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„NastĊpnie przywoáaá
do siebie Dwunastu i zacząá rozsyáaü
ich po dwóch.”
Mk 6,7
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Praktyka duszpasterska apostoáów
w czasie róĪnych praktyk, szczególnie praktyki po ĞwiĊceniach diakonatu. KaĪdy máody czáowiek stawia sobie wtedy pytanie: Jak mnie przyjmą
ludzie? Jak potraktują? Tym bardziej
kaĪdy misjonarz, którzy przybywa do
obcej kultury i obcego kraju zapewne
myĞli, jak to bĊdzie, jak zostanie przyjĊty przez mieszkaĔców krajów misyjnych, ludzi o zupeánie innej kulturze
i mentalnoĞci.
Posáany czĊsto lĊka siĊ swej misji
i woáa jak prorok Jeremiasz: „Ach Panie BoĪe, przecieĪ nie umiem mówiü,
bo jestem máodzieĔcem” (Jr 1,6). CzĊ-

ma pokusĊ, aby idąc do ludzi stopiü
siĊ z nimi, zasymilowaü siĊ, nie róĪniü
siĊ nawet trochĊ. A tymczasem ma
byü znakiem sprzeciwu, jego sáowa
mają byü jednoznaczne z czynami. Ma
przypominaü to, o czym pisze Ğw. Paweá w drugim czytaniu, Īe Bóg nas wybraá, abyĞmy „byli ĞwiĊci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). Gáosiü
nie tylko sáowami, ale i przykáadem
Īycia, Īe chrzeĞcijanie powinni odznaczaü siĊ nieskazitelnoĞcią i by nie byáo
wĞród nich niczego, co ma choüby
pozór záa.
Apostoáowie zdali egzamin z prak-

ne sytuacje; bĊdą przyjmowani z ĪyczliwoĞcią, ale takĪe nie ustrzegą siĊ
odrzucenia i pogardy. Wszystko jednak mają przyjąü w duchu ofiary dla
Chrystusa, który ich posyáa, aby nieĞli Ğwiatu sáowo BoĪe.
JakĪe trudno jest wyruszyü do ludzi, w nieznane! Zna to uczucie kaĪdy
kapáan przychodzący do nowej parafii, do nowej szkoáy, do nieznanych
ludzi, choü przecieĪ nie jest tu pierwszym, który gáosiá sáowo BoĪe. JuĪ
w czasie formacji seminaryjnej moĪna
i trzeba spróbowaü tego zadania

sto jest odrzucony i wzgardzony, jak
prorok Amos z dzisiejszego pierwszego czytania, gdy mówi mu kapáan
Amazjasz na rozkaz króla Jeroboama:
„Widzący, idĨ, uciekaj sobie do ziemi Judy” (Am 7,12). Jednak prorok
wie, Īe zostaá posáany przez Pana i nie
moĪe zaniechaü swojej misji. WyraĪa
to piĊknie Ğw. Paweá mówiąc: „Biada
mi, gdybym nie gáosi ewangelii”
(1 Kor 9,16).
WáaĞciwa postawa apostoáa to
wiernoĞü swojemu posáannictwu.
A nie jest to áatwe, bo posáany zawsze

tyki duszpasterskiej, choü zapewne nie
wszystko czynili doskonale – znamy
ich sáaboĞci opisywane na kartach Pisma ĝwiĊtego. Gáosili sáowo, wzywali
do nawrócenia, a nawet uzdrawiali
chorych (por. Mk 6,13). Przyjmijmy
i my wszystkich gáosicieli sáowa BoĪego, szczególnie tych najmáodszych,
z wielkim sercem. Umiejmy wybaczaü
im báĊdy i módlmy siĊ za nich, aby dobrze speánili rolĊ BoĪych Īniwiarzy na
polach dusz ludzkich.

W NUMERZE

Chrystus powoáaá Dwunastu
Apostoáów, „aby Mu towarzyszyli, aby
mógá ich wysyáaü na gáoszenie nauki,
i by mieli wáadzĊ wypĊdzaü záe duchy”
(Mk 3,14-15). Prawdziwe zadanie czekaáo ich dopiero po Zmartwychwstaniu, kiedy rzeká im: „IdĨcie na caáy
Ğwiat i gáoĞcie EwangeliĊ wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Jednak
juĪ o wiele wczeĞniej czekaáa ich próba, jakby praktyka duszpasterska. Pan
Jezus posyáa ich po dwóch, aby spróbowali jak smakuje chleb gáosiciela
sáowa BoĪego (dzisiejsza Ewangelia –
Mk 6,7-13). Przygotowuje ich na róĪ-
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„Bieszczadzka Pani witaj nam”
(C.d. z poprzedniego numeru)
Po okolicznoĞciowym powitaniu,
Metropolita mówiá:
„Historia tego Sanktuarium, historia tego Obrazu Matki BoĪej, zasáuguje na szczególne uwzglĊdnienie. Jest
ona bowiem wyrazem wielu wzruszających momentów, które w Ğwietle wiary mogą powiedzieü wiĊcej nawet niĪ
fakty historyczne. Obraz Matki BoĪej,
który mamy przed sobą zakorzeniá siĊ
w poboĪnoĞci ludu mieszkającego 60
km stąd, bowiem Rudki leĪą okoáo 60
km stąd. Tam nasi katolicy, grekokatolicy, prawosáawni przez setki lat modlili siĊ do tej Matki BoĪej. Jako najwiĊkszy skarb, wyrzuceni z ich
Ojczyzny, zabierali to, co byáo im najdroĪsze, zabierali rzeczy pierwszej potrzeby, bez których na co dzieĔ czáowiek nie moĪe Īyü. Zabrali teĪ figurĊ
Pana Jezusa i Obraz Matki BoĪej. Szli
na tuáaczkĊ, ale byli Ğwiadomi, Īe na
tej tuáaczce towarzyszy im OpatrznoĞü
BoĪa, towarzyszy im wstawiennictwo
Matki NajĞwiĊtszej. Dlatego napisaliĞcie tu, na tym koĞciele, na tym Sanktuarium: „Matko wysiedlonych
z Ojczyzny”. Zabierali wiele obrazów,
ale ten Obraz uwaĪali za najwiĊkszy
skarb, z którym nie wiedzieli co zrobiü.
W kaĪdym koĞciele, tu, w Polsce,
po tej stronie granicy, byá obraz. Ofiarowali go pod straĪ biskupa przemyskiego, a biskup przekazaá do seminarium, aby Obraz przemawiaá, Īeby przez
ten Obraz Matka BoĪa przemawiaáa,
aby byá omadlany przez kleryków
i przez profesorów. Ale potem abp
Ignacy Tokarczuk uwaĪaá, sáusznie
uwaĪaá, Īe ten Obraz w jakiĞ sposób
trzeba zwróciü ludziom i postawiá Go
tu, niejako na straĪy granicy, aby odbieraá czeĞü i honor. Wiemy, Īe historia tego Obrazu byáa taka, Īe bluĨniercza, ĞwiĊtokradzka rĊka, targnĊáa siĊ
na ten Obraz, zostaá wykradziony.
Ale Matka BoĪe nie pozwoliáa siĊ usunąü, ma prawo do serca swego ludu,
ma prawo do naszego serca, do twego, mego serca. I okazaáo siĊ, Īe nie
moĪna ukraĞü wstawiennictwa Maryi,
Īe nie moĪna pozbawiü wstawiennictwa macierzyĔskiego NajĞwiĊtszej
Panienki, Matki Chrystusa i naszej
Matki, tu, na tej naszej ziemi, w tym
naszym Jasieniu. To jest niemoĪliwe,

bo nie jest waĪny oryginaá, Obraz
sprzed setek lat, który Ğw. Józef Sebastian Pelczar ukoronowaá w 1921 roku.
WaĪna jest wiĊĨ wiary, która siĊ nawiązaáa poprzez Obraz, poprzez ten
Obraz, w tym wáaĞnie miejscu, bo Bóg
chce zbawiü przez ten znak, chce pomagaü przez ten znak, chce cementowaü wiarĊ miĊdzy kaĪdym z nas, a Jezusem przez poĞrednictwo Maryi
w tym znaku, tu, w tym miejscu, i nigdy nie da siĊ pozbawiü prawa do serca, do wstawiennictwa, do pomocy
tym, którzy przychodzą prosiü Ją
szczerze. PrzychodĨcie, nie bójcie siĊ.
Mogą záodzieje kraĞü Obrazy. Nie
ukradną Boga z serca, nie ukradną
wiĊzów wiary i miáoĞci jakie nas áączą
z NajĞwiĊtsza Matką Pana, a poprzez
Nią z Jezusem, z Bogiem wszechmogącym. I to jest najwaĪniejsze w czci,
którą oddajemy przez znaki, przez te
symbole!. Matka NajĞwiĊtsza trzyma
Jezusa na rĊkach – to jest sens Jej
Īycia, cel Jej Īycia. To jest piĊkno Jej
posáugiwania Jezusowi. JakĪe wielkie
przesáanie zawiera ten Obraz, postaü
Maryi, która jest podobna do kaĪdej
matki. Matka ma dawaü dziecko, ma
kochaü dziecko, ma to dziecko otaczaü
czcią, pomagaü mu rosnąü, po to jest
matka. Nie po to jest, Īeby zajmowaáa
takie czy inne stanowiska; lataáa
w kosmos czy jeĨdziáa na traktorze.
Nawet jeĞli siada na ten traktor, niech
siada za kierownicą jako matka, bo caáe
Īycie Maryi, Matki Pana, byáo podporządkowane Jezusowi. I najszlachetniejszy wysiáek kobiety, niewiasty, to
jest sáuĪyü drugiemu czáowiekowi;
najszlachetniejszy wysiáek mĊĪczyzny,
to usáuĪyü Matce, usáuĪyü kobiecie
jako matce, obecnej lub przyszáej, matce mojej i matce kaĪdego czáowieka.
O tym nie moĪna zapomnieü, bo w porządku ludzkim jest to podstawowa
prawda, której uczy nas Bóg wybierając MaryjĊ – niewiastĊ za MatkĊ. Matka NajĞwiĊtsza tuĪ po otrzymaniu tej
wiadomoĞci, Īe bĊdzie Matką, Matką
Boga – Zbawiciela, co robi, jak siĊ zachowuje - prawie nie pamiĊta o sobie,
nie przejmuje siĊ sobą. Przejmuje siĊ
wiadomoĞcią o swojej krewnej.
WaĪny jest drugi czáowiek. Ona jest
juĪ w szóstym miesiącu, trzeba jej

pomóc, bo to starsza juĪ kobieta. Byü
matką w starszym wieku, po tylu latach oczekiwania, zwątpienia, trzeba
biec do niej, trzeba pójĞü natychmiast
i usáuĪyü dopóki nie porodzi oczekiwanego dziecka. Trzeba pomóc przyjąü to dziecko na Ğwiat. Niech przyjdzie, niech raduje rodziców. OkaĪe siĊ
potem, Īe Jan bĊdzie tym, zrodzonym
z ElĪbiety, ale poprzednikiem Jezusa
Chrystusa, który wskaĪe na Jezusa,
o którym Jezus powie, Īe nie narodziá
siĊ z niewiasty do tej pory wiĊkszy jak
on. On jest tym, który drogĊ wskazuje, który gromadzi przy sobie uczniów,
ale nie zatrzymuje, tylko zachĊca,
aby szli za Jezusem, bo on sam uwaĪa
siĊ za wielce niegodnego, który nawet rzemyka u Jego sandaáów nie jest
godzien rozwiązaü. „IdĨcie za Jezusem” – to jest wáaĞnie droga sáuĪby
ludzkiej, która jest drogą i miarą godnoĞci czáowieka. MyĞlĊ, Īe trzeba
o tym pamiĊtaü i trzeba dziĊkowaü
Panu Bogu, Īe nam, niezaleĪnie od
naszego wyksztaácenia, naszej ĞwiĊtoĞci czy grzechu, w który wpadliĞmy,
który popeániliĞmy, Īe Bóg nam pokazuje wielkie ideaáy, pokazuje nam ideaá wzrostu czáowieka przez zwykáe,
naturalne sprawy, aĪ do ĞwiĊtoĞci,
aĪ do zjednoczenia z Bogiem – Jezusem, jak byáa zjednoczona Maryja.
Na tym Obrazie jest osiemnaĞcie figur
i dwa anioáy. Wielka symbolika. OsiemnaĞcie figur ĞwiĊtych. Jest tam miejsce dla ciebie! Jest tam miejsce na twój
obraz, twój symbol. W tej koronie, którą zaáoĪymy Matce NajĞwiĊtszej, bĊdziesz ty, dając dar duchowy modlitwĊ, akt wiary, miáoĞci do Matki BoĪej,
a który trzeba powtarzaü kaĪdego dnia.
KaĪdego dnia wiązaü siĊ coraz bardziej, coraz mocniej, coraz pewniej
z Bogiem. Niech Bóg przyjmie, niech
Matka NajĞwiĊtsza przyjmie, niech záoĪy to Jezusowi, ten dar twojej wiary
i twojej miáoĞci. Po to tu jesteĞmy, na
tym placu, dlatego tu zgromadziliĞmy
siĊ, by w moim Īyciu zaistniaáo cos
gáĊbszego, coĞ gáĊbszego w mojej
relacji do Boga przez Jej poĞrednictwo, Īebym siĊ poczuá mocniej z Nią
związany, by przez te korony, które
rĊkami Biskupa ty naáoĪysz; korony
(C.d. na s. 4)
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(C.d.ze s. 3)
twojej miáoĞci, twojej wiary,
twego przywiązania.
Niech nas nic nie odáączy od Boga.
Niech to bĊdzie związek mocny,
który budzi nadziejĊ na Īycie wieczne.
Za chwilkĊ usáyszymy sáowa, które koronator tego Obrazu, wielki czciciel
Maryi, ĞwiĊty nasz Biskup przemyski,
powiedziaá, kiedy wkáadaá tĊ koronĊ,
przed laty: „Jako CiĊ rĊce nasze koronują na ziemi, tak niech Syn Twój chwaáą ukoronuje nas w niebie”. Bóg nie
zapomni twojego czynu. U Boga nic
nie przemija. JeĞli ty Matce BoĪej cokolwiek dajesz, owo „ZdrowaĞ Maryjo” czy „Anioá PaĔski zwiastowaá Pannie Maryi” czy inną modlitwĊ, to
budujesz, tworzysz, polerujesz záoto
korony Matki NajĞwiĊtszej. Tu na ziemi, jeĞli cokolwiek dobrego robisz, jeĞli idziesz do ElĪbiety, by usáuĪyü jej,
czy do innej niewiasty czy mĊĪczyzny,
z miáoĞci do Tego, który kazaá nam miáowaü bliĨniego jak siebie samego, to
pamiĊtaj: káadziesz koronĊ, dobry
czyn. I tak jak na ziemi ten dobry czyn
jest tym záotem, symbolem záotej korony, tak w niebie bĊdziemy mieli za to
nagrodĊ, bĊdziemy z Bogiem. Chcemy byü z Bogiem, chcemy wiązaü nasze Īycie na ziemi z Bogiem i mamy
nadziejĊ, Īe Bóg ukoronuje nas w niebie moĪnoĞcią oddawania Mu chwaáy
po wiecznoĞü, Īe nas obdarzy koroną
zbawienia, przebywania z Nim i Matką
NajĞwiĊtszą. MyĞlĊ, Īe w chrzeĞcijaĔstwie powinniĞmy bardzo pamiĊtaü,
Īe czáowiek powinien siĊ rozwijaü
w peáni, Īe nie ma rozwoju czáowieczeĔstwa, nie ma rozwoju wiary w czĊĞci,

ale w caáoĞci, w peáni. JeĞli jesteĞ czáowiekiem prawdziwie wierzącym, jeĞli
staram siĊ byü czáowiekiem prawdziwie wierzącym, to nie mogĊ pamiĊtaü
tylko o pewnych sprawach, nie mogĊ
byü wierzącym w niedzielĊ albo w sobotĊ, a nie byü wierzącym w piątek czy
w kaĪdym innym czasie. Nie tylko
w momentach radosnych, albo bolesnych, ale zawsze, zawsze trzeba byü
czáowiekiem wiary i związku z Bogiem.
To jest wáaĞnie ta integralna koncepcja nowoczesnego czáowieczeĔstwa, wiary nowoczesnej, naszego rozwoju. PrzecieĪ wiemy, jak to dzisiaj
w Īyciu bywa, jakie są trudnoĞci, jakie
są sytuacje. Jedni ludzie dochodzą do
sukcesów, inni narzekają, czują siĊ
pominiĊci, pogardzeni, podeptani.
Trzeba pamiĊtaü jednak o tym,
Īe odejĞcie do tego integralnego rozwoju jest bardzo niebezpieczne i dlatego trzeba o tym mówiü i byü przekonanym. PamiĊtaü trzeba, Īe gáowa
i serce to naczynia poáączone,
i sumienie, i wyksztaácenie, to naczynia poáączone. Kto zrobi sobie Ğmietnik w gáowie, kto zrobi sobie Ğmietnik

w sercu, bĊdzie musiaá wyczyĞciü,
bo nie da siĊ odáączyü jednego od drugiego. JeĞli jest Ğmietnik w sumieniu,
bĊdzie i w sercu, jeĞli jest Ğmietnik
w sumieniu nie moĪe byü nadziei na
związek z Bogiem. Trzeba wyczyĞciü,
trzeba odradzaü siĊ, dlatego przychodzimy pod krzyĪ Chrystusa, bijemy siĊ
w piersi na początku kaĪdej Mszy ĞwiĊtej, spowiadamy siĊ. JeĞli ktoĞ nawet
poplątaá swoje Īycie, zaplątaá siĊ, Īe
nie moĪe rozplątaü, bo są takie sytuacje, niech teĪ przeprasza Pana Boga,
niech siĊ nie da oderwaü od Boga.
W swojej sáaboĞci niech siĊ nie da
oderwaü od Boga. Przyjdzie moment,
Īe Pan Bóg pomoĪe ci rozplątaü twoje Īycie, twoją pĊtlĊ, którąĞ sobie zacisnąá. RozwiąĪe nie twoja mądroĞü, czy
twoja dobroü, ale Bóg przyjdzie ci
z pomocą, bo On jest wszechmocny.
Dlatego nie baü siĊ Īycia, nie wolno
nam baü siĊ Īycia, ale trzeba, aby to
Īycie byáo uczciwe, szlachetne, dobre.
Nie bój siĊ nawrócenia. Matka
BoĪa jest Ucieczką grzeszników, tylko
to trzeba odkrywaü. Nie bĊdziesz ĞwiĊty, nie dojdziesz do ĞwiĊtoĞci, do zjednoczenia z Bogiem, do zbawienia jeĞli
nie bĊdziesz siĊ nawracaá z grzechów,
a i sprawiedliwy siedem razy na dzieĔ
upada, powie Pismo ĞwiĊte. Dlatego
kaĪdy masz kontakt z Bogiem, z Pismem
ĞwiĊtym, kaĪda nasza modlitwa, to jest
wysiáek porządkowania naszego wnĊtrza, porządkowania naszego czáowieczeĔstwa. Trzeba siebie porządkowaü,
aby uporządkowaü nasz Naród, EuropĊ, która gubi Ğwiatáo wiary, gubi
Ğwiatáo Boga w swoich poszukiwaniach. CiĊĪko za to zapáaci. Trzeba
pomóc temu Ğwiatu, bo po to nas Chrystus powoáaá do wiary, po to nas
chrztem ĞwiĊtym odrodziá. MyĞlĊ,
Īe to jest bardzo waĪna sprawa,
abyĞmy na tĊ wiarĊ patrzyli. W Lourdes patrząc na FigurĊ Matki BoĪej na
GrotĊ ObjawieĔ, po prawej stronie, jest
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postawiona przez pewną WáoszkĊ figura Ğlepca, który odnajduje drogĊ.
Jest tam teĪ napis: „OdnaleĨü wiarĊ,
to wiĊcej niĪ odzyskaü wzrok”. Ta
Wáoszka odnalazáa wiarĊ. Nie tyle
doznaáa cudu uzdrowienia z choroby
duchowej, ale odzyskaáa wiarĊ. Chciaáa w ten sposób powiedzieü, jaka to
wielka sprawa odnaleĨü wiarĊ. To waĪne przesáanie dla nas, ĪebyĞmy pamiĊtali, Īe odnaleĨü, odzyskaü wiarĊ, pogáĊbiaü wiarĊ, to jest wielka misja
kaĪdego KoĞcioáa, kaĪdego Sanktuarium. To jest wielka misja naszego
Narodu, dlatego PapieĪ bĊdąc w Polsce, ĞwiĊcąc te korony, mówiá o tym,
Īe Polacy, Īe Naród nasz, kaĪdy z nas,
ma misjĊ zanieĞü Ğwiatáo wiary do
Europy, do Ğwiata, tam gdzie jesteĞmy.
Polska staje siĊ krajem emigracji. DuĪo
máodych wyjeĪdĪa, trzeba kochaü ich
miáoĞcią BoĪą, mówiü im o tym, Īeby
zachowali wiarĊ, przypominaü im
o tym, jeĞli tam jadą: „a chodzisz do
koĞcioáa, a do spowiedzi, czy w kaĪdą
niedzielĊ chodzisz do koĞcioáa, czy
modlisz siĊ”. ĩebyĞmy nie utracili wiary, bo jeĞli utracimy wiarĊ, to czĊĞü
z naszej istoty, z naszego czáowieczeĔstwa, z naszej egzystencji, bĊdzie wiĊcej zuboĪona, bĊdzie okaleczone nasze czáowieczeĔstwo. O tym trzeba
pamiĊtaü, bo wiara pomaga nam Īyü,
budowaü Īycie, wartoĞciowaü, bo stawia nam wymagania.
Chrystus pomaga nam te wymagania wykonaü, czyli uszlachetnia
nas, pomaga nam pokonaü samego
siebie. Warto, trzeba porządkowaü
nasze myĞlenie, naszą wiarĊ, trzeba
korzystaü z tych Ğrodków, które pomogą nam oderwaü naszego ducha,
oczyĞciü nasze serca, oczyszczaü siĊ
nieustannie, aĪ do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem. PamiĊtajcie,
Bracia i Siostry, Īe jedną z dróg wiodących do wewnĊtrznego czáowieka,
do budowania, do wewnĊtrznego rozwoju, jest modlitwa do Matki NajĞwiĊtszej, bo Ona równieĪ uruchamia
swoją modlitwĊ i wtedy modli siĊ do
Jezusa, prowadzi nas do Jezusa. Ona
wtedy staje siĊ naszą OrĊdowniczką.
Ona wtedy podnosi, podrywa nasze
ludzkie serca, Ona, Niewiasta, jak my
wybrana i wierna Bogu, pomoĪe i nam
zachowaü wiernoĞü BoĪym przykazaniom, pomoĪe nam kiedyĞ zobaczyü,
Īe warto byáo iĞü za sáowem Pana, jak
Ona poszáa kiedyĞ, Īe warto byáo zawierzyü Bogu, tak jak Ona uwierzyáa,

bo wiara staje siĊ potem dodatkowym
Ĩródáem BoĪych áask i pomocy BoĪej
w naszym codziennym Īyciu. Amen”.
„WierzĊ w jednego Boga” – rozpocząá Ksiądz Arcybiskup. Po tym wyznaniu wiary nastĊpuje najwaĪniejszy
moment dzisiejszej uroczystoĞci: KORONACJA OBRAZU MATKI BOĩEJ
BIESZCZADZKIEJ.
Ty jesteĞ przeĞliczną koroną w rĊkach Pana, królewskim diademem
w dáoni Twego Boga. Ty jesteĞ znakiem nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu BoĪego. Akt ukoronowania Maryi zostanie z pokorą
i w ziemskich warunkach powtórzony
na Bieszczadzkiej Ziemi, gdzie dokonywaáa Ona i ustawicznie dokonuje na
oczach swych dzieci zwyciĊstwa.
Módlmy siĊ:
BoĪe wejrzyj áaskawie na tych,
którzy wieĔczą koroną Obraz Chrystusa i Jego Matki, NajĞwiĊtszej Maryi
Panny, Bieszczadzkiej Pani i wyznają,
Īe Twój Syn jest Królem wszechĞwia-

ta. Wzywają opieki NajĞwiĊtszej Dziewicy jako Królowej. Idąc Ğladami
Jezusa i Maryi niech sáuĪą Tobie i wypeániając przykazanie miáoĞci spieszą
sobie wzajemnie z pomocą. Niech siĊ
wyrzekają samych siebie i nie szczĊdząc swoich siá starają siĊ o zbawienie
braci. Niech przez pokorne Īycie na
ziemi zasáuĪą na wywyĪszenie w niebie, gdzie Ty wieĔczysz koroną chwaáy tych, którzy Tobie wiernie sáuĪą.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
„Jako CiĊ rĊce nasze koronują
na ziemi, tak niech Syn Twój chwaáą
ukoronuje nas w niebie”.
Jako kustosz tego Sanktuarium,
uroczyĞcie przyrzekam, Īe bĊdĊ strzegá
Wizerunku Matki NajĞwiĊtszej,
która króluje na tej Ziemi Bieszczadzkiej. Niech Jej Oblicze ukoronowane,
obdarza áaskami wszystkich, którzy siĊ
do Niej bĊdą zwracali. Amen.
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15 Niedziela zwykáa - 16. 07. 2006.
Ogáoszenia duszpasterskie
1. DziĞ naboĪeĔstwo róĪaĔcowe
o godz. 17.30
2. W tym tygodniu wspominamy:
w czwartek bá. Czesáawa, w sobotĊ Ğw.
MariĊ MagdalenĊ.
3. W związku ze wspomnieniem Ğw.

Krzysztofa, patrona kierowców, obchodzonym 25 lipca, w przyszáą niedzielĊ, 23 lipca, po kaĪdej Mszy ĞwiĊtej, sprawowany bĊdzie obrzĊd
poĞwiĊcenia pojazdów.

Intencje w tygodniu
Od 17.07 do 23.07. 2006r.
Poniedziaáek– 17.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.)
7.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
18.00 o Īywą wiarĊ, Ğwiatáo Ducha ĝw.
i miáoĞü dla czáonków grupy O. Pio
i ich rodzin oraz dla kapáanów i sióstr
zakonnych posáugujących w parafii.
Wtorek – 18.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
18.00 + Leszek Rychter (4 r. Ğm.).
ĝroda – 19.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.)
7.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
18.00 + Maria.

ĝw. Maria Magdalena

Czwartek - 20.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
18.00 + Wáadysáaw Galatowicz.
Piątek – 21.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
18.00 + Maciej (14 r. Ğm.).
Sobota – 22.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.)..
7.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
18.00 + Henryk.

ĝw. Krzysztof

Niedziela – 23.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
8.00 + Izabela, Kazimierz, ++ z rodziny
Naczasów.
9.30 + Anna UczeĔ w 100 rocznicĊ
urodzin.
11.00 za parafian.
12.30 + Ryszard.
17.30 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe.
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
20.00 + Roch Koncewicz (greg.)
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Sanktuaria na terenie naszej Archidiecezji
W ciągu wakacji czy w ciągu caáego roku, bywamy w róĪnych miejscowoĞciach. Nieraz sáyszymy o sanktuariach czyli miejscach ĞwiĊtych
związanych ze szczególnym kultem
Jezusa czy najczĊĞciej Matki BoĪej. W
naszej gazetce parafialnej bĊdziemy
starali siĊ przybliĪyü te wyjątkowe
miejsca, aby staáy siĊ nam bliĪsze,
a moĪe nawet byáy zachĊtą do nawiedzin tych miejsc znaczonych modlitwą
i pokutą, szukaniem duchowego
umocnienia na drodze zmagaĔ z wáasnymi sáaboĞciami czy duchowego
pocieszenia i odrodzenia. Za stroną
internetową Archidiecezji Przemyskiej,
przytaczamy te miejsca, aby w przyszáoĞci podaü ich choüby krótką charakterystykĊ.
1. Klimkówka – sanktuarium KrzyĪa
ĝwiĊtego.
2. Przeworsk Fara – sanktuarium BoĪego Grobu.
3. Korczyna – sanktuarium ĝwiĊtego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, erygowane 16.05.2004.
4. LeĪajsk – Ojcowie Bernardyni,
sanktuarium Matki BoĪej Pocieszenia,
data koronacji 08.09.1752.

5. Jarosáaw – Ojcowie Dominikanie,
sanktuarium Matki BoĪej Bolesnej,
data koronacji 08.09.1755.
6. Cháopice – sanktuarium Matki
BoĪej Cháopickiej, data koronacji
30.06.1992.
7. PrzemyĞl – Archikatedra – sanktuarium Matki BoĪej Jackowej, data
koronacji 15.08.1766.
8. PrzemyĞl – Ojcowie Franciszkanie
– sanktuarium Niepokalanego PoczĊcia, data koronacji 08.09.1777.
9. Kalwaria Pacáawska – sanktuarium
Matki BoĪej Kalwaryjskiej, data koronacji 15.09.1882.
10. Stara WieĞ – sanktuarium Matki
BoĪej Starowiejskiej, data koronacji
08.09.1977.
11. Tuligáowy – sanktuarium Matki
BoĪej Tuligáowskiej, data koronacji
08.09.1909.
12. Borek Stary – sanktuarium Matki
BoĪej Borkowskiej, data koronacji
15.08.1919.
13. JasieĔ – sanktuarium Matki BoĪej
Bieszczadzkiej, data koronacji
02.07.1921, a po kradzieĪy Obrazu powtórna koronacja 01.07.2006.
14. HyĪne – sanktuarium Matki BoĪej

HyĪneĔskiej, data koronacji
08.09.1932.
15. Domaradz – sanktuarium Matki
BoĪej Nieustającej Pomocy, data koronacji 11.05.1958.
16. Jodáowka – sanktuarium Matki
BoĪej Pocieszenia, data koronacji
31.08.1975.
17. àaĔcut – Fara – sanktuarium Matki BoĪej Szkaplerznej, data koronacji
20.09.1992.
18. Jasliska – sanktuarium Matki BoĪej Królowej Nieba i Ziemi, data koronacji 10.06.1997.
19. Haczów – sanktuarium Matki BoĪej Bolesnej, data koronacji 10.06.1997.
20. Wielkie Oczy – sanktuarium Matki BoĪej Wielkoockiej, data koronacji
10.06.1997.
21. PolaĔczyk – sanktuarium Matki
BoĪej PiĊknej MiáoĞci, data koronacji
11.09.1999.
22. Sanok – Ojcowie Franciszkanie –
sanktuarium Pani Ziemi Sanockiej,
Matki BoĪej Pocieszenia.
23. Strachocina – sanktuarium Ğw.
Andrzeja Boboli.
24. Dukla – Ojcowie Bernardyni –
sanktuarium Ğw. Jana z Dukli.

Pielgrzymując do sanktuarium Matki BoĪej Jackowej
DziĞ wybierzemy siĊ do znanego
sanktuarium Matki BoĪej Jackowej,
do przemyskiej archikatedry. Wypada bowiem zacząü tĊ wĊdrówkĊ
od matki koĞcioáów caáej archidiecezji. Przyglądnijmy siĊ, choüby pobieĪnie, historii bazyliki archikatedralnej
w PrzemyĞlu.
ĝwiadek przeszáoĞci KoĞcioáa
Przemyskiego (o katedrze przemyskiej)
KaĪdego, kto wchodzi do bazyliki
Ğw. Piotra w Rzymie, musi uderzyü
umieszczony daleko w przodzie
za oátarzem papieskim jakiĞ inny
oátarz Przylega on do przedniej Ğciany bazyliki. Gáówną jej czĊĞü stanowi wspaniaáy, bogato dekorowany
tron papieski, zwany katedrą, unoszony wĞród chórów anielskich przez
cztery olbrzymie postacie Ojców
KoĞcioáa (Grzegorz, Atanazy, AmbroĪy, Augustyn). Nad tronem unosi
siĊ, otoczona záocistymi promieniami
Ğwiatáa - goáĊbica - symbol Ducha ĝw.

Barokowy tron, wykonany w brązie w 1657
roku przez znanego
Ğwiatu mistrza rzeĨby
i architektury Lorenzo
Ber- niniego, kryje
w sobie inny drewniany tron, który wedáug
podania siĊga czasów
Ğw. Piotra Z niego to
miaá nauczaü Ğw. Piotr,
na nim zasiadaá podczas
ceremonii i naboĪeĔstw.
JeĞli wiĊc wspomniany
drewniany tron rzeczywiĞcie pochodzi z czasów Ğw. Piotra, rzymska
bazylika posiada bezcenny
skarb
z czasów apostolskich.
DziĞ caáa ta kompozycja
nosi nazwĊ „katedry”
lub „stolicy Ğw. Piotra”.
(C.d. na s. 8)
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(C.d. ze s. 7)
Jest symbolem i Ğwiadectwem áącznoĞci i toĪsamoĞci KoĞcioáa
czasów Apostolskich i czasów
obecnych.
Z Rzymem i papieĪem związany jest
caáy KoĞcióá poprzez biskupów Sprawują oni swe funkcje w koĞcioáach,
które teĪ nazywają siĊ „katedrami”
W kaĪdej diecezji znajduje siĊ tylko
jeden taki koĞcióá biskupi — katedr;
i Pierwotnie nazwą „katedra” obejmowano tylko tron, na którym zasiadaá
biskup podczas ceremonii liturgicznych. Znajdowaá siĊ on pierwotnie za
oátarzem, tak jak to widzimy dzisiaj
w koĞcioáach z oátarzami zwróconymi
do wiernych. Z tego tronu biskup przewodniczyá liturgii, udzielaá ĞwiĊceĔ,
wydawaá dekrety sądowe i inne zarządzenia. Dopiero póĨniej nazwą „kale
drą” objĊto nie tylko tron ale takĪe caáą
ĞwiątyniĊ, w której te funkcje sprawowaá biskup.
Kto byá w PrzemyĞlu lub zna PrzemyĞl ten wie, Īe u stóp góry zamkowej
wznosi siĊ zbudowana z ciosów kamiennych najczcigodniejsza Ğwiątynia
naszej diecezji, katedra Jest to juĪ trze-

cia, z kolei katedra przemyska Z pierwszej i drugiej pozostaáy tylko wzmianki historyczne i niewielkie pozostaáoĞci archeologiczne. Trzecia, obecna
katedra stoi juĪ przeszáo 500 lat.
BudowĊ jej rozpocząá w 1460 roku
biskup przemyski Mikoáaj BáaĪejowski
z funduszów króla Wáadysáawa Jagieááy, który je pozostawiá na katedrĊ jako
wotum dziĊkczynne za urodzenie siĊ
mu syna (Wáadysáawa WarneĔczyka),
o czym dowiedziaá siĊ bĊdąc w PrzemyĞlu w 1424 roku na uroczystej sumie w katedrze, a takĪe z funduszów
wáasnych, kapituáy i skáadek diecezjan.
Budowa trwaáa bardzo dáugo, bo do
roku 1571. Przyczyną tego byáa uciąĪliwoĞü samej pracy, bo przecieĪ wykonywano ją rĊcznie, brak funduszów,
a takĪe poĪary i napady tatarskie i woáoskie, które niszczyáy i rabowaáy
katedrĊ. JuĪ w 35 lat po rozpoczĊciu
budowy, poĪar, który wybuchá w mieĞcie strawiá takĪe katedrĊ, trzeba wiĊc
byáo zaczynaü od naprawy wyrządzonych szkód, a dopiero potem budowaü dalej. Aby zaĞ zabezpieczyü katedrĊ przed nowymi napadami naleĪaáo
ją otoczyü murem i ufortyfikowaü,

czego dokonano w XVI w.
Wybudowanej katedrze nadano
tytuá pierwszej katedry Ğw. Jana
Chrzciciela i NajĞw. Maryi Panny. Tytuá ten zachowaáa aĪ do dziĞ. Cieszyá
siĊ nią gród przemyski, jako najwspanialszym koĞcioáem miasta. Wierni
chĊtnie do niej uczĊszczali, choü
w mieĞcie, np. w XVII w. byáo aĪ 17
innych koĞcioáów i cerkwi oraz 10
klasztorów. Dbali teĪ o nią jako o najwaĪniejszy koĞcióá diecezji.
Z biegiem lat zmieniaáy siĊ ludzkie
gusty i upodobania. Gotycka katedra
z XVIII wieku staáa siĊ architekturą
staroĞwiecką. Zniszczyá ją takĪe czas.
Dlatego biskup Aleksander Fredro
podjąá w 1724 roku decyzjĊ remontu
i przebudowy katedry na barokową,
jako najbardziej odpowiadającą gustom czasu. Przeznaczyá na to wszystkie swoje fundusze. Prace modernizacyjne trwaáy aĪ do roku 1733, kiedy to
w niedzielĊ zapustną po wyjĞciu wiernych z katedry, runĊáo sklepienie nawy
gáównej grzebiąc w gruzach caáe dzieáo biskupa Fredry, oátarze, freski oraz
62 stare pamiątkowe grobowce. Katastrofa ta bardzo zmartwiáa biskupa,
jednakĪe nie zaáamaá rąk. Sprzedaje
wówczas swoje rodzinne posiadáoĞci
w PrzĊdzelu koáo Rudnika, a uzyskaną
kwotĊ przeznacza na katedrĊ. Nie danym mu jednak byáo zobaczyü swojego dzieáa. W dwa miesiące po straszliwej katastrofie zmará ze zmartwienia
Dopiero w 10 lat póĨniej w 1744 r. za
biskupa Sierakowskiego, ukoĔczono
odbudowĊ i restauracjĊ katedry, która
w nowej szacie przetrwaáa aĪ do drugiej poáowy XEX wieku. W miĊdzyczasie, za rządów austiackich (Józefa
II) katedra przemyska ponownie bardzo ucierpiaáa. W roku 1788 rząd zabraá wiĊkszą czĊĞü skarbca katedralnego, jak kielichy, monstrancje,
relikwiarze, krzyĪe, lichtarze, ornaty,
kapy itp., które jako dom sprzedano
lub przetopiono w Wiedniu na pieniądze potrzebne na pokrycie wojen
napoleoĔskich.
W przeszáo 100 lat po zakoĔczeniu
przebudowy, bo w roku 1883 przystąpiono z inicjatywy biskupa Soáeckiego do ponownej restauracji katedry.
Te prace nadaáy katedrze obecny wygląd. CzĊĞci prezbiterialnej nadano
dawny gotycki charakter. JednakĪe
i tej katedry nie oszczĊdziáa historia
W czasie II wojny Ğwiatowej, konkretnie w 1941 roku spaliá siĊ dach wraz
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z sygnaturką, w której byáy ukryte
przed grabieĪcami cenne naczynia
liturgiczne. Wszystko strawiá ogieĔ.
Ulegáy teĪ zniszczeniu witraĪe, które
projektowaá sam Jan Matejko. Po wojnie jeszcze raz odbudowano katedrĊ.
Wstawiono nowe witraĪe projektu
dwóch mistrzów malarstwa polskiego:
Józefa Mehoffera i Tadeusza Wojciechowskiego. W takiej szacie katedra
doczekaáa siĊ w 1960 roku jubileuszu
500-letia swego istnienia. Z tej okazji
papieĪ Jan XXIII wyniósá ją do godnoĞci bazyliki mniejszej.
KatedrĊ áatwo jest odnaleĨü wĞród
zabudowaĔ PrzemyĞla. Przybysza informuje nie tylko zegar umieszczony
na wieĪy, który co kwadrans daje znak
caáemu miastu, Īe kolejne 15 minut
odeszáo do przeszáoĞci, ale przede
wszystkim sama 71-metrowa wieĪa.
Dominuje ona nad caáym miastem i nie
tylko nadaje mu wspaniaáego wyrazu
artystycznego, ale Ğwiadczy, iĪ wszystko, co tu byáo kiedyĞ i dziĞ jeszcze jest
wartoĞcią kulturalną miasta, wyrosáo
w cieniu biskupiej katedry w Ğcisáym
powiązaniu z chrzeĞcijaĔstwem.
A Īe byáo ono w PrzemyĞlu od bardzo
dawna Ğwiadczą wykopaliska dokonane pod katedrą i na zamku. Pod katedrą odkopano fragmenty bliĪej nie
zidentyfikowanej Ğwiątyni romaĔskiej,
pochodzącej z wieku XIII. Znalezisko
to rzuciáo sporo Ğwiatáa na przeszáoĞü
katedry i miasta. Na zamku odkopano
Ğlady paáacu ksiąĪĊcego z niewielką
okrągáą kaplicą grodową, pochodzące z początku wieku XI. Odkrycia te
bardzo podniosáy rangĊ zabytkowego PrzemyĞla. ĝwiadczą takĪe jak od
dawna PrzemyĞl byá chrzeĞcijaĔski
i Īe jego wáadcy ksiąĪĊta, racy, starostowie, kasztelani i inni byli chrzeĞcijanami. O Īywym chrzeĞcijaĔstwie
grodu przemyskiego Ğwiadczy fakt,
Īe juĪ w XIV wieku posiadali tu swoje
domy Franciszkanie i Dominikanie,
którzy byü moĪe zjawili siĊ tu jeszcze
w XIII wieku. W cztery wieki póĨniej,
w XVII w. PrzemyĞl posiadaá juĪ 17
koĞcioáów i cerkwi oraz 10 klasztorów.
Do dziĞ istnieją tylko Franciszkanie,
Reformaci, Karmelici, Benedyktynki
i kilka innych domów nowszych zgromadzeĔ zakonnych. Kasacie ulegáy
klasztory Dominikanów, Dominikanek,
Jezuitów, Bonifratrów, Misjonarzy
i Bazylianów. Rozebrano takĪe niektóre ich Ğwiątynie.
Wróümy jednak do katedry.

Przypatrzmy siĊ niektórym zachowanym pomnikom przeszáoĞci. W tĊczy,
hen wysoko pod sklepieniem, widnieje stary, Ğredniowieczny krzyĪ. Byü
moĪe pamiĊta on fundatora katedry,
biskupa BáaĪejowskiego. Obok tĊczy,
w oátarzu Matki BoĪej przykuwa oko
widza niewielka alabastrowa figura
tronującej Matki BoĪej z Dzieciątkiem.
To cudowna figura Pani Przemyskiej
powszechnie zwana „Jackową”, ukoronowana w 1766 roku. Stara poboĪna tradycja wiąĪe tĊ figurĊ ze Ğw. Jackiem, dominikaninem, który jako
misjonarz uchodząc z Kijowa przed
tatarami, miaá zabraü ze sobą jakąĞ figurkĊ Matki BoĪej, by uchroniü ją
przed zniewaĪaniem i przynieĞü do
Halicza, skąd miaáa siĊ dostaü do koĞcioáa Dominikanów w PrzemyĞlu. Nie
byáa nią figura przemyska, gdyĪ ta jest
znacznie póĨniejsza. JednakĪe tradycja áączy ją ze Ğw. Jackiem, gdyĪ ten
uchodząc z Kijowa miaá podobno przechodziü przez PrzemyĞl (przed rokiem
1257) gdzie miaá spotkaü braci swego
zakonu. Wspomniana figura z katedry
pierwotnie znajdowaáa siĊ w koĞciele
Dominikanów. Gdy klasztor ich zostaá
skasowany w koĔcu XVIII w. statuĊ
uroczyĞcie przekazano do katedry,
gdzie do dziĞ siĊ znajduje i jest otoczona wielką czcią.
Innym pomnikiem przeszáoĞci
jest wspaniaáa kaplica UkrzyĪowania
Pana Jezusa Jest to kaplica grobowa
wielkiego biskupa i restauratora katedry Aleksandra Fredry. Znajduje siĊ
w niej duĪy oátarz z czarnego marmuru
z gotyckim krzyĪem podobno fundowanego ongiĞ przez cech szewców
oraz alabastrowa páaskorzeĨba
Matki BoĪej Bolesnej zwanej „PiĊtą”.
Na tym oátarzu w dniu 26 maja 1991 r.

zostaáy uroczyĞcie záoĪone doczesne
szczątki Báog. Józefa Sebastiana
Pelczara biskupa przemyskiego przeniesione z miejsca dotychczasowego
grobu w krypcie kaplicy M. BoĪej
w koĞciele NajĞw. Serca Jezusowego.
Po bokach oátarza znajduje siĊ nagrobek i epitafium biskupa Fredry. Kaplica stanowi jakby osobną ĞwiątyniĊ
ze wspaniaáą kopuáą, jakby niebem, na
której lwowski malarz St. StroiĔski
przedstawiá scenĊ ZdjĊcia z KrzyĪa,
Obok kaplicy, w nawie bocznej znajduje siĊ páyta nagrobna biskupa Jana
Dziaduskiego zasáuĪonego w walce
z reformacją, wykonana z czerwonego
marmuru w XVI wieku. ZaĞ z tyáu
katedry w tejĪe nawie — drugi
renesansowy pomnik nagrobny Jana
Fredry kasztelana przemyskiego
i jego Īony Anny, wykonany z biaáego piaskowca
Do lewej nawy przylega inna stara
kaplica, NajĞwiĊtszego Sakramentu.
Ufundowaá ją starosta przemyski
Tomasz Drohojowski w 1578 roku równieĪ jako wáasne mauzoleum.
W roku 1720 zostaáa bogato ozdobiona freskami o treĞci związanej z NajĞw.
Sakramentem przez nieznanego bliĪej
najprawdopodobniej wáoskiego
malarza. W niedáugo potem do tej
kaplicy sprawiá wspaniaáe srebrne
tabernakulum (w roku 1756) biskup
Andrzej Pruski sufragan przemyski.
Zanim ta kaplica zostaáa przeznaczona na przechowywanie NajĞw. Sakramentu, sáuĪyáa takĪe celom Ğwieckim.
Tu odbywaáy siĊ posiedzenia i sądy
miejskie. Byáa wiĊc Ğwiadkiem wielu
historycznych wydarzeĔ związanych
z PrzemyĞlem i nie tylko z PrzemyĞlem.
(C.d.n.)
Ks. Zbigniew Bielamowicz
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Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja
do CzĊstochowy
Dnia 9 lipca w CzĊstochowie odbyáo siĊ juĪ 14 spotkanie Rodziny Radia Maryja, którego hasáem byáy sáowa „Dzielmy siĊ wiarą jak chlebem”.
Po raz kolejny wziĊáa w niej udziaá delegacja z naszej parafii, dziĊki zabiegom organizacyjnym p. Marii Czech,
która podjĊáa siĊ zorganizowania autobusu i przewodzenia caáej grupie. Po
raz pierwszy w Īyciu uczestniczyá
w takiej pielgrzymce niĪej podpisany.
WyjechaliĞmy z Sanoka o 22 w sobotĊ i okoáo 4 rano byliĞmy juĪ na miejscu. Zaraz udaliĞmy siĊ do kaplicy
Cudownego Obrazu, aby przywitaü siĊ
z Maryją. W nocy trwaáo tam czuwanie i mimo táoku, moĪna byáo jeszcze
przedostaü siĊ w pobliĪe obrazu Czarnej Madonny. U Jej stóp kaĪdy mógá
záoĪyü swoje osobiste proĞby i podziĊ-

kowania. Po modlitwie wróciliĞmy do
autobusu i moĪna byáo zjeĞü Ğniadanie, natomiast juĪ okoáo 8 rano nasza
grupa udaáa siĊ na plac, aby zająü
w miarĊ wygodne miejsce do udziaáu
w Mszy ĞwiĊtej pielgrzymkowej. Wiele grup juĪ byáo zgromadzonych przed
waáami jasnogórskimi, ale jeszcze stosunkowo áatwo moĪna byáo zająü niezáe miejsce. Na placu káĊbiá siĊ táum,
a przed oátarzem okoáo godziny 9 rozpoczĊáy siĊ powitania prowadzone
przez Ojców Redemptorystów, redaktorów Radia Maryja. Pozdrawiano pozczególne grupy, których pochodzenie odczytywane byáo z transparen-

tów. Obraz rejestrowany przez kamery
moĪna byáo Ğledziü na trzech ogromnych telebimach. Potem zostaáy odĞpiewane godzinki o Niepokalanym
PoczĊciu NajĞwiĊtszej Maryi Panny
i rozpocząá siĊ program sáowno muzyczny prowadzony przez zespóá
„Piast” z Páocka, a nastĊpnie wystĊp
orkiestry z Warszawy-Rembertowa.
SáoĔce paliáo niemiáosiernie, dlatego
wszyscy starali siĊ ukryü w cieniu parasoli czy rozwiniĊtych transparentów.
Okoáo godziny 11 opuĞciáem naszą grupĊ, aby udaü siĊ do zakrystii w
celu przygotowania siĊ do Mszy ĞwiĊtej. Samo dotarcie do zakrystii trwaáo

okoáo 15 minut, albowiem táum w bazylice, kaplicy i na palcu klasztornym
gĊstniaá z godziny na godzinĊ. O wejĞciu do kaplicy Cudownego Obrazu
moĪna byáo tylko pomarzyü. Po ubraniu siĊ do Mszy Ğw. juĪ okoáo 11.30
zająáem miejsce w pobliĪu oátarza na
galerii. Grupa chyba okoáo 200 ksiĊĪy
gromadziáa siĊ na waáach i chociaĪ sporządzono dla nas daszek w postaci
Īaluzji z biaáego páótna upaá i tak dawaá siĊ mocno we znaki. ZauwaĪyáem
kilku ksiĊĪy z naszej diecezji: ks. Praáata RykaáĊ z Jarosáawia, ks. Praáata
Moskala, proboszcza ze ZrĊcina oraz
wikariusza z Soniny koáo àaĔcuta,
a takĪe dwóch kolegów znajomych
z diecezji rzeszowskiej. Niedáugo potem niedaleko nas usiedli znani politycy oraz Madzia Buczek ze swoją
mamą. Wreszcie o godz. 12 rozpoczĊáa
siĊ Msza Ğw., której przewodniczyá abp
z Warszawy-Pragi Sáawoj Leszek
GáódĨ w towarzystwie kilku innych biskupów; m. in. bpa Ignacego Deca ze
ĝwidnicy i bpa Antoniego Dydycza
z Drohiczyna. Abp GáódĨ wygáosiá
piĊkną homiliĊ, wielokrotnie przerywaną oklaskami. Mówiá m. in. o gorliwej
rodzinie chrzeĞcijaĔskiej, która jest
wielkim skarbem Polski oraz o patriotyzmie. Przedstawiaá takĪe, na czym polega wartoĞü radia katolickiego i o tym,
jak bardzo jest ono potrzebne dla nas,
Polaków. Tysiące ludzi przyjmowaáy
jego sáowa z entuzjazmem, dziĊkując
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oklaskami za szczególnie wymowne
frazy. Bardzo dáugim i waĪnym akcentem Mszy Ğw. byáo takĪe przyniesienie darów skáadanych przez poszczególne delegacje z kraju i zagranicy.
Msza Ğw. trwaáą prawie trzy godziny. Mimo ogromnego zmĊczenia
nikt nie odchodziá z placu, na którym

wszyscy jeszcze wspólnie odmówili
koronkĊ do Miáosierdzia BoĪego i wysáuchali krótkiego przemówienia ks.
Peszkowskiego. Potem ogromny táum
ruszyá w stronĊ parkingów i zakorkowaá wyjazd. Nam udaáo siĊ wyruszyü
dopiero przed godziną 17. WstąpiliĞmy jeszcze na chwilĊ do àagiewnik,

aby nawiedziü Sanktuarium BoĪego
Miáosierdzia. Po póánocy wszyscy
wróciliĞmy do swoich domów napeánieni áaskami, które spáynĊáy na
wszystkich przez zetkniĊcie siĊ z Maryją w narodowym Sanktuarium i udziaá
w modlitwach i naboĪeĔstwach.
Ks. Tomasz Grzywna

Koáo historii zamknĊáo siĊ
W ostatnich dniach Muzeum
Historyczne w Sanoku otrzymaáo
wspaniaáy dar - ponad piĊüdziesiąt
obrazów autorstwa Izabeli Rapf-Sáawikowskiej. Ofiarodawczynią byáa
sama artystka, a wybór sanockiego
Muzeum nie byá przypadkowy, bowiem z Sanokiem áączą artystkĊ silne
wiĊzy rodzinne, które rozpoczĊáy siĊ
w latach 30. XIX w.
Wtedy to cesarz austriacki Franciszek I, zgodnie ze swoją polityką kolonizacyjną, osadziá w Galicji kilkaset
rodzin niemieckich. RównieĪ Sanok
staá siĊ miastem, w którym nowe Īycie
rozpoczĊáo osiem niemieckich rodzin,
a wĞród nich, pochodząca z okolic
Wiednia, rodzina doktora Georga (Jerzego) Rapfa, która otrzymaáa kamienicĊ przy sanockim rynku, jak mówi
rodzinna tradycja Rapfów, poroĞniĊtym trawą, na której pasáy siĊ kozy
i buszowaáy Ğwinie.
Dr Rapf do Sanoka przywiózá swoją ĪonĊ JózefĊ oraz jej dwie siostry HannĊ i Mitzi Loegler. Zostaá on
wkrótce mianowany lekarzem miejskim, a jego Īona dyrektorką 3-klaso-

wej szkoáy ĪeĔskiej. DziĊki swojej ĪyczliwoĞci i wiedzy dr Rapf w krótkim czasie zaskarbiá sobie szacunek i zaufanie u sanoczan i zostaá nawet
burmistrzem. Z czasem rozrosáa siĊ teĪ
jego rodzina. Na Ğwiat przyszáo szeĞcioro dzieci: Karol, Jerzy, Józefa
(Pepi), Julia, Leontyna i Edmund. RodzeĔstwo, wbrew woli ciotek, szybko
uczyáo siĊ jĊzyka polskiego, co równieĪ nie budziáo specjalnego sprzeciwu ich rodziców. Gdy w 1853 r. Sanok
odwiedziá máody cesarz Franciszek
Józef I, córka dr. Rapfa Józia (Pepcia)
powitaáa go w imieniu sanockich dzieci bukietem kwiatów i wierszem wygáoszonym w jĊzyku niemieckim, a cesarz dziĊkowaá jej matce Józefie, Īe tak
piĊknie nauczyáa polskie dzieci mówiü
po niemiecku. Rapfowie szybko zaprzyjaĨnili siĊ teĪ z polskimi rodzinami
BaĔkowskich z Páonnej i Weádyczów
z Beáchówki, a z tą pierwszą rodziną
nawet siĊ skoligacili. Natomiast dwór
Weádyczów w Beáchówce byá przez
dáugie lata miejscem wakacyjnego wypoczynku najmáodszego pokolenia
(C.d.na s. 12)
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(C.d. ze s.11)
Rapfów. Przez krótki okres
Rapfowie byli równieĪ wáaĞcicielami majątku ziemskiego. Dr
Rapf staá siĊ bowiem wáaĞcicielem Lisznej, którą otrzymaá
w zapisie testamentowym
uczynionym, z wdziĊcznoĞci za
leczenie, przez poprzednie jej
wáaĞcicielki. Jednak wkrótce
Liszna zostaá sprzedana,
bo dr Rapf byá przede wszystkim lekarzem i obowiązki nie pozwalaáy mu zajmowaü siĊ gospodarstwem.
W 1874 r. Jerzy Rapf przeziĊbiá siĊ podczas kąpieli w Sanie i juĪ nie wróciá do zdrowia.
Zmará 21 wrzeĞnia tego roku
w wieku 78 lat. Jego Īona Józefa doĪyáa 82 lat. Zmaráa 8 listopada 1891 r. Najstarszy syn
doktora Karol zginąá w czasie
wojny austriacko-pruskiej
w 1866 r. Jerzy, po ukoĔczeniu
politechniki we Lwowie, zostaá
inĪynierem miejskim w Czerniowcach. Józefa (Pepi) poĞlubiáa prawnika Konstantego
Tomaszczuka - syna prawosáawnego ksiĊdza. Julia wyszáa za mąĪ
za znacznie starszego od siebie Joachima Starosolskiego. Ich Ğlub odbyá
siĊ w Sanoku u oo. Franciszkanów.
Najmáodsza córka doktora Leontyna zmieniáa stan cywilny w wieku 17 lat. Jej mĊĪem zostaá wdowiec
z trojgiem dzieci Marian Kondratowicz.
Z tego związku przyszáo na Ğwiat dwoje dzieci: Alfred i Karolina. Karolina
wyszáa natomiast za mąĪ za sĊdziego
Ludwika Rissa (który byá synem Macieja Rissa przybyáego do Sanoka razem z rodziną Rapfów w latach 30.
XIX w.), wkrótce jednak owdowiaáa
i wyszáa ponownie za mąĪ za Wáodzimierza BaĔkowskiego, równieĪ wdowca, dyrektora sanockiego Gimnazjum.
Wáodzimierz BaĔkowski byá synem
wspomnianych wyĪej BaĔkowskich
z Páonnej, a Ğlub odbyá siĊ w 1898 r.
Najmáodszy z Rapfów Edmund

gimnazjum nie ukoĔczyá - zostaá z niego usuniĊty tuĪ przed maturą - prawdopodobnie z politycznych powodów.
Zacząá wiĊc pracowaü na poczcie
w Sanoku i równoczeĞnie pracowaá
spoáecznie. Zawará związek maáĪeĔski
z Wilhelminą Veithówną. Owocem
tego maáĪeĔstwa byáo troje dzieci: Wilhelm, Stefan i Janina. W 1888 r. zmaráa
Wilhelmina Rapf, a wkrótce jej mąĪ Edmund oĪeniá siĊ po raz drugi - z Józefą
z Faliszewskich, z którą równieĪ miaá
troje dzieci: Feliksa, ZofiĊ i KamilĊ.
RóĪnie uáoĪyáy siĊ losy szóstki dzieci
Edmunda Rapfa. Jeden z jego synów
– Stefan – zostaá wysáany w 1895 r. do
realnej szkoáy wojskowej w Koszycach. Po jej ukoĔczeniu dostaá siĊ do
Akademii Wojskowej w Wiedniu, którą ukoĔczyá w 1905 r. w stopniu podporucznika saperów. Kilka lat póĨniej
zostaá mierniczym przysiĊgáym i w 1911

r. rozpocząá pracĊ w Sanoku. W 1915 r.
jako oficer austriacki dostaá siĊ do niewoli rosyjskiej i w Rosji przeĪywaá burzliwe chwile najpierw bolszewickiej rewolucji, a potem wojny domowej. Tam
równieĪ zawará związek maáĪeĔski
z Marią Starno-Szaáas i tam urodziáa mu
siĊ w 1920 r. córka Izabela. To wáaĞnie
ona podarowaáa sanockiemu muzeum
swoje obrazy, a przy okazji po raz pierwszy odwiedziáa miasto, z którym, przed
przeszáo stu siedemdziesiĊciu laty,
związali siĊ jej przodkowie. Ich grób,
dziĞ juĪ zapomniany, znajduje siĊ jeszcze na sanockim cmentarzu przy ul.
Matejki, a kolekcja obrazów w sanockim muzeum bĊdzie juĪ zawsze przypominaü sanoczanom, Īe ich autorka pochodzi z rodziny wielce zasáuĪonej dla
naszego miasta.
Andrzej Romaniak
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