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„Dziwi  si  te  ich niedowiarstwu.

Potem obchodzi  okoliczne wsie

i naucza ”.
Mk 6,6
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Zbierzcie pozosta e u omki...

Jezus przez 30 lat przebywa  w Na-

zarecie. By , na pierwszy rzut oka, zwy-

czajnym ch opcem i m odzie cem. Za-

pewne w tym czasie nie dokona

adnego znaku ani cudu, cho  chcie-

liby tego autorzy apokryfów, przypi-

suj cy Mu o ywianie glinianych

ptaszków czy te  wskrzeszanie zmar-

ych rówie ników. Jezus wyró nia  si

wtedy jedynie szczególn  dobroci

i yczliwo ci , ale przecie  i dzi  taka

postawa nie jest zbyt poci gaj ca –

o wiele wi cej sensacji budzi wyrafi-

nowane z o. Jezus zapewne d ugimi

godzinami pracowa  w warsztacie

Józefa (dzi  w Ewangelii rodacy nazy-

waj  Go cie l  – Mk 6,3). Mia  tak e

du  rodzin , cho  zwani dzi  bra mi

Jego: Jakub, Józef, Juda i Szymon, byli

najprawdopodobniej jego kuzynami

(Mk 6,3). W ka dym razie by  dobrze

znany spo eczno ci Nazaretu, a wie

o Jego znakach budzi a u mieszka -

ców tego miasta pow tpiewanie.

W ubieg a niedziel  s uchali-

my Ewangelii mówi cej o wielkiej

wierze, która jest podstaw  cudów

(Mk 5,21-43). Dzi  jest zupe nie ina-

czej – mieszka cy Nazaretu okazu-

j  zupe ny brak wiary. A cud zak a-

da wiar  i wymaga wiary. „Twoja
wiara ci  uzdrowi a” (por. Mk 5,34)

– mówi niejednokrotnie Jezus. Dla

niewierz cego cud b dzie jedynie

oszustwem, sztuczk  lub najwy ej

niezrozumia ym zjawiskiem. Kto nie

ma wiary nie b dzie móg  spotka

si  ze zbawiaj cym Jezusem. Tak

sta o si  w Nazarecie; ludzie odrzu-

cili Go, a On nie uczyni  tam adne-

go cudu, oprócz kilku uzdrowie

(Mk 6,5).

Warto dzi  zapyta  samego sie-

bie: Czy moje serce jest pe ne wia-

ry? Czy wierz  w bosk  moc i pot g  Je-

zusa, Zbawiciela? Czy wiem, e nie czyni

On cudów na zawo anie, na ka de we-

zwanie cz owieka, ale tylko wtedy, kiedy

to mo e si  przyczyni  do jego zbawie-

nia? Czy nie wymuszam na Nim znaków

i cudów, gro c w przeciwnym razie odej-

ciem? Czy mam pokor  potrzebn ,

aby ufa  Mu w ka dym czasie i ka dej

chwili ycia?

Wiara czy si ci le z pokor . Tylko

ludzie pokorni umiej  dostrzec dzia anie

Boga w yciu. Czasem Bóg do wiadcza

nas jak  chorob  czy s abo ci , aby nie

czu  si  zbyt mocnym, aby nie liczy  tyl-

ko na siebie. Tak sta o si  nawet ze w.

Paw em; otrzyma  „o cie  dla cia a” (2 Kor

12,7 – drugie czytanie), aby si  nie che -

pi  swoj  wiar  i m dro ci . „Wystarczy
ci mojej aski” (2 Kor 12,9) – to jedno

z najpi kniejszych zda  z listów w. Paw-

a. Te s owa trzeba rozwa a  zawsze

w chwilach cierpienia,

odrzucenia, niepew-

no ci; kto przyjmie a-

sk  Chrystusa ten b -

dzie móg  zawsze

dostrzec dzia anie

Boga w yciu. Zapo-

mnieli o tym miesz-

ka cy Nazaretu, i nie

prosili Boga o ask

rozeznania pos an-

nictw Jezusa. Kto za

o to prosi, nie b dzie

wymusza  cudów,

nie b dzie obra a  si

za ich brak,

ale dostrze e Bo

mi o  nawet w pi k-

nie wschodu s o ca,

szele cie li ci na wie-

trze czy w u miechu

dziecka.

Ks. Tomasz Grzywna

„Wystarczy ci mojej aski”
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Drodzy czciciele Niepokalanej!

W czasie kazania na nabo e stwie

fatimskim w maju wyja ni em istot

objawie  fatimskich, mówi em o tajem-

nicach fatimskich, a tak e przedstawi-

em na czym polega nabo e stwo

V pierwszych sobót miesi ca. Polega

ono na tym, aby przez pi  kolejnych

I sobót przyst pi  do spowiedzi w.,

przyj  komuni w., odmówi  cz

ró a ca wi tego oraz przez 15 minut

rozmy la  nad tajemnicami ró a ca

w. i to wszystko czyni  w intencji wy-

nagrodzenia Niepokalanej. Jest tu tak-

e mowa o pi ciu zniewagach przeciw

Niepokalanej. Przypomn , e chodzi o:

1. obelgi przeciw Jej Niepokalanemu

Pocz ciu

2. przeciw Jej Dzie-

wictwu

3. przeciw Jej

Bo emu macie-

rzy stwu

4. o b e l g i ,

przez które

usi uje si

w p o i

w serca

d z i e c i

oboj tno , wzgard , a nawet niena-

wi  wobec nieskalanej Matki

5. blu nierstwa, które zniewa aj

Maryj  w Jej wi tych wizerunkach

Dzi  chcia em omówi  pierwsz

z tych zniewag i ukaza , w jaki sposób

mo emy wynagradza  Maryi t  znie-

wag . Przypomn , e chodzi o grze-

chy przeciw Niepokalanemu Pocz ciu

Maryi.

Na pocz tek sam dogmat o Niepo-

kalanym Pocz ciu. Zosta  on uroczy-

cie og oszony w 1854 roku. Mówi on

o tym, e Maryja zosta a zachowana

w sposób cudowny od grzechu pier-

worodnego i ju  w chwili pocz cia by a

od niego wolna. Uwaga! – nie chodzi

tu o to, e Maryja zosta a

pocz ta w sposób cu-

downy, bez udzia u

rodziców – nie.

Mia a ona jak

k a d y ,

ojca i mat-

k  (we-

d ug tra-

d y c j i

p o z a b i -

b l i j n e j

nosili oni

i m i o n a

J o a c h i m

i Anna)

i zosta a pocz ta

w taki sam spo-

sób jak inni lu-

dzie. Jednak,

jako jedyna, nie

z a c i g n a

w chwili po-

c z c i a

g r z e c h u

pierwo-

rodnego.

By a wolna od chwili pocz cia od tego

grzechu, a tak e od wszelkich grze-

chów uczynkowych. Czy to oznacza,

e nie mia a adnych pokus? Nie –

nawet Jezusa - Boga szatan kusi . Dzi -

ki darowi Niepokalanego Pocz cia

potrafi a jednak zawsze powiedzie

szatanowi „nie” i dzi ki przywilejowi

Niepokalanego Pocz cia by a wolna

od wszelkiego grzechu, tak e uczyn-

kowego.

Dogmat ten zosta  og oszony

w 1854 roku, lecz wierzono niego spon-

tanicznie od pierwszych wieków

chrze cija stwa. S  tak e wiadectwa

biblijne mówi ce o szczególnej wi -

to ci Maryi. Archanio  Gabriel zwia-

stuj cy jej wie  o wybraniu na Mat-

k  Zbawiciela rzek : „B d

pozdrowiona, pe na aski” ( k 1,28).

Maryja by a wi c pe na aski - cho

przecie  nikt z ludzi nie móg  by  pe -

ny aski przed Odkupieniem, nikt

nie by  w stanie aski u wi caj cej

dopóki Chrystus nie ustanowi  sakra-

mentu chrztu w. i pokuty. Maryja

za  by a pe na aski, jak mówi teologia

„na mocy zas ug przewidzianej

mierci Jej Syna”

Ko ció  zawsze wierzy , e Maryja

jest Niepokalanie Pocz ta. To druga

Ewa, która zdepta a szatana, przez

swoj wi to  i doskona o  i przez

nieskaziteln  wierno  Bogu. Szatan

szczególnie atakuje wi c dogmaty

maryjne, albowiem Ona jest dla niego

przypomnieniem, do czego sam by

powo any.

O czym nam przypomina dogmat

o Niepokalanym Pocz ciu? Przede

wszystkim o tym, e ycie cz owieka

rozpoczyna si  ju  od chwili pocz cia.

To jest pocz tek ycia cz owieka!

A jeszcze wcze niej cz owiek istnieje

w odwiecznym zamy le Boga. „Zanim

pocz e  si  w onie matki zna em

Ci ”  (Jr 1,5)– mówi Bóg do proroka

Jeremiasza. Cz owiek wi c istnieje

od chwili pocz cia i jego ycie jest

wi te. wiadczy o tym tak e dialog

pomi dzy dzie mi w onach matek

w chwili Nawiedzenia. „Oto poruszy-

o si  dzieci tko w moim onie”

Zniewagi przeciw Niepokalanemu

Pocz ciu Maryi
(kazanie wyg oszone na nabo e stwie fatimskim w lipcu)

(C.d. na s. 4)
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( k 1,44) – mówi El bieta. Te dzieci  -

Jezus i Jan - ju  istnia y i radowa y

swoje matki i dawa y zna  o swoim

istnieniu.

Drug  wa n  prawd , któr  przy-

pomina nam dogmat o Niepokalanym

Pocz ciu jest prawda o powo aniu

cz owieka do wi to ci. „Bóg wybra

nas przed za o eniem wiata, aby my

byli wi ci i doskonali przed Jego

obliczem” – pisze w. Pawe  w li cie

do Efezjan (Ef 1,4). Maryja najlepiej

zrozumia a t  prawd . Maryja ca e

ycie d y a do wi to ci. Bóg wybra

i umi owa  j  w szczególny sposób

i przeznaczy  na Matk  swojego Syna.

Ocali  j  od zmazy grzechu. Mary-

ja jest najdoskonalsza, najczystsza

i naj wi tsza. I cho  nigdy jej nie

 dorównamy w wi to ci, bo s abymi

lud mi jeste my, to mo emy przybli-

a  si  ca ym yciem do tego idea u.

Ka dy grzech niszczy w nas godno

dziecka Bo ego. Ka dy grzech poni a

godno ci ludzk . Wpatrujmy si

w Maryj  Niepokalan  i starajmy si

d y  do doskona o ci. „ wi tymi

b d cie, bo ja jestem wi ty”

(Kp  11,45) – mówi  Pan Bóg ju

w Starym Testamencie. Tym bardziej

mówi to do nas przez Chrystusa, jego

wezwanie dosko-

na ej mi o ci, wzór ycia i przez Mary-

j  swoja Matk .

Kto najbardziej sprzeciwia si  do-

gmatowi Niepokalanego Pocz cia?

Przede wszystkim ci, którzy nie potra-

fi  poszanowa ycia ludzkiego.

Ci, którzy walcz  o prawo tzw. „wybo-

ru”, prawo do aborcji, eutanazji,

którzy mówi , e ycia cz owieka

chorego, niepe nosprawnego jest

bezwarto ciowe. To ludzie, którzy

zabili we sobie delikatno  i wra li-

wo  na ycie, którzy uwa aj ,

e cz owiekowi wszystko wolno.

To tak e ludzie o tzw. mentalno ci an-

tykoncepcyjnej, która przedstawia

pocz te ycie jako wroga dla wolno-

ci cz owieka, a ubóstwia przyjem-

(C.d. ze s. 3) no , która nie dostrzega, e dawc

ycia jest Bóg, a samo ycie jest

najwi kszym i niezas u onym darem.

Przyczyn  tego jest egoizm i my lenie

jedynie o sobie i o w asnych przyjem-

no ciach i korzy ciach. Maryja bar-

dzo cierpi z powodu takiego

podej cia do ycia i chce nas

przekona  do umi owania tego

najwi kszego daru, jakim jest y-

cie, od pocz cia

a  do naturalnej

mierci.

Ponadto blu -

ni  imieniu Maryi

Niepokalanej ci,

którzy gardz wi to ci . Jest wie-

lu ludzi, którzywykre lili ze swego

s ownika poj cie wi to ci, którzy

uwa aj , e liczy si  jedynie przyjem-

no  i u ycie. Tak powsta  styl ycia

zwany hedonizmem, który przyjem-

no  uwa a za najwi ksz

yciow  warto . D enie do wi to-

ci za  nakazuje opanowanie z ych

sk onno ci, nami tno ci, wad; wyma-

ga wi c wysi ku i trudu, który jest

niewygodny hedonistom.

O mieszaj  wi c oni wszelkie

warto ci moralne, cnoty, wymagania,

a szczególnie wi to . Maryja,

jako wzór wi to ci jawi si  im jako

przeciwnik, którego trzeba atakowa .

Szatan, wróg Boga i wi to ci,

podpowiada, w jaki sposób walczy

z wszelk wi to ci . „Bóg nas

wybra , aby my byli wi ci i dosko-

nali przed Jego obliczem”.

To jest naszym celem, przebywanie

w niebie wraz z Bogiem, który jest

doskona y i tylko cz owiek oczyszczo-

ny ze z ych sk onno ci mo e ogl da

jego oblicze Nie dajmy si  zwie ,

ale mimo wszelkich trud-

no ci starajmy si  d y

do wi to ci; w tej

drodze przewodzi nam

Maryja, jako wzór ycia

wed ug Bo ego zamiaru.

Dzisiaj chcemy wi c

wynagradza  i przeprasza

za grzechy w asne i za

grzechy wszystkich ludzi:

- za niedostrzeganie,

e ycie jest darem Bo ym

- za brak poszanowania ycia ludzkie-

go

- za grzechy zabijania

nienarodzonych i nieuleczalnie

chorych

- za my lenie tylko o sobie i w asnej

przyjemno ci

- za brak wytrwa ego pod ania

do wi to ci

- za lekcewa enie grzechu, nawet

tego najmniejszego

- za zapominanie, ze naszym ostatecz-

nym celem jest niebo, gdzie ka dy

musi by wi ty i doskona y

przed Bogiem.

Pro my Maryj , wzór wi to ci,

aby wstawia  si  za nami i wyprosi a

nam ask  prawdziwej wi to ci.

Ks. Tomasz Grzywna
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Wzruszaj cy jest ostatni punkt

encykliki „Dives in misericordia”,

w którym Jan Pawe  II wo a, e „Ko-

ció  nie mo e zapomnie  o modlitwie,

która jest wo aniem o mi osierdzie Boga

wobec wielorakiego z a, jakie ci y nad

ludzko ci , i jakie jej zagra a” (n. 15).

Trzeba odznacza  si  postaw arliwo-

ci modlitewnej. By a ona szczególn

trosk  Ojca wi tego, dzi  S ugi Bo e-

go, Jana Paw a II. W dobie wielora-

kich zagro e  trzeba wo a  o mi osier-

dzie Boga dla ludzko ci.

Cz owiek jest istot  potrzebuj c

pomocy. Wida  to przez ca e ycie cz o-

wieka, a szczególnie w dzieci stwie.

Kiedy w. Teres  od Dzieci tka Jezus

zapytano, jak zachowa si  wobec Boga

w momencie mierci, odpowiedzia a:

„R ce moje wyci gn , poka  Mu swo-

je d onie i powiem: Bo e, moje r ce s

puste, gotowe do czerpania, nape nij

je mi osierdziem swoim”.  Cz owiek jest

zawsze dzieckiem wo aj cym o pomoc.

Czes aw Mi osz napisa , e „cz owiek

to istota wspomagana”. Jest t  istot ,

która zdolna jest wyci gn  r ce i czer-

pa  z Bo ego mi osierdzia. Tylko Bóg

jest zdolny zaspokoi  w pe ni cz owie-

ka i zaradzi  jego odwiecznym g odom.

Chrystus umieraj c na krzy u wo a :

„Ojcze, w r ce Twoje oddaj  ducha”.

Tym s owem „Ojcze”, przemówi  do

Ojca w imieniu nas wszystkich. Da  nam

Ojca: „Wst puj  do Boga mojego

i Boga waszego, Ojca mojego i Ojca

waszego”. Bóg jest naszym Ojcem.

Syn Bo y nauczy  nas modlitwy

„Ojcze nasz”. To jest w a nie odezwa-

nie si  dziecka do Ojca. To wej cie

w za y  mi o  i mi osierdzie. y

bez Ojca jest bardzo ci ko, o czym

przekona  si  marnotrawny syn, który

upatrywa  swoje szcz cie w unieza-

le nieniu si  od ojca, przez zerwanie

wi zów rodzinnych.

Grzech powoduje zerwanie czno-

ci z Ojcem. Jest niewierno ci . Bóg

jest wierny swojej mi o ci wzgl dem

cz owieka. Jest Pe ni  doskona o ci.

On ma wszystko, „ale jest co , co mo e

jak gdyby wzbogaci  Boga, mianowi-

cie jest to powrót cz owieka – jego

dziecka do Niego, powrót syna mar-

notrawnego. Kiedy Bóg przyjmuje

syna, kiedy odzyskuje syna, staje si

jak gdyby bogatszy. Mo na wi c

jak gdyby ubogaci  Boga powrotem

do Mi osiernego Ojca. Bóg najbardziej

bowiem chce nam przebacza ,

chce wyra a  wobec nas swoje

mi osierdzie”.

Bóg chce by  dla cz owieka do

ko ca mi osierny. To wzruszaj ce, kie-

dy u wiadamiamy sobie, e niejako

bogacimy Boga swoim powrotem

do Niego, a przecie  On jest „bogaty

w mi osierdziu swoim”. Cz sto

w yciu naszym do wiadczamy owej

mi o ci mi osiernej, a najcz ciej wte-

dy, kiedy z niej korzystamy, kiedy wra-

camy do Boga-Ojca. Powroty mog

by  ró ne: z niewiary do wiary, z grze-

chu do aski, z oboj tno ci do gorli-

wo ci, z nieprzyja ni do przyja ni. Sami

prze ywamy nawrócenie tylekro , ile-

kro  wyzwalamy si  z przeci tno ci,

opiesza o ci, duchowego letargu do

stanu gorliwo ci. Wraca  umiej

nawet wi ci. w. Franciszek z Asy-

u, wo a : „Mi o  nie jest kochana!,

a w. Augustyn bola : „O Mi o ci,

dlaczego tak pó no Ci  pokocha em!.

W teologii protestanckiej grzech

bywa ukazywany jako spopielenie

cz owieka, unicestwienie go. Ko ció

wi ty naucza, e cz owiek nigdy si

nie unicestwia ca kowicie, gdy  jest

istot  woln  i rozumn . Zawsze mo e

si  odnowi , odnale , gdyby nawet

na zgliszczach swojego ycia rozpali

iskr  dobra, okruszyn  swojej dobro-

ci i swojej dobrej woli. Tragiczny jest

los cz owieka, który nie chce si  pod-

nosi , który trwa w grzechach, który

stan  na jakiej  duchowej mieli nie.

„Wstan  i pójd  do ojca” – taka

powinna by  postawa ka dego z nas.

Powiem ojcu: „Zgrzeszy em przeciw

niebu i przeciwko tobie”. Trzeba

zawierzy  i zaufa  Bo emu mi osier-

dziu, uzna  swój grzech, jego z o

i a owa , e dopu ci em si  zdrady

mi osiernego Ojca. Modlitwa o mi o-

sierdzie nale y do najpi kniejszych:

Bo e, oddaj  Ci moje grzechy,

Ty je przyjmij, przebacz mi! Oka  mi,

Panie, swoje mi osierdzie!”

Tragedi  dla Judasza by o to,

e grzech zdrady Chrystusa zachowa

dla siebie, nie otworzy  swojego ser-

ca. Innym okaza  si w. Piotr. Trzeba

cz sto wpatrywa  si  w  swoje sumie-

nie. Zupe nie inaczej problem ten

widzia  ateista Sartre: „Przekl ty,

kto skruch  czuje”. Nietzsche stawia

sobie pytanie: „Co zwie si yciem?

y  – to znaczy (…) by  okrutnym

i nieub aganym dla wszystkiego, co

w nas s abym i starym si  staje, i nie

tylko w nas, y  – znaczy wi c: by

bez mi osierdzia dla umieraj cych,

n dzarzy i starych? Ci gle by  mor-

derc ? A przecie  stary Moj esz rzek :

nie zabijaj”. To przecie  on g osi ,

e trzeba „zabi  Boga”, aby móg

y  nadcz owiek. Przeczy  istnieniu

Boga, a jednak wo a  do Niego: „O nie,

powró , przyjd ! Przecie  ku Tobie

p yn  wszystkie ród a mych ez.

Ostatni serca mego p omie  – dla

 Ciebie zap on . O powró , przyjd ,

Nieznany Bo e mój, mój bólu,

ostatnie szcz cie me”.

Nauka dla nas jest prosta, jasna:

- cz sto wgl da  w swoje sumienie;

- odwraca  si  od okazji do grzechu;

- nie trwa  w grzechach;

- w pokorze wo a  o Bo e mi osier-

dzie;

- dzi kowa  Bogu za ka de zwyci -

stwo nad z em;

- prosi  o wytrwanie w dobrem.

Na tym zako czyli my cykl dzie-

wi ciu rozwa a  na temat Bo ego Mi-

osierdzia. Nie mo emy jednak zako -

czy  korzystania z Bo ego

Mi osierdzia, z arliwej modlitwy

o Bo e Mi osierdzie.

Ks. Andrzej Skiba

Wo anie o mi osierdzie

(C.d. z poprzedniego numeru)

Ojciec, pe en mi o ci

mi osiernej
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Intencje  w tygodniu

Od 10.07 do 16.07. 2006r.

Poniedzia ek– 10.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).

7.00 + Roch Koncewicz (greg.).

7.30 + Stanis aw i Aniela Hydzikowie.

18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

Wtorek – 11.07

6.30 + Józef Buczek (greg.).

7.00 + Roch Koncewicz (greg.).

7.30 + Maria i Antoni J drzejowscy.

18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

roda – 12.07
6.30 dzi kczynna w 26 rocznic lubu

Anny i Mariana z pro b  o b ogos a-

wie stwo Bo e i opiek  Matki Naj-

wi tszej dla rodziny.

7.00 + Józef Buczek (greg.).

7.30 + Roch Koncewicz (greg.).

18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

Czwartek - 13.07
6.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

7.00 + Józef Buczek (greg.).

7.30 + Roch Koncewicz (greg.).

18.00 Radio Maryja.

Pi tek – 14.07
6.30 + Leon.

7.00 + Józef Buczek (greg.).

7.30 + Roch Koncewicz (greg.).

18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(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 Krupi scy

(greg.).

Niedziela – 16.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).

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

9.30 + Katarzyna i Antoni Miko ajek.

11.00 za parafian.

12.30 + Anna i Piotr .

18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

20.00 + Roch Koncewicz (greg.).

1. Nabo e stwo ró a cowe odpra-

wimy dzi  o godzinie 17:30. Zaprasza-

my czcicieli Matki Bo ej i Jezusa.

2. We wtorek przypada w. Benedyk-

ta, patrona Europy. Modli  si  b dzie-

my za nasz kontynent, który tak moc-

no oddali  si  od Boga, gdzie jego

mieszka cy cz sto zapominaj  o Nim,

„ yj c tak, jakby Boga nie by o”.

3. Trwaj  prace przy tynkowaniu wie-

y ko cielnej od strony chóru. Wie a

nie by a tynkowana od chwili posta-

wienia ko cio a. Zosta a tak e wymie-

niona pewna cz  ceg y, która w ci -

14 Niedziela zwyk a – 09.07.2006.
Og oszenia duszpasterskie.

gu d ugich lat uleg a zniszczeniu, roz-

sypa a si . Zosta y uko czone prace

przy wzmacnianiu sklepienia naszego

ko cio a. Informujemy o tym i  jedno-

cze nie dzi kujemy za ofiary jakie

w dniu dzisiejszym zbieramy na ten cel.

Niech Pan Bóg Wam wszystkim b o-

gos awi za hojno  d oni i serca dla

tej wi tyni. W tym tygodniu monto-

wa  b dziemy jeden z dwóch kande-

labrów, które znajduj  si  przy g ów-

nym o tarzu, a które s  w renowacji.

Trwaj  te  prace jak widzimy  przy od-

nawianiu i konserwacji naszych stalli.

Intencja Misyjna ywego Ró a ca

na miesi c lipiec

Aby na terenach Misyjnych ró ne grupy

etniczne i religijne y y w pokoju i razem

budowa y spo ecze stwo, kieruj ce si

warto ciami ludzkimi i duchowymi

w. Benedykt
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Rozmowa z ks. Wies awem Marec-

kim, kap anem naszej diecezji,

by ym wikariuszem w Sanoku, od

2 lat misjonarzem w Kamerunie

- Ksi e Wies awie, prosz  opowie-

dzie  o swojej parafii.

- Nasza parafia Betare-Oya nale y do

diecezji Bertoua w rodkowo-wschod-

nim Kamerunie, i jest oddalona od sto-

licy diecezji oko o 180 km. W Betare-

Oya jest siedziba naszej misji – ko ció ,

plebania, o rodek zdrowia prowadzo-

ny przez polskie siostry Michalitki,

szko a katolicka. Dodatkowo do ob-

s ugi mamy 24 wioski, do najdalszej

jest 110 km. Jest nas na misji dwóch

kap anów – mój kolega z rocznika

w seminarium ks. Miros aw Dubiel i ja

oraz miejscowy czarnoskóry kleryk.

 - Jak poruszacie si  po terenie

swoje misji?

- Mamy samochód – terenow  Toyo-

t  – ufundowany przez organizacj

misyjn  MIVA z Austrii, który doje-

dzie wsz dzie. Bez tego samochodu

dotarcie do niektórych rejonów by o-

by niemo liwe. S  k opoty z paliwem,

które jest bardzo drogie i poch ania

wi ksz  cz  naszego bud etu. Do

stacji benzynowej jest a  180 km

(w Bertoua - tam gdzie i ma siedzib

nasza diecezja), dlatego jad c tam trze-

ba zabiera  je nie tylko do baku, ale

tak e i do dodatkowych zbiorników.

A trzeba wsz dzie dotrze , cho  raz

na jaki  czas. W jednej z wiosek bu-

dujemy te  plebani , a w innej kaplic ,

za pieni dze zebrane w diecezji prze-

myskiej podczas peregrynacji obrazu

Matki Bo ej Cz stochowskiej.

- Jak wygl da praca duszpasterska

misjonarzy w Betare-Oya?

- W niedziel  jeden z nas odprawia

msz w. na miejscu, a drugi jedzie do

której  z wiosek. Staramy si  te  od-

wiedzi  ka d  wiosk  w poszczegól-

nych okresach liturgicznych. W cza-

sie takich odwiedzin spowiadamy,

chrzcimy, udzielamy sakramentu ma -

e stwa i odprawiamy Msz w.

- Z czego utrzymuj  si  wasi para-

fianie?

- Wi kszo  ludzi jest bardzo bied-

nych. Po ywienie zapewniaj  sobie

przez prac  na roli, na szcz cie nikt

nie g oduje, albowiem nie ma u nas

suszy, która niszczy aby uprawy. Pod-

stawow  upraw  jest maniok, stano-

wi cy baz  po ywienia. Poza tym upra-

wia si  kukurydz , pomidory, orzeszki

ziemne. Ludzie hoduj  tak e winie

i kozy. Nieco lepsz  pozycj  spo ecz-

n  maj  urz dnicy i pracownicy szko-

y, bo oni otrzymuj  pensje pa stwo-

we. Pewna cz  ludno ci, jednak

przede wszystkim s  to muzu manie,

zajmuje si  handlem.

- Jaki klimat panuje w waszej mi-

sji? Jaka jest fauna i flora?

- Panuje tu gor cy klimat – ca y rok

jest ponad 30 stopni Celsjusza. S  dwie

pory roku – sucha (listopad – marzec)

i deszczowa (kwiecie  – pa dziernik),

kiedy to codziennie intensywnie pada

deszcz, oczywi cie nie ca y dzie , lecz

przez kilkadziesi t minut. W naszym

terenie dominuje sawanna. S  to wy-

sokie trawy porastaj ce ogromne prze-

strzenie, gdzieniegdzie pojawi si  ja-

kie  drzewo. Dzikich zwierz t praktycz-

nie ju  nie ma, wszystkie zosta y wy-

bite. Lwy i yrafy widzia em jedynie

raz, gdy by em w parku narodowym

na pó nocy kraju. Dosy  daleko jest

tak e do d ungli.

- Czy dotar y ju  do Afryki osi -

gni cia cywilizacji?

- Osi gni cia cywilizacji s  dost pne

szczególnie w du ych miastach.

W naszej miejscowo ci, która liczy

oko o 5 tysi cy mieszka ców,

wi kszo  ludzi jest bardzo biednych.

Jest sie  elektryczna, ale ogó u miesz-

ka ców nie sta  na jej u ywanie.

Muzu manie przewa nie s  bogatsi,

wi kszo  z nich ma telewizor.

Biedniejsi, aby np. ogl dn  mecz

reprezentacji Kamerunu, musz  uda

si  do baru. Domy budowane s

Misja w Kamerunie

(C.d. na s.8)

(
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z pustaków wyrobionych z gliny,

po czonych zapraw  z ziemi. Dachy

s  kryte li mi palmowymi, bogatsi za

pokrywaj  je blach . Dost pu do

Internetu nie ma, telefonów te  jesz-

cze nie mamy, ale obecnie budowany

jest maszt dla sieci komórkowej.

Ze stolic  diecezji mamy kontakt

przez radio, na jego falach podawane

s  og oszenia. Kupi  te  nie wszyst-

ko mo na, dost pny jest powszech-

nie maniok, pomidory, banany;

mo na te  kupi  sprowadzany zza

granicy chleb (bagietki). Poza tym,

aby co  zakupi  trzeba wyrusza  do

wi kszego miasta.

- Jakie troski prze ywa misjonarz

w Kamerunie?

- Staram si  zawsze pami ta  o swoim

pos annictwie misyjnym. Ludzie

w Kamerunie s  bardzo otwarci,

go cinni, ch onni wiary, cho  jeszcze

wiele jest w nich poga skich przyzwy-

czaje . Cieszy to, e jest coraz wi cej

powo a  tubylczych, tak, e za nied u-

gi czas ju  nie b d  potrzebni misjona-

rze z innych krajów.

- Dzi kuje za rozmow  i ycz  wielu

ask Bo ych w dalszej misyjnej

pos udze

Rozmawia  ks. Tomasz Grzywna

(C.d. ze s.7)
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Dzie  pierwszego lipca 2006 roku,

sobota. W stron  Ustrzyk Dolnych –

Jasienia sun  samochody osobowe,

autokary. Gospodarze tego biesz-

czadzkiego, urokliwego zak tka, zapro-

sili nas na uroczysto ci zwi zane

z koronacj  Obrazu Matki Bo ej Biesz-

czadzkiej. W sposób modlitewny sp -

dzamy czas oczekiwania na g ówn

Msz wi t  koronacyjn , której

o godzinie 18:00, przewodniczy  b dzie

ks. abp Józef Michalik, metropolita

przemyski, przewodnicz cy Konferen-

cji Episkopatu Polski. Id  do niewiel-

kiego ko cio a, aby si  pomodli .

Przed wej ciem spogl dam na ciemn

tablic  z or em w koronie, na której

widnieje data: 1951 – 2001. W 50 rocz-

nic  przymusowego wysiedlenia

z ojcowizny ludno ci polskiej gmin:

Be z, Chorobrow, Krystynopol,

Ufnów, War , cz ci Sokala do po-

wiatu ustrzyckiego i innych stron Pol-

ski, przodkom  w ho dzie, potomnym

ku pami ci, Matce Bo ej za opiek

w trudnych czasach, staraniem Zwi z-

ku Wysiedlonych, Ustrzyki Dolne –

Jasie  - sierpie  2001. Na ko ciele za

napis umieszczony na trwa e dla

potomnych: „Matko wysiedlonych

 z Ojczyzny”. Jest to zarazem przejaw

ho du dla tych ludzi sprzed pó

wieku.

Zespó  klerycki jako pie  na wej-

cie, w oczekiwaniu na rozpocz cie

Mszy wi tej, piewa: „Bieszczadzka
Pani, witaj nam, Królowo nasza witaj

nam, przed Tob  stoi wierny lud,

podziwia  Twej mi o ci trud”. Przy tym

piewie do kaplicy polowej pi knie

wystrojonej, po czerwonym dywanie

– chodniku, wchodzi uformowany za-

st p stra aków ze sztandarami, których

naliczy em dziesi . Idzie oko o trzy-

dziestu pi ciu kap anów na czele z ks.

arcybiskupem Józefem Michalikiem,

metropolit  przemyskim, przewodni-

cz cym Konferencji Episkopatu Pol-

ski, który wraz z kilkoma najbli szymi

kap anami udaje si  do niewielkiego

ko cio a, gdzie znajduje si  Cudowny

Wizerunek Matki Bo ej, której skro-

nie w czasie Mszy wi tej przyozdobi

koronami po wi conymi przez Bene-

dykta XVI podczas jego pielgrzymki

do Ojczyzny. Trwa chwila jakiego

napi cia, oczekiwania na pojawienie

si  Pani Bieszczadzkiej, jak nazywa

Lud Bo y tutejsz  Madonn . Wycho-

dz . W pi knych, z oconych ramach,

ukazuje si  Matka Bo a, której Obraz

niesie o miu m czyzn jednakowo

ubranych z bia  szarf  z prawego na

lewy bok. A Klerycki zespó  nadal

piewa rado nie, aby za chwil  pod-

j  starodawn  pie  „Z dawna Pol-

ski Ty  Królow ”. Echo tej pie ni nie-

sie si  daleko, ginie gdzie

w otaczaj cych lasach, nad którymi,

ponad ich grzbietami przewalaj  si

ciemne chmury, jakby za chwil  mia o

pada . „Witaj, Maryjo, niebios Królo-

wo, Bieszczadzka Pani w ród swych

dzieci witaj” – to wzruszaj cy piew

wiernego ludu, podczas gdy Ksi dz

Arcybiskup okadza o tarz ofiarny,

aby  za chwil  rozpocz  Msz wi -

t . Po pozdrowieniu dzieci cy

g os wita Dostojnego Celebransa:

„Dzisiaj ludzi wiele,

dzwony bij  przy ko ciele,

nawet s onko si  u miecha,

e Ksi dz Arcybiskup tu przyjecha .

Wi c serdecznie Go witamy

w Sanktuarium mi dzy nami.

On nas pob ogos awi

i Msz wi t  nam odprawi,

a Pani Bieszczadzkiej korony zostawi”.

Wszystko si  zgadza o, ale „s on-

ka” w tym dniu to nie by o. Siedzieli-

my na w skich, drewnianych awecz-

kach, które atwo wchodzi y

w rozmok  ziemi .

„Ekscelencjo, najdostojniejszy

nasz Pasterzu! – zaczyna przedstawi-

ciel tamtejszej wspólnoty parafialnej.

W imieniu wszystkich parafian wita-

my Ci  w naszym Sanktuarium i prosi-

my, by  za o y  korony na skronie

Matki Bo ej Bieszczadzkiej, a zarazem

polecamy Jej opiece Ciebie i wszyst-

kie dzie a, które dokonuj  si  w ko-

ciele. Obiecujemy, e b dziemy

prosi  o wstawiennictwo u Jezusa”.

G os zabiera Kustosz Sanktuarium:

„Dzi  Bieszczady chyl   czo a przed

swoj  Królow . Oto za kilka chwil na

Jej skroniach zostan  w o one koro-

ny, korony, które potwierdz  na ziemi

Jej królewsk  obecno  w ród nas.

Wielu z nas przychodzi do Niej,

aby b aga  i prosi  o potrzebne aski.

Ju  od tylu lat, tu, w tym Sanktuarium

kl ka, przed Jej Obliczem niejednokrot-

nie wyp akuje si  i prosi o to,

aby Ona wspiera a. Dzi  równie  przy-

byli my tu, aby odda  Jej pok on. Dla-

tego bardzo serdecznie pragn  powi-

ta  naszego Pasterza, Arcybiskupa

Józefa Michalika, Metropolit  Przemy-

skiego, który w o y na skronie naszej

Matki, Królowej Bieszczad, korony.

Pragn  powita  Ojca Genera a Zgro-

madzenia wi tego Micha a Archanio-

a, ks. Kazimierza Radzika wraz z rad

Generaln , z Ksi dzem Asystentem

„Bieszczadzka Pani witaj nam…”

(C.d. na s.10)
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Generalnym, z Ksi dzem Ekonomem

Generalnym. Pragn  powita  Ksi y

Pra atów, Ksi y Dziekanów, naszego

ksi dza dziekana Józefa Bie ka, nasze-

go wicedziekana ks. Romana Szczu-

paka, który przyby  z pielgrzymk .

Pragn  powita  Kap anów ze Zgroma-

dzenia wi tego Micha a Archanio a,

Diakonów, Kleryków. Pragn  bardzo

serdecznie powita  Ksi y Rodaków,

którzy pochodz  z tej parafii. Dwóch

z nich, najm odszych, nios o dzi  ko-

rony Matki Bo ej – nios o do o tarza.

Pragn  powita  tych Rodaków, któ-

rzy przybyli z dalekich stron, a którzy

zawsze na ten odpust przybywaj .

Witam tak e Kap anów tak licznie przy-

by ych na t  uroczysto . Bardzo ser-

decznie witam Stra  Po arn  z poczta-

mi sztandarowymi, jak równie

wszystkich Was, Pielgrzymów, Para-

fian. Witam Was, bo kochacie Matk

Naj wi tsz , pragniecie niejednokrot-

nie Jej cudu, aby Ona zawsze otacza a

Was swoim opieku czym p aszczem.

W tej intencji b dziemy si  dzi  mo-

dli , aby Jej macierzy skie spojrzenie

mia o nas zawsze w opiece, aby ka de

s owa, które wypowiadamy do Niej,

Ona kierowa a do Jezusa, aby Jezus

nam b ogos awi . Dlatego przygotuj-

my si  do tej Eucharystii, do tego hi-

storycznego momentu, kiedy Jej Obli-

cze spogl da na nas wszystkich.

Zwracam si  z wielk  pro b , do Jego

Ekscelencji, Arcy-

biskupa Józefa

Michalika, o w o-

enie na skronie

Maryi koron, któ-

re po wi ci  Bene-

dykt XVI w czasie

pobytu w Pol-

sce”. To dla histo-

rii.

M e t r o p o l i t a

szerokim wst -

pem rozpoczyna

sprawowanie Eu-

charystii. Czyta-

nia mszalne s

specjalnie dobra-

ne na t  wyj tko-

w  uroczysto .

„… A kiedy kap a-

ni wyszli z Miej-

sca wi tego, ob-

ok wype ni  dom

Pa ski. Kap ani

nie mogli pozo-

sta  i pe ni  swej s u by z powodu

tego ob oku, bo chwa a Pa ska nape -

ni a dom Pa ski. (…). Czy jednak na-

prawd  zamieszka Bóg na ziemi? Prze-

cie  niebo i niebiosa najwy sze nie

mog  Ci  obj , a tym mniej ta wi ty-

nia, któr  zbudowa em. Zwa  wi c na

modlitw  Twego s ugi i jego b aganie,

o Panie, Bo e mój, i wys uchaj to wo-

anie i t  modlitw , w której dzi  Twój

s uga stara si  ub aga  Ci  o to,

aby w nocy i w dzie  Twoje oczy

patrzy y na t wi tyni ”(1 Krl 8,10-

11; 27-29). G boki, przejmuj cy tekst,

który mo na odnie  i do Matki Naj-

wi tszej, aby Jej dobre oczy mia y

wzgl d na wszystkie b agaj ce i wy-

patruj cy pomocy nasze serca. Chcia-

oby si  dopowiedzie : Maryjo, rozta-

czaj nad nami, Twoimi duchowymi

wi tyniami, swoja matczyn  opiek .

Wspomagaj nas w dzie  i w nocy, nie-

ustannie.

„Id my z rado ci  na spotkanie

z Panem” – te s owa refrenu z Psalmu

responsoryjnego w dniu dzisiejszym

maj  szczególny walor. One zaprasza-

j  nas do rado ci, bo Pani Bieszczadz-

ka, która jest tak blisko ludu tam miesz-

kaj cego, prowadzi wszystkich

do swojego Syna, Jezusa.

Lektorka podejmuje czytanie

z Pierwszego Listu w. Piotra Aposto-

a. S uchamy z uwag : „Miejcie

wytrwa  mi o  jedni ku drugim,

bo mi o  zakrywa wiele grzechów.

Okazujcie sobie wzajemn  go cinno

bez szemrania! Jako dobrzy szafarze

ró norakiej aski Bo ej s u cie sobie na-

wzajem tym darem, jaki ka dy otrzy-

ma . Je eli kto ma dar przemawiania,

niech to b d  jakby s owa Bo e! Je eli

kto pe ni pos ug , niech to czyni moc ,

której Bóg udziela, aby we wszystkim

by  uwielbiony Bóg przez Jezusa Chry-

stusa. Jemu chwa a i moc na wieki wie-

ków. Amen” (4,8-11). – Tak, to miejsce

jest naprawd  go cinne, przepe nione

mi o ci  Boga i ludzi, bo taka jest rola

Maryi. Ona, tak go cinna Gospodyni

tego uroczego zak tka Bieszczadów,

zaprasza wszystkich – bez wyj tku.

Ona w tym miejscu przemawia swoim

sercem i swoimi czynami. Ona w tym

miejscu ukazuje nam drog  do Chry-

stusa. Ona w tym Miejscu uczy nas

jak wielbi  Najwy szego, wy piewu-

j c „Magnificat”, który przed o y  nam

pod rozwag  diakon w ukaszowej

Ewangelii (1,39-56).

G os zabiera Metropolita; g os na

który w tym miejscu, i w tym dniu tak

wszyscy czekamy. Zdajemy sobie spra-

w , e jest to chwila historyczna, bo-

wiem koronacje Obrazów koronami

papieskimi, nie zdarzaj  si  zbyt cz -

sto. Czy jeszcze kiedykolwiek prze yj

podobn  uroczysto ? – pytam sam

siebie.  Skrz tnie zapisuj  na ta mie

kazanie naszego Ksi dza Arcybisku-

pa. Potem jeszcze trzeba przepisa  i po-

dzieli  si  z moimi Parafianami. Czyni

to z my l , o Was, Drodzy Parafianie

oraz Czytelnicy naszej gazetki. Dla mnie

jest to poniek d potrzeba serca, bo-

wiem pami tam rok 1968. By em wtedy

na drugim roku studiów filozoficzno –

teologicznych w Przemy lu. Tu  przed

samymi wakacjami ks. bp Ignacy To-

karczuk postanowi , aby tak wielce

szanowany i czczony przez kleryków i

profesorów cudowny Obraz

z Rudek, który znalaz  swoje miejsce

w seminarium, powróci  do mieszka -

ców przesiedlonych z dawnych, przed-

wojennych naszych granic. Widzia em

przy po egnaniu zy ówczesnego

naszego rektora, ks. dra Micha a

Jastrz bskiego. Dla nas, m odych wte-

dy ludzi, by o to wielkie prze ycie.

Mia em wra enie, e odesz a Matka,

posz a do swoich wygna ców.

Widocznie tam by a im bardziej

potrzebna, aby koi a ich ból przykrych

do wiadcze .

C.d.n.

Ks. Andrzej Skiba

(C.d. ze s.9)
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21 czerwca br. w Wojewódzkim

Domu Kultury w Rzeszowie zosta-

y rozdane nagrody Zarz du

Województwa Podkarpackiego za

szczególne osi gni cia w dziedzi-

nie twórczo ci artystycznej

i ochrony kultury. W ród nagro-

dzonych zbiorowymi nagrodami

znalaz  si  tak e zespó  wokalny

SOUL dzia aj cy przy Parafii Prze-

mienienia Pa skiego w Sanoku.

Z wnioskiem o przyznanie

nagrody dla zespo u wyst pi

proboszcz parafii ks. dr Andrzej
Skiba. Jak wynika z listu gratula-

cyjnego Marsza ka Województwa

Podkarpackiego nagroda zosta a

przyznana za „ … zaanga owanie,

pasj  i twórcz  prac , które zaowo-

cowa y wieloma wspania ymi kon-

certami w kraju i za granic  oraz

licznymi wyró nieniami na najbar-

dziej presti owych przegl dach

i festiwalach” oraz  za to i  „… do-

tychczasowy dorobek wzbogaca

krajobraz kulturalny Podkarpacia

i stanowi jedn  z jego najciekaw-

szych wizytówek.” . Dodatkowym

wyró nieniem dla zespo u by o to,

i  jako jedyny nagrodzony zespó

w  tracie uroczysto ci da  koncert

który zosta  bardzo ciep o przyj -

ty przez zgromadzon  publiczno .

Zespó  powsta  w 1997r.

przy Sanockim Domu Kultury .

Od 2004r. dzia a przy naszej para-

fii. SOUL to zespó  m odzie owy,

obecnie koncertuj cy w 17-osobo-

wym sk adzie, w którym piewaj

uczennice szkó  podstawowych,

gimnazjów i szkó rednich powia-

tu sanockiego. Obecnie piewa

ju  trzeci sk ad m odych wokalistek

Zespó  nale y do w skiego grona

m odzie owych zespo ów wokalnych

wykonuj cych muzyk  z ró nych
epok i stylów, maj cy w swoim reper-

tuarze obok pie ni i piosenek religij-

nych tak e pie ni dawne, patriotycz-

ne, kol dy, przeboje muzyki powa nej,

rozrywkowej, gospel, jak równie

piosenki ludowe wykonywane

w ciekawych, oryginalnych, wielog o-

sowych aran acjach.
Wielokrotnie oprawia  muzycznie

uroczyste Msze wi te i koncertowa

zarówno w ko ciele parafialnym

p.w. Przemienienia Pa skiego

w Sanoku, jak równie  w innych

parafiach na terenie ca ego kraju.

Nagra  dwie p yty wydane przez

Sanocki Dom Kultury:

- Kol dy -  z towarzyszeniem Orkie-

stry Kameralnej Liceum Muzycznego

w Kro nie oraz pedagogów Pa stwo-

wej Szko y Muzycznej I i II Stopnia

w Sanoku /2002r./,

- Soul a cappella – z muzyk  rozryw-

kow  i utworami gospel /2004r./.

            Uczestniczy  w wielu ogólno-

polskich festiwalach i przegl dach

pocz wszy od  festiwali, i przegl dów

w którym uczestniczyli soli ci,

i zespo y wokalne po presti owe prze-

gl dy, i festiwale chóralne, wykonu-

j c utwory religijne, patriotyczne,

gospel, kol dy, muzyk  powa n , zdo-

bywaj c na nich czo owe miejsca.

Do najwa niejszych osi gni

artystycznych zespo u nale :

- Nagroda Grand Prix na VIII Ogól-
nopolskim Festiwalu Kol d i Pasto-
ra ek w B dzinie  2002r./ - w elimina-

cjach wst pnych wzi o udzia  15 tys.

osób w 23 o rodkach w Polsce i na

Ukrainie,

 - II miejsce w kategorii chórów m o-
dzie owych /I-go nie przyznano/ na
XXXV Ogólnopolskim Turnieju Chó-
rów „Legnica Cantat” w Legnicy
/2004r./,

 - III miejsce  na IX Ogólnopolskim
Festiwalu Pie ni   Religijnej „Canta-
te Deo” w Rzeszowie /2005r./,

 - Wyró nienie na V Ogólnopolskim
Konkursie Chórów Ko cielnych
„Caecilianum” 2005     w Warszawie
/2005r./ - w eliminacjach wst pnych

uczestniczy o 60 chórów,

 - udzia  w III Festiwalu Chóralnym
„Warsaw Gospel Days 2004” w War-
szawie na zaproszenie  Mazowieckie-
go Oddzia u Zwi zku Chórów i Or-
kiestr. /2004r/,

 - I nagroda na III Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Piosenki Religijnej „Soli
Deo” w Bi goraju /2002r/ - w festiwa-

lu wzi o udzia  26 zespo ów z ca ego

kraju,

- Wyró nienie na IV Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki Religijnej „Soli
Deo” w Bi goraju     /2003r./,

 - II miejsce w kategorii zespo ów m o-
dzie owych na X Festiwalu Piosenki
Maryjnej „Ad Gloriam Deiparae”
w Bochni /2002r/  - w festiwalu wzi o

udzia  25 zespo ów z Polski, Bia orusi i

Ukrainy,

- II miejsce w kategorii zespo ow wo-
kalno-instrumentalnych na XI Festi-
walu Piosenki Maryjnej „Ad Gloriam
Deiparae” w Bochni /2003r./,

 - I miejsce na XIII Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Piosenki Religijnej i Patrio-
tycznej „Polonia Semper Fidelis”
w D bicy / 2002r./ - w festiwalu wzi o

udzia  20 zespo ów i kilkoro solistów,

 - I miejsce na VI Ogólnopolskim

Nagroda dla zespo u SOUL

(C.d. na s. 12)
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Festiwalu Kol d i Pastora ek w Jaro-
s awiu /2001r./ - w festiwalu wzi o

udzia  50 wykonawców z ca ej Polski,

- III miejsce na VII Ogólnopolskim
Festiwalu Kol d i Pastora ek w Jaro-
s awiu /2002r./,

- III miejsce na VIII Ogólnopolskim
Festiwalu Kol d i Pastora ek w Jaro-
s awiu /2003r./ - w festiwalu wzi o

udzia  23 wykonawców,

- III miejsce na VII Festiwalu Piosen-
ki Religijnej w Przemy lu /2000r./,

- I miejsce na VIII Festiwalu Piosen-
ki Religijnej w Przemy lu /2001r./ -

w festiwalu wzi o udzia  16 solistów

i zespo ów,

- II miejsce w VIII Festiwalu Kol d
i Pastora ek w Grabownicy  oraz Na-
groda Specjalna za wykorzystanie
oryginalnego instrumentarium /

2001r.- Dyplom za wysoki poziom ar-

tystyczny prezentowanych utworów

na XXV Ogólnopolskim Konkursie

a Cappella Dzieci i M odzie y – Elimi-

nacje Wojewódzkie w Rzeszowie /

2005r./ - zespó  wyst pi  poza konkur-

sem poniewa  by  on przeznaczony

dla chórów o co najmniej 30-osobo-

wych sk adach,

-Dyplom Wojewody Podkarpackiego
za ca okszta t osi gni  artystycz-
nych oraz udzia  w koncercie „Po-
dzieli  si  talentem” /2002r./,

- Dyplom Polskiego Zwi zku Chórów

i Orkiestr Oddzia  w Rzeszowie za

udzia  w XIV Koncercie Wielkanoc-

nym „Alleluja” /2005r./,

- Koncert zespo u w czasie XII Festi-
walu im. Adama Didura w Sanoku
przed wyst pem wiatowej klasy ze-
spo u „Affabre Concinui” /2002r./.

Od 2005r. zespó  jest cz onkiem

Zwi zku Chórów Ko cielnych  „Ca-

ecilianum” Oddzia  w Krakowie oraz

Polskiego Zwi zku Chórów  i Orkiestr

Oddzia  w Rzeszowie, którego Prezes

wyró ni  dyrygenta P. Monik  Brew-

czak dyplomem za wybitn  prac

spo eczn  w amatorskim ruchu mu-

zycznym /2006r./.

           Od pocz tku istnienia SOUL

du o koncertuje /da  oko o 450 kon-

certów,  u wietniaj c liczne uroczy-

sto ci patriotyczne, religijne, imprezy

okoliczno ciowe, charytatywne i inne

wydarzenia spo eczno-kulturalne or-

ganizowane przez organy administra-

cji, parafie, szko y, uczelnie i organi-

zacje spo eczne zarówno na terenie

miasta Sanoka i okolic, jak równie  na

terenie ca ego kraju / m.in. w Warsza-

wie, Wroc awiu, Rzeszowie, B dzinie,

Bochni, Lublinie, Kudowie-Zdroju,

Kro nie, Nisku, Jaros awiu, Przemy-

lu, D bicy, Iwoniczu Zdroju, Józefo-

wie/.

SOUL uczestniczy równie  w fe-

stiwalach, koncertach i innych

wydarzeniach kulturalnych

o charakterze mi dzynarodo-

wym :

- Wielokulturowy Festiwal Ga-

licja Krosno 2005 / wieczór pol-

sko-francuski – koncert z ze-

spo em „Papyros N” z Francji/

,

-  I Euroregionalny Koncert

Kol d „Soli Deo Gloria”

w Kro nie /2006r/ - koncert

z chórem „Echo” z Krosna oraz

chórami z W gier i S owacji,

-  Koncert „Ave Maria” w Kro-

nie /2006r./ - wyst p z chó-

rem „Echo”  z Krosna oraz so-

(C.d. ze s. 11) listami Opery Lwowskiej i Filharmo-

nii w Równem na Ukrainie,

Wzi  udzia  w realizowanym przez

Powiat Sanocki Programie Na Karpac-

k  Nut  finansowanym ze rodków

Unii Europejskiej nagrywaj c kilka

utworów, które zosta y zamieszczo-

ne na wydanej p ycie.

Zespó  koncertuje równie  poza

granicami kraju. W 2000r. koncerto-

wa  na S owacji, w 2005 w Austrii,

a od 2003r. wyje d a na coroczne kon-

certy do Niemiec /Ellwangen, Cre-

eisheim, Wurzburg/. Koncerty

w Niemczech organizowane s  przez

zaprzyja nione z SOULEM chóry

i zespo y niemieckie, których grono

ci gle si  powi ksza, we wspó pracy

z lokalnymi niemieckimi w adzami sa-

morz dowymi. SOUL wspólnie kon-

certuje z niemieckimi zespo ami i chó-

rami w ko cio ach katolickich,

ewangelickich i na imprezach organi-

zowanych przez lokalne w adze sa-

morz dowe.

Celem zwi kszenia walorów arty-

stycznych utwory dawne zespó  wy-

konuje w barwnych strojach baroko-

wo-renesansowych.

Jako za o ycielka, dyrygent i kie-

rownik artystyczny zespo u SOUL za-

równo w imieniu w asnym, jak rów-

nie  m odzie y piewaj cej

dotychczas w zespole chcia am ser-

decznie podzi kowa  ksi dzu pro-

boszczowi za zg oszenie do Zarz du

Województwa Podkarpackiego wnio-

sku o przyznanie zespo owi nagrody

w dziedzinie kultury. Nagroda ta jest

dla nas wielkim wyró nieniem, nagro-

d  za dotychczasowe osi gni cia

i bod cem do dalszej twórczej pracy.

Mam g bok  nadziej  i , podniesie

ona presti  zespo u tak e w lokalnym

rodowisku..

Od 2004r. zespó  posiada stron

internetow  ; www.soul.sanok.pl. do

obejrzenia której serdecznie zapra-

szamy.

Monika Brewczak


