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„Dziwiá siĊ teĪ ich niedowiarstwu.
Potem obchodziá okoliczne wsie
i nauczaá”.
Mk 6,6
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

„Wystarczy ci mojej áaski”
Jezus przez 30 lat przebywaá w Nazarecie. Byá, na pierwszy rzut oka, zwyczajnym cháopcem i máodzieĔcem. Zapewne w tym czasie nie dokonaá
Īadnego znaku ani cudu, choü chcieliby tego autorzy apokryfów, przypisujący Mu oĪywianie glinianych
ptaszków czy teĪ wskrzeszanie zmaráych rówieĞników. Jezus wyróĪniaá siĊ
wtedy jedynie szczególną dobrocią
i ĪyczliwoĞcią, ale przecieĪ i dziĞ taka
postawa nie jest zbyt pociągająca –
o wiele wiĊcej sensacji budzi wyrafinowane záo. Jezus zapewne dáugimi
godzinami pracowaá w warsztacie
Józefa (dziĞ w Ewangelii rodacy nazywają Go cieĞlą – Mk 6,3). Miaá takĪe
duĪą rodzinĊ, choü zwani dziĞ braümi
Jego: Jakub, Józef, Juda i Szymon, byli
najprawdopodobniej jego kuzynami
(Mk 6,3). W kaĪdym razie byá dobrze
znany spoáecznoĞci Nazaretu, a wieĞü

o Jego znakach budziáa u mieszkaĔców tego miasta powątpiewanie.
W ubiegáa niedzielĊ sáuchaliĞmy Ewangelii mówiącej o wielkiej
wierze, która jest podstawą cudów
(Mk 5,21-43). DziĞ jest zupeánie inaczej – mieszkaĔcy Nazaretu okazują zupeány brak wiary. A cud zakáada wiarĊ i wymaga wiary. „Twoja
wiara ciĊ uzdrowiáa” (por. Mk 5,34)
– mówi niejednokrotnie Jezus. Dla
niewierzącego cud bĊdzie jedynie
oszustwem, sztuczką lub najwyĪej
niezrozumiaáym zjawiskiem. Kto nie
ma wiary nie bĊdzie mógá spotkaü
siĊ ze zbawiającym Jezusem. Tak
staáo siĊ w Nazarecie; ludzie odrzucili Go, a On nie uczyniá tam Īadnego cudu, oprócz kilku uzdrowieĔ
(Mk 6,5).
Warto dziĞ zapytaü samego siebie: Czy moje serce jest peáne wia-

ry? Czy wierzĊ w boską moc i potĊgĊ Jezusa, Zbawiciela? Czy wiem, Īe nie czyni
On cudów na zawoáanie, na kaĪde wezwanie czáowieka, ale tylko wtedy, kiedy
to moĪe siĊ przyczyniü do jego zbawienia? Czy nie wymuszam na Nim znaków
i cudów, groĪąc w przeciwnym razie odejĞciem? Czy mam pokorĊ potrzebną,
aby ufaü Mu w kaĪdym czasie i kaĪdej
chwili Īycia?
Wiara áączy siĊ ĞciĞle z pokorą. Tylko
ludzie pokorni umieją dostrzec dziaáanie
Boga w Īyciu. Czasem Bóg doĞwiadcza
nas jakąĞ chorobą czy sáaboĞcią, aby nie
czuü siĊ zbyt mocnym, aby nie liczyü tylko na siebie. Tak staáo siĊ nawet ze Ğw.
Pawáem; otrzymaá „oĞcieĔ dla ciaáa” (2 Kor
12,7 – drugie czytanie), aby siĊ nie cheápiá swoją wiarą i mądroĞcią. „Wystarczy
ci mojej áaski” (2 Kor 12,9) – to jedno
z najpiĊkniejszych zdaĔ z listów Ğw. Pawáa. Te sáowa trzeba rozwaĪaü zawsze
w chwilach cierpienia,
odrzucenia, niepewnoĞci; kto przyjmie áaskĊ Chrystusa ten bĊdzie mógá zawsze
dostrzec dziaáanie
Boga w Īyciu. Zapomnieli o tym mieszkaĔcy Nazaretu, i nie
prosili Boga o áaskĊ
rozeznania posáannictw Jezusa. Kto zaĞ
o to prosi, nie bĊdzie
wymuszaá cudów,
nie bĊdzie obraĪaá siĊ
za
ich
brak,
ale dostrzeĪe BoĪą
miáoĞü nawet w piĊknie wschodu sáoĔca,
szeleĞcie liĞci na wietrze czy w uĞmiechu
dziecka.
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Zniewagi przeciw Niepokalanemu
PoczĊciu Maryi
(kazanie wygáoszone na naboĪeĔstwie fatimskim w lipcu)
Drodzy czciciele Niepokalanej!
W czasie kazania na naboĪeĔstwie
fatimskim w maju wyjaĞniáem istotĊ
objawieĔ fatimskich, mówiáem o tajemnicach fatimskich, a takĪe przedstawiáem na czym polega naboĪeĔstwo
V pierwszych sobót miesiąca. Polega
ono na tym, aby przez piĊü kolejnych
I sobót przystąpiü do spowiedzi Ğw.,
przyjąü komuniĊ Ğw., odmówiü czĊĞü
róĪaĔca ĞwiĊtego oraz przez 15 minut
rozmyĞlaü nad tajemnicami róĪaĔca
Ğw. i to wszystko czyniü w intencji wynagrodzenia Niepokalanej. Jest tu takĪe mowa o piĊciu zniewagach przeciw
Niepokalanej. PrzypomnĊ, Īe chodzi o:
1. obelgi przeciw Jej Niepokalanemu
PoczĊciu
2. przeciw Jej Dziewictwu
3. przeciw Jej
BoĪemu macierzyĔstwu
4. o b e l g i ,
przez które
usiáuje siĊ
w p o i ü
w serca
dzieci

obojĊtnoĞü, wzgardĊ, a nawet nienawiĞü wobec nieskalanej Matki
5. bluĨnierstwa, które zniewaĪają
MaryjĊ w Jej ĞwiĊtych wizerunkach
DziĞ chciaáem omówiü pierwszą
z tych zniewag i ukazaü, w jaki sposób
moĪemy wynagradzaü Maryi tĊ zniewagĊ. PrzypomnĊ, Īe chodzi o grzechy przeciw Niepokalanemu PoczĊciu
Maryi.
Na początek sam dogmat o Niepokalanym PoczĊciu. Zostaá on uroczyĞcie ogáoszony w 1854 roku. Mówi on
o tym, Īe Maryja zostaáa zachowana
w sposób cudowny od grzechu pierworodnego i juĪ w chwili poczĊcia byáa
od niego wolna. Uwaga! – nie chodzi
tu o to, Īe Maryja zostaáa
poczĊta w sposób cudowny, bez udziaáu
rodziców – nie.
Miaáa ona jak
kaĪdy,
ojca i matkĊ (wedáug tradycji
pozabiblijnej
nosili oni
i m i o n a
Joachim
i
Anna)
i zostaáa poczĊta
w taki sam sposób jak inni ludzie. Jednak,
jako jedyna, nie
zaciągnĊáa
w chwili poc z Ċ c i a
grzechu
pierworodnego.

Byáa wolna od chwili poczĊcia od tego
grzechu, a takĪe od wszelkich grzechów uczynkowych. Czy to oznacza,
Īe nie miaáa Īadnych pokus? Nie –
nawet Jezusa - Boga szatan kusiá. DziĊki darowi Niepokalanego PoczĊcia
potrafiáa jednak zawsze powiedzieü
szatanowi „nie” i dziĊki przywilejowi
Niepokalanego PoczĊcia byáa wolna
od wszelkiego grzechu, takĪe uczynkowego.
Dogmat ten zostaá ogáoszony
w 1854 roku, lecz wierzono niego spontanicznie od pierwszych wieków
chrzeĞcijaĔstwa. Są takĪe Ğwiadectwa
biblijne mówiące o szczególnej ĞwiĊtoĞci Maryi. Archanioá Gabriel zwiastujący jej wieĞü o wybraniu na MatkĊ Zbawiciela rzeká: „BądĨ
pozdrowiona, peána áaski” (àk 1,28).
Maryja byáa wiĊc peána áaski - choü
przecieĪ nikt z ludzi nie mógá byü peány áaski przed Odkupieniem, nikt
nie byá w stanie áaski uĞwiĊcającej
dopóki Chrystus nie ustanowiá sakramentu chrztu Ğw. i pokuty. Maryja
zaĞ byáa peána áaski, jak mówi teologia
„na mocy zasáug przewidzianej
Ğmierci Jej Syna”
KoĞcióá zawsze wierzyá, Īe Maryja
jest Niepokalanie PoczĊta. To druga
Ewa, która zdeptaáa szatana, przez
swoją ĞwiĊtoĞü i doskonaáoĞü i przez
nieskazitelną wiernoĞü Bogu. Szatan
szczególnie atakuje wiĊc dogmaty
maryjne, albowiem Ona jest dla niego
przypomnieniem, do czego sam byá
powoáany.
O czym nam przypomina dogmat
o Niepokalanym PoczĊciu? Przede
wszystkim o tym, Īe Īycie czáowieka
rozpoczyna siĊ juĪ od chwili poczĊcia.
To jest początek Īycia czáowieka!
A jeszcze wczeĞniej czáowiek istnieje
w odwiecznym zamyĞle Boga. „Zanim
począáeĞ siĊ w áonie matki znaáem
CiĊ” (Jr 1,5)– mówi Bóg do proroka
Jeremiasza. Czáowiek wiĊc istnieje
od chwili poczĊcia i jego Īycie jest
ĞwiĊte. ĝwiadczy o tym takĪe dialog
pomiĊdzy dzieümi w áonach matek
w chwili Nawiedzenia. „Oto poruszyáo siĊ dzieciątko w moim áonie”
(C.d. na s. 4)
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(C.d. ze s. 3)
(àk 1,44) – mówi ElĪbieta. Te dzieci Jezus i Jan - juĪ istniaáy i radowaáy
swoje matki i dawaáy znaü o swoim
istnieniu.
Drugą waĪną prawdĊ, którą przypomina nam dogmat o Niepokalanym
PoczĊciu jest prawda o powoáaniu
czáowieka do ĞwiĊtoĞci. „Bóg wybraá
nas przed zaáoĪeniem Ğwiata, abyĞmy
byli ĞwiĊci i doskonali przed Jego
obliczem” – pisze Ğw. Paweá w liĞcie
do Efezjan (Ef 1,4). Maryja najlepiej
zrozumiaáa tĊ prawdĊ. Maryja caáe
Īycie dąĪyáa do ĞwiĊtoĞci. Bóg wybraá
i umiáowaá ją w szczególny sposób
i przeznaczyá na MatkĊ swojego Syna.
Ocaliá ją od zmazy grzechu. Maryja jest najdoskonalsza, najczystsza
i najĞwiĊtsza. I choü nigdy jej nie
dorównamy w ĞwiĊtoĞci, bo sáabymi
ludĨmi jesteĞmy, to moĪemy przybliĪaü siĊ caáym Īyciem do tego ideaáu.
KaĪdy grzech niszczy w nas godnoĞü
dziecka BoĪego. KaĪdy grzech poniĪa
godnoĞci ludzką. Wpatrujmy siĊ
w MaryjĊ Niepokalaną i starajmy siĊ
dąĪyü do doskonaáoĞci. „ĝwiĊtymi
bądĨcie, bo ja jestem ĞwiĊty”
(Kpá 11,45) – mówiá Pan Bóg juĪ
w Starym Testamencie. Tym bardziej
mówi to do nas przez Chrystusa, jego
wezwanie dosko-

naáej miáoĞci, wzór Īycia i przez MaryjĊ swoja MatkĊ.
Kto najbardziej sprzeciwia siĊ dogmatowi Niepokalanego PoczĊcia?
Przede wszystkim ci, którzy nie potrafią poszanowaü Īycia ludzkiego.
Ci, którzy walczą o prawo tzw. „wyboru”, prawo do aborcji, eutanazji,
którzy mówią, Īe Īycia czáowieka
chorego, niepeánosprawnego jest
bezwartoĞciowe. To ludzie, którzy
zabili we sobie delikatnoĞü i wraĪliwoĞü na Īycie, którzy uwaĪają,
Īe czáowiekowi wszystko wolno.
To takĪe ludzie o tzw. mentalnoĞci antykoncepcyjnej, która przedstawia
poczĊte Īycie jako wroga dla wolnoĞci czáowieka, a ubóstwia przyjem-

noĞü, która nie dostrzega, Īe dawcą
Īycia jest Bóg, a samo Īycie jest
najwiĊkszym i niezasáuĪonym darem.
Przyczyną tego jest egoizm i myĞlenie
jedynie o sobie i o wáasnych przyjemnoĞciach i korzyĞciach. Maryja bardzo cierpi z powodu takiego
podejĞcia do Īycia i chce nas
przekonaü do umiáowania tego
najwiĊkszego daru, jakim jest Īycie, od poczĊcia
aĪ do naturalnej
Ğmierci.
Ponadto bluĨnią imieniu Maryi
Niepokalanej ci,

wybraá, abyĞmy byli ĞwiĊci i doskonali przed Jego obliczem”.
To jest naszym celem, przebywanie
w niebie wraz z Bogiem, który jest
doskonaáy i tylko czáowiek oczyszczony ze záych skáonnoĞci moĪe oglądaü
jego oblicze Nie dajmy siĊ zwieĞü,
ale mimo wszelkich trudnoĞci starajmy siĊ dąĪyü
do ĞwiĊtoĞci; w tej
drodze przewodzi nam
Maryja, jako wzór Īycia
wedáug BoĪego zamiaru.
Dzisiaj chcemy wiĊc
wynagradzaü i przepraszaü
za grzechy wáasne i za
grzechy wszystkich ludzi:
- za niedostrzeganie,

którzy gardzą ĞwiĊtoĞcią. Jest wielu ludzi, którzywykreĞlili ze swego
sáownika pojĊcie ĞwiĊtoĞci, którzy
uwaĪają, Īe liczy siĊ jedynie przyjemnoĞü i uĪycie. Tak powstaá styl Īycia
zwany hedonizmem, który przyjemnoĞü uwaĪa za najwiĊkszą
Īyciową wartoĞü. DąĪenie do ĞwiĊtoĞci zaĞ nakazuje opanowanie záych
skáonnoĞci, namiĊtnoĞci, wad; wymaga wiĊc wysiáku i trudu, który jest
niewygodny hedonistom.
OĞmieszają wiĊc oni wszelkie
wartoĞci moralne, cnoty, wymagania,
a szczególnie ĞwiĊtoĞü. Maryja,
jako wzór ĞwiĊtoĞci jawi siĊ im jako
przeciwnik, którego trzeba atakowaü.
Szatan, wróg Boga i ĞwiĊtoĞci,
podpowiada, w jaki sposób walczyü
z wszelką ĞwiĊtoĞcią. „Bóg nas

Īe Īycie jest darem BoĪym
- za brak poszanowania Īycia ludzkiego
za
grzechy
zabijania
nienarodzonych i nieuleczalnie
chorych
- za myĞlenie tylko o sobie i wáasnej
przyjemnoĞci
- za brak wytrwaáego podąĪania
do ĞwiĊtoĞci
- za lekcewaĪenie grzechu, nawet
tego najmniejszego
- za zapominanie, ze naszym ostatecznym celem jest niebo, gdzie kaĪdy
musi byü ĞwiĊty i doskonaáy
przed Bogiem.
ProĞmy MaryjĊ, wzór ĞwiĊtoĞci,
aby wstawiaá siĊ za nami i wyprosiáa
nam áaskĊ prawdziwej ĞwiĊtoĞci.
Ks. Tomasz Grzywna
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Woáanie o miáosierdzie
(C.d. z poprzedniego numeru)

Ojciec, peáen miáoĞci
miáosiernej
Wzruszający jest ostatni punkt
encykliki „Dives in misericordia”,
w którym Jan Paweá II woáa, Īe „KoĞcióá nie moĪe zapomnieü o modlitwie,
która jest woáaniem o miáosierdzie Boga
wobec wielorakiego záa, jakie ciąĪy nad
ludzkoĞcią, i jakie jej zagraĪa” (n. 15).
Trzeba odznaczaü siĊ postawą ĪarliwoĞci modlitewnej. Byáa ona szczególną
troską Ojca ĝwiĊtego, dziĞ Sáugi BoĪego, Jana Pawáa II. W dobie wielorakich zagroĪeĔ trzeba woáaü o miáosierdzie Boga dla ludzkoĞci.
Czáowiek jest istotą potrzebującą
pomocy. Widaü to przez caáe Īycie czáowieka, a szczególnie w dzieciĔstwie.
Kiedy Ğw. TeresĊ od Dzieciątka Jezus
zapytano, jak zachowa siĊ wobec Boga
w momencie Ğmierci, odpowiedziaáa:
„RĊce moje wyciągnĊ, pokaĪĊ Mu swoje dáonie i powiem: BoĪe, moje rĊce są
puste, gotowe do czerpania, napeánij
je miáosierdziem swoim”. Czáowiek jest
zawsze dzieckiem woáającym o pomoc.
Czesáaw Miáosz napisaá, Īe „czáowiek
to istota wspomagana”. Jest tą istotą,
która zdolna jest wyciągnąü rĊce i czerpaü z BoĪego miáosierdzia. Tylko Bóg
jest zdolny zaspokoiü w peáni czáowieka i zaradziü jego odwiecznym gáodom.
Chrystus umierając na krzyĪu woáaá:
„Ojcze, w rĊce Twoje oddajĊ ducha”.
Tym sáowem „Ojcze”, przemówiá do
Ojca w imieniu nas wszystkich. Daá nam
Ojca: „WstĊpujĊ do Boga mojego
i Boga waszego, Ojca mojego i Ojca
waszego”. Bóg jest naszym Ojcem.
Syn BoĪy nauczyá nas modlitwy
„Ojcze nasz”. To jest wáaĞnie odezwanie siĊ dziecka do Ojca. To wejĞcie
w zaĪyáą miáoĞü i miáosierdzie. ĩyü
bez Ojca jest bardzo ciĊĪko, o czym
przekonaá siĊ marnotrawny syn, który
upatrywaá swoje szczĊĞcie w uniezaleĪnieniu siĊ od ojca, przez zerwanie
wiĊzów rodzinnych.
Grzech powoduje zerwanie áącznoĞci z Ojcem. Jest niewiernoĞcią. Bóg
jest wierny swojej miáoĞci wzglĊdem
czáowieka. Jest Peánią doskonaáoĞci.
On ma wszystko, „ale jest coĞ, co moĪe
jak gdyby wzbogaciü Boga, mianowi-

cie jest to powrót czáowieka – jego
dziecka do Niego, powrót syna marnotrawnego. Kiedy Bóg przyjmuje
syna, kiedy odzyskuje syna, staje siĊ
jak gdyby bogatszy. MoĪna wiĊc
jak gdyby ubogaciü Boga powrotem
do Miáosiernego Ojca. Bóg najbardziej
bowiem chce nam przebaczaü,
chce wyraĪaü wobec nas swoje
miáosierdzie”.
Bóg chce byü dla czáowieka do
koĔca miáosierny. To wzruszające, kiedy uĞwiadamiamy sobie, Īe niejako
bogacimy Boga swoim powrotem
do Niego, a przecieĪ On jest „bogaty
w miáosierdziu swoim”. CzĊsto
w Īyciu naszym doĞwiadczamy owej
miáoĞci miáosiernej, a najczĊĞciej wtedy, kiedy z niej korzystamy, kiedy wracamy do Boga-Ojca. Powroty mogą
byü róĪne: z niewiary do wiary, z grzechu do áaski, z obojĊtnoĞci do gorliwoĞci, z nieprzyjaĨni do przyjaĨni. Sami
przeĪywamy nawrócenie tylekroü, ilekroü wyzwalamy siĊ z przeciĊtnoĞci,
opieszaáoĞci, duchowego letargu do
stanu gorliwoĞci. Wracaü umieją
nawet ĞwiĊci. ĝw. Franciszek z AsyĪu, woáaá: „MiáoĞü nie jest kochana!,
a Ğw. Augustyn bolaá: „O MiáoĞci,
dlaczego tak póĨno CiĊ pokochaáem!.
W teologii protestanckiej grzech
bywa ukazywany jako spopielenie
czáowieka, unicestwienie go. KoĞcióá
ĞwiĊty naucza, Īe czáowiek nigdy siĊ
nie unicestwia caákowicie, gdyĪ jest
istotą wolną i rozumną. Zawsze moĪe
siĊ odnowiü, odnaleĨü, gdyby nawet
na zgliszczach swojego Īycia rozpaliá
iskrĊ dobra, okruszynĊ swojej dobroci i swojej dobrej woli. Tragiczny jest
los czáowieka, który nie chce siĊ podnosiü, który trwa w grzechach, który
stanąá na jakiejĞ duchowej mieliĨnie.
„WstanĊ i pójdĊ do ojca” – taka
powinna byü postawa kaĪdego z nas.
Powiem ojcu: „Zgrzeszyáem przeciw
niebu i przeciwko tobie”. Trzeba
zawierzyü i zaufaü BoĪemu miáosierdziu, uznaü swój grzech, jego záoĞü
i Īaáowaü, Īe dopuĞciáem siĊ zdrady
miáosiernego Ojca. Modlitwa o miáosierdzie naleĪy do najpiĊkniejszych:
BoĪe, oddajĊ Ci moje grzechy,
Ty je przyjmij, przebacz mi! OkaĪ mi,
Panie, swoje miáosierdzie!”
Tragedią dla Judasza byáo to,

Īe grzech zdrady Chrystusa zachowaá
dla siebie, nie otworzyá swojego serca. Innym okazaá siĊ Ğw. Piotr. Trzeba
czĊsto wpatrywaü siĊ w swoje sumienie. Zupeánie inaczej problem ten
widziaá ateista Sartre: „PrzeklĊty,
kto skruchĊ czuje”. Nietzsche stawia
sobie pytanie: „Co zwie siĊ Īyciem?
ĩyü – to znaczy (…) byü okrutnym
i nieubáaganym dla wszystkiego, co
w nas sáabym i starym siĊ staje, i nie
tylko w nas, Īyü – znaczy wiĊc: byü
bez miáosierdzia dla umierających,
nĊdzarzy i starych? Ciągle byü mordercą? A przecieĪ stary MojĪesz rzeká:
nie zabijaj”. To przecieĪ on gáosiá,
Īe trzeba „zabiü Boga”, aby mógá
Īyü nadczáowiek. Przeczyá istnieniu
Boga, a jednak woáaá do Niego: „O nie,
powróü, przyjdĨ! PrzecieĪ ku Tobie
páyną wszystkie Ĩródáa mych áez.
Ostatni serca mego páomieĔ – dla
Ciebie zapáonąá. O powróü, przyjdĨ,
Nieznany BoĪe mój, mój bólu,
ostatnie szczĊĞcie me”.
Nauka dla nas jest prosta, jasna:
- czĊsto wglądaü w swoje sumienie;
- odwracaü siĊ od okazji do grzechu;
- nie trwaü w grzechach;
- w pokorze woáaü o BoĪe miáosierdzie;
- dziĊkowaü Bogu za kaĪde zwyciĊstwo nad záem;
- prosiü o wytrwanie w dobrem.
Na tym zakoĔczyliĞmy cykl dziewiĊciu rozwaĪaĔ na temat BoĪego Miáosierdzia. Nie moĪemy jednak zakoĔczyü korzystania z BoĪego
Miáosierdzia, z Īarliwej modlitwy
o BoĪe Miáosierdzie.
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14 Niedziela zwykáa – 09.07.2006.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe odprawimy dziĞ o godzinie 17:30. Zapraszamy czcicieli Matki BoĪej i Jezusa.
2. We wtorek przypada Ğw. Benedykta, patrona Europy. Modliü siĊ bĊdziemy za nasz kontynent, który tak mocno oddaliá siĊ od Boga, gdzie jego
mieszkaĔcy czĊsto zapominają o Nim,
„Īyjąc tak, jakby Boga nie byáo”.
3. Trwają prace przy tynkowaniu wieĪy koĞcielnej od strony chóru. WieĪa
nie byáa tynkowana od chwili postawienia koĞcioáa. Zostaáa takĪe wymieniona pewna czĊĞü cegáy, która w cią-

gu dáugich lat ulegáa zniszczeniu, rozsypaáa siĊ. Zostaáy ukoĔczone prace
przy wzmacnianiu sklepienia naszego
koĞcioáa. Informujemy o tym i jednoczeĞnie dziĊkujemy za ofiary jakie
w dniu dzisiejszym zbieramy na ten cel.
Niech Pan Bóg Wam wszystkim báogosáawi za hojnoĞü dáoni i serca dla
tej Ğwiątyni. W tym tygodniu montowaü bĊdziemy jeden z dwóch kandelabrów, które znajdują siĊ przy gáównym oátarzu, a które są w renowacji.
Trwają teĪ prace jak widzimy przy odnawianiu i konserwacji naszych stalli.

Intencja Misyjna ĩywego RóĪaĔca
na miesiąc lipiec
Aby na terenach Misyjnych róĪne grupy
etniczne i religijne Īyáy w pokoju i razem
budowaáy spoáeczeĔstwo, kierujące siĊ
wartoĞciami ludzkimi i duchowymi

Intencje w tygodniu
Od 10.07 do 16.07. 2006r.
Poniedziaáek– 10.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Stanisáaw i Aniela Hydzikowie.
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
Wtorek – 11.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Maria i Antoni JĊdrzejowscy.
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
ĝroda – 12.07
6.30 dziĊkczynna w 26 rocznicĊ Ğlubu
Anny i Mariana z proĞbą o báogosáawieĔstwo BoĪe i opiekĊ Matki NajĞwiĊtszej dla rodziny.
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Roch Koncewicz (greg.).
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
Czwartek - 13.07
6.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Roch Koncewicz (greg.).
18.00 Radio Maryja.
Piątek – 14.07
6.30 + Leon.
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Roch Koncewicz (greg.).
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
Sobota – 15.07
6.30 + Kazimiera, Jan, Janusz.
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Roch Koncewicz (greg.).
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).

ĝw. Benedykt

Niedziela – 16.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
8.00 .........................................................
9.30 + Katarzyna i Antoni Mikoáajek.
11.00 za parafian.
12.30 + Anna i Piotr .
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
20.00 + Roch Koncewicz (greg.).
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Misja w Kamerunie
Rozmowa z ks. Wiesáawem Mareckim, kapáanem naszej diecezji,
byáym wikariuszem w Sanoku, od
2 lat misjonarzem w Kamerunie
- KsiĊĪe Wiesáawie, proszĊ opowiedzieü o swojej parafii.
- Nasza parafia Betare-Oya naleĪy do
diecezji Bertoua w Ğrodkowo-wschodnim Kamerunie, i jest oddalona od stolicy diecezji okoáo 180 km. W BetareOya jest siedziba naszej misji – koĞcióá,
plebania, oĞrodek zdrowia prowadzony przez polskie siostry Michalitki,
szkoáa katolicka. Dodatkowo do obsáugi mamy 24 wioski, do najdalszej
jest 110 km. Jest nas na misji dwóch
kapáanów – mój kolega z rocznika
w seminarium ks. Mirosáaw Dubiel i ja
oraz miejscowy czarnoskóry kleryk.
- Jak poruszacie siĊ po terenie
swoje misji?
- Mamy samochód – terenową ToyotĊ – ufundowany przez organizacjĊ
misyjną MIVA z Austrii, który dojedzie wszĊdzie. Bez tego samochodu
dotarcie do niektórych rejonów byáoby niemoĪliwe. Są káopoty z paliwem,
które jest bardzo drogie i pocháania
wiĊkszą czĊĞü naszego budĪetu. Do
stacji benzynowej jest aĪ 180 km
(w Bertoua - tam gdzie i ma siedzibĊ
nasza diecezja), dlatego jadąc tam trzeba zabieraü je nie tylko do baku, ale
takĪe i do dodatkowych zbiorników.
A trzeba wszĊdzie dotrzeü, choü raz
na jakiĞ czas. W jednej z wiosek budujemy teĪ plebaniĊ, a w innej kaplicĊ,
za pieniądze zebrane w diecezji przemyskiej podczas peregrynacji obrazu
Matki BoĪej CzĊstochowskiej.
- Jak wygląda praca duszpasterska
misjonarzy w Betare-Oya?
- W niedzielĊ jeden z nas odprawia
mszĊ Ğw. na miejscu, a drugi jedzie do
którejĞ z wiosek. Staramy siĊ teĪ odwiedziü kaĪdą wioskĊ w poszczególnych okresach liturgicznych. W czasie takich odwiedzin spowiadamy,
chrzcimy, udzielamy sakramentu maáĪeĔstwa i odprawiamy MszĊ Ğw.
- Z czego utrzymują siĊ wasi parafianie?
- WiĊkszoĞü ludzi jest bardzo biednych. PoĪywienie zapewniają sobie
przez pracĊ na roli, na szczĊĞcie nikt
nie gáoduje, albowiem nie ma u nas

suszy, która niszczyáaby uprawy. Podstawową uprawą jest maniok, stanowiący bazĊ poĪywienia. Poza tym uprawia siĊ kukurydzĊ, pomidory, orzeszki
ziemne. Ludzie hodują takĪe Ğwinie
i kozy. Nieco lepszą pozycjĊ spoáeczną mają urzĊdnicy i pracownicy szkoáy, bo oni otrzymują pensje paĔstwowe. Pewna czĊĞü ludnoĞci, jednak
przede wszystkim są to muzuámanie,
zajmuje siĊ handlem.
- Jaki klimat panuje w waszej misji? Jaka jest fauna i flora?
- Panuje tu gorący klimat – caáy rok
jest ponad 30 stopni Celsjusza. Są dwie
pory roku – sucha (listopad – marzec)
i deszczowa (kwiecieĔ – paĨdziernik),
kiedy to codziennie intensywnie pada
deszcz, oczywiĞcie nie caáy dzieĔ, lecz
przez kilkadziesiąt minut. W naszym
terenie dominuje sawanna. Są to wysokie trawy porastające ogromne prze-

strzenie, gdzieniegdzie pojawi siĊ jakieĞ drzewo. Dzikich zwierząt praktycznie juĪ nie ma, wszystkie zostaáy wybite. Lwy i Īyrafy widziaáem jedynie
raz, gdy byáem w parku narodowym
na póánocy kraju. Dosyü daleko jest
takĪe do dĪungli.
- Czy dotaráy juĪ do Afryki osiągniĊcia cywilizacji?
- OsiągniĊcia cywilizacji są dostĊpne
szczególnie w duĪych miastach.
W naszej miejscowoĞci, która liczy
okoáo 5 tysiĊcy mieszkaĔców,
wiĊkszoĞü ludzi jest bardzo biednych.
Jest sieü elektryczna, ale ogóáu mieszkaĔców nie staü na jej uĪywanie.
Muzuámanie przewaĪnie są bogatsi,
wiĊkszoĞü z nich ma telewizor.
Biedniejsi, aby np. oglądnąü mecz
reprezentacji Kamerunu, muszą udaü
siĊ do baru. Domy budowane są
(C.d. na s.8)
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- Staram siĊ zawsze pamiĊtaü o swoim
posáannictwie misyjnym. Ludzie
w Kamerunie są bardzo otwarci,
goĞcinni, cháonni wiary, choü jeszcze
wiele jest w nich pogaĔskich przyzwyczajeĔ. Cieszy to, Īe jest coraz wiĊcej
powoáaĔ tubylczych, tak, Īe za niedáugi czas juĪ nie bĊdą potrzebni misjonarze z innych krajów.
- DziĊkuje za rozmowĊ i ĪyczĊ wielu
áask BoĪych w dalszej misyjnej
posáudze

Rozmawiaá ks. Tomasz Grzywna
(C.d. ze s.7)
z pustaków wyrobionych z gliny,
poáączonych zaprawą z ziemi. Dachy
są kryte liĞümi palmowymi, bogatsi zaĞ
pokrywają je blachą. DostĊpu do
Internetu nie ma, telefonów teĪ jeszcze nie mamy, ale obecnie budowany
jest maszt dla sieci komórkowej.
Ze stolicą diecezji mamy kontakt
przez radio, na jego falach podawane
są ogáoszenia. Kupiü teĪ nie wszystko moĪna, dostĊpny jest powszechnie maniok, pomidory, banany;
moĪna teĪ kupiü sprowadzany zza
granicy chleb (bagietki). Poza tym,
aby coĞ zakupiü trzeba wyruszaü do
wiĊkszego miasta.
- Jakie troski przeĪywa misjonarz
w Kamerunie?
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„Bieszczadzka Pani witaj nam…”
DzieĔ pierwszego lipca 2006 roku,
sobota. W stronĊ Ustrzyk Dolnych –
Jasienia suną samochody osobowe,
autokary. Gospodarze tego bieszczadzkiego, urokliwego zakątka, zaprosili nas na uroczystoĞci związane
z koronacją Obrazu Matki BoĪej Bieszczadzkiej. W sposób modlitewny spĊdzamy czas oczekiwania na gáówną
MszĊ ĞwiĊtą koronacyjną, której
o godzinie 18:00, przewodniczyá bĊdzie
ks. abp Józef Michalik, metropolita
przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. IdĊ do niewielkiego koĞcioáa, aby siĊ pomodliü.
Przed wejĞciem spoglądam na ciemną
tablicĊ z oráem w koronie, na której
widnieje data: 1951 – 2001. W 50 rocznicĊ przymusowego wysiedlenia
z ojcowizny ludnoĞci polskiej gmin:
Beáz, Chorobrow, Krystynopol,
Ufnów, WarĊĪ, czĊĞci Sokala do powiatu ustrzyckiego i innych stron Polski, przodkom w hoádzie, potomnym
ku pamiĊci, Matce BoĪej za opiekĊ
w trudnych czasach, staraniem Związku Wysiedlonych, Ustrzyki Dolne –
JasieĔ - sierpieĔ 2001. Na koĞciele zaĞ
napis umieszczony na trwaáe dla
potomnych: „Matko wysiedlonych
z Ojczyzny”. Jest to zarazem przejaw
hoádu dla tych ludzi sprzed póá
wieku.
Zespóá klerycki jako pieĞĔ na wejĞcie, w oczekiwaniu na rozpoczĊcie
Mszy ĞwiĊtej, Ğpiewa: „Bieszczadzka
Pani, witaj nam, Królowo nasza witaj
nam, przed Tobą stoi wierny lud,
podziwiaü Twej miáoĞci trud”. Przy tym
Ğpiewie do kaplicy polowej piĊknie
wystrojonej, po czerwonym dywanie
– chodniku, wchodzi uformowany zastĊp straĪaków ze sztandarami, których
naliczyáem dziesiĊü. Idzie okoáo trzydziestu piĊciu kapáanów na czele z ks.
arcybiskupem Józefem Michalikiem,
metropolitą przemyskim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, który wraz z kilkoma najbliĪszymi
kapáanami udaje siĊ do niewielkiego
koĞcioáa, gdzie znajduje siĊ Cudowny
Wizerunek Matki BoĪej, której skronie w czasie Mszy ĞwiĊtej przyozdobi
koronami poĞwiĊconymi przez Benedykta XVI podczas jego pielgrzymki
do Ojczyzny. Trwa chwila jakiegoĞ
napiĊcia, oczekiwania na pojawienie

siĊ Pani Bieszczadzkiej, jak nazywa
Lud BoĪy tutejszą MadonnĊ. Wychodzą. W piĊknych, záoconych ramach,
ukazuje siĊ Matka BoĪa, której Obraz
niesie oĞmiu mĊĪczyzn jednakowo
ubranych z biaáą szarfą z prawego na
lewy bok. A Klerycki zespóá nadal
Ğpiewa radoĞnie, aby za chwilĊ podjąü starodawną pieĞĔ „Z dawna Polski TyĞ Królową”. Echo tej pieĞni niesie siĊ daleko, ginie gdzieĞ
w otaczających lasach, nad którymi,
ponad ich grzbietami przewalają siĊ
ciemne chmury, jakby za chwilĊ miaáo
padaü. „Witaj, Maryjo, niebios Królowo, Bieszczadzka Pani wĞród swych
dzieci witaj” – to wzruszający Ğpiew
wiernego ludu, podczas gdy Ksiądz
Arcybiskup okadza oátarz ofiarny,
aby za chwilĊ rozpocząü MszĊ ĞwiĊtą. Po pozdrowieniu dzieciĊcy
gáos wita Dostojnego Celebransa:
„Dzisiaj ludzi wiele,
dzwony biją przy koĞciele,
nawet sáonko siĊ uĞmiecha,
Īe Ksiądz Arcybiskup tu przyjechaá.
WiĊc serdecznie Go witamy
w Sanktuarium miĊdzy nami.
On nas pobáogosáawi
i MszĊ ĞwiĊtą nam odprawi,
a Pani Bieszczadzkiej korony zostawi”.
Wszystko siĊ zgadzaáo, ale „sáonka” w tym dniu to nie byáo. SiedzieliĞmy na wąskich, drewnianych áaweczkach, które áatwo wchodziáy

w rozmokáą ziemiĊ.
„Ekscelencjo, najdostojniejszy
nasz Pasterzu! – zaczyna przedstawiciel tamtejszej wspólnoty parafialnej.
W imieniu wszystkich parafian witamy CiĊ w naszym Sanktuarium i prosimy, byĞ zaáoĪyá korony na skronie
Matki BoĪej Bieszczadzkiej, a zarazem
polecamy Jej opiece Ciebie i wszystkie dzieáa, które dokonują siĊ w koĞciele. Obiecujemy, Īe bĊdziemy
prosiü o wstawiennictwo u Jezusa”.
Gáos zabiera Kustosz Sanktuarium:
„DziĞ Bieszczady chylą czoáa przed
swoją Królową. Oto za kilka chwil na
Jej skroniach zostaną wáoĪone korony, korony, które potwierdzą na ziemi
Jej królewską obecnoĞü wĞród nas.
Wielu z nas przychodzi do Niej,
aby báagaü i prosiü o potrzebne áaski.
JuĪ od tylu lat, tu, w tym Sanktuarium
klĊka, przed Jej Obliczem niejednokrotnie wypáakuje siĊ i prosi o to,
aby Ona wspieraáa. DziĞ równieĪ przybyliĞmy tu, aby oddaü Jej pokáon. Dlatego bardzo serdecznie pragnĊ powitaü naszego Pasterza, Arcybiskupa
Józefa Michalika, MetropolitĊ Przemyskiego, który wáoĪy na skronie naszej
Matki, Królowej Bieszczad, korony.
PragnĊ powitaü Ojca Generaáa Zgromadzenia ĝwiĊtego Michaáa Archanioáa, ks. Kazimierza Radzika wraz z radą
Generalną, z KsiĊdzem Asystentem
(C.d. na s.10)
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(C.d. ze s.9)
Generalnym, z KsiĊdzem Ekonomem
Generalnym. PragnĊ powitaü KsiĊĪy
Praáatów, KsiĊĪy Dziekanów, naszego
ksiĊdza dziekana Józefa BieĔka, naszego wicedziekana ks. Romana Szczupaka, który przybyá z pielgrzymką.
PragnĊ powitaü Kapáanów ze Zgromadzenia ĝwiĊtego Michaáa Archanioáa,
Diakonów, Kleryków. PragnĊ bardzo
serdecznie powitaü KsiĊĪy Rodaków,
którzy pochodzą z tej parafii. Dwóch
z nich, najmáodszych, niosáo dziĞ korony Matki BoĪej – niosáo do oátarza.
PragnĊ powitaü tych Rodaków, którzy przybyli z dalekich stron, a którzy
zawsze na ten odpust przybywają.
Witam takĪe Kapáanów tak licznie przybyáych na tĊ uroczystoĞü. Bardzo serdecznie witam StraĪ PoĪarną z pocztami sztandarowymi, jak równieĪ
wszystkich Was, Pielgrzymów, Parafian. Witam Was, bo kochacie MatkĊ
NajĞwiĊtszą, pragniecie niejednokrotnie Jej cudu, aby Ona zawsze otaczaáa
Was swoim opiekuĔczym páaszczem.
W tej intencji bĊdziemy siĊ dziĞ modliü, aby Jej macierzyĔskie spojrzenie
miaáo nas zawsze w opiece, aby kaĪde
sáowa, które wypowiadamy do Niej,
Ona kierowaáa do Jezusa, aby Jezus
nam báogosáawiá. Dlatego przygotujmy siĊ do tej Eucharystii, do tego historycznego momentu, kiedy Jej Oblicze spogląda na nas wszystkich.
Zwracam siĊ z wielką proĞbą, do Jego

Ekscelencji, Arcybiskupa Józefa
Michalika, o wáoĪenie na skronie
Maryi koron, które poĞwiĊciá Benedykt XVI w czasie
pobytu w Polsce”. To dla historii.
Metropolita
szerokim wstĊpem rozpoczyna
sprawowanie Eucharystii. Czytania mszalne są
specjalnie dobrane na tĊ wyjątkową uroczystoĞü.
„… A kiedy kapáani wyszli z Miejsca ĝwiĊtego, obáok wypeániá dom
PaĔski. Kapáani
nie mogli pozostaü i peániü swej sáuĪby z powodu
tego obáoku, bo chwaáa PaĔska napeániáa dom PaĔski. (…). Czy jednak naprawdĊ zamieszka Bóg na ziemi? PrzecieĪ niebo i niebiosa najwyĪsze nie
mogą CiĊ objąü, a tym mniej ta Ğwiątynia, którą zbudowaáem. ZwaĪ wiĊc na
modlitwĊ Twego sáugi i jego báaganie,
o Panie, BoĪe mój, i wysáuchaj to woáanie i tĊ modlitwĊ, w której dziĞ Twój
sáuga stara siĊ ubáagaü CiĊ o to,
aby w nocy i w dzieĔ Twoje oczy
patrzyáy na tĊ ĞwiątyniĊ”(1 Krl 8,1011; 27-29). GáĊboki, przejmujący tekst,
który moĪna odnieĞü i do Matki NajĞwiĊtszej, aby Jej dobre oczy miaáy
wzgląd na wszystkie báagające i wypatrujący pomocy nasze serca. Chciaáoby siĊ dopowiedzieü: Maryjo, roztaczaj nad nami, Twoimi duchowymi
Ğwiątyniami, swoja matczyną opiekĊ.
Wspomagaj nas w dzieĔ i w nocy, nieustannie.
„IdĨmy z radoĞcią na spotkanie
z Panem” – te sáowa refrenu z Psalmu
responsoryjnego w dniu dzisiejszym
mają szczególny walor. One zapraszają nas do radoĞci, bo Pani Bieszczadzka, która jest tak blisko ludu tam mieszkającego, prowadzi wszystkich
do swojego Syna, Jezusa.
Lektorka podejmuje czytanie
z Pierwszego Listu Ğw. Piotra Apostoáa. Sáuchamy z uwagą: „Miejcie
wytrwaáą miáoĞü jedni ku drugim,
bo miáoĞü zakrywa wiele grzechów.

Okazujcie sobie wzajemną goĞcinnoĞü
bez szemrania! Jako dobrzy szafarze
róĪnorakiej áaski BoĪej sáuĪcie sobie nawzajem tym darem, jaki kaĪdy otrzymaá. JeĪeli kto ma dar przemawiania,
niech to bĊdą jakby sáowa BoĪe! JeĪeli
kto peáni posáugĊ, niech to czyni mocą,
której Bóg udziela, aby we wszystkim
byá uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwaáa i moc na wieki wieków. Amen” (4,8-11). – Tak, to miejsce
jest naprawdĊ goĞcinne, przepeánione
miáoĞcią Boga i ludzi, bo taka jest rola
Maryi. Ona, tak goĞcinna Gospodyni
tego uroczego zakątka Bieszczadów,
zaprasza wszystkich – bez wyjątku.
Ona w tym miejscu przemawia swoim
sercem i swoimi czynami. Ona w tym
miejscu ukazuje nam drogĊ do Chrystusa. Ona w tym Miejscu uczy nas
jak wielbiü NajwyĪszego, wyĞpiewując „Magnificat”, który przedáoĪyá nam
pod rozwagĊ diakon w àukaszowej
Ewangelii (1,39-56).
Gáos zabiera Metropolita; gáos na
który w tym miejscu, i w tym dniu tak
wszyscy czekamy. Zdajemy sobie sprawĊ, Īe jest to chwila historyczna, bowiem koronacje Obrazów koronami
papieskimi, nie zdarzają siĊ zbyt czĊsto. Czy jeszcze kiedykolwiek przeĪyjĊ
podobną uroczystoĞü? – pytam sam
siebie. SkrzĊtnie zapisujĊ na taĞmie
kazanie naszego KsiĊdza Arcybiskupa. Potem jeszcze trzeba przepisaü i podzieliü siĊ z moimi Parafianami. CzyniĊ
to z myĞlą, o Was, Drodzy Parafianie
oraz Czytelnicy naszej gazetki. Dla mnie
jest to poniekąd potrzeba serca, bowiem pamiĊtam rok 1968. Byáem wtedy
na drugim roku studiów filozoficzno –
teologicznych w PrzemyĞlu. TuĪ przed
samymi wakacjami ks. bp Ignacy Tokarczuk postanowiá, aby tak wielce
szanowany i czczony przez kleryków i
profesorów cudowny Obraz
z Rudek, który znalazá swoje miejsce
w seminarium, powróciá do mieszkaĔców przesiedlonych z dawnych, przedwojennych naszych granic. Widziaáem
przy poĪegnaniu ázy ówczesnego
naszego rektora, ks. dra Michaáa
JastrzĊbskiego. Dla nas, máodych wtedy ludzi, byáo to wielkie przeĪycie.
Miaáem wraĪenie, Īe odeszáa Matka,
poszáa do swoich wygnaĔców.
Widocznie tam byáa im bardziej
potrzebna, aby koiáa ich ból przykrych
doĞwiadczeĔ.
C.d.n.
Ks. Andrzej Skiba
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Nagroda dla zespoáu SOUL
21 czerwca br. w Wojewódzkim
Domu Kultury w Rzeszowie zostaáy rozdane nagrody Zarządu
Województwa Podkarpackiego za
szczególne osiągniĊcia w dziedzinie twórczoĞci artystycznej
i ochrony kultury. WĞród nagrodzonych zbiorowymi nagrodami
znalazá siĊ takĪe zespóá wokalny
SOUL dziaáający przy Parafii Przemienienia PaĔskiego w Sanoku.
Z wnioskiem o przyznanie
nagrody dla zespoáu wystąpiá
proboszcz parafii ks. dr Andrzej
Skiba. Jak wynika z listu gratulacyjnego Marszaáka Województwa
Podkarpackiego nagroda zostaáa
przyznana za „ … zaangaĪowanie,
pasjĊ i twórczą pracĊ, które zaowocowaáy wieloma wspaniaáymi koncertami w kraju i za granicą oraz
licznymi wyróĪnieniami na najbardziej prestiĪowych przeglądach
i festiwalach” oraz za to iĪ „… dotychczasowy dorobek wzbogaca
krajobraz kulturalny Podkarpacia
i stanowi jedną z jego najciekawszych wizytówek.” . Dodatkowym
wyróĪnieniem dla zespoáu byáo to,
iĪ jako jedyny nagrodzony zespóá
w tracie uroczystoĞci daá koncert
który zostaá bardzo ciepáo przyjĊty przez zgromadzoną publicznoĞü.
Zespóá powstaá w 1997r.
przy Sanockim Domu Kultury .
Od 2004r. dziaáa przy naszej parafii. SOUL to zespóá máodzieĪowy,
obecnie koncertujący w 17-osobowym skáadzie, w którym Ğpiewają
uczennice szkóá podstawowych,
gimnazjów i szkóá Ğrednich powiatu sanockiego. Obecnie Ğpiewa
juĪ trzeci skáad máodych wokalistek

Zespóá naleĪy do wąskiego grona
máodzieĪowych zespoáów wokalnych
wykonujących muzykĊ z róĪnych
epok i stylów, mający w swoim repertuarze obok pieĞni i piosenek religijnych takĪe pieĞni dawne, patriotyczne, kolĊdy, przeboje muzyki powaĪnej,
rozrywkowej, gospel, jak równieĪ
piosenki ludowe wykonywane
w ciekawych, oryginalnych, wielogáosowych aranĪacjach.
Wielokrotnie oprawiaá muzycznie
uroczyste Msze ĝwiĊte i koncertowaá
zarówno w koĞciele parafialnym
p.w. Przemienienia PaĔskiego
w Sanoku, jak równieĪ w innych
parafiach na terenie caáego kraju.
Nagraá dwie páyty wydane przez
Sanocki Dom Kultury:
- KolĊdy - z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Liceum Muzycznego
w KroĞnie oraz pedagogów PaĔstwowej Szkoáy Muzycznej I i II Stopnia
w Sanoku /2002r./,
- Soul a cappella – z muzyką rozrywkową i utworami gospel /2004r./.
Uczestniczyá w wielu ogólnopolskich festiwalach i przeglądach
począwszy od festiwali, i przeglądów
w którym uczestniczyli soliĞci,
i zespoáy wokalne po prestiĪowe przeglądy, i festiwale chóralne, wykonując utwory religijne, patriotyczne,
gospel, kolĊdy, muzykĊ powaĪną, zdobywając na nich czoáowe miejsca.
Do najwaĪniejszych osiągniĊü
artystycznych zespoáu naleĪą:
- Nagroda Grand Prix na VIII Ogólnopolskim Festiwalu KolĊd i Pastoraáek w BĊdzinie 2002r./ - w eliminacjach wstĊpnych wziĊáo udziaá 15 tys.
osób w 23 oĞrodkach w Polsce i na
Ukrainie,

- II miejsce w kategorii chórów máodzieĪowych /I-go nie przyznano/ na
XXXV Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat” w Legnicy
/2004r./,
- III miejsce na IX Ogólnopolskim
Festiwalu PieĞni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie /2005r./,
- WyróĪnienie na V Ogólnopolskim
Konkursie Chórów KoĞcielnych
„Caecilianum” 2005 w Warszawie
/2005r./ - w eliminacjach wstĊpnych
uczestniczyáo 60 chórów,
- udziaá w III Festiwalu Chóralnym
„Warsaw Gospel Days 2004” w Warszawie na zaproszenie Mazowieckiego Oddziaáu Związku Chórów i Orkiestr. /2004r/,
- I nagroda na III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej „Soli
Deo” w Biágoraju /2002r/ - w festiwalu wziĊáo udziaá 26 zespoáów z caáego
kraju,
- WyróĪnienie na IV Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Religijnej „Soli
Deo” w Biágoraju /2003r./,
- II miejsce w kategorii zespoáów máodzieĪowych na X Festiwalu Piosenki
Maryjnej „Ad Gloriam Deiparae”
w Bochni /2002r/ - w festiwalu wziĊáo
udziaá 25 zespoáów z Polski, Biaáorusi i
Ukrainy,
- II miejsce w kategorii zespoáow wokalno-instrumentalnych na XI Festiwalu Piosenki Maryjnej „Ad Gloriam
Deiparae” w Bochni /2003r./,
- I miejsce na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Polonia Semper Fidelis”
w DĊbicy / 2002r./ - w festiwalu wziĊáo
udziaá 20 zespoáów i kilkoro solistów,
- I miejsce na VI Ogólnopolskim
(C.d. na s. 12)
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Festiwalu KolĊd i Pastoraáek w Jarosáawiu /2001r./ - w festiwalu wziĊáo
udziaá 50 wykonawców z caáej Polski,
- III miejsce na VII Ogólnopolskim
Festiwalu KolĊd i Pastoraáek w Jarosáawiu /2002r./,
- III miejsce na VIII Ogólnopolskim
Festiwalu KolĊd i Pastoraáek w Jarosáawiu /2003r./ - w festiwalu wziĊáo
udziaá 23 wykonawców,
- III miejsce na VII Festiwalu Piosenki Religijnej w PrzemyĞlu /2000r./,
- I miejsce na VIII Festiwalu Piosenki Religijnej w PrzemyĞlu /2001r./ w festiwalu wziĊáo udziaá 16 solistów
i zespoáów,
- II miejsce w VIII Festiwalu KolĊd
i Pastoraáek w Grabownicy oraz Nagroda Specjalna za wykorzystanie
oryginalnego instrumentarium /
2001r.- Dyplom za wysoki poziom artystyczny prezentowanych utworów
na XXV Ogólnopolskim Konkursie
a Cappella Dzieci i MáodzieĪy – Eliminacje Wojewódzkie w Rzeszowie /
2005r./ - zespóá wystąpiá poza konkursem poniewaĪ byá on przeznaczony
dla chórów o co najmniej 30-osobowych skáadach,
- Dyplom Wojewody Podkarpackiego
za caáoksztaát osiągniĊü artystycznych oraz udziaá w koncercie „Podzieliü siĊ talentem” /2002r./,

- Dyplom Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr Oddziaá w Rzeszowie za
udziaá w XIV Koncercie Wielkanocnym „Alleluja” /2005r./,
- Koncert zespoáu w czasie XII Festiwalu im. Adama Didura w Sanoku
przed wystĊpem Ğwiatowej klasy zespoáu „Affabre Concinui” /2002r./.
Od 2005r. zespóá jest czáonkiem
Związku Chórów KoĞcielnych „Caecilianum” Oddziaá w Krakowie oraz
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Oddziaá w Rzeszowie, którego Prezes
wyróĪniá dyrygenta P. MonikĊ Brewczak dyplomem za wybitną pracĊ
spoáeczną w amatorskim ruchu muzycznym /2006r./.
Od początku istnienia SOUL
duĪo koncertuje /daá okoáo 450 koncertów, uĞwietniając liczne uroczystoĞci patriotyczne, religijne, imprezy
okolicznoĞciowe, charytatywne i inne
wydarzenia spoáeczno-kulturalne organizowane przez organy administracji, parafie, szkoáy, uczelnie i organizacje spoáeczne zarówno na terenie
miasta Sanoka i okolic, jak równieĪ na
terenie caáego kraju / m.in. w Warszawie, Wrocáawiu, Rzeszowie, BĊdzinie,
Bochni, Lublinie, Kudowie-Zdroju,
KroĞnie, Nisku, Jarosáawiu, PrzemyĞlu, DĊbicy, Iwoniczu Zdroju, Józefowie/.
SOUL uczestniczy równieĪ w festiwalach, koncertach i innych
wydarzeniach kulturalnych
o charakterze miĊdzynarodowym :
- Wielokulturowy Festiwal Galicja Krosno 2005 / wieczór polsko-francuski – koncert z zespoáem „Papyros N” z Francji/
,
- I Euroregionalny Koncert
KolĊd „Soli Deo Gloria”
w KroĞnie /2006r/ - koncert
z chórem „Echo” z Krosna oraz
chórami z WĊgier i Sáowacji,
- Koncert „Ave Maria” w KroĞnie /2006r./ - wystĊp z chórem „Echo” z Krosna oraz so-

listami Opery Lwowskiej i Filharmonii w Równem na Ukrainie,
Wziąá udziaá w realizowanym przez
Powiat Sanocki Programie Na Karpacką NutĊ finansowanym ze Ğrodków
Unii Europejskiej nagrywając kilka
utworów, które zostaáy zamieszczone na wydanej páycie.
Zespóá koncertuje równieĪ poza
granicami kraju. W 2000r. koncertowaá na Sáowacji, w 2005 w Austrii,
a od 2003r. wyjeĪdĪa na coroczne koncerty do Niemiec /Ellwangen, Creeisheim, Wurzburg/. Koncerty
w Niemczech organizowane są przez
zaprzyjaĨnione z SOULEM chóry
i zespoáy niemieckie, których grono
ciągle siĊ powiĊksza, we wspóápracy
z lokalnymi niemieckimi wáadzami samorządowymi. SOUL wspólnie koncertuje z niemieckimi zespoáami i chórami w koĞcioáach katolickich,
ewangelickich i na imprezach organizowanych przez lokalne wáadze samorządowe.
Celem zwiĊkszenia walorów artystycznych utwory dawne zespóá wykonuje w barwnych strojach barokowo-renesansowych.
Jako zaáoĪycielka, dyrygent i kierownik artystyczny zespoáu SOUL zarówno w imieniu wáasnym, jak równieĪ máodzieĪy Ğpiewającej
dotychczas w zespole chciaáam serdecznie podziĊkowaü ksiĊdzu proboszczowi za zgáoszenie do Zarządu
Województwa Podkarpackiego wniosku o przyznanie zespoáowi nagrody
w dziedzinie kultury. Nagroda ta jest
dla nas wielkim wyróĪnieniem, nagrodą za dotychczasowe osiągniĊcia
i bodĨcem do dalszej twórczej pracy.
Mam gáĊboką nadziejĊ iĪ, podniesie
ona prestiĪ zespoáu takĪe w lokalnym
Ğrodowisku..
Od 2004r. zespóá posiada stronĊ
internetową ; www.soul.sanok.pl. do
obejrzenia której serdecznie zapraszamy.
Monika Brewczak
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