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„Tam przemieniá siĊ wobec nich.
Jego odzienie staáo siĊ lĞniąco biaáe”
Mk 9, 2 - 3
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

„Jego szata staáa siĊ biaáa jak Ğnieg”
szat Jezusa? Co oznacza kolor biaáy
i to nieskazitelnie biaáy?
Biel to przede wszystkim kolor niewinnoĞci. To oznaczenie ludzi czystych, nieskaĪonych grzechem, nieubrudzonych diabelską zgnilizną
pychy i przewrotnoĞci. Dlatego w wizji nieba autor Apokalipsy pisze mó-

z niedawno odnowionego obrazu Przemienienia PaĔskiego w naszym gáównym oátarzu. Oznacza ona nieskazitelną czystoĞü samego Jezusa, ale takĪe
niezwykáą ĞwiĊtoĞü mieszkaĔców nieba. W niebie bĊdzie tylko ten, kto „obmyá swe szaty we Krwi Baranka” (por.
Ap 7,14), tylko ten, kto ĞwiĊtoĞü uczy-

Przemienienia. Jednak stosunkowo
rzadko, raz na kilka lat to ĞwiĊto przypada w niedzielĊ, tak jak obecnie. Spróbujmy zgáĊbiü siĊ w tajemnicĊ tego
ĞwiĊta i wydobyü myĞli, które zachĊcą nas do zastanowienia siĊ nad
tajemnicą Jezusa.
Chrystus zabraá najbliĪszych
trzech uczniów na GórĊ Tabor. Na jej
szczycie chciaá im odsáoniü cząstkĊ
nieba. Ukazując cel Īycia – fragment
niebieskiej chwaáy - chciaá ich zachĊciü i zmobilizowaü do wytrwania
w ziemskich trudach. Jak ukazaü ludziom tĊ wielką tajemnicĊ? Ewangelista pisze, Īe, gdy Jezus siĊ modliá „jego
odzienie staáo siĊ biaáe jak Ğnieg, tak,
jak Īaden wytwórca sukna na ziemi
wybieliü nie zdoáa” (Mk 9,3). O czym
przekonuje nas ta nieskazitelna biel

wiąc o zbawionych: „odziani są
w biaáe szaty” (Ap 7,9). Ta symbolika
ma takĪe waĪne miejsce w liturgii KoĞcioáa: dzieci w czasie chrztu otrzymują biaáą szatĊ, która ma oznaczaü ich
czyste dusze, ale jednoczeĞnie zachĊcaü do troski o czystoĞü serca i sumienia. Podobnie szaty kapáana mają
w duĪej czĊĞci kolor biaáy, a jedna z
nich nazywa siĊ „alba” (dosáownie
„biaáa”). TakĪe dzieci do I Komunii
ĞwiĊtej przystĊpują w biaáych strojach, a panna máoda na Ğlubie ma takĪe biaáą sukniĊ. Biel to kolor niewinnoĞci i czystoĞci, to zachĊta do
trwania w niewinnoĞci serca w obliczu Boga.
Spójrzmy dziĞ na tĊ biel szat Jezusa, nieskazitelną, poraĪającą, niezrównaną! Ta biel Jezusa bije takĪe

niá celem Īycia. Jezus nam przypomina o koniecznoĞci dąĪenia do ĞwiĊtoĞci. To bardzo trudne zadanie, to Īmudny wysiáek, trud zmagania siĊ z samym
sobą. O wáasnych siáach nie moĪemy
tego uczyniü, jednak przylgnąwszy do
Chrystusa moĪemy obmyü nasze brudy w Jego Krwi PrzenajĞwiĊtszej. To
przylgniĊcie nie uchroni nas caákowicie od grzechu, jednak pozwoli na
pewno na tyle siĊ przemieniü, aby
te grzechy nie byáy straszliwe i nie plamiáy nas w sposób, który nie pozwoli
oglądaü Boga. Niech dzisiejsze
ĞwiĊto parafialne pomoĪe nam spojrzeü na biel szat Jezusa i zapragnąü
jeszcze bardziej bieli ĞwiĊtoĞci teraz
i na wieki w niebie.
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Nasze sanktuaria

Pielgrzymując do LeĪajskiej
Matki BoĪej Pocieszenia1
kamieniami, ukazuje
twarz
áagodną,
peáną macierzyĔskiej
dobroci.
Historia sanktuarium leĪajskiego
swymi początkami
siĊga w. XVI, kiedy to
Tomasz Michaáek,
mieszczanin leĪajski,
odznaczający siĊ
wielkim naboĪeĔstwem do Matki
NajĞwiĊtszej, a który
zwyká siĊ do Niej
modliü na skraju lasu
– otrzymaá w specjalnym objawieniu polecenie, aby miasto zbudowaáo tu ĞwiątyniĊ
„dla dobra grzeszników”. Po wielu trudnoĞciach udaáo mu siĊ
przekonaü radnych
LeĪajska Matka BoĪa Pocieszenia
miasta, którzy postaLeĪajsk poáoĪony w dolinie Sanu wili naprzód figurĊ MĊki PaĔskiej,
o 30 km na póánocny wschód od àaĔcuta Ğciąga kaĪdego roku nieprzeliczone rzesze pielgrzymów i liczne wycieczki. Tu bowiem w pewnym
oddaleniu od centrum miasta, na skraju lasu, otoczony murami i basztami,
znajduje siĊ najpiĊkniejszy zabytek
diecezji przemyskiej – bazylika oo. Bernardynów. Na plac koĞcielny wchodzi siĊ przez piĊkną stylową bramĊ.
Dziedziniec otoczony jest kruĪgankami. Do bazyliki prowadzą trzy ozdobne wejĞcia z odrzwiami z marmuru,
otoczonymi rzeĨbami. KoĞcióá jest
trzynawowy w stylu renesansowym,
pokryty bogatą polichromią. Do najcenniejszych zabytków naleĪą
sáawne organy z w. XVII. Caáa jednak
bazylika wzniesiona zostaáa dla jej
WnĊtrze Bazyliki
gáównej mieszkanki – LeĪajskiej
póĨniej drewniany koĞcióá, do któreMatki BoĪej Pocieszenia.
Cudowny obraz, namalowany na go sprowadzono oo. Bernardynów,
desce w w. XVII przez ks. Erazma i wreszcie ci rozpoczĊli budowĊ
z LeĪajska, przedstawia MatkĊ BoĪą dzisiejszego koĞcioáa. Nową Ğwiątyz Dzieciątkiem na lewej rĊce. Pokryty niĊ konsekrowano w r. 1630. W kosrebrną sukienką ozdobioną drogimi Ğciele znajduje siĊ boczna kaplica

z cudownym obrazem Matki BoĪej.
Na zasáonie obrazu przedstawiona jest
scena objawienia siĊ Matki BoĪej
Michaákowi. Po obu stronach oátarza
zawieszono liczne wota. KsiĊgi
klasztorne zawierają odpisy wielkiej
liczby áask otrzymanych za przyczyną
Matki BoĪej LeĪajskiej. ZasiĊg kultu,
zwáaszcza w Polsce przedrozbiorowej
byá bardzo rozlegáy. PoniewaĪ kresy
wschodnie byáy ustawicznie naraĪone na najazdy, wĞród niebezpieczeĔstw wojennych Īoánierze kresowi
bardzo czĊsto wzywali pomocy Matki
BoĪej LeĪajskiej i doznawali Jej cudownej opieki. PĊdzeni w jasyr, dĨwigając
jarzmo galerników tureckich, kierowali swe serca i modlitwĊ ku Matce
BoĪej i niejednokrotnie bywali
z niewoli wybawieni, potem skáadali
Jej swe dziĊkczynne wota. WĞród
dziĊkczynnych wotów są równieĪ
dary króla Wáadysáawa IV, Stefana
Czarnieckiego i wielu innych.
O cudownoĞci tego miejsca Ğwiadczą
teĪ liczne pielgrzymki, Ğciągające
tutaj z okolic bliĪszych i dalszych,
a takĪe z caáej Polski.
W naszych czasach poza pielgrzymkami organizuje siĊ tu równieĪ
rekolekcje zamkniĊte dla róĪnych
stanów, a zwáaszcza dla máodzieĪy.
1 Tekst niniejszy pochodzi z ksiąĪki
„Z dawna Polski TyĞ Królową.
Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki
BoĪej 1717 – 1983”, Wydawnictwo:
Siostry Niepokalanki, Szymanów 1983,
praca zbiorowa pod red. P. Anzulewicza..., s. 74 n.

Bazylika o.o. Bernardynów
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DziĊkczynienie za dar kanonizacji
Ğw. ks. Zygmunta Gorazdowskiego

Pamiątkowy ornat z podobizną
Ğw. Zygmunta Gorazdowskiego

W ostatnią niedzielĊ lipca w bazylice katedralnej w Tarnowie, o godzinie 12:00, ordynariusz tarnowski,
ks. biskup Wiktor Skworc, w otoczeniu 25 kapáanów celebrowaá NajĞwiĊtszą EucharystiĊ jako dziĊkczynienie za
dar kanonizacji Ğw. ks. Zygmunta
Gorazdowskiego, zaáoĪyciela Zgromadzenia Sióstr ĝw. Józefa. W naszej
parafialnej gazetce przez kilka tygodni
drukowaliĞmy artykuáy dotyczące
naszego Wielkiego, bo ĝwiĊtego
Sanoczanina, kanonizowanego 23 paĨdziernika 2005 r. W naszym koĞciele
parafialnym dziĊkczynienie za dar
kanonizacji przeĪywaliĞmy w 4 NiedzielĊ Adwentu, 2005 r. UroczystoĞciom przewodniczyá ks. arcybiskup Józef Michalik, metropolita
przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
We wprowadzeniu przed Mszą
ĞwiĊtą komentator przypomniaá
czy poinformowaá wszystkich zgromadzonych, Īe aktualnie na terenie diecezji tarnowskiej pracuje okoáo
sto sióstr.
Na terenie caáej diecezji tarnowskiej siostry mają dziesiĊü domów.
Jako proboszcz naszej parafii mogáem
skorzystaü z zaproszenia i wziąü udziaá
w tych podniosáych uroczystoĞciach,
z których centralną byáa Msza ĞwiĊta
z homilią Pasterza diecezji tarnowskiej.
Ks. bp Wiktor w swojej homilii nawiązaá do II czytania niedzielnej liturgii

(Ef 4,1-6), gáównie do sáów: „Usiáujcie
zachowaü jednoĞü Ducha dziĊki
wiĊzi, jaka jest pokój. Jedno jest Ciaáo
i jeden jest Duch, bo teĪ zostaliĞcie
wezwani w jednej nadziei, jaką daje
wasze powoáanie”. Koncentrując siĊ
na nadziei, nawiązaá do tematyki
bieĪącego roku programu duszpasterskiego, który brzmi: „Przywracajmy
nadziejĊ ubogim”. O tej nadziei pisaá
Ğw. Paweá, mówiá Ğw. ks. Zygmunt
Gorazdowski, który w sposób czynny
zająá siĊ ubogimi, przywracaá im
nadziejĊ na lepsze Īycie, godniejsze
warunki bytowania i nadziejĊ osiągniĊcia Īycia wiecznego. Pasterz tarnowskiej diecezji wyliczyá wszystkie
dokonania ĝwiĊtego, a na zakoĔczenie zachĊcaá do niesienia pomocy
ludziom potrzebującym, szczególnie
teraz podczas tak upalnego lata.
Dopeánieniem uroczystoĞci
koĞcielnej byáo spotkanie przy stole
w kleryckim refektarzu (jadalni), gdzie
obowiązki gospodarza domu peániá
rektor miejscowego seminarium ks. dr
Wiesáaw Lechowicz oraz matka generalna Zgromadzenia Sióstr Józefitek,
Eugenia ĝwiątkowska. Byáo kilka
przemówieĔ. Ze swojej strony, poproszony o to, mówiáem na temat uroczystoĞci i kultu Ğw. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku, tak w parafii
Ojców Franciszkanów, którą reprezentowaá o. gwardian i proboszcz, Stanisáaw Glista, jak i w naszej parafii,
której byáem przedstawicielem. CaáoĞü
problematyki związanej z procesem beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym
przedstawiáa siostra Dolores Siuta.
PodziĊkowaáa ona tym wszystkim,
którzy wnieĞli swój wkáad w dzieáo

Ks. biskup Wiktor Skworc

trudnej, odpowiedzialnej pracy, abyĞmy mogli mieü o jednego orĊdownika wiĊcej u Pana Boga. Przemawiaá
takĪe miejscowy poseá, p. Rojek, byáy
prezydent Tarnowa. ZakoĔczeniem
byáo przemówienie peáne serdecznoĞci i humoru wypowiedziane przez
Pasterza diecezji, ks. biskupa Wiktora
oraz jego báogosáawieĔstwo.
Spotkanie zakoĔczyáo siĊ bardzo
miáym akcentem, bo wszyscy kapáani
uczestniczący w tej uroczystoĞci
otrzymali ornaty z podobizną
Ğw. Zygmunta oraz jego Īyciową
dewizą: „Serce przy Bogu, rĊce
przy pracy”.
W imieniu naszej wspólnoty parafialnej pragnĊ podziĊkowaü Siostrom
za ten dar, który bĊdzie nam przypominaá o naszym ĝwiĊtym Rodaku,
a takĪe mówiá o obowiązku zdąĪania
do ĞwiĊtoĞci.
Ks. Andrzej Skiba

Kapáani w ornatach z podobizną Ğw. Zygmunta oraz jego Īyciową dewizą:
„Serce przy Bogu, rĊce przy pracy”.
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„Polska bĊdzie trzeĨwa, albo wcale jej nie bĊdzie” –
bá. ks. Bronisáaw Markiewicz
W ubiegáy poniedziaáek, 31 lipca,
w Miejscu Piastowym miaáa miejsce
Narodowa Modlitwa o TrzeĨwoĞü.
Program spotkania rozpocząá siĊ od
naboĪeĔstwa Drogi krzyĪowej, którą
prowadziá ks. biskup Józef Zawitkowski z àowicza. Znany jest on z wielu
kazaĔ radiowych, ze swojej oryginalnoĞci, z piĊknej polszczyzny, z czĊstego powtarzania ciepáym gáosem
„Kochani moi”. Byáy to rozwaĪania
bardzo oryginalne, bardziej podobne
do rozwaĪania pasyjnego bez odpowiedniego podziaáu na stacje, które
siĊ jednak jakoĞ pojawiaáy. „Witam
serdecznie wszystkich pielgrzymów,
którzy bĊdą siĊ modliü Drogą krzyĪową. PragnĊ pozdrowiü wszystkich sáuchających Radia Maryja i radia miejscowego. ProszĊ Was, abyĞcie z nami
siĊ modlili, a intencje nasze są dwie.
Pierwsza, aby Naród mój byá trzeĨwy, aby byá mądry i aby byá mocny.
I druga: niech nam Bóg zeĞle choü
kroplĊ deszczu, niech siĊ ulituje nad
nami, abyĞmy mogli uratowaü resztki
chleba, które Pan rozmnoĪyá. Wiem,
Īe jesteĞcie bardzo zmĊczeni, Īe jest
Wam gorąco. Kto ma parasole, niech
usiądzie tu na áawkach. Nie bĊdziemy
chodziü do stacji Drogą krzyĪową.
ChcĊ, abyĞcie wszyscy mogli siĊ skupiü. Na koĔcu Drogi krzyĪowej naszych rozwaĪaĔ, poĞlĊ kaĪdego z Was
do stacji, którą bardzo lubi, kocha.
Niech tam záoĪy swoje przeĪycia,
swoje intencje.
Kto moĪe niech usiądzie w cieniu
tui i cyprysów. Kto moĪe niech usiądzie na áawkach, tu przy oátarzu. Zwalniam czcigodnych niosących krzyĪ
i latarnie. UsiądĨcie z nami, abyĞmy
mogli wszyscy siĊ modliü”. Przyznaü
trzeba, Īe wstĊp to bardzo serdeczny,
uwzglĊdniający naszą ludzką kondycjĊ oraz Īar sáoĔca lejący siĊ z nieba.
To wstĊp tak bardzo ludzki. Po nim
nastąpiáy medytacje biblijne o bardzo
bogatej treĞci. „TĊ DrogĊ krzyĪową
ofiarujĊ w intencji mojej Ojczyzny
i moich braci, Polaków, aby byli trzeĨwi, a to dlatego, Īe zbliĪa siĊ miesiąc
sierpieĔ, miesiąc wielkich wydarzeĔ,
Īeby ofiara Īycia i Ğmierci Polaków nie
byáa daremną, Īeby Naród mój byá
mądry i mocny. ModlĊ siĊ za wszyst-

kich, którzy są moimi braümi we krwi
i we wierze”. To raz jeszcze wyraziste
podkreĞlenie intencji modlitewnej.
Po zakoĔczeniu Drogi krzyĪowej,
kiedy plac przed koĞcioáem zacząá siĊ
coraz to bardziej zaludniaü, kiedy przybywaáo coraz to wiĊcej autokarów,
wiernych z transparentami z róĪnych
stron, gáównie poáudniowo – wschodniej Polski, w auli szkolnej rozpoczĊáa
siĊ prelekcja prowadzona przez przeáoĪonego generalnego Zgromadzenia
KsiĊĪy Michalitów, ks. Kazimierza Radzika. Na Ğcianie wielki napis uĞwiadamiający kaĪdemu, gdzie siĊ znajduje. Oto patrzy na nas swoim
dobrotliwym, ale wymagającym okiem
bá. ks. Bronisáaw Markiewicz i „mówi”:
do nas: „Wychowanie máodzieĪy jest
sprawą serca. Ten, kto wie, Īe jest kochany, sam teĪ kocha”. Aula jest jasna, przestronna, z wielkimi palmami
stojącymi przy oknach. Na początku
tego spotkania, przy wypeánionej auli,
PrzeáoĪony Generalny powitaá swoich goĞci w osobach: ks. praáata Henryka KorĪy, znanego duszpasterza
ogólnopolskiego na forum trzeĨwoĞciowym, kapáana pochodzącego
z diecezji áomĪyĔskiej, ks. praáata Stanisáawa Zarycha z PrzemyĞla, naszego diecezjalnego duszpasterza trzeĨwoĞci oraz pana Kazimierza
Jaworskiego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia TrzeĨwa Polska. Tego rodzaju spotkania zostaáy zapoczątkowane
w ubiegáym roku. Wtedy to w czasie
„NiedokoĔczonych rozmów” zrodziáa
siĊ idea powstania „Stowarzyszenia
TrzeĨwa Polska”, a zainspirowaá to ks.
praáat KorĪa. Trudu organizacji tego
stowarzyszenia podjąá siĊ pan senator Kazimierz Jaworski, który caáą dusza i swoimi siáami zaangaĪowaá siĊ,
aby to Stowarzyszenie TrzeĨwa
Polska, mogáo zaistnieü na naszej polskiej ziemi. I w tym roku rozpoczyna
swoją dziaáalnoĞü. Statut tego Stowarzyszenia jest juĪ przygotowany.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejsce Piastowe, dom macierzysty Zgromadzenia KsiĊĪy Michalitów, gdzie są
relikwie Ojca ZaáoĪyciela, bá. ks. Bronisáawa Markiewicza i Sanktuarium
Matki BoĪej Królowej Polski. Chcemy,
aby to sanktuarium mogáo oddziaáy-

RozwaĪania Drogi KrzyĪowej prowadzi
ks. bp. Józef Zawitkowski

waü wielką modlitwą, a takĪe konkretną pomocą ludziom, którzy są uzaleĪnieni, nie tylko od alkoholu, ale takĪe
od narkotyków czy teĪ innych Ğrodków, które powodują, Īe nie jesteĞmy
ludĨmi wolnymi – zapowiedziaá
PrzeáoĪony.
Ks. praáat Henryk KorĪa wyraziá
swoją wielką radoĞü z początków dziaáania tego Stowarzyszenia, które chce
siĊ opieraü na idei báogosáawionego
ks. Bronisáawa Markiewicza, na jego
idei „PowĞciągliwoĞü i Praca”. Niemaáą rolĊ na odcinku trzeĨwoĞci odegraá
teĪ Sáuga BoĪy, Ksiądz Prymas Stefan
Kardynaá WyszyĔski, który wciąĪ pamiĊtaá o nauce Bronisáawa Markiewicza jako Sáugi BoĪego, i pragnąá doczekaü jego beatyfikacji. Widząc
zagroĪenie gáównie od strony alkoholizmu i rodzącej siĊ juĪ narkomanii,
przypominaá to markiewiczowskie
ubolewanie: „Polska bĊdzie trzeĨwa,
albo wcale jej nie bĊdzie”. To myĞl
dwóch wielkich Polaków, dwóch myĞlicieli i dwóch wielkich pasterzy: jednego na stanowisku podstawowym,
proboszcza i profesora seminarium, to
bá. Bronisáaw Markiewicz, a drugi,
aĪ na stanowisku arcybiskupa Warszawy, Prymasa Polski, pasterza,
który staá siĊ dla caáego Narodu nieugiĊtym filarem. To wáaĞnie od Kardynaáa promieniowaáy te ewangeliczne sáowa: „Nie lĊkajcie siĊ. Ja jestem
z wami. Nie bądĨcie maáej wiary. Niech
nich nie zwątpi w sáusznoĞü zasad wiary swoich idei i ideaáów, które są owocem Īywej wiary”.
(C.d. na s. 7)
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ĝwiĊto Przemienienia PaĔskiego – 06.08.2006.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe poáączone ze zmiana tajemnic róĪaĔcowych odprawimy dziĞ o godzinie 17:00.
Zapraszamy serdecznie do wspólnej
modlitwy, której intencja bĊdzie woáanie o trzeĨwoĞü naszego narodu.
2. We ĞrodĊ – 9 sierpnia – przypada
ĞwiĊto wspóápatronki Europy, Ğw.

Teresy Benedykty od KrzyĪa, która
nosiáa Ğwieckie nazwisko jako Edyta
Stein. Byáa ĩydówką pochodzącą z
Wrocáawia, z wyksztaácenia wybitnym
filozofem. ZginĊáa jako siostra zakonna w Auschwitz. Przez jej wstawiennictwo bĊdziemy takĪe wypraszaü pokój dla narodów Bliskiego Wschodu.

Intencja ogólna
Na miesiąc sierpieĔ

Aby osieroconym dzieciom byáo zapewnione ludzkie
i chrzeĞcijaĔskie wychowanie.

Intencja misyjna
Na miesiąc sierpieĔ
Aby chrzeĞcijanie byli
Ğwiadomi swego powoáania
misyjnego
w kaĪdym Ğrodowisku
i we wszelkich
okolicznoĞciach.

Prowadzenie RóĪaĔca ĝw.

przez poszczególne RóĪe
w miesiącu sierpniu
8.08. RóĪa Nr 17 ĝw. Bernadetta z Lourdes
pani StruĞ Janina
22.08 RóĪa Nr 18 ĝw. Ludwika
pani Matuáa Maria
29.08 RóĪa Nr 19 Matka Boska Fatimska
pani LipiĔska Maria

Intencje w tygodniu
07-13.08.2006 r.
Poniedziaáek, 7.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 + Stanisáaw Nabywaniec (4 r. Ğm.).
7.30 .........................................................
18.00 + Henryka (f), Wacáaw.
Wtorek, 8.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 o zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla Felicji.
7.30 .........................................................
18.00 dziĊkczynno-báagalna w 25 rocznicĊ maáĪeĔstwa BoĪeny i Henryka.
ĝroda, 9.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 + Franciszek .
7.30 .........................................................
18.00 + Ewa Stanisáawska (11 r. Ğm.).
Czwartek, 10.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 o przemianĊ w rodzinie i Īywą
wiarĊ.
7.30 .........................................................
18.00 za dzieáo ewangelizacyjne Radia
Maryja oraz o trzeĨwoĞü narodu
polskiego.
Piątek, 11.08
6.30 + Wáadysáawa, Antoni, Jacek,
Henryk.
7.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.30
18.00 + Jadwiga Tarnawska (11 r. Ğm.)
i ++ z rodziny
Sobota, 12.08
6.30 + Stanisáawa (f) (3 r. Ğm.),
+ Michaá.
7.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.30 .........................................................
18.00 + Zdzisáaw Pogorzelec (15 r. Ğm.).
Niedziela, 13.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
8.00 ..........................................................
9.30 + Olga Stanisz (7 r. Ğm.).
11.00 za parafian.
12.30 + Stefania, Stanisáaw, Krystyna,
Kazimierz, Roman.
17.30 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe.
18.00 o báogosáawieĔstwo BoĪe dla
Norberta oraz córek z rodzinami.
20.00 + Józef Hadam (4 r. Ğm.).
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(C.d. ze s. 5)
Prelegent omawiaá preambuáĊ
Stowarzyszenia: „Nieraz zrywaliĞmy
siĊ do wielkiej reformy naszego Īycia,
skáadaliĞmy Bogu obietnice, przyrzeczenia i Ğluby”. ZachĊcaá do zastanowienia siĊ nad stopniowaniem naszej
odpowiedzialnoĞci wobec siebie,
rodziny, KoĞcioáa i Ojczyzny, a nade
wszystko wobec Boga, jako stale
wzrastających wymogów: „obietnice
– przyrzeczenia – Ğluby”. Przy tej
okazji zacytowaá Adama Mickiewicza:
„Biada temu i jego záej duszy, kto
przysiĊgĊ naruszy”.
Mam nadziejĊ, Īe juĪ stąd odjedziemy, jeĞli nie jako czáonkowie Stowarzyszenia TrzeĨwa Polska, to co
najmniej jako dojrzewający do niego,
aby byü jego krzewicielem i apostoáowaü – wyraĪaá swoje przekonanie ks.
praáat Henryk KorĪa. Przykáady – sáowa – Ğwiadectwo: taka winna byü nasza postawa. ZachĊcaá, aby na przyjĊciach, w towarzystwie, nie uĪywaü
napojów alkoholowych, umieü podziĊkowaü, nie stosowaü przymusu. Sporo miejsca poĞwiĊciá kapáanom, aby
sami dawali przykáad abstynencji, „aby
jako oficerowie KoĞcioáa i chodzące
pochodnie Īywej wiary, by siĊ te pochodnie nie wypaliáy, mamy dawaü
Ğwiadectwo abstynencji” – mówiá.
Pod naszym adresem padáo wiele wymagających zdaĔ. Przywoáaá na pamiĊü
znane powiedzenie: „ryba psuje siĊ od
gáowy”, „schody zamiata siĊ z góry
w dóá, a nie odwrotnie”. Apelowaá
o abstynencjĊ jako przykáad wychowawczy. PijaĔstwo zbiera obfite Īniwo. Trzeba podjąü pracĊ od podstaw.
Ks. Markiewicz widziaá odrodzenie
Polski przez odnowienie Ğlubów króla
Jana Kazimierza i przygotowanie caáego Narodu co najmniej przez osiem lat,
a potem skreĞliá, pisaá atramentem,
i napisaá dziewiĊü lat. Widaü, Īe byáa
to praca dáugofalowa, to nie byáa jedna akcja. Prymas Tysiąclecia, kiedy
w KomaĔczy ukáadaá Jasnogórskie
ĝluby Narodu, wcale o tym nie wiedziaá, nie myĞlaá, ale wpadá na tĊ samą
myĞl. Elit abstynenckich trzeba w kaĪdym Ğrodowisku. ZakoĔczeniem wystąpienia ks. KorĪy byáy sáowa Ğw.
Pawáa: „BądĨcie trzeĨwi, czuwajcie.
Przeciwnik wasz, diabeá, jak lew ryczący krąĪy szukając kogo poĪreü.
Mocni w wierze przeciwstawiajcie siĊ
jemu”. Naród musi siĊ wydobyü ze
swoich wad i naáogów, które są znie-

Koncelebrze przewodniczyá ks.bp. Antoni Pacyfik Dydycz,
z prawej nasza parafianka Katarzyna Lorenc podczas Modlitwy Wiernych

woleniem czáowieka; chce wydobyü
siĊ z niewolnictwa obyczajowego,
o czym przestrzegaá Prymas Tysiąclecia. Wrogowie, kiedy chcieli zniszczyü
nasz Naród, zniszczyü jego toĪsamoĞü,
to na róĪne sposoby go rozpijali.
Wielką rolĊ do odegrania mają parlamentarzyĞci – kontynuowaá Prelegent.
Wychowywaü i stawiaü na ludzi
sumienia. Mija 50 lat od ĝlubów Jasnogórskich – co z nimi zrobiliĞmy? –
pytaá. Miesiąc sierpieĔ jako miesiąc
bez alkoholu, miesiąc sierpieĔ jako
miesiąc abstynencji, i pozostaáych
jedenaĞcie miesiĊcy w trzeĨwoĞci przeĪytych. Czy to bĊdzie w najwyĪszym
stopniu umiar, u innych kultura
podejĞcia do abstynencji, u innych
caákowita abstynencja w zaleĪnoĞci
od potrzeb osobistych, rodzinnych
i spoáecznych. Tu jest miejsce
dla wszystkich.
Nad tymi myĞlami trzeba siĊ gáĊboko zastanowiü i w naszej rzeczywistoĞci, bowiem problemów związanych
z naduĪywaniem alkoholu nie brakuje. Prymas WyszyĔski gáosiá: „Oprzeü
musimy caáoksztaát na wychowaniu,
na ksztaátowaniu postaw od dziecka
zanim ono siĊ narodzi, przez ksztaátowanie rodziców, potem przez rodzinĊ,
szkoáĊ, KoĞcióá i wszelkie Ğrodowiska,
w tym gáównie Ğrodowisko pracy…
Nie moĪna opieraü wychowania na
wychowaniu partyjnym i na ideologiach polityczno – spoáecznych” –

co mocno zaakcentowaá ks. KorĪa.
To jest staáoĞü sprawdzonych zasad,
a nie konserwatyzm.
Po wystąpieniu ks. praáata Henryka KorĪy, gáos zabraá pan Prezes
Zarządu Stowarzyszenia TrzeĨwa Polska, Kazimierz Jaworski. Ukazaá on
skrótowo cel tego Stowarzyszenia,
intencje tego ruchu. W tej chwili jest
szansa w naszej OjczyĨnie, aby zmieniü jej aktualną rzeczywistoĞü. Trzeba
dotrzeü z informacją do wszystkich
Ğrodowisk, zburzyü „ĞwiĊty spokój”
tych Ğrodowisk, które nie mają ĞwiadomoĞci skali zagroĪenia alkoholizmem. Marszaákiem Sejmu jest pan
Marek Jurek, abstynent. Lobby uĪywek jest bardzo silne, popularne,
które zatruwa umysáy i serca, dlatego
trzeba dotrzeü do róĪnych Ğrodowisk,
aby ukazywaü niepokojący problem
alkoholizmu, który niszczy nasz
Naród. ZachĊcaá do uczestnictwa
w roĪnych formach dziaáania na rzecz
abstynencji. To wielkie dzieáo otrzeĨwiania Narodu wspieraü takĪe modlitewnie. Apelowaá, aby pomagaü tym
ludziom, którzy mają problem z naduĪywaniem alkoholu. ZachĊcaá do
wpisywania siĊ do „Záotej KsiĊgi
TrzeĨwoĞci”.
Gáos zabraá takĪe ks. Józef
Krzeski, pallotyn, który – jak mówiá –
caáe swoje Īycie kapáaĔskie poĞwiĊciá
sprawie: jaką metodĊ wypracowaü,
(C.d. na s. 8)
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W uroczystoĞci uczestniczyli czáonkowie Rodziny Radia Maryja naszej Parafii

(C.d. ze s. 7)
aby dotrzeü do ludzi uzaleĪnionych od
alkoholu. Jako starszy kapáan, rekolekcjonista, ma on swoje powaĪne osiągniĊcia na odcinku trzeĨwoĞci,
a propozycje i sposoby dotarcia do
ludzi uzaleĪnionych umieĞciá w mającej siĊ ukazaü pozycji ksiąĪkowej.
Ojciec Generaá w sáowie wiąĪącym
nieraz odwoáywaá siĊ do osiągniĊü
bá. ks. Bronisáawa Markiewicza, który
wkáadaá ogromny wysiáek duszpasterski i spoáeczny, kiedy przyszedá tu,
na Podkarpacie, gdzie byáo wiele karczem i szeroko rozwiniĊte pijaĔstwo.
Ks. praáat Stanisáaw Zarych mówiá, Īe niejako szedá po Ğladach bá. ks.
Bronisáawa. Gáosząc np. rekolekcje
w parafii Gaü, spotkaá „KsiĊgĊ trzeĨwoĞci” zaprowadzoną przez ks. Markiewicza, ówczesnego proboszcza,
gdzie byáo wiele setek nazwisk. Wyraziá wielką radoĞü, Īe w Miejscu Piastowym powstaje to wielkie dzieáo, mające tak wielkie ambicje dziaáające na
rzecz trzeĨwienia Narodu.
Swoje krótkie Ğwiadectwa záoĪyli
takĪe dwaj trzeĨwiejący alkoholicy
ze ZduĔskiej Woli oraz z Rzeszowa.
Po tej konferencji nastaá czas na sprawowanie Eucharystii.
Sprawowaniu Eucharystii przewodniczyá i sáowo BoĪe wygáosiá ks.
biskup Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz diecezji drohiczyĔskiej, Przewodniczący Zespoáu ds. Apostolstwa
TrzeĨwoĞci przy Konferencji Episkopatu Polski. Ci, którzy nie byli w Miejscu Piastowym, mieli moĪliwoĞü

uczestniczenia w tej Mszy ĞwiĊtej
i wysáuchania kazania za pomocą telewizji TRWAM i RADIA MARYJA.
Z taĞmy magnetofonowej odczytujĊ
zapis jego kazania:
Czcigodny Ojcze Generale razem
z caáą wspólnotą Michalitów i Michalitek, drodzy bracia w kapáaĔstwie
i w Īyciu zakonnym, dostojni przedstawiciele Sejmu i Senatu, szanowny
Panie Ministrze wraz z przedstawicielami wáadz paĔstwowych i samorządowych, gmin, miast, powiatów i województw, dostojni przedstawiciele
sáuĪb mundurowych, wojska, policji,
Ochotniczej i PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej, czcigodne Siostry zakonne,
drodzy przedstawiciele klubów i stowarzyszeĔ katolickich, zwáaszcza
o charakterze abstynenckim i trzeĨwoĞciowym z panem Kazimierzem Jaworskim, przewodniczącym Stowarzyszenia TrzeĨwa Polska na czele, ukochani
Pielgrzymi, Bracia i Siostry.
Z tego miejsca pragnĊ bardzo serdeczne sáowa pozdrowienia skierowaü
do Jego Ekscelencji, KsiĊdza Arcybiskupa Józefa Michalika, metropolity
przemyskiego, Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, dziĊkując za sáowa, które nadesáaá na moje
rĊce z pozdrowieniem dla wszystkich
obecnych, dziĊkując takĪe za duchową jednoĞü, tutaj razem z nami, za to
gorące pragnienie, aby umacniaü nas
w tej pracy o trzeĨwoĞü naszej Ojczyzny. PragnĊ równieĪ bardzo serdecznie pozdrowiü wszystkich sáuchaczy
Radia Maryja i widzów Telewizji

Trwam, a takĪe tych, którzy bĊdą korzystali z innych radiostacji nadających, transmitujących to nasze dzisiejsze ĞwiĊte zgromadzenie.
Ukochani Bracia i Siostry! Ziemia
ĞwiĊta ponownie znalazáa siĊ w ogniu
walki, co napawa nas wyjątkowym
bólem. Dlatego teĪ podczas tej NajĞwiĊtszej Ofiary bĊdziemy pamiĊtali,
aby modliü siĊ o pokój i pojednanie.
Dzisiaj wszakĪe chcemy przenieĞü siĊ
do jej wiosek i miast, aby towarzyszyü
Chrystusowi Panu w Jego dziele ewangelizacyjnym. Do tego skáania nas
krótki, ale jakĪe wymowny fragment
Pisma Ğw. z Ewangelii wedáug
Ğw. Marka, dopiero co odczytanej.
JesteĞmy nieco zaskoczeni postawą
Apostoáów, którzy prawdopodobnie
w trosce o zdrowie Jezusa nie dopuszczali do Niego dzieci. I wtedy to Syn
BoĪy wypowiada niesáychanie waĪne
sáowa, które stają siĊ swego rodzaju
konstytucją, podstawowym prawem
kaĪdego dziecka. „Pozwólcie dzieciom
przychodziü do Mnie, nie przeszkadzajcie im”. Ta troska o dzieci wyraĪona w sáowach i postawie naszego
Zbawiciela, od 20 wieków stanowi Ĩródáo natchnienia, ale teĪ staáa siĊ swoistym zobowiązaniem dla tych, którzy
giną za Chrystusa. Nie moĪna bowiem
znajdowaü siĊ blisko Pana Jezusa i nie
okazywaü zainteresowania Īyciem
i wychowaniem máodego pokolenia.
To dziĊki temu na przestrzeni wieków
mamy tak wielu wspaniaáych wychowawców. Do nich naleĪy równieĪ
bá. Markiewicz, patronujący nam z nieba podczas tej pielgrzymkowej Eucharystii. On wiedziaá dobrze, Īe tymi, którzy w naszych czasach nie
dopuszczają dzieci do Pana Jezusa, są
wáaĞnie najczĊĞciej ludzie nie kierujący siĊ dobrą wolą czy jakąĞ troską
o Syna BoĪego, ale wáaĞnie ludzie uzaleĪnieni. I strach nas ogarnia, i ból przenika serca, kiedy pomyĞlimy, Īe taką
osobą moĪe byü matka lub ojciec,
nauczyciel wzglĊdnie wychowawca.
Fakty jednak są takie, zwáaszcza w odniesieniu do alkoholu. I dlatego miaá
prawo bá. Bronisáaw mówiü, by powiedzieü sáowa, które widzimy takĪe tutaj,
na tym transparencie: Zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i máodzieĪ chciaáby wychowywaü
ze szklanką piwa lub kieliszkiem
wina w rĊku. JesteĞmy powoáani, jak
pisze Ğw. Paweá w LiĞcie do Rzymian,
czyniü coĞ innego mocą áaski, osą-
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dzaü trzeĨwo samych siebie, a to nam
pozwoli dostrzegaü BoĪe dary, które
dziĊki Īyciu sakramentalnemu są w nas
obecne i pomagają nam w wykonywaniu róĪnych obowiązków i wypeánianiu licznych zadaĔ. JakĪe teĪ waĪne, abyĞmy zgodnie z nauczaniem
Ğw. Pawáa mieli wstrĊt do záego. A tego
záa jest niesáychanie duĪo. Niekiedy
wydaje siĊ nam, Īe wciąĪ go przybywa, bo tyle jest narzekaĔ, tyle dramatów, których Ĩródáem jest záo zakorzenione w naszych zachowaniach,
w naszych postawach. My w ten wieczór lipcowy, u progu sierpnia, miesiąca wstrzemiĊĨliwoĞci, abstynencji
od napojów alkoholowych, chcemy
przede wszystkim skupiü siĊ nad tym,
jak mamy walczyü ze záem, którym jest
naduĪywanie alkoholu, którym jest
pijaĔstwo. Skutki tego záa są zatrwaĪające. Mówi nam o tym historia. Jeszcze gáoĞniej bije na alarm dzieĔ dzisiejszy. Dotyczą one najpierw rodziny
i wychowania. Rozumiemy dobrze
sens wypowiedzi bá. ZaáoĪyciela Michalitów i Michalitek, wczeĞniej przytoczone. Dzieci są najczĊstszymi ofiarami alkoholizmu i pijaĔstwa. Ich los
jest tragiczny w takich sytuacjach,
gdyĪ poniewierane i zaszczute przez
najbliĪszych gubią siĊ we wszystkim,
a ich droga ku dobru jest najeĪona
strasznymi kolcami. W tych dniach
nadszedá do mnie list od matek z poáudnia Polski. Piszą zbolaáe: „My matki
widzimy, Īe począwszy od gminy,
wszyscy nas opuĞcili. Jest duĪo záych
ludzi, którzy rozpijają wszystkich począwszy od dzieci. Jest zmowa, Īeby
nie pomagaü w walce z tym záem. Bardzo prosimy ksiĊdza biskupa, Īeby
rozmawiaü z tymi osobami, którzy chcą
dobra Polski, narodu. (…). Zacząü od
ratowania dzieci, máodzieĪy od alkoholizmu, narkomanii”. I dlatego tutaj
proszĊ Was, tak jak sobie Īyczą te
matki, dopomóĪcie do tego, abyĞmy
ratowali dzieci i máodzieĪ, a w konsekwencji caáy nasz naród od tego
straszliwego zniewolenia. Niech nikt
nie podejrzewa nas o jakąĞ zmowĊ,
Īe my ukrywamy to záo, Īe nie podejmujemy kontrofensywy, Īe nie robimy wszystkiego, aby uwolniü dzieci i
máodzieĪ i nas wszystkich od tych uzaleĪnieĔ. To dodatkowy motyw takĪe,
aby naszą dzisiejszą modlitwĊ poĞwiĊciü dzieciom i rodzinie. Dostrzegamy
takĪe i inne Ğrodowiska, inne zawody,
gdzie trzeĨwoĞü jest niezbĊdna.

Wiemy dobrze, Īe alkoholizm zniszczyá
niekiedy wspaniaáe moĪliwoĞci
w páaszczyĨnie naukowej i zawodowej.
IleĪ to inicjatyw przepadáo na skutek
pijaĔstwa, ile gospodarstw rolnych zostaáo zniszczonych, ilu polityków straciáo twarz. To záo moĪe nawet pojawiü
siĊ wĞród osób konsekrowanych.
WyjdĨmy na plaĪe, przypatrzymy siĊ
naszym drogom, barom i punktom
sprzedaĪy alkoholu. Dawniej stawiano krzyĪe, na rozstajach dróg, przy
wjeĨdzie do miejscowoĞci. Te krzyĪe
ostrzegaáy przed epidemiami i zarazami, byáy wyrazem wdziĊcznoĞci Panu
Bogu za ratunek. W naszych czasach
przybywa krzyĪy przy drogach,
ale one mówią nie o tym, co moĪe nadejĞü, albo co zostaáo przezwyciĊĪone, ale o tym, co juĪ jest, o straszliwej
epidemii pijaĔstwa, która – niestety –
zadomowiáa siĊ w naszych zachowaniach, a nawet w zwyczajach. Naszym
wrogom, wrogom naszego narodu,
udaáo siĊ odnieĞü ten jeden, straszliwy sukces. Rozpijali w czasie zaborów, okresie okupacji, w latach zniewolenia. I zakorzenili ten zwyczaj,
Īe nawet obecnie Īadne wybory nie
obejdą siĊ bez pijaĔstwa. Dziwiü siĊ
wiĊc powinniĞmy, Īe siĊ dziwimy,
iĪ nasza wolnoĞü nie rodzi dobrych
owoców. Bo jakĪe moĪe te dobre owoce rodziü, kiedy jest podlewana alkoholem. Záy uĪytek czynimy z tej wolnoĞci. TĊ wolnoĞü sprzedajemy za
alkohol, i co gorsze, jeszcze gáosujemy na tych, którzy nas rozpijają. Tak
czynili wrogowie Polski i narodu.
Z tego miejsca woáam do moich Rodaków: pamiĊtajcie o tym, Īe kto Was
chce przekonaü za pomocą alkoholu,
ten jest zaborca, okupantem i tyra-

nem wáasnego narodu (brawa). PamiĊtajcie o tym w najbliĪszych wyborach.
Piszą do mnie panie z innego miejsca,
Īe ich mĊĪowie idąc na niedzielną
MszĊ Ğw. wracają kompletnie pijani,
upijając siĊ w otwartym w pobliĪu
sklepie. Proszą o pomoc. A jednoczeĞnie zapominają, Īe o tym, gdzie i kiedy sprzedaje siĊ alkohol, decydują
odpowiednie rady, gminne lub miejskie. A kto tych radnych wybieraá,
albo dlaczego nie wziĊto udziaáu w wyborach i nie dokonano wyboru ludzi
uczciwych, którym bardziej bĊdzie
zaleĪaáo na trzeĨwoĞci kaĪdego spoĞród nas i kaĪdej, aniĪeli na zysku
z podatku od sprzedaĪy alkoholu.
Pytam o to wszystkie matki i wszystkich ojców, pytam o to kaĪdą ĪonĊ
i kaĪdego mĊĪa. Nie moĪna powierzaü
dobra gmin, miasta, powiatu, województwa, zwáaszcza caáego paĔstwa,
ludziom, którzy nie są sami zdolni
panowaü nad sobą, kierowaü swoimi
popĊdami. Mówiá o tym Sáuga BoĪy
Jan Paweá II: „Wystarczy spojrzeü na
kogoĞ, kto pofolgowaá swoim namiĊtnoĞciom, daá siĊ im ponieĞü, staá siĊ
ich ofiarą, np. pijak, który pozbawiá
siĊ uĪywania rozumu. Wówczas bez
trudu uznamy, Īe byü czáowiekiem,
równa siĊ zachowaü godnoĞü
czáowiekowi wáaĞciwą, to znaczy
m. in. kierowaü siĊ cnotą umiarkowania. Cnota ta nazywa siĊ takĪe wstrzemiĊĨliwoĞcią”.
O tĊ wstrzemiĊĨliwoĞü czy abstynencjĊ od napojów alkoholowych,
przez caáy sierpieĔ, apelowali nasi biskupi. SáyszeliĞmy to wczoraj, w ostatnią niedzielĊ lipca. Jest to abstynencja konieczna, abyĞmy mogli mówiü
(C.d. na s. 10)
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o trzeĨwoĞci, abyĞmy byli w stanie nabraü odpowiedniego dystansu do
wszystkich Ğrodków odurzających,
abyĞmy byli sobą. Ten sam temat poruszyá Jan Paweá II w przygotowanym
wystąpieniu do máodzieĪy, w Krakowie, jeszcze w roku 1978, odwoáując
siĊ do poczucia odpowiedzialnoĞci za
OjczyznĊ; „Wy macie przenieĞü ku
przyszáoĞci to caáe olbrzymie doĞwiadczenie dziejów, któremu na imiĊ
Polska. Jest to doĞwiadczenie trudne, chyba jedno z trudniejszych
w Ğwiecie, w Europie, w KoĞciele.
Tego trudu siĊ nie lĊkajcie. LĊkajcie
siĊ tylko lekkomyĞlnoĞci i maáodusznoĞci.
Z tego trudnego doĞwiadczenia,
które nosi nazwĊ Polska, moĪna wydobyü lepszą przyszáoĞü, ale tylko pod
warunkiem uczciwoĞci, trzeĨwoĞci,
wiary, wolnoĞci ducha i siáy przekonaĔ. W nauczaniu Jana Pawáa II , jak
sáyszeliĞmy, przeszáoĞü jest zaraz po
uczciwoĞci, nawet przed wiarą, wolnoĞcią ducha i siáą przekonaĔ. To coĞ
powinno nam mówiü. Z tego to wzglĊdu pierwszy PapieĪ z roku Polaków,
zobowiązuje nas do pospolitego
ruszenia w walce o trzeĨwoĞü. Pisaá
przed laty: Wszyscy uwaĪamy za swój
obowiązek duszpasterski, pracĊ nad
trzeĨwoĞcią. W wielu wypadkach praca ta musi siĊ przeobraziü w trudną
walkĊ z naduĪyciem alkoholu. Prowadzimy tĊ walkĊ na ambonie, w konfesjonale, w czasie odwiedzin. Prowadzimy ją, chociaĪ czasem nam siĊ moĪe
zdawaü, Īe wysiáki nasze nie odnoszą
skutku. JednakĪe z posáannictwa, jakie w tej dziedzinie wyznaczyá nam
Chrystus Pan i KoĞcióá, nie moĪemy
rezygnowaü. Nie moĪemy siĊ cofnąü
przed Īadnym wysiákiem. LeĪy nam na
sercu dobro naszego spoáeczeĔstwa,
tak bardzo zagroĪonego pod tym
wzglĊdem. Takie zadanie jest wpisane w naszą misjĊ profetyczną, o czym
mówiá prorok Izajasz w dzisiejszym
I czytaniu. Mamy ludzi uwalniaü od
trwogi, rozweselaü, nieĞü olejek radoĞci zamiast szaty smutku. Peáni
Ducha PaĔskiego powinniĞmy gáosiü

Dobrą NowinĊ i nadziei. Jedno i drugie jest wyjątkowo potrzebne,
a zwáaszcza nadzieja, a przede wszystkim nadzieja w domu, Īe staü nas na
trzeĨwoĞü, a wiĊc na odpowiedzialnoĞü
za siebie i za innych, Īe Polki i Polaków naprawdĊ staü na trzeĨwoĞü.
Bá. Bronisáaw patrzyá na to wszystko
z perspektywy ĞwiĊtoĞci i wedáug niego, gdy brakuje ĞwiĊtych w narodzie,
robi siĊ ciemno w gáowach ludzkich
i ludzie nie widzą dróg, którymi naleĪy
postĊpowaü. Jest ciemno w naszej
OjczyĨnie. Starajmy siĊ i zabiegajmy
o ĞwiĊtoĞü, zwáaszcza Īe dziĊki Janowi Pawáowi II, otrzymaliĞmy tak wielu
naszych rodaków wyniesionych na
oátarze. Tylko trzeba ich poznaü,
przeczytaü ich Īyciorysy. Trzeba powróciü do czytania Pisma ĞwiĊtego, do
czytania Īyciorysów ĞwiĊtych na kaĪdy dzieĔ. Trzeba oczyĞciü naszą
wyobraĨniĊ i pamiĊü od skojarzeĔ i obrazów, które niosą uzaleĪnione od
pieniĊdzy przedsiĊbiorców i handlarzy Ğrodków odurzających wspóáczesne masmedia. Gdyby wiĊc tak czĊĞciej siĊgaü do prasy i ksiąĪki
katolickiej. Cieszmy siĊ Radiem Maryja i radiami diecezjalnymi, a takĪe Telewizją TRWAM i korzystajmy z nich,
bo to jest tak bardzo waĪna dla nas
odtrutka od tego wszystkiego co niszczy nasze sumienia. Wiele byü moĪe
upáynie czasu zanim oczyĞcimy naszą
indywidualną i zbiorową wyobraĨniĊ,
ale zacząü jest juĪ najwyĪszy czas.
Jest jeszcze jeden w tym roku motyw
o którym zapomnieü siĊ nie godzi. Jest
to záoty Jubileusz Jasnogórskich
ĝlubów Narodu, których tekst przygotowaá Sáuga BoĪy, ks. kardynaá
Stefan WyszyĔski, bĊdący wtedy na
odosobnieniu. W ich treĞci znajdujemy kolejny przejaw zatroskania o trzeĨwoĞü naszego narodu. W uroczystoĞü
Matki BoĪej CzĊstochowskiej przed
piĊüdziesiĊciu laty, zgromadziáo siĊ na
Jasnej Górze ponad milion pielgrzymów.
Pierwszy raz w historii w takiej liczbie. Na Waáy Jasnogórskie wyniesiono Wizerunek naszej Matki i Królowej
i przy Jej Sercu nasi rodacy skáadali

Ğlubowanie: „Wielka Boga Czáowieka
Matko. Oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci. Stajemy znów przed
Tobą, peáni tych samych uczuü miáoĞci, wiernoĞci i nadziei, jakie oĪywiaáy
ongiĞ ojców naszych”. A skoro tak,
to z jeszcze wiĊkszą ufnoĞcią zwrócono siĊ do Matki: „Oddajemy Tobie
szczególnym aktem miáoĞci kaĪdy polski dom, kaĪde polskie serce”.
Zobowiązano siĊ takĪe stoczyü „pod
Twoim sztandarem najciĊĪszy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieü walkĊ lenistwu
i lekkomyĞlnoĞci, marnotrawstwu,
pijaĔstwu i rozwiązáoĞci”. A naród
zgromadzony u stóp Matki BoĪej odpowiadaá: „przyrzekamy!”. I to nas
zobowiązuje do dzisiaj. WiĊc pytam
Was, tutaj zgromadzonych: czy przyrzekacie wypowiedzieü walkĊ pijaĔstwu – Przyrzekamy! – odpowiedzieli
wierni. Pytam powtórnie: czy przyrzekacie wypowiedzieü walkĊ pijaĔstwu
caáą mocą swoich serc – Przyrzekamy. Bogu niech bĊdą dziĊki. Ciebie,
nasza Matko i Królowo, za wstawiennictwem ĝwiĊtych i Báogosáawionych
i Sáug BoĪych, a wiĊc Ğw. Maksymiliana, báogosáawionych Bronisáawa
i Honorata, ksiĊdza Prymasa Tysiąclecia, Jana Pawáa II, przez ázy matek,
dzieci i wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu, Ciebie, nasza Matko i Królowo, prosimy, daj nam moc,
abyĞmy wyzwolili siĊ z naáogu pijaĔstwa i nadal czuwaj nad nami. W Twoje rĊce skáadamy naszą przyszáoĞü
i naszą przeszáoĞü, nasze rodziny,
naród i KoĞcióá Syna Twojego.
Nie opuszczaj nas. Amen.
Jest to kazanie do gáĊbokiego zastanowienia siĊ nad problematyką tu
poruszoną, nad naszym podejĞciem do
alkoholu, nad naszą odpowiedzialnoĞcią za kaĪdy wznoszony toast.
Po „Wyznaniu wiary”, w modlitwie
wiernych podane byáy róĪne intencje.
Jedną z tych intencji odczytaáa nasza
máoda parafianka, Kasia Lorens, studentka. W tym miejscu trzeba zauwaĪyü, Īe do Miejsca Piastowego dziĊki
Rodzinie Radia Maryja wyruszyáo kilka autobusów wiernych z róĪnych
parafii Sanoka i okolic. Tą drogą skáadam serdeczne podziĊkowania za trud
zorganizowania tej pielgrzymki.
Uporządkowaá i z taĞmy
magnetofonowej przepisaá ks. Andrzej Skiba
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Pielgrzymując do tronu
Jasnogórskiej Pani
Jak co roku 4 lipca z Leska wyruszyáa grupa Ğw. Andrzeja Boboli,
wchodząca w skáad przemyskiej pieszej pielgrzymki do naszej Matki,
Królowej Polski.
W tym roku po raz pierwszy dzieĔ
wczeĞniej, tj. 03-07-06 z Ustrzyk Dolnych wyruszyli pątnicy w liczbie
20 osób z kapáanem na czele, aby pielgrzymowaü do CzĊstochowy. Kilkunastu pątników z Sanoka co roku doáącza w Strachocinie, kilku w Komborni
i tak w grupie 115- osobowej idziemy
z intencjami, niesiemy nasze troski,
proĞby i podziĊkowania do naszej
Matki Jasnogórskiej. W grupie idzie
szeĞciu kapáanów, oĞmiu kleryków,
oraz siostra przeáoĪona ze Strachociny – Agata Bujak. 5 lipca o godzinie
7:00 w koĞciele pw. ĝw. Katarzyny
w Strachocinie Msza ĞwiĊta: intencja
„AbyĞmy wiĊcej cenili dar áaski
uĞwiĊcającej”. OprawĊ Mszy ĞwiĊtej
przygotowaáa diakonia w skáadzie:
saksofon, skrzypce oraz 8 gitar, która

towarzyszyáa nam codziennie Ğpiewając „ProwadĨ nas, prowadĨ nas Ğw.
Andrzeju Bobolo. ProwadĨ nas, prowadĨ ku Ğwiatáu Chrystusa”.
Po Mszy ĞwiĊtej wyruszamy Ğpiewając godzinki ku Niepokalanemu Sercu Maryi. Temat dnia: „ĝluby Jasnogórskie” – Matko àaski BoĪej,
przyrzekamy strzec w duszach polskich daru áaski uĞwiĊcającej, jako Ĩródáa BoĪego Īycia. Pragniemy, aby caáy
naród Īyá bez grzechu ciĊĪkiego, aby
áaska uĞwiĊcająca nas umacniaáa na
naszych drogach Īycia. PamiĊtajmy, Īe
Jezus otworzy swoje serce i przemieni
nas, a czysta woda obmywająca nas
w czasie Eucharystii odnowi nasze
Īycie.
Pierwszy odpoczynek przy koĞciele pw. WniebowziĊcia N.M.P. w Jaümierzu, który zostaá ufundowany
w latach 40 – tych XVII wieku przez
ReginĊ Baáową, chorąĪynĊ przemyską.
Drugi odpoczynek z obiadem na plebanii przy koĞciele pw. Matki BoĪej

RóĪaĔcowej we Wzdowie. Po godzinnym odpoczynku wyruszamy w dalszą drogĊ przez MalinówkĊ do Komborni, na nocleg.
Trzeci dzieĔ pielgrzymowania tj.
06-07 zaczĊliĞmy o godzinie 5:50 modlitwą poranną i Ğpiewem.WyruszyliĞmy wielbiąc Boga i MatkĊ NajĞwiĊtszą. Tematem dnia byá „ Dar Īycia”;
(C.d. na s. 12)

Eucharystia w Lesku
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„ĝwiĊta BoĪa Rodzicielko, przyrzekamy staü na straĪy budzącego siĊ Īycia. Dar Īycia uwaĪaü bĊdziemy za
najcenniejszy skarb narodu. Matko –
Dziewico przyrzekamy walczyü
w obronie kaĪdego dziecka i kaĪdej
koáyski, jak ojcowie nasi walczyli
o byt i wolnoĞü narodu, páacąc obficie krwią swoją. Gotowi jesteĞmy raczej ponieĞü Ğmierü, aniĪeli Ğmierü zadaü bezbronnym.”
Na trasie koĞcióá pw. Przemienienia PaĔskiego w Czarnorzekach i postój 30 min. O godz. 10:00 odpoczywamy przy koĞciele p.w. Narodzenia
N.M.P. w WĊglówce, po czym wyruszamy w dalszą drogĊ i dochodzimy
do Wysokiej StrzyĪowskiej, gdzie
w tutejszym koĞciele p.w. ĝw. Józefa
zostaáa odprawiona Msza ĞwiĊta, którą celebrowaá Proboszcz tutejszej parafii. Po liturgii spoĪywamy obiad
ufundowany przez Parafian. NastĊpnie udajemy siĊ w dalszą drogĊ i dochodzimy do koĞcioáa p.w. Biskupa

Pątnicy na Eucharystii w Lesku

Stanisáawa i Matki BoĪej Dobrzechowskiej w Dobrzechowie, gdzie mieliĞmy zgotowane serdeczne przyjĊcie,
za co bardzo dziĊkujemy.
Po przerwie udajemy siĊ na nocleg do Grodziska i RóĪanki oddalonych od Dobrzechowa ok. 6 km., gdzie

na zakoĔczenie dnia w koĞciele p.w.
Niepokalanego Serca N.M.P. oddajemy siĊ pod Jej opiekĊ.
Tak zakoĔczyliĞmy pierwsze
trzy dni pielgrzymowania do tronu
Jasnogórskiej Pani.
( C.d.n.)
àucja Rocha

Grupa Ğw. Andrzeja Boboli w drodze
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