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„Kto

spoĪywa moje Ciaáo i pije moją
Krew, ma Īycie wieczne, a Ja go
wskrzeszĊ w dniu ostatecznym”.
J 6, 54
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Tajemnica prawdziwej mądroĞci

W NUMERZE

KtóĪ z nas nie chciaáby byü czáowiekiem mądrym? Kto nie chciaáby
jak najwiĊcej wiedzieü, na wszystkim
siĊ znaü, umieü przewidywaü wydarzenia w przyszáoĞci i wybieraü to, co daje
zawsze szczĊĞcie? KaĪdy chciaáby
mieü tĊ wspaniaáą
cechĊ, przymiot,
cnotĊ, jaką jest
mądroĞü.
Jednak musimy
zapytaü, na czym
prawdziwa mądroĞü
polega.
Kiedy czáowieka
moĪna okreĞliü mądrym i szanowaü
go z tego powodu,
Īe mądroĞü posiada? RóĪne filozofie
Īycia dają tu róĪne
odpowiedzi. Dla
niektórych mądroĞü to ogromna
wiedza, ale czy rzeczywiĞcie dzisiaj,
przy takim ogromnym rozwoju nauki, moĪna wszystko wiedzieü? Dla innych mądroĞü
to caáoksztaát osiągniĊü, sáawa, jaką
cieszy siĊ ktoĞ w spoáeczeĔstwie,
ogólny podziw dla jego dokonaĔ.
JednakĪe czĊsto zasób wiadomoĞciz
jakiejĞ dziedziny i báyskotliwoĞü
w sprawach „tego Ğwiata” nie idzie
w parze z szlachetnoĞcią, uczciwoĞcią,
ĪyczliwoĞcią. CzĊsto czáowiek, który
dokonaá wielkich naukowych odkryü,
jak mówimy „potĊĪny mózg”,
nie potrafi poukáadaü Īycia osobistego i rodzinnego.
Czytam w prasie („Przekrój” 32/
2006) o wielkim geniuszu nauki, fizyku wszechczasów, Albercie Einsteinie.
Jego Īycie osobiste to wielka katastrofa: oddanie do adopcji przedĞlubnej
córki, pogarda dla ukochanej ponoü

wczeĞniej Īony Mileny, unikanie kontaktów z synami, drugie, teĪ niezbyt
udane maáĪeĔstwo, liczne romanse,
pozostawienie chorego na schizofreniĊ syna Eduarda w zakáadzie zamkniĊtym, nieustanne wykáócanie siĊ

o koszty leczenia, nieodwiedzanie
go przez 21 lat. Czy Einstein byá
prawdziwie mądry?
Wiara podsuwa nam nieco inną interpretacjĊ mądroĞci: jest to umiejĊtnoĞü takiego Īycia, które prowadzi
czáowieka do ostatecznego celu.
W takim ujĊciu mądroĞü wyraĪa siĊ
we wáaĞciwych wyborach, decyzjach;
w czynieniu dobra i unikaniu grzechu,
który jest przeszkodą na drodze
do wiecznoĞci.
Dzisiejsza liturgia sáowa mówi
o wiele o mądroĞci. W pierwszym
czytaniu ze Starego Testamentu uosobiona mądroĞü zaprasza na ucztĊ
(Prz 9,1-6); w ówczesnym mniemaniu
czáowiek mądry cieszyá siĊ dobroby-
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tem, który wynikaá z jego pracy
i podejmowania dobrych decyzji
oraz odznaczaá siĊ goĞcinnoĞcią.
W drugim zaĞ czytaniu Ğw. Paweá
ostrzega chrzeĞcijan przed nierozsądnymi, czyli záymi uczynkami (Ef 5,1520); wĞród nich wymienia szczególnie
pijaĔstwo i rozwiązáoĞü, jako wyrazy
szczególnej gáupoty i niewdziĊcznoĞci. A Chrystus
Pan w Ewangelii
(J 6,51-58) ukazuje
EucharystiĊ jako
codzienny pokarm
ludzi mądrych;
ludzi, którzy wiedzą,
jaki jest sens Īycia
i karmiąc siĊ Ciaáem
PaĔskim zdąĪają
ku Īyciu wiecznemu.
W czym wiĊc
siĊ wyraĪa mądroĞü
chrzeĞcijaĔska?
W umiejĊtnoĞci
czynienia dobra,
w rozwaĪnym unikaniu záa oraz w Ğwiadomym wypeánianiu sáów Chrystusa.
Jezus mówi, Īe jest chlebem Īywym
i Īe kto ten chleb spoĪywa bĊdzie
Īyá na wieki (J 6,51). Czy czáowiek,
który lekcewaĪy te sáowa, który jest
obojĊtny wobec Eucharystii, nie przyjmuje jej czĊsto, czyli wiele razy w ciągu roku, jest czáowiekiem mądrym?
Czy zapomnienie o wspaniaáym darze
Chrystusa dla nas, jakim jest
„Jego Ciaáo za Īycie Ğwiata” (J 6,51)
i nie przyjmowanie go przez wiele
miesiĊcy czy nawet lat jest postawą
czáowieka rozsądnego, godnego
pochwaáy i naĞladowania? Niech
kaĪdy sam odpowie sobie na to
pytanie.
Ks. Tomasz Grzywna
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Pątniczym szlakiem…
Dla piĊüdziesiĊciu osób związanych z Sanockim PrzedsiĊbiorstwem
Gospodarki Komunalnej, czas pomiĊdzy 10 a 13 sierpniem 2006 roku, miaá
szczególne znaczenie. OtóĪ w tych
dniach na trasĊ Warszawa – koĞcióá
Ğw. Stanisáawa Kostki na ĩoliborzu –
Muzeum Sáugi BoĪego Ks. Jerzego
Popieáuszki – Sanktuarium ĝwiĊtego
Andrzeja Boboli, patrona Polski Niepokalanów – Gietrzwaád – ĝwiĊta
Lipka – Wilno, wyruszyli: Bartkowska
Alina, Bieniek Jan, Bieniek Wáadysáawa, Biodrowicz Józefa, Biodrowicz
Piotr, Borczyk Stanisáaw, Ciupa Jerzy,
DrwiĊga Krystyna, Gazdowicz Jadwiga, Karbowniczyn Danuta, Karbowniczyn Henryk, KarczyĔska Alicja,
KarczyĔski Tadeusz, Koczorowski
Jerzy, Klimowicz Helena, Klimowicz
Tadeusz, Kmiotek Maria, Kobiaáka
Janina, Kobiaáka Maágorzata, Koczera Maágorzata, Krupski Adam, Krupska Emilia, Krupska Maria, Krupski
Marian, Krzysik Andrzej, Krzysik
GraĪyna, Kwiatkowska Dominika,
Kwolek Bronisáaw, Kwolek Mirosáawa,
Masáowska Krystyna, Masáowski
Andrzej, Oklejewicz Alina, Oklejewicz
Karolina, Oklejewicz Patrycja, Oklejewicz Wacáaw, OsĊkowska Helena,
Pielech Wiesáaw, Pisz Agnieszka, Pisz
Wáadysáaw, Rychter Andrzej, Rychter
GraĪyna, Rysz Justyna, Rysz Zofia,
Silarska Aleksandra, Silarski Wáadysáaw, SkrĊtkowska Barbara, SkrĊtkowski Zbigniew, Szaáajko Anna, Wilusz
Jan, a których sprawną i pewną rĊką
obwiózá p. DomoĔ Kazimierz, jako
kierowca. Nieáatwego trudu organizacyjnego podjąá siĊ p. Piotr Biodrowicz.
DziĊki uprzejmoĞci Organizatorów
miaáem tĊ moĪliwoĞü, aby byü duchowym przewodnikiem po tych miejscach nawiedzin. Z tej okazji, w tym
miejscu, pragnĊ záoĪyü serdeczne podziĊkowania Dziaáowi Zakáadowego
Funduszu ĝwiadczeĔ Socjalnych oraz
Komisji Zakáadowej NSZZ „SolidarnoĞü” i NSZZ Pracowników SPGK,
za skorzystanie z tak ubogacającej
wycieczki – pielgrzymki. Nie chcĊ,
Īeby te dni intelektualnej, duchowej,
towarzyskiej wĊdrówki, sprowadziü
tylko do lakonicznej informacji, która
przez jakiĞ czas bĊdzie w naszej
pamiĊci, ale chcemy zapamiĊtaü ją

Ks. Jerzy Popieáuszko

na dáuĪszy czas, niejako zamknąü
w pamiĊci, wracaü do niej, a takĪe
podzieliü siĊ z innymi. Wyruszmy
wiĊc na trasĊ…
Jest czwartek, 10 sierpnia, godzina 3.25. Wyruszamy z bazy SPGK.
Zapowiada siĊ dzieĔ pochmurny, zwiastujący dáugo oczekiwany przez wielu
deszcz. Po drodze byáo róĪnie: raz
padaáo innym razem leciaáa mĪawka,
to Ğwieciáo, a w ciągu dnia nawet mocno grzaáo sáoĔce, aby pod wieczór,
kiedy byliĞmy juĪ w Niepokalanowie,
kiedy oczekiwaliĞmy na rozpoczĊcie
Mszy ĞwiĊtej, przez okoáo godzinĊ
mocno padaáo, dziĊki czemu powietrze
staáo siĊ rzeĞkie, czyste.

Po drodze, zanim dojechaliĞmy
do koĞcioáa Ğw. Stanisáawa Kostki,
na ĩoliborzu, przedstawiam Īyciorys
ks. Jerzego Popieáuszki, dziĞ Sáugi
BoĪego czyli kandydata do chwaáy
báogosáawionych.
Starsi pamiĊtający czasy realnego
komunizmu, zdają sobie sprawĊ
z zagroĪeĔ jakie ten system sprowadzaá dla Īycia KoĞcioáa, który dla tej
ideologii byá wielkim zagroĪeniem,
z którym naleĪaáo walczyü. Ta walka
przybieraáa róĪne oblicza, zaleĪnie
od zagroĪenia jakie w mniemaniu
komunistów wnosiá KoĞcióá w Īycie
spoáeczeĔstwa. Nie udaáo siĊ komuni(C.d. na s. 4)
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(C.d. ze s. 3)
stom zepchnąü KoĞcioáa do zakrystii,
zminimalizowaü jego wpáywu na Īycie
obywateli mimo róĪnych dotkliwych
szykan i sztabu ludzi o judaszowym
podejĞciu. Nie znaczy to, Īe KoĞcióá
nie ponosiá wielkich ofiar, kiedy to –
najczĊĞciej tak siĊ koĔczyáo – „nieznani
sprawcy” dokonywali zbrodniczych
podpaleĔ czy mordowania niewygodnych dla nich ksiĊĪy: Niedzielak,
Suchowolec, Zych, czy najbardziej
znany – ks. Jerzy Popieáuszko. Byá on
kapáanem, jak czasem siĊ mówi, szeregowym, wikariuszem, a nawet rezydentem w parafii Ğw. Stanisáawa Kostki na ĩoliborzu, w Warszawie,
który miaá odwagĊ w sposób gáĊboko
przemyĞlany i spokojny, mówiü prawdĊ, który mimo knebla cenzury
nie wahaá siĊ korzystaü z wielkiego
daru wolnoĞci sáowa.
Ks. Jerzy Popieáuszko urodziá siĊ
we wsi Okopy, na Podlasiu, w dniu
14 wrzeĞnia 1947 roku, jako syn rolników. Byá cháopcem, uczniem, o Ğrednich zdolnoĞciach, ale bardzo ambitnym. Patrząc nawet na jego zdjĊcie
widaü, Īe byá czáowiekiem myĞlącym,
refleksyjnym, kochającym chyba samotnoĞü. Po maturze, w roku 1965
wstąpiá do warszawskiego seminarium
duchownego. W latach 1966 – 1968
odbywaá sáuĪbĊ wojskową, gdyĪ wáadze komunistyczne wcielaáy kleryków
do armii, koszarując ich w specjalnych
jednostkach, gdzie byli poddawani

ideologii marksistowsko – leninowskiej, aby w ten sposób odciągnąü ich
od zamiaru poĞwiĊcenia siĊ na sáuĪbĊ
Bogu i KoĞcioáowi. Niektórzy z moich
kolegów byli z nim w jednej jednostce, w Bartoszycach. Mimo szykan
jakie przechodziá w wojsku dlatego,
Īe byá klerykiem, wróciá do seminarium,
i w roku 1972 przyjąá ĞwiĊcenia kapáaĔskie, których mu udzieliá ks. Prymas,
Stefan kardynaá WyszyĔski, dziĞ takĪe Sáuga BoĪy. Na swoim prymicyjnym
obrazku napisaá znamienne sáowa,
które – jak siĊ potem okazaáo – staáy
siĊ jego Īyciową dewizą pasterską:
„Posyáa mnie Bóg, abym gáosiá EwangeliĊ i leczyá rany zbolaáych serc”.
PosáugĊ kapáaĔską peániá w kilku
parafiach. Nie mając odpowiedniego
zdrowia, Ksiądz Prymas wyznaczaá mu
odpowiednie dla jego moĪliwoĞci i siá
placówki, jak duszpasterstwo akademickie czy SáuĪby Zdrowia. Od 20 maja
1980 roku podjąá pracĊ w parafii
Ğw. Stanisáawa Kostki na ĩoliborzu,
w Warszawie. Tu, od samego początku, zaangaĪowaá siĊ w Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Wkrótce zostaá mianowany takĪe diecezjalnym duszpasterzem SáuĪby Zdrowia. Kiedy
zaistniaáa potrzeba duszpasterstwa
wĞród pracowników Huty Warszawa,
ks. Jerzy, mimo swoich obaw, zostaá
do tego wydelegowany. Przez hutników zostaá bardzo Īyczliwie przyjĊty.
Od tego czasu spotykaá siĊ z nimi regularnie, odprawiając dla nich Msze

ĞwiĊte, spowiadając, spĊdzając dáugie
godziny na rozmowach i dyskusjach.
Zorganizowaá dla nich cykl wykáadów
poĞwiĊconych róĪnych dziedzinom
Īycia, sprowadzaá odpowiednich
fachowców, a sam prowadziá dla nich
katechezĊ. Wiele wykáadów byáo z historii Polski, z literatury, spoáecznej
nauki KoĞcioáa, prawa czy ekonomii.
Ci robotnicy mieli nawet specjalne
indeksy i zdawali egzaminy. 25 kwietnia 1981 roku w sposób bardzo uroczysty, na proĞbĊ ks. Popieáuszki i hutników, ks. bp Zbigniew Kraszewski,
poĞwiĊciá sztandar „SolidarnoĞci”
Huty Warszawa. Po wprowadzeniu
stanu wojennego dla internowanych,
pozbawionych pracy i Ğrodków utrzymania, organizowaá pomoc charytatywną, rozprowadzanie darów. CzĊsto
odprawia Msze ĞwiĊte za OjczyznĊ
i gáosi patriotyczne kazania, na które
przychodzą wielkie rzesze ludzi. Przypomina zasady Ewangelii i podaje
zasady spoáecznej nauki KoĞcioáa dotyczące Īycia spoáeczeĔstwa. Rozpoczyna pielgrzymkĊ Ludzi Pracy na
Jasną GórĊ.
Wokóá jego skromnej osoby zaczyna zacieĞniaü siĊ ubecka pĊtla. Bywa
szykanowany, zastraszany, jego mieszkanie jest przeszukiwane, a nawet podpalane, zostaje zniszczony jego samochód, dwukrotnie uczestniczy
w podejrzanych wypadkach drogowych, które sprawiają wraĪenie wczeĞniej przygotowanych. Wáadze komu-

Grobowiec ks. Jerzego Popieáuszki w Warszawie
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RóĪaniec z kamieni przy muzeum ks. Jerzego Popieáuszki

nistyczne Ğlą monity do Prymasa,
Īe wystąpienia ks. Popieáuszki „godzą
w interesy PRL”. PomyĞlmy: tu jeden,
skromny kapáan, a tam caáa machina
propagandowa, caáy ubecki system,
czują siĊ zagroĪeni! Od stycznia do
czerwca 1984 roku, ks. Jerzy aĪ trzynaĞcie razy byá przesáuchiwany przez
prokuratora. OskarĪany, aresztowany,
amnestionowany… Szczególnie brutalny w swoich wypowiedziach byá
ówczesny rzecznik prasowy Jerzy
Urban, który judziá w faászywym Ğwietle ukazując dziaáanie tego kapáana.
Przyszedá ostatni dzieĔ w Īyciu
ks. Jerzego: 19 paĨdziernik 1984 roku.
Udaá siĊ do Bydgoszczy, do koĞcioáa
ĝwiĊtych Polskich Braci MĊczenników, gdzie odprawiá MszĊ ĞwiĊtą
i podczas rozwaĪaĔ róĪaĔcowych
gáównie dla ludzi pracy, modliá siĊ:
„AbyĞmy byli wolni od lĊku, zastraszenia, ale przede wszystkim od
Īądzy odwetu i przemocy”. Tego samego wieczoru postanawia wracaü
do Warszawy. Jego samochód prowadzi kierowca Waldemar Chrostowski.
Pod Toruniem funkcjonariusze SáuĪby BezpieczeĔstwa (parodia: „sáuĪba
bezpieczeĔstwa”) zatrzymują samo-

chód, a kierowca zostaje zmuszony
do oddania kluczyków i pójĞcia do milicyjnego radiowozu, gdzie zostaje
skuty kajdankami. Grzegorz Piotrowski i Waldemar Chmielewski zmusili
ks. Jerzego do wyjĞcia z samochodu,
uderzeniem w gáowĊ ogáuszyli go,
zakneblowali mu usta i wrzucili do
bagaĪnika. W czasie jazdy samochodem Waldemar Chrostowski jako
kaskader wyskakuje z samochodu i rozpaczliwie szuka pomocy. Ks. Jerzy
zostaá poddany bardzo wymyĞlnym
torturom, áącznie z przywiązaniem
jedenastokilogramowego worka
z kamieniami i z zaciskającą siĊ przy
kaĪdym ruchu pĊtlą na szyi, aby poszedá na dno Wisáy, na zaporze we Wáocáawku. Potem okazaáo siĊ, Īe twarz
ks. Jerzego byáa bardzo mocno zmasakrowana; trudno byáo go rozpoznaü.
Pogrzeb odbyá siĊ 3 listopada 1984
roku, w koĞciele Ğw. Stanisáawa,
na który przybyáo okoáo 700 tys. gáównie ludzi pracy. Zostaá pochowany
kapáan Ğwiadek Prawdy, której jednak
nie moĪna unicestwiü.
27 grudnia 1984 roku rozpocząá siĊ
proces morderców ks. Jerzego Popieáuszki: Grzegorza Piotrowskiego Wal-

demara Chmielewskiego i Leszka
PĊkali. DziĞ juĪ wszyscy są na wolnoĞci. Byá to raczej sąd nad Popieáuszką,
a nie nad bandytami. PamiĊtam oskarĪenia, oszczerstwa rzucane przez butnego Piotrowskiego na KoĞcióá,
na niektórych biskupów, w tym na naszego ks. biskupa Ignacego Tokarczuka. PrawdĊ o mocodawcach tej okrutnej zbrodni kryją archiwa bezpieki,
a takĪe ukáady koleĪeĔskie, gdyĪ proces byá stronniczy i bardzo krĊtacki.
I oto okoáo godziny 10.30 stajemy
przed koĞcioáem Ğw. Stanisáawa Kostki na ĩoliborzu, w Warszawie, który
tak mocno wpisaá siĊ w narodową
ĞwiadomoĞü ze wzglĊdu na pracĊ przy
tej Ğwiątyni, Sáugi BoĪego, ks. Jerzego Popieáuszki. W niewielkim informatorze czytam: „KoĞcióá pw. Ğw. Stanisáawa Kostki to prawdziwa ostoja
wiary i polskoĞci. Tu nauczaá ks. Jerzy
Popieáuszko, mĊczennik za wiarĊ.
Tu teĪ juĪ od lat odprawiane są Msze
Ğw. za OjczyznĊ, a Ğciany Ğwiątyni
pokrywają tablice upamiĊtniające polegáych w walkach o niepodlegáoĞü
Polski”. Na dziedziĔcu koĞcioáa krzątają siĊ bardzo uprzejmi przedstawiciele
(C.d. na s. 7)
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20 Niedziela zwykáa – 20.08.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe odprawimy dziĞ o godzinie 17:30.
2. W najbliĪszą sobotĊ – 26 sierpnia
– przypada UroczystoĞü NMP
CzĊstochowskiej. Porządek Mszy
ĞwiĊtych jak w dzieĔ zwykáy.
3. Komenda Ochotniczego Hufca
Pracy w Sanoku przy „Autosanie”,
informuje, Īe ogáasza nabór máodzieĪy w wieku od 16 do 18 lat, do klasy
pierwszej, dwuletniej Zasadniczej
Szkoáy Zawodowej w zawodzie:

operator urządzeĔ przemysáu chemicznego i lakiernik oraz do klasy
pierwszej trzyletniej Zasadniczej
Szkoáy Zawodowej w zawodzie:
stolarz, Ğlusarz, mechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik
pojazdów samochodowych, krawiec
i rzeĨnik – wĊdliniarz. Szczegóáowe
informacje są wywieszone w gablotce
parafialnej. InformacjĊ tĊ przekazuje
komendant OHP w Sanoku, p. mgr
Tomasz Nazar.

Kóáko Rolnicze i Koáo GospodyĔ
Miejskich przygotowaáo wieniec
Īniwny jako wyraz wdziĊcznoĞci za
zebrane plony. W tym miejscu pragnĊ
podziĊkowaü za ten wieniec, który
wymagaá wiele pracy, pomyĞlunku
i dokáadnoĞci.
Wieniec przedstawia stodoáĊ –
spichlerz kryty strzechą z dorodnych
káosów pszenicy. ĝciany są ze sáomy.
ObejĞcie wokóá tej stodoáy jak
równieĪ jej wnĊtrze wyáoĪone jest
ziarnami pszenicy, fasoli, grochu,
kukurydzy oraz innych zbóĪ. Stodoáa
jest otwarta. O jedną ze Ğcian oparty
worek z pszenicą. Obok stoi brzoza,
na której bocianie gniazdo wraz z jego
mieszkaĔcami. Patrząc na ten wieniec
– stodoáĊ – spichlerz widzĊ w tym wielki symbol.

Ów wieniec jest wyrazem dziĊkczynienia Panu Bogu i ludziom za dar
chleba. Otwarta stodoáa znakiem
„Īe goĞcinna i w goĞcinĊ zaprasza”,
aby podzieliü siĊ chlebem. Patrząc
na caáoĞü tej kompozycji ĪyczĊ wszystkim, aby nikomu nie brakowaáo
chleba powszedniego, aby nastaáy takie czasy, aby nikt nie musiaá
wylatywaü z gniazda rodzinnego
w dalekie kraje, aby szukaü poĪywienia, jak te bociany, które juĪ myĞlą
o odlocie. Odlatując jednak, trzeba
wracaü w ojczyste strony. JednoczeĞnie jest to zachĊta do pielĊgnowania polskiej tradycji, do szacunku
dla chleba.

Ks. Andrzej Skiba

Wieniec Īniwny uwity przez czáonków Kóáka Rolniczego
i Koáa GospodyĔ Miejskich w Sanoku

Intencje w tygodniu
21-27.08.2006 r.
Poniedziaáek, 21.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 o zdrowie i miáosierdzie BoĪe dla
Agaty
7.30 1 + Stanisáawa (f) FroĔ i ++ z rodziny.
2 + Michaá, + Katarzyna.
18.00 o Īywą wiarĊ, peániĊ áask Ducha
ĝwiĊtego dla czáonków grupy Ğw.
O. Pio i ich rodzin oraz kapáanów posáugujących w parafii.
Wtorek, 22.08
6.30 o báogosáawieĔstwo BoĪe dla Jana
7.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.30 1 + Stanisáaw (2 r. Ğm.).
2 + Jerzy ( 20 – ta r. Ğm.).
18.00 + Helena, Anna, Mariusz.
ĝroda, 23.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 + Katarzyna, Andrzej.
7.30 1 + Genowefa KrzysztyĔska.
2 + Maria, Kazimierz, Stanisáaw,
Ryszard.
18.00 o báogosáawieĔstwo BoĪe dla
rodziny Cymbaáów oraz za ++ z tej rodziny.
Czwartek, 24.08
6.30 + Helena.
7.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.30 1 o zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla Jadwigi w 90 rocznicĊ urodzin z proĞbą o báogosáawieĔstwo
BoĪe dla niej oraz dla wnuczki
Manetki.
2 + Jadwiga, Franciszek, Bronisáaw.
Maria.
18.00 + Kazimiera i Antoni Wojciechowscy.
Piątek, 25.08
6.30 + Wáadysáaw (7 r. Ğm.).
7.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.30 .........................................................
18.00 + Maria i Henryka (f.)
Sobota, 26.08
6.30 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
7.00 .........................................................
7.30 + Kazimierz (3 r. Ğm.)
13.00 Msza Ğw. absolwentów LE 1975
r. i za + kolegĊ Piotra
18.00 w intencji rodzin, które przyjĊáy
obraz Matki BoĪej CzĊstochowskiej:
o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe dla
tych rodzin i za zmaráych z tych rodzin
Niedziela, 27.08
6.30 + Stanisáaw Futyma.
8.00 + Katarzyna.
9.30 + Andrzej i Gizela.
11.00 za parafian.
12.30 + Zofia, Bernard Frost.
17.30 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe.
18.00 + Franciszka (f), Jan, Józef.
20.00 + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg.).
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Duchowy przewodnik uczestników pielgrzymki - ks. Andrzej Skiba przy pomniku ks. Jerzego Popieáuszki

(C.d. ze s. 5)
parafii, aby zająü siĊ kaĪdą grupą tam
przybywającą. Wchodzimy do koĞcioáa na krótką modlitwĊ. Na jednej
z plansz poĞwiĊconej ks. Jerzemu, znajdującej siĊ w bocznej nawie, czytam:
„Ofiary z Twojego Īycia nie zmarnujemy, a Twoją ideĊ miáoĞci bĊdziemy
nieĞü ku niepodlegáej Polsce. Ty uczyáeĞ nas jak miáowaü Boga i OjczyznĊ”
– KsiĊdzu Jerzemu Popieáuszce SolidarnoĞü Podkarpacie. Jako naczelna
zasada Īycia tego Kapáana, a przekazywana niezmordowanie przez niego,
zostaáa zamkniĊta w sáowach wypowiedzianych przez Jana Pawáa II:
„Aby z tej Ğmierci wyrosáo dobro”.
To tak pasuje do idei biblijnej wyjĊtej
z Listu Ğw. Pawáa do Rzymian,
którą powtarzaá ks. Jerzy: „Záo dobrem
zwyciĊĪaj”.
NajwaĪniejszym punktem naszego
tu pobytu jest zwiedzanie Muzeum,
które jest poĞwiĊcone temu wielkiemu kapáanowi. Podzieleni na dwie grupy, uwaĪnie wpatrujemy siĊ w poszczególne plansze obrazujące Īycie
i dziaáalnoĞü ks. Jerzego oraz kontekst
historyczny, który odsáaniają kolejne
plansze, czasopisma, broszury, filmy…

Mam wraĪenie, Īe jest to przyspieszony kurs ojczystej historii z lat komunistycznego zniewolenia, nakáadający
Narodowi pĊta ograniczające jego
wolnoĞü. UwaĪnie sáuchamy pani
Barbary, naszej przewodniczki. Sale
wystawowe zostaáy podzielone
na okresy związane z Īyciem Sáugi BoĪego i noszą tytuáy: W cieniu PRL-u,
Korzenie, ĩoánierski róĪaniec, Dar
kapáaĔstwa, Niebo runĊáo nam na
gáowy…, Golgota, Odszedá pasterz dobry, PomnaĪanie Dobra, ChrzeĞcijaĔstwo prowadzi ku Zmartwychwstaniu.
Nad tym projektem pracowaá caáy
sztab ludzi, którzy niejako wypracowali szkic historii Polski oraz Īycia
i duszpasterskiej posáugi ks. Jerzego.
Wystarczy wziąü do rĊki krótki informator „KrzyĪ staá siĊ nam Bramą”.
Przed wejĞciem do tego Muzeum, przez
BramĊ – KrzyĪ, wita nas uĞmiechniĊty
z duĪego zdjĊcia sam Gospodarz,
ks. Jerzy, gdzie na drzwiach plebaĔskich widnieje napis: K + M + B 1983.
A pani Przewodniczka mówi:
Byá duszpasterzem dziesiĊciomilionowej rzeszy robotników. Chciaá nam
zostawiü Ğwiadectwo, jak mamy
walczyü o prawdĊ, wolnoĞü i pokój.

Urodziá siĊ na wsi biaáostockiej, Okopy, 14 wrzeĞnia 1947 roku. Jest to dzieĔ
PodwyĪszenia KrzyĪa, dziĊki czemu
moĪemy powiedzieü, Īe krzyĪ juĪ od
urodzenia wpisaá siĊ w Īycie Jerzego.
Pomnik na jego grobie jest w formie
krzyĪa. Taki sam krzyĪ – pomnik prowadzi nas do sal wystawowych. Jest
to krzyĪ wyciĊty w Ğcianie, przez
który przechodzimy! To brama do Muzeum. Czasy, w których Īyá ks. Jerzy
Popieáuszki, to czasy Polski Ludowej.
ĩyá przecieĪ w latach 1947 – 1984.
Byá to czas, kiedy wáadza ludowa juĪ
siĊ utrwaliáa i przystąpiáa do zdecydowanego ataku zmierzającego do wykorzenienia wiary z serc Polaków oraz
do zniszczenia KoĞcioáa, jako najwiĊkszego wroga komunizmu (w mniemaniu wáadzy). Wáadza ta obok jawnych
zasad opieraáa siĊ takĪe na tajnych
wspóápracownikach, na SáuĪbie
BezpieczeĔstwa. Jej specjalna komórka miaáa za zadanie inwigilowanie
dziaáalnoĞci ludzi KoĞcioáa. Wszyscy,
którzy wydawali siĊ niewygodni wáadzy, mieli zakáadane teczki, na które tu
spoglądamy. Szczególną grupĊ stanowili ksiĊĪa i klerycy. Wielu z nich byáo
(C.d. na s. 8)
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bardzo ĞciĞle obserwowanych i na ich
temat byáy gromadzone dokumenty
ukazujące w niekorzystnym Ğwietle ich
morale i przydatnoĞü do kapáaĔstwa.
Wáadza byáa okrutna. W roku 1956
ówczesny premier, Józef Cyrankiewicz,
w czasie Powstania Czerwcowego,
mówiá: „KaĪdy prowokator czy szaleniec, który odwaĪy siĊ podnieĞü rĊkĊ
przeciw wáadzy ludowej, niech bĊdzie
pewny, Īe mu tĊ rĊkĊ wáadza ludowa
odrąbie”. Jeszcze w latach osiemdziesiątych, generaá Wojciech Jaruzelski,
który przecieĪ witaá Jana Pawáa II,
mówiá, Īe „KoĞcióá to garb, z którym
trzeba jakoĞ Īyü”. Czasy komunistyczne pokazaáy, Īe Polacy nie chcą siĊ
podporządkowaü narzuconej, obcej
ideologii, nie pozwolą siĊ zniewoliü.
Symbolem wáadzy i braku wolnoĞci
sáowa, byáy ocenzurowane ksiąĪki, artykuáy, a do publicznej wiadomoĞci
mogáo przedostaü siĊ tylko to, czego
Īyczyáa sobie wáadza. Byá i czas biedy,
czas „kartkowania” czyli przydzielania
podstawowych artykuáów codziennego uĪytku, na kartki. Kartka dokáadnie
okreĞlaáa iloĞü zakupu co do danego
towaru, np. cukru czy cukierków,
czekolady… Byáy to kartki dawane na
kaĪdy miesiąc. Towar – jak mówiliĞmy

– rzucali, tak po trochu, a wszystko
trzeba byáo wystaü w dáugich kolejkach, wszystko trzeba byáo zdobywaü.
JeĞli máodzi chcieli siĊ pobraü, to na
zakup obrączek musieli mieü pozwolenie. To zniewolenie Narodu obrazuje
ciĊĪka, choü juĪ czĊĞciowo wyáamana,
krata, zamkniĊta na klucz, którą lud
rozrywa, szukając wolnoĞci, samodecydowania. Tak juĪ byáo od roku 1944.
A potem przyszáy kolejne lata: 1956,
1968, 1870, 1976, 1980… Przeciwko
ludowi, który Īądaá chleba, wolnoĞci
i prawdy, wáadza na ulice miast wytoczyáa czoági, wojsko, milicjĊ, oddziaáy
zomowskie… W tym trudnym okresie
lud znajdowaá oparcie w KoĞciele.
Podobnie byáo w caáej historii Polski.
Kolejne plansze przedstawiają wielką
postaü prymasa Polski, Stefana kardynaáa WyszyĔskiego, który miaá
odwagĊ wypowiedzieü sáynne „non
possumus” (nie moĪemy), za co spotkaáo go trzyletnie odosobnienie,
m. in. w KomaĔczy. Przez trzy lata
zostaá odizolowany od spoáeczeĔstwa,
wiernego ludu, aby nie miaá Īadnego
wpáywu na bieg wydarzeĔ, na formowanie opinii. Byá pilnie strzeĪony,
pilnowany, odizolowany. W czasie
swego uwiĊzienia, wáaĞnie w KomaĔczy, przez Wielką NowennĊ, przygo-

towaá Naród do obchodu Tysiąclecia
Chrztu Polski. Przygotowaá Naród do
przetrwania, do poradzenia sobie
z trudną rzeczywistoĞcią. Przez dziewiĊü lat modliliĞmy siĊ w róĪnych
intencjach. Patrzymy na plansze
obrazujące obchody tego Millenium.
Ogromne rzesze wiernych…
Wáadza ludowa przez obchody
Tysiąclecia Chrztu Polski zobaczyáa,
jak wielka jest siáa drzemiąca w Narodzie, jak wielka jest liczba wierzących,
jak wielka siáą jest KoĞcióá, Īe on nie
da siĊ zniewoliü czy ujarzmiü. Na jednej z planszy widzimy symboliczny
obraz Matki Boskiej CzĊstochowskiej,
który zostaá zamkniĊty na Jasnej
Górze, a po Polsce, po poszczególnych diecezjach wĊdrowaáy puste
ramy, Ğwieca i Ewangeliarz (ksiĊga
Ewangelii). Obraz – zdaniem wáadzy –
byá zagroĪeniem dla socjalizmu! Peregrynacja ta bardzo nie podobaáa siĊ
ludziom wáadzy. Ludzie równie licznie
gromadzili siĊ przy pustych ramach,
modlili siĊ, wierzyli, Īe w tym niecodziennym Znaku, Maryja przychodzi
do swojego uciemiĊĪonego Narodu.
W roku 1978 na StolicĊ Piotrową
zostaá wybrany pierwszy z Polaków –
kardynaá Karol Wojtyáa – Jan Paweá
II. Jest plansza, która pokazuje hoád

Uczestnicy pielgrzymki
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jaki ks. prymas WyszyĔski skáada Ojcu
ĝwiĊtemu. Scena ta jest nam dobrze
znana. Prymas podchodzi do Ojca
ĝwiĊtego, Ten wstaje, obejmuje go
swoim ramieniem i serdecznie tuli do
serca. Potem powie, ze nie byáoby na
Stolicy Piotrowej tego papieĪa, Polaka, gdyby nie byáo wielkiego Prymasa
WyszyĔskiego.
Rok póĨniej – czerwiec 1979 rok –
Jan Paweá II przybywa z pierwszą pielgrzymką do Polski. Witają go nieprzeliczone rzesze wiernych, choü media,
telewizja, nie pokazują skali zainteresowania. Telewizja pokazuje staruszki, siostry zakonne, ksiĊĪy… Nieáatwo
byáo dojechaü na spotkanie z PapieĪem – Polakiem. Wáadze czyniáy wiele
utrudnieĔ. Mimo tych utrudnieĔ na
kaĪdym spotkaniu z Namiestnikiem
Chrystusa na ziemi, gromadziáy siĊ
ogromne rzesze ludzi., nierzadko drogi byáy usáane kwiatami. Nastąpiáo
wielkie oĪywienie Narodu. W przeddzieĔ Zesáania Ducha ĝwiĊtego,
Jan Paweá II celebrowaá MszĊ ĞwiĊtą
w Warszawie, na Placu ZwyciĊstwa,
jak siĊ wtedy nazywaá, a swoją homiliĊ zakoĔczyá sáowami: „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi,
tej Ziemi!”. Homilia byáa niejednokrotnie przerywana dáugimi brawami.
MoĪemy powiedzieü, Īe to woáanie
Ojca ĝwiĊtego, jego modlitwa, zostaáa
wysáuchana. Duch ĝwiĊty zstąpiá
i oĪywiá serca i umysáy Polaków, Īe juĪ
rok póĨniej powstaá potĊĪny ruch
„SolidarnoĞü”, który w sposób pokojowy doprowadziá do wywalczenia
wolnoĞci. ZdjĊcia pokazują atmosferĊ
tamtych dni. Nastaáo kilkanaĞcie miesiĊcy wolnoĞci i … nastaá stan wojenny, który jeĞli nie zniweczyá, to przynajmniej przekreĞliá i na jakiĞ czas
zahamowaá proces normalizacji Īycia.
Patrzymy na tablicĊ z postulatami
„SolidarnoĞci”, która jednak nie
potrafiáa sobie poradziü z potĊĪnymi
strukturami komunistycznymi. O tym
trzeba przypominaü, bo Īyje juĪ pokolenie, które nie zna tej problematyki
z autopsji.
W takich czasach przyszáo Īyü
i duszpasterzowaü ks. Jerzemu.
Kontekst historyczny jest bardzo waĪny, aby lepiej zrozumieü jego dziaáalnoĞci i Īycie KoĞcioáa tamtych czasów.
Przechodzimy do kolejnej sali, do domu
mieszkalnego ksiĊdza Popieáuszki.
Bardzo tu skromnie, uboĪuchno.
Do tego domu wiodą proste drzwi,

proste deski pomalowane na jasny
orzech, z kutą klamką. Okno z widokiem na podwórze, piec kaflowy, a nad
nim wiklinowa koáyska - nosideáko,
w którym wychowaáo siĊ piĊcioro
rodzeĔstwa, obok stolik, krzeseáko,
na którym zasiadaá Jerzy, aby odrobiü
lekcje szkolne. àawa… Matka, kiedy
száa w pole, do pracy na roli, braáa to
nosideáko, aby ich dzieci tam spoczywaáy. ZdjĊcia teĪ pokazują rodzinne
strony Jerzego, lata dzieciĔstwa, drogĊ do szkoáy i do koĞcioáa. WieĞ
Okopy nie posiadaáa wáasnej szkoáy,
a do koĞcioáa w Suchowoli byáo 4 km.
W tamtejszym koĞciele byá ochrzczony, tam przystąpiá do I Komunii ĞwiĊtej, tam przyjąá sakrament bierzmowania. Te zdjĊcia to dar matki ks. Jerzego,
pani Popieáuszkowej. Jerzy wychowany w skromnej, religijnej rodzinie, po
zdaniu matury wstąpiá do warszawskiego seminarium duchownego, a nie do
biaáostockiego, jemu wáaĞciwego,
gdyĪ – jak wyznaá – byá pod urokiem
KsiĊdza Prymasa i to zadecydowaáo
o rozpoczĊciu przygotowania do kapáaĔstwa w Warszawie.
Ciekawą ekspozycjĊ stanowią
plansze ukazujące czas sáuĪby wojskowej Jerzego jako kleryka. Jest tam
Īoánierski róĪaniec, gdzie na górnej
póáce znajdują siĊ czapki Īoánierskie
uáoĪone w formie róĪaĔca, gdzie
zakoĔczeniem jest krzyĪ, a w krzyĪu
zdjĊcie rąk ks. Jerzego w momencie
udzielania mu ĞwiĊceĔ kapáaĔskich
przez ks. prymasa Stefana WyszyĔskiego. Na II roku studiów zostaá powoáany do odbycia sáuĪby wojskowej.
Przez dwa lata przebywaá w Bartoszycach, w specjalnej jednostce, gdzie
odpowiednio dobrana kadra wojskowa, miaáa na celu obrzydzenie sáuĪby
kapáaĔskiej, gdzie wszystko robiáa, aby
zniechĊciü do KoĞcioáa, aby odciągnąü od powoáania kapáaĔskiego.
Mówiąc o Īoánierskim róĪaĔcu, wiemy, Īe Jerzy wraz z kolegami odmawiaá
róĪaniec, który podnosiá ich na duchu,
wlewaá nadziejĊ na wytrwanie w powoáaniu. SáuĪba wojskowa nie byáa
áatwa, gdyĪ Jerzy byá szykanowany,
znĊcano siĊ nad nim. W czasie pobytu w wojsku straciá zdrowie, którego
juĪ w peáni nie odzyskaá. Do tych wojskowych szykan naleĪaáo np. chodzenie po schodach w peánym ekwipunku z maską przeciwgazową,
z plecakiem. Trzeba byáo po nich biegaü w górĊ – dóá, aĪ do caákowitego

Pamiątki osobiste po ks. Jerzym

wyczerpania. Byáo to za odmówienie
wykonania rozkazu, którym byáo
polecenie zdjĊcia medalika i róĪaĔca
na palec. Jerzy twierdziá, Īe to mu nie
przeszkadza w peánieniu sáuĪby. Karą
byá zakaz otrzymywania wyjĞciówek,
niemoĪliwoĞü
uczestniczenia
w Mszach ĞwiĊtych niedzielnych.
W takiej sytuacji klerycy – Īoánierze,
sami organizowali sobie modlitwy
w koszarach, aby nie utraciü
powoáania.
Kolejna sala pokazuje ksiĊdza
Jerzego jako kapáana. Centrum tej salki zajmuje oátarz, naczynia liturgiczne,
bo przy oátarzu PaĔskim rodziáa siĊ
jego wielkoĞü. Tak mówili jego przyjaciele. Widaü teĪ ks. praáata Teofila
Boguckiego, wybitnego kapáana,
który dla Jerzego byá niczym dobry
ojciec. Byá to mądry, Ğwiatáy i dzielny
kapáan, który przyjąá Jerzego na rezydenta. Ks. Praáat wspominaá (juĪ nie
Īyje), Īe gdy przybyá do niego máody,
skromny, pokorny, niczym nie wyróĪniający siĊ ksiądz i prosiá o przyjĊcie,
to zastanawiaá siĊ, jaki poĪytek bĊdzie
z jego przyjĞcia, gdyĪ nie miaá dobrego zdrowia, niechĊtnie Ğpiewaá, niechĊtnie mówiá kazania. Ale wkrótce
okazaáo siĊ, Īe emanowaáa z niego jakaĞ siáa, coĞ do niego „ciągnĊáo”.
Kiedy w roku 1981 zostaá wprowadzony stan wojenny ks. Praáat poleciá
ks. Jerzemu odprawianie Mszy ĞwiĊtych za OjczyznĊ. Jerzy czyniá tak
w kaĪdą ostatnią niedzielĊ miesiąca.
Msza Ğw. gromadziáa coraz to wiĊksze
rzesze wiernych. Tu przychodzili
róĪni ludzie, bo tu wszyscy czuli siĊ
wolni; czuli czym jest wolna Polska.
Odprawiaá te Msze ĞwiĊte od lutego
1982 roku, do paĨdziernika 1984.
W czasie tych Mszy Ğw. wygáaszaá
kazania w duchu patriotyczno – religijnym, organizowaá ich oprawĊ,
angaĪowaá artystów, aktorów, osoby,
które uĞwietniaáy liturgiĊ Ğpiewem pieĞni religijnych i patriotycznych,
recytacjami wierszy. Kazania swoje
(C.d. na s. 10)
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Historyczna fotografia z pogrzebu
ks. Popieáuszki
(C.d. ze s. 9)

opieraá najczĊĞciej na katolickiej nauce spoáecznej w duchu nauczania
KoĞcioáa, w duchu Jana Pawáa II i Prymasa WyszyĔskiego, który w tym czasie juĪ nie Īyá. W tym koĞciele, przy tej
Īoliborskiej parafii, byá takĪe opiekunem Ğredniego personelu medycznego, wielkim obroĔcą Īycia dzieci
nienarodzonych, a trzeba pamiĊtaü,
Īe w tamtych czasach obowiązywaáa
w tej sprawie bardzo liberalna ustawa.
Ks. Jerzy táumaczyá, Īe Īycie czáowieka jest najwiĊkszą wartoĞcią i ĞwiĊtoĞcią, które trzeba chroniü od samego
początku, aĪ do naturalnej Ğmierci.
W roku 1981 z jego inicjatywy powstaá
Ruch Obrony ĩycia, który funkcjonuje
do dziĞ, a jego patronem jest wáaĞnie
Sáuga BoĪy.
Jest teĪ niewielki kącik gdzie znajdują siĊ skromne przedmioty przeniesione z jego mieszkania, a którymi siĊ
posáugiwaá. Jest ich niewiele. Jest biurko, regaá z ksiąĪkami, drobne pamiątki
jakie otrzymywaá od swoich przyjacióá.
Jerzy byá czáowiekiem, który niczego
powaĪnego nie gromadziá, a to co miaá,
rozdawaá potrzebującym. Pani Przewodnik mówi: najbardziej rozdawaá
siebie, gdyĪ szedá do ludzi, którzy go
potrzebowali. W czasie przeĞladowania opozycji, w latach osiemdziesiątych, pracownicy huty „Warszawa”
zwrócili siĊ z proĞbą o kapelana. Wybór padá na ks. Jerzego. Na terenie
huty odprawiaá dla nich Msze ĞwiĊte,
organizowaá spotkania, sáuĪyá im duchową pomocą, aĪ zaprzyjaĨniá siĊ
z nimi. W 1983 roku zorganizowaá pielgrzymkĊ ludzi pracy na Jasną GórĊ,
która przetrwaáa po dzieĔ dzisiejszy.
DziĞ ma charakter ogólnopolski. Tym,
którym do CzĊstochowy jest po drodze, wstĊpują do koĞcioáa Ğw. Stanisáawa, nawiedzają grób czy Muzeum
ks. Jerzego, modlą siĊ o jego beatyfikacjĊ.
Przez chwilĊ sáuchamy gáosu
ks. Jerzego, bo w kącie ustawiony jest

telewizor, który ukazuje fragmenty wystąpieĔ ks. Popieáuszki. MyĞlĊ, Īe to
robi wraĪenie. Patrzymy: celebruje
MszĊ ĞwiĊtą, udziela báogosáawieĔstwa… dziĞ miaáby 59 lat!
Kolejne plansze ukazują nam
ludzi, których Jerzy prowadziá do Boga,
a niektórych do Niego doprowadziá.
On nikogo nie przekonywaá, ale przemawiaá przykáadem swojego Īycia. Pani
Barbara, przewodniczka, podaje nazwisko jednej ze sáawnych aktorek, która
dziĊki Jerzemu po czterdziestu latach
wróciáa do Pana Boga. Zostaáa ona
poproszona, aby odczytaáa tekst
biblijny w czasie Mszy ĞwiĊtej za OjczyznĊ. Byáa tak zaskoczona, Īe powiedziaáa: „ProszĊ ksiĊdza, ja jestem
niewierząca, nie chodzĊ do koĞcioáa,
ja nie mogĊ czytaü” – „Nie szkodzi,
bardzo panią proszĊ, aby przeczytaáa”. Tak niespodziewanie rozpoczĊáa
siĊ jej droga do Pana Boga. Na powiĊkszonym zdjĊciu widaü jak wielkie
táumy ludzi gromadziáy siĊ na Mszach
za OjczyznĊ. Przychodzili ludzie róĪnych stanów i zawodów, w róĪnym
wieku, w tym duĪo ludzi máodych.
Wszyscy czuli, Īe áączy ich wspólna
modlitwa za OjczyznĊ. Oni oczekiwali
powiewu wolnoĞci, nadziei na zmianĊ
sytuacji. Wáadzom ten rodzaj spotkaĔ
wielce siĊ nie podobaá, a ks. Jerzy byá
jeszcze bardziej obserwowany, tym
bardziej, Īe wspieraá ludzi i cieszyá siĊ
coraz to wiĊkszym znaczeniem i uznaniem. Wokóá niego zaczĊli gromadziü
siĊ represjonowani. Wówczas to dziaáaá Prymasowski Komitet Pomocy PrzeĞladowanym. Jednym z czáonków byáa
pani Barbara Sadowska, poetka, matka brutalnie pobitego i zamordowanego Grzegorza Przemyka, którego
kamieĔ z jego nazwiskiem znajduje siĊ
tuĪ obok tego sáynnego róĪaĔca –
grobu ks. Jerzego. SáuĪby BezpieczeĔstwa, aby ją zgnĊbiü posunĊáy siĊ
aĪ do tak brutalnego, nieludzkiego
czynu. Matka zapáaciáa tak ogromną
cenĊ za swoją dziaáalnoĞü opozycyjną. KoĞcióá wspieraá takich ludzi,
a sam Jerzy uczestniczyá w ich procesach, towarzyszyá im na sali rozpraw,
byá z nimi przez modlitwĊ i swoją obecnoĞü, czym naraĪaá siĊ na szykany
i przeĞladowania. Nie podobaá siĊ
wáadzy, wiĊc czysto wzywany byá na
przesáuchania do UrzĊdu BezpieczeĔstwa, byá pilnie Ğledzony, kiedy wyjeĪdĪaá, z samochodu UB byá obserwowany, gdy byá nawet na plebanii.

Do jego mieszkania wrzucono kamieĔ
usiáując go uderzyü, kiedy wieczorem
siedziaá przy biurku i tylko szczĊĞliwie
uniknąá ciosu, spreparowano wielką
prowokacjĊ z tzw. sáynną garsonierą,
o której rozpisywaáa siĊ prasa szkalując tego kapáana. Do mieszkania wrzucono mu materiaá wybuchowy, róĪne
ulotki o wywrotowej treĞci, aby publicznie ukazaü go i oskarĪyü jako dziaáacza antypaĔstwowego.
Wówczas, gdy szykany wáadzy
budziáy obawy ze strony przyjacióá,
w trosce o Īycie i zdrowie ks. Jerzego,
proszono go, aby zaprzestaá swojej
dziaáalnoĞci, aby wyjechaá, a przez to
nie naraĪaá siĊ na restrykcje wáadz.
Popieáuszko miaá tylko jedną odpowiedĨ: nie zostawiĊ ludzi i na wszystko jestem przygotowany. Zdawaá
sobie sprawĊ ze stanu zagroĪenia,
ale uwaĪaá, Īe jego zadaniem jest byü
z ludĨmi, bo chce peániü wolĊ wyznaczoną mu przez OpatrznoĞü.
Stajemy przed planszą ukazującą
ks. Jerzego z jego ostatnich imienin,
z kwietnia 1984 roku. Jest teĪ kilka
pamiątek po nim: ornat, w którym odprawiaá Msze ĞwiĊte za OjczyznĊ, szaty liturgiczne, róĪne karteczki, róĪne
publikacje z jego dedykacjami. Nie są
to ksiąĪki jego autorstwa, ale takie,
które dawaá swoim znajomym, na których wypisywaá dedykacje. Kiedy gromadzono pamiątki, zwrócono siĊ z apelem do obdarowanych, aby dla
pamiĊci po ks. Jerzym, dla ukazania
peániejszego obrazu jego posáugi,
zwróciü te ksiąĪki do tworzącego siĊ
Muzeum. Wiele osób tak uczyniáo
i oddaáo swoje cenne pamiątki.
I oto wchodzimy w okres, który
przypomina stan wojenny. Są to plansze przygotowane przez IPN, a które
pokazują atmosferĊ tamtych miesiĊcy,
kiedy to na ulicach naszych miast
stali Īoánierze, zomowcy, w zimie paliáy siĊ piece koksiaki, gdzie grzali siĊ
zmarzniĊci stróĪe stanu wojennego.
Są teĪ czoági siejące grozĊ i postrach.
Po prawej stronie tej scenerii patrzymy na krzyĪe upamiĊtniające ofiary
stanu wojennego, w tym krzyĪ ks. Jerzego. Znajdujemy siĊ przy ostatnim
zdjĊciu ks. Jerzego. Zostaáo ono
wykonane w czasie Mszy ĞwiĊtej, jaką
odprawiá ostatni raz w Īyciu –
19.10.1984 roku – w koĞciele w Bydgoszczy, gdzie goĞciá na zaproszenie
Ğrodowisk ludzi pracy. W czasie Mszy
ĞwiĊtej nie wygáosiá kazania, ale pro-
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wadziá rozwaĪania bolesnych tajemnic
róĪaĔcowych. Byáa to modlitwa najbardziej odpowiednia na tĊ porĊ roku
koĞcielnego – paĨdziernik. ZakoĔczyá
te rozwaĪania sáowami: „Módlmy siĊ,
byĞmy byli wolni od lĊku, zastraszenia, a przede wszystkim od Īądzy odwetu i przemocy”. Ksiądz Jerzy zawsze nawoáywaá do miáoĞci, sprzeciwiaá
siĊ aktom siáy i przemocy, nigdy nie
siaá zamĊtu czy tym bardziej nienawiĞci. Bywaáo nawet, Īe gdy ludzie przychodzili na Msze ĞwiĊte za OjczyznĊ,
kiedy wykrzykiwali róĪne hasáa, a niektórzy podnosili zaciĞniĊte piĊĞci na
znak protestu przeciwko wáadzy,
ks. Jerzy prosiá, aby przynosili krzyĪe,
aby krzyĪe wznosiü w górĊ, bo krzyĪ
jest znakiem, który prowadzi do zwyciĊstwa, a nie do nienawiĞci czy
záoĞci. Jego ulubionym wersetem biblijnym byáy sáowa z Listu Ğw. Pawáa
Apostoáa do Rzymian: „Záo dobrem
zwyciĊĪaj”. Taką zasadĊ wpajaá
swoim sáuchaczom.
Po odprawieniu Mszy ĞwiĊtej, gdy
wieczorem wracaá do Warszawy, mimo
próĞb o pozostanie na noc w Bydgoszczy, stwierdziá, Īe rano musi byü
w parafii, bo ma odprawiü MszĊ ĞwiĊtą. Okoáo godziny 22:00, na leĞnej drodze, niemymi Ğwiadkami ostatnich
chwil Īycia ks. Jerzego, są brzozy
z okolic Górska. Samochód, którym jechaá wraz z kierowcą Waldemarem
Chrostowskim, zostaá zatrzymany
przez milicjĊ jakoby do kontroli dokumentów. Kierowcy polecono,
aby podszedá z dokumentami do milicyjnego samochodu. Na siáĊ wepchniĊto go do samochodu, zakuto
w kajdany, a ks. Jerzego wyciągniĊto
z samochodu, zbito i wrzucono do bagaĪnika. Tyle wiemy na pewno.
Kierowcy udaáo siĊ wyskoczyü z pĊdzącego samochodu, byá bowiem kaskaderem, komandosem, choü zdawaá
sobie sprawĊ z niebezpieczeĔstwa tej
szaleĔczej decyzji naraĪającej swoje
Īycie i zdrowie na utratĊ, ale chciaá
komuĞ daü znaü o napadzie i porwaniu ks. Jerzego. Znamy sytuacje kiedy to „nieznani sprawcy w niewyjaĞnionych okolicznoĞciach” dokonywali morderstw i napadów, podpaleĔ na koĞcioáy, ale po pewnym czasie
Ğledztwo byáo umarzane ze wzglĊdu
na brak dowodów. Chrostowski
dotará do najbliĪszej plebanii, tam powiadomiá ksiĊdza proboszcza, który
nawiązaá kontakt z Warszawą. Byáo juĪ

wiadomo, Īe ks. Jerzy zostaá porwany
przez funkcjonariuszy SáuĪby BezpieczeĔstwa. Kiedy ludzie dowiedzieli siĊ,
Īe ks. Jerzy zostaá porwany, táumnie
przychodzili do koĞcioáa modląc siĊ
o jego ocalenie. Te modlitwy trwaáy
dzieĔ i noc, przez dziesiĊü dni.
30.10.1984 roku ogáoszono, Īe w wodach Wisáy, na tamie we Wáocáawku,
wyáowiono zwáoki ks. Jerzego. Byáy
obciąĪone kamieniami, okrutnie zmasakrowane, co widaü na zdjĊciach. Stajemy nad wodą – tak, nad wodą –
która symbolicznie pokazuje tamĊ,
miejsce wrzucenia ciaáa ks. Jerzego.
Odbija siĊ jego cieĔ! Dla peániejszego
obrazu tej odraĪającej zbrodni, stajemy przed planszami obrazującymi to
wydarzenie. Tu ubranie, w którym byá
wrzucony do Wisáy, lina, którą byá
związany (!) i obciąĪony kamieniami.
Proces oprawców odbiá siĊ szerokim
echem i pokazaá, Īe ks. Jerzy byá bity,
Īe zbrodnia byáa zaplanowana,
w bagaĪniku byáy kamienie przygotowane do obciąĪenia ciaáa, sznur do
związania. RĊce i nogi byáy poáączone
pĊtlą na szyi, tak Īe kaĪde poruszenie
siĊ ciaáa powodowaáo jednoczesne zaciskanie siĊ pĊtli i duszenie.
KoĔcowym fragmentem tej wystawy jest pogrzeb tego MĊczennika,
który odbyá siĊ 3 listopada. Pochowano go na dziedziĔcu koĞcioáa. Oglądamy fragment filmu z pogrzebu. Wydarzenie to wstrząsnĊáo caáym
Ğwiatem, poruszyáo serca i umysáy
wielu Polaków. W pogrzebie uczestniczyáo okoáo 700 tys. ludzi! Ludzie
przynosili transparenty, których nie
moĪna byáo rozwinąü idąc przez miasto, rozwijano je na miejscu, a potem
zostawiano na pamiątkĊ. Zostaáy do
dziĞ, a teraz przynoszą nowe transparenty. Mordercom wydawaáo siĊ,
Īe sprawa zostaáa zakoĔczona, Īe
wszystko ucichnie, a wáadza bĊdzie
miaá spokój z niepokornym (wedáug
niej) ksiĊdzem. Tymczasem staáo siĊ
inaczej. Ksiądz Jerzy Īyje w sercach
i umysáach wielu Polaków. On nadal
dziaáa, choü juĪ na innej páaszczyĨnie,
co nie znaczy, Īe mniej skutecznie.
Terroryzm jest okrutną zbrodnią.
Tu, na osobie ks. Jerzego dokonano
takiego aktu, jak w Nowym Jorku, na
World Center. Z tego ataku pochodzi
metalowy krzyĪ, który przywieĨli Polacy z Ameryki, a który zostaá wykonany ze záomu z budynków w czasie
terrorystycznego ataku. Jednym z ra-

towników byá bowiem Polak, którego
związek maáĪeĔski báogosáawiá nasz
bohater, ks. Jerzy.
Pod sam koniec zatrzymujemy siĊ
przy planszach, które pokazują wiele
postaci z Īycia publicznego i religijnego, osób, które tu przybywają czy to
z oficjalną wizytą czy teĪ prywatnie.
Byli tacy przywódcy, którzy sami domagali siĊ nawiedzin grobu ks. Jerzego, co ówczesnej wáadzy sprawiaáo
niemaáo niemiáego káopotu. A cóĪ
powiedzieü o nawiedzinach grobu
przez Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II
i kardynaáa Józefa Ratzingera, obecnego Benedykta XVI? CaáoĞü wystawy koĔczy siĊ podobizną ks. Popieáuszki na caáunie. Jest nieco inny,
aniĪeli pamiĊtamy go za Īycia. Tak jak
Caáun TuryĔski, a goĞciliĞmy w naszym koĞciele jego kopiĊ, jest niemym
Ğwiadkiem zmartwychwstania Chrystusa, tak moĪna powiedzieü,
Īe ks. Jerzy obmyty wodą chrztu ĞwiĊtego i jakby symbolicznie obmyty
wodą Wisáy z ludzkich, ziemskich niedoskonaáoĞci, jest wáączony w tajemnicĊ zmartwychwstania i cieszy siĊ
chwaáą nieba.
Pierwszy etap naszego pielgrzymowania zakoĔczĊ sáowami ks. Jerzego,
bo inaczej nie moĪna:
„Mamy wypowiadaü prawdĊ,
gdy inni milczą.
WyraĪaü miáoĞü i szacunek,
gdy inni sieją nienawiĞü.
Zamilknąü, gdy inni mówią.
Modliü siĊ, gdy inni przeklinają.
Pomóc, gdy inni nie chcą tego czyniü.
Przebaczaü, gdy inni nie potrafią”.
Ks. Andrzej Skiba

W mieszkaniu ks. Jerzego Popieáuszki
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MĊka PaĔska
wedáug Caáunu TuryĔskiego
Caáun TuryĔski z niezwykáą dokáadnoĞcią potwierdza
niewypowiedziane cierpienia Jezusa Chrystusa w czasie Jego MĊki.
Zastanówmy siĊ nad sáowami
Ğw. Alfonsa Marii Liguori: „Gdyby
ktoĞ cierpiaá za przyjaciela obelgi
i záe traktowanie, a póĨniej dowiedziaá
siĊ, Īe ów przyjaciel pytany o to, mówi:
„Porozmawiajmy o czymĞ innym!”,
jakĪe wielki ból sprawiáaby mu niepamiĊü niewdziĊcznika! I wrĊcz przeciwnie, jakąĪ ulgĊ odczuáby, upewniając
siĊ, Īe przyjaciel zapewnia o dawaniu
Ğwiadectwa wiecznej wdziĊcznoĞci,
i Īe zawsze o tym pamiĊta wyraĪając
siĊ o nim z czuáoĞcią i wzruszeniem.
Dlatego teĪ wszyscy ĞwiĊci, zdając
sobie sprawĊ z przyjemnoĞci jaką
sprawia Jezusowi czĊste przywoáywanie Jego MĊki, troszczyli siĊ o to,
aby nieustannie rozwaĪaü cierpienia
i obelgi, jakim byá poddany
nasz najukochaĔszy Odkupiciel
w czasie swojego Īycia, a zwáaszcza

w chwili Ğmierci”.1
RozwaĪanie MĊki Chrystusowej
byáo zawsze i jest nadal jedną z najwaĪniejszych dróg prowadzących ku
rozwojowi duchowemu i uĞwiĊceniu.
Tymczasem dla nas, ludzi XXI
wieku, staje siĊ ono coraz trudniejsze
gáównie ze wzglĊdu na naszą sáaboĞü.
„Piąta Ewangelia”
Czy to nie po to, aby wesprzeü nas
w tej sáaboĞci OpatrznoĞü BoĪa zachowaáa wáaĞnie dla naszej epoki odkrycie skarbu zawartego w Caáunie
TuryĔskim? Dopiero bowiem wraz
z rozwojem nauki odkryte zostaáy cudowne znaki znajdujące siĊ na nim:
Ğlady korony cierniowej, pchniĊcia
wáócznią, biczowania, a nawet znaki,
które — jak moĪna przypuszczaü —
zostaáy na nim odbite jako Ğlad zmartwychwstania Pana Jezusa.

Odbicie twarzy Jezusa widoczne na Caáunie

Naukowcy, którzy dáugo badali tĊ
ĞwiĊtą relikwiĊ, uwaĪają, Īe Caáun
TuryĔski jest bardziej kompletny
i szczegóáowy, jeĞli chodzi o przedstawienie MĊki Chrystusa, niĪ same
Ewangelie. A takĪe, Īe „Īadne z odkryü dokonanych przez »zespóá badający caáun«, w ciągu trzech lat (badaĔ
i analiz), nie zawiera Īadnej informacji,
która staáaby w sprzecznoĞci z treĞcią
Ewangelii”.2 Dlatego niektórzy zaczĊli
okreĞlaü Caáun TuryĔski mianem „Piątej Ewangelii” lub „Ewangelią dla XX
wieku”.
Wybitny katolik, specjalista - chirurg i pisarz francuski dr Pierre Barbet, snuá w jednej ze swoich ksiąĪek
na temat Caáunu takie rozwaĪania:
„Chirurg (w naszym wypadku, jakikolwiek czytelnik), który juĪ rozwaĪaá cierpienia MĊki PaĔskiej, który postanowi zrekonstruowaü metodycznie
wszystkie etapy tego mĊczeĔstwa
trwającego noc i dzieĔ, bĊdzie mógá
lepiej niĪ najbardziej wymowny kaznodzieja i lepiej niĪ najĞwiĊtszy z ascetów (nie licząc tych, którzy mieli tego
bezpoĞrednie wizje) wczuü siĊ w mĊczeĔstwo Chrystusa”.3
I to wáaĞnie uczynimy, opierając
siĊ na zeznaniach chirurgów, naukowców i specjalistów, którzy analizowali
Caáun, Ğledząc niektóre epizody MĊki
Chrystusa tak, jak nam to przedstawiają Ewangelie i tradycja, i jak to
zostaáo uwidocznione na Caáunie TuryĔskim.
Modlitwa w ogrodzie Getsemani
„PogrąĪony w udrĊce jeszcze usilniej siĊ modliá, a Jego pot byt jak gĊste krople krwi, sączące siĊ na ziemiĊ” (àk22,44)
Zwróümy uwagĊ na to, iĪ jedyny
ewangelista, który z precyzją i dokáadnoĞcią specjalisty opowiada o tym.
wydarzeniu, byá lekarzem (Ğw. àukasz). Hematidroza (wydzielanie krwawego potu) jest zjawiskiem rzadkim,
ale dobrze opisanym. Pojawia siĊ, wedáug dr. Le BĊc, w warunkach zupeánie wyjątkowych: wielkiego osáabie-
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nia fizycznego organizmu i towarzyszącego mu wstrząsu moralnego, pociągającego za sobą gáĊbokie przeĪycia i wielki strach.
Strach, przeraĪenie i wstrząs moralny osiągają tutaj swój szczyt. To
wáaĞnie to, co àukasz okreĞla sáowem
„agonia”, które po grecku oznacza
walkĊ, udrĊkĊ, trwogĊ... Intensywne
rozszerzenie podskórnych naczyĔ
wáoskowatych, które pod wpáywem
nacisku gwaátownie przechodzą do
milionów gruczoáów potowych. Krew
miesza siĊ z potem, a po jego wydzieleniu krzepnie na skórze. To wáaĞnie
ta mieszanina potu i skrzepów áącząc
siĊ, Ğcieka po caáym ciele w wystarczającej iloĞci, aby spaĞü na ziemiĊ.4
Prof. Giovanni Tamburelli, poddając
komputerowej analizie trójwymiarowe
zdjĊcie oblicza postaci z Caáunu, zauwaĪyá, Īe oprócz niezliczonych krwawieĔ i maáych skrzepów krwi, którymi
jest ono naznaczone, wydaje siĊ byü
caáe pobrudzone krwią, tak jak mogáa
wyglądaü twarz Pana Jezusa w chwilach agonii w Ogrodzie Oliwnym.
Spoliczkowanle w domu Annasza
„Gdy to powiedziaá, jeden ze stug
obok stojących spoliczkowat Jezusa;
mówiąc: «Tak odpowiadasz arcykapáanowi?*” (J 18,18,22)
Naukowcy, badając Caáun, stwierdzili, Īe po prawej stronie twarzy,
która zostaáa na nim odbita, widaü
duĪe stáuczenie, a chrząstka nosa zostaáa záamana i przesuniĊta w prawo.5
Dr Judica Cordiglia wyjaĞnia,
Īe záamanie chrząstki nosa i nastĊpujące po tym jego skrzywienie, które
moĪna zaobserwowaü na Caáunie,
spowodowane zostaáo uderzeniem
zadanym kawaákiem krótkiego, walcowatego kija o Ğrednicy od 4 do 5 cm.6
Miaáp to spowodowaü obfity wypáyw
krwi, co da siĊ zauwaĪyü na Caáunie,
jako Īe wąsy są nasycone krwią, która
spáywa od nosa aĪ na brodĊ.7
Nadto, w opinii jĊzykoznawców
sáowo uĪywane przez Ğw. Jana na
okreĞlenie „spoliczkowania” mpĪna
przetáumaczyü jako „uderzenie kijem”.
Zgadzaáoby siĊ to z wnioskami, do
których doszli naukowcy badający
Caáun.8
Obelgi i zniewagi cielesne
„/ zaczĊli Go pozdrawiaü: «Witaj,
Królu ĩydowski!» Przy tym bili Go
trzciną po gáowie, pluli na Niego
i przyklĊkając oddawali Mu hoád”
(Mk 15,18-19)

Odbicie rąk Jezusa widoczne na Caáunie

Przy pomocy nowoczesnej aparatury badawczej, mpĪna dostrzec na
postaci z Caáunu Turynskiego
„obrzĊki w róĪnych czĊĞciach twarzy
i ogromny Ğlad po plwocinie, który
schodzi od wewnĊtrznego kącika prawego oka aĪ do dolnej czĊĞci nosa”.9
Ten „zostaá zdeformowany przez
záamanie chrząstki grzbietowej, caákiem
blisko nasady nosa, która pozostaáa
nienaruszona”.10 RównieĪ „w okolicy
oczu i na áukach brwiowych są rany
i urazy takie same, jakie mogáyby
powstaü w wyniku uderzeĔ kijem
lub piĊĞcią. Prawa brew jest wyraĨnie
spuchniĊta”.11
„Prawie na caáej twarzy znajdują siĊ
zadrapania, ale przede wszystkim po
prawej stronie, która jest równieĪ zdeformowana tak, jakby pod krwawymi
otarciami naskórka znajdowaáy siĊ takĪe krwiaki. Obydwa áuki brwiowe prezentują owe, tak oobrze nam znane,
rany pourazowe, które pojawiają siĊ
pod wpáywem uderzenia kijem iud piĊĞcią; koĞci áuków brwiowych przecinają skórĊ”.12
„Prawa strona twarzy jest znacznie spuchniĊta. ObrzĊk rozciąga siĊ
i zwiĊksza w bruĨdzie znajdującej
siĊ pomiĊdzy nosem, policzkiem
i ustami”,]
„Dlatego mamy przed sobą twarz,
która byáa potwornie maltretowana
uderzeniami kija, uderzeniami piĊĞcią,

policzkowana, opluwana. WyraĨne
są „teĪ Ğlady wyrywania wáosów
na brodzie”.1L
Profesor Giovanni Tamburelli, analizując trójwymiarowe zdjĊcie Caáunu,
stwierdza: „Twarz ukazuje siĊ pokryta
rodzajem przeraĪającej krwawej maski,
na widok której cierpienie Czáowieka
z Caáunu wydaje siĊ niesáychanie
okrutne. Jest to coĞ niezwykle
poruszającego”.15
Biczowanie
„Wówczas Pitat wziąt Jezusa
i kazaá Go ubiczowaü.”(J 19,1)
„Caáun daje nam obraz biczowania
o wiele bardziej kompletny, dokáadny
i potworny: ponad 120 potrójnych ciosów, zadanych przez dwóch silnych
mĊĪczyzn, znajdujących siĊ po obu
bokach skazaĔca, doĞwiadczonych
w swoim rzemioĞle, z których jeden
byá wyĪszy, a drugi niecp niĪszy;
którzy pokrywają metodycznie kolejnymi uderzeniami caáą powierzchniĊ
jego ciaáa nie oszczĊdzając Īadnego
miejsca z wyjątkiem okolic serca .1*
Na caáym ciele, przede wszystkim
zaĞ na plecach, moĪna zobaczyü
identyczne Ğlady, jakie pozostawiaáo
narzĊdzie, którego Rzymianie uĪywali
do biczowania skazaĔca (flagellum
taxillatum), záoĪone z trzech odgaáĊzieĔ
zakoĔczonych maiymi metalowymi
kulkami z wypukáoĞciami i poáączo(C.d. na s. 14)
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Informacji o wizerunku widocznym na Caáunie udziela p. Anna Krogulska.

Caáun TuryĔski w caáoĞci

(C.d. ze s. 13)
nych ze sobą specjalnym drutem.
To narzĊdzie nie byáo uĪywane w Ğredniowieczu (czĊĞü Ğrodowisk, odrzucających autentycznoĞü Caáunu Turynskiego, twierdzi, Īe jest on „tworem
ludzi Ğredniowiecza” - przyp. red.),
a znane jest w naszych czasach
dopiero po tym, jak zostaáo znalezione podczas badaĔ archeologicznych,
kaĪde uderzenie flagellum taxillatum
wyrywaáo kawaáki skóry, powodując
krwawienia.
Badając kierunek tych krwawieĔ
i kierunek uderzeĔ ustalono, Īe Jezus
w czasie biczowania znajdowaá siĊ
w pozycji pochylonej i byá przywiązany do niskiego sáupa. Prof. Pierluigi
Bollpne doliczyá siĊ ponad 600 ran
na caáym ciele Czáowieka z Caáunu
i 120 Ğladów po biczu. 18 „Urazy
powstaáe w wyniku biczowania
odznapzają siĊ takim realizmem, taką
zgodnoĞcią z danymi archeologicznymi, i wystĊpują w takiej iloĞci, Īe stoją
w wyraĨnej sprzecznoĞci z niezwykle
ubogimi przedstawieniami artystów
wszystkich czasów”.
(C.d.n.)
Na podstawie tekstu
Prof. Plinio Maria Solimeo
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Pielgrzymując do tronu
Jasnogórskiej Pani.

(C.d. z poprzedniego numeru)
DzieĔ 6 pielgrzymowania tj. niedziela 9.07.06. o godz. 6:00 w koĞciele
p.w. Nawiedzenia N.M.P. N.P.M.
w Zdziarcu, rozpoczĊáa siĊ Msza Ğw.
Intencja: Za ojczyznĊ, o prawoĞü
i mądroĞü sprawujących wáadzĊ
„Bogurodzico Dziewico, Królowo
i Matko naszego narodu, poĞpiesz nam
na pomoc. W Twoje dáonie skáadamy
nasze dalsze losy – BoĪe, Rządco
i Panie narodów, zeĞlij Ducha ĝwiĊtego na sáugi Twoje, rządy kraju
naszego sprawujące, by wedle woli
Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdoáali
kierowaü. Przez Chrystusa Pana
naszego”.
Podczas Mszy Ğw. „diakonia”
i instrumenty jej towarzyszące rozpalaáy nasze serca miáoĞcią i radoĞcią,
a posileni Ciaáem Chrystusa i umocnieni Sáowem BoĪym wyruszamy
w dalszą drogĊ. Temat dnia: Rodzina
KoĞcioáem domowym.
„Rodzino stawaj siĊ tym,
czym jesteĞ,
Bo do Īycia powoáaá CiĊ Pan
Do miáoĞci powoáaá CiĊ Bóg”
O godz. 11:15 w Luszowicach
przy koĞciele p.w. Ğw. Józefa, parafianie czĊstują nas pysznymi droĪdĪówkami oraz napojami, po czym wyruszamy w dalszą trasĊ i okoáo 14:30
w Dąbrowie Tarnowskiej czeka na nas
niedzielny obiad, prawdziwa kawa,
po której udajemy siĊ do Bazyliki

p.w. M.B. Szkaplerznej na NaboĪeĔstwo za OjczyznĊ.
„Niech nie zabraknie Ğwiatu
Waszego Ğwiadectwa”
„Nie bój siĊ, wypáyĔ na gáĊbiĊ:
„AbyĞmy byli jedno, podajmy sobie
rĊce,
AbyĞmy byli razem i jedno mieli
serce”
„Niechaj miáoĞü twa, jak potĊĪna
fala, spáynie tu, przez áaski Twej zdrój
Chryste dotknij mnie”
„Matko Prymasa Tysiąclecia,
Tobie zawierzamy losy narodu
polskiego”
„ Bogarodzico Dziewico” _ „Pani
z „Cudu nad Wisáą”_ „ Nigdy jam
ciebie ludu nie rzuciáa”- wĊdrujemy
od 6 dni do Ciebie Matko o twarzy jak
polska ziemia czarnej, polecamy
Ci wszystkich, którzy muszą siĊ tuáaü
za chlebem poza granicami naszego
paĔstwa. Przynosimy Tobie Dziewico
wszystkie dzieci opuszczone, wszystkie maáĪeĔstwa, przynosimy Tobie
Matko ázy wszystkich Polaków niosących krzyĪ Twego Syna. Nie moĪna
zapomnieü o Matce i umiáowanym
uczniu, bo tylko pod krzyĪem Polska
jest Polską, a Polak Polakiem.
Dobry Bóg prowadzi nas Polaków
trudną drogą, proĞmy, aby za wstawiennictwem Ğw. Stanisáawa Kostki,
Ğw. Stanisáawa Biskupa, Ğw. Wojciecha biskupa, Ğw. Andrzeja Boboli –
naszych rodaków i Królowej Polski
prowadziá nas do Ciebie i umacniaá
w kaĪdej potrzebie. AbyĞmy jako

synowie narodu polskiego dotrzymali wiernoĞci Bogu i Maryi. Ks. bp
Adam Szal na zakoĔczenie dziĊkuje
wszystkim za uczestnictwo i chce,
aby poprzez nasz trud Polska byáa
Polską. Po zakoĔczonym naboĪeĔstwie udajemy siĊ w dalsze pielgrzymowanie. Upaá doskwiera i pot oczy
wyĪera. Dochodzimy do Olesna
na nocleg.
Rankiem 10.07.06. o godz. 6:00
w koĞciele p.w. ĝwiĊtej Katarzyny
Msza Ğw. Intencja: „Za máode pokolenie, aby ksztatowaáo swoje Īycie
na wartoĞciach ewangelicznych”.
Domie Záoty, przyrzekamy umacniaü w rodzinach i máodym pokoleniu
królowanie Syna Twego Jezusa
Chrystusa, wszczepiaü w umysáy
i serca dzieci Ducha Ewangelii
i miáoĞci ku Tobie.
Po skoĔczonej Eucharystii wyruszamy z pieĞnią na ustach:
A oni idą ciągle idą w skwarze, trudzie, deszczu,
wierni sáowu Bogu wciąĪ –
Idą utrudzeni,
báogosáawiąc Pana za to, Īe juĪ
wolni są.- Bóg
ich doprowadzi tam, gdzie im
obiecaá ziemiĊ
lepszą ziemiĊ swą.-Wytrwaü tylko
trzeba, by
nie straciü nieba.- ziemi tej – nieba
tego – ziemi tej.
PodąĪamy do GrĊboszowa na
postój 30 – minutowy przy koĞciele
(C.d. na s. 16)

Przeprawa promem przez WisáĊ w UjĞciu Jezuickim
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Intencja Mszy Ğw.: Za Ojca Ğw.,
biskupów, kapáanów oraz o nowe
powoáania kapáaĔskie i zakonne.
Sáowa z homilii:
KapáaĔstwo to oddanie siĊ
Bogu, tzn. powoáany, zawoáany,
aby nam dawaü Ğwiadectwo o Chrystusie. Mamy byü oddani 100%
Chrystusowi. Pielgrzymi, którzy
zdąĪają na Jasną GórĊ, Ğwiadczą
o Chrystusie i dają Ğwiadectwo wiarą.
ĝw. Benedykt, który jest patronem
dzisiejszego dnia, mówi ks. abp
Michalik, niech wyprosi nam
u Boga wszelkie áaski i broni nas od
zasadzek szatana. Po skoĔczonej liturgii zostajemy rozwiezieni do pobliskich miejscowoĞci na obiady w 20-to
osobowych grupach. Po obiedzie
i póágodzinnym odpoczynku przed
nami 5 km i Sáaboszów, gdzie przy koĞciele p.w. Matki BoĪej Niepokalanie
PoczĊtej, mamy postój, po którym udajemy siĊ w dalszą drogĊ, Ğpiewając:
„ Krok krok, za krokiem krok
Siá brak, bo dáugi szlak
A tam u kresu dróg
Czeka nas Matka i czeka nas Bóg”
Ostatnie 4 km tego upalnego dnia
koĔczymy w ĝwiĊcicach, gdzie po przebyciu 38 km zostajemy na noclegi.
Tak zakoĔczyliĞmy 8 dzieĔ pielgrzymowania do tronu Jasnogórskiej
Pani i Matki.
(C.d.n.)
àucja Rocha

Abp. Józef Michalik i Bp. Adam Szal wychodzą na MszĊ Ğw.

p.w. Ğw. Michaáa Archanioáa, po
którym pokonujemy trasĊ 5 km i dochodzimy do UjĞcia Jezuickiego, gdzie
gospodarze szykują nam syty obiad,
wodĊ dla ocháody, bo upaá doskwiera
i o godz. 14:00 przepáywamy promem
przez WisáĊ, a przed nami dwa odcinki
po 4 km. Dochodzimy do Kamiennej
na noclegi po bardzo upalnym dniu
naszego pielgrzymowania.
8 dzieĔ, wtorek 11.07.06, rozpocząá siĊ wczesnym rankiem, bo juĪ
o godz. 4:35 wyruszamy po modlitwie
i Godzinkach na nasz pielgrzymi szlak,
Ğpiewając:
„Oto jest dzieĔ, który daá nam Pan,
weselmy siĊ i radujmy siĊ
w nim”
„ W drogĊ z nami wyrusz Panie, nam
nie wolno w miejscu staü, gdy
zbáądzimy, podaj rĊkĊ, gdy upadniemy pomóĪ wstaü.
I do serca swego prowadĨ, prowadĨ
nas.
I do Matki swojej prowadĨ, prowadĨ
nas”
Tematem dnia byáo: „ĩycie spoáeczne” – ludzie bowiem jako osoby,
spoáecznoĞü i naród mają prawo
do wolnoĞci od wszelkiego zniewolenia i do wszelkiego dobra. Duch BoĪy
jest dawcą wolnoĞci „ Gdzie Duch
Pana, tam wolnoĞü”,„O Panie, uczyĔ
z nas narzĊdzia Twego Pokoju”.

Odpoczywamy w miejscowoĞci
KrzyĪ i o godz. 7:05 wyruszmy do CieĞlic, pokonując 5 km, a przed nami
4 km i Dziaáoszyce, gdzie w upalne
przedpoáudnie pot oczy zalewa,
a my idziemy i wiemy, Īe dojdziemy,
bo „ Ci, co zaufali Panu, odzyskują
siáy Otrzymują skrzydáa jak oráy,
biegną bez zmĊczenia”
Msza Ğw. rozpoczyna siĊ o godz.
12:15 pieĞnią na wejĞcie „ Pod Twą
obronĊ Ojcze na niebie”. We Mszy
Ğw. uczestniczą wszystkie grupy pielgrzymujące do Tronu Jasnogórskiej
Pani. W koncelebrze biorą udziaá
ks. bp Adam Szal, wszyscy kapáani
i diakoni, a przewodniczy jak co roku
ks. abp Józef Michalik.

Pątnicy podczas Mszy Ğw. w Dziaáoszycach
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