Góra Przemienienia nr 25 (149) 18 czerwca 2006r.

„Z królestwem BoĪym
dzieje siĊ tak, jak gdyby ktoĞ
nasienie wrzuciá w ziemiĊ”
Mk 4, 26
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Ziarnko gorczycy

W NUMERZE

KaĪdy z nas wie, jak wygląda ziarno grochu czy maku. KaĪdy widziaá
ziarno zboĪa: pszenicy, Īyta, kukurydzy czy ryĪu. Ziarna te mają róĪny
ksztaát, wielkoĞü czy kolor. W kaĪdym
jednak z nich zawiera siĊ zaląĪek
Īycia, wystarczy wrzuciü je do ziemi,
zapewniü wilgoü i odpowiednie nasáonecznienie, a z ziarna wyroĞnie roĞlina, stosownie do jego rodzaju. Ziarno
daje Īycie, przedáuĪa je rodząc kolejne
ziarna, zapewniając istnienie gatunku.
Ziarno gorczycy byáo uwaĪane
w staroĪytnoĞci za najmniejsze
spoĞród wszystkich ziaren, byü moĪe
wielkoĞcią podobne byáo do ziarnka
maku. Jednak takĪe i z tego ziarnka,
jak mówi Jezus, wyroĞnie piĊkna
roĞlina, wiĊksza od innych jarzyn,
dająca w swych gaáĊziach schronienie ptakom (por. Mk 4,31-32).
Z niepozornego, prawie niewidocznego ziarna, powstanie
wielki, rozáoĪysty krzew.
Pan Jezus mówi, Īe do takiej roĞli-

ny, wyrastającej z maáego ziarna, podobne jest królestwo BoĪe. Królestwo
BoĪe to rzeczywistoĞü tajemnicza,
cudowna, niepojĊta. ChociaĪ dziaáania
Boga w Īyciu ludzi nie widaü, to jednak jest ono rzeczywistoĞcią. Czáowiek, który
zawierzyá Bogu, nosi
w sobie ĩYCIE, tak, jak
ziarno, nawet to najmniejsze, jest siedliskiem
Īycia. To Īycie BoĪe
owocuje po pewnym czasie, a jego owoce widaü
poprzez uczynki dobra
i miáoĞci. Przychodzi
w koĔcu czas, kiedy czáowiek osiąga porĊ Īniwa,
wtedy dokonuje siĊ kres
jego istnienia, ale anioáowie BoĪy zabierają go
do nieba (por. Mk 4,29),
co wiĊcej dobro miáoĞci
przekazuje on innym, rodzi innych do Īycia, jak
roĞlina, która daje nowe
nasiona.
PrzypowieĞü o ziarnku
gorczycy moĪna rozwa-
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Īaü na páaszczyĨnie uniwersalnej, na
páaszczyĨnie KoĞcioáa - Wspólnoty,
która w czasach Chrystusa byá maáym ziarenkiem, a w ciągu wieków rozprzestrzeniáa siĊ na caáa ziemiĊ i naleĪą
do niej miliony. Jednak moĪna takĪe
popatrzeü na nią na páaszczyĨnie pojedynczego czáowieka; kaĪdy ma w sobie cząstkĊ dobra, miáoĞci, wiary, która początkowo jest maáa jak ziarnko.
Kiedy jednak jest podlewana modlitwą, oĞwietlana sáoĔcem miáoĞci i chroniona przed chwastem grzechu staje
siĊ wiarą potĊĪną, mocną i trwaáą,
wydającą takĪe owoce dobra w sercach innych, rodzącą do Īycia wiary
tych, którzy stykają siĊ z takim czáowiekiem. Rozwijanie wiary jest wiĊc zadaniem czáowieka. Podejmijmy je,
na miarĊ naszych moĪliwoĞci.
Wzrastajmy w wierze i miáoĞci, pielĊgnujmy tĊ roĞlinkĊ, aby stawaáa siĊ
potĊĪny drzewem, potĊĪnym jak cedr,
o którym mówi prorok Ezechiel
w pierwszym czytaniu (Ez 17,12-24).
Wiara mocna jak olbrzymi cedr
bĊdzie dla czáowieka bramą do osiągniĊcia Īycia wiecznego.
ks. Tomasz Grzywna
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Piotr naszych czasów
( C.d. z poprzedniego numeru)
Osobnego omówienia wymaga
homilia Ojca ĝwiĊtego Benedykta XVI
wygáoszona w czasie Mszy ĞwiĊtej na
Krakowskich Báoniach w niedzielĊ
Wniebowstąpienia PaĔskiego. Jakie
gáówne przesáanie wynika z tej homilii, bo na gáĊbszą analizĊ przyjdzie czas.
Byáa ona wzruszająca dla kaĪdego
z uczestników i kaĪdego, kto identyfikuje siĊ z KoĞcioáem i PapieĪem:
„Chciaábym kaĪdemu z Was uĞcisnąü
dáoĔ, patrząc w oczy. Ogarniam sercem wszystkich uczestniczących
w naszej Eucharystii za poĞrednictwem radia i telewizji”. NajwaĪniejszym
motywem wiodącym tej homilii byáo
przesáanie domagające siĊ Ğwiadectwa
naszej Īywej wiary. Najpierw táumaczyá
jednak czym jest wiara, co to znaczy
uwierzyü? „Wierzyü – to znaczy zawierzyü Bogu, powierzyü Mu nasz los.
Wierzyü – to znaczy nawiązaü gáĊboko osobistą wiĊĨ z naszym Stwórcą
i Odkupicielem w mocy Ducha ĝwiĊtego, i uczyniü tĊ wiĊĨ fundamentem
caáego Īycia”.
ZachĊcając do zamyĞlenia modlitewnego nad tą homilią, muszĊ
przytoczyü sáowa peáne wzruszenia
i syntezy wiary:
„RównieĪ i ja, Benedykt XVI, nastĊpca PapieĪa Jana Pawáa II, proszĊ Was:
- byĞcie stojąc na ziemi, wpatrywali
siĊ w niebo – w Tego, za którym
od dwóch tysiĊcy lat podąĪają kolejne pokolenia Īyjące na naszej ziemi,
odnajdując w Nim ostateczny sens
istnienia;
- proszĊ was, byĞcie umocnieni wiarą w Boga, angaĪowali siĊ Īarliwie
w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwoĞci,
solidarnoĞci i miáosierdzia;
- proszĊ was, byĞcie odwaĪnie skáadali Ğwiadectwo ewangelii przed dzisiejszym Ğwiatem, niosąc nadziejĊ ubogim, cierpiącym, opuszczonym,
zrozpaczonym, áaknącym wolnoĞci,
prawdy i pokoju;
- proszĊ was, byĞcie czyniąc dobro
bliĨniemu i troszcząc siĊ o dobro
wspólne, Ğwiadczyli, Īe Bóg jest miáoĞcią;
- proszĊ was w koĔcu, byĞcie skarbem wiary dzielili siĊ z innymi narodami Europy i Ğwiata, równieĪ przez

pamiĊü o waszym Rodaku, który jako
NastĊpca Ğw. Piotra czyniá to z niezwykáą mocą i skutecznoĞcią;
- proszĊ was takĪe, byĞcie pamiĊtali
o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiĊtaliĞcie o moim wielkim Poprzedniku, bym wypeániá misjĊ
powierzoną mi przez Chrystusa.
- ProszĊ was, trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w miáoĞci!”
W tych sáowach zawiera siĊ caáe
przesáanie i ciągáoĞü obydwu pontyfikatów: Jana Pawáa II i Benedykta XVI.
Oni idą wspólną drogą prowadząc ze
sobą Lub BoĪy pielgrzymujący po
ziemi do Królestwa niebieskiego.
Obaj dają jasne wskazówki, proste,
ale bardzo wymagające, zrozumiaáe
dla kaĪdego, ale nieáatwe do wprowadzenia w Īycie. Na tym jednak polega
Īycie chrzeĞcijanina: ciągáe wspinanie

siĊ w górĊ PrzykazaĔ i BáogosáawieĔstw.
Po poáudniu, w niedzielĊ Wniebowstąpienia, 28 maja, przyszedá czas na
nawiedziny obozu w Auschwitz –
Birkenau. Jeszcze przed przyjazdem
Benedykta XVI do Polski dziennikarze i wielu publicystów orzekáo,
Īe bĊdzie to najtrudniejsza chwila
w czasie pielgrzymki do Polski. Faktycznie byáa to chwila nieáatwa dla
Benedykta XVI, papieĪa wywodzącego siĊ z narodu niemieckiego, który
przez obáąkaĔczą ideologiĊ zgotowaá
ludziom piekáo na ziemi.
Wzruszające byáy wywiady z byáymi wiĊĨniami oraz przywoáanie mĊczeĔskiej Ğmierci ĞwiĊtych: Maksymiliana Marii Kolbego i Edyty Stein,
wywodzącej siĊ z narodu Īydowskiego, urodzonej we Wrocáawiu. Wstrzą(C.d. na s. 4)
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(C.d. ze s. 3)
sający i wywoáujący bolesne uczucia
jest ten napis umieszczony na bramie
obozu: Arbeit macht frei. Praca nie czyniáa ludzi tam wchodzących wolnymi,
ale najczĊĞciej wiodáa ku niechybnej,
nieludzkiej Ğmierci. BramĊ tĊ wybudowali polscy wiĊĨniowie. Takiego okreĞlenia uĪywaáa hitlerowska propaganda. Ta bramą wchodziá Jan Paweá II,
a za chwile przekroczy ją Benedykt XVI.
Wejdzie przez tĊ bramĊ, aby wyraziü
wspóáczucie wszystkim tu bestialsko
zamordowanym, aby w ciszy modliü siĊ.
Jest to wielce zastanawiające – usáyszaáem w czasie transmisji telewizyjnej
– Īe Niemcy, kraj, który wydaá wybitnych ludzi kultury, myĞlicieli, filozofów,
poetów, wydaá teĪ i masochistycznych
zbrodniarzy. Czas oczekiwania na przyjazd Ojca ĝwiĊtego jest wypeániany
rozmową z tymi, którzy przeĪyli obozowe piekáo. Pani Lidia miaáa cztery latka,
kiedy znalazáa siĊ w obozie. PamiĊta
wysoki barak, w którym okna są bardzo wysoko, wysokie buty Niemców,
przeĪywany strach, niepewnoĞü, Īe juĪ
wiĊcej nie zobaczy swojej matki, która
czasem przynosiáa jej kromkĊ chleba czy
jednego ziemniaka. Matka uczyáa ją jak
siĊ nazywa, kim jest jej mama, kim tato.
Przydaáo siĊ to, bo po … siedemnastu

latach odnalazáa swoją mamĊ. Pan
Henryk Czabaj wspominaá, Īe byáa to
„fabryka Ğmierci” dziaáająca perfekcyjnie. Sáychaü byáo gáosy: „Przebaczamy”, ale „PamiĊtamy”. Co jakiĞ
czas daáo siĊ sáyszeü: jaki byá sens
tego holokaustu? Jaki byá sens tak
wielkiego cierpienia, sens tak wielu
ofiar? ĩydzi chcą milczeü, bo na tak
postawione pytania nie ma odpowiedzi. W tym przypadku milczenie jest
modlitwą, by juĪ nigdy wiĊcej nie
wydarzyáo siĊ coĞ tak nieludzkiego,
coĞ tak okropnego, coĞ tak poniĪającego godnoĞü czáowieka.
O godzinie 17:15 pod obóz podjeĪdĪają dostojnicy towarzyszący
Piotrowi naszych czasów. Wita Go
p. Andrzej PrzewoĨnik. PapieĪ dostojnie, w gáĊbokim modlitewnym skupieniu, w caákowitym milczeniu osobistym i komentatorów, samotnie
przechodzi przez tĊ bramĊ z szyderczym napisem. Robi to gáĊbokie wraĪenie. Są obecni m. in.: prezydent
Lech KaczyĔski, ks. prymas kard. Józef Glemp, ks. abp Józef Kowalczyk,
nuncjusz apostolski w Polsce, ks.
abp Stanisáaw Gądecki zajmujący siĊ
sprawą dialogu katolickiego
z judaizmem, ks. abp Józef Michalik,
przewodniczący Konferencji Episko-

patu Polski, ks. bp Tadeusz Rakoczy,
prof. Wáadysáaw Bartoszewski, wiĊzieĔ, i wielu, wielu innych.
Przejmujące byáa chwila przeĪywana w zupeánej ciszy i modlitwie, kiedy
Benedykt XVI podszedá do Ğciany
Ğmierci, gdzie po gáĊbokim ukáonie
modliá siĊ w skupieniu, a potem pod tą
Ğcianą káadzie trzy zapalone znicze. Po
modlitwie podszedá do 32 wiĊĨniów,
aby z kaĪdym z nich zamieniü parĊ
sáów. WiĊkszoĞü z nich ucaáowaáa pierĞcieĔ Rybaka. Cisza…
W ciszy teĪ dokonaáo siĊ wejĞcie
Ojca ĝwiĊtego do celi Ğmierci Ğw. Maksymiliana Kolbego, bloku nr 11. Wchodziá tam po schodach wiodących na
dóá, jakby w czeluĞci piekieá, gdzie byáo
ciemno, obskurnie, ale gdzie paliáa siĊ
Ğwieca, zwiastująca ĝwiatáoĞü wiekuistą. Tam zwróciá siĊ po áacinie:
ĝw. Maksymilianie Mario Kolbe –
módl siĊ za nami; ĝwiĊci MĊczennicy
– módlcie siĊ za nami. Cisza… to symbol, który gáoĞniej przemawia niĪ wypowiedziane sáowo, które jest wyrazem wielkiego szacunku wobec ludzi,
którzy tu cierpieli nieludzkie mĊki. Tak
Īyczyli sobie ĩydzi. Byá to czas wielkiej modlitwy zanoszonej w ciszy.
Dziennikarze bardzo wnikliwie zadawali sobie i nam pytania, na które
po czĊĞci odpowiedĨ znajdziemy w papieskim przesáaniu: jak PapieĪ, tak wybitny teolog, myĞliciel, profesor, znający wiele moĪliwych teorii na temat
ludzkiego cierpienia, wybrnie z tej
trudnoĞci? MoĪe najproĞciej byáoby
powiedzieü: Bóg cierpiaá z ludem
i umieraá miĊdzy ludĨmi.
Kolejny papieski przystanek to
Centrum Dialogu i Modlitwy. Tu spotykają siĊ ludzie róĪnych religii i wyznania, przedstawicieli ludzi caáego
Ğwiata. Tu przychodzą ludzie máodzi,
którzy uczą siĊ szacunku do kaĪdego
czáowieka, jego odmiennoĞci, i którzy
budzą nadziejĊ na lepsze czasy. Cenrum to z niemaáym trudem i przy sprzeciwie Ğrodowisk Īydowskich zaáoĪyá
ks. kard. Franciszek Macharski. Wiemy, jak swego czasu powstaá wielki
rwetes wokóá zakonu Sióstr Karmelitanek, który zostaá tam zaáoĪony, aby
Siostry modliáy siĊ za ofiary wojny
i zagáady. OĞrodek ten powstaá
w znacznej mierze ze Ğrodków niemieckich. To jakiĞ symbol pojednania,
wziąwszy pod uwagĊ i to, Īe od lat
tam przebywa niemiecki kapáan, Manfred (nazwiska nie zapamiĊtaáem).
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Pracuje tu na rzecz pojednania. PapieĪa witają máodzi ludzie: Polak Michaá
Chrzan i Niemka Ruth Wagner.
Benedykta XVI wianuszkiem otaczają
Siostry Karmelitanki. Wita siĊ ze
wszystkimi. Po wáosku Dostojnego
GoĞcia wita ks. kard. Stanisáaw
Dziwisz. Máodzi ofiarują PapieĪowi
orĊdzie MáodzieĪy OĞwiĊcimskiej.
Jeszcze krótka rozmowa z prof. Andrzejem Zollem, báogosáawieĔstwo i czas
wyruszyü do Birkenau.
Tu, w tym miejscu, podobnie
i w Auschwitz, nie byáo áatwo zdobyü
siĊ na nadziejĊ, gdy byáo siĊ na dnie
rozpaczy. Do tych obozów koncentracyjnych ludzie byli zwoĪeni w bydlĊcych wagonach, tu nastĊpowaáa
pospieszna selekcja. Niektórych kierowano wprost do komory gazowej
odebrawszy im wszystkie kosztownoĞci (jeĞli takie mieli) i… nadziejĊ na
wyjĞcie Īywymi. Krematoria pracowaáy bez ustanku. Prochy spopielonych
ciaá wrzucano do rzeki bądĨ teĪ rozsiewano po polach. Trudno dokáadnie
ustaliü ile ludzi spalono w krematoriach, gdyĪ wielu kierowano wprost
z transportu, bez ewidencji. Niektórzy
mówią o 950 tys. ĩydów. Wtedy dokonaáo siĊ wielkie ludobójstwo XX
wieku! Dwie panie wspominają to „piekáo na ziemi”. Halina Brzozowska miaáa 12 lat. W obozie byáa przez póá roku
i widziaáa krematorium ziejące ogniem.
Nawet nie wie, jak Īyje, jak to siĊ sta-

áo, Īe ocalaáa. Janina Rekáajtis zaznacza, Īe rany siĊ zabliĨniają, Īe wojna
prowadziáa do upodlenia czáowieka,
do wszelkich podáoĞci, ale trzeba wybaczyü. To wielki, chrzeĞcijaĔski gest
– trzeba przyznaü. DziĞ zostaáy zardzewiaáe szyny, wykruszone podkáady,
nieme Ğwiadki okrucieĔstwa, ludobójstwa. To wielka przestroga, która
mówi, Īe nie wolno Īycia budowaü bez
Boga, bo tam, gdzie zabija siĊ Boga,
ostateczną ofiarĊ zawsze ponosi czáowiek. Nazizm pokazaá, Īe Īycie bez
Boga w tym przypadku zaprowadziáo
do Birkenau! W przypadku narodu
wybranego, jakim są ĩydzi, byá to poniekąd zamach na Pana Boga, byáo to
podwaĪenie BoĪego wyboru – daáo
siĊ sáyszeü w komentarzach.
Piotr naszych czasów idzie – podobnie jak Jan Paweá II Wielki –
w ciszy modląc siĊ przed kaĪdą tablicą upamiĊtniającą ofiary nazizmu.
W tym czasie przestaá padaü deszcz,
a na niebie pokazaáa siĊ TĉCZA! Zjawisko to byáo szeroko komentowane.
SiĊgam do „Sáownika symboliki biblijnej”, aby gáĊbiej odczytaü znaczenie
„tĊczy”. Powstaje ona wtedy, gdy promienie sáoĔca przeĞwiecają przez krople deszczu. Po raz pierwszy pojawiáa
siĊ po karze potopu. Wtedy byáa znakiem przymierza miĊdzy Bogiem,
a Noem. Byá to znak, Īe: „nie bĊdzie
juĪ nigdy wód potopu na zniszczenie
Īadnego jestestwa” (Rdz 9,15). W tym

przypadku tĊcza byáa symbolem
BoĪego miáosierdzia i pokoju. To
znak uciszenia ludzkich lĊków
i obaw. To potwierdzenie OpatrznoĞci
BoĪej.
Benedykt XVI po modlitwie przed
kaĪdą z dwudziestu dwu tablic wraca
na miejsce przewodniczenia, a máodzieĪ
przed kaĪdą z tych tablic stawia zapalone znicze. Rozpoczyna siĊ wielojĊzyczna modlitwa za pomordowanych,
zakatowanych, spalonych w krematoriach. DuĪo tekstów biblijnych wziĊtych z KsiĊgi Psalmów. Są to Psalmy
Īaáobne. Po tej przejmującej modlitwie
zakoĔczonej przez PapieĪa w jĊzyku
niemieckim, gáos zabiera Piotr naszych
czasów.
Wstrząsające to przemówienie,
gdzie bardzo dramatycznie brzmią
sáowa: „Ile pytaĔ nasuwa siĊ w tym
miejscu! Ciągle powraca jedno: Gdzie
byá Bóg w tamtych dniach? Dlaczego
milczaá? Jak mógá pozwoliü na tak wielkie zniszczenie, na ten triumf záa?
Przychodzą na myĞl sáowa Psalmu
44, zawierające skargĊ cierpiącego
Izraela: „… staráeĞ nas na proch w miejscu szakali i okryáeĞ nas mrokiem.
Lecz to z Twego powodu ciągle nas
mordują, mają nas za owce na rzeĨ
przeznaczone. Ocknij siĊ! Dlaczego
Ğpisz, Panie? PrzebudĨ siĊ! Nie odrzucaj na zawsze! Dlaczego ukrywasz
Twoje oblicze, zapominasz o nĊdzy
i ucisku naszym? Albowiem dusza nasza pogrąĪyáa siĊ w prochu, a ciaáo
przywaráo do ziemi. PowstaĔ, przyjdĨ
nam na pomoc i wyzwól nas przez
swą áaskawoĞü!” (Ps 44,20.23-27). OdpowiedĨ zdaje siĊ byü jedna: „Nie potrafimy przeniknąü tajemnicy Boga” –
mówiá Piotr naszych czasów. „To nasze woáanie do Boga winno jednoczeĞnie przenikaü i przemieniaü nasze
serca, aby obudziü ukrytą w nas obecnoĞü Boga – by Jego moc, którą záoĪyá
w naszych sercach, nie zostaáa stáumiona i zagrzebana w nas przez muá
egoizmu, strachu przed ludĨmi,
obojĊtnoĞci i oportunizmu”. Nam
stale trzeba siĊ budziü z uĞpienia
duchowego, stale Īyü w obecnoĞci
Boga, przechadzaü siĊ w Jego obecnoĞci – zdaje siĊ woáaü PapieĪ.
ZakoĔczeniem niech bĊdą sáowa
zachĊty do przeczytania i przemyĞlenia tego papieskiego wystąpienia, tak
brzemiennego w swojej treĞci. To
z pewnoĞcią nas ubogaci.
Ks. Andrzej Skiba
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11 Niedziela zwykáa – 18.06.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. DziĞ o godzinie 17:00 odbĊdzie siĊ
naboĪeĔstwo czerwcowe poáączone
z procesją wokóá naszego koĞcioáa.
Prosimy dzieci do sypania kwiatów
czy dzwonienia. TakĪe po zakoĔczeniu
oktawy, w UroczystoĞü NajĞwiĊtszego Serca Pana Jezusa, zgodnie z naszą
tradycją, odbĊdzie siĊ procesja. W tym
dniu nie obowiązuje wstrzemiĊĨliwoĞü
od pokarmów miĊsnych.
2. KaĪdego roku nasza archidiecezja
w dniach od 4 do 15 lipca, organizuje
pielgrzymkĊ na Jasną GórĊ. Uczestniczyü w niej moĪe máodzieĪ powyĪej
15 roku Īycia oraz doroĞli do 65 lat.
PielgrzymkĊ z naszego rejonu moĪna
rozpocząü w dniu 4 lipca, w Lesku.
Zapisy na pielgrzymkĊ trwają do

20 czerwca. KaĪdy pątnik zapisuje siĊ
w swojej parafii. MáodzieĪ do 18 roku
Īycia przy zapisie skáada pisemne pozwolenie rodziców lub opiekunów.
Koszt wpisowego wynosi 80 zá
od osoby. JeĞli z najbliĪszej rodziny
wybiera siĊ na pielgrzymkĊ kilka osób,
to tylko jedna z nich skáada peáną kwotĊ 80 zá, pozostali czáonkowie po 50 zá.
Przez najbliĪszą rodzinĊ rozumiemy
rodziców i dzieci. Prosimy siĊ zgáaszaü
jak najszybciej, bo termin zgáoszeĔ
mija 20 czerwca.
3. DziĞ o godzinie 15:00 z okazji
przedrekolekcyjnej Nowenny zostanie
wystawiony NajĞwiĊtszy Sakrament.
Zapraszamy chĊtnych, a gáównie
czáonków grup parafialnych.

Rodzina Radia Maryja
przy Parafii Przemienienia PaĔskiego
w Sanoku

ZAPRASZA
sáuchaczy i sympatyków RADIA MARYJA
na XIV spotkanie Rodziny Radia Maryja
w SANKTUARIUM
MATKI BOĩEJ JASNOGÓRSKIEJ
w dniu 9 lipca 2006 r.
Zapisy i informacje w ksiĊgarni NIEPOKALANA przy Hali Targowej,
tel. 013/ 46 445 82
Wyjazd 8.07.2006 o godz. 22.00 z „OKĉCIA”,
koszt 50,00 zá
Miejsca z autobusie zajmujemy
wg kolejnoĞci zapisów.

Intencje w tygodniu
Od 19.06 do 25.06. 2006r.
Poniedziaáek– 19.06
6.30 + Ewa, Jacek, Stefan.
7.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).
7.30 .........................................................
8.00 .........................................................
18.00 1. o Īywą wiarĊ, peániĊ áask
Ducha ĝwiĊtego dla czáonków grupy
Ğw. Ojca Pio, ich rodzin oraz kapáanów
posáugujących w parafii.
2. + Adam Adamski (12 r. Ğm.).
3. + Józef Królicki (19 r. Ğm.).
Wtorek – 20.06
6.30 ..........................................................
7.00
7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 dziĊkczynna za pracĊ w KrĊgu
Domowego KoĞcioáa z proĞbą o potrzebne áaski dla ks. Pawáa.
ĝroda – 21.06
6.30 .........................................................
7.00 + Eugenia.
7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 + Jadwiga, Michaá, Marian
Jakubowscy, + Jerzy Suchyna.
Czwartek - 22.06
6.30 .........................................................
7.00 .........................................................
7.30 + Jan Krzanowski (3 r. Ğm.).
8.00 ..........................................................
18.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).
2. + Jan i Anna SawczyĔscy.
3. + Janina, Tadeusz, Franciszek,
Karolina.
Piątek – 23.06
6.30 + Jan i Janina Indyk.
7.00 + Waleria (15 r. Ğm.), Kazimierz.
7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00..........................................................
18.00 1. + Wanda i Zdzisáaw.
2. +Jan, Wáadysáaw.
Sobota – 24.06
6.30 + Jan Rogula.
7.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).
7.30 + Jolanta (17 r. Ğm.).
8.00 + Jan.
18.00 + Jan Krawczyk.
Niedziela – 25.06
6.30 + Krystyna Nasiadka (greg.)
8.00 o zdanie egzaminu i pomyĞlną
obronĊ pracy.
9.30 + Lucyna.
11.00 w intencji Ewy i Stanisáawa
z okazji 30 rocznicy Ğlubu – dziĊkczynno - báagalna.
12.30 za parafian.
16.00 dziĊkczynna z okazji 40 rocznicy
Ğlubu Danuty i Mieczysáawa z proĞbą
o báogosáawieĔstwo BoĪe.
18.00 + Jan àakus.
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„Odtąd juĪ ludzi áowiü bĊdziesz”
Powitanie ks. Patryka przez dzieci,
ministrantów oraz przedstawicieli
grup parafialnych.
Gabrysia Kot
RozĞpiewane biją dzwony,
oczy wszystkich lĞnią radoĞcią.
Ciebie ksiĊĪe Prymicjancie,
otaczamy dziĞ miáoĞcią.
Przyjmij kwiaty tĊczobarwne,
Nasze sáowa i uĞmiechy.
BądĨ promienny i zwyciĊski,
boĞ kapáanem jest na wieki.
WejdĨ w Ğwiątyni naszej progi
i ofiaruj na oátarzu
Ludzkie troski i radoĞci,
BoĞ áask boĪych jest szafarzem.
Potem dáonie uĞwiĊcone
W których cud siĊ dokonuje,
ZáóĪ na gáowy pochylone,

niech je Chrystus ucaáuje.
I Īyj sto lat Prymicjancie
Sercem serca ludzkie zmieniaj,
Niech ci bĊdzie Bóg MiáoĞcią
A Maryja WspomoĪeniem.
Rafaá Huta
O pozwól, bym w Prymicje,
W wielki dzieĔ radoĞci
Ja wierszyk swój powiedziaá
Na dowód miáoĞci.
Me Īyczenia bardzo skromne,
Jeszcze prostsze sáowa,
Ale w nich dla Ciebie, KsiĊĪe,
Serce me siĊ chowa.
Niechaj dobry Pan Bóg z nieba
Zawsze, Īe tak powiem,
Da Ci wszystko co potrzeba,
Nade wszystko-zdrowia!

A po Ğmierci niech za znoje
I kapáaĔskie plony
Bóg otworzy Ci podwoje
I obdarzy tronem!
Ola i Radek Mazgaj
ChociaĪ Īyjemy niedáugo i jeszcze
jesteĞmy mali,
Lecz co to jest prymicja-wiemy juĪ
doskonale.
Bo w dniu tym po raz pierwszy na twe
kapáaĔskie sáowa,
Przyjdzie Pan Jezus na oátarz wznowiü ofiarĊ krzyĪa.
Od dzisiaj bĊdziesz co dnia Bogu
ofiarĊ skáadaá,
BĊdziesz dawaá Jezusa, nauczaá
i spowiadaá.
AĪebyĞ czyniá wszystko coraz radoĞniej, ofiarniej,
Tego ci Īyczą - tak szczerze-najmáodsi parafianie!
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(C.d.ze s. 7)
Mateusz Reynolds
Kochany KsiĊĪe Prymicjancie!
Nie Īądaj od nas wielkich sáów
Bo my tutejsi ministranci
Nie mamy poetyckich gáów.
Zresztą Ty dobrze to rozumiesz Wszak
Ty podobnym byáeĞ nam
ĩe w máodocianym naszym táumie
Nikt z nas nie siĊga záotych bram.
Lecz mamy serca tu gorące
Jak páomieĔ oátarzowych Ğwiec
I jasne niby kwiat na áące
WĞród pszennych káosów polnych
miedz.
Tacy jesteĞmy juĪ my máodzi
ToteĪ Īyczymy tylko Ci
Aby CiĊ wszyscy pokochali

W kapáaĔskim Īyciu tak jak my.
MiáoĞü i uĞmiech niech CiĊ wiodą
W aleje Twoich przyszáych dróg

A Twą kapáaĔską duszĊ máodą Ozdabiaü bĊdzie w áaski Bóg.
SzczĊĞü BoĪe.

Powitanie ks. Prymicjanta przez
ks. proboszcza Andrzeja SkibĊ
Z Chrystusem przez Īycie
Drogi KsiĊĪe Patryku, nasz
Prymicjancie!
W ubiegáą niedzielĊ, w bazylice archikatedralnej w PrzemyĞlu, w uroczystoĞü Zesáania Ducha ĝwiĊtego, z rąk
ks. abp. Józefa Michalika, przyjąáeĞ
ĞwiĊcenia kapáaĔskie. Byáy one uwieĔczeniem szeĞciu lat studiów i formacji
na drodze do kapáaĔstwa. Przed szeĞciu laty „Pan spojrzaá na Ciebie z miáoĞcią”, jak na owego ewangelicznego máodzieĔca, i powoáaá, abyĞ poszedá
za Nim. OkazaáeĞ posáuszeĔstwo temu
wyjątkowemu Gáosowi. Przez wáoĪenie
rąk biskupich i modlitwĊ konsekracyjną zostaáeĞ wáączony w krąg ducho-

wieĔstwa diecezjalnego, do przemyskiego prezbiterium — jak mawiamy.
Tak rozpoczĊáa siĊ Twoja droga
w kapáaĔstwie. DziĞ z wielką radoĞcią
witamy siĊ w macierzystej parafii,
w koĞciele, do którego od máodych,
dzieciĊcych lat przychodziáeĞ na EucharystiĊ, na modlitwĊ, aby dziĞ samodzielnie stanąü przy oátarzu PaĔskim. Przychodzisz, aby záoĪyü swoje
wielkie dziĊkczynienie. Wraz z Tobą
cieszymy siĊ bardzo i wyraĪamy wielką radoĞü, Īe z naszej parafii wychodzi kolejny robotnik Winnicy PaĔskiej,
BoĪego Īniwa.
Czego Ci Īyczyü KsiĊĪe Patryku, nasz
Drogi Prymicjancie?

W imieniu wszystkich Kapáanów
pracujących w naszej parafii, Īyczymy Ci przede wszystkim, abyĞ przez
caáe swoje Īycie kapáaĔskie byá zjednoczony z Chrystusem, abyĞ przez
caáe swoje Īycie szedá z Chrystusem
idąc Jego Ğladami. Taki bowiem napis
widnieje nad wejĞciem do naszego
koĞcioáa.
ĩyczĊ Ci, abyĞ przez caáe Īycie pogáĊbiaá swoją pielgrzymkĊ wiary powierzając siebie caákowicie Bogu.
Niech Maryja, która jako pierwsza rozpoczĊáa swoją pielgrzymkĊ wiary niosąc Chrystusa i idąc za Nim, uczy CiĊ
jak wzrastaü w wierze, jak Īyü wiarą,
jak obcowaü z Bogiem w codziennym
Īyciu. Niech Maryja stale podtrzymuje Twoją wiarĊ, jak podtrzymywaáa kiedyĞ wiarĊ Apostoáów po Ğmierci Jezusa w oczekiwaniu na Zesáanie Ducha
ĝwiĊtego.
ĩyczymy Ci, abyĞ swoje kapáaĔstwo i caáe swoje Īycie budowaá
„na Skale”, czyli na Chrystusie i Jego
nauce, abyĞ byá wierny ĞwiĊtemu
KoĞcioáowi.
PapieĪ Benedykt XVI podczas
swojej pielgrzymki do Ojczyzny,
przypomniaá w CzĊstochowie, Īe „wiara — to obcowanie z tajemnicą Boga”.
Przypomniaá on sáowa Sáugi BoĪego
Jana Pawáa II. Jako kapáan bĊdziesz
sprawowaá najwiĊksze tajemnice wiary. CzyĔ to z pokorą i oddaniem dla
Pana Boga i ludzi, abyĞ taką postawą
mógá áowiü ludzkie dusze i zagarniaü
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je siecią sáowa, wiary i miáoĞci do Chrystusowej Owczarni.
ĩyczĊ Ci, abyĞ byá niestrudzonym
pracownikiem Winnicy PaĔskiej. ĩyczenia swoje zakoĔczĊ sáowami, jakie
przekazaá Ğw. Paweá swojemu umiáowanemu uczniowi, Tymoteuszowi:

„Trwaj w tym, czego siĊ nauczyáeĞ
i co ci powierzono, bo wiesz od kogo
siĊ nauczyáeĞ. (...). GáoĞ naukĊ, nastawaj w porĊ, nie w porĊ, w razie potrzeby wykaĪ báąd, poucz, podnieĞ na
duchu z caáą cierpliwoĞcią. (...). Czuwaj we wszystkim, znoĞ trudy, wyko-

naj dzieáo ewangelisty, speánij swe
posáugiwanie!”
Niech Jezus Chrystus NajwyĪszy
Kapáan obdarza CiĊ swoim
báogosáawieĔstwem.

Kazanie wygáoszone podczas Mszy ĞwiĊtej prymicyjnej przez ks. praáata
dr. Józefa Bara, oficjaáa Sądu Metropolitalnego w PrzemyĞlu oraz profesora
prawa koĞcielnego w WSD w PrzemyĞlu.
Co myĞli máody czáowiek, gdy
ubierają go w biaáą komĪĊ, gdy do parafialnego koĞcioáa go prowadzą, gdy
wiersze na przywitanie mówią, kwiaty
wrĊczają, potem ubierają w biaáą szatĊ
i záoty ornat, zaprowadzają do oátarza,
aby MszĊ Ğw. odprawiaá... Pierwszą
wĞród swoich...
MoĪe jego uczucia najlepiej oddaje wiersz niedawno zmaráego KsiĊdza
Poety:
„Wáasnego kapáaĔstwa siĊ bojĊ,
wáasnego kapáaĔstwa siĊ lĊkam, l przed
kapáaĔstwem w proch padam, l przed
kapáaĔstwem klĊkam.
W czerwcowy poranek mych ĞwiĊceĔ,
Dla innych szary zapewne, JakaĞ moc
przeogromna Z nagáa poczĊáa siĊ we
mnie.
JadĊ z innymi tramwajem, BiegnĊ
z innymi ulicą l nadziwiü siĊ nie mogĊ
Swej
JeĞli czasem mówi siĊ, Īe kapáaĔstwo
jest Tajemnicą, to jest nią przede
wszystkim dla tego, który je przyjmuje.Przygotowując siĊ do tego ostatecznego „TAK”, mówionego przed
biskupem, a przecieĪ wypowiadanym
przed Bogiem Samym, zanim czáowiek
powie to nieodwoáalne „TAK”, ileĪ siĊ
czáowiek namyĞla, ileĪ Bogu pytaĔ nastawia???
Panie, czy to prawda?
Panie, czy to ja?
Panie, czy to naprawdĊ Ja?
Panie, dlaczego ja?
Czasem chciaáby siĊ czáek broniü, jak
biblijny Jeremiasz:
Panie mój, jestem máody...
nie czujĊ siĊ na siáach...
A Pan mówi:
„Me mów, Īe jesteĞ máody, bo pójdziesz, dokąd ciĊ poĞlĊ i bĊdziesz mówiá, cokolwiek ci rozkaĪĊ... Nie bój, ja
bĊdĊ przy tobie”.
Albo przeĪywa swą niegodnoĞü i mówi

jak prorok Izajasz:
„Jestem czáowiekiem o nieczystych
wargach i mieszkam poĞród ludzi
o nieczystych wargach”.
l mówi jak Ğw. Piotr: „OdejdĨ ode mnie,
Panie, bo jestem czáowiek grzeszny...”.
A czasem chciaáby czáowiek uciec
przed Bogiem, jak uciekaá biblijny Jonasz, aby nie sáyszeü BoĪego gáosu,
aby mieü z Nim spokój, ale czy czáowiek moĪe uciec przed Bogiem???...

AĪ wreszcie, gdy siĊ przekona i upewni ponad wszelką wątpliwoĞü, mówi
z drĪeniem: „Oto jestem, przecieĪ mnie
woáaáeĞ”.
Ale wczeĞniej trzeba byü dáugo na
osobnoĞci z Jezusem, aby wcháonąü
w siebie caáą Jego naukĊ jako Dobrą
NowinĊ o zbawieniu. DoĞü dáugiego
czasu trzeba, aby czáowiek choü trochĊ myĞlaá tak jak Jezus, choü trochĊ
(C.d. na s. 10)
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kochaá tak jak On.
A kiedy siĊ to juĪ stanie, powie Chrystus: „JuĪ was nie nazywam sáugami...
ale nazwaáem was przyjacióámi, bo powiedziaáem wam wszystko, co usáyszaáem od Ojca...”.
I wtedy podkáada máody czáowiek
gáowĊ pod rĊce biskupa, a Chrystus
przez ten prosty, apostolski gest wáoĪenia rąk, czyni go kapáanem.
l posyáa, jak tamtych Dwunastu, jak
tamtych SiedemdziesiĊciu Dwóch.
A czáowiek idzie do ludzi, wysáany
przez Chrystusa i niesie w sobie Jego
przeogromną moc...
BĊdzie odtąd czĊsto polewaá gáowĊ dziecka wodą, a Sam Bóg pochyli siĊ nad tym maleĔstwem i powie:
„Ty jesteĞ moim dzieckiem, Ja ciebie
dziĞ zrodziáem”.
BĊdzie caáymi godzinami sáuchaá
wyznania grzechów w konfesjonale
ze ĞwiadomoĞcią, Īe Bóg sáyszy to wyznanie, a kiedy powie: „Ja odpuszczam tobie grzechy”, bĊdzie pewny,
Īe to Bóg przebaczyá...
l bĊdzie báogosáawiá ludzkiej miáoĞci,
a wtedy sam Bóg posáuĪy siĊ tym báogosáawieĔstwem aby uĞwiĊciü, umocniü miáoĞü ludzką...

BĊdzie o róĪnych porach dnia,
czasem w nocy, spieszyá do chorych,
potrzebny zwáaszcza wtedy, gdy lekarze bezradnie rozkáadają rĊce, a domownicy cicho ákają po kątach... l za
jego sprawą ludzie są mocniejsi w cierpieniu, a gdy przyjdzie pora, ze spokojem odchodzą do nieba...
l bĊdzie przede wszystkim codziennie
przy oátarzu stawaá i bĊdzie zawsze z
tym samym drĪeniem wypowiadaá sáo-

wa: „To jest Ciaáo moje... To jest Krew
moja”, l bĊdzie zawsze zdziwiony,
Īe Bóg jest dobry jak chleb....
l bĊdzie wczytywaá siĊ i medytowaá
natchnione sáowa Pisma ĞwiĊtego,
aby potem stawaü przed dzieümi,
máodzieĪą i dorosáymi, aby mówiü,
Īe Bóg ma coĞ waĪnego do powiedzenia takĪe czáowiekowi XXI wieku...
l bĊdzie siĊ modliá... DziĞ, gdy
ludzie modlą siĊ maáo, gdy modlą siĊ
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coraz mniej, gdy nie modlą siĊ wcale on jest tym, który przez modlitwĊ
utrzymuje wiĊĨ ludzi z Bogiem.
Gdy nie masz czasu, albo tak ci siĊ
wydaje, gdy jesteĞ zmĊczony, albo tak
ci siĊ wydaje,
Gdy modliü siĊ nie umiesz, bo juĪ
zapomniaáeĞ, albo tak ci siĊ wydaje,
on modli siĊ za ciebie i w twoim imieniu.
Wreszcie przez caákowite nastawienie swego Īycia na Boga i Jego
sprawy kapáan jest szczególnym
Ğwiadkiem Boga w Ğwiecie. Nawet
przez styl Īycia, odmienny od powszechnego, daje wyraz wierze w to
Īycie przyszáe, gdzie „ani siĊ Īeniü nie
bĊdą, ani za mąĪ wychodziü” - jak powie Chrystus.
DziĞ w Sanockiej Farze prymicje...
To jeszcze jeden dowód, Īe Bóg nie
przestaá nas kochaü, bo wybiera i posyáa kapáanów, Īeby nie przestaáa byü
gáoszona Jego miáoĞü do czáowieka...
Prymicje w parafii to dobra okazja,
aby dziĊkowaü Bogu, Īe ciągle wybiera i posyáa.
Jest to takĪe dzieĔ, w którym moĪesz pomodliü siĊ za tego ksiĊdza, który
ciĊ ochrzciá, za tego, który ci o Bogu
mówiá...
MyĞlisz, Īe ksiądz nie potrzebuje
twojej modlitwy??? MyĞlisz, Īe áatwo
jest byü czystym dotykając codziennie grzechu? MyĞlisz, Īe áatwo jest
dĨwigaü innych, czując wáasną sáaboĞü? MyĞlisz, Īe áatwo jest zachowaü ĞwieĪoĞü, wiarĊ, uĞmiech, optymizm, gdy widzisz, Īe nie wierzą ci,
którym o Bogu mówiáeĞ, gdy widzisz,
Īe siĊ rozwodzą ci, którym báogosáawiáeĞ?
MyĞlisz, Īe áatwo jest byü ksiĊdzem?
Dobrym ksiĊdzem???
Drogi Patryku!
JuĪ za niedáugo, w ImiĊ Chrystusa
pójdziesz do ludzi...
Pójdziesz do dzieci... To bĊdą twoje
dzieci... One bĊdą mówiáy o Tobie:
„nasz ksiądz”. Im dasz wiele czasu,
wysiáku, cierpliwoĞci., nawet zdrowia...
Nigdy im tego nie Īaáuj... JeĞli Ty
im Boga nie pokaĪesz, to moĪe nigdy
Go nie poznają i bĊdą biedne, choüby
miaáy w Īyciu wszystko...
Czasem bĊdziesz patrzyá w oczy dzieci
i bĊdziesz siĊ dziwiá, Īe taką wiarĊ
mają...
A na dorastające i odchodzące
bĊdziesz patrzyá z niepokojem, czy
zostaáo w nich coĞ z tego, na czym

Ci tak bardzo zaleĪaáo...
Pójdziesz do ludzi máodych, czasem
przez nikogo nie rozumianych... Ty
jesteĞ máody, dlatego bĊdzie Ci ich
áatwiej zrozumieü. To bĊdą Twoi
bracia, twoje siostry...
Idziesz do ludzi starszych, do ojców, do matek... BĊdą od Ciebie
starsi, w wielu sprawach bardziej
zorientowani, Īyciowo bardziej doĞwiadczeni, ale bĊdą Ciebie potrzebowaü, bĊdą na Ciebie liczyü, bĊdą szanowaü nawet Twój máody wiek. Ty teĪ
ich szanuj, miej dla nich czas, zrozumienie, czasem wyrozumienie...
Ze szczególną troską idĨ do ludzi
starszych, schorowanych... Ich czĊsto
na Ğwiecie nikt juĪ nie chce, nikt nie
potrzebuje. StaroĞü, choroba, cierpienie, to jest najtrudniejsza próba jaką
przychodzi na czáowieka... W tej próbie Ty masz byü przy czáowieku...
IdĨ do ludzi z wiarą w moc swojego kapáaĔstwa, jak nas zachĊcaá Ojciec ĝwiĊty Benedykt XVI w Warszawskiej Katedrze. IdĨ z wiara w moc

modlitwy ludzi, którzy za Ciebie
i z Tobą siĊ modlą... ProszĊ mi wybaczyü, Īe przywoáam takie osobiste doĞwiadczenie...
KtóregoĞ dnia, wieczorem, odzywa siĊ w moim mieszkaniu telefon.
Przedstawia siĊ Pani Doktor, znane nazwisko w PrzemyĞlu. ProszĊ KsiĊdza mówi - mam pacjenta, który ma przed
sobą najwyĪej miesiąc Īycia,
a ma jakiĞ wewnĊtrzny opór i nie chce
siĊ spowiadaü...
Co Pani Doktor proponuje, pytam?
Módlmy siĊ codziennie wieczorem,
o jednej godzinie.
Zanim cokolwiek zdąĪyáem powiedzieü dodaáa: o godzinie 20 codziennie RóĪaniec, aĪ do skutku.
Dobrze, powiedziaáem, ale chyba
trochĊ od niechcenia, bo jak to
pomyĞlaáem - Īeby ktoĞ tak kategorycznie napĊdzaá mnie do modlitwy?
ZdąĪyáem jeszcze poprosiü o adres
chorego. Odmawiaáem codziennie
róĪaniec w tej intencji, ale chyba
(C.d. na s.12)
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trochĊ bez przekonania...
RównoczeĞnie niemal codziennie
odwiedzaáem chorego. Nie próbowaáem go nawracaü... RozmawialiĞmy
w czasie tych spotkaĔ o jego rodzinie,
o dzieciach, które są juĪ swoim, o wnukach, które dobrze siĊ uczą, o pracy
zawodowej, o sukcesach, ale i o poraĪkach Īyciowych, o jesieni, która
byáa za oknem, o tegorocznych zbiorach jabáek, i o tylu jeszcze innych sprawach...
MyĞlĊ, Īe nawet zaprzyjaĨniliĞmy siĊ...
Po dwóch tygodniach Pan Stefan
sam, bez podpowiadania, poprosiá
o spowiedĨ... PamiĊtam dobrze, byáa
to sobota, dzieĔ Matki BoĪej... NastĊpnego dnia, w niedzielĊ, przy jego áóĪku, z udziaáem rodziny, odprawiáem
MszĊ Ğw.
Odszedá za tydzieĔ, takĪe w sobotĊ, gdy dzwon biá na Anioá PaĔski,
spokojny, wyciszony, pogodny, chyba szczĊĞliwy...
A mnie do dziĞ jest wstyd, Īe nie
doĞü wierzyáem w skutecznoĞü tamtej
modlitwy...
Drogi KsiĊĪe Patryku!
Snując dziĞ refleksje wokóá Tajemnicy

KapáaĔstwa myĞlimy przede wszystkim o Tobie, l chcemy dziĞ modlitwą
ogarnąü wszystkie twoje Īyciowe
drogi, l chcemy Ci powiedzieü, Īe
pójdzie za Tobą, na drogi Twojego
kapáaĔstwa, modlitwa i ĪyczliwoĞü
wielu ludzi. Twoich najbliĪszych, znajomych i nieznajomych. Uwierz
w moc modlitwy czĊsto bezimiennych ludzi, ona bĊdzie Twoją siáą,
gdy bĊdziesz czuá swoją niemoc i bezsilnoĞü...

Niech Twoje kapáaĔstwo, które
dopiero co siĊ zrodziáo i jest takie máode, trochĊ, niepewne, trochĊ bezradne, niech weĨmie w dáonie i pielĊgnuje
Matka NajĞwiĊtsza, Która urodziáa,
wykarmiáa i wychowaáa naszego Pana
i Zbawiciela, Pierwszego i Jedynego
Kapáana, którego my nieudolnymi sáugami jesteĞmy...
Niech siĊ tak stanie.
Amen.

PodziĊkowanie ks. Patryka
CóĪ oddam Panu za wszystko,
co mi wyĞwiadczyá? PodniosĊ
kielich zbawienia i wezwĊ imienia
PaĔskiego.
(Ps 116,12-13)

DzieĔ dzisiejszy, w historiĊ mojego Īycia, wpisuje siĊ jako dzieĔ szczególny, poniewaĪ po raz pierwszy
w swojej rodzinnej parafii mogĊ skáa-

daü Bogu NajĞwiĊtszą OfiarĊ.
TydzieĔ temu otrzymaáem niewypowiedziany dar, który jest szczególnym
powoáaniem do uczestnictwa w tajem-
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nicy Chrystusa, który daje nam kapáanom, przedziwną moĪliwoĞü przemawiania i dziaáania w Jego imieniu.
Od dzisiaj to Ten, który namaĞciá
mnie Duchem ĝwiĊtym i mocą, bĊdzie
„obchodziá wszystkie miasta i wioski”
(por. Mt 9, 35) - wszĊdzie tam, gdzie
zostanĊ posáani z kapáaĔską misją.
To On, Jezus Chrystus, bĊdzie nauczaá, gáosiá EwangeliĊ Królestwa i „leczyá” choroby i sáaboĞci czáowieka wszĊdzie tam, gdzie bĊdĊ posáany
z posáugą Ewangelii i sakramentów.
To On, Jezus Chrystus, bĊdzie wciąĪ
„litowaá siĊ” nad rzeszami áudzi i nad
kaĪdym czáowiekiem znĊkanym, porzuconym, jak owce bez pasterza —
przywracając im nadziejĊ.
Za to wszystko, co staáo siĊ moim
udziaáem przez dar ĞwieceĔ kapáaĔskich pragnĊ uwielbiaü CiĊ BoĪe
w Trójcy ĝwiĊtej Jedyny, ħródáo i Początku mojego powoáa2
Z synowskim oddaniem zwracam
siĊ do ĝwiĊtej Bogarodzicy, Matki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pod Jej
troskliwą opieką wzrastaáo moje powoáanie kapáaĔskie. Od chwili, kiedy
w moim sercu zabrzmiaáy sáowa „PójdĨ
za Mną” Ty Maryjo rozpostaráaĞ nade
mną páaszcz swojej miáoĞci, wskazując drogĊ, do Twojego Syna. Za
wszystkie áaski, które mi wyjednaáaĞ
i nieustannie wypraszasz u Boga,
z caáego serca dziĊkujĊ. ĝwiadomy
mojej sáaboĞci, uciekam siĊ pod Twoją obronĊ, zawierzając Tobie, Maryjo,
caáe moje kapáaĔskie Īycie.
Sáowa wdziĊcznoĞci kierujĊ w tej
waĪnej dla mnie chwili do wszystkich,
których dobry Bóg postawiá na dro-

dze mojego Īycia i powoáania:
W pierwszej kolejnoĞci z gáĊbi serca pragnĊ podziĊkowaü moim rodzicom. Kochani Rodzice! Nie byáoby
mnie tutaj, gdyby nie Wasza miáoĞü.
Warn zawdziĊczamy najwiĊcej spoĞród
ludzi: - dar Īycia i wiary. DziĊkujĊ Warn
za trud pracy i wychowania, za radoĞü
i troskĊ, którą mnie otaczaliĞcie.
Zapewniamy Was o mojej miáoĞci.
Swoją wdziĊcznoĞü chcĊ zamknąü
w modlitwie i krótkim sáowie „DziĊkujĊ”, bo w Īaden inny sposób nie zdoáam siĊ odpáaciü Warn za wasze kochające serca.
Bardzo dziĊkujĊ mojej Babci, która
od początku, kiedy to odczuáem
w swoim sercu powoáanie kapáaĔskie,
wspieraáa mnie na tej drodze i zawsze
troszczyáa siĊ o mnie. DziĊkuje za
wszelką ĪyczliwoĞü, dobroü i wsparcie.. W tym miejscu pragnĊ podziĊkowaü mojemu kochanemu rodzeĔstwu.

DziĊkujĊ wam za wspólne wzrastanie,
oraz za wszystkie chwile, które spĊdziliĞmy razem te dobre i záe. Niech
dobry bóg báogosáawi wam i obdarza
potrzebnymi áaskami.
W czasie seminaryjnej formacji nieustannie towarzyszyáa mi modlitwa
i pomoc mojej rodziny: dziĊkujĊ
wszystkim Ciociom i Wujkom, Kuzynkom i Kuzynom. Ich wsparcie byáo dla
mnie nieocenione.
DziĊkujĊ KsiĊdzu Arcybiskupowi
Józefowi Michali-kowi, który przez
wáoĪenie rak przeniósá na mnie sakrament zapoczątkowany w Apostoáach. DziĊkujĊ za wszelkie dobro, którego doĞwiadczyáem, a nade wszystko
za ĞwiĊcenia kapáaĔskie.
Wszystkim kapáanom, którzy w jakikolwiek sposób towarzyszyli mi na
drodze powoáania, aĪ po dzieĔ moich
ĞwiĊceĔ, dziĊkujĊ za pomoc w odkrywaniu gáosu BoĪego, peáne ĪyczliwoĞci towarzyszenie i pomoc w przygotowaniu siĊ do kapáaĔskiej posáugi.
Zwracamy siĊ najpierw do ksiĊĪy przeáoĪonych Seminarium Duchownego,
na których spoczywa wielka odpowiedzialnoĞü za rozeznawanie powoáania
do sáuĪby Bogu. DziĊkujĊ mojemu wychowawcy ks. Dariuszowi Dziadoszowi i ojcu duchownemu ks. Stanisáawowi Ja-mrozkowi. Moją wdziĊcznoĞü
wyraĪam wobec wszystkich przeáoĪonych, profesorów i spowiedników.
Z wdziĊcznoĞcią myĞlĊ takĪe o moich ksiĊĪach proboszczach i wikariuszach.
DziĊkujĊ Panu Bogu za kapáaĔskie
posáugiwanie Ğp. Ks. Praá. Mariana
Burczyka. Z wielkim podziwem przyglądaáem siĊ jego wielkiej czci ku
(C.d. na s. 14)
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Matce BoĪej, wszakĪe do dzisiaj trwają naboĪeĔstwa fatimskie, które on zapoczątkowaá w naszej parafii. Ufam,
Īe po ofiarnej posáudze i piĊknym
kapáaĔskim Īyciu odebraá juĪ swoją
nagrodĊ u Pana.
Wielkie podziĊkowania kierujĊ
w stronĊ obecnego KsiĊdza Proboszcza, Ks. Praá. Andrzeja Skiby. DziĊkuje ci KsiĊĪe Proboszczu, za troskliwą
opiekĊ w czasie studiów seminaryjnych, za pomoc w zgáĊbianiu tajników
duszpasterstwa, za to, Īe plebania zawsze staáa dla mnie otworem oraz za
pomoc w przygotowaniu uroczystoĞci prymicyjnych. Bóg zapáaü za wszelkie dobro.
Sáowa wdziĊcznoĞü kierujĊ do
KsiĊdza Praáata Adama Sudoáa. KsiĊĪe Praáacie dziĊkujĊ Ci za wszelką ĪyczliwoĞü, za duchowe wspieranie mnie
przez lata formacji seminaryjnej i za
Twoje umiáowanie naszej Ojczyzny.
DziĊkujĊ dzisiejszemu kaznodziei
ks. Praá. Józefowi Barowi. DziĊkujĊ za
ciepáe i peáne ĪyczliwoĞci sáowa, jakie
usáyszeliĞmy podczas dzisiejszej
Eucharystii, dziĊkujĊ za przykáad i Ğwiadectwo radosnego i wiernego kroczenia drogą powoáania kapáaĔskiego.
W sposób szczególny wyraĪam swoją wdziĊcznoĞü za pomoc i wskazówki
podczas pisania i obrony pracy
magisterskiej.
Serdeczne podziĊkowanie kierujĊ
ku osobie ks. Jana Sznaja z parafii Korczyna, który podczas mojej wielkopostnej praktyki diakoĔskiej dzieliá siĊ
ze mną cennymi wskazówkami duszpasterskimi i swoją radoĞcią. DziĊkuj?
Jeg° wspóápracownikom: ks. Piotrowi
LipiĔskiemu i ks. Waldemarowi Kluzowi, którzy otaczali mnie swoją troską oraz obdarzali dobrocią. Serdecznie dziĊkujĊ ks. Dyr. Domu KsiĊĪy
Emerytów, za kapáaĔski entuzjazm
i peáne ĪyczliwoĞci sáowa.
Wyrazy wdziĊcznoĞci kierujĊ tak-

Īe w stronĊ KsiĊĪy wikariuszy, pracujących w naszej parafii - za ich niezwykáą dobroü i braterską przyjaĨĔ;
dziĊkujĊ KsiĊdzu seniorowi Tomaszowi Grzywnie, ks. Jackowi Matuszewskiemu, ks. Pawáowi Prajsnarowi,
ks. Rafaáowi ĝliwie i ks. Ireneuszowi
Drewniakowi. PamiĊtam takĪe o poprzednikach obecnych ksiĊĪy wikariuszy i moich katechetach.
DziĊkujĊ ksiĊĪom rodakom:
Ks. Andrzejowi Wójcikowi, ks. Piotrowi LipiĔskiemu i ks. Tomaszowi
Smoterowi.
Moim wspóábraciom, z którymi
przeĪywaáem seminaryjną formacjĊ,
starszym i máodszym, za atmosferĊ braterstwa i modlitwy, za przyjaĨĔ oraz
wspólne dąĪenie do ĞwiĊtoĞci i kapáaĔstwa. Z serca dziĊkujemy. Szczególnie
dziĊkujĊ obecnym wĞród nas ksiĊĪom
diakonom Piotrowi i Andrzejowi a takĪe
mojemu rodakowi ks. Klerykowi Grzegorzowi Kwitkowi i wszystkim obecnym krajanom.
Bardzo serdecznie dziĊkujĊ Siostrom SáuĪebniczkom posáugującym
w naszej parafii oraz siostro rodaczkom za ich serdeczną ĪyczliwoĞü, modlitwĊ i radoĞü z powoáania
zakonnego.
W szczególnoĞci dziĊkujĊ za przygotowanie dzisiejszych uroczystoĞci
prymicyjnych: siostrze
przeáoĪonej Dorocie
Wronie, s. Anecie ĝmiay,
s. Irenie Paluch, s. Jadwidze Zimowskiej i s. Monice OĪóg. Za wszystko
z gáĊbi serca páynące

„Bóg zapáaü”.
W czasie formacji seminaryjnej towarzyszyáa mi nieustanni modlitwa
i pomoc caáej wspólnoty parafialnej.
Wasze wsparcie byáo dla mnie nieocenione. DziĊkujĊ równieĪ za wszystkie
prywatne modlitwy, o których byü
moĪe nawet nie wiem, oraz za ĪyczliwoĞü, jaką otaczaliĞcie mnie w czasie
wszystkich wakacji i Ğwiąt. DziĊkujĊ
ministrantom i lektorom za ich posáugĊ przy oátarzu. Byü moĪe Bóg áaskawie spojrzy na któregoĞ z was
i powoáa do swojej sáuĪby
Wielu ludzi pomagaáo w przygotowaniu dzisiejszych uroczystoĞci.
Tak wiĊc dziĊkujĊ grupie modlitewnej
Ojca Pio, Akcji Katolickiej, Rodzinie
Radia Maryja, Neokatechumenatowi,
Panom koĞcielnym: Józefowi àach
i Stanisáawowi Rocha, Panu OrganiĞcie Januszowi Ostrowskiemu wraz
z chórem parafialnym, Krucjacie Eucharystycznej i wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomagali w organizowaniu tej uroczystoĞci. Jestem
Ğwiadomy, Īe o wielu gestach dobroci
po prostu nie wiem. Jestem jednak
przekonany, Īe nasz Ojciec, który
„widzi w ukryciu” wynagrodzi kaĪda
wyĞwiadczoną pomoc. Z gáĊbi serca
skáadam szczere podziĊkowania.
Caáą moją posáugĊ KoĞcioáowi, polecam Matce NajĞwiĊtszej, ĝwiĊtemu
Michaáowi Archanioáowi, patronowi
naszego miasta, Ğw. Zygmuntowi Gorazdowskiemu - ĞwiĊtemu wywodzącemu siĊ z naszej parafii, moim ĞwiĊtym patronom i modlitwom wszystkich
tu obecnych. Za wszystko serdeczne
Bóg zapáaü.
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Woáanie o Miáosierdzie
(C.d.z poprzedniego numeru)
Wáadysáaw Hasior jest autorem
kompozycji pt. „Czarny krajobraz”.
Przedstawia dziecinny wózek wypeániony ziemią, z krzyĪykami i Ğwiecami
oraz wiązanką kwiatów. – „Nie zabijaj”
– woáa do nas Pan Bóg. – „PrzecieĪ
serce nie z kamienia masz, przecieĪ
wiesz, co dobre, a co záe. Nie odbierzesz Īycia, które daáaĞ juĪ” – brzmiaáy
kiedyĞ sáowa piosenki. DziĞ ten problem nie jest tak nabrzmiaáy jak przed
laty, ale nieraz sáyszymy o „ podziemiu aborcyjnym” czy o „turystyce
aborcyjnej do krajów sąsiednich”,
a nawet statku, który staá na wodach
terytorialnych na naszym Baátyku.
A cóĪ powiedzieü o eutanazji? Czy to
jest cywilizacją Īycia? Nie – to jest hoádowanie cywilizacji Ğmierci!
A tzw. marsze czy parady równoĞci?
A tzw. związki partnerskie homoseksualistów czy lesbijek? W jakim
kierunki zmierza nasza cywilizacja?
a) Trzeba takĪe wspomnieü o naszych
wadach narodowych, jak: rozrzutnoĞü,
káótnie, nienawiĞü, antagonizmy w rodzinach, na scenie politycznej, beztroska, lenistwo, brak wytrwaáoĞci, korupcja oraz inne. Oto najboleĞniejsze
rany naszego Narodu. Trzeba naszym
rodakom i sobie samemu uĞwiadomiü
te zagroĪenia i czĊĞciej jak dotychczas
spoglądaü na krzyĪ, aby te wszystkie
grzechy czy nawet zbrodnie, przybiü
do niego, aby siĊ wreszcie otrząsnąü
i zacząü nowe Īycie. Nie obĊdzie siĊ to
bez ofiary, bez wyrzeczenia.
„MiáoĞü jest potĊĪniejsza niĪ
grzech” – woáaá nasz Rodak na Stolicy Piotrowej. Bóg, który jest MiáoĞcią,
jest zdolny pociągnąü do siebie skoáatane serca. Trzeba je tylko otworzyü
i widzieü potrzebĊ zmiany swojego dotychczasowego Īycia. PomyĞlĊ: czy
mnie nie zagraĪa jakaĞ sáaboĞü, czy nie
tkwiĊ w jakichĞ grzechach, czy mam
ĞwiadomoĞü, Īe z upadków trzeba powstawaü. Chrystus ukrzyĪowany jest
Tym, który stoi i koáacze do drzwi serca kaĪdego czáowieka. Czy nie jesteĞ
gáuchy na to woáanie, koáatanie. PamiĊtaj: KrzyĪ gáosi nadziejĊ i ukazuje
perspektywĊ nowego Īycia. Tu Chrystus „okazuje siebie jako Ĩródáo niewyczerpalne miáosierdzia” (nr 8).
„Nie stosujcie siĊ do waszych

dawniejszych Īądz (…), ale w caáym
postĊpowaniu staĔcie siĊ (…) ĞwiĊtymi na wzór ĝwiĊtego (…). Wiecie
bowiem, Īe z waszego odziedziczonego po przodkach, záego postĊpowania zostali wykupieni nie czymĞ
przemijającym, srebrem lub záotem,
ale drogocenną krwią Chrystusa…”
(1 P 1,14 nn).
. „Matka Miáosierdzia”.
Tak brzmi dziewiąty numer encykliki poĞwiĊconej BoĪemu miáosierdziu,
które najpeániej objawiáo siĊ w tajemnicy krzyĪa i zmartwychwstania. Udziaá
w tych zbawczych wydarzeniach
miaáa równieĪ i Maryja, nazywana
Matką Miáosierdzia. Dlaczego
tak bywa nazywana?
Po grzechu naszych prarodziców,
Bóg Ojciec posyáa na Ğwiat swojego
Syna. Czyni to za przyzwoleniem Maryi, za Jej zgodą. Zbawiciel jest peáen
miáosierdzia, to jakby Jego drugie imiĊ.
BĊdąc Matką miáosiernego Zbawiciela, Jej samej przysáuguje tytuá Matki
Miáosierdzia. Maryja braáa równieĪ
czynny udziaá przy tworzeniu siĊ KoĞcioáa jerozolimskiego, trwając jednomyĞlnie z Apostoáami na modlitwie,
w Wieczerniku i oczekując Zesáania
Ducha ĝwiĊtego. Zostaáa Matką tegoĪ
KoĞcioáa, którego zadaniem jest
„gáoszenie i realizacja BoĪego miáosierdzia”1
Maryja w swoim Īyciu osobiĞcie
doĞwiadczyáa BoĪego miáosierdzia, co
znalazáo odzwierciedlenie 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”.
Mamy prawo sądziü, Īe Maryja
rozwaĪaáa w sercu swoim wszystkie
zbawcze wydarzenia Chrystusa, których byáa Ğwiadkiem i uczestnikiem.
Od swojego Syna, który Ğwiadczyá
wszystkim dobro, okazywaá litoĞü,
wspóáczucie, caáe bogactwo miáosierdzia, uczyáa siĊ swym macierzyĔskim,
czuáym i wraĪliwym sercem i umysáem,
jak miáosierdzie powinno wyglądaü
w praktyce. Jego wartoĞü najpeániej
poznaáa stojąc pod krzyĪem, który jest

apogeum miáosiernej miáoĞci. Udziaá
w tajemnicy BoĪego miáosierdzia upowaĪnia nas do tego, aby nazywaü
Ją „Matką BoĪego miáosierdzia” (DiM
9). Ona rozdaje owoce BoĪego miáosierdzia, okazując swoje macierzyĔskie
zatroskanie, wraĪliwoĞü serca, ciepáo
i serdecznoĞü. Ona „zabarwia owo
miáosierdzie Īywym rumieĔcem ciepáa
i tkliwoĞci. Jest ono takĪe áatwiej przyjmowane jako pochodzące z rąk
Matki”.
Ona jest Matką BoĪego miáosierdzia. Na krzyĪu zrodziá siĊ KoĞcióá,
a w Wieczerniku podczas Zesáania
Ducha ĝwiĊtego dokonaáo siĊ publiczne obwieszczenie istoty i dziaáania
KoĞcioáa. Matka Chrystusa uczestniczyáa w tych wydarzeniach. Staáa siĊ
wtedy Matką KoĞcioáa. Od tego momentu speánia w nim swoją rolĊ, sáuĪąc Ludowi BoĪemu jako PoĞredniczka i Rozdawczyni wszelkich áask. Ona
odgrywa wielką rolĊ na drogach KoĞcioáa, a szczególnie jako Matka BoĪego miáosierdzia. Próbują Ją naĞladowaü na odcinku miáosierdzia róĪne
zakony jak i poszczególni ludzie. Jest
wiele sióstr zakonnych, które poĞwiĊcają siĊ biednym, chorym i opuszczonym. Starają siĊ naĞladowaü z potrzeby swojego serca, czuáe serce Matki,
która jest zatroskana o los czáowieka,
jak na weselu w Kanie Galilejskiej.
Widzą w Niej i opierają siĊ „o szczególną wraĪliwoĞü, o szczególną zdolnoĞü docierania do wszystkich, którzy tĊ wáaĞnie miáosierną miáoĞü
najáatwiej przyjmują ze strony Matki”
(DiM 9).
ks. Andrzej Skiba
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I my spotkaliĞmy siĊ z naszym PapieĪem
Pielgrzymka Domowego
KoĞcioáa Ruchu ĝwiatáoĩycie Rejonu Sanok
26 maja 2006 r. o godz. 23:10 wyruszyliĞmy autokarem do Krakowa na
spotkanie z Ojcem ĝwiĊtym Benedyktem XVI. PodróĪ, jak zawsze, rozpoczĊliĞmy modlitwą o bezpieczną jazdĊ
i o owocne przeĪycie tego waĪnego
spotkania. Naszym duchowym przewodnikiem byá ks.Stanisáaw Prucnal
z parafii na Dąbrówce.
Byáa 4 rano. Kraków przywitaá nas
deszczową pogodą. Zanosiáo siĊ na
wiele kilometrów marszu, ale dziĊki
ĪyczliwoĞci sáuĪb porządkowych,
dojechaliĞmy bardzo blisko Báoni,
miejsca spotkania z Ojcem ĝwiĊtym.
Nasz sektor DIII2 oddalony byá
od oátarza, ale za to blisko byá telebim
i to nas ucieszyáo.
ZastaliĞmy na Báoniach sporo pielgrzymów. W naszym sektorze równieĪ
byáo juĪ trochĊ grup z róĪnych wspólnot. Byáa wczesna godzina, mogliĞmy
wybraü sobie dogodne miejsce. Choü
siąpiá majowy deszcz, humory nam
dopisywaáy. Czuáo siĊ radosne napiĊcie i oczekiwanie na coĞ waĪnego
i wielkiego. Wokóá nas pojawili siĊ
znajomi z Domowego KoĞcioáa z Krosna, Brzozowa, Tarnawy. Byáy serdeczne gesty pozdrowieĔ, uĞmiechy,
uĞciski. Atmosfera stawaáa siĊ coraz
cieplejsza, od niej i temperatura powietrza rosáa. Deszcz przestaá padaü.
Modlitwą róĪaĔcową poáączoną
ze spotkaniami Ğwiadków wiary (takĪe z moderatorem generalnym Ruchu
ĝwiatáo-ĩycie ks. Romanem LitwiĔczukiem) przygotowywaliĞmy siĊ do

Mszy ĝwiĊtej. UczyliĞmy siĊ wspólnego Ğpiewu. Szczególnie piĊknego
hymnu zatytuáowanego „Nie lĊkajcie
siĊ”. Napisaá go, specjalnie dla
máodych uczestników spotkania
z Benedyktem XVI, Piotr Paáka,
krakowski kompozytor.
JuĪ parĊ minut po 9 wiedzieliĞmy,
Īe zbliĪa siĊ dostojny Pielgrzym. Caáe
Báonia falowaáy mnóstwem chorągiewek, flag i transparentów. Radosne
okrzyki powitania towarzyszyáy
zbliĪającemu siĊ papamobile. My
mogliĞmy oglądaü Ojca ĝwiĊtego na
duĪym ekranie telebimu. Serca wszystkich biáy Īywiej.
Eucharystia rozpoczĊáa siĊ hejnaáem krakowskim. Miaáa piĊkną oprawĊ
muzyczną. Sáowa PapieĪa do nas skierowane, a wypowiadane równieĪ po
polsku, budziáy ogromna radoĞü. Kanwą rozwaĪania byáo zdanie z Dziejów
Apostolskich: „mĊĪowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie siĊ w niebo” (Dz 1,11). „To wydarzenie sprzed
dwóch tysiĊcy lat wzywa i nas” – powiedziaá Piotr naszych czasów, „by
stojąc na ziemi, wpatrywaü siĊ w nie-

bo – kierowaü uwagĊ, myĞl i serce
w stronĊ niepojĊtej tajemnicy Boga.
By patrzeü w kierunku rzeczywistoĞci
BoĪej, do której od stworzenia powoáany jest czáowiek. W niej kryje siĊ
ostateczny sens naszego Īycia.”
KaĪdy z nas staraá siĊ sáuchaü
uwaĪnie. Czy udaáo siĊ wszystko
zapamiĊtaü? Na pewno nie. Dlatego
wracaü bĊdziemy do tych sáów wypowiedzianych na krakowskich Báoniach. Ostatnie zdanie Ojca ĝwiĊtego
Benedykta XVI brzmiaáo: „ProszĊ was,
trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w miáoĞci!”. Jak odpowiemy na tą proĞbĊ?
Czas pokaĪe.
OpuszczaliĞmy Báonia po zakoĔczonej Eucharystii radoĞni i szczĊĞliwi. W uszach brzmiaáy nam sáowa: „Nie
lĊkajcie siĊ, trwajcie mocni w wierze...”.
Przed nami, tym razem, byáo do pokonania sporo kilometrów. I to przy
zmiennej pogodzie. Wiaá silny wiatr,
lunąá rzĊsisty deszcz, zaĞwieciáo takĪe
gorące sáoĔce...
Na koniec wypada napisaü, Īe organizatorami naszej pielgrzymki byli
ElĪbieta i Andrzej KĊdrowie, nasza
para rejonowa. Zadbali o wszystko,
starannie siĊ do niej przygotowali.
A uczestnikami byáy rodziny krĊgów
Domowego KoĞcioáa Rejonu Sanok,
z parą diecezjalną Ewą i Antonim
Zarzyckimi. Byli teĪ przedstawiciele
naszej parafii.
Wspólnie stworzona, miáa atmosfera, byáa Ğwiadectwem dla nielicznych
pielgrzymów spoĞród nas, którzy do
Ruchu nie naleĪą, a pielgrzymowali razem z nami.
Za wszystko Bogu niech bĊdą dziĊki!
Maria LipiĔska
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Helena Kosinówna
Rodzina i sanoccy przyjaciele
przechowujĊ do dziĞ w rodzinnym
archiwum.
Z poboĪnoĞci i pewnej separacji
towarzyskiej nie naleĪy bynajmniej
wyciągaü wniosków o nadmiernej surowoĞci i bezkrytycznoĞci Babki,
czy nas wszystkich. Rodzinnie cechujemy siĊ duĪą dozą krytycyzmu

Odpust Papieski - 1891 Rzym

(C.d. z poprzedniego numeru)
Dom Kosinów, a w szczególnoĞci
Girtlerów (mej Babki), byá szczególnie
oddany KoĞcioáowi – w dowód zasáug
pradziada Ernesta Girtlera von
Kleeborn – PapieĪ Leon XIII udzieliá
Jemu i jego potomkom do trzeciego
pokolenia odpustu zupeánego
„in articulo morti”, który to dokument

i humoru przy wrodzonej pogodzie
ducha. Jako przykáad wrodzonego
poczucia humoru Babci i ciĊtoĞci Jej
jĊzyka niech przytoczĊ Jej zabawną
wypowiedĨ do Dziadka, popijającego
przy obiedzie piwo: „ĞwiĔstwo,
ale nalej Jasiu jeszcze!”.
Wiele jeszcze zapewne moĪna
by powspominaü, ale opisy naszego
domu – mają sáuĪyü tylko wykazaniu

Gimnazjum w Sanoku klasa VIIIa - matura 1911/1912 rok.
W pierwszym rzĊdzie od lewej przyjaciele: pierwszy - Zygmunt Vetulani,
czwarty - Jerzy Pajączkowski, piąty - Jan Kosina, siódmy - Zygmunt Zaleski

atmosfery, w jakiej wzrastaáa Helena
Kosinówna, co – jak mi siĊ wydaje –
dostatecznie przedstawiáem, przepraszając miáych czytelników za pewną
zapewne chaotycznoĞü tych
wspomnieĔ, ale nie potrafiĊ inaczej,
a myĞli jedne pociągają drugie,
w sposób nie zawsze skoordynowany i zaplanowany.
Mimo pewnej „szczelnoĞci” domu
rodzinnego, máodzi Kosinowie utrzymywali ze swymi rówieĞnikami –
w szczególnoĞci z Sanockiego
Gimnazjum bardzo liczne i oĪywione
kontakty.
Jak przegląda siĊ spisy absolwentów Gimnazjum Sanockiego z pierwszego dwudziestolecia XX wieku
wielokrotnie powtarzają siĊ tam nazwiska tych samych rodzin – zaprzyjaĨnionych z Kosinami domów.
W tym czasie rodziny bywaáy
wielodzietne, po kilka, a nawet kilkanaĞcioro dzieci (z których nie raz
poáowa umieraáa w dzieciĔstwie,
ale druga poáowa szukaáa wiedzy –
a co za tym idzie pozycji w spoáeczeĔstwie, którą to wiedza gwarantowaáa
(C.d. na s. 18)
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Na korcie tenisowym u pp. BeksiĔskich, za potokiem, ok. 1937 roku.
Od lewej (z rakietą) Stanisáaw BeksiĔski ojciec Zdzisáawa, Stanisáaw Potocki,
Helena Kosinowa, Īona Stanisáawa
Od prawej: Stanisáawa BeksiĔska matka Zdzisáawa, w okularach z rakietą
Andrzej Kosina syn Stanisáawa, po jego prawej stronie Zdzisáaw BeksiĔski

(C.d. ze s. 17)
i nadal gwarantuje – pomijając patologie. Ta druga poáowa máodzieĪy
spotykaáa siĊ w Alma Mater Sanociensis w szlachetnym wyĞcigu po laury!
Ilu ich byáo? Niech Ğwiadczą
cyfry, naliczyáem: Zaleskich – 7,
Mozoáowskich – 5, Vetulanich i Kosinów po 4, Dukietów i Bezuchów po 3,
jak teĪ Biedków, Brzozowskich, Pajączkowskich, Sáuszkiewiczów, Filip
czaków po 2, by wymieniü tylko
przykáadowo.
Byli to z reguáy cháopcy, jako,
Īe dziewczyny wówczas ksztaáciáy siĊ
w Gimnazjach paĔstwowych zupeánie
wyjątkowo, choü w spisach znajdziemy i dwie Biedkówny i dwie
Mozoáowskie.
Kosinównej tam nie znajdziemy –
Jej droga do wiedzy byáa duĪo trudniejsza i mozolniejsza, a przedstawiáem ją w Jej „curriculum vitae” do ksiąĪki „-Przez KrzyĪ...-Do Nieba”, do której
pozwolĊ sobie skierowaü zainteresowanego czytelnika.

nie z Marianną – zwaną w domu
Maniutą – GawiĔską.
Ale niech najpierw pozwolĊ sobie
przedstawiü niektóre z tych zaprzyjaĨnionych rodzin w zarysie, na jaki
pozwala mi doĞü zresztą sáaba znajomoĞü przedmiotu, bardziej sáyszana jak
zaobserwowana z lat przedwojennych
i powojennych wspominków Ciotki
Heli czy to tych czáonków tych rodzin,
którzy przeĪyli kataklizm II-ej wojny.
Nie mogąc ze wszechwzglĊdów
przeceniü lub niedoceniü poszczególnych zaprzyjaĨnionych rodzin, czy teĪ

ich czáonków, pozwolĊ sobie wspomnieü – zapewne nie wszystkie, bo
moĪe o niektórych z nich nie wiem – te
bardziej mi znane, ujmując je w porządku alfabetycznym, jak nastĊpuje:
BeksiĔscy
Bezuchowie
Biedkowie
Brzozowscy Dukietowie
GawiĔscy
Mozoáowscy
Pajączkowscy
Sáuszkiewiczowie
Vetulaniowie
Zalescy
BeksiĔscy: jak juĪ wspomniaáem
na wstĊpie, jedna z pionierskich w przemyĞle sanockim rodzin osiadáych wraz
z LipiĔskimi – po Powstaniu 1863 roku
– we wspólnym domu nad potokiem
Páowieckim (w pobliĪu odwiecznego
traktu do Zagórza), po którym niestety zostaáa jedynie stara studnia usytuowana ongiĞ na podwórzu w podkowĊ budowanego domu – dziĞ na
áadnym zresztą maáym zieleĔcu.
W domu tym, od frontu, byáa druga
w Sanoku, po aptece paĔstwa
Kawskich – apteka mego Dziada
Piotra Dunina-Wąsowicza, póĨniej
sprzedana panu Eisenbachowi.
Rodzina BeksiĔskich związana
byáa z Kosinami z jednej strony przez
wspóápracĊ Pana Stanisáawa BeksiĔskiego w Kancelarii mego Dziada Jana
Kosiny, drugi raz, i to szczególnie,
ze wzglĊdu na serdeczną przyjaĨĔ,
od szkoáy powszechnej, Īony pana
Stanisáawa – Stanisáawy BeksiĔskiej

Sanoccy Przyjaciele
O ile bracia Kosinowie znajdowali
kolegów i wieloletnich nieraz przyjacióá w zaprzyjaĨnionych domach,
o tyle teĪ Jedynaczka wĞród nich –
Helena, miaáa serdeczne przyjaĨnie
miĊdzy siostrami kolegów tych braci.
Z nich najwiĊkszą darzyáy siĊ wzajem-

Pani Stanisáawa BeksiĔska z synem Zdzisáawem i synową Zofią.
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juĪ caákowicie Cioci, bĊdąc dla Niej
niestrudzoną lektorką. Ciotka darzyáa
Ją wrĊcz siostrzanym uczuciem, jak teĪ
wielką miáoĞcią Ich syna Zdzisáawa,
znajdując w Jego pamiĊci poczesne
miejsce, jako „przyszywana” Ciocia.
Samego Zdzisáawa nie muszĊ
przedstawiaü, znany jest nam wszystkim Sanoczanom jako jeden z najĞwietniejszych wspóáczesnych malarzy, dodam tylko, Īe zdolnoĞci Jego
zdumiewaáy nas zaprzyjaĨnionych
juĪ od czasu Jego dzieciĔstwa. Zburzenie Ich, wspólnego z rodziną LipiĔskich, domu naleĪy uznaü za jedno
z najbardziej bezmyĞlnych dziaáaĔ –
charakterystycznych dla minionej

epoki, tak jak zniszczenie staroĪytnego wrĊcz domu z apteką pp.Kawskich,
czy „Zajazdu” Steciaków – nieodwracalnych szkód dla kultury budowlanej naszego miasta, czego oby juĪ
nigdy nie dopuĞciáy siĊ kolejne wáadze miejskie w stosunku do tak juĪ
nielicznych obiektów zabytkowych.
Bezuchowie: seniorem rodziny byá
p.August Bezucha, sĊdzia w Sanoku.
Dom Ich przy ulicy Maáeckiego (dziĞ
Sikorskiego) byá typowym dla ówczesnej zabudowy miasteczka domem
z werandą, otoczonym uroczym
ogrodem peánym krzewów bzów i jaĞminów oraz róĪnorakiego kwiecia.
(C.d. na s. 20)

Helena Kosinówna z pp. Stanisáawą
BeksiĔską i Jadwigą Kubrakiewiczówną,
KomaĔcza 1960 rok

z domu Dworskiej z Ciotką mą Heleną.
Byáy One sobie wzajemnie bardzo
bliskie i oddane.
Pani Stanisáawa, do swego wyjazdu do Warszawy z rodziną syna,
byáa wierną opiekunką ociemniaáej

Pan August Bezucha z Īoną.

Dom paĔstwa Bezuchów przy ul. Sikorskiego (rys.M.Soátyk-Kocowa)

PaĔstwo Bezuchowie z 10-giem dzieci.
Przy matce najmáodszy Jan, mgr praw, wiĊzieĔ OĞwiĊcimia

Maria z d.Bezuchówna zam.Soátykowa,
przyjacióáka Heleny Kosinównej
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(C.d. ze s. 19)
Z rodziny tej przyjacióáką mej
Ciotki byáa pani Maria zamĊĪna Soátykowa, matka Barbary – lekarza medycyny i Marii z Soátyków-Kocowej –
artystki malarki, ilustratorki ksiąĪki
wspomnieniowej o Cioci.
Z máodszych braci Marii: Zygmunt
Aug. ppor. rez.piechoty zamordowany zostaá przez Sowietów w Katyniu.
Najmáodszy zaĞ Jan Aug., jak i brat
absolwent Gimnazjum w Sanoku, mgr
praw i wiĊzieĔ OĞwiĊcimia, po wojnie
byá radcą w sanockiej „Nafcie” –
oĪeniony byá z córką dyrektora szpitala dr DomaĔskiego, którego piĊkny
zabytkowy dom do dziĞ stoi vis a vis
parku. Bywaá On jednym z najmáodszych towarzyszy polowaĔ mego
Dziadka Jana Kosiny, o czym juĪ
wspomniaáem.
Biedkowie: seniorem tej rodziny
byá p.Paweá Biedka doktor praw – wieloletni burmistrz Sanoka, oĪeniony
w ziemiaĔsko-prawniczej rodzinie
Nowaków, których domem byáa kamienica przy ulicy JagielloĔskiej 4 –
przy rogu z Zauákiem Szwejka.
Z rodziny tej pochodziáa teĪ serdeczna przyjacióáka Cioci Heli –
p. Zofia Biedkówna, wieloletnia profesorka geografii w sanockim Gimnazjum, i teĪ zaprzyjaĨniona Jej máodsza
siostra, p. Janina, zamĊĪna za adwokatem Tadeuszem Walciszewskim
i brat Stanisáaw – ojciec Pawáa Biedki
– mgr praw, prac. Konsulatu R.P.
w ParyĪu obecnie w Prokuraturze
w Warszawie.

Dom paĔstwa Brzozowskich
przy ulicy Sienkiewicza

Brzozowscy: seniorem tej z kolei
rodziny byá równieĪ sĊdzia w Sanoku
Ksawery Korab-Brzozowski. Dom
Ich istnieje do dziĞ przy ulicy Sienkiewicza róg Sáowackiego. Frontonem
i podjazdem zwrócony do ulicy
Grunwaldzkiej, bowiem Sienkiewicza
wytyczono po wybudowaniu tego
domu.

Wáadysáaw Brzozowski mjr art.W.P.
(syn sĊdziego Ksawerego)

Z rodziny tej pochodziáo czworo
przyjacióá Kosinów, a to: Wacáaw
i Wáadysáaw – obaj legioniĞci w II-ej
Brygadzie Legionów, obaj pák.artylerii konnej W.P., obaj po wojnie i przebytej niewoli niemieckiej powrócili do
Kraju, oraz Helena, zamĊĪna za Konstantym Romerem – ziemianinem
i Maria, zamĊĪna za Jerzym Adamskim
– ziemianinem, który jako dowódca
pociągu pancernego w odsieczy Lwowa w 1918 roku doznaá trwaáego inwalidztwa, a którego brat Tadeusz byá
uczestnikiem sáynnej szarĪy uáanów
II-ej Brygady pod Rokitną w 1915 roku,
gdzie zginąá.
Dukietowie: to rodzina ówczesnego prokuratora w Sanoku, domem
Ich byá do dziĞ stojący nad Potokiem
Páowieckim, na rogu ulicy Gáowackiego i 800-lecia dom ostatnio rodziny
dr Czecha.
Z tej rodziny zaprzyjaĨnionymi byli
szczególnie z mymi Stryjami: Stanisáa-

wem i Andrzejem ich rówieĞnicy
z Gimnazjum Jan Dukiet – póĨniej prawnik i Mieczysáaw Dukiet – póĨniej
dr n.med.dyrektor szpitala w Krynicy,
który po wojnie opowiadaá mi o ich
máodzieĪowych figlach w czasach gimnazjalnych w Sanoku.
GawiĔscy: to rodzina p.Bolesáawa
GawiĔskiego – trzeciego z kolei sĊdziego zaprzyjaĨnionego w Sanoku. Dom
Ich istnieje do dziĞ przy ulicy Gáowackiego 18. Z niego pochodziáa najserdeczniejsza chyba w máodoĞci przyjacióáka Cioci Heli, wspomniana juĪ
wyĪej „Maniuta”, czyli Marianna
GawiĔska.
Przed wojną, studiując w Szwajcarii, wyszáa tam za mąĪ i tam osiadáa z tą
szwajcarską rodziną.
W 1945 roku, gdy do Sanoka
przyjechaá po powrocie do Kraju ze
Szwajcarii przyjaciel mego Ojca
gen.Bronisáaw Prugar-Ketling, przywiózá ze sobą zaproszenie dla Cioci
i dla mnie oraz zaproponowaá swą pomoc (korzystając ze swych stosunków
wojskowych) w przerzucie do Szwajcarii – jednak Ciocia tej propozycji nie
przyjĊáa. Dwóch teĪ Jej máodszych braci, Wáadysáaw i Stanisáaw, byáo przyjacióámi mego najmáodszego stryja
Zbigniewa. Przez dáugie lata powojenne Ciocia utrzymywaáa serdeczne kontakty przyjacielskie z panem Stanisáawem GawiĔskim – dr n.med.,
utrzymując z tym wielce sympatycznym czáowiekiem staáy kontakt listowny prawie do Jego Ğmierci. (C.d.n.)
Paweá Kosina

Dom paĔstwa GawiĔskich
przy ul. Gáowackiego
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