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„IdĨcie wiĊc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imiĊ
Ojca i Syna i Ducha ĝwiĊtego.”
Mt 28, 19
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

„Niech bĊdzie báogosáawiona
ĞwiĊta Trójca i nierozdzielna JednoĞü; uwielbiajmy Ją, gdyĪ okazaáa
nad nami nieskoĔczone miáosierdzie” – takimi sáowami sáawi dzisiaj
liturgia brewiarzowa TrójcĊ ĝwiĊtą.
To niezgáĊbiona tajemnica, to nieodgadniona zagadka, o której ludzki
jĊzyk niewiele moĪe powiedzieü. Trzy
Osoby i jedna natura – tyle moĪemy
stwierdziü opowiadając o Trójcy
ĝwiĊtej. I jeszcze to, Īe w relacjach
pomiĊdzy Osobami Trójcy najwaĪniejsza jest MiáoĞü.
Ludzkie wyobraĪenia Trójcy ĝwiĊtej zawsze bĊdą niedoskonaáe. ArtyĞci próbowali choü trochĊ dotknąü tej
Tajemnicy. W dzieáach sztuki ukazywano Ojca, jako starca o obliczu peánym powagi i dostojeĔstwa, Syna cierpiącego na krzyĪu lub zdjĊtego
z krzyĪa i Ducha ĝwiĊtego w postaci
goáĊbicy, áączącego postaci Ojca
i Syna, bo przecieĪ Duch ĝwiĊty

od Ojca i Syna pochodzi. WĞród religijnych obrazów znalazáem piĊkne
przedstawienie Trójcy ĝwiĊtej w sztuce polskiej, jakim jest obraz wotywny
pochodzący z Wrocáawia, a znajdujący siĊ w Muzeum Narodowym w Warszawie.
„Trójca ĝwiĊta w otoczeniu ĞwiĊtych” jest obrazem malowanym na
desce techniką tempery (1492 r.),
który wczeĞniej znajdowaá siĊ w koĞciele Ğw. ElĪbiety we Wrocáawiu. Na
pograniczu polsko-niemieckim trwa
jeszcze epoka gotyku, dlatego táo obrazu, jak zwykle w owym czasie, ma
záoty kolor symbolizujący majestat
niebieski. Bóg Ojciec ukazany jest
w postawie stojącej, o twarzy mądrego starca z siwą brodą i w koronie
na gáowie. Ubrany jest w záotą sukniĊ i czerwony páaszcz. Jedną rĊką
dotyka ramienia Syna, który przedstawiony jest w postawie klĊczącej,
u podnóĪa sáupa biczowania. W jed-

naj rĊce Jezus trzyma narzĊdzia mĊki,
a drugą dotyka przebitego boku.
Caáe Jego ciaáo jest pokryte gáĊbokimi ranami, a twarz wyraĪa ogromne cierpienia. Nad klĊczącym Jezusem, na wysokoĞci twarzy Boga Ojca,
widnieje biaáa GoáĊbica z rozpostartymi skrzydáami, z której wypáywają
w kierunku Jezusa promienie áaski,
jakby umocnienia w cierpieniu. Po
obu stronach Trójcy ĝwiĊtej nieznany artysta umieĞciá postacie ĞwiĊtych:
Jan Chrzciciela, Ğw. Barbary i innych, a u stóp Jezusa, pomniejszoną
postaü zakonnika z tonsurą, zapewne fundatora obrazu.
„Dana mi jest wszelka wáadza
w niebie i na ziemi” (Mt 28,18b) –
mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii.
TĊ wáadzĊ ma caáa Trójca ĝwiĊta –
co bowiem myĞlimy o Ojcu, to samo
moĪemy myĞleü i mówiü o Synu
i o Duchu ĝwiĊtym (por. prefacja na
UroczystoĞü Trójcy ĝw.). Bóg ofiarując swego Syna na Ğmierü za Īycie
Ğwiata, jakby na jakiĞ czas, zapomniaá o swojej wszechmocnej wáadzy;
przedstawia to takĪe opisywany
wyĪej obraz, na którym jabáko królewskie jest opuszczone na ziemiĊ.
Bo królowaü dla Boga znaczy
kochaü i sáuĪyü, a nawet cierpieü za
swoich poddanych. NajwaĪniejsza
jest wiĊc MiáoĞü, nie tylko pomiĊdzy
osobami Trójcy, ale takĪe ich miáoĞü
do stworzenia, do grzesznego
czáowieka.DziĊkujmy Bogu w Trójcy
ĝwiĊtej za Jego nieskoĔczoną miáoĞü
ku nam, miáoĞü przebaczająca i ofiarną. Przyjmijmy ofiarĊ Chrystusa
z wiarą i miáoĞcią, jak prawdziwe, Ğwiadome tego zaszczytu „dzieci BoĪe”, bo
tak nas nazywa Pismo ĞwiĊte (por Rz
8,16 – drugie czytanie). BĊdąc zaĞ
„dzieümi” jesteĞmy takĪe „dziedzicami
nieba” (por. Rz 8,17), gdzie spotkamy
siĊ wszyscy, aby w innym wymiarze
gáĊbiej poznaü tajemnicĊ Trójcy.
ks. Tomasz Grzywna

W NUMERZE

Królowaü znaczy kochaü

Ogáoszenia i intencje....................6
Ty jesteĞ kapáanem na wieki...............7
UroczystoĞü Zesáania
Ducha ĝwietego.......................7

Woáanie
o miáosierdzie........................8
Helena Kosinówna,
Rodzina i sanoccy Przyjaciele........10

Piotr naszych czasów...............3
Zachwycony osobą
Ğw. Antoniego Marii Clareta.....4
Zaproszenie.............................5

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 24 (148) 11 czerwca 2006 r.

3

Piotr naszych czasów
(C.d. z poprzedniego numeru)
PamiĊtam dzieĔ 2 czerwca 1991
roku, Rzeszów, wielka celebra Jana
Pawáa II, w której miaáem szczĊĞcie
braü udziaá. Wtedy Sáuga BoĪy mówiá
o Ğw. Józefie Sebastianie Pelczarze,
biskupie przemyskim, który dom swojego Īycia budowaá na Skale, a Skaáą
ta byá Chrystus. Do sáów zacytowanej Ewangelii w sobotni wieczór nawiązaá Benedykt XVI. Byáo to znakomite przemówienie.
Budowaü swój dom na skale… Do
tych sáów Benedykt XVI bĊdzie nawiązywaá kilka razy. Caáe jego wystąpienie byáo doskonaáą analizą tych
sáów. Rozpoczynając to przesáanie do
máodzieĪy, powiedziaá po polsku, co
wywoáaáo ogromny aplauz máodych:
„Cieszy mnie wasza obecnoĞü”. MáodzieĪ nie pozostaáa bez odwzajemnienia, skandując: „Kochamy Ciebie”.
Budowaü dom na skale… Czáowiek
pragnie wáasnego, trwaáego domu,
miejsca, do którego chĊtnie siĊ wraca,
za którym siĊ tĊskni, gdzie miáoĞü
jest chlebem powszednim. Pragnie domu, którego nie trzeba siĊ
wstydziü. TĊskni za Īyciem peánym, udanym. PapieĪ jako doskonaáy „architekt” tej konstrukcji
teologiczno – Īyciowej, zadaje retoryczne pytania: „Jak budowaü
ten dom? To pytanie nieraz koáacze do serca: jak budowaü ten
dom, któremu na imiĊ Īycie? Budowaü na skale, to znaczy budowaü na Chrystusie i z Chrystusem. Sáuchaü Jezusa, a nie
kogokolwiek, budowaü dom
swojego Īycia na MiáoĞci UkrzyĪowanej, ofiarnej, nic nie robiü
przeciwko Chrystusowi. – Nie lĊkajcie siĊ postawiü na Chrystusa – apelowaá Piotr naszych czasów. Nie przegra Īycia ten, kto
wszystko postawiá na MiáoĞü
UkrzyĪowaną. Chrystus – MiáoĞü jest wĞród nas. Jest w swoim sáowie i w Eucharystii, jest
w drugim czáowieku, jest w posáudze
liturgicznej…
„Oto stojĊ u drzwi i koáaczĊ…”. Budowaü na skale, to zaakceptowaü
Chrystusa, nie odrzucaü go jak zbĊdny kamieĔ budowlany, ale „drogocenny i wybrany”. Jest czymĞ niezrozu-

miaáym, Īe czáowiek zdolny jest do odrzucenia Boga, który ukochaá czáowieka odwieczną miáoĞcią. MoĪna zaobserwowaü wielorakie przejawy
odrzucenia Boga – MiáoĞci: jest On
ignorowany, wyĞmiewany jako Król
przeszáoĞci, a nie jutra, spychany do
lamusa historii, o Którym nie powinno siĊ mówiü na gáos. – Nie zniechĊcajcie siĊ – prosiá Benedykt XVI, bo
wiara musi przechodziü przez próby.
Budowaü na skale…, to mieü ĞwiadomoĞü, Īe mogą pojawiü siĊ przeciwnoĞci ludzkiego losu, bo nie zawsze wystĊpuje normalna przewidywalnoĞü.
Bywa, Īe „spadnie deszcz, wzburzą siĊ potoki”, przyjdą jakieĞ Īywioáy,
które wystawia nas na próbĊ. W takiej sytuacji trzeba nam zaufaü pewnej Mocy. Trzeba pamiĊtaü, aby dom
swojego Īycia budowaü mądrze, bo
gáupotą jest budowanie na piasku, na
takim gruncie, który nie daje pewnoĞci przetrwania w chwilach doĞwiadczeĔ. Nie budowaü tylko na wáasnej,

niezaleĪnej wizji swojego Īycia, nie byü
naiwnym, ale mądrym. Wybraü mocny Fundament, SkaáĊ – Chrystusa.
Budowaü takĪe na Piotrze – Opoce –
Skale i z Piotrem! To wielkie sáowa, za
które Benedykt XVI otrzymaá gromkie
brawa. Mówi siĊ nieraz, Īe máodzi lu-

dzie wyznają zasadĊ: „Pan Bóg - tak;
KoĞcióá – nie!” MáodzieĪ jest w KoĞciele wraz z Piotrem! Akceptuje Piotra i akceptuje KoĞcióá, gdzie znajduje
siĊ miejsce dla wszystkich: ĞwiĊtych i
grzesznych. Apelowaá do máodych
umysáów i serc: „Nie lĊkajcie siĊ budowaü waszego Īycia w KoĞciele
i z KoĞcioáem! BądĨcie dumni z miáoĞci do Piotra i do KoĞcioáa, który zostaá mu powierzony! Nie dajcie siĊ
zwieĞü tym, którzy chcą przeciwstawiü Chrystusa KoĞcioáowi! Jedna jest
skaáa, na której warto budowaü dom.
Tą skaáą jest Chrystus”.
Wielce charakterystycznym rysem
tego przemówienia do máodzieĪy byáy
gáówne myĞli zaczynające siĊ od sáów:
„Budowaü na Chrystusie… Budowaü
na skale…”. Jeszcze bardziej wyrazistym, jakby Benedykt XVI chciaá, aby
jego sáowa zapadáy w gáĊbiĊ serc
i umysáów ludzi máodych, byáo retoryczne pytanie: „Drodzy Przyjaciele,
co to znaczy budowaü na skale?”,
powtórzone i rozwiniĊte aĪ cztery
razy! Bogactwo myĞli! Sam podsumowaábym jednym zdaniem to
wystąpienie do máodzieĪy: Nie lĊkajcie siĊ postawiü w swoim Īyciu na Chrystusa i na KoĞcióá!
Prasa w tych dniach papieskich nawiedzin nie znajdowaáa
sáów podziwu i zachwytu. Wielu
z nas uwaĪnie Ğledziáo kroki
Piotra Naszych czasów ,z których
niektóre byáy bardzo osobiste
i Ğwiadczyáy o wielkiej przyjaĨni
jaka áączyáa tych dwóch opatrznoĞciowych mĊĪów KoĞcioáa.
Daáo siĊ to szczególnie odczuü
w Wadowicach w Kalwarii Zebrzydowskiej czy z okna na FranciszkaĔskiej 3, w Krakowie. CzyĪ
nie są to piĊkne sáowa, kiedy PapieĪ – obcokrajowiec, mówi: „Mój
Kraków!”. ”Kraków Karola Wojtyáy i Kraków Jana Pawáa II jest
równieĪ moim Krakowem!” Tak,
bo on jest gospodarzem – proboszczem caáego KoĞcioáa. On wszĊdzie jest Gospodarzem! Jego posáugĊ
moĪemy nazwaü przesáaniem miáoĞci,
która podbiáa serca wielu, szczególnie
máodych.
(Cdn.)
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Zachwycony osobą Ğw. Antoniego Marii Clareta
Rozmowa z o. Piotrem RuciĔskim,
klaretynem
- ProszĊ opowiedzieü o celu przyjazdu do naszej parafii
- NaleĪĊ do Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, których posáannictwem jest gáoszenie sáowa BoĪego
wszelkimi moĪliwymi sposobami. Gáosimy Sáowo BoĪe przez posáugĊ misyjną w róĪnych krajach Ğwiata. Wasza
parafia goĞciáa juĪ misjonarzy klaretynów z Syberii. Ponadto gáosimy sáowo BoĪe przez sáowo drukowane
w Wydawnictwie Palabra. PoniewaĪ
wiĊkszoĞü z nas pracuje poza granicami kraju moim zadaniem jest przybliĪanie naszego Zgromadzenia w tych rejonach Polski, w których jesteĞmy
maáo znani. Staram siĊ ukazywaü,
szczególnie máodzieĪy, postaü naszego zaáoĪyciela Ğw. Antoniego Marii
Clareta oraz nasz charyzmat.
- Kim byá Ğw. Antoni Maria Claret?
- Postaü Ğw. Antoniego jest bardzo
ciekawa. ĩyá w XIX w. w Hiszpanii.
Owoce jego dziaáalnoĞci byáy tak wielkie, Īe zostaá nazwany Ğw. Pawáem XIX
wieku i przypisuje mu siĊ duchową
odnowĊ Hiszpanii w tym czasie. Początkowo zostaá kapáanem i pracowaá
na parafii w okolicach Barcelony, jednak po pewnym czasie uznaá, Īe Pan
Bóg wzywa go gáoszenia sáowa BoĪego nie tylko na terenie jednej parafii,
ale caáego Ğwiata. Po uzyskaniu zgody biskupa zacząá obchodziü pieszo
caáą KataloniĊ i gáosiü sáowo BoĪe.
W wyniku tego przepowiadania
staá siĊ osoba bardzo znaną i niejednokrotnie przeĞladowaną. Na jego Īycie byáo ponad 12 zamachów. Z tych
powodów musiaá zmieniaü miejsca,
w których gáosiá sáowo BoĪe. Zostaá
skierowany do pracy na Wyspach
Kanaryjskich, nastĊpnie zaĞ mianowany arcybiskupem miasta Santiago na
wyspie Kuba. Po pewnym czasie
wróciá do Hiszpanii i zostaá spowiednikiem królowej hiszpaĔskiej, jednak
wkrótce znów musiaá uciekaü i umará
na wygnaniu we Francji. Przed wyjazdem na KubĊ, kiedy byá misjonarzem
apostolskim, zaáoĪyá Zgromadzenie
Misjonarzy Klaretynów, bo widziaá, Īe
jego samotna posáuga przynosi zbyt

maáe efekty i potrzebuje wiĊkszej
wspólnoty ludzi.
- Co Ojca zafascynowaáo w tej
postaci?
- Moja fascynacja osobą Ğw. Antoniego Clareta trwa do dzisiaj. Najpierw
zetknąáem siĊ z klaretynami, którzy
pracowali w moim rodzinnym mieĞcie,
àodzi. Gdy wstąpiáem do Zgromadzenia w 1994 roku zacząáem coraz bardziej poznawaü postaü ĞwiĊtego Antoniego Clareta. Wczytując siĊ w jego
autobiografiĊ w nowicjacie (pierwszy
rok formacji zakonnej) zauwaĪyáem, Īe
mam wiele podobnych osobistych
doĞwiadczeĔ z zaáoĪycielem. ĝw. Antoni Claret jako maáe dziecko chciaá
zostaü ksiĊdzem, jednak, gdy zacząá
dorastaü pocháonĊáy go sprawy związane z jego pracą w fabryce wáókienniczej naleĪącej do jego rodziny. Do-

Ğwiadczyá wtedy jak bardzo áatwo jest
zagubiü Pana Boga w swoim Īyciu. Ten
okres to byá dla niego czas, kiedy wciągaáa go praca i wykonywane przez niego tkaniny. Stopniowo zapominaá
o gáosie powoáania, dopiero, gdy na
jednej z Eucharystii usáyszaá zdanie
z Pisma ĞwiĊtego „CóĪ z tego, choüby
czáowiek caáy Ğwiat zyskaá, a na swej
duszy szkodĊ poniósá”, postanowiá
poĞwiĊciü siĊ Bogu.
Ja, choü nigdy nie miaáem planów
zostania kapáanem, teĪ musiaáem
przejĞü pewną drogĊ, aby odkryü swoje powoáanie. Przez kilka lat pracowaáem jako mechanik samochodowy
i w pewnym momencie zacząá odzywaü siĊ wewnĊtrzny gáos powoáania,
który nie od razu przyjąáem, ale potrzebowaáem czasu wewnĊtrznego
zmagania siĊ z samym, aby odpowie-
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dzieü na to powoáanie.
- Na czym polega ojca praca
duszpasterska?
- Moim zadaniem jest spotykanie siĊ
z máodymi ludĨmi, którzy szukają tak,
jak ja kiedyĞ, swojego miejsca na ziemi i sensu Īycia. Wraz z moim wspóábratem Aleksandrem Boberem, prowadzimy rekolekcje dla máodzieĪy
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Staramy siĊ teĪ docieraü w róĪne rejony
Polski z katechezami i kazaniami po-

woáaniowymi i przedstawiamy wĞród
mnóstwa powoáaĔ, które są w koĞciele, równieĪ nasze powoáanie misyjne.
- Czy myĞli ojciec o pracy misyjnej?
- Chciaábym pojechaü na misje do
Ameryki Poáudniowej. ProszĊ o modlitwĊ w tej intencji.
- Czy przydaje siĊ Ojcu umiejĊtnoĞü
naprawy samochodu?
- Z pewnoĞcią tak, choü wspóáczeĞnie
jest ograniczona moĪliwoĞü naprawy
samochodu wáasnymi rĊkami, to my-

ĞlĊ, Īe w pracy misyjnej jest ta znajomoĞü bardzo potrzebna.
- DziĊkujĊ za rozmowĊ Īycząc Zgromadzeniu wiele gorliwych powoáaĔ do
pracy misyjnej i apostolskiej
PS. O. Piotr RuciĔski zaprasza máodzieĪ do uczestnictwa w rekolekcjach
wakacyjnych prowadzonych przez
Zgromadzenie. Terminarz rekolekcji
zamieszczamy poniĪej.
Rozmawiaá ks. Tomasz Grzywna
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UROCZYSTOĝû TRÓJCY PRZENAJĝWIĉTSZEJ
11.06.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo czerwcowe odpra- ZachĊcamy do udziaáu w tej
Mszy ĞwiĊtej i procesji oraz do godwimy dziĞ o godzinie 17.30.
2. DziĞ, o godzinie 12.30, w naszym nego w niej uczestnictwa. Starajmy siĊ
koĞciele, ks. Patryk SzymaĔski odpra- nie rozmawiaü, aby daü Ğwiadectwo
wi swoją prymicyjną MszĊ ĞwiĊtą. swojej wiary, uwielbienia i szacunku
Wspomagajmy go naszymi modlitwa- dla NajĞwiĊtszego Sakramentu. O gomi i jednoczeĞnie proĞmy o nowe dzinie 9.15 wyruszymy z procesją do
i ĞwiĊte powoáania kapáaĔskie i zakon- koĞcioáa Chrystusa Króla. Prosimy,
ne, tak mĊskie jak i ĪeĔskie, z naszej aby spod naszego koĞcioáa wyruszyli
wszyscy, którzy zamierzają braü udziaá
parafii.
3. DziĞ takĪe koĔczy siĊ okres Ko- w tej podniosáej uroczystoĞci, a szczemunii ĞwiĊtej wielkanocnej. Ci katoli- gólnie dzieci pierwszokomunijne. Procy, którzy tego obowiązku nie dopeá- simy je, aby przyszáy w strojach konili, dopuĞcili siĊ grzechu zaniedbania. munijnych. Prosimy takĪe maáe
Prosimy o czĊstsze korzystanie z Sa- dziewczynki do sypania kwiatów, a
kramentu Pokuty i Pojednania, nie tyl- cháopców do dzwonienia. Próba syko raz w roku, aby stale Īyü w przyjaĨ- pania kwiatów dzieci pierwszokomuni z Bogiem i ludĨmi. Wiemy jak dáugie nijnych i rocznicowych odbĊdzie siĊ
są kolejki przed kaĪdymi ĝwiĊtami, któ- w poniedziaáek i wtorek od godziny
rym nierzadko towarzyszy poĞpiech 17.00. Prosimy, aby dzieci do sypania
i zdenerwowanie czy zdąĪymy siĊ wy- kwiatów, przychodziáy przez caáą oktaspowiadaü. Przypominamy, Īe spowia- wĊ. Procesja odbywaü siĊ bĊdzie
damy kaĪdego dnia, podczas poszcze- po wieczornej Mszy ĞwiĊtej i bĊdzie
gólnych Mszy ĞwiĊtych. KaĪdego poáączona z odĞpiewaniem Litanii
do NajĞwiĊtszego Serca Pana Jezusa.
dnia jest okazja do spowiedzi.
4. We czwartek przypada UROCZY- W związku z Mszą ĞwiĊtą
STOĝû NAJĝWIĉTSZEGO CIAàA w koĞciele Chrystusa Króla oraz
I KRWI CHRYSTUSA czyli BOĩE naszym w niej udziale i procesją,
CIAàO. O godzinie 10.00, w koĞciele w naszym koĞciele nie bĊdzie Mszy
Chrystusa Króla, rozpocznie siĊ uro- ĞwiĊtej tylko o godzinie 11.00. Po
czysta Msza ĞwiĊta koncelebrowana poáudniu Msze ĞwiĊte pozostają bez
przez Kapáanów Miasta, po której zmian.
wyruszy procesja do naszego koĞcio- 5. W StroĪach i Páowcach porządek
áa. Oátarze bĊdą usytuowane Mszy ĞwiĊtych na BoĪe Ciaáo pozona parkingu przy ul. Jana Pawáa II, koáo staje bez zmian. Natomiast za tydzieĔ,
hotelu, na krzyĪówce oraz koáo kina. w niedzielĊ, Msza ĞwiĊta w StroĪach
My bĊdziemy mieli swój oátarz na ze- zostanie odprawiona o godzinie 9.00,
wnątrz koĞcioáa. Od wielu juĪ lat zaĞ w Páowcach o godzinie 11.00. BĊdą
w duĪych miastach jest tylko jedna poáączone z procesjami. Na BoĪe Ciaprocesja eucharystyczna, która powin- áo mieszkaĔców tych wiosek prosimy
na jednoczyü wszystkich wierzących. na centralne uroczystoĞci.

Intencja misyjna ĩywego RóĪaĔca
na miesiąc czerwiec
Aby duszpasterze i wierni chrzeĞcijaĔscy
uznawali dialog miĊdzyreligijny i inkulturacjĊ
Ewangelii za codzienną sáuĪb w sprawie
ewangelizacji narodów

Intencje w tygodniu
Od 12.06 do 18.06. 2006r.
Poniedziaáek– 12.06
6.30 + Ludwika, Janina, Czesáawa, Maria, Michaá.
7.00 .........................................................
7.30 .........................................................
8.00 .........................................................
18.00 w intencji ks. Patryka – o báogosáawieĔstwo BoĪe w posáudze kapáaĔskiej.
2. + Krystyna Nasiadka (greg.).
Wtorek – 13.06
6.30 .........................................................
7.00 .........................................................
7.30 ..........................................................
8.00 .........................................................
18.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).
2. + Antoni (ojciec) i Antoni (syn).
ĝroda – 14.06
6.30 .........................................................
7.00 ...........................................................
7.30 + Krzysztof (11 r. Ğm.), Irena.
8.00 .........................................................
18.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).
Czwartek - 15.06
UroczystoĞü BoĪego Ciaáa
6.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 .........................................................
9.30 w intencji Jolanty i jej rodziny
o BoĪe báogosáawieĔstwo i opiekĊ
Matki BoĪej.
12.30 za parafian.
16.00 .......................................................
18.00 ........................................................
Piątek – 16.06
6.30 .........................................................
7.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).
7.30 .........................................................
8.00 .........................................................
18.00 + Kazimierz Szczudlik
i + Henryk.
Sobota – 17.06
6.30 .........................................................
7.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).
7.30 .........................................................
8.00 .........................................................
18.00
Niedziela – 11.06
6.30 .........................................................
8.00 .........................................................
9.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
11.00 za parafian.
12.30 + Jan (3 r. Ğm.).
16.00 + Janusz Grzeszczak.
18.00 + Antonina i Feliks.
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Ty jesteĞ kapáanem na wieki…
W UroczystoĞü Zesáania Ducha
ĝwiĊtego – 4 czerwca 2006 roku –
w bazylice archikatedralnej w PrzemyĞlu, nasz parafianin Patryk SzymaĔski,
z rąk ks. arcybiskupa Józefa Michalika, przyjąá ĞwiĊcenia kapáaĔskie. Byá
jednym z dziewiĊtnastu diakonów wyĞwiĊconych w tym dniu na kapáanów.
To wielki dzieĔ dla caáej archidiecezji,
dla WyĪszego Seminarium Duchownego w PrzemyĞlu, a takĪe dla naszej,
rodzinnej parafii. Cieszymy siĊ wraz z

caáą wspólnotą Ludu BoĪego, a dla
KsiĊdza Prymicjanta skáadamy jak najlepsze Īyczenia. Uczynimy to sáowami poetki Zofii Ewy SzczĊsnej:
NaáoĪyá na Twe barki Bóg
krzyĪ swojej chwaáy,
abyĞ nadziejĊ i miáoĞü mógá
nieĞü w Ğwiat nasz caáy.
I serce Twoje ubraá Pan
w miáoĞü i mĊstwo,
abyĞ Ğwiadectwo Ğwiatu daá

w BoĪe ZwyciĊstwo.
I przyniósá Tobie anioá záoty
kapáaĔstwa moc,
abyĞ rozĞwietlaá ziemskie mroki,
gdy w duszach noc.
Niechaj CiĊ báogosáawi Bóg,
Maryja chroni,
aĪebyĞ miáoĞü w Ğwiat niósá znów,
bo wĞród záa tonie.
ĩyczenia te Ğlą wszyscy kapáani
pracujący w naszej parafii.

UroczystoĞü Zesáania Ducha ĝwiĊtego,
03 VI 2006
PodziĊkowania wygáoszone po
ĞwiĊceniach kapáaĔskich w Archikatedrze Przemyskiej przez
ks. Patryka SzymaĔskiego duktora KsiĊĪy Neoprezpiterów.
Nie wyĞcie Mnie wybrali, ale Ja
was wybraáem i przeznaczyáem was na
to, abyĞcie szli i owoc przynosili,
i by owoc wasz trwaá...
(J 15, 16).
DzieĔ dzisiejszy, w historiĊ naszego Īycia, wpisuje siĊ jako początek
kapáaĔskiej posáugi w KoĞciele.
OtrzymaliĞmy niewypowiedziany dar,
który jest szczególnym powoáaniem
do uczestnictwa w tajemnicy Chrystusa, który daje nam, sáabym ludziom,
przedziwną moĪliwoĞü przemawiania
i dziaáania w Jego imieniu.
Od dzisiaj to Ten, który namaĞciá nas
Duchem ĝwiĊtym i mocą, bĊdzie „obchodziá wszystkie miasta i wioski” (por.
Mt 9, 35) – wszĊdzie tam, gdzie my
zostaniemy posáani z naszą kapáaĔską
misją.
To On, Jezus Chrystus, bĊdzie nauczaá, gáosiá EwangeliĊ Królestwa i „leczyá” choroby i sáaboĞci czáowieka –
wszĊdzie tam, gdzie my bĊdziemy posáani z posáugą Ewangelii i sakramentów.
To On, Jezus Chrystus, bĊdzie
wciąĪ „litowaá siĊ” nad rzeszami ludzi
i nad kaĪdym czáowiekiem znĊkanym,
porzuconym, jak owce bez pasterza –
przywracając im nadziejĊ.
Za to wszystko, co staáo siĊ naszym
udziaáem przez dar ĞwieceĔ kapáaĔskich pragniemy uwielbiaü CiĊ BoĪe

w Trójcy ĝwiĊtej Jedyny, ħródáo i Początku naszego powoáania. DziĊkujemy Ci, Ojcze Niebieski, za miáoĞü
i wybranie, którymi obdarzyáeĞ nas od
wieków.
W Jezusie Chrystusie, Twoim
Synu, naszym Panu, powoáaáeĞ nas do
uczestnictwa w jedynym i odwiecznym

kapáaĔstwie. ZáoĪyáeĞ w nasze serca
dary Ducha ĝwiĊtego, abyĞmy uĞwiĊcali lud chrzeĞcijaĔski i skáadali Tobie
OfiarĊ.
Z synowskim oddaniem zwracamy
siĊ do ĝwiĊtej Bogarodzicy, Matki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pod Jej
(C.d. na s. 8)
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(C.d. ze s. 7)
troskliwą opieką wzrastaáo nasze powoáanie kapáaĔskie. Od chwili, kiedy
w naszych sercach zabrzmiaáy sáowa
„PójdĨ za Mną” Ty Maryjo rozpostaráaĞ nad nami páaszcz swojej miáoĞci,
wskazując drogĊ, do Twojego Syna.
Za wszystkie áaski, które nam wyjednaáaĞ i nieustannie wypraszasz
u Boga, z caáego serca dziĊkujemy. Zapatrzeni w Twoje bezgraniczne posáuszeĔstwo woli BoĪej, pragniemy CiĊ
naĞladowaü. ĝwiadomi naszej sáaboĞci, uciekamy siĊ pod Twoją obronĊ,
zawierzając Tobie, Maryjo, caáe nasze
kapáaĔskie Īycie.
Sáowa wdziĊcznoĞci kierujemy
w tej waĪnej dla nas chwili do wszystkich, których dobry Bóg postawiá na
drodze naszego Īycia i powoáania:
Sáudze BoĪemu, Umiáowanemu Ojcu
ĝwiĊtemu, Janowi Pawáowi II, w którego cieniu wzrastaliĞmy, dziĊkujemy
za Jego Ğwiątobliwe Īycie oddane caákowicie sáuĪbie Chrystusowi i ludziom
oraz polecamy siĊ Jego wstawiennictwu u Boga.
Ojcu ĞwiĊtemu Benedyktowi XVI
dziĊkujemy za ostatnią obecnoĞü
wĞród nas. Tak OpatrznoĞü BoĪa sprawiáa, Īe to wáaĞnie z Nim rozpoczĊliĞmy bezpoĞredni okres przygotowania do przyjĊcia ĞwiĊceĔ kapáaĔskich
Ten fakt jest dla nas szczególnie cenny i niezapomniany.
Dokáadnie tydzieĔ temu na Báoniach krakowskich usáyszeliĞmy sáowa „Trwajcie mocni w wierze”. Wezwanie zawarte w tych sáowach
dotyczy nas wszystkich. To wezwanie skierowane jest do nas, Neoprezbiterów, z jeszcze wiĊkszą jakby intensywnoĞcią. Bowiem to od nas
bĊdzie siĊ oczekiwaü szczególnego
Ğwiadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Po to zostaliĞmy powoáani, by to
Ğwiadectwo skáadaü wobec caáego
Ğwiata. JesteĞmy Ğwiadomi, Īe to wáaĞnie wiara w Chrystusa daje nam siáĊ,
abyĞmy spoglądali w przyszáoĞü
z ufnoĞcią.
W duchu radoĞci i wdziĊcznoĞci
kierujemy nasze gorące podziĊkowania do Pasterza KoĞcioáa Przemyskiego, KsiĊdza Arcybiskupa Józefa Michalika, który przez wáoĪenie rąk
przeniósá na nas sakrament zapoczątkowany w Apostoáach – zapoczątkowany podczas Ostatniej Wieczerzy
w Wieczerniku. Podczas naszej formacji seminaryjnej oraz w czasie pogáĊ-

biania naszej wiĊzi z Chrystusem niejednokrotnie spotykaliĞmy siĊ z Twoją ojcowską troską. Za wszelkie dobro, którego doĞwiadczyliĞmy, a nade
wszystko za ĞwiĊcenia przyjĊte z Twoich, Czcigodny Ojcze rąk, dziĊkujemy.
Sáowa wdziĊcznoĞci kierujemy do
naszych KsiĊĪy Rektorów. Czujemy siĊ
szczególnie zaszczyceni tym, Īe zarówno Ks. Rektor, który wprowadzaá nas
w seminaryjne Īycie, jak i Ksiądz Rektor przy którym koĔczymy drogĊ formacji seminaryjnej, zostali obdarzeni
peánią Chrystusowego kapáaĔstwa.
Drogi KsiĊĪe Biskupie Marianie –
obchodzący srebrny jubileusz twego
kapáaĔstwa i KsiĊĪe Biskupie Adamie,
dziĊkujemy za Waszą posáugĊ dla nas
jako wykáadowców i pasterzy, szczególnie zaĞ, za kaĪdą waszą modlitwĊ
odmawianą w naszej intencji. JesteĞmy przekonani, Īe modlitwa i Ğwiadectwo Waszego Īycia zawsze bĊdą
przybliĪaáy nas do Boga.
Wszystkim kapáanom, którzy w jakikolwiek sposób towarzyszyli nam
na drodze powoáania, aĪ po dzieĔ naszych ĞwiĊceĔ, dziĊkujemy za pomoc
w odkrywaniu gáosu BoĪego, peáne
ĪyczliwoĞci towarzyszenie nam i pomoc w przygotowaniu siĊ do kapáaĔskiej posáugi. Zwracamy siĊ najpierw
do ksiĊĪy przeáoĪonych naszego Seminarium Duchownego, na których
spoczywa wielka odpowiedzialnoĞü za
rozeznawanie powoáania do sáuĪby
Bogu. Serdeczne podziĊkowanie kierujemy do naszych wychowawców:
ks. Grzegorza Garbacza, towarzyszącego nam przez pierwsze trzy lata formacji oraz ks. Dariusza Dziadosza, który Ğwiadectwem swego Īycia uczyá nas
odpowiedzialnego i gorliwego kapáaĔstwa.
DziĊkujemy ojcom duchownym:
ks. Józefowi Treli, ks. Kazimierzowi
Gadzale, a przede wszystkim ks. Stanisáawowi Jamrozkowi, który przez
prawie szeĞcioletnią posáugĊ kierownika duchownego, ukazywaá nam gáĊbiĊ duchowoĞci kapáaĔskiej, dziĊkujemy Mu równieĪ za trud prowadzenia
rekolekcji poprzedzających dzisiejszą
uroczystoĞü. Naszą wdziĊcznoĞü
wyraĪamy wobec wszystkich przeáoĪonych, profesorów i spowiedników.
Z wdziĊcznoĞcią myĞlimy takĪe
o naszych ksiĊĪach proboszczach i wikariuszach, zarówno z parafii rodzinnych, jak i tych, w których odbywaliĞmy praktykĊ wielkopostną. Nie

moĪemy zapomnieü w tym miejscu
o kapáanach, którzy w minionym czasie odeszli z tego Ğwiata, zwáaszcza
o Ğp. Ks. Bpie Stefanie Moskwie, ks.
bpie Bolesáawie Taborskim, ks. prof.
Józefie Sroce i ks. prof. Stanisáawie Potockim. Wiele im zawdziĊczamy. Ufamy, Īe po ofiarnej posáudze i piĊknym
kapáaĔskim Īyciu odebrali swoją nagrodĊ u Pana.
Naszym wspóábraciom, z którymi
przeĪywaliĞmy seminaryjną formacjĊ,
starszym i máodszym, za atmosferĊ braterstwa i modlitwy, za przyjaĨĔ oraz
wspólne dąĪenie do ĞwiĊtoĞci i kapáaĔstwa. Z serca dziĊkujemy.
Kochani Rodzice! Nie byáoby nas
tutaj, gdyby nie Wasza miáoĞü. Wam
zawdziĊczamy najwiĊcej spoĞród ludzi: – dar Īycia i wiary. DziĊkujĊ Wam
za trud pracy i wychowania, za radoĞü
i troskĊ, którą nas otaczaliĞcie. Zapewniamy Was o naszej miáoĞci. Ze czcią
caáujemy Wasze spracowane dáonie.
Ojcze Miáosierdzia, przyjmij do Twego Królestwa naszych zmaráych Rodziców. Wieczne odpoczywanie…
W tym miejscu pragniemy takĪe
podziĊkowaü naszemu rodzeĔstwu.
DziĊkujemy Wam za wszystkie chwile, które razem spĊdziliĞmy. Niech dobry Bóg báogosáawi Wam i Waszym
rodzinom.
DziĊkujemy równieĪ siostrom zakonnym posáugującym w naszym seminarium oraz pracownikom Ğwieckim.
Wspomagającym nas w drodze do
kapáaĔstwa pragniemy wypraszaü báogosáawieĔstwo BoĪe.
Na koniec wyraĪamy wdziĊcznoĞü
zebranym wokóá nas, modlącym siĊ
w naszej intencji i darzących nas ĪyczliwoĞcią. Wszystkim, którzy przyczynili siĊ do zorganizowania tej uroczystoĞci: KsiĊdzu Proboszczowi Bazyliki
Archikatedralnej - Mieczysáawowi
Rusinowi, Ks. Piotrowi Kandeferowi,
KsiĊĪom Diakonom, klerykom, asyĞcie
liturgicznej i chórowi kleryckiemu.
Caáą naszą posáugĊ KoĞcioáowi,
polecamy modlitwom wszystkich tu
obecnych. Za wszystko serdeczne
Bóg zapáaü!
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Woáanie o miáosierdzie
C.d. z poprzednich numerów)
„MiáoĞü potĊĪniejsza niĪ Ğmierü
– potĊĪniejsza niĪ grzech”
(Jan Paweá II).
Wsáuchajmy siĊ jeszcze w naukĊ
Jana Pawáa II na temat krzyĪa. Gáosiá
on: „KrzyĪ stanowi najgáĊbsze pochylenie siĊ Bóstwa nad czáowiekiem, nad
tym, co czáowiek – zwáaszcza w chwilach trudnych i bolesnych nazywa
swoim losem. KrzyĪ stanowi jakby dotkniĊcie odwieczną miáoĞcią najboleĞniejszych ran ziemskiej egzystencji
czáowieka, wypeánienie do koĔca mesjaĔskiego programu, który kiedyĞ
Chrystus sformuáowaá w synagodze
w Nazarecie” (nr 8).
Trzeba zapytaü siebie: jakie są te
najboleĞniejsze rany naszego Narodu?
Czy one w jakiĞ sposób dotykają takĪe i nas? – Z pewnoĞcią tak.
a) Szerząca siĊ niewiara, zaprogramowana laicyzacja pod páaszczykiem tolerancji – to silny wpáyw prądu
nazwanego liberalizmem. KiedyĞ wáadza komunistyczna káadáa nacisk na
tzw. wychowanie socjalistyczne,
które sprowadzaáo siĊ do tego, aby
mieü trzeĨwy umysá, czyste rĊce i gorące serce –naturalnie dla idei marksistowsko – leninowskich. Po dziĞ moĪna spotkaü ludzi, którzy hoádują tym
zasadom, choü jakby w cieniu, jakby
siĊ ich wstydząc, ale gdzieĞ w gáĊbi
serca chwaląc dobrodziejstwa komuny. KiedyĞ jeden z prominentnych
dziaáaczy zapytany: czy nie gnĊbią go
wyrzuty sumienia, bo przeĞladowaá
KoĞcióá, ksiĊĪy, stosowaá róĪne nieetyczne zasady, np. posáugując siĊ
szantaĪem, odpará, Īe on w ten sposób pomagaá KoĞcioáowi, bo KoĞcióá
dobrze siĊ czuje, kiedy jest przeĞladowany. Co zaĞ dotyczy sumienia, to
odpará, Īe nie wie o co chodzi!
CZàOWIEK BEZ SUMIENIA! On
tylko wykonywaá swoją pracĊ –
tragiczne, przeraĪające stwierdzenie!
Spotykamy wiele ludzi zagubionych, którzy przyzwyczaili siĊ do niewiary, wyroĞli na ideologii strachu,
lĊku o swoją przyszáoĞü, zasady religijne ich Īycia zostaáy zachwiane,
bądĨ teĪ zostali tak wychowani. DziĞ
nie przychodzą do koĞcioáa, bo Ĩle siĊ
w nim czują, odzwyczaili siĊ, serce ich

jest scháodzone na sprawy BoĪe, religijne. Niektórzy z nich dobrze siĊ mają,
bo pobierają wysokie wynagrodzenie
na wiernoĞü przeszáej ideologii.
Spotykamy ludzi zatrwoĪonych,
nie widzących sensu Īycia: „TĊskniĊ
za wiarą, ale nie wierzĊ – sama siĊ na
tym áapiĊ, Īe myĞlĊ o jakimĞ Bogu – ja
nie wierzĊ – brak danych, by Bóg istniaá – I tak jestem rozdarta”. A dziĞ
kiedy przeczyta jeszcze, Īe jesteĞ jaka
„rewelacja” w postaci „Ewangelii Judasza”, to juĪ caákiem niedobrze, bo
skáonna jest bardziej uwierzyü róĪnym
bredniom, w tym przypadku od dawna znanej apokryficznej „Ewangelii”,
aniĪeli Sáowu BoĪemu i nauce KoĞcioáa. „Bóg nie sprawdza siĊ w Īyciu…
Odrzucaü Boga nauczyáo mnie Īycie.
On siĊ w nim nie sprawdza, On w Īyciu nie ma nic do powiedzenia” – to
credo niejednego.
Poprzez krzyĪ i zmartwychwstanie
trzeba patrzeü i czytaü, Īe „wiara jest
porĊką tych dóbr, których siĊ spodziewamy, Ğwiadectwem tych rzeczywistoĞci, których nie widzimy”. Módlmy siĊ
o otwarcie oczu dla ludzi zaĞlepionych.
b) Alkoholizm, nikotynizm, narkomania – to wielkie zagroĪenie dla naszego Narodu. W XVI wieku nuncjusz
apostolski, Juliusz Ruggieri, pisaá do
Piusa V o Polakach: „Upijanie siĊ jest
u nich chwalebnym zwyczajem, niewątpliwym dowodem szczeroĞci,
dobrego wychowania, przeciwnie,
trzeĨwoĞü poczytywana jest na grubijaĔstwo, bywa czasem znakiem skrytoĞci charakteru i podstĊpnoĞci”.
I tak jest do dziĞ. DziĞ jest o wiele wiĊcej moĪliwoĞci nabycia alkoholu i związanego z tym pijaĔstwa. CzĊsto sáyszymy o kierowcach jeĪdĪących po
pijanemu, i to nawet o kobietach.
A cóĪ powiedzieü o szerzącej siĊ pladze narkomanii? Od kiedy niektóre

dzieci zaczynają paliü papierosy? Jak
maáo máodzieĪy gimnazjalnej w dniu
bierzmowania ponawia swoje przyrzeczenia, Īe do osiemnastego roku
Īycia nie bĊdą piü alkoholu, paliü papierosów czy uĪywaü narkotyków!
Czy to jest przejaw dojrzaáoĞci? Czy
to jest przejaw zdrowego rozsądku?
Czy jest to wyraz troski o swoje zdrowie i rozwój fizyczny, duchowy, intelektualny, wolitywny? A moĪe to jest
moda, które ci ludzie nie potrafią siĊ
oprzeü? To rodzaj zniewolenia!
A co mówi Pismo ĞwiĊte? „BądĨcie
trzeĨwi i czuwajcie!” (1 P 5,8). – „Pijacy nie posiądą Królestwa BoĪego”
(1 Kor 6,10). Czy czáowiekowi wiary
trzeba innych argumentów?
c) RozwiązáoĞü, rozwody, tzw. luz
moralny. Wspomniany juĪ nuncjusz
apostolski wspomina, Īe Polacy lubią
próĪnowanie i pohulanki. DuĔski podróĪnik po Polsce w XIX wieku, Jerzy
Brandes, mówiá o Polakach: „… bĊdąc
czuáymi maáĪonkami, potrafią równoczeĞnie obok ubóstwianej Īony mieü
jeszcze i miáostki postronne”. Taki styl
Īycia przejawia siĊ w niejednym przypadku. Widaü, Īe przykazania BoĪe są
coraz bardziej lekcewaĪone, a czystoĞü
przedmaáĪeĔska czy wiernoĞü maáĪeĔska uwaĪana bywają doĞü powszechnie za anachronizm, muzealny rekwizyt, bo przecieĪ „naleĪy mi siĊ coĞ od
Īycia”. Wiedzie to do ciągle zwiĊkszających siĊ liczby rozwodów.
ciedlenie w Jej modlitwie. Bóg wejrzaá
na Jej uniĪenie jako sáuĪebnicy i uczyniá Jej „wielkie rzeczy”, gdyĪ Jego miáosierdzie siĊga na pokolenia. Bóg
przygotowuje Ją do roli Matki Boga –
Czáowieka, uchroniá Ją przed grzechem
i obdarzyá peánią áaski. Jest wiĊc Maryja „najwspanialszym dzieáem miáosierdzia BoĪego”.
(C.d.n.)
ks. Andrzej Skiba
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HELENA KOSINÓWNA
RODZINA I SANOCCY PRZYJACIELE
(C.d. z poprzedniego numeru)

ANDRZEJ
STANISàAW
KOSINA – syn Stanisáawa Mariana,
urodzony w 1926 roku w Michaákowicach koáo Ostrawy Morawskiej –
do szkoáy powszechnej uczĊszczaá
w Warszawie. W roku szkolnym 1938/
1939 ukoĔczyá klasĊ I-szą Gimnazjum
i Liceum im.Suákowskich w Rydzynie
koáo Poznania.
We wrzeĞniu 1939 roku z Rodzicami opuĞciá PolskĊ wyjeĪdĪając do Rumunii, gdzie uczĊszczaá do Gimnazjum
w Turnu-Severin, poczym do Palestyny, gdzie w Gimnazjum Polskim uzyskaá Ğwiadectwo dojrzaáoĞci w czerwcu 1944 roku.
W czasie wojny, od 11.XI.1939
naleĪaá do Związku Harcerstwa
Polskiego, a to do DruĪyny im.
R.Traugutta w Turnu-Severin
w Rumunii poczym do DruĪyny
im.KoĞciuszki w Tel-Aviv w Palestynie, gdzie braá udziaá w obozach
üwiczebnych, harcerskich przygotowujących máodzieĪ do Wojska i, jak
wynika z Jego zachowanej KsiąĪki

Andrzej Kosina - saper, s.Jana

Piotr Kosina student, s.Jana

SáuĪbowej L.025, zaliczyá 22 sprawnoĞci. Po maturze, jako ochotnik, wstąpiá do W.P., odkomenderowany do
Szkoáy PodchorąĪych Rezerwy Artylerii w Matera we Wáoszech; ukoĔczyá
ją 15 lutego 1945 roku w stopniu
kpr.podchorąĪego. W W.P. sáuĪyá do
21 paĨdziernika 1947 roku, poczym
kontynuowaá rozpoczĊte na Uniwersytecie w Rzymie studia inĪynierskie
na Uniwersytecie w Londynie, gdzie
uzyskaá dyplom Bachelor of Science
– po czym pracowaá jako inĪynier i zamieszkiwaá w Londynie do Ğmierci na
atak serca 2 stycznia 1996 roku. Pochowany w grobie rodzinnym w Londynie na Ealing’u wraz z Rodzicami.
Trzecim kolejnym dzieckiem mych
Dziadków byá syn:
ANDRZEJ ROMAN KOSINA –
syn Jana Macieja, urodzony w roku
1898 w Berehach Dolnych koáo
Ustrzyk Dolnych – ukoĔczyá Gimnazjum w Sanoku w 1916 roku (jak i poprzedni bracia „cum laude” – chwalebnie uzdolniony, z zaznaczeniem
w Ğwiadectwie maturalnym przy przedmiotach: historia, geografia i matematyka – „ze szczególnym zamiáowaniem”, dziaáacz Związku Harcerstwa
w Sanoku.
Studiowaá na Wydziale Matematyki Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie – od I-go roku byá
asystentem sáawnego prof. K.Bartla,
póĨniejszego Premiera R.P.

W wojnie 1920 roku, jako podchorąĪy-saper, zginąá pod GáĊbokiem
k.ĝwiĊcian na Litwie 5.VII.1920 roku –
za co odznaczony zostaá KrzyĪem Walecznych, o czym zachowany odpis
wniosku pisze: „...Podczas odwrotu 2/
5 Komp. saperów z pod Stodoliszczaá
na Litwie zostaáa Kompania zaatakowana przez kawaleriĊ bolszewicką. Kompania przeszáa w kontr-akcjĊ, w której to walce pod GáĊbokiem
zginąá Ğmiercią bohaterską podchorąĪy Kosina, jako dowódca plutonu.
W walce tej odznaczyá siĊ wyĪej wymieniony przez swą nieustraszoną
odwagĊ zachowując siĊ z zimną krwią
w najniebezpieczniejszych chwilach,
dobrym przykáadem zachĊcaá podwáadnych do wytrwania w gorącej
walce i na tym posterunku zginąá,
wykonując obowiązek Īoánierza aĪ
do ostatniej chwili”...
Wniosek na Order Virtuti Militari
zakoĔczyá siĊ nadaniem KrzyĪa. Nie
miaá oznaczonego grobu – a jedynie
tablicĊ pamiątkową (m.in.) na pomniku „Sapera” w Warszawie – zniszczonym przez hitlerowców i nieodbudowanym oczywiĞcie przez wáadze
PRL-u.
Jedynie najmáodszy syn mych
Dziadków nie sáuĪyá wojskowo.
PIOTR ZBIGNIEW KOSINA –
Syn Jana Macieja, urodzony w roku
1902 w Starzawie k.Chyrowa, dziĞ na
Ukrainie – po zdaniu matury w 1920
roku, jak pozostali bracia w Gimnazjum
w Sanoku, rozpocząá studia na Uniwersytecie JagielloĔskim, poczym po dwu
latach przeniósá siĊ na PolitechnikĊ
PoznaĔską. Niestety przejawiająca siĊ
choroba psychiczna nie pozwoliáa na
dalszy rozwój tego pozornie doskonale zapowiadającego siĊ czáowieka. Najprzystojniejszy z braci, báyskotliwie
inteligentny, ulubiony w towarzystwie,
pozostawaá w staáym leczeniu.
W czasie pobytu u swej siostry Heleny, wówczas polonistki w Gimnazjum
w KoĔskich koáo àodzi, zginąá od hitlerowskiej bomby lotniczej w dniu
4 wrzeĞnia 1939 roku i tam zostaá pochowany, przez tą siostrĊ, której losy
i osoba zainicjowaáa – jak siĊ okazuje
– potrzebĊ napisania tych wspomnieĔ.
Wreszcie Ona sama:
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i angielski. Zapewne, jako jeden z niewielu prenumerowaá wydawany za
oceanem sáynny „National Geographic” – popularny dziĞ juĪ u nas od
dwu lat w wersji polskiej, z którym sam
zapoznaáem siĊ w domu sanockim jeszcze jako dziecko i od ponad üwierü
wieku sam prenumerujĊ.
Matka – przygotowując Ją do ówczeĞnie wáaĞciwie widzianych obowiązków kobiecych, nieco bardziej
konserwatywna, uczyáa Ją wiary i dobroczynnoĞci (szczelnie ukrywanej) –
tego najwaĪniejszego, jak siĊ w Jej
szczególnie trudnym Īyciu okazaáo,
a nadto wáasnej wrodzonej doskonaáej umiejĊtnoĞci, a to gry na fortepianie. Sama w panieĔstwie ukoĔczyáa

Helena Kosinówna, rok 1946

powiedzi i opinie tak przeáoĪonych,
jak i wychowanków, a teĪ wielu ludzi
z poza okrĊgu szkolnego, którzy
Ją znali.
Dom Kosinów w Sanoku (istniejący juĪ od prawie stu lat) nigdy nie naleĪaá do „domów otwartych”, gdzie
gromadziáo siĊ towarzystwo, czy odbywaáy siĊ spotkania máodzieĪy.
Nie sprzyjaáy temu charaktery dziadków, doĞü zamkniĊte w sobie, ludzi,
którzy zajĊci byli zwykle rozlicznymi
zajĊciami, wolny zaĞ czas woleli poĞwiĊcaü swym zamiáowaniom: Dziadek
opracowaniom zawodowym, Babka
modlitwie i fortepianowi. Babka utrzymywaáa kontakty towarzyskie, w pewnym doĞü ograniczonym krĊgu (nieznanym mi) PaĔ z III-go Zakonu – do
którego oboje Dziadkowie naleĪeli
i Sodalicji MariaĔskiej, do której naleĪaáa caáa nasza Rodzina.
Towarzysko bywali w szczególnie
zaprzyjaĨnionych domach: Zaleskich,
Pajączkowskich i Bezuchów, szczególnie Im miáych, a zamieszkaáych przez
lata w sąsiedztwie przy dzisiejszej ulicy Sikorskiego, który to piĊkny, stary
– dworkowy dom zostaá niestety zburzony, a który Ich wnuczka, Maria
z Soátyków-Kocowa narysowaáa,
ilustrując ksiąĪkĊ „-Przez KrzyĪ...Do Nieba”.
Dziadek – obyczajem ówczesnych
– spotykaá siĊ czasem na wincie
czy skacie z zaprzyjaĨnionymi Panami,
ale przede wszystkim na polowaniach
(C.d. na s. 12)

szkoáĊ muzyczną sáawnego pianisty
Karola Mikulego – ucznia Szopena –
we Lwowie z bardzo pozytywnym wynikiem. W Sanoku grywaáa chĊtnie
i na cztery rĊce z panią Kossakową,
Īoną zaprzyjaĨnionego z Dziadkiem inĪyniera elektryka zamieszkaáych przy
ulicy Gáowackiego.
Uczyáa gry wszystkie dzieci
(Dziadek nie umiaá graü zupeánie) –
ale bez wiĊkszych rezultatów poza najstarszym synem – mym Ojcem, który
nabyá niewątpliwie te zdolnoĞci
i kochaá muzykĊ, której sáuchaáem od
najmáodszego dzieciĔstwa – niestety
nie dziedzicząc zdolnoĞci.
Ciotka Helena, áącząc w sumie nabywane cechy, znalazáa w Īyciu swą
wáasną miáoĞü, a to miáoĞü do ojczystego jĊzyka i máodzieĪy – mając szczególny talent pedagogiczny – na co
wskazują rozliczne w tym zakresie wy-

Helena Kosinówna, rok 1960

Helena Kosinówna, rok 1916

– córka Jana Macieja, urodzona w roku
1900, jak i najmáodszy brat, w Starzawie koáo Chyrowa – jedyna dziewczyna wĞród czterech cháopców – Cherubin i Beniaminek – dáugo wymadlany,
oczko w gáowie Dziadka i ulubienica
braci – w szczególnoĞci najstarszego,
Jana Józefa. Po Dziadku wziĊáa najlepsze cechy: zacnoĞü, praworządnoĞü
i mądroĞü, po Matce zaĞ, z najlepszych
– gáĊboką wiarĊ w Boga.
Ojciec – uczyá Ją podglądaü i miáowaü przyrodĊ, zabierając od dzieciĔstwa na rozliczne rozjazdy terenowe:
od Worohty, Osmoády i Pop Iwana
w Czarnohorze poczynając – po Bieszczadzkie rozstĊpy, Matka – miáowaü:
Boga, ludzi i muzykĊ, a Bracia (starsi
zwáaszcza), za przykáadem Rodziców
– pracowitoĞci.
Mając taki przykáad od najmáodszego dzieciĔstwa, dokáadaáa staraĔ
do nauk i teĪ byáa „celerką”, jak to
wówczas nazywano.
Dom rodzicielski dawaá Jej doĞü
szeroki wachlarz zainteresowaĔ i wiedzy. Ojciec – przyrodnik, leĞnik politechnicznie wyksztaácony mierniczykartograf interesowaá siĊ wszelkimi
nowoczesnymi przemianami – wykorzystując swą wiedzĊ nie tylko praktycznie w swej Kancelarii zawodowej,
ale teĪ w swej dziaáalnoĞci naukowej
i pedagogicznej na Politechnice Lwowskiej, gdzie dojeĪdĪaá latami z Sanoka
na 2-3 dni w tygodniu (4 godziny jazdy pociągu pospiesznego) na wykáady, üwiczenia i sesje egzaminacyjne.
Byá jednym z niewielu, który w tym
tak gáuchym zakątku Europy znaá
(pomijając ruski): niemiecki, francuski
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Jan Kosina inĨ., z psem Neronem, w gronie swych leĞniczych i gajowych, rok 1900

(C.d. ze s. 11)
namiĊtnie przez Dziadka organizowanych i prowadzonych wedle ostro
przestrzeganych zasad áowiectwa –
tam brali udziaá szczególnie zainteresowani áowiectwem znajomi Dziadka:
dr DomaĔski, ówczesny dyrektor
Szpitala – wáaĞciciel Sanatorium
w Olchowcach, pan WoliĔski –
wáaĞciciel dobra ziemskiego w Trepczy, pan Wiktor z Zasáawia,
dr Biedka – prawnik i inni, o czym
sporo opowiadaá mi po wojnie najmáodszy wówczas uczestnik tych
polowaĔ mgr Jan Bezucha – ziĊü

dr DomaĔskiego, a teĪ sam Doktór.
Drugim terenem kontaktów
miĊdzyludzkich Dziadka (bardzo
Īywych) byáy Jego kontakty z máodzieĪą. Byáy one dwukierunkowe,
rzec moĪna dwuzakresowe. Pierwsze,
to te związane z zawodem pedagogaleĞnika – to üwiczebne wyjazdy
z máodzieĪą akademicką w tereny
Pokucia, czy Czarnohory. Drugie,
to organizowane w ramach Sanockiego Hufca Harcerskiego, gdzie na
ogniskach i przy pracach, na przykáad
zalesiania parku, uczyá máodzieĪ
miáoĞci przyrody i szacunku dla niej,
wplatając wszĊdzie rodzimą nutĊ
patriotyzmu.

Jan Kosina inĨ.na obozie Harcerskim, ok. 1935 roku

PozwolĊ sobie tutaj raz jeszcze
przytoczyü (w Roczniku Sanockim
1995 wspomniane) wypowiedzi
komentujące postĊpowanie Dziadka,
nader dlaĔ charakterystyczne.
Jedna, inĪyniera leĞnictwa Stanisáawa Lenartowicza z Ustrzyk Dolnych:„Ja patrzĊ na las jak kupiec –
Ty – jak poeta – nie chcĊ robiü z Tobą
Īadnych interesów”!
Druga – sanoczanina, Kuriera
A.K. na trasie „Las” z Budapesztu do
Warszawy – Kazimierza Soátysika
pseudonim Kazik. On wspominaá:
„Dziadek Kosina – na ogniskach
harcerskich uczyá nas byü Polakami”.

Helena Kosinówna z bratankiem Pawáem, rok 1990

(C.d.n.)
Paweá Kosina
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