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Mk 4, 26

„Zlitowa  si  nad nimi, byli

bowiem jak owce

nie maj ce pasterza.

I zacz  ich naucza .”

Mk 6,34
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Zbierzcie pozosta e u omki...
W

N
U

M
E

R
Z

E

Po zako czeniu „praktyki duszpa-

sterskiej” aposto owie wrócili z rado-

ci  do Jezusa. Opowiedzieli Mu o tym,

co zdzia ali w czasie bezpo redniego

przebywania z lud mi. Po wys ucha-

niu ich relacji Jezus proponuje im od-

poczynek na miejscu osobnym. Jezus

wie, e cz owiek potrzebuje oddechu,

relaksu, czasu na samotno  i reflek-

sj . Monotonna praca m czy cz owie-

ka, powoduje znu enie i os abienie.

Dlatego wymy lono wakacje i urlo-

py, aby mo na by o oderwa  si  cho

na par  dni od codziennych obowi z-

ków. Tak e ci g e kontakty z lud -

mi mog  by  uci liwe, tak jak

by o to w wypadku Jezu-

sa i aposto ów, „wielu

bowiem  przychodzi-

o i odchodzi o,

 tak e nawet na

posi ek  nie mie-

li czasu”(Mk

6,31).

Jednak odpoczynek Jezusa i apo-

sto ów zostaje przerwany. Ludzie nie

daj  im odsun  si  na ubocze,

bo widzieli ich odp ywaj cych i zbie-

gli si  na miejsce, gdzie przyp yn li

Aposto owie. Jezus „zdj ty lito ci

zacz  ich naucza ” (Mk 6,34). Tak

czyni dobry pasterz; nie baczy na zm -

czenie, znu enie, niewyspanie,

ale troszczy si  o swoje owce. Prze-

ciwn  postaw  pi tnuj  prorocy;

w pierwszym czytaniu Jeremiasz gani

pasterzy, którzy troszcz  si  tylko

o siebie, a przez to rozpraszaj  trzod

(por. Jr 23,1). Pan Jezus za

jest dobrym Pasterzem,

który zna i kocha

swoje owce

i troszczy si

o nie, który

czyni wszystko, aby owce mia y naj-

lepsze po ywienie, aby nie zgin y

w paszczy wilka-szatana.

By  dobrym Pasterzem to po wi -

ca  si  dla swoich owiec. Nie znaczy

to oczywi cie, e pasterzowi nie nale-

y si  zas u ony odpoczynek,

ale w razie wy szej konieczno ci cza-

sem trzeba z niego zrezygnowa , aby

by  w ród potrzebuj cych owiec. Tak

czyni  nieraz prezydenci pa stw czy

miast; w sytuacji zagro enia, kl ski

ywio owej, nieszcz liwych wypad-

ków, przerywaj  urlop, aby by

ze swoimi podw adnymi. I tak powi-

nien uczyni  ka dy duszpasterz, kie-

dy zagro one jest do-

bro powierzonych

mu przez Pana

owiec. „Dobry

Pasterz odda-

je ycie za

swoje owce”

(por J 10,11).

„I zacz  ich naucza ”

(Mk 6,34). Co najlepszego

mo e da  ludziom Pasterz-

Jezus? Najwi kszym Jego

darem jest S owo. Owszem,

dawa  ludziom tak e chleb,

ale jeszcze bardziej ludzie po-

trzebuj  s owa. S owa, które

ma moc dzia a  w sercu i prze-

mienia  je. Z tego wynika,

e najwi kszym darem od

duszpasterza jest tak e s o-

wo, które podtrzymuje na du-

chu, dodaje mocy, pomaga

w walce ze z em. By  blisko

ludzi powierzonych sobie i mie

dla nich krzepi ce s owo – to

zadanie Jezusa i ka dego paste-

rza. Módlmy si  wi c za paste-

rzy, aby jak najlepiej realizowali

swoje powo anie, aby nie szcz -

dzili si  dla powierzonych sobie

ludzi i aby nigdy nie zabrak o

im m dro ci s owa.

Ks. Tomasz Grzywna

Przerwane wakacje

Nasze sanktuaria.........................................3,7
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(C.d. z poprzedniego numeru)

Na pocz tku lipca 1968 roku od-

by  si  w Jasieniu uroczysty ingres

obrazu Matki Bo ej Rudeckiej i utwo-

rzenie nowego Sanktuarium Maryjne-

go Matki Bo ej Bieszczadzkiej. Obraz

ten to ikona nale ca do obrazów na-

zywanych hodegetria ,

Hodegetria;   to przewodniczka

wskazuj ca drog  wed ug dawnej tra-

dycji obraz zosta  namalowany przez

w. ukasza Ewangelist . Nale y on

do kategorii ikon cudownych. w. u-

kasz Ewangelista mia  ofiarowa  ob-

raz biskupowi Teofilowi z Antiochii

a przed po owa V wieku odnalaz a go

na terenie Ziemi wi tej Eudoksja ona

cesarza Teodozjusza II i przekaza a go

w darze siostrze cesarza, Pulcherii

która umie ci a go w specjalnie wznie-

sionym sanktuarium Ton Hodegon

w Konstantynopolu.

W okresie obrazoburstwa

(po edykcie cesarza Leona III og o-

szonym w 726 roku ruch ten dopro-

wadzi  do zniszczenia ogromnej ilo ci

ikon i innych dzie  sztuki) przez d ugi

czas ikona pozostawa a w ukryciu,

a od 843 roku doznawa a jeszcze wi k-

szej chwa y. Jak podaj  niektórzy

ruscy znawcy przedmiotu, Anna sio-

stra cesarza Bazy lego II przywioz a

obraz Matki Bo ej na Ru  jako dar od

swojego brata, gdy po lubi a ksi cia

W odzimierza Kijowskiego (989r.).

Obraz ten by  szczególnie czczony na

Rusi i dlatego umieszczany jako ikona

w wielu wi tyniach ko cio a wschod-

niego? Obraz, który nas interesuje

odnaleziony zosta  na Podolu w miej-

scowo ci ele nica po napadzie

tatarskim  zniszczeniu miejscowo ci

w 1612 roku.

Odnalaz  go rycerz Jerzy Czury o

z Goraja. Obraz malowany w stylu

wschodnim przedstawia Matk

Naj wi tsz  w królewskim p aszczu.

Maryja na lewym r ku trzyma Dzieci

Jezus. Dzieci  praw  r czk  b ogos a-

wi a w lewej trzyma zwój Pisma w. -

testament mi o ci.

Obraz Matki Naj wi tszej umiesz-

czono w miejscowo ci Rudki i odt d

ko ció  rudecki sta  si  celem pobo -

nych pielgrzymek. Przybywa y

wszystkie stany: nie tylko lud wiejski

i mieszcza stwo, ale i rycerstwo

polskie, magnaci królowie. Królowie

i  hetmani otaczali obraz w Rudkach

szczególn  czci  i ufno ci  w Jej

pomoc.

Do tronu Maryi udawali si  Jan

Kazimierz, Micha  Wi niowiecki i Jan

III Sobieski. W ród ofiarodawców ko-

cio a rudeckiego oprócz królów s  na-

zwiska Sieniawskich, Branickich, Szep-

tyckich, Potockich, Fredrów i innych,

którzy udawali si  pod opiek  Panny
Rudeckiej, sk adali wota i czynili po-
bo ne fundacje, aby chwa a Maryi
rozbrzmiewa a w rudeckim ko ciele.
Sama wi tynia by a kilkakrotnie za-
gro ona zniszczeniem podczas ró -
nych wypraw wojennych. Pojawia y
si  równie  napady rabunkowe gdy
ko ció  w Rudkach ubogacany by  licz-
nymi darami. Ksi na Cecylia Sieniaw-

ska hetmanowa i wojewodzina wo y -

ska przygotowa a ornat i dwie

dalmatyki oraz inne cenne dary. El -

bieta Wiktoria Potocka hetmanowa

koronna i wojewodzina sieradzka

ozdobi a obraz srebrn  sukienk  i z o-

t  koron . Bogate dary przekaza a Te-

resa Fredrowa a nawet Mawencjanna

wojewodzina mo dawska wyznania

greckiego zawiesi a na obrazie Matki

Bo ej w roku 1682 swoje per y ukrai -

skie. Rozg os cudownych wydarze

i ask otrzymywanych przez wstawien-

nictwo Matki Bo ej Rudeckiej sprawi ,

e biskupi wydali rozporz dzenie,

aby po dok adnym zbadaniu spisano

wszystkie aski otrzymane w Rudkach.

Powsta y dwie obszerne ksi gi ask

i cudów obejmuj ce lata 1612 - 1749

i 1750 - 1816. Czyniono równie  sta-

rania o wybudowanie murowanej wi -

tyni w Rudkach. Tak wi tyni  wy-

budowano z fundacji Micha a

Urba skiego w a ciciela Rudek na

pocz tku XVIII wieku.

Na Synodzie diecezjalnym w Prze-

my lu w 1908 r. ks. Bp Józef Sebastian

Pelczar o wiadczy , e dla pomno e-

nia czci i chwa y Naj wi tszej Panny

oraz dla o ywienia i spot gowania

nabo e stwa w ród ludu zamierza

przeprowadzi  koronacj  obrazu

Rudeckiego.

W trzech setn  rocznic  umiesz-

czenia obrazu w Rudkach przyby  do

Rudek Biskup Karol, Fischer. W kaza-

niu odpustowym mówi  o znaczeniu

koronacji i zach ca  wiernych,

aby sk adali ofiary na sprawienie z o-

tych koron dla Matki Naj wi tszej i Bo-

skiego Dzieci tka. Okres przygotowa-

nia do koronacji przed u a  si

ze wzgl du na wybuch I Wojny wia-

towej i dalsze walki prowadzone

o wolno  Ojczyzny.

Dzie  koronacji wyznaczono na

2 lipca 1921 roku. Koronatorem obra-

zu by  Biskup przemyski B . Józef

Sebastian Pelczar. By o wielu bisku-

pów, wielkie grono kap anów i siostry

zakonne oraz 25 tysi cy wiernego

ludu. Akt koronacji odby  si  po Mszy

wi tej. Biskup koronator na o y  z o-

te korony na skronie Boskiego Dzie-

ci tka i Bogurodzicy wymawiaj c s o-

wa:    Jako Ci  r ce nasze koronuj  na

ziemi, tak niech Syn Twój chwa  uko-

ronuje nas w Niebie

Po ukoronowaniu obrazu Naj-

wi tszej Maryi Panny Ks. Biskup

koronator wyg osi  do wiernych kaza-

nie:    Chwa a niech b dzie i dzi ki Bogu

w Trójcy wi tej Jedynemu, e mi po-

zwoli  dokona  koronacji obrazu Naj-

wi tszej Panny Maryi i doda  Królo-

Historia Obrazu Matki Bo ej Bieszczadzkiej

w Jasieniu

(C.d. na s. 4)

Nasze sanktuaria
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ja miejscowo  wzi li wiele z cennych

przedmiotów zwi zanych z liturgia.

Uda o si  tak e Ks. Proboszczowi

Micha owi Wojtasiowi przewie  przez

granic  obraz Matki Bo ej Rudeckiej.

Obraz ten zosta  umieszczony w g ów-

nym o tarzu Seminarium Duchowne-

go w Przemy lu, gdy  Seminarium wra-

ca o do Przemy la po czasowym

wojennym pobycie w Brzozowie.

Tu, przed obrazem Matki Naj wi t-

szej, klerycy przygotowuj cy si  do

kap a stwa i profesorowie seminarium

kszta tuj cy powo anych oddawali si

pod opiek  Matki Naj wi tszej.

Obraz Matki Bo ej Rudeckiej

podczas pobytu w Rudkach i w pierw-

szych latach pobytu w Przemy lu by

ozdobiony srebrnym p aszczem,

który okrywa  Matk  i jej Dzieci .

Ks. Andrzej Pasterczyk ostatni wika-

riusz z Rudek, gdy modli  si  przed

cudownym obrazem w Przemy lu,

spostrzeg , e pod srebrn  blach

p aszcza Maryi ukazuje si  zniszcze-

nie obrazu. Rozpocz a si  konserwa-

cja obrazu trwaj ca prawie pó  roku

(od po owy lipca do pocz tku grud-

nia 1950 roku), gdy  trzeba by o usu-

n  z obrazu zniszczone cz ci deski

i farby  na te miejsca na o y  nowe.

Podczas konserwacji odkryto, e

w ornamencie obrazu znajduje si

osiemna cie postaci z po ród tych,

którzy mieli szczególnie bliski zwi zek

z Chrystusem i Jego Matk . Po obu

stronach g owy Matki Naj wi tszej

postacie Archanio ów Micha a

i Gabriela, a nast pnie po lewej stro-

nie od góry: Moj esz z krzakiem gore-

j cym, Dawid ze wi tyni , Gedeon

z runem, prorocy Amos, Micheasz,

i Jeremiasz z tekstami przepowiedni

mesja skich. Po prawej stronie od

wej niebieskiej nowa stolic  ziemsk ,

a wam najmilsi, uczestniczy  w tej uro-

czysto ci. Rado  moja tym wi ksza,

e ta stolica otoczona jest ludem

polskim i ruskim, a wi c jest jedn  ze

spójni dwóch bratnich ludów zamiesz-

kuj cych t  ziemie i po czonych tylu

w z ami, bo wszak e maj  wspólne

pociechy i troski i s  dzie mi nie tylko

jednego Ojca niebieskiego i jednej

Matki Niebieskiej, ale tak e jednego

ojca duchowego na ziemi, to jest

namiestnika Chrystusowego i jednej

Matki duchowej, to jest Ko cio a

katolickiego, a przy tym obywatelami

jednej Rzeczpospolitej Polskiej.

To  w wi tej zgodzie garnijcie si

Polacy i Rusini do tronu tej najmi o-

ciwszej i najs odszej Królowej.

Czcijmy wszyscy Naj wi tsz  Pann

i wzywajmy jej opieki, bo wszak e

Ona jest Królow  Ko cio a tryumfuj -

cego, walcz cego i cierpi cego. Do jej

serca królewskiego pieszmy wszyscy

z wielka ufno ci . pieszcie sprawie-

dliwi po lask  wytrwania, pieszcie

grzesznicy po ask  skruchy i nawró-

cenia, pieszcie kuszeni po zwyci -

stwo w walce. pieszcie smutni po po-

ciech , sieroty po macierzy ska

opiek , ubodzy po chleb i cierpliwo ,

chorzy po zdrowie cia a i duszy, rodzi-

ce po pomoc w wychowaniu dzieci,

a wszyscy po b ogos awie stwo dla

siebie dla rodzin Waszych dla ca ego

narodu i Ko cio a. Patrzcie atoli,

aby z odmawianiem modlitw czy pie-

waniem pie ni pobo nych czy

cze  wewn trzna to jest ycie czyste

bez grzechów i ozdobione cnotami.

Do naszej matki i Królowej podnie my

nasze serca i oczy prosz c: O naj

mi o  i wsz  Królowo przyjmij mile te

nowe korony, które Ci ofiarujemy.

Zasi d  na tym nowymtronie, by wy-

s uchiwa  tych, którzy tu swe pro by

sk ada  b d  b ogos aw nam wszyst-

kim, naszym Rodzinom, ca emu naro-

dowi, ca emu Ko cio owi i wiatu

ca emu, by si  w nim rozszerzy o Kró-

lestwo Jezusowe i Królestwo Twoje.

Amen Jak za wiadcza proboszcz pa-

rafii ks. Micha  Wojta :    Od koronacji

rozpocz  si  nowy okres w historii

cudownego obrazu. Zwi kszy a si

liczba p tników, a duch religijny

w parafii od y  w warstwach spo ecz-

nych   . W roku 1945, w zwi zku

ze zmiana granic naszej Ojczyzny,

mieszka cy Rudek opuszczaj cy swo-

Góry Aaron z lask , Król Salomon,

Jakub z drabin , Ezechiel z zamkni ta

bram , Izajasz z tekstem przepowiedni

i Daniel z rozpalonym kamykiem.

W dolnej cz ci po bokach Symeon

i Zachariasz, bli ej rodka Cyryl

Jerozolimski i Jan Damasce ski,

a w rodku rodzice Matki Naj wi tszej

Joachim i Anna.

Skoro biskupem przemyskim zosta

Ks. Ignacy Tokarczuk okaza o si ,

e jest bardzo zatroskany o wiernych

w diecezji a szczególnie o tych najbar-

dziej zaniedbanych. Ks. Andrzej Pa-

sterczyk, poprzedni wikariusz z Rudek,

pisa  w czerwcu 1992 roku:    Wyczu-

wa em, e Przemy l nie jest odpowied-

nim miejscem dla tego obrazu, bo ta

Matka Bo a jest raczej dla ludu.

Ks. Biskup Ignacy Tokarczuk poleci

mi wyszuka  takie miejsce w Bieszcza-

dach gdzie mo na umie ci  ten obraz.

Zaproponowa em Uherce, ale ks. Bi-

skup zdecydowa  si  na Jasie ,

ze wzgl du na du y plac obok

wi tyni.

W roku 1967 ks. Biskup Ordyna-

riusz podj  decyzje o przekazaniu ob-

razu Matki Bo ej Rudeckiej do Jasie-

nia. W dniu 15 czerwca 1968 roku

skierowa  do wiernych dekanatów

z Ustrzyk Dolnych, Leska i Sanoka ra-

dosn  wiadomo :w ko ciele parafial-

nym w Jasieniu ko o Ustrzyk posta-

nowili my umie ci  cudowny

wizerunek Matki Naj wi tszej przy-

wieziony po wojnie z Rudek ko o Sam-

bora przekazuj c wam ten bezcenny

dar kierujemy si  duszpasterska tro-

sk , aby pog bia a si  w Was wiara

i mi o  Boskiego Zbawiciela przez mi-

o  i cze  Jego Naj wi tszej Matki,

dlatego przyjmijcie gor cym i czystym

sercem Maryj  jako Patronk  pi kne-

go regionu Bieszczadów. Przyb d cie

wiec jak najliczniej na powitanie Jej

w Jasieniu w dniach 6 i 7 lipca. Otocz-

cie j  wie cem radosnych, wdzi cz-

nych i kochaj cych serc wpatrzcie si

w s odkie Jej oblicze, by Was ten

obraz Matki poci ga  odt d cz sto do

jej stóp, by opromienia  Wam trudy

ziemskiego wygnania i jedna  u Boskie-

go Jej Syna pomoc aski i b ogos a-

wie stwo na ycie wi te wed ug przy-

kaza  Bo ych. W trzeci  niedziel

czerwca, o godzinie 17.00 zebrali si

wszyscy alumni na czele z ks. Rekto-

rem i prze o onymi z Seminarium

aby uroczy cie po egna  obraz Matki

Bo ej Ks. Pra at Franciszek Misi g

(C.d. ze s. 3)
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mówi  w kazaniu o wychowawczej roli

Maryi w piel gnowaniu powo a

kap a skich. Natomiast wszystkie pa-

rafie bieszczadzkie przygotowywa y

si  do powitania i przyj cia Królowej

Nieba i Ziemi. W adze pa stwowe pil-

nowa y, aby obraz nie zosta  przewie-

ziony do Jasienia, tym czasem obraz

ju  znajdowa  si  w Jasieniu przywie-

ziony wcze niej przez proboszcza z

Jasienia ks. Ryszarda Much .

W sobot  6 lipca 1968 roku od

wczesnych godzin rannych ci ga y

do Jasienia przez malownicze tereny

bieszczadzkiej ziemi liczne rzesze

pielgrzymów. Na czele ka dej groma-

dy p tników niesiono krzy , znak

zbawienia, za którym kroczyli pro ci,

ale bogaci duchem bieszczadzcy

pielgrzymi.

W godzinach popo udniowych

ks. Pra at Bialic, jako g ówny organi-

zator Uroczysto ci, powita

pielgrzymów.

Nast pnie w tryumfalnym pocho-

dzie w otoczeniu biskupa Ordynariu-

sza i licznej gromady kap anów

wyniesiono z plebani cudowny

obraz, który zosta  umieszczony na

przygotowanym tronie.

Rozpocz a si  uroczysta Msza

w. celebrowana przez Ks. Biskupa

Ordynariusza. W kazaniu wyg oszo-

nym podczas Mszy w. Ks. Biskup

powiedzia     Dzi  i jutro zak adamy-

fundament pod sanktuarium Maryj-

ne. Do d wigaj cych si  terenów

Bieszczad pod wzgl dem kulturalnym

i przemys owym przychodzi Matka

Naj wi tsza, aby królowa  swoim

dzieciom i hojnie rozdawa aski tym,

którzy ich najwi cej potrzebuj .

Przychodzi do Was Maryja z centrum

diecezji, z Seminarium Duchownego,

gdzie przez wiele lat by a mistrzyni

i drogowskazem kleryckich serc

w drodze do kap a stwa. Maryja

przychodzi teraz w Bieszczady,

aby szuka  to, co by o a zgin o,

aby wszystkich zgromadzi  w jedna

rodzin  Bo .

Po Mszy w. Ks. Biskup przekaza

cudowny wizerunek ko cio owi

w Jasieniu i ca ym Bieszczadom.

Poleci  za o one sanktuarium opiece

wszystkich pielgrzymów i og osi

uroczy cie, e co roku pierwsza

niedziela lipca b dzie dniem odpusto-

wym dla Jasienia.

W ko cowych s owach przemó-

wienia Ks. Biskup zapyta :    czy przy-

rzekacie, e ka dy z Was przynajmniej

raz w roku przyjdzie tu do Matki Bo ej,

aby odda  Jej cze , poleci  swoje

trudno ci, zostawi  jej opiece smutki,

wymodli  si  i wyp aka  si  przedni ?

O miotysi czny rzesza wiernych

odpowiedzia a jednog o nie:    przy-

rzekamy   . Ksi dz Dziekan Kazimierz

Nawrocki w imieniu wszystkich kap a-

nów i wiernych podzi kowa  arcypa-

sterzowi diecezji za wspania y dar,

jaki otrzyma y Bieszczady. Przez ca

noc trwa y modlitwy wiernych przed

obrazem Matki Bo ej.

W niedziel  o godzinie 10.00

Arcypasterz diecezji powita  ks. Kar-

dyna a Karola Wojty  z Krakowa

i przyby ych na Uroczysto ci kap a-

nów siostry zakonne i wiernych,

których by o oko o 15 tysi cy.

Uformowa a si  procesja z cudownym

obrazem Matki Bo ej do o tarza

polowego, gdzie umieszczono cudow-

ny obraz na przygotowanym tronie.

Uroczysto ci  przewodniczy

Ks. Kardyna  Karol Wojty a, a s owo

Bo e wyg osi  Ordynariusz tarnowski

Ks. Bp. Jerzy Ablewicz.

Na zako czenie uroczysto ci

zabra  glos ks. Kardyna :    Cz owiek,

gdy postawi sobie dom i urz dzi si

w nim jak najlepiej, wtedy patrzy po

cianach mieszkania i widzi, e s  pu-

ste. Aby zaradzi  tej potrzebie, kupu-

je jaki  obraz i wiesza go na cianach

swojego domu. Dzi , na tych przepi k-

nych, a dot d pustych cianach

górzystych Bieszczad,umieszczono

cudowny obraz Matki Naj wi tszej,

aby królowa a, budz cej si  do lepsze-

go ycia, bieszczadzkiej ziemi.

Ale prócz obrazów, jakie wiesza-

my po cianach naszych domów jest

jeszcze najcenniejszy ze wszystkich

obraz, w którym Maryja chce miesz-

ka . To obraz ka dego cz owieka,

bo w nim jak w zwierciadle najlepiej

uwidacznia si  mi o  dzieci do Matki

Bo ej. I najwi ksz  rado ci  b dzie

dla niej to, gdy z czystym sercem,

pe nym mi o ci Boga, powrócimy st d

do swoich domów .

Uroczysto ci dobieg y ko ca,

po wspólnym b ogos awie stwie

ks. Kardyna a i wszystkich biskupów,

ze piewem, Ciebie Bo e wys awiamy

procesja z cudownym obrazem uda a

si  do ko cio a w g ównym o tarzu

przygotowano sta y tron dla Maryi.

Odt d, co roku, w pierwsz  niedziel

lipca ci ga  tu b d  t umy pielgrzy-

mów, aby sk ada  ho dy uwielbia

i zanosi  b agalne pro by do Po red-

niczki wszelkich ask     Królowej

Bieszczad.

Pielgrzymi z pie niami na ustach

opuszczali Sanktuarium Maryjne

w Jasieniu.

WWW.jasien.ustrzyki. pl
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Intencje  w tygodniu

Od 24.07 do 30.07. 2006r.

Poniedzia ek– 24.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).

7.00 + Roch Koncewicz (greg.).

7.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

18.00 o b ogos awie stwo Bo e dla

Andrzeja i Ewy z okazji lubu.

Wtorek – 25.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).

7.00 + Roch Koncewicz (greg.).

7.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

18.00 + Roman Brejta (1 r. m.)

roda – 26.07
6.30 + Anna.

7.00 + Józef Buczek (greg.).

7.30 + Maria Bogucka.

18.00 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

Czwartek - 27.07
6.30 + Anna i Jan Lechwar.

7.00 + Józef Buczek (greg.).

7.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(greg.).

18.00 + W adys aw i Stanis aw.

Pi tek – 28.07
6.30 o zdrowie i b ogos awie stwo

Bo e dla Jacka.

7.00 + Józef Buczek (greg.).

7.30 + Jan, Zofia i Antoni Krupi scy

(koniec greg.).

18.00 + Zofia i Stanis aw Piero y ski.

Sobota – 29.07
6.30 + Grzegorz.

7.00 + Józef Buczek (greg.).

7.30 + Zygmunt (5 r. m.).

18.00 + Aleksander i Jan.

Niedziela – 30.07
6.30 + Józef Buczek (greg.).

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

9.30 + Zofia, Józefa (f), W adys aw

Pa asz.

11.00 za parafian.

12.30 + Tadeusz (13 r. m.).

18.00 + Marcin Iwaniuk.

20.00 + Micha , Katarzyna i za dusze

w czy cu cierpi ce.

1. B ogos awiony ks. Bronis aw

Markiewicz mawia : „Polska b dzie

trze wa, albo wcale jej nie b dzie”.

50 lat temu S uga Bo y, ks. Stefan kar-

dyna  Wyszy ski, Prymas Polski,

w „Jasnogórskich lubach Narodu”

napisanych w Koma czy podczas in-

ternowania, zapisa : „Przyrzekamy wy-

powiedzie  walk  lenistwu i lekko-

my lno ci, marnotrawstwu, pija stwu,

rozwi z o ci”. Dzi  wiemy jak wielkim

problemem jest sprawa trze wo ci na-

szego Narodu. Dlatego z tej okazji

Ksi a Michalici w Miejscu Piasto-

wym zapraszaj  do wspólnej modlitwy

i ofiarowania daru abstynencji za trze -

wo  naszej Ojczyzny. Trzeba podj

skuteczn  walk  z wadami narodowy-

mi. Uroczysto ci odb d  si  31 lipca,

a rozpoczn  si  o godzinie 15:00 na-

bo e stwem „Drogi krzy owej”,

któr  poprowadzi znany nam dobrze

z kaza  radiowych ks. bp Józef  Za-

witkowski. Nast pnie odb dzie si

wyk ad pt. „Z niewoli uzale nie  do

wolnej i trze wej Polski”. Uroczysto

zako czy si  Msz wi t  koncelebro-

wan  pod przewodnictwem naszego

Metropolity, ks. abp. Józefa Michali-

ka, Przewodnicz cego Konferencji

Episkopatu Polski. Homili  wyg osi ks.

bp Antoni Pacyfik Dydycz, przewod-

nicz cy Zespo u ds. Apostolstwa

Trze wo ci przy Konferencji Episko-

patu Polski. W uroczysto ci zapowie-

dzieli swój udzia  przedstawiciele naj-

wy szych w adz pa stwowych, samo-

rz dowcy, ludzie nauki i mediów.

Oprócz tych og osze  pe ny program

znajduje si  w gablotce parafialnej.

Gdyby kto  zechcia  w sposób uro-

czysty z o y  deklaracj  trze wo ci,

 to w kancelarii parafialnej znajduj  si

odpowiednie formularze, które po

podpisaniu zostan  w czone do

Z otej ksi gi Trze wo ci Polski pod-

czas nabo e stwa w Miejscu Piasto-

wym. Wype nione deklaracje mo na

b dzie z o y  osobi cie w Miejscu

Piastowym.

2. We rod , 26 lipca, przypada

wspomnienie wi tych: Joachima

i Anny. Jest to dzie  wdzi czno ci dla

rodziców i ludzi starszych. Zaprasza-

my wszystkich do wspólnej modlitwy,

tak m odych, aby okazali starszym

swoj  wdzi czno  za trud wychowa-

nia, jak i starszych, aby mogli prosi

o Bo e b ogos awie stwo na dalsze

lata swojego ycia. Zapraszamy g ów-

nie na Msz wi t  o godzinie 18:00.

3. Ju  dzi  og aszamy, e – je li nic

si  nie zmieni – to w dniu 3 sierpnia

przyb dzie do naszej parafii kopia

Ca unu Tury skiego. B dzie u nas tak-

e w pierwszy pi tek miesi ca. B dzie

tak e okoliczno ciowa prelekcja doty-

cz ca tej niezwyk ej relikwii.

16 Niedziela zwyk a – 23.07.2006 r.
Og oszenia duszpasterskie.

Na prze omie czerwca i lipca

zosta y odnowione kandelabry – do-

stojne wieczniki, stoj ce przy na-

szym g ównym o tarzu. Odnowienia

ich dokona  p. Stanis aw Dorotniak

Na jednym z nich, na stopce, wid-

nieje nast puj cy napis: Na pami t-

k  25 - letniej rocznicy za lubin

Odnowione kandelabry
i 30 - letniej rocznicy za o enia

warsztatu bronzowniczego w Sano-

ku ofiaruj  te kandelabry dla

ko cio a  parafialnego obrz dku

rzymsko - katolickiego ma onko-

wie: Aleksander i Józefa ze S upnicch

Piechowie w Roku Pa skim 1902.
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Nasze sanktuaria

Pielgrzymuj c do sanktuarium

Matki Bo ej Jackowej

(C.d. z poprzedniego numeru)

Cudowna figura Matki Bo ej

„Jackowej” jest najprzedniejszym klej-

notem w Bazylice Archikatedralnej

w Przemy lu. Wykonana z alabastru

pó nogotycka rze ba przedstawia

Matk  Bo  siedz c  na srebrnym tro-

nie. Na prawej r ce trzyma dzieci tko

Jezus, które beztrosko bawi si  palusz-

kiem u nogi, a drug  r czk  poci ga

welon swej Matki i jednocze nie wpa-

truje si  w pi kn , tchn c  spokojem

twarz Maryi. Na lewej d oni Bogaro-

dzicy wspiera si  otwarta ksi ga S o-

wa Bo ego. Stara tradycja przemyska

wi e cudown  figur  z osob w. Jac-

ka i przepi knym podaniem. w. Jacek

w pierwszych latach XIII wieku  mi-

sjonarz  ziem  ruskich za o y  klasztor

w Kijowie. W czasie najazdu Tatarów

(rok 1240) podj  decyzj  ucieczki

z bra mi na zachód. Na po egnanie

wszed w. Jacek do klasztornego ko-

cio a, aby zabra  Naj wi tszy Sakra-

ment. W rozmodlonym sercu mia  us y-

sze  s owa p yn ce od figury Matki

Bo ej: „Jacku, Syna zabierasz a mnie

zostawiasz”. Usprawiedliwia  si  wielki

czciciel Maryi: „Za ci ka jest ta figu-

ra, nie unios ”. Maryja mia a odpo-

wiedzie : „We  Mnie ze sob , a Syn

mój ul y Tobie”. Zabra  wi c w. Ja-

cek do jednej r ki Naj w. Sakrament,

a do drugiej figur  Matki Bo ej (tak

go przedstawia ikonografia) i we-

dle tradycji Dominikanów lwow-

skich przyniós  j  do Lwowa (dzi

lwowska figura Matki Bo ej

Jackowej znajduje si  w bazylice

OO. Dominikanów w Krakowie),

a wedle tradycji konwentu

Dominikanów przemyskich

w. Jacek przyniós  figur

Matki Bo ej z Kijowa do

Przemy la. Spór niech roz-

strzygaj  historycy sztuki.

Najnowsze oceny histo-

ryków sztuki wi  genez  przemyskiej

figury Matki Bo ej z dzia alno ci

warsztatów krakowskich z ko ca XV

wieku. Nie brakuje opinii, e cudowna

figura wykonana zosta a w pó nocnej

Francji lub Niderlandach w ko cu XV

w. Figur  t  mia a przywie  do Prze-

my la fundatorka przemyskiego kon-

wentu SS. Dominikanek Magdalena

Dobrosta ska i w pierwszych latach

XVI w. umie ci a j  w klasztornej ka-

plicy. W 1625 r. przeniesiono figur

Matki Bo ej do kaplicy Korniaktów

przy ko ciele OO. Dominikanów

w Przemy lu. Tu zas yn a askami

i jej kult z czono z osob w. Jacka 28

lipca 1760 r. biskup przemyski Wac aw

Hieronim Sierakowski wyda  dekret

og aszaj c cudowny charakter figury

Matki Bo ej z ko cio a OO. Dominika-

nów w Przemy lu. 15 sierpnia 1766 r.

cudowna statua Matki Bo ej zosta a

uroczy cie ukoronowana papieskimi

koronami przez Ignacego Krzy anow-

skiego, biskupa Saldycy skiego,

kanclerza katedry przemyskiej, delego-

wanego przez Walentego W yka,

biskupa przemyskiego. Koronacja

odby a si  na b oniach reformackich

(dzi  stacja kolejowa) w obecno ci

ok. 30000 pielgrzymów.

Po pierwszym rozbiorze Polski

Przemy l zaj li Austriacy. Nowe w a-

dze miejskie skasowa y klasztory:

Jezuitów, Karmelitów, Dominikanów

i Bonifratrów. Opuszczony przez Do-

minikanów ko ció  grozi  zawaleniem

i w adze miejskie nakaza y go rozebra .

W r. 1786 na polecenie Ks. Bp Ordy-

nariusza cudown  figur  Matki Bo ej

przeniesiono do katedry, a ko ció

podominika ski rozebrano. Dzi  na

jego miejscu stoi pomnik Adama Mic-

kiewicza, figur  Matki Bo ej umiesz-

czono w katedrze w prawym bocznym

o tarzu przy przej ciu z nawy do pre-

zbiterium. Podczas renowacji kate-

dry na prze omie XIX i XX wieku

wykonano w pracowni Ferdynan-

da M jerskiego pseudobaroko-

wy o tarz w którym umieszczo-

no cudown  figur  Matki Bo ej

Jackowej. O tarz ten zdobi

figury w. Jacka i b . Czes a-

wa Po nabo e stwach cu-

downa figura zostaje za-

s oni ta obrazem Matki

Bo ej Ró a cowej.

Matka Bo a Jackowa

czczona w Katedrze

Przemyskiej nazywana

jest równie  „Pani  Prze-

mysk ”. Ks. Bp Woj-

ciech Tomaka - - sufra-

gan przemyski — wielki

czciciel Matki Bo ej —

u o y  pie  na cze

Matki Bo ej Jackowej,

Matka Bo a „Jackowa”

w Bazylice Archikatedralnej

w Przemy lu

(C.d. na s. 8)
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w której powtarza si  refren: „O jak e

jeste  sercu memu bliska — Pani

Przemyska”. Melodi  skomponowa

Ks. Wojciech Lewkowicz. Ks. Bp Fran-

ciszek Barda, Ordynariusz przemyski,

w czasie II wojny wiatowej postano-

wi  pismem z dnia 29.XI.1941 r., e od-

t d nale y wzywa  pomocy Naj w.

Panny Maryi czczonej w Katedrze

nast puj cym wezwaniem: „Pani na-

sza Przemyska, módl si  za nami”.

Za ka de pobo ne odmówienie tego

wezwania mo na zyska  300 dni

odpustu. Duszpasterze katedry poda-

j c ten dekret Ks. Biskupa do wia-

domo ci wiernym, polecili, aby w ka-

tedrze przy piewie pie ni „Gwiazdo

liczna wspania a” dodawa  „O Prze-

myska Maryja”. W 1986 r. uroczy cie

obchodzono 200 rocznic  pobytu cu-

downej figury Matki Bo ej Jackowej

w Katedrze Przemyskiej. Ojciec w. Jan

Pawe  II przys a  telegram w którym

napisa : „...Modl  si  z ca  wspólno-

t  ludu Bo ego do „Pani Przemyskiej”

s owami znanej pie ni: „Za Tw  opie-

k  dzi ki Ci sk adamy - - Nie opusz-

czaj nas pokornie B agamy”.

Figura Matki Bo ej Jackowej —

Pani Przemyskiej otaczana jest czci

i mi o ci  wiernego ludu Przemy la

i okolicy. Jest szczególnie bliska

wszystkim kap anom, którzy w kate-

drze otrzymali wi cenia kap a skie.

Po zako czeniu uroczysto ci wi ce

neoprezbiterzy wraz z Ks. Biskupem

udaj  si  przed o tarz Matki Bo ej

Jackowej i oddaj  Jej w opiek  swoje

kap a stwo.

Obecny Metropolita Przemyski

Ks. Arcybiskup Józef Michalik

w swych przemówieniach cz sto

podkre la znaczenie kultu Matki

Bo ej Jackowej dla ycia religijnego

archidiecezji i cz sto przyzywa

Jej pomocy.

Ks. Marian Burczyk

(C.d. ze s. 7)

W druj c p tniczym szlakiem

wybierzmy si  na Kalwari  Pac awsk ,

która urzeka trudnym do opisania pi k-

nem i g bi  modlitwy, gdzie w ród

le nej ciszy mo na zanurzy  si  w kon-

templacji M ki Pa skiej oraz Maryi,

Kalwaryjskiej Pani.  Wielu z nas ju

tam by o, bo przecie  do stosunkowo

niedaleko od Sanoka. Zanim wejdzie-

my do zabytkowej wi tyni „wyszep-

tanej od stuleci szmerem modlitw”,

przejd my si  nieco – bez znu enia –

po fascynuj cej historii tego wi te-

go miejsca. U pocz tków tego sank-

tuarium jawi si  osoba Andrzeja Mak-

symiliana Fredry (ok. 1620 – 1679),

„kasztelana lwowskiego, wojewody

podolskiego, pisarza politycznego”.

Burzliwe by o jego ycie, ale znaczo-

ne wielk  hojno ci . Miejsca takie

cz sto otacza mrok historii. W takiej

sytuacji do g osu dochodzi legenda.

I oto „legenda g osi, e Fredro w cza-

sie polowania zapu ci  si  w g b lasu

w pogoni za jeleniem i w miejscu, gdzie

dzi  stoi ko ció , mia  ujrze  w ród

rogów tego  jelenia ja niej cy krzy .

To zdarzenie mia o go sk oni  do zbu-

dowania na tym miejscu ko cio a

i klasztoru i za o enia tam e kalwarii,

na wzór jerozolimskiej drogi krzy o-

wej” – pisze w swojej pracy „Kalwaria

Pac awska”, ojciec Józef Symeon

Barcik, duchowy syn w. Franciszka.

Jest to dzie o bardzo obszerne, pozwo-

l  sobie przekaza  najwa niejsze wy-

darzenia z dziejów tego niezwyk ego

miejsca. Teren Kalwarii w wieku XVII

by  pokryty nieprzebytym borem.

Fredo, jako polityk, móg  my le

o osadnictwie ludno ci polskiej, gdy

w tamtym terenie i  tamtym czasie prze-

wa a a ludno  obrz dku ruskiego –

jak mawiano. Jednak najprawdopo-

dobniej przewa y  czynnik religijny,

aby w tym uroczym zak tku ziemi ufun-

dowa  klasztor, w którym zakonnicy

podj liby si  dzia alno ci misyjnej

w ród okolicznej ludno ci, gdzie roz-

wa aliby M k  Pa sk . By o to jakby

odwzorowanie pomys u powsta ej 60

lat wcze niej Kalwarii Zebrzydow-

skiej. Trudno dociec kiedy zrodzi a si

my l za o enia tej Kalwarii. By  mo e

by o to w roku 1655, a wi c w czasie

„potopu szwedzkiego”, ale czasy te nie

sprzyja y tak wielkiemu przedsi wzi -

ciu. Pocz tkowo – wed ug zamys u

Andrzeja Fredry – mieli tam by  domi-

nikanie, a pó niej – z niewiadomych

wzgl dów - reformaci. Z tych zamy-

s ów jednak nic nie wysz o, bo wspo-

mniani zakonnicy nie mogli przyj

warunków stawianych przez Fredr .

Prace budowlane rozpocz to dziesi

lat pó niej (1665). Mia  to by  niewiel-

ki drewniany klasztor i 28 kaplic b d

te  przydro nych krzy y zach caj -

cych do rozwa ania M ki Pa skiej.

Samo po o enie Kalwarii nad rzek

Wiar, która oddziela dwa pasma gór-

skie, przypomina Kalwari  Jerozolim-

sk , gdzie dominuj  dwie Góry:

Oliwna i Golgota. Miejsce na ko ció

i klasztor, który obok w a ciwo ci kul-

Pielgrzymuj c do Matki Bo ej Kalwaryjskiej



9

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

tycznych mia  spe nia  tak e funkcje

obronne, wybra  fundator na szczycie

najwy szej góry. Klasztor stanowi

rodzaj obronnej fortecy. Andrzej Mak-

symilian Fredro po nieudanych pro-

pozycjach przej cia jego fundacji,

z agodzi  nieco stawiane warunki

i 5 lutego 1668 roku, zwróci  si  z pro-

pozycj  do franciszkanów. Ju  przed

Niedziel  Palmow  tego  roku kilku

franciszkanów zamieszka o w nowo

powsta ym klasztorze. Wraz z zamiesz-

kaniem trzeba by o przyst pi  do

budowy drewnianego ko cio a.

Za wiedz  i pozwoleniem biskupa

przemyskiego Stanis awa Sarnowskie-

go, 24 czerwca 1668 roku, w katedrze

przemyskiej i w innych ko cio ach

w s siedztwie, og oszono powstanie

nowego klasztoru. W klasztorze –

zgodnie z wol  fundatora – mia o

zamieszka  o miu ojców zakonnych

i dwóch braci. W ród nich mia  by

lektor teologii, którego zadaniem by o

dokszta canie pozosta ych, prowadze-

nie dysput teologicznych czy dawa-

nie praktycznych rad i wskazówek

co do spowiednictwa. 20 lipca 1668

roku ks. bp Stanis aw Sarnowski rezy-

duj cy w Brzozowie,  zatwierdzi  nowo

powsta y klasztor i fundacj  fredrow-

sk . Uroczystego wprowadzenia fran-

ciszkanów do klasztoru odby o si

5 sierpnia 1668 roku. Fundator przeli-

czy  si  nieco ze swoimi mo liwo cia-

mi finansowymi i zdoby  si  tylko

na wybudowanie ma ego drewniane-

go ko cio a. Fundacja ta w sposób

urz dowy, zgodnie z wymogami pa -

stwowymi, nie zosta a doprowadzona

do ko ca przez Andrzeja Maksymilia-

na Fredr , co by o powodem wielu nie-

porozumie  i niesnasek ze strony

dwóch synów fundatora, którzy

wnosili – cz sto nieuzasadnione -

skargi do s dów.

Drugim rozdzia em kalwaryjskich

dziejów jest fundacja Szczepana

Józefa Dwernickiego (+ 1784), który

wybudowa  nowy ko ció  i klasztor do

dzi  istniej ce obiekty. By  to ciekawy

cz owiek yj cy w XVIII wieku, które-

mu dane by o pe ni  wiele znacz cych

– jak na owe czasy – funkcji, jak: woj-

skiego, grodzkiego pisarza w Przemy-

lu, owczego, cze nika, a w ko cu jako

tercjarz franciszka ski. Na Kalwari

przyby , aby tu zamieszka  do ko ca

swego ycia, oko o roku 1770, bo

w tym roku, 3 maja, rozpocz to budo-

w  ko cio a. Fundacja fredrowska,

cho  znacz ca, chyli a si  ku upadko-

wi, skoro historyk notuje: „drewniane

budynki klasztorne i ko ció  grozi y ju

zawaleniem, a niektóre kaplice i krzy e

s abo postawione po prostu wiatr

powywraca ”. Miejsce na ko ció

i klasztor obra  w s siedztwie poprzed-

niej fundacji. Nie oby o si  bez powa -

nych trudno ci i problemów ze stro-

ny fredrowskich spadkobierców.

W latach 1770 – 1775 postawiono oka-

za y ko ció  pod wezwaniem Znalezie-

nia Krzy a wi tego. Uroczystej kon-

sekracji w dniu 29 wrze nia 1776 roku,

dokona  biskup kamieniecki obrz dku

ormia skiego Jakub Walerian Tuma-

nowicz, za wiedz  i zgod  biskupa prze-

myskiego Józefa Tadeusza Kierskie-

go. Szczepan Józef Dwernicki

wybudowa  te  parterowy klasztor,

który ju  po jego mierci, w nast p-

nych stuleciach b dzie przechodzi

przez ró ne koleje, jak po ary, nadbu-

dówki, modernizacje. Podobnie ma si

sprawa z ko cio em. Wielk  zas ug

tego fundatora by o wybudowanie

oko o 20 kaplic cz ciowo murowa-

nych, cz ciowo drewnianych, b d

te  krzy y. Okaza  si  wielkim i hojnym

dobroczy c  zostawiaj c po sobie tak

wiekopomne dzie o. Wielk  zas ug

jego by o te  i utrzymanie klasztoru.

Kalwaryjskie dró ki

Nie mo na by  na Kalwarii nie na-

wiedzaj c kaplic tam usytuowanych.

Wspominany autor, o. Józef Symeon

Barcik, franciszkanin, mniej zoriento-

wanym p tników t umaczy: „Kaplice

wraz z dró kami, czyli drogami je -

cz cymi, stanowi  istot  Kalwarii i by y

celem jej za o enia. Pierwsze kaplice

powsta y jeszcze przed erekcj  klasz-

toru, a nawet przed zbudowaniem

ko cio a, a zatem przed 1668 r. S u y

mia y do rozwa ania M ki Chrystusa

i od nich powsta a nazwa kalwarii”.

Z tych pierwszych fredrowskich

kaplic czy nawet pó niejszych dwer-

nickich, nic nie pozosta o. By  mo e

zosta y jakie  elementy z kaplic zbu-

dowanych przez Dwernickiego.

Andrzej M. Fredro wybudowa  28 ka-

plic, ale ich stan szybko uleg  znisz-

czeniu, cho  nie odnosi si  to do

wszystkich. Dwernicki mia  wybudo-

wa  o jedn  kaplic  wi cej. Liczba tych

kaplic jest trudna do ustalenia z tak

odleg ej perspektywy historii. Przez

ca e wieki trwa y remonty starych ka-

plic, a poszczególni gwardiani wzno-

sili nowe. Obecnie na kalwaryjskiej

ziemi znajduje si  41 kaplic: 35 muro-

wanych i 6 drewnianych. Kronikarz

notuje jeszcze: jest jeden krzy , trzy

kamienne s upy i dwie kamienne figu-

ry. Te kaplice przedstawiaj  sceny z

M ki Pa skiej, Matki Bo ej Bolesnej,

Za ni cia, Pogrzebu i Wniebowzi cia

Naj wi tszej Maryi Panny. Przy tych

kaplicach g ównie podczas Wielkiego

Odpustu przypadaj cego w dniach

13 – 15 sierpnia, odprawiane s  spe-

cjalne nabo e stwa, zwane

„dró kami”.

Cho  te kaplice nie przedstawiaj

jakiego  nadzwyczajnego waloru,

bo s  skromne, to jednak spe niaj  inn

znamienit  rol : mówi  o M ce

Pa skiej i Bolesnej Matce Naj wi t-

szej. Przy tej okazji, za o. Ireneuszem

o nierczykiem, znanym nam francisz-

kaninem,  wymieni  „Dró ki M ki

Pa skiej”. Zwane s  „stacjami” i s
(C.d. na s. 10)
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odprawiane w sobot  przed Niedziel

Zes ania Ducha wi tego, 14 sierpnia

i 13 wrze nia. Oto ich kolejno :

1. Kaplica „U w. Rafa a”.

2. Kaplica „Wieczernik”.

3. Brama Wschodnia.

4. Kaplica Grobu Matki Boskiej.

5. Kaplica „W Ogrodzie Oliwnym”.

6. Kaplica Pojmania Pana Jezusa.

7. Krzy  na „Cedronie”.

8. Brama Po udniowa.

9. Kaplica „U Annasza”.

10. „Kaplica „U Kajfasza”.

11. Kaplica „Zaparcia si  Piotra Apo-

sto a”.

12. Kaplica „Piwnica pod domem Kaj-

fasza”.

13. kaplica „U Kajfasza powtórnie”.

14. Kaplica „Ratusz – U Pi ata”.

15. Kaplica „Pan Jezus przed Hero-

dem”.

16. Kaplica „U Prokli”.

17. Kaplica „U Pi ata powtórnie”.

18. Kaplica biczowania Pana Jezusa.

19. Kaplica cierniem koronowania

Pana Jezusa.

20. Kaplica „Ecce Homo – Oto Cz o-

wiek”.

21. „Gradusy – Schody”.

22. Kaplica w o enia krzy a.

23. Kaplica pierwszego upadku Pana

Jezusa.

24. Kaplica spotkania Jezusa z Matk

Bolesn .

25. Kaplica „Szymon Cyrenejczyk”.

26. Kaplica „ w. Weroniki”.

27. Kaplica drugiego upadku Jezusa

w Bramie Zachodniej.

28. Kaplica „Trzech Marii – Niewiasty

p acz ce”.

29. Kaplica trzeciego upadku Pana Je-

zusa.

30. Kaplica obna enia Pana Jezusa.

31. Kaplica ukrzy owania Pana Jezu-

sa.

32. Kaplica zdj cia z krzy a cia a Pana

Jezusa.

33. Kaplica grobu Pana Jezusa.

34. Zako czenie Dró ek przy krzy u.

Dró ki Matki Bolesnej obejmuj

16 stacji:

1. Kaplica w. Micha a Archanio a.

2. Kaplica „Wieczernik”.

3. Kaplica „U Kajfasza”.

4. Kaplica „U Pi ata”.

5. Kaplica przygotowania krzy a.

6. Kaplica pierwszego upadku Pana

Jezusa.

7. Kaplica Matki Boskiej Bolesnej.

8. Kaplica „U Szymona Cyrenejczy-

ka”.

9. Kaplica w. Weroniki.

10. Kaplica w Bramie Zachodniej.

11. Kaplica „Trzy Maryje”.

12. Kaplica trzeciego upadku Pana Je-

zusa.

13. Kaplica obna enia Chrystusa

Pana.

14. Kaplica ukrzy owania Pana Jezu-

sa.

15. Kaplica zdj cia cia a Chrystusowe-

go z krzy a.

16. Kaplica grobu Pa skiego.

Jak wida  z powy szego zestawie-

nia, niektóre z tych stacji tre ciowo

wzajemnie si  pokrywaj . Zupe nie

inny charakter posiadaj  „Dró ki po-

grzebu i wniebowzi cia Naj wi tszej

Panny Maryi”. Dró ki te w sposób

bardzo uroczysty odprawia si  13

sierpnia, nios c figur  Za ni tej Mat-

ki Boskiej. Przy ka dej dró ce kap an

wyg asza kazanie. Dró ki te mo na

obej  tak e prywatnie o ka dej porze

roku,  modl c si  do Matki Bo ej. Oto

poszczególne stacje:

1. Kaplica domku Matki Boskiej.

2. Testament Naj wi tszej Maryi

Panny.

3. Kaplica „Po egnania matki z Apo-

sto ami”.

4. Kaplica „Za ni cia Naj wi tszej

Maryi Panny”.

5. Kaplica „Obecno ci Pana Jezusa

przy za ni ciu Maryi”.

6. Kaplica „Pogrzebu Matki Boskiej

– ydowin”.

7. Kaplica „Grobu Naj wi tszej Ma-

ryi Panny”.

8. Kaplica grobu Matki Boskiej.

9. Kaplica wniebowzi cia Naj wi t-

szej Maryi Panny”.

10. Maryja umieszczona po prawicy

Jezusa.

11. Kaplica koronacji Naj wi tszej

Maryi Panny.

12. Kaplica Matki Boskiej Królowej

Anio ów.

13. Kaplica Maryi Królowej Wszyst-

kich wi tych.

14. Kaplica wyniesienia Maryi na naj-

wy sz  godno  po Bogu.

W ród tych kaplic znajduje si  tak-

e pustelnia w. Marii Magdaleny.

Jest to drewniana kaplica stoj ca

na szczycie góry otoczona lasami.

Czytamy w przewodniku: „Godna

zalecenia jest praktyka modlitwy do

w. Marii Magdaleny z pro b , by si

wstawi a za nami do Pana, broni a

nas od najgwa towniejszych pokus

szata skich i wyprasza a nam ducha

pokuty”.  Aurze modlitewnej sprzyja-

j  rzewne pie ni kalwaryjskie, litanie

czy „Godzinki o Niepokalanym Pocz -

ciu Naj wi tszej Maryi Panny”.

Mo na tam wybra  si  nawet prywat-

nie, aby pomodli  si  w tym szczegól-

nym miejscu, gdzie od ponad trzech

wieków pielgrzymuje lud wierny.

(C.d.n.)

Ks. Andrzej Skiba

(C.d. ze s. 9)
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W dniach od 1 do 15 lipca prze-

bywa em na Bia orusi. Przejazd

przez granic  do naszych s siadów

i powrót z niego nie jest czym a-

twym. Po uzyskaniu wizy potrzeba

du o cierpliwo ci, bo niekiedy na

granicy potrzeba sta  do 14 godzin.

Stracony czas na przej ciu granicz-

nym mo na nadrobi  na trasie prze-

jazdu. G ówna droga M1 z Terespo-

la do Mi ska jest wspania a,

dlatego mój Seat Ibiza móg  poka-

za  swoje mo liwo ci.

Moim zadaniem na Bia orusi -

tak jak rok temu – by a pomoc

w prowadzeniu rekolekcji oazo-

wych, g ównemu inicjatorowi oaz

na Bia orusi, ksi dzu Ireneuszowi

Kopaczowi z Calsberga (na zdj ciu

pierwszy od lewej), Moderatorowi

Diakonii Ewangelizacyjnej „Drogo-

cenne per a”. To On na ka dych

wakacjach, w trudnych warunkach

na terenie Bia orusi od roku 1994 po-

dejmuje trud formacji chrze cija skiej

w ramach Ruchu wit o- ycie. Ze

wzgl du na brak kap anów na Bia o-

rusi ka da pomoc duszpasterska jest

mile widziana.

Rekolekcje odbywa y si  w wiosce

Sini o, po o onej 5 km od Mi ska.

Warunki na oazie mo na porówna

do tych, które by y w Polsce, gdy

u nas rozpoczyna y si  rekolekcje oa-

zowe. Woda ze studni, spanie

w namiotach lub w domach ludzi

z wioski (na zdj ciu obok wida  nasz

kuchni  polow , jadalni  i nasz

domek). Przy takich warunkach tym

bardziej ka dy otwiera si  na

drugiego cz owieka, na S owo Bo e,

Jezusa Chrystusa. Wspólnota reko-

lekcjonistów liczy a 40 osób.

Specyfik  okazy na Bia orusi jest

to, e w jednym turnusie, w jednym

miejscu odbywaj  si  ró ne stopnie

(ODB II°, ON

I°, ON  II°). Ja

opiekowa em

si  Oaz  Dzieci

Bo ych  Drugie-

go Stopnia, czy-

li pi tnastoma

d z i e m i

w wieku od 8 do

13 lat (na zdj -

ciu: Karolinka –

dla której g ów-

nym marzeniem

jest zobaczy

Polsk ). Dzieci

Pos uga kap a ska

na Bia orusi

te nie maj  katechizacji w ci gu roku,

dlatego bardzo ch tnie uczestniczy y

w katechezach, w spotkaniach w gru-

pach i innych punktach programu.

Na Bia orusi zadziwia mnie przede

wszystkim prostota ludzi, ich otwar-

to  i go cinno . Ka dy dzie  oazy

ukazywa  mi ich bezinteresown  do-

bro  i wdzi czno . Jezus Chrystus

mówi , e jest w najmniejszych i naj-

bardziej potrzebuj cych. I t  prawd

rzeczywi cie mo na tam potwierdzi .

Potrzeba po prostu tam pojecha , aby

do wiadczy  tego.

W 13 dniu oazy, na Dzie  Wspól-

noty przyjecha  do nas Administrator

Apostolski mi sko-mohylewskiej ar-

chidiecezji biskup Antoni Dziemianko.

I wtedy spotka a mnie niezwyk a nie-

spodzianka Przy przywitaniu si

z Ksi dzem Biskupem przedstawi em

sk d pochodz  i gdzie pracuj . Biskup

Antoni w odpowiedzi zaproponowa

mi, abym ju  w tym roku obj  jedn

z parafii na terenie Bia orusi. Mówi ,

e istnieje wiele parafii, gdzie ludzie

sami zbudowali ko ció , ale niestety

nie maj  kap ana. Odpowiedzia em

Ksi dzu Biskupowi, e mam dopiero

26 lat. A Ksi dz Biskup wtedy oznaj-

mi  mi, e On w wieku 24 lat by  pro-

boszczem. No, i co tu teraz zrobi ? :)

Czas sp dzany na Bia orusi by  bar-

dzo owocny. Boj  si  pisa  szczegó-

ów mojej pos ugi kap a skiej na Bia-

orusi, bo chcia bym tam jeszcze

pojecha , dlatego ko cz c prosz

o modlitw  za Bia oru , aby w tym kra-

ju jak najowocniej wzrasta o Króle-

stwo Bo e. Wiele jest potrzeb na Bia-

orusi i warto wspiera  ten kraj – tak

bliski naszemu narodowi.

Ks. Ireneusz Drewniak
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