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„Uj wszy dziewczynk  za r k , rzek

do niej: Talitha kum, to znaczy:

Dziewczynko, mówi  ci, wsta !”.
Mk 5, 41
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Zbierzcie pozosta e u omki...

Wiara czyni cuda
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Dzisiejsza Ewangelia ukazuje dwa
cuda dokonane przez Jezusa (d u sza
wersja Mk 5,21-43). Akcja wydarze
przesuwa si  bardzo szybko i drama-
tycznie. W czasie w drówki Jezusa do
domu Jaira, gdzie choruje córka prze-

o onego synagogi, dokonuje si  cud
uzdrowienia kobiety cierpi cej na
krwotok (Mk 5,25-34). Potem, gdy Je-
zus dociera wreszcie do domu Jaira
okazuje si , e jego córka ju  umar a
i wydaje si , e Jezus b dzie bezsilny
(Mk 5,36). Tymczasem jeszcze raz oka-
zuje si , e dla Jezusa nie ma rzeczy
niemo liwych, e On ma moc, aby czy-
ni  rzeczy niezwyk e (Mk 5,41). Ludzie
widz c tak wspania y cud os upieli
wprost ze zdumienia, bo wiedzieli, e
nie mo e takich znaków uczyni  nikt
z ludzi (Mk 5,42).

Co czy opisy tych dwóch wyda-
rze , oprócz jedno ci czasu ich doko-
nania? Zauwa amy, e czy je wielka
WIARA osób, które prosz  o cud.
Pot n  wiar  ma ojciec dziewczynki,
Jair, który upada do nóg Jezusa i pro-
si usilnie o Jego przybycie do chorej

córki(Mk 5,22-23). Wielk  wiar  ma
tak e kobieta, która czyni wszystko,
aby dotkn  si  Jezusa, bo ufa, e wte-
dy b dzie uzdrowiona (Mk 5,28). Wia-
ra czyni cuda – kto ufa Panu nigdy
nie dozna zawodu. Nigdy nie nale y

si  zniech ca , nawet w najwi kszych
trudno ciach zawsze nale y ufa
Panu, wierz c, e wyswobodzi nas
z ró norakich nieszcz   i ocali od
mierci wiecznej.

Tygodnik „Ozon” (nr 25 z 2006
roku) opisuje cierpienia ma ego ch op-
ca Antka z Warszawy, który umar  na
raka w wieku nieca ych siedmiu lat. By
dojrza y ponad swój wiek, przyj
I komuni wi t  przygotowany wcze-
niej ni  inne dzieci. Odchodzi  bez

l ku, wierz c, e jego cierpienie ma
sens. „Synku, gdybym móg , umar -
bym za ciebie” – p aka  jego tata.
„Ale to ja tato, umr  za ciebie” – od-
powiedzia  ch opiec. To wiara pozwa-
la przej  przez takie dramatyczne
chwile ca ej rodzinie. Na pogrzeb przy-
sz y t umy, niewiele mniej na msz
dzi kczynn  za jego ycie. ”Za jego

pi kn  dusz , za ycie Antka, za lek-
cj , jakiej nam udzieli . Nauczy  nas
jak znosi  cierpienie, co znaczy wia-
ra, jak kocha  Boga i ludzi”.

Jezus nie obieca  nam, e uchroni
nas od nieszcz , ale obieca , e za-

wsze wtedy b dzie z nami. Nie zapew-
nia , e ocali nas od ziemskich niedoli,
przeciwnie, mówi , e trzeba wzi  swój
krzy  i i  za Nim. Gdy wi c przyjdzie
cierpienie podobne do cierpienia ko-
biety chorej na krwotok, umieraj cej
córki Jaira, czy te  ma ego Antka, nie
oskar ajmy Pana Boga o nieczu o .

Spróbujmy dostrzec w cierpieniu
tajemnic  Bo ej mi o ci. Mo e nie do-
kona si  w ka dej chorobie cud uzdro-
wienia, by  mo e nasza wiara jest cz -
sto zbyt s aba, aby taki cud wyprosi ,
cho  przecie  i dzisiaj dziej  si  cuda.
Jednak ka dy, kto ufa Panu dostrze e
w cierpieniu wielki znak ogromnej nie-
sko czonej Bo ej mi o ci. Wiara
pozwoli przyj  krzy  i i  zawsze za
Jezusem.

Ks. Tomasz Grzywna
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16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn
w Górnej Bawarii urodzi  si  Józef Rat-
zinger M odo  obecnego papie a
Benedykta XVI przebiega a w ogrom-
nie trudnych czasach. By  to czas
narodzin i triumfu nazizmu hitlerow-
skiego. W 1933 roku partia nazistow-
ska (NSDAP) osi gn a w adz
w Niemczech i zacz  si  bardzo trud-
ny okres dla niemieckich obywateli.
W trudnych czasach mo na zosta  bo-
haterem lub zbrodniarzem. Co móg
uczyni  zwyk y cz owiek wobec
ideologii nazizmu? Co móg  i powinien
uczyni  chrze cijanin? Ró ne komen-
tarze, jakie kierowano w ci gu pierw-
szego roku pontyfikatu wobec papie-
a Benedykta XVI odno nie jego

postawy, przynale no ci do Hitlerju-
gend, a nawet odpowiedzialno ci
za dzia alno  nazistów, w tym za
Holocaust, sta y si  powodem osobi-
stych przemy le , a tak e napisania
tych paru s ów refleksji.

Józef Ratzinger wspomina
w autobiografii – wywiadzie
Pt. „Sól ziemi”, e jego ojciec z zawo-
du by andarmem w randze zwyk ego
komisarza i by  cz sto przenoszony
do pracy w ró nych placówkach.

Rodzina – rodzice i troje dzieci –
mieszka a kolejno w Tittmoning,
w Aschau, wreszcie w Hufschlag
ko o Traunstein. Ratzingerowie
byli bardzo religijni. Ojciec
w ka d  niedziel  szed  na msz w.
o szóstej rano, potem o 9 na nabo e -
stwo i jeszcze raz po po udniu.
Tak e matk  cechowa a ciep a
i serdeczna religijno 1  .

W tym czasie ca e Niemcy pogr -
one s  w kryzysie gospodarczym. Na-

cjonalistyczne i antykomunistyczne
has a NSDAP i jej demagogiczna pro-
paganda przynosz  efekty. W 1933
roku Hitler zostaje kanclerzem, a po
mierci w 1934 roku prezydenta

Hindenburga staje na czele Niemiec
z tytu em wodza i kanclerza Rzeszy.

W kraju zapanowa a dyktatura na-
rodowosocjalistyczna, zniesiono swo-
body obywatelskie, rozwi zano niehi-
tlerowskie partie polityczne, za o ono
pierwsze obozy koncentracyjne, zasto-
sowano terror wobec opozycji.
Wbrew traktatowi wersalskiemu nasi-
lono zbrojenia, rozbudowano aparat
terroru: Gestapo, SS.2

W takim kraju prze ywa  dzieci -
stwo i m odo  ma y Józef. Ojciec do

emerytury w 1937 roku pozostawa
w s u bie pa stwowej. Wed ug s ów
obecnego papie a jego ojciec bardzo
cierpia  z powodu wydarze  politycz-
nych. Józef Ratzinger wspomina,
e ojciec prenumerowa  „Prost  dro-

g ”, antynazistowskie czasopismo,
w którym by y np. karykatury Adolfa
Hitlera. G ównym powodem przepro-
wadzki na wie  rodziny by o przej cie
w adzy przez niego. Ojciec nie upra-
wia  politycznej opozycji, ale jak wspo-
mina Ratzinger, w cieka  si , kiedy
czyta  w gazecie o kolejnych dokona-
niach nazistów.

Józef Ratzinger ju  od wczesnej
m odo ci czu  g os powo ania kap a -
skiego. Wst pi  do ni szego semina-
rium duchownego. Jednak jego plany
przerwa a wojenna zawierucha. Wszy-
scy zostali obowi zkowo wpisani na
list  Hitlerjugend. W 1943 roku semi-
narzy ci zostali wcieleni do artylerii
przeciwlotniczej w Monachium3  .
Ta s u ba trwa a do wrze nia 44 roku.

Wtedy Ratzinger (mia  17 lat)
zosta  skierowany do m odzie owej
s u by pracy, gdzie usypywa  ogrom-
ne wa y obronne na granicy austriac-
ko-w gierskiej (zbli a a si  radziecka
ofensywa). Nast pnie zosta  skierowa-
ny do piechoty – dzi ki yczliwo ci
pewnego oficera stacjonowa
w rodzinnym Traunstein. Tutaj dosta
si  do niewoli, po czym trafi  do
ameryka skiego obozu dla je ców w
Ulm. 19 lipca 1945 roku zosta  zwol-
niony. Nied ugo potem, wraz z bratem
wst pi  do Seminarium Duchownego
w Friesingen (po polsku Fryzynga).

Jak ci kim czasem dla ducho-
wie stwa niemieckiego by a wojna do-
wiedzia em si  m. in. z wywiadu, któ-
rego udzieli  91-letni dzi  ks. prof.
Alfred Laepple w oskim dziennika-
rzom, i który zosta  wydrukowany
w tygodniku „Ozon”. Alfredowi
Laepple w 1939 roku brakowa o rok
do wi ce , gdy zosta  wcielony do
Luftwaffe (si y powietrzne). W lutym
1939 roku faszy ci zamkn li wydzia
teologiczny w Monachium, po tym,
jak kardyna  Faulhaber odmówi
wsparcia hitlerowskiemu profesorowi
Halsowi Barionowi. Laepple mówi tak:

M odo  Benedykta XVI,

a czas nazizmu

(C.d. na s. 4)
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„Dzi atwo twierdzi , e mogli my po-
wiedzie  „Nie”. Jednak zg oszenie
w tpliwo ci równa o si  karze mier-
ci. Zosta em skierowany do szko y
oficerskiej w Baden ko o Wiednia,
ale odmówi em zostania oficerem.My-
la em: Je li Hitler wygra, nigdy nie

zostan  ksi dzem. Je li chc  zosta
kap anem Niemcy musz  przegra ”4 .

W 1945 roku Laepple wraca z obo-
zu jenieckiego. Po traumatycznych
prze yciach wojennych trzeba by o
wróci  do normalnego ycia. Do Fry-
zyngi, gdzie przed wojn  by o Semi-
narium, przyby o 60 kandydatów,
w ród nich 30 – 40-letni, którzy mu-
sieli od o y  nauk  by wyruszy  na
wojn  i tam widzieli potworno ci.

W ród nich byli i tacy, którzy na
wojnie pe nili obowi zki dowódców.
Wielu prze ywa o, jak mówi Laepple,
okropne duchowe zmagania, czy
mog  zosta  kap anami, je li w czasie
wojny uczynili jakie  straszne rzeczy.

Rektorem reaktywowanego Semi-
narium by  za  ks. Michael Hoeck, któ-
ry prze y  5 lat internowania w obo-
zach, gdzie trafi  za napisanie

artyku ów przeciw Hitlerowi w gaze-
cie diecezjalnej. Powoli, dziel c po-
mieszczenia ze szpitalem dla rannych
aliantów, organizowano ycie Semina-
rium. Ch opcy spali w wielkich salach
po 40, ale program dnia by  typowo
seminaryjny: pobudka o 5.30,
Msza w., niadanie, wyk ady, nauka.
Wieczorem po kolacji by a medytacja
lub konferencja do wys uchania.
W ród kandydatów do formacji
kap a skiej byli bracia Ratzingerowie5 .
W takich warunkach rodzi o si
kap a stwo Józefa Ratzingera,
obecnie Benedykta XVI.

W czasie wojny Benedykt XVI by
m odym, religijnym cz owiekiem.
Zapewne wola by normalnie si
uczy , ani eli s u y  w s u bach para-
militarnych i budowa  okopy dla woj-
ska. Wojna jednak nie ma lito ci, zmu-
sza do podporz dkowania si
rozkazom wojskowym, nawet wbrew
woli i przekonaniom. W wojsku nie-
mieckim byli tak e np. l zacy wciele-
ni na si , aby walczyli po stronie
Hitlera. Po stronie niemieckiej walczy-
li tak e S owacy, W grzy, Rumuni
czy pó niej Ukrai cy. A w czasie

(C.d. ze s. 3) I wojny wiatowej naprzeciw siebie
stawali Polacy, zabrani na wojn
przez zaborców i musieli strzela
do siebie walcz c w interesach
pa stwa, którego poddanymi byli
przez zrz dzenia historii. Wojna
jest zawsze jest pora k  cz owieka
i powoduje duchowe spustoszenia
w ludzkich sumieniach.

Benedykt XVI sta  si  przed rokiem
g ow  Ko cio a. Niesie na swoich bar-
kach odpowiedzialno  za losy Ludu
Bo ego, odbiera wyrazy szacunku,
ale nieraz i szykany i potwarze.
Na pewno jednak nie jest odpowie-
dzialny za zbrodnie faszyzmu, tak jak
nie jest za nie odpowiedzialny ca y
Ko ció . W adza ziemska rzadko liczy
si  z opini  Ko cio a, wszelkie
ostrze enia i napomnienia pozostaj
nieraz bez odzewu. Znaj  te uczucia
starsi ludzie, którzy prze yli czasy
komunizmu. Podobnie, a nawet jesz-
cze trudniej, by o i w Niemczech
hitlerowskich, gdzie ka dy sprzeciw
wobec w adzy poci ga  za sob
represje. Trudno by o w tych czasach
zachowa  twarz cz owieka, ale kto
nie popiera  osobi cie faszystów
i nie pope ni  jakiej  zbrodni na pew-
no t  twarz zachowa .

Smutna w drówka Benedykta XVI
alej  obozu w O wi cimiu by a przej-
muj cym wydarzeniem, ale wyra a a,
w moim odczuciu, ch  oddania sza-
cunku ofiarom zbrodni nazistowskich
i duchowego sprzeciwu dla przemocy
i pogardy dla cz owieka. Rozmowa
z wi niami, którzy jeszcze yj , by a
tak e wiadectwem chrze cija skiego
wspó czucia. Benedykt nie przeprasza
za swoje winy, bo ich w tym wzgl dzie
nie mia , czy za winy katolików,
bo prawdziwy katolik nie by  i nie jest
morderc . Raczej bra  na siebie brze-
mi  grzechów wiata i wielu swoich
rodaków, aby powiedzie  „nie”
dla wojny, przemocy, totalitaryzmu.
Tylko mi o  mo e uratowa wiat
od zbrodni. Benedykt pokaza ,
e chrze cijanie powinni nie  pokój

i mi o  do ca ego wiata.
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 papie a,

w „Ozon”, nr 21/2006, s. 46
5 Por. art.cyt., ss.45-54
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Dzi ki staraniom pa  katechetek ze
Szko y Podstawowej nr 2, dnia 20
czerwca odby a si  pielgrzymka dzieci
szkolnych do sanktuarium Matki Bo-
ej w Levoczy na S owacji. Ponad 40

dzieci z kl. III – VI mia o mo liwo
zwiedzi  pi kne miejsca na Spiszu (re-
gion S owacji) i modli  si  w narodo-
wym s owackim sanktuarium. Opiek
nad dzie mi sprawowa y. p. katechet-
ki El bieta Wójcik i El bieta Sobolew-
ska, s. Irena Paluch, p. Marta uka-
siewicz, katechetka z Gimnazjum oraz
ni ej podpisany. Funkcj  przewodni-
ka pe ni  p. Zenon Stryjak, znaj cy do-
skonale j zyk s owacki oraz kultur ,
geografi  i histori  S owacji.

Wyjechali my o godz. 6.00 i po
sprawnym przekroczeniu granicy
w Barwinku udali my si  do Levoczy.
Sanktuarium Matki Bo ej po o one
jest na wzgórzu poza miastem, w ród
lasów. Ostatnie dwa kilometry w gór
pokonali my pieszo. Potem dzieci
uczestniczy y we Mszy w. u stóp
cudownej Madonny z Levoczy.
W sanktuarium mia o te  miejsce nie-
codzienne spotkanie z biskupami s o-
wackimi, prze ywaj cymi w tej oazie
ciszy swój dzie  skupienia.

Po Mszy wi tej udali my si  do
miasta Levocza, które jest znane jako
enklawa architektury i sztuki czasów
redniowiecza. Podziwiali my pi kny

uk ad rynku, kamienice mieszczan,
ratusz, a szczególnie wn trze ko cio a
w. Jakuba z bezcennymi o tarzami

autorstwa znakomitego mistrza Paw a
z Levoczy. W czasie zwiedzania mia-
sta nieco przestraszy a nas pot na
burza z piorunami, która przesz a nad
okolic . Przeczekali my j  w podcie-
niach kamienic i wyruszyli my w dal-

sz  drog .
Nast pnym przystankiem w dro-

dze by a Spiska Kapitu a, jedyne
w swoim rodzaju miasteczko biskupie,

kryj ce za murami katedr , pa ac bi-
skupi, seminarium i domy kanoników.

Uda o si  nam zwiedzi  wn trze re-
montowanej obecnie katedry w. Mar-
cina, kryj ce w sobie kolejne cenne
malowid a i gotyckie o tarze. Pani prze-
wodnik ukaza a nam  pi kno tych za-
bytków i powiedzia a nam, e w latach
1950-90 ca y ten kompleks by  przej -
ty przez w adze komunistyczne.
Uwi ziono wtedy miejscowego bisku-

Pielgrzymka do Levoczy

pa (po kilkunastu latach zmar
w wi zieniu), ko ció  zamieniono na
magazyn, a seminarium na szko  bez-
pieki. Dopiero w 1990 roku miejsca te
zosta y przywrócone do kultu.

Potem udali my si  w kierunku po-
bliskiego zamku, który nosi nazw
Spissky Hrad. S  to jedne z najpot -
niejszych ruin w Europie i robi  du e
wra enie swoj  wielko ci . Przewod-
nik opowiada  w j zyku s owackim
o historii zamku, a p. Zenek t umaczy
jego s owa na j zyk polski. Zwiedzili-
my ma e muzeum zamkowe i przeszli-
my si  po murach, a dodatkow  atrak-

cj  by o ogl danie ma ych zwierz tek
( wistaki) biegaj cych po terenie zam-
kowym obwiedzionym murami.

O godzinie 18.00 wyjechali my
w powrotn  drog . Wszyscy zadowo-
leni i u miechni ci wracali do domu,
doznawszy prze y  duchowych (mo-
dlitwa w sanktuarium) i  zetkn wszy
si  z pi knymi zabytkami. Zach cam
wszystkich, aby maj c tak  mo liwo ,
zdecydowali si  odwiedzi  rejon Spi-
szu i poznali jego walory kulturalne
i krajobrazowe.

Ks. Tomasz Grzywna
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Intencje  w tygodniu

Od 3.07 do 9.07. 2006r.

Poniedzia ek– 3.07
6.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy
(greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Józef Buczek (greg.).
18.00 . IK
Wtorek – 4.07
6.30 + Jan, Franciszek, Katarzyna Tu-
ro  oraz + Daniel Wawrzyczek (9 r. m.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Józef Buczek (greg.).
18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy
(greg.).

roda – 5.07
6.30 + Bronis aw 14 r. m. Oraz ++
z rodziny Dziubanów i Laskowskich.
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Roch Koncewicz (greg.).
18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy
(greg.).
Czwartek - 6.07
6.30 + Zdzis aw.
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Roch Koncewicz (greg.)
18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy
(greg.).
Pi tek – 7.07
6.30 + W odzimierz Kaliniecki (2 r. m.).
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Roch Koncewicz (greg.).
18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy
(greg.).
Sobota – 1.07
6.30 + Janina, Czes awa (f), Ludwika.
(f), Maria, Micha , Pawe .
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Roch Koncewicz (greg.).
18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy
(greg.).
Niedziela – 2.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
8.00 + W odzimierz Kaliniecki (2 r. m.).
9.30 dzi kczynna w 50 rocznic  po y-
cia ma e skiego Barbary i Zdzis awa.
11.00 za parafian.
12.30 + Stefania (1 r. m.).
17.30 Nabo e stwo
18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy
(greg.).
20.00 + Roch Koncewicz (greg.).

Prowadzenie Ró a ca w.

przez poszczególne Ró e

w miesi cu lipcu

04. 07 Ró a nr 12 w. A. Boboli

                                Konik Krystyna

11. 07 Ró a nr 13 w. Anny

                                    Rogowska Jolanta

18. 07 Ró a w. Józefa

                                   Podkalicka Maria

25. 07 Ró a nr 15 w. Weroniki

                                    Skrzypska Helena

Intencja ogólna na miesi c lipiec

Aby wszyscy wi niowie, a zw aszcza ludzie m odzi,

otrzymali niezb dn  pomoc spo ecze stwa i zdo ali

nada  nowy sens swemu yciu.

1. Nabo e stwo ró a cowe po -
czone ze zmian  tajemnic ró a co-
wych odprawimy dzi  o godzinie
17:00.
2. Przypominamy, e od dzi , w nie-
dziele i wi ta, przez ca y lipiec i sier-
pie ,  nie ma Mszy wi tej o godzinie
16:00, ale o godzinie 18:00 i 20:00. Tak-
e przez ca y lipiec ze wzgl du na wy-

poczynek ks. pra ata A. Sudo a poza
Sanokiem, w zwyk e dni nie b dzie
Mszy wi tej o godzinie 8:00.
3. W tym tygodniu przypada pierw-
szy czwartek i pierwszy pi tek mie-
si ca. We czwartek od godziny 16:00
spowiadamy w Stro ach i P owcach,
od 17:00 – w naszym ko ciele. W pi -
tek spowied  od godziny 16:00.
4. Dzisiejsza sk adka przeznaczona
jest na potrzeby Wy szego Semina-
rium Duchownego w Przemy lu.
5. Informujemy, e trwaj  prace zwi -
zane ze zmian  tynków z zaprawy wa-
piennej na kopule naszego ko cio a

13 Niedziela zwyk a – 02.07.2006 r.
Og oszenia duszpasterskie.

i wykonywanie nowych tynków przy
pomocy rodka gruntuj cego i odpo-
wiedniej siatki. Trwaj  tak e prace
zwi zane ze wzmacnianiem murów na-
szego ko cio a od strony wie y wio-
d cej na chór, gdzie trzeba wymieni
cz  ceg y,  która przez ponad sto
dwadzie cia lat ulega zniszczeniu. Fir-
ma tak e podejmie si  otynkowania
cian wie y od wej cia prowadz cego

na chór. Za sk adane na ten cel ofiary
sk adamy serdeczne podzi kowania.
Sk adka z przysz ej niedzieli b dzie
po wi cona na te cele.
6. W sobot , 8 lipca, przypada wspo-
mnienie w. Jana z Dukli, patrona
naszej archidiecezji. Zapraszamy do
modlitwy w jej intencji.
7. W czasie wakacji nie b dzie czyn-
na poradnia prawnicza dzia aj ca przy
naszej parafii. Pracuj cym prawnikom
sk adamy serdeczne podzi kowania
i s owa wdzi czno ci za czas jaki po-
wi caj  oraz ich bezinteresowno .
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ask  dzieci ctwa Bo ego

w sakramencie Chrztu wi -

tego, w pierwszym pó roczu

Roku Pa skiego 2006 zostali

obdarowani:

1. Piotr KURKAREWICZ, 2. Weroni-
ka Teresa WI KA A, 3. Gabriela
Wiktoria JE , 4. Aleksander Maciej
RAJCHEL, 5. Emil Aleksander NA-
WÓJ, 6. Fabian ukasz ZAJDEL,
7. Damian Micha  GIERLACH, 8. Szy-
mon Stanis aw MROZIAK,  9. Mi osz
Karol GABRYCHOWICZ, 10. Marta
Józefa SIECZKOWSKA, 11. Piotr
Micha  ZATWARNICKI, 12. Milena
Patrycja LASSOTA, 13. S awomir
Tomasz SKRZYPSKI, 14. Micha  Jan
RADWA SKI,  15. Oliwia Magdale-
na WRONIAK, 16. Magdalena Kami-
la KOCZERA, 17. Kacper Oskar C-
KI, 18. Nikodem Marcin GÓRNIK,
19. Maksymilian NOWAK, 20. Mira
Weronika KARAKU A, 21. Jakub
MICHA OWICZ, 22. Wojciech Pawe
MILCZANOWSKI, 23. Rafa  Micha
W GRZYNIAK, 24. Amelia Anna
W GRZYNIAK, 25. Patryk Maciej
KOZIERADZKI, 26. Stanis aw WI-
LUSZ, 27. Dawid Kamil MICHO ,28.
Weronika Julia NIEMCZYK, 29. Niko-
la Maria CIOSEK, 30. Piotr Hubert
HIPNER, 31. Maksymilian Karol
SOBOTA, 32. Aleksander Wiktor
KONIK, 33. Adam Wojciech
MOKRZYCKI

Niech te dzieci wzrastaj  w a-

sce u Boga i u ludzi, w zdrowiu

i pogodnym dzieci stwie, ciesz c

swoich rodziców i najbli szych

rozwojem fizycznym i duchowym.

Matka Bo a niech je otacza swoj

opiek .

Po nagrod  do Pana

w pierwszym pó roczu Roku

Pa skiego 2006, odeszli:

1. Lidia TOMASIK – ur. 29.02.1929;
2. Janina GALANT – 24.09.1936;
3. Maria Anna SZUBER – 24.07,1912;
4. Helena GR DZIELEWSKA –
DYMI SKA – 27.05.1912;
5. Maria KOLANO – 08.05.1920;
6. Stefania SZAJNOWSKA –
06,12.1909;
7. Boles aw CZAPOR – 21.01.1935;
8. Józef Wojciech BIGOS –
29.03.1917;
9. Henryk  NIEMCZYK – 24.05.1950;
10. Stanis awa Bronis awa CYGANIK
– 30.04.1913;
11. W adys aw KACZOROWSKI -
06.05.1916;
12. Aleksander DOBEK – 16.04.1956;
13. Micha  MICHERDZI SKI –
05.08.1919;
14. Joanna PISANIAK – 26.08.1926;
15. Eugeniusz SZAFRA SKI –
01.08.1927;
16. Zenobia Amalia GR DALSKA –
25.10.1936;
17. Józef NOWAK – 21.04.1933;
18. Emilia JANOWSKA – 18.09.1935;
19. Anna UCZE  – 18.07.1906;
20.Daniela ZANOWSKA–20.05.1931;
21. Julia HYDZIK – 30.10.1916;
22. Maria RAKOCZY – 26.02.1914;
23. Kazimierz PAC AWSKI –
19.10.1935;
24. Micha  DANI ÓW – 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 Stanis awa WIERZO-
WICZ – 31.10.1921;
30. Alina Teresa Maria JUNOSZA
JANKOWSKI – 15.04.1937;
31. Zofia Jadwiga GO DA –
12.01.1927;
32. Maria Jadwiga PRO  – 14.07.1922;
33. Zofia BRZOZOWSKA–1.05.1919;
34. Adam RYBA – 20.09.1929;
35. Halina KOWALSKA – 02.04.1940;
36. Mieczys aw ZAJ C – 05.07.1923;
37. Rozalia KIKTA – 30.07.1910;

38. Stefania GRALKA – 06.01.1965;
39. Jan SKIBA – 08.11.1945;
40. Agafia BUCZEK – 14.02.1913;
41. Katarzyna SAWKA – 13.04.1917;

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj

im wieczne spoczywanie.

Sakramentalny zwi zek ma -

e ski w pierwszym pó roczu

Roku Pa skiego 2006,

zawarli:

1. Stefan PODGÓRNY i Olga
SROKA;
2. Wojciech PIE KOSZ i Monika
STRZA KA;
3. Micha  Kazimierz GIERLACH
i Patrycja Teresa HERTIG;
4. Micha  DYDIO i Marzena Katarzy-
na JANUSZCZAK;
5. Arkadiusz CIUPA i Sabina Mag-
dalena TWORZYDLAK;
6. Artur ZAPA A i Jolanta
JAWIE ;
7. Ryszard SZKA UBA i Agnieszka
Zofia KOPE ;
8. Tomasz Maciej SLAWIK
i Agata Paulina UCZKOWSKA;
9. Marcin Damian GACKOWS-
KI i Natalia Anna GRANAT;
10.Hubert BISKUP  i Ewa Maria
BROMOWICZ;
11. Leszek KUZICKI i Ewa
ADAMSKA
12.Bogus aw Adam R PA A
i Joanna Kinga RUDY;
13.Jan Stanis aw PIECH i Mag-
dalena PIEGDO ;
14.Maciej Jacek CYGANIK
i Anna Katarzyna KOZIMOR;
15.Colin Brendan JORDAN
i Sabina Regina NIE EK

Bo e, z cz w z em niepodzielnej

mi o ci tych, którzy zawarli

zwi zek ma e ski. Ze lij swoje

b ogos awie stwo na tych

ma onków. Niech yj  zgodnie,

wierni jednej mi o ci.

Z Ksi g Parafialnych



GÓRA PRZEMIENIENIA nr 27 (151) 02 lipca 2006 r.

8

Grabie  mienia parafialnego

Po zako czeniu II wojny wiato-
wej w adza ludowa przyst pi a do gra-
bie y mienia ko cielnego. Czyni a to
w sposób chytrze przemy lany, pos u-
guj c si  odgórnymi dekretami. Przy-
k adem tego mo e by  sprawa dzier-
awy parceli nale cej do parafii,

o któr  zwróci a si  „Centrala Mi sna.
Centrala Spó dzielczo – Pa stwowa,
Oddzia  w Rzeszowie, Delegatura
w Sanoku”1 . Mia a tam powsta  „baza
zbiorcza i postojowa na byd o u yt-
kowo – hodowlane”.

Ks. Proboszcz ca  spraw  na wie-
tli  Kurii Biskupiej2 , która wst pnie
wyrazi a zgod  nanosz c swoje uwa-
gi do zaproponowanej umowy3 . Roz-
pocz  si  krótki okres u ci lania usta-

le  pomi dzy Central  Mi sn 4 , tu-
tejsz  Parafi 5  a Kuri  Biskupi , która
w miar  up ywu czasu i wiedzy, wyra-
a a swoje obawy co do sensu pozby-

cia si  tej dzia ki6 . Przez nast pne dwa
lata nic na ten temat si  nie dzia o –
tak wynika z dokumentów. 29 pa dzier-
nika 1952 roku, Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Sanoku, Referat
Spo eczno – Administracyjny, przes a
do tutejszej Parafii decyzj  o „wyw asz-
czeniu nieruchomo ci po o onych
w Sanoku przy ul. Reymonta”7 . Dnia
4 grudnia 1952 roku, Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Rzeszo-
wie, Wydzia  Spo eczno – Administra-
cyjny, przes a  do Urz du Parafialnego
„Orzeczenie o wyw aszczeniu nieru-
chomo ci”8 . Ks. Antoni Por bski,
jako proboszcz, wystosowa  pismo
„Do Odwo awczej Komisji Wyw asz-
czeniowej przy Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Rzeszowie

przez Wydzia  Spo eczno – Adm(ni-
stracyjny) Prezydium W.R.N. w Rze-
szowie9 . Pismo jest bardzo obszerne,
dok adnie nakre laj ce dotychczaso-
we post powanie, a ods ania o kr tac-
twa urz dów. Pisze ks. Proboszcz:

„Na dzie  30 pa dziernika 1952 na
godzin  10-t  przed po udniem zosta-
a zwo ana Komisja Ustaleniowa w Sa-

noku do której zaproszono przedsta-
wiciela tut. Probostwa, lecz
zaproszenie to dor czono tu dnia 30
pa dziernika 1952 o godz. 11-tej przed
po udniem, gdy ju  by o po terminie
rzeczonej komisji (godzin  dor czenia
zaznaczy em na dowodzie dor czenia)
wskutek czego Probostwo pozbawio-
ne zosta o mo no ci wyra enia swe-
go stanowiska, sprzeciwu itd.”. Ks.
Por bski jako by y pracownik Kurii
Biskupiej dobrze zna  si  na procedu-
rze post powania, wykaza  wi c do-
k adnie wszystkie luki prawne w tej
sprawie.

O dziwo, Odwo awcza Komisja
Wyw aszczeniowa przy Prezydium
WRN w Rzeszowie, uwzgl dni a od-
wo anie si  ks. Proboszcza, gdy  do-
patrzy a si  pewnych usterek w  ni-
niejszej sprawie, a powy sze pismo
podpisa  mgr Józef Winsz10 .
To nie by  jeszcze koniec tej sprawy.
W Archiwum Parafialnym znajduje si
„Decyzja o wszcz ciu post powania
wyw aszczeniowego”, z dnia 5 marca
1954 roku. Wyw aszczone nierucho-
mo ci rolne mia y przej  na Skarb
Pa stwa. Chodzi o tu o  grunty rolne
wielko ci 2 ha 17 a 28 m. kwadrato-
wych.

Kuria Biskupia poleci a ks. Por b-
skiemu „zasi gn  dalszej porady
prawnej celem uchronienia maj tku
ko cielnego od wyw aszczenia. Grunt
ten zabezpiecza Porozumienie Rz du
R.P. z Episkopatem Polskim przed ak-
tem wyw aszczenia jako konieczny
i niezb dny do utrzymania probostwa
i ksi y pracuj cych przy parafii”11 .

Duszpasterz tutejszej parafii, zgod-
nie z poleceniem swojego biskupa,
znowu zareagowa , powo uj c si  na
odpowiednie dokumenty: Dz. U,
20.03.1950, nr 9, poz. 87, art. 1,2,:

„Nie podlegaj  przej ciu ko ciel-
ne nieruchomo ci ziemskie, stanowi -

Pos uga duszpasterska

ks. Antoniego Por bskiego

(C.d. z poprzednich numerów)
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ce gospodarstwa rolne proboszczów
(art. 4, ust. 2 i 3), które Pa stwo por -
cza pe ni cym te funkcje duchownym
jak podstaw  ich zaopatrzenia.
Art. 4, pkt 2. Gospodarstwami rolnymi
proboszczów, które Pa stwo por cza
tym duchownym na podstawie art.
1 ust 2 s  nieruchomo ci ziemskie (ust
1) znajduj ce si  w posiadaniu pro-
boszczów (cho by by y oddane
w dzier aw ) w granicach do 50 ha,
a na terenie województw pozna skie-
go, pomorskiego i l skiego do 100
ha”12 . Na nic jednak zda y si  te pi-
sma, czy chwilowe przyznanie si  do
niekompetencji, skoro 24 kwietnia 1954
roku, Prezydium WRN w Rzeszowie.
Wydzia  Spo eczno – Administracyj-
ny, wysy a „Orzeczenie o wyw aszcze-
niu nieruchomo ci”, a to:
„pgr 1 kat 751/1, 751/13, i 751/15 o cz-
nej powierzchni 2 ha 17 ar 28 m. kw
wpisanych w 1wh 120 ks. gr. gm. Kat.
Sanok na rzecz Rzym. Kat. Probostwa
w Sanoku wzgl dnie na rzecz Fundu-
szu religijnego.

Wyw aszczenie nieruchomo ci
polega na odj ciu Rzym. Kat. Probo-
stwu w Sanoku wzgl dnie funduszo-
wi religijnemu prawa w asno ci z dniem
zg oszenia przez Central  Mi sn  Eks-
pozytura Okr gowa w Rzeszowie
wniosku wyw aszczeniowego t.j.
z dniem 20.VI.1952 r.-

Ustalenie odszkodowania za wy-
w aszczon  nieruchomo  nast pi na
wniosek jednej ze stron w oddzielnym
orzeczeniu. Przeciwko niniejszemu
orzeczeniu mog  strony wnie  odwo-
anie do Odwo awczej Komisji Wy-

w aszczeniowej przy Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej za
po rednictwem Wydzia u Spo eczno
– Administracyjnego Prezydium
WRN w Rzeszowie w ci gu dni 14-tu
licz c od dnia nast pnego od dor -
czenia orzeczenia wzgl dnie og osze-
nia tre ci tego  orzeczenia na urz do-
wej tablicy og osze ”13 .

Kuria Biskupia zosta a tak e poin-
formowana o tej decyzji, dlatego ks.
bp Franciszek Barda, poleca ks. Po-
r bskiemu, aby do 9 maja 1954 roku,
odwo a  si  od tej decyzji, do Odwo-
awczej Komisji Wyw aszczeniowej

przy Prezydium WRN, w Rzeszowie14.
Proboszcz parafii powo a  si  na od-
powiednie ustawy, które tu ju  zosta-
y zacytowane, a tak e na porozumie-

nie pomi dzy Komisj  Wspóln
Rz du i Episkopatu15 .

Odwo awcza Komisja Wyw aszcze-
niowa, jak atwo by o do przewidze-
nia, nie uwzgl dni a odwo ania, powo-
uj c si  na dekret z 26 kwietnia 1949

roku, Dz. U. Nr 4, poz. 31/52, „o naby-
waniu i przekazywaniu nieruchomo ci
niezb dnych do realizacji narodowych
planów gospodarczych”16 . Zarzuty
jakie postawi  ks. Antoni Por bski,
zosta y ocenione jako „chybione”.
Kolejny raz okaza o si , e nic nie war-
te s  porozumienia mi dzy Rz dem
a Episkopatem je li nie ma politycznej
woli dobrego wspó dzia ania. To wy-
stawia z e wiadectwo naszej prawo-
rz dno ci. W tym przypadku by o to
czyste bezprawie. W tamtych czasach
komuni ci liczyli si , bo w swoich r -
kach mieli aparat ucisku i przemocy.

W tym przypadku w adza komuni-
styczna okaza  swoj askawo  i ze-
zwoli a na staranie si  o dzia k  zamien-
n , co ks. Proboszcz zrobi 17 .
Podobne dzia ania dotyczy y kolej-
nych wyw aszcze , tym razem nie na
Central  Mi sn , ale na rzecz Pa -
stwowej Centrali Drzewnej18 . Proce-
dura by a taka sama jak w przypadku
Centrali Mi snej, dlatego w tym miej-
scu zostanie to opuszczone, gdy  lek-
tura tych decyzji nie jest zbyt poci -
gaj ca.  By y kolejne pisma
naszpikowane ustawami, paragrafami,
przepisami, kolejne odwo ania, co skut-
kowa o odszkodowaniem w wysoko-
ci 3.798 z  i 60 gr.19 . Okaza o si , e

by a to suma zani ona, dlatego Para-
fia wnios a odwo anie od orzeczenia
Prezydium WRN w Rzeszowie, Wy-
dzia u Spo eczno – Administracyjne-
go, z dnia 22 marca 1955 roku, o od-
szkodowaniu za wyw aszczenie
nieruchomo ci20 . Termin rozprawy
odszkodowawczej wyznaczono na
dzie  13 kwietnia 1955 roku, w Rze-
szowie. Kuria Biskupia poleci a, aby
ks. Proboszcz nie jecha  na rozpraw ,
ale skierowa  odpowiednie pismo mo-
tywuj ce swoj  nieobecno 21 .

W pi mie tym ks. Por bski powtó-
rzy  swoje dania domagaj c si  przy-
znania „odpowiedniej dzia ki zamien-
nej”22 . Werdykt S du brzmia
negatywnie, jak w wi kszo ci tego
typu przypadków: „Wniosku Rzym-
sko-Katolickiego Probostwa w Sano-
ku o przyznanie mu odszkodowania
w postaci nieruchomo ci zamiennej,
w zamian za wyw aszczon  nierucho-
mo  nie uwzgl dnia si ”23 . S d
uzna , e skoro Parafia nadal posiada

nieruchomo  roln  o powierzchni
ponad 17 ha, nie przys uguje ju  jej
dzia ka zamienna. Jak mo na nazwa
takie prawo? Prawo z odziejskie.
Ks. bp Franciszek Barda poleci
ks. Por bskiemu, aby ten odwo a  si
od powy szego orzeczenia, bowiem
„probostwo w Sanoku nie ma ani
po owy gospodarstwa 50 ha zagwa-
rantowanego ustaw  z dnia 20.03.1950
r., a grunt ten jest przeznaczony
na utrzymanie ksi y pracuj cych
przy parafii”24 .

Ks. Por bski znowu pisze odwo-
anie „Do Odwo awczej Komisji Wy-

w aszczeniowej”25 , przytaczaj c zna-
n  argumentacj .

A wyrok nadal brzmia  – wiadomo
jak – „Odwo awcza Komisja Wyw asz-
czeniowa przy Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej po rozpatrzeniu
na posiedzeniu w dniu 6 marca 1956 r.
odwo ania Probostwa Rzymsko Kato-
lickiego w Sanoku (...) postanowi a
odwo ania nie uwzgl dni  i zaskar o-
ne orzeczenie utrzyma  w mocy”26 .
Takie sentencje obok Parafii otrzyma-
y zak ady pracy, które przej y grunta

pleba skie, a to: Pa stwowa Centrala
Drzewna, Przemy l, ul. Mnisza oraz
Rzeszowskie Okr gowe Przedsi bior-
stwo Obrotu Zwierz tami Rze nymi,
Rzeszów. Tu podarujemy sobie po-
kr tne uzasadnienie.   Jakby klamr
zamykaj ca ca  spraw  by a piecz
s owna: „Decyzja niniejsza jest osta-
teczna”.

Tym podobnych spraw by o jesz-
cze kilka, ale w tym miejscu nale a o-
by ju  sko czy  z chodzeniem do s -
dów, szukaniem swoich racji, bo ich
nikt nie przyzna. W stosunku do Ko-
cio a, do jego w asno ci, wszystko

by o na NIE.
Ks. Andrzej Skiba
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 Mi osierdzie potrzeb

ludzkiego serca.
Mi osierdzie w pe nym jego wy-

miarze jest potrzebne cz owiekowi na
co dzie . Chocia  Ko ció  g osi mi o-
sierdzie Bo e od zarania swoich dzie-
jów, to jednak dopiero w XX wieku
zacz y odzywa  si  g osy domagaj -
ce si , aby t  tajemnic  Bo ego Serca
pokre li  wyra niej, aby ja wyekspo-
nowa . Jest to tym bardziej potrzeb-
ne, bo jak ju  rozwa ali my, jeste my
wielorako zagro eni i trzeba wo a
o ratunek, oparcie, zrozumienie.

Do o ywienia zainteresowania
si  mi osierdziem Bo ym przyczy-
ni y si  szczególnie siostry zakon-
ne, które by y cz sto uznawane
przez otoczenie jako sekreterki (od
„sekretu”) samego Chrystusa.
Przekaza y one zagubionej ludz-
ko ci prze ywaj cej swoje niepo-
koje or dzie mi o ci i mi osierdzia.
Wymieni  tu trzeba s. Benign  Kon-
solat  Ferrero, s. Józef  Menendez,
s. Faustyn  Kowalsk . Wymienia si
te  bli ej nieokre lon  osob wieck
o imieniu Ma gorzata.

Szczególnie wiele kontrowersji,
entuzjazmu, w tpliwo ci i obaw, wzbu-
dzi y na pewnym etapie objawienia
naszej w. s. Faustyny. Jej droga na
o tarze nie by a tak prosto. Kult Mi o-
sierdzia Bo ego zacz  si  szerzy
w Polsce i wiecie z wielka spontanicz-
no ci . W roku 1946 biskupi polscy
na czele z ks. kard. Augustem Hlon-
dem, wnie li do Stolicy Apostolskiej
pro b  o zatwierdzenie wi ta Mi o-
sierdzia Bo ego w my l objawie
s. Faustyny.

W roku 1959 Stolica Apostolska
wyda a dekret zawieszaj cy oddawa-
nie czci Mi osierdziu Bo emu w for-
mie g oszonej przez s. Faustyn . Na-
tomiast na wiosn  1978 roku wydano
nowy dekret wycofuj cy poprzednie
nakazy. Na tak  postaw  wp yn a po-
stawa polskich biskupów, którzy byli
wiadkami rozwijaj cego si  kultu

Bo ego Mi osierdzia w naszym kraju.
Trzeba powiedzie  – nie wdaj c si
w historyczno – teologiczne niuanse
– e kult Mi osierdzia Bo ego jest kul-
tem oddolnym, którego domagali si
szczególnie ludzie wieccy, czego

wyrazem mog o by  wyst pienie
p. mgra Jana Weso owskiego, który
na sympozjum teologicznym
(3-5.10.1978) przez wyborem ks. kard.
Karola Wojty y na papie a, mówi :
„…wobec zagro e  niepokoj cych
wiat wspó czesny, wielorakiego z a,

zak amania, wywracania zasad moral-
nych oraz wyzwalania najgorszych
instynktów w naturze ludzkiej ask
pokoju mo emy otrzyma  nie „jako co
nam nale nego, lecz jedynie jako wiel-
ki dar Mi osierdzia Bo ego”, o który
trzeba nieustannie b aga  Boga,

i doda : „A po- niewa  z Polski
ma wyj  iskra, która odrodzi ca y
wiat, Polska musi by  pierwsz ,

która tych wezwa  pos ucha i ca ym
skruszonym sercem Mi osierdzie przyj-
mie. Niechaj z Polski, z narodu, który
po wi ci  si  ca y Matce Naj wi tszej
i odda  si  w niewol  mi o ci, wyjdzie
ratunek dla ca ego wiata. Niechaj
specjalna delegacja czy przedstawi-
cielstwo z Polski pojedzie do Rzymu,
nie do urz dów watyka skich, lecz
bezpo rednio do przysz ego Ojca w.
– kimkolwiek On b dzie – niech jasno
przedstawi po o enie i ub aga, by zo-
sta o ustanowione wi to Mi osierdzia
Bo ego – i to nie tylko dla Polski, lecz
w a nie dla ca ego wiata. I to ju  za-
raz, teraz, nie w jakiej  przysz o ci bli-
ej nieokre lonej, lecz ju  teraz!”

S owa te zosta y wypowiedziane
12 dni przed wyborem ks. kard. K.
Wojty y na papie a. Na pocz tku 1979
roku uda a si  do Rzymu delegacja
z Polski, aby prosi  Jana Paw a II
o ustanowienie wi ta i oficjalne za-
aprobowanie ju  rozwijaj cego si  od-
dolnego kultu. Ich pro ba znalaz a
swoje odbicie  w encyklice „O Bo ym
Mi osierdziu”. Ojciec w. odpowie-

dzia  zapotrzebowaniu wiernych,
którzy domagaj c si  zatwierdzenia ju
istniej cego kultu Mi osierdzia Bo e-
go,  kieruj  si  „ ywym zmys em wia-
ry”. Lud wierny widzi w Mi osierdziu
Bo ym szans  dla swojego ocalenia
przed z em, które zewsz d go atakuje.
Ukaza  Ojciec w., e prawda o Bo ym
Mi osierdziu ma swoje odbicie
w Biblii, tam znajduje swoj  podsta-
w . Do tego do czy  trzeba ca
Tradycj  i autentyczne ycie z wiary.
Na Bo e Mi osierdzie mo na zawsze
liczy , przywodzi  je na pami  w cza-
sach upadku i zw tpienia.

Sam Chrystus nie tylko, e sam by
mi o ciwy i g osi  mi osierdzie, ale do-

maga  si  od swoich wyznawców,
by kierowali si  mi o ci  i mi osier-
dziem. Do Boga „bogatego w mi o-
sierdzie”, trzeba zwraca  si  „wo-
aniem wielkim”, w modlitwie pe nej
arliwo ci. Kiedy  kard. W ady-

s aw Rubin wyrazi  si , e „serca
ludzkie choruj  na tragiczne frustra-

cje”. Cz owiek niekiedy zatraca nadzie-
j  na lepsze jutro, bo w ci gu swojego
ycia do wiadczy  wiele bolesnych

ciosów, wi c czuje si  zawiedziony czy
nawet oszukany przez ycie. Ratunku
trzeba nam upatrywa  w Mi osierdziu
Bo ym. w. Teresa z Lisieux, karmeli-
tanka, yj ca pod koniec XIX wieku,
ofiarowa a si  Bogu, odchodz c z tego
wiata, za „naj a o niejszych grzesz-

ników” pora onych ateizmem i m k
niewiary”. Chcia a dzieli  z nimi dol
„za wyj tkiem grzechu, eby wyjedna
im mi osierdzie”. W wiecie bez Boga,
bo taki model ycia proponuje wspó -
czesnemu cz owiekowi ateizm, trzeba
wo a  o ratunek i pok ada  bezgranicz-
na ufno  w Bo e Mi osierdzie.

w. siostra Faustyna przez propago-
wanie nabo e stwa do Mi osierdzia
Bo ego ratuje ludzi od zw tpienia
i rozpaczy.

Zako czmy to rozwa anie zdaniem
wypowiedzianym przez Chrystusa do

wi tej Siostry: „Jestem Mi o ci
i Mi osierdziem samym. Dusza, która
zaufa mojemu Mi osierdziu, jest naj-
szcz liwsza, bo ja sam mam o ni  sta-
ranie”. Powtarzajmy cz sto, szczegól-
nie w chwilach trudnych czy
wkradaj cego si  zw tpienia: „Jezu,
ufam Tobie!”

Wo anie o Mi osierdzie

(C.d. z poprzedniego numeru)

Ks. Andrzej Skiba
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We czwartek, 22 czerwca,
zako czyli my obchody oktawy Bo-
ego Cia a. Pogoda nie zawsze nam

dopisa a, szczególnie na zako czenie,
kiedy to procesj  musieli my urz dzi
po naszym ko ciele.  By o to zako -
czenie z udzia em wielu dzieci, których
najcz ciej mamusie przynios y na
swych r kach, przywioz y w wózkach
czy nawet przyprowadzi y. Sypi c dy-
wan kwiatów po ko ciele wyra a y
swoj  dzieci c  rado  przemieszan
niekiedy nawet z p aczem. Takie jest
ycie dziecka: najcz ciej rado ,

a czasem i p acz. Po Mszy wi tej
i procesji nast pi o b ogos awie stwo
wianków i zió , a nast pnie b ogos a-
wie stwo tych e dzieci. Modlili my
si : „Wejrzyj, Panie, na niewinno
tych dzieci i na zatroskanie ich rodzi-
ców, b ogos aw je dzi  w swojej do-
broci; niech wzrastaj  w latach
i rozwijaj  si  w m dro ci; otoczone
Tw ask  i mi osierdziem, niech po-
znaj  i mi uj  Ciebie i niech strzeg
przykaza , aby osi gn  szcz cie
doczesne i wieczne”.

Zako czenie oktawy

Uroczysto ci Naj wi tszego Cia a i Krwi Pa skiej
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1. Nie b d  egoist  na drodze.
2. Nie b d  ostry w s owach,
czynach i gestach wobec innych
ludzi.
3. Pami taj o modlitwie i uczczeniu
w. Krzysztofa, kiedy wyruszasz

w drog . Umiej te  podzi kowa
za szcz liwie zako czon  podró .
4. Szanuj pieszych.

10 Przykaza  dla kierowców

Jeste  kierowc  na drodze i nie jeste  na niej sam. Ponad wszystkim jest

Pan Bóg Twój, wi c

 zawsze pami taj:

5. B d  trze wy.
6. Zapnij pasy – b dziesz bezpiecz-
niejszy.
7. Nie b d  brawurowy w pr dko ci.
8. Nie nara aj siebie i innych na
niebezpiecze stwo.
9. Pomagaj potrzebuj cym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisów drogo-
wych. Szanuj prac  naszej policji.


