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„Ująwszy

dziewczynkĊ za rĊkĊ, rzeká
do niej: Talitha kum, to znaczy:
Dziewczynko, mówiĊ ci, wstaĔ!”.
Mk 5, 41
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...
Wiara czyni cuda
córki(Mk 5,22-23). Wielką wiarĊ ma
takĪe kobieta, która czyni wszystko,
aby dotknąü siĊ Jezusa, bo ufa, Īe wtedy bĊdzie uzdrowiona (Mk 5,28). Wiara czyni cuda – kto ufa Panu nigdy
nie dozna zawodu. Nigdy nie naleĪy

piĊkną duszĊ, za Īycie Antka, za lekcjĊ, jakiej nam udzieliá. Nauczyá nas
jak znosiü cierpienie, co znaczy wiara, jak kochaü Boga i ludzi”.
Jezus nie obiecaá nam, Īe uchroni
nas od nieszczĊĞü, ale obiecaá, Īe za-

áoĪonego synagogi, dokonuje siĊ cud
uzdrowienia kobiety cierpiącej na
krwotok (Mk 5,25-34). Potem, gdy Jezus dociera wreszcie do domu Jaira
okazuje siĊ, Īe jego córka juĪ umaráa
i wydaje siĊ, Īe Jezus bĊdzie bezsilny
(Mk 5,36). Tymczasem jeszcze raz okazuje siĊ, Īe dla Jezusa nie ma rzeczy
niemoĪliwych, Īe On ma moc, aby czyniü rzeczy niezwykáe (Mk 5,41). Ludzie
widząc tak wspaniaáy cud osáupieli
wprost ze zdumienia, bo wiedzieli, Īe
nie moĪe takich znaków uczyniü nikt
z ludzi (Mk 5,42).
Co áączy opisy tych dwóch wydarzeĔ, oprócz jednoĞci czasu ich dokonania? ZauwaĪamy, Īe áączy je wielka
WIARA osób, które proszą o cud.
PotĊĪną wiarĊ ma ojciec dziewczynki,
Jair, który upada do nóg Jezusa i prosi usilnie o Jego przybycie do chorej

siĊ zniechĊcaü, nawet w najwiĊkszych
trudnoĞciach zawsze naleĪy ufaü
Panu, wierząc, Īe wyswobodzi nas
z róĪnorakich nieszczĊĞü i ocali od
Ğmierci wiecznej.
Tygodnik „Ozon” (nr 25 z 2006
roku) opisuje cierpienia maáego cháopca Antka z Warszawy, który umará na
raka w wieku niecaáych siedmiu lat. Byá
dojrzaáy ponad swój wiek, przyjąá
I komuniĊ ĞwiĊtą przygotowany wczeĞniej niĪ inne dzieci. Odchodziá bez
lĊku, wierząc, Īe jego cierpienie ma
sens. „Synku, gdybym mógá, umarábym za ciebie” – páakaá jego tata.
„Ale to ja tato, umrĊ za ciebie” – odpowiedziaá cháopiec. To wiara pozwala przejĞü przez takie dramatyczne
chwile caáej rodzinie. Na pogrzeb przyszáy táumy, niewiele mniej na mszĊ
dziĊkczynną za jego Īycie. ”Za jego

wsze wtedy bĊdzie z nami. Nie zapewniaá, Īe ocali nas od ziemskich niedoli,
przeciwnie, mówiá, Īe trzeba wziąü swój
krzyĪ i iĞü za Nim. Gdy wiĊc przyjdzie
cierpienie podobne do cierpienia kobiety chorej na krwotok, umierającej
córki Jaira, czy teĪ maáego Antka, nie
oskarĪajmy Pana Boga o nieczuáoĞü.
Spróbujmy dostrzec w cierpieniu
tajemnicĊ BoĪej miáoĞci. MoĪe nie dokona siĊ w kaĪdej chorobie cud uzdrowienia, byü moĪe nasza wiara jest czĊsto zbyt sáaba, aby taki cud wyprosiü,
choü przecieĪ i dzisiaj dzieją siĊ cuda.
Jednak kaĪdy, kto ufa Panu dostrzeĪe
w cierpieniu wielki znak ogromnej nieskoĔczonej BoĪej miáoĞci. Wiara
pozwoli przyjąü krzyĪ i iĞü zawsze za
Jezusem.
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Dzisiejsza Ewangelia ukazuje dwa
cuda dokonane przez Jezusa (dáuĪsza
wersja Mk 5,21-43). Akcja wydarzeĔ
przesuwa siĊ bardzo szybko i dramatycznie. W czasie wĊdrówki Jezusa do
domu Jaira, gdzie choruje córka prze-

Ks. Tomasz Grzywna
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MáodoĞü Benedykta XVI,
a czas nazizmu

16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn
w Górnej Bawarii urodziá siĊ Józef Ratzinger MáodoĞü obecnego papieĪa
Benedykta XVI przebiegaáa w ogromnie trudnych czasach. Byá to czas
narodzin i triumfu nazizmu hitlerowskiego. W 1933 roku partia nazistowska (NSDAP) osiągnĊáa wáadzĊ
w Niemczech i zacząá siĊ bardzo trudny okres dla niemieckich obywateli.
W trudnych czasach moĪna zostaü bohaterem lub zbrodniarzem. Co mógá
uczyniü zwykáy czáowiek wobec
ideologii nazizmu? Co mógá i powinien
uczyniü chrzeĞcijanin? RóĪne komentarze, jakie kierowano w ciągu pierwszego roku pontyfikatu wobec papieĪa Benedykta XVI odnoĞnie jego
postawy, przynaleĪnoĞci do Hitlerjugend, a nawet odpowiedzialnoĞci
za dziaáalnoĞü nazistów, w tym za
Holocaust, staáy siĊ powodem osobistych przemyĞleĔ, a takĪe napisania
tych paru sáów refleksji.
Józef Ratzinger wspomina
w autobiografii – wywiadzie
Pt. „Sól ziemi”, Īe jego ojciec z zawodu byá Īandarmem w randze zwykáego
komisarza i byá czĊsto przenoszony
do pracy w róĪnych placówkach.

Rodzina – rodzice i troje dzieci –
mieszkaáa kolejno w Tittmoning,
w Aschau, wreszcie w Hufschlag
koáo Traunstein. Ratzingerowie
byli bardzo religijni. Ojciec
w kaĪdą niedzielĊ szedá na mszĊ Ğw.
o szóstej rano, potem o 9 na naboĪeĔstwo i jeszcze raz po poáudniu.
TakĪe matkĊ cechowaáa ciepáa
i serdeczna religijnoĞü1 .
W tym czasie caáe Niemcy pogrąĪone są w kryzysie gospodarczym. Nacjonalistyczne i antykomunistyczne
hasáa NSDAP i jej demagogiczna propaganda przynoszą efekty. W 1933
roku Hitler zostaje kanclerzem, a po
Ğmierci w 1934 roku prezydenta
Hindenburga staje na czele Niemiec
z tytuáem wodza i kanclerza Rzeszy.
W kraju zapanowaáa dyktatura narodowosocjalistyczna, zniesiono swobody obywatelskie, rozwiązano niehitlerowskie partie polityczne, zaáoĪono
pierwsze obozy koncentracyjne, zastosowano terror wobec opozycji.
Wbrew traktatowi wersalskiemu nasilono zbrojenia, rozbudowano aparat
terroru: Gestapo, SS.2
W takim kraju przeĪywaá dzieciĔstwo i máodoĞü maáy Józef. Ojciec do

emerytury w 1937 roku pozostawaá
w sáuĪbie paĔstwowej. Wedáug sáów
obecnego papieĪa jego ojciec bardzo
cierpiaá z powodu wydarzeĔ politycznych. Józef Ratzinger wspomina,
Īe ojciec prenumerowaá „Prostą drogĊ”, antynazistowskie czasopismo,
w którym byáy np. karykatury Adolfa
Hitlera. Gáównym powodem przeprowadzki na wieĞ rodziny byáo przejĊcie
wáadzy przez niego. Ojciec nie uprawiaá politycznej opozycji, ale jak wspomina Ratzinger, wĞciekaá siĊ, kiedy
czytaá w gazecie o kolejnych dokonaniach nazistów.
Józef Ratzinger juĪ od wczesnej
máodoĞci czuá gáos powoáania kapáaĔskiego. Wstąpiá do niĪszego seminarium duchownego. Jednak jego plany
przerwaáa wojenna zawierucha. Wszyscy zostali obowiązkowo wpisani na
listĊ Hitlerjugend. W 1943 roku seminarzyĞci zostali wcieleni do artylerii
przeciwlotniczej w Monachium3 .
Ta sáuĪba trwaáa do wrzeĞnia 44 roku.
Wtedy Ratzinger (miaá 17 lat)
zostaá skierowany do máodzieĪowej
sáuĪby pracy, gdzie usypywaá ogromne waáy obronne na granicy austriacko-wĊgierskiej (zbliĪaáa siĊ radziecka
ofensywa). NastĊpnie zostaá skierowany do piechoty – dziĊki ĪyczliwoĞci
pewnego oficera stacjonowaá
w rodzinnym Traunstein. Tutaj dostaá
siĊ do niewoli, po czym trafiá do
amerykaĔskiego obozu dla jeĔców w
Ulm. 19 lipca 1945 roku zostaá zwolniony. Niedáugo potem, wraz z bratem
wstąpiá do Seminarium Duchownego
w Friesingen (po polsku Fryzynga).
Jak ciĊĪkim czasem dla duchowieĔstwa niemieckiego byáa wojna dowiedziaáem siĊ m. in. z wywiadu, którego udzieliá 91-letni dziĞ ks. prof.
Alfred Laepple wáoskim dziennikarzom, i który zostaá wydrukowany
w tygodniku „Ozon”. Alfredowi
Laepple w 1939 roku brakowaáo rok
do ĞwiĊceĔ, gdy zostaá wcielony do
Luftwaffe (siáy powietrzne). W lutym
1939 roku faszyĞci zamknĊli wydziaá
teologiczny w Monachium, po tym,
jak kardynaá Faulhaber odmówiá
wsparcia hitlerowskiemu profesorowi
Halsowi Barionowi. Laepple mówi tak:
(C.d. na s. 4)
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(C.d. ze s. 3)
„DziĞ áatwo twierdziü, Īe mogliĞmy powiedzieü „Nie”. Jednak zgáoszenie
wątpliwoĞci równaáo siĊ karze Ğmierci. Zostaáem skierowany do szkoáy
oficerskiej w Baden koáo Wiednia,
ale odmówiáem zostania oficerem.MyĞlaáem: JeĞli Hitler wygra, nigdy nie
zostanĊ ksiĊdzem. JeĞli chcĊ zostaü
kapáanem Niemcy muszą przegraü”4 .
W 1945 roku Laepple wraca z obozu jenieckiego. Po traumatycznych
przeĪyciach wojennych trzeba byáo
wróciü do normalnego Īycia. Do Fryzyngi, gdzie przed wojną byáo Seminarium, przybyáo 60 kandydatów,
wĞród nich 30 – 40-letni, którzy musieli odáoĪyü naukĊ by wyruszyü na
wojnĊ i tam widzieli potwornoĞci.
WĞród nich byli i tacy, którzy na
wojnie peánili obowiązki dowódców.
Wielu przeĪywaáo, jak mówi Laepple,
okropne duchowe zmagania, czy
mogą zostaü kapáanami, jeĞli w czasie
wojny uczynili jakieĞ straszne rzeczy.
Rektorem reaktywowanego Seminarium byá zaĞ ks. Michael Hoeck, który przeĪyá 5 lat internowania w obozach, gdzie trafiá za napisanie

artykuáów przeciw Hitlerowi w gazecie diecezjalnej. Powoli, dzieląc pomieszczenia ze szpitalem dla rannych
aliantów, organizowano Īycie Seminarium. Cháopcy spali w wielkich salach
po 40, ale program dnia byá typowo
seminaryjny: pobudka o 5.30,
Msza Ğw., Ğniadanie, wykáady, nauka.
Wieczorem po kolacji byáa medytacja
lub konferencja do wysáuchania.
WĞród kandydatów do formacji
kapáaĔskiej byli bracia Ratzingerowie5 .
W takich warunkach rodziáo siĊ
kapáaĔstwo Józefa Ratzingera,
obecnie Benedykta XVI.
W czasie wojny Benedykt XVI byá
máodym, religijnym czáowiekiem.
Zapewne wolaáby normalnie siĊ
uczyü, aniĪeli sáuĪyü w sáuĪbach paramilitarnych i budowaü okopy dla wojska. Wojna jednak nie ma litoĞci, zmusza do podporządkowania siĊ
rozkazom wojskowym, nawet wbrew
woli i przekonaniom. W wojsku niemieckim byli takĪe np. ĝlązacy wcieleni na siáĊ, aby walczyli po stronie
Hitlera. Po stronie niemieckiej walczyli takĪe Sáowacy, WĊgrzy, Rumuni
czy póĨniej UkraiĔcy. A w czasie

I wojny Ğwiatowej naprzeciw siebie
stawali Polacy, zabrani na wojnĊ
przez zaborców i musieli strzelaü
do siebie walcząc w interesach
paĔstwa, którego poddanymi byli
przez zrządzenia historii. Wojna
jest zawsze jest poraĪką czáowieka
i powoduje duchowe spustoszenia
w ludzkich sumieniach.
Benedykt XVI staá siĊ przed rokiem
gáową KoĞcioáa. Niesie na swoich barkach odpowiedzialnoĞü za losy Ludu
BoĪego, odbiera wyrazy szacunku,
ale nieraz i szykany i potwarze.
Na pewno jednak nie jest odpowiedzialny za zbrodnie faszyzmu, tak jak
nie jest za nie odpowiedzialny caáy
KoĞcióá. Wáadza ziemska rzadko liczy
siĊ z opinią KoĞcioáa, wszelkie
ostrzeĪenia i napomnienia pozostają
nieraz bez odzewu. Znają te uczucia
starsi ludzie, którzy przeĪyli czasy
komunizmu. Podobnie, a nawet jeszcze trudniej, byáo i w Niemczech
hitlerowskich, gdzie kaĪdy sprzeciw
wobec wáadzy pociągaá za sobą
represje. Trudno byáo w tych czasach
zachowaü twarz czáowieka, ale kto
nie popieraá osobiĞcie faszystów
i nie popeániá jakiejĞ zbrodni na pewno tĊ twarz zachowaá.
Smutna wĊdrówka Benedykta XVI
aleją obozu w OĞwiĊcimiu byáa przejmującym wydarzeniem, ale wyraĪaáa,
w moim odczuciu, chĊü oddania szacunku ofiarom zbrodni nazistowskich
i duchowego sprzeciwu dla przemocy
i pogardy dla czáowieka. Rozmowa
z wiĊĨniami, którzy jeszcze Īyją, byáa
takĪe Ğwiadectwem chrzeĞcijaĔskiego
wspóáczucia. Benedykt nie przepraszaá
za swoje winy, bo ich w tym wzglĊdzie
nie miaá, czy za winy katolików,
bo prawdziwy katolik nie byá i nie jest
mordercą. Raczej braá na siebie brzemiĊ grzechów Ğwiata i wielu swoich
rodaków, aby powiedzieü „nie”
dla wojny, przemocy, totalitaryzmu.
Tylko miáoĞü moĪe uratowaü Ğwiat
od zbrodni. Benedykt pokazaá,
Īe chrzeĞcijanie powinni nieĞü pokój
i miáoĞü do caáego Ğwiata.
Ks. Tomasz Grzywna
1 Józef Ratzinger, Sól ziemi, Kraków
2005, s. 41
2 Por. „Niemcy”, w: Encyklopedia
powszechna, t. 4, s 467
3 J. Ratzinger, dz. cyt. s. 48
4 A. Laepple – nauczyciel papieĪa,
w „Ozon”, nr 21/2006, s. 46
5 Por. art.cyt., ss.45-54
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Pielgrzymka do Levoczy
DziĊki staraniom paĔ katechetek ze
Szkoáy Podstawowej nr 2, dnia 20
czerwca odbyáa siĊ pielgrzymka dzieci
szkolnych do sanktuarium Matki BoĪej w Levoczy na Sáowacji. Ponad 40
dzieci z kl. III – VI miaáo moĪliwoĞü
zwiedziü piĊkne miejsca na Spiszu (region Sáowacji) i modliü siĊ w narodowym sáowackim sanktuarium. OpiekĊ
nad dzieümi sprawowaáy. p. katechetki ElĪbieta Wójcik i ElĪbieta Sobolewska, s. Irena Paluch, p. Marta àukasiewicz, katechetka z Gimnazjum oraz
niĪej podpisany. FunkcjĊ przewodnika peániá p. Zenon Stryjak, znający doskonale jĊzyk sáowacki oraz kulturĊ,
geografiĊ i historiĊ Sáowacji.

WyjechaliĞmy o godz. 6.00 i po
sprawnym przekroczeniu granicy
w Barwinku udaliĞmy siĊ do Levoczy.
Sanktuarium Matki BoĪej poáoĪone
jest na wzgórzu poza miastem, wĞród
lasów. Ostatnie dwa kilometry w górĊ
pokonaliĞmy pieszo. Potem dzieci
uczestniczyáy we Mszy Ğw. u stóp
cudownej Madonny z Levoczy.
W sanktuarium miaáo teĪ miejsce niecodzienne spotkanie z biskupami sáowackimi, przeĪywającymi w tej oazie
ciszy swój dzieĔ skupienia.
Po Mszy ĞwiĊtej udaliĞmy siĊ do
miasta Levocza, które jest znane jako
enklawa architektury i sztuki czasów
Ğredniowiecza. PodziwialiĞmy piĊkny
ukáad rynku, kamienice mieszczan,
ratusz, a szczególnie wnĊtrze koĞcioáa
Ğw. Jakuba z bezcennymi oátarzami
autorstwa znakomitego mistrza Pawáa
z Levoczy. W czasie zwiedzania miasta nieco przestraszyáa nas potĊĪna
burza z piorunami, która przeszáa nad
okolicą. PrzeczekaliĞmy ją w podcieniach kamienic i wyruszyliĞmy w dal-

szą drogĊ.
NastĊpnym przystankiem w drodze byáa Spiska Kapituáa, jedyne
w swoim rodzaju miasteczko biskupie,

kryjące za murami katedrĊ, paáac biskupi, seminarium i domy kanoników.
Udaáo siĊ nam zwiedziü wnĊtrze remontowanej obecnie katedry Ğw. Marcina, kryjące w sobie kolejne cenne
malowidáa i gotyckie oátarze. Pani przewodnik ukazaáa nam piĊkno tych zabytków i powiedziaáa nam, Īe w latach
1950-90 caáy ten kompleks byá przejĊty przez wáadze komunistyczne.
UwiĊziono wtedy miejscowego bisku-

pa (po kilkunastu latach zmará
w wiĊzieniu), koĞcióá zamieniono na
magazyn, a seminarium na szkoáĊ bezpieki. Dopiero w 1990 roku miejsca te
zostaáy przywrócone do kultu.
Potem udaliĞmy siĊ w kierunku pobliskiego zamku, który nosi nazwĊ
Spissky Hrad. Są to jedne z najpotĊĪniejszych ruin w Europie i robią duĪe
wraĪenie swoją wielkoĞcią. Przewodnik opowiadaá w jĊzyku sáowackim
o historii zamku, a p. Zenek táumaczyá
jego sáowa na jĊzyk polski. ZwiedziliĞmy maáe muzeum zamkowe i przeszliĞmy siĊ po murach, a dodatkową atrakcją byáo oglądanie maáych zwierzątek
(Ğwistaki) biegających po terenie zamkowym obwiedzionym murami.
O godzinie 18.00 wyjechaliĞmy
w powrotną drogĊ. Wszyscy zadowoleni i uĞmiechniĊci wracali do domu,
doznawszy przeĪyü duchowych (modlitwa w sanktuarium) i zetknąwszy
siĊ z piĊknymi zabytkami. ZachĊcam
wszystkich, aby mając taką moĪliwoĞü,
zdecydowali siĊ odwiedziü rejon Spiszu i poznali jego walory kulturalne
i krajobrazowe.
Ks. Tomasz Grzywna
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13 Niedziela zwykáa – 02.07.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe poáączone ze zmianą tajemnic róĪaĔcowych odprawimy dziĞ o godzinie
17:00.
2. Przypominamy, Īe od dziĞ, w niedziele i ĞwiĊta, przez caáy lipiec i sierpieĔ, nie ma Mszy ĞwiĊtej o godzinie
16:00, ale o godzinie 18:00 i 20:00. TakĪe przez caáy lipiec ze wzglĊdu na wypoczynek ks. praáata A. Sudoáa poza
Sanokiem, w zwykáe dni nie bĊdzie
Mszy ĞwiĊtej o godzinie 8:00.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. We czwartek od godziny 16:00
spowiadamy w StroĪach i Páowcach,
od 17:00 – w naszym koĞciele. W piątek spowiedĨ od godziny 16:00.
4. Dzisiejsza skáadka przeznaczona
jest na potrzeby WyĪszego Seminarium Duchownego w PrzemyĞlu.
5. Informujemy, Īe trwają prace związane ze zmianą tynków z zaprawy wapiennej na kopule naszego koĞcioáa

i wykonywanie nowych tynków przy
pomocy Ğrodka gruntującego i odpowiedniej siatki. Trwają takĪe prace
związane ze wzmacnianiem murów naszego koĞcioáa od strony wieĪy wiodącej na chór, gdzie trzeba wymieniü
czĊĞü cegáy, która przez ponad sto
dwadzieĞcia lat ulega zniszczeniu. Firma takĪe podejmie siĊ otynkowania
Ğcian wieĪy od wejĞcia prowadzącego
na chór. Za skáadane na ten cel ofiary
skáadamy serdeczne podziĊkowania.
Skáadka z przyszáej niedzieli bĊdzie
poĞwiĊcona na te cele.
6. W sobotĊ, 8 lipca, przypada wspomnienie Ğw. Jana z Dukli, patrona
naszej archidiecezji. Zapraszamy do
modlitwy w jej intencji.
7. W czasie wakacji nie bĊdzie czynna poradnia prawnicza dziaáająca przy
naszej parafii. Pracującym prawnikom
skáadamy serdeczne podziĊkowania
i sáowa wdziĊcznoĞci za czas jaki poĞwiĊcają oraz ich bezinteresownoĞü.

Prowadzenie RóĪaĔca Ğw.
przez poszczególne RóĪe
w miesiącu lipcu
04. 07 RóĪa nr 12 Ğw. A. Boboli
Konik Krystyna
11. 07 RóĪa nr 13 Ğw. Anny
Rogowska Jolanta
18. 07 RóĪa Ğw. Józefa
Podkalicka Maria
25. 07 RóĪa nr 15 Ğw. Weroniki
Skrzypska Helena

Intencja ogólna na miesiąc lipiec
Aby wszyscy wiĊĨniowie, a zwáaszcza ludzie máodzi,
otrzymali niezbĊdną pomoc spoáeczeĔstwa i zdoáali
nadaü nowy sens swemu Īyciu.

Intencje w tygodniu
Od 3.07 do 9.07. 2006r.
Poniedziaáek– 3.07
6.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Józef Buczek (greg.).
18.00 . IK
Wtorek – 4.07
6.30 + Jan, Franciszek, Katarzyna TuroĔ oraz + Daniel Wawrzyczek (9 r. Ğm.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Józef Buczek (greg.).
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
ĝroda – 5.07
6.30 + Bronisáaw 14 r. Ğm. Oraz ++
z rodziny Dziubanów i Laskowskich.
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Roch Koncewicz (greg.).
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
Czwartek - 6.07
6.30 + Zdzisáaw.
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Roch Koncewicz (greg.)
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
Piątek – 7.07
6.30 + Wáodzimierz Kaliniecki (2 r. Ğm.).
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Roch Koncewicz (greg.).
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
Sobota – 1.07
6.30 + Janina, Czesáawa (f), Ludwika.
(f), Maria, Michaá, Paweá.
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Roch Koncewicz (greg.).
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
Niedziela – 2.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
8.00 + Wáodzimierz Kaliniecki (2 r. Ğm.).
9.30 dziĊkczynna w 50 rocznicĊ poĪycia maáĪeĔskiego Barbary i Zdzisáawa.
11.00 za parafian.
12.30 + Stefania (1 r. Ğm.).
17.30 NaboĪeĔstwo
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
20.00 + Roch Koncewicz (greg.).
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Z Ksiąg Parafialnych
38. Stefania GRALKA – 06.01.1965;
39. Jan SKIBA – 08.11.1945;
40. Agafia BUCZEK – 14.02.1913;
41. Katarzyna SAWKA – 13.04.1917;

àaską dzieciĊctwa BoĪego
w sakramencie Chrztu ĞwiĊtego, w pierwszym póároczu
Roku PaĔskiego 2006 zostali
obdarowani:

1. Piotr KURKAREWICZ, 2. Weronika Teresa ûWIĄKAàA, 3. Gabriela
Wiktoria JEĩ, 4. Aleksander Maciej
RAJCHEL, 5. Emil Aleksander NAWÓJ, 6. Fabian àukasz ZAJDEL,
7. Damian Michaá GIERLACH, 8. Szymon Stanisáaw MROZIAK, 9. Miáosz
Karol GABRYCHOWICZ, 10. Marta
Józefa SIECZKOWSKA, 11. Piotr
Michaá ZATWARNICKI, 12. Milena
Patrycja LASSOTA, 13. Sáawomir
Tomasz SKRZYPSKI, 14. Michaá Jan
RADWAēSKI, 15. Oliwia Magdalena WRONIAK, 16. Magdalena Kamila KOCZERA, 17. Kacper Oskar àĉCKI, 18. Nikodem Marcin GÓRNIK,
19. Maksymilian NOWAK, 20. Mira
Weronika KARAKUàA, 21. Jakub
MICHAàOWICZ, 22. Wojciech Paweá
MILCZANOWSKI, 23. Rafaá Michaá
WĉGRZYNIAK, 24. Amelia Anna
WĉGRZYNIAK, 25. Patryk Maciej
KOZIERADZKI, 26. Stanisáaw WILUSZ, 27. Dawid Kamil MICHOē,28.
Weronika Julia NIEMCZYK, 29. Nikola Maria CIOSEK, 30. Piotr Hubert
HIPNER, 31. Maksymilian Karol
SOBOTA, 32. Aleksander Wiktor
KONIK, 33. Adam Wojciech
MOKRZYCKI
Niech te dzieci wzrastają w áasce u Boga i u ludzi, w zdrowiu
i pogodnym dzieciĔstwie, ciesząc
swoich rodziców i najbliĪszych
rozwojem fizycznym i duchowym.
Matka BoĪa niech je otacza swoją
opieką.

Po nagrodĊ do Pana
w pierwszym póároczu Roku
PaĔskiego 2006, odeszli:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj
im wieczne spoczywanie.
1. Lidia TOMASIK – ur. 29.02.1929;
2. Janina GALANT – 24.09.1936;
3. Maria Anna SZUBER – 24.07,1912;
4. Helena GRĄDZIELEWSKA –
DYMIēSKA – 27.05.1912;
5. Maria KOLANO – 08.05.1920;
6. Stefania SZAJNOWSKA –
06,12.1909;
7. Bolesáaw CZAPOR – 21.01.1935;
8. Józef Wojciech BIGOS –
29.03.1917;
9. Henryk NIEMCZYK – 24.05.1950;
10. Stanisáawa Bronisáawa CYGANIK
– 30.04.1913;
11. Wáadysáaw KACZOROWSKI 06.05.1916;
12. Aleksander DOBEK – 16.04.1956;
13. Michaá MICHERDZIēSKI –
05.08.1919;
14. Joanna PISANIAK – 26.08.1926;
15. Eugeniusz SZAFRAēSKI –
01.08.1927;
16. Zenobia Amalia GRĄDALSKA –
25.10.1936;
17. Józef NOWAK – 21.04.1933;
18. Emilia JANOWSKA – 18.09.1935;
19. Anna UCZEē – 18.07.1906;
20.Daniela ZANOWSKA–20.05.1931;
21. Julia HYDZIK – 30.10.1916;
22. Maria RAKOCZY – 26.02.1914;
23. Kazimierz PACàAWSKI –
19.10.1935;
24. Michaá DANIàÓW – 10.11.1937;
25. Józef ROCZNIAK – 19.03.1914;
26. Maria ROLNIK – 08.09.1923;
27. Eugeniusz SZAJNA – 01.02.1933;
28. Józef BUCZEK – 15.03.1927;
29. Maria Stanisáawa ĝWIERZOWICZ – 31.10.1921;
30. Alina Teresa Maria JUNOSZA
JANKOWSKI – 15.04.1937;
31. Zofia Jadwiga GOàDA –
12.01.1927;
32. Maria Jadwiga PROē – 14.07.1922;
33. Zofia BRZOZOWSKA–1.05.1919;
34. Adam RYBA – 20.09.1929;
35. Halina KOWALSKA – 02.04.1940;
36. Mieczysáaw ZAJĄC – 05.07.1923;
37. Rozalia KIKTA – 30.07.1910;

Sakramentalny związek maáĪeĔski w pierwszym póároczu
Roku PaĔskiego 2006,
zawarli:

1. Stefan PODGÓRNY i Olga
SROKA;
2. Wojciech PIEēKOSZ i Monika
STRZAàKA;
3. Michaá Kazimierz GIERLACH
i Patrycja Teresa HERTIG;
4. Michaá DYDIO i Marzena Katarzyna JANUSZCZAK;
5. Arkadiusz CIUPA i Sabina Magdalena TWORZYDLAK;
6. Artur ZAPAàA i Jolanta
JAWIEē;
7. Ryszard SZKAàUBA i Agnieszka
Zofia KOPEû;

8. Tomasz Maciej SLAWIK
i Agata Paulina àUCZKOWSKA;
9. Marcin Damian GACKOWSKI i Natalia Anna GRANAT;
10.Hubert BISKUP i Ewa Maria
BROMOWICZ;
11. Leszek KUZICKI i Ewa
ADAMSKA
12.Bogusáaw Adam RĄPAàA
i Joanna Kinga RUDY;
13.Jan Stanisáaw PIECH i Magdalena PIEGDOē;
14.Maciej Jacek CYGANIK
i Anna Katarzyna KOZIMOR;
15.Colin Brendan JORDAN
i Sabina Regina ĝNIEĩEK
BoĪe, záącz wĊzáem niepodzielnej
miáoĞci tych, którzy zawarli
związek maáĪeĔski. ZeĞlij swoje
báogosáawieĔstwo na tych
maáĪonków. Niech Īyją zgodnie,
wierni jednej miáoĞci.
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Posáuga duszpasterska
ks. Antoniego PorĊbskiego
(C.d. z poprzednich numerów)
GrabieĪ mienia parafialnego
Po zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej wáadza ludowa przystąpiáa do grabieĪy mienia koĞcielnego. Czyniáa to
w sposób chytrze przemyĞlany, posáugując siĊ odgórnymi dekretami. Przykáadem tego moĪe byü sprawa dzierĪawy parceli naleĪącej do parafii,
o którą zwróciáa siĊ „Centrala MiĊsna.
Centrala Spóádzielczo – PaĔstwowa,
Oddziaá w Rzeszowie, Delegatura
w Sanoku”1 . Miaáa tam powstaü „baza
zbiorcza i postojowa na bydáo uĪytkowo – hodowlane”.
Ks. Proboszcz caáą sprawĊ naĞwietliá Kurii Biskupiej2 , która wstĊpnie
wyraziáa zgodĊ nanosząc swoje uwagi do zaproponowanej umowy3 . Rozpocząá siĊ krótki okres uĞciĞlania usta-

leĔ pomiĊdzy Centralą MiĊsną4 , tutejszą Parafią5 a Kurią Biskupią, która
w miarĊ upáywu czasu i wiedzy, wyraĪaáa swoje obawy co do sensu pozbycia siĊ tej dziaáki6 . Przez nastĊpne dwa
lata nic na ten temat siĊ nie dziaáo –
tak wynika z dokumentów. 29 paĨdziernika 1952 roku, Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Sanoku, Referat
Spoáeczno – Administracyjny, przesáaá
do tutejszej Parafii decyzjĊ o „wywáaszczeniu nieruchomoĞci poáoĪonych
w Sanoku przy ul. Reymonta”7 . Dnia
4 grudnia 1952 roku, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, Wydziaá Spoáeczno – Administracyjny, przesáaá do UrzĊdu Parafialnego
„Orzeczenie o wywáaszczeniu nieruchomoĞci”8 . Ks. Antoni PorĊbski,
jako proboszcz, wystosowaá pismo
„Do Odwoáawczej Komisji Wywáaszczeniowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie

przez Wydziaá Spoáeczno – Adm(nistracyjny) Prezydium W.R.N. w Rzeszowie9 . Pismo jest bardzo obszerne,
dokáadnie nakreĞlające dotychczasowe postĊpowanie, a odsáaniaáo krĊtactwa urzĊdów. Pisze ks. Proboszcz:
„Na dzieĔ 30 paĨdziernika 1952 na
godzinĊ 10-tą przed poáudniem zostaáa zwoáana Komisja Ustaleniowa w Sanoku do której zaproszono przedstawiciela tut. Probostwa, lecz
zaproszenie to dorĊczono tu dnia 30
paĨdziernika 1952 o godz. 11-tej przed
poáudniem, gdy juĪ byáo po terminie
rzeczonej komisji (godzinĊ dorĊczenia
zaznaczyáem na dowodzie dorĊczenia)
wskutek czego Probostwo pozbawione zostaáo moĪnoĞci wyraĪenia swego stanowiska, sprzeciwu itd.”. Ks.
PorĊbski jako byáy pracownik Kurii
Biskupiej dobrze znaá siĊ na procedurze postĊpowania, wykazaá wiĊc dokáadnie wszystkie luki prawne w tej
sprawie.
O dziwo, Odwoáawcza Komisja
Wywáaszczeniowa przy Prezydium
WRN w Rzeszowie, uwzglĊdniáa odwoáanie siĊ ks. Proboszcza, gdyĪ dopatrzyáa siĊ pewnych usterek w niniejszej sprawie, a powyĪsze pismo
podpisaá mgr Józef Winsz10 .
To nie byá jeszcze koniec tej sprawy.
W Archiwum Parafialnym znajduje siĊ
„Decyzja o wszczĊciu postĊpowania
wywáaszczeniowego”, z dnia 5 marca
1954 roku. Wywáaszczone nieruchomoĞci rolne miaáy przejĞü na Skarb
PaĔstwa. Chodziáo tu o grunty rolne
wielkoĞci 2 ha 17 a 28 m. kwadratowych.
Kuria Biskupia poleciáa ks. PorĊbskiemu „zasiĊgnąü dalszej porady
prawnej celem uchronienia majątku
koĞcielnego od wywáaszczenia. Grunt
ten zabezpiecza Porozumienie Rządu
R.P. z Episkopatem Polskim przed aktem wywáaszczenia jako konieczny
i niezbĊdny do utrzymania probostwa
i ksiĊĪy pracujących przy parafii”11 .
Duszpasterz tutejszej parafii, zgodnie z poleceniem swojego biskupa,
znowu zareagowaá, powoáując siĊ na
odpowiednie dokumenty: Dz. U,
20.03.1950, nr 9, poz. 87, art. 1,2,:
„Nie podlegają przejĊciu koĞcielne nieruchomoĞci ziemskie, stanowią-
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ce gospodarstwa rolne proboszczów
(art. 4, ust. 2 i 3), które PaĔstwo porĊcza peániącym te funkcje duchownym
jak podstawĊ ich zaopatrzenia.
Art. 4, pkt 2. Gospodarstwami rolnymi
proboszczów, które PaĔstwo porĊcza
tym duchownym na podstawie art.
1 ust 2 są nieruchomoĞci ziemskie (ust
1) znajdujące siĊ w posiadaniu proboszczów (choüby byáy oddane
w dzierĪawĊ) w granicach do 50 ha,
a na terenie województw poznaĔskiego, pomorskiego i Ğląskiego do 100
ha”12 . Na nic jednak zdaáy siĊ te pisma, czy chwilowe przyznanie siĊ do
niekompetencji, skoro 24 kwietnia 1954
roku, Prezydium WRN w Rzeszowie.
Wydziaá Spoáeczno – Administracyjny, wysyáa „Orzeczenie o wywáaszczeniu nieruchomoĞci”, a to:
„pgr 1 kat 751/1, 751/13, i 751/15 o áącznej powierzchni 2 ha 17 ar 28 m. kw
wpisanych w 1wh 120 ks. gr. gm. Kat.
Sanok na rzecz Rzym. Kat. Probostwa
w Sanoku wzglĊdnie na rzecz Funduszu religijnego.
Wywáaszczenie nieruchomoĞci
polega na odjĊciu Rzym. Kat. Probostwu w Sanoku wzglĊdnie funduszowi religijnemu prawa wáasnoĞci z dniem
zgáoszenia przez CentralĊ MiĊsną Ekspozytura OkrĊgowa w Rzeszowie
wniosku wywáaszczeniowego t.j.
z dniem 20.VI.1952 r.Ustalenie odszkodowania za wywáaszczoną nieruchomoĞü nastąpi na
wniosek jednej ze stron w oddzielnym
orzeczeniu. Przeciwko niniejszemu
orzeczeniu mogą strony wnieĞü odwoáanie do Odwoáawczej Komisji Wywáaszczeniowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej za
poĞrednictwem Wydziaáu Spoáeczno
– Administracyjnego Prezydium
WRN w Rzeszowie w ciągu dni 14-tu
licząc od dnia nastĊpnego od dorĊczenia orzeczenia wzglĊdnie ogáoszenia treĞci tegoĪ orzeczenia na urzĊdowej tablicy ogáoszeĔ”13 .
Kuria Biskupia zostaáa takĪe poinformowana o tej decyzji, dlatego ks.
bp Franciszek Barda, poleca ks. PorĊbskiemu, aby do 9 maja 1954 roku,
odwoáaá siĊ od tej decyzji, do Odwoáawczej Komisji Wywáaszczeniowej
przy Prezydium WRN, w Rzeszowie14 .
Proboszcz parafii powoáaá siĊ na odpowiednie ustawy, które tu juĪ zostaáy zacytowane, a takĪe na porozumienie pomiĊdzy Komisją Wspólną
Rządu i Episkopatu15 .

Odwoáawcza Komisja Wywáaszczeniowa, jak áatwo byáo do przewidzenia, nie uwzglĊdniáa odwoáania, powoáując siĊ na dekret z 26 kwietnia 1949
roku, Dz. U. Nr 4, poz. 31/52, „o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomoĞci
niezbĊdnych do realizacji narodowych
planów gospodarczych”16 . Zarzuty
jakie postawiá ks. Antoni PorĊbski,
zostaáy ocenione jako „chybione”.
Kolejny raz okazaáo siĊ, Īe nic nie warte są porozumienia miĊdzy Rządem
a Episkopatem jeĞli nie ma politycznej
woli dobrego wspóádziaáania. To wystawia záe Ğwiadectwo naszej praworządnoĞci. W tym przypadku byáo to
czyste bezprawie. W tamtych czasach
komuniĞci liczyli siĊ, bo w swoich rĊkach mieli aparat ucisku i przemocy.
W tym przypadku wáadza komunistyczna okazaá swoją áaskawoĞü i zezwoliáa na staranie siĊ o dziaákĊ zamienną, co ks. Proboszcz zrobiá17 .
Podobne dziaáania dotyczyáy kolejnych wywáaszczeĔ, tym razem nie na
CentralĊ MiĊsną, ale na rzecz PaĔstwowej Centrali Drzewnej18 . Procedura byáa taka sama jak w przypadku
Centrali MiĊsnej, dlatego w tym miejscu zostanie to opuszczone, gdyĪ lektura tych decyzji nie jest zbyt pociągająca.
Byáy kolejne pisma
naszpikowane ustawami, paragrafami,
przepisami, kolejne odwoáania, co skutkowaáo odszkodowaniem w wysokoĞci 3.798 zá i 60 gr.19 . Okazaáo siĊ, Īe
byáa to suma zaniĪona, dlatego Parafia wniosáa odwoáanie od orzeczenia
Prezydium WRN w Rzeszowie, Wydziaáu Spoáeczno – Administracyjnego, z dnia 22 marca 1955 roku, o odszkodowaniu za wywáaszczenie
nieruchomoĞci20 . Termin rozprawy
odszkodowawczej wyznaczono na
dzieĔ 13 kwietnia 1955 roku, w Rzeszowie. Kuria Biskupia poleciáa, aby
ks. Proboszcz nie jechaá na rozprawĊ,
ale skierowaá odpowiednie pismo motywujące swoją nieobecnoĞü21 .
W piĞmie tym ks. PorĊbski powtórzyá swoje Īądania domagając siĊ przyznania „odpowiedniej dziaáki zamiennej”22 . Werdykt Sądu brzmiaá
negatywnie, jak w wiĊkszoĞci tego
typu przypadków: „Wniosku Rzymsko-Katolickiego Probostwa w Sanoku o przyznanie mu odszkodowania
w postaci nieruchomoĞci zamiennej,
w zamian za wywáaszczoną nieruchomoĞü nie uwzglĊdnia siĊ”23 . Sąd
uznaá, Īe skoro Parafia nadal posiada

nieruchomoĞü rolną o powierzchni
ponad 17 ha, nie przysáuguje juĪ jej
dziaáka zamienna. Jak moĪna nazwaü
takie prawo? Prawo záodziejskie.
Ks. bp Franciszek Barda poleciá
ks. PorĊbskiemu, aby ten odwoáaá siĊ
od powyĪszego orzeczenia, bowiem
„probostwo w Sanoku nie ma ani
poáowy gospodarstwa 50 ha zagwarantowanego ustawą z dnia 20.03.1950
r., a grunt ten jest przeznaczony
na utrzymanie ksiĊĪy pracujących
przy parafii”24 .
Ks. PorĊbski znowu pisze odwoáanie „Do Odwoáawczej Komisji Wywáaszczeniowej”25 , przytaczając znaną argumentacjĊ.
A wyrok nadal brzmiaá – wiadomo
jak – „Odwoáawcza Komisja Wywáaszczeniowa przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po rozpatrzeniu
na posiedzeniu w dniu 6 marca 1956 r.
odwoáania Probostwa Rzymsko Katolickiego w Sanoku (...) postanowiáa
odwoáania nie uwzglĊdniü i zaskarĪone orzeczenie utrzymaü w mocy”26 .
Takie sentencje obok Parafii otrzymaáy zakáady pracy, które przejĊáy grunta
plebaĔskie, a to: PaĔstwowa Centrala
Drzewna, PrzemyĞl, ul. Mnisza oraz
Rzeszowskie OkrĊgowe PrzedsiĊbiorstwo Obrotu ZwierzĊtami RzeĨnymi,
Rzeszów. Tu podarujemy sobie pokrĊtne uzasadnienie. Jakby klamrą
zamykająca caáą sprawĊ byáa pieczĊü
sáowna: „Decyzja niniejsza jest ostateczna”.
Tym podobnych spraw byáo jeszcze kilka, ale w tym miejscu naleĪaáoby juĪ skoĔczyü z chodzeniem do sądów, szukaniem swoich racji, bo ich
nikt nie przyzna. W stosunku do KoĞcioáa, do jego wáasnoĞci, wszystko
byáo na NIE.
Ks. Andrzej Skiba
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Woáanie o Miáosierdzie
(C.d. z poprzedniego numeru)

Miáosierdzie potrzebą
ludzkiego serca.
Miáosierdzie w peánym jego wymiarze jest potrzebne czáowiekowi na
co dzieĔ. ChociaĪ KoĞcióá gáosi miáosierdzie BoĪe od zarania swoich dziejów, to jednak dopiero w XX wieku
zaczĊáy odzywaü siĊ gáosy domagające siĊ, aby tĊ tajemnicĊ BoĪego Serca
pokreĞliü wyraĨniej, aby ja wyeksponowaü. Jest to tym bardziej potrzebne, bo jak juĪ rozwaĪaliĞmy, jesteĞmy
wielorako zagroĪeni i trzeba woáaü
o ratunek, oparcie, zrozumienie.
Do oĪywienia zainteresowania
siĊ miáosierdziem BoĪym przyczyniáy siĊ szczególnie siostry zakonne, które byáy czĊsto uznawane
przez otoczenie jako sekreterki (od
„sekretu”) samego Chrystusa.
Przekazaáy one zagubionej ludzkoĞci przeĪywającej swoje niepokoje orĊdzie miáoĞci i miáosierdzia.
Wymieniü tu trzeba s. BenignĊ KonsolatĊ Ferrero, s. JózefĊ Menendez,
s. FaustynĊ Kowalską. Wymienia siĊ
teĪ bliĪej nieokreĞloną osobĊ Ğwiecką
o imieniu Maágorzata.
Szczególnie wiele kontrowersji,
entuzjazmu, wątpliwoĞci i obaw, wzbudziáy na pewnym etapie objawienia
naszej Ğw. s. Faustyny. Jej droga na
oátarze nie byáa tak prosto. Kult Miáosierdzia BoĪego zacząá siĊ szerzyü
w Polsce i Ğwiecie z wielka spontanicznoĞcią. W roku 1946 biskupi polscy
na czele z ks. kard. Augustem Hlondem, wnieĞli do Stolicy Apostolskiej
proĞbĊ o zatwierdzenie ĞwiĊta Miáosierdzia BoĪego w myĞl objawieĔ
s. Faustyny.
W roku 1959 Stolica Apostolska
wydaáa dekret zawieszający oddawanie czci Miáosierdziu BoĪemu w formie gáoszonej przez s. FaustynĊ. Natomiast na wiosnĊ 1978 roku wydano
nowy dekret wycofujący poprzednie
nakazy. Na taką postawĊ wpáynĊáa postawa polskich biskupów, którzy byli
Ğwiadkami rozwijającego siĊ kultu
BoĪego Miáosierdzia w naszym kraju.
Trzeba powiedzieü – nie wdając siĊ
w historyczno – teologiczne niuanse
– Īe kult Miáosierdzia BoĪego jest kultem oddolnym, którego domagali siĊ
szczególnie ludzie Ğwieccy, czego

wyrazem mogáo byü wystąpienie
p. mgra Jana Wesoáowskiego, który
na sympozjum teologicznym
(3-5.10.1978) przez wyborem ks. kard.
Karola Wojtyáy na papieĪa, mówiá:
„…wobec zagroĪeĔ niepokojących
Ğwiat wspóáczesny, wielorakiego záa,
zakáamania, wywracania zasad moralnych oraz wyzwalania najgorszych
instynktów w naturze ludzkiej áaskĊ
pokoju moĪemy otrzymaü nie „jako coĞ
nam naleĪnego, lecz jedynie jako wielki dar Miáosierdzia BoĪego”, o który
trzeba nieustannie báagaü Boga,

i dodaá: „A poniewaĪ z Polski
ma wyjĞü iskra, która odrodzi caáy
Ğwiat, Polska musi byü pierwszą,
która tych wezwaĔ posáucha i caáym
skruszonym sercem Miáosierdzie przyjmie. Niechaj z Polski, z narodu, który
poĞwiĊciá siĊ caáy Matce NajĞwiĊtszej
i oddaá siĊ w niewolĊ miáoĞci, wyjdzie
ratunek dla caáego Ğwiata. Niechaj
specjalna delegacja czy przedstawicielstwo z Polski pojedzie do Rzymu,
nie do urzĊdów watykaĔskich, lecz
bezpoĞrednio do przyszáego Ojca Ğw.
– kimkolwiek On bĊdzie – niech jasno
przedstawi poáoĪenie i ubáaga, by zostaáo ustanowione ĞwiĊto Miáosierdzia
BoĪego – i to nie tylko dla Polski, lecz
wáaĞnie dla caáego Ğwiata. I to juĪ zaraz, teraz, nie w jakiejĞ przyszáoĞci bliĪej nieokreĞlonej, lecz juĪ teraz!”
Sáowa te zostaáy wypowiedziane
12 dni przed wyborem ks. kard. K.
Wojtyáy na papieĪa. Na początku 1979
roku udaáa siĊ do Rzymu delegacja
z Polski, aby prosiü Jana Pawáa II
o ustanowienie ĞwiĊta i oficjalne zaaprobowanie juĪ rozwijającego siĊ oddolnego kultu. Ich proĞba znalazáa
swoje odbicie w encyklice „O BoĪym
Miáosierdziu”. Ojciec ĝw. odpowie-

dziaá zapotrzebowaniu wiernych,
którzy domagając siĊ zatwierdzenia juĪ
istniejącego kultu Miáosierdzia BoĪego, kierują siĊ „Īywym zmysáem wiary”. Lud wierny widzi w Miáosierdziu
BoĪym szansĊ dla swojego ocalenia
przed záem, które zewsząd go atakuje.
Ukazaá Ojciec ĝw., Īe prawda o BoĪym
Miáosierdziu ma swoje odbicie
w Biblii, tam znajduje swoją podstawĊ. Do tego doáączyü trzeba caáą
TradycjĊ i autentyczne Īycie z wiary.
Na BoĪe Miáosierdzie moĪna zawsze
liczyü, przywodziü je na pamiĊü w czasach upadku i zwątpienia.
Sam Chrystus nie tylko, Īe sam byá
miáoĞciwy i gáosiá miáosierdzie, ale domagaá siĊ od swoich wyznawców,
by kierowali siĊ miáoĞcią i miáosierdziem. Do Boga „bogatego w miáosierdzie”, trzeba zwracaü siĊ „woáaniem wielkim”, w modlitwie peánej
ĪarliwoĞci. KiedyĞ kard. Wáadysáaw Rubin wyraziá siĊ, Īe „serca
ludzkie chorują na tragiczne frustracje”. Czáowiek niekiedy zatraca nadziejĊ na lepsze jutro, bo w ciągu swojego
Īycia doĞwiadczyá wiele bolesnych
ciosów, wiĊc czuje siĊ zawiedziony czy
nawet oszukany przez Īycie. Ratunku
trzeba nam upatrywaü w Miáosierdziu
BoĪym. ĝw. Teresa z Lisieux, karmelitanka, Īyjąca pod koniec XIX wieku,
ofiarowaáa siĊ Bogu, odchodząc z tego
Ğwiata, za „najĪaáoĞniejszych grzeszników” poraĪonych ateizmem i mĊką
niewiary”. Chciaáa dzieliü z nimi dolĊ
„za wyjątkiem grzechu, Īeby wyjednaü
im miáosierdzie”. W Ğwiecie bez Boga,
bo taki model Īycia proponuje wspóáczesnemu czáowiekowi ateizm, trzeba
woáaü o ratunek i pokáadaü bezgraniczna ufnoĞü w BoĪe Miáosierdzie.
ĝw. siostra Faustyna przez propagowanie naboĪeĔstwa do Miáosierdzia
BoĪego ratuje ludzi od zwątpienia
i rozpaczy.
ZakoĔczmy to rozwaĪanie zdaniem
wypowiedzianym przez Chrystusa do
ĝwiĊtej Siostry: „Jestem MiáoĞcią
i Miáosierdziem samym. Dusza, która
zaufa mojemu Miáosierdziu, jest najszczĊĞliwsza, bo ja sam mam o nią staranie”. Powtarzajmy czĊsto, szczególnie w chwilach trudnych czy
wkradającego siĊ zwątpienia: „Jezu,
ufam Tobie!”
Ks. Andrzej Skiba
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ZakoĔczenie oktawy
UroczystoĞci NajĞwiĊtszego Ciaáa i Krwi PaĔskiej
We czwartek, 22 czerwca,
zakoĔczyliĞmy obchody oktawy BoĪego Ciaáa. Pogoda nie zawsze nam
dopisaáa, szczególnie na zakoĔczenie,
kiedy to procesjĊ musieliĞmy urządziü
po naszym koĞciele. Byáo to zakoĔczenie z udziaáem wielu dzieci, których
najczĊĞciej mamusie przyniosáy na
swych rĊkach, przywiozáy w wózkach
czy nawet przyprowadziáy. Sypiąc dywan kwiatów po koĞciele wyraĪaáy
swoją dzieciĊcą radoĞü przemieszaną
niekiedy nawet z páaczem. Takie jest
Īycie dziecka: najczĊĞciej radoĞü,
a czasem i páacz. Po Mszy ĞwiĊtej
i procesji nastąpiáo báogosáawieĔstwo
wianków i zióá, a nastĊpnie báogosáawieĔstwo tychĪe dzieci. ModliliĞmy
siĊ: „Wejrzyj, Panie, na niewinnoĞü
tych dzieci i na zatroskanie ich rodziców, báogosáaw je dziĞ w swojej dobroci; niech wzrastają w latach
i rozwijają siĊ w mądroĞci; otoczone
Twą áaską i miáosierdziem, niech poznają i miáują Ciebie i niech strzegą
przykazaĔ, aby osiągnąü szczĊĞcie
doczesne i wieczne”.
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10 PrzykazaĔ dla kierowców
JesteĞ kierowcą na drodze i nie jesteĞ na niej sam. Ponad wszystkim jest
Pan Bóg Twój, wiĊc
zawsze pamiĊtaj:
1. Nie bądĨ egoistą na drodze.
2. Nie bądĨ ostry w sáowach,
czynach i gestach wobec innych
ludzi.
3. PamiĊtaj o modlitwie i uczczeniu
Ğw. Krzysztofa, kiedy wyruszasz
w drogĊ. Umiej teĪ podziĊkowaü
za szczĊĞliwie zakoĔczoną podróĪ.
4. Szanuj pieszych.

5. BądĨ trzeĨwy.
6. Zapnij pasy – bĊdziesz bezpieczniejszy.
7. Nie bądĨ brawurowy w prĊdkoĞci.
8. Nie naraĪaj siebie i innych na
niebezpieczeĔstwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisów drogowych. Szanuj pracĊ naszej policji.
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