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Mk 4, 26

„Id cie wi c i nauczajcie wszystkie
narody, udzielaj c im chrztu w imi

Ojca i Syna i Ducha wi tego.”

Mt 28, 19
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Zbierzcie pozosta e u omki...

„Niech b dzie b ogos awiona
wi ta Trójca i nierozdzielna Jed-

no ; uwielbiajmy J , gdy  okaza a
nad nami niesko czone mi osier-
dzie” – takimi s owami s awi dzisiaj

liturgia brewiarzowa Trójc wi t .

To niezg biona tajemnica, to nieod-

gadniona zagadka, o której ludzki

j zyk niewiele mo e powiedzie . Trzy

Osoby i jedna natura – tyle mo emy

stwierdzi  opowiadaj c o Trójcy

wi tej. I jeszcze to, e w relacjach

pomi dzy Osobami Trójcy najwa -

niejsza jest Mi o .

Ludzkie wyobra enia Trójcy wi -

tej zawsze b d  niedoskona e. Arty-

ci próbowali cho  troch  dotkn  tej

Tajemnicy. W dzie ach sztuki ukazy-

wano Ojca, jako starca o obliczu pe -

nym powagi i dostoje stwa, Syna cier-

pi cego na krzy u lub zdj tego

z krzy a i Ducha wi tego w postaci

go bicy, cz cego postaci Ojca

i Syna, bo przecie  Duch wi ty

Królowa  znaczy kocha

od Ojca i Syna pochodzi. W ród reli-

gijnych obrazów znalaz em pi kne

przedstawienie Trójcy wi tej w sztu-

ce polskiej, jakim jest obraz wotywny

pochodz cy z Wroc awia, a znajduj -

cy si  w Muzeum Narodowym w War-

szawie.

„Trójca wi ta w otoczeniu wi -
tych” jest obrazem malowanym na

desce technik  tempery (1492 r.),

który wcze niej znajdowa  si  w ko-

ciele w. El biety we Wroc awiu. Na

pograniczu polsko-niemieckim trwa

jeszcze epoka gotyku, dlatego t o ob-

razu, jak zwykle w owym czasie, ma

z oty kolor symbolizuj cy majestat

niebieski. Bóg Ojciec ukazany jest

w postawie stoj cej, o twarzy m dre-

go starca z siw  brod  i w koronie

na g owie. Ubrany jest w z ot  suk-

ni  i czerwony p aszcz. Jedn  r k

dotyka ramienia Syna, który przed-

stawiony jest w postawie kl cz cej,

 u podnó a s upa biczowania. W jed-

naj r ce Jezus trzyma narz dzia m ki,

a drug  dotyka przebitego boku.

Ca e Jego cia o jest pokryte g bo-

kimi ranami, a twarz wyra a ogrom-

ne cierpienia. Nad kl cz cym Jezu-

sem, na wysoko ci twarzy Boga Ojca,

widnieje bia a Go bica z rozpostar-

tymi skrzyd ami, z której wyp ywaj

w kierunku Jezusa promienie aski,

jakby umocnienia w cierpieniu. Po

obu stronach Trójcy wi tej niezna-

ny artysta umie ci  postacie wi tych:

Jan Chrzciciela, w. Barbary i in-

nych, a u stóp Jezusa, pomniejszon

posta  zakonnika z tonsur , zapew-

ne fundatora obrazu.

„Dana mi jest wszelka w adza
w niebie i na ziemi” (Mt 28,18b) –

mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii.

T  w adz  ma ca a Trójca wi ta –

co bowiem my limy o Ojcu, to samo

mo emy my le  i mówi  o Synu

i o Duchu wi tym (por. prefacja na

Uroczysto  Trójcy w.). Bóg ofiaru-

j c swego Syna na mier  za ycie

wiata, jakby na jaki  czas, zapo-

mnia  o swojej wszechmocnej w adzy;

przedstawia to tak e opisywany

wy ej obraz, na którym jab ko kró-

lewskie jest opuszczone na ziemi .

Bo królowa  dla Boga znaczy
kocha  i s u y , a nawet cierpie  za

swoich poddanych. Najwa niejsza

jest wi c Mi o , nie tylko pomi dzy

osobami Trójcy, ale tak e ich mi o

do stworzenia, do grzesznego

cz owieka.Dzi kujmy Bogu w Trójcy

wi tej za Jego niesko czon  mi o

ku nam, mi o  przebaczaj ca i ofiar-

n . Przyjmijmy ofiar  Chrystusa

z wiar  i mi o ci , jak prawdziwe, wia-

dome tego zaszczytu „dzieci Bo e”, bo

tak nas nazywa Pismo wi te (por Rz

8,16 – drugie czytanie). B d c za

„dzie mi” jeste my tak e „dziedzicami

nieba” (por. Rz 8,17), gdzie spotkamy

si  wszyscy, aby w innym wymiarze

g biej pozna  tajemnic  Trójcy.

ks. Tomasz Grzywna
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(C.d. z poprzedniego numeru)

Pami tam dzie  2 czerwca 1991

roku, Rzeszów, wielka celebra Jana

Paw a II, w której mia em szcz cie

bra  udzia . Wtedy S uga Bo y mówi

o w. Józefie Sebastianie Pelczarze,

biskupie przemyskim, który dom swo-

jego ycia budowa  na Skale, a Ska

ta by  Chrystus. Do s ów zacytowa-

nej Ewangelii w sobotni wieczór na-

wi za  Benedykt XVI. By o to znako-

mite przemówienie.

Budowa  swój dom na skale… Do

tych s ów Benedykt XVI b dzie na-

wi zywa  kilka razy. Ca e jego wyst -

pienie by o doskona  analiz  tych

s ów. Rozpoczynaj c to przes anie do

m odzie y, powiedzia  po polsku, co

wywo a o ogromny aplauz m odych:

„Cieszy mnie wasza obecno ”. M o-

dzie  nie pozosta a bez odwzajemnie-

nia, skanduj c: „Kochamy Ciebie”.

Budowa  dom na skale… Cz owiek

pragnie w asnego, trwa ego domu,

miejsca, do którego ch tnie si  wraca,

za którym si  t skni, gdzie mi o

jest chlebem powszednim. Pra-

gnie domu, którego nie trzeba si

wstydzi . T skni za yciem pe -

nym, udanym. Papie  jako dosko-

na y „architekt” tej konstrukcji

teologiczno – yciowej, zadaje re-

toryczne pytania: „Jak budowa

ten dom? To pytanie nieraz ko a-

cze do serca: jak budowa  ten

dom, któremu na imi ycie? Bu-

dowa  na skale, to znaczy budo-

wa  na Chrystusie i z Chrystu-

sem. S ucha  Jezusa, a nie

kogokolwiek, budowa  dom

swojego ycia na Mi o ci Ukrzy-

owanej, ofiarnej, nic nie robi

przeciwko Chrystusowi. – Nie l -

kajcie si  postawi  na Chrystu-

sa – apelowa  Piotr naszych cza-

sów. Nie przegra ycia ten, kto

wszystko postawi  na Mi o

Ukrzy owan . Chrystus – Mi-

o  jest w ród nas. Jest w swo-

im s owie i w Eucharystii, jest

w drugim cz owieku, jest w pos udze

liturgicznej…

„Oto stoj  u drzwi i ko acz …”. Bu-

dowa  na skale, to zaakceptowa

Chrystusa, nie odrzuca  go jak zb d-

ny kamie  budowlany, ale „drogocen-

ny i wybrany”. Jest czym  niezrozu-

mia ym, e cz owiek zdolny jest do od-

rzucenia Boga, który ukocha  cz owie-

ka odwieczn  mi o ci . Mo na zaob-

serwowa  wielorakie przejawy

odrzucenia Boga – Mi o ci: jest On

ignorowany, wy miewany jako Król

przesz o ci, a nie jutra, spychany do

lamusa historii, o Którym nie powin-

no si  mówi  na g os. – Nie zniech -

cajcie si  – prosi  Benedykt XVI, bo

wiara musi przechodzi  przez próby.

Budowa  na skale…, to mie wiado-

mo , e mog  pojawi  si  przeciwno-

ci ludzkiego losu, bo nie zawsze wy-

st puje normalna przewidywalno .

Bywa, e „spadnie deszcz, wzbu-

rz  si  potoki”, przyjd  jakie ywio y,

które wystawia nas na prób . W ta-

kiej sytuacji trzeba nam zaufa  pew-

nej Mocy. Trzeba pami ta , aby dom

swojego ycia budowa  m drze, bo

g upot  jest budowanie na piasku, na

takim gruncie, który nie daje pewno-

ci przetrwania w chwilach do wiad-

cze . Nie budowa  tylko na w asnej,

niezale nej wizji swojego ycia, nie by

naiwnym, ale m drym. Wybra  moc-

ny Fundament, Ska  – Chrystusa.

Budowa  tak e na Piotrze – Opoce –

Skale i z Piotrem! To wielkie s owa, za

które Benedykt XVI otrzyma  gromkie

brawa. Mówi si  nieraz, e m odzi lu-

dzie wyznaj  zasad : „Pan Bóg - tak;

Ko ció  – nie!” M odzie  jest w Ko-

ciele wraz z Piotrem! Akceptuje Pio-

tra i akceptuje Ko ció , gdzie znajduje

si  miejsce dla wszystkich: wi tych i

grzesznych. Apelowa  do m odych

umys ów i serc: „Nie l kajcie si  bu-
dowa  waszego ycia w Ko ciele
i z Ko cio em! B d cie dumni z mi o-
ci do Piotra i do Ko cio a, który zo-

sta  mu powierzony! Nie dajcie si
zwie  tym, którzy chc  przeciwsta-
wi  Chrystusa Ko cio owi! Jedna jest
ska a, na której warto budowa  dom.
T  ska  jest Chrystus”.

Wielce charakterystycznym rysem

tego przemówienia do m odzie y by y

g ówne my li zaczynaj ce si  od s ów:

„Budowa  na Chrystusie… Budowa

na skale…”. Jeszcze bardziej wyrazi-

stym, jakby Benedykt XVI chcia , aby

jego s owa zapad y w g bi  serc

i umys ów ludzi m odych, by o reto-

ryczne pytanie: „Drodzy Przyjaciele,

co to znaczy budowa  na skale?”,

powtórzone i rozwini te a  cztery

razy! Bogactwo my li! Sam pod-

sumowa bym jednym zdaniem to

wyst pienie do m odzie y: Nie l -
kajcie si  postawi  w swoim y-
ciu na Chrystusa i na Ko ció !

Prasa w tych dniach papie-

skich nawiedzin nie znajdowa a

s ów podziwu i zachwytu. Wielu

z nas uwa nie ledzi o kroki

Piotra Naszych czasów ,z  których

niektóre by y bardzo osobiste

i wiadczy y o wielkiej przyja ni

jaka czy a tych dwóch opatrz-

no ciowych m ów Ko cio a.

Da o si  to szczególnie odczu

w Wadowicach w Kalwarii Ze-

brzydowskiej czy z okna na Fran-

ciszka skiej 3, w Krakowie. Czy

nie s  to pi kne s owa, kiedy Pa-

pie  – obcokrajowiec, mówi: „Mój

Kraków!”. ”Kraków Karola Woj-

ty y i Kraków Jana Paw a II jest

równie  moim Krakowem!”  Tak,

bo on jest gospodarzem – pro-

boszczem ca ego Ko cio a. On wsz -

dzie jest Gospodarzem! Jego pos ug

mo emy nazwa  przes aniem mi o ci,

która podbi a serca wielu, szczególnie

m odych.

Piotr naszych czasów

(Cdn.)

Ks. Andrzej Skiba
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Rozmowa z o. Piotrem Ruci skim,
klaretynem

- Prosz  opowiedzie  o celu przyjaz-
du do naszej parafii
- Nale  do Zgromadzenia Misjona-

rzy Klaretynów, których pos annic-

twem jest g oszenie s owa Bo ego

wszelkimi mo liwymi sposobami. G o-

simy S owo Bo e przez pos ug  misyj-

n  w ró nych krajach wiata. Wasza

parafia go ci a ju  misjonarzy klarety-

nów z Syberii. Ponadto g osimy s o-

wo Bo e przez s owo drukowane

w Wydawnictwie Palabra. Poniewa

wi kszo  z nas pracuje poza granica-

mi kraju moim zadaniem jest przybli a-

nie naszego Zgromadzenia w tych re-

jonach Polski, w których jeste my

ma o znani. Staram si  ukazywa ,

szczególnie m odzie y, posta  nasze-

go za o yciela w. Antoniego Marii

Clareta oraz nasz charyzmat.

- Kim by w. Antoni Maria Claret?
- Posta w. Antoniego jest bardzo

ciekawa. y  w XIX w. w Hiszpanii.

Owoce jego dzia alno ci by y tak wiel-

kie, e zosta  nazwany w. Paw em XIX

wieku i przypisuje mu si  duchow

odnow  Hiszpanii w tym czasie. Po-

cz tkowo zosta  kap anem i pracowa

na parafii w okolicach Barcelony, jed-

nak po pewnym czasie uzna , e Pan

Bóg wzywa go g oszenia s owa Bo e-

go nie tylko na terenie jednej parafii,

ale ca ego wiata. Po uzyskaniu zgo-

dy biskupa zacz  obchodzi  pieszo

ca  Kataloni  i g osi  s owo Bo e.

W wyniku tego przepowiadania

sta  si  osoba bardzo znan  i niejed-

nokrotnie prze ladowan . Na jego y-

cie by o ponad 12 zamachów. Z tych

powodów musia  zmienia  miejsca,

w których g osi  s owo Bo e. Zosta

skierowany do pracy na Wyspach

Kanaryjskich, nast pnie za  mianowa-

ny arcybiskupem miasta Santiago na

wyspie Kuba. Po pewnym czasie

wróci  do Hiszpanii i zosta  spowied-

nikiem królowej hiszpa skiej, jednak

wkrótce znów musia  ucieka  i umar

na wygnaniu we Francji. Przed wyjaz-

dem na Kub , kiedy by  misjonarzem

apostolskim, za o y  Zgromadzenie

Misjonarzy Klaretynów, bo widzia , e

jego samotna pos uga przynosi zbyt

ma e efekty i potrzebuje wi kszej

wspólnoty ludzi.

- Co Ojca zafascynowa o w tej
postaci?
- Moja fascynacja osob w. Anto-

niego Clareta trwa do dzisiaj. Najpierw

zetkn em si  z klaretynami, którzy

pracowali w moim rodzinnym mie cie,

odzi. Gdy wst pi em do Zgromadze-

nia w 1994 roku zacz em coraz bar-

dziej poznawa  posta wi tego An-

toniego Clareta. Wczytuj c si  w jego

autobiografi  w nowicjacie (pierwszy

rok formacji zakonnej) zauwa y em, e

mam wiele podobnych osobistych

do wiadcze  z za o ycielem. w. An-

toni Claret jako ma e dziecko chcia

zosta  ksi dzem, jednak, gdy zacz

dorasta  poch on y go sprawy zwi -

zane z jego prac  w fabryce w ókien-

niczej nale cej do jego rodziny. Do-

Zachwycony osob w. Antoniego Marii Clareta

wiadczy  wtedy jak bardzo atwo jest

zagubi  Pana Boga w swoim yciu. Ten

okres to by  dla niego czas, kiedy wci -

ga a go praca i wykonywane przez nie-

go tkaniny. Stopniowo zapomina

o g osie powo ania, dopiero, gdy na

jednej z Eucharystii us ysza  zdanie

z Pisma wi tego „Có  z tego, cho by

cz owiek ca y wiat zyska , a na swej

duszy szkod  poniós ”, postanowi

po wi ci  si  Bogu.

Ja, cho  nigdy nie mia em planów

zostania kap anem, te  musia em

przej  pewn  drog , aby odkry  swo-

je powo anie. Przez kilka lat pracowa-

em jako mechanik samochodowy

i w pewnym momencie zacz  odzy-

wa  si  wewn trzny g os powo ania,

który nie od razu przyj em, ale po-

trzebowa em czasu wewn trznego

zmagania si  z samym, aby odpowie-
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Rozmawia  ks. Tomasz Grzywna

dzie  na to powo anie.

- Na czym polega ojca praca
 duszpasterska?
- Moim zadaniem jest spotykanie si

z m odymi lud mi, którzy szukaj  tak,

jak ja kiedy , swojego miejsca na zie-

mi i sensu ycia. Wraz z moim wspó -

bratem Aleksandrem Boberem, prowa-

dzimy rekolekcje dla m odzie y

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Sta-

ramy si  te  dociera  w ró ne rejony

Polski z katechezami i kazaniami po-

wo aniowymi i przedstawiamy w ród

mnóstwa powo a , które s  w ko cie-

le, równie  nasze powo anie misyjne.

- Czy my li ojciec o pracy misyjnej?
- Chcia bym pojecha  na misje do

Ameryki Po udniowej. Prosz  o mo-

dlitw  w tej intencji.

- Czy przydaje si  Ojcu umiej tno
naprawy samochodu?
- Z pewno ci  tak, cho  wspó cze nie

jest ograniczona mo liwo  naprawy

samochodu w asnymi r kami, to my-

l , e w pracy misyjnej jest ta znajo-

mo  bardzo potrzebna.

- Dzi kuj  za rozmow ycz c Zgro-
madzeniu wiele gorliwych powo a  do
pracy misyjnej i apostolskiej

PS. O. Piotr Ruci ski zaprasza m o-

dzie  do uczestnictwa w rekolekcjach

wakacyjnych prowadzonych przez

Zgromadzenie. Terminarz rekolekcji

zamieszczamy  poni ej.
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Intencje  w tygodniu

Od 12.06 do 18.06. 2006r.

Poniedzia ek– 12.06
6.30 + Ludwika, Janina, Czes awa, Ma-

ria, Micha .

7.00 .........................................................

7.30 .........................................................

8.00 .........................................................

18.00 w intencji ks. Patryka – o b ogo-

s awie stwo Bo e w pos udze kap a -

skiej.

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).

roda – 14.06
6.30 .........................................................

7.00 ...........................................................

7.30 + Krzysztof (11 r. m.), Irena.

8.00 .........................................................

18.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).

Czwartek - 15.06
 Uroczysto  Bo ego Cia a
6.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).

8.00 .........................................................

9.30 w intencji Jolanty i jej rodziny

o Bo e b ogos awie stwo i opiek

Matki Bo ej.

12.30 za parafian.

16.00 .......................................................

18.00 ........................................................

Pi tek – 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. m.).

16.00 + Janusz Grzeszczak.

18.00  + Antonina i Feliks.

1. Nabo e stwo czerwcowe odpra-

wimy dzi  o godzinie 17.30.

2. Dzi , o godzinie 12.30, w naszym

ko ciele, ks. Patryk Szyma ski odpra-

wi swoj  prymicyjn  Msz wi t .

Wspomagajmy go naszymi modlitwa-

mi i jednocze nie pro my o nowe

i wi te powo ania kap a skie i zakon-

ne, tak m skie jak i e skie, z naszej

parafii.

3. Dzi  tak e ko czy si  okres Ko-

munii wi tej wielkanocnej. Ci katoli-

cy, którzy tego obowi zku nie dope -

nili, dopu cili si  grzechu zaniedbania.

Prosimy o cz stsze korzystanie z Sa-

kramentu Pokuty i Pojednania, nie tyl-

ko raz w roku, aby stale y  w przyja -

ni z Bogiem i lud mi. Wiemy jak d ugie

s  kolejki przed ka dymi wi tami, któ-

rym nierzadko towarzyszy po piech

i zdenerwowanie czy zd ymy si  wy-

spowiada . Przypominamy, e spowia-

damy ka dego dnia, podczas poszcze-

gólnych Mszy wi tych. Ka dego

dnia jest okazja do spowiedzi.

4. We czwartek przypada UROCZY-
STO  NAJ WI TSZEGO CIA A
I KRWI CHRYSTUSA czyli  BO E
CIA O. O godzinie 10.00, w ko ciele

Chrystusa Króla, rozpocznie si  uro-

czysta Msza wi ta koncelebrowana

przez Kap anów Miasta, po której

wyruszy procesja do naszego ko cio-

a. O tarze b d  usytuowane

na parkingu przy ul. Jana Paw a II, ko o

hotelu, na krzy ówce oraz ko o kina.

My b dziemy mieli swój o tarz na ze-

wn trz ko cio a. Od wielu ju  lat

w du ych miastach jest tylko jedna

procesja eucharystyczna, która powin-

na jednoczy  wszystkich wierz cych.

Zach camy do udzia u w tej

Mszy wi tej i procesji oraz do god-

nego w niej uczestnictwa. Starajmy si

nie rozmawia , aby da wiadectwo

swojej wiary, uwielbienia i szacunku

dla Naj wi tszego Sakramentu. O go-

dzinie 9.15 wyruszymy z procesj  do

ko cio a Chrystusa Króla. Prosimy,

aby spod naszego ko cio a wyruszyli

wszyscy, którzy zamierzaj  bra  udzia

w tej podnios ej uroczysto ci, a szcze-

gólnie dzieci pierwszokomunijne. Pro-

simy je, aby przysz y w strojach ko-

munijnych.  Prosimy tak e ma e

dziewczynki do sypania kwiatów, a

ch opców do dzwonienia. Próba sy-

pania kwiatów dzieci pierwszokomu-

nijnych i rocznicowych odb dzie si

w poniedzia ek i wtorek od godziny

17.00. Prosimy, aby dzieci do sypania

kwiatów, przychodzi y przez ca  okta-

w . Procesja odbywa  si  b dzie

po wieczornej Mszy wi tej i b dzie

po czona z od piewaniem Litanii

do Naj wi tszego Serca Pana Jezusa.

W zwi zku z Msz wi t
w ko ciele Chrystusa Króla oraz
naszym w niej udziale i procesj ,
w naszym ko ciele nie b dzie Mszy
wi tej tylko o godzinie 11.00. Po

 po udniu Msze wi te pozostaj  bez
zmian.
5. W Stro ach i P owcach porz dek

Mszy wi tych na Bo e Cia o pozo-

staje bez zmian. Natomiast za tydzie ,

w niedziel , Msza wi ta w Stro ach

zostanie odprawiona o godzinie 9.00,

za  w P owcach o godzinie 11.00. B d

po czone z procesjami. Na Bo e Cia-

o mieszka ców tych wiosek prosimy

na centralne uroczysto ci.

UROCZYSTO  TRÓJCY PRZENAJ WI TSZEJ
11.06.2006 r.

Og oszenia duszpasterskie.

Intencja misyjna ywego Ró a ca
na miesi c czerwiec

Aby duszpasterze i wierni chrze cija scy
uznawali dialog mi dzyreligijny i inkulturacj

Ewangelii za codzienn  s u b w sprawie
ewangelizacji narodów
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W Uroczysto  Zes ania Ducha

wi tego – 4 czerwca 2006 roku –

w bazylice archikatedralnej w Przemy-

lu, nasz parafianin Patryk Szyma ski,

z r k ks. arcybiskupa Józefa Michali-

ka, przyj wi cenia kap a skie. By

jednym z dziewi tnastu diakonów wy-

wi conych w tym dniu na kap anów.

To wielki dzie  dla ca ej archidiecezji,

dla Wy szego Seminarium Duchow-

nego w Przemy lu, a tak e dla naszej,

rodzinnej parafii. Cieszymy si  wraz z

Ty jeste  kap anem na wieki…

ca  wspólnot  Ludu Bo ego, a dla

Ksi dza Prymicjanta sk adamy jak naj-

lepsze yczenia. Uczynimy to s owa-

mi poetki Zofii Ewy Szcz snej:

Na o y  na Twe barki Bóg

krzy  swojej chwa y,

aby  nadziej  i mi o  móg

nie  w wiat nasz ca y.

I serce Twoje ubra  Pan

w mi o  i m stwo,

aby wiadectwo wiatu da

w Bo e Zwyci stwo.

I przyniós  Tobie anio  z oty

kap a stwa moc,

aby  roz wietla  ziemskie mroki,

gdy w duszach noc.

Niechaj Ci  b ogos awi Bóg,

Maryja chroni,

a eby  mi o  w wiat niós  znów,

bo w ród z a tonie.

yczenia te l  wszyscy kap ani
pracuj cy w naszej parafii.

Podzi kowania wyg oszone po
wi ceniach kap a skich w Archi-

katedrze Przemyskiej przez
ks. Patryka Szyma skiego -

duktora Ksi y Neoprezpiterów.
Nie wy cie Mnie wybrali, ale Ja

was wybra em i przeznaczy em was na

to, aby cie szli i owoc przynosili,

i by owoc wasz trwa ...

(J 15, 16).

Dzie  dzisiejszy, w histori  nasze-

go ycia, wpisuje si  jako pocz tek

kap a skiej pos ugi w Ko ciele.

Otrzymali my niewypowiedziany dar,

który jest szczególnym powo aniem

do uczestnictwa w tajemnicy Chrystu-

sa, który daje nam, s abym ludziom,

przedziwn  mo liwo  przemawiania

i dzia ania w Jego imieniu.

Od dzisiaj to Ten, który nama ci  nas

Duchem wi tym i moc , b dzie „ob-

chodzi  wszystkie miasta i wioski” (por.

Mt 9, 35) – wsz dzie tam, gdzie my

zostaniemy pos ani z nasz  kap a sk

misj .

To On, Jezus Chrystus, b dzie na-

ucza , g osi  Ewangeli  Królestwa i „le-

czy ” choroby i s abo ci cz owieka –

wsz dzie tam, gdzie my b dziemy po-

s ani z pos ug  Ewangelii i sakramen-

tów.

To On, Jezus Chrystus, b dzie

wci  „litowa  si ” nad rzeszami ludzi

i nad ka dym cz owiekiem zn kanym,

porzuconym, jak owce bez pasterza –

przywracaj c im nadziej .

Za to wszystko, co sta o si  naszym

udzia em przez dar wiece  kap a -

skich pragniemy uwielbia  Ci  Bo e

w Trójcy wi tej Jedyny, ród o i Po-

cz tku naszego powo ania. Dzi kuje-

my Ci, Ojcze Niebieski, za mi o

i wybranie, którymi obdarzy e  nas od

wieków.

W Jezusie Chrystusie, Twoim

Synu, naszym Panu, powo a e  nas do

uczestnictwa w jedynym i odwiecznym

kap a stwie. Z o y e  w nasze serca

dary Ducha wi tego, aby my u wi -

cali lud chrze cija ski i sk adali Tobie

Ofiar .

Z synowskim oddaniem zwracamy

si  do wi tej Bogarodzicy, Matki na-

szego Pana, Jezusa Chrystusa. Pod Jej

Uroczysto  Zes ania Ducha wi tego,
03 VI 2006

(C.d. na s. 8)
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troskliw  opiek  wzrasta o nasze po-

wo anie kap a skie. Od chwili, kiedy

w naszych sercach zabrzmia y s owa

„Pójd  za Mn ” Ty Maryjo rozpostar-

a  nad nami p aszcz swojej mi o ci,

wskazuj c drog , do Twojego Syna.

Za wszystkie aski, które nam wy-

jedna a  i nieustannie wypraszasz

u Boga, z ca ego serca dzi kujemy. Za-

patrzeni w Twoje bezgraniczne pos u-

sze stwo woli Bo ej, pragniemy Ci

na ladowa . wiadomi naszej s abo-

ci, uciekamy si pod Twoj  obron ,

zawierzaj c Tobie, Maryjo, ca e nasze

kap a skie ycie.

S owa wdzi czno ci kierujemy

w tej wa nej dla nas chwili do wszyst-

kich, których dobry Bóg postawi  na

drodze naszego ycia i powo ania:

S udze Bo emu, Umi owanemu Ojcu

wi temu, Janowi Paw owi II, w któ-

rego cieniu wzrastali my, dzi kujemy

za Jego wi tobliwe ycie oddane ca -

kowicie s u bie Chrystusowi i ludziom

oraz polecamy si  Jego wstawiennic-

twu u Boga.

Ojcu wi temu Benedyktowi XVI

dzi kujemy za ostatni  obecno

w ród nas. Tak Opatrzno  Bo a spra-

wi a, e to w a nie z Nim rozpocz li-

my bezpo redni okres przygotowa-

nia do przyj cia wi ce  kap a skich

Ten fakt jest dla nas szczególnie cen-

ny i niezapomniany.

Dok adnie tydzie  temu na B o-

niach krakowskich us yszeli my s o-

wa „Trwajcie mocni w wierze”. We-

zwanie zawarte w tych s owach

dotyczy nas wszystkich. To wezwa-

nie skierowane jest do nas, Neopre-

zbiterów, z jeszcze wi ksz  jakby in-

tensywno ci . Bowiem to od nas

b dzie si  oczekiwa  szczególnego

wiadectwa wiary w Jezusa Chrystu-

sa. Po to zostali my powo ani, by to

wiadectwo sk ada  wobec ca ego

wiata. Jeste my wiadomi, e to w a-

nie wiara w Chrystusa daje nam si ,

aby my spogl dali w przysz o

z ufno ci .

W duchu rado ci i wdzi czno ci

kierujemy nasze gor ce podzi kowa-

nia do Pasterza Ko cio a Przemyskie-

go, Ksi dza Arcybiskupa Józefa Mi-

chalika, który przez w o enie r k

przeniós  na nas sakrament zapo-

cz tkowany w Aposto ach – zapocz t-

kowany podczas Ostatniej Wieczerzy

w Wieczerniku. Podczas naszej forma-

cji seminaryjnej oraz w czasie pog -

biania naszej wi zi z Chrystusem nie-

jednokrotnie spotykali my si  z Two-

j  ojcowsk  trosk . Za wszelkie do-

bro, którego do wiadczyli my, a nade

wszystko za wi cenia przyj te z Two-

ich, Czcigodny Ojcze r k, dzi kujemy.

S owa wdzi czno ci kierujemy do

naszych Ksi y Rektorów. Czujemy si

szczególnie zaszczyceni tym, e zarów-

no Ks. Rektor, który wprowadza  nas

w  seminaryjne ycie, jak i Ksi dz Rek-

tor przy którym ko czymy drog  for-

macji seminaryjnej, zostali obdarzeni

pe ni  Chrystusowego kap a stwa.

Drogi Ksi e Biskupie Marianie –

obchodz cy srebrny jubileusz twego

kap a stwa i Ksi e Biskupie Adamie,

dzi kujemy za Wasz  pos ug  dla nas

jako wyk adowców i pasterzy, szcze-

gólnie za , za ka d  wasz  modlitw

odmawian  w naszej intencji. Jeste-

my przekonani, e modlitwa i wia-

dectwo Waszego ycia zawsze b d

przybli a y nas do Boga.

Wszystkim kap anom, którzy w ja-

kikolwiek sposób towarzyszyli nam

na drodze powo ania, a  po dzie  na-

szych wi ce , dzi kujemy za pomoc

w odkrywaniu g osu Bo ego, pe ne

yczliwo ci towarzyszenie nam i po-

moc w przygotowaniu si  do kap a -

skiej pos ugi. Zwracamy si  najpierw

do ksi y prze o onych naszego Se-

minarium Duchownego, na których

spoczywa wielka odpowiedzialno  za

rozeznawanie powo ania do s u by

Bogu. Serdeczne podzi kowanie kie-

rujemy do naszych wychowawców:

ks. Grzegorza Garbacza, towarzysz -

cego nam przez pierwsze trzy lata for-

macji oraz ks. Dariusza Dziadosza, któ-

ry wiadectwem swego ycia uczy  nas

odpowiedzialnego i gorliwego kap a -

stwa.

Dzi kujemy ojcom duchownym:

ks. Józefowi Treli, ks. Kazimierzowi

Gadzale, a przede wszystkim ks. Sta-

nis awowi Jamrozkowi, który przez

prawie sze cioletni  pos ug  kierow-

nika duchownego, ukazywa  nam g -

bi  duchowo ci kap a skiej, dzi ku-

jemy Mu równie  za trud prowadzenia

rekolekcji poprzedzaj cych dzisiejsz

uroczysto . Nasz  wdzi czno

wyra amy wobec wszystkich prze o-

onych, profesorów i spowiedników.

Z wdzi czno ci  my limy tak e

o naszych ksi ach proboszczach i wi-

kariuszach, zarówno z parafii rodzin-

nych, jak i tych, w których odbywali-

my praktyk  wielkopostn . Nie

mo emy zapomnie  w tym miejscu

o kap anach, którzy w minionym cza-

sie odeszli z tego wiata, zw aszcza

o p. Ks. Bpie Stefanie Moskwie, ks.

bpie Boles awie Taborskim, ks. prof.

Józefie Sroce i ks. prof. Stanis awie Po-

tockim. Wiele im zawdzi czamy. Ufa-

my, e po ofiarnej pos udze i pi knym

kap a skim yciu odebrali swoj  na-

grod  u Pana.

Naszym wspó braciom, z którymi

prze ywali my seminaryjn  formacj ,

starszym i m odszym, za atmosfer  bra-

terstwa i modlitwy, za przyja  oraz

wspólne d enie do wi to ci i kap a -

stwa. Z serca dzi kujemy.

Kochani Rodzice! Nie by oby nas

tutaj, gdyby nie Wasza mi o . Wam

zawdzi czamy najwi cej spo ród lu-

dzi: – dar ycia i wiary. Dzi kuj  Wam

za trud pracy i wychowania, za rado

i trosk , któr  nas otaczali cie. Zapew-

niamy Was o naszej mi o ci. Ze czci

ca ujemy Wasze spracowane d onie.

Ojcze Mi osierdzia, przyjmij do Twe-

go Królestwa naszych zmar ych Ro-

dziców. Wieczne odpoczywanie…

W tym miejscu pragniemy tak e

podzi kowa  naszemu rodze stwu.

Dzi kujemy Wam za wszystkie chwi-

le, które razem sp dzili my. Niech do-

bry Bóg b ogos awi Wam i Waszym

rodzinom.

Dzi kujemy równie  siostrom za-

konnym pos uguj cym w naszym se-

minarium oraz pracownikom wieckim.

Wspomagaj cym nas w drodze do

kap a stwa pragniemy wyprasza  b o-

gos awie stwo Bo e.

Na koniec wyra amy wdzi czno

zebranym wokó  nas, modl cym si

w naszej intencji i darz cych nas ycz-

liwo ci . Wszystkim, którzy przyczy-

nili si  do zorganizowania tej uroczy-

sto ci: Ksi dzu Proboszczowi Bazyliki

Archikatedralnej - Mieczys awowi

Rusinowi, Ks. Piotrowi Kandeferowi,

Ksi om Diakonom, klerykom, asy cie

liturgicznej i chórowi kleryckiemu.

Ca  nasz  pos ug  Ko cio owi,

polecamy modlitwom wszystkich tu

obecnych. Za wszystko serdeczne

                                          Bóg zap a !

(C.d. ze s. 7)
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„Mi o  pot niejsza ni mier
– pot niejsza ni  grzech”

(Jan Pawe  II).

Ws uchajmy si   jeszcze w nauk

Jana Paw a II na temat krzy a. G osi

on: „Krzy  stanowi najg bsze pochy-

lenie si  Bóstwa nad cz owiekiem, nad

tym, co cz owiek – zw aszcza w chwi-

lach trudnych i bolesnych nazywa

swoim  losem. Krzy  stanowi jakby do-

tkni cie odwieczn  mi o ci  najbole-

niejszych ran ziemskiej egzystencji

cz owieka, wype nienie do ko ca me-

sja skiego programu, który kiedy

Chrystus sformu owa  w synagodze

w Nazarecie” (nr 8).

Trzeba zapyta  siebie: jakie s  te

najbole niejsze rany naszego Naro-

du?  Czy one w jaki  sposób doty-

kaj  tak e i nas? – Z pewno ci  tak.

a) Szerz ca si  niewiara, zapro-

gramowana laicyzacja pod p aszczy-

kiem tolerancji – to silny wp yw pr du

nazwanego liberalizmem. Kiedy  w a-

dza komunistyczna k ad a nacisk na

tzw. wychowanie socjalistyczne,

które sprowadza o si  do tego, aby

mie  trze wy umys , czyste r ce i go-

r ce serce –naturalnie dla idei marksi-

stowsko – leninowskich. Po dzi  mo -

na spotka  ludzi, którzy ho duj  tym

zasadom, cho  jakby w cieniu, jakby

si  ich wstydz c, ale gdzie  w g bi

serca chwal c dobrodziejstwa komu-

ny. Kiedy  jeden z prominentnych

dzia aczy zapytany: czy nie gn bi  go

wyrzuty sumienia, bo prze ladowa

Ko ció , ksi y, stosowa  ró ne nie-

etyczne zasady, np. pos uguj c si

szanta em, odpar , e on w ten spo-

sób pomaga  Ko cio owi, bo Ko ció

dobrze si  czuje, kiedy jest prze lado-

wany. Co za  dotyczy sumienia, to

odpar , e nie wie o co chodzi!

CZ OWIEK BEZ SUMIENIA! On

tylko wykonywa  swoj  prac  –

tragiczne, przera aj ce stwierdzenie!

Spotykamy wiele ludzi zagubio-

nych, którzy przyzwyczaili si  do nie-

wiary, wyro li na ideologii strachu,

l ku o swoj  przysz o , zasady reli-

gijne ich ycia zosta y zachwiane,

b d  te  zostali tak wychowani. Dzi

nie przychodz  do ko cio a, bo le si

w nim czuj , odzwyczaili si , serce ich

jest sch odzone na sprawy Bo e, reli-

gijne. Niektórzy z nich dobrze si  maj ,

bo pobieraj  wysokie wynagrodzenie

na wierno  przesz ej ideologii.

Spotykamy ludzi zatrwo onych,

nie widz cych sensu ycia: „T skni

za wiar , ale nie wierz  – sama si  na

tym api , e my l  o jakim  Bogu – ja

nie wierz  – brak danych, by Bóg ist-

nia  – I tak jestem rozdarta”.  A dzi

kiedy przeczyta jeszcze, e jeste  jaka

„rewelacja” w postaci „Ewangelii Ju-

dasza”, to ju  ca kiem niedobrze, bo

sk onna jest bardziej uwierzy  ró nym

bredniom, w tym przypadku od daw-

na znanej apokryficznej „Ewangelii”,

ani eli S owu Bo emu i nauce Ko cio-

a. „Bóg nie sprawdza si  w yciu…

Odrzuca  Boga nauczy o mnie ycie.

On si  w nim nie sprawdza, On w y-

ciu nie ma nic do powiedzenia” – to

credo niejednego.

Poprzez krzy  i zmartwychwstanie

trzeba patrze  i czyta , e „wiara jest

por k  tych dóbr, których si  spodzie-

wamy, wiadectwem tych rzeczywisto-

ci, których nie widzimy”. Módlmy si

o otwarcie oczu dla ludzi za lepionych.

b) Alkoholizm, nikotynizm, narko-

mania – to wielkie zagro enie dla na-

szego Narodu. W XVI wieku nuncjusz

apostolski, Juliusz Ruggieri, pisa  do

Piusa V o Polakach: „Upijanie si  jest

u nich chwalebnym zwyczajem, nie-

w tpliwym dowodem szczero ci,

dobrego wychowania, przeciwnie,

trze wo  poczytywana jest na grubi-

ja stwo, bywa czasem znakiem skry-

to ci charakteru i podst pno ci”.

I tak jest do dzi . Dzi  jest o wiele wi -

cej mo liwo ci nabycia alkoholu i zwi -

zanego z tym pija stwa. Cz sto s y-

szymy o kierowcach je d cych po

pijanemu, i to nawet o kobietach.

A có  powiedzie  o szerz cej si  pla-

dze narkomanii? Od kiedy niektóre

dzieci zaczynaj  pali  papierosy? Jak

ma o m odzie y gimnazjalnej w dniu

bierzmowania ponawia swoje przyrze-

czenia, e do osiemnastego roku

ycia nie b d  pi  alkoholu, pali  pa-

pierosów czy u ywa  narkotyków!

Czy to jest przejaw dojrza o ci? Czy

to jest przejaw zdrowego rozs dku?

Czy jest to wyraz troski o swoje zdro-

wie i rozwój fizyczny, duchowy, inte-

lektualny, wolitywny? A mo e to jest

moda, które ci ludzie nie potrafi  si

oprze ? To rodzaj zniewolenia!

A co mówi Pismo wi te? „B d cie

trze wi i czuwajcie!” (1 P 5,8). – „Pija-

cy nie posi d  Królestwa Bo ego”

(1 Kor 6,10). Czy cz owiekowi wiary

trzeba innych argumentów?

c) Rozwi z o , rozwody, tzw. luz

moralny. Wspomniany ju  nuncjusz

apostolski wspomina, e Polacy lubi

pró nowanie i pohulanki. Du ski pod-

ró nik po Polsce w XIX wieku, Jerzy

Brandes, mówi  o Polakach: „… b d c

czu ymi ma onkami, potrafi  równo-

cze nie obok ubóstwianej ony mie

jeszcze i mi ostki postronne”. Taki styl

ycia przejawia si  w niejednym przy-

padku. Wida , e przykazania Bo e s

coraz bardziej lekcewa one, a czysto

przedma e ska czy wierno  ma e -

ska uwa ana bywaj  do  powszech-

nie za anachronizm, muzealny rekwi-

zyt, bo przecie  „nale y mi si  co  od

ycia”. Wiedzie to do ci gle zwi ksza-

j cych si  liczby rozwodów.

ciedlenie w Jej modlitwie. Bóg wejrza

na Jej uni enie jako s u ebnicy i uczy-

ni  Jej „wielkie rzeczy”, gdy  Jego mi-

osierdzie si ga na pokolenia. Bóg

przygotowuje J  do roli Matki Boga –

Cz owieka, uchroni  J  przed grzechem

i obdarzy  pe ni aski. Jest wi c Ma-

ryja „najwspanialszym dzie em mi o-

sierdzia Bo ego”.               (C.d.n.)

Wo anie o mi osierdzie

C.d. z poprzednich numerów)

ks. Andrzej Skiba
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ANDRZEJ STANIS AW
KOSINA – syn Stanis awa Mariana,

urodzony w 1926 roku w Micha kowi-

cach ko o Ostrawy Morawskiej –

do szko y powszechnej ucz szcza

w Warszawie. W roku szkolnym 1938/

1939 uko czy  klas  I-sz  Gimnazjum

i Liceum im.Su kowskich w Rydzynie

ko o Poznania.

We wrze niu 1939 roku z Rodzica-

mi opu ci  Polsk  wyje d aj c do Ru-

munii, gdzie ucz szcza  do Gimnazjum

w Turnu-Severin, poczym do Palesty-

ny, gdzie w Gimnazjum Polskim uzy-

ska wiadectwo dojrza o ci w czerw-

cu 1944 roku.

W czasie wojny, od 11.XI.1939

nale a  do Zwi zku Harcerstwa

Polskiego, a to do Dru yny im.

R.Traugutta w Turnu-Severin

w Rumunii poczym do Dru yny

im.Ko ciuszki w Tel-Aviv w Palesty-

nie, gdzie bra  udzia  w obozach

wiczebnych, harcerskich przygoto-

wuj cych m odzie  do Wojska i, jak

wynika z Jego zachowanej Ksi ki

S u bowej L.025, zaliczy  22 sprawno-

ci. Po maturze, jako ochotnik, wst -

pi  do W.P., odkomenderowany do

Szko y Podchor ych Rezerwy Arty-

lerii w Matera we W oszech; uko czy

j  15 lutego 1945 roku w stopniu

kpr.podchor ego. W W.P. s u y  do

21 pa dziernika 1947 roku, poczym

kontynuowa  rozpocz te na Uniwer-

sytecie w Rzymie studia in ynierskie

na Uniwersytecie w Londynie, gdzie

uzyska  dyplom Bachelor of Science

– po czym pracowa  jako in ynier i za-

mieszkiwa  w Londynie do mierci na

atak serca 2 stycznia 1996 roku. Po-

chowany w grobie rodzinnym w Lon-

dynie na Ealing’u wraz z Rodzicami.

Trzecim kolejnym dzieckiem mych

Dziadków by  syn:

ANDRZEJ ROMAN KOSINA –

syn Jana Macieja, urodzony w roku

1898 w Berehach Dolnych ko o

Ustrzyk Dolnych – uko czy  Gimna-

zjum w Sanoku w 1916 roku (jak i po-

przedni bracia  „cum laude” – chwa-

lebnie uzdolniony, z zaznaczeniem

w wiadectwie maturalnym przy przed-

miotach: historia, geografia i matema-

tyka – „ze szczególnym zami owa-

niem”, dzia acz Zwi zku Harcerstwa

w Sanoku.

Studiowa  na Wydziale Matema-

tyki Uniwersytetu  im. Jana Kazimie-

rza we Lwowie – od I-go roku by

asystentem s awnego prof. K.Bartla,

pó niejszego Premiera R.P.

W wojnie 1920 roku, jako podcho-

r y-saper, zgin  pod G bokiem

k. wi cian na Litwie 5.VII.1920 roku –

za co odznaczony zosta  Krzy em Wa-

lecznych, o czym zachowany odpis

wniosku pisze: „...Podczas odwrotu 2/

5 Komp. saperów z pod Stodoliszcza

na Litwie zosta a Kompania zaata-

kowana przez kawaleri  bolszewic-

k . Kompania przesz a w kontr-ak-

cj , w której to walce pod G bokiem

zgin mierci  bohatersk  podcho-

r y Kosina, jako dowódca plutonu.

W walce tej odznaczy  si  wy ej wy-

mieniony przez sw  nieustraszon

odwag  zachowuj c si  z zimn  krwi

w najniebezpieczniejszych chwilach,

dobrym przyk adem zach ca  pod-

w adnych do wytrwania w gor cej

walce i na tym posterunku zgin ,

wykonuj c obowi zek o nierza a

do ostatniej chwili”...

Wniosek na Order Virtuti Militari

zako czy  si  nadaniem Krzy a. Nie

mia  oznaczonego grobu – a jedynie

tablic  pami tkow  (m.in.) na pomni-

ku „Sapera” w Warszawie – zniszczo-

nym przez hitlerowców i nieodbudo-

wanym oczywi cie przez w adze

PRL-u.

Jedynie najm odszy syn mych

Dziadków nie s u y  wojskowo.

PIOTR ZBIGNIEW KOSINA –

Syn Jana Macieja, urodzony w roku

1902 w Starzawie k.Chyrowa, dzi  na

Ukrainie – po zdaniu matury w 1920

roku, jak pozostali bracia w Gimnazjum

w Sanoku, rozpocz  studia na Uniwer-

sytecie Jagiello skim, poczym po dwu

latach przeniós  si  na Politechnik

Pozna sk . Niestety przejawiaj ca si

choroba psychiczna nie pozwoli a na

dalszy rozwój tego pozornie doskona-

le zapowiadaj cego si  cz owieka. Naj-

przystojniejszy z braci, b yskotliwie

inteligentny, ulubiony w towarzystwie,

pozostawa  w sta ym leczeniu.

W czasie pobytu u swej siostry He-

leny, wówczas polonistki w Gimnazjum

w Ko skich ko o odzi, zgin  od hi-

tlerowskiej bomby lotniczej w dniu

4 wrze nia 1939 roku i tam zosta  po-

chowany, przez t  siostr , której losy

i osoba zainicjowa a – jak si  okazuje

– potrzeb  napisania tych wspomnie .

Wreszcie Ona sama:

HELENA KOSINÓWNA

RODZINA I SANOCCY PRZYJACIELE

(C.d. z poprzedniego numeru)

Andrzej Kosina - saper, s.Jana

Piotr Kosina student, s.Jana



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

11

HELENA LUDMI A KOSINÓWNA

– córka Jana Macieja, urodzona w roku

1900, jak i najm odszy brat, w Starza-

wie ko o Chyrowa – jedyna dziewczy-

na w ród czterech ch opców – Cheru-

bin i Beniaminek – d ugo wymadlany,

oczko w g owie Dziadka i ulubienica

braci – w szczególno ci najstarszego,

Jana Józefa. Po Dziadku wzi a najlep-

sze cechy: zacno , praworz dno

i m dro , po Matce za , z najlepszych

– g bok  wiar  w Boga.

Ojciec – uczy  J  podgl da  i mi o-

wa  przyrod , zabieraj c od dzieci -

stwa na rozliczne rozjazdy terenowe:

od Worohty, Osmo dy i Pop Iwana

w Czarnohorze poczynaj c – po Biesz-

czadzkie rozst py, Matka – mi owa :

Boga, ludzi i muzyk , a Bracia (starsi

zw aszcza), za przyk adem Rodziców

– pracowito ci.

Maj c taki przyk ad od najm od-

szego dzieci stwa, dok ada a stara

do nauk i te  by a „celerk ”, jak to

wówczas nazywano.

Dom rodzicielski dawa  Jej do

szeroki wachlarz zainteresowa  i wie-

dzy. Ojciec – przyrodnik, le nik poli-

technicznie wykszta cony mierniczy-

kartograf interesowa  si  wszelkimi

nowoczesnymi przemianami – wyko-

rzystuj c sw  wiedz  nie tylko prak-

tycznie w swej Kancelarii zawodowej,

ale te  w swej dzia alno ci naukowej

i pedagogicznej na Politechnice Lwow-

skiej, gdzie doje d a  latami z Sanoka

na 2-3 dni w tygodniu (4 godziny jaz-

dy poci gu pospiesznego) na wyk a-

dy, wiczenia i sesje egzaminacyjne.

By  jednym z niewielu, który w tym

tak g uchym zak tku Europy zna

(pomijaj c ruski): niemiecki, francuski

i angielski. Zapewne, jako jeden z nie-

wielu prenumerowa  wydawany za

oceanem s ynny „National Geogra-

phic” – popularny dzi  ju  u nas od

dwu lat w wersji polskiej, z którym sam

zapozna em si  w domu sanockim jesz-

cze jako dziecko i od ponad wier

wieku sam prenumeruj .

Matka – przygotowuj c J  do ów-

cze nie w a ciwie widzianych obo-

wi zków kobiecych, nieco bardziej

konserwatywna, uczy a J  wiary i do-

broczynno ci (szczelnie ukrywanej) –

tego najwa niejszego, jak si  w Jej

szczególnie trudnym yciu okaza o,

a nadto w asnej wrodzonej doskona-

ej umiej tno ci, a to gry na fortepia-

nie. Sama w panie stwie uko czy a

szko  muzyczn  s awnego pianisty

Karola Mikulego – ucznia Szopena –

we Lwowie z bardzo pozytywnym wy-

nikiem. W Sanoku grywa a ch tnie

i na cztery r ce z pani  Kossakow ,

on  zaprzyja nionego z Dziadkiem in-

yniera elektryka zamieszka ych przy

ulicy G owackiego.

Uczy a gry wszystkie dzieci

(Dziadek nie umia  gra  zupe nie) –

ale bez wi kszych rezultatów poza naj-

starszym synem – mym Ojcem, który

naby  niew tpliwie te zdolno ci

i kocha  muzyk , której s ucha em od

najm odszego dzieci stwa – niestety

nie dziedzicz c zdolno ci.

Ciotka Helena, cz c w sumie na-

bywane cechy, znalaz a w yciu sw

w asn  mi o , a to mi o  do ojczy-

stego j zyka i m odzie y – maj c szcze-

gólny talent pedagogiczny – na co

wskazuj  rozliczne w tym zakresie wy-

powiedzi i opinie tak prze o onych,

jak i wychowanków, a te  wielu ludzi

z poza okr gu szkolnego, którzy

J  znali.

Dom Kosinów w Sanoku (istniej -

cy ju  od prawie stu lat) nigdy nie na-

le a  do „domów otwartych”, gdzie

gromadzi o si  towarzystwo, czy od-

bywa y si  spotkania m odzie y.

Nie sprzyja y temu charaktery dziad-

ków, do  zamkni te w sobie, ludzi,

którzy zaj ci byli zwykle rozlicznymi

zaj ciami, wolny za  czas woleli po-

wi ca  swym zami owaniom: Dziadek

opracowaniom zawodowym, Babka

modlitwie i fortepianowi. Babka utrzy-

mywa a kontakty towarzyskie, w pew-

nym do  ograniczonym kr gu (nie-

znanym mi) Pa  z III-go Zakonu – do

którego oboje Dziadkowie nale eli

i Sodalicji Maria skiej, do której nale-

a a ca a nasza Rodzina.

Towarzysko bywali w szczególnie

zaprzyja nionych domach: Zaleskich,

Paj czkowskich i Bezuchów, szczegól-

nie Im mi ych, a zamieszka ych przez

lata w s siedztwie przy dzisiejszej uli-

cy Sikorskiego, który to pi kny, stary

– dworkowy dom zosta  niestety zbu-

rzony, a który Ich wnuczka, Maria

z So tyków-Kocowa narysowa a,

ilustruj c ksi k  „-Przez Krzy ...-

Do Nieba”.

Dziadek – obyczajem ówczesnych

– spotyka  si  czasem na wincie

czy skacie z zaprzyja nionymi Panami,

ale przede wszystkim na polowaniach

Helena Kosinówna, rok 1916

Helena Kosinówna, rok 1946

Helena Kosinówna, rok 1960

(C.d. na s. 12)
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nami tnie przez Dziadka organizowa-

nych i prowadzonych wedle ostro

przestrzeganych zasad owiectwa –

tam brali udzia  szczególnie zaintere-

sowani owiectwem znajomi Dziadka:

dr Doma ski, ówczesny dyrektor

Szpitala – w a ciciel Sanatorium

w Olchowcach, pan Woli ski –

w a ciciel dobra ziemskiego w Trep-

czy, pan Wiktor z Zas awia,

dr Biedka – prawnik i inni, o czym

sporo opowiada  mi po wojnie naj-

m odszy wówczas uczestnik tych

polowa  mgr Jan Bezucha – zi

Jan Kosina in ., z psem Neronem, w gronie swych le niczych i gajowych, rok 1900

dr Doma skiego, a te  sam Doktór.

Drugim terenem kontaktów

mi dzyludzkich Dziadka (bardzo

ywych) by y Jego kontakty z m odzie-

. By y one dwukierunkowe,

rzec mo na dwuzakresowe. Pierwsze,

to te zwi zane z zawodem pedagoga-

le nika – to wiczebne wyjazdy

z m odzie  akademick  w tereny

Pokucia, czy Czarnohory. Drugie,

to organizowane w ramach Sanockie-

go Hufca Harcerskiego, gdzie na

ogniskach i przy pracach, na przyk ad

zalesiania parku, uczy  m odzie

mi o ci przyrody i szacunku dla niej,

wplataj c wsz dzie rodzim  nut

patriotyzmu.

Pozwol  sobie tutaj raz jeszcze

przytoczy  (w Roczniku Sanockim

1995 wspomniane) wypowiedzi

komentuj ce post powanie Dziadka,

nader dla  charakterystyczne.

Jedna, in yniera le nictwa Stani-

s awa Lenartowicza z Ustrzyk Dol-

nych:„Ja patrz  na las jak kupiec –

Ty – jak poeta – nie chc  robi  z Tob

adnych interesów”!

Druga – sanoczanina, Kuriera

A.K. na trasie „Las” z Budapesztu do

Warszawy – Kazimierza So tysika

pseudonim Kazik. On wspomina :

„Dziadek Kosina – na ogniskach

harcerskich uczy  nas by  Polakami”.

(C.d.n.)

Pawe  Kosina

(C.d. ze s. 11)

Helena Kosinówna z bratankiem Paw em, rok 1990

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


