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„Z królestwem Bo ym
dzieje si  tak, jak gdyby kto
nasienie wrzuci  w ziemi ”

                                Mk 4, 26
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Ka dy z nas wie, jak wygl da ziar-

no grochu czy maku. Ka dy widzia

ziarno zbo a: pszenicy, yta, kukury-

dzy czy ry u. Ziarna te maj  ró ny

kszta t, wielko  czy kolor. W ka dym

jednak z nich zawiera si  zal ek

ycia, wystarczy wrzuci  je do ziemi,

zapewni  wilgo  i odpowiednie nas o-

necznienie, a z ziarna wyro nie ro li-

na, stosownie do jego rodzaju. Ziarno

daje ycie, przed u a je rodz c kolejne

ziarna, zapewniaj c istnienie gatunku.

Ziarno gorczycy by o uwa ane

w staro ytno ci za najmniejsze

spo ród wszystkich ziaren, by  mo e

wielko ci  podobne by o do ziarnka

maku. Jednak tak e i z tego ziarnka,

jak mówi Jezus, wyro nie pi kna

ro lina, wi ksza od innych jarzyn,

daj ca w swych ga ziach schronie-

nie ptakom (por. Mk 4,31-32).

Z niepozornego, prawie niewi-

docznego ziarna, powstanie

wielki, roz o ysty krzew.

Pan Jezus mówi, e do takiej ro li-

Ziarnko gorczycy

ny, wyrastaj cej z ma ego ziarna, po-

dobne jest królestwo Bo e. Królestwo

Bo e to rzeczywisto  tajemnicza,

cudowna, niepoj ta. Chocia  dzia ania

Boga w yciu ludzi nie wida , to jed-

nak jest ono rzeczywi-

sto ci . Cz owiek, który

zawierzy  Bogu, nosi

w sobie YCIE, tak, jak

ziarno, nawet to naj-

mniejsze, jest siedliskiem

ycia. To ycie Bo e

owocuje po pewnym cza-

sie, a jego owoce wida

poprzez uczynki dobra

i mi o ci. Przychodzi

w ko cu czas, kiedy cz o-

wiek osi ga por niwa,

wtedy dokonuje si  kres

jego istnienia, ale anio-

owie Bo y zabieraj  go

do nieba (por. Mk 4,29),

co wi cej dobro mi o ci

przekazuje on innym, ro-

dzi innych do ycia, jak

ro lina, która daje nowe

nasiona.

Przypowie  o ziarnku

gorczycy mo na rozwa-

a  na p aszczy nie uniwersalnej, na

p aszczy nie Ko cio a - Wspólnoty,

która w czasach  Chrystusa by  ma-

ym ziarenkiem, a w ci gu wieków roz-

przestrzeni a si  na ca a ziemi  i nale

do niej miliony. Jednak mo na tak e

popatrze  na ni  na p aszczy nie po-

jedynczego cz owieka; ka dy ma w so-

bie cz stk  dobra, mi o ci, wiary, któ-

ra pocz tkowo jest ma a jak ziarnko.

Kiedy jednak jest podlewana modli-

tw , o wietlana s o cem mi o ci i chro-

niona przed chwastem grzechu staje

si  wiar  pot n , mocn  i trwa ,

wydaj c  tak e owoce dobra w ser-

cach innych, rodz c  do ycia wiary

tych, którzy stykaj  si  z takim cz o-

wiekiem. Rozwijanie wiary jest wi c za-

daniem cz owieka. Podejmijmy je,

na miar  naszych mo liwo ci.

Wzrastajmy w wierze i mi o ci, piel -

gnujmy t  ro link , aby stawa a si

pot ny drzewem, pot nym jak cedr,

o którym mówi prorok Ezechiel

w pierwszym czytaniu (Ez 17,12-24).

Wiara mocna jak olbrzymi cedr

b dzie dla cz owieka bram  do osi -

gni cia ycia wiecznego.

                            ks. Tomasz Grzywna
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Piotr naszych czasów

( C.d. z poprzedniego numeru)

Osobnego omówienia wymaga

homilia Ojca wi tego Benedykta XVI

wyg oszona w czasie Mszy wi tej na

Krakowskich B oniach w niedziel

Wniebowst pienia Pa skiego. Jakie

g ówne przes anie wynika z tej homi-

lii, bo na g bsz  analiz  przyjdzie czas.

By a ona wzruszaj ca dla ka dego

z uczestników i ka dego, kto identyfi-

kuje si  z Ko cio em i Papie em:

„Chcia bym ka demu z Was u cisn

d o , patrz c w oczy. Ogarniam ser-

cem wszystkich uczestnicz cych

w naszej Eucharystii za po rednic-

twem radia i telewizji”. Najwa niejszym

motywem wiod cym tej homilii by o

przes anie domagaj ce si wiadectwa

naszej ywej wiary. Najpierw t umaczy

jednak czym jest wiara, co to znaczy

uwierzy ? „Wierzy  – to znaczy zawie-

rzy  Bogu, powierzy  Mu nasz los.

Wierzy  – to znaczy nawi za  g bo-

ko osobist  wi   z naszym Stwórc

i Odkupicielem w mocy Ducha wi -

tego, i uczyni  t  wi  fundamentem

ca ego ycia”.

Zach caj c do zamy lenia modli-

tewnego nad t  homili , musz

przytoczy  s owa pe ne wzruszenia

i syntezy wiary:

„Równie  i ja, Benedykt XVI, nast p-

ca Papie a Jana Paw a II, prosz  Was:

- by cie stoj c na ziemi, wpatrywali

si  w niebo – w Tego, za którym

od dwóch tysi cy lat pod aj  kolej-

ne pokolenia yj ce na naszej ziemi,

odnajduj c w Nim ostateczny sens

istnienia;

- prosz  was, by cie umocnieni wia-

r  w Boga, anga owali si arliwie

w umacnianie Jego Królestwa na zie-

mi, Królestwa dobra, sprawiedliwo ci,

solidarno ci i mi osierdzia;

- prosz  was, by cie odwa nie sk a-

dali wiadectwo ewangelii przed dzi-

siejszym wiatem, nios c nadziej  ubo-

gim, cierpi cym, opuszczonym,

zrozpaczonym, akn cym wolno ci,

prawdy i pokoju;

- prosz  was, by cie czyni c dobro

bli niemu i troszcz c si  o dobro

wspólne, wiadczyli, e Bóg jest mi o-

ci ;

- prosz  was w ko cu, by cie skar-

bem wiary dzielili si  z innymi naroda-

mi Europy i wiata, równie  przez

pami  o waszym Rodaku, który jako

Nast pca w. Piotra czyni  to z niezwy-

k  moc  i skuteczno ci ;

- prosz  was tak e, by cie pami tali

o mnie w waszych modlitwach i ofia-

rach, tak jak pami tali cie o moim wiel-

kim Poprzedniku, bym wype ni  misj

powierzon  mi przez Chrystusa.

- Prosz  was, trwajcie mocni w wie-

rze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwaj-

cie mocni w mi o ci!”

   W tych s owach zawiera si  ca e

przes anie i ci g o  obydwu pontyfi-

katów: Jana Paw a II i Benedykta XVI.

Oni id  wspóln  drog  prowadz c ze

sob  Lub Bo y pielgrzymuj cy po

ziemi do Królestwa niebieskiego.

Obaj daj  jasne wskazówki, proste,

ale bardzo wymagaj ce, zrozumia e

dla ka dego, ale nie atwe do wprowa-

dzenia w ycie. Na tym jednak polega

ycie chrze cijanina: ci g e wspinanie

si  w gór  Przykaza  i B ogos a-

wie stw.

Po po udniu, w niedziel  Wniebo-

wst pienia, 28 maja, przyszed  czas na

nawiedziny obozu w Auschwitz –

Birkenau. Jeszcze przed przyjazdem

Benedykta XVI do Polski dziennika-

rze i wielu publicystów orzek o,

e b dzie to najtrudniejsza chwila

w czasie pielgrzymki do Polski. Fak-

tycznie by a to chwila nie atwa dla

Benedykta XVI, papie a wywodz ce-

go si  z narodu niemieckiego, który

przez ob ka cz  ideologi  zgotowa

ludziom piek o na ziemi.

Wzruszaj ce by y wywiady z by-

ymi wi niami oraz przywo anie m -

cze skiej mierci wi tych: Maksymi-

liana Marii Kolbego i Edyty Stein,

wywodz cej si  z narodu ydowskie-

go, urodzonej we Wroc awiu. Wstrz -

(C.d. na s. 4)
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saj cy i wywo uj cy bolesne uczucia

jest ten napis umieszczony na bramie

obozu: Arbeit macht frei. Praca nie czy-

ni a ludzi tam wchodz cych wolnymi,

ale najcz ciej wiod a ku niechybnej,

nieludzkiej mierci. Bram  t  wybudo-

wali polscy wi niowie. Takiego okre-

lenia u ywa a hitlerowska propagan-

da. Ta bram  wchodzi  Jan Pawe  II,

a za chwile przekroczy j  Benedykt XVI.

Wejdzie przez t  bram , aby wyrazi

wspó czucie wszystkim tu bestialsko

zamordowanym, aby w ciszy modli  si .

Jest to wielce zastanawiaj ce – us y-

sza em w czasie transmisji telewizyjnej

– e Niemcy, kraj, który wyda  wybit-

nych ludzi kultury, my licieli, filozofów,

poetów, wyda  te  i masochistycznych

zbrodniarzy. Czas oczekiwania na przy-

jazd Ojca wi tego jest wype niany

rozmow  z tymi, którzy prze yli obozo-

we piek o. Pani Lidia mia a cztery latka,

kiedy znalaz a si  w obozie. Pami ta

wysoki barak, w którym okna s  bar-

dzo wysoko, wysokie buty Niemców,

prze ywany strach, niepewno , e ju

wi cej nie zobaczy swojej matki, która

czasem przynosi a jej kromk  chleba czy

jednego ziemniaka. Matka uczy a j  jak

si  nazywa, kim jest jej mama, kim tato.

Przyda o si  to, bo po … siedemnastu

latach odnalaz a swoj  mam . Pan

Henryk Czabaj wspomina , e by a to

„fabryka mierci” dzia aj ca perfek-

cyjnie. S ycha  by o g osy: „Przeba-

czamy”, ale „Pami tamy”. Co jaki

czas da o si  s ysze : jaki by  sens

tego holokaustu? Jaki by  sens tak

wielkiego cierpienia, sens tak wielu

ofiar? ydzi chc   milcze , bo na tak

postawione pytania nie ma odpowie-

dzi. W tym przypadku milczenie jest

modlitw , by ju  nigdy wi cej nie

wydarzy o si  co  tak nieludzkiego,

co  tak okropnego, co  tak poni aj -

cego godno  cz owieka.

O godzinie 17:15 pod obóz pod-

je d aj  dostojnicy towarzysz cy

Piotrowi naszych czasów. Wita Go

p. Andrzej Przewo nik. Papie  dostoj-

nie, w g bokim modlitewnym sku-

pieniu, w ca kowitym milczeniu oso-

bistym i komentatorów, samotnie

przechodzi przez t  bram  z szyder-

czym napisem. Robi to g bokie wra-

enie. S  obecni m. in.: prezydent

Lech Kaczy ski, ks. prymas kard. Jó-

zef Glemp, ks. abp Józef Kowalczyk,

nuncjusz apostolski w Polsce, ks.

abp Stanis aw G decki zajmuj cy si

spraw  dialogu katolickiego

z judaizmem, ks. abp Józef Michalik,

przewodnicz cy Konferencji Episko-

patu Polski, ks. bp Tadeusz Rakoczy,

prof. W adys aw Bartoszewski, wi -

zie , i wielu, wielu innych.

Przejmuj ce by a chwila prze ywa-

na w zupe nej ciszy i modlitwie, kiedy

Benedykt XVI podszed  do ciany

mierci, gdzie po g bokim uk onie

modli  si  w skupieniu, a potem pod t

cian  k adzie trzy zapalone znicze. Po

modlitwie podszed  do 32 wi niów,

aby z ka dym z nich zamieni  par

s ów. Wi kszo  z nich uca owa a pier-

cie  Rybaka. Cisza…

W ciszy te  dokona o si  wej cie

Ojca wi tego do celi mierci w. Mak-

symiliana Kolbego, bloku nr 11. Wcho-

dzi  tam po schodach wiod cych na

dó , jakby w czelu ci piekie , gdzie by o

ciemno, obskurnie, ale gdzie pali a si

wieca, zwiastuj ca wiat o  wieku-

ist . Tam zwróci  si  po acinie:

w. Maksymilianie Mario Kolbe –

módl si  za nami; wi ci M czennicy

– módlcie si  za nami. Cisza… to sym-

bol, który g o niej przemawia ni  wy-

powiedziane s owo, które jest wyra-

zem wielkiego szacunku wobec ludzi,

którzy tu cierpieli nieludzkie m ki. Tak

yczyli sobie ydzi. By  to czas wiel-

kiej modlitwy zanoszonej w ciszy.

Dziennikarze bardzo wnikliwie za-

dawali sobie i nam pytania, na które

po cz ci odpowied  znajdziemy w pa-

pieskim przes aniu: jak Papie , tak wy-

bitny teolog, my liciel, profesor, zna-

j cy wiele mo liwych teorii na temat

ludzkiego cierpienia, wybrnie z tej

trudno ci? Mo e najpro ciej by oby

powiedzie : Bóg cierpia  z ludem

i umiera  mi dzy lud mi.

Kolejny papieski przystanek to

Centrum Dialogu i Modlitwy. Tu spo-

tykaj  si  ludzie ró nych religii i wy-

znania, przedstawicieli ludzi ca ego

wiata. Tu przychodz  ludzie m odzi,

którzy ucz  si  szacunku do ka dego

cz owieka, jego odmienno ci, i którzy

budz  nadziej  na lepsze czasy. Cen-

rum to z niema ym trudem i przy sprze-

ciwie rodowisk ydowskich za o y

ks. kard. Franciszek Macharski. Wie-

my, jak swego czasu powsta  wielki

rwetes wokó  zakonu Sióstr Karmeli-

tanek, który zosta  tam za o ony, aby

Siostry modli y si  za ofiary wojny

i zag ady. O rodek ten powsta

w znacznej mierze ze rodków niemiec-

kich. To jaki  symbol pojednania,

wzi wszy pod uwag  i to, e od lat

tam przebywa niemiecki kap an, Man-

fred (nazwiska nie zapami ta em).

(C.d. ze s. 3)
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Pracuje tu na rzecz pojednania. Papie-

a witaj  m odzi ludzie: Polak Micha

Chrzan i Niemka Ruth Wagner.

Benedykta XVI wianuszkiem otaczaj

Siostry Karmelitanki. Wita si  ze

wszystkimi. Po w osku Dostojnego

Go cia wita ks. kard. Stanis aw

Dziwisz. M odzi ofiaruj  Papie owi

or dzie M odzie y O wi cimskiej.

Jeszcze krótka rozmowa z prof. Andrze-

jem Zollem, b ogos awie stwo i czas

wyruszy  do Birkenau.

Tu, w tym miejscu, podobnie

i w Auschwitz, nie by o atwo zdoby

si  na nadziej , gdy by o si  na dnie

rozpaczy. Do tych obozów koncentra-

cyjnych ludzie byli zwo eni w bydl -

cych wagonach, tu nast powa a

pospieszna selekcja. Niektórych kie-

rowano wprost do komory gazowej

odebrawszy im wszystkie kosztowno-

ci (je li takie mieli) i… nadziej  na

wyj cie ywymi. Krematoria pracowa-

y bez ustanku. Prochy spopielonych

cia  wrzucano do rzeki b d  te  rozsie-

wano po polach. Trudno dok adnie

ustali  ile ludzi spalono w kremato-

riach, gdy  wielu kierowano wprost

z transportu, bez ewidencji. Niektórzy

mówi  o 950 tys. ydów. Wtedy do-

kona o si  wielkie ludobójstwo XX

wieku! Dwie panie wspominaj  to „pie-

k o na ziemi”. Halina Brzozowska mia-

a 12 lat. W obozie by a przez pó  roku

i widzia a krematorium ziej ce ogniem.

Nawet nie wie, jak yje, jak to si  sta-

o, e ocala a. Janina Rek ajtis zazna-

cza, e rany si  zabli niaj , e wojna

prowadzi a do upodlenia cz owieka,

do wszelkich pod o ci, ale trzeba wy-

baczy . To wielki, chrze cija ski gest

– trzeba przyzna . Dzi  zosta y zardze-

wia e szyny, wykruszone podk ady,

nieme wiadki okrucie stwa, ludobój-

stwa. To wielka przestroga, która

mówi, e nie wolno ycia budowa  bez

Boga, bo tam, gdzie zabija si  Boga,

ostateczn  ofiar  zawsze ponosi cz o-

wiek. Nazizm pokaza , e ycie bez

Boga w tym przypadku zaprowadzi o

do Birkenau! W przypadku narodu

wybranego, jakim s ydzi, by  to po-

niek d zamach na Pana Boga, by o to

podwa enie Bo ego wyboru – da o

si  s ysze  w komentarzach.

Piotr naszych czasów idzie – po-

dobnie jak Jan Pawe  II Wielki –

w ciszy modl c si  przed ka d  tabli-

c  upami tniaj c  ofiary nazizmu.

W tym czasie przesta  pada  deszcz,

a na niebie pokaza a si  T CZA! Zja-

wisko to by o szeroko komentowane.

Si gam do „S ownika symboliki biblij-

nej”, aby g biej odczyta  znaczenie

„t czy”. Powstaje ona wtedy, gdy pro-

mienie s o ca prze wiecaj  przez kro-

ple deszczu. Po raz pierwszy pojawi a

si  po karze potopu. Wtedy by a zna-

kiem przymierza mi dzy Bogiem,

a Noem. By  to znak, e: „nie b dzie

ju  nigdy wód potopu na zniszczenie

adnego jestestwa” (Rdz 9,15). W tym

przypadku t cza by a symbolem

Bo ego mi osierdzia i pokoju. To

 znak uciszenia ludzkich l ków

i obaw. To potwierdzenie Opatrzno ci

Bo ej.

Benedykt XVI po modlitwie przed

ka d  z dwudziestu dwu tablic wraca

na miejsce przewodniczenia, a m odzie

przed ka d  z tych tablic stawia zapa-

lone znicze. Rozpoczyna si  wieloj -

zyczna modlitwa za pomordowanych,

zakatowanych, spalonych w kremato-

riach. Du o tekstów biblijnych wzi -

tych z Ksi gi Psalmów. S  to Psalmy

a obne. Po tej przejmuj cej modlitwie

zako czonej przez Papie a w j zyku

niemieckim, g os zabiera Piotr naszych

czasów.

Wstrz saj ce to przemówienie,

gdzie bardzo dramatycznie brzmi

s owa: „Ile pyta  nasuwa si  w tym

miejscu! Ci gle powraca jedno: Gdzie

by  Bóg w tamtych dniach? Dlaczego

milcza ? Jak móg  pozwoli  na tak wiel-

kie zniszczenie, na ten triumf z a?

Przychodz  na my l s owa Psalmu

44, zawieraj ce skarg  cierpi cego

Izraela: „… star e  nas na proch w miej-

scu szakali i okry e  nas mrokiem.

Lecz to z Twego powodu ci gle nas

morduj , maj  nas za owce na rze

przeznaczone. Ocknij si ! Dlaczego

pisz, Panie? Przebud  si ! Nie odrzu-

caj na zawsze! Dlaczego ukrywasz

Twoje oblicze, zapominasz o n dzy

i ucisku naszym? Albowiem dusza na-

sza pogr y a si  w prochu, a cia o

przywar o do ziemi. Powsta , przyjd

nam na pomoc i wyzwól nas przez

sw askawo !” (Ps 44,20.23-27). Od-

powied  zdaje si  by  jedna: „Nie po-

trafimy przenikn  tajemnicy Boga” –

mówi  Piotr naszych czasów. „To na-

sze wo anie do Boga winno jednocze-

nie przenika  i przemienia  nasze

serca, aby obudzi  ukryt  w nas obec-

no  Boga – by Jego moc, któr  z o y

w naszych sercach, nie zosta a st u-

miona i zagrzebana w nas przez mu

egoizmu, strachu przed lud mi,

oboj tno ci i oportunizmu”. Nam

stale trzeba si  budzi  z u pienia

duchowego, stale y  w obecno ci

Boga, przechadza  si  w Jego obec-

no ci – zdaje si  wo a  Papie .

Zako czeniem niech b d  s owa

zach ty do przeczytania i przemy le-

nia tego papieskiego wyst pienia, tak

brzemiennego w swojej tre ci. To

z pewno ci  nas ubogaci.

Ks. Andrzej Skiba
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Intencje  w tygodniu
Od 19.06 do 25.06. 2006r.

Poniedzia ek– 19.06
6.30 + Ewa, Jacek, Stefan.

7.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).

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

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

18.00 1. o yw  wiar , pe ni ask

Ducha wi tego dla cz onków grupy

w. Ojca Pio, ich rodzin oraz kap anów

pos uguj cych w parafii.

2. + Adam Adamski (12 r. m.).

3. + Józef Królicki (19 r. m.).

Wtorek – 20.06
6.30 ..........................................................

7.00

7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).

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

18.00 dzi kczynna za prac  w Kr gu

Domowego Ko cio a z pro b  o po-

trzebne aski dla ks. Paw a.

roda – 21.06
6.30 .........................................................

7.00 + Eugenia.

7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).

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

18.00 + Jadwiga, Micha , Marian

Jakubowscy, + Jerzy Suchyna.

Czwartek - 22.06
6.30 .........................................................

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

7.30 + Jan Krzanowski (3 r. m.).

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

18.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).

2. + Jan i Anna Sawczy scy.

3. + Janina, Tadeusz, Franciszek,

Karolina.

Pi tek – 23.06
6.30 + Jan i Janina Indyk.

7.00 + Waleria (15 r. m.), Kazimierz.

7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).

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

18.00 1. + Wanda i Zdzis aw.

 2. +Jan, W adys aw.

Sobota – 24.06
6.30 + Jan Rogula.

7.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).

7.30 + Jolanta (17 r. m.).

8.00 + Jan.

18.00 + Jan Krawczyk.

Niedziela – 25.06
6.30 + Krystyna Nasiadka (greg.)

8.00 o zdanie egzaminu i pomy ln

obron  pracy.

9.30 + Lucyna.

11.00 w intencji Ewy i Stanis awa

z okazji 30 rocznicy lubu – dzi kczyn-

no - b agalna.

12.30 za parafian.

16.00 dzi kczynna z okazji 40 rocznicy

lubu Danuty i Mieczys awa z pro b

o b ogos awie stwo Bo e.

18.00 + Jan akus.

1. Dzi  o godzinie 17:00 odb dzie si

nabo e stwo czerwcowe po czone

z procesj  wokó  naszego ko cio a.

Prosimy dzieci do sypania kwiatów

czy dzwonienia. Tak e po zako czeniu

oktawy, w Uroczysto  Naj wi tsze-

go Serca Pana Jezusa, zgodnie z nasz

tradycj , odb dzie si  procesja. W tym

dniu nie obowi zuje wstrzemi liwo

od pokarmów mi snych.

2. Ka dego roku nasza archidiecezja

w dniach od 4 do 15 lipca, organizuje

pielgrzymk  na Jasn  Gór . Uczestni-

czy  w niej mo e m odzie  powy ej

15 roku ycia oraz doro li do 65 lat.

Pielgrzymk  z naszego rejonu mo na

rozpocz  w dniu 4 lipca, w Lesku.

Zapisy na pielgrzymk  trwaj  do

20 czerwca. Ka dy p tnik zapisuje si

w swojej parafii. M odzie  do 18 roku

ycia przy zapisie sk ada pisemne po-

zwolenie rodziców lub opiekunów.

Koszt wpisowego wynosi 80 z

od osoby. Je li z najbli szej rodziny

wybiera si  na pielgrzymk  kilka osób,

to tylko jedna z nich sk ada pe n  kwo-

t  80 z , pozostali cz onkowie po 50 z .

Przez najbli sz  rodzin  rozumiemy

rodziców i dzieci. Prosimy si  zg asza

jak najszybciej, bo termin zg osze

mija 20 czerwca.

3. Dzi  o godzinie 15:00 z okazji

przedrekolekcyjnej Nowenny zostanie

wystawiony Naj wi tszy Sakrament.

Zapraszamy ch tnych, a g ównie

cz onków grup parafialnych.

11 Niedziela zwyk a – 18.06.2006 r.
Og oszenia duszpasterskie.

Rodzina Radia Maryja
przy Parafii Przemienienia Pa skiego

w Sanoku

ZAPRASZA

s uchaczy i sympatyków RADIA MARYJA
na XIV spotkanie Rodziny Radia Maryja

w SANKTUARIUM
MATKI BO EJ JASNOGÓRSKIEJ

w dniu 9 lipca 2006 r.

Zapisy i informacje w ksi garni NIEPOKALA-
NA przy Hali Targowej,
tel. 013/ 46 445 82
Wyjazd 8.07.2006 o godz. 22.00 z „OK CIA”,
koszt 50,00 z

Miejsca z autobusie zajmujemy
wg kolejno ci zapisów.
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„Odt d ju  ludzi owi  b dziesz”

Gabrysia Kot
Roz piewane bij  dzwony,

oczy wszystkich l ni  rado ci .

Ciebie ksi e Prymicjancie,

 otaczamy dzi  mi o ci .

Przyjmij kwiaty t czobarwne,

Nasze s owa i u miechy.

B d  promienny i zwyci ski,

bo  kap anem jest na wieki.

Wejd  w wi tyni naszej progi

 i ofiaruj na o tarzu

Ludzkie troski i rado ci,

Bo ask bo ych jest szafarzem.

Potem d onie u wi cone

W których cud si  dokonuje,

Z ó  na g owy pochylone,

Powitanie ks. Patryka przez dzieci,
ministrantów oraz przedstawicieli

grup parafialnych.

niech je Chrystus uca uje.

I yj sto lat Prymicjancie

Sercem serca ludzkie zmieniaj,

Niech ci b dzie Bóg Mi o ci

A Maryja Wspomo eniem.

Rafa  Huta
O pozwól, bym w Prymicje,

W wielki dzie  rado ci

Ja wierszyk swój powiedzia

Na dowód mi o ci.

Me yczenia bardzo skromne,

Jeszcze prostsze s owa,

Ale w nich dla Ciebie, Ksi e,

Serce me si  chowa.

Niechaj dobry Pan Bóg z nieba

Zawsze, e tak powiem,

Da Ci wszystko co potrzeba,

Nade wszystko-zdrowia!

A po mierci niech za znoje

I kap a skie plony

Bóg otworzy Ci podwoje

I obdarzy tronem!

Ola i Radek Mazgaj
Chocia yjemy nied ugo i jeszcze

jeste my mali,

Lecz co to jest prymicja-wiemy ju

doskonale.

Bo w dniu tym po raz pierwszy na twe

kap a skie s owa,

Przyjdzie Pan Jezus na o tarz wzno-

wi  ofiar  krzy a.

Od dzisiaj b dziesz co dnia Bogu

ofiar  sk ada ,

B dziesz dawa  Jezusa, naucza

i spowiada .

A eby  czyni  wszystko coraz rado-
niej, ofiarniej,

Tego ci ycz  - tak szczerze-najm od-

si parafianie!
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Kochany Ksi e Prymicjancie!

Nie daj od nas wielkich s ów

Bo my tutejsi ministranci

Nie mamy poetyckich g ów.

Zreszt  Ty dobrze to rozumiesz Wszak

Ty podobnym by e  nam

e w m odocianym naszym t umie

Nikt z nas nie si ga z otych bram.

Lecz mamy serca tu gor ce

Jak p omie  o tarzowych wiec

I jasne niby kwiat na ce

W ród pszennych k osów polnych

miedz.

Tacy jeste my ju  my m odzi

Tote yczymy tylko Ci

Aby Ci  wszyscy pokochali

Mateusz Reynolds

(C.d.ze s. 7)

W kap a skim yciu tak jak my.

Mi o  i u miech niech Ci  wiod

W aleje Twoich przysz ych dróg

A Tw  kap a sk  dusz  m od  Ozda-

bia  b dzie w aski Bóg.

Szcz  Bo e.

Z Chrystusem przez ycie

Drogi Ksi e Patryku, nasz

Prymicjancie!

W ubieg  niedziel , w bazylice ar-

chikatedralnej w Przemy lu, w uroczy-

sto  Zes ania Ducha wi tego, z r k

ks. abp. Józefa Michalika, przyj e

wi cenia kap a skie. By y one uwie -

czeniem sze ciu lat studiów i formacji

na drodze do kap a stwa. Przed sze-

ciu laty „Pan spojrza  na Ciebie z mi-

o ci ”, jak na owego ewangeliczne-

go m odzie ca, i powo a , aby  poszed

za Nim. Okaza e  pos usze stwo temu

wyj tkowemu G osowi. Przez w o enie

r k biskupich i modlitw  konsekracyj-

n  zosta e  w czony w kr g ducho-

wie stwa diecezjalnego, do przemy-

skiego prezbiterium — jak mawiamy.

Tak rozpocz a si  Twoja droga

w kap a stwie. Dzi  z wielk  rado ci

witamy si  w macierzystej parafii,

w ko ciele, do którego od m odych,

dzieci cych lat przychodzi e  na Eu-

charysti , na modlitw , aby dzi  sa-

modzielnie stan  przy o tarzu Pa -

skim. Przychodzisz, aby z o y  swoje

wielkie dzi kczynienie. Wraz z Tob

cieszymy si  bardzo i wyra amy wiel-

k  rado , e z naszej parafii wycho-

dzi kolejny robotnik Winnicy Pa skiej,

Bo ego niwa.

Czego Ci yczy  Ksi e Patryku, nasz

Drogi Prymicjancie?

W imieniu wszystkich Kap anów

pracuj cych w naszej parafii, yczy-

my Ci przede wszystkim, aby  przez

ca e swoje ycie kap a skie by  zjed-

noczony z Chrystusem, aby  przez

ca e swoje ycie szed  z Chrystusem

id c Jego ladami. Taki bowiem napis

widnieje nad wej ciem do naszego

ko cio a.

ycz  Ci, aby  przez ca e ycie po-

g bia  swoj  pielgrzymk  wiary po-

wierzaj c siebie ca kowicie Bogu.

Niech Maryja, która jako pierwsza roz-

pocz a swoj  pielgrzymk  wiary nio-

s c Chrystusa i id c za Nim, uczy Ci

jak wzrasta  w wierze, jak y  wiar ,

jak obcowa  z Bogiem w codziennym

yciu. Niech Maryja stale podtrzymu-

je Twoj  wiar , jak podtrzymywa a kie-

dy  wiar  Aposto ów po mierci Je-

zusa w oczekiwaniu na Zes anie Ducha

wi tego.

yczymy Ci, aby  swoje kap a -

stwo i ca e swoje ycie budowa

„na Skale”, czyli na Chrystusie i Jego

nauce, aby  by  wierny wi temu

Ko cio owi.

Papie  Benedykt XVI podczas

swojej pielgrzymki do Ojczyzny,

przypomnia  w Cz stochowie, e „wia-

ra — to obcowanie z tajemnic  Boga”.

Przypomnia  on s owa S ugi Bo ego

Jana Paw a II. Jako kap an b dziesz

sprawowa  najwi ksze tajemnice wia-

ry. Czy  to z pokor  i oddaniem dla

Pana Boga i ludzi, aby  tak  postaw

móg owi  ludzkie dusze i zagarnia

Powitanie ks. Prymicjanta przez
ks. proboszcza Andrzeja Skib
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je sieci  s owa, wiary i mi o ci do Chry-

stusowej Owczarni.

ycz  Ci, aby  by  niestrudzonym

pracownikiem Winnicy Pa skiej. y-

czenia swoje zako cz  s owami, jakie

przekaza w. Pawe  swojemu umi o-

wanemu uczniowi, Tymoteuszowi:

„Trwaj w tym, czego si  nauczy e

i co ci powierzono, bo wiesz od kogo

si  nauczy e . (...). G o  nauk , nasta-

waj w por , nie w por , w razie potrze-

by wyka  b d, poucz, podnie  na

duchu z ca  cierpliwo ci . (...). Czu-

waj we wszystkim, zno  trudy, wyko-

naj dzie o ewangelisty, spe nij swe

pos ugiwanie!”

Niech Jezus Chrystus Najwy szy
Kap an obdarza Ci  swoim

b ogos awie stwem.

Co  my li m ody cz owiek, gdy

ubieraj  go w bia  kom , gdy do pa-

rafialnego ko cio a go prowadz , gdy

wiersze na przywitanie mówi , kwiaty

wr czaj , potem ubieraj  w bia  szat

i z oty ornat, zaprowadzaj  do o tarza,

aby Msz w. odprawia ... Pierwsz

w ród swoich...

Mo e jego uczucia najlepiej odda-

je wiersz niedawno zmar ego Ksi dza

Poety:

„W asnego kap a stwa si  boj ,

w asnego kap a stwa si  l kam, l przed

kap a stwem w proch padam, l przed

kap a stwem kl kam.

W czerwcowy poranek mych wi ce ,

Dla innych szary zapewne, Jaka  moc

przeogromna Z nag a pocz a si  we

mnie.

Jad  z innymi tramwajem, Biegn

z innymi ulic  l nadziwi  si  nie mog

Swej

Je li czasem mówi si , e kap a stwo

jest Tajemnic , to jest ni  przede

wszystkim dla tego, który je przyj-

muje.Przygotowuj c si  do tego osta-

tecznego „TAK”, mówionego przed

biskupem, a przecie  wypowiadanym

przed Bogiem Samym, zanim cz owiek

powie to nieodwo alne „TAK”, ile  si

cz owiek namy la, ile  Bogu pyta  na-

stawia???

Panie, czy to prawda?

Panie, czy to ja?

Panie, czy to naprawd  Ja?

Panie, dlaczego ja?

Czasem chcia by si  cz ek broni , jak

biblijny Jeremiasz:

Panie mój, jestem m ody...

nie czuj  si  na si ach...

A Pan mówi:

„Me mów, e jeste  m ody, bo pój-

dziesz, dok d ci  po l  i b dziesz mó-

wi , cokolwiek ci rozka ... Nie bój, ja

b d  przy tobie”.

Albo prze ywa sw  niegodno  i mówi

Kazanie wyg oszone podczas Mszy wi tej prymicyjnej przez ks. pra ata
dr. Józefa Bara, oficja a S du Metropolitalnego w Przemy lu oraz profesora

prawa ko cielnego w WSD w Przemy lu.

jak prorok Izajasz:

„Jestem cz owiekiem o nieczystych

wargach i mieszkam po ród ludzi

o nieczystych wargach”.

l mówi jak w. Piotr: „Odejd  ode mnie,

Panie, bo jestem cz owiek grzeszny...”.

A czasem chcia by cz owiek uciec

przed Bogiem, jak ucieka  biblijny Jo-

nasz, aby nie s ysze  Bo ego g osu,

aby mie  z Nim spokój, ale czy cz o-

wiek mo e uciec przed Bogiem???...

A  wreszcie, gdy si  przekona i upew-

ni ponad wszelk  w tpliwo , mówi

z dr eniem: „Oto jestem, przecie  mnie

wo a e ”.

Ale wcze niej trzeba by  d ugo na

osobno ci z Jezusem, aby wch on

w siebie ca  Jego nauk  jako Dobr

Nowin  o zbawieniu. Do  d ugiego

czasu trzeba, aby cz owiek cho  tro-

ch  my la  tak jak Jezus, cho  troch

(C.d. na s. 10)
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(C.d. ze s. 9)

kocha  tak jak On.

A kiedy si  to ju  stanie, powie Chry-

stus: „Ju  was nie nazywam s ugami...

ale nazwa em was przyjació mi, bo po-

wiedzia em wam wszystko, co us y-

sza em od Ojca...”.

I wtedy podk ada m ody cz owiek

g ow  pod r ce biskupa, a Chrystus

przez ten prosty, apostolski gest w o-

enia r k, czyni go kap anem.

l posy a, jak tamtych Dwunastu, jak

tamtych Siedemdziesi ciu Dwóch.

A cz owiek idzie do ludzi, wys any

przez Chrystusa i niesie w sobie Jego

przeogromn  moc...

B dzie odt d cz sto polewa  g o-

w  dziecka wod , a Sam Bóg pochy-

li si  nad tym male stwem i powie:

„Ty jeste  moim dzieckiem, Ja ciebie

dzi  zrodzi em”.

B dzie ca ymi godzinami s ucha

wyznania grzechów w konfesjonale

ze wiadomo ci , e Bóg s yszy to wy-

znanie, a kiedy powie: „Ja odpusz-

czam tobie grzechy”, b dzie pewny,

e to Bóg przebaczy ...

l b dzie b ogos awi  ludzkiej mi o ci,

a wtedy sam Bóg pos u y si  tym b o-

gos awie stwem aby u wi ci , umoc-

ni  mi o  ludzk ...

B dzie o ró nych porach dnia,

czasem w nocy, spieszy  do chorych,

potrzebny zw aszcza wtedy, gdy leka-

rze bezradnie rozk adaj  r ce, a do-

mownicy cicho kaj  po k tach... l za

jego spraw  ludzie s  mocniejsi w cier-

pieniu, a gdy przyjdzie pora, ze spo-

kojem odchodz  do nieba...

l b dzie przede wszystkim codziennie

przy o tarzu stawa  i b dzie zawsze z

tym samym dr eniem wypowiada  s o-

wa: „To jest Cia o moje... To jest Krew

moja”, l b dzie zawsze zdziwiony,

e Bóg jest dobry jak chleb....

l b dzie wczytywa  si  i medytowa

natchnione s owa Pisma wi tego,

aby potem stawa  przed dzie mi,

m odzie  i doros ymi, aby mówi ,

e Bóg ma co  wa nego do powiedze-

nia tak e cz owiekowi XXI wieku...

l b dzie si  modli ... Dzi , gdy

ludzie modl  si  ma o, gdy modl  si
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coraz mniej, gdy nie modl  si  wcale -

on jest tym, który przez modlitw

utrzymuje wi  ludzi z Bogiem.

Gdy nie masz czasu, albo tak ci si

wydaje, gdy jeste  zm czony, albo tak

ci si  wydaje,

Gdy modli  si  nie umiesz, bo ju

zapomnia e , albo tak ci si  wydaje,

on modli si  za ciebie i w twoim imie-

niu.

Wreszcie przez ca kowite nasta-

wienie swego ycia na Boga i Jego

sprawy kap an jest szczególnym

wiadkiem Boga w wiecie. Nawet

przez styl ycia, odmienny od po-

wszechnego, daje wyraz wierze w to

ycie przysz e, gdzie „ani si eni  nie

b d , ani za m  wychodzi ” - jak po-

wie Chrystus.

Dzi  w Sanockiej Farze prymicje...

To jeszcze jeden dowód, e Bóg nie

przesta  nas kocha , bo wybiera i po-

sy a kap anów, eby nie przesta a by

g oszona Jego mi o  do cz owieka...

Prymicje w parafii to dobra okazja,

aby dzi kowa  Bogu, e ci gle wybie-

ra i posy a.

Jest to tak e dzie , w którym mo-

esz pomodli  si  za tego ksi dza, który

ci  ochrzci , za tego, który ci o Bogu

mówi ...

My lisz, e ksi dz nie potrzebuje

twojej modlitwy??? My lisz, e atwo

jest by  czystym dotykaj c codzien-

nie grzechu? My lisz, e atwo jest

d wiga  innych, czuj c w asn  s a-

bo ? My lisz, e atwo jest zacho-

wa wie o , wiar , u miech, opty-

mizm, gdy widzisz, e nie wierz  ci,

którym o Bogu mówi e , gdy widzisz,

e si  rozwodz  ci, którym b ogos a-

wi e ?

My lisz, e atwo jest by  ksi dzem?

Dobrym ksi dzem???

Drogi Patryku!

Ju  za nied ugo, w Imi  Chrystusa

pójdziesz do ludzi...

Pójdziesz do dzieci... To b d  twoje

dzieci... One b d  mówi y o Tobie:

„nasz ksi dz”. Im dasz wiele czasu,

wysi ku, cierpliwo ci., nawet zdrowia...

Nigdy im tego nie a uj... Je li Ty

im Boga nie poka esz, to mo e nigdy

Go nie poznaj  i b d  biedne, cho by

mia y w yciu wszystko...

Czasem b dziesz patrzy  w oczy dzieci

i b dziesz si  dziwi , e tak  wiar

maj ...

A na dorastaj ce i odchodz ce

b dziesz patrzy  z niepokojem, czy

zosta o w nich co  z tego, na czym

Ci tak bardzo zale a o...

Pójdziesz do ludzi m odych, czasem

przez nikogo nie rozumianych... Ty

jeste  m ody, dlatego b dzie Ci ich

atwiej zrozumie . To b d  Twoi

bracia, twoje siostry...

Idziesz do ludzi starszych, do oj-

ców, do matek... B d  od Ciebie

starsi, w wielu sprawach bardziej

zorientowani, yciowo bardziej do-

wiadczeni, ale b d  Ciebie potrzebo-

wa , b d  na Ciebie liczy , b d  sza-

nowa  nawet Twój m ody wiek. Ty te

ich szanuj, miej dla nich czas, zrozu-

mienie, czasem wyrozumienie...

Ze szczególn  trosk  id  do ludzi

starszych, schorowanych... Ich cz sto

na wiecie nikt ju  nie chce, nikt nie

potrzebuje. Staro , choroba, cierpie-

nie, to jest najtrudniejsza próba jak

przychodzi na cz owieka... W tej pró-

bie Ty masz by  przy cz owieku...

Id  do ludzi z wiar  w moc swoje-

go kap a stwa, jak nas zach ca  Oj-

ciec wi ty Benedykt XVI w Warszaw-

skiej Katedrze. Id  z wiara w moc

modlitwy ludzi, którzy za Ciebie

i z Tob  si  modl ... Prosz  mi wyba-

czy , e przywo am takie osobiste do-

wiadczenie...

Którego  dnia, wieczorem, odzy-

wa si  w moim mieszkaniu telefon.

Przedstawia si  Pani Doktor, znane na-

zwisko w Przemy lu. Prosz  Ksi dza -

mówi - mam pacjenta, który ma przed

sob  najwy ej miesi c ycia,

a ma jaki  wewn trzny opór i nie chce

si  spowiada ...

Co Pani Doktor proponuje, pytam?

Módlmy si  codziennie wieczorem,

o jednej godzinie.

Zanim cokolwiek zd y em powie-

dzie  doda a: o godzinie 20 codzien-

nie Ró aniec, a  do skutku.

Dobrze,    powiedzia em,    ale    chyba

troch     od    niechcenia,    bo    jak    to

pomy la em - eby kto  tak katego-

rycznie nap dza  mnie do modlitwy?

Zd y em jeszcze poprosi  o adres

chorego. Odmawia em codziennie

ró aniec w tej intencji, ale chyba

(C.d. na s.12)
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troch  bez przekonania...

Równocze nie niemal codziennie

odwiedza em chorego. Nie próbowa-

em go nawraca ... Rozmawiali my

w czasie tych spotka  o jego rodzinie,

o dzieciach, które s  ju  swoim, o wnu-

kach, które dobrze si  ucz , o pracy

zawodowej, o sukcesach, ale i o po-

ra kach yciowych, o jesieni, która

by a za oknem, o tegorocznych zbio-

rach jab ek, i o tylu jeszcze innych spra-

wach...

My l , e nawet zaprzyja nili my si ...

Po dwóch tygodniach Pan Stefan

sam, bez podpowiadania, poprosi

o spowied ... Pami tam dobrze, by a

to sobota, dzie  Matki Bo ej... Nast p-

nego dnia, w niedziel , przy jego ó -

ku, z udzia em rodziny, odprawi em

Msz w.

Odszed  za tydzie , tak e w sobo-

t , gdy dzwon bi  na Anio  Pa ski,

spokojny, wyciszony, pogodny, chy-

ba szcz liwy...

A mnie do dzi  jest wstyd, e nie

do  wierzy em w skuteczno  tamtej

modlitwy...

Drogi Ksi e Patryku!

Snuj c dzi  refleksje wokó  Tajemnicy

Kap a stwa my limy przede wszyst-

kim o Tobie, l chcemy dzi  modlitw

ogarn  wszystkie twoje yciowe

drogi, l chcemy Ci powiedzie , e

pójdzie za Tob , na drogi Twojego

kap a stwa, modlitwa i yczliwo

wielu ludzi. Twoich najbli szych, zna-

jomych i nieznajomych. Uwierz

w moc modlitwy cz sto bezimien-

nych ludzi, ona b dzie Twoj  si ,

gdy b dziesz czu  swoj  niemoc i bez-

silno ...

Niech Twoje kap a stwo, które

dopiero co si  zrodzi o i jest takie m o-

de, troch , niepewne, troch  bezrad-

ne, niech we mie w d onie i piel gnuje

Matka Naj wi tsza, Która urodzi a,

wykarmi a i wychowa a naszego Pana

i Zbawiciela, Pierwszego i Jedynego

Kap ana, którego my nieudolnymi s u-

gami jeste my...

Niech si  tak  stanie.
Amen.

Có  oddam Panu za wszystko,

co mi wy wiadczy ? Podnios

kielich zbawienia i wezw  imienia

Pa skiego.          (Ps 116,12-13)

Dzie  dzisiejszy, w histori  moje-

go ycia, wpisuje si  jako dzie  szcze-

gólny, poniewa  po raz pierwszy

w swojej rodzinnej parafii mog  sk a-

da  Bogu Naj wi tsz  Ofiar .

Tydzie  temu otrzyma em niewypo-

wiedziany dar, który jest szczególnym

powo aniem do uczestnictwa w tajem-

Podzi kowanie ks. Patryka

(C.d. ze s. 11)
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nicy Chrystusa, który daje nam kap a-

nom, przedziwn  mo liwo  przema-

wiania i dzia ania w Jego imieniu.

Od dzisiaj to Ten, który nama ci

mnie Duchem wi tym i moc , b dzie

„obchodzi  wszystkie miasta i wioski”

(por. Mt 9, 35) - wsz dzie tam, gdzie

zostan  pos ani z 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 b d  pos any

z pos ug  Ewangelii i sakramentów.

To On, Jezus Chrystus, b dzie wci

„litowa  si ” nad rzeszami udzi i nad

ka dym cz owiekiem zn kanym, porzu-

conym, jak owce bez pasterza —

przywracaj c im nadziej .

Za to wszystko, co sta o si  moim

udzia em przez dar wiece  kap a -

skich pragn  uwielbia  Ci  Bo e

w Trójcy wi tej Jedyny, ród o i Po-

cz tku mojego powo a2

Z synowskim oddaniem zwracam

si  do wi tej Bogarodzicy, Matki na-

szego Pana, Jezusa Chrystusa. Pod Jej

troskliw  opiek  wzrasta o moje po-

wo anie kap a skie. Od chwili, kiedy

w moim sercu zabrzmia y s owa „Pójd

za Mn ” Ty Maryjo rozpostar a  nade

mn  p aszcz swojej mi o ci, wskazu-

j c drog , do Twojego Syna. Za

wszystkie aski, które mi wyjedna a

i nieustannie wypraszasz u Boga,

z ca ego serca dzi kuj . wiadomy

mojej s abo ci, uciekam si  pod Two-

j  obron , zawierzaj c Tobie, Maryjo,

ca e moje kap a skie ycie.

S owa wdzi czno ci kieruj  w tej

wa nej dla mnie chwili do wszystkich,

których dobry Bóg postawi  na dro-

dze mojego ycia i powo ania:

W pierwszej kolejno ci z g bi ser-

ca pragn  podzi kowa  moim rodzi-

com. Kochani Rodzice! Nie by oby

mnie tutaj, gdyby nie Wasza mi o .

Warn zawdzi czamy najwi cej spo ród

ludzi: - dar ycia i wiary. Dzi kuj  Warn

za trud pracy i wychowania, za rado

i trosk , któr  mnie otaczali cie.

Zapewniamy Was o mojej mi o ci.

Swoj  wdzi czno  chc  zamkn

w modlitwie i krótkim s owie „Dzi ku-

j ”, bo w aden inny sposób nie zdo-

am si  odp aci  Warn za wasze ko-

chaj ce serca.

Bardzo dzi kuj  mojej Babci, która

od pocz tku, kiedy to odczu em

w swoim sercu powo anie kap a skie,

wspiera a mnie na tej drodze i zawsze

troszczy a si  o mnie. Dzi kuje za

wszelk yczliwo , dobro  i wspar-

cie.. W tym miejscu pragn  podzi ko-

wa  mojemu kochanemu rodze stwu.

Dzi kuj  wam za wspólne wzrastanie,

oraz za wszystkie chwile, które sp -

dzili my razem te dobre i z e. Niech

dobry bóg b ogos awi wam i obdarza

potrzebnymi askami.

W czasie seminaryjnej formacji nie-

ustannie towarzyszy a mi modlitwa

i pomoc mojej rodziny: dzi kuj

wszystkim Ciociom i Wujkom, Kuzyn-

kom i Kuzynom. Ich wsparcie by o dla

mnie nieocenione.

Dzi kuj  Ksi dzu Arcybiskupowi

Józefowi Michali-kowi, który przez

w o enie rak przeniós  na mnie sa-

krament zapocz tkowany w Aposto-

ach. Dzi kuj  za wszelkie dobro, któ-

rego do wiadczy em, a nade wszystko

za wi cenia kap a skie.

Wszystkim kap anom, którzy w ja-

kikolwiek sposób towarzyszyli mi na

drodze powo ania, a  po dzie  moich

wi ce , dzi kuj  za pomoc w odkry-

waniu g osu Bo ego, pe ne yczliwo-

ci towarzyszenie i pomoc w przygo-

towaniu si  do kap a skiej pos ugi.

Zwracamy si  najpierw do ksi y prze-

o onych Seminarium Duchownego,

na których spoczywa wielka odpowie-

dzialno  za rozeznawanie powo ania

do s u by Bogu. Dzi kuj  mojemu wy-

chowawcy ks. Dariuszowi Dziadoszo-

wi i ojcu duchownemu ks. Stanis a-

wowi Ja-mrozkowi. Moj  wdzi czno

wyra am wobec wszystkich prze o o-

nych, profesorów i spowiedników.

Z wdzi czno ci  my l  tak e o mo-

ich ksi ach proboszczach i wikariu-

szach.

Dzi kuj  Panu Bogu za kap a skie

pos ugiwanie p. Ks. Pra . Mariana

Burczyka. Z wielkim podziwem przy-

gl da em si  jego wielkiej czci ku

(C.d. na s. 14)
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Matce Bo ej, wszak e do dzisiaj trwa-

j  nabo e stwa fatimskie, które on za-

pocz tkowa  w naszej parafii. Ufam,

e po ofiarnej pos udze i pi knym

kap a skim yciu odebra  ju  swoj

nagrod  u Pana.

Wielkie podzi kowania kieruj

w stron  obecnego Ksi dza Probosz-

cza, Ks. Pra . Andrzeja Skiby. Dzi ku-

je ci Ksi e Proboszczu, za troskliw

opiek  w czasie studiów seminaryj-

nych, za pomoc w zg bianiu tajników

duszpasterstwa, za to, e plebania za-

wsze sta a dla mnie otworem oraz za

pomoc w przygotowaniu uroczysto-

ci prymicyjnych. Bóg zap a  za wszel-

kie dobro.

S owa wdzi czno  kieruj  do

Ksi dza Pra ata Adama Sudo a. Ksi -

e Pra acie dzi kuj  Ci za wszelk ycz-

liwo , za duchowe wspieranie mnie

przez lata formacji seminaryjnej i za

Twoje umi owanie naszej Ojczyzny.

Dzi kuj  dzisiejszemu kaznodziei

ks. Pra . Józefowi Barowi. Dzi kuj  za

ciep e i pe ne yczliwo ci s owa, jakie

us yszeli my podczas dzisiejszej

Eucharystii, dzi kuj  za przyk ad i wia-

dectwo radosnego i wiernego krocze-

nia drog  powo ania kap a skiego.

W sposób szczególny wyra am swo-

j  wdzi czno  za pomoc i wskazówki

podczas pisania i obrony pracy

magisterskiej.

Serdeczne podzi kowanie kieruj

ku osobie ks. Jana Sznaja z parafii Kor-

czyna, który podczas mojej wielko-

postnej praktyki diako skiej dzieli  si

ze mn  cennymi wskazówkami dusz-

pasterskimi i swoj  rado ci . Dzi kuj?

Jeg° wspó pracownikom: ks. Piotrowi

Lipi skiemu i ks. Waldemarowi Klu-

zowi, którzy otaczali mnie swoj  tro-

sk  oraz obdarzali dobroci . Serdecz-

nie dzi kuj  ks. Dyr. Domu Ksi y

Emerytów, za kap a ski entuzjazm

i pe ne yczliwo ci s owa.

Wyrazy wdzi czno ci kieruj  tak-

e w stron  Ksi y wikariuszy, pracu-

j cych w naszej parafii - za ich nie-

zwyk  dobro  i bratersk  przyja ;

dzi kuj  Ksi dzu seniorowi Tomaszo-

wi Grzywnie, ks. Jackowi Matu-

szewskiemu, ks. Paw owi Prajsnarowi,

ks. Rafa owi liwie i ks. Ireneuszowi

Drewniakowi. Pami tam tak e o po-

przednikach obecnych ksi y wikariu-

szy i moich katechetach.

Dzi kuj  ksi om rodakom:

Ks. Andrzejowi Wójcikowi, ks. Piotro-

wi Lipi skiemu i ks. Tomaszowi

Smoterowi.

Moim wspó braciom, z którymi

prze ywa em 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. Szczególnie

dzi kuj  obecnym w ród nas ksi om

diakonom Piotrowi i Andrzejowi a tak e

mojemu rodakowi ks. Klerykowi Grze-

gorzowi Kwitkowi i wszystkim obec-

nym krajanom.

Bardzo serdecznie dzi kuj  Sio-

strom S u ebniczkom pos uguj cym

w naszej parafii oraz siostro rodacz-

kom za ich serdeczn yczliwo , mo-

dlitw  i rado  z powo ania

zakonnego.

W szczególno ci dzi -

kuj  za przygotowanie dzi-

siejszych uroczysto ci

prymicyjnych: siostrze

prze o onej Dorocie

Wronie, s. Anecie miay,

s. Irenie Paluch, s. Jadwi-

dze Zimowskiej i s. Moni-

ce O óg. Za wszystko

z g bi serca p yn ce

„Bóg zap a ”.

W czasie formacji seminaryjnej to-

warzyszy a mi nieustanni modlitwa

i pomoc ca ej wspólnoty parafialnej.

Wasze wsparcie by o dla mnie nieoce-

nione. Dzi kuj  równie  za wszystkie

prywatne modlitwy, o których by

mo e nawet nie wiem, oraz za yczli-

wo , jak  otaczali cie mnie w czasie

wszystkich wakacji i wi t. Dzi kuj

ministrantom i lektorom za ich pos u-

g  przy o tarzu. By  mo e Bóg aska-

wie spojrzy na którego  z was

i powo a do swojej s u by

Wielu ludzi pomaga o w przygo-

towaniu dzisiejszych uroczysto ci.

Tak wi c dzi kuj  grupie modlitewnej

Ojca Pio, Akcji Katolickiej, Rodzinie

Radia Maryja, Neokatechumenatowi,

Panom ko cielnym: Józefowi ach

i Stanis awowi Rocha, Panu Organi-

cie Januszowi Ostrowskiemu wraz

z chórem parafialnym, Krucjacie Eu-

charystycznej i wszystkim, którzy

w jakikolwiek sposób pomagali w or-

ganizowaniu tej uroczysto ci. Jestem

wiadomy, e o wielu gestach dobroci

po prostu nie wiem. Jestem jednak

przekonany, e nasz Ojciec, który

„widzi w ukryciu” wynagrodzi ka da

wy wiadczon  pomoc. Z g bi serca

sk adam szczere podzi kowania.

Ca  moj  pos ug  Ko cio owi, po-

lecam Matce Naj wi tszej, wi temu

Micha owi Archanio owi, patronowi

naszego miasta, w. Zygmuntowi Go-

razdowskiemu - wi temu wywodz -

cemu si  z naszej parafii, moim wi -

tym patronom i modlitwom wszystkich

tu obecnych. Za wszystko serdeczne

                                           Bóg zap a .

(C.d. ze s.13)
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(C.d.z poprzedniego numeru)

W adys aw Hasior jest autorem

kompozycji pt. „Czarny krajobraz”.

Przedstawia dziecinny wózek wype -

niony ziemi , z krzy ykami i wiecami

oraz wi zank  kwiatów. – „Nie zabijaj”

– wo a do nas Pan Bóg. – „Przecie

serce nie z kamienia masz, przecie

wiesz, co dobre, a co z e. Nie odbie-

rzesz ycia, które da a  ju ” – brzmia y

kiedy  s owa piosenki. Dzi  ten pro-

blem nie jest tak nabrzmia y jak przed

laty, ale nieraz s yszymy o „ podzie-

miu aborcyjnym” czy o „turystyce

aborcyjnej do krajów s siednich”,

a nawet statku, który sta  na wodach

terytorialnych na naszym Ba tyku.

A có  powiedzie  o eutanazji? Czy to

jest cywilizacj ycia? Nie – to jest ho -

dowanie cywilizacji mierci!

A tzw. marsze czy parady równo ci?

A tzw. zwi zki partnerskie homosek-

sualistów czy lesbijek? W jakim

kierunki zmierza nasza cywilizacja?

a) Trzeba tak e wspomnie  o naszych

wadach narodowych, jak: rozrzutno ,

k ótnie, nienawi , antagonizmy w ro-

dzinach, na scenie politycznej, beztro-

ska, lenistwo, brak wytrwa o ci, ko-

rupcja oraz inne.  Oto najbole niejsze

rany naszego Narodu. Trzeba naszym

rodakom i sobie samemu u wiadomi

te zagro enia i cz ciej jak dotychczas

spogl da  na krzy , aby te wszystkie

grzechy czy nawet zbrodnie, przybi

do niego, aby si  wreszcie otrz sn

i zacz  nowe ycie. Nie ob dzie si  to

bez ofiary, bez wyrzeczenia.

„Mi o  jest pot niejsza ni

grzech” – wo a  nasz Rodak na Stoli-

cy Piotrowej. Bóg, który jest Mi o ci ,

jest zdolny poci gn  do siebie sko-

atane serca. Trzeba je tylko otworzy

i widzie  potrzeb  zmiany swojego do-

tychczasowego ycia.  Pomy l : czy

mnie nie zagra a jaka  s abo , czy nie

tkwi  w jakich  grzechach, czy mam

wiadomo , e z upadków trzeba po-

wstawa . Chrystus ukrzy owany jest

Tym, który stoi i ko acze do drzwi ser-

ca ka dego cz owieka. Czy nie jeste

g uchy na to wo anie, ko atanie. Pa-

mi taj: Krzy  g osi nadziej  i ukazuje

perspektyw  nowego ycia. Tu Chry-

stus „okazuje siebie jako ród o nie-

wyczerpalne mi osierdzia” (nr 8).

„Nie stosujcie si  do waszych

dawniejszych dz (…), ale w ca ym

post powaniu sta cie si  (…) wi -

tymi na wzór wi tego (…). Wiecie

bowiem, e z waszego odziedziczone-

go po przodkach, z ego post powa-

nia zostali wykupieni nie czym

przemijaj cym, srebrem lub z otem,

ale drogocenn  krwi  Chrystusa…”

(1 P 1,14 nn).

. „Matka Mi osierdzia”.
Tak brzmi dziewi ty numer ency-

kliki po wi conej Bo emu mi osierdziu,

które najpe niej objawi o si  w tajem-

nicy krzy a i zmartwychwstania. Udzia

w tych zbawczych wydarzeniach

mia a równie  i Maryja, nazywana

Matk  Mi osierdzia. Dlaczego

tak bywa nazywana?

Po grzechu naszych prarodziców,

Bóg Ojciec posy a na wiat swojego

Syna. Czyni to za przyzwoleniem Ma-

ryi, za Jej zgod . Zbawiciel jest pe en

mi osierdzia, to jakby Jego drugie imi .

B d c Matk  mi osiernego Zbawicie-

la, Jej samej przys uguje tytu  Matki

Mi osierdzia. Maryja bra a równie

czynny udzia  przy tworzeniu si  Ko-

cio a jerozolimskiego, trwaj c jedno-

my lnie z Aposto ami na modlitwie,

w Wieczerniku i oczekuj c Zes ania

Ducha wi tego. Zosta a Matk  tego

Ko cio a, którego zadaniem jest

„g oszenie i  realizacja Bo ego mi o-

sierdzia”1

Maryja w swoim yciu osobi cie

do wiadczy a Bo ego mi osierdzia, co

znalaz o odzwierciedlenie w Jej modli-

twie. Bóg wejrza  na Jej uni enie jako

s u ebnicy i uczyni  Jej „wielkie rze-

czy”, 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 a-

ski. Jest wi c Maryja „najwspanial-

szym dzie em mi osierdzia Bo ego”.

Mamy prawo s dzi , e Maryja

rozwa a a w sercu swoim wszystkie

zbawcze wydarzenia Chrystusa, któ-

rych by a wiadkiem i uczestnikiem.

Od swojego Syna, który wiadczy

wszystkim dobro, okazywa  lito ,

wspó czucie, ca e bogactwo mi osier-

dzia, uczy a si  swym macierzy skim,

czu ym i wra liwym sercem i umys em,

jak mi osierdzie powinno wygl da

w praktyce. Jego warto  najpe niej

pozna a stoj c pod krzy em, który jest

apogeum mi osiernej mi o ci. Udzia

w tajemnicy Bo ego mi osierdzia upo-

wa nia nas do tego, aby nazywa

J  „Matk  Bo ego mi osierdzia” (DiM

9). Ona rozdaje owoce Bo ego mi o-

sierdzia, okazuj c swoje macierzy skie

zatroskanie, wra liwo  serca, ciep o

i serdeczno . Ona „zabarwia owo

mi osierdzie ywym rumie cem ciep a

i tkliwo ci. Jest ono tak e atwiej przyj-

mowane jako pochodz ce z r k

Matki”.

Ona jest Matk  Bo ego mi osier-

dzia. Na krzy u zrodzi  si  Ko ció ,

a w Wieczerniku podczas Zes ania

Ducha wi tego dokona o si  publicz-

ne obwieszczenie istoty i dzia ania

Ko cio a. Matka Chrystusa uczestni-

czy a w tych wydarzeniach. Sta a si

wtedy Matk  Ko cio a. Od tego mo-

mentu spe nia w nim swoj  rol , s u-

c Ludowi Bo emu jako Po rednicz-

ka i Rozdawczyni wszelkich ask. Ona

odgrywa wielk  rol  na drogach Ko-

cio a, a szczególnie jako Matka Bo-

ego mi osierdzia. Próbuj  J  na lado-

wa  na odcinku mi osierdzia ró ne

zakony jak i poszczególni ludzie. Jest

wiele sióstr zakonnych, które po wi -

caj  si  biednym, chorym i opuszczo-

nym. Staraj  si  na ladowa  z potrze-

by swojego serca, czu e serce Matki,

która jest zatroskana o los cz owieka,

jak na weselu w Kanie Galilejskiej.

Widz  w Niej i opieraj  si  „o szcze-

góln  wra liwo , o szczególn  zdol-

no  docierania do wszystkich, któ-

rzy t  w a nie mi osiern  mi o

naj atwiej przyjmuj  ze strony Matki”

(DiM 9).

ks. Andrzej Skiba

Wo anie o Mi osierdzie
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Pielgrzymka Domowego
Ko cio a Ruchu wiat o-

ycie Rejonu Sanok
26 maja 2006 r. o godz. 23:10 wyru-

szyli my autokarem do Krakowa na

spotkanie z Ojcem wi tym Benedyk-

tem XVI. Podró , jak zawsze, rozpo-

cz li my modlitw  o bezpieczn  jazd

i o owocne prze ycie tego wa nego

spotkania. Naszym duchowym prze-

wodnikiem by  ks.Stanis aw Prucnal

z parafii na D brówce.

By a 4 rano. Kraków przywita  nas

deszczow  pogod . Zanosi o si  na

wiele kilometrów marszu, ale dzi ki

yczliwo ci s u b porz dkowych,

dojechali my bardzo blisko B oni,

miejsca spotkania z Ojcem wi tym.

Nasz sektor DIII2 oddalony by

od o tarza, ale za to blisko by  telebim

i to nas ucieszy o.

Zastali my na B oniach sporo piel-

grzymów. W naszym sektorze równie

by o ju  troch  grup z ró nych wspól-

not. By a wczesna godzina, mogli my

wybra  sobie dogodne miejsce. Cho

si pi  majowy deszcz, humory nam

dopisywa y. Czu o si  radosne napi -

cie i oczekiwanie na co  wa nego

i wielkiego. Wokó  nas pojawili si

znajomi z Domowego Ko cio a z Kro-

sna, Brzozowa, Tarnawy. By y ser-

deczne gesty pozdrowie , u miechy,

u ciski. Atmosfera stawa a si  coraz

cieplejsza, od niej i temperatura po-

wietrza ros a. Deszcz przesta  pada .

Modlitw  ró a cow  po czon

ze spotkaniami wiadków wiary (tak-

e z moderatorem generalnym Ruchu

wiat o- ycie ks. Romanem Litwi -

czukiem) przygotowywali my si  do

Mszy wi tej. Uczyli my si  wspól-

nego piewu. Szczególnie pi knego

hymnu zatytu owanego „Nie l kajcie

si ”. Napisa  go, specjalnie dla

m odych uczestników spotkania

z Benedyktem XVI, Piotr Pa ka,

krakowski kompozytor.

Ju  par  minut po 9 wiedzieli my,

e zbli a si  dostojny Pielgrzym. Ca e

B onia falowa y mnóstwem chor gie-

wek, flag i transparentów. Radosne

okrzyki powitania towarzyszy y

zbli aj cemu si  papamobile. My

mogli my ogl da  Ojca wi tego na

du ym ekranie telebimu. Serca wszyst-

kich bi y ywiej.

Eucharystia rozpocz a si  hejna-

em krakowskim. Mia a pi kn  opraw

muzyczn . S owa Papie a do nas skie-

rowane, a wypowiadane równie  po

polsku, budzi y ogromna rado . Kan-

w  rozwa ania by o zdanie z Dziejów

Apostolskich: „m owie z Galilei, dla-

czego stoicie i wpatrujecie si  w nie-

bo” (Dz 1,11). „To wydarzenie sprzed

dwóch tysi cy lat wzywa i nas” – po-

wiedzia  Piotr naszych czasów, „by

stoj c na ziemi, wpatrywa  si  w nie-

I my spotkali my si  z naszym Papie em

bo – kierowa  uwag , my l i serce

w stron  niepoj tej tajemnicy Boga.

By patrze  w kierunku rzeczywisto ci

Bo ej, do której od stworzenia powo-

any jest cz owiek. W niej kryje si

ostateczny sens naszego ycia.”

Ka dy z nas stara  si  s ucha

uwa nie. Czy uda o si  wszystko

zapami ta ? Na pewno nie. Dlatego

wraca  b dziemy do tych s ów wypo-

wiedzianych na krakowskich B o-

niach. Ostatnie zdanie Ojca wi tego

Benedykta XVI brzmia o: „Prosz  was,

trwajcie mocni w wierze! Trwajcie moc-

ni w nadziei! Trwajcie mocni w mi o-

ci!”. Jak odpowiemy na t  pro b ?

Czas poka e.

Opuszczali my B onia po zako -

czonej Eucharystii rado ni i szcz li-

wi. W uszach brzmia y nam s owa: „Nie

l kajcie si , trwajcie mocni w wierze...”.

Przed nami, tym razem, by o do poko-

nania sporo kilometrów. I to przy

zmiennej pogodzie. Wia  silny wiatr,

lun  rz sisty deszcz, za wieci o tak e

gor ce s o ce...

Na koniec wypada napisa , e or-

ganizatorami naszej pielgrzymki byli

El bieta i Andrzej K drowie, nasza

para rejonowa. Zadbali o wszystko,

starannie si  do niej przygotowali.

A uczestnikami by y rodziny kr gów

Domowego Ko cio a Rejonu Sanok,

z par  diecezjaln  Ew  i Antonim

Zarzyckimi. Byli te  przedstawiciele

naszej parafii.

Wspólnie stworzona, mi a atmos-

fera, by a wiadectwem dla nielicznych

pielgrzymów spo ród nas, którzy do

Ruchu nie nale , a pielgrzymowali ra-

zem z nami.

Za wszystko Bogu niech b d  dzi ki!

Maria Lipi ska
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Dom Kosinów, a w szczególno ci

Girtlerów (mej Babki), by  szczególnie

oddany Ko cio owi – w dowód zas ug

pradziada Ernesta Girtlera von

Kleeborn – Papie  Leon XIII udzieli

Jemu i jego potomkom do trzeciego

pokolenia odpustu zupe nego

„in articulo morti”, który to dokument

przechowuj  do dzi  w rodzinnym

archiwum.

Z pobo no ci i pewnej separacji

towarzyskiej nie nale y bynajmniej

wyci ga  wniosków o nadmiernej su-

rowo ci i bezkrytyczno ci Babki,

czy nas wszystkich. Rodzinnie cechu-

jemy si  du  doz  krytycyzmu

i humoru przy wrodzonej pogodzie

ducha. Jako przyk ad wrodzonego

poczucia humoru Babci i ci to ci Jej

j zyka niech przytocz  Jej zabawn

wypowied  do Dziadka, popijaj cego

przy obiedzie piwo: „ wi stwo,

ale nalej Jasiu jeszcze!”.

Wiele jeszcze zapewne mo na

by powspomina , ale opisy naszego

domu – maj  s u y  tylko wykazaniu

atmosfery, w jakiej wzrasta a Helena

Kosinówna, co – jak mi si  wydaje –

dostatecznie przedstawi em, przepra-

szaj c mi ych czytelników za pewn

zapewne chaotyczno  tych

wspomnie , ale nie potrafi  inaczej,

a my li jedne poci gaj  drugie,

w sposób nie zawsze skoordynowa-

ny i zaplanowany.

Mimo pewnej „szczelno ci” domu

rodzinnego, m odzi Kosinowie utrzy-

mywali ze swymi rówie nikami –

w szczególno ci z Sanockiego

Gimnazjum bardzo liczne i o ywione

kontakty.

Jak przegl da si  spisy absolwen-

tów Gimnazjum Sanockiego z pierw-

szego dwudziestolecia XX wieku

wielokrotnie powtarzaj  si  tam nazwi-

ska tych samych rodzin – zaprzyja -

nionych z Kosinami domów.

W tym czasie rodziny bywa y

wielodzietne, po kilka, a nawet kilka-

na cioro dzieci (z których nie raz

po owa umiera a w dzieci stwie,

ale druga po owa szuka a wiedzy –

a co za tym idzie pozycji w spo ecze -

stwie, któr  to wiedza gwarantowa a

Helena Kosinówna
Rodzina i sanoccy przyjaciele

(C.d. z poprzedniego numeru)

(C.d. na s. 18)

Odpust Papieski - 1891 Rzym

Gimnazjum w Sanoku klasa VIIIa - matura 1911/1912 rok.
W pierwszym rz dzie od lewej przyjaciele: pierwszy - Zygmunt Vetulani,

czwarty - Jerzy Paj czkowski, pi ty - Jan Kosina, siódmy - Zygmunt Zaleski
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i nadal gwarantuje – pomijaj c pato-

logie. Ta druga po owa m odzie y

spotyka a si  w Alma Mater Sanocien-

sis w szlachetnym wy cigu po laury!

Ilu ich by o? Niech wiadcz

cyfry, naliczy em: Zaleskich – 7,

Mozo owskich – 5, Vetulanich i Kosi-

nów po 4, Dukietów i Bezuchów po 3,

jak te  Biedków, Brzozowskich, Paj cz-

kowskich, S uszkiewiczów, Filip

czaków po 2, by wymieni  tylko

przyk adowo.

Byli to z regu y ch opcy, jako,

e dziewczyny wówczas kszta ci y si

w Gimnazjach pa stwowych zupe nie

wyj tkowo, cho  w spisach znaj-

dziemy i dwie Biedkówny i dwie

Mozo owskie.

Kosinównej tam nie znajdziemy –

Jej droga do wiedzy by a du o trud-

niejsza i mozolniejsza, a przedstawi-

em j  w Jej „curriculum vitae” do ksi -

ki „-Przez Krzy ...-Do Nieba”, do której

pozwol  sobie skierowa  zaintereso-

wanego czytelnika.

Sanoccy Przyjaciele

O ile bracia Kosinowie znajdowali

kolegów i wieloletnich nieraz przyja-

ció  w zaprzyja nionych domach,

o tyle te  Jedynaczka w ród nich –

Helena, mia a serdeczne przyja nie

mi dzy siostrami kolegów tych braci.

Z nich najwi ksz  darzy y si  wzajem-

nie z Mariann  – zwan  w domu

Maniut  – Gawi sk .

Ale niech najpierw pozwol  sobie

przedstawi  niektóre z tych zaprzyja -

nionych rodzin w zarysie, na jaki

pozwala mi do  zreszt  s aba znajo-

mo  przedmiotu, bardziej s yszana jak

zaobserwowana z lat przedwojennych

i powojennych wspominków Ciotki

Heli czy to tych cz onków tych rodzin,

którzy prze yli kataklizm II-ej wojny.

Nie mog c ze wszechwzgl dów

przeceni  lub niedoceni  poszczegól-

nych zaprzyja nionych rodzin, czy te

ich cz onków, pozwol  sobie wspo-

mnie  – zapewne nie wszystkie, bo

mo e o niektórych z nich nie wiem – te

bardziej mi znane, ujmuj c je w porz d-

ku alfabetycznym, jak nast puje:

Beksi scy

Bezuchowie

Biedkowie

Brzozowscy Dukietowie

Gawi scy

Mozo owscy

Paj czkowscy

S uszkiewiczowie

Vetulaniowie

Zalescy

Beksi scy: jak ju  wspomnia em

na wst pie, jedna z pionierskich w prze-

my le sanockim rodzin osiad ych wraz

z Lipi skimi – po Powstaniu 1863 roku

– we wspólnym domu nad potokiem

P owieckim (w pobli u odwiecznego

traktu do Zagórza), po którym nieste-

ty zosta a jedynie stara studnia usy-

tuowana ongi  na podwórzu w pod-

kow  budowanego domu – dzi  na

adnym zreszt  ma ym ziele cu.

W domu tym, od frontu, by a druga

w Sanoku, po aptece pa stwa

Kawskich – apteka mego Dziada

Piotra Dunina-W sowicza, pó niej

sprzedana panu Eisenbachowi.

Rodzina Beksi skich zwi zana

by a z Kosinami z jednej strony przez

wspó prac  Pana Stanis awa Beksi -

skiego w Kancelarii mego Dziada Jana

Kosiny, drugi raz, i to szczególnie,

ze wzgl du na serdeczn  przyja ,

od szko y powszechnej, ony pana

Stanis awa – Stanis awy Beksi skiej

(C.d. ze s. 17)

Na korcie tenisowym u pp. Beksi skich, za potokiem, ok. 1937 roku.
Od lewej (z rakiet ) Stanis aw Beksi ski ojciec Zdzis awa, Stanis aw Potocki,

Helena Kosinowa, ona Stanis awa
Od prawej: Stanis awa Beksi ska matka Zdzis awa, w okularach z rakiet
Andrzej Kosina syn Stanis awa, po jego prawej stronie Zdzis aw Beksi ski

Pani Stanis awa Beksi ska z synem Zdzis awem i synow  Zofi .
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z domu Dworskiej z Ciotk  m  Helen .

By y One sobie wzajemnie bardzo

bliskie i oddane.

Pani Stanis awa, do swego wyjaz-

du do Warszawy z rodzin  syna,

by a wiern  opiekunk  ociemnia ej

ju  ca kowicie Cioci, b d c dla Niej

niestrudzon  lektork . Ciotka darzy a

J  wr cz siostrzanym uczuciem, jak te

wielk  mi o ci  Ich syna Zdzis awa,

znajduj c w Jego pami ci poczesne

miejsce, jako „przyszywana” Ciocia.

Samego Zdzis awa nie musz

przedstawia , znany jest nam wszyst-

kim  Sanoczanom jako jeden z naj-

wietniejszych wspó czesnych mala-

rzy, dodam tylko, e zdolno ci Jego

zdumiewa y nas zaprzyja nionych

ju  od czasu Jego dzieci stwa. Zbu-

rzenie Ich, wspólnego z rodzin  Lipi -

skich, domu nale y uzna  za jedno

z najbardziej bezmy lnych dzia a  –

charakterystycznych dla minionej

epoki, tak jak zniszczenie staro ytne-

go wr cz domu z aptek  pp.Kawskich,

czy „Zajazdu” Steciaków – nieodwra-

calnych szkód dla kultury budowla-

nej naszego miasta, czego oby ju

nigdy nie dopu ci y si  kolejne w a-

dze miejskie w stosunku do tak ju

nielicznych obiektów zabytkowych.

Bezuchowie: seniorem rodziny by

p.August Bezucha, s dzia w Sanoku.

Dom Ich przy ulicy Ma eckiego (dzi

Sikorskiego) by  typowym dla ówcze-

snej zabudowy miasteczka domem

z werand , otoczonym uroczym

ogrodem pe nym krzewów bzów i ja-

minów oraz ró norakiego kwiecia.

(C.d. na s. 20)

Helena Kosinówna z pp. Stanis aw
Beksi sk  i Jadwig  Kubrakiewiczówn ,

Koma cza 1960 rok

Dom pa stwa Bezuchów przy ul. Sikorskiego (rys.M.So tyk-Kocowa)Pan August Bezucha z on .

Pa stwo Bezuchowie z 10-giem dzieci.
Przy matce najm odszy Jan, mgr praw, wi zie  O wi cimia

Maria z d.Bezuchówna zam.So tykowa,
przyjació ka Heleny Kosinównej
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Z rodziny tej przyjació k  mej

Ciotki by a pani Maria zam na So ty-

kowa, matka Barbary – lekarza medy-

cyny i Marii z So tyków-Kocowej –

artystki malarki, ilustratorki ksi ki

wspomnieniowej o Cioci.

Z m odszych braci Marii: Zygmunt

Aug. ppor. rez.piechoty zamordowa-

ny zosta  przez Sowietów w Katyniu.

Najm odszy za  Jan Aug., jak i brat

absolwent Gimnazjum w Sanoku, mgr

praw i wi zie  O wi cimia, po wojnie

by  radc  w sanockiej „Nafcie” –

o eniony by  z córk  dyrektora szpi-

tala dr Doma skiego, którego pi kny

zabytkowy dom do dzi  stoi vis a vis

parku. Bywa  On jednym z najm od-

szych towarzyszy polowa  mego

Dziadka Jana Kosiny, o czym ju

wspomnia em.

Biedkowie: seniorem tej rodziny

by  p.Pawe  Biedka doktor praw – wie-

loletni burmistrz Sanoka, o eniony

w ziemia sko-prawniczej rodzinie

Nowaków, których domem by a kamie-

nica przy ulicy Jagiello skiej 4 –

przy rogu z Zau kiem Szwejka.

Z rodziny tej pochodzi a te  ser-

deczna przyjació ka Cioci Heli –

p. Zofia Biedkówna, wieloletnia pro-

fesorka geografii w sanockim Gimna-

zjum, i te  zaprzyja niona Jej m odsza

siostra, p. Janina, zam na za adwo-

katem Tadeuszem Walciszewskim

i brat Stanis aw – ojciec Paw a Biedki

– mgr praw, prac. Konsulatu R.P.

w Pary u obecnie w Prokuraturze

w Warszawie.

Brzozowscy: seniorem tej z kolei

rodziny by  równie  s dzia w Sanoku

Ksawery Korab-Brzozowski. Dom

Ich istnieje do dzi  przy ulicy Sienkie-

wicza róg S owackiego. Frontonem

i podjazdem zwrócony do ulicy

Grunwaldzkiej, bowiem Sienkiewicza

wytyczono po wybudowaniu tego

domu.

Z rodziny tej pochodzi o czworo

przyjació  Kosinów, a to: Wac aw

i W adys aw – obaj legioni ci w II-ej

Brygadzie Legionów, obaj p k.artyle-

rii konnej W.P., obaj po wojnie i prze-

bytej niewoli niemieckiej powrócili do

Kraju, oraz Helena, zam na za Kon-

stantym Romerem – ziemianinem

i Maria, zam na za Jerzym Adamskim

– ziemianinem, który jako dowódca

poci gu pancernego w odsieczy Lwo-

wa w 1918 roku dozna  trwa ego inwa-

lidztwa, a którego brat Tadeusz by

uczestnikiem s ynnej szar y u anów

II-ej Brygady pod Rokitn  w 1915 roku,

gdzie zgin .

Dukietowie: to rodzina ówczesne-

go prokuratora w Sanoku, domem

Ich by  do dzi  stoj cy nad Potokiem

P owieckim, na rogu ulicy G owackie-

go i 800-lecia dom ostatnio rodziny

dr Czecha.

Z tej rodziny zaprzyja nionymi byli

szczególnie z mymi Stryjami: Stanis a-

wem i Andrzejem ich rówie nicy

z Gimnazjum Jan Dukiet – pó niej praw-

nik i Mieczys aw Dukiet – pó niej

dr n.med.dyrektor szpitala w Krynicy,

który po wojnie opowiada  mi o ich

m odzie owych figlach w czasach gim-

nazjalnych w Sanoku.

Gawi scy: to rodzina p.Boles awa

Gawi skiego – trzeciego z kolei s dzie-

go zaprzyja nionego w Sanoku. Dom

Ich istnieje do dzi  przy ulicy G owac-

kiego 18. Z niego pochodzi a najser-

deczniejsza chyba w m odo ci przyja-

ció ka Cioci Heli, wspomniana ju

wy ej „Maniuta”, czyli Marianna

Gawi ska.

Przed wojn , studiuj c w Szwajca-

rii, wysz a tam za m  i tam osiad a z t

szwajcarsk  rodzin .

W 1945 roku, gdy do Sanoka

przyjecha  po powrocie do Kraju ze

Szwajcarii przyjaciel mego Ojca

gen.Bronis aw Prugar-Ketling, przy-

wióz  ze sob  zaproszenie dla Cioci

i dla mnie oraz zaproponowa  sw  po-

moc (korzystaj c ze swych stosunków

wojskowych) w przerzucie do Szwaj-

carii – jednak Ciocia tej propozycji nie

przyj a. Dwóch te  Jej m odszych bra-

ci, W adys aw i Stanis aw, by o przy-

jació mi mego najm odszego stryja

Zbigniewa. Przez d ugie lata powojen-

ne Ciocia utrzymywa a serdeczne kon-

takty przyjacielskie z panem Stanis a-

wem Gawi skim – dr n.med.,

utrzymuj c z tym wielce sympatycz-

nym cz owiekiem sta y kontakt listow-

ny prawie do Jego mierci.     (C.d.n.)

Pawe  Kosina

Dom pa stwa Brzozowskich
przy ulicy Sienkiewicza

W adys aw Brzozowski mjr art.W.P.
(syn s dziego Ksawerego)

Dom pa stwa Gawi skich
przy ul. G owackiego


