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„ Kto we Mnie wierzy,
ma Īycie wieczne.
Jam jest chleb Īycia”
J 6, 47 - 48
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Pokarm na drogĊ
i wtedy Eliasz podejmuje dalsze
dziaáania wedáug BoĪego zamysáu.
„Mocą tego pokarmu szedá 40 dni
i 40 nocy” (1 Krl 19,8). Po co aĪ tyle,
skoro kraj Izraela jest niewielki i moĪna go pieszo przejĞü przez 4 – 5 dni?
Liczba ta jest symboliczna, wedáug

Ğw. Augustyna oznacza caáe Īycie
ziemskie, w czasie którego wĊdrujemy
jako „pielgrzymi z daleka od Pana”
i w czasie którego musimy znosiü udrĊkĊ na tym Ğwiecie. MoĪna wiĊc zaryzykowaü stwierdzenie, Īe Pan Bóg
cudownym pokarmem umocniá Eliasza
nie tylko na 40 dni, ale na caáe jego
Īycie, aby juĪ nigdy siĊ nie zaáamaá,
aby do koĔca wiernie wypeániá misjĊ
powierzoną mu przez Boga.
Popatrzmy teraz na nasze Īycie.
Jest ono dáugą drogą, mierzoną miarą
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W NUMERZE

Prorok Eliasz, ukazany w dzisiejszym I czytaniu, to postaü wyjątkowa
w dziejach Izraela. ĝmiaáo moĪna
powiedzieü, Īe naleĪy do najwiĊkszych
postaci Starego Testamentu wraz
z Abrahamem, MojĪeszem, Dawidem
czy Salomonem. „Powstaá prorok,
wielki jak ogieĔ, a jego imiĊ páonĊáo
jak pochodnia” (Syr 48,1) – wychwala go Pismo ĞwiĊte. W czasach
odejĞcia od kultu Boga prawdziwego stanąá w obronie
wiary. Napominaá
króla Achaba
i jego przewrotną
ĪonĊ Izebel, czyniá
znaki i cuda, sprowadzaá
suszĊ
(1 Krl 17,1-7), rozmnaĪaá poĪywienie (1 Krl 17,
8-16), nawet
wskrzeszaá
umaráych (1 Krl
17,17-24). Naraziá
siĊ na
gniew
królewskiej
p a r y
i musiaá uciekaü na
pustyniĊ. Tam, o czym
mówi dzisiejszy fragment, przeĪywa prorok chwile sáaboĞci.
ZniechĊcony, nie widząc sensu
swego trudu, prosi Boga o Ğmierü.
Jednak Pan Bóg nie opuszcza swoich
wybranych. Eliasz zostaje w cudowny sposób nakarmiony przez anioáa
(1 Krl 19,5-6), jednak jeszcze dalej trwa
w zniechĊceniu. Potrzebuje powtórnej
zachĊty: „WstaĔ, jedz, bo przed tobą
dáuga droga” (1 Krl 19,7). Ta proĞba
niebieskiego posáannika jest juĪ
skuteczna. Prorok odzyskuje nowe siáy
i mocą tego pokarmu idzie przez 40 dni
i nocy do BoĪej góry Horeb, gdzie ma
kolejne widzenie Boga, który objawia
siĊ w áagodnym powiewie wiatru

czasu, trwa kilkadziesiąt lat, jak mówi
psalmista: „siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt, gdy jesteĞmy mocni”
(Ps 90,10). „A wiĊkszoĞü z nich to trud
i marnoĞü” (Ps 90,10) – dodaje za chwilĊ z pesymizmem. Czasami jesteĞmy
podobni do zniechĊconego Eliasza,
który Ğcigany przez wojowników
króla káadzie siĊ na ziemiĊ i nie chce
Īyü. Tak czĊsto ustajemy w drodze i nie chce siĊ nam juĪ
podejmowaü wysiáku, aby
w kaĪdym poáoĪeniu
Īyciem uwielbiaü Boga.
Jezus nie zostawia nas jednak
samych. I nam daje
duchowy, nadprzyrodzony pokarm.
„Jam jest chleb
Īycia” (J 6,48).
„To jest chleb,
który z nieba
zstĊpuje, kto
go spoĪywa
nie umrze”
(J 6,50) – mówi
wiĊcej dzisiejszej
Ewangelii. Co wiĊcej to On sam jest tym pokarmem. „Ja jestem chlebem
Īywym” (J 6,51a) – jest nim:
„moje Ciaáo za Īycie Ğwiata”
(J 6,51b).
„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciaáo
moje” (Mt 26,26) – mówi do nas Pan
Jezus kaĪdego dnia. Eliasza anioá musiaá dwa razy wzywaü do podjĊcia
wysiáku i wyruszenia w drogĊ. Nas
Pan prosi wiele, wiele razy, kaĪdego
dnia, abyĞmy spoĪyli Jego pokarm
i wyruszyli w drogĊ. DrogĊ, która trwa
„40 dni i nocy”, czyli przez caáa
doczesnoĞü, aĪ po kres Īycia i kres
istnienia Ğwiata. Tylko ci, którzy
zaufali Panu i posilają siĊ Jego pokarmem dotrą szczĊĞliwie do celu.
Ks. Tomasz Grzywna
KoĞciól Ğw.Jakuba w Lewoczy......14
Koncerty zespoáu Soul ..................15
Pielgrzymując do Tronu
Jasnogórskiej Pani....................15
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Na stepach Kazachstanu
Rozmowa z ks. Piotrem LipiĔskim
o jego wakacyjnym wyjeĨdzie do Kazachstanu
- Skąd wziąá siĊ pomysá wakacyjnego wyjazdu do Kazachstanu?
- Od dawna miaáem pragnienie,
aby zobaczyü Īycie KoĞcioáa w innym kraju. O Kazachstanie sáyszaáem
od mojego kolegi, ks. Waldemara
Kluza, który byl tam jako diakon na
praktyce duszpasterskiej w Wielkim
PoĞcie. Ten kraj mnie zaciekawiá
i chciaáem go zobaczyü. Dostaáem
teĪ zaproszenie od ksiĊĪy Piotra
Pytlowanego i Lucjana Pocaáunia
pracujacych w Kazachstanie.
- Jakie parafie odwiedziáeĞ w Kazachstanie?
- Moja podróĪ, z przystankami w àucku i Kijowie na Ukrainie trwala 6 dni.
Po przyjeĨdzie do Astany, nowej stolicy Kazachstanu, spĊdziáem dwa dni
w parafii katedralnej, jednej z dwóch
w tej blisko 800 tysiĊcznej metropolii.
Proboszczem i dziekanem jest tam ks.
Piotr Pytlowany, pochodzacy z Dydni
koáo Brzozowa. Nasi parafianie pamietają go sprzed kilku lat, kiedy to goĞciá
w sanockiej farze prosząc o wsparcie
dla koscioáa w Kazachstanie. Przekazaá mi wiele ciekawych spostrzeĪeĔ
o zyciu kraju, w którym pracuje juĪ
11 lat. W tej parafii mieszka biskup
Tomasz Peta, nazywany powszechnie
„ojcem Tomaszem”. Poznaáem takĪe:
o. Jeana Marca Stoopa, ks. Aleksandra Fixa, pochodzenia niemieckiego,
urodzonego i wychowanego w Kazachstanie, diakona Wojciecha

Astana

z Polski odbywajacego roczną praktyke w Astanie, kleryka z Seminarium
w Karagandzie, o. Rolanda - Szwajcara, oraz ks. Stiepana z Koscioáa greckokatolickiego. Z ks. Lucjanem i jego
mamą odwiedzilismy takĪe w Szortanadach ks. Jarosáawa Sáowy, który
przyjąá nas bardzo serdecznie.
Potem pojechaáem do Oziornoje,
maáej wioski 400 km na póánoc od stolicy, gdzie proboszczem jest ks. Lucjan
PocaáuĔ, równiez pochodzacy z Dydni, a nasz dawny sanocki wikariusz.
U niego przebywaáem trzy tygodnie.
Odprawiaáem Msze Ğw. na wioskach
dojazdowych z parafii, spowiadaáem,

Dzieci z ochronki na stepowej drodze

spotykaáem siĊ z ludĨmi. 30 km. od
Oziornoje znajduje sie parafia w Kelerówce, gdzie proboszczem jest
ks. Józef Stawarki, w Kokczetawie
z kolei pracuje ks. Jerzy Ziaja – obaj
pochodzący z naszej diecezji. Miaáem
okazje ich poznaü a ks. Józefa parokrotnie odwiedziü.
- Jak Īyją ludzie w Kazachstanie?
- Ks. Lucjan powiedziaá mi, ze Kazachstan zawiera w sobie „wiele Ğwiatów”,
przede wszystkim dwa: bogata, nowoczesna, na zachodnioeuropejską
modáĊ stolicĊ AstanĊ oraz prowincje,
która nie doĞwiadcza jeszcze skutków
przemian gospodarczych. Niekiedy
moĪe siĊ nam wydawaü, Īe za naszą
wschodnią granicą koĔczy siĊ cywilizacja. To niesprawiedliwy stereotyp.
Przekonaáem siĊ o tym bĊdąc w Kijowie, Moskwie i wáasnie w Astanie.
AstanĊ moĪna nazwaü wielkim placem
budowy. Miasto zaprojektowane jest
przestrzennie na planie drzewa,
z korzeniami, pniem i rozáozystymi gaáeziami. MoĪna powiedzieü, Īe wyrosáo w ciagu ostatnich kilku lat. Nie tak
dawno liczyáo 100 tys. mieszkaĔców
teraz okoáo 800 tyĞ. Jadąc, co chwilĊ
sáyszĊ od ks. Piotra i Lucjana: „tego
rok temu nie byáo, ta droga jest od niedawna, tutaj nie tak dawno nie byáo
nic”. Budynki rządowe oĞwietlone
(C.d. na s. 4)
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KoĞcióá Matki BoĪej Królowej Pokoju w Oziornoje

(C.d. ze s. 3)
są kolorowymi swiatáami, które na
dodatek co chwile zmieniają barwĊ
(wschodni przepych), widziaáem
meczet, synagogĊ, wysokie áadne bloki, fontanny, szerokie wielopasmowe
ulice. Miasto jest przepiĊkne nocą.
Wszystkie pieniądze inwestuje sie
w stolicĊ. Jednak ogólnie kraj sie rozwija. Ale Astana to Kazachstan dla
goĞci. W tym roku rząd Kazachstanu
miaá problem. Baryáka ropy byáa
w Ğwiecie droĪsza niĪ planowano
w budĪecie. A poniewaĪ Kazachstan
dysponuje ogromnymi záoĪami tego
surowca, nie wiedziano, co zrobiü
z pieniĊdzmi.
Prowincja to inny swiat. ĩycie na
wiosce poznaáem w Oziornoje, które
jest specyficzną wioską, bo w 90 %
zamieszkaáa przez Polaków. Ludzie ci
zostali przywiezieni w 1936 roku
z terenu zachodniej Ukrainy przez
„wáadzĊ radziecką”. Ta polska wioska
wyróĪnia siĊ pozytywnie w stosunku
do innych z tego terenu. Ludzie, choü
Īyją skromnie dbają o porządek
i wygląd swoich gospodarstw.
W pierwszych dniach dziwiáo mnie,
czemu na przykáad nie wymienią zniszczonych drewnianych ogrodzeĔ, ale
potem przyszáa odpowiedĨ – przecieĪ
tu nie ma drzew. A poza tym to kosztuje. Utrzymują sie z rolnictwa –
w kaĪdym domu są krowy. W Oziornoje są dwie „Ğwiete godziny”: 13 i 20,
kiedy to krowy schodza z wypasu.
Opowiadano mi o zabawnym epizodzie, kiedy to przyjechaá ks. Prymas

GlĊmp. PoniewaĪ siĊ spóĨniá; kiedy
przyszedá, koscióá byá niemal pusty –
wszyscy musieli pójĞü do krów. To jest
ich Īycie. Ludzie dzierzawią swoje pola
wielkim przemysáowcom rolniczym.
Po upadku koáchozu indywidualnych
gospodarzy nie staü na posiadanie
drogiego sprzetu rolniczego.
- Jak wyglada Īycie religijne
w Kazachstanie?
- NaleĪy pamietaü, Īe Kazachstan jest
krajem byáego bloku radzieckiego.
Przyniosáo to oczywiste skutki
w postaci laicyzacji spoáeczenstwa.
SpoáecznoĞü Kazachstanu to tylko
w 50 % rodowici Kazachowie, bĊdący
muzuámanami, reszta to zesáaĔcy
z róĪnych krajów i dobrowolna
emigracja, bĊdąca mieszanką okoáo 100
narodowoĞci.
Rząd Kazachstanu nie czyni Īadnych trudnosci w Īyciu religijnym
obywateli, takĪe chrzescijan. Najwiekszym tego wyrazem byáo niezwykle
serdeczne przyjĊcie w 2001 roku Jana
Pawla II. Po tej wizycie Kazachowie
zaczĊli kojarzyü katolików z Papiezem.
Pewna siostra wspominaáa, Īe po
smierci Jana Pawla II podeszáa do niej
na dworcu pewna kobieta skáadając
wyrazy wspóáczucia. Prezydent
Kazachstanu dba o dobre relacje
z wszystkimi religiami. Zorganizowaá
np. miedzyreligijne spotkanie. W stolicy ma byü wybudowana swiątynia
dla wszystkich religii. Katolicy stanowią niewielki odsetek populacji.
W stolicy są dwie parafie, które tworzy kilkaset osób. Wsród nich nie ma

prawie wcale rodowitych Kazachów.
NaleĪy dodaü, iĪ Koscióá katolicki
moĪe swobodnie prowadziü swą dziaáalnoĞü pod warunkiem, Īe nie jest ona
kierowana w wyraĨny sposób do ludnoĞsci muzuámaĔskiej.
- A jak wygląda codziennoĞü duszpasterska?
- ĩycie parafialne poznaáem przede
wszystkim przez pryzmat Oziornoje,
które odgrywa bardzo waĪną rolĊ dla
Īycia religijnego caáej diecezji. Parafia
ta ma rangĊ Sanktuarium pw. Matki
BoĪej Królowej Pokoju. PrzytoczĊ sáowa máodego cháopaka z Kazachstanu:
„Czym Mekka dla muzuámanów tym
Oziornoje dla máodzieĪy katolickiej”.
Co roku odbywa siĊ tam tzw. „SwiĊto
MáodzieĪy”, w którym uczestniczy
okolo 400 máodych katolików. Wielu
z nich przyjeĪdĪając na te kilka dni
pokonuje ponad tysiąc kilometrów –
są to dla nich dni rekolekcji, wspólnoty. Zapraszani są kapáani z róĪnych
stron Ğwiata, których nazwiska znane
są w Īyciu koscioáa powszechnego.
W przyszáym roku ma odbyü siĊ tam
pierwsze Azjatyckie Spotkanie
MáodzieĪy Katolickiej. Ks. Lucjan
i 4 siostry sáuĪebniczki mają pod opieką 12 wiosek. Najdalsza oddalona jest
o ponad 60 km. Codziennie jest sprawowana Msza Ğw. w Oziornoje, a na
wioskach przynajmniej raz w miesiącu. W roku szkolnym máodzieĪ i dzieci
przychodzą do parafii na katecheze,
która wygląda inaczej niĪ u nas.
Najpierw mają czas na zabawĊ, potem
jest wáasciwa katecheza, która przypomina chyba bardziej spotkanie grupy formacyjnej, przed pójsciem do
szkoáy dostają coĞ do jedzenia. Siostry i ks. Lucjan udają sie takĪe z katechezą do wiosek. Spotykają sie tam
z doroslymi, dzieümi i máodzieĪą. Opowiadano mi np. o chrzcie 70 letniej
kobiety. Do I Komunii Ğw. przystepuje ten, kto jest przygotowany. MoĪe
byü to dziecko, ale jest czymĞ normalnym, Īe jest to máodzieĪ w wieku naszych gimnazjalistów. Siostra Joanna
z Kelerówki opowiadaáa mi o matce
i 3 córkach z Kazachstanu, które
wszystkie wstąpily do zakonu. TakĪe
z Oziornoje pochodzi wdowa, która
w wieku okolo 60 – 70 lat wstąpiáa
do Karmelu. W parafii ks. Lucjana
bardzo spodobaáo mi sie zaangaĪowanie máodzieĪy. Codziennie o 22.45
(proszĊ siĊ nie dziwiü tą godziną bo
tam sáoĔce zachodzi póĪniej) przycho-
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dzą do koĞcioáa na modlitwĊ – koronkĊ i rachunek sumienia. Na wakacjach
byáo ich czasem kilkoro czasem kilkanaĞcioro. Pomagają w katechizacji
máodszych dzieci, animują liturgiĊ
Mszy Ğw. czymĞ bardzo pieknym
w Īyciu tej wspólnoty jest codzienna
adoracja Najswietszego Sakramentu,
w osobnej kaplicy. Starsze kobiety
máodziez, ksiądz i siostry trwają na
adoracji od 10.00 do 18.00. Na terenie
parafii znajduje sie osobny domek,
w którym jest prowadzona formacja
dziewcząt pragnacych wstapiü
do zgromadzenia sióstr sáuĪzebniczek.
Siostry prowadzą takĪe ochronkĊ
dla dzieci.
- Jak wyglada krajobraz w Kazachstanie?
- ĝmialismy sie, ze Oziornoje ma najwiekszy na swiecie plac przykoĞcielny, bowiem za progiem koscioáa
rozciaga siĊ step – równina po horyzont. Wielka czĊĞü tego stepu jest
przeznaczona pod uprawĊ zbóz.
Na stepie pojawiaja sie tzw. „posadki”, sztucznie zasadzone drzewa
w linii prostej, które chronią przed
Ğniegiem i wiatrem. W krajobraz tej

wioski wpisują siĊ dwie góry widoczne na horyzoncie, oddalone od siebie
o 60 km – Sopka WoáyĔska i Madzar
Sopka. Ciekawostka jest, ze Sopka
WoáyĔska jest, jak twierdzą niektórzy,
centralnym punktem Eurazji. Zachody
sáoĔca trzeba po prostu zobaczyü.
Ciekawym doswiadczeniem byáo dla
mnie przeĪycie burzy na stepie. Moim
wybawcą byá wtedy ks. Lucjan, który
widząc, co sie dzieje na niebie w porĊ
wyjechaá po mnie „Gazelką”. Kazachstan jest 9 razy wiekszy od Polski, stąd
sam w sobie jest róznorodny. Są tam
góry o wysokosci ponad 6000 m.,
pustynia, Morze Kaspijskie, wielkie
jeziora.
- Jakie wspomnienia pozostaáy
w twoim sercu z podróĪy do Kazachstanu?
- Urzekáy mnie naturalne serdeczne
relacje pomiedzy kapáanami, siostrami
zakonnymi i ludĨmi. U ks. Lucjana,
z jego mamą, która ugotowaáa nam
pierogi (razem wrócilismy do Polski)
siostrami Adrianną, Urszulą, Olgą
i Wierą czuáem siĊ jak u siebie. TakĪe
bp. Tomasz Peta nieprzypadkowo
nazywany jest „ojcem Tomaszem”,

poniewaĪ w bardzo ciepáy, naturalny
chciaáoby sie powiedzieü normalny
sposób traktuje kapáanów siostry
zakonne i Ğwieckich. Wielu wiernych
przyjeĪdĪa z bardzo daleka, aby uczestniczyü w nieustannej adoracji
NajĞwiĊtszego Sakramentu w katedrze
w Astanie. Mają wtedy zapewniony
nocleg i posiáek przy tym samym stole, co Ojciec Tomasz i pozostali kapáani. W sercu pozostanie mi spotkanie
z máodzieĪą i starszymi, którzy ze wzruszeniem wspominali dni deportacji
sprzed dokáadnie 70 lat. A poza tym
step, zachodzace sáoĔce, sáodkie
arbuzy i kazachskie sáodycze.
Te wspomnienia na pewno zapadáy
mi w pamieci i pozostaną w sercu.
- Bóg zapáaü za rozmowĊ
PoniĪej na proĞbĊ ks. Piotra
zamieszczamy nr konta bankowego
parafii ks. Lucjana Pocaáunia w Oziornoje. BĊdziemy wdziĊczni za kaĪdą
pomoc materialną na rzecz pracy
duszpasterskiej w Kazachstanie
Lucjan PocaáuĔ, PKO S.A. I o. w Sanoku 2812 4023 40 1111 0000 3198 8078

Odwiedziny
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19 Niedziela zwykáa – 13.08.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe odprawimy dziĞ o godzinie 17:30.
2. We wtorek, 15 sierpnia, wypada
UroczystoĞü WniebowziĊcia NajĞwiĊtszej Maryi Panny. Godziny odprawiania Mszy ĞwiĊtych pozostają
bez zmian, tak w parafii jak i na dojazdach, jak w czasie wakacji. Jest to porządek niedzielny. Po kaĪdej Mszy
ĞwiĊtej bĊdziemy ĞwiĊciü kwiaty, owoce czy zioáa. Tradycyjnie w tym dniu
organizujemy pielgrzymkĊ do Starej
Wsi. WyjĞcie z naszego koĞcioáa

o godzinie 4:00. Po zakoĔczeniu Mszy
ĞwiĊtej w Starej Wsi bĊdzie podstawiony autobus.
3. Informujemy, Īe w przyszáym
tygodniu w naszej parafialnej gazetce
bĊdzie artykuá na temat Caáunu TuryĔskiego, którego kopia goĞciáa na terenie naszej parafii od 2 do 9 sierpnia.
BĊdzie takĪe podana jego historia. JuĪ
dziĞ zachĊcamy do lektury (podobnie
teĪ i kaĪdej gazetki, zwáaszcza artykuáów na temat sanktuariów naszej
archidiecezji).

Caáun jest páachtą lnianego páótna o dáugoĞci 437 cm i szerokoĞci 111cm,
na której odcisnĊáy siĊ, jak w zwierciadle, obie strony ciaáa Czáowieka poddanego torturom, biczowanego i ukrzyĪowanego. Nie ma na nim Ğladu lakierów,
farb ani przypalania. Szczególną cechą odciĞniĊtego wizerunku jest to,
Īe ma on wáaĞciwoĞci negatywu fotograficznego.

Intencje w tygodniu
14-20.08.2006 r.
Poniedziaáek, 14.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 + Kazimierz, Petronela, Katarzyna, Józef.
7.30 .........................................................
18.00 + Jan .
Wtorek, 15.08 – UroczystoĞü
WniebowziĊcia NMP
6.30 o zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla Marii.
8.00 + Katarzyna .
9.30 dziĊkczynna w intencji s. Renaty
z okazji I rocznicy Ğlubów wieczystych
z proĞbą o zdrowie i bá. BoĪe.
11.00 o zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla Marii.
12.30 za parafian.
18.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
20.00 o zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla mieszkaĔców ul. Kopernika
blok 10, klatka 8 z okazji nawiedzenia
obrazu N.M.P.
ĝroda, 16.08
6.30 + Jacek, Ewa, Stefan.
7.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.30 .........................................................
18.00 + Anna Wyrzykowska od sióstr.
Czwartek, 17.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 + Ludwik.
7.30 + Adolf,Helena,Eugeniusz,Halina.
18.00 + Kazimierz Woáoszczak.
Piątek, 18.08
6.30 o zdrowie, potrzebne áaski i dary
Ducha ĝw. dla kapáanów pracujących
w parafii od róĪy Ğw. Maksymiliana.
7.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.30 .........................................................
18.00 + Bolesáaw Czopor.
Sobota, 19.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 + Bolesáaw Skiba
7.30 + Bolesáaw, Maria
18.00 + Olga i Piotr
Niedziela, 20.08
6.30 za parafian.
8.00 + Katarzyna.
9.30 + Rodzice: Henryka (f) i Emilian
Michniowscy.
11.00 + Walerian i Ludwika (f).
12.30 + GraĪyna.
17.30 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe.
18.00 o zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla Marii.
20.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
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Nasze sanktuaria

Pielgrzymując do sanktuarium
Matki BoĪej Pocieszycielki Strapionych
do Wielkich Oczu
W naszych, poáudniowych stronach maáo sáyszymy o sanktuarium
Matki BoĪej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach. Zapewne
mielibyĞmy trudnoĞci z umiejscowieniem tego sanktuarium. W Roku Wielkiego Jubileuszu ukazaáa siĊ ksiąĪka
autorstwa o. Albina Sroki, franciszkanina pt.: „WIELKIE OCZY. Sanktuarium Matki BoĪej Pocieszycielki Strapionych”, liczącej sobie 142 strony.
Z tej ksiąĪki pragnĊ zaczerpnąü wiadomoĞci na temat tej miejscowoĞci,
parafii i kultu cudownego obrazu Matki BoĪej. Nie wszyscy mają dostĊp do
tej ksiąĪki i nie wszyscy mają czas, aby
w caáoĞci ją przeczytaü. Otrzymaáem
ją od naszego ksiĊdza Ireneusza Drewniaka, który bĊdąc u swoich krewnych
przywiózá mi tĊ ksiąĪkĊ – przewodnik.
BĊdzie to jakby powaĪniejsze streszczenie. Zapraszam do lektury.
Osada Wielkie Oczy, podobnie jak
i szereg innych miejscowoĞci, spowita jest mrokiem tajemniczoĞci i owiana legendą. Wedáug tejĪe legendy nazwa „Wielkie Oczy wywodzi siĊ „od
dwóch stawów poáoĪonych za osadą
(obecnie juĪ nie istniejących) przedzielonych zalesioną górzystą groblą.
Gdy stawy oglądaáo siĊ z oddali, lustra wody wyraĨnie Ğwieciáy i przypominaáy twarz czáowieka o wielkich
oczach”. Z tej legendy áatwo juĪ byáo
wyprowadziü nazwĊ osady, która póĨniej – za czasów Michaáa Korybuta
WiĞniowieckiego – w roku 1671 staáa
siĊ miasteczkiem, a obecnie jest wioską, która leĪy niedaleko Lubaczowa,
w pobliĪu granicy polsko – ukraiĔskiej.
Jest tam dom zakonny sióstr boromeuszek, które prowadzą Dom Opieki, są
ruiny dwudziestowiecznej cerkiewki
i dziewiĊtnastowiecznej synagogi.
Osada ta byáa wáasnoĞcią wielu sáawnych rodów, jak: Tarnowskich, Fredrów, Ostrogskich, Modrzewskich.
Potomek tego ostatniego, Andrzej
Modrzewski, ufundowaá tu klasztor
dominikanów. Byáo to miasteczko
o charakterze handlowo – obronnym,
posiadającym wáasny herb „Ryba”.

Przy niewielkim rynku znajdowaá siĊ
koĞcióá. Byá teĪ okazaáy dwór obronny. WáaĞcicielami tego miasteczka byli
takĪe àaszczowie, Potoccy, Lubomirscy, niemieccy baronowie Hagenowie,
a potem adwokat przemyski dr Karol
Czerny (od 1890). W miasteczku byáo
dwie szkoáy, liczne urzĊdy, dobrze rozwiniĊte rzemiosáo i przemysá gorzelniany, garbarski, cegielniany, rzeĨniczy
i máynarski. Szkoáa parafialna znana juĪ
byáa w XVIII wieku, a jej nauczycielami byli organiĞci z koĞcioáa ojców dominikanów. W roku 1872 do Wielkich
Oczu przybyáy siostry dominikanki,
które zamieszkaáy przy ochronce prowadząc Dom Opieki, rodzaj hospicjum
dla chorych i ubogich. W roku 1883
opuĞciáy jednak tĊ placówkĊ, a na ich
miejsce przybyáy siostry boromeuszki, które rozwinĊáy szeroką dziaáalnoĞü. Prowadziáy czteroklasową szkoáĊ, szkoáĊ gospodarstwa domowego,
pensjonat dla dziewcząt, wybudowaáy dom zakonny, opiekowaáy siĊ sierotami, ludĨmi starszymi i schorowanymi. SáuĪyáy Polakom, Rusinom
i ĩydom. W szkole powszechnej siostry pracowaáy do roku 1954, ale jako
„osoby przynaleĪące do stanu
duchownego” musiaáy opuĞciü tĊ placówkĊ oĞwiatowo – wychowawczą.
Potem przyszedá kres dziaáania w Domu
Starców. Prowadziáy jednak Dom dla
Dzieci Szczególnej Troski.
Po wybuchu I wojny Ğwiatowej do
miasteczka przybyáo sowieckie wojsko, co nie sprzyjaáo rozwojowi miasta, ale jego upadkowi, do czego przyczyniáy siĊ krwawe, wyniszczające
ludnoĞü walki, epidemie tyfusu i cholery. W 1929 roku Wielkie Oczy opuĞcili dominikanie, a w roku 1935 miasto straciáo prawa miejskie. W okresie
miĊdzywojennym wiĊkszoĞü stanowili
Polacy wyznania rzymskokatolickiego, których w roku 1923 byáo 768, grekokatolików byáo 297, a wyznawców
MojĪeszowych 487. Do narodowoĞci
polskiej przyznawaáo siĊ aĪ 1251 osób.
Potem przyszáa okrutna II Wojna ĝwiatowa, pacyfikacja hitlerowska, krwa-

wa dziaáalnoĞü band UPA w roku
1944. Czas Polski Ludowej takĪe
nie sprzyjaá trosce o dawne paáace czy
Ğwiątynie.
Wiemy, Īe juĪ w roku 1667 do Wielkich Oczy zostali sprowadzeni dominikanie. Nie prowadzili jednak parafii.
W roku 1740 biskup pomocniczy diecezji cheámskiej Józef Antoni àaszcz,
konsekrowaá nowy koĞcióá pod wezwaniem Niepokalanego PoczĊcia NajĞwiĊtszej Maryi Panny i Ğw. Andrzeja
Apostoáa. Parafia istnieje tu od roku
1784. Ze wzglĊdu na powaĪne braki
kadrowe oraz z niemoĪnoĞci utrzymania siĊ, w roku 1926 dominikanie opuĞcili Wielkie Oczy. W trzy lata póĨniej
pieczĊ nad tą parafią przejĊáa diecezja
przemyska. KoĞcióá jest barokowy,
zbudowany z cegáy, o wysokiej i szerokiej fasadzie. Do koĞcioáa dobudowany jest klasztor. Wewnątrz jednonawowego koĞcioáa znajduje siĊ szeĞü
figur: Chrystusa Pana, Matki BoĪej,
Ğw. Józefa, Ğw. Barbary, Ğw. Antoniego z Padwy i Ğw. Stanisáawa Kostki.
Ciekawym elementem tej Ğwiątyni jest
XVIII – wieczny fresk, czyli obraz malowany wprost na murze, a który ukazuje MaryjĊ z Dzieciątkiem Jezus na
rĊku. Jest on doĞü znacznych rozmiarów: 140/103 cm. Przedstawia on
MaryjĊ „z trzema czerwonymi róĪami”,
które trzyma w prawej rĊce. Wyrastają
one z jednej gaáązki. Lewą rĊką podtrzymuje Jezusa, który w lewej rĊce
trzyma ksiĊgĊ, a prawą lekko uniesioną zwiastuje zwyciĊstwo i báogosáawi. Autor tego opracowania pisze:
„MiĊkko udrapowana szata Dzieciątka tj. dáuga do stóp sukienka, na caáej
przestrzeni dekorowana záotymi
gwiazdkami, opada na bose stopy.
Gáowy Matki i Syna ujĊto záoto – czerwonymi koronami, zamkniĊtymi záotymi mundusami. Aureole wokóá gáów
są záociste z biaáymi promieniami Ğwiatáa. Twarz i oczy Maryi zwrócone przed
siebie. GáowĊ i caáą postaü Maryi okrywa páaszcz koloru niebieskiego oblamowany záocistą bordiurą. Suknia
(C.d. na s. 8)
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Oátarz z obrazem do koronacji

(C.d. ze s. 7)
Maryi jest czerwona. Na czole welonu
widnieje záocista piĊcioramienna
gwiazda. Twarze i oczy Maryi i Jezusa, zwrócone wprost przed siebie są
spokojne, ale peáne uwagi, dostojeĔstwa i miáosierdzia”.
Pod koĞcioáem znajdują siĊ katakumby, w których kiedyĞ skáadano
doczesne szczątki dominikanów
czy zasáuĪonych ludzi KoĞcioáa. Obok
Ğwiątyni znajduje siĊ dzwonnica z trzema dzwonami, których imiona „Maryja Matka KoĞcioáa”, „Józef” i Anioá
StróĪ”, zwoáują wiernych na ĞwiĊte
zgromadzenie czy teĪ obwieszczają
radosne i smutne wydarzenia. Wokóá
koĞcioáa usytuowanych jest piĊü
niewielkich kaplic, z których dwie
pamiĊtają czasy pierwszych wáodarzy
Ğwiątyni.
W latach 1545 – 1563 obradowaá
Sobór Trydencki. Byáy to juĪ czasy
po wystąpieniu Marcina Lutra,
ale w okresie rozszerzania siĊ reformacji. Choü czasy te nie sprzyjaáy czci
ĞwiĊtych obrazów, a nade wszystko
czci Maryi, to jednak rozwija siĊ kult
Matki BoĪej. Wiek nastĊpny pokazaá
jak wielka w narodzie jest czeĞü dla
Maryi. Byáo to spowodowane takĪe
tym, Īe rodziáy siĊ róĪnego rodzaje niepokoje, prowadzone byáy walki,
a szczególnie wiele do rozsáawienia
czci Matki BoĪej przyczyniá siĊ „potop szwedzki”, w roku 1655. Jej wizerunki pojawiaáy siĊ w koĞcioáach, prywatnych domach, w powstających
kapliczkach, na rozstaju dróg, aby Maryja zabáąkanych wĊdrowców niczym
Przewodniczka prowadziáa do celu
podróĪy czy wĊdrówki, a w koĔcu do
celu Īycia. Wyrazem pogáĊbiania siĊ

czci Matki BoĪej byáy wota wieszane
na obrazach, a potem przy nich oraz
uroczyste koronacje. Wraz z pojawieniem siĊ w CzĊstochowie wizerunku
Matki BoĪej, pojawili siĊ malarze, tak
Ğwieccy jak i duchowni, którzy „pisali” ikony Czarnej Madonny z pociĊtym licem. Zapotrzebowanie na obrazy Matki BoĪej CzĊstochowskiej stale
rosáo, dlatego powstaá nawet cech
malarzy, którzy pod nadzorem paulinów odwzorowywali wizerunki Matki
BoĪej. Obraz jaki znajduje siĊ w koĞciele w Wielkich Oczach jest wáaĞnie
odwzorowaniem obrazu Jasnogórskiego, a dokonaá tego w roku 1613, artysta malarz Franciszek ĝniadecki. Jest
to o tyle waĪne, Īe najczĊĞciej obrazy
malowali artyĞci anonimowi, tak zakonni jak i Ğwieccy. Ów artysta, a nawet i pisarz, utrzymywaá staáy kontakt
z klasztorem paulinów w CzĊstochowie, dlatego nazywano go „malarzem
pauliĔskim”. W sposób dziĞ nieznany obraz ten znalazá siĊ w Wielkich
Oczach, a byü moĪe, Īe z tego samego
Ĩródáa pochodzi obraz Matki BoĪej
w Starej Wsi.
Z punktu ikonografii obraz ten, podobnie jak i jasnogórski oryginaá, naleĪą do typu HODOGETRII czyli PRZEWODNICZKI. Matka BoĪa jest
Przewodniczką po drogach Īycia,
prowadzącą do swojego Syna. Gestem
swojej prawej dáoni wyraĨnie wskazuje na Jezusa, który w lewej rĊce trzyma
ksiĊgĊ Pisma ĞwiĊtego – pewnie EwangeliĊ, a prawą trzyma w geĞcie báogosáawienia. Czasem na niektórych
obrazach tego typu Jezus trzyma
tzw. rotulus czyli zwój biblijny. To Jezus jest DROGĄ. Maryja wskazuje na
tĊ DrogĊ. Szaty Maryi i Jezusa są bar-

dzo kosztowne, zdobione peráami,
a takĪe sznurami korali. Za ojcem Albinem przytoczĊ opis tego obrazu:
„Matka Boska w typie Hodogetrii ma
oprócz wielu innych cech takĪe cechy
Matki BoĪej CzĊstochowskiej, np. bardzo charakterystyczne dwie ciemne,
równolegáe szramy na prawym policzku, przechodzące na szyjĊ. Matka
BoĪa z Wielkich Oczu wyraĨnie
przechyla siĊ w lewo ku Dzieciątku
w geĞcie macierzyĔskiej czuáoĞci,
nieco inaczej niĪ Matka BoĪa CzĊstochowska, przedstawiona frontalnie,
Matka Tragiczna, zastygáa w swoim
przewidywaniu cierpienia Syna.
Dzieciątko z Wielkich Oczu áagodnie
uĞmiechniĊte, nie tak powaĪne jak
Dzieciątko z CzĊstochowy, umieszczone jest na lewym przedramieniu
Matki, która podtrzymuje je mocno,
rozwartymi palcami lewej dáoni. Jej
twarz Ğniada z róĪowymi refleksami
zwáaszcza na policzkach, peána jest
urody, wdziĊku i sáodyczy, tak jakby
artysta malując Ją miaá w pamiĊci sáowa pieĞni: „Caáa piĊkna jesteĞ przyjacióáko moja”. Ta twarz jest powaĪna,
ale nie tak wstrząsająco smutna, jak
oblicze Madonny CzĊstochowskiej.
Oczy mają ksztaát migdaáowaty,
o szczegóáowo opracowanych górnych i dolnych powiekach, lekko nimi
przysáoniĊte, lecz nie zmruĪone tak jak
oczy Matki BoĪej CzĊstochowskiej.
Usta są drobne, ale peáne, ksztaátne.
(…). Dzieciątko zwraca ku Matce lekko uniesioną w górĊ gáówkĊ. Odziane
jest w dáugą biaáą tunikĊ na zielonej
podszewce, ozdobioną wicią roĞlinną
z motywem czerwonych goĨdzików.
(…). Na gáowach Madonny i Dzieciątka widnieją cesarskie korony zamkniĊte, bogato kameryzowane”. Autor opisuje takĪe bardzo dokáadnie wygląd
szat, które są iĞcie królewskie, godne
Maryi i Jezusa. Tym jednak pasjonują
siĊ juĪ znawcy sztuki.
Od samego początku pobytu
Matki BoĪej w Wielkich Oczach w tym
szczególnym obrazie, cieszyá siĊ
on wielką czcią i szacunkiem. Ten kult
z biegiem lat rozwijaá siĊ coraz bardziej.
Wyrazem tego kultu byáy liczne wota,
feretrony, uroczyste odsáanianie
obrazu przy Ğpiewie pieĞni, fanfar,
orkiestry zakonnej i organów, kapeli,
báogosáawieĔstwo obrazem rozmodlonego ludu BoĪego, a w czasie najwiĊkszych Ğwiąt maryjnych wychodzenie
z obrazem na ulice miasta. Przed
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Madonną zanoszono modlitwy w intencji ojczyzny. Ten rys patriotyczny
jest wyraĨnie zarysowany szczególnie
w latach niewoli czy niepokojów
spoáecznych. Do Maryi garnąá siĊ lud
w czasie klĊsk Īywioáowych, trudnych
sytuacji narodowych i spoáecznych,
których nie brakowaáo w ojczystych
dziejach. Szczególnie uroczyĞcie
obchodzone byáy odpusty. W poáowie XVIII wieku Komisja Biskupia
z PrzemyĞla uznaáa ten obraz za cudowny, gdyĪ juĪ wtedy Matka BoĪa
hojnie rozdawaáa swoje áaski. Najtrudniejszy okres w dziejach tego sanktuarium przypadá na lata II Wojny ĝwiatowej. Pisze o. Albin Sroka: „Szatan
rozpĊtaá w ludziach najdziksze instynkty. MieszkaĔcy tych ziem stracili na
zawsze wielu swoich bliskich, jak równieĪ dobytek. W 1942 r. wywieziono
na stracenie ludnoĞü Īydowską.
Wielu mieszkaĔców pozostaáych przy
Īyciu opuĞciáo te strony, lokując siĊ
w innych rejonach Polski. (…). Mordowali hitlerowcy, Sowieci, UkraiĔcy
i Polacy. Motywem zabójstw i zniszczeĔ byáy zaborczoĞü, zemsta, pycha,
gáupota i nieĞwiadomoĞü. Z samych
Polaków i Rusinów straciáo tu Īycie
ponad 100 osób. Zostali zabici w czasie wojny, wywiezieni na zsyákĊ do Rosji, wcieleni do armii sowieckiej, wywiezieni na roboty do Niemiec lub do
obozów koncentracyjnych, zamordowani okrutnie przez nacjonalistów
ukraiĔskich. Ucieczką i ratunkiem
w tych apokaliptycznych czasach pozostaá ludziom Bóg i Matka BoĪa
Wielkoocka, najlepsza Pocieszycielka
Strapionych. LudnoĞü przeĞladowana, chroniąca siĊ w Ğwiątyni i klasztorze, znajdowaáa tu ocalenie”. Po wojnie, po zmianie granic, wĞród
tamtejszej ludnoĞci zapanowaá lĊk
i niepewnoĞü. Do roku 1956 wáadza komunistyczna zabraniaáa urządzania
pielgrzymek do tego sanktuarium.
Sytuacje poprawiáa siĊ nieco dopiero
po dojĞciu Gomuáki do wáadzy. PiĊkny
opis uroczystoĞci WniebowziĊcia
NMP podaje nasz autor: „Niebywale
barwnie i uroczyĞcie obchodzi siĊ
odpust w ĞwiĊto WniebowziĊcia NajĞwiĊtszej Maryi Panny. Wierni przynoszą kwiaty, zioáa i caáe wonne bukiety dla Matki BoĪej Wielkoockiej.
Oátarz tonie w kwiatach, a kaĪdy pragnie, by jego kwietny bukiet przynajmniej dotknąá oátarza Matki BoĪej.
Bukiety te i zioáa wierni zabierają z sobą

do domów, zasuszają je, przechowują
pieczoáowicie, a zióá uĪywają na róĪne
choroby ludzi i zwierząt.
Na MatkĊ BoĪą Zielną zwoĪą na
paradnie ubranych wozach wieĔce
Īniwne wykonane z káosów zbóĪ. KaĪda wieĞ szczyci siĊ piĊknem i precyzją
wykonania swojego wieĔca. (…).
WieĔce pozostają w sanktuarium jako
dar i podziĊka za udane plony”. Przytaczam ten tekst, aby ukazaü, Īe tak
jest po dzieĔ dzisiejszy, Īe nie są to
czasy przebrzmiaáe, które przeĪywamy
z nutką nostalgii.
Wielkim pragnieniem ks. Józefa
Kluza, gorliwego duszpasterza parafii
wielkookiej i czciciela Matki BoĪej,
obecnie przebywającego juĪ na emeryturze, byáa chĊü koronacji Matki
BoĪej. Czyniá on w tym kierunku wiele
kroków, przede wszystkim szerząc kult
Maryi przy kaĪdej nadarzającej siĊ
okazji w ciągu roku, relacjonując
pasterzom diecezji aktualny stan prac
i przygotowaĔ do koronacji, na którą
zgodĊ wyraziá obecny ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Ten wielce upragniony dzieĔ nadszedá 10 czerwca
1997 roku, kiedy to Ojciec ĝwiĊty Jan
Paweá II zawitaá na Podkarpacie,
do Krosna, gdzie kanonizowaá Ğw. Jana
z Dukli oraz ukoronowaá Obrazy
z JaĞlisk, Haczowa i Wielkich Oczu,
aby byáy wyrazem „czci dla Maryi oraz
nadziei, Īe swoim wstawiennictwem
dopomoĪe nam wypeániü wolĊ BoĪą
do koĔca” – powiedziaá obecny juĪ
Sáuga BoĪy.
Po dniu tak wielkim i doniosáym
dla parafii, a takĪe dla caáej diecezji,
nadszedá czas peregrynacji Obrazu

po dekanacie Radymno II, która rozpoczĊáa siĊ juĪ nastĊpnego dnia –
11 czerwca 1997 roku. Trasa prowadziáa poprzez takie parafie, jak: Radymno, Michaáówka, Nienowice, Wietlin,
Moszczany, Laszki, MiĊkisz Nowy,
MiĊkisz Stary, Chotyniec i Korczowa.
6 lipca 1997 roku, przy udziale ksiĊĪy
biskupów, oraz rzeszy wiernych,
odbyáa siĊ intronizacja ukoronowanego Obrazu Matki BoĪej w koĞciele
parafialnym w Wielkich Oczach. Byáa
to uroczystoĞü wieĔcząca starania
o koronacjĊ, kiedy to Maryja udaáa siĊ
do Krosna „z domu w Wielkich Oczach
jako Matka, a wróciáa (…) jako Królowa, bo w koronach”. Byáa to równieĪ
uroczystoĞü jeszcze bardziej zachĊcająca do peánienia woli BoĪej, podobnie jak czyniáa to Maryja: „Niech
mi siĊ stanie wedáug sáowa twego”.
W tymĪe sanktuarium Ğpiewana
jest pieĞĔ „Pocieszycielko Strapionych”:
OsáoĔ nas páaszczem Twojej Opieki,
gdyĞmy samotni i opuszczeni
Nieustającej Matko Pomocy –
Pocieszycielko Strapionych módl siĊ
za nami.
Gdy miecz boleĞci serca przeszywa,
dusze pomroka trwogi ogarnie
bądĨ nam pomocą Pani àaskawa –
Pocieszycielko Strapionych módl siĊ
za nami.
Gdy pod ciĊĪarem padamy KrzyĪa,
sáabi, bezradni i zrozpaczeni
ratuj nas Matko Boska Fatimska –
Pocieszycielko Strapionych módl siĊ
za nami.
Gdy áez páaczącym juĪ nie wystarcza,
(C.d. na s. 10)
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(C.d. ze s. 9)
odchodzą, bliscy, krewni, znajomi
podaj dáoĔ Twoją Matko Najmilsza
–
Pocieszycielko Strapionych módl siĊ
za nami.
Gdy licznym troskom sprostaü nie
moĪna,
problemy dáawią wciąĪ nieustannie
wzbudĨ w nas nadziejĊ Matko Przedziwna –
Pocieszycielko Strapionych módl siĊ
za nami.
Na starych, chorych, ignorowanych
Twych miáosiernych oczu spojrzenie
zwróü Wielkoocka Matko Cudowna

Pocieszycielko Strapionych módl siĊ
za nami.
Twe Sanktuarium po wieczne czasy
nawiedzaü bĊdą zewsząd pielgrzymi
bądĨ Matką Wszystkich Bogarodzico –
Pocieszycielko Strapionych módl siĊ
za nami.
Przed Twym Cudownym Obrazem
klĊkną
Polacy wolni, lecz podzieleni
pojednaj Naród Królowo Polski –
Pocieszycielko Strapionych módl siĊ
za nami.
Gdy ludzkoĞü w przepaĞü nienawiĞü
spycha

zlej Twej miáoĞci na nią páomienie,
broĔ od zagáady Królowo ĝwiata –
Pocieszycielko Strapionych módl siĊ
za nami.
Gdy w chwili Ğmierci na Twym Szkaplerzu
spocznie ostatnie ust naszych tchnienie
bądĨ przy nas Matko z Góry Karmelu
–
Pocieszycielko Strapionych módl siĊ
za nami.

Wyboru i streszczenia dokonaá
ks. Andrzej Skiba

2. Puák Strzelców PodhalaĔskich z Sanoka
w Sanktuarium Matki BoĪej Starowiejskiej
(29 maja 1938 roku)
maja 1938 roku zorganizowaü kilka
podniosáych uroczystoĞci w sáynącej
cudami Ğwiątyni oo. Jezuitów w Starej
Wsi. Caáy puák postanowiá oddaü siĊ
szczególnej opiece Królowej Korony
Polskiej i na znak oddania zawiesiü
na jej cudownym oátarzu w Starej Wsi
rycerski ryngraf jako wotum.
Przygotowania do uroczystoĞci
rozpoczĊáy siĊ juĪ wczeĞniej.
16 maja 1938 roku Powiatowy
Komitet Obywatelski w Brzozowie
wydaá do mieszkaĔców powiatu

Ryngraf záoĪony w darze przed cudownym wizerunkiem Matki BoĪej Starowiejskiej

W 31. numerze „Góry Przemienienia” ks. Andrzej Skiba, przedstawiając historiĊ Sanktuarium Starowiejskiego, krótko wspomniaá o wielkich
uroczystoĞciach z udziaáem sanockiego 2. Puáku Strzelców PodhalaĔskich,
które odbyáy siĊ w Starej Wsi 29 maja
1938 roku. W tym dniu Īoánierze
z Sanoka záoĪyli uroczyste Ğlubowanie przed cudownym wizerunkiem
Matki BoĪej Starowiejskiej, a máodzi
poborowi swoją Īoánierską przysiĊgĊ.
2. Puák Strzelców PodhalaĔskich
stacjonowaá w Sanoku przez caáy okres
miĊdzywojenny i byá z tutejszym tere-

nem silnie związany chociaĪby z tego
wzglĊdu, Īe sáuĪyli w nim w wiĊkszoĞci Īoánierze pochodzący z terenu
historycznej ziemi sanockiej, a puákowy sztandar byá ufundowany
m.in. przez ludnoĞü powiatów: sanockiego, leskiego, kroĞnieĔskiego,
brzozowskiego i strzyĪowskiego.
Nawiązując do dawnych tradycji
rycerskich, które byáy ĞciĞle związane
ze szczególną czcią dla NajĞwiĊtszej
Marii Panny, obranej przez króla Jana
Kazimierza Królową Korony Polskiej,
dowództwo 2. Puáku Strzelców PodhalaĔskich postanowiáo w dniach 28 i 29

Powitanie Īoánierzy 2PSP
na uroczystoĞciach w Starej Wsi
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brzozowskiego odezwĊ,
w której wzywaá do godnego przyjĊcia puáku oraz do
táumnego udziaáu w uroczystoĞciach.
Apel nie pozostaá bez
echa. UroczystoĞci zgromadziáy táumy mieszkaĔców
z róĪnych zakątków ziemi
sanockiej.
28 maja 1938 roku we
wczesnych godzinach rannych, 2. Puák Strzelców
PodhalaĔskich pod dowództwem pák. dypl. Zygmunta Cšadka wymaszerowaá z sanockich koszar i po
paru godzinach marszu,
o godz. 10.00, zostaá powitany przez wáadze powiatu
brzozowskiego na jego
granicach w Grabownicy.
W dwie godziny póĨniej
puák dotará do Brzozowa,
gdzie wydano uroczyste
Ğniadanie dla korpusu oficerskiego. NastĊpnie puák
wyruszyá do Starej Wsi
i u jej wrót, na historycznym
Wzgórzu Konfederatów
Barskich, zostaá uroczyĞcie
powitany przez przedstawicieli mieszkaĔców.
Gáówne uroczystoĞci
rozpoczĊáy siĊ 29 maja 1938
roku o godz. 10.00 polową Mszą ĞwiĊtą koncelebrowaną przez dziekana
OkrĊgu Korpusu nr X ks. pák. Antoniego MiodoĔskiego oraz kapelana
2. Puáku Strzelców PodhalaĔskich
ks. kpt. Romana Kostikowa.
HomiliĊ wygáosiá starowiejski jezuita
ks. Jan SobaĞ.
Oprócz kadry dowódczej 2. Puáku
Strzelców PodhalaĔskich w uroczystoĞciach udziaá wziąá zastĊpca dowódcy OkrĊgu Korpusu nr X w PrzemyĞlu gen. bryg. Jan Chmurowicz.
Po zakoĔczeniu Mszy ĞwiĊtej dowódca puáku pák Zygmunt Cšadek odczytaá rotĊ Ğlubowania: Bogarodzico,
Dziewico, Bogiem Sáawiena Maryjo,
my, lud Twój, padamy do stóp Twoich
najĞwiĊtszych i jak niegdyĞ król nasz
Jan Kazimierz, Ciebie za PatronkĊ
i za Królową Narodu dzisiaj ponownie
obieramy, wszystkie ziemie, miasta
i wsie nasze Twojej osobliwej opiece
i obronie polecamy i miáosierdzia
Twego w teraĨniejszym utrapieniu
pokornie prosimy. A Īe wielkimi do-

damy bez walki do ostatniego uderzenia naszego
serca. Staraü siĊ teĪ usilnie bĊdziemy, Īeby nie siĊgaü po cudze, ale nie pozwolimy teĪ nikomu
bezkarnie targnąü siĊ na to,
co jest odwieczną naszą
wáasnoĞcią, ale nigdy nie
zapomnimy o tym, co powinno byü naszą wáasnoĞcią na zasadzie prawa i
sprawiedliwoĞci dziejowej.
Na prochy i popioáy
Ojców naszych, na Ducha
ich znaczonego stygmatem wielkoĞci, Ğlubujemy,
Īe miáowaü bĊdziemy, jak
Oni miáowali, PolskĊ
OjczyznĊ naszą. BĊdziemy
Jej sáuĪyli w trudach, poĞwiĊceniu, w samozaparciu. Pracowaü bĊdziemy
w czystoĞci intencji, siebie
samych
zostawiając
za progami. BĊdziemy
Īywymi kamieniami budowy tego PaĔstwa, a cementem miáoĞü wspólna
i miáoĞü Ojczyzny.
Tobie zaĞ NajĞwiĊtsza
Panno
Starowiejska
w szczególniejszą opiekĊ
Poczet sztandarowy na uroczystoĞciach w Starej Wsi oddaje siĊ dzisiaj 2 Puák
Strzelców PodhalaĔskich.
brodziejstwami Twymi pobudzeni, To Ty Bogarodzico wyciągnij nad nami
paáamy najszczerszą chĊcią sáuĪenia Twe dáonie báogosáawiące. Panuj i wáaTobie, wiĊc przyrzekamy Synowi Two- daj nami, staĔ na czele naszych
jemu Jezusowi Chrystusowi, Królowi rządów, báogosáaw Wodzowi Naczelwieków i narodów i Tobie NajĞwiĊt- nemu i wojskom naszym hetmaĔ, by
sza Panno, ZwyciĊska Królowo wiernie trwaáy w Twoim ordynansie
Polski, Īe czeĞü Waszą i chwaáĊ zawsze jako przednia straĪ chrzeĞcijaĔstwa.
po wszystkich ziemiach naszych poTak nam dopomóĪ Bóg i ĞwiĊta
mnaĪaü i utrzymywaü bĊdziemy, MĊka Jego.
stojąc wiernie przy ĞwiĊtej wierze
Te ostatnie sáowa wypowiedziaá
KoĞcioáa Katolickiego, w synowskiej caáy puák. Po záoĪonym Ğlubowaniu pák
ulegáoĞci dla Stolicy Apostolskiej, Cšadek zaniósá do koĞcioáa ryngraf
wiary tej broniü i wedáug niej rządziü i zawiesiá go na obrazie. Ryngraf przedsiĊ w Īyciu naszym osobistym, rodzin- stawiaá puákowy emblemat otoczony
nym, spoáecznym, narodowym i paĔ- odpowiednimi napisami.
stwowym.
Po zakoĔczeniu uroczystoĞci reliZ polskiej ziemi powstaliĞmy, wiĊc gijnych odbyáa siĊ defilada caáego puátej ziemi krew i prochy nasze oddamy. ku oraz organizacji spoáecznych i goTej ziemi broniü bĊdziemy do ostat- spodarczych. Po niej rozpoczĊáy siĊ
niego tchu w piersiach i do ostatniej zawody sportowe, pokazy i festyn pokropli krwi. Tu, gdzie dziĞ stoimy, jest áączony z zabawą ludową. O godz.
pod stopami naszymi takĪe odwiecz- 17.00 puák wyruszyá w drogĊ do Sanona, piastowska ziemia polska. WiĊc ka serdecznie Īegnany przez licznie
wobec Boga, wobec Ciebie Panno Sta- zgromadzonych mieszkaĔców.
rowiejska, wobec tego ludu polskiego przyrzekamy, Īe nikomu jej nie
Andrzej Romaniak
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Zniewagi przeciw Dziewictwu N.M.P.
kazanie wygáoszone na naboĪeĔstwie fatimskim
w sierpniu
Drodzy Czciciele Matki BoĪej
Fatimskiej!
JuĪ od kilku miesiĊcy w naszej modlitwie i rozwaĪaniach poruszamy
tematy zniewag wobec NMP, za które
chcemy wynagradzaü. W kolejnym
fatimskim rozwaĪaniu pragnĊ poruszyü temat zniewag przeciwko Dziewictwu NMP. Jest to drugi rodzaj obelg
przeciw Maryi, za który chcemy
wynagradzaü przez naboĪeĔstwa
fatimskie.
1. Dziewictwo NMP
Najpierw spróbujĊ przybliĪyü i wyjaĞniü dogmat
KoĞcioáa mówiący
o Dziewictwie Maryi.
W wyznaniu wiary
wypowiadamy
sáowa: „wierzĊ
w Jezusa Chrystusa,(…) który
począá siĊ z Ducha ĞwiĊtego,
narodziá z Maryi
Panny”. Ta formuáa pochodzi
z IV wieku i wyraĨnie ukazuje
przekonanie KoĞcioáa juĪ w tamtym czasie,
Īe Jezus zostaá poczĊty jedynie przez moc Ducha
ĝwiĊtego w áonie Maryi Dziewicy, bez udziaáu mĊĪczyzny.
Podstawą do takiego rozumienia
poczĊcia Jezusa są ksiĊgi Ewangelii.
Opowiadania Ewangelii uznają dziewicze poczĊcie Jezusa za dzieáo BoĪe,
przekraczające wszelkie rozumienie
i wszelkie ludzkie moĪliwoĞci. „Duch
ĝw. zstąpi na ciebie i moc najwyĪszego osáoni CiĊ” (àk 1,35) – mówi Gabriel do Maryi. „Z Ducha ĝwiĊtego
jest to, co siĊ w niej poczĊáo” – mówi
z kolei anioá do Józefa, mĊĪa Maryi,
który nie rozumiaá tej tajemnicy (Mt
1,20). KoĞcióá widzi w tym cudownym,
dziewiczym poczĊciu Jezusa wypeánienie BoĪej obietnicy danej przez proroka Izajasza, który pisaá: ”Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna” (Iz 7,14)
Wiara w to dziewicze poczĊcie
Jezusa spotkaáa siĊ z Īywą opozycją,

drwiną ze strony niewierzących,
Īydów i pogan. Ojcowie KoĞcioáa
musieli wiele razy jej broniü (Ğw. Ignacy, Ğw. Justyn, Orygenes). Sens tego
wydarzenia (dziewicze poczĊcie) jest
dostĊpny tylko dla ludzi wiary, którzy
zaufali sáowu BoĪemu, którzy wierzą,
Īe Bóg moĪe dokonaü wszelkich cudów.
Dziewicze poczĊcie

Jezusa wynosi takĪe MaryjĊ ponad wszystkie
inne niewiasty. Mówi siĊ w teologii,
Īe narodzenie Chrystusa „w niczym
nie naruszyáo Jej dziewiczej czystoĞci, lecz ją uĞwiĊciáo” i dlatego KoĞcióá czci MaryjĊ jako „zawsze DziewicĊ”. Niekiedy, odnoĞnie tej prawdy
jest wysuwany zarzut, Īe Pismo ĞwiĊte mówi o „braciach i siostrach Jezusa” i Īe z tego ma jakoby wynikaü, Īe
Maryja miaá inne dzieci, nie tylko Jezusa. KoĞcióá zawsze przyjmowaá, Īe
te fragmenty nie odnoszą siĊ do innych dzieci Maryi – Dziewicy, lecz, Īe
chodzi tu o bliskich krewnych Jezusa
wedáug wyraĪenia znanego ze Starego Testamentu – tak czĊsto nazywano kuzynów i dalszych krewnych.

ĝwiadczy o tym takĪe fakt, ze na krzyĪu Jezus powierza swoja MatkĊ opiece Ğw. Jana, co wskazuje na to, Īe nie
miaáa ona nikogo bliĪszego, kto mógáby siĊ nią zająü, Īadnych innych dzieci. Jezus jest jedynym Synem Maryi
i w sensie Ğcisáym Maryja jest Matką
tylko dla Jezusa. Z drugiej strony
KoĞcióá wierzy i ufa, Īe MacierzyĔstwo
duchowe Maryi rozciąga siĊ jednak
takĪe na innych ludzi, których Jezus
przyszedá zbawiü.
2. Sens Dziewictwa Maryi
Co Bóg chce nam powiedzieü przez
dziewicze poczĊcie Jezusa, Jednorodzonego Syna BoĪego? KKK
(502-507) ukazuje, Īe Bóg
w swoim zbawczym planie,
w planie Dziewiczego MacierzyĔstwa Maryi chce
nam przekazaü wiele pouczeĔ. Ta tajemnica ma
gáĊboki duchowy sens
i nie jest bezwartoĞciowa.
Co ukazuje nam, ludziom
XXI wieku, dziewicze poczĊcie Jezusa i dziewicze
MacierzyĔstwo Maryi?
Przede wszystkim Dziewicze poczĊcie Jezusa ukazuje absolutną inicjatywĊ Boga we
Wcieleniu. Bóg jest jedynym
Ojcem Jezusa, gdyby Jezus miaá innego, ziemskiego Ojca nie byáby
„prawdziwie Synem BoĪym”. A tymczasem, poczĊty mocą Ducha ĝwiĊtego jest wáaĞciwym Synem BoĪym
w obydwu naturach: naturalnym
Synem Boga przez swoje Bóstwo
i naturalnym Synem Matki przez swoje
CzáowieczeĔstwo.
Po drugie dziewicze poczĊcie Jezusa jest znakiem „nowych czasów”.
PrzyjĞcie na Ğwiat Jezusa to caákowita
przemiana w dziejach Ğwiata - Jezus
począá siĊ w dziewiczym áonie Maryi,
poniewaĪ jest „nowym Adamem”,
który daje początek nowemu stworzeniu, zapoczątkowaá przez swoje dziewicze poczĊcie ”nowe narodziny” dzieci przybranych w Duchu ĝwiĊtym.
Wzywa kaĪdego z nas, abyĞmy siĊ
stawali dzieümi BoĪymi przez „nowe
narodzenie” w chrzcie Ğw. i Īycie
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w Ğwietle BoĪej miáoĞci.
Po trzecie - wskazuje na MaryjĊ Maryja jest Dziewicą, poniewaĪ jej
Dziewictwo jest znakiem wiary nieskaĪonej Īadnym zwątpieniem i Jej niepodzielnego oddania siĊ woli BoĪej.
Ta wiara pozwala jej staü siĊ Matką
Zbawiciela. ĝw. Augustyn pisze, Īe
„Maryja jest bardziej báogosáawiona
przez to, Īe przyjĊáa Jezusa wiarą, niĪ
przez to, ze poczĊáa go cieleĞnie”.
Dziewictwo Maryi wskazuje takĪe
na wartoĞü czystoĞci i wstrzemiĊĨliwoĞci cielesnej. Jest w Ewangelii taka
scena, gdy Jezus táumaczy, Īe są ludzie, którzy dla królestwa BoĪego zachowują czystoĞü i bezĪennoĞü. Takim czáowiekiem, bezĪennym dla
królestwa byá On sam. Maryja, choü
miaáa mĊĪa, to jednak Īyjąc w dziewictwie i czystoĞci ukazywaáa wielką wartoĞü Īycia dla Boga i ofiarowania siĊ
tylko jemu.
3. Zniewagi przeciw Dziewictwu
Maryi
Zapytajmy, jakie mogą byü zniewagi
przeciw Dziewictwu Maryi? Na pewno taką zniewagą jest oĞmieszanie
dogmatu o jej dziewictwie i stwierdzenie, Īe Jezus nie byá poczĊty z Ducha
ĝwiĊtego, lecz zostaá poczĊty jak kaĪdy czáowiek przez wspóáĪycie cielesne.
OczywiĞcie, ta prawda przekracza nasz
ludzki rozum, ale czy nie przekraczają
go takĪe inne dogmaty np. o Trójcy
ĝw., Wcieleniu, Eucharystii? „Duch
Ğw. zstąpi na Ciebie i moc NajwyĪszego osáoni CiĊ”. JeĪeli wierzymy
w Sáowo BoĪe, to wierzmy takĪe i w to
sáowo anioáa o dziewiczym poczĊciu
Syna BoĪego. PodwaĪanie Dziewiczego poczĊcia Jezusa to zarazem podwaĪanie jego Bóstwa, to sugestia,
Īe jest On tylko czáowiekiem, a takie
myĞlenie zupeánie degraduje Jego rolĊ
i podwaĪa sens naszej wiary.
Dodatkowo: jeĪeli Maryja nie byáa
Dziewicą, a Jezus byá tylko zwykáem
czáowiekiem to takĪe i On, jak twierdzi
wielu, nie Īyá w czystoĞci. Sáyszymy
te „rewelacje”, Īe KoĞcióá coĞ zakrywa, Īe Jezus darzyá ludzką miáoĞcią
oblubieĔczą MariĊ MagdalenĊ, Īe miaá
z nią dzieci. To bluĨnierstwo jest ostatnio szerzone coraz czĊĞciej przez ksiąĪki, czasopisma, programy telewizyjne,
a ludzie sáabej wiary áatwo temu
ulegają. Sam miaáem taki przypadek,
Īe o rzekomym maáĪeĔstwie Jezusa
przekonywaáa mnie jedna osoba
w konfesjonale. JakĪe brak nieraz lu-

dziom wiary i umiejĊtnoĞci oddzielenia
ziarna od plew,
prawdy od faászu.
Zapewne Matka
BoĪa takĪe boleje
nad tym, Īe przekrĊca siĊ istotĊ posáannictwa Jezusa i wierzy
legendom
i ludzkim przekonywaniem. W jakim to
siĊ dzieje celu?
OczywiĞcie po
to, aby oĞmieszyü
czystoĞü, dziewictwo, wstrzemiĊĨliwoĞü cielesną. To,
co w chrzeĞcijaĔstwie zawsze miaáo
wielką wartoĞü dzisiaj chce siĊ wrzuciü
do lamusa historii.
JeĪeli Jezus, jak
mówi wielu, tak czyniá, to i mnie wszystko wolno. I choü chrzeĞcijanie od początku cenili dziewictwo, czystoĞü,
powĞciągliwoĞü, wzywali do opanowania swych poĪądaĔ, zresztą niektórzy udawali siĊ na pustynie, aby tam
prowadziü Īycie czyste i bezĪenne,
wielu dzisiaj nie chce o tym sáyszeü.
A Jezus mówiá, Īe są ludzie powoáani
do zupeánej czystoĞci i bezĪeĔstwa,
aby byü znakiem przyszáego Ğwiata.
Mówiá takĪe, Īe kaĪdy powinien troszczyü siĊ o czystoĞü myĞli i serca i wskazywaá, Īe nawet poĪądliwe patrzenie
jest grzechem, a co dopiero uczynki
nieczyste, to dzisiaj wielu gardzi tymi
sáowami, wybierając nieczystoĞü i,
co wiĊcej, propagując taki styl Īycia.
Wielu chciaáoby zupeánie wyrzuciü
szóste przykazanie, bo ono ogranicza
czáowieka i zmusza do wysiáku i panowania nad sobą. I dzisiaj tyle grzechów,
tyle zgorszenia, tyle gorszących
czasopism i filmów, bo na sáaboĞci
czáowieka moĪna áatwo zarobiü.
4. Nasze pragnienie ĞwiĊtoĞci i czystoĞci.
Maryja zapewne boleje nad tymi
zgorszeniami i te grzechy takĪe w pewien sposób są obelgami wobec jej
ĞwiĊtoĞci i czystoĞci. I choü wiemy jak
trudno jest panowaü nad sobą w dziedzinie czystoĞci, to jako dzieci Maryi,
starajmy siĊ wszystko czyniü, aby nasze Īycie byáo piĊkne i czyste.
BądĨmy apostoáami Īycia piĊknego

Sanktuarium w Fatimie

i czystego. Wychowujmy dzieci
i máodzieĪ w duchu poszanowania
godnoĞci ludzkiego ciaáa. Niech
nasze rodziny takĪe bĊdą Ğrodowiskiem przekazywania wiary i ĞwiĊtoĞci, aby nie oĞmieszaü czystoĞci,
ale do niej wzywaü. JeĪeli w rodzinie
panuje prawdziwa miáoĞü, wiernoĞü,
jeĪeli rodzice siĊ kochają, nie szukają
przelotnych romansów, jeĪeli rozmawiają z dzieümi o wierze, o problemach
Īyciowych i dają dobry przykáad,
to w takiej rodzinie przekazuje siĊ
najwiĊksze wartoĞci – wychowuje
siĊ do zachowywania czystoĞci
przedmaáĪeĔskiej, do czystoĞci maáĪeĔskiej, do pracy nad sobą, ksztaátuje siĊ
ludzi o czystych sercach i wraĪliwych
sumieniach. I choü Ğwiat nieraz siĊ
z tego Ğmieje to nie poddajmy siĊ
ludzkiej logice. „Bóg jest ĞwiĊty”
i wzywa nas do ĞwiĊtoĞci. Maryja
Dziewica dla Boga zachowaáa czystoĞü
i Jemu siĊ ofiarowaáa. I my ofiarujmy,
na ile potrafimy, nasze dobre pragnienia i dąĪenia i wynagradzajmy za grzechy nieczystoĞci zgorszenia, a wtedy,
jak zapewnia Matka BoĪa w Fatimie
uratujemy Ğwiat przed zgubą i unicestwieniem, powstrzymamy karzącą
rĊkĊ Boga, która juĪ jest wzniesiona
nad grzesznym Ğwiatem.
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KoĞcióá Ğw. Jakuba w Levoczy –
peráa gotyckiej architektury
Opisywaáem juĪ przed paru tygodniami pielgrzymkĊ dzieci z SP nr 2 na
SáowacjĊ. Dzisiaj chciaáem wróciü do
wraĪeĔ z tej podróĪy opisując miejsce,
które szczególnie mnie zachwyciáo
swoim piĊknem. Tym miejscem, a wáaĞciwie budowlą, peáną wspaniaáych
zabytków jest koĞcióá pw. Ğw. Jakuba
w Lewoczy.
Aby zachwyciü siĊ piĊknem tej
Ğwiątyni nie wystarczy oglądaü jej
z zewnątrz, albowiem jej bryáa nie
prezentuje siĊ zbyt okazale, tym bardziej, ze jest wciĞniĊta pomiĊdzy zabudowania rynku i do tego jeszcze
szpeci ją nieodnowiona zewnĊtrzna
elewacja. Trzeba jednak wejĞü do
Ğrodka, aby zachwyciü siĊ jej urokiem.
Gdy koĞcióá tonie w mroku, jest tajemniczy i niedostĊpny, dopiero, kiedy zostaną zapalone reflektory wydobywa
siĊ jego dostojne piĊkno. PotĊĪna trójnawowa budowla zdaje siĊ lĞniü i urzeka swoim piĊknem – z jednej strony
surowoĞcią gotyckiej bryáy, zbudowanej z ciosanych kamieni, wysokiego
sklepienia opartego na szeĞciu parach
filarów, a z drugiej urokiem wspaniaáych wielobarwnych gotyckich i czĊĞciowo renesansowych i barokowych
oátarzy.
KoĞcióá zostaá zbudowany w latach 1330 – 1350 jako Ğwiątynia dla
rosnącego w potĊgĊ miasta. Okres
prosperity dla wolnego królewskiego
miasta owocowaá kolejnymi elementami wyposaĪenia. NajwiĊkszy jednak
wpáyw na dekoracjĊ wnĊtrza koĞcioáa
miaá wspaniaáy, a jednoczeĞnie nieco
tajemniczy artysta, Paweá z Lewoczy.
Nie jest znane ani pochodzenie
tego Mistrza, ani jego nazwisko, ani
nawet narodowoĞü. Pewne jest, Īe
okoáo 1500 roku tenĪe artysta osiedliá
siĊ w Lewoczy, a w 1506 zostaá przyjĊty do Bractwa BoĪego Ciaáa. Zostaá
wkrótce znaczącą osobistoĞcią, szczególnie po tym, gdy ukoĔczyá oátarz
gáówny w lewockiej farze. Jego dzieáa,
rozrzucone obecnie po terenie Sáowacji, podziwiali jemu wspóáczeĞni, a moĪemy to czyniü i my obecnie. Pracowaá
dla zwykáych prostych ludzi, jego
oátarze są godnymi uwagi przedstawieniami prawd wiary dla wiernych. PrzemyĞlane w swoim ukáadzie odznaczają

siĊ elegancją, harmonią
i religijnym majestatem.
NajwaĪniejszym
dzieáem Mistrza jest oátarz gáówny w koĞciele
Ğw. Jakuba. Jest on wykonany w stylu póĨnogotyckim w popularnej
formie oátarza skrzydáowego. Od posadzki po
najwyĪszy punkt mierzy 18,62 metra i jest najwiĊkszym na Ğwiecie
gotyckim oátarzem.
Mistrz Paweá dokoĔczyá
go w 1517 roku. Gáówna skrzynia oátarzowa
jest szeroka na 2,6 m i
są w niej umieszczone
trzy figury: Maryja z Jezusem na póáksiĊĪycu,
Ğw. Jakub Starszy, patron koĞcioáa oraz Ğw.
Jan Ewangelista. Na
skrzydáach umieszczone
są cztery reliefy (kompozycja rzeĨbiarska wykonana w drewnie z pozostawieniem táa) z obrazami
zaczerpniĊtymi z Īycia Apostoáów:
kolejno Rozesáanie Apostoáów,
ĝciĊcie Ğw. Jakuba, Ğw. Jan na wyspie
Patmos i MĊczenie Ğw. Jana.
Na predelli (podstawie) wykonana jest
piĊkna páaskorzeĨba przedstawiająca
Ostatnią WieczerzĊ. Figury Apostoáów z tej predelli odznaczają siĊ wyjątkowym piĊknem, a ich twarze wyraĪają caáa gamĊ uczuü. W czasie
Wielkiego Postu gáówna czĊĞü oátarza
zasáaniana jest ruchomymi skrzydáami
z malowidáami przedstawiającymi
sceny pasyjne. Caáy oátarz zwieĔczony jest smukáym szczytem,
w którego elementy zostaáy wkomponowane figury apostoáów z poprzedniego oátarza z 1370 roku. Mistrzowskie dzieáo Pawáa z Lewoczy odznacza
siĊ szczególnym piĊknem i harmonią
proporcji, której stosunek szerokoĞci
do wysokoĞci oátarza wynosi 1:3.
Bardzo piĊkne są takĪe inne gotyckie oátarze umieszczone w koĞciele, niektóre starsze od gáównego
o ponad 100 lat. Są to: oátarz BoĪonarodzeniowej predelli, Ğw. Katarzyny

Oátarz Ğw. Jakuba w Levoczy

Aleksandryjskiej, MĊĪa BoleĞci,
Ğw. ElĪbiety WĊgierskiej, Ğw. Piotra
i Pawáa, Matki Boskiej ĝnieĪnej,
Ğw. Mikoáaja, Czterech ĝw. Janów,
Ğw. Anny, Dwóch Marii (cztery ostatnie z pracowni Mistrza Pawáa).
Godne wzmianki są takĪe oátarze
renesansowe i barokowe, pastoforium, Wielka Kalwaria z oratorium korwinowskiego, Golgota z przedsionka
z gotyckimi rzeĨbami, figura Ğw. Jerzego dáuta Pawáa z Lewoczy, renesansowa ambona oraz bezcenny cykl gotyckich malowideá Ğciennych z 1385 roku
w prezbiterium i na Ğcianie bocznej
nawy. MoĪna podziwiaü wiele minut
poszczególne detale i syciü siĊ ich
piĊknem. Niestety, wycieczka szkolna
nie sprzyja zbyt dáugiemu zwiedzaniu.
ZachĊcam jednak, gdyby ktoĞ przebywaá w tej okolicy, aby nie przeoczyü
tej Ğwiątyni. Warto zapáaciü kilkadziesiąt koron za bilet wstĊpu, aby zetknąü
siĊ z piĊknem i gáĊbią religijnoĞci bijącą z dzieá sztuki wykonanych przez
wspaniaáych Ğredniowiecznych artystów.
Ks. Tomasz Grzywna
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Koncerty zespoáu Soul w Brzozowie i Krasiczynie
Dnia 23.07.2006
zespóá Soul dziaáający przy naszej parafii daá dwa koncerty.
Na zaproszenie
Parafialnego Oddziaáu Akcji Katolickiej w parafii
p.w. Przemienienia
PaĔskiego w Brzozowie wystąpiá na X
Jubileuszowym
Festynie Katolickim
w Brzozowie. Nasz
koncert zostaá ciepáo przyjĊty zarów-

no przez zgromadzoną publicznoĞü jak
równieĪ organizatorów, którzy zaprosili nas na przyszáy rok. Zaraz po koncercie w poĞpiechu zespóá wyjechaá
do zamku w Krasiczynie, gdzie wziąá
udziaá w barokowej czĊĞci Turnieju
Rycerskiego wykonując w strojach
barokowo-renesansowych z 40 minutowym repertuarem záoĪonym wyáącznie z utworów dawnych, z których kilka wykonanych zostaáo po raz
pierwszy. RównieĪ i ten koncert
podobaá siĊ publicznoĞci, która bĊdąc
pod wraĪeniem barwnych strojów robiáa pamiątkowe zdjĊcia.
Monika Brewczak

Pielgrzymując do Tronu
Jasnogórskiej Pani
(C.d. z poprzedniego numeru)
Czwarty dzieĔ ( 7.07.06 r.) pielgrzymowania do naszej Matki i Królowej
Polski, zaczĊliĞmy o godz. 6:15 spod
koĞcioáa w Grodzisku, Ğpiewając
pieĞni i chwaląc Boga w Trójcy Jedynego; Ojca, Syna i Ducha ĝwiĊtego;
Bogu chwaáĊ oddajemy i dla niego
Īyü pragniemy.
O godz. 7:40 dochodzimy do miej-

scowoĞci Nawsie, przed koĞcioáem
identyczna figura Ğw. Andrzeja
Boboli jak w Strachocinie. Przed nami
4 km drogi i zbliĪamy siĊ do Wielopola
SkrzyĔskiego, gdzie o godz. 9:45
z grupą Ğw. Jana z Krosna uczestniczymy we Mszy ĞwiĊtej w koĞciele
p.w. Matki BoĪej Pocieszenia. Intencja Mszy ĞwiĊtej „ O ĞwiĊtoĞü i trwaáoĞü maáĪeĔstw; Matko Chrystusowa,
przyrzekamy staü na straĪy nieroze-

Eucharystii przewodniczy ks. bp Adam Szall

rwalnoĞci maáĪeĔstwa, broniü godnoĞci kobiety, czuwaü na progu ogniska
domowego, aby przy nim Īycie Polaków byáo bezpieczne”.
Matko z Kany Galilejskiej, pomóĪ
polskim maáĪonkom wypeániü to, co
Bogu i sobie Ğlubowali. Domie Záoty,
przyrzekamy umacniaü w rodzinach
królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, wszczepiaü w umysáy i serca
dzieci Ducha Ewangelii i miáoĞci ku
sobie – Niespokojne jest serce czáowieka, dopóki nie spocznie w Panu.
Po skoĔczonej Eucharystii parafianie przygotowali nam poczĊstunek.
O o godz. 11:55 wyruszamy do Glinik,
(C.d. na s. 16)
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Pątnicy na Eucharystii

(C.d. ze s. 15)
gdzie wita nas Proboszcz parafii
pw. ĝw. Maksymiliana Kolbe i dziĊkuje, Īe nie omijamy tejĪe parafii. Przed
nami àączki Kucharskie, gdzie dochodzimy o godz. 13:30, pokonując trasĊ
4 km i tu parafianie ugoĞcili obiadem
trzy grupy pielgrzymów: Ğw. Andrzeja
– naszą, Ğw. Jana i Ğw. Wojciecha.
Po dáuĪszym odpoczynku o godz. 13:20
idziemy 5 km do Okonina i po 30 -minutowej przerwie wychodzimy do miejscowoĞci Lubzina, gdzie w upale 29
stopni o godz. 17:55 przy koĞciele
p.w. Ğw. Mikoáaja zostajemy wyczytani po 5 osób na noclegi. CzĊĞü pątników nocuje w Pszczynie 3 km za Lubziną i ja miĊdzy innymi.
Rankiem 8.07.06 r. –piąty dzieĔ pielgrzymowania, wyruszamy na stadion
w Pszczynie, gdzie o godz. 9:30 grupy
Ğw. Andrzeja, Józefa, Kazimierza, Jana,
Jacka, Urszuli, Alberta i Wojciecha
uczestniczą we Mszy ĞwiĊtej, której
przewodniczy bp Adam Szal.
PieĞnią „Matko, która nas znasz,
z dzieümi swymi bądĨ, na drogach nam
nadzieją Ğwieü, z Synem Twym z nami
idĨ”.
RozpoczĊáa siĊ Eucharystia,
na której homiliĊ wygáosiá ks. praáat
Stanisáaw Zarych. Tematem byáa :
Krucjata wyzwolenia czáowieka.
”ZwyciĊska Pani Jasnogórska,
przyrzekamy stoczyü najciĊĪszy bój
z naszymi wadami narodowymi,
wypowiedzieü walkĊ lenistwu i lekko-

myĞlnoĞci, marnotrawstwu, pijaĔstwu
i rozwiązáoĞci: Stwórz o BoĪe we mnie
serce czyste i odnów we mnie moc
ducha”. Przytaczane byáy sáowa Ojca
ĝwiĊtego Jana Pawáa II z jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „ Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi, tej ziemi.” Ks. praáat Stanisáaw
Zarych wymienia, Īe duĪo máodzieĪy
wáącza siĊ w krucjatĊ wyzwolenia,
równieĪ Domowe KoĞcioáy, Ruch
Maksymiliana Kolbego. W sposób
ofiarny równieĪ i pielgrzymi wáączają
siĊ w krucjatĊ z miáoĞci do Matki NajĞwiĊtszej, do Jej Syna, a naszego Pana
Jezusa Chrystusa. Polska bĊdzie trzeĨwa, albo Jej nie bĊdzie. Matka Niepokalana zwyciĊĪy, ale potrzebuje naszego poĞwiĊcenia i ofiary, aby naród Īyá

w trzeĨwoĞci. Gorąca proĞba ks. biskupa Adama Szala o abstynencjĊ. ProĞmy, alby Matka Jasnogórska wyjednaáa nam siáĊ i áaski potrzebne, bo
zyskuje, kto przy Matce trwa.
Po Mszy ĞwiĊtej wymarsz w dalszą drogĊ, którą scháodzili straĪacy
wodą, na odcinku kilkuset metrów. Kolejny bardzo upalny dzieĔ, lekki wiaterek cháodzi nasze spocone czoáa, a my
idziemy odprawiając DrogĊ KrzyĪową
i Ğpiewając:
„On szedá w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, a idąc uczyá kochaü
i przebaczaü”.
O godz. 13:00 dochodzimy do Bobrowej i przy szkole podstawowej czeka na nas wyĞmienity obiad. Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej. Po
przejĞciu 7 km. Zasów, jest naszym
kolejnym przystankiem, gdzie odpoczywamy przy koĞciele p.w. Ğw. Stanisáawa Biskupa i MĊczennika.
Na zasáuĪony odpoczynek dochodzimy do Zdziarca o godz. 19:00 pokonując 7 km. Tu jest nasz kolejny nocleg, gdzie oddajemy siĊ pod opiekĊ
NajĞwiĊtszej Maryi Pannie.
I tak zakoĔczyá siĊ piąty dzieĔ naszego pielgrzymowania do tronu
Jasnogórskiej Matki i Królowej.
(C.d.n.)
àucja Rocha

Idzie nasza karawana
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