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Mk 4, 26

„Jezus wzi  chleby, rozda  siedz cym;

podobnie uczyni  z rybami,

rozdaj c tyle, ile kto chcia ”
                                         J 6, 11
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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Zostawiamy na kilka tygodni

Ewangeli w. Marka, aby przez kilka

letnich niedziel ws uchiwa  si

w Mow  Eucharystyczn  Jezusa,

zapisan  w Ewangelii w. Jana (J 6,22-

71).Pod o em do wyg o szenia tej

mowy by  cud rozmno enia chleba

(J 6,1-15). Pó niej, gdy t um garn  si

do Jezusa, skierowa  On do s uchaczy

s owo mówi ce o warto ci Euchary-

stii, Chleba ycia i Mi o ci. Trudna

by a ta mowa, wielu jej nie zrozumia o,

wielu nie przyj o wyja nienia tajem-

nicy i odeszli od Jezusa. Wielu jednak

pozosta o, bo uwierzyli s owu mi o ci,

które by o do nich skierowane i utwier-

dzili si  w wierno ci (por. J 6,66-69).

Kolejne fragmenty Mowy Eucha-

rystycznej b dziemy rozwa a  w po-

szczególne niedziele sierpnia, z prze-

rw  na Uroczysto  Przemienienia

Pa skiego. W dzisiejszej Ewangelii

szczególnie przemówi y do mnie krót-

kie s owa Pana Jezusa: „Zbierzcie po-
zosta e u omki” (J 6,12b). Aposto o-

wie mieli zebra  resztki chleba, które

pozosta y po nasyceniu ogromnego

t umu. Jezus chce da  zna , e nic nie

mo e si  zmarnowa , e ka dy kawa-

ek chleba jest cenny, warto ciowy

i nie mo na go wyrzuci . Kto wyrzuca

chleb gardzi darem Bo ym i daje wy-

raz swojej ma o ci i bezduszno ci.

„Zbierzcie pozosta e u omki” –

taki tytu  wybra  ks. Proboszcz na ozna-

czenie rozwa a  Ewangelicznych

w gazetce parafialnej przed trzema laty.

Bardzo trafny to tytu  i przemawia-

j cy do mojego serca. Chleb jest bez-

cennym darem Boga i podtrzymuje

ycie, ale chyba jeszcze cenniejszym

darem jest S owo Bo e. Mówi Pan Je-

zus: „Nie samym chlebem yje cz o-
wiek, lecz ka dym s owem, które po-

chodzi z ust Bo ych” (Mt 4,4). Skoro

chleba nie wolno wyrzuca , to tym

bardziej nie wolno „wyrzuca  z ser-
ca”, lekcewa y  Bo ego s owa. Nad

ka dy s owem Boga nale y si  pochy-

li , nad ka dym zatrzyma  si  w zadu-

mie, uwa aj c, aby nie uroni  ani odro-

biny, aby nie zmarnowa  ani cz stki

tego wspania ego daru.

Ju  trzy lata pochylamy si  wspól-

„Dzielmy si  wiar  jak chlebem…”

nie nad Bo ym s owem, aby nie zmar-

nowa adnego u omka: ni ej podpi-

sany, jako autor my li p yn cych

z serca i wierni Czytelnicy, których, jak

ufam, jest chocia by kilkudziesi ciu.

Staram si  zg bia  tajemnice

Bo ego s owa wyznaczonego na

poszczególne niedziele, aby nic nie

zgin o, aby to s owo przemy lane,

przemedytowane mog o zakorzeni  si

w naszym sercu i wyda  obfity plon.

W a nie mija trzy lata od rozpocz cia

tych rozwa a , i czytania liturgiczne,

wyznaczone w cyklu trzyletnim znów

powróc  te same, ale nie takie same.

Wierz , e nie zabraknie tematów do

rozmy la  i e nie b d  si  one

powtarza , albowiem s owo Bo e

mo e by  odczytywane na tysi c

sposobów, zawsze inaczej, zawsze

dosi gaj c g bi sumienia cz owieka.

Zbierajmy wi c wspólnie „pozosta e
u omki”, „dzielmy si  wiar  jak chle-
bem”, niech Bo e s owo yje i dzia a

w naszych sercach.

                             Ks. Tomasz Grzywna

Nasze Sanktuaria.................3
Og oszenia i intencje..................6
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Nasze Sanktuaria

Pielgrzymuj c do

Matki Bo ej Kalwaryjskiej

(C.d. z poprzedniego numeru)

„W krzy u cierpienie, w krzy u

zbawienie…”

Tymi s owami znanej pie ni o. Ka-

rola Antoniewicza, jezuity, s ynnego

kaznodziei ludowego, udajmy si  na

kalwaryjskie dró ki, aby dok adniej

i g biej wnikn  w tajemnice M ki

Pa skiej.

Kultowi M ki Pa skiej od same-

go pocz tku powstania Kalwarii s u-

 kaplice pomagaj ce rozwa a  tajem-

nice naszego zbawienia zwi zane

z M k  naszego Pana, Jezusa Chry-

stusa. Pierwotne wi tynie tam wy-

budowane by y pod wezwaniem Zna-

lezienia Krzy a wi tego. Z tym

wi tym, pielgrzymkowym miej-

scem, od samego pocz tku

p tnicy mogli zyskiwa

odpusty udzielone

przez Stolic  Apo-

stolsk . Rodzaj ich

zmienia  si  w ci gu

wieków. Zawsze jed-

nak by y cz stkowe

i zupe ne – tak dzi

mo na okre li . Od-

pusty te mo na by o

zyska  w Uroczy-

sto  Znalezienia

Krzy a, która wtedy

by a obchodzona

3 maja i by a wi tem

p a t r o n a l n y m

ko cio a. Po drugiej

wojnie wiatowej

z r e z y g n o w a n o

z tego nabo e stwa

dró kowego, a tym

samym i z odpustu.

Mo na te  by o

zyska  wspomniane

odpusty w dniu

Podwy szenia Krzy-

a, w dniach 12 – 14

wrze nia, i w Uro-

czysto  Wniebo-

wzi cia Naj wi tszej

Maryi Panny, w cza-

sie tzw. Wielkiego  (C.d. na s.4)

Odpustu (13-15 sierpnia). Wnikliwy

czytelnik mo e zapyta : na czym pole-

ga o to nabo e stwo dró kowe?

Przewodnik po Kalwarii, o. Józef Sy-

meon Barcik, pisze: „Dró ki kalwaryj-

skie to po prostu drogi cz ce jedna

kaplic  z drug , st d obchody kaplic,

po czone z kazaniami lub specjalny-

mi rozmy laniami i modlitwami oraz

pie niami, przybra y nazw  Dró ek.

Dró ki P. Jezusa obejmowa y obchód

28 kaplic i miejsc zwanych stacjami,

s u cymi do rozwa ania M ki i mier-

ci Chrystusa. Uroczy cie, pod prze-

wodem kap ana g osz cego kazania

przy poszczególnych kaplicach

Dró ki P. Jezusa odprawiano 7 razy

w ci gu roku: 2 maja, 12 czerwca

(w wigili w. Antoniego Pad.), drugi

dzie  Zielonych wi t, 1 sierpnia

(w wigili  Matki B. Anielskiej),

14 sierpnia (wigilia Wniebowzi cia

NMP), 13 wrze nia (wigilia Podwy -

szenia Krzy a) i 3 pa dziernika (wigilia

w. Franciszka)”. Bywa, e nabo e -

stwo dró kowe odprawiaj  poszcze-

gólne pielgrzymki, zwane kompania-

mi, a które cz sto prowadzi wiecki

przewodnik odpowiednio do tego

przygotowany.  Dzi  pozosta o tyl-

ko trzy terminy „urz dowych”

nabo e stw dró kowych: dru-

gi dzie  po Zes aniu Ducha

wi tego, 14 sierpnia

i 13 wrze nia. Zawsze

jednak takie nabo e -

stwo mo na odprawi

prywatnie, gdy  s  od-

powiednie modlitewniki

czy nawet podr czniki.

Mo na te  korzysta

„z obfito ci swojego

serca”.

„Gdy mi o  ga nie

w duszy, Matko,

wspomó  nas!”

Kalwaria to nie

tylko miejsce kultu

M ki Pa skiej, ale i

o rodek kultu Matki

Naj wi tszej czczonej w

tajemnicach bolesnych

i chwalebnych. Wi e

si  to ze czci  wzgl -

dem Matki Naj wi tszej

poprzez s yn cy aska-

mi obraz. To cudowny

obraz. Czytamy jego

opis: „Cudowny obraz

w Kalwarii Pac awskiej,

malowany na p ótnie,

przedstawia Matk  Bo-

Matka Bo a Kalwaryjska
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(C.d. ze s. 3)

sk  jako królow  siedz c  na ob o-

kach, z ber em w prawej i dzieci tkiem

Jezus na lewej r ce. Dzieci  praw  r k

b ogos awi, a w lewej trzyma kul  ziem-

sk . Posta  Matki Bo ej wyst puje

w czerwonej szacie zdobnej w kwiaty

i ciemnozielonym p aszczu, natomiast

P. Jezus ubrany jest w szat  koloru

jasnopopielatego. Twarz Matki Bo ej

blada, w osy rozpuszczone. W ten

sposób wygl da obraz po zdj ciu

z niego srebrnej sukienki…”.

Bardzo ciekawa jest historia tego

obrazu. Wed ug przekazów historycz-

nych pocz tkowo obraz ten znajdo-

wa  si  w Kamie cu Podolskim,

w ko ciele Ojców Franciszkanów. Ju

tam cieszy  si  wielk  czci  i s aw .

Rzeczpospolita w tamtych czasach

(1672) musia a odpiera  ataki Turków,

którzy niszczyli i pl drowali ko cio y.

Ko cio y zamieniano na magazyny

i stajnie.

W roku 1679 obraz ten uda o si

przywie  na Kalwari . Wcze niej

podobno mia  by  wyrzucony przez

Turków do rzeki. Z tym wydarzeniem

– jak to nieraz w historii bywa o – zwi -

zana jest pi kna legenda, o której pi-

sze znany nam ju  o. Józef Symeon

Barcik – „Po wrzuceniu obrazu do rze-

ki Matka B. mia a si  objawi  pewne-

mu starcowi, wskaza a miejsce, gdzie

obraz si  znajdowa  i poleci a zanie

go niezw ocznie do Kalwarii i umie-

ci  w nowo wybudowanym ko ciele

franciszkanów. Starzec wydobywszy

obraz owin  go w p ótno i uda  si  do

Kalwarii. W drodze zatrzyma  si  na

noc w Samborze, gdzie obraz zaja nia

niezwyk wiat o ci . Na wie  o tym

mieszczanie samborscy procesjonal-

nie odprowadzili obraz na Kalwari ”.

Tu obraz ten zas yn  jako cudow-

ny. Wierni za po rednictwem Maryi

cieszyli si  wieloma askami czy do-

znanymi cudami. Sk oni o to ojców

franciszkanów do starania si  o koro-

nacj  tego wi tego obrazu czy raczej

Matki Bo ej na tym obrazie. Ich pro -

b  popar  biskup przemyski ukasz

Solecki, a tak e w adze krajowe. Za po-

zwoleniem Stolicy Apostolskiej aktu

koronacji w dniu 15 sierpnia 1882 roku,

dokona  ten e biskup. Punktem kul-

minacyjnym aktu koronacji by a zwi -

zana z tym procesja z ukoronowanym

ju  obrazem po ca ej wiosce. By a to

uroczysto  godna najwy szej czci dla

Maryi, na któr  przysz o oko o sto ty-

si cy wiernych. Srebrne korony ufun-

dowa  w a ciciel pobliskiej wioski

Huwniki, Józef Tyszkowski. O cudach

zdzia anych przez przyczyn  Matki

Bo ej wiadcz  wota, których jest

ogromna ilo .

Przysz y kolejne wojny, kolejne

niebezpiecze stwa, które dotkn y

Matk  Bo  Kalwaryjsk . 10 wrze nia

1939 roku obraz wywieziono do Czy-

zek ko o Lwowa, aby 20 lipca 1941

roku, sprowadzi  go z powrotem na

Kalwari . Nast pnie 8 czerwca 1944

roku z obawy przed kolejnymi zagro-

eniami obraz wywieziono do Jas a,

potem wojenne losy rzuci y go do Li-

buszy ko o Gorlic, a st d do Krakowa,

do klasztornej kaplicy. Po wyciszeniu

burz dziejowych obraz z powrotem

znalaz  si  na Kalwarii i jest tam po

dzi  dzie . Mo na powiedzie , e Ma-

ryja odby a tak  wojenn  peregryna-

cj  ci gn c  si  ju  nie latami, ale wie-

kami. Po dzi  dzie  cieszy si  wielk

s aw  nie szcz dz c swoich ask,

uzdrowie  szczególnie duchowych

oraz duchowego wsparcia dla potrze-

buj cych.

Na kalwaryjskie odpusty ci ga y

rzesze wiernych, cho  z frekwencja

ró nie bywa o. Zale a o to od warun-

ków historycznych, jak cho by zmia-

na granic po II wojnie wiatowej, czy

nawet odpowiedniej informacji. Po-

cz tkowo obchodzono dwa odpusty

zwi zane z kultem Matki Bo ej. Pierw-

szy obchodzono 2 sierpnia, w dzie

Matki  Bo ej Anielskiej. Nazywano tenDró ki odpustowe - figura Matki Bo ej Za ni tej

Dró ki odpustowe - kompanie pielgrzymkowe
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odpust „pa skim”, bowiem ci ga a

na niego szlachta g ównie z ziemi prze-

myskiej, sanockiej i samborskiej.

Ludzie obozowali w rozbijanych przez

siebie namiotach. Odpust ten nie

cieszy  si  jednak zbyt wielk  frekwen-

cj  w przeciwie stwie do drugiego

odpustu, który by  obchodzony

w dniach od 13 – 15 sierpnia i by

zwi zany z uroczysto ci  Wniebo-

wzi cia Naj wi tszej Maryi Panny. Ze

wzgl du na czas trwania, a szczegól-

nie jego opraw  oraz udzia  wiernych,

odpust ten po dzie  dzisiejszy bywa

nazywany :Wielkim”. Na temat prze-

ywania odpustów w pierwszych

dwóch wiekach (XVII i XVIII), niewie-

le mo na powiedzie . Program tego

odpustu znany jest dopiero od ko ca

XIX wieku.

Mo na w nim wyodr bni  takie

formy czci Matki Bo ej, jak: uroczy-

ste przenoszenie w otwartej trumnie

figury za ni tej  Matki Bo ej z Jej

Domku do ko cio a, odprawianie uro-

czystych Dró ek zwi zanych z po-

grzebem i z o eniem figury Za ni cia

w kaplicy Jej Grobu, nawiedzanie ka-

plic po czone z rozwa aniem tajem-

nic Jej ycia w niebieskiej chwale.

Nast pnego dnia – 14 sierpnia –

o godzinie 23:00, odbywa a si  uro-

czysta procesja ze wiecami kaplicy

w. Rafa a. 15 sierpnia z t  sam

Figur  wracano z kaplicy w. Rafa a

do ko cio a, gdzie  po uroczystej

Mszy wi tej egnano pielgrzymów.

Ilo  p tników znacznie wzros a od

chwili koronacji obrazu Matki Bo ej,

czyli od roku 1882. Przybywa o wte-

dy od 50 – 100 tysi cy pielgrzymów.

Liczba pielgrzymuj cych wiernych

znacznie si  obni y a po II wojnie wia-

towej, po zmianie granic, kiedy to

znaczna cz  diecezji przemyskiej zna-

laz a si  poza granicami kraju. Na ten

„Wielki Odpust” przybywali tak e ka-

p ani, którzy od godziny 6:00 do 22:00,

z ma ymi przerwami, spowiadali w tzw.

podcieniach, na zewn trz klasztoru,

w konfesjona ach tam przygotowa-

nych. By o to ze wzgl dów praktycz-

nych, gdy  w ko ciele panowa  du y

t ok, a przy tym trwa y nabo e stwa,

piewy, modlitwy, co utrudnia o s u-

chanie spowiedzi. Przybywali ksi a

z diecezji rodzimej, przemyskiej, ale

tak e z diecezji s siednich: lwowskiej

i tarnowskiej. Od chwili koronacji Matki

Bo ej na ten odpust przyje d ali prze-

myscy biskupi, którzy celebrowali

sum  i g osili kazanie. Podczas tego

odpustu udziela  tak e sakramentu

bierzmowania. Wszystkie nabo e -

Wn trze Ko cio a

Ko ció  pw. Znalezienia Krzy a wi tego

stwa mia y religijny, a tak e nastrojo-

wy charakter i odbywa y si  z wielk

dba o ci  i przej ciem.

Pielgrzymi przybywaj cy na Kal-

wari  przychodzili w tzw. kompaniach.

By y to grupy ludzi o zró nicowanej

liczbie, których prowadzi  przewodnik.

On zna  w a ciw  drog , prowadzi  na

nocleg, a przede wszystkim intonowa

pie ni i przewodzi  modlitwom. Zna

wszystkie kalwaryjskie obrz dy i oby-

czaje. Na czele kompani niesiono krzy

czy chor giew, co by o tak e znakiem

rozpoznawczym w t umie wielu kom-

pani tam przybywaj cych. Poszczegól-

ne kompanie wita  przed ko cio em

kap an, b ogos awi  i wprowadza  do

ko cio a.

Kultowi Matki Bo ej Kalwaryjskiej

sprzyja  udzia  w nabo e stwach dró -

kowych. Dró ki te by y podwójne.

Jedne by y zwi zane z Matk  Bo

Bolesn , drugie z Za ni ciem, Pogrze-

bem i Wniebowzi ciem Maryi.

Przy ka dej z tych dró ek jest odpo-

wiednie rozwa anie, modlitwy i pie ni.

Punktem centralnym w ko ciele

jest cudowny obraz Matki Bo ej,

który ju  zosta  opisany. Przed tym

obrazem odprawiane s  uroczyste

Msze wi te, tu witano i egnano piel-

grzymów. Dzi  jest podobnie. Dla

u atwienia pobytu i owocnego prze-

ywania swojego tam pobytu, s u

przewodniki do nabo e stw kalwaryj-

skich. Nam pozostaje jedynie wybra

si  na odpust, b d  te  uda  si

prywatnie, aby w ciszy pomodli  si

oddaj c cze  Jezusowi i Maryi.

Ks. Andrzej Skiba

-
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Intencje  w tygodniu

Od 31.07 do 6.08. 2006r.

Poniedzia ek– 31.07
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.00 + dzi kczynna za otrzyman a-
sk  z pro b  o zdrowie i b ogos awie -
stwo Bo e dla ca ej rodziny.
7.30 + Maria (15 r. m.).
18.00 + Ryszard Halicki.
Wtorek – 1.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.00 o b ogos awie stwo Trójcy wi -
tej dla Albiny, Stanis awa, Adama,
Augustyna, Aleksandra.
7.30 .........................................................
18.00 1. o b ogos awie stwo Bo e dla

ukasza w 18 rocznic  urodzin.
2. dzi kczynna od pielgrzymów na
Jasn  Gór .

roda – 2.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.00 o b ogos awie stwo Trójcy wi -
tej dla Albiny, Stanis awa, Adama,
Augustyna, Aleksandra.
7.30 .........................................................
18.00 dzi kczynna za nawiedzenie
obrazu Matki Bo ej od mieszka ców
ul. Kopernika 10 nr 46-55.
Czwartek - 3.08
6.30 o b ogos awie stwo Trójcy wi -
tej dla Albiny, Stanis awa, Adama,
Augustyna, Aleksandra.
7.00 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.30 .........................................................
18.00 + Franciszek i ++ z rodziny.
Pi tek – 4.08
6.30 + Maria, Teofil, Franciszka (f), Jan
7.00 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.30 .........................................................
18.00 o ask  zdrowia i b ogos awie -
stwo Bo e dla chorych z ró y 16 pw.

w. Maksymiliana .
Sobota – 5.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.00 o wytrwanie w powo aniu dla
wszystkich kap anów.
7.30 .........................................................
18.00 o zdrowie i b ogos awie stwo
Bo e dla Jerzego, Anny i Diany.
Niedziela – 6.08 – Odpust Parafialny
6.30 + Józef, Anna.
8.00 ............................................................
9.30 + Stanis wa (f) i Mieczys aw
Orybkiewicz.
11.00 za parafian.
12.30 + dzi kczynna za 35 lat po ycia
ma e skiego Marii i Stanis awa.
18.00 + W odzimierz.
20.00 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
Stro e: + Józef Sowa.

1. Nabo e stwo ró a cowe zacznie-

my dzi  o godzinie 17:30.

2. Rozpoczyna si  miesi c sierpie ,

który zgodnie z tradycj  kultywowa-

n  od lat, jest czasem troski o trze -

wo  naszego Narodu, którego zale-

wa fala pija stwa. Wiemy jak wielkie

to zagro enie dla naszych rodzin, dla

wszystkich ludzi, a szczególnie do-

tkni tych plag  alkoholizmu. Trzeba

nam wielkiego zrozumienia dla tej wiel-

kiej sprawy narodowej. Sami dawaj-

my przyk ad abstynencji. Z tej okazji

jutro, w Miejscu Piastowym, o godzi-

nie 15:00 rozpocznie si  “Narodowa

Modlitwa o Trze wo ”. Szczegó owy

program zosta  wydrukowany w na-

szej parafialnej gazetce w ubieg ym ty-

godniu i podawany w ramach „Og o-

sze ”. Zach camy do skorzystania

z tej okazji.

3. We rod , 2 sierpnia, przypada

wspomnienie Matki Bo ej Anielskiej,

a z nim zwi zana mo liwo  zyskiwa-

nia odpustu zwanego “Porcjunkul ”.

W tym dniu wypada patronalne wi -

to dla mieszka ców P owiec, którzy

maj  kaplic  pod tym wezwaniem.

Msza wi ta b dzie tam odprawiona

o godzinie 16:30.

4. W przysz  niedziel , 6 sierpnia,

przypada nasz doroczny odpust, bo-

wiem jest to Uroczysto  Przemienie-

nia Pa skiego. Kazania na wszystkich

Mszach wi tych g osi  b dzie ks.

Artur Janiec, który od roku pracuje

w a cucie – Farze.

5. W tym tygodniu przypada pierw-

szy czwartek, pierwszy pi tek i pierw-

sza sobota miesi ca sierpnia. We

czwartek od godziny 16:00 spowiada-

my w P owcach i Stro ach, za  od go-

dziny 17:00, w naszym ko ciele.

W pi tek spowiadamy od godziny

16:30. W pierwsz  sobot  wypada na-

bo e stwo fatimskie. Poprzedza ono

odpust parafialny. O godzinie 17:30

odmówimy Ró aniec fatimski, o godz.

18:00 zostanie odprawiona Msza wi -

ta z kazaniem, a po niej procesja

z Figur  Matki Bo ej Fatimskiej

i Apel Jasnogórski.

6. Informowali my ju , a dzi  jesz-

cze przypominamy i serdecznie zapra-

szamy, na pi tek, na wieczorn  Msz

wi t , podczas której go ci  b dzie-

my kopi  Ca unu Tury skiego. B dzie

specjalna prelekcja po wi cona tej

wyj tkowej relikwii. Niech to b dzie

równie  okazj  do g bszego prze y-

cia naszego parafialnego odpustu.

17 Niedziela zwyk a – 30.07.2006 r.
Og oszenia duszpasterskie.

w. Ignacy z Loyoli
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Mieszka cy Sanoka od wielu lat

pielgrzymuj  do sanktuarium Matki

Bo ej Mi osierdzia do Starej Wsi,

która w odleg ych dla nas czasach no-

si a nazw  Brzozowa. Kiedy jednak

obok powsta o miasto Brzozów, miej-

scowo  ta zosta a przemianowana na

Star  Wie . Osada ta powsta a za cza-

sów Kazimierza Wielkiego, który

2 pa dziernika 1359 roku, nadal jej do-

kument lokacyjny. Z tego te  dnia

i roku pochodzi tak e dokument loka-

lizacji Brzozowa. Nazw  „Stara Wie ”

w dokumentach pisanych spotyka si

po raz pierwszy w roku 1460. Istnia  tu

ko ció  filialny podleg y parafii brzo-

zowskiej, która jest zaliczana do dwu-

dziestu najstarszych parafii naszej

diecezji. Tu trzeba przypomnie ,

e diecezja nasza bull  „Debitum pa-

storalis officii”, zosta a erygowana

przez papie a Grzegorza XI, 13 lutego

1375 roku. Brzozów jeszcze przed po-

wstaniem diecezji by  znacz c  para-

fi . Od roku 1384 by  w asno ci  bi-

skupstwa przemyskiego, tu by a rezy-

dencja biskupów, tu by a te  ich kan-

celaria. Taki stan rzeczy utrzymywa

si  prawie do pierwszej po owy XIX

wieku. Pierwszym rezydentem w Brzo-

zowie by  biskup Piotr z Chrz stowa

(+ 19.01.1452).  Rezydowali tu m. in.

nast puj cy biskupi: Miko aj B a e-

jewski (1452 – 1474), Jan Targowicki

(1485 – 1492), Rafa  Leszczy ski (1520

– 1523), Jan Karnkowski (1527 – 1531),

Stanis aw Tar o (1537 – 1544), Jan Dzia-

duski (1545 – 1559), Walenty Herburt

(1560 – 1572), Wawrzyniec Go licki

(1591 – 1601), Stanis aw Sieci ski (1609

– 1619), Achacy Grochowski (1624 –

1627), Piotr Gembicki (1636 – 1642),

Pawe  Piasecki (1644 – 1649), Stani-

s aw Sarnowski (1658 – 1677), Krzysz-

tof Jan Szembek (1720 – 1723),  Alek-

sander Fredro (1724 – 1734),  Wac aw

Hieronim Sierakowski (1742 – 1760),

Józef Kierski (1768 – 1783), Antoni

Go aszewski (1786 – 1824). W latach

1760 – 1783 w Brzozowie funkcjono-

wa o drugie seminarium duchowne.

Niektóre daty odnosz  si  jednak do

lat rezydencji w Brzozowie.

Tu, w Starej Wsi, pod okiem

biskupów przemyskich rezyduj cych

w Brzozowie, w drugiej po owie XVII

wieku znajdowa  si  ko ció  drewnia-

ny posiadaj cy trzy o tarze. 28 sierp-

nia 1728 roku, bp Aleksander Fredro,

przekaza  ten ko ció  paulinom

z Jasnej Góry. Jeden z historyków

wspó czesnych pisze: „Od tego dnia

paulini stali si  patronami drewniane-

go, ubogiego ko cio a, który posia-

da  3 o tarze, w g ównym znajdowa

si  cudowny obraz Matki Boskiej”1 .

Pierwszym przeorem Starowiej-

skim zosta  o. Albin Dworza ski, cz o-

wiek wielu talentów, który z zapa em

przyst pi  do gromadzenia materia u

pod nowy ko ció  i klasztor. Do dnia

dzisiejszego nie wiadomo kto by

architektem tego ko cio a. Przypusz-

cza si , e by  to jaki  obcokrajowiec,

najprawdopodobniej W och, z który-

mi paulini mieli dobre kontakty. W dniu

Nasze sanktuaria

Pielgrzymuj c do sanktuarium

Matki Bo ej Starowiejskiej.

(C.d. na ((C.d. na s. 8)Cudowny obraz Matki Bo ej Mi osierdzia
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8 maja 1730 roku rozpocz to budow

wi tyni, która  napotyka a na bardzo

wiele przeciwno ci. Zmieniano plany

architektoniczne czy lokalizacyjne. By

czas, kiedy ks. bp Fredro nakaza

wstrzymanie budowy. By  mo e by o

to podyktowane innymi, bardziej

absorbuj cymi pracami budowlanymi,

które w diecezji by y prowadzone.

Prace ruszy y dopiero wtedy, gdy po

mierci biskupa Fredry pasterzem die-

cezji zosta  Wac aw Hieronim Siera-

kowski. On to w roku 1747 zobowi za

si  ufundowa  g ówny o tarz,

w którym umie ci  cudowny wizeru-

nek Matki Bo ej. Prace wyko czenio-

we trwa y d ugo. Nie znamy architek-

tów ani malarzy. Jedynym znanym

malarzem jest brat zakonny Marceli

Dobrzyniewski, który wykona  poli-

chromi  zakrystyjn  oraz – co ju  wi -

e si  z przypuszczeniem - o tarzowe

obrazy. W wi to Nawiedzenia Matki

Bo ej, 2 lipca 1760 roku, biskup

przemyski, Wac aw H. Sierakowski

konsekrowa  ten ko ció , o tarz

g ówny i osiem innych po wi conych

ku czci anio ów i wi tych. Od chwili

rozpocz cia budowy do chwili uroczy-

stego po wi cenia tej wi tyni

up yn o 30 lat.

Po zbudowaniu ko cio a trzeba

by o pomy le  o klasztorze, gdy  wa-

runki w jakich mieszkali paulini by y

bardzo surowe i proste, niekorzystnie

wp ywaj ce nawet na zdrowie. W ród

najbardziej znanych paulinów tamte-

go okresu czasu nale y wymieni

wspomnianego ju  o. Albina Dwo-

rza skiego, cz owieka utalentowane-

go, przedsi biorczego, dobrego ka-

znodziej  o organizatora prac, który

zabiega  tak e o to, aby w klasztorze

stworzy  na wysokim poziomie zakon-

n  bibliotek . Mówi si , e to by o „s a-

bo ci ” jego ycia. Zach ca  do lek-

tury dobrych ksi ek, które ch tnie

sprowadza  do klasztoru, aby bracia

mieli mo liwo  pog biania swojej

wiedzy i duchowej formacji. Jego za-

s ugi w tym wzgl dzie s  wielkie, sko-

ro pisze si  o nim: „To w a nie tu po

raz pierwszy w dziejach zakonu rzuci

on bibliotekom pauli skim naukowy

styl magazynowania i opracowania

ksi gozbioru”2 . Dba  równie  o to,

aby ksi ki mia y estetyczny wygl d,

aby mog y poci ga  do czytania

i budzi  zainteresowanie. Zadba  o to,

aby wszystkie dzie a mia y jednakow

opraw . Mo na o nim powiedzie ,

e by  to cz owiek nauki, esteta, gorli-

wy kap an, budowniczy ko cio a.

Innym wybijaj cym si  paulinem

by  o. Wiktor Woynakowski, który

przygotowa  klasztor do funkcjonowa-

nia nowicjatu.

B yskotliw  postaci  w ród pauli-

nów tamtego okresu czasu by

o. Sebastian Wichli ski, przeor, dok-

tor teologii, profesor filozofii i teologii

moralnej, który – wed ug opinii histo-

ryków – by  opatrzno ciowym m em

na tamte czasy.  Odznacza  si  tak e

trosk  o wi tyni  i klasztor, umiej t-

nie gospodaruj c i duszpasterzuj c.

Mimo dobrze prosperuj cej

palcówki duszpasterskiej od chwili

pierwszego rozbioru Polski (1772),

na horyzoncie historii zacz y si  po-

jawia  niebezpieczne zjawiska. Oto 14

pa dziernika 1775 roku, ukaza  si

dekret cesarza austriackiego, który

powo ywa  zakonników do s u by

wojskowej w charakterze kapelanów.

Zacz to równie  zagarnia  maj tki za-

konników, które stanowi y dla nich

ród o utrzymania. Zakazane zosta y

tak e kontakty ze Stolic  Apostolsk

i z wy szymi prze o onymi. Biernymi

obserwatorami okazali si  niektórzy

biskupi, jak Beta ski, który by  zwo-

(C.d. ze s. 7)

Bazylika Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi Panny
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lennikiem posuni  cesarskich.

16 listopada 18781 roku cesarz wyda

dekret zakazuj cy przenoszenia zakon-

ników do innych klasztorów bez zgo-

dy biskupa diecezjalnego. Rodzi o to

niepokój, a nawet i bunt. Ten e biskup

Beta ski w dniu 14 stycznia 1784 roku

„promulgowa  dekret cesarski o prze-

j ciu w adzy zwierzchniej nad zakona-

mi, podtrzymuj c zakaz wst powania

do innych zgromadze , o obowi zku

otrzymania zgody na wst powanie do

nowicjatu, konieczno ci posiadania

24 lat do z o enia profesji, nakazie

studiów w Seminarium G ównym

we Lwowie itp.”3 . W marcu 1786 roku

Star  Wie  opu ci  ostatni paulin,

który wraz ze zgod  biskupa Teba -

skiego, sta  si  banit . 5 kwietnia 186

roku, ko ció , klasztor i folwark, który

by ród em utrzymania zakonników,

zosta  przekazany na w asno  Fun-

duszu Religijnego. Tak min o 58 lat

pobytu paulinów w Starej Wsi.

Sanktuarium maryjne w Starej Wsi

za czasów pauli skich.

Przez 58 lat pobytu w Starej Wsi

paulini szerzyli kult Matki Bo ej, gdy

jeszcze przed swoim przyj ciem czci

doznawa  tu cudowny wizerunek Mat-

ki Bo ej. Paulini mieli bogate do wiad-

czenie, bowiem przybyli z Jasnogór-

skiego sanktuarium, gdzie wielk  czci

cieszy a si  Czarna Ma-

donna. Ju  na samym po-

cz tku pierwszy przeor,

o. Albin Dworza ski,

zwróci  si  do swoich

wspó braci, aby przys ali

do Starej Wsi kopi  obra-

zu Jasnogórskiego, któr

w roku 1613 namalowa

Franciszek Smerecki.

Kopia ta istnieje po dzie

dzisiejszy i jest umieszczo-

na w kaplicy odpustowej.

W ród wiernych rozpo-

wszechniano tak e podo-

bizn  obrazu Matki Bo ej

Starowiejskiej. Ju  w 1728

roku paulini wydali

obrazek Matki Bo ej

z napisem: „Ozdoba Pod-

górza Matka Boska w Sta-

rej Wsi pod Brzozowem

cudowna. Pod stra

o.o. Paulinów fundowa-

nych przez J. W. Fredr

i Przew. Go li skiego

Kan. Przem. i Prob. Brzoz. od 1828”4 .

Mo na powiedzie , e paulini odwzo-

rowywali tu kult Matki Bo ej z Jasnej

Góry, ze swojego sanktuarium.

Codziennie przed cudownym obrazem

odprawiali Msz wi t  wotywn

o Matce Bo ej, piewali „Bogurodzi-

c ” oraz Litani  loreta sk . Kult

Matki Bo ej rozs awiali przede wszyst-

kim przez kazania. Przejawem tego kul-

tu by y liczne wota, a tak e prowadzo-

na by a ksi ga cudów, która jednak nie

dochowa a si  do naszych czasów.

Klasztor i sanktuarium przyci ga  wiel-

kie rzesze ludzi, w tym wp ywowych,

którzy wspierali zakon tak e material-

nie, jak cho by chor y sanocki,

Józef Bukowski, który cieszy  si  uzna-

niem paulinów i przychylno ci  bisku-

pa Fredry. Tu licznie przybywali

na odpusty wierni modl c si  do Mat-

ki Mi osierdzia. Sanktuarium to by o

nazywane „przedsionkiem Jasnej

Góry”. wiadczy to o jego wielkim zna-

czeniu i s awie jakim si  cieszy o

w tamtych czasach.

Sanktuarium Starowiejskie

w czasach duszpasterzowania

 jezuitów.

Czasy rozbiór nie sprzyja y rozwo-

jowi ycia zakonnego. Wiele zakonów

musia o ulec kasacie, a zakonnicy ska-

zani na banicj . Po kasacie paulinów

administratorem kapelani Starowiej-

skiej w okresie 1786 – 1821 by  pro-

boszcz z Brzozowa. Podobny los

do paulinów spotka  te  jezuitów pra-

cuj cych na Bia orusi. Dekret carski

z roku 1820 skaza  ich na wygnanie.

W Galicji panowa  józefinizm. Dzia al-

no  Ko cio a by a bardzo ograniczo-

na. Brak by o czno ci ze Stolic

Apostolsk , a Ko ció  we wszystkim

by  podporz dkowany rozporz dze-

niom cesarskim. Pa stwo w osobie

Józefa II zdominowa o wszelkie prze-

jawy ycia religijnego i ko cielnego.

Istnia o tylko jedno seminarium

duchowne zwane generalnym,  wy-

chowuj ce ksi y dla wielu diecezji.

By o to wychowanie w duchu józefi-

nizmu, kiedy to usi owano upodobni

ksi y „bardziej podobnych do urz d-

ników pa stwowych, ni  pasterzy

ludu Bo ego. Zniesienie klasztorów

(mi dzy innymi paulinów w Starej

Wsi) pozbawi o Ko ció  o rodków

ycia ascetycznego, centrów

pielgrzymkowych, sp yca o pobo -

no  i pozbawia o bli sz  i dalsz

okolic  gorliwych duszpasterzy.

Zniesienie bractw ko cielnych, uroczy-

stych nabo e stw i wi t, tak zna-

miennych dla polskiej religijno ci,

zagrozi o ywotno ci Ko cio a”5 .

Gorliwi pasterze Ko cio a nie mogli

jednak pogodzi  si  z takim stanem

rzeczy, szukali wi c dróg wyj cia.

Biskup przemyski, Antoni Go aszew-

ski oraz prowincja  jezuitów Stanis aw

(C.d na s. 10)

Klasztor o.o.Jezuitów w Starej Wsi
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wi tochowski, zabiegali u cesarza

o mo liwo  pozostania na terenie

Galicji wyp dzonych z Bia orusi

i tu aj cych si  jezuitów. W sierpniu

1821 roku cesarz wyrazi  zgod  na

zasiedlenie popauli skiego klasztoru

w Starej Wsi, i ju  24 grudnia 1821 roku

pierwsi jezuici zamieszkali w tym e

klasztorze. Rozpocz li restauracj

i przebudow  ko cio a oraz klasztoru.

Ró ne koleje przechodzili tak e nowi

mieszka cy starowiejskiego klasztoru.

W dniu 7 maja 1848 roku, cesarz

austriacki Ferdynand I,   podpisa

dekret skazuj cy jezuitów na wygna-

nie, gdy  zarzucano udzia  w ruchach

wyzwole czych!  Od lipca 1848 roku,

do czerwca 1852 roku, ko ció  w Sta-

rej Wsi znowu obs ugiwali ksi a

z Brzozowa. 23 czerwca 1852 roku, c

esarz Franciszek Józef pozwoli  im

wróci  do Starej Wsi.

9 lipca 1852 roku, biskup przemy-

ski, Franciszek Wierzchleyski, erygo-

wa  parafi  starowiejsk . Druga po o-

wa XIX wieku by a bardzo owocna

w dzia alno ci jezuitów. Obok normal-

nej pracy duszpasterskiej organizowa-

li oni rekolekcje dla kap anów diece-

zjalnych, g osili rekolekcje i misje,

zak adali bractwa, urz dzali nabo e -

stwa ró a cowe, które mia y na celu

o ywienie i umocnienie ycia religij-

nego. Za czasów rektora ks. Henryka

Jackowskiego, w dniu 8 wrze nia 1877

roku, mia a miejsce koronacja cudow-

nego obrazu Matki Bo ej Mi osierdzia,

której dokona  nuncjusz apostolski

z Wiednia, ks. abp Ludwik Jakobini.

Upami tnieniem tego wydarzenia jest

pami tkowa tablica. W sposób uro-

czysty, w roku 1927,  obchodzono

50 – lecie koronacji Obrazu. Wtedy to

ko ció  starowiejski otrzyma  tytu

bazyliki. W uroczysto ciach mia o

wzi  udzia  oko o sto tysi cy ludzi!

O. Józef Pachucki z okazji rocznicy

koronacji wyda  ksi k  zatytu owa-

n  „Matka Mi osierdzia”.  W Starej

Wsi rozwijano tak e ducha patrioty-

zmu. Z cudownym obrazem Matki

Bo ej Mi osierdzia w Starej Wsi zwi -

zany jest tak e w tek sanocki.

Nie chodzi tu  tylko o pielgrzymowa-

nie sanoczan do tego sanktuarium,

ale o uroczyste lubowanie jakie tu

przed II wojn wiatow , 29 maja 1938

roku, z o yli o nierze II Pu ku Strzel-

ców Podhala skich z Sanoka pod do-

wództwem pu kownika Zygmunta

Csadka. Jako dzi kczynne wotum

ofiarowali z oty ryngraf. Wspominam

o tym wydarzeniu cho by z tego

wzgl du, e w Sanoku, na terenie

naszej parafii znajduje si  ulica

o tej wojskowej nazwie.

W czasie okupacji, na tajnych

kompletach, m odzi ludzie w zakresie

szko y redniej pod kierunkiem wy-

trawnych nauczycieli zdobywali wie-

dz . Wspomagano tak e wi niów

obozów koncentracyjnych przez wy-

sy anie im paczek ywno ciowych,

opiekowano si  wysiedlon  ludno ci ,

na willi starowiejskiej kontynuowano

studia teologiczne. To tylko niektóre,

najwa niejsze wydarzenia warte przy-

pomnienia. Opisywanie szczegó o-

wych dokona  przekracza ramy tego

artyku u i moje aktualne mo liwo ci.

Cudowny obraz Matki Bo ej

Mi osierdzia (Matki Bo ej

Starowiejskiej)

Przyst puj c do opracowania tego

zagadnienia si gn em do wielu mate-

ria ów, które mog yby jak najtrafniej

ukaza  histori  tego obrazu i rozwój

kultu Matki Bo ej. Okazuje si  jednak,

e ten cudowny obraz Matki Bo ej

skrywa g bi  tajemnic tak co do cza-

su i miejsca swego pochodzenia jak

i autora – malarza. Pobo na legenda

widzi go jak w roku 1399 dwoma dro-

gami w druje z W gier do Polski. Pierw-

sza droga mia a prowadzi  przez

Prze cz Dukielsk , a druga przez

Pakoszowskie Dzia y. Wed ug opinii

historyków sztuki obraz ten jest jed-

nak starszy i pochodzi z pierwszych

lat XVI wieku. Namalowany zosta

przez nieznanego artyst  malarza na

deskach lipowych i jod owych techni-

k  temperow . Jest do  du ych roz-

miarów, bo 205/141 cm. Wed ug wspo-

mnianej legendy „obraz ten zosta

w drugiej Polowie w. XIV przeniesio-

ny w cudowny sposób z przygranicz-

nej miejscowo ci Homonna po o onej

na terenie dawnych W gier i mimo

prób rewindykacji podejmowanych

przez pierwotnych w a cicieli pozosta

na sta e w Starej Wsi staj c si  przed-

miotem kultu nie tylko ludno ci pol-

skiej, ale równie  w giersko – s owac-

kiej, która a  po wiek XX odbywa a

pielgrzymki do starowiejskiego obra-

zu, zwanego przez ni  Matk  Bosk

Uhersk . Odniesienie wspomnianego

kultu w g b w. XIV opieraj  autorzy

na wzmiance w aktach wizytacji

diecezji przemyskiej, która donosi

(C.d. ze s. 9)

Starowiejska Matka Mi osierdzia

Wokó  Ko cio a Wniebowzi cia N.M.P.
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e w r. 1399 Janusz z Lubienia ufun-

dowa  pierwszy ko ció  w Starej

Wsi. Fundacja ta (…) s u y a

pomieszczeniu obrazu w ko ciele

wzniesionym na miejscu jego

cudownego odnalezienia. Otoczo-

ny czci  obraz mia  zosta  przenie-

siony w r. 1698 do nowego,

równie  drewnianego ko cio a,

który zosta  wzniesiony na miejscu

dawnego, zniszczonego up ywem

czasu”6 .

Wielce interesuj ca jest hipo-

teza, która mówi, e cudowny

obraz Matki Bo ej Mi osierdzia sta-

nowi rodkow  cz  tryptyku jaki

zosta  przygotowany do ko cio a

w Brzozowie. W inwentarzu ko cio-

a z roku 1729 wyra nie jest wymie-

niony o tarz g ówny z obrazem

Za ni cia i Wniebowzi cia

Naj wi tszej Maryi Panny. Kompo-

zycja tych dwóch scen – obrazów

jest do  rzadko spotykana.

Z faktów historycznych odno-

towa  nale y dzie  8 wrze nia 1877

roku, kiedy to nuncjusz apostolski z

Wiednia, abp Ludwik Jakobini, uro-

czy cie koronowa  cudowny

obraz Matki Bo ej. Z ot  koron  na

g ow  Maryi w dolnej cz ci obrazu

przedstawiaj c  Jej Za ni cie, wyko-

na  z otnik krakowski Lewkowicz.

To wa ne wydarzenie religijne zosta-

o upami tnione odpowiedni  tablic

znajduj c  si  w ko ciele. Tu trzeba

wspomnie , e w roku 1899, o. Ignacy

Mellin na jubileusz 500 – lecia legen-

darnego sprowadzenia obrazu zorga-

nizowa  koronacj  górnej cz ci obra-

zu. Ojcowie jezuici na swojej stronie

internetowej podaj : „Od tego pami t-

nego wydarzenia Matka Bo a w cu-

downym Starowiejskim obrazie

jest Ozdob  Pogórza, Matk  Bo  Sta-

rowiejsk , Matk  Bo  Mi osierdzia”.

Przyszed  dzie  6 grudnia 1968

roku. Przez Polsk  przewala a si  fala

podpale  ko cio ów. Przyczyna

zawsze by a jedna: „nieznani spraw-

cy”. Podobnie sta o si  i w Starej Wsi,

kiedy to w zagadkowych okoliczno-

ciach sp on  obraz Matki Bo ej.

Kilka miesi cy przed jego zniszcze-

niem Maria Goetel – Kopffowa doko-

na a dok adnego opisu tego obrazu

tak od strony historycznej jak i styli-

stycznej. Wiernego odtworzenia

obrazu podj a si  Maria Niedzielska,

artystka z Krakowa. Prymas Polski,

Stefan kardyna  Wyszy ski, w dniu

10 wrze nia 1972 roku, dokona

powtórnej koronacji. Kroniki

starowiejskiego klasztoru podaj ,

e we wrze niu 1978 roku, w setn

rocznic  koronacji Matki Bo ej,

uroczyst  Msz wi t  celebrowa

ks. kard. Karol Wojty a, metropolita

krakowski. Wiemy, e by o to na

krótko przed jego wyborem na Stolic

Piotrow .

Znamy ju  krótk  histori  tego

obrazu wraz z domieszk  pobo nej le-

gendy. A co przedstawia ten obraz?

Historycy sztuki pisz  bardzo dok ad-

nie i fachowo o najdrobniejszych

szczegó ach. Dla naszej pobo no ci

(C.d. na s. 12)

Jedna z wie  Bazyliki
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to nie jest a  tak konieczne.

Obraz ten jest podwójny. W dol-

nej swojej cz ci ukazuje Za ni cie

Matki Bo ej, a w górnej cz ci przyj -

cie Jej do chwa y niebios – Wniebo-

wzi cie. Maryja znajduje si  w posta-

wie kl cz cej, w samym centrum

obrazu, otoczona gronem dwunastu

Aposto ów. R ce ma skrzy owane

i opuszczone. Najbli ej Niej, najbar-

dziej wyraziste postacie to kl cz cy

w. Jan Aposto  wr czaj cy Jej

gromnic  oraz w. Piotr z otwartym

tekstem biblijnym. Wygl da on

najbardziej dostojnie, ubrany w boga-

te szaty, jak przysta o na ksi cia Apo-

sto ów, g ow  Ko cio a. Jego

wyj tkow  rol  podkre laj  odpo-

wiednio dobrane kolory. Postacie

Aposto ów s  mocno przysadziste,

o szerokich twarzach zm czonych

pracowitym yciem. Twarze ich zamy-

lone, zdaj  si  kontemplowa  to co

si  dzieje. Druga cz  obrazu przed-

stawia Maryj  w chwale niebios.

Niektórzy okre laj  to jako Przyj cie

NMP w niebie. Pro ciej jednak b dzie,

gdy b dziemy mówi  o Wniebowzi -

ciu Naj wi tszej Maryi Panny. Chry-

stus wydaje si , e zst puje, aby przy-

(C.d. ze s.11)

j  sw  Matk , bierze Jej d onie,

która kl czy i Oboje przez dwunastu

Anio ów s  unoszeni w niebo.

Okrywa ich ob ok, symbol tajemniczo-

ci i sfery duchowej, niepoznawalnej

przez cz owieka do ko ca.

Ten pi kny obraz o g bokiej

tre ci teologicznej zdaje si  przema-

wia  do dzisiejszego cz owieka nasta-

wionego na to co widoczne dla oczu

i poznawalne umys em, e oprócz tego

istnieje wiat ducha, który unosi

cz owieka do Boga, który wskazuje mu

inn  rzeczywisto , bardziej z o on ,

ponadczasow  i ponadwymiarow ,

niczym nieograniczon . Ka dego

z nas yj cego na tym „padole p aczu”,

czeka wiat rzeczywisto ci nadprzyro-

dzonych, który posiad a ju  Maryja

i Aposto owie, przebywaj c w towa-

rzystwie Jezusa i Anio ów.

Ks. Andrzej Skiba

1 J. Zbudniewek ZP, Dziej konwentu

paulinów w Starej Wsi, w: „Chwalcie z
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a na ziemi brzozowskiej”, praca zbio-

rowa pod red. L. Grzebienia  TJ, WAM

Kraków 1985, s. 50.
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3 Tam e, s. 71.

4 Tam e, s. 76.

5 L. Grzebie , Jezuici w Starej Wsi,
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6 M. Goetel-Kopffowa, Obraz Za ni -
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