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Mk 4, 26

„Kto spo ywa moje Cia o i pije moj

Krew, ma ycie wieczne, a Ja go

wskrzesz  w dniu ostatecznym”.

J 6, 54
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Zbierzcie pozosta e u omki...

Któ  z nas nie chcia by by cz o-
wiekiem m drym? Kto nie chcia by
jak najwi cej wiedzie , na wszystkim
si  zna , umie  przewidywa  wydarze-
nia w przysz o ci i wybiera  to, co daje
zawsze szcz cie? Ka dy chcia by
mie  t  wspania
cech , przymiot,
cnot , jak  jest
m dro .

Jednak musimy
zapyta , na czym
prawdziwa m -
dro  polega.
Kiedy cz owieka
mo na okre li  m -
drym i szanowa
go z tego powodu,
e m dro  posia-

da? Ró ne filozofie
ycia daj  tu ró ne

odpowiedzi. Dla
niektórych m -
dro  to ogromna
wiedza, ale czy rze-
czywi cie dzisiaj,
przy takim ogrom-
nym rozwoju na-
uki, mo na wszyst-
ko wiedzie ? Dla innych m dro
to ca okszta t osi gni , s awa, jak
cieszy si  kto  w spo ecze stwie,
ogólny podziw dla jego dokona .
Jednak e cz sto zasób wiadomo ciz
jakiej  dziedziny i b yskotliwo
w sprawach „tego wiata” nie idzie
w parze z szlachetno ci , uczciwo ci ,
yczliwo ci . Cz sto cz owiek, który

dokona  wielkich naukowych odkry ,
jak mówimy „pot ny mózg”,
nie potrafi pouk ada ycia osobiste-
go i rodzinnego.

Czytam w prasie („Przekrój” 32/
2006) o wielkim geniuszu nauki, fizy-
ku wszechczasów, Albercie Einsteinie.
Jego ycie osobiste to wielka katastro-
fa: oddanie do adopcji przed lubnej
córki, pogarda dla ukochanej pono

wcze niej ony Mileny, unikanie kon-
taktów z synami, drugie, te  niezbyt
udane ma e stwo, liczne romanse,
pozostawienie chorego na schizofre-
ni  syna Eduarda w zak adzie zamkni -
tym, nieustanne wyk ócanie si

o koszty leczenia, nieodwiedzanie
go przez 21 lat. Czy Einstein by
prawdziwie m dry?

Wiara podsuwa nam nieco inn  in-
terpretacj  m dro ci: jest to umiej t-
no  takiego ycia, które prowadzi
cz owieka do ostatecznego celu.
W takim uj ciu m dro  wyra a si
we w a ciwych wyborach, decyzjach;
w czynieniu dobra i unikaniu grzechu,
który jest przeszkod  na drodze
do wieczno ci.

Dzisiejsza liturgia s owa mówi
o wiele o m dro ci. W pierwszym
czytaniu ze Starego Testamentu uoso-
biona m dro  zaprasza na uczt
(Prz 9,1-6); w ówczesnym mniemaniu
cz owiek m dry cieszy  si  dobroby-

Tajemnica prawdziwej m dro ci

tem, który wynika  z jego pracy
i podejmowania dobrych decyzji
oraz odznacza  si  go cinno ci .
W drugim za  czytaniu w. Pawe
ostrzega chrze cijan przed nierozs d-
nymi, czyli z ymi uczynkami (Ef 5,15-

20); w ród nich wy-
mienia szczególnie
pija stwo i rozwi -
z o , jako wyrazy
szczególnej g upo-
ty i niewdzi czno-
ci. A Chrystus

Pan w Ewangelii
(J 6,51-58) ukazuje
Eucharysti  jako
codzienny pokarm
ludzi m drych;
ludzi, którzy wiedz ,
jaki jest sens ycia
i karmi c si  Cia em
Pa skim zd aj
ku yciu wie-
cznemu.

W czym wi c
si  wyra a m dro
chrze cija ska?
W umiej tno ci
czynienia dobra,

w rozwa nym unikaniu z a oraz w wia-
domym wype nianiu s ów Chrystusa.
Jezus mówi, e jest chlebem ywym
i e kto ten chleb spo ywa b dzie
y  na wieki (J 6,51). Czy cz owiek,

który lekcewa y te s owa, który jest
oboj tny wobec Eucharystii, nie przyj-
muje jej cz sto, czyli wiele razy w ci -
gu roku, jest cz owiekiem m drym?
 Czy zapomnienie o wspania ym darze
Chrystusa dla nas, jakim jest
„Jego Cia o za ycie wiata” (J 6,51)
i nie przyjmowanie go przez wiele
miesi cy czy nawet lat jest postaw
cz owieka rozs dnego, godnego
pochwa y i na ladowania? Niech
ka dy sam odpowie sobie na to
pytanie.

Ks. Tomasz Grzywna

P tniczym szlakiem.......................................................3
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Dla pi dziesi ciu osób zwi za-
nych z Sanockim Przedsi biorstwem
Gospodarki Komunalnej, czas pomi -
dzy 10 a 13 sierpniem 2006 roku, mia
szczególne znaczenie. Otó  w tych
dniach na tras  Warszawa –  ko ció
w. Stanis awa Kostki na oliborzu –

Muzeum S ugi Bo ego Ks. Jerzego
Popie uszki – Sanktuarium wi tego
Andrzeja Boboli, patrona Polski -
Niepokalanów – Gietrzwa d – wi ta
Lipka – Wilno, wyruszyli: Bartkowska
Alina, Bieniek Jan, Bieniek W adys a-
wa, Biodrowicz Józefa, Biodrowicz
Piotr, Borczyk Stanis aw, Ciupa Jerzy,
Drwi ga Krystyna, Gazdowicz Jadwi-
ga, Karbowniczyn Danuta, Karbow-
niczyn Henryk, Karczy ska Alicja,
Karczy ski Tadeusz, Koczorowski
Jerzy, Klimowicz Helena, Klimowicz
Tadeusz, Kmiotek Maria, Kobia ka
Janina, Kobia ka Ma gorzata, Kocze-
ra Ma gorzata, Krupski Adam, Krup-
ska Emilia, Krupska Maria, Krupski
Marian, Krzysik Andrzej, Krzysik
Gra yna, Kwiatkowska Dominika,
Kwolek Bronis aw, Kwolek Miros awa,
Mas owska Krystyna, Mas owski
Andrzej, Oklejewicz Alina, Oklejewicz
Karolina, Oklejewicz Patrycja, Okleje-
wicz Wac aw, Os kowska Helena,
Pielech Wies aw, Pisz Agnieszka, Pisz
W adys aw, Rychter Andrzej, Rychter
Gra yna, Rysz Justyna, Rysz Zofia,
Silarska Aleksandra, Silarski W ady-
s aw, Skr tkowska Barbara, Skr tkow-
ski Zbigniew, Sza ajko Anna, Wilusz
Jan, a których sprawn  i pewn  r k
obwióz  p. Domo  Kazimierz, jako
kierowca. Nie atwego trudu organiza-
cyjnego podj  si  p. Piotr Biodrowicz.
Dzi ki uprzejmo ci Organizatorów
mia em t  mo liwo , aby by  ducho-
wym przewodnikiem po tych miej-
scach nawiedzin. Z tej okazji, w tym
miejscu, pragn  z o y  serdeczne po-
dzi kowania Dzia owi Zak adowego
Funduszu wiadcze  Socjalnych oraz
Komisji Zak adowej NSZZ „Solidar-
no ” i NSZZ Pracowników SPGK,
za skorzystanie z tak ubogacaj cej
wycieczki – pielgrzymki. Nie chc ,
eby te dni intelektualnej, duchowej,

towarzyskiej w drówki, sprowadzi
tylko do lakonicznej informacji, która
przez jaki  czas b dzie w naszej
pami ci, ale chcemy zapami ta  j

na d u szy czas, niejako zamkn
w pami ci, wraca  do niej, a tak e
podzieli  si  z innymi. Wyruszmy
wi c na tras …

Jest czwartek, 10 sierpnia, godzi-
na 3.25. Wyruszamy z bazy SPGK.
Zapowiada si  dzie  pochmurny, zwia-
stuj cy d ugo oczekiwany przez wielu
deszcz. Po drodze by o ró nie: raz
pada o innym razem lecia a m awka,
to wieci o, a w ci gu dnia nawet moc-
no grza o s o ce, aby pod wieczór,
 kiedy byli my ju  w Niepokalanowie,
kiedy oczekiwali my na rozpocz cie
Mszy wi tej, przez oko o godzin
mocno pada o, dzi ki czemu powietrze
sta o si  rze kie, czyste.

Po drodze, zanim dojechali my
do ko cio a w. Stanis awa Kostki,
na oliborzu, przedstawiam yciorys
ks. Jerzego Popie uszki, dzi  S ugi
Bo ego czyli kandydata do chwa y
b ogos awionych.

Starsi pami taj cy czasy realnego
komunizmu, zdaj  sobie spraw
z zagro e  jakie ten system sprowa-
dza  dla ycia Ko cio a, który dla tej
ideologii by  wielkim zagro eniem,
z którym nale a o walczy . Ta walka
przybiera a ró ne oblicza, zale nie
od zagro enia jakie w mniemaniu
komunistów wnosi  Ko ció  w ycie
spo ecze stwa. Nie uda o si  komuni-

P tniczym szlakiem…

Ks. Jerzy Popie uszko

(C.d. na s. 4)
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stom zepchn  Ko cio a do zakrystii,
zminimalizowa  jego wp ywu na ycie
obywateli mimo ró nych dotkliwych
szykan i sztabu ludzi o judaszowym
podej ciu. Nie znaczy to, e Ko ció
nie ponosi  wielkich ofiar, kiedy to –
najcz ciej tak si  ko czy o – „nieznani
sprawcy” dokonywali zbrodniczych
podpale  czy mordowania niewygod-
nych dla nich ksi y: Niedzielak,
Suchowolec, Zych, czy najbardziej
znany – ks. Jerzy Popie uszko. By  on
kap anem, jak czasem si  mówi, szere-
gowym, wikariuszem, a nawet rezy-
dentem w parafii w. Stanis awa Kost-
ki na oliborzu, w Warszawie,
który mia  odwag  w sposób g boko
przemy lany i spokojny, mówi  praw-
d , który mimo knebla cenzury
nie waha  si  korzysta  z wielkiego
daru wolno ci s owa.

Ks. Jerzy Popie uszko urodzi  si
we wsi Okopy, na Podlasiu, w dniu
14 wrze nia 1947 roku, jako syn rolni-
ków. By  ch opcem, uczniem, o red-
nich zdolno ciach, ale bardzo ambit-
nym. Patrz c nawet na jego zdj cie
wida , e by  cz owiekiem my l cym,
refleksyjnym, kochaj cym chyba sa-
motno . Po maturze, w roku 1965
wst pi  do warszawskiego seminarium
duchownego. W latach 1966 – 1968
odbywa  s u b  wojskow , gdy  w a-
dze komunistyczne wciela y kleryków
do armii, koszaruj c ich w specjalnych
jednostkach, gdzie byli poddawani

ideologii marksistowsko – leninow-
skiej, aby w ten sposób odci gn  ich
od zamiaru po wi cenia si  na s u b
Bogu i Ko cio owi. Niektórzy z moich
kolegów byli z nim w jednej jednost-
ce, w Bartoszycach. Mimo szykan
jakie przechodzi  w wojsku dlatego,
e by  klerykiem, wróci  do seminarium,

i w roku 1972 przyj wi cenia kap a -
skie, których mu udzieli  ks. Prymas,
Stefan kardyna  Wyszy ski, dzi  tak-
e S uga Bo y. Na swoim prymicyjnym

obrazku napisa  znamienne s owa,
które – jak si  potem okaza o – sta y
si  jego yciow  dewiz  pastersk :
„Posy a mnie Bóg, abym g osi  Ewan-
geli  i leczy  rany zbola ych serc”.
Pos ug  kap a sk  pe ni  w kilku
parafiach. Nie maj c odpowiedniego
zdrowia, Ksi dz Prymas wyznacza  mu
odpowiednie dla jego mo liwo ci i si
placówki, jak duszpasterstwo akade-
mickie czy S u by Zdrowia. Od 20 maja
1980 roku podj  prac  w parafii
w. Stanis awa Kostki na oliborzu,

w Warszawie. Tu, od samego pocz t-
ku, zaanga owa  si  w Duszpaster-
stwo Ludzi Pracy. Wkrótce zosta  mia-
nowany tak e diecezjalnym dusz-
pasterzem S u by Zdrowia. Kiedy
zaistnia a potrzeba duszpasterstwa
w ród pracowników Huty Warszawa,
ks. Jerzy, mimo swoich obaw, zosta
do tego wydelegowany. Przez hutni-
ków zosta  bardzo yczliwie przyj ty.
Od tego czasu spotyka  si  z nimi re-
gularnie, odprawiaj c dla nich Msze

wi te, spowiadaj c, sp dzaj c d ugie
godziny na rozmowach i dyskusjach.
Zorganizowa  dla nich cykl wyk adów
po wi conych ró nych dziedzinom
ycia, sprowadza  odpowiednich

fachowców, a sam prowadzi  dla nich
katechez . Wiele wyk adów by o z hi-
storii Polski, z literatury, spo ecznej
nauki Ko cio a, prawa czy ekonomii.
Ci robotnicy mieli nawet specjalne
indeksy i zdawali egzaminy. 25 kwiet-
nia 1981 roku w sposób bardzo uro-
czysty, na pro b  ks. Popie uszki i hut-
ników, ks. bp Zbigniew Kraszewski,
po wi ci  sztandar „Solidarno ci”
Huty Warszawa. Po wprowadzeniu
stanu wojennego dla internowanych,
pozbawionych pracy i rodków utrzy-
mania, organizowa  pomoc charyta-
tywn , rozprowadzanie darów. Cz sto
odprawia Msze wi te za Ojczyzn
i g osi patriotyczne kazania, na które
przychodz  wielkie rzesze ludzi. Przy-
pomina zasady Ewangelii i podaje
zasady spo ecznej nauki Ko cio a do-
tycz ce ycia spo ecze stwa. Rozpo-
czyna pielgrzymk  Ludzi Pracy na
Jasn  Gór .

Wokó  jego skromnej osoby zaczy-
na zacie nia  si  ubecka p tla. Bywa
szykanowany, zastraszany, jego miesz-
kanie jest przeszukiwane, a nawet pod-
palane, zostaje zniszczony jego samo-
chód, dwukrotnie uczestniczy
w podejrzanych wypadkach drogo-
wych, które sprawiaj  wra enie wcze-
niej przygotowanych. W adze komu-

(C.d. ze s. 3)

Grobowiec ks. Jerzego Popie uszki w Warszawie
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nistyczne l  monity do Prymasa,
e wyst pienia ks. Popie uszki „godz

w interesy PRL”. Pomy lmy: tu jeden,
skromny kap an, a tam ca a machina
propagandowa, ca y ubecki system,
czuj  si  zagro eni! Od stycznia do
czerwca 1984 roku, ks. Jerzy a  trzy-
na cie razy by  przes uchiwany przez
prokuratora. Oskar any, aresztowany,
amnestionowany… Szczególnie bru-
talny w swoich wypowiedziach by
ówczesny rzecznik prasowy Jerzy
Urban, który judzi  w fa szywym wie-
tle ukazuj c dzia anie tego kap ana.

Przyszed  ostatni dzie  w yciu
ks. Jerzego: 19 pa dziernik 1984 roku.
Uda  si  do Bydgoszczy, do ko cio a

wi tych Polskich Braci M czenni-
ków, gdzie odprawi  Msz wi t
i podczas rozwa a  ró a cowych
g ównie dla ludzi pracy, modli  si :
„Aby my byli wolni od l ku, zastra-
szenia, ale przede wszystkim od

dzy odwetu i przemocy”. Tego sa-
mego wieczoru postanawia wraca
do Warszawy. Jego samochód prowa-
dzi kierowca Waldemar Chrostowski.
Pod Toruniem funkcjonariusze S u -
by Bezpiecze stwa (parodia: „s u ba
bezpiecze stwa”) zatrzymuj  samo-

chód, a kierowca zostaje zmuszony
do oddania kluczyków i pój cia do mi-
licyjnego radiowozu, gdzie zostaje
skuty kajdankami. Grzegorz Piotrow-
ski i Waldemar Chmielewski zmusili
ks. Jerzego do wyj cia z samochodu,
uderzeniem w g ow  og uszyli go,
zakneblowali mu usta i wrzucili do
baga nika. W czasie jazdy samocho-
dem Waldemar Chrostowski jako
kaskader wyskakuje z samochodu i roz-
paczliwie szuka pomocy. Ks. Jerzy
zosta  poddany bardzo wymy lnym
torturom, cznie z przywi zaniem
jedenastokilogramowego worka
z kamieniami i z zaciskaj c  si  przy
ka dym ruchu p tl  na szyi, aby po-
szed  na dno Wis y, na zaporze we W o-
c awku. Potem okaza o si , e twarz
ks. Jerzego by a bardzo mocno zmasa-
krowana; trudno by o go rozpozna .

Pogrzeb odby  si  3 listopada 1984
roku, w ko ciele w. Stanis awa,
na który przyby o oko o 700 tys. g ów-
nie ludzi pracy. Zosta  pochowany
kap an wiadek Prawdy, której jednak
nie mo na unicestwi .

27 grudnia 1984 roku rozpocz  si
proces morderców ks. Jerzego Popie-
uszki: Grzegorza Piotrowskiego Wal-

demara Chmielewskiego i Leszka
P kali. Dzi  ju  wszyscy s  na wolno-
ci. By  to raczej s d nad Popie uszk ,

a nie nad bandytami. Pami tam oskar-
enia, oszczerstwa rzucane przez but-

nego Piotrowskiego na Ko ció ,
na niektórych biskupów, w tym na na-
szego ks. biskupa Ignacego Tokarczu-
ka. Prawd  o mocodawcach tej okrut-
nej zbrodni kryj  archiwa bezpieki,
a tak e uk ady kole e skie, gdy  pro-
ces by  stronniczy i bardzo kr tacki.

I oto oko o godziny 10.30 stajemy
przed ko cio em w. Stanis awa Kost-
ki na oliborzu, w Warszawie, który
tak mocno wpisa  si  w narodow
wiadomo  ze wzgl du na prac  przy

tej wi tyni, S ugi Bo ego, ks. Jerze-
go Popie uszki. W niewielkim informa-
torze czytam: „Ko ció  pw. w. Stani-
s awa Kostki to prawdziwa ostoja
wiary i polsko ci. Tu naucza  ks. Jerzy
Popie uszko, m czennik za wiar .
Tu te  ju  od lat odprawiane s  Msze
w. za Ojczyzn , a ciany wi tyni

pokrywaj  tablice upami tniaj ce po-
leg ych w walkach o niepodleg o
Polski”. Na dziedzi cu ko cio a krz -
taj  si  bardzo uprzejmi przedstawiciele

(C.d. na s. 7)

Ró aniec z kamieni przy muzeum ks. Jerzego Popie uszki
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1. Nabo e stwo ró a cowe odpra-
wimy dzi  o godzinie 17:30.
2. W najbli sz  sobot  – 26 sierpnia
– przypada Uroczysto  NMP
Cz stochowskiej. Porz dek Mszy
wi tych jak w dzie  zwyk y.

3. Komenda Ochotniczego Hufca
Pracy w Sanoku przy „Autosanie”,
informuje, e og asza nabór m odzie-
y w wieku od 16 do 18 lat, do klasy

pierwszej, dwuletniej Zasadniczej
Szko y Zawodowej w zawodzie:

20 Niedziela zwyk a – 20.08.2006 r.

Og oszenia duszpasterskie.

operator urz dze  przemys u chemicz-
nego i lakiernik oraz do klasy
pierwszej trzyletniej Zasadniczej
Szko y Zawodowej w zawodzie:
stolarz, lusarz, mechanik pojazdów
samochodowych, elektromechanik
pojazdów samochodowych, krawiec
i rze nik – w dliniarz. Szczegó owe
informacje s  wywieszone w gablotce
parafialnej. Informacj  t  przekazuje
komendant OHP w Sanoku, p. mgr
Tomasz Nazar.

Poniedzia ek, 21.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.00 o zdrowie i mi osierdzie Bo e dla
Agaty
7.30 1 + Stanis awa (f) Fro  i ++ z ro-
dziny.
2  + Micha , + Katarzyna.
18.00 o yw  wiar , pe ni ask Ducha

wi tego dla cz onków grupy w.
O. Pio i ich rodzin oraz kap anów po-
s uguj cych w parafii.
Wtorek, 22.08
6.30 o b ogos awie stwo Bo e dla Jana
7.00 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.30 1 + Stanis aw (2 r. m.).
2 + Jerzy ( 20 – ta r. m.).
18.00 + Helena, Anna, Mariusz.

roda, 23.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.00 + Katarzyna, Andrzej.
7.30 1 + Genowefa Krzyszty ska.
2 + Maria, Kazimierz, Stanis aw,
Ryszard.
18.00 o b ogos awie stwo Bo e dla
rodziny Cymba ów oraz za ++ z tej ro-
dziny.
Czwartek, 24.08
6.30 + Helena.
7.00 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.30 1 o zdrowie i b ogos awie stwo
Bo e dla Jadwigi w 90 rocznic  uro-
dzin z pro b  o b ogos awie stwo
Bo e dla niej oraz dla wnuczki
Manetki.
2 + Jadwiga, Franciszek, Bronis aw.
Maria.
18.00 + Kazimiera i Antoni Wojcie-
chowscy.
Pi tek, 25.08
6.30 + W adys aw (7 r. m.).
7.00 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.30 .........................................................
18.00 + Maria i Henryka (f.)
Sobota, 26.08
6.30 + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).
7.00 .........................................................
7.30 + Kazimierz (3 r. m.)
13.00 Msza w. absolwentów LE 1975
r. i za + koleg  Piotra
18.00 w intencji rodzin,  które przyj y
obraz Matki Bo ej Cz stochowskiej:
o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e dla
tych rodzin i za zmar ych z tych rodzin
Niedziela, 27.08
6.30 + Stanis aw Futyma.
8.00 + Katarzyna.
9.30 + Andrzej i Gizela.
11.00 za parafian.
12.30 + Zofia, Bernard Frost.
17.30 – nabo e stwo ró a cowe.
18.00 + Franciszka (f), Jan, Józef.
20.00  + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg.).

Intencje w tygodniu

21-27.08.2006 r.

Kó ko Rolnicze i Ko o Gospody
Miejskich przygotowa o wieniec
niwny jako wyraz wdzi czno ci za

zebrane plony. W tym miejscu pragn
podzi kowa  za ten wieniec, który
wymaga  wiele pracy, pomy lunku
i dok adno ci.

Wieniec przedstawia stodo  –
spichlerz kryty strzech  z dorodnych
k osów pszenicy. ciany s  ze s omy.
Obej cie wokó  tej stodo y jak
równie  jej wn trze wy o one jest
ziarnami pszenicy, fasoli, grochu,
kukurydzy oraz innych zbó . Stodo a
jest otwarta. O jedn  ze cian oparty
worek z pszenic . Obok  stoi brzoza,
na której bocianie gniazdo wraz z jego
mieszka cami. Patrz c na ten wieniec
– stodo  – spichlerz widz  w tym wiel-
ki symbol.

Ów wieniec jest wyrazem dzi kczynie-
nia Panu Bogu i ludziom za dar
chleba. Otwarta stodo a znakiem
„ e go cinna i w go cin  zaprasza”,
aby podzieli  si  chlebem. Patrz c
na ca o  tej kompozycji ycz  wszyst-
kim, aby nikomu nie brakowa o
chleba powszedniego, aby nasta y ta-
kie czasy, aby nikt nie musia
wylatywa  z gniazda rodzinnego
w dalekie kraje, aby szuka  po ywie-
nia, jak te bociany, które ju  my l
o odlocie. Odlatuj c jednak, trzeba
wraca  w ojczyste strony. Jedno-
cze nie jest to zach ta do piel gno-
wania polskiej tradycji, do szacunku
dla chleba.

Ks. Andrzej Skiba

Wieniec niwny uwity przez cz onków Kó ka Rolniczego

i Ko a Gospody  Miejskich  w Sanoku
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parafii, aby zaj  si  ka d  grup  tam
przybywaj c . Wchodzimy do ko cio-
a na krótk  modlitw . Na jednej

z plansz po wi conej ks. Jerzemu, znaj-
duj cej si  w bocznej nawie, czytam:
„Ofiary z Twojego ycia nie zmarnuje-
my, a Twoj  ide  mi o ci b dziemy
nie  ku niepodleg ej Polsce. Ty uczy-
e  nas jak mi owa  Boga i Ojczyzn ”

– Ksi dzu Jerzemu Popie uszce Soli-
darno  Podkarpacie. Jako naczelna
zasada ycia tego Kap ana, a przeka-
zywana niezmordowanie przez niego,
zosta a zamkni ta w s owach wypo-
wiedzianych przez Jana Paw a II:
„Aby z tej mierci wyros o dobro”.
To tak pasuje do idei biblijnej wyj tej
z Listu w. Paw a do Rzymian,
któr  powtarza  ks. Jerzy: „Z o dobrem
zwyci aj”.

Najwa niejszym punktem naszego
tu pobytu jest zwiedzanie Muzeum,
które jest po wi cone temu wielkie-
mu kap anowi. Podzieleni na dwie gru-
py, uwa nie wpatrujemy si  w po-
szczególne plansze obrazuj ce ycie
i dzia alno  ks. Jerzego oraz kontekst
historyczny, który ods aniaj  kolejne
plansze, czasopisma, broszury, filmy…

Mam wra enie, e jest to przyspieszo-
ny kurs ojczystej historii z lat komuni-
stycznego zniewolenia, nak adaj cy
Narodowi p ta ograniczaj ce jego
wolno . Uwa nie s uchamy pani
Barbary, naszej przewodniczki. Sale
wystawowe zosta y podzielone
na okresy zwi zane z yciem S ugi Bo-
ego i nosz  tytu y: W cieniu PRL-u,

Korzenie, o nierski ró aniec, Dar
kap a stwa, Niebo run o nam na
g owy…, Golgota, Odszed  pasterz do-
bry, Pomna anie Dobra, Chrze cija -
stwo prowadzi ku Zmartwychwstaniu.
Nad tym projektem pracowa  ca y
sztab ludzi, którzy niejako wypraco-
wali szkic historii Polski oraz ycia
i duszpasterskiej pos ugi ks. Jerzego.
Wystarczy wzi  do r ki krótki infor-
mator „Krzy  sta  si  nam Bram ”.
Przed wej ciem do tego Muzeum, przez
Bram  – Krzy , wita nas u miechni ty
z du ego zdj cia sam Gospodarz,
ks. Jerzy, gdzie na drzwiach pleba -
skich widnieje napis: K + M + B 1983.
A pani Przewodniczka mówi:

By  duszpasterzem dziesi ciomilio-
nowej rzeszy robotników. Chcia  nam
zostawi wiadectwo, jak mamy
walczy  o prawd , wolno  i pokój.

Urodzi  si  na wsi bia ostockiej, Oko-
py, 14 wrze nia 1947 roku. Jest to dzie
Podwy szenia Krzy a, dzi ki czemu
mo emy powiedzie , e krzy  ju  od
urodzenia wpisa  si  w ycie Jerzego.
Pomnik na jego grobie jest w formie
krzy a. Taki sam krzy  – pomnik pro-
wadzi nas do sal wystawowych. Jest
to krzy  wyci ty w cianie, przez
który przechodzimy! To brama do Mu-
zeum. Czasy, w których y  ks. Jerzy
Popie uszki, to czasy Polski Ludowej.

y  przecie  w latach 1947 – 1984.
By  to czas, kiedy w adza ludowa ju
si  utrwali a i przyst pi a do zdecydo-
wanego ataku zmierzaj cego do wy-
korzenienia wiary z serc Polaków oraz
do zniszczenia Ko cio a, jako najwi k-
szego wroga komunizmu (w mniema-
niu w adzy). W adza ta obok jawnych
zasad opiera a si  tak e na tajnych
wspó pracownikach, na S u bie
Bezpiecze stwa. Jej specjalna komór-
ka mia a za zadanie inwigilowanie
dzia alno ci ludzi Ko cio a. Wszyscy,
którzy wydawali si  niewygodni w a-
dzy, mieli zak adane teczki, na które tu
spogl damy. Szczególn  grup  stano-
wili ksi a i klerycy. Wielu z nich by o

(C.d. ze s. 5)

(C.d. na s. 8)

Duchowy przewodnik uczestników pielgrzymki - ks. Andrzej Skiba przy pomniku ks. Jerzego Popie uszki
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bardzo ci le obserwowanych i na ich
temat by y gromadzone dokumenty
ukazuj ce w niekorzystnym wietle ich
morale i przydatno  do kap a stwa.
W adza by a okrutna. W roku 1956
ówczesny premier, Józef Cyrankiewicz,
w czasie Powstania Czerwcowego,
mówi : „Ka dy prowokator czy szale-
niec, który odwa y si  podnie  r k
przeciw w adzy ludowej, niech b dzie
pewny, e mu t  r k  w adza ludowa
odr bie”. Jeszcze w latach osiemdzie-
si tych, genera  Wojciech Jaruzelski,
który przecie  wita  Jana Paw a II,
mówi , e „Ko ció  to garb, z którym
trzeba jako y ”.  Czasy komunistycz-
ne pokaza y, e Polacy nie chc  si
podporz dkowa  narzuconej, obcej
ideologii, nie pozwol  si  zniewoli .
Symbolem w adzy i braku wolno ci
s owa, by y ocenzurowane ksi ki, ar-
tyku y, a do publicznej wiadomo ci
mog o przedosta  si  tylko to, czego
yczy a sobie w adza. By  i czas biedy,

czas „kartkowania” czyli przydzielania
podstawowych artyku ów codzienne-
go u ytku, na kartki. Kartka dok adnie
okre la a ilo  zakupu co do danego
towaru, np. cukru czy cukierków,
czekolady… By y to kartki dawane na
ka dy miesi c. Towar – jak mówili my

– rzucali, tak po trochu, a wszystko
trzeba by o wysta  w d ugich kolej-
kach, wszystko trzeba by o zdobywa .
Je li m odzi chcieli si  pobra , to na
zakup obr czek musieli mie  pozwole-
nie. To zniewolenie Narodu obrazuje
ci ka, cho  ju  cz ciowo wy amana,
krata, zamkni ta na klucz, któr  lud
rozrywa, szukaj c wolno ci, samode-
cydowania. Tak ju  by o od roku 1944.
A potem przysz y kolejne lata: 1956,
1968, 1870, 1976, 1980… Przeciwko
ludowi, który da  chleba, wolno ci
i prawdy, w adza na ulice miast wyto-
czy a czo gi, wojsko, milicj , oddzia y
zomowskie… W tym trudnym okresie
lud znajdowa  oparcie w Ko ciele.
Podobnie by o w ca ej historii Polski.
Kolejne plansze przedstawiaj  wielk
posta  prymasa Polski, Stefana kar-
dyna a Wyszy skiego, który mia
odwag  wypowiedzie  s ynne „non
possumus” (nie mo emy), za co spo-
tka o go trzyletnie odosobnienie,
m. in. w Koma czy. Przez trzy lata
zosta  odizolowany od spo ecze stwa,
wiernego ludu, aby nie mia adnego
wp ywu na bieg wydarze , na formo-
wanie opinii. By  pilnie strze ony,
pilnowany, odizolowany. W czasie
swego uwi zienia, w a nie w Koma -
czy, przez Wielk  Nowenn ,  przygo-

towa  Naród do obchodu Tysi clecia
Chrztu Polski. Przygotowa  Naród do
przetrwania, do poradzenia sobie
z trudn  rzeczywisto ci . Przez dzie-
wi  lat modlili my si  w ró nych
intencjach. Patrzymy na plansze
obrazuj ce obchody tego Millenium.
Ogromne rzesze wiernych…

W adza ludowa przez obchody
Tysi clecia Chrztu Polski zobaczy a,
jak wielka jest si a drzemi ca w Naro-
dzie, jak wielka jest liczba wierz cych,
jak wielka si  jest Ko ció , e on nie
da si  zniewoli  czy ujarzmi . Na jed-
nej z planszy widzimy symboliczny
obraz Matki Boskiej Cz stochowskiej,
który zosta  zamkni ty na Jasnej
Górze, a po Polsce, po poszczegól-
nych diecezjach w drowa y puste
ramy, wieca i Ewangeliarz (ksi ga
Ewangelii). Obraz – zdaniem w adzy –
by  zagro eniem dla socjalizmu! Pere-
grynacja ta bardzo nie podoba a si
ludziom w adzy. Ludzie równie licznie
gromadzili si  przy pustych ramach,
modlili si , wierzyli, e w tym nieco-
dziennym Znaku, Maryja przychodzi
do swojego uciemi onego Narodu.

W roku 1978 na Stolic  Piotrow
zosta  wybrany pierwszy z Polaków –
kardyna  Karol Wojty a – Jan Pawe
II. Jest plansza, która pokazuje ho d

(C.d. ze s. 7)

Uczestnicy pielgrzymki
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jaki ks. prymas Wyszy ski sk ada Ojcu
wi temu. Scena ta jest nam dobrze

znana. Prymas podchodzi do Ojca
wi tego, Ten wstaje, obejmuje go

swoim ramieniem i serdecznie tuli do
serca. Potem powie, ze nie by oby na
Stolicy Piotrowej tego papie a, Pola-
ka, gdyby nie by o wielkiego Prymasa
Wyszy skiego.

Rok pó niej – czerwiec 1979 rok –
Jan Pawe  II przybywa z pierwsz  piel-
grzymk  do Polski. Witaj  go nieprze-
liczone rzesze wiernych, cho  media,
telewizja, nie pokazuj  skali zaintere-
sowania. Telewizja pokazuje starusz-
ki, siostry zakonne, ksi y… Nie atwo
by o dojecha  na spotkanie z Papie-
em – Polakiem. W adze czyni y wiele

utrudnie . Mimo tych utrudnie  na
ka dym spotkaniu z Namiestnikiem
Chrystusa na ziemi, gromadzi y si
ogromne rzesze ludzi., nierzadko dro-
gi by y us ane kwiatami. Nast pi o
wielkie o ywienie Narodu. W przed-
dzie  Zes ania Ducha wi tego,
Jan Pawe  II celebrowa  Msz wi t
w Warszawie, na Placu Zwyci stwa,
jak si  wtedy nazywa , a swoj  homi-
li  zako czy  s owami: „Niech zst pi
Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi,
tej Ziemi!”. Homilia by a niejednokrot-
nie przerywana d ugimi brawami.
Mo emy powiedzie , e to wo anie
Ojca wi tego, jego modlitwa, zosta a
wys uchana. Duch wi ty zst pi
i o ywi  serca i umys y Polaków, e ju
rok pó niej powsta  pot ny ruch
„Solidarno ”, który w sposób poko-
jowy doprowadzi  do wywalczenia
wolno ci. Zdj cia pokazuj  atmosfer
tamtych dni. Nasta o kilkana cie mie-
si cy wolno ci i … nasta  stan wojen-
ny, który je li nie zniweczy , to przy-
najmniej przekre li  i na jaki  czas
zahamowa  proces normalizacji ycia.
Patrzymy na tablic  z postulatami
„Solidarno ci”, która jednak nie
potrafi a sobie poradzi  z pot nymi
strukturami komunistycznymi. O tym
trzeba przypomina , bo yje ju  poko-
lenie, które nie zna tej problematyki
z autopsji.

W takich czasach przysz o y
i duszpasterzowa  ks. Jerzemu.
Kontekst historyczny jest bardzo wa -
ny, aby lepiej zrozumie  jego dzia al-
no ci i ycie Ko cio a tamtych czasów.
Przechodzimy do kolejnej sali, do domu
mieszkalnego ksi dza Popie uszki.
Bardzo tu skromnie, ubo uchno.
Do tego domu wiod  proste drzwi,

proste deski pomalowane na jasny
orzech, z kut  klamk . Okno z wido-
kiem na podwórze, piec kaflowy, a nad
nim wiklinowa ko yska - noside ko,
w którym wychowa o si  pi cioro
rodze stwa, obok stolik, krzese ko,
na którym zasiada  Jerzy, aby odrobi
lekcje szkolne. awa… Matka, kiedy
sz a w pole, do pracy na roli, bra a to
noside ko, aby ich dzieci tam spoczy-
wa y. Zdj cia te  pokazuj  rodzinne
strony Jerzego, lata dzieci stwa, dro-
g  do szko y i do ko cio a. Wie
Okopy nie posiada a w asnej szko y,
a do ko cio a w Suchowoli by o 4 km.
W tamtejszym ko ciele by  ochrzczo-
ny, tam przyst pi  do I Komunii wi -
tej, tam przyj  sakrament bierzmowa-
nia. Te zdj cia to dar matki ks. Jerzego,
pani Popie uszkowej. Jerzy wychowa-
ny w skromnej, religijnej rodzinie, po
zdaniu matury wst pi  do warszawskie-
go seminarium duchownego, a nie do
bia ostockiego, jemu w a ciwego,
gdy  – jak wyzna  – by  pod urokiem
Ksi dza Prymasa i to zadecydowa o
o rozpocz ciu przygotowania do ka-
p a stwa w Warszawie.

Ciekaw  ekspozycj  stanowi
plansze ukazuj ce czas s u by wojsko-
wej Jerzego jako kleryka. Jest tam
o nierski ró aniec, gdzie na górnej

pó ce znajduj  si  czapki o nierskie
u o one w formie ró a ca, gdzie
zako czeniem jest krzy , a w krzy u
zdj cie r k ks. Jerzego w momencie
udzielania mu wi ce  kap a skich
przez ks. prymasa Stefana Wyszy -
skiego. Na II roku studiów zosta  po-
wo any do odbycia s u by wojskowej.
Przez dwa lata przebywa  w Bartoszy-
cach, w specjalnej jednostce, gdzie
odpowiednio dobrana kadra wojsko-
wa, mia a na celu obrzydzenie s u by
kap a skiej, gdzie wszystko robi a, aby
zniech ci  do Ko cio a, aby odci -
gn  od powo ania kap a skiego.
Mówi c o o nierskim ró a cu, wie-
my, e Jerzy wraz z kolegami odmawia
ró aniec, który podnosi  ich na duchu,
wlewa  nadziej  na wytrwanie w po-
wo aniu. S u ba wojskowa nie by a
atwa, gdy  Jerzy by  szykanowany,

zn cano si  nad nim. W czasie poby-
tu w wojsku straci  zdrowie, którego
ju  w pe ni nie odzyska . Do tych woj-
skowych szykan nale a o np. chodze-
nie po schodach w pe nym ekwipun-
ku z mask  przeciwgazow ,
z plecakiem. Trzeba by o po nich  bie-
ga  w gór  – dó , a  do ca kowitego

wyczerpania. By o to za odmówienie
wykonania rozkazu, którym by o
polecenie zdj cia medalika i ró a ca
na palec. Jerzy twierdzi , e to mu nie
przeszkadza w pe nieniu s u by. Kar
by  zakaz otrzymywania wyj ciówek,
niemo liwo  uczestniczenia
w Mszach wi tych niedzielnych.
W takiej sytuacji klerycy – o nierze,
sami organizowali sobie modlitwy
w koszarach, aby nie utraci
powo ania.

Kolejna sala pokazuje ksi dza
Jerzego jako kap ana. Centrum tej sal-
ki zajmuje o tarz, naczynia liturgiczne,
bo przy o tarzu Pa skim rodzi a si
jego wielko . Tak mówili jego przyja-
ciele. Wida  te  ks. pra ata Teofila
Boguckiego, wybitnego kap ana,
który dla Jerzego by  niczym dobry
ojciec. By  to m dry, wiat y i dzielny
kap an, który przyj  Jerzego na rezy-
denta. Ks. Pra at wspomina  (ju  nie
yje), e gdy przyby  do niego m ody,

skromny, pokorny, niczym nie wyró -
niaj cy si  ksi dz i prosi  o przyj cie,
to zastanawia  si , jaki po ytek b dzie
z jego przyj cia, gdy  nie mia  dobre-
go zdrowia, niech tnie piewa , nie-
ch tnie mówi  kazania. Ale wkrótce
okaza o si , e emanowa a z niego ja-
ka  si a, co  do niego „ci gn o”.
Kiedy w roku 1981 zosta  wprowadzo-
ny stan wojenny ks. Pra at poleci
ks. Jerzemu odprawianie Mszy wi -
tych za Ojczyzn . Jerzy czyni  tak
w ka d  ostatni  niedziel  miesi ca.
Msza w. gromadzi a coraz to wi ksze
rzesze wiernych. Tu przychodzili
ró ni ludzie, bo tu wszyscy czuli si
wolni; czuli czym jest wolna Polska.
Odprawia  te Msze wi te od lutego
1982 roku, do pa dziernika 1984.
W czasie tych Mszy w. wyg asza
kazania w duchu patriotyczno – reli-
gijnym, organizowa  ich opraw ,
anga owa  artystów, aktorów, osoby,
które u wietnia y liturgi piewem pie-
ni religijnych i patriotycznych,

recytacjami wierszy. Kazania swoje
(C.d. na s. 10)

Pami tki osobiste po ks. Jerzym
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opiera  najcz ciej na katolickiej na-
uce spo ecznej w duchu nauczania
Ko cio a, w duchu Jana Paw a II i Pry-
masa Wyszy skiego, który w tym cza-
sie ju  nie y . W tym ko ciele, przy tej
oliborskiej parafii, by  tak e opieku-

nem redniego personelu medyczne-
go, wielkim obro c ycia dzieci
nienarodzonych, a trzeba pami ta ,
e w tamtych czasach obowi zywa a

w tej sprawie bardzo liberalna ustawa.
Ks. Jerzy t umaczy , e ycie cz owie-
ka jest najwi ksz  warto ci  i wi to-
ci , które trzeba chroni  od samego

pocz tku, a  do naturalnej mierci.
W roku 1981 z jego inicjatywy powsta
Ruch Obrony ycia, który funkcjonuje
do dzi , a jego patronem jest w a nie
S uga Bo y.

Jest te  niewielki k cik gdzie znaj-
duj  si  skromne przedmioty przenie-
sione z jego mieszkania, a którymi si
pos ugiwa . Jest ich niewiele. Jest biur-
ko, rega  z ksi kami, drobne pami tki
jakie otrzymywa  od swoich przyjació .
Jerzy by  cz owiekiem, który niczego
powa nego nie gromadzi , a to co mia ,
rozdawa  potrzebuj cym. Pani Prze-
wodnik mówi: najbardziej rozdawa
siebie, gdy  szed  do ludzi, którzy go
potrzebowali. W czasie prze ladowa-
nia opozycji, w latach osiemdziesi -
tych, pracownicy huty „Warszawa”
zwrócili si  z pro b  o kapelana. Wy-
bór pad  na ks. Jerzego. Na terenie
huty odprawia  dla nich Msze wi te,
organizowa  spotkania, s u y  im du-
chow  pomoc , a  zaprzyja ni  si
z nimi. W 1983 roku zorganizowa  piel-
grzymk  ludzi pracy na Jasn  Gór ,
która przetrwa a po dzie  dzisiejszy.
Dzi  ma charakter ogólnopolski. Tym,
którym do Cz stochowy jest po dro-
dze, wst puj  do ko cio a w. Stani-
s awa, nawiedzaj  grób czy Muzeum
ks. Jerzego, modl  si  o jego beatyfi-
kacj .

Przez chwil  s uchamy g osu
ks. Jerzego, bo w k cie ustawiony jest

telewizor, który ukazuje fragmenty wy-
st pie  ks. Popie uszki. My l , e to
robi wra enie. Patrzymy: celebruje
Msz wi t , udziela b ogos awie -
stwa… dzi  mia by 59 lat!

Kolejne plansze ukazuj  nam
ludzi, których Jerzy prowadzi  do Boga,
a niektórych do Niego doprowadzi .
On nikogo nie przekonywa , ale prze-
mawia  przyk adem swojego ycia. Pani
Barbara, przewodniczka, podaje nazwi-
sko jednej ze s awnych aktorek, która
dzi ki Jerzemu po czterdziestu latach
wróci a do Pana Boga.   Zosta a ona
poproszona, aby odczyta a tekst
biblijny w czasie Mszy wi tej za Oj-
czyzn . By a tak zaskoczona, e po-
wiedzia a: „Prosz  ksi dza, ja jestem
niewierz ca, nie chodz  do ko cio a,
ja nie mog  czyta ” – „Nie szkodzi,
bardzo pani  prosz , aby przeczyta-
a”. Tak niespodziewanie rozpocz a

si  jej droga do Pana Boga. Na po-
wi kszonym zdj ciu wida  jak wielkie
t umy ludzi gromadzi y si  na Mszach
za Ojczyzn . Przychodzili ludzie ró -
nych stanów i zawodów, w ró nym
wieku, w tym du o ludzi m odych.
Wszyscy czuli, e czy ich wspólna
modlitwa za Ojczyzn . Oni oczekiwali
powiewu wolno ci, nadziei na zmian
sytuacji. W adzom ten rodzaj spotka
wielce si  nie podoba , a ks. Jerzy by
jeszcze bardziej obserwowany, tym
bardziej, e wspiera  ludzi i cieszy  si
coraz to wi kszym znaczeniem i uzna-
niem. Wokó  niego zacz li gromadzi
si  represjonowani. Wówczas to dzia-
a  Prymasowski Komitet Pomocy Prze-
ladowanym. Jednym z cz onków by a

pani Barbara Sadowska, poetka, mat-
ka brutalnie pobitego i zamordowane-
go Grzegorza Przemyka, którego
kamie  z jego nazwiskiem znajduje si
tu  obok tego s ynnego ró a ca –
grobu ks. Jerzego. S u by Bezpiecze -
stwa, aby j  zgn bi  posun y si
a  do tak brutalnego, nieludzkiego
czynu. Matka zap aci a tak ogromn
cen  za swoj  dzia alno  opozycyj-
n . Ko ció  wspiera  takich ludzi,
a sam Jerzy uczestniczy  w ich proce-
sach, towarzyszy  im na sali rozpraw,
by  z nimi przez modlitw  i swoj  obec-
no , czym nara a  si  na szykany
i prze ladowania. Nie podoba  si
w adzy, wi c czysto wzywany by  na
przes uchania do Urz du Bezpiecze -
stwa, by  pilnie ledzony, kiedy wy-
je d a , z samochodu UB by  obser-
wowany, gdy by  nawet na plebanii.

Do jego mieszkania wrzucono kamie
usi uj c go uderzy , kiedy wieczorem
siedzia  przy biurku i tylko szcz liwie
unikn  ciosu, spreparowano wielk
prowokacj  z tzw. s ynn  garsonier ,
o której rozpisywa a si  prasa szkalu-
j c tego kap ana. Do mieszkania wrzu-
cono mu materia  wybuchowy, ró ne
ulotki o wywrotowej tre ci, aby pu-
blicznie ukaza  go i oskar y  jako dzia-
acza antypa stwowego.

Wówczas, gdy szykany w adzy
budzi y obawy ze strony przyjació ,
w trosce o ycie i zdrowie ks. Jerzego,
proszono go, aby zaprzesta  swojej
dzia alno ci, aby wyjecha , a przez to
nie nara a  si  na restrykcje w adz.
Popie uszko mia  tylko jedn  odpo-
wied : nie zostawi  ludzi i na wszyst-
ko jestem przygotowany. Zdawa
sobie spraw  ze stanu zagro enia,
ale uwa a , e jego zadaniem jest by
z lud mi, bo chce pe ni  wol  wyzna-
czon  mu przez Opatrzno .

Stajemy przed plansz  ukazuj c
ks. Jerzego z jego ostatnich imienin,
z kwietnia 1984 roku. Jest te  kilka
pami tek po nim: ornat, w którym od-
prawia  Msze wi te za Ojczyzn , sza-
ty liturgiczne, ró ne karteczki, ró ne
publikacje z jego dedykacjami. Nie s
to ksi ki jego autorstwa, ale takie,
które dawa  swoim znajomym, na któ-
rych wypisywa  dedykacje. Kiedy gro-
madzono pami tki, zwrócono si  z ape-
lem do obdarowanych, aby dla
pami ci po ks. Jerzym, dla ukazania
pe niejszego obrazu jego pos ugi,
zwróci  te ksi ki do tworz cego si
Muzeum. Wiele osób tak uczyni o
i odda o swoje cenne pami tki.

I oto wchodzimy w okres, który
przypomina stan wojenny. S  to plan-
sze przygotowane przez IPN, a które
pokazuj  atmosfer  tamtych miesi cy,
kiedy to na ulicach naszych miast
stali o nierze, zomowcy, w zimie pali-
y si  piece koksiaki, gdzie grzali si

zmarzni ci stró e stanu wojennego.
S  te  czo gi siej ce groz  i postrach.
Po prawej stronie tej scenerii patrzy-
my na krzy e upami tniaj ce ofiary
stanu wojennego, w tym krzy  ks. Je-
rzego. Znajdujemy si  przy ostatnim
zdj ciu ks. Jerzego. Zosta o ono
wykonane w czasie Mszy wi tej, jak
odprawi  ostatni raz w yciu –
19.10.1984 roku – w ko ciele w Byd-
goszczy, gdzie go ci  na zaproszenie
rodowisk ludzi pracy. W czasie Mszy
wi tej nie wyg osi  kazania, ale pro-

(C.d. ze s. 9)

Historyczna fotografia z pogrzebu

ks. Popie uszki
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wadzi  rozwa ania bolesnych tajemnic
ró a cowych. By a to modlitwa naj-
bardziej odpowiednia na t  por  roku
ko cielnego – pa dziernik. Zako czy
te rozwa ania s owami: „Módlmy si ,
by my byli wolni od l ku, zastrasze-
nia, a przede wszystkim od dzy od-
wetu i przemocy”.  Ksi dz Jerzy za-
wsze nawo ywa  do mi o ci, sprzeciwia
si  aktom si y i przemocy, nigdy nie
sia  zam tu czy tym bardziej nienawi-
ci. Bywa o nawet, e gdy ludzie przy-

chodzili na Msze wi te za Ojczyzn ,
kiedy wykrzykiwali ró ne has a, a nie-
którzy podnosili zaci ni te pi ci na
znak protestu przeciwko w adzy,
ks. Jerzy prosi , aby przynosili krzy e,
aby krzy e wznosi  w gór , bo krzy
jest znakiem, który prowadzi do zwy-
ci stwa, a nie do nienawi ci czy
z o ci. Jego ulubionym wersetem bi-
blijnym by y s owa z Listu w. Paw a
Aposto a do Rzymian: „Z o dobrem
zwyci aj”. Tak  zasad  wpaja
swoim s uchaczom.

Po odprawieniu Mszy wi tej, gdy
wieczorem wraca  do Warszawy, mimo
pró b o pozostanie na noc w Byd-
goszczy, stwierdzi , e rano musi by
w parafii, bo ma odprawi  Msz wi -
t . Oko o godziny 22:00, na le nej dro-
dze, niemymi wiadkami ostatnich
chwil ycia ks. Jerzego, s  brzozy
z okolic Górska. Samochód, którym je-
cha  wraz z kierowc  Waldemarem
Chrostowskim, zosta  zatrzymany
przez milicj  jakoby do kontroli doku-
mentów. Kierowcy polecono,
aby podszed  z dokumentami do mili-
cyjnego samochodu. Na si  we-
pchni to go do samochodu, zakuto
w kajdany, a ks. Jerzego wyci gni to
z samochodu, zbito i wrzucono do ba-
ga nika. Tyle wiemy na pewno.
Kierowcy uda o si  wyskoczy  z p -
dz cego samochodu, by  bowiem ka-
skaderem, komandosem, cho  zdawa
sobie spraw  z niebezpiecze stwa tej
szale czej decyzji nara aj cej swoje
ycie i zdrowie na utrat , ale chcia

komu  da  zna  o napadzie i porwa-
niu ks. Jerzego. Znamy sytuacje kie-
dy to „nieznani sprawcy w niewyja-
nionych okoliczno ciach” doko-

nywali morderstw i napadów, podpa-
le  na ko cio y, ale po pewnym czasie
ledztwo by o umarzane ze wzgl du

na brak dowodów. Chrostowski
dotar  do najbli szej plebanii, tam po-
wiadomi  ksi dza proboszcza, który
nawi za  kontakt z Warszaw . By o ju

wiadomo, e ks. Jerzy zosta  porwany
przez funkcjonariuszy S u by Bezpie-
cze stwa. Kiedy ludzie dowiedzieli si ,
e ks. Jerzy zosta  porwany, t umnie

przychodzili do ko cio a modl c si
o jego ocalenie. Te modlitwy trwa y
dzie  i noc, przez dziesi  dni.
30.10.1984 roku og oszono, e w wo-
dach Wis y, na tamie we W oc awku,
wy owiono zw oki ks. Jerzego. By y
obci one kamieniami, okrutnie zma-
sakrowane, co wida  na zdj ciach. Sta-
jemy nad wod  – tak, nad wod  –
która symbolicznie pokazuje tam ,
miejsce wrzucenia cia a ks. Jerzego.
Odbija si  jego cie ! Dla pe niejszego
obrazu tej odra aj cej zbrodni, staje-
my przed planszami obrazuj cymi to
wydarzenie. Tu ubranie, w którym by
wrzucony do Wis y, lina, któr  by
zwi zany (!) i obci ony kamieniami.
Proces oprawców odbi  si  szerokim
echem i pokaza , e ks. Jerzy by  bity,

e zbrodnia by a zaplanowana,
w baga niku by y kamienie przygoto-
wane do obci enia cia a, sznur do
zwi zania. R ce i nogi by y po czone
p tl  na szyi, tak e ka de poruszenie
si  cia a powodowa o jednoczesne za-
ciskanie si  p tli i duszenie.

Ko cowym fragmentem tej wysta-
wy jest pogrzeb tego M czennika,
który odby  si  3 listopada. Pochowa-
no go na dziedzi cu ko cio a. Ogl -
damy fragment filmu z pogrzebu. Wy-
darzenie to wstrz sn o ca ym
wiatem, poruszy o serca i umys y

wielu Polaków. W pogrzebie uczest-
niczy o oko o 700 tys. ludzi! Ludzie
przynosili transparenty, których nie
mo na by o rozwin  id c przez mia-
sto, rozwijano je na miejscu, a potem
zostawiano na pami tk . Zosta y do
dzi , a teraz przynosz  nowe transpa-
renty. Mordercom wydawa o si ,
e sprawa zosta a zako czona, e

wszystko ucichnie, a w adza b dzie
mia  spokój z niepokornym (wed ug
niej) ksi dzem. Tymczasem sta o si
inaczej. Ksi dz Jerzy yje w sercach
i umys ach wielu Polaków. On nadal
dzia a, cho  ju  na innej p aszczy nie,
co nie znaczy, e mniej skutecznie.
Terroryzm jest okrutn  zbrodni .
Tu, na osobie ks. Jerzego dokonano
takiego aktu, jak w Nowym Jorku, na
World Center. Z tego ataku pochodzi
metalowy krzy , który przywie li Po-
lacy z Ameryki, a który zosta  wyko-
nany ze z omu z budynków w czasie
terrorystycznego ataku. Jednym z ra-

towników by  bowiem Polak, którego
zwi zek ma e ski b ogos awi  nasz
bohater, ks. Jerzy.

Pod sam koniec zatrzymujemy si
przy planszach, które pokazuj  wiele
postaci z ycia publicznego i religijne-
go, osób, które tu przybywaj  czy to
z oficjaln  wizyt  czy te  prywatnie.
Byli tacy przywódcy, którzy sami do-
magali si  nawiedzin grobu ks. Jerze-
go, co ówczesnej w adzy sprawia o
niema o niemi ego k opotu. A có
powiedzie  o nawiedzinach grobu
przez Ojca wi tego Jana Paw a II
i kardyna a Józefa Ratzingera, obec-
nego Benedykta XVI?  Ca o  wysta-
wy ko czy si  podobizn  ks. Popie-
uszki na ca unie. Jest nieco inny,

ani eli pami tamy go za ycia. Tak jak
Ca un Tury ski, a go cili my w na-
szym ko ciele jego kopi , jest niemym
wiadkiem zmartwychwstania Chry-

stusa, tak mo na powiedzie ,
e ks. Jerzy obmyty wod  chrztu wi -

tego i jakby symbolicznie obmyty
wod  Wis y z ludzkich, ziemskich nie-
doskona o ci, jest w czony w tajem-
nic  zmartwychwstania i cieszy si
chwa  nieba.

Pierwszy etap naszego pielgrzymo-
wania zako cz  s owami ks. Jerzego,
bo inaczej nie mo na:
„Mamy wypowiada  prawd ,
gdy inni milcz .
Wyra a  mi o  i szacunek,
gdy inni siej  nienawi .
Zamilkn , gdy inni mówi .
Modli  si , gdy inni przeklinaj .
Pomóc, gdy inni nie chc  tego czyni .
Przebacza , gdy inni nie potrafi ”.

Ks. Andrzej Skiba

W mieszkaniu ks. Jerzego Popie uszki
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M ka Pa ska

wed ug Ca unu Tury skiego
Ca un Tury ski z niezwyk  dok adno ci  potwierdza

niewypowiedziane cierpienia Jezusa Chrystusa w czasie Jego M ki.

Zastanówmy si  nad s owami
w. Alfonsa Marii Liguori: „Gdyby

kto  cierpia  za przyjaciela obelgi
i z e traktowanie, a pó niej dowiedzia
si , e ów przyjaciel pytany o to, mówi:
„Porozmawiajmy o czym  innym!”,
jak e wielki ból sprawi aby mu niepa-
mi  niewdzi cznika! I wr cz przeciw-
nie, jak  ulg  odczu by, upewniaj c
si , e przyjaciel zapewnia o dawaniu
wiadectwa wiecznej wdzi czno ci,

i e zawsze o tym pami ta wyra aj c
si  o nim z czu o ci  i wzruszeniem.
Dlatego te  wszyscy wi ci, zdaj c
sobie spraw  z przyjemno ci jak
sprawia Jezusowi  cz ste  przywo y-
wanie Jego  M ki,  troszczyli  si   o to,
aby nieustannie rozwa a  cierpienia
i obelgi, jakim by  poddany
nasz najukocha szy Odkupiciel
w czasie swojego ycia, a zw aszcza

w chwili mierci”.1

Rozwa anie M ki Chrystusowej
by o zawsze i jest nadal jedn  z naj-
wa niejszych dróg prowadz cych ku
rozwojowi duchowemu i u wi ceniu.

Tymczasem dla nas, ludzi XXI
wieku, staje si  ono coraz trudniejsze
g ównie ze wzgl du na nasz  s abo .

„Pi ta Ewangelia”

Czy to nie po to, aby wesprze  nas
w tej s abo ci Opatrzno  Bo a zacho-
wa a w a nie dla naszej epoki odkry-
cie skarbu zawartego w Ca unie
Tury skim? Dopiero bowiem wraz
z rozwojem nauki odkryte zosta y cu-
downe znaki znajduj ce si  na nim:
lady korony cierniowej, pchni cia

w óczni , biczowania, a nawet znaki,
które — jak mo na przypuszcza  —
zosta y na nim odbite jako lad zmar-
twychwstania Pana Jezusa.

Naukowcy, którzy d ugo badali t
wi t  relikwi , uwa aj , e Ca un

Tury ski jest bardziej kompletny
i szczegó owy, je li chodzi o przed-
stawienie M ki Chrystusa, ni  same
Ewangelie. A tak e, e „ adne z od-
kry  dokonanych przez »zespó  bada-
j cy ca un«, w ci gu trzech lat (bada
i analiz), nie zawiera adnej informacji,
która sta aby w sprzeczno ci z tre ci
Ewangelii”.2 Dlatego niektórzy zacz li
okre la   Ca un Tury ski mianem „Pi -
tej Ewangelii” lub „Ewangeli  dla XX
wieku”.

Wybitny katolik, specjalista - chi-
rurg i pisarz francuski dr Pierre Bar-
bet, snu  w jednej ze swoich ksi ek
na temat Ca unu takie rozwa ania:
„Chirurg (w naszym wypadku, jakikol-
wiek czytelnik), który ju   rozwa a  cier-
pienia M ki Pa skiej, który postano-
wi zrekonstruowa  metodycznie
wszystkie etapy tego m cze stwa
trwaj cego noc i dzie , b dzie móg
lepiej ni  najbardziej wymowny kazno-
dzieja i lepiej ni  naj wi tszy z asce-
tów (nie licz c tych, którzy mieli tego
bezpo rednie wizje) wczu  si  w m -
cze stwo Chrystusa”.3

I to w a nie uczynimy, opieraj c
si  na zeznaniach chirurgów, naukow-
ców i specjalistów, którzy analizowali
Ca un, ledz c niektóre epizody M ki
Chrystusa tak, jak nam to przedsta-
wiaj  Ewangelie i tradycja, i jak to
zosta o uwidocznione na Ca unie Tu-
ry skim.

Modlitwa w ogrodzie Getsemani

„Pogr ony w udr ce jeszcze usil-

niej si  modli , a Jego pot byt jak g -

ste krople krwi, s cz ce si  na zie-
mi ” ( k22,44)

Zwró my uwag  na to, i  jedyny
ewangelista, który z precyzj  i dok ad-
no ci  specjalisty opowiada o tym.
wydarzeniu, by   lekarzem ( w. u-
kasz).  Hematidroza (wydzielanie krwa-
wego potu) jest zjawiskiem rzadkim,
ale dobrze opisanym. Pojawia si , we-
d ug dr. Le B c, w warunkach zupe -
nie wyj tkowych: wielkiego os abie-Odbicie twarzy Jezusa widoczne na Ca unie
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nia fizycznego organizmu i towarzy-
sz cego mu wstrz su moralnego, po-
ci gaj cego za sob  g bokie prze y-
cia i wielki strach.

Strach, przera enie i wstrz s mo-
ralny osi gaj  tutaj swój szczyt. To
w a nie to, co ukasz okre la s owem
„agonia”, które po grecku oznacza
walk , udr k , trwog ... Intensywne
rozszerzenie podskórnych naczy
w oskowatych, które pod wp ywem
nacisku gwa townie przechodz  do
milionów gruczo ów potowych. Krew
miesza si  z potem, a po jego wydzie-
leniu krzepnie na skórze. To w a nie
ta mieszanina potu i skrzepów cz c
si , cieka po ca ym ciele w wystar-
czaj cej ilo ci, aby spa  na ziemi .4

Prof. Giovanni Tamburelli, poddaj c
komputerowej analizie trójwymiarowe
zdj cie oblicza postaci z Ca unu, za-
uwa y , e oprócz niezliczonych krwa-
wie  i ma ych skrzepów krwi, którymi
jest ono naznaczone, wydaje si  by
ca e pobrudzone krwi , tak jak mog a
wygl da  twarz Pana Jezusa w chwi-
lach agonii w Ogrodzie Oliwnym.
Spoliczkowanle w domu Annasza

„Gdy to powiedzia , jeden ze stug

obok stoj cych spoliczkowat Jezusa;

mówi c: «Tak odpowiadasz arcy-

kap anowi?*” (J 18,18,22)
Naukowcy, badaj c Ca un, stwier-

dzili, e po prawej stronie twarzy,
która zosta a na nim odbita, wida
du e st uczenie, a chrz stka nosa zo-
sta a z amana i przesuni ta w prawo.5

Dr Judica Cordiglia wyja nia,
e z amanie chrz stki nosa i nast pu-

j ce po tym jego skrzywienie, które
mo na zaobserwowa  na Ca unie,
spowodowane zosta o uderzeniem
zadanym kawa kiem krótkiego, walco-
watego kija o rednicy od 4 do 5 cm.6

Mia p to spowodowa  obfity wyp yw
krwi, co da si  zauwa y  na Ca unie,
jako e w sy s  nasycone krwi , która
sp ywa od nosa a  na brod .7

Nadto, w opinii j zykoznawców
s owo u ywane przez w. Jana na
okre lenie „spoliczkowania” mp na
przet umaczy  jako „uderzenie kijem”.
Zgadza oby si  to z wnioskami, do
których doszli naukowcy badaj cy
Ca un.8

Obelgi i zniewagi cielesne

„/ zacz li Go pozdrawia : «Witaj,

Królu ydowski!» Przy tym bili Go

trzcin  po g owie, pluli na Niego

i przykl kaj c oddawali Mu ho d”

(Mk 15,18-19)

Przy pomocy nowoczesnej apara-
tury badawczej, mp na dostrzec na
postaci z Ca unu Turynskiego
„obrz ki w ró nych cz ciach twarzy
i ogromny lad po plwocinie, który
schodzi od wewn trznego k cika pra-
wego oka a  do dolnej cz ci nosa”.9

Ten „zosta  zdeformowany przez
z amanie chrz stki grzbietowej, ca kiem
blisko nasady nosa, która pozosta a
nienaruszona”.10 Równie  „w okolicy
oczu i na ukach brwiowych s  rany
i urazy takie same, jakie mog yby
powsta  w wyniku uderze  kijem
lub pi ci . Prawa brew jest wyra nie
spuchni ta”.11

„Prawie na ca ej twarzy znajduj  si
zadrapania, ale przede wszystkim po
prawej stronie, która jest równie  zde-
formowana tak, jakby pod krwawymi
otarciami naskórka znajdowa y si  tak-
e krwiaki. Obydwa uki brwiowe pre-

zentuj  owe, tak oobrze nam znane,
rany pourazowe, które pojawiaj  si
pod wp ywem uderzenia kijem iud pi -
ci ; ko ci uków brwiowych przeci-

naj  skór ”.12

„Prawa strona twarzy jest znacz-
nie spuchni ta. Obrz k rozci ga si
i zwi ksza w bru dzie znajduj cej
si  pomi dzy nosem, policzkiem
i ustami”,]
„Dlatego mamy przed sob  twarz,
która by a potwornie maltretowana
uderzeniami kija, uderzeniami pi ci ,

policzkowana, opluwana. Wyra ne
s  „te lady wyrywania w osów
na brodzie”.1L

Profesor Giovanni Tamburelli, ana-
lizuj c trójwymiarowe zdj cie Ca unu,
stwierdza: „Twarz ukazuje si  pokryta
rodzajem przera aj cej krwawej maski,
na widok której cierpienie Cz owieka
z Ca unu wydaje si  nies ychanie
okrutne. Jest to co  niezwykle
poruszaj cego”.15

Biczowanie

„Wówczas Pitat wzi t Jezusa

i kaza  Go ubiczowa .”(J 19,1)
„Ca un daje nam obraz biczowania

o wiele bardziej kompletny, dok adny
i potworny: ponad 120 potrójnych cio-
sów, zadanych przez dwóch silnych
m czyzn, znajduj cych si  po obu
bokach skaza ca, do wiadczonych
w swoim rzemio le, z których jeden
by  wy szy, a drugi niecp ni szy;
którzy pokrywaj  metodycznie kolej-
nymi uderzeniami ca  powierzchni
jego cia a nie oszcz dzaj c adnego
miejsca z wyj tkiem okolic serca .1*

Na ca ym ciele, przede wszystkim
za  na plecach, mo na zobaczy
identyczne lady, jakie pozostawia o
narz dzie, którego Rzymianie u ywali
do biczowania skaza ca (flagellum
taxillatum), z o one z trzech odga zie
zako czonych maiymi metalowymi
kulkami z wypuk o ciami i po czo-

(C.d. na s. 14)

Odbicie r k Jezusa widoczne na Ca unie
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nych ze sob  specjalnym drutem.
To narz dzie nie by o u ywane w re-
dniowieczu (cz rodowisk, odrzu-
caj cych autentyczno  Ca unu Tu-
rynskiego, twierdzi, e jest on „tworem
ludzi redniowiecza” - przyp. red.),
a znane jest w naszych czasach
dopiero po tym, jak zosta o znalezio-
ne podczas bada  archeologicznych,
ka de uderzenie flagellum taxillatum
wyrywa o kawa ki skóry, powoduj c
krwawienia.

Badaj c kierunek tych krwawie
i kierunek uderze  ustalono, e Jezus
w czasie biczowania znajdowa  si
w pozycji pochylonej i by  przywi za-
ny do niskiego s upa. Prof. Pierluigi
Bollpne doliczy  si  ponad 600 ran
na ca ym ciele Cz owieka z Ca unu
i 120 ladów po biczu.18 „Urazy
powsta e w wyniku biczowania
odznapzaj  si  takim realizmem, tak
zgodno ci  z danymi archeologiczny-
mi, i wyst puj  w takiej ilo ci, e stoj
w wyra nej sprzeczno ci z niezwykle
ubogimi przedstawieniami artystów
wszystkich czasów”.

(C.d.n.)

Na podstawie tekstu

Prof. Plinio Maria Solimeo

Informacji o wizerunku widocznym na Ca unie udziela p. Anna Krogulska.

Ca un Tury ski w ca o ci

(C.d. ze s. 13)
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(C.d. z poprzedniego numeru)

Dzie  6 pielgrzymowania tj. nie-
dziela 9.07.06. o godz. 6:00 w ko ciele
p.w. Nawiedzenia N.M.P. N.P.M.
w Zdziarcu, rozpocz a si  Msza w.
Intencja: Za ojczyzn , o prawo

i m dro  sprawuj cych w adz

„Bogurodzico Dziewico, Królowo
i Matko naszego narodu, po piesz nam

na pomoc. W Twoje d onie sk adamy

nasze dalsze losy – Bo e, Rz dco

i Panie narodów, ze lij Ducha wi -

tego na s ugi Twoje, rz dy kraju

naszego sprawuj ce, by wedle woli

Twojej ludem sobie powierzonym

m drze i sprawiedliwie zdo ali

kierowa . Przez Chrystusa Pana

naszego”.
Podczas Mszy w. „diakonia”

i instrumenty jej towarzysz ce rozpa-
la y nasze serca mi o ci  i rado ci ,
a posileni  Cia em Chrystusa i umoc-
nieni S owem Bo ym wyruszamy
w dalsz  drog . Temat dnia: Rodzina
Ko cio em domowym.
„Rodzino stawaj si  tym,

czym jeste ,

Bo do ycia powo a  Ci  Pan

Do mi o ci powo a  Ci  Bóg”

O godz. 11:15 w  Luszowicach
przy ko ciele p.w. w. Józefa, parafia-
nie cz stuj  nas pysznymi dro d ów-
kami oraz  napojami, po czym wyru-
szamy w dalsz  tras  i oko o 14:30
w D browie Tarnowskiej czeka na nas
niedzielny obiad, prawdziwa kawa,
po której udajemy si  do Bazyliki

p.w. M.B. Szkaplerznej na Nabo e -
stwo za Ojczyzn .
„Niech nie zabraknie wiatu

Waszego wiadectwa”

„Nie bój si , wyp y  na g bi :

„Aby my byli jedno, podajmy sobie

r ce,

Aby my byli razem i jedno mieli

serce”
„Niechaj mi o  twa, jak  pot na

fala, sp ynie tu, przez aski Twej  zdrój

Chryste dotknij mnie”

„Matko Prymasa Tysi clecia,

Tobie zawierzamy losy narodu

polskiego”

„ Bogarodzico Dziewico” _ „Pani

z „Cudu nad Wis ”_ „ Nigdy jam

ciebie ludu nie rzuci a”- w drujemy
od 6 dni do Ciebie Matko o twarzy jak
polska ziemia czarnej, polecamy
Ci wszystkich, którzy musz  si  tu a
za chlebem poza granicami naszego
pa stwa. Przynosimy Tobie Dziewico
wszystkie dzieci opuszczone, wszyst-
kie ma e stwa, przynosimy Tobie
Matko zy wszystkich Polaków nios -
cych krzy  Twego Syna. Nie mo na
zapomnie  o Matce i umi owanym
uczniu, bo tylko pod krzy em Polska

jest Polsk , a Polak Polakiem.

Dobry Bóg prowadzi nas Polaków
trudn  drog , pro my, aby za wsta-
wiennictwem w. Stanis awa Kostki,
w. Stanis awa Biskupa, w. Wojcie-

cha biskupa, w. Andrzeja Boboli –
naszych rodaków i Królowej Polski
prowadzi  nas do Ciebie i umacnia
w ka dej potrzebie. Aby my jako

synowie narodu polskiego dotrzyma-
li  wierno ci Bogu i Maryi. Ks. bp
Adam Szal na zako czenie dzi kuje
wszystkim za uczestnictwo i chce,
aby poprzez nasz trud Polska by a

Polsk . Po zako czonym nabo e -
stwie udajemy si   w dalsze pielgrzy-
mowanie. Upa  doskwiera i pot oczy
wy era. Dochodzimy do Olesna
na nocleg.

Rankiem 10.07.06. o godz. 6:00
w ko ciele p.w. wi tej Katarzyny
Msza w. Intencja: „Za m ode poko-

lenie, aby ksztatowa o swoje ycie

na warto ciach ewangelicznych”.
Domie Z oty, przyrzekamy umac-

nia  w rodzinach i m odym pokoleniu
królowanie Syna Twego Jezusa
Chrystusa, wszczepia  w umys y
i serca dzieci Ducha Ewangelii
i mi o ci ku Tobie.

Po sko czonej Eucharystii wyru-
szamy z pie ni  na ustach:
A oni id  ci gle id  w skwarze, tru-

dzie, deszczu,

wierni s owu Bogu wci  –

Id  utrudzeni,

b ogos awi c Pana za to, e ju

wolni s .- Bóg

ich doprowadzi tam, gdzie im

obieca  ziemi

lepsz  ziemi  sw .-Wytrwa  tylko

trzeba, by

nie straci  nieba.- ziemi tej – nieba

tego – ziemi tej.

Pod amy do Gr boszowa na
postój 30 – minutowy przy ko ciele

Pielgrzymuj c do tronu

Jasnogórskiej Pani.

(C.d. na s. 16)

Przeprawa promem przez Wis  w Uj ciu Jezuickim
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p.w. w. Micha a Archanio a, po
którym pokonujemy tras  5 km i do-
chodzimy do Uj cia Jezuickiego, gdzie
gospodarze szykuj  nam syty obiad,
wod  dla och ody, bo upa  doskwiera
i o godz. 14:00 przep ywamy promem
przez Wis , a przed nami dwa odcinki
po 4 km. Dochodzimy do Kamiennej
na noclegi po bardzo upalnym dniu
naszego pielgrzymowania.

8 dzie , wtorek 11.07.06, rozpo-
cz  si  wczesnym rankiem, bo ju
o godz. 4:35 wyruszamy po modlitwie
i Godzinkach na nasz pielgrzymi szlak,
piewaj c:

„Oto jest dzie , który da  nam Pan,

weselmy si  i radujmy si

w nim”

„ W drog  z nami wyrusz Panie, nam

nie wolno w miejscu sta , gdy

zb dzimy, podaj r k , gdy upadnie-

my pomó  wsta .

I do serca swego prowad , prowad

nas.

I do Matki swojej prowad , prowad

nas”

Tematem dnia by o: „ ycie spo-

eczne” – ludzie bowiem jako osoby,
spo eczno  i naród maj  prawo
do wolno ci od wszelkiego zniewole-
nia i do wszelkiego dobra. Duch Bo y
jest dawc  wolno ci „ Gdzie Duch

Pana, tam wolno ”,„O Panie, uczy

z nas narz dzia Twego Pokoju”.

Odpoczywamy w miejscowo ci
Krzy   i o godz. 7:05 wyruszmy do  Cie-
lic, pokonuj c 5 km, a przed nami

4 km i Dzia oszyce, gdzie w upalne
przedpo udnie pot oczy zalewa,
a my idziemy i wiemy, e dojdziemy,
bo „ Ci, co zaufali Panu, odzyskuj

si y Otrzymuj  skrzyd a jak or y,

biegn  bez zm czenia”

Msza w. rozpoczyna si  o godz.
12:15 pie ni   na wej cie „ Pod Tw
obron  Ojcze na niebie”. We Mszy
w. uczestnicz  wszystkie grupy piel-

grzymuj ce do Tronu Jasnogórskiej
Pani. W koncelebrze bior  udzia
ks. bp Adam Szal, wszyscy kap ani
i diakoni, a przewodniczy  jak co roku
ks. abp Józef Michalik.

Intencja Mszy w.: Za Ojca w.,

biskupów, kap anów oraz o nowe

powo ania kap a skie i zakonne.

S owa z homilii:
Kap a stwo to oddanie si

Bogu, tzn. powo any, zawo any,
aby nam dawa wiadectwo o Chry-
stusie. Mamy by  oddani 100%
Chrystusowi. Pielgrzymi, którzy
zd aj  na Jasn  Gór , wiadcz
o Chrystusie  i daj wiadectwo wiar .

w. Benedykt, który jest patronem
dzisiejszego dnia, mówi ks. abp
Michalik, niech wyprosi nam
u Boga wszelkie aski i broni nas od
zasadzek szatana. Po sko czonej litur-
gii  zostajemy rozwiezieni do pobli-
skich miejscowo ci na obiady w 20-to
osobowych grupach. Po obiedzie
i pó godzinnym odpoczynku przed
nami 5 km i S aboszów, gdzie przy ko-
ciele p.w. Matki Bo ej Niepokalanie

Pocz tej, mamy postój, po którym uda-
jemy si  w dalsz  drog , piewaj c:
„ Krok krok, za krokiem krok

Si  brak, bo d ugi szlak

A tam u kresu dróg

Czeka nas Matka i czeka nas Bóg”

Ostatnie 4 km tego upalnego dnia
ko czymy w wi cicach, gdzie po prze-
byciu 38 km zostajemy na noclegi.

Tak zako czyli my 8 dzie  piel-
grzymowania do tronu Jasnogórskiej
Pani i Matki.

(C.d.n.)

ucja Rocha

Abp. Józef Michalik i Bp. Adam Szal wychodz  na Msz w.

P tnicy podczas Mszy w. w Dzia oszycach


