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„Jezus wziąá chleby, rozdaá siedzącym;
podobnie uczyniá z rybami,
rozdając tyle, ile kto chciaá”
J 6, 11
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

„Dzielmy siĊ wiarą jak chlebem…”
táumu. Jezus chce daü znaü, Īe nic nie
moĪe siĊ zmarnowaü, Īe kaĪdy kawaáek chleba jest cenny, wartoĞciowy
i nie moĪna go wyrzuciü. Kto wyrzuca
chleb gardzi darem BoĪym i daje wyraz swojej maáoĞci i bezdusznoĞci.
„Zbierzcie pozostaáe uáomki” –
taki tytuá wybraá ks. Proboszcz na oznaczenie rozwaĪaĔ Ewangelicznych
w gazetce parafialnej przed trzema laty.
Bardzo trafny to tytuá i przemawiający do mojego serca. Chleb jest bezcennym darem Boga i podtrzymuje
Īycie, ale chyba jeszcze cenniejszym
darem jest Sáowo BoĪe. Mówi Pan Jezus: „Nie samym chlebem Īyje czáowiek, lecz kaĪdym sáowem, które po-

nie nad BoĪym sáowem, aby nie zmarnowaü Īadnego uáomka: niĪej podpisany, jako autor myĞli páynących
z serca i wierni Czytelnicy, których, jak
ufam, jest chociaĪby kilkudziesiĊciu.
Staram siĊ zgáĊbiaü tajemnice
BoĪego sáowa wyznaczonego na
poszczególne niedziele, aby nic nie
zginĊáo, aby to sáowo przemyĞlane,
przemedytowane mogáo zakorzeniü siĊ
w naszym sercu i wydaü obfity plon.
WáaĞnie mija trzy lata od rozpoczĊcia
tych rozwaĪaĔ, i czytania liturgiczne,
wyznaczone w cyklu trzyletnim znów
powrócą te same, ale nie takie same.
WierzĊ, Īe nie zabraknie tematów do
rozmyĞlaĔ i Īe nie bĊdą siĊ one

Kolejne fragmenty Mowy Eucharystycznej bĊdziemy rozwaĪaü w poszczególne niedziele sierpnia, z przerwą na UroczystoĞü Przemienienia
PaĔskiego. W dzisiejszej Ewangelii
szczególnie przemówiáy do mnie krótkie sáowa Pana Jezusa: „Zbierzcie pozostaáe uáomki” (J 6,12b). Apostoáowie mieli zebraü resztki chleba, które
pozostaáy po nasyceniu ogromnego

chodzi z ust BoĪych” (Mt 4,4). Skoro
chleba nie wolno wyrzucaü, to tym
bardziej nie wolno „wyrzucaü z serca”, lekcewaĪyü BoĪego sáowa. Nad
kaĪdy sáowem Boga naleĪy siĊ pochyliü, nad kaĪdym zatrzymaü siĊ w zadumie, uwaĪając, aby nie uroniü ani odrobiny, aby nie zmarnowaü ani cząstki
tego wspaniaáego daru.
JuĪ trzy lata pochylamy siĊ wspól-

powtarzaü, albowiem sáowo BoĪe
moĪe byü odczytywane na tysiąc
sposobów, zawsze inaczej, zawsze
dosiĊgając gáĊbi sumienia czáowieka.
Zbierajmy wiĊc wspólnie „pozostaáe
uáomki”, „dzielmy siĊ wiarą jak chlebem”, niech BoĪe sáowo Īyje i dziaáa
w naszych sercach.

W NUMERZE

Zostawiamy na kilka tygodni
EwangeliĊ Ğw. Marka, aby przez kilka
letnich niedziel wsáuchiwaü siĊ
w MowĊ Eucharystyczną Jezusa,
zapisaną w Ewangelii Ğw. Jana (J 6,2271).PodáoĪem do wygáo szenia tej
mowy byá cud rozmnoĪenia chleba
(J 6,1-15). PóĨniej, gdy táum garnąá siĊ
do Jezusa, skierowaá On do sáuchaczy
sáowo mówiące o wartoĞci Eucharystii, Chleba ĩycia i MiáoĞci. Trudna
byáa ta mowa, wielu jej nie zrozumiaáo,
wielu nie przyjĊáo wyjaĞnienia tajemnicy i odeszli od Jezusa. Wielu jednak
pozostaáo, bo uwierzyli sáowu miáoĞci,
które byáo do nich skierowane i utwierdzili siĊ w wiernoĞci (por. J 6,66-69).
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Nasze Sanktuaria

Pielgrzymując do
Matki BoĪej Kalwaryjskiej
(C.d. z poprzedniego numeru)
„W krzyĪu cierpienie, w krzyĪu
zbawienie…”
Tymi sáowami znanej pieĞni o. Karola Antoniewicza, jezuity, sáynnego
kaznodziei ludowego, udajmy siĊ na
kalwaryjskie dróĪki, aby dokáadniej
i gáĊbiej wniknąü w tajemnice MĊki
PaĔskiej.
Kultowi MĊki PaĔskiej od samego początku powstania Kalwarii sáuĪą kaplice pomagające rozwaĪaü tajemnice naszego zbawienia związane
z MĊką naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pierwotne Ğwiątynie tam wybudowane byáy pod wezwaniem Znalezienia KrzyĪa ĝwiĊtego. Z tym
ĞwiĊtym, pielgrzymkowym miejscem, od samego początku
pątnicy mogli zyskiwaü
odpusty udzielone
przez StolicĊ Apostolską. Rodzaj ich
zmieniaá siĊ w ciągu
wieków. Zawsze jednak byáy cząstkowe
i zupeáne – tak dziĞ
moĪna okreĞliü. Odpusty te moĪna byáo
zyskaü w UroczystoĞü Znalezienia
KrzyĪa, która wtedy
byáa obchodzona
3 maja i byáa ĞwiĊtem
patronalnym
koĞcioáa. Po drugiej
wojnie Ğwiatowej
zrezygnowano
z tego naboĪeĔstwa
dróĪkowego, a tym
samym i z odpustu.
MoĪna teĪ byáo
zyskaü wspomniane
odpusty w dniu
PodwyĪszenia KrzyĪa, w dniach 12 – 14
wrzeĞnia, i w UroczystoĞü WniebowziĊcia NajĞwiĊtszej
Maryi Panny, w czasie tzw. Wielkiego

Odpustu (13-15 sierpnia). Wnikliwy
czytelnik moĪe zapytaü: na czym polegaáo to naboĪeĔstwo dróĪkowe?
Przewodnik po Kalwarii, o. Józef Symeon Barcik, pisze: „DróĪki kalwaryjskie to po prostu drogi áączące jedna
kaplicĊ z drugą, stąd obchody kaplic,
poáączone z kazaniami lub specjalnymi rozmyĞlaniami i modlitwami oraz
pieĞniami, przybraáy nazwĊ DróĪek.
DróĪki P. Jezusa obejmowaáy obchód
28 kaplic i miejsc zwanych stacjami,
sáuĪącymi do rozwaĪania MĊki i Ğmier-

ci Chrystusa. UroczyĞcie, pod przewodem kapáana gáoszącego kazania
przy poszczególnych kaplicach
DróĪki P. Jezusa odprawiano 7 razy
w ciągu roku: 2 maja, 12 czerwca
(w wigiliĊ Ğw. Antoniego Pad.), drugi
dzieĔ Zielonych ĝwiąt, 1 sierpnia
(w wigiliĊ Matki B. Anielskiej),
14 sierpnia (wigilia WniebowziĊcia
NMP), 13 wrzeĞnia (wigilia PodwyĪszenia KrzyĪa) i 3 paĨdziernika (wigilia
Ğw. Franciszka)”. Bywa, Īe naboĪeĔstwo dróĪkowe odprawiają poszczególne pielgrzymki, zwane kompaniami, a które czĊsto prowadzi Ğwiecki
przewodnik odpowiednio do tego
przygotowany. DziĞ pozostaáo tylko trzy terminy „urzĊdowych”
naboĪeĔstw dróĪkowych: drugi dzieĔ po Zesáaniu Ducha
ĝwiĊtego, 14 sierpnia
i 13 wrzeĞnia. Zawsze
jednak takie naboĪeĔstwo moĪna odprawiü
prywatnie, gdyĪ są odpowiednie modlitewniki
czy nawet podrĊczniki.
MoĪna teĪ korzystaü
„z obfitoĞci swojego
serca”.
„Gdy miáoĞü gaĞnie
w duszy, Matko,
wspomóĪ nas!”
Kalwaria to nie
tylko miejsce kultu
MĊki PaĔskiej, ale i
oĞrodek kultu Matki
NajĞwiĊtszej czczonej w
tajemnicach bolesnych
i chwalebnych. WiąĪe
siĊ to ze czcią wzglĊdem Matki NajĞwiĊtszej
poprzez sáynący áaskami obraz. To cudowny
obraz. Czytamy jego
opis: „Cudowny obraz
w Kalwarii Pacáawskiej,
malowany na páótnie,
przedstawia MatkĊ Bo(C.d. na s.4)
Matka BoĪa Kalwaryjska
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(C.d. ze s. 3)
ską jako królową siedzącą na obáokach, z beráem w prawej i dzieciątkiem
Jezus na lewej rĊce. DzieciĊ prawą rĊką
báogosáawi, a w lewej trzyma kulĊ ziemską. Postaü Matki BoĪej wystĊpuje
w czerwonej szacie zdobnej w kwiaty
i ciemnozielonym páaszczu, natomiast
P. Jezus ubrany jest w szatĊ koloru
jasnopopielatego. Twarz Matki BoĪej
blada, wáosy rozpuszczone. W ten
sposób wygląda obraz po zdjĊciu
z niego srebrnej sukienki…”.
Bardzo ciekawa jest historia tego
obrazu. Wedáug przekazów historycznych początkowo obraz ten znajdowaá siĊ w KamieĔcu Podolskim,
w koĞciele Ojców Franciszkanów. JuĪ
tam cieszyá siĊ wielką czcią i sáawą.
Rzeczpospolita w tamtych czasach
(1672) musiaáa odpieraü ataki Turków,
którzy niszczyli i plądrowali koĞcioáy.
KoĞcioáy zamieniano na magazyny
i stajnie.
W roku 1679 obraz ten udaáo siĊ
przywieĨü na KalwariĊ. WczeĞniej
podobno miaá byü wyrzucony przez
Turków do rzeki. Z tym wydarzeniem
– jak to nieraz w historii bywaáo – związana jest piĊkna legenda, o której pisze znany nam juĪ o. Józef Symeon
Barcik – „Po wrzuceniu obrazu do rzeki Matka B. miaáa siĊ objawiü pewnemu starcowi, wskazaáa miejsce, gdzie
obraz siĊ znajdowaá i poleciáa zanieĞü
go niezwáocznie do Kalwarii i umieĞciü w nowo wybudowanym koĞciele
franciszkanów. Starzec wydobywszy
obraz owinąá go w páótno i udaá siĊ do
Kalwarii. W drodze zatrzymaá siĊ na

DróĪki odpustowe - kompanie pielgrzymkowe

noc w Samborze, gdzie obraz zajaĞniaá
niezwykáą ĞwiatáoĞcią. Na wieĞü o tym
mieszczanie samborscy procesjonalnie odprowadzili obraz na KalwariĊ”.
Tu obraz ten zasáynąá jako cudowny. Wierni za poĞrednictwem Maryi
cieszyli siĊ wieloma áaskami czy doznanymi cudami. Skáoniáo to ojców
franciszkanów do starania siĊ o koronacjĊ tego ĞwiĊtego obrazu czy raczej
Matki BoĪej na tym obrazie. Ich proĞbĊ popará biskup przemyski àukasz
Solecki, a takĪe wáadze krajowe. Za pozwoleniem Stolicy Apostolskiej aktu
koronacji w dniu 15 sierpnia 1882 roku,
dokonaá tenĪe biskup. Punktem kulminacyjnym aktu koronacji byáa związana z tym procesja z ukoronowanym
juĪ obrazem po caáej wiosce. Byáa to

DróĪki odpustowe - figura Matki BoĪej ZaĞniĊtej

uroczystoĞü godna najwyĪszej czci dla
Maryi, na którą przyszáo okoáo sto tysiĊcy wiernych. Srebrne korony ufundowaá wáaĞciciel pobliskiej wioski
Huwniki, Józef Tyszkowski. O cudach
zdziaáanych przez przyczynĊ Matki
BoĪej Ğwiadczą wota, których jest
ogromna iloĞü.
Przyszáy kolejne wojny, kolejne
niebezpieczeĔstwa, które dotknĊáy
MatkĊ BoĪą Kalwaryjską. 10 wrzeĞnia
1939 roku obraz wywieziono do Czyzek koáo Lwowa, aby 20 lipca 1941
roku, sprowadziü go z powrotem na
KalwariĊ. NastĊpnie 8 czerwca 1944
roku z obawy przed kolejnymi zagroĪeniami obraz wywieziono do Jasáa,
potem wojenne losy rzuciáy go do Libuszy koáo Gorlic, a stąd do Krakowa,
do klasztornej kaplicy. Po wyciszeniu
burz dziejowych obraz z powrotem
znalazá siĊ na Kalwarii i jest tam po
dziĞ dzieĔ. MoĪna powiedzieü, Īe Maryja odbyáa taką wojenną peregrynacjĊ ciągnącą siĊ juĪ nie latami, ale wiekami. Po dziĞ dzieĔ cieszy siĊ wielką
sáawą nie szczĊdząc swoich áask,
uzdrowieĔ szczególnie duchowych
oraz duchowego wsparcia dla potrzebujących.
Na kalwaryjskie odpusty Ğciągaáy
rzesze wiernych, choü z frekwencja
róĪnie bywaáo. ZaleĪaáo to od warunków historycznych, jak choüby zmiana granic po II wojnie Ğwiatowej, czy
nawet odpowiedniej informacji. Początkowo obchodzono dwa odpusty
związane z kultem Matki BoĪej. Pierwszy obchodzono 2 sierpnia, w dzieĔ
Matki BoĪej Anielskiej. Nazywano ten
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KoĞcióá pw. Znalezienia KrzyĪa ĝwiĊtego

odpust „paĔskim”, bowiem Ğciągaáa
na niego szlachta gáównie z ziemi przemyskiej, sanockiej i samborskiej.
Ludzie obozowali w rozbijanych przez
siebie namiotach. Odpust ten nie
cieszyá siĊ jednak zbyt wielką frekwencją w przeciwieĔstwie do drugiego
odpustu, który byá obchodzony
w dniach od 13 – 15 sierpnia i byá
związany z uroczystoĞcią WniebowziĊcia NajĞwiĊtszej Maryi Panny. Ze
wzglĊdu na czas trwania, a szczególnie jego oprawĊ oraz udziaá wiernych,
odpust ten po dzieĔ dzisiejszy bywa
nazywany :Wielkim”. Na temat przeĪywania odpustów w pierwszych
dwóch wiekach (XVII i XVIII), niewiele moĪna powiedzieü. Program tego
odpustu znany jest dopiero od koĔca
XIX wieku.
MoĪna w nim wyodrĊbniü takie
formy czci Matki BoĪej, jak: uroczyste przenoszenie w otwartej trumnie
figury zaĞniĊtej Matki BoĪej z Jej
Domku do koĞcioáa, odprawianie uroczystych DróĪek związanych z pogrzebem i záoĪeniem figury ZaĞniĊcia
w kaplicy Jej Grobu, nawiedzanie kaplic poáączone z rozwaĪaniem tajemnic Jej Īycia w niebieskiej chwale.
NastĊpnego dnia – 14 sierpnia –
o godzinie 23:00, odbywaáa siĊ uroczysta procesja ze Ğwiecami kaplicy
Ğw. Rafaáa. 15 sierpnia z tą samą
Figurą wracano z kaplicy Ğw. Rafaáa
do koĞcioáa, gdzie po uroczystej
Mszy ĞwiĊtej Īegnano pielgrzymów.
IloĞü pątników znacznie wzrosáa od
chwili koronacji obrazu Matki BoĪej,
czyli od roku 1882. Przybywaáo wtedy od 50 – 100 tysiĊcy pielgrzymów.
Liczba pielgrzymujących wiernych

znacznie siĊ obniĪyáa po II wojnie Ğwiatowej, po zmianie granic, kiedy to
znaczna czĊĞü diecezji przemyskiej znalazáa siĊ poza granicami kraju. Na ten
„Wielki Odpust” przybywali takĪe kapáani, którzy od godziny 6:00 do 22:00,
z maáymi przerwami, spowiadali w tzw.
podcieniach, na zewnątrz klasztoru,
w konfesjonaáach tam przygotowanych. Byáo to ze wzglĊdów praktycznych, gdyĪ w koĞciele panowaá duĪy
táok, a przy tym trwaáy naboĪeĔstwa,
Ğpiewy, modlitwy, co utrudniaáo sáuchanie spowiedzi. Przybywali ksiĊĪa
z diecezji rodzimej, przemyskiej, ale
takĪe z diecezji sąsiednich: lwowskiej
i tarnowskiej. Od chwili koronacji Matki
BoĪej na ten odpust przyjeĪdĪali przemyscy biskupi, którzy celebrowali
sumĊ i gáosili kazanie. Podczas tego
odpustu udzielaá takĪe sakramentu
bierzmowania. Wszystkie naboĪeĔ-

stwa miaáy religijny, a takĪe nastrojowy charakter i odbywaáy siĊ z wielką
dbaáoĞcią i przejĊciem.
Pielgrzymi przybywający na KalwariĊ przychodzili w tzw. kompaniach.
Byáy to grupy ludzi o zróĪnicowanej
liczbie, których prowadziá przewodnik.
On znaá wáaĞciwą drogĊ, prowadziá na
nocleg, a przede wszystkim intonowaá
pieĞni i przewodziá modlitwom. Znaá
wszystkie kalwaryjskie obrzĊdy i obyczaje. Na czele kompani niesiono krzyĪ
czy chorągiew, co byáo takĪe znakiem
rozpoznawczym w táumie wielu kompani tam przybywających. Poszczególne kompanie witaá przed koĞcioáem
kapáan, báogosáawiá i wprowadzaá do
koĞcioáa.
Kultowi Matki BoĪej Kalwaryjskiej
sprzyjaá udziaá w naboĪeĔstwach dróĪkowych. DróĪki te byáy podwójne.
Jedne byáy związane z Matką BoĪą
Bolesną, drugie z ZaĞniĊciem, Pogrzebem i WniebowziĊciem Maryi.
Przy kaĪdej z tych dróĪek jest odpowiednie rozwaĪanie, modlitwy i pieĞni.
Punktem centralnym w koĞciele
jest cudowny obraz Matki BoĪej,
który juĪ zostaá opisany. Przed tym
obrazem odprawiane są uroczyste
Msze ĞwiĊte, tu witano i Īegnano pielgrzymów. DziĞ jest podobnie. Dla
uáatwienia pobytu i owocnego przeĪywania swojego tam pobytu, sáuĪą
przewodniki do naboĪeĔstw kalwaryjskich. Nam pozostaje jedynie wybraü
siĊ na odpust, bądĨ teĪ udaü siĊ
prywatnie, aby w ciszy pomodliü siĊ
oddając czeĞü Jezusowi i Maryi.
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17 Niedziela zwykáa – 30.07.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe zaczniemy dziĞ o godzinie 17:30.
2. Rozpoczyna siĊ miesiąc sierpieĔ,
który zgodnie z tradycją kultywowaną od lat, jest czasem troski o trzeĨwoĞü naszego Narodu, którego zalewa fala pijaĔstwa. Wiemy jak wielkie
to zagroĪenie dla naszych rodzin, dla
wszystkich ludzi, a szczególnie dotkniĊtych plagą alkoholizmu. Trzeba
nam wielkiego zrozumienia dla tej wielkiej sprawy narodowej. Sami dawajmy przykáad abstynencji. Z tej okazji
jutro, w Miejscu Piastowym, o godzinie 15:00 rozpocznie siĊ “Narodowa
Modlitwa o TrzeĨwoĞü”. Szczegóáowy
program zostaá wydrukowany w naszej parafialnej gazetce w ubiegáym tygodniu i podawany w ramach „OgáoszeĔ”. ZachĊcamy do skorzystania
z tej okazji.
3. We ĞrodĊ, 2 sierpnia, przypada
wspomnienie Matki BoĪej Anielskiej,
a z nim związana moĪliwoĞü zyskiwania odpustu zwanego “Porcjunkulą”.
W tym dniu wypada patronalne ĞwiĊto dla mieszkaĔców Páowiec, którzy
mają kaplicĊ pod tym wezwaniem.
Msza ĞwiĊta bĊdzie tam odprawiona
o godzinie 16:30.
4. W przyszáą niedzielĊ, 6 sierpnia,

przypada nasz doroczny odpust, bowiem jest to UroczystoĞü Przemienienia PaĔskiego. Kazania na wszystkich
Mszach ĞwiĊtych gáosiá bĊdzie ks.
Artur Janiec, który od roku pracuje
w àaĔcucie – Farze.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca sierpnia. We
czwartek od godziny 16:00 spowiadamy w Páowcach i StroĪach, zaĞ od godziny 17:00, w naszym koĞciele.
W piątek spowiadamy od godziny
16:30. W pierwszą sobotĊ wypada naboĪeĔstwo fatimskie. Poprzedza ono
odpust parafialny. O godzinie 17:30
odmówimy RóĪaniec fatimski, o godz.
18:00 zostanie odprawiona Msza ĞwiĊta z kazaniem, a po niej procesja
z Figurą Matki BoĪej Fatimskiej
i Apel Jasnogórski.
6. InformowaliĞmy juĪ, a dziĞ jeszcze przypominamy i serdecznie zapraszamy, na piątek, na wieczorną MszĊ
ĞwiĊtą, podczas której goĞciü bĊdziemy kopiĊ Caáunu TuryĔskiego. BĊdzie
specjalna prelekcja poĞwiĊcona tej
wyjątkowej relikwii. Niech to bĊdzie
równieĪ okazją do gáĊbszego przeĪycia naszego parafialnego odpustu.

ĝw. Ignacy z Loyoli

Intencje w tygodniu
Od 31.07 do 6.08. 2006r.
Poniedziaáek– 31.07
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 + dziĊkczynna za otrzymaną áaskĊ z proĞbą o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe dla caáej rodziny.
7.30 + Maria (15 r. Ğm.).
18.00 + Ryszard Halicki.
Wtorek – 1.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 o báogosáawieĔstwo Trójcy ĝwiĊtej dla Albiny, Stanisáawa, Adama,
Augustyna, Aleksandra.
7.30 .........................................................
18.00 1. o báogosáawieĔstwo BoĪe dla
àukasza w 18 rocznicĊ urodzin.
2. dziĊkczynna od pielgrzymów na
Jasną GórĊ.
ĝroda – 2.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 o báogosáawieĔstwo Trójcy ĝwiĊtej dla Albiny, Stanisáawa, Adama,
Augustyna, Aleksandra.
7.30 .........................................................
18.00 dziĊkczynna za nawiedzenie
obrazu Matki BoĪej od mieszkaĔców
ul. Kopernika 10 nr 46-55.
Czwartek - 3.08
6.30 o báogosáawieĔstwo Trójcy ĝwiĊtej dla Albiny, Stanisáawa, Adama,
Augustyna, Aleksandra.
7.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.30 .........................................................
18.00 + Franciszek i ++ z rodziny.
Piątek – 4.08
6.30 + Maria, Teofil, Franciszka (f), Jan
7.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.30 .........................................................
18.00 o áaskĊ zdrowia i báogosáawieĔstwo BoĪe dla chorych z róĪy 16 pw.
ĝw. Maksymiliana .
Sobota – 5.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 o wytrwanie w powoáaniu dla
wszystkich kapáanów.
7.30 .........................................................
18.00 o zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla Jerzego, Anny i Diany.
Niedziela – 6.08 – Odpust Parafialny
6.30 + Józef, Anna.
8.00 ............................................................
9.30 + Stanisáąwa (f) i Mieczysáaw
Orybkiewicz.
11.00 za parafian.
12.30 + dziĊkczynna za 35 lat poĪycia
maáĪeĔskiego Marii i Stanisáawa.
18.00 + Wáodzimierz.
20.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
StroĪe: + Józef Sowa.
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Nasze sanktuaria

Pielgrzymując do sanktuarium
Matki BoĪej Starowiejskiej.
MieszkaĔcy Sanoka od wielu lat
pielgrzymują do sanktuarium Matki
BoĪej Miáosierdzia do Starej Wsi,
która w odlegáych dla nas czasach nosiáa nazwĊ Brzozowa. Kiedy jednak
obok powstaáo miasto Brzozów, miejscowoĞü ta zostaáa przemianowana na
Starą WieĞ. Osada ta powstaáa za czasów Kazimierza Wielkiego, który
2 paĨdziernika 1359 roku, nadal jej dokument lokacyjny. Z tego teĪ dnia
i roku pochodzi takĪe dokument loka-

lizacji Brzozowa. NazwĊ „Stara WieĞ”
w dokumentach pisanych spotyka siĊ
po raz pierwszy w roku 1460. Istniaá tu
koĞcióá filialny podlegáy parafii brzozowskiej, która jest zaliczana do dwudziestu najstarszych parafii naszej
diecezji. Tu trzeba przypomnieü,
Īe diecezja nasza bullą „Debitum pastoralis officii”, zostaáa erygowana
przez papieĪa Grzegorza XI, 13 lutego
1375 roku. Brzozów jeszcze przed powstaniem diecezji byá znaczącą para-

Cudowny obraz Matki BoĪej Miáosierdzia

fią. Od roku 1384 byá wáasnoĞcią biskupstwa przemyskiego, tu byáa rezydencja biskupów, tu byáa teĪ ich kancelaria. Taki stan rzeczy utrzymywaá
siĊ prawie do pierwszej poáowy XIX
wieku. Pierwszym rezydentem w Brzozowie byá biskup Piotr z Chrząstowa
(+ 19.01.1452). Rezydowali tu m. in.
nastĊpujący biskupi: Mikoáaj BáaĪejewski (1452 – 1474), Jan Targowicki
(1485 – 1492), Rafaá LeszczyĔski (1520
– 1523), Jan Karnkowski (1527 – 1531),
Stanisáaw Taráo (1537 – 1544), Jan Dziaduski (1545 – 1559), Walenty Herburt
(1560 – 1572), Wawrzyniec GoĞlicki
(1591 – 1601), Stanisáaw SieciĔski (1609
– 1619), Achacy Grochowski (1624 –
1627), Piotr Gembicki (1636 – 1642),
Paweá Piasecki (1644 – 1649), Stanisáaw Sarnowski (1658 – 1677), Krzysztof Jan Szembek (1720 – 1723), Aleksander Fredro (1724 – 1734), Wacáaw
Hieronim Sierakowski (1742 – 1760),
Józef Kierski (1768 – 1783), Antoni
Goáaszewski (1786 – 1824). W latach
1760 – 1783 w Brzozowie funkcjonowaáo drugie seminarium duchowne.
Niektóre daty odnoszą siĊ jednak do
lat rezydencji w Brzozowie.
Tu, w Starej Wsi, pod okiem
biskupów przemyskich rezydujących
w Brzozowie, w drugiej poáowie XVII
wieku znajdowaá siĊ koĞcióá drewniany posiadający trzy oátarze. 28 sierpnia 1728 roku, bp Aleksander Fredro,
przekazaá ten koĞcióá paulinom
z Jasnej Góry. Jeden z historyków
wspóáczesnych pisze: „Od tego dnia
paulini stali siĊ patronami drewnianego, ubogiego koĞcioáa, który posiadaá 3 oátarze, w gáównym znajdowaá
siĊ cudowny obraz Matki Boskiej”1 .
Pierwszym przeorem Starowiejskim zostaá o. Albin DworzaĔski, czáowiek wielu talentów, który z zapaáem
przystąpiá do gromadzenia materiaáu
pod nowy koĞcióá i klasztor. Do dnia
dzisiejszego nie wiadomo kto byá
architektem tego koĞcioáa. Przypuszcza siĊ, Īe byá to jakiĞ obcokrajowiec,
najprawdopodobniej Wáoch, z którymi paulini mieli dobre kontakty. W dniu
(C.d. na ((C.d. na s. 8)
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Bazylika WniebowziĊcia NajĞwiĊtszej Maryi Panny

(C.d. ze s. 7)
8 maja 1730 roku rozpoczĊto budowĊ
Ğwiątyni, która napotykaáa na bardzo
wiele przeciwnoĞci. Zmieniano plany
architektoniczne czy lokalizacyjne. Byá
czas, kiedy ks. bp Fredro nakazaá
wstrzymanie budowy. Byü moĪe byáo
to podyktowane innymi, bardziej
absorbującymi pracami budowlanymi,
które w diecezji byáy prowadzone.
Prace ruszyáy dopiero wtedy, gdy po
Ğmierci biskupa Fredry pasterzem diecezji zostaá Wacáaw Hieronim Sierakowski. On to w roku 1747 zobowiązaá
siĊ ufundowaü gáówny oátarz,
w którym umieĞciá cudowny wizerunek Matki BoĪej. Prace wykoĔczeniowe trwaáy dáugo. Nie znamy architektów ani malarzy. Jedynym znanym
malarzem jest brat zakonny Marceli
Dobrzyniewski, który wykonaá polichromiĊ zakrystyjną oraz – co juĪ wiąĪe siĊ z przypuszczeniem - oátarzowe
obrazy. W ĞwiĊto Nawiedzenia Matki
BoĪej, 2 lipca 1760 roku, biskup
przemyski, Wacáaw H. Sierakowski
konsekrowaá ten koĞcióá, oátarz
gáówny i osiem innych poĞwiĊconych
ku czci anioáów i ĞwiĊtych. Od chwili
rozpoczĊcia budowy do chwili uroczystego poĞwiĊcenia tej Ğwiątyni

upáynĊáo 30 lat.
Po zbudowaniu koĞcioáa trzeba
byáo pomyĞleü o klasztorze, gdyĪ warunki w jakich mieszkali paulini byáy
bardzo surowe i proste, niekorzystnie
wpáywające nawet na zdrowie. WĞród
najbardziej znanych paulinów tamtego okresu czasu naleĪy wymieniü
wspomnianego juĪ o. Albina DworzaĔskiego, czáowieka utalentowanego, przedsiĊbiorczego, dobrego kaznodziejĊ o organizatora prac, który
zabiegaá takĪe o to, aby w klasztorze
stworzyü na wysokim poziomie zakonną bibliotekĊ. Mówi siĊ, Īe to byáo „sáaboĞcią” jego Īycia. ZachĊcaá do lektury dobrych ksiąĪek, które chĊtnie
sprowadzaá do klasztoru, aby bracia
mieli moĪliwoĞü pogáĊbiania swojej
wiedzy i duchowej formacji. Jego zasáugi w tym wzglĊdzie są wielkie, skoro pisze siĊ o nim: „To wáaĞnie tu po
raz pierwszy w dziejach zakonu rzuciá
on bibliotekom pauliĔskim naukowy
styl magazynowania i opracowania
ksiĊgozbioru”2 . Dbaá równieĪ o to,
aby ksiąĪki miaáy estetyczny wygląd,
aby mogáy pociągaü do czytania
i budziü zainteresowanie. Zadbaá o to,
aby wszystkie dzieáa miaáy jednakową
oprawĊ. MoĪna o nim powiedzieü,

Īe byá to czáowiek nauki, esteta, gorliwy kapáan, budowniczy koĞcioáa.
Innym wybijającym siĊ paulinem
byá o. Wiktor Woynakowski, który
przygotowaá klasztor do funkcjonowania nowicjatu.
Báyskotliwą postacią wĞród paulinów tamtego okresu czasu byá
o. Sebastian WichliĔski, przeor, doktor teologii, profesor filozofii i teologii
moralnej, który – wedáug opinii historyków – byá opatrznoĞciowym mĊĪem
na tamte czasy. Odznaczaá siĊ takĪe
troską o ĞwiątyniĊ i klasztor, umiejĊtnie gospodarując i duszpasterzując.
Mimo dobrze prosperującej
palcówki duszpasterskiej od chwili
pierwszego rozbioru Polski (1772),
na horyzoncie historii zaczĊáy siĊ pojawiaü niebezpieczne zjawiska. Oto 14
paĨdziernika 1775 roku, ukazaá siĊ
dekret cesarza austriackiego, który
powoáywaá zakonników do sáuĪby
wojskowej w charakterze kapelanów.
ZaczĊto równieĪ zagarniaü majątki zakonników, które stanowiáy dla nich
Ĩródáo utrzymania. Zakazane zostaáy
takĪe kontakty ze Stolicą Apostolską
i z wyĪszymi przeáoĪonymi. Biernymi
obserwatorami okazali siĊ niektórzy
biskupi, jak BetaĔski, który byá zwo-
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cieszyáa siĊ Czarna Madonna. JuĪ na samym początku pierwszy przeor,
o. Albin DworzaĔski,
zwróciá siĊ do swoich
wspóábraci, aby przysáali
do Starej Wsi kopiĊ obrazu Jasnogórskiego, którą
w roku 1613 namalowaá
Franciszek Smerecki.
Kopia ta istnieje po dzieĔ
dzisiejszy i jest umieszczona w kaplicy odpustowej.
WĞród wiernych rozpowszechniano takĪe podobiznĊ obrazu Matki BoĪej
Starowiejskiej. JuĪ w 1728
roku paulini wydali
obrazek Matki BoĪej
z napisem: „Ozdoba Podgórza Matka Boska w Starej Wsi pod Brzozowem
cudowna. Pod straĪą
o.o. Paulinów fundowaKlasztor o.o.Jezuitów w Starej Wsi nych przez J. W. FredrĊ
i Przew. GoĨliĔskiego
lennikiem posuniĊü cesarskich. Kan. Przem. i Prob. Brzoz. od 1828”4 .
16 listopada 18781 roku cesarz wydaá MoĪna powiedzieü, Īe paulini odwzodekret zakazujący przenoszenia zakon- rowywali tu kult Matki BoĪej z Jasnej
ników do innych klasztorów bez zgo- Góry, ze swojego sanktuarium.
dy biskupa diecezjalnego. Rodziáo to Codziennie przed cudownym obrazem
niepokój, a nawet i bunt. TenĪe biskup odprawiali MszĊ ĞwiĊtą wotywną
BetaĔski w dniu 14 stycznia 1784 roku o Matce BoĪej, Ğpiewali „Bogurodzi„promulgowaá dekret cesarski o prze- cĊ” oraz LitaniĊ loretaĔską. Kult
jĊciu wáadzy zwierzchniej nad zakona- Matki BoĪej rozsáawiali przede wszystmi, podtrzymując zakaz wstĊpowania kim przez kazania. Przejawem tego kuldo innych zgromadzeĔ, o obowiązku tu byáy liczne wota, a takĪe prowadzootrzymania zgody na wstĊpowanie do na byáa ksiĊga cudów, która jednak nie
nowicjatu, koniecznoĞci posiadania dochowaáa siĊ do naszych czasów.
24 lat do záoĪenia profesji, nakazie Klasztor i sanktuarium przyciągaá wielstudiów w Seminarium Gáównym kie rzesze ludzi, w tym wpáywowych,
we Lwowie itp.”3 . W marcu 1786 roku którzy wspierali zakon takĪe materialStarą WieĞ opuĞciá ostatni paulin, nie, jak choüby chorąĪy sanocki,
który wraz ze zgodą biskupa TebaĔ- Józef Bukowski, który cieszyá siĊ uznaskiego, staá siĊ banitą. 5 kwietnia 186 niem paulinów i przychylnoĞcią biskuroku, koĞcióá, klasztor i folwark, który pa Fredry. Tu licznie przybywali
byá Ĩródáem utrzymania zakonników, na odpusty wierni modląc siĊ do Matzostaá przekazany na wáasnoĞü Fun- ki Miáosierdzia. Sanktuarium to byáo
duszu Religijnego. Tak minĊáo 58 lat nazywane „przedsionkiem Jasnej
pobytu paulinów w Starej Wsi.
Góry”. ĝwiadczy to o jego wielkim znaczeniu i sáawie jakim siĊ cieszyáo
Sanktuarium maryjne w Starej Wsi
w tamtych czasach.
za czasów pauliĔskich.

Sanktuarium Starowiejskie
w czasach duszpasterzowania
jezuitów.
Czasy rozbiór nie sprzyjaáy rozwojowi Īycia zakonnego. Wiele zakonów
musiaáo ulec kasacie, a zakonnicy skazani na banicjĊ. Po kasacie paulinów
administratorem kapelani Starowiejskiej w okresie 1786 – 1821 byá proboszcz z Brzozowa. Podobny los
do paulinów spotkaá teĪ jezuitów pracujących na Biaáorusi. Dekret carski
z roku 1820 skazaá ich na wygnanie.
W Galicji panowaá józefinizm. DziaáalnoĞü KoĞcioáa byáa bardzo ograniczona. Brak byáo áącznoĞci ze Stolicą
Apostolską, a KoĞcióá we wszystkim
byá podporządkowany rozporządzeniom cesarskim. PaĔstwo w osobie
Józefa II zdominowaáo wszelkie przejawy Īycia religijnego i koĞcielnego.
Istniaáo tylko jedno seminarium
duchowne zwane generalnym, wychowujące ksiĊĪy dla wielu diecezji.
Byáo to wychowanie w duchu józefinizmu, kiedy to usiáowano upodobniü
ksiĊĪy „bardziej podobnych do urzĊdników paĔstwowych, niĪ pasterzy
ludu BoĪego. Zniesienie klasztorów
(miĊdzy innymi paulinów w Starej
Wsi) pozbawiáo KoĞcióá oĞrodków
Īycia ascetycznego, centrów
pielgrzymkowych, spáycaáo poboĪnoĞü i pozbawiaáo bliĪszą i dalszą
okolicĊ gorliwych duszpasterzy.
Zniesienie bractw koĞcielnych, uroczystych naboĪeĔstw i Ğwiąt, tak znamiennych dla polskiej religijnoĞci,
zagroziáo ĪywotnoĞci KoĞcioáa”5 .
Gorliwi pasterze KoĞcioáa nie mogli
jednak pogodziü siĊ z takim stanem
rzeczy, szukali wiĊc dróg wyjĞcia.
Biskup przemyski, Antoni Goáaszewski oraz prowincjaá jezuitów Stanisáaw
(C.d na s. 10)

Przez 58 lat pobytu w Starej Wsi
paulini szerzyli kult Matki BoĪej, gdyĪ
jeszcze przed swoim przyjĞciem czci
doznawaá tu cudowny wizerunek Matki BoĪej. Paulini mieli bogate doĞwiadczenie, bowiem przybyli z Jasnogórskiego sanktuarium, gdzie wielką czcią
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Starowiejska Matka Miáosierdzia

(C.d. ze s. 9)
ĝwiĊtochowski, zabiegali u cesarza
o moĪliwoĞü pozostania na terenie
Galicji wypĊdzonych z Biaáorusi
i tuáających siĊ jezuitów. W sierpniu
1821 roku cesarz wyraziá zgodĊ na
zasiedlenie popauliĔskiego klasztoru
w Starej Wsi, i juĪ 24 grudnia 1821 roku
pierwsi jezuici zamieszkali w tymĪe
klasztorze. RozpoczĊli restauracjĊ
i przebudowĊ koĞcioáa oraz klasztoru.
RóĪne koleje przechodzili takĪe nowi
mieszkaĔcy starowiejskiego klasztoru.
W dniu 7 maja 1848 roku, cesarz
austriacki Ferdynand I, podpisaá
dekret skazujący jezuitów na wygnanie, gdyĪ zarzucano udziaá w ruchach
wyzwoleĔczych! Od lipca 1848 roku,
do czerwca 1852 roku, koĞcióá w Starej Wsi znowu obsáugiwali ksiĊĪa
z Brzozowa. 23 czerwca 1852 roku, c
esarz Franciszek Józef pozwoliá im
wróciü do Starej Wsi.
9 lipca 1852 roku, biskup przemyski, Franciszek Wierzchleyski, erygowaá parafiĊ starowiejską. Druga poáowa XIX wieku byáa bardzo owocna
w dziaáalnoĞci jezuitów. Obok normalnej pracy duszpasterskiej organizowali oni rekolekcje dla kapáanów diecezjalnych, gáosili rekolekcje i misje,
zakáadali bractwa, urządzali naboĪeĔstwa róĪaĔcowe, które miaáy na celu
oĪywienie i umocnienie Īycia religijnego. Za czasów rektora ks. Henryka
Jackowskiego, w dniu 8 wrzeĞnia 1877
roku, miaáa miejsce koronacja cudownego obrazu Matki BoĪej Miáosierdzia,
której dokonaá nuncjusz apostolski
z Wiednia, ks. abp Ludwik Jakobini.

UpamiĊtnieniem tego wydarzenia jest
pamiątkowa tablica. W sposób uroczysty, w roku 1927, obchodzono
50 – lecie koronacji Obrazu. Wtedy to
koĞcióá starowiejski otrzymaá tytuá
bazyliki. W uroczystoĞciach miaáo
wziąü udziaá okoáo sto tysiĊcy ludzi!
O. Józef Pachucki z okazji rocznicy
koronacji wydaá ksiąĪkĊ zatytuáowaną „Matka Miáosierdzia”. W Starej
Wsi rozwijano takĪe ducha patriotyzmu. Z cudownym obrazem Matki
BoĪej Miáosierdzia w Starej Wsi związany jest takĪe wątek sanocki.
Nie chodzi tu tylko o pielgrzymowanie sanoczan do tego sanktuarium,
ale o uroczyste Ğlubowanie jakie tuĪ
przed II wojną Ğwiatową, 29 maja 1938
roku, záoĪyli Īoánierze II Puáku Strzelców PodhalaĔskich z Sanoka pod dowództwem puákownika Zygmunta
Csadka. Jako dziĊkczynne wotum
ofiarowali záoty ryngraf. Wspominam
o tym wydarzeniu choüby z tego
wzglĊdu, Īe w Sanoku, na terenie
naszej parafii znajduje siĊ ulica
o tej wojskowej nazwie.
W czasie okupacji, na tajnych
kompletach, máodzi ludzie w zakresie
szkoáy Ğredniej pod kierunkiem wytrawnych nauczycieli zdobywali wiedzĊ. Wspomagano takĪe wiĊĨniów
obozów koncentracyjnych przez wysyáanie im paczek ĪywnoĞciowych,
opiekowano siĊ wysiedloną ludnoĞcią,
na willi starowiejskiej kontynuowano
studia teologiczne. To tylko niektóre,
najwaĪniejsze wydarzenia warte przypomnienia. Opisywanie szczegóáowych dokonaĔ przekracza ramy tego
artykuáu i moje aktualne moĪliwoĞci.

Cudowny obraz Matki BoĪej
Miáosierdzia (Matki BoĪej
Starowiejskiej)
PrzystĊpując do opracowania tego
zagadnienia siĊgnąáem do wielu materiaáów, które mogáyby jak najtrafniej
ukazaü historiĊ tego obrazu i rozwój
kultu Matki BoĪej. Okazuje siĊ jednak,
Īe ten cudowny obraz Matki BoĪej
skrywa gáĊbiĊ tajemnic tak co do czasu i miejsca swego pochodzenia jak
i autora – malarza. PoboĪna legenda
widzi go jak w roku 1399 dwoma drogami wĊdruje z WĊgier do Polski. Pierwsza droga miaáa prowadziü przez
PrzeáĊcz Dukielską, a druga przez
Pakoszowskie Dziaáy. Wedáug opinii
historyków sztuki obraz ten jest jednak starszy i pochodzi z pierwszych
lat XVI wieku. Namalowany zostaá
przez nieznanego artystĊ malarza na
deskach lipowych i jodáowych techniką temperową. Jest doĞü duĪych rozmiarów, bo 205/141 cm. Wedáug wspomnianej legendy „obraz ten zostaá
w drugiej Polowie w. XIV przeniesiony w cudowny sposób z przygranicznej miejscowoĞci Homonna poáoĪonej
na terenie dawnych WĊgier i mimo
prób rewindykacji podejmowanych
przez pierwotnych wáaĞcicieli pozostaá
na staáe w Starej Wsi stając siĊ przedmiotem kultu nie tylko ludnoĞci polskiej, ale równieĪ wĊgiersko – sáowackiej, która aĪ po wiek XX odbywaáa
pielgrzymki do starowiejskiego obrazu, zwanego przez nią Matką Boską
Uherską. Odniesienie wspomnianego
kultu w gáąb w. XIV opierają autorzy
na wzmiance w aktach wizytacji
diecezji przemyskiej, która donosi

Wokóá KoĞcioáa WniebowziĊcia N.M.P.
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Jedna z wieĪ Bazyliki

Īe w r. 1399 Janusz z Lubienia ufundowaá pierwszy koĞcióá w Starej
Wsi. Fundacja ta (…) sáuĪyáa
pomieszczeniu obrazu w koĞciele
wzniesionym na miejscu jego
cudownego odnalezienia. Otoczony czcią obraz miaá zostaü przeniesiony w r. 1698 do nowego,
równieĪ drewnianego koĞcioáa,
który zostaá wzniesiony na miejscu
dawnego, zniszczonego upáywem
czasu”6 .
Wielce interesująca jest hipoteza, która mówi, Īe cudowny
obraz Matki BoĪej Miáosierdzia stanowi Ğrodkową czĊĞü tryptyku jaki
zostaá przygotowany do koĞcioáa
w Brzozowie. W inwentarzu koĞcioáa z roku 1729 wyraĨnie jest wymieniony oátarz gáówny z obrazem
ZaĞniĊcia i WniebowziĊcia
NajĞwiĊtszej Maryi Panny. Kompozycja tych dwóch scen – obrazów
jest doĞü rzadko spotykana.
Z faktów historycznych odnotowaü naleĪy dzieĔ 8 wrzeĞnia 1877

roku, kiedy to nuncjusz apostolski z
Wiednia, abp Ludwik Jakobini, uroczyĞcie koronowaá cudowny
obraz Matki BoĪej. Záotą koronĊ na
gáowĊ Maryi w dolnej czĊĞci obrazu
przedstawiającą Jej ZaĞniĊcie, wykonaá záotnik krakowski Lewkowicz.
To waĪne wydarzenie religijne zostaáo upamiĊtnione odpowiednią tablicą
znajdującą siĊ w koĞciele. Tu trzeba
wspomnieü, Īe w roku 1899, o. Ignacy
Mellin na jubileusz 500 – lecia legendarnego sprowadzenia obrazu zorganizowaá koronacjĊ górnej czĊĞci obrazu. Ojcowie jezuici na swojej stronie
internetowej podają: „Od tego pamiĊtnego wydarzenia Matka BoĪa w cudownym Starowiejskim obrazie
jest Ozdobą Pogórza, Matką BoĪą Starowiejską, Matką BoĪą Miáosierdzia”.
Przyszedá dzieĔ 6 grudnia 1968
roku. Przez PolskĊ przewalaáa siĊ fala
podpaleĔ koĞcioáów. Przyczyna
zawsze byáa jedna: „nieznani sprawcy”. Podobnie staáo siĊ i w Starej Wsi,
kiedy to w zagadkowych okoliczno-

Ğciach spáonąá obraz Matki BoĪej.
Kilka miesiĊcy przed jego zniszczeniem Maria Goetel – Kopffowa dokonaáa dokáadnego opisu tego obrazu
tak od strony historycznej jak i stylistycznej. Wiernego odtworzenia
obrazu podjĊáa siĊ Maria Niedzielska,
artystka z Krakowa. Prymas Polski,
Stefan kardynaá WyszyĔski, w dniu
10 wrzeĞnia 1972 roku, dokonaá
powtórnej koronacji. Kroniki
starowiejskiego klasztoru podają,
Īe we wrzeĞniu 1978 roku, w setną
rocznicĊ koronacji Matki BoĪej,
uroczystą MszĊ ĞwiĊtą celebrowaá
ks. kard. Karol Wojtyáa, metropolita
krakowski. Wiemy, Īe byáo to na
krótko przed jego wyborem na StolicĊ
Piotrową.
Znamy juĪ krótką historiĊ tego
obrazu wraz z domieszką poboĪnej legendy. A co przedstawia ten obraz?
Historycy sztuki piszą bardzo dokáadnie i fachowo o najdrobniejszych
szczegóáach. Dla naszej poboĪnoĞci
(C.d. na s. 12)
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(C.d. ze s.11)
to nie jest aĪ tak konieczne.
Obraz ten jest podwójny. W dolnej swojej czĊĞci ukazuje ZaĞniĊcie
Matki BoĪej, a w górnej czĊĞci przyjĊcie Jej do chwaáy niebios – WniebowziĊcie. Maryja znajduje siĊ w postawie klĊczącej, w samym centrum
obrazu, otoczona gronem dwunastu
Apostoáów. RĊce ma skrzyĪowane
i opuszczone. NajbliĪej Niej, najbardziej wyraziste postacie to klĊczący
Ğw. Jan Apostoá wrĊczający Jej
gromnicĊ oraz Ğw. Piotr z otwartym
tekstem biblijnym. Wygląda on
najbardziej dostojnie, ubrany w bogate szaty, jak przystaáo na ksiĊcia Apostoáów, gáowĊ KoĞcioáa. Jego
wyjątkową rolĊ podkreĞlają odpowiednio dobrane kolory. Postacie
Apostoáów są mocno przysadziste,
o szerokich twarzach zmĊczonych
pracowitym Īyciem. Twarze ich zamyĞlone, zdają siĊ kontemplowaü to co
siĊ dzieje. Druga czĊĞü obrazu przedstawia MaryjĊ w chwale niebios.
Niektórzy okreĞlają to jako PrzyjĊcie
NMP w niebie. ProĞciej jednak bĊdzie,
gdy bĊdziemy mówiü o WniebowziĊciu NajĞwiĊtszej Maryi Panny. Chrystus wydaje siĊ, Īe zstĊpuje, aby przy-

Miedziane cheámy na wieĪach Bazyliki

jąü swą MatkĊ, bierze Jej dáonie,
która klĊczy i Oboje przez dwunastu
Anioáów są unoszeni w niebo.
Okrywa ich obáok, symbol tajemniczoĞci i sfery duchowej, niepoznawalnej
przez czáowieka do koĔca.
Ten piĊkny obraz o gáĊbokiej
treĞci teologicznej zdaje siĊ przema-

wiaü do dzisiejszego czáowieka nastawionego na to co widoczne dla oczu
i poznawalne umysáem, Īe oprócz tego
istnieje Ğwiat ducha, który unosi
czáowieka do Boga, który wskazuje mu
inną rzeczywistoĞü, bardziej záoĪoną,
ponadczasową i ponadwymiarową,
niczym nieograniczoną. KaĪdego
z nas Īyjącego na tym „padole páaczu”,
czeka Ğwiat rzeczywistoĞci nadprzyrodzonych, który posiadáa juĪ Maryja
i Apostoáowie, przebywając w towarzystwie Jezusa i Anioáów.
Ks. Andrzej Skiba

Relikwiarz ĝw. Stanisáawa Kostki

1 J. Zbudniewek ZP, Dziej konwentu
paulinów w Starej Wsi, w: „Chwalcie z
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Kraków 1985, s. 50.
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