uroczysta Msza wiêta, na któr¹
zapraszamy wszystkich parafian.
W ubieg³ym roku przez wiele dni gromadzilimy siê na modlitwach prosz¹c
o zdrowie dla Ojca wiêtego, a potem
modl¹c siê o spokój Jego duszy. O go-

dzinie 21:37, wspominaj¹c moment
mierci, zadzwoni¹ dzwony.
5. Podajemy program rekolekcji na
najbli¿sz¹ niedzielê, na 2 kwietnia.
W czasie ka¿dej Mszy wiêtej bêd¹
g³oszone nauki ogólne. Po Mszy wiêtej o godzinie 12:30, bêdzie nauka
rekolekcyjna dla mê¿ów i ojców. Serdecznie Was zapraszamy, drodzy mê¿owie i ojcowie.
6. W naszej gazetce znajduje siê artyku³ dotycz¹cy zasad ¿ycia Domowego Kocio³a. Zapraszamy do lektury i prosimy o modlitwê w intencji
padziernikowych Rekolekcji Ewangelizacyjnych w naszej parafii.
7. Zbiórka ministrantów i lektorów
bêdzie we wtorek, po Mszy wiêtej.
Obecnoæ obowi¹zkowa. Tak¿e we
wtorek, o godzinie 17:00, bêdzie zbiórka dla kandydatów. Prosimy o przyjcie wszystkich zainteresowanych.
8. M³odzie¿owy Dom Kultury oraz
nasza parafia organizuj¹ konkurs plastyczny Baranek wielkanocny. Celem konkursu jest utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych tradycji
kulturowych i religijnych; rozwijanie
twórczej wyobrani dziecka; stworzenie mo¿liwoci wymiany dowiadczeñ
dla nauczycieli i instruktorów. Ka¿dy
uczestnik konkursu wykonuje Baranka Wielkanocnego w wybranej przez
siebie technice malarskiej, graficznej
czy dekoratorskiej. Wielkoæ Baranka
oraz technika wykonania jest dowolna. W tym¿e konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ dzieci przedszkolne, dzieci ze
szko³y podstawowej, m³odzie¿ gimnazjalna, a tak¿e ze szkó³ rednich. Termin sk³adania prac 4 kwiecieñ 2006
MDK. Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród laureatom 10 kwiecieñ 2006
godz.16.00 w Galerii MDK-Sanok. Do
ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ metrycz-

kê zamieszczona poni¿ej.
Podajemy ramowy program rekolekcji, który jest zamieszczony w naszej, parafialnej gazetce, a który bêdzie nas obowi¹zywa³ za tydzieñ.
W PONIEDZIA£EK  3 kwietnia,
o godzinie 9.00 Msza wiêta z nauk¹
dla starszych i chorych, po³¹czona
z udzielaniem Sakramentu Chorych dla
tych Parafian, którzy nie byli w Dniu
Chorych. O godzinie 16.00 Msza wiêta
z nauk¹ ogóln¹ w Stro¿ach Ma³ych.
O godzinie 18.00  Msza wiêta z nauk¹ ogóln¹, a po niej nauka stanowa
dla ¿on i matek.
We WTOREK  4 kwietnia, o godzinie 9.00 Msza w. z nauk¹ ogóln¹;
o godzinie 16.00  Msza wiêta w P³owcach; o godzinie 18.00  Msza wiêta
z nauk¹ ogóln¹, a po niej nauka dla
rodzin.
We RODÊ  5 kwietnia, o godzinie
9.00 i 18.00 Msza wiêta z nauk¹ ogóln¹, Po Mszy wiêtej nauka stanowa
dla m³odzie¿y szkolnej i pozaszkolnej,
w tym studentów naszej uczelni.
Spowied  w WIELKI PONIEDZIA£EK i w WIELKI WTOREK, czyli 10
i 11 kwietnia.
Spowied przedwi¹teczna w Stro¿ach
i P³owcach bêdzie w sobotê, dnia 8
kwietnia, od godziny 15:00. Tak wiêc
w tych miejscowociach nie bêdzie
spowiedzi pierwszoczwartkowej.
W pierwszy pi¹tek miesi¹ca  7
kwietnia - od godziny 9:00 nawiedzaæ
bêdziemy chorych parafian, którzy korzystaj¹ z comiesiêcznej spowiedzi
i Komunii wiêtej. Spowied przedwi¹teczna dla tych chorych, którzy
nie korzystaj¹ z pos³ugi comiesiêcznej, ale tylko okresowej, bêdzie 8 kwietnia, w sobotê, od godziny 10:00. Prosimy zg³aszaæ tych chorych do
zakrystii lub do kancelarii parafialnej.
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Intencje w tygodniu
Od 27.03. do 2.04. 2006r.

Poniedzia³ek  27.03
6.30 + Helena, Józef Jasiñscy, Florentyna, Jan Czerwiñscy
7.00 + Józef (greg. 1)
7.30 + Franciszek
8.00 ..........................................................
18.00 1. + Agnieszka (greg. 15)
2. + Józef Bigos (greg. 27)
3. + Jan, Stanis³awa (f), Roman
Wtorek  28.03
6.30 + Józef (greg. 2)
7.00 + Bronis³awa (f) W³adyka 1 r. m.
7.30 + Agnieszka (greg. 16)
8.00 ..........................................................
18.00 1. + Józef Bigos (greg. 28)
2. + Maria i Piotr
3. + Kazimierz Kowalski
roda  29.03
6.30 + Józef (greg. 3)
7.00 ...........................................................
7.30 + Józef Bigos (greg. 29)
8.00 + W³adys³aw, W³adys³awa (f),
Andrzej, Wojciech
18.00 1. + Mariusz Hulewicz 1 r. m.
2. + Agnieszka (greg. 17)
3. + Konstanty (12 r. m.) i Paulina Paw³owicz
Czwartek - 30.03
6.30 + Józef (greg. 4)
7.00 + Stanis³awa (f)
7.30 + Agnieszka (greg. 18)
8.00 ...........................................................
18.00 1. + Zofia i Stanis³aw
2. + Józef Bigos (koniec greg.)
3. + Józefa (f) Ba³ka 1 r. m.
Pi¹tek  31.03
6.30 + Józef (greg. 5)
7.00 ............................................................
7.30 ...........................................................
8.00 ..........................................................
18.00 1. + Agnieszka (greg. 19)
2. za wszystkich poleg³ych i pomordowanych na Wschodzie: Katyñ,
Miednoje, Charków
3. + Emilia Janowska
Sobota  1.04
6.30 + Stanis³aw, Bronis³awa (f), Stefania, Jan
7.00 + Józef (greg. 6)
7.30 + Agnieszka (greg. 20)
8.00 ............................................................
18.00 1. + Marek 5 r. m.
2. + Ryszard Halicki
Niedziela  2.04
6.30 + Agnieszka (greg. 21)
8.00 + Leonarda
9.00 (w wiêzieniu) - + Józef (greg. 7)
9.30 + Witold Wo³oszczak 1 r. m.
11.00 za parafian
12.30 + Emilia Starzecka
16.00 w intencji Jubilatów Kazimiery i
Kazimierza z okazji Z³otego Jubileuszu
Ma³¿eñstwa
18.00 + Paulina, Wawrzyniec
Stro¿e: + Józef Sowa

Wspomnienia z dzia³alnoci
Klubu Inteligencji Katolickiej
W Sanoku
Dzia³alnoæ Klubu Inteligencji
Katolickiej w Sanoku, zosta³a poprzedzona Msz¹ w. odprawion¹ w Kronie w dniu 8 marca przez Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
Zebranie inauguracyjne, odby³o
siê w Sanoku dnia 22 marca 1981 r.
Od pocz¹tku Klub Inteligencji
Katolickiej, cieszy³ siê wielkim zainteresowaniem spo³eczeñstwa. Spotkania, pocz¹tkowo odbywa³y siê w Sali
Wystaw Sanockiego Domu Kultury.
W póniejszym okresie, spotkania
mia³y miejsce w Sali Zak³adów Miêsnych w Sanoku. By³o to konieczne,
bo oprócz cz³onków, na spotkania
przychodzi³o wielu sympatyków Klubu. Zosta³o przyjête przez cz³onków,
¿e spotkania odbywa³y siê we wtorki,
a zapowied ka¿dego z nich, og³aszanego z ambony w Kociele Przemienienia Pañskiego, przez Ks. Pra³ata
Adama Sudo³a, opatrzona by³a przyjaznym komentarzem i zachêt¹ do
uczestniczenia w nich. Nikt nie narzuca³ tematyki spotkañ  inicjatywa
wyp³ywa³a od uczestników. Dlatego
za stosowne uznalimy prowadzenie
prelekcji na tematy zwi¹zane z histori¹ Polski, szczególnie czasów porozbiorowych, a¿ do chwili obecnej. ( .)
W ramach dzia³alnoci K.I.K. odbyli-

my kilka wycieczek: do Starej Wsi,
do Miejsca Piastowego, do Przemyla. Niestety, wprowadzony w dniu 13
grudnia 1981 r stan wojenny, spowodowa³ zawieszenie dzia³alnoci klubowej. Nie usta³a jednak dzia³alnoæ
Ks. Pra³ata Adama Sudo³a, który
w og³oszeniach parafialnych podawa³
do wiadomoci fakty z potrzebnym
i wyczekiwanym przez s³uchaj¹cych,
komentarzem, uzupe³niaj¹c w ten sposób wiedzê z historii, jak i z bie¿¹cych
wydarzeñ. W³anie te og³oszenia,
wypowiadane przez Ks. Pra³ata
publicznie, by³y powtarzane, nierzadko komentowane i pomaga³y podtrzymaæ ducha.
Brakowa³o tych spotkañ w stanie
wojennym, na których ka¿dy móg³
pog³êbiæ wiadomoci i czuæ siê swobodnie. W tym czasie, gdy dzia³alnoæ
K.I.K. by³a zawieszona, da³ siê odczuæ
ten przys³owiowy g³ód S³owa Bo¿ego
w szerokim oczywicie znaczeniu tego
s³owa. I wreszcie po zniesieniu stanu
wojennego, mo¿na by³o wznowiæ dzia³alnoæ.
Spotkania odbywa³y siê w Cechu
Rzemios³ Ró¿nych. I jak poprzednio,
zainteresowanie, jak i frekwencja, by³y
du¿e. Prelekcje, gromadzi³y nadal wie(C.d. na s. 8)
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lu s³uchaczy. Pamiêtny by³ wyk³ad na
temat dzi ju¿ B³ogos³awionego
Ks. Bronis³awa Markiewicza, który by³
przeprowadzony przez Ks. Ferdynanda Ocha³ê, bêd¹cego wówczas redaktorem miesiêcznika Powci¹gliwoæ i
Praca. Po prelekcji, trzeba by³o jechaæ
do sklepu w Miejscu Piastowym
w celu zakupienia 60 egzemplarzy
ksi¹¿ki zaprezentowanej przez Ks.
Ocha³ê. Podobnie rozesz³y siê, zreszt¹ w wiêkszej liczbie egzemplarzy Zapiski Wiêzienne  Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego, jak i wiele innych
ksi¹¿ek zakupywanych u OO Paulinów
w Czêstochowie innych, ale zawsze
pewnych ród³ach. W tych czasach
literatura religijna, nie by³a tak dostêpna jak dzisiaj i zapotrzebowanie na ni¹
by³o wiêksze.
Koñcem lata, we wrzeniu 1984 r.,
odby³a siê wycieczka do Przemyla,

gdzie po zwiedzeniu Muzeum Diecezjalnego i spotkaniu z Arcybiskupem
Ignacym Tokarczukiem, uczestnicy
wyjechali do Kalwarii Pac³awskiej.
Nastêpnie Droga Krzy¿owa i Msza w.
odprawiona przez sanoczanina
Ks. Bronis³awa ¯o³nierczyka, to prze¿ycia, które pamiêta siê przez wiele lat.
Faktem godnym odnotowania, by³
Tydzieñ Kultury Chrzecijañskiej,
który rozpocz¹³ siê w dniu 19 padziernika 1986 r. Has³em tego Tygodnia
by³o: Dobro, Piêkno, Prawda.
Na obchody przyjecha³ Ks. Biskup
Stefan Moskwa. Tydzieñ ten cieszy³
siê du¿ym zainteresowaniem. Codziennie w salce katechetycznej, by³y
spotkania, wywietlano wideokasety,
a wieczorem, po Mszy w. wywietlano filmy.
W 1988 r. pracê w K.I.K., rozpoczê³a niezapomniana pani Marysia
Kêdzierska. Do pracy przyst¹pi³a

z w³aciwym sobie zapa³em i zaanga¿owaniem, organizuj¹c cykl spotkañ
z Ks. Ludwikiem Pietrych¹. Nadmieniæ tu nale¿y, ¿e cz³onkowie K.I.K.,
brali corocznie udzia³ w pielgrzymkach
do Czêstochowy, organizowanych
w pierwszej po³owie czerwca.
Na wyk³ady by³y zapraszane osoby duchowne, w trosce o utrzymanie
wysokiego poziomu omawianych
tematów i ustrze¿enia siê przed pobie¿nym potraktowaniem spraw nie tylko
ciekawych, ale istotnych dla osób wierz¹cych, jak prawdy wiary, czy znajomoæ przepisów kocielnych.
Ks. Pra³at Andrzej Skiba, który rozpocz¹³ pracê w naszej Parafii Przemienienia Pañskiego w 1998r., wychodz¹c
naprzeciw tym potrzebom, rozpocz¹³
cykl wyk³adów zwi¹zanych tematycznie z poszczególnymi przykazaniami
Dekalogu. Wyk³ady prowadzone na
wysokim poziomie, a jednoczenie
w sposób przystêpny dla s³uchaczy,
by³y i s¹ bardzo potrzebne dla nas
wiernych. A wiadomo, ¿e potrzeby s¹
du¿e, bo wierni s¹ nara¿eni na przekazywanie wiedzy pochodz¹cej z bardzo
ró¿nych, nie zawsze kompetentnych
róde³.
Od pocz¹tku 2003 r. prelekcje
prowadzi Ks. Jacenty Matuszewski.
Prelekcje s¹ równie¿ bardzo ciekawe,
zró¿nicowane tematycznie o ró¿nym
widzeniu Boga przez ró¿ne religie.
Mo¿na siê dowiedzieæ o sprawach ró¿ni¹cych wyznawców ró¿nych religii,
jak i od³amów religijnych. A tematyka
tych spotkañ jest tak ciekawa, ¿e a¿
¿al, ¿e sala katechetyczna, w których
siê odbywaj¹, nie jest wype³niona po
brzegi. Wiara, jako dar od Boga,
wymaga pog³êbiania. Uczestnicy spotkañ, po ich zakoñczeniu, zawsze czuj¹ niedosyt, ¿e tak krótko trwa³o. Te
prelekcje, pomagaj¹ nawi¹zaæ kontakt
z Panem Bogiem, który uzyskujemy za
pomoc¹ modlitwy. Jak mo¿na us³yszeæ
na prelekcjach: Powinnimy odczuwaæ potrzebê porozmawiania z Panem
Bogiem  mimo, ¿e nie widzimy naszego rozmówcy. I te prelekcje bardzo
w tym pomagaj¹. I warto chyba przytoczyæ s³owa Kardyna³a Prymasa Stefana Wyszyñskiego, który mówi³: Gdy
ju¿ ¿adnemu s³owu nie mo¿na wierzyæ,
bo wszystkie sta³y siê k³amliwe, pozostaje jeszcze Ewangelia.
Jerzy Krawczyk
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Wychowanie dzieci, a naturalne planowanie rodziny 
trudne, ale konieczne.
Bezwarunkowy dar z samego siebie, opanowanie popêdów, poczucie
odpowiedzialnoci - tak napisa³a
Papieska Rada ds. Rodziny w wydanym w 1995 roku bardzo interesuj¹cym, a wci¹¿ ma³o znanym dokumencie zatytu³owanym Ludzka
p³ciowoæ: prawda i znaczenie. Obecnie jak¿e czêsto proponuje siê m³odym
spo³eczeñstwo rzeczy, a nie osób,
prawo do nieskrêpowanego postêpowania bez ¿adnych zahamowañ, byle
z maksymalnym zabezpieczeniem.
Bezwarunkowy dar z samego siebie,
opanowanie popêdów, poczucie odpowiedzialnoci  w³anie te wartoci
s¹ zwi¹zane nieod³¹cznie z naturalnym
planowaniem rodziny.
Te trzy postawy, tak wa¿ne w wychowaniu m³odego cz³owieka mog¹
przekazaæ najlepiej rodzice, którzy
sami kieruj¹ siê tymi zasadami w swoim po¿yciu ma³¿eñskim. Jeli zatem
rodzice nie s¹ w stanie dochowaæ czystoci ma³¿eñskiej, to jak bêd¹ mogli
wychowaæ swoje dzieci w duchu samoopanowania i czystoci? Sk¹d dzieci wezm¹ przyk³ad, który pomo¿e im
zbudowaæ ma³¿eñstwo zdolne przetrzymaæ wszelkie kryzysy? W jaki sposób ojciec, który nie szanuje swojej
¿ony i uwa¿a, ¿e wspó³¿ycie w ka¿dej
sytuacji po prostu mu siê nale¿y, nauczy swojego syna, ¿e seks to nie zabawa, i czy matka nieznaj¹ca naturalnego cyklu swojej p³odnoci bêdzie
mog³a przekazaæ swojej córce wiedzê,
która pozwoli jej poznaæ piêkno dojrza³ego macierzyñstwa?
Praktykuj¹c naturalne planowanie
rodziny ma³¿onkowie ucz¹ siê rozmawiaæ ze sob¹ o w³asnej seksualnoci,
która staje siê czym normalnym i przestaje byæ tematem poruszanym tylko
z kolegami w spronych dowcipach
i z s¹siadkami w kobiecych plotkach 
m¹¿ i ¿ona otwieraj¹ siê na siebie nawzajem. Taka otwartoæ pozwala mieæ
nadziejê, ¿e rodzicom ³atwiej bêdzie
równie¿ poruszaæ te tematy w rozmowach z dzieæmi, nie mówi¹c o tym, ¿e
tacy rodzice znaj¹ podstawowe fakty
dotycz¹ce mechanizmów ludzkiej p³odnoci i nie musz¹ ich wyrêczaæ spe-

cjalici czêsto o w¹tpliwej reputacji.
Naturalne planowanie rodziny wymaga by
ma³¿onkowie wci¹¿ uczyli
siê dawaæ siebie, by
spojrzeli na mi³oæ ma³¿eñsk¹ szerzej. Kiedy bowiem prze¿ywaj¹ okresy
wstrzemiêliwoci, ucz¹
siê, jak w inny sposób
okazywaæ drugiej osobie
mi³oæ. Jest to szczególnie wa¿ne w wychowaniu ch³opców, którzy
w swojej naturze maj¹ zakodowane silniejsze nastawienie na dzia³anie
seksualne podejmowane
wy³¹cznie dla zaspokojenia popêdu i w wieku
m³odzieñczym prze¿ywaj¹ z tego powodu wiele
napiêæ i problemów.
Jeli ma³¿onkowie
uciekaj¹ siê do antykoncepcji jako
zabezpieczenia przed nieakceptowanym poczêciem, to w ¿adnej mierze nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e maj¹ oni poczucie odpowiedzialnoci za siebie
samych i za skutki swojego dzia³ania
 nie doroli do odpowiedzialnego
rodzicielstwa.
Je¿eli rodzice sami zaakceptuj¹
praktyki antykoncepcyjne, nie widz¹c
innej alternatywy, to co ich powstrzyma od tego, by w przysz³oci polecaæ
je tak¿e swoim dzieciom lub co najmniej je tolerowaæ? Jest tak¿e rzecz¹
konieczn¹  pisze Papieska Rada 
by przedstawiaæ m³odym ludziom coraz powa¿niejsze konsekwencje, wynikaj¹ce z oddzielenia seksualnoci od
prokreacji, gdy praktykuje siê sterylizacjê i aborcjê, albo gdy siê praktykuje seksualnoæ oddzielon¹ od mi³oci
ma³¿eñskiej, a tak¿e przed lub poza
ma³¿eñstwem.
Proces, który dzisiaj okrela siê
czêsto terminem edukacja seksualna, a który wypada³oby raczej nazywaæ wychowaniem do mi³oci, powinien siê dokonywaæ przede wszystkim
w rodzinie, i rodzicom nie wolno

pochopnie uchylaæ siê od tego
obowi¹zku.
W dzisiejszych czasach nie mo¿na liczyæ na to, ¿e dzieci same jako
dowiedz¹ siê, co dobre, a co z³e i dokonaj¹ w³aciwego wyboru. Gdy rodzice zrezygnuj¹ ze swojej roli, to ich
miejsce zajm¹ rówienicy, rodki przekazu, propaganda producenta antykoncepcji i pornografii. ¯e tak w³anie
jest mo¿e siê przekonaæ ka¿dy, kto wie,
jakie pytania zadaj¹ dzieci ju¿
w szkole podstawowej na spotkaniach
powiêconych p³ciowoci.
Trzeba wiêc trochê siê postaraæ
i poszukaæ m¹drych ksi¹¿ek dla rodziców i dla dzieci, mo¿e jakich spotkañ,
wyk³adów, kursów naturalnego planowania rodziny, mo¿e trzeba zainteresowaæ siê, co nasze dzieci mog¹
us³yszeæ na temat seksualnoci w szkole, mo¿e trzeba radykalnie zmieniæ
swoje ¿ycie i uznaæ, ¿e antykoncepcja
w ka¿dej postaci jest grzechem, mo¿e
wypadnie nam przejrzeæ domow¹ filmotekê i czasopisma, na które co tydzieñ wydajemy pieni¹dze i wyrzuciæ
te, które zamiecaj¹ umys³y i serca.
Zygmunt ¯y³ka
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Bóg jest mi³oci¹: kto trwa w mi³oci,
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim
rekolekcje wielkopostne dla I LO
W dniach 15-17 marca w naszym
kociele parafialnym odby³y siê rekolekcje wielkopostne dla m³odzie¿y
z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
Duchowym zmaganiom przewodzi³
ks. Les³aw Kunc, michalita, proboszcz
ze Stalowej Woli. G³ówn¹ myl
rekolekcji stanowi³y s³owa zaczerpniête z Pierwszego Listu w. Jana: Bóg
jest mi³oci¹: kto trwa w mi³oci,
trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
Ks. Les³aw zachêca³, aby ka¿dy wzbudzi³ sobie szczególn¹ intencjê na czas
rekolekcji. Mówi³ tak¿e o tym, by
zwróciæ uwagê na swoje przyzwyczajenia, ¿eby nie traktowaæ wiary machinalnie, ale by by³a ona po³¹czona
z g³êbok¹ refleksj¹. Ukazywa³ równie¿
realne zagro¿enia ze strony szatana,
który potrafi przedstawiaæ siê nam
(C.d. na s. 12)
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nawet jako co dobrego, mo¿e odwo³ywaæ siê do wy¿szych uczuæ, aby nas
odci¹gn¹æ od Boga.
Frekwencja na tych rekolekcjach
waha³a siê w granicach 75  80 %,
co nale¿y oceniæ jako wskanik doæ
dobry. W ramach tych¿e æwiczeñ wielkopostnych na plebanii odby³o siê
tak¿e spotkanie dla profesorów
tej¿e szko³y.
Centrum rekolekcji ka¿dego dnia
stanowi³a Msza w. wraz z nauk¹.
Ponadto w kolejnych dniach wiêty
æwiczeñ zosta³y przeprowadzone kolejno: zawi¹zanie wspólnoty rekolekcyjnej, nabo¿eñstwo adoracji Krzy¿a
w duchu spotkañ Taizé oraz nabo¿eñstwo pokutne po³¹czone z mo¿liwoci¹ przyst¹pienia do sakramentu
pokuty i pojednania.
piew podczas rekolekcji animowa³a kilkunastoosobowa schola,
w której pierwsze skrzypce, a dok³adniej pierwsz¹ gitarê, gra³a Ania Wo³tosz. Dyrekcji, gronu pedagogicznemu, ksiê¿om Wies³awowi i Ireneuszowi
oraz wszystkim, którzy pomogli
w przygotowaniu i przeprowadzeniu
rekolekcji sk³adamy z serca p³yn¹ce
Bóg zap³aæ.
ks. Rafa³ liwa
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