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Mk 4, 26„

„Duch daje ycie; cia o na nic si  nie

przyda. S owa, które Ja wam

powiedzia em, s  duchem i s yciem”.

J 6 63
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Zbierzcie pozosta e u omki...

Wolno  jest jednym z najwi k-

szych darów, jakie da  nam Pan Bóg.

Wolno  nale y do istoty cz owie-

cze stwa i jest podstaw  godno ci

cz owieka. Wolno  jest b ogos a-

wie stwem, jest podstaw  wszelkiej

zas ugi cz owieka; wybieraj c dobro

mo emy zas u y  sobie na nagrod
u Boga.Z drugiej strony wolno  mo e

sta  si  tak e przekle stwem, kiedy

cz owiek wiadomie wybiera z o

i s u y mu z gorliwo ci . Gdy ten

wybór jest ostateczny i nieodwo al-

ny, kr puje w pewien sposób samego

Boga; nawet Jego niesko czone

mi osierdzie nie jest w stanie obda-

rzy  zbawieniem kogo , kto gardzi t

Mi o ci . Bóg nie mo e przymusi

cz owieka, aby Go kocha ; nie mo e

si  zmieni  jego wolnego wyboru.

I tak dramat pot pienia mo e sta  si

rzeczywisto ci , mimo niesko czonej

Mi o ci Stwórcy.

Dzisiejsze s owo Bo e mówi o

wolnych decyzjach cz owieka w ró -

nych okoliczno ciach ycia. Jozue,

nast pca Moj esza, zmagaj cy si

z buntowniczym ludem, stawia

przed nimi alternatyw : „Komu

chcecie s u y  – bóstwom poga skim

czy te  Bogu prawdziwemu”?

(por. Joz 24,15 – pierwsze czytanie).

Lud wybiera Boga, cho  wiemy,

e jeszcze niejednokrotnie oka e si

niewdzi czny i ma oduszny Podobnie

Jezus daje wybór swoims uhaczom

Wielu odesz o od Niego, gdy przeka-

za  trudn  nauk  o Eucharystii.

Wolno  – b ogos awie stwo czy przekle stwo?

„Czy i wy chcecie odej ?” (J 6,67) –

zapyta  Aposto ów. Szanowa  ich

wolno  i da  mo liwo  podj cia

dobrowolnej decyzji. Jednak ju

wtedy ich mi o  do Chrystusa

by a na tyle silna, e cho  nie rozu-

mieli za wiele z Jego mowy, nie opu-

cili Go. Szczególnie Piotr by  przywi -

zany do swojego Mistrza i dlatego

z arliwo ci  wyzna : „Panie do

kogó  pójdziemy. (…) My my

uwierzyli i poznali, ze Ty jeste

wi tym Boga” (J 6,68-69).

Chrze cijanin jest tak e cz owie-
kiem wolnym. Je li wybiera Chrystu-

sa, wybiera Go osobi cie i wiadomie,

jako swego Pana, poci gni ty Jego

Mi o ci . Nie mo na wierzy  i kocha

pod przymusem, dlatego nawracanie

„ogniem i mieczem” by o jak

karykatur  pracy misyjnej. M dro

ludowa za  mówi, e „przymuszony

pacierz do nieba nie prowadzi”.

Wiara jest wynikiem wolnego wybo-

ru, jest tajemnicz  rzeczywisto ci

odpowiedzi na poci gaj ce nas

niewyt umaczalnie „wi zy mi o ci”.

Trudna jest nauka Chrystusa

i trudna jest nieraz Jego mowa.

Trudno jest wytrwa  w mi o ci,

ale w tej wymagaj cej nauce tkwi ca e

jej pi kno. Wybrali my Chrystusa

wolnym wyborem, id my wi c Jego

ladami. Wype niajmy w yciu

przykazanie mi o ci, yjmy pi knie

w takim stanie, do jakiego Bóg nas

powo a . Powo ani do s u by Bo ej

niech wszystko czyni  z mi o ci

do Chrystusa. Ma onkowie, jak

naucza dzi w. Pawe  (drugie czyta-

nie – Ef 5,21-32), niech mi uj  si

wzajemnie tak, „jak Chrystus nas

umi owa ” (por. Ef 5,25). Posilajmy si

tak e jak najcz ciej „Cia em Chrystu-

sa”, bo kto to czyni ma w sobie ycie

wieczne i tego Chrystus „wskrzesi

w dniu ostatecznym” (por. J 6,64).

Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

(C.d. na s. 4)

W druj c szlakami Beskidu Niskie-

go nie sposób nie znale  si  w Ja li-

skach, nawiedzi  ko ció  parafialny,

który jest jednocze nie sanktuarium

maryjnym, gdzie od wieków w cudow-

nym obrazie czczona jest Maryja jako

Królowa Nieba i Ziemi. Jej

kult nabra  dodatkowego

blasku, kiedy to 10 czerwca

1997 roku, podczas pobytu

w Kro nie, na naszym Pod-

karpaciu, Jan Pawe  II ukoro-

nowa  ten Obraz. Na temat

tego cudownego Obrazu

wiele razy pisa  ks. Jan Ba-

ran, d ugoletni proboszcz

i kustosz tego sanktuarium1 .

Ja liska jako miejsco-

wo  powsta a za czasów

króla Kazimierza Wielkiego

w 1366 roku. Data powstania

pierwszego ko cio a jak i pa-

rafii s  nieznane. Wiadomo

tylko, e ju  w pierwszej

wierci XVI wieku, ko ció

ten by  poddany gruntownej

renowacji. By  on zbudowa-

ny z drewna, pokryty gontem,

z zakrysti  z kamienia rzecz-

nego. Wewn trz ko cio a

by y trzy o tarze, z których

g ówny by  po wi cony

Matce Bo ej. Patronk  ko cio a

i parafii by a jednak w. Katarzyna

Aleksandryjska. Wydaje si , e Ja li-

skach by  te  prawdopodobnie drugi

ko ció , mo e ko ció ek czy kaplica,

przy którym na pocz tku XVI wieku

powsta o Bractwo w. Anny, gdy

w ko ciele parafialnym nie by o

o tarza pod wezwaniem tej wi tej.

Do dzi  znane s  teksty modlitw

i piewów do wi tej Anny. Obok tego

bractwa istnia o w parafii stowarzysze-

nie m skie zwane „Kongregacj

Adolestiencjum”, ze wzgl du na ubiór

popularnie zwane „Krzy akami”.

G ównym ich obowi zkiem by o od-

mawianie modlitw w Wielki Pi tek

w ko ciele, czuwanie przy Grobie

Pa skim, udzia  w procesji rezurekcyj-

nej, a tak e w innych uroczystych pro-

cesjach. W uroczysto  wielkanocn

z figurk  Zmartwychwsta ego

obje d ali na koniach pola upraszaj c

b ogos awie stwo dla pracy rolników.

Mieli swój sztandar. Obok zaj

czysto religijnych mieli równie

obowi zek, a mo e raczej kulturalno –

zwyczajowe zaj cie, bra  udzia

w zar czynach i za lubinach. Tak by o

do roku 1905, do czasu rozwi zania

tego stowarzyszenia.

W roku 1669, w gierska rodzina

Delipacych, funduje Altari  o tarza

Matki Bo ej Wniebowzi tej, której

celem by o kierowanie kultem religij-

nym w parafii. Do tej funkcji wyzna-

czony by  specjalny kap an, które

szczególnie  w wi ta maryjne z wiel-

k  okaza o ci  celebrowa  Msze wi -

te czy prowadzi  modlitwy.

Najprawdopodobniej pod koniec

XVI wieku na terenie parafii zacz a

funkcjonowa  szko a parafialna.

Pod koniec tego  wieku w parafii

pojawia si  wikariusz, który nie tyle

pe ni  obowi zki wspó pracownika

ksi dza proboszcza, ale jego zast p-

cy, gdy  ten nie zawsze  rezydowa

w parafii. Z dokumentów wynika,

e w XVII wieku by a to parafia bar-

dzo ywotna, o czym wiad-

cz  dzia aj ce bractwa,

te ju  wymienione, czy

„Bractwo Ró a ca wi te-

go” oraz „Fundacja Mszal-

na Pani hrabiny Zuzanny

Murszewskiej z Humenne-

go”. Bractwo to czy ta fun-

dacja mia y na celu pog -

bianie duchowo ci maryjnej

i szerzenie kultu Matki

Bo ej. W tym e wieku

istnia  te  szpital, który

spe nia  rol  przytu ku

dla ubogich.

Nas, którzy jeste my

nieco na uboczu Ja lisk, in-

teresuj  g ównie pocz tki

kultu Matki Bo ej Królowej

Nieba i Ziemi. Czytaj c

historie poprzednich sank-

tuariów, tak i w tym przy-

padku, musimy odwo a  si

do wielu przypuszcze ,

gdy  prawd  zakry y minio-

ne wieki. Obraz Matki

Bo ej Królowej Nieba i Ziemi nale y

do tzw. obrazów uchodz cych, podob-

nie jak i obraz Matki Bo ej Mi osier-

dzia ze Starej Wsi, kiedy to Maryja

„usz a” z W gier. W jednym i drugim

sanktuarium powtarzaj  si  W gry,

a mo e dzisiejsza S owacja. Francisz-

ka ski wizjoner, ojciec Klimuszko

stwierdzi , e Obraz ten pochodzi

z XV wieku i przywióz  go do Polski

szlachcic, który gdy zachorowa

odda  go do ko cio a. Trudno jednak

wizj  traktowa  jako fakt. Przyjmuje si

jednak t  dat  jako pocz tek kultu

Matki Bo ej na ja liskiej ziemi.

Nie wiadomo kto namalowa  ten

Obraz, kiedy to by o, ani gdzie to si

sta o. Nie wiemy za czyj  spraw ,

Pielgrzymuj c do Maryi Królowej

Nieba i Ziemi w Ja liskach

Obraz Matki Bo ej w Ja liskach
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w jakich okoliczno ciach pojawi  si

w Ja liskach. Oddajmy g os ksi dzu

Janowi Baranowi, który jako wierny

kustosz tego sanktuarium opisze nam

wygl d Obrazu:

„Wizerunek Matki Bo ej jest

namalowany na desce lipowej

o rozmiarach 127 na 81 cm. Technika

wykonania obrazu to tempera na

gruncie kredowym. Matka Bo a jest

przedstawiona w postaci siedz cej

jakby na tronie, cho  sam tron jest nie-

widoczny. Artysta malarz chcia

w ten sposób zaznaczy , e tronem

dla Matki Bo ej i Jej Bo ego  Syna

ma by  nasza dusza i nasze

ludzkie serca.

Matka Naj wi tsza ubrana jest

w sukni  koloru bordowego, przepa-

sana ó tym paskiem. Pod szyj

spi ta jest z ot  brosz . P aszcz

w kolorze b kitnym, zdobiony z otym

motywem ro linnym sp ywa z ramion

postaci Maryi. Matka Bo a na lewym

r ku trzyma Dzieci tko Jezus, które

ubrane jest w sukienk  aksamitn ,

bia , zdobion  czerwonymi kwiatusz-

kami wraz z zielonymi ody kami

i li mi.

P aszczyk w kolorze z otego ugru

zsuni ty z ramion Dzieci tka zatrzymu-

je si  na r ce Maryi i okrywa Jego

nó ki. Dzieci tko Jezus praw  r czk

ma uniesion  w ruchu b ogos awi -

cym, w lewej trzyma kul  zako czon

krzy ykiem. Matka Bo a w prawym

r ku trzyma ber o, a Jej skronie zdobi

korona grawerowana w desce

w postaci bizantyjskiej mitry. Spod

korony sp ywaj  na p aszcz w osy

lu no rozpuszczone, cz ciowo

splecione w warkocz. T o obrazu

z ocone, grawerowane w li cie

akantu”.

W roku 1732 rozpocz to budow

nowego ko cio a, która trwa a do

d ugo. Wszystko zacz o si  za cza-

sów biskupa Aleksandra Fredry.

Zosta  wybudowany z kamienia rzecz-

nego oraz ceg y. Konsekracja tego

ko cio a odby a si  w roku 1765.

Na wiele lat jeszcze przed konsekracj

Obraz ten znalaz  swoje miejsce

w nowo wybudowanym ko ciele, naj-

pierw w bocznym o tarzu, a od ko ca

XVIII wieku w o tarzu g ównym,

gdzie widnieje do dzi . Ciekawe s  ty-

tu y jakimi obdarowywano Matk

Naj wi tsz . Najstarszym tytu em by o

okre lanie Maryi mianem Wniebo-

wzi tej, a pod wp ywem rozpowszech-

niania si  modlitwy ró a cowej

Królow  Ró a ca wi tego. Spora-

dycznie wierni zwracali si  do Niej

 jako Matki Bo ej Pocieszenia lub naj-

bardziej prosto – jak do Matki Bo ej

Ja liskiej. Miejscowy Ksi dz

Proboszcz mówi: „Najw a ciwszym ty-

tu em jakim winni my obdarza  Mat-

k  Bo  w tym obrazie to tytu  Matka

Bo  Królowa Nieba i Ziemi. Tytu  ten

odpowiada ikonograficznemu uj ciu

postaci Maryi i nawi zuje do najstar-

szego sposobu tytu owania Matki

Bo ej w tym obrazie. Wiemy, e po-

bo no  chrze cija ska dawnych

czasów czci a królewsk  godno

Maryi w Tajemnicy Jej Wniebowzi -

cia. Ten tytu  odpowiada tak e inten-

cji malarza, który u do u obrazu umie-

ci  w j zyku aci skim taki oto napis,

który przet umaczony na j zyk polski

brzmi: „Oto Jezus spoczywa w obj -

ciach Matki Dziewicy dla której

tronem jest niebo, a podnó kiem

tronu swojego uczyni a ziemi ”. Jest

to zapewne w a ciwy tytu , w a ciwie

i trafnie odczytany. Jest to tytu

teologiczny, ale ludzkie serca i pobo -

no  ludu ma swoje odniesienie do

Maryi zwracaj c si  do Niej w ró no-

rodny sposób zale nie od sytuacji

yciowej czy wykonywanego zawodu.

Tury ci widz  w Niej Przewodniczk

nie tylko po szlakach ziemskich,

ale tak e po cie kach swojego ycia.

Wczasowicze, którzy nieraz napoty-

kaj  na ró ne trudno ci oczekuj c ludz-

kiej yczliwo ci, ciep a, strawy, dobre-

go s owa – Ga dzin  górskiego

ustronia.  Mieszkaj cy w górach

zwracaj  si  do Niej jako do Królowej

Gór i Podgórza, rolnicy widz  w Niej

swoj  Królow , chorzy – Uzdrowie-

nie, smutni – Pocieszycielk , grzesz-

nicy – Matk  pojednania z Bogiem

i lud mi, znajduj cy si  w potrzebie –

Wspomo ycielk , poszczególne naro-

dowo ci, jak: Polacy, S owacy,

emkowie czy inne nacje, zwracaj  si

do Niej jako do Królowej Pokoju

i Matki Pojednania. Od siebie dodam,

e patrz c na Obraz Matki Bo ej

mo na doda  jeszcze jeden tytu :

„Matka Bo a S uchaj ca”, bowiem

Maryja ma ods oni te ucho, jakby

chcia a uwa nie ws uchiwa  si  w g os

ludu, jego problemy, bol czki i nadzie-

je. O Matce Bo ej Dziewicy S uchaj -

cej mówi  papie  Pawe  VI w adhorta-

cji „Marialis cultus”, po wi conej

liturgicznej czci Matki Bo ej.  Mo na

powiedzie , e przynajmniej cz cio-

wo tytu y te wynikaj  z potrzeby dzie-

jowej chwili i z potrzeby ludzkiego ser-

ca nape nionego czci  i wiar .

Najwa niejsze w tym wszystkim jest

to, e jest to Obraz cudowny, który od

wieków s ynie askami i cudami. Znaj-

duje to potwierdzenie w dokumentach

pisanych oraz w tradycji przekazywa-

nej z pokolenia na pokolenie.

Kult maryjny, w tym sanktuarium,

podobnie jak i w podobnych, spro-

wadza  si  do uroczy cie obchodzo-

nych wi t i uroczysto ci, g oszenia

kaza  wys awiaj cych Maryj ,

w powstawaniu Bractw ró a cowych,

pielgrzymkach, triduach i nowennach,

czuwaniach wigilijnych i odpustach,

a tak e przez Msze wi te wotywne

czy fundacyjne. Zawsze, obok formy

liturgicznej, maj cej swoje okre lone

prawid a, rodzi  si  nurt oddolny,

ludowy. W przypadku Ja lisk by  to

kult ci g y. Trzeba powiedzie , e kult

(C.d. ze s. 3)

Wn trze Ko cio a w Ja liskach
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ten wykracza daleko poza granice na-

szego kraju. Na doroczne odpusty

przybywaj  S owacy ze widnika,

Stropkowa, Humennego, Mi dzyla-

borców, Bardejowa czy Vranowa. Przy-

chodz  wierni obrz dku rzymskoka-

tolickiego i greckokatolickiego. Opinie

w tym wzgl dzie wydaj  si  by  jed-

noznaczne: Matka Bo a doznawa a

wielkiej czci tak ze strony S owaków,

jak i Polaków. Niektórzy z tego fakty

wyci gaj  wnioski, e Obraz ten tam

ma swoje korzenie. By  mo e Obraz

ten znalaz  si  w Ja liskach wtedy,

kiedy na tamtych ziemiach szerzy  si

husytyzm, kalwinizm czy protestan-

tyzm, które nie sprzyja y czci Maryi.

Wedle tych od amów chrze cija skich

w ko cio ach nie by o miejsca na ad-

ne obrazy czy figury. By y one nisz-

czone b d  te  usuwane. Pobo ni

wierni mogli w jaki  sposób wykra-

da  co niektóre obrazy i wywozi

w bezpieczne miejsca czy g boko je

ukrywa  czekaj c na nadej cie

lepszych czasów. Obrazy czy figury

mog y trafia  do polskich wi ty ,

co by o okre lane mianem „obrazów

uchodz cych” przed prze ladowa-

niem, usuwaniem czy niszczeniem.

W taki sposób móg  trafi  i cudowny

Obraz do Ja lisk.

Kult Matki Bo ej w tej uroczej miej-

scowo ci w ci gu wieków ci ga  rze-

sze wiernych i przybiera  ró ne formy,

tak liturgiczne, maj ce ci le okre lo-

ne ramy, jak i rodz cy si  spontanicz-

nie. Kustosz tego sanktuarium pisze:

„Ja liskie sanktuarium maryjne jest

licznie nawiedzane w ci gu ca ego

roku, zarówno w dni powszednie, jak

i w soboty, niedziele i wi ta. Sanktu-

arium jest oaz  ciszy, skupienia, mo-

dlitwy”. To sprawi o, e 10 czerwca

1997 roku, w Kro nie, Obraz ten

zosta  ukoronowany przez Ojca wi -

tego Jana Paw a II. Ka dego roku,

w ostatni  niedziel  sierpnia, odby-

wa si  odpust maryjny po czony

z uroczysto ci  dzi kczynienia Mat-

ce Bo ej Królowej Nieba i Ziemi za

szcz liwie zebrane plony.

Z ja liskim sanktuarium mocno

zwi zana jest osoba w. Józefa Seba-

stiana Pelczara, biskupa przemyskie-

go (+1924).  Ks. Jan baran, pisze:

„ w. Józef Sebastian Pelczar jako

biskup ordynariusz diecezji przemy-

skiej posiada  w Ja liskach i okolicy

tak zwane „Dobra sto owe biskupów

przemyskich”. Dobra te stanowi y

folwark po o ony w Posadzie Ja li-

skiej, le niczówki, oraz pola orne, ki,

pastwiska, ugory i lasy. W dobrach

sto owych wi ty sam osobi cie

za o y  w 1902 r. dom zakonny sióstr

Sercanek i poleci  im s u y  pomoc

parafii, prowadzi  ochronk , dawa

dzieciom ucz szczaj cym do ochron-

ki darmowy obiad, nie  pomoc cho-

rym oraz szerzy  w rodowisku o wia-

t  sanitarn . Aby siostry mog y si

utrzyma  i sprosta  wyznaczonym im

zadaniom, wi ty nada  im w wieczy-

ste u ywanie pole i dotacj  z kasy

biskupiej. W Daliowej na tzw. Rad o-

wie-Mi dzylasami wybudowa  will

wypoczynkow  dla siebie i swoich

nast pców. Willa sta a si wiadkiem

Jego modlitwy, pracy, odpoczynku

oraz by  miejscem wa nych spotka .

w. Józef Sebastian Pelczar by

wielkim dobrodziejem ja liskiej para-

fii, to on wspiera  materia ami i gro-

szem rozbudow  ko cio a. To on o y

na odnowienie uposa enia wn trza.

B d c w wilii Mi dzylasami odwiedza

swoje dobra, odwiedza  siostry i jak

zeznaj  naoczni wiadkowie w niedzie-

le i wi ta bra  udzia  w uroczystej

Sumie sprawowanej w ko ciele para-

fialnym w Ja liskach.

w. Józef Sebastian Pelczar

by  wielkim czcicielem Matki Bo ej.

Czci  j  w wielu wi tych obrazach

i figurach, z których kilka spo ród

nich na prawie papieskim uroczy cie

ukoronowa ”.

Parafia na swoim terenie posiada

równie  inne obiekty kultu. Mówi

ks. proboszcz, Jan Baran: „W Lipow-

cu – miejsce, gdzie 26 maja 1949 r. uka-

za a si  Matka Naj wi tsza i wezwa a

do wi cenia niedzieli i wi t. W ka-

plicy przydro nej doznaje wielkiej czci

w wi tej ikonie. Jest to miejsce, w któ-

rym gor co i arliwie modl  si acin-

nicy, grekokatolicy i prawos awni.

Na tzw. Spalonej mamy Puszcz w.

Józefa Sebastiana Pelczara. Puszcz

stanowi kaplica wzniesiona ku czci

wi tego, droga krzy owa i dró ki ró-

a cowe. Na rodku placu po willi

wznosi si  krzy  w otoczeniu kapliczki

szafkowej i pami tkowego g azu.

Na wzgórzu góry Piotru  jest miejsce

pustelni w. Jana z Dukli. Miejsce to

zaznacza ród o zwane wi t  Wod

albo wi t  studni . Obok ród a wzno-

si si  krzy  oraz kaplica szafkowa

z obrazem wi tego. Mi dzy ko cio-

em sanktuaryjnym a kaplic  w Lipow-

cu mamy w terenie tzw. Ma  Kalwari

Ja lisk . Wa nym obiektem sakralnym

jest kaplica Chrystusa Ukrzy owane-

go na tzw. ama cach i kaplica Boga

Ojca na wzgórzu pa stwa Murdzyków.

Na wzgórzu wznosz  si  krzy e

Jubileuszu 2000 r. S  i inne obiekty

sakralne, jak w domu Sióstr Sercanek

kaplica domowa Serca Jezusowego,

na cmentarzu kaplica Bo ego Mi osier-

dzia, w Woli No nej ko ció ek w. Mi-

ko aja i kaplica w. Jana Chrzciciela”.

Pisz c o tym sanktuarium na a-

mach     naszej parafialnej gazetki,

zach cam do nawiedzin tego sanktu-

arium, jak i którego  obiektu kultu.

Sprzyja temu nie tylko czas wakacji czy

urlopów, ale tak e inne dni w roku.

Najpro ciej uda  si  w stron

Rymanowa, a stamt d jest jeszcze

osiemna cie kilometrów drogi po

uroczym terenie.

Ks. Andrzej Skiba

1 Ksi dz Proboszcz z parafianami,

Sanktuarium Matki Bo ej Królowej

Nieba i Ziemi w Ja liskach, w: „Nie-

dziela Przemyska”, nr 35(283)99, s. VI;

J. Baran, Ja liskie Sanktuarium zapra-

sza, w: „Niedziela Przemyska”, w: „Nie-

dziela Przemyska”, nr 33(542), z 15

sierpnia 2004, s. V. Najwi cej materia-

u dotycz cego ja liskiej parafii i sank-

tuarium znajduje si  na stronie inter-

netowej http://jasliska.z.pl. Z tych

materia ów zostanie opracowana histo-

ria tego sanktuarium i tego Obrazu.

Autorem tekstów jest ks. Jan Baran,

proboszcz i kustosz sanktuarium.

Kaplica Chrystusa Ukrzy owanego

na tzw. ama cach
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1. Nabo e stwo ró a cowe odpra-

wimy dzi  o godzinie 17:30.

2. Od przysz ej niedzieli nie b dzie ju

Mszy wi tych o godzinie 20:00,

ale o 16:00 i 18:00.

3. W tym tygodniu przypada pierw-

szy pi tek i pierwsza sobota miesi ca.

We czwartek, od godziny 16:00 spo-

wiadamy w Stro ach i P owcach, za

od godziny 17:00 w  ko ciele parafial-

nym. W pierwszy pi tek spowiada

b dziemy od godziny 16:00. Na t  spo-

wied  zapraszamy wszystkie dzieci

i m odzie  w zwi zku z rozpoczynaj -

cym si  w poniedzia ek, 4 wrze nia,

nowym rokiem szkolnym. Prosimy

rodziców, aby przypomnieli swoim

dzieciom o tej powinno ci, aby z Bo-

giem, z Jego b ogos awie stwem,

rozpoczyna  nowy rok szkolny.

4. 16 wrze nia organizujemy piel-

grzymk  do Sanktuarium Matki Bo ej

Fatimskiej na Krzeptówkach, w Zako-

panem. Wszystkich ch tnych, szcze-

gólnie cz onków ywego Ró a ca

zapraszamy do wspólnego wyjazdu.

Wyjazd  w sobot , 16 wrze nia, z par-

kingu ko o zamku. Powrót po pó no-

cy. Zapisy w zakrystii u pana ko ciel-

nego. Koszt 40 z . Przy wpisywaniu

na list  potrzebny jest PESEL.

5. Instytut Rolnictwa Pa stwowej

Wy szej Szko y Zawodowej w Sano-

ku informuje, e istniej  jeszcze wolne

miejsca na I roku o kierunku rolnictwo

w specjalno ciach: gospodarka

górska i agroekologia. Daje szans

podj cia atrakcyjnych studiów

i uzyskania w ci gu 4 lat tytu u in y-

niera. Dla najlepszych mo liwo  kon-

tynuowania studiów magisterskich

w Akademii Rolniczej w Krakowie. Ju

po I roku przewidywane s  praktyki

zagraniczne, w tym zarobkowe

w Szwajcarii, Niemczech i na

W grzech. Studia oprócz wiedzy teo-

retycznej daj  szans  samodzielnego

prowadzenia gospodarstw przy wyko-

rzystaniu wsparcia finansowego

ze rodków Unii Europejskiej. Kieru-

nek przygotowuje specjalistów

dla administracji, instytucji i zwi zków

spó dzielczych, doradztwa rolniczego

oraz instytucji certyfikuj cych gospo-

darstwa ekologiczne i agroturystycz-

ne. Studia dzienne s  bezp atne.

Studiuj cy maj  mo liwo  odrobie-

nia zasadniczej s u by wojskowej.

Termin sk adania dokumentów

up ywa 8 wrze nia 2006 r.

21 Niedziela zwyk a – 27.08.2006 r.

Og oszenia duszpasterskie.

Intencje w tygodniu

od 28.08 – 03.09.2006.

Poniedzia ek – 28.08
6:30+Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw
(greg).
7:00. O zdrowie i b ogos awie stwo
Bo e dla Jadwigi.
7:30 1 +Anna, Stanis awa (f), Pawe .
2. +Bronis aw, Janina, Franciszek, Jan.
18:00 – 1) + Maria Pawluk (1 r. mierci)
2 + Tadeusz Robel oraz zmar ych
z rodziny.
Wtorek – 29.08
6:30 – O zdrowie i b ogos awie stwo
Bo e dla Felicji.
7:00 - + Jadwiga, Bronis aw, Jaros aw .
7:30 -  + Halina.
18:00 - + Katarzyna (18 r. mierci).

roda – 30.08
6:30  O uwolnienie z mocy z ego.
7:00  Za szcz liwe urodzenie dzieci,
o b ogos awie stwo Bo e dla nich
i ich rodziców.
7:30  Za dusze w czy cu cierpi ce.
18:00 – 1) + Józef.
2 + Miko aj (14 r. mierci).
Czwartek – 31.08
6:30  O uwolnienie od z a Wojciecha
i powrót na dobr  drog ycia.
7:00  + Zbigniew Przystasz
7:30 1 + Maria (18 r. mierci)
2. + Janina Podgórska (12 r. m.).
18:00  1 W rocznic  Porozumie  Sierp-
niowych oraz w intencji Solidarno ci.
2 + Jadwiga Kulisz (9 r. mierci)
3 + Tadeusz, Maria, Edward
4 + Janusz i za zmar ych rodziców
(4 r. mierci).
Pi tek – 01.09
6:30  + Katarzyna Sawka (1. greg).
8:00  + Bronis aw, Janina, Franciszek,
Katarzyna.
7:00   + Igor Tarnawczyk (1. greg).
7:30   + Bronis awa (f), Stefan, Izabela.
18:00  1 + Maria, Bronis aw Szelka
2. + Marian, Tadeusz Mazur (1. greg).
Sobota – 02.09
6:30  + Katarzyna (greg).
7:00  + Igor (greg).
7:30  + Marian i Tadeusz (greg).
8:00 + Stefan (13 r. m.)
18:00  1 O tryumf Niepokalanego
Serca Maryi.
2 + Zenobia Gr dalska – od Sióstr
z Ró y w. Faustyny.
Niedziela – 03.09
6:30  + Igor (greg).
8:00  + Tadeusz..
9:30  + Marian i Tadeusz (greg).
11:00   W intencji parafian
12:30 + W odzimierz (9r. m.)
 i + Zofia.
16:00  + Wojciech Olearczyk (2 r. m.).
18:00 - + Katarzyna (greg).
Stro e  - + Józef Sowa..

PROGRAM FESTYNU:

Godz. 15.00 – Otwarcie festynu
– otwarcie loterii fantowej

 - Koronka do Mi osierdzia Bo ego

 - Chór z Bliznego

- Konkurs wiedzy religijnej

- Schola z D ugiego

Godz. 16.30 – Wyst py zespo ów:

- Estrada dzieci ca z Brzozowa

- Kapela z Domaradza

- Zespó  dzieci cy z Grabownicy

- Kapela z Grabownicy

- Kapela z Baligrodu

- w trakcie wyst pów oko o godz.

18.00

- pokazy sprz tu ratowniczego –

Zawodowa Stra  Po arna z Sanoka

- O trudnej pracy Policjanta opowie

Pan Bara ski z Brzozowa

Godz. 19.30 – S owo o w. Andrzeju

Boboli - ks. Józef Ni nik

Godz. 20.00 – Koncert Orkiestry D tej

OSP Brzozów pod dyrekcj  Tadeusza

Podkuli

Loteria fantowa – wszystkie losy

pe ne/ atrakcyjne nagrody: DVD,
TELEFON KOMÓRKOWY, ODKU-
RZACZ, KUCHENKA MIKROFA-
LOWA, ROWER.

B d  tak e przeja d ki kucykami,

skoki na trampolinie dla najm odszych

i wiele innych atrakcji.

Dochód z festynu przeznaczony
zostanie na dofinansowanie
budowy pomnika Jana Paw a II
w Przemy lu.

Akcja Katolicka Archiprezbiteratu Sanockiego i Bieszczadzkiego

serdecznie zaprasza na

FESTYN KATOLICKI W STRACHOCINIE
który odb dzie si  27 sierpnia 2006 r.

na Bobolówce w Strachocinie
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Pora, aby uda  si  do sanktuarium

w. Andrzeja Boboli, na Rakowieck

61. Po drodze wiod cej do stolicy

przedstawiam yciorys tego wielkie-

go m czennika, patrona Polski i pa-

trona Akcji Katolickiej na terenie

naszej archidiecezji. Mówi 1 :

Po latach sporów i docieka  dzi

przyjmujemy, ju  bez adnych w tpli-

wo ci, e Andrzej Bobola urodzi  si

w dobrze nam znanej, pobliskiej

Strachocinie. Sam okre la  siebie

Ma opolaninem. Tak jest zapisane

w Encyklopedii Katolickiej, a tak e

ks. Józef Ni nik, proboszcz ze Stracho-

ciny, który wiele czasu po wi ci  do-

ciekaniu tej prawdy, jest przekonany,

e urodzi  si  w Strachocinie. Wiemy,

e urodzi  si  mi dzy sierpniem a grud-

niem 1591 roku. Niewiele mo emy

powiedzie  o jego dzieci stwie. Praw-

dopodobnie w roku 1606 zosta  odda-

ny do szkó  jezuickich, które w owym

czasie sta y na wysokim poziomie.

Uczy  si  najprawdopodobniej

w Wilnie. Szko a ta odpowiadaj ca na-

szemu liceum trwa  5 lat. Obecnie mo -

na tylko powiedzie , e dobrze zna

j zyk grecki, podstawy wymowy, gdy

zas yn  jako wybitny mówca.

Po uko czeniu szko y redniej

jezuici przyj li Andrzeja do swojego

zakonu. By  to dzie  31 lipca 1611 r.

Nowicjat odbywa  w Wilnie. Od tego

czasu rozpocz  si  okres próbny co

do autentyczno ci jego powo ania

i przydatno ci do zakonu jezuitów.

Andrzej w asnor cznie napisa :

„Ja Andrzej Bobola, Ma opolanin,

zosta em przypuszczony do odbycia

pierwszej próby, dnia ostatniego lip-

ca 1611 roku zdecydowany za pomo-

c  Boga wype ni  wszystko, co mi

przed o ono”.  Ju  10 sierpnia 1611 r.

otrzyma  habit zakonny i rozpocz  si

drugi okres próby, tzw. nowicjat,

który trwa  równe dwa lata. 31 lipca

1613 r. podczas Mszy w. sk ada

Andrzej trzy luby: ubóstwa, czysto-

ci i pos usze stwa. Od tego dnia

zwi za  si  ca kowicie z zakonem.

W tym samym roku rozpoczyna

tak e w Wilnie wy sze studia filozo-

ficzne, które ko czy w roku 1616.

Teraz zwyczajem zakonnym zosta-

je wys any do pracy wychowawczej

i nauczycielskiej do Braniewa,

na Warmi . Zostaje tam nawet dyrek-

torem szko y. Kolegium jezuickie

w Braniewie cieszy o si  w tym cza-

sie wielkim uznaniem i s aw , dlatego

te  funkcja Andrzeja by a trudna

i odpowiedzialna.

Jeden z biografów Andrzeja pisze:

„Bobola przez ca y ten rok pracowa

z nak adem wszystkich swoich si ,

z wielk  gorliwo ci , z wielkim zapa-

em i duchem pobo no ci oraz z nie-

zwyk ym zbudowaniem wszystkich

i to do tego stopnia, e prze o eni po-

stanowili na rok przysz y wys a  go

na stanowisko jeszcze bardziej za-

szczytne, na którym móg by przy

swoich wyj tkowych zdolno ciach

i cnotach zdzia a  wi cej dobrego”.

W 1617 r. pe ni obowi zki nauczycie-

la III klasy w Pu tusku, gdzie by a jed-

na z najwi kszych szkó  jezuickich.

Po dwóch latach nauczania roz-

poczyna w Wilnie studia teologicz-

ne. W 1621 r. sk ada egzamin z ca o-

ci teologii. 12 marca 1622 roku,

biskup wile ski Eustachy Wo owicz,

udzieli  Andrzejowi Boboli, wi ce

kap a skich. By  to zarazem dzie  ka-

nonizacji za o yciela zakonu jezuitów,

w. Ignacego Loyoli. 26 lipca 1622 r.

zosta  wyznaczony jako dzie  egza-

minów z ca o ci filozofii i teologii.

Egzamin ten wie czy  siedmioletni

okres studiów. Wiedza Andrzeja by a

jednak niewystarczaj ca. Wynik

egzaminu – negatywny.

Teraz rozpocz a si  kap a ska

praca ks. Andrzeja. Cechowa a

go pobo no , duch modlitwy,

pokora, skromno , cho  nie brako-

wa o mu równie  i pewnych wad:

zapalno ci, wybuchów zniecierpli-

wienia, przywi zania do w asnego

zdania oraz porywczo . Odznacza

si  przy tym wyj tkowym m stwem.

Swoj  pierwsz  prac  rozpocz

jako rektor ko cio a i spowiednik oraz

kaznodzieja w Nie wie u, gdzie zas y-

n  jako wybitny mówca ludowy.

S awa jego szybko si  rozchodzi a,

dlatego przeniesiono go do Wilna,

gdzie kierowa  Sodalicj  Maria sk  wi-

le skich mieszczan. Oprócz tego

pe ni  funkcj  kaznodziei i spowiedni-

ka. Da  si  tu pozna  jako cz owiek nio-

s cy pomoc, zw aszcza wtedy, kiedy

w mie cie wybuch a zaraza dziesi t-

kuj ca jego mieszka ców. S u y tu

z nara eniem swojego ycia.

W 1630 r. sk ada cztery uroczyste

luby. Oprócz trzech tradycyjnych

sk ada czwarty: szczególnego pos u-

sze stwa Stolicy Apostolskiej w spra-

wach dotycz cych misji. W adza za-

konna kieruje ks. Andrzeja do pracy

na kresy wschodnie, które by y bar-

dzo zaniedbane pod wzgl dem religij-

nym. „Olbrzymie przestrzenie okr o-

ne rzekami, rzek by  jakby odci te od

wiata, pokrywa y mroczne bory kry-

j ce nieliczn , rozproszon  ludno ,

pos pn  i zaniedban . Zamieszkiwali

je g ównie schizmatycy. Nieliczni

Polacy – katolicy w braku skupienia

i nale ycie urz dowej opieki religijnej,

znajdowali si  równie  w smutnym

P tniczym szlakiem...

Pielgrzymuj c do sanktuarium w. Andrzeja Boboli

i do w. Maksymiliana

(C.d. na s.8)

(C.d. z poprzedniego numeru)

w. Andrzej Bobola duszochwat
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stanie duchowym. Zaniedbywano

przyst powanie do sakramentów

wi tych, nie spowiadano si  nawet

ca ymi dziesi tkami lat. Nietrudno by o

znale  ludzi, co przez 50 lat nie byli

u Sto u Pa skiego”. W takiej sytuacji

mno y y si  gus a, zabobony, odst p-

stwa od ko cio a, przechodzenie

na prawos awie. Ludzie nie znali na-

wet przykaza  Bo ych. Szerzy o si

zepsucie moralne. Szukano sposobu

uzdrowienia sytuacji.

Ks. Andrzej zosta  wyznaczony do

samego centrum Bia ej Rusi, do Bo-

brujska, do 30 – tysi cznego miasta.

Tu równie  da  si  pozna  jako kap an

pe en zapa u zatroskany o zbawienie

wiernych. Potem pracuje w P ocku

i Warszawie, om y i Wilnie,

aby w ko cu znale  si  w Pi sku.

By  rok 1642 lub 1643. Pracuje bardzo

ofiarnie, chc c jak najwi cej ludzi

poci -gn  do Ko cio a katolickiego.

Wielu prawos awnych przechodzi o

na katolicyzm. Nie podoba o si  to

duchownym prawos awnym, którzy

posuwali si  do pogró ek pod ich

adresem. Du o prawos awnych

ucz szcza o do szko y prowadzonej

przez Andrzeja Bobol . Mia  na nich

wielki wp yw. Tu jednak podupad  nie-

co na zdrowiu i po trzech latach wróci

znowu do Wilna.

Prawos awni widz c, e ich wp y-

wy staj  si  coraz to mniejsze, zwrócili

si  o pomoc do Kozaków. Byli to prze-

wa nie ludzie ró nych zbiorowo ci

narodowych. W ród nich byli najcz -

ciej „zbiegowie przed kar  i ucieki-

nierzy”, którzy yli z wypraw wojen-

nych i rozboju. „Wyzuci z religii

i boja ni Bo ej”, odwa ni do szale -

stwa, stali si  gro nym ywio em,

z którym musia a si  liczy  i Turcja,

i Polska, do której w a ciwie nale eli”.

Cz  Ko cio a prawos awnego

w roku 1596 przyst pi a do Ko cio a

rzymskiego. Byli to tzw. unici.

Nie wszystkim to si  spodoba o. Ko-

zacy zacz li podburza  ludno  rusk ,

wywo ywali nienawi  do acinników,

a szczególnie do jezuitów. Mordowa-

no duchowie stwo aci skie i unickie.

W 1633 r. w Witebsku zosta  zamordo-

wany arcybiskup po ocki, gorliwy

obro ca i krzewiciel unii, w. Jozafat

Kuncewicz. Szczególnie znienawidze-

ni zostali jezuici. dano ich usuni -

cia. Szereg ich placówek zosta o znisz-

czonych, a schwytanych zakonników

mordowano. Watahy rebeliantów

kozackich dotar o na Polesie, do

Pi ska, który doszcz tnie obrabowa-

li. Musieli jednak uchodzi , gdy

przyby a odsiecz.

W 1652 r. ks. Andrzej Bobola

po raz drugi zaczyna swoj  dzia alno

w Pi sku. Dzia a jako misjonarz

w ca ej okolicy. Praca na Polesiu w tym

czasie by a bardzo trudna, a stan reli-

gijny – op akany. W wi kszych

skupiskach ludzkich g osi  kazania,

katechizowa , uczy  jak y  po chrze-

cija sku. Pracowa  g ównie nad

zaniedban  m odzie . Naucza  cz sto

po domach, a szczególn  piecz  ota-

cza  unitów. Wielu prawos awnych

przechodzi o do Ko cio a katolickie-

go. Zyska  sobie miano „ owcy dusz”

czy te  „aposto a Pi szczyzny”.

Przez sw  gorliwo  wznieca

do siebie u prawos awnych coraz

wi ksz  nienawi . Na nawrócenie

na katolicyzm obrzucano go wyzwi-

skami, b otem, a tak e domagano si

zemsty.

W 1657 r. Kozacy zaj li Pi sk.

Dla katolików nasta  trudny okres.

Ostrze ataku zosta o skierowane na

jezuitów. Jednego z nich, o. Maffona,

pojmali, odarli z ubrania, „przybili

gwo dziami do awy, g ow  okr cili mu

powrozami i tak j  zaciskali, e oczy

wychodzi y na wierzch; z piersi i pal-

ców zdarli skór , ywe cia o polewali

ukropem, w ko cu dobili go, przeci-

naj c mu szyj ”.

Andrzeja Bobol  schwytali w miej-

scowo ci  Peredyle. Natychmiast

odarto go z odzie y i przywi zano do

pala. W ród miechów i szyderstw

posz y w ruch nahajki, by skatowane-

go starca zmusi  do ust pstwa od

wiary. Cicha modlitwa by a ca  odpo-

wiedzi . Skoro nie pomog o biczowa-

nie, zabawiano si  w cierniem ukoro-

nowanie. Przy pomocy d bowych

ga zek ciskano g ow  tak, e um -

czonemu ojcu Boboli oczy wychodzi-

y na wierzch. Dosz o za tym policzko-

wanie tak gwa towne, e usta

zarumieni y si  krwi  i wypad o z nich

kilka z bów. Potem przyskoczono do

r k i z w ciek o ci  chwycono mu pal-

ce, wyrwano z nich kilka paznokci,

z poci tej no ami r ki pocz y

odpada  krwawe p aty skóry,

zrywane ywcem”.

Kozacy ca y czas próbowali ojca

Andrzeja nak oni  do odst pstwa od

wiary. Przywi zanego do dwóch koni,

zawlekli go do Janowa. Ca y czas drwili

z niego, on za  wzywa  ich do nawró-

cenia. Odpowiedzi  na to by y ci cia

szabl  w plecy i nogi, a jeden z Koza-

ków przeku  mu oko. Obola ego ojca

Andrzeja zawleczono do rze ni miej-

skiej, gdzie rzucono na stó  rze nicki.

Kozacy rozpalali uczywa i przyk adali

ogie  do boków. Za paznokcie wbija-

no mu drzazgi, no em ci gni to

skór  z jego d oni, na g owie wyci to

du y p at skóry, od karku a  po czo o.

Na plecach naci li skór  na kszta t

ornatu, nast pnie zdarli j  od opatek

poprzez  plecy, zasypuj c rany siecz-

k  i plewami.

Zbola y ojciec Andrzej wzywa

imienia Jezusa i Maryi. Okrutni Koza-

cy obdarli mu doln  cz  tu owia,

obci li nos, uszy i wargi, a nawet

wyrwali j zyk. Na koniec tych  nie-

(C.d. ze s. 7)
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ludzkich ka ni grubym szyd em rze -

niczym przek uli mu lewy bok, od stro-

ny serca. W ko cu powieszono go na

haku u sufitu, za nogi. Zacz li si mia

i drwi , mówi c: „Patrzcie jak ta czy!”

Przez dwie godziny trwa a jego m ka

konania, a w ko cu Kozacy dobili

go podwójnym ci ciem w szyj . By o

to oko o godziny 15:00, 16 maja, 1657

r. By a to wigilia Wniebowst pienia

Pa skiego.

Po mierci przedziwne by y koleje

jego cia a, jego doczesnych szcz tków,

które to zagadnienie wymaga osob-

nego opracowania. Um czone cia o

zachowa o si  w integralnym stanie,

nie rozpad o si , co zosta o uznane

za cud. Beatyfikowany zosta  30 pa -

dziernika 1853 roku, za pontyfikatu

b . Piusa IX. Kanonizacja mia a miej-

sce w uroczysto  Zmartwychwsta-

nia Pa skiego, 17 kwietnia 1938 r.,

a dokona  jej Pius XII.

Ten wielki polski wi ty, w dniu

16 maja 1957 roku, zosta  dowarto cio-

wany specjaln  encyklik  Piusa XII

„Invicti athletae Christi” (Niezwyci -

ony bohater Chrystusowy), gdzie

pisze m. in.: „Wzdryga si  dusza na

wspomnienie wszystkich tych m k,

które bohater Chrystusowy z niez om-

nym m stwem i nieugi t  wiar  prze-

cierpia ” – „Jak wi c ten niestrudzony

aposto  Chrystusowy sam y  wiar

i najgorliwiej szerzeniu wiary si  od-

dawa , tak nie zawaha  si  dla obrony

tej wiary ojczystej ycie swoje odda ”.

Dalej pisa  Pius XII: „Uwa alismy

za wskazane krótko i tre ciwie przed-

stawi  w tej encyklice g ówne zarysy

wi to ci Andrzeja Boboli, by wszyst-

kie po ca ym wiecie dzieci Ko cio a

nie tylko spogl da y na niego z podzi-

wem, ale z podobn  wierno ci

stara y si  na ladowa  czysto  jego

nauki katolickiej, niez omn  jego

wiar  i to m stwo, z jakim a  do

m cze skiego ko ca walczy  o cze

i chwa  Chrystusow ”.

Relikwie w. Andrzeja Boboli

spoczywaj  w Warszawie, na Moko-

towie przy ul. Rakowieckiej 61, w sank-

tuarium jego imienia. Dnia 13 marca

2002 roku Andrzej Bobola zosta

og oszony drugorz dnym Patronem

Polski, wspólnie ze w. Stanis awem

Kostk . Z tej okazji polscy biskupi wy-

stosowali specjalny List: wi ty

Andrzej Bobola patronem ewangeli-

zacji w trudnych czasach. Nadmieni ,

e g ównymi patronami Polski s :

Naj wi tsza Maryja Panna Królowa

Polski, w. Wojciech, biskup i m czen-

nik oraz w. Stanis aw, tak e biskup

i m czennik.

I tak przypomniawszy sobie wi -

tobliwe ycie w. Andrzeja Boboli

stan li my na progu warszawskiego

sanktuarium. Przybyli my spod sank-

tuarium strachoci skiego, od miejsca

jego urodzenia, gdzie wi ty ów

odbiera wielk  cze , do sanktuarium

narodowego. wi tynia jest okaza a,

nowoczesna, do której wchodzimy na

modlitw . Obok trwa remont, hucz

betoniarki. Chcemy, aby kto  z ojców

jezuitów nas oprowadzi , ale bezsku-

tecznie; nie ma nikogo o czym poin-

formowa  nas uprzejmie m ody

cz owiek zamiataj cy dziedziniec

ko cio a. Kl kamy wi c przy trumnie

wi tego M czennika, modlimy si

we w asnych intencjach, a tak e

w intencji naszej Ojczyzny. Patrzymy

na szare cia o, które nie uleg o rozpa-

dowi mimo przeró nych kolei losu,

niekiedy bardzo niekorzystnych i nie-

przychylnych dla niego. To te  jeden

z cudów, zjawisk trudnych do wyt u-

maczenia. Obchodzimy t  wielk wi -

tyni , kupujemy jakie  drobne pami t-

ki i w ród skwaru po udnia wyruszamy

do Niepokalanowa.

Pobyt w Niepokalanowie,

grodzie Maryi

Jad c do Niepokalanowa, zwycza-

jem poprzednich nawiedzin, po dro-

dze przedstawiam w skrócie yciorys

w. Maksymiliana Kolbego, twórcy

Niepokalanowa, zwanego nieraz

grodem Maryi. Droga nie jest zbyt

odleg a od Warszawy, bo oko o 45

kilometrów. Jest wczesne popo udnie,

gor co.

Krótki rys biograficzny

w. Maksymiliana Kolbego

(1894 – 1941)2 .

Rajmund Kolbe, bo takie jest jego

prawdziwe nazwisko, urodzi  si

08.10.1894 roku, w Zdu skiej Woli.

Jego rodzice zajmowali si  tkactwem.

Szukaj c pracy na krótko zatrzymali si

w odzi, a potem w Pabianicach, gdzie

ma y Mundek sp dzi  dzieci stwo.

Uczy  si  w domu, przez rok chodzi

do szko y handlowej, a potem wraz

ze swoim starszym bratem zacz  na-

uk  we Lwowie, w ma ym seminarium

u franciszkanów. W 1910 roku

obydwaj wst pili do tego zakonu.

W zakonie Rajmund otrzyma  imi

zakonne Maksymilian. W 1912 roku

zosta  wys any na studia do Rzymu,

które uko czy  z dwoma doktoratami,

z filozofii  teologii. W roku 1918,

w Rzymie, przyj wi cenia kap a -

skie. Rok pó niej wróci  do Polski,

gdzie jako profesor podj  wyk ady

we franciszka skim seminarium w Kra-

kowie. Po roku zachorowa  na gru li-

c  i musia  przerwa  te zaj cia.

B d c w Rzymie, w roku 1917,  wraz

ze swoimi kolegami za o y  stowarzy-

szenie Rycerstwa Niepokalanej,

którego idee szerzy  po powrocie do

kraju. Jako zadanie stawia  sobie bar-

dziej wiadome prze ywanie wiary,

a przede wszystkim „nawrócenie
(C.d. na s. 10)
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i u wi cenie wszystkich pod opiek

i za przyczyn  Niepokalanej”. Aby te

szczytne idee dociera y do jak najszer-

szego kr gu wierz cych, ju  na pocz t-

ku 1922 roku, zacz  wydawa

miesi cznik „Rycerz Niepokalanej”.

Po przej ciu do Grodna, zorganizowa

tam wydawnictwo, a miesi cznik

cieszy  si  wielk  popularno ci

i poczytno ci . W roku 1927 za o y

klasztor i wydawnictwo Niepokala-

nów. Od 1935 roku zacz  wydawa  tani

dziennik katolicki „Ma y Dziennik”.

W roku 1930 wyjecha  do Japonii i tam,

co przerasta mo liwo ci cz owieka, ju

wkrótce zacz  wydawa  po japo sku

„Rycerza Niepokalanej”. Za o y  tam

tak e „Japo ski Niepokalanów”.

My la  o podobnej dzia alno ci

w Chinach i Indiach. W roku 1936 wra-

ca jednak do Polski, aby obj

patronat i kierownictwo nad Niepoka-

lanowem. Klasztor ten podczas

jego tam pobytu sta  si  najwi kszym

klasztorem w katolickim wiecie.

Mieszka o w nim i u wi ca o si  oko o

siedmiuset zakonników i kandy-

datów. ycie tam by o bardzo surowe

i ubogie.

Wojna sprawi a, e ta pr nie

rozwijaj ca si  dzia alno  zosta

zahamowana. Zakonnicy udali si

w swoje strony, do innych domów

zakonnych czy rodzinnych w przypad-

ku kandydatów, a w klasztorze zosta-

o ich tylko czterdziestu, wraz z o. Mak-

symilianem. 19 wrze nia 1939 roku

zostali po raz pierwszy aresztowani.

Po ich uwolnieniu o. Maksymilian

zacz  organizowa  pomoc dla uchod -

ców i bezdomnych i po wi ci  si

pracy duchowej w ród swoich wspó -

braci. 17 lutego 1941 roku, wraz z czte-

rema swoimi najbli szymi wspó pra-

cownikami, znów zosta  aresztowany

i osadzony najpierw na Pawiaku,

a potem w Auschwitz, gdzie otrzyma

numer obozowy 16670. Najbardziej

znanym wydarzeniem z jego ycia jest

ofiara jak  z o y  w obozie zag ady za

Franciszka Gajowniczka, ojca rodziny.

Zosta  dobity zastrzykiem kwasu

fenolowego w dniu 14 sierpnia 1941

roku, w wigili  Wniebowzi cia NMP..

Pawe  VI, w dniu 17 pa dziernika

1971 roku, og osi  go b ogos awionym,

a Jan Pawe  II kanonizowa  go

10 pa dziernika 1982 roku.

Sanktuarium w Niepokalanowie

Niepokalanowskie sanktuarium

odbiega od potocznego rozumienia

sanktuarium. Jesieni  1927 roku

o. Maksymilian wraz ze swoimi wspó -

bra mi zakonnymi, 45 km od Warsza-

wy, na teresi skich polach, zacz  bu-

dowa  prosty, skromny franciszka ski

klasztor, z zamiarem szerzenia chwa y

Matki Bo ej Niepokalanie Pocz tej.

Pierwsz  Msz wi t  w prostym,

ubogim baraku, odprawi  12 listopada

1927 roku. Wokó  roztacza o si

ciernisko. Dzi  ta kaplica stanowi naj-

starszy obiekt klasztorny, który

poci ga niejednego swoj  prostot

i tchnie wi to ci ycia wi tego

Za o yciela.

Niepokalanów, to miejscowo ,

której nazw  nada  o. Maksymilian.

Pierwotna nazwa, to Paprotnia.

Dzi  to sanktuarium niepokalanowskie

ci ga wielu pielgrzymów, którzy chc

si  modli  w bazylice Naj wi tszej

Maryi Panny Wszechpo redniczki

ask, a tak e wej , cho by na

moment, do celi zakonnej o. Maksy-

miliana, zobaczy  warunki w jakich

y , pracowa  i u wi ca  si .

W pos udze s owa w. Maksymi-

lian Kolbe, wielki nacisk k ad  na s o-

wo drukowane, które dzi ki wydaw-

nictwu mog o dociera  do wielu

czytelników. To by  rodzaj ewangeli-

zacji. Tak jest po dzie  dzisiejszy,

bowiem w Niepokalanowie funkcjonu-

je wydawnictwo, które wydaje „Ryce-

rza Niepokalanej”, a tak e ksi ki

o tematyce religijnej. Dzia a Telewizja

Niepokalanów. Jest to rodzaj nowej

ewangelizacji.

Centralne miejsce w Niepokalano-

wie zajmuje jednak wi tynia,

która zosta a zaprojektowana przez

in . Arch. Zygmunta Gawlika. Na 47 –

metrowej wie y umieszczone s  czte-

ry tarcze zegarowe, pi ta w ko ciele,

który to mechanizm odmierzaj cy czas

zaprojektowa  brat zakonny Wawrzy-

niec Podwapi ski, a wykonali bracia

zegarmistrze z br. W odzimierzem

B aszczykiem na czele. Na wie y s  te

cztery dzwony.

W wi tyni, której od 1980 roku

przys uguje tytu  bazyliki mniejszej,

znajduje si  figura Matki Bo ej Nie-

pokalanej oraz figury wi tych fran-

ciszka skich i wielkich czcicieli Matki

Bo ej. Wielce charakterystyczne s

drzwi bazyliki, gdzie na 24 p aszczy-

znach znajduj  si  p askorze by przed-

stawiaj ce wizerunki Matki Bo ej

z najwi kszych sanktuariów maryj-

nych wiata. Jest to dzie o brata, Mau-

rycego Kowalewskiego. Jest te  ka-

plica w. Maksymiliana Marii

Kolbego. W tej e wi tyni znajduje si

wiele znaków czy symboli upami tnia-

j cych wa ne wydarzenia z dziejów

naszego Narodu oraz wybitne posta-

cie Ko cio a, które rozwija y kult Mat-

ki Bo ej, jak S uga Bo y Stefan kardy-

na  Wyszy ski.   18 czerwca 1983 roku

w Niepokalanowie go ci  Jan Pawe  II.

Wtedy powiedzia  m. in. „Niepokala-

nów: wielki warsztat franciszka skie-

(C.d. ze s. 9)

Bazylika Mniejsza w Niepokalanowie
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go apostolstwa”. To, co tu zapisa em,

to bardzo pobie na relacja, gdy  do

tego sanktuarium trzeba przyjecha  na

d u ej, trzeba próbowa  zanurzy  si

w modlitwie do Niepokalanej

przez wskazówki dawane przez Jej

wielkiego czciciela, w. Maksymiliana.

Wi cej us yszymy z ust prze-

wodników.

Oko o godziny 14:00 jeste my ju

w „grodzie Maryi” – Niepokalanowie.

Siostry czekaj  ju  z ciep ym obiadem.

Otrzymujemy tak e klucze do „swoich”

pokoików bardzo czystych, schlud-

nych, z azienk . Luksus, jak na

pielgrzymów.

O godzinie 15:30 jeste my umówie-

ni z przewodnikiem, o. Andrzejem,

którzy przybli y nam to niecodzienne

miejsce. Bardzo yczliwy, u miechni -

ty, potrafi cy za artowa , wita nas

z wielk  otwarto ci . Opowiada:

w 1927 roku przyby  tu o. Maksymi-

lian Kolbe, franciszkanin. Ksi e

Jan Drucki – Lubecki ofiaruje francisz-

kanom teren pod budow  klasztoru.

O. Kolbe postanowi , e miejsce to

b dzie po wi cone Niepokalanej

i dlatego widnieje tu figura Matki Bo-

ej Niepokalanej z Cudownego Meda-

lika. Sk d si  wzi  ów Cudowny Me-

dalik? – pyta nasz Przewodnik.

Kolebk  powstania Cudownego

Medalika jest Francja, gdzie siostra

zakonna Katarzyna Laboure, szaryt-

ka, 27 listopada 1830 roku,  mia a wizj

Niepokalanej. Kiedy patrzymy na

figur  Matki Bo ej w g ównym o ta-

rzu, to widzimy, jak stopa Maryi wspar-

ta na kuli ziemskiej depcze g ow  w a.

Z r k Madonny wyp ywaj  promienie.

Kiedy w. Katarzyna, osoba niewy-

kszta cona, zapyta a, co oznaczaj

te promienie, us ysza a, e s  to aski,

które dniem i noc  sp ywaj  na bied-

nych grzeszników. Ojciec Maksymilian

przej  si  bardzo tymi objawieniami,

a szczególnie zdaniem, które wypowie-

dzia a Niepokalana, e ka dy, kto

b dzie nosi  ten Medalik, Ona b dzie

go mia a w szczególnej opiece.

 O. Kolbe przez ca e swoje ycie

nosi  na szyi ten Medalik. Przy sobie

mia  tak e niewielki portfelik, gdzie

nosi  te medaliki, aby je wr cza

napotkanym ludziom. Te Cudowne

Medaliki nazywa  „kulk  Niepokala-

nej”, która razi nieprzyjaciela, szata-

na. Pos uchajcie – mówi o. Andrzej –

co pisa  o. Maksymilian na ten temat:

„Teraz w epoce Niepokalanego Pocz -

cia, Naj wi tsza Maryja Panna da a

ludzko ci Cudowny Medalik, który

niezliczonymi cudami uzdrowie

i szczególnie nawróce , potwierdzi

niebieskie swe pochodzenie. Sama

Niepokalana objawiaj c go obieca a

wszystkim, co go nosi  b d  bardzo

wiele ask. Poniewa  nawrócenie

i u wi cenie jest Bo ask  Medalik

Cudowny b dzie najlepszym rodkiem

do osi gni cia naszego celu. Dlatego

stanowi on pierwszorz dn  bro . Jest

to „kulka”, któr  godzi wierny rycerz

w nieprzyjaciela, tj. z o, ratuj c tym

samym dusz ”. Tak wi c jest to „kulka

Niepokalanej”. Nie wyobra am sobie

pielgrzyma - mówi nasz Przewodnik –

któryby opuszczaj c to miejsce,

nie zabra  ze sob  Cudownego Meda-

lika, tej „kulki Niepokalanej” dla sie-

bie czy swoich bliskich.

Ale popatrzymy na o tarz. Maryja

nie zatrzymuje uwagi na samej sobie,

ale gdy na Ni  patrzymy, to przed

Jej d o mi ukazuje si  tabernakulum

i przepi kny krzy  podparty czterema

rybami, otoczony sieci . Jest to

bardzo pi kny symbol ewangeliczny,

który mówi, e ka dy z nas jest w sieci

Ko cio a tak  rybk , która czasem

przez grzech z niej umyka. I teraz

zobaczcie – mówi dalej – w po owie

tych rybek Synowi Bo emu pomaga

Matka. Gdy si  zdarzy, e kto

„wyp ynie” z tej sieci, trzeba zwraca

si  do Maryi Ucieczki grzeszników,

jak nazywamy J  w Litanii loreta skiej.

Przechodzimy do o tarza w. Józe-

fa, cie li i rzemie lnika. Józef zapraco-

wany, wsparty jest o pi . Jest z Dzie-

ci tkiem Jezus. Przychodz  do tego

wi tego ró ne stany i zawody,

nios c owoce swojej pracy i prosz c

o b ogos awie stwo, o wstawiennic-

two u Jezusa. Przychodz  rolnicy,

rzemie lnicy, a nawet ma e dzieci.

Po stronach o tarza znajduj  si  dwie

mozaiki: Niepokalane Serce Maryi

i Naj wi tsze Serce Pana  Jezusa.

Stajemy tak e przed mozaik  upami t-

niaj c  chrzest Polski za czasów

Mieszka, w roku 966. W roku 1966

prze ywali my Milenium czyli Tysi c-

lecie Chrztu Polski. Czytam napis

na tej mozaice: „Mesco dux baptizatur

– Polonia semper fidelis – 966 – 1966;

Ksi  Mieszko przyjmuje chrzest –

Polska zawsze wierna. 15 sierpnia,

w tym roku, telewizja Polska pokaza a

te obchody, które za czasów komuni-

stycznych budzi y tak gor ce spory,

kiedy s czy  si  jad nienawi ci,

oskar aj cy Ko ció  i Prymasa

Wyszy skiego o uzurpacj  przej cia

w adzy i obalenia komunizmu. W zwi z-

ku z tym Jubileuszem bracia zakonni

wykonali pi kn  marmurow  chrzciel-

nic  z miedzian  kopu , któr  podno-

si si  w trakcie udzielania sakramentu

chrztu.  Przed tym o tarzem znajduje

si  tak e swoista „relikwia” – skrom-

ny tron, na którym zasiada   Jan Pawe

II w czasie pobytu w Niepokalanowie.

Dzi  na tronie „zasiada” w swoim

portrecie. O. Andrzej, nasz przewod-

nik, wyrazi  nadziej , e nast pca

Jana Paw a II, papie  Benedykt XVI,

og osi go b ogos awionym.

Na tym tronie obecnie nikt

nie zasiada.

(C.d.n.)

Ks. Andrzej Skiba

w. Maksymilian wychodzi naprzeciw pielgrzymów
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Pielgrzymowanie jest drog  wia-

ry wyra onej w zaparciu si  samego

siebie, by dotrze  do upragnionego

celu. Tak cz sto s  okre lane piel-

grzymki. Ale czy tylko to jest istot-

ne?. Owszem trud i po wi cenie s  nie-

od cznym elementem na p tniczym

szlaku, ale przecie  takie jest za o enie

pielgrzymki. To po wi cenie jest cz -

sto wyrazem mi o ci. Tak by o w przy-

padku naszej pielgrzymki, która ju  tra-

dycyjnie wyruszy a 15 sierpnia, by

odda  ho d Pani Starowiejskiej. By

nasza droga przebieg a bez adnych

przeszkód konieczne jest Bo e b ogo-

s awie stwo, dlatego gromadzimy si

w naszej sanockiej Farze, zacz  ten

dzie  po Bo emu.

Mimo e jest godzina 4 rano nie

przeszkadza to naszemu proboszczo-

wi ks. Andrzejowi Skibie, by by  ra-

zem z nami. Ks. proboszcz przypomi-

na jak pi knym zwyczajem jest

pielgrzymowanie do sanktuariów Ma-

ryjnych. Przecie  jest ono od wieków

zwi zane z polsk  tradycj .

Po s owach powitania i uroczy-

stym b ogos awie stwie wyruszamy

w drog . Ka dy z nadziej  spogl da

w niebo wypatruj c gwiazd, co by

oznacza o, e p aszcze przeciwdesz-

czowe nie b d  nam potrzebne. Obraz

nieba da  nam nadziej . Ze piewem

na ustach kroczymy po ulicach Sano-

ka, daj c tym samym wyraz naszej wia-

ry wobec innych mieszka ców nasze-

go miasta. Krokiem wawym i weso ym

pod amy w stron  Jurowiec gdzie tra-

dycyjnie mamy swój pierwszy postój.

Na tym odcinku drogi rozwa aj c

tajemnice radosne ró a ca wi tego,

polecamy nas samych prosz c by my

zawsze mogli nie  Jezusa drugiemu

cz owiekowi tak jak Maryja zanios a

Go El biecie. I tak w zadumie nad na-

szym yciem dochodzimy do miejsca

odpoczynku. Tutaj nasza wiara zosta-

a wystawiona na prób , gdy z nieba

zacz y spada  delikatne krople desz-

czu. Nasza grupa okaza a si  wspól-

not  wielkiej wiary, poniewa  nikt nie

w tpi  w opiek  Maryi nad nami, wi c

nie wyci gali my naszej przeciw-

deszczowej artylerii. Warto doda e

chyba nigdy si  nie zdarzy o by

w czasie naszego pielgrzymowania

do Starej Wsi pada  deszcz.

Po uzupe nieniu p ynów i kalorii

wyruszmy w dalsz  drog . Krocz c

ze piewem na ustach w oddali do-

strzegamy siostrzane pielgrzymki

z sanockich parafii z D brówki, oraz

z Chrystusa Króla. I tak w atmosferze

rado ci i modlitwy pod amy dalej.

W tradycji polskiej uroczysto

Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi

Panny nosi nazw  Matki Bo ej Ziel-

nej, st d w naszej wspólnocie poja-

wiaj  si  wianki i bukiety zió  z pobli-

skich k, które zostan  po wi cone

podczas uroczystej mszy. Na tym eta-

pie Bo emu mi osierdziu i Maryi

szczególnie polecamy osoby i rodzi-

ny w których pojawia si  problem

alkoholizmu.

Pielgrzymowanie jest tak e dro-

g  mi o ci. Jednym z jej przejawów

jest dobro  ludzi wspomagaj cych

p tników. My szczególnie tej dobro-

ci do wiadczamy w miejscu naszego

odpoczynku, czyli w parafii Grabow-

nica. Jak co roku tamtejszy ks. pro-

boszcz i parafianie goszcz  nas i cie

po królewsku. Wielka yczliwo  oka-

zywana nam w tej parafii nape nia nas

wielkim optymizmem, a specja y przy-

gotowane do uzupe nienia naszych si

powoduj  pojawienie si  u miechu na

twarzach tych którzy szczególniej do-

wiadczyli trudów drogi. Dodatkowo

wiadomo  wsparcia modlitewnego

ze strony tamtejszej wspólnoty para-

fialnej powoduje zapomnienie wszel-

kich trudów. Z naszej strony ofiaruje-

my najwi kszy dar mi o ci wobec

drugiego cz owieka – nasz  modlitw .

Innym wyrazem mi o ci jest wiara, e

Syn nigdy nie odmawia swej Matce.

Powierzaj c Maryi nasze intencje ufa-

my, e wyprosi ich wys uchanie u swe-

go Syna – Jezusa Chrystusa.

Przed nami ostatni etap drogi. Piel-

grzymowanie robi si  coraz trudniej-

sze ze wzgl du na wi kszy ruch ulicz-

ny i zm czenie. Jednak siostry

pielgrzymkowe (którym bardzo dzi -

kuj ) pos uguj ce nam przez swój

piew nie daj  nam my le  o zm cze-

niu, dodatkowo rado  ogl dania po-

jawiaj cego si  na horyzoncie staro-

wiejskiego sanktuarium napawa nas

optymizmem. Przedzieraj c si  przez

t umy pielgrzymów docieramy do celu

którym jest cudowny obraz Maryi

w starowiejskim sanktuarium.

Zwie czeniem naszej drogi jest

uroczysta Msza wi ta pod przewod-

nictwem ks. bpa Edwarda Bia og ow-

skiego. Ks. bp w homilii wskazuje, e

uroczysto  Wniebowzi cia jest naj-

doskonalszym wi tem Maryjnym. To

dzie  umi owany przez pielgrzymów

zmierzaj cych do ró nych sanktuariów

Maryjnych. Porównuj c pielgrzymo-

wanie do ludzkiego ycia ks. bp stwier-

dza, e do osi gni cia ostatecznego

celu jakim jest Ojczyzna Niebieska nie-

potrzebne jest obci anie si  niepo-

trzebnym ci arem. Pielgrzymkowi

weterani dobrze wiedz  czym grozi

ci ki, czasem niepotrzebny baga

podczas drogi. Powo uj c si  na ob-

razy Krzy a, Ewangeliarza i ikony Bo-

gurodzicy kaznodzieja przypomina

o ci g ej obecno ci Boga w wiecie

i konieczno ci pod ania za Najlep-

szym Przewodnikiem na drogach ludz-

kiego ycia – Jezusem Chrystusem.

Pielgrzymowanie – drog  wiary,

nadziei i mi o ci.

Pielgrzymi wyruszaj  do Starej Wsi
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Koronowanie cierniem

„A o nierze uplót szy koron

z cierni, w o yli Mu j  na g ow

i okryli Go p aszczem purpurowym.”

(J 19,2).

Na Ca unie „g owa ukazuje ponad

50 ma ych g bokich ran, które wiad-

cz  o obecno ci korony cierniowej.

Wi ksze plamy odpowiadaj  dok ad-

nie miejscom, gdzie znajdowa y si

y y i t tnice, co oddala mo liwo

fa szerstwa, poniewa  np. w rednio-

wieczu nie znano krwioobiegu”.

„Ca un Tury ski nie pozostawia

tutaj cienia w tpliwo ci. Pozwala

domy la  si  istnienia korony

w kszta cie he mu, która pokrywa a

ca  g ow  m czyzny, od czo a

a  do karku”.

„W tej cz ci g owy, pe nej zako -

cze  nerwowych i du ej ilo ci naczy

krwiono nych, ból spowodowany

przez koron , opieraj c  si  o krzy ,

a wi c wbijaj c  si  przy ka dym ru-

chu, by  na pewno nie do zniesienia”.

Na Ca unie po prawej stronie czo-

a katowanego cz owieka mo na

zauwa y  znaczny up yw krwi dosy

g stej w kszta cie cyfry „3”. „Wiado-

mo, e w tej cz ci cia a, u wielu osób

wyst puje dosy  du a y a, która przy

wielkim wysi ku znacznie si  rozsze-

rza. Jeden z cierni prawdopodobnie

przedziurawi  t y  a badania anato-

miczne potwierdzaj  t  tez  powodu-

j c ci g e krwawienie, nawet po

wyci gni ciu przedmiotu, który

powodowa  ran ”.

„Krwotoki spowodowane przez

koron  cierniow , a nast pnie powsta-

e z nich skrzepy, s  oczywiste”24

i niemo liwe jest, aby mog y zosta

wymy lone przez jakiegokolwiek

miertelnika.

Trzy upadki

„Jezus upada po raz pierwszy...

Jezus upada po raz drugi... Jezus

upada po raz trzeci” (Droga Krzy o-

wa, Stacja III, VII i IX)

Ewangelie nie wspominaj  o tych

trzech upadkach, których do wiadczy

Pan Jezus w drodze na Kalwari ,

ale przekazuje nam to Tradycja.

Dlatego zosta y one w czone do

Drogi Krzy owej.

Te upadki „potwierdza w wyra ny

sposób Ca un. Cz owiek z Ca unu

ma kolana zranione w wyniku

gwa townego upadku na kamieniste

M KA PA SKA.
wed ug Ca unu Tury skiego

(C.d. na s. 14)

Po zako czonych uroczysto-

ciach posileni przy Stole Pa skim

udajemy si  w drog  powrotn  do

naszych domów. Pojawia si  jednak

pytanie: A co z drog  nadziei? Otó

droga nadziei wyra a si  przede

wszystkim w tym, e nasz trud nie po-

szed  na marne, e nasze intencje zo-

stan  wys uchane, a my sami dost -

pimy przemiany ycia. Jest jeszcze inna

droga nadziei towarzysz ca pielgrzy-

mom, to nadzieja, e za rok wszyscy

razem ponownie si  spotkamy by móc

na nowo odby  „duchow  podró ” do

stóp kochaj cej Matki. Tego wszyst-

kim pielgrzymom z ca ego serca ycz

i... do zobaczenia za rok!!!
Kl. Grzegorz Kwitek. Rozpoczyna si  Eucharystia przy  Bazylice Starowiejskiej

Od lewej: Pa stwo Niemcowie - organizatorzy ekspozycji, Pani Anna Krogulska -

misjonarka oraz ks. Proboszcz Andrzej Skiba na tle Ca unu
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pod o e. Lewe kolano jest brudne od

ziemi zmieszanej z krwi , Zadrapania

znajduj ce si  na nosie równie  s  za-

brudzone kawa kami ziemi - znak,

e twarz Jezusa uderzy a o ni  gwa -

townie. (...) Nie mog c zamortyzowa

si y upadku r kami, przywi zanymi

do poprzeczki, któr  Chrystus niós

na barkach, g owa Jezusa musia a

nieuchronnie uderza  z ca ej si y

o kamieniste pod o e; poprzeczka

napiera a na g ow  silnie uderzaj c

w kark, przykryty cierniami. atwo

zrozumie  dlaczego na  wizerunku

z Ca unu kark pojawia si  tak straszli-

wie zmasakrowany”.

Ukrzy owanie

„ Tam Go ukrzy owano, a z Nim

dwóoh innych, z jednej i drugiej stro-

ny, po rodku za  Jezusa.” (J 19,18)

Najpierw zdj li z Niego szaty.

Musia o to spowodowa  straszliwy

ból, poniewa  tkanina tuniki zasch a

na ranach Boskiego cia a, przykleja-

j c si  do niego. Czasami, w podob-

nym wypadku, aby zdj  tkanin

przyklejon  do bardzo poranionego

cia a, konieczne jest zastosowanie

ogólnego znieczulenia. „Ale dlaczego

tak dotkliwy i okropny ból nie prowa-

dzi w tym przypadku do omdlenia?

To dlatego, e ca y czas On [Jezus]

panuje nad swoim m cze stwem,

a nawet nim kieruje”.

Pó niej rzucili go na ziemi ,

ci gn c go za ramiona, aby je przybi

do poprzeczki krzy a.

Gdzie zosta y umiesz-

czone gwo dzie? Nie na rodku

d oni, jak to zazwyczaj wida  na

rozpowszechnionej ikonografii.

Badania specjalistów udowod-

ni y bowiem, e to miejsce by o

zbyt s abe, eby wytrzyma

ci ar cia a doros ego cz owie-

ka. Zatem gdzie? Mi dzy d oni

a przedramieniem, w miejscu

znanym w anatomii pod nazw

„szczelina Destota” (nadgar-

stek).  „W tym miejscu gwó d

wchodzi z wi ksz atwo ci ,

nie rami c adnej ko ci, i utrzy-

muje si atwo i pewnie na

miejscu. (...) Ogl daj c Ca un,

mo emy zauwa y , e wielki

skrzep krwi odpowiadaj cy

ranie ramienia znajduje si

dok adnie w okolicy tego

miejsca”.

Przebijaj c miejsce znaj-

duj ce si  mi dzy d oni  a przed-

ramieniem, gwó d  powodowa  „ból

nie uo opisania, przenikliwy, który

promieniowa  na palce, wznosi  si  jak

ognisty j zyk a  do opatki i przenika

do mózgu. Dobrze wiadomo, e naj-

bardziej niezno ny ból jakiego cz o-

wiek mo e do wiadczy , powstaje

w wyniku zranienia jednego z wi k-

szych splotów nerwowych. Jezus

b dzie to znosi  jeszcze przez trzy

godziny”.

Nast pnie kat i jego pomocnik

podnie li poprzeczk  z przybitym

do niej Jezusem, aby j  umie ci  na

palu, czyli na pionowym drzewcu

krzy a. Zadawa o to ukrzy owanemu

niewypowiedziany ból.

Podczas gdy Jezus wisia  na krzy-

u, utrzymuj c si  tylko dzi kii przybi-

tym do niego r kom, oprawcy zacz li

przybija  jego stopy do drzewca krzy-

a. Przebili lew  stop  w taki sposób,

e g ówka gwo dzia wysz a na pode-

szwie stopy; uk adaj c j  pó niej

na grzbiecie prawej stopy w taki spo-

sób, aby gwó d  równie  j  przebi ,

i wreszcie przyocowuj c obie,

jedna na drugiej, do drzewca krzy a.

„Powieszenie za r ce powoduje

u ukrzy owanych zespó  kontrakcji,

które stopniowo przechodz  w skur-

cze mi ni. Dosi ga ono w ko cu

mi ni odpowiadaj cych za oddycha-

nie, uniemo liwiaj c wydech. Katowa-

ni, nie mog c opró ni  p uc, umieraj

przez uduszenie”.2'

mier

„Wtedy Jezus zawo a  dono nym

g osem: Ojcze, w Twoje r ce powie-

rzam ducha mojego. Po tych s owach

wyzion  ducha”. ( k 23,46)

„Obserwuj c lady na Ca unie

widzimy, e na wizerunku mi nie klatki

piersiowej s  zwarte w spazmie,

przepona jest uniesiona i zaznacza si

we wkl s o ci brzucha. Jest to obraz

typowy dla gwa townego zwarcia

mi ni, spowodowanego duszeniem

si  i gwa towna ch ci  oddychania”.

„Nigdy nie móg bym uwierzy

ani nawet wyobrazi  sobie, e ukrzy-

owanie jest tak niemi osierne i okrut-

ne, jak pozwala nam to zrozumie

Ca un Tury ski swoim niemym

a zarazem niezwykle wymownym

j zykiem. (...) Ukrzy owanie przewy -

sza pod wzgl dem okrucie stwa

wszystko, co tylko mo emy sobie

wyobrazi ”.

Zako czenie

W obliczu tego wszystkiego,

co uda o nam si  przedstawi ,mo na

zrozumie  przenikliwy komentarz

prof. Plinio Correa de Oliveiry:

„Ca un Tury ski jest nieustaj cym

cudem. Pan Jezus dokona  wspania e-

go aktu mi osierdzia, zw aszcza jak na

nasze czasy, pozwalaj c, aby zdj cie

ukaza o jego Boskie oblicze”.

„Jest on takim cudem, takim do-

wodem istnienia Naszego Pana Jezu-

sa Chrystusa, takim dowodem Jego

zmartwychwstania i dowodem na to,

w co wierzymy, e mo na by oby S9bie

yczy , aby we wszystkich rodowi-

skach religijnych cz ciej mówi o si

o Cafunie Tury skim”.

„Jest w Nim majestat i godno

Cz owieka-Boga, które przejawiaj  si

w bólu i poni eniu, z agodno ci

baranka, ale i z dum  lwa”.

„Zach ca bym wszystkich do po-

siadania pi knej reprodukcji Ca unu

Tury skiego i przechowywania jej

mi dzy swoimi pobo nymi przedmio-

tami, aby j  kontemplowa , podziwia

i rozwa a  nad tym wizerunkiem, po-

niewa  jest ono jak zdj cie Naszego

Pana Jezusa Chrystusa, l to zdj cie

przypomina nam o pewnych epizo-

dach znajduj cych si  w Ewangelii,

które daj  nam poj cie o wielko ci

Naszego Odkupiciela”.

                Prof. Plinio Maria Solimeo
Kapitu a Ca unu Tury skiego,

Turyn

(C.d. ze s. 13)

Papie  Jan Pawe  II modli si

przed Ca unem Tury skim
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Dziewi ty dzie  pielgrzymki tj.

12.07.06 r. rozpoczynamy o 5:30 mo-

dlitw , dzi kuj c za noc i prosz c

o szcz liwy dzie , bo:

 „ Matko, która nas znasz, z dzie mi

swymi b d  Na drogach nam nadziej

wie , z Synem Twym z nami id ”.

Temat dnia: „ Troska o potrzebuj -

cych”„Zwierciad o sprawiedliwo ci,

przyrzekamy pracowa  nad tym, aby

w Ojczy nie naszej wszystkie dzieci

narodu y y w mi o ci i sprawiedliwo-

ci, w zgodzie i pokoju, aby pod wspól-

nym dachem domostwa naszego nie

by o g odnych, bezdomnych i p acz -

cych. Wszyscy powinni by  dla sie-

bie bra mi. Takiej Ojczyzny daj nam

do y , Bo e!”

Pokonuj c 7,5 km dochodzimy do

miejscowo ci Ksi  Wielki, gdzie przy

ko ciele p.w. w. Wojciecha o godz.

7:30 rozpoczyna si  Msza w., w któ-

rej uczestnicz  wszystkie grupy piel-

grzymuj ce. Pie  na wej cie:

„ Jasnogórska Pani, Ty  nasza

hetmank ,

Polski Ty  Królow  i najlepsz

Matk ”.

Intencja Mszy w.: „O wi ksz  nasz

wra liwo  na potrzebuj cych pomo-

cy.” Patronem dnia jest biskup i m -

czennik w. Brunon Bonifacy,

któremu ks. bp Adam Szal poleca

wszystkich, aby chroni  nas od nie-

bezpiecze stw. W S owie Bo ym g o-

si, e jeste my wezwani do piel gno-

wania wiary. Chrystus Pan prowadzi

nas do tronu Matki, do Bo ego Ogro-

du; „Bliskie jest Królestwo Bo e,

nawracajcie si  i wierzcie w Ewan-

geli ”

Chc  wywy sza  imi  Twe,

Chc  za piewa  Tobie Chwa

Panie dzi  raduj  si ,

Bo przyszed e , by mnie zbawi .

Z nieba zst pi e  i chcesz prowadzi

mnie,

Na krzy u zmar e , by mój zap aci

d ug.

Z grobu wsta e  i dzi  nieba Królem

jeste  Ty,

Chc  wywy sza  imi  Twe!

Pie ni  t  ko czy si  Eucharystia,

a przed nami dalsza droga i upalny

dzie . Idziemy w skwarze do Mstyczo-

wa, spoczywaj c dwa razy. Przy ko-

ciele p.w. Wniebowzi cia N.M.P.

Parafianie cz stuj  nas obiadem, wsze-

lakiego rodzaju ciastami i napojami,

których nam nigdy w drodze nie bra-

kowa o. Po obiezie i odpoczynku przed

nami W grzynów 6 km i Obiechów

5 km, gdzie dochodzimy na godz. 18:30

pod ko ció  p.w. Matki Bo ej i tu roz-

dzielaj  nam noclegi.

Ranek,10 dzie  naszego pielgrzy-

mowania, tj. 13.07.06. rozpoczynamy

modlitw  w ko ciele i o godz. 6:15. e-

gnamy Obiechów wielbi c Boga:

„Oto jest dzie , który da  nam Pan

Weselmy si  i radujmy si  w nim”.

Dochodzimy do Rokitna, gdzie o godz.

8:30 przy ko ciele p.w. Podwy szenia

Krzy a rozpoczyna si  Msza w.

Intencja: „Aby my przezwyci ali z o,

wybierali dobro”.

Patronami dnia s  m czennicy w.

Andrzej i Benedykt. Za ich przyczyn

ks. bp Adam Szal poleca wszystkie

rodziny, ywych i zmar ych oraz du-

sze w czy cu cierpi ce.

W homilii mówi o patronach dnia,

którzy swoim przyk adem i yciem da-

wali wiadectwo jak i  i g osi wia-

tu Ewangeli . Wspomina równie  o w.

Janie z Dukli, pustelniku.Mamy wier-

nie s u y  Bogu, nie wolno nam da

si  uwie  pokusie, mamy przezwyci -

a  z o, a czyni  dobro. Has o w.

Benedykta to: „Módl si  i pracuj”.

Po sko czonej Eucharystii spo y-

wamy niadanie przy ko ciele i po

godz. 10:00 przed nami dalsza droga,

któr  pokonujemy ze piewem i mo-

dlitw , dochodz c do ko cio a p.w. w.

Wac awa w Irz dzach. Tu parafianie

szykuj  nam obiad i po godzinnej prze-

rwie ruszamy do Sokolników na „Na-

bo e stwo pojednania” ( zwane prze-

pro k ), które rozpoczyna si

psalmem: „ Bo e mój, Bo e szukam

Ciebie i Ciebie pragnie dusza moja.”

S owo Bo e g osi ks. Jerzy Rojek, przy-

taczaj c s owa Pana Jezusa z krzy a:

„Ojcze odpu  im, bo nie wiedz , co

czyni ”, „ Zaprawd  powiadam Ci, jesz-

cze dzi  b dziesz ze mn  w raju”, „Synu

oto matka twoja”, „Bo e mój, Bo e mój

czemu  mnie opu ci ”, „Pragn ”,

 „ Ojcze w r ce Twoje oddaj  ducha

mego”.

Po sko czonym nabo e stwie,

o godz. 17:45 wychodzimy i udajemy

si  do Bli yc na noclegi.

Rankiem o godz. 5:45 wyruszamy

z modlitw  w dalsz  drog , pokonuj c

z przerwami nieca e 14 km. Dochodzi-

my do Z otego Potoka i o godz. 11:00

rozpoczyna si  Msza w. w ko ciele

p.w. Jana Chrzciciela.

Intencja Mszy w.: „ Aby my umieli

przebacza  i dobrze czyni  innym”

Pie  na wej cie: „ Jest zak tek na

tej ziemi” – my tam idziemy”

Homili  g osi ks. Pawlik – Ogólno-

polski Duszpasterz ds. pielgrzymek.

Temat: „ Czy odkry e  Chrystusa.”

Niech Eucharystia pomo e nam po-

zna  jeszcze g biej naszego Ojca,

a deszcz, który pada teraz, przynosi

ulg  sp kanej ziemi, jak tu w Z otym

Potoku nasza wiara przynosi wszyst-

kim rado . Formularz wi ty mówi

o pojednaniu, a my pro my o mi osier-

dzie Bo e dla nas i ca ego wiata.

Wdzi czni jeste my Panu Bogu za dar

pielgrzymowania.

Po sko czonej Mszy w. i lekkim

deszczyku na placu wokó  ko cio a,

spo ywamy ostatni obiad pielgrzym

Pielgrzymuj c do Tronu

Jasnogórskiej Pani.

(C.d. na s. 16)   Na p tniczym szlaku „Górka Sk onu”
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kowy, którym ugo cili nas parafianie

i po pó godzinnym odpoczynku wy-

ruszamy na trzy odcinki po 4 km. Do-

chodzimy na ostatni nocleg do Ma u

sów Ma ych.

15.07.06. rankiem, o godz. 5:00 wy-

ruszamy na ostatni 18-kilometrowy

szlak. Temat dnia: „ Odnawiamy lu-

by Jasnogórskie”. Szcz liwie docho-

dzimy na Jasn  Gór  i o godz. 11:00

zostaje odprawiona Msza w.

Intencja dzi kczynna „Za dar pielgrzy-

mowania oraz o wytrwa o  i wierno

w wype nianiu  lubów Narodu; „G o-

simy wiatu z rado ci , Bóg jest mi-

o ci ”, „Nie l kajcie si , ja jestem

z wami”, „Trwajcie mocni w wierze”.

Pie  na rozpocz cie:

„ Lud Twój Panie, lud pielgrzymi, pro-

si by  by  zawsze z nami. By  na dro-

dze do Królestwa, wzmacnia  serca

Swoim Cia em; Zosta , zosta  w ród

nas, o Panie mój”

W homilii ks. bp Adam Szal mówi:

Mamy tu na Jasnej Górze Matk , jest

to Matka troskliwa, w tym si  wyra a

jej pot ga. Matko, o zranionym obli-

czu, w Twoje r ce sk adamy siebie

i wszystkie drogie nam osoby. Tobie

ufamy. A podsumowaniem naszych

12-dniowych refleksji niech b d  s o-

wa pie ni  nosz cej tytu ” luby Ja-

snogórskie” A. Go aszewskiej:

O wielka Matko Boga
                      i cz owieka
Tobie ojcowie nasi lubowali,

Twojej opiece los ca ego wiata

Oraz Ojczyzny naszej powierzali.

Dzi  wielkie has a chcemy wciela

w ycie, By niez amane by o dane s o-

wo, Chcemy wype nia  wszystkie

przyrzeczenia,W Twoj  opiek  odda

si  na nowo.

Królowo Polski przed Twym tronem

Odnowi luby nasze chcemy,

By jak przed laty znów powiedzie ,

e przyrzekamy lubujemy!

Wierno ci wiary i Ko cio a

Za wszelk  cen  strzec b dziemy.

Królowo Polski przyrzekamy,

Królowo Polski lubujemy!

B dziemy broni  ka dej polskiej du-

szy, By daru aski nigdy nie straci a.

B dziemy czuwa , by ko yska polska

Smutkiem i pustk  nigdy nie wieci a.

B dziemy strzec ogniska domowego

Lecz Ty nam pomó , Pani i Królowo.

Pomó  wype ni  wszystkie przyrzecze-

nia W swoj  opiek  przyjmij nas na

nowo.

Królowo Polski...

Przy Twoim boku chcemy, chcemy

Maryjo, Walczy  z wadami polskiego

Narodu, Aby pod ka dym dachem,

ka d  strzech ,

Nie by o p aczu i nie by o g odu.

Chcemy y  zawsze w zgodzie i poko-

ju, Chcemy, by mi o  wokó  panowa-

a. Chcemy, Maryjo, aby ca a Polska

W Twoj  opiek  dzisiaj si  odda a.

Na zako czenie chcia abym pod-

kre li , e z naszej grupy:

Jadwiga Jagoda 85 lat pielgrzymowa a

15 raz,Zygmunt akus 62 lata 10 raz,

Helena Starego 70 lat 7 raz ,Teresa Za-

rzeczny 59 lat 8 raz . By y równie  du o

m odsze p tniczki, które pielgrzymo-

wa y ju  kilkana cie razy.

Dzi kujemy Ci Matko i Królowo za

dar pielgrzymowania, i opiek  podczas

pielgrzymowania do Twojego Tronu.

Prosimy, wstawiaj si  za nami
i b d  or downiczk  u Twego Syna we
wszystkich naszych intencjach, któ-
re przynie li my do Ciebie.

Pragniemy równie  zaprosi

ch tnych do wspólnego pielgrzymo-

wania za rok.

ucja Rocha

(C.d. ze s.15)

Wspólna Msza w. dla wszystkich pielgrzymków w Bazylice Jasnogórskiej

Grupa w. Andrzeja w czasie podej cia na Jasn  Gór

(C.d. ze s. 15)


