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„Zlitowaá siĊ nad nimi, byli
bowiem jak owce
nie mające pasterza.
I zacząá ich nauczaü.”
Mk 6,34
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Przerwane wakacje

W NUMERZE

Po zakoĔczeniu „praktyki duszpasterskiej” apostoáowie wrócili z radoĞcią do Jezusa. Opowiedzieli Mu o tym,
co zdziaáali w czasie bezpoĞredniego
przebywania z ludĨmi. Po wysáuchaniu ich relacji Jezus proponuje im odpoczynek na miejscu osobnym. Jezus
wie, Īe czáowiek potrzebuje oddechu,
relaksu, czasu na samotnoĞü i refleksjĊ. Monotonna praca mĊczy czáowieka, powoduje znuĪenie i osáabienie.
Dlatego wymyĞlono wakacje i urlopy, aby moĪna byáo oderwaü siĊ choü
na parĊ dni od codziennych obowiązków. TakĪe ciągáe kontakty z ludĨmi mogą byü uciąĪliwe, tak jak
byáo to w wypadku Jezusa i apostoáów, „wielu
bowiem przychodziáo i odchodziáo,
tak Īe nawet na
posiáek nie mieli czasu”(Mk
6,31).

Jednak odpoczynek Jezusa i apostoáów zostaje przerwany. Ludzie nie
dają im odsunąü siĊ na ubocze,
bo widzieli ich odpáywających i zbiegli siĊ na miejsce, gdzie przypáynĊli
Apostoáowie. Jezus „zdjĊty litoĞcią
zacząá ich nauczaü” (Mk 6,34). Tak
czyni dobry pasterz; nie baczy na zmĊczenie, znuĪenie, niewyspanie,
ale troszczy siĊ o swoje owce. Przeciwną postawĊ piĊtnują prorocy;
w pierwszym czytaniu Jeremiasz gani
pasterzy, którzy troszczą siĊ tylko
o siebie, a przez to rozpraszają trzodĊ
(por. Jr 23,1). Pan Jezus zaĞ
jest dobrym Pasterzem,
który zna i kocha
swoje owce
i troszczy siĊ
o nie, który
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czyni wszystko, aby owce miaáy najlepsze poĪywienie, aby nie zginĊáy
w paszczy wilka-szatana.
Byü dobrym Pasterzem to poĞwiĊcaü siĊ dla swoich owiec. Nie znaczy
to oczywiĞcie, Īe pasterzowi nie naleĪy siĊ zasáuĪony odpoczynek,
ale w razie wyĪszej koniecznoĞci czasem trzeba z niego zrezygnowaü, aby
byü wĞród potrzebujących owiec. Tak
czynią nieraz prezydenci paĔstw czy
miast; w sytuacji zagroĪenia, klĊski
Īywioáowej, nieszczĊĞliwych wypadków, przerywają urlop, aby byü
ze swoimi podwáadnymi. I tak powinien uczyniü kaĪdy duszpasterz, kiedy zagroĪone jest dobro powierzonych
mu przez Pana
owiec. „Dobry
Pasterz oddaje Īycie za
swoje owce”
(por J 10,11).
„I zacząá ich nauczaü”
(Mk 6,34). Co najlepszego
moĪe daü ludziom PasterzJezus? NajwiĊkszym Jego
darem jest Sáowo. Owszem,
dawaá ludziom takĪe chleb,
ale jeszcze bardziej ludzie potrzebują sáowa. Sáowa, które
ma moc dziaáaü w sercu i przemieniaü je. Z tego wynika,
Īe najwiĊkszym darem od
duszpasterza jest takĪe sáowo, które podtrzymuje na duchu, dodaje mocy, pomaga
w walce ze záem. Byü blisko
ludzi powierzonych sobie i mieü
dla nich krzepiące sáowo – to
zadanie Jezusa i kaĪdego pasterza. Módlmy siĊ wiĊc za pasterzy, aby jak najlepiej realizowali
swoje powoáanie, aby nie szczĊdzili siá dla powierzonych sobie
ludzi i aby nigdy nie zabrakáo
im mądroĞci sáowa.
Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria
Historia Obrazu Matki BoĪej Bieszczadzkiej
w Jasieniu
(C.d. z poprzedniego numeru)
Na początku lipca 1968 roku odbyá siĊ w Jasieniu uroczysty ingres
obrazu Matki BoĪej Rudeckiej i utworzenie nowego Sanktuarium Maryjnego Matki BoĪej Bieszczadzkiej. Obraz
ten to ikona naleĪąca do obrazów nazywanych hodegetria ,
Hodegetria; to przewodniczka
wskazująca drogĊ wedáug dawnej tradycji obraz zostaá namalowany przez
Ğw. àukasza EwangelistĊ. NaleĪy on
do kategorii ikon cudownych. ĝw. àukasz Ewangelista miaá ofiarowaü obraz biskupowi Teofilowi z Antiochii
a przed poáowa V wieku odnalazáa go
na terenie Ziemi ĝwiĊtej Eudoksja Īona
cesarza Teodozjusza II i przekazaáa go
w darze siostrze cesarza, Pulcherii
która umieĞciáa go w specjalnie wzniesionym sanktuarium Ton Hodegon
w Konstantynopolu.
W okresie obrazoburstwa
(po edykcie cesarza Leona III ogáoszonym w 726 roku ruch ten doprowadziá do zniszczenia ogromnej iloĞci
ikon i innych dzieá sztuki) przez dáugi
czas ikona pozostawaáa w ukryciu,
a od 843 roku doznawaáa jeszcze wiĊkszej chwaáy. Jak podają niektórzy
ruscy znawcy przedmiotu, Anna siostra cesarza Bazy lego II przywiozáa
obraz Matki BoĪej na RuĞ jako dar od
swojego brata, gdy poĞlubiáa ksiĊcia
Wáodzimierza Kijowskiego (989r.).
Obraz ten byá szczególnie czczony na
Rusi i dlatego umieszczany jako ikona
w wielu Ğwiątyniach koĞcioáa wschodniego? Obraz, który nas interesuje
odnaleziony zostaá na Podolu w miejscowoĞci ĩeleĨnica po napadzie
tatarskim á zniszczeniu miejscowoĞci
w 1612 roku.
Odnalazá go rycerz Jerzy Czuryááo
z Goraja. Obraz malowany w stylu
wschodnim przedstawia MatkĊ
NajĞwiĊtszą w królewskim páaszczu.
Maryja na lewym rĊku trzyma DzieciĊ
Jezus. DzieciĊ prawą rączką báogosáawi a w lewej trzyma zwój Pisma Ğw. testament miáoĞci.
Obraz Matki NajĞwiĊtszej umieszczono w miejscowoĞci Rudki i odtąd

koĞcióá rudecki staá siĊ celem poboĪnych pielgrzymek. Przybywaáy
wszystkie stany: nie tylko lud wiejski
i mieszczaĔstwo, ale i rycerstwo
polskie, magnaci królowie. Królowie
i hetmani otaczali obraz w Rudkach
szczególną czcią i ufnoĞcią w Jej
pomoc.

Do tronu Maryi udawali siĊ Jan
Kazimierz, Michaá WiĞniowiecki i Jan
III Sobieski. WĞród ofiarodawców koĞcioáa rudeckiego oprócz królów są nazwiska Sieniawskich, Branickich, Szeptyckich, Potockich, Fredrów i innych,
którzy udawali siĊ pod opiekĊ Panny
Rudeckiej, skáadali wota i czynili poboĪne fundacje, aby chwaáa Maryi
rozbrzmiewaáa w rudeckim koĞciele.
Sama Ğwiątynia byáa kilkakrotnie zagroĪona zniszczeniem podczas róĪnych wypraw wojennych. Pojawiaáy
siĊ równieĪ napady rabunkowe gdyĪ
koĞcióá w Rudkach ubogacany byá licznymi darami. KsiĊĪna Cecylia Sieniawska hetmanowa i wojewodzina woáyĔska przygotowaáa ornat i dwie
dalmatyki oraz inne cenne dary. ElĪbieta Wiktoria Potocka hetmanowa
koronna i wojewodzina sieradzka
ozdobiáa obraz srebrną sukienką i záotą koroną. Bogate dary przekazaáa Teresa Fredrowa a nawet Mawencjanna
wojewodzina moádawska wyznania
greckiego zawiesiáa na obrazie Matki
BoĪej w roku 1682 swoje peráy ukraiĔskie. Rozgáos cudownych wydarzeĔ
i áask otrzymywanych przez wstawien-

nictwo Matki BoĪej Rudeckiej sprawiá,
Īe biskupi wydali rozporządzenie,
aby po dokáadnym zbadaniu spisano
wszystkie áaski otrzymane w Rudkach.
Powstaáy dwie obszerne ksiĊgi áask
i cudów obejmujące lata 1612 - 1749
i 1750 - 1816. Czyniono równieĪ starania o wybudowanie murowanej Ğwiątyni w Rudkach. Taką ĞwiątyniĊ wybudowano z fundacji Michaáa
UrbaĔskiego wáaĞciciela Rudek na
początku XVIII wieku.
Na Synodzie diecezjalnym w PrzemyĞlu w 1908 r. ks. Bp Józef Sebastian
Pelczar oĞwiadczyá, Īe dla pomnoĪenia czci i chwaáy NajĞwiĊtszej Panny
oraz dla oĪywienia i spotĊgowania
naboĪeĔstwa wĞród ludu zamierza
przeprowadziü koronacjĊ obrazu
Rudeckiego.
W trzech setną rocznicĊ umieszczenia obrazu w Rudkach przybyá do
Rudek Biskup Karol, Fischer. W kazaniu odpustowym mówiá o znaczeniu
koronacji i zachĊcaá wiernych,
aby skáadali ofiary na sprawienie záotych koron dla Matki NajĞwiĊtszej i Boskiego Dzieciątka. Okres przygotowania do koronacji przedáuĪaá siĊ
ze wzglĊdu na wybuch I Wojny ĝwiatowej i dalsze walki prowadzone
o wolnoĞü Ojczyzny.
DzieĔ koronacji wyznaczono na
2 lipca 1921 roku. Koronatorem obrazu byá Biskup przemyski Bá. Józef
Sebastian Pelczar. Byáo wielu biskupów, wielkie grono kapáanów i siostry
zakonne oraz 25 tysiĊcy wiernego
ludu. Akt koronacji odbyá siĊ po Mszy
ĞwiĊtej. Biskup koronator naáoĪyá záote korony na skronie Boskiego Dzieciątka i Bogurodzicy wymawiając sáowa: Jako CiĊ rĊce nasze koronują na
ziemi, tak niech Syn Twój chwaáą ukoronuje nas w Niebie
Po ukoronowaniu obrazu NajĞwiĊtszej Maryi Panny Ks. Biskup
koronator wygáosiá do wiernych kazanie: Chwaáa niech bĊdzie i dziĊki Bogu
w Trójcy ĞwiĊtej Jedynemu, Īe mi pozwoliá dokonaü koronacji obrazu NajĞwiĊtszej Panny Maryi i dodaü Królo(C.d. na s. 4)
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(C.d. ze s. 3)
wej niebieskiej nowa stolicĊ ziemską,
a wam najmilsi, uczestniczyü w tej uroczystoĞci. RadoĞü moja tym wiĊksza,
Īe ta stolica otoczona jest ludem
polskim i ruskim, a wiĊc jest jedną ze
spójni dwóch bratnich ludów zamieszkujących tą ziemie i poáączonych tylu
wĊzáami, bo wszakĪe mają wspólne
pociechy i troski i są dzieümi nie tylko
jednego Ojca niebieskiego i jednej
Matki Niebieskiej, ale takĪe jednego
ojca duchowego na ziemi, to jest
namiestnika Chrystusowego i jednej
Matki duchowej, to jest KoĞcioáa
katolickiego, a przy tym obywatelami
jednej Rzeczpospolitej Polskiej.
ToĪ w ĞwiĊtej zgodzie garnijcie siĊ
Polacy i Rusini do tronu tej najmiáoĞciwszej i najsáodszej Królowej.
Czcijmy wszyscy NajĞwiĊtszą PannĊ
i wzywajmy jej opieki, bo wszakĪe
Ona jest Królową KoĞcioáa tryumfującego, walczącego i cierpiącego. Do jej
serca królewskiego Ğpieszmy wszyscy
z wielka ufnoĞcią. ĝpieszcie sprawiedliwi po laskĊ wytrwania, Ğpieszcie
grzesznicy po áaskĊ skruchy i nawrócenia, Ğpieszcie kuszeni po zwyciĊstwo w walce. ĝpieszcie smutni po pociechĊ, sieroty po macierzyĔska
opiekĊ, ubodzy po chleb i cierpliwoĞü,
chorzy po zdrowie ciaáa i duszy, rodzice po pomoc w wychowaniu dzieci,
a wszyscy po báogosáawieĔstwo dla
siebie dla rodzin Waszych dla caáego
narodu i KoĞcioáa. Patrzcie atoli,
aby z odmawianiem modlitw czy Ğpiewaniem pieĞni poboĪnych áączyü
czeĞü wewnĊtrzna to jest Īycie czyste
bez grzechów i ozdobione cnotami.
Do naszej matki i Królowej podnieĞmy
nasze serca i oczy prosząc: O naj
miáoĞü i wszą Królowo przyjmij mile te
nowe korony, które Ci ofiarujemy.
ZasiądĨ na tym nowymtronie, by wysáuchiwaü tych, którzy tu swe proĞby
skáadaü bĊdą báogosáaw nam wszystkim, naszym Rodzinom, caáemu narodowi, caáemu KoĞcioáowi i Ğwiatu
caáemu, by siĊ w nim rozszerzyáo Królestwo Jezusowe i Królestwo Twoje.
Amen Jak zaĞwiadcza proboszcz parafii ks. Michaá WojtaĞ: Od koronacji
rozpocząá siĊ nowy okres w historii
cudownego obrazu. ZwiĊkszyáa siĊ
liczba pątników, a duch religijny
w parafii odĪyá w warstwach spoáecznych . W roku 1945, w związku
ze zmiana granic naszej Ojczyzny,
mieszkaĔcy Rudek opuszczający swo-

ja miejscowoĞü wziĊli wiele z cennych
przedmiotów związanych z liturgia.
Udaáo siĊ takĪe Ks. Proboszczowi
Michaáowi Wojtasiowi przewieĨü przez
granicĊ obraz Matki BoĪej Rudeckiej.
Obraz ten zostaá umieszczony w gáównym oátarzu Seminarium Duchownego w PrzemyĞlu, gdyĪ Seminarium wracaáo do PrzemyĞla po czasowym
wojennym pobycie w Brzozowie.
Tu, przed obrazem Matki NajĞwiĊtszej, klerycy przygotowujący siĊ do
kapáaĔstwa i profesorowie seminarium
ksztaátujący powoáanych oddawali siĊ
pod opiekĊ Matki NajĞwiĊtszej.

Obraz Matki BoĪej Rudeckiej
podczas pobytu w Rudkach i w pierwszych latach pobytu w PrzemyĞlu byá
ozdobiony srebrnym páaszczem,
który okrywaá MatkĊ i jej DzieciĊ.
Ks. Andrzej Pasterczyk ostatni wikariusz z Rudek, gdy modliá siĊ przed
cudownym obrazem w PrzemyĞlu,
spostrzegá, Īe pod srebrną blachą
páaszcza Maryi ukazuje siĊ zniszczenie obrazu. RozpoczĊáa siĊ konserwacja obrazu trwająca prawie póá roku
(od poáowy lipca do początku grudnia 1950 roku), gdyĪ trzeba byáo usunąü z obrazu zniszczone czĊĞci deski
i farby á na te miejsca naáoĪyü nowe.
Podczas konserwacji odkryto, Īe
w ornamencie obrazu znajduje siĊ
osiemnaĞcie postaci z poĞród tych,
którzy mieli szczególnie bliski związek
z Chrystusem i Jego Matką. Po obu
stronach gáowy Matki NajĞwiĊtszej
postacie Archanioáów Michaáa
i Gabriela, a nastĊpnie po lewej stronie od góry: MojĪesz z krzakiem gorejącym, Dawid ze Ğwiątynią, Gedeon
z runem, prorocy Amos, Micheasz,
i Jeremiasz z tekstami przepowiedni
mesjaĔskich. Po prawej stronie od

Góry Aaron z laską, Król Salomon,
Jakub z drabiną, Ezechiel z zamkniĊta
bramą, Izajasz z tekstem przepowiedni
i Daniel z rozpalonym kamykiem.
W dolnej czĊĞci po bokach Symeon
i Zachariasz, bliĪej Ğrodka Cyryl
Jerozolimski i Jan DamasceĔski,
a w Ğrodku rodzice Matki NajĞwiĊtszej
Joachim i Anna.
Skoro biskupem przemyskim zostaá
Ks. Ignacy Tokarczuk okazaáo siĊ,
Īe jest bardzo zatroskany o wiernych
w diecezji a szczególnie o tych najbardziej zaniedbanych. Ks. Andrzej Pasterczyk, poprzedni wikariusz z Rudek,
pisaá w czerwcu 1992 roku: Wyczuwaáem, Īe PrzemyĞl nie jest odpowiednim miejscem dla tego obrazu, bo ta
Matka BoĪa jest raczej dla ludu.
Ks. Biskup Ignacy Tokarczuk poleciá
mi wyszukaü takie miejsce w Bieszczadach gdzie moĪna umieĞciü ten obraz.
Zaproponowaáem Uherce, ale ks. Biskup zdecydowaá siĊ na JasieĔ,
ze wzglĊdu na duĪy plac obok
Ğwiątyni.
W roku 1967 ks. Biskup Ordynariusz podjąá decyzje o przekazaniu obrazu Matki BoĪej Rudeckiej do Jasienia. W dniu 15 czerwca 1968 roku
skierowaá do wiernych dekanatów
z Ustrzyk Dolnych, Leska i Sanoka radosną wiadomoĞü:w koĞciele parafialnym w Jasieniu koáo Ustrzyk postanowiliĞmy umieĞciü cudowny
wizerunek Matki NajĞwiĊtszej przywieziony po wojnie z Rudek koáo Sambora przekazując wam ten bezcenny
dar kierujemy siĊ duszpasterska troską, aby pogáĊbiaáa siĊ w Was wiara
i miáoĞü Boskiego Zbawiciela przez miáoĞü i czeĞü Jego NajĞwiĊtszej Matki,
dlatego przyjmijcie gorącym i czystym
sercem MaryjĊ jako PatronkĊ piĊknego regionu Bieszczadów. PrzybądĨcie
wiec jak najliczniej na powitanie Jej
w Jasieniu w dniach 6 i 7 lipca. Otoczcie ją wieĔcem radosnych, wdziĊcznych i kochających serc wpatrzcie siĊ
w sáodkie Jej oblicze, by Was ten
obraz Matki pociągaá odtąd czĊsto do
jej stóp, by opromieniaá Wam trudy
ziemskiego wygnania i jednaá u Boskiego Jej Syna pomoc áaski i báogosáawieĔstwo na Īycie ĞwiĊte wedáug przykazaĔ BoĪych. W trzecią niedzielĊ
czerwca, o godzinie 17.00 zebrali siĊ
wszyscy alumni na czele z ks. Rektorem i przeáoĪonymi z Seminarium
aby uroczyĞcie poĪegnaü obraz Matki
BoĪej Ks. Praáat Franciszek Misiąg
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mówiá w kazaniu o wychowawczej roli
Maryi w pielĊgnowaniu powoáaĔ
kapáaĔskich. Natomiast wszystkie parafie bieszczadzkie przygotowywaáy
siĊ do powitania i przyjĊcia Królowej
Nieba i Ziemi. Wáadze paĔstwowe pilnowaáy, aby obraz nie zostaá przewieziony do Jasienia, tym czasem obraz
juĪ znajdowaá siĊ w Jasieniu przywieziony wczeĞniej przez proboszcza z
Jasienia ks. Ryszarda MuchĊ.
W sobotĊ 6 lipca 1968 roku od
wczesnych godzin rannych Ğciągaáy
do Jasienia przez malownicze tereny
bieszczadzkiej ziemi liczne rzesze
pielgrzymów. Na czele kaĪdej gromady pątników niesiono krzyĪ, znak
zbawienia, za którym kroczyli proĞci,
ale bogaci duchem bieszczadzcy
pielgrzymi.
W godzinach popoáudniowych
ks. Praáat Bialic, jako gáówny organizator UroczystoĞci, powitaá
pielgrzymów.
NastĊpnie w tryumfalnym pochodzie w otoczeniu biskupa Ordynariusza i licznej gromady kapáanów
wyniesiono z plebani cudowny
obraz, który zostaá umieszczony na
przygotowanym tronie.
RozpoczĊáa siĊ uroczysta Msza
Ğw. celebrowana przez Ks. Biskupa
Ordynariusza. W kazaniu wygáoszonym podczas Mszy Ğw. Ks. Biskup
powiedziaá DziĞ i jutro zakáadamyfundament pod sanktuarium Maryjne. Do dĨwigających siĊ terenów
Bieszczad pod wzglĊdem kulturalnym
i przemysáowym przychodzi Matka
NajĞwiĊtsza, aby królowaü swoim
dzieciom i hojnie rozdawaü áaski tym,
którzy ich najwiĊcej potrzebują.
Przychodzi do Was Maryja z centrum

diecezji, z Seminarium Duchownego,
gdzie przez wiele lat byáa mistrzynią
i drogowskazem kleryckich serc
w drodze do kapáaĔstwa. Maryja
przychodzi teraz w Bieszczady,
aby szukaü to, co byáo a zginĊáo,
aby wszystkich zgromadziü w jedna
rodzinĊ BoĪą.
Po Mszy Ğw. Ks. Biskup przekazaá
cudowny wizerunek koĞcioáowi
w Jasieniu i caáym Bieszczadom.
Poleciá zaáoĪone sanktuarium opiece
wszystkich pielgrzymów i ogáosiá
uroczyĞcie, Īe co roku pierwsza
niedziela lipca bĊdzie dniem odpustowym dla Jasienia.
W koĔcowych sáowach przemówienia Ks. Biskup zapytaá: czy przyrzekacie, Īe kaĪdy z Was przynajmniej
raz w roku przyjdzie tu do Matki BoĪej,
aby oddaü Jej czeĞü, poleciü swoje
trudnoĞci, zostawiü jej opiece smutki,
wymodliü siĊ i wypáakaü siĊ przednią?
OĞmiotysiĊczny rzesza wiernych
odpowiedziaáa jednogáoĞnie: przyrzekamy . Ksiądz Dziekan Kazimierz
Nawrocki w imieniu wszystkich kapáanów i wiernych podziĊkowaá arcypasterzowi diecezji za wspaniaáy dar,
jaki otrzymaáy Bieszczady. Przez caáą
noc trwaáy modlitwy wiernych przed
obrazem Matki BoĪej.
W niedzielĊ o godzinie 10.00
Arcypasterz diecezji powitaá ks. Kardynaáa Karola WojtyáĊ z Krakowa
i przybyáych na UroczystoĞci kapáanów siostry zakonne i wiernych,
których byáo okoáo 15 tysiĊcy.
Uformowaáa siĊ procesja z cudownym
obrazem Matki BoĪej do oátarza
polowego, gdzie umieszczono cudowny obraz na przygotowanym tronie.
UroczystoĞcią przewodniczyá

Ks. Kardynaá Karol Wojtyáa, a sáowo
BoĪe wygáosiá Ordynariusz tarnowski
Ks. Bp. Jerzy Ablewicz.
Na zakoĔczenie uroczystoĞci
zabraá glos ks. Kardynaá: Czáowiek,
gdy postawi sobie dom i urządzi siĊ
w nim jak najlepiej, wtedy patrzy po
Ğcianach mieszkania i widzi, Īe są puste. Aby zaradziü tej potrzebie, kupuje jakiĞ obraz i wiesza go na Ğcianach
swojego domu. DziĞ, na tych przepiĊknych, a dotąd pustych Ğcianach
górzystych Bieszczad,umieszczono
cudowny obraz Matki NajĞwiĊtszej,
aby królowaáa, budzącej siĊ do lepszego Īycia, bieszczadzkiej ziemi.
Ale prócz obrazów, jakie wieszamy po Ğcianach naszych domów jest
jeszcze najcenniejszy ze wszystkich
obraz, w którym Maryja chce mieszkaü. To obraz kaĪdego czáowieka,
bo w nim jak w zwierciadle najlepiej
uwidacznia siĊ miáoĞü dzieci do Matki
BoĪej. I najwiĊkszą radoĞcią bĊdzie
dla niej to, gdy z czystym sercem,
peánym miáoĞci Boga, powrócimy stąd
do swoich domów .
UroczystoĞci dobiegáy koĔca,
po wspólnym báogosáawieĔstwie
ks. Kardynaáa i wszystkich biskupów,
ze Ğpiewem, Ciebie BoĪe wysáawiamy
procesja z cudownym obrazem udaáa
siĊ do koĞcioáa w gáównym oátarzu
przygotowano staáy tron dla Maryi.
Odtąd, co roku, w pierwszą niedzielĊ
lipca Ğciągaü tu bĊdą táumy pielgrzymów, aby skáadaü hoády uwielbiaü
i zanosiü báagalne proĞby do PoĞredniczki wszelkich áask
Królowej
Bieszczad.
Pielgrzymi z pieĞniami na ustach
opuszczali Sanktuarium Maryjne
w Jasieniu.
WWW.jasien.ustrzyki. pl

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 30 (154) 23 lipca 2006 r.

6
16 Niedziela zwykáa – 23.07.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. Báogosáawiony ks. Bronisáaw
Markiewicz mawiaá: „Polska bĊdzie
trzeĨwa, albo wcale jej nie bĊdzie”.
50 lat temu Sáuga BoĪy, ks. Stefan kardynaá WyszyĔski, Prymas Polski,
w „Jasnogórskich ĝlubach Narodu”
napisanych w KomaĔczy podczas internowania, zapisaá: „Przyrzekamy wypowiedzieü walkĊ lenistwu i lekkomyĞlnoĞci, marnotrawstwu, pijaĔstwu,
rozwiązáoĞci”. DziĞ wiemy jak wielkim
problemem jest sprawa trzeĨwoĞci naszego Narodu. Dlatego z tej okazji
KsiĊĪa Michalici w Miejscu Piastowym zapraszają do wspólnej modlitwy
i ofiarowania daru abstynencji za trzeĨwoĞü naszej Ojczyzny. Trzeba podjąü
skuteczną walkĊ z wadami narodowymi. UroczystoĞci odbĊdą siĊ 31 lipca,
a rozpoczną siĊ o godzinie 15:00 naboĪeĔstwem „Drogi krzyĪowej”,
którą poprowadzi znany nam dobrze
z kazaĔ radiowych ks. bp Józef Zawitkowski. NastĊpnie odbĊdzie siĊ
wykáad pt. „Z niewoli uzaleĪnieĔ do
wolnej i trzeĨwej Polski”. UroczystoĞü
zakoĔczy siĊ Mszą ĞwiĊtą koncelebrowaną pod przewodnictwem naszego
Metropolity, ks. abp. Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski. HomiliĊ wygáosi ks.
bp Antoni Pacyfik Dydycz, przewodniczący Zespoáu ds. Apostolstwa
TrzeĨwoĞci przy Konferencji Episko-

patu Polski. W uroczystoĞci zapowiedzieli swój udziaá przedstawiciele najwyĪszych wáadz paĔstwowych, samorządowcy, ludzie nauki i mediów.
Oprócz tych ogáoszeĔ peány program
znajduje siĊ w gablotce parafialnej.
Gdyby ktoĞ zechciaá w sposób uroczysty záoĪyü deklaracjĊ trzeĨwoĞci,
to w kancelarii parafialnej znajdują siĊ
odpowiednie formularze, które po
podpisaniu zostaną wáączone do
Záotej ksiĊgi TrzeĨwoĞci Polski podczas naboĪeĔstwa w Miejscu Piastowym. Wypeánione deklaracje moĪna
bĊdzie záoĪyü osobiĞcie w Miejscu
Piastowym.
2. We ĞrodĊ, 26 lipca, przypada
wspomnienie ĞwiĊtych: Joachima
i Anny. Jest to dzieĔ wdziĊcznoĞci dla
rodziców i ludzi starszych. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy,
tak máodych, aby okazali starszym
swoją wdziĊcznoĞü za trud wychowania, jak i starszych, aby mogli prosiü
o BoĪe báogosáawieĔstwo na dalsze
lata swojego Īycia. Zapraszamy gáównie na MszĊ ĞwiĊtą o godzinie 18:00.
3. JuĪ dziĞ ogáaszamy, Īe – jeĞli nic
siĊ nie zmieni – to w dniu 3 sierpnia
przybĊdzie do naszej parafii kopia
Caáunu TuryĔskiego. BĊdzie u nas takĪe w pierwszy piątek miesiąca. BĊdzie
takĪe okolicznoĞciowa prelekcja dotycząca tej niezwykáej relikwii.

Odnowione kandelabry
Na przeáomie czerwca i lipca
zostaáy odnowione kandelabry – dostojne Ğwieczniki, stojące przy naszym gáównym oátarzu. Odnowienia
ich dokonaá p. Stanisáaw Dorotniak
Na jednym z nich, na stopce, widnieje nastĊpujący napis: Na pamiątkĊ 25 - letniej rocznicy zaĞlubin

i 30 - letniej rocznicy zaáoĪenia
warsztatu bronzowniczego w Sanoku ofiarują te kandelabry dla
koĞcioáa parafialnego obrządku
rzymsko - katolickiego maáĪonkowie: Aleksander i Józefa ze Sáupnicch
Piechowie w Roku PaĔskim 1902.

Intencje w tygodniu
Od 24.07 do 30.07. 2006r.
Poniedziaáek– 24.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
18.00 o báogosáawieĔstwo BoĪe dla
Andrzeja i Ewy z okazji Ğlubu.
Wtorek – 25.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
7.00 + Roch Koncewicz (greg.).
7.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
18.00 + Roman Brejta (1 r. Ğm.)
ĝroda – 26.07
6.30 + Anna.
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Maria Bogucka.
18.00 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
Czwartek - 27.07
6.30 + Anna i Jan Lechwar.
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(greg.).
18.00 + Wáadysáaw i Stanisáaw.
Piątek – 28.07
6.30 o zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla Jacka.
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Jan, Zofia i Antoni KrupiĔscy
(koniec greg.).
18.00 + Zofia i Stanisáaw PieroĪyĔski.
Sobota – 29.07
6.30 + Grzegorz.
7.00 + Józef Buczek (greg.).
7.30 + Zygmunt (5 r. Ğm.).
18.00 + Aleksander i Jan.
Niedziela – 30.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).
8.00 .........................................................
9.30 + Zofia, Józefa (f), Wáadysáaw
Paáasz.
11.00 za parafian.
12.30 + Tadeusz (13 r. Ğm.).
18.00 + Marcin Iwaniuk.
20.00 + Michaá, Katarzyna i za dusze
w czyĞücu cierpiące.
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Nasze sanktuaria
Pielgrzymując do sanktuarium
Matki BoĪej Jackowej
(C.d. z poprzedniego numeru)

Matka BoĪa „Jackowa”
w Bazylice Archikatedralnej
w PrzemyĞlu
Cudowna figura Matki BoĪej
„Jackowej” jest najprzedniejszym klejnotem w Bazylice Archikatedralnej
w PrzemyĞlu. Wykonana z alabastru
póĨnogotycka rzeĨba przedstawia
MatkĊ BoĪą siedzącą na srebrnym tronie. Na prawej rĊce trzyma dzieciątko
Jezus, które beztrosko bawi siĊ paluszkiem u nogi, a drugą rączką pociąga
welon swej Matki i jednoczeĞnie wpatruje siĊ w piĊkną, tchnącą spokojem
twarz Maryi. Na lewej dáoni Bogarodzicy wspiera siĊ otwarta ksiĊga Sáowa BoĪego. Stara tradycja przemyska
wiąĪe cudowną figurĊ z osobą Ğw. Jacka i przepiĊknym podaniem. ĝw. Jacek
w pierwszych latach XIII wieku misjonarz ziem ruskich zaáoĪyá klasztor
w Kijowie. W czasie najazdu Tatarów
(rok 1240) podjąá decyzjĊ ucieczki
z braümi na zachód. Na poĪegnanie
wszedá Ğw. Jacek do klasztornego koĞcioáa, aby zabraü NajĞwiĊtszy Sakrament. W rozmodlonym sercu miaá usáyszeü sáowa páynące od figury Matki
BoĪej: „Jacku, Syna zabierasz a mnie
zostawiasz”. Usprawiedliwiaá siĊ wielki
czciciel Maryi: „Za ciĊĪka jest ta figura, nie uniosĊ”. Maryja miaáa odpowiedzieü: „WeĨ Mnie ze sobą, a Syn
mój ulĪy Tobie”. Zabraá wiĊc Ğw. Jacek do jednej rĊki NajĞw. Sakrament,
a do drugiej figurĊ Matki BoĪej (tak
go przedstawia ikonografia) i wedle tradycji Dominikanów lwowskich przyniósá ją do Lwowa (dziĞ
lwowska figura Matki BoĪej
Jackowej znajduje siĊ w bazylice
OO. Dominikanów w Krakowie),
a wedle tradycji konwentu
Dominikanów przemyskich
Ğw. Jacek przyniósá figurĊ
Matki BoĪej z Kijowa do
PrzemyĞla. Spór niech rozstrzygają historycy sztuki.
Najnowsze oceny histo-

ryków sztuki wiąĪą genezĊ przemyskiej
figury Matki BoĪej z dziaáalnoĞcią
warsztatów krakowskich z koĔca XV
wieku. Nie brakuje opinii, Īe cudowna
figura wykonana zostaáa w póánocnej
Francji lub Niderlandach w koĔcu XV
w. FigurĊ tĊ miaáa przywieĨü do PrzemyĞla fundatorka przemyskiego konwentu SS. Dominikanek Magdalena
DobrostaĔska i w pierwszych latach
XVI w. umieĞciáa ją w klasztornej kaplicy. W 1625 r. przeniesiono figurĊ
Matki BoĪej do kaplicy Korniaktów
przy koĞciele OO. Dominikanów
w PrzemyĞlu. Tu zasáynĊáa áaskami
i jej kult záączono z osobą ĝw. Jacka 28
lipca 1760 r. biskup przemyski Wacáaw
Hieronim Sierakowski wydaá dekret

ogáaszając cudowny charakter figury
Matki BoĪej z koĞcioáa OO. Dominikanów w PrzemyĞlu. 15 sierpnia 1766 r.
cudowna statua Matki BoĪej zostaáa
uroczyĞcie ukoronowana papieskimi
koronami przez Ignacego KrzyĪanowskiego, biskupa SaldycyĔskiego,
kanclerza katedry przemyskiej, delegowanego przez Walentego WĊĪyka,
biskupa przemyskiego. Koronacja
odbyáa siĊ na báoniach reformackich
(dziĞ stacja kolejowa) w obecnoĞci
ok. 30000 pielgrzymów.
Po pierwszym rozbiorze Polski
PrzemyĞl zajĊli Austriacy. Nowe wáadze miejskie skasowaáy klasztory:
Jezuitów, Karmelitów, Dominikanów
i Bonifratrów. Opuszczony przez Dominikanów koĞcióá groziá zawaleniem
i wáadze miejskie nakazaáy go rozebraü.
W r. 1786 na polecenie Ks. Bp Ordynariusza cudowną figurĊ Matki BoĪej
przeniesiono do katedry, a koĞcióá
podominikaĔski rozebrano. DziĞ na
jego miejscu stoi pomnik Adama Mickiewicza, figurĊ Matki BoĪej umieszczono w katedrze w prawym bocznym
oátarzu przy przejĞciu z nawy do prezbiterium. Podczas renowacji katedry na przeáomie XIX i XX wieku
wykonano w pracowni Ferdynanda Mąjerskiego pseudobarokowy oátarz w którym umieszczono cudowną figurĊ Matki BoĪej
Jackowej. Oátarz ten zdobią
figury Ğw. Jacka i bá. Czesáawa Po naboĪeĔstwach cudowna figura zostaje zasáoniĊta obrazem Matki
BoĪej RóĪaĔcowej.
Matka BoĪa Jackowa
czczona w Katedrze
Przemyskiej nazywana
jest równieĪ „Panią Przemyską”. Ks. Bp Wojciech Tomaka - - sufragan przemyski — wielki
czciciel Matki BoĪej —
uáoĪyá pieĞĔ na czeĞü
Matki BoĪej Jackowej,
(C.d. na s. 8)
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(C.d. ze s. 7)
w której powtarza siĊ refren: „O jakĪe
jesteĞ sercu memu bliska — Pani
Przemyska”. MelodiĊ skomponowaá
Ks. Wojciech Lewkowicz. Ks. Bp Franciszek Barda, Ordynariusz przemyski,
w czasie II wojny Ğwiatowej postanowiá pismem z dnia 29.XI.1941 r., Īe odtąd naleĪy wzywaü pomocy NajĞw.
Panny Maryi czczonej w Katedrze
nastĊpującym wezwaniem: „Pani nasza Przemyska, módl siĊ za nami”.
Za kaĪde poboĪne odmówienie tego
wezwania moĪna zyskaü 300 dni
odpustu. Duszpasterze katedry podając ten dekret Ks. Biskupa do wia-

domoĞci wiernym, polecili, aby w katedrze przy Ğpiewie pieĞni „Gwiazdo
Ğliczna wspaniaáa” dodawaü „O Przemyska Maryja”. W 1986 r. uroczyĞcie
obchodzono 200 rocznicĊ pobytu cudownej figury Matki BoĪej Jackowej
w Katedrze Przemyskiej. Ojciec Ğw. Jan
Paweá II przysáaá telegram w którym
napisaá: „...ModlĊ siĊ z caáą wspólnotą ludu BoĪego do „Pani Przemyskiej”
sáowami znanej pieĞni: „Za Twą opiekĊ dziĊki Ci skáadamy - - Nie opuszczaj nas pokornie Báagamy”.
Figura Matki BoĪej Jackowej —
Pani Przemyskiej otaczana jest czcią
i miáoĞcią wiernego ludu PrzemyĞla

i okolicy. Jest szczególnie bliska
wszystkim kapáanom, którzy w katedrze otrzymali ĞwiĊcenia kapáaĔskie.
Po zakoĔczeniu uroczystoĞci ĞwiĊceĔ
neoprezbiterzy wraz z Ks. Biskupem
udają siĊ przed oátarz Matki BoĪej
Jackowej i oddają Jej w opiekĊ swoje
kapáaĔstwo.
Obecny Metropolita Przemyski
Ks. Arcybiskup Józef Michalik
w swych przemówieniach czĊsto
podkreĞla znaczenie kultu Matki
BoĪej Jackowej dla Īycia religijnego
archidiecezji i czĊsto przyzywa
Jej pomocy.
Ks. Marian Burczyk

Pielgrzymując do Matki BoĪej Kalwaryjskiej
WĊdrując pątniczym szlakiem
wybierzmy siĊ na KalwariĊ Pacáawską,
która urzeka trudnym do opisania piĊknem i gáĊbią modlitwy, gdzie wĞród
leĞnej ciszy moĪna zanurzyü siĊ w kontemplacji MĊki PaĔskiej oraz Maryi,
Kalwaryjskiej Pani. Wielu z nas juĪ
tam byáo, bo przecieĪ do stosunkowo
niedaleko od Sanoka. Zanim wejdziemy do zabytkowej Ğwiątyni „wyszeptanej od stuleci szmerem modlitw”,
przejdĨmy siĊ nieco – bez znuĪenia –
po fascynującej historii tego ĞwiĊtego miejsca. U początków tego sanktuarium jawi siĊ osoba Andrzeja Maksymiliana Fredry (ok. 1620 – 1679),
„kasztelana lwowskiego, wojewody
podolskiego, pisarza politycznego”.

Burzliwe byáo jego Īycie, ale znaczone wielką hojnoĞcią. Miejsca takie
czĊsto otacza mrok historii. W takiej
sytuacji do gáosu dochodzi legenda.
I oto „legenda gáosi, Īe Fredro w czasie polowania zapuĞciá siĊ w gáąb lasu
w pogoni za jeleniem i w miejscu, gdzie
dziĞ stoi koĞcióá, miaá ujrzeü wĞród
rogów tegoĪ jelenia jaĞniejący krzyĪ.
To zdarzenie miaáo go skáoniü do zbudowania na tym miejscu koĞcioáa
i klasztoru i zaáoĪenia tamĪe kalwarii,
na wzór jerozolimskiej drogi krzyĪowej” – pisze w swojej pracy „Kalwaria
Pacáawska”, ojciec Józef Symeon
Barcik, duchowy syn Ğw. Franciszka.
Jest to dzieáo bardzo obszerne, pozwolĊ sobie przekazaü najwaĪniejsze wy-

darzenia z dziejów tego niezwykáego
miejsca. Teren Kalwarii w wieku XVII
byá pokryty nieprzebytym borem.
Fredo, jako polityk, mógá myĞleü
o osadnictwie ludnoĞci polskiej, gdyĪ
w tamtym terenie i tamtym czasie przewaĪaáa ludnoĞü obrządku ruskiego –
jak mawiano. Jednak najprawdopodobniej przewaĪyá czynnik religijny,
aby w tym uroczym zakątku ziemi ufundowaü klasztor, w którym zakonnicy
podjĊliby siĊ dziaáalnoĞci misyjnej
wĞród okolicznej ludnoĞci, gdzie rozwaĪaliby MĊkĊ PaĔską. Byáo to jakby
odwzorowanie pomysáu powstaáej 60
lat wczeĞniej Kalwarii Zebrzydowskiej. Trudno dociec kiedy zrodziáa siĊ
myĞl zaáoĪenia tej Kalwarii. Byü moĪe
byáo to w roku 1655, a wiĊc w czasie
„potopu szwedzkiego”, ale czasy te nie
sprzyjaáy tak wielkiemu przedsiĊwziĊciu. Początkowo – wedáug zamysáu
Andrzeja Fredry – mieli tam byü dominikanie, a póĨniej – z niewiadomych
wzglĊdów - reformaci. Z tych zamysáów jednak nic nie wyszáo, bo wspomniani zakonnicy nie mogli przyjąü
warunków stawianych przez FredrĊ.
Prace budowlane rozpoczĊto dziesiĊü
lat póĨniej (1665). Miaá to byü niewielki drewniany klasztor i 28 kaplic bądĨ
teĪ przydroĪnych krzyĪy zachĊcających do rozwaĪania MĊki PaĔskiej.
Samo poáoĪenie Kalwarii nad rzeką
Wiar, która oddziela dwa pasma górskie, przypomina KalwariĊ Jerozolimską, gdzie dominują dwie Góry:
Oliwna i Golgota. Miejsce na koĞcióá
i klasztor, który obok wáaĞciwoĞci kul-
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tycznych miaá speániaü takĪe funkcje
obronne, wybraá fundator na szczycie
najwyĪszej góry. Klasztor stanowiá
rodzaj obronnej fortecy. Andrzej Maksymilian Fredro po nieudanych propozycjach przejĊcia jego fundacji,
záagodziá nieco stawiane warunki
i 5 lutego 1668 roku, zwróciá siĊ z propozycją do franciszkanów. JuĪ przed
Niedzielą Palmową tegoĪ roku kilku
franciszkanów zamieszkaáo w nowo
powstaáym klasztorze. Wraz z zamieszkaniem trzeba byáo przystąpiü do
budowy drewnianego koĞcioáa.
Za wiedzą i pozwoleniem biskupa
przemyskiego Stanisáawa Sarnowskiego, 24 czerwca 1668 roku, w katedrze
przemyskiej i w innych koĞcioáach
w sąsiedztwie, ogáoszono powstanie
nowego klasztoru. W klasztorze –
zgodnie z wolą fundatora – miaáo
zamieszkaü oĞmiu ojców zakonnych
i dwóch braci. WĞród nich miaá byü
lektor teologii, którego zadaniem byáo
doksztaácanie pozostaáych, prowadzenie dysput teologicznych czy dawanie praktycznych rad i wskazówek
co do spowiednictwa. 20 lipca 1668
roku ks. bp Stanisáaw Sarnowski rezydujący w Brzozowie, zatwierdziá nowo
powstaáy klasztor i fundacjĊ fredrowską. Uroczystego wprowadzenia franciszkanów do klasztoru odbyáo siĊ
5 sierpnia 1668 roku. Fundator przeliczyá siĊ nieco ze swoimi moĪliwoĞciami finansowymi i zdobyá siĊ tylko
na wybudowanie maáego drewnianego koĞcioáa. Fundacja ta w sposób
urzĊdowy, zgodnie z wymogami paĔstwowymi, nie zostaáa doprowadzona
do koĔca przez Andrzeja Maksymiliana FredrĊ, co byáo powodem wielu nieporozumieĔ i niesnasek ze strony
dwóch synów fundatora, którzy
wnosili – czĊsto nieuzasadnione skargi do sądów.
Drugim rozdziaáem kalwaryjskich
dziejów jest fundacja Szczepana
Józefa Dwernickiego (+ 1784), który
wybudowaá nowy koĞcióá i klasztor do
dziĞ istniejące obiekty. Byá to ciekawy
czáowiek Īyjący w XVIII wieku, któremu dane byáo peániü wiele znaczących
– jak na owe czasy – funkcji, jak: wojskiego, grodzkiego pisarza w PrzemyĞlu, áowczego, czeĞnika, a w koĔcu jako
tercjarz franciszkaĔski. Na KalwariĊ
przybyá, aby tu zamieszkaü do koĔca
swego Īycia, okoáo roku 1770, bo
w tym roku, 3 maja, rozpoczĊto budowĊ koĞcioáa. Fundacja fredrowska,

choü znacząca, chyliáa siĊ ku upadkowi, skoro historyk notuje: „drewniane
budynki klasztorne i koĞcióá groziáy juĪ
zawaleniem, a niektóre kaplice i krzyĪe
sáabo postawione po prostu wiatr
powywracaá”. Miejsce na koĞcióá
i klasztor obraá w sąsiedztwie poprzedniej fundacji. Nie obyáo siĊ bez powaĪnych trudnoĞci i problemów ze strony fredrowskich spadkobierców.
W latach 1770 – 1775 postawiono okazaáy koĞcióá pod wezwaniem Znalezienia KrzyĪa ĝwiĊtego. Uroczystej konsekracji w dniu 29 wrzeĞnia 1776 roku,
dokonaá biskup kamieniecki obrządku
ormiaĔskiego Jakub Walerian Tumanowicz, za wiedzą i zgodą biskupa przemyskiego Józefa Tadeusza Kierskiego. Szczepan Józef Dwernicki
wybudowaá teĪ parterowy klasztor,
który juĪ po jego Ğmierci, w nastĊpnych stuleciach bĊdzie przechodziá
przez róĪne koleje, jak poĪary, nadbudówki, modernizacje. Podobnie ma siĊ
sprawa z koĞcioáem. Wielką zasáugą
tego fundatora byáo wybudowanie
okoáo 20 kaplic czĊĞciowo murowanych, czĊĞciowo drewnianych, bądĨ
teĪ krzyĪy. Okazaá siĊ wielkim i hojnym
dobroczyĔcą zostawiając po sobie tak
wiekopomne dzieáo. Wielką zasáugą
jego byáo teĪ i utrzymanie klasztoru.
Kalwaryjskie dróĪki
Nie moĪna byü na Kalwarii nie nawiedzając kaplic tam usytuowanych.
Wspominany autor, o. Józef Symeon
Barcik, franciszkanin, mniej zorientowanym pątników táumaczy: „Kaplice
wraz z dróĪkami, czyli drogami je áączącymi, stanowią istotĊ Kalwarii i byáy
celem jej zaáoĪenia. Pierwsze kaplice
powstaáy jeszcze przed erekcją klasz-

toru, a nawet przed zbudowaniem
koĞcioáa, a zatem przed 1668 r. SáuĪyü
miaáy do rozwaĪania MĊki Chrystusa
i od nich powstaáa nazwa kalwarii”.
Z tych pierwszych fredrowskich
kaplic czy nawet póĨniejszych dwernickich, nic nie pozostaáo. Byü moĪe
zostaáy jakieĞ elementy z kaplic zbudowanych przez Dwernickiego.
Andrzej M. Fredro wybudowaá 28 kaplic, ale ich stan szybko ulegá zniszczeniu, choü nie odnosi siĊ to do
wszystkich. Dwernicki miaá wybudowaü o jedną kaplicĊ wiĊcej. Liczba tych
kaplic jest trudna do ustalenia z tak
odlegáej perspektywy historii. Przez
caáe wieki trwaáy remonty starych kaplic, a poszczególni gwardiani wznosili nowe. Obecnie na kalwaryjskiej
ziemi znajduje siĊ 41 kaplic: 35 murowanych i 6 drewnianych. Kronikarz
notuje jeszcze: jest jeden krzyĪ, trzy
kamienne sáupy i dwie kamienne figury. Te kaplice przedstawiają sceny z
MĊki PaĔskiej, Matki BoĪej Bolesnej,
ZaĞniĊcia, Pogrzebu i WniebowziĊcia
NajĞwiĊtszej Maryi Panny. Przy tych
kaplicach gáównie podczas Wielkiego
Odpustu przypadającego w dniach
13 – 15 sierpnia, odprawiane są specjalne
naboĪeĔstwa,
zwane
„dróĪkami”.
Choü te kaplice nie przedstawiają
jakiegoĞ nadzwyczajnego waloru,
bo są skromne, to jednak speániają inną
znamienitą rolĊ: mówią o MĊce
PaĔskiej i Bolesnej Matce NajĞwiĊtszej. Przy tej okazji, za o. Ireneuszem
ĩoánierczykiem, znanym nam franciszkaninem, wymieniĊ „DróĪki MĊki
PaĔskiej”. Zwane są „stacjami” i są
(C.d. na s. 10)
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(C.d. ze s. 9)
odprawiane w sobotĊ przed Niedzielą
Zesáania Ducha ĝwiĊtego, 14 sierpnia
i 13 wrzeĞnia. Oto ich kolejnoĞü:
1. Kaplica „U Ğw. Rafaáa”.
2. Kaplica „Wieczernik”.
3. Brama Wschodnia.
4. Kaplica Grobu Matki Boskiej.
5. Kaplica „W Ogrodzie Oliwnym”.
6. Kaplica Pojmania Pana Jezusa.
7. KrzyĪ na „Cedronie”.
8. Brama Poáudniowa.
9. Kaplica „U Annasza”.
10. „Kaplica „U Kajfasza”.
11. Kaplica „Zaparcia siĊ Piotra Apostoáa”.
12. Kaplica „Piwnica pod domem Kajfasza”.
13. kaplica „U Kajfasza powtórnie”.
14. Kaplica „Ratusz – U Piáata”.
15. Kaplica „Pan Jezus przed Herodem”.
16. Kaplica „U Prokli”.
17. Kaplica „U Piáata powtórnie”.
18. Kaplica biczowania Pana Jezusa.
19. Kaplica cierniem koronowania
Pana Jezusa.
20. Kaplica „Ecce Homo – Oto Czáowiek”.
21. „Gradusy – Schody”.
22. Kaplica wáoĪenia krzyĪa.
23. Kaplica pierwszego upadku Pana
Jezusa.
24. Kaplica spotkania Jezusa z Matką
Bolesną.
25. Kaplica „Szymon Cyrenejczyk”.

26. Kaplica „ĝw. Weroniki”.
27. Kaplica drugiego upadku Jezusa
w Bramie Zachodniej.
28. Kaplica „Trzech Marii – Niewiasty
páaczące”.
29. Kaplica trzeciego upadku Pana Jezusa.
30. Kaplica obnaĪenia Pana Jezusa.
31. Kaplica ukrzyĪowania Pana Jezusa.
32. Kaplica zdjĊcia z krzyĪa ciaáa Pana
Jezusa.
33. Kaplica grobu Pana Jezusa.
34. ZakoĔczenie DróĪek przy krzyĪu.
DróĪki Matki Bolesnej obejmują
16 stacji:
1. Kaplica ĝw. Michaáa Archanioáa.
2. Kaplica „Wieczernik”.
3. Kaplica „U Kajfasza”.
4. Kaplica „U Piáata”.
5. Kaplica przygotowania krzyĪa.
6. Kaplica pierwszego upadku Pana
Jezusa.
7. Kaplica Matki Boskiej Bolesnej.
8. Kaplica „U Szymona Cyrenejczyka”.
9. Kaplica ĝw. Weroniki.
10. Kaplica w Bramie Zachodniej.
11. Kaplica „Trzy Maryje”.
12. Kaplica trzeciego upadku Pana Jezusa.
13. Kaplica obnaĪenia Chrystusa
Pana.
14. Kaplica ukrzyĪowania Pana Jezusa.
15. Kaplica zdjĊcia ciaáa Chrystusowe-

go z krzyĪa.
16. Kaplica grobu PaĔskiego.
Jak widaü z powyĪszego zestawienia, niektóre z tych stacji treĞciowo
wzajemnie siĊ pokrywają. Zupeánie
inny charakter posiadają „DróĪki pogrzebu i wniebowziĊcia NajĞwiĊtszej
Panny Maryi”. DróĪki te w sposób
bardzo uroczysty odprawia siĊ 13
sierpnia, niosąc figurĊ ZaĞniĊtej Matki Boskiej. Przy kaĪdej dróĪce kapáan
wygáasza kazanie. DróĪki te moĪna
obejĞü takĪe prywatnie o kaĪdej porze
roku, modląc siĊ do Matki BoĪej. Oto
poszczególne stacje:
1. Kaplica domku Matki Boskiej.
2. Testament NajĞwiĊtszej Maryi
Panny.
3. Kaplica „PoĪegnania matki z Apostoáami”.
4. Kaplica „ZaĞniĊcia NajĞwiĊtszej
Maryi Panny”.
5. Kaplica „ObecnoĞci Pana Jezusa
przy zaĞniĊciu Maryi”.
6. Kaplica „Pogrzebu Matki Boskiej
– Īydowin”.
7. Kaplica „Grobu NajĞwiĊtszej Maryi Panny”.
8. Kaplica grobu Matki Boskiej.
9. Kaplica wniebowziĊcia NajĞwiĊtszej Maryi Panny”.
10. Maryja umieszczona po prawicy
Jezusa.
11. Kaplica koronacji NajĞwiĊtszej
Maryi Panny.
12. Kaplica Matki Boskiej Królowej
Anioáów.
13. Kaplica Maryi Królowej Wszystkich ĝwiĊtych.
14. Kaplica wyniesienia Maryi na najwyĪszą godnoĞü po Bogu.
WĞród tych kaplic znajduje siĊ takĪe pustelnia ĝw. Marii Magdaleny.
Jest to drewniana kaplica stojąca
na szczycie góry otoczona lasami.
Czytamy w przewodniku: „Godna
zalecenia jest praktyka modlitwy do
Ğw. Marii Magdaleny z proĞbą, by siĊ
wstawiáa za nami do Pana, broniáa
nas od najgwaátowniejszych pokus
szataĔskich i wypraszaáa nam ducha
pokuty”. Aurze modlitewnej sprzyjają rzewne pieĞni kalwaryjskie, litanie
czy „Godzinki o Niepokalanym PoczĊciu NajĞwiĊtszej Maryi Panny”.
MoĪna tam wybraü siĊ nawet prywatnie, aby pomodliü siĊ w tym szczególnym miejscu, gdzie od ponad trzech
wieków pielgrzymuje lud wierny.
(C.d.n.)
Ks. Andrzej Skiba
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Posáuga kapáaĔska
na Biaáorusi

W dniach od 1 do 15 lipca przebywaáem na Biaáorusi. Przejazd
przez granicĊ do naszych sąsiadów
i powrót z niego nie jest czymĞ áatwym. Po uzyskaniu wizy potrzeba
duĪo cierpliwoĞci, bo niekiedy na
granicy potrzeba staü do 14 godzin.
Stracony czas na przejĞciu granicznym moĪna nadrobiü na trasie przejazdu. Gáówna droga M1 z Terespola do MiĔska jest wspaniaáa,
dlatego mój Seat Ibiza mógá pokazaü swoje moĪliwoĞci.
Moim zadaniem na Biaáorusi tak jak rok temu – byáa pomoc
w prowadzeniu rekolekcji oazowych, gáównemu inicjatorowi oaz
na Biaáorusi, ksiądzu Ireneuszowi
Kopaczowi z Calsberga (na zdjĊciu
pierwszy od lewej), Moderatorowi
Diakonii Ewangelizacyjnej „Drogocenne peráa”. To On na kaĪdych
wakacjach, w trudnych warunkach

na terenie Biaáorusi od roku 1994 podejmuje trud formacji chrzeĞcijaĔskiej
w ramach Ruchu ĝwitáo-ĩycie. Ze
wzglĊdu na brak kapáanów na Biaáorusi kaĪda pomoc duszpasterska jest
mile widziana.
Rekolekcje odbywaáy siĊ w wiosce
Siniáo, poáoĪonej 5 km od MiĔska.
Warunki na oazie moĪna porównaü
do tych, które byáy w Polsce, gdy
u nas rozpoczynaáy siĊ rekolekcje oazowe. Woda ze studni, spanie
w namiotach lub w domach ludzi
z wioski (na zdjĊciu obok widaü naszą
kuchniĊ polową, jadalniĊ i nasz
domek). Przy takich warunkach tym
bardziej kaĪdy otwiera siĊ na
drugiego czáowieka, na Sáowo BoĪe,
Jezusa Chrystusa. Wspólnota rekolekcjonistów liczyáa 40 osób.
Specyfiką okazy na Biaáorusi jest
to, Īe w jednym turnusie, w jednym
miejscu odbywają siĊ róĪne stopnie
(ODB II°, ONĩ
I°, ONĩ II°). Ja
opiekowaáem
siĊ Oazą Dzieci
BoĪych Drugiego Stopnia, czyli piĊtnastoma
d z i e ü m i
w wieku od 8 do
13 lat (na zdjĊciu: Karolinka –
dla której gáównym marzeniem
jest zobaczyü
PolskĊ). Dzieci

te nie mają katechizacji w ciągu roku,
dlatego bardzo chĊtnie uczestniczyáy
w katechezach, w spotkaniach w grupach i innych punktach programu.
Na Biaáorusi zadziwia mnie przede
wszystkim prostota ludzi, ich otwartoĞü i goĞcinnoĞü. KaĪdy dzieĔ oazy
ukazywaá mi ich bezinteresowną dobroü i wdziĊcznoĞü. Jezus Chrystus
mówiá, Īe jest w najmniejszych i najbardziej potrzebujących. I tĊ prawdĊ
rzeczywiĞcie moĪna tam potwierdziü.
Potrzeba po prostu tam pojechaü, aby
doĞwiadczyü tego.
W 13 dniu oazy, na DzieĔ Wspólnoty przyjechaá do nas Administrator
Apostolski miĔsko-mohylewskiej archidiecezji biskup Antoni Dziemianko.
I wtedy spotkaáa mnie niezwykáa niespodzianka Przy przywitaniu siĊ
z KsiĊdzem Biskupem przedstawiáem
skąd pochodzĊ i gdzie pracujĊ. Biskup
Antoni w odpowiedzi zaproponowaá
mi, abym juĪ w tym roku objąá jedną
z parafii na terenie Biaáorusi. Mówiá,
Īe istnieje wiele parafii, gdzie ludzie
sami zbudowali koĞcióá, ale niestety

nie mają kapáana. Odpowiedziaáem
KsiĊdzu Biskupowi, Īe mam dopiero
26 lat. A Ksiądz Biskup wtedy oznajmiá mi, Īe On w wieku 24 lat byá proboszczem. No, i co tu teraz zrobiü? :)
Czas spĊdzany na Biaáorusi byá bardzo owocny. BojĊ siĊ pisaü szczegóáów mojej posáugi kapáaĔskiej na Biaáorusi, bo chciaábym tam jeszcze
pojechaü, dlatego koĔcząc proszĊ
o modlitwĊ za BiaáoruĞ, aby w tym kraju jak najowocniej wzrastaáo Królestwo BoĪe. Wiele jest potrzeb na Biaáorusi i warto wspieraü ten kraj – tak
bliski naszemu narodowi.
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