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„Duch daje Īycie; ciaáo na nic siĊ nie
przyda. Sáowa, które Ja wam
powiedziaáem, są duchem i są Īyciem”.
J 6 63
„
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

WolnoĞü – báogosáawieĔstwo czy przekleĔstwo?
WolnoĞü jest jednym z najwiĊkszych darów, jakie daá nam Pan Bóg.
WolnoĞü naleĪy do istoty czáowieczeĔstwa i jest podstawą godnoĞci
czáowieka. WolnoĞü jest báogosáawieĔstwem, jest podstawą wszelkiej
zasáugi czáowieka; wybierając dobro
moĪemy zasáuĪyü sobie na nagrodĊ
u Boga.Z drugiej strony wolnoĞü moĪe
staü siĊ takĪe przekleĔstwem, kiedy
czáowiek Ğwiadomie wybiera záo
i sáuĪy mu z gorliwoĞcią. Gdy ten
wybór jest ostateczny i nieodwoáalny, krĊpuje w pewien sposób samego
Boga; nawet Jego nieskoĔczone
miáosierdzie nie jest w stanie obdarzyü zbawieniem kogoĞ, kto gardzi tą
MiáoĞcią. Bóg nie moĪe przymusiü
czáowieka, aby Go kochaá; nie moĪe

siáą zmieniü jego wolnego wyboru.
I tak dramat potĊpienia moĪe staü siĊ
rzeczywistoĞcią, mimo nieskoĔczonej
MiáoĞci Stwórcy.
Dzisiejsze sáowo BoĪe mówi o
wolnych decyzjach czáowieka w róĪnych okolicznoĞciach Īycia. Jozue,
nastĊpca MojĪesza, zmagający siĊ
z buntowniczym ludem, stawia
przed nimi alternatywĊ: „Komu
chcecie sáuĪyü – bóstwom pogaĔskim
czy teĪ Bogu prawdziwemu”?
(por. Joz 24,15 – pierwsze czytanie).
Lud wybiera Boga, choü wiemy,
Īe jeszcze niejednokrotnie okaĪe siĊ
niewdziĊczny i maáoduszny Podobnie
Jezus daje wybór swoimsáuhaczom
Wielu odeszáo od Niego, gdy przekazaá trudną naukĊ o Eucharystii.

„Czy i wy chcecie odejĞü?” (J 6,67) –
zapytaá Apostoáów. Szanowaá ich
wolnoĞü i daá moĪliwoĞü podjĊcia
dobrowolnej decyzji. Jednak juĪ
wtedy ich miáoĞü do Chrystusa
byáa na tyle silna, Īe choü nie rozumieli za wiele z Jego mowy, nie opuĞcili Go. Szczególnie Piotr byá przywiązany do swojego Mistrza i dlatego
z ĪarliwoĞcią wyznaá: „Panie do
kogóĪ pójdziemy. (…) MyĞmy
uwierzyli i poznali, ze Ty jesteĞ
ĞwiĊtym Boga” (J 6,68-69).
ChrzeĞcijanin jest takĪe czáowiekiem wolnym. JeĞli wybiera Chrystusa, wybiera Go osobiĞcie i Ğwiadomie,
jako swego Pana, pociągniĊty Jego
MiáoĞcią. Nie moĪna wierzyü i kochaü
pod przymusem, dlatego nawracanie
„ogniem i mieczem” byáo jakąĞ
karykaturą pracy misyjnej. MądroĞü
ludowa zaĞ mówi, Īe „przymuszony
pacierz do nieba nie prowadzi”.
Wiara jest wynikiem wolnego wyboru, jest tajemniczą rzeczywistoĞcią
odpowiedzi na pociągające nas
niewytáumaczalnie „wiĊzy miáoĞci”.
Trudna jest nauka Chrystusa
i trudna jest nieraz Jego mowa.
Trudno jest wytrwaü w miáoĞci,
ale w tej wymagającej nauce tkwi caáe
jej piĊkno. WybraliĞmy Chrystusa
wolnym wyborem, idĨmy wiĊc Jego
Ğladami. Wypeániajmy w Īyciu
przykazanie miáoĞci, Īyjmy piĊknie
w takim stanie, do jakiego Bóg nas
powoáaá. Powoáani do sáuĪby BoĪej
niech wszystko czynią z miáoĞci
do Chrystusa. MaáĪonkowie, jak
naucza dziĞ Ğw. Paweá (drugie czytanie – Ef 5,21-32), niech miáują siĊ
wzajemnie tak, „jak Chrystus nas
umiáowaá” (por. Ef 5,25). Posilajmy siĊ
takĪe jak najczĊĞciej „Ciaáem Chrystusa”, bo kto to czyni ma w sobie Īycie
wieczne i tego Chrystus „wskrzesi
w dniu ostatecznym” (por. J 6,64).
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Nasze sanktuaria

Pielgrzymując do Maryi Królowej
Nieba i Ziemi w JaĞliskach
WĊdrując szlakami Beskidu Niskiego nie sposób nie znaleĨü siĊ w JaĞliskach, nawiedziü koĞcióá parafialny,
który jest jednoczeĞnie sanktuarium
maryjnym, gdzie od wieków w cudownym obrazie czczona jest Maryja jako
Królowa Nieba i Ziemi. Jej
kult nabraá dodatkowego
blasku, kiedy to 10 czerwca
1997 roku, podczas pobytu
w KroĞnie, na naszym Podkarpaciu, Jan Paweá II ukoronowaá ten Obraz. Na temat
tego cudownego Obrazu
wiele razy pisaá ks. Jan Baran, dáugoletni proboszcz
i kustosz tego sanktuarium1 .
JaĞliska jako miejscowoĞü powstaáa za czasów
króla Kazimierza Wielkiego
w 1366 roku. Data powstania
pierwszego koĞcioáa jak i parafii są nieznane. Wiadomo
tylko, Īe juĪ w pierwszej
üwierci XVI wieku, koĞcióá
ten byá poddany gruntownej
renowacji. Byá on zbudowany z drewna, pokryty gontem,
z zakrystią z kamienia rzecznego. Wewnątrz koĞcioáa
byáy trzy oátarze, z których
gáówny byá poĞwiĊcony
Matce BoĪej. Patronką koĞcioáa
i parafii byáa jednak Ğw. Katarzyna
Aleksandryjska. Wydaje siĊ, Īe JaĞliskach byá teĪ prawdopodobnie drugi
koĞcióá, moĪe koĞcióáek czy kaplica,
przy którym na początku XVI wieku
powstaáo Bractwo Ğw. Anny, gdyĪ
w koĞciele parafialnym nie byáo
oátarza pod wezwaniem tej ĝwiĊtej.
Do dziĞ znane są teksty modlitw
i Ğpiewów do ĞwiĊtej Anny. Obok tego
bractwa istniaáo w parafii stowarzyszenie mĊskie zwane „Kongregacją
Adolestiencjum”, ze wzglĊdu na ubiór
popularnie zwane „KrzyĪakami”.
Gáównym ich obowiązkiem byáo odmawianie modlitw w Wielki Piątek
w koĞciele, czuwanie przy Grobie
PaĔskim, udziaá w procesji rezurekcyj-

nej, a takĪe w innych uroczystych procesjach. W uroczystoĞü wielkanocną
z figurką Zmartwychwstaáego
objeĪdĪali na koniach pola upraszając
báogosáawieĔstwo dla pracy rolników.
Mieli swój sztandar. Obok zajĊü

pojawia siĊ wikariusz, który nie tyle
peániá obowiązki wspóápracownika
ksiĊdza proboszcza, ale jego zastĊpcy, gdyĪ ten nie zawsze rezydowaá
w parafii. Z dokumentów wynika,
Īe w XVII wieku byáa to parafia bardzo Īywotna, o czym Ğwiadczą dziaáające bractwa,
te juĪ wymienione, czy
„Bractwo RóĪaĔca ĝwiĊtego” oraz „Fundacja Mszalna Pani hrabiny Zuzanny
Murszewskiej z Humennego”. Bractwo to czy ta fundacja miaáy na celu pogáĊbianie duchowoĞci maryjnej
i szerzenie kultu Matki
BoĪej. W tymĪe wieku
istniaá teĪ szpital, który
speániaá rolĊ przytuáku
dla ubogich.
Nas, którzy jesteĞmy
nieco na uboczu JaĞlisk, interesują gáównie początki
kultu Matki BoĪej Królowej
Nieba i Ziemi. Czytając
historie poprzednich sanktuariów, tak i w tym przypadku, musimy odwoáaü siĊ
do wielu przypuszczeĔ,
gdyĪ prawdĊ zakryáy minioObraz Matki BoĪej w JaĞliskach ne wieki. Obraz Matki
czysto religijnych mieli równieĪ BoĪej Królowej Nieba i Ziemi naleĪy
obowiązek, a moĪe raczej kulturalno – do tzw. obrazów uchodzących, podobzwyczajowe zajĊcie, braü udziaá nie jak i obraz Matki BoĪej Miáosierw zarĊczynach i zaĞlubinach. Tak byáo dzia ze Starej Wsi, kiedy to Maryja
do roku 1905, do czasu rozwiązania „uszáa” z WĊgier. W jednym i drugim
sanktuarium powtarzają siĊ WĊgry,
tego stowarzyszenia.
W roku 1669, wĊgierska rodzina a moĪe dzisiejsza Sáowacja. FranciszDelipacych, funduje AltariĊ oátarza kaĔski wizjoner, ojciec Klimuszko
Matki BoĪej WniebowziĊtej, której stwierdziá, Īe Obraz ten pochodzi
celem byáo kierowanie kultem religij- z XV wieku i przywiózá go do Polski
nym w parafii. Do tej funkcji wyzna- szlachcic, który gdy zachorowaá
czony byá specjalny kapáan, które oddaá go do koĞcioáa. Trudno jednak
szczególnie w ĞwiĊta maryjne z wiel- wizjĊ traktowaü jako fakt. Przyjmuje siĊ
jednak tĊ datĊ jako początek kultu
ką okazaáoĞcią celebrowaá Msze ĞwiĊMatki BoĪej na jaĞliskiej ziemi.
te czy prowadziá modlitwy.
Nie wiadomo kto namalowaá ten
Najprawdopodobniej pod koniec
XVI wieku na terenie parafii zaczĊáa Obraz, kiedy to byáo, ani gdzie to siĊ
funkcjonowaü szkoáa parafialna. staáo. Nie wiemy za czyją sprawą,
Pod koniec tegoĪ wieku w parafii
(C.d. na s. 4)
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(C.d. ze s. 3)
w jakich okolicznoĞciach pojawiá siĊ
w JaĞliskach. Oddajmy gáos ksiĊdzu
Janowi Baranowi, który jako wierny
kustosz tego sanktuarium opisze nam
wygląd Obrazu:
„Wizerunek Matki BoĪej jest
namalowany na desce lipowej
o rozmiarach 127 na 81 cm. Technika
wykonania obrazu to tempera na
gruncie kredowym. Matka BoĪa jest
przedstawiona w postaci siedzącej
jakby na tronie, choü sam tron jest niewidoczny. Artysta malarz chciaá
w ten sposób zaznaczyü, Īe tronem
dla Matki BoĪej i Jej BoĪego Syna
ma byü nasza dusza i nasze
ludzkie serca.
Matka NajĞwiĊtsza ubrana jest
w sukniĊ koloru bordowego, przepasana Īóátym paskiem. Pod szyją
spiĊta jest záotą broszą. Páaszcz
w kolorze báĊkitnym, zdobiony záotym
motywem roĞlinnym spáywa z ramion
postaci Maryi. Matka BoĪa na lewym
rĊku trzyma Dzieciątko Jezus, które
ubrane jest w sukienkĊ aksamitną,
biaáą, zdobioną czerwonymi kwiatuszkami wraz z zielonymi áodyĪkami
i liĞümi.
Páaszczyk w kolorze záotego ugru
zsuniĊty z ramion Dzieciątka zatrzymuje siĊ na rĊce Maryi i okrywa Jego
nóĪki. Dzieciątko Jezus prawą rączkĊ
ma uniesioną w ruchu báogosáawiącym, w lewej trzyma kulĊ zakoĔczoną
krzyĪykiem. Matka BoĪa w prawym
rĊku trzyma beráo, a Jej skronie zdobi
korona grawerowana w desce
w postaci bizantyjskiej mitry. Spod
korony spáywają na páaszcz wáosy
luĨno rozpuszczone, czĊĞciowo
splecione w warkocz. Táo obrazu

záocone, grawerowane w liĞcie
akantu”.
W roku 1732 rozpoczĊto budowĊ
nowego koĞcioáa, która trwaáa doĞü
dáugo. Wszystko zaczĊáo siĊ za czasów biskupa Aleksandra Fredry.
Zostaá wybudowany z kamienia rzecznego oraz cegáy. Konsekracja tego
koĞcioáa odbyáa siĊ w roku 1765.
Na wiele lat jeszcze przed konsekracją
Obraz ten znalazá swoje miejsce
w nowo wybudowanym koĞciele, najpierw w bocznym oátarzu, a od koĔca
XVIII wieku w oátarzu gáównym,
gdzie widnieje do dziĞ. Ciekawe są tytuáy jakimi obdarowywano MatkĊ
NajĞwiĊtszą. Najstarszym tytuáem byáo
okreĞlanie Maryi mianem WniebowziĊtej, a pod wpáywem rozpowszechniania siĊ modlitwy róĪaĔcowej
Królową RóĪaĔca ĝwiĊtego. Sporadycznie wierni zwracali siĊ do Niej
jako Matki BoĪej Pocieszenia lub najbardziej prosto – jak do Matki BoĪej
JaĞliskiej. Miejscowy Ksiądz
Proboszcz mówi: „NajwáaĞciwszym tytuáem jakim winniĞmy obdarzaü MatkĊ BoĪą w tym obrazie to tytuá Matka
BoĪą Królowa Nieba i Ziemi. Tytuá ten
odpowiada ikonograficznemu ujĊciu
postaci Maryi i nawiązuje do najstarszego sposobu tytuáowania Matki
BoĪej w tym obrazie. Wiemy, Īe poboĪnoĞü chrzeĞcijaĔska dawnych
czasów czciáa królewską godnoĞü
Maryi w Tajemnicy Jej WniebowziĊcia. Ten tytuá odpowiada takĪe intencji malarza, który u doáu obrazu umieĞciá w jĊzyku áaciĔskim taki oto napis,
który przetáumaczony na jĊzyk polski
brzmi: „Oto Jezus spoczywa w objĊciach Matki Dziewicy dla której
tronem jest niebo, a podnóĪkiem

WnĊtrze KoĞcioáa w JaĞliskach

tronu swojego uczyniáa ziemiĊ”. Jest
to zapewne wáaĞciwy tytuá, wáaĞciwie
i trafnie odczytany. Jest to tytuá
teologiczny, ale ludzkie serca i poboĪnoĞü ludu ma swoje odniesienie do
Maryi zwracając siĊ do Niej w róĪnorodny sposób zaleĪnie od sytuacji
Īyciowej czy wykonywanego zawodu.
TuryĞci widzą w Niej PrzewodniczkĊ
nie tylko po szlakach ziemskich,
ale takĪe po ĞcieĪkach swojego Īycia.
Wczasowicze, którzy nieraz napotykają na róĪne trudnoĞci oczekując ludzkiej ĪyczliwoĞci, ciepáa, strawy, dobrego sáowa – GaĨdziną górskiego
ustronia. Mieszkający w górach
zwracają siĊ do Niej jako do Królowej
Gór i Podgórza, rolnicy widzą w Niej
swoją Królową, chorzy – Uzdrowienie, smutni – PocieszycielkĊ, grzesznicy – MatkĊ pojednania z Bogiem
i ludĨmi, znajdujący siĊ w potrzebie –
WspomoĪycielkĊ, poszczególne narodowoĞci, jak: Polacy, Sáowacy,
àemkowie czy inne nacje, zwracają siĊ
do Niej jako do Królowej Pokoju
i Matki Pojednania. Od siebie dodam,
Īe patrząc na Obraz Matki BoĪej
moĪna dodaü jeszcze jeden tytuá:
„Matka BoĪa Sáuchająca”, bowiem
Maryja ma odsáoniĊte ucho, jakby
chciaáa uwaĪnie wsáuchiwaü siĊ w gáos
ludu, jego problemy, bolączki i nadzieje. O Matce BoĪej Dziewicy Sáuchającej mówiá papieĪ Paweá VI w adhortacji „Marialis cultus”, poĞwiĊconej
liturgicznej czci Matki BoĪej. MoĪna
powiedzieü, Īe przynajmniej czĊĞciowo tytuáy te wynikają z potrzeby dziejowej chwili i z potrzeby ludzkiego serca napeánionego czcią i wiarą.
NajwaĪniejsze w tym wszystkim jest
to, Īe jest to Obraz cudowny, który od
wieków sáynie áaskami i cudami. Znajduje to potwierdzenie w dokumentach
pisanych oraz w tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
Kult maryjny, w tym sanktuarium,
podobnie jak i w podobnych, sprowadzaá siĊ do uroczyĞcie obchodzonych Ğwiąt i uroczystoĞci, gáoszenia
kazaĔ wysáawiających MaryjĊ,
w powstawaniu Bractw róĪaĔcowych,
pielgrzymkach, triduach i nowennach,
czuwaniach wigilijnych i odpustach,
a takĪe przez Msze ĞwiĊte wotywne
czy fundacyjne. Zawsze, obok formy
liturgicznej, mającej swoje okreĞlone
prawidáa, rodziá siĊ nurt oddolny,
ludowy. W przypadku JaĞlisk byá to
kult ciągáy. Trzeba powiedzieü, Īe kult
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ten wykracza daleko poza granice naszego kraju. Na doroczne odpusty
przybywają Sáowacy ze ĝwidnika,
Stropkowa, Humennego, MiĊdzylaborców, Bardejowa czy Vranowa. Przychodzą wierni obrządku rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. Opinie
w tym wzglĊdzie wydają siĊ byü jednoznaczne: Matka BoĪa doznawaáa
wielkiej czci tak ze strony Sáowaków,
jak i Polaków. Niektórzy z tego fakty
wyciągają wnioski, Īe Obraz ten tam
ma swoje korzenie. Byü moĪe Obraz
ten znalazá siĊ w JaĞliskach wtedy,
kiedy na tamtych ziemiach szerzyá siĊ
husytyzm, kalwinizm czy protestantyzm, które nie sprzyjaáy czci Maryi.
Wedle tych odáamów chrzeĞcijaĔskich
w koĞcioáach nie byáo miejsca na Īadne obrazy czy figury. Byáy one niszczone bądĨ teĪ usuwane. PoboĪni
wierni mogli w jakiĞ sposób wykradaü co niektóre obrazy i wywoziü
w bezpieczne miejsca czy gáĊboko je
ukrywaü czekając na nadejĞcie
lepszych czasów. Obrazy czy figury
mogáy trafiaü do polskich ĞwiątyĔ,
co byáo okreĞlane mianem „obrazów
uchodzących” przed przeĞladowaniem, usuwaniem czy niszczeniem.
W taki sposób mógá trafiü i cudowny
Obraz do JaĞlisk.
Kult Matki BoĪej w tej uroczej miejscowoĞci w ciągu wieków Ğciągaá rzesze wiernych i przybieraá róĪne formy,
tak liturgiczne, mające ĞciĞle okreĞlone ramy, jak i rodzący siĊ spontanicznie. Kustosz tego sanktuarium pisze:
„JaĞliskie sanktuarium maryjne jest
licznie nawiedzane w ciągu caáego
roku, zarówno w dni powszednie, jak
i w soboty, niedziele i ĞwiĊta. Sanktuarium jest oazą ciszy, skupienia, modlitwy”. To sprawiáo, Īe 10 czerwca
1997 roku, w KroĞnie, Obraz ten
zostaá ukoronowany przez Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II. KaĪdego roku,
w ostatnią niedzielĊ sierpnia, odbywa siĊ odpust maryjny poáączony
z uroczystoĞcią dziĊkczynienia Matce BoĪej Królowej Nieba i Ziemi za
szczĊĞliwie zebrane plony.
Z jaĞliskim sanktuarium mocno
związana jest osoba Ğw. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego (+1924). Ks. Jan baran, pisze:
„ĝw. Józef Sebastian Pelczar jako
biskup ordynariusz diecezji przemyskiej posiadaá w JaĞliskach i okolicy
tak zwane „Dobra stoáowe biskupów
przemyskich”. Dobra te stanowiáy

folwark poáoĪony w Posadzie JaĞliskiej, leĞniczówki, oraz pola orne, áąki,
pastwiska, ugory i lasy. W dobrach
stoáowych ĝwiĊty sam osobiĞcie
zaáoĪyá w 1902 r. dom zakonny sióstr
Sercanek i poleciá im sáuĪyü pomocą
parafii, prowadziü ochronkĊ, dawaü
dzieciom uczĊszczającym do ochronki darmowy obiad, nieĞü pomoc chorym oraz szerzyü w Ğrodowisku oĞwiatĊ sanitarną. Aby siostry mogáy siĊ
utrzymaü i sprostaü wyznaczonym im
zadaniom, ĝwiĊty nadaá im w wieczyste uĪywanie pole i dotacjĊ z kasy
biskupiej. W Daliowej na tzw. Radáowie-MiĊdzylasami wybudowaá willĊ
wypoczynkową dla siebie i swoich
nastĊpców. Willa staáa siĊ Ğwiadkiem
Jego modlitwy, pracy, odpoczynku
oraz byá miejscem waĪnych spotkaĔ.
ĝw. Józef Sebastian Pelczar byá
wielkim dobrodziejem jaĞliskiej parafii, to on wspieraá materiaáami i groszem rozbudowĊ koĞcioáa. To on áoĪyá
na odnowienie uposaĪenia wnĊtrza.
BĊdąc w wilii MiĊdzylasami odwiedzaá
swoje dobra, odwiedzaá siostry i jak
zeznają naoczni Ğwiadkowie w niedziele i ĞwiĊta braá udziaá w uroczystej
Sumie sprawowanej w koĞciele parafialnym w JaĞliskach.
ĝw. Józef Sebastian Pelczar
byá wielkim czcicielem Matki BoĪej.
Czciá ją w wielu ĞwiĊtych obrazach
i figurach, z których kilka spoĞród
nich na prawie papieskim uroczyĞcie
ukoronowaá”.
Parafia na swoim terenie posiada
równieĪ inne obiekty kultu. Mówi
ks. proboszcz, Jan Baran: „W Lipowcu – miejsce, gdzie 26 maja 1949 r. ukazaáa siĊ Matka NajĞwiĊtsza i wezwaáa
do ĞwiĊcenia niedzieli i Ğwiąt. W kaplicy przydroĪnej doznaje wielkiej czci
w ĞwiĊtej ikonie. Jest to miejsce, w którym gorąco i Īarliwie modlą siĊ áacinnicy, grekokatolicy i prawosáawni.
Na tzw. Spalonej mamy PuszczĊ Ğw.
Józefa Sebastiana Pelczara. PuszczĊ
stanowi kaplica wzniesiona ku czci
ĝwiĊtego, droga krzyĪowa i dróĪki róĪaĔcowe. Na Ğrodku placu po willi
wznosi siĊ krzyĪ w otoczeniu kapliczki
szafkowej i pamiątkowego gáazu.
Na wzgórzu góry PiotruĞ jest miejsce
pustelni Ğw. Jana z Dukli. Miejsce to
zaznacza Ĩródáo zwane ĝwiĊtą Wodą
albo ĞwiĊtą studnią. Obok Ĩródáa wznosi siĊ krzyĪ oraz kaplica szafkowa
z obrazem ĝwiĊtego. MiĊdzy koĞcioáem sanktuaryjnym a kaplicą w Lipow-

Kaplica Chrystusa UkrzyĪowanego
na tzw. àamaĔcach

cu mamy w terenie tzw. Maáą KalwariĊ
JaĞliską. WaĪnym obiektem sakralnym
jest kaplica Chrystusa UkrzyĪowanego na tzw. àamaĔcach i kaplica Boga
Ojca na wzgórzu paĔstwa Murdzyków.
Na wzgórzu wznoszą siĊ krzyĪe
Jubileuszu 2000 r. Są i inne obiekty
sakralne, jak w domu Sióstr Sercanek
kaplica domowa Serca Jezusowego,
na cmentarzu kaplica BoĪego Miáosierdzia, w Woli NoĪnej koĞcióáek Ğw. Mikoáaja i kaplica Ğw. Jana Chrzciciela”.
Pisząc o tym sanktuarium na áamach
naszej parafialnej gazetki,
zachĊcam do nawiedzin tego sanktuarium, jak i któregoĞ obiektu kultu.
Sprzyja temu nie tylko czas wakacji czy
urlopów, ale takĪe inne dni w roku.
NajproĞciej udaü siĊ w stronĊ
Rymanowa, a stamtąd jest jeszcze
osiemnaĞcie kilometrów drogi po
uroczym terenie.
Ks. Andrzej Skiba
1

Ksiądz Proboszcz z parafianami,
Sanktuarium Matki BoĪej Królowej
Nieba i Ziemi w JaĞliskach, w: „Niedziela Przemyska”, nr 35(283)99, s. VI;
J. Baran, JaĞliskie Sanktuarium zaprasza, w: „Niedziela Przemyska”, w: „Niedziela Przemyska”, nr 33(542), z 15
sierpnia 2004, s. V. NajwiĊcej materiaáu dotyczącego jaĞliskiej parafii i sanktuarium znajduje siĊ na stronie internetowej http://jasliska.z.pl. Z tych
materiaáów zostanie opracowana historia tego sanktuarium i tego Obrazu.
Autorem tekstów jest ks. Jan Baran,
proboszcz i kustosz sanktuarium.
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Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe odprawimy dziĞ o godzinie 17:30.
2. Od przyszáej niedzieli nie bĊdzie juĪ
Mszy ĞwiĊtych o godzinie 20:00,
ale o 16:00 i 18:00.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
We czwartek, od godziny 16:00 spowiadamy w StroĪach i Páowcach, zaĞ
od godziny 17:00 w koĞciele parafialnym. W pierwszy piątek spowiadaü
bĊdziemy od godziny 16:00. Na tĊ spowiedĨ zapraszamy wszystkie dzieci
i máodzieĪ w związku z rozpoczynającym siĊ w poniedziaáek, 4 wrzeĞnia,
nowym rokiem szkolnym. Prosimy
rodziców, aby przypomnieli swoim
dzieciom o tej powinnoĞci, aby z Bogiem, z Jego báogosáawieĔstwem,
rozpoczynaü nowy rok szkolny.
4. 16 wrzeĞnia organizujemy pielgrzymkĊ do Sanktuarium Matki BoĪej
Fatimskiej na Krzeptówkach, w Zakopanem. Wszystkich chĊtnych, szczególnie czáonków ĩywego RóĪaĔca
zapraszamy do wspólnego wyjazdu.
Wyjazd w sobotĊ, 16 wrzeĞnia, z parkingu koáo zamku. Powrót po póánocy. Zapisy w zakrystii u pana koĞcielnego. Koszt 40 zá. Przy wpisywaniu

na listĊ potrzebny jest PESEL.
5. Instytut Rolnictwa PaĔstwowej
WyĪszej Szkoáy Zawodowej w Sanoku informuje, Īe istnieją jeszcze wolne
miejsca na I roku o kierunku rolnictwo
w specjalnoĞciach: gospodarka
górska i agroekologia. Daje szansĊ
podjĊcia atrakcyjnych studiów
i uzyskania w ciągu 4 lat tytuáu inĪyniera. Dla najlepszych moĪliwoĞü kontynuowania studiów magisterskich
w Akademii Rolniczej w Krakowie. JuĪ
po I roku przewidywane są praktyki
zagraniczne, w tym zarobkowe
w Szwajcarii, Niemczech i na
WĊgrzech. Studia oprócz wiedzy teoretycznej dają szansĊ samodzielnego
prowadzenia gospodarstw przy wykorzystaniu wsparcia finansowego
ze Ğrodków Unii Europejskiej. Kierunek przygotowuje specjalistów
dla administracji, instytucji i związków
spóádzielczych, doradztwa rolniczego
oraz instytucji certyfikujących gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne. Studia dzienne są bezpáatne.
Studiujący mają moĪliwoĞü odrobienia zasadniczej sáuĪby wojskowej.
Termin skáadania dokumentów
upáywa 8 wrzeĞnia 2006 r.

Akcja Katolicka Archiprezbiteratu Sanockiego i Bieszczadzkiego
serdecznie zaprasza na

FESTYN KATOLICKI W STRACHOCINIE
który odbĊdzie siĊ 27 sierpnia 2006 r.
na Bobolówce w Strachocinie
PROGRAM FESTYNU:
Godz. 15.00 – Otwarcie festynu
– otwarcie loterii fantowej
- Koronka do Miáosierdzia BoĪego
- Chór z Bliznego
- Konkurs wiedzy religijnej
- Schola z Dáugiego
Godz. 16.30 – WystĊpy zespoáów:
- Estrada dzieciĊca z Brzozowa
- Kapela z Domaradza
- Zespóá dzieciĊcy z Grabownicy
- Kapela z Grabownicy
- Kapela z Baligrodu
- w trakcie wystĊpów okoáo godz.
18.00
- pokazy sprzĊtu ratowniczego –
Zawodowa StraĪ PoĪarna z Sanoka
- O trudnej pracy Policjanta opowie
Pan BaraĔski z Brzozowa

Godz. 19.30 – Sáowo o Ğw. Andrzeju
Boboli - ks. Józef NiĪnik
Godz. 20.00 – Koncert Orkiestry DĊtej
OSP Brzozów pod dyrekcją Tadeusza
Podkuli
Loteria fantowa – wszystkie losy
peáne/ atrakcyjne nagrody: DVD,
TELEFON KOMÓRKOWY, ODKURZACZ, KUCHENKA MIKROFALOWA, ROWER.
BĊdą takĪe przejaĪdĪki kucykami,
skoki na trampolinie dla najmáodszych
i wiele innych atrakcji.
Dochód z festynu przeznaczony
zostanie na dofinansowanie
budowy pomnika Jana Pawáa II
w PrzemyĞlu.

Intencje w tygodniu
od 28.08 – 03.09.2006.
Poniedziaáek – 28.08
6:30+Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw
(greg).
7:00. O zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla Jadwigi.
7:30 1 +Anna, Stanisáawa (f), Paweá.
2. +Bronisáaw, Janina, Franciszek, Jan.
18:00 – 1) + Maria Pawluk (1 r. Ğmierci)
2 + Tadeusz Robel oraz zmaráych
z rodziny.
Wtorek – 29.08
6:30 – O zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla Felicji.
7:00 - + Jadwiga, Bronisáaw, Jarosáaw .
7:30 - + Halina.
18:00 - + Katarzyna (18 r. Ğmierci).
ĝroda – 30.08
6:30 O uwolnienie z mocy záego.
7:00 Za szczĊĞliwe urodzenie dzieci,
o báogosáawieĔstwo BoĪe dla nich
i ich rodziców.
7:30 Za dusze w czyĞücu cierpiące.
18:00 – 1) + Józef.
2 + Mikoáaj (14 r. Ğmierci).
Czwartek – 31.08
6:30 O uwolnienie od záa Wojciecha
i powrót na dobrą drogĊ Īycia.
7:00 + Zbigniew Przystasz
7:30 1 + Maria (18 r. Ğmierci)
2. + Janina Podgórska (12 r. Ğm.).
18:00 1 W rocznicĊ PorozumieĔ Sierpniowych oraz w intencji SolidarnoĞci.
2 + Jadwiga Kulisz (9 r. Ğmierci)
3 + Tadeusz, Maria, Edward
4 + Janusz i za zmaráych rodziców
(4 r. Ğmierci).
Piątek – 01.09
6:30 + Katarzyna Sawka (1. greg).
8:00 + Bronisáaw, Janina, Franciszek,
Katarzyna.
7:00 + Igor Tarnawczyk (1. greg).
7:30 + Bronisáawa (f), Stefan, Izabela.
18:00 1 + Maria, Bronisáaw 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. Ğm.)
18:00 1 O tryumf Niepokalanego
Serca Maryi.
2 + Zenobia Grądalska – od Sióstr
z RóĪy Ğw. Faustyny.
Niedziela – 03.09
6:30 + Igor (greg).
8:00 + Tadeusz..
9:30 + Marian i Tadeusz (greg).
11:00 W intencji parafian
12:30 + Wáodzimierz (9r.Ğm.)
i + Zofia.
16:00 + Wojciech Olearczyk (2 r. Ğm.).
18:00 - + Katarzyna (greg).
StroĪe - + Józef Sowa..
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Pątniczym szlakiem...

Pielgrzymując do sanktuarium Ğw. Andrzeja Boboli
i do Ğw. Maksymiliana
(C.d. z poprzedniego numeru)
Pora, aby udaü siĊ do sanktuarium
Ğw. Andrzeja Boboli, na Rakowiecką
61. Po drodze wiodącej do stolicy
przedstawiam Īyciorys tego wielkiego mĊczennika, patrona Polski i patrona Akcji Katolickiej na terenie
naszej archidiecezji. MówiĊ1 :
Po latach sporów i dociekaĔ dziĞ
przyjmujemy, juĪ bez Īadnych wątpliwoĞci, Īe Andrzej Bobola urodziá siĊ
w dobrze nam znanej, pobliskiej
Strachocinie. Sam okreĞlaá siebie
Maáopolaninem. Tak jest zapisane
w Encyklopedii Katolickiej, a takĪe
ks. Józef NiĪnik, proboszcz ze Strachociny, który wiele czasu poĞwiĊciá dociekaniu tej prawdy, jest przekonany,
Īe urodziá siĊ w Strachocinie. Wiemy,
Īe urodziá siĊ miĊdzy sierpniem a grudniem 1591 roku. Niewiele moĪemy
powiedzieü o jego dzieciĔstwie. Prawdopodobnie w roku 1606 zostaá oddany do szkóá jezuickich, które w owym
czasie staáy na wysokim poziomie.
Uczyá siĊ najprawdopodobniej
w Wilnie. Szkoáa ta odpowiadająca naszemu liceum trwaá 5 lat. Obecnie moĪna tylko powiedzieü, Īe dobrze znaá
jĊzyk grecki, podstawy wymowy, gdyĪ
zasáynąá jako wybitny mówca.
Po ukoĔczeniu szkoáy Ğredniej
jezuici przyjĊli Andrzeja do swojego
zakonu. Byá to dzieĔ 31 lipca 1611 r.
Nowicjat odbywaá w Wilnie. Od tego
czasu rozpocząá siĊ okres próbny co
do autentycznoĞci jego powoáania
i przydatnoĞci do zakonu jezuitów.
Andrzej wáasnorĊcznie napisaá:
„Ja Andrzej Bobola, Maáopolanin,
zostaáem przypuszczony do odbycia
pierwszej próby, dnia ostatniego lipca 1611 roku zdecydowany za pomocą Boga wypeániü wszystko, co mi
przedáoĪono”. JuĪ 10 sierpnia 1611 r.
otrzymaá habit zakonny i rozpocząá siĊ
drugi okres próby, tzw. nowicjat,
który trwaá równe dwa lata. 31 lipca
1613 r. podczas Mszy Ğw. skáada
Andrzej trzy Ğluby: ubóstwa, czystoĞci i posáuszeĔstwa. Od tego dnia

związaá siĊ caákowicie z zakonem.
W tym samym roku rozpoczyna
takĪe w Wilnie wyĪsze studia filozoficzne, które koĔczy w roku 1616.
Teraz zwyczajem zakonnym zostaje wysáany do pracy wychowawczej
i nauczycielskiej do Braniewa,
na WarmiĊ. Zostaje tam nawet dyrektorem szkoáy. Kolegium jezuickie
w Braniewie cieszyáo siĊ w tym czasie wielkim uznaniem i sáawą, dlatego
teĪ funkcja Andrzeja byáa trudna
i odpowiedzialna.
Jeden z biografów Andrzeja pisze:
„Bobola przez caáy ten rok pracowaá
z nakáadem wszystkich swoich siá,
z wielką gorliwoĞcią, z wielkim zapaáem i duchem poboĪnoĞci oraz z niezwykáym zbudowaniem wszystkich
i to do tego stopnia, Īe przeáoĪeni postanowili na rok przyszáy wysáaü go
na stanowisko jeszcze bardziej zaszczytne, na którym mógáby przy
swoich wyjątkowych zdolnoĞciach
i cnotach zdziaáaü wiĊcej dobrego”.
W 1617 r. peáni obowiązki nauczyciela III klasy w Puátusku, gdzie byáa jedna z najwiĊkszych szkóá jezuickich.
Po dwóch latach nauczania rozpoczyna w Wilnie studia teologiczne. W 1621 r. skáada egzamin z caáoĞci teologii. 12 marca 1622 roku,
biskup wileĔski Eustachy Woááowicz,
udzieliá Andrzejowi Boboli, ĞwiĊceĔ
kapáaĔskich. Byá to zarazem dzieĔ kanonizacji zaáoĪyciela zakonu jezuitów,
Ğw. Ignacego Loyoli. 26 lipca 1622 r.
zostaá wyznaczony jako dzieĔ egzaminów z caáoĞci filozofii i teologii.
Egzamin ten wieĔczyá siedmioletni
okres studiów. Wiedza Andrzeja byáa
jednak niewystarczająca. Wynik
egzaminu – negatywny.
Teraz rozpoczĊáa siĊ kapáaĔska
praca ks. Andrzeja. Cechowaáa
go poboĪnoĞü, duch modlitwy,
pokora, skromnoĞü, choü nie brakowaáo mu równieĪ i pewnych wad:
zapalnoĞci, wybuchów zniecierpliwienia, przywiązania do wáasnego
zdania oraz porywczoĞü. Odznaczaá
siĊ przy tym wyjątkowym mĊstwem.

ĝw. Andrzej Bobola duszochwat

Swoją pierwszą pracĊ rozpocząá
jako rektor koĞcioáa i spowiednik oraz
kaznodzieja w NieĞwieĪu, gdzie zasáynąá jako wybitny mówca ludowy.
Sáawa jego szybko siĊ rozchodziáa,
dlatego przeniesiono go do Wilna,
gdzie kierowaá Sodalicją MariaĔską wileĔskich mieszczan. Oprócz tego
peániá funkcjĊ kaznodziei i spowiednika. Daá siĊ tu poznaü jako czáowiek niosący pomoc, zwáaszcza wtedy, kiedy
w mieĞcie wybucháa zaraza dziesiątkująca jego mieszkaĔców. SáuĪy tu
z naraĪeniem swojego Īycia.
W 1630 r. skáada cztery uroczyste
Ğluby. Oprócz trzech tradycyjnych
skáada czwarty: szczególnego posáuszeĔstwa Stolicy Apostolskiej w sprawach dotyczących misji. Wáadza zakonna kieruje ks. Andrzeja do pracy
na kresy wschodnie, które byáy bardzo zaniedbane pod wzglĊdem religijnym. „Olbrzymie przestrzenie okrąĪone rzekami, rzekábyĞ jakby odciĊte od
Ğwiata, pokrywaáy mroczne bory kryjące nieliczną, rozproszoną ludnoĞü,
posĊpną i zaniedbaną. Zamieszkiwali
je gáównie schizmatycy. Nieliczni
Polacy – katolicy w braku skupienia
i naleĪycie urzĊdowej opieki religijnej,
znajdowali siĊ równieĪ w smutnym
(C.d. na s.8)
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stanie duchowym. Zaniedbywano
przystĊpowanie do sakramentów
ĞwiĊtych, nie spowiadano siĊ nawet
caáymi dziesiątkami lat. Nietrudno byáo
znaleĨü ludzi, co przez 50 lat nie byli
u Stoáu PaĔskiego”. W takiej sytuacji
mnoĪyáy siĊ gusáa, zabobony, odstĊpstwa od koĞcioáa, przechodzenie
na prawosáawie. Ludzie nie znali nawet przykazaĔ BoĪych. Szerzyáo siĊ
zepsucie moralne. Szukano sposobu
uzdrowienia sytuacji.
Ks. Andrzej zostaá wyznaczony do
samego centrum Biaáej Rusi, do Bobrujska, do 30 – tysiĊcznego miasta.
Tu równieĪ daá siĊ poznaü jako kapáan
peáen zapaáu zatroskany o zbawienie
wiernych. Potem pracuje w Páocku
i Warszawie, àomĪy i Wilnie,
aby w koĔcu znaleĨü siĊ w PiĔsku.
Byá rok 1642 lub 1643. Pracuje bardzo
ofiarnie, chcąc jak najwiĊcej ludzi
pocią-gnąü do KoĞcioáa katolickiego.
Wielu prawosáawnych przechodziáo
na katolicyzm. Nie podobaáo siĊ to
duchownym prawosáawnym, którzy
posuwali siĊ do pogróĪek pod ich
adresem. DuĪo prawosáawnych
uczĊszczaáo do szkoáy prowadzonej
przez Andrzeja BobolĊ. Miaá na nich
wielki wpáyw. Tu jednak podupadá nieco na zdrowiu i po trzech latach wróciá
znowu do Wilna.
Prawosáawni widząc, Īe ich wpáywy stają siĊ coraz to mniejsze, zwrócili
siĊ o pomoc do Kozaków. Byli to przewaĪnie ludzie róĪnych zbiorowoĞci
narodowych. WĞród nich byli najczĊĞciej „zbiegowie przed karą i uciekinierzy”, którzy Īyli z wypraw wojen-

nych i rozboju. „Wyzuci z religii
i bojaĨni BoĪej”, odwaĪni do szaleĔstwa, stali siĊ groĨnym Īywioáem,
z którym musiaáa siĊ liczyü i Turcja,
i Polska, do której wáaĞciwie naleĪeli”.
CzĊĞü KoĞcioáa prawosáawnego
w roku 1596 przystąpiáa do KoĞcioáa
rzymskiego. Byli to tzw. unici.
Nie wszystkim to siĊ spodobaáo. Kozacy zaczĊli podburzaü ludnoĞü ruską,
wywoáywali nienawiĞü do áacinników,
a szczególnie do jezuitów. Mordowano duchowieĔstwo áaciĔskie i unickie.
W 1633 r. w Witebsku zostaá zamordowany arcybiskup poáocki, gorliwy
obroĔca i krzewiciel unii, Ğw. Jozafat
Kuncewicz. Szczególnie znienawidzeni zostali jezuici. ĩądano ich usuniĊcia. Szereg ich placówek zostaáo zniszczonych, a schwytanych zakonników
mordowano. Watahy rebeliantów
kozackich dotaráo na Polesie, do
PiĔska, który doszczĊtnie obrabowali. Musieli jednak uchodziü, gdyĪ
przybyáa odsiecz.
W 1652 r. ks. Andrzej Bobola
po raz drugi zaczyna swoją dziaáalnoĞü
w PiĔsku. Dziaáa jako misjonarz
w caáej okolicy. Praca na Polesiu w tym
czasie byáa bardzo trudna, a stan religijny – opáakany. W wiĊkszych
skupiskach ludzkich gáosiá kazania,
katechizowaá, uczyá jak Īyü po chrzeĞcijaĔsku. Pracowaá gáównie nad
zaniedbaną máodzieĪą. Nauczaá czĊsto
po domach, a szczególną pieczą otaczaá unitów. Wielu prawosáawnych
przechodziáo do KoĞcioáa katolickiego. Zyskaá sobie miano „áowcy dusz”
czy teĪ „apostoáa PiĔszczyzny”.
Przez swą gorliwoĞü wzniecaá

do siebie u prawosáawnych coraz
wiĊkszą nienawiĞü. Na nawrócenie
na katolicyzm obrzucano go wyzwiskami, báotem, a takĪe domagano siĊ
zemsty.
W 1657 r. Kozacy zajĊli PiĔsk.
Dla katolików nastaá trudny okres.
Ostrze ataku zostaáo skierowane na
jezuitów. Jednego z nich, o. Maffona,
pojmali, odarli z ubrania, „przybili
gwoĨdziami do áawy, gáowĊ okrĊcili mu
powrozami i tak ją zaciskali, Īe oczy
wychodziáy na wierzch; z piersi i palców zdarli skórĊ, Īywe ciaáo polewali
ukropem, w koĔcu dobili go, przecinając mu szyjĊ”.
Andrzeja BobolĊ schwytali w miejscowoĞci Peredyle. Natychmiast
odarto go z odzieĪy i przywiązano do
pala. WĞród Ğmiechów i szyderstw
poszáy w ruch nahajki, by skatowanego starca zmusiü do ustĊpstwa od
wiary. Cicha modlitwa byáa caáą odpowiedzią. Skoro nie pomogáo biczowanie, zabawiano siĊ w cierniem ukoronowanie. Przy pomocy dĊbowych
gaáązek Ğciskano gáowĊ tak, Īe umĊczonemu ojcu Boboli oczy wychodziáy na wierzch. Doszáo za tym policzkowanie tak gwaátowne, Īe usta
zarumieniáy siĊ krwią i wypadáo z nich
kilka zĊbów. Potem przyskoczono do
rąk i z wĞciekáoĞcią chwycono mu palce, wyrwano z nich kilka paznokci,
z pociĊtej noĪami rĊki poczĊáy
odpadaü krwawe páaty skóry,
zrywane Īywcem”.
Kozacy caáy czas próbowali ojca
Andrzeja nakáoniü do odstĊpstwa od
wiary. Przywiązanego do dwóch koni,
zawlekli go do Janowa. Caáy czas drwili
z niego, on zaĞ wzywaá ich do nawrócenia. Odpowiedzią na to byáy ciĊcia
szablą w plecy i nogi, a jeden z Kozaków przekuá mu oko. Obolaáego ojca
Andrzeja zawleczono do rzeĨni miejskiej, gdzie rzucono na stóá rzeĨnicki.
Kozacy rozpalali áuczywa i przykáadali
ogieĔ do boków. Za paznokcie wbijano mu drzazgi, noĪem ĞciągniĊto
skórĊ z jego dáoni, na gáowie wyciĊto
duĪy páat skóry, od karku aĪ po czoáo.
Na plecach naciĊli skórĊ na ksztaát
ornatu, nastĊpnie zdarli ją od áopatek
poprzez plecy, zasypując rany sieczką i plewami.
Zbolaáy ojciec Andrzej wzywaá
imienia Jezusa i Maryi. Okrutni Kozacy obdarli mu dolną czĊĞü tuáowia,
obciĊli nos, uszy i wargi, a nawet
wyrwali jĊzyk. Na koniec tych nie-
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ludzkich kaĨni grubym szydáem rzeĨniczym przekáuli mu lewy bok, od strony serca. W koĔcu powieszono go na
haku u sufitu, za nogi. ZaczĊli siĊ Ğmiaü
i drwiü, mówiąc: „Patrzcie jak taĔczy!”
Przez dwie godziny trwaáa jego mĊka
konania, a w koĔcu Kozacy dobili
go podwójnym ciĊciem w szyjĊ. Byáo
to okoáo godziny 15:00, 16 maja, 1657
r. Byáa to wigilia Wniebowstąpienia
PaĔskiego.
Po Ğmierci przedziwne byáy koleje
jego ciaáa, jego doczesnych szczątków,
które to zagadnienie wymaga osobnego opracowania. UmĊczone ciaáo
zachowaáo siĊ w integralnym stanie,
nie rozpadáo siĊ, co zostaáo uznane
za cud. Beatyfikowany zostaá 30 paĨdziernika 1853 roku, za pontyfikatu
bá. Piusa IX. Kanonizacja miaáa miejsce w uroczystoĞü Zmartwychwstania PaĔskiego, 17 kwietnia 1938 r.,
a dokonaá jej Pius XII.
Ten wielki polski ĞwiĊty, w dniu
16 maja 1957 roku, zostaá dowartoĞciowany specjalną encykliką Piusa XII
„Invicti athletae Christi” (NiezwyciĊĪony bohater Chrystusowy), gdzie
pisze m. in.: „Wzdryga siĊ dusza na
wspomnienie wszystkich tych mąk,
które bohater Chrystusowy z niezáomnym mĊstwem i nieugiĊtą wiarą przecierpiaá” – „Jak wiĊc ten niestrudzony
apostoá Chrystusowy sam Īyá wiarą
i najgorliwiej szerzeniu wiary siĊ oddawaá, tak nie zawahaá siĊ dla obrony
tej wiary ojczystej Īycie swoje oddaü”.
Dalej pisaá Pius XII: „UwaĪalismy
za wskazane krótko i treĞciwie przedstawiü w tej encyklice gáówne zarysy
ĞwiĊtoĞci Andrzeja Boboli, by wszystkie po caáym Ğwiecie dzieci KoĞcioáa
nie tylko spoglądaáy na niego z podziwem, ale z podobną wiernoĞcią
staraáy siĊ naĞladowaü czystoĞü jego
nauki katolickiej, niezáomną jego
wiarĊ i to mĊstwo, z jakim aĪ do
mĊczeĔskiego koĔca walczyá o czeĞü
i chwaáĊ Chrystusową”.
Relikwie Ğw. Andrzeja Boboli
spoczywają w Warszawie, na Mokotowie przy ul. Rakowieckiej 61, w sanktuarium jego imienia. Dnia 13 marca
2002 roku Andrzej Bobola zostaá
ogáoszony drugorzĊdnym Patronem
Polski, wspólnie ze Ğw. Stanisáawem
Kostką. Z tej okazji polscy biskupi wystosowali specjalny List: ĝwiĊty
Andrzej Bobola patronem ewangelizacji w trudnych czasach. NadmieniĊ,
Īe gáównymi patronami Polski są:

NajĞwiĊtsza Maryja Panna Królowa
Polski, Ğw. Wojciech, biskup i mĊczennik oraz Ğw. Stanisáaw, takĪe biskup
i mĊczennik.
I tak przypomniawszy sobie Ğwiątobliwe Īycie Ğw. Andrzeja Boboli
stanĊliĞmy na progu warszawskiego
sanktuarium. PrzybyliĞmy spod sanktuarium strachociĔskiego, od miejsca
jego urodzenia, gdzie ĝwiĊty ów
odbiera wielką czeĞü, do sanktuarium
narodowego. ĝwiątynia jest okazaáa,
nowoczesna, do której wchodzimy na
modlitwĊ. Obok trwa remont, huczą
betoniarki. Chcemy, aby ktoĞ z ojców
jezuitów nas oprowadziá, ale bezskutecznie; nie ma nikogo o czym poinformowaá nas uprzejmie máody
czáowiek zamiatający dziedziniec
koĞcioáa. KlĊkamy wiĊc przy trumnie
ĞwiĊtego MĊczennika, modlimy siĊ
we wáasnych intencjach, a takĪe
w intencji naszej Ojczyzny. Patrzymy
na szare ciaáo, które nie ulegáo rozpadowi mimo przeróĪnych kolei losu,
niekiedy bardzo niekorzystnych i nieprzychylnych dla niego. To teĪ jeden
z cudów, zjawisk trudnych do wytáumaczenia. Obchodzimy tĊ wielką ĞwiątyniĊ, kupujemy jakieĞ drobne pamiątki i wĞród skwaru poáudnia wyruszamy
do Niepokalanowa.
Pobyt w Niepokalanowie,
grodzie Maryi
Jadąc do Niepokalanowa, zwyczajem poprzednich nawiedzin, po drodze przedstawiam w skrócie Īyciorys
Ğw. Maksymiliana Kolbego, twórcy
Niepokalanowa, zwanego nieraz

grodem Maryi. Droga nie jest zbyt
odlegáa od Warszawy, bo okoáo 45
kilometrów. Jest wczesne popoáudnie,
gorąco.
Krótki rys biograficzny
Ğw. Maksymiliana Kolbego
(1894 – 1941)2 .
Rajmund Kolbe, bo takie jest jego
prawdziwe nazwisko, urodziá siĊ
08.10.1894 roku, w ZduĔskiej Woli.
Jego rodzice zajmowali siĊ tkactwem.
Szukając pracy na krótko zatrzymali siĊ
w àodzi, a potem w Pabianicach, gdzie
maáy Mundek spĊdziá dzieciĔstwo.
Uczyá siĊ w domu, przez rok chodziá
do szkoáy handlowej, a potem wraz
ze swoim starszym bratem zacząá naukĊ we Lwowie, w maáym seminarium
u franciszkanów. W 1910 roku
obydwaj wstąpili do tego zakonu.
W zakonie Rajmund otrzymaá imiĊ
zakonne Maksymilian. W 1912 roku
zostaá wysáany na studia do Rzymu,
które ukoĔczyá z dwoma doktoratami,
z filozofii teologii. W roku 1918,
w Rzymie, przyjąá ĞwiĊcenia kapáaĔskie. Rok póĨniej wróciá do Polski,
gdzie jako profesor podjąá wykáady
we franciszkaĔskim seminarium w Krakowie. Po roku zachorowaá na gruĨlicĊ i musiaá przerwaü te zajĊcia.
BĊdąc w Rzymie, w roku 1917, wraz
ze swoimi kolegami zaáoĪyá stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej,
którego idee szerzyá po powrocie do
kraju. Jako zadanie stawiaá sobie bardziej Ğwiadome przeĪywanie wiary,
a przede wszystkim „nawrócenie
(C.d. na s. 10)
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(C.d. ze s. 9)
i uĞwiĊcenie wszystkich pod opieką
i za przyczyną Niepokalanej”. Aby te
szczytne idee docieraáy do jak najszerszego krĊgu wierzących, juĪ na początku 1922 roku, zacząá wydawaü
miesiĊcznik „Rycerz Niepokalanej”.
Po przejĞciu do Grodna, zorganizowaá
tam wydawnictwo, a miesiĊcznik
cieszyá siĊ wielką popularnoĞcią
i poczytnoĞcią. W roku 1927 zaáoĪyá
klasztor i wydawnictwo Niepokalanów. Od 1935 roku zacząá wydawaü tani
dziennik katolicki „Maáy Dziennik”.
W roku 1930 wyjechaá do Japonii i tam,
co przerasta moĪliwoĞci czáowieka, juĪ
wkrótce zacząá wydawaü po japoĔsku
„Rycerza Niepokalanej”. ZaáoĪyá tam
takĪe „JapoĔski Niepokalanów”.
MyĞlaá o podobnej dziaáalnoĞci
w Chinach i Indiach. W roku 1936 wraca jednak do Polski, aby objąü
patronat i kierownictwo nad Niepokalanowem. Klasztor ten podczas
jego tam pobytu staá siĊ najwiĊkszym
klasztorem w katolickim Ğwiecie.
Mieszkaáo w nim i uĞwiĊcaáo siĊ okoáo
siedmiuset zakonników i kandydatów. ĩycie tam byáo bardzo surowe
i ubogie.
Wojna sprawiáa, Īe ta prĊĪnie
rozwijająca siĊ dziaáalnoĞü zostaá
zahamowana. Zakonnicy udali siĊ
w swoje strony, do innych domów
zakonnych czy rodzinnych w przypadku kandydatów, a w klasztorze zostaáo ich tylko czterdziestu, wraz z o. Maksymilianem. 19 wrzeĞnia 1939 roku

zostali po raz pierwszy aresztowani.
Po ich uwolnieniu o. Maksymilian
zacząá organizowaü pomoc dla uchodĨców i bezdomnych i poĞwiĊciá siĊ
pracy duchowej wĞród swoich wspóábraci. 17 lutego 1941 roku, wraz z czterema swoimi najbliĪszymi wspóápracownikami, znów zostaá aresztowany
i osadzony najpierw na Pawiaku,
a potem w Auschwitz, gdzie otrzymaá
numer obozowy 16670. Najbardziej
znanym wydarzeniem z jego Īycia jest
ofiara jaką záoĪyá w obozie zagáady za
Franciszka Gajowniczka, ojca rodziny.
Zostaá dobity zastrzykiem kwasu
fenolowego w dniu 14 sierpnia 1941
roku, w wigiliĊ WniebowziĊcia NMP..
Paweá VI, w dniu 17 paĨdziernika
1971 roku, ogáosiá go báogosáawionym,
a Jan Paweá II kanonizowaá go
10 paĨdziernika 1982 roku.
Sanktuarium w Niepokalanowie
Niepokalanowskie sanktuarium
odbiega od potocznego rozumienia
sanktuarium. Jesienią 1927 roku
o. Maksymilian wraz ze swoimi wspóábraümi zakonnymi, 45 km od Warszawy, na teresiĔskich polach, zacząá budowaü prosty, skromny franciszkaĔski
klasztor, z zamiarem szerzenia chwaáy
Matki BoĪej Niepokalanie PoczĊtej.
Pierwszą MszĊ ĞwiĊtą w prostym,
ubogim baraku, odprawiá 12 listopada
1927 roku. Wokóá roztaczaáo siĊ
Ğciernisko. DziĞ ta kaplica stanowi najstarszy obiekt klasztorny, który

Bazylika Mniejsza w Niepokalanowie

pociąga niejednego swoją prostotą
i tchnie ĞwiĊtoĞcią Īycia ĞwiĊtego
ZaáoĪyciela.
Niepokalanów, to miejscowoĞü,
której nazwĊ nadaá o. Maksymilian.
Pierwotna nazwa, to Paprotnia.
DziĞ to sanktuarium niepokalanowskie
Ğciąga wielu pielgrzymów, którzy chcą
siĊ modliü w bazylice NajĞwiĊtszej
Maryi Panny WszechpoĞredniczki
àask, a takĪe wejĞü, choüby na
moment, do celi zakonnej o. Maksymiliana, zobaczyü warunki w jakich
Īyá, pracowaá i uĞwiĊcaá siĊ.
W posáudze sáowa Ğw. Maksymilian Kolbe, wielki nacisk káadá na sáowo drukowane, które dziĊki wydawnictwu mogáo docieraü do wielu
czytelników. To byá rodzaj ewangelizacji. Tak jest po dzieĔ dzisiejszy,
bowiem w Niepokalanowie funkcjonuje wydawnictwo, które wydaje „Rycerza Niepokalanej”, a takĪe ksiąĪki
o tematyce religijnej. Dziaáa Telewizja
Niepokalanów. Jest to rodzaj nowej
ewangelizacji.
Centralne miejsce w Niepokalanowie zajmuje jednak Ğwiątynia,
która zostaáa zaprojektowana przez
inĪ. Arch. Zygmunta Gawlika. Na 47 –
metrowej wieĪy umieszczone są cztery tarcze zegarowe, piąta w koĞciele,
który to mechanizm odmierzający czas
zaprojektowaá brat zakonny Wawrzyniec PodwapiĔski, a wykonali bracia
zegarmistrze z br. Wáodzimierzem
Báaszczykiem na czele. Na wieĪy są teĪ
cztery dzwony.
W Ğwiątyni, której od 1980 roku
przysáuguje tytuá bazyliki mniejszej,
znajduje siĊ figura Matki BoĪej Niepokalanej oraz figury ĞwiĊtych franciszkaĔskich i wielkich czcicieli Matki
BoĪej. Wielce charakterystyczne są
drzwi bazyliki, gdzie na 24 páaszczyznach znajdują siĊ páaskorzeĨby przedstawiające wizerunki Matki BoĪej
z najwiĊkszych sanktuariów maryjnych Ğwiata. Jest to dzieáo brata, Maurycego Kowalewskiego. Jest teĪ kaplica Ğw. Maksymiliana Marii
Kolbego. W tejĪe Ğwiątyni znajduje siĊ
wiele znaków czy symboli upamiĊtniających waĪne wydarzenia z dziejów
naszego Narodu oraz wybitne postacie KoĞcioáa, które rozwijaáy kult Matki BoĪej, jak Sáuga BoĪy Stefan kardynaá WyszyĔski. 18 czerwca 1983 roku
w Niepokalanowie goĞciá Jan Paweá II.
Wtedy powiedziaá m. in. „Niepokalanów: wielki warsztat franciszkaĔskie-
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go apostolstwa”. To, co tu zapisaáem,
to bardzo pobieĪna relacja, gdyĪ do
tego sanktuarium trzeba przyjechaü na
dáuĪej, trzeba próbowaü zanurzyü siĊ
w modlitwie do Niepokalanej
przez wskazówki dawane przez Jej
wielkiego czciciela, Ğw. Maksymiliana.
WiĊcej usáyszymy z ust przewodników.
Okoáo godziny 14:00 jesteĞmy juĪ
w „grodzie Maryi” – Niepokalanowie.
Siostry czekają juĪ z ciepáym obiadem.
Otrzymujemy takĪe klucze do „swoich”
pokoików bardzo czystych, schludnych, z áazienką. Luksus, jak na
pielgrzymów.
O godzinie 15:30 jesteĞmy umówieni z przewodnikiem, o. Andrzejem,
którzy przybliĪy nam to niecodzienne
miejsce. Bardzo Īyczliwy, uĞmiechniĊty, potrafiący zaĪartowaü, wita nas
z wielką otwartoĞcią. Opowiada:
w 1927 roku przybyá tu o. Maksymilian Kolbe, franciszkanin. KsiąĪe
Jan Drucki – Lubecki ofiaruje franciszkanom teren pod budowĊ klasztoru.
O. Kolbe postanowiá, Īe miejsce to
bĊdzie poĞwiĊcone Niepokalanej
i dlatego widnieje tu figura Matki BoĪej Niepokalanej z Cudownego Medalika. Skąd siĊ wziąá ów Cudowny Medalik? – pyta nasz Przewodnik.
Kolebką powstania Cudownego
Medalika jest Francja, gdzie siostra
zakonna Katarzyna Laboure, szarytka, 27 listopada 1830 roku, miaáa wizjĊ
Niepokalanej. Kiedy patrzymy na
figurĊ Matki BoĪej w gáównym oátarzu, to widzimy, jak stopa Maryi wsparta na kuli ziemskiej depcze gáowĊ wĊĪa.
Z rąk Madonny wypáywają promienie.
Kiedy Ğw. Katarzyna, osoba niewyksztaácona, zapytaáa, co oznaczają
te promienie, usáyszaáa, Īe są to áaski,
które dniem i nocą spáywają na biednych grzeszników. Ojciec Maksymilian
przejąá siĊ bardzo tymi objawieniami,
a szczególnie zdaniem, które wypowiedziaáa Niepokalana, Īe kaĪdy, kto
bĊdzie nosiá ten Medalik, Ona bĊdzie
go miaáa w szczególnej opiece.
O. Kolbe przez caáe swoje Īycie
nosiá na szyi ten Medalik. Przy sobie
miaá takĪe niewielki portfelik, gdzie
nosiá te medaliki, aby je wrĊczaü
napotkanym ludziom. Te Cudowne
Medaliki nazywaá „kulką Niepokalanej”, która razi nieprzyjaciela, szatana. Posáuchajcie – mówi o. Andrzej –
co pisaá o. Maksymilian na ten temat:
„Teraz w epoce Niepokalanego PoczĊ-

ĝw. Maksymilian wychodzi naprzeciw pielgrzymów

cia, NajĞwiĊtsza Maryja Panna daáa
ludzkoĞci Cudowny Medalik, który
niezliczonymi cudami uzdrowieĔ
i szczególnie nawróceĔ, potwierdziá
niebieskie swe pochodzenie. Sama
Niepokalana objawiając go obiecaáa
wszystkim, co go nosiü bĊdą bardzo
wiele áask. PoniewaĪ nawrócenie
i uĞwiĊcenie jest BoĪą áaską Medalik
Cudowny bĊdzie najlepszym Ğrodkiem
do osiągniĊcia naszego celu. Dlatego
stanowi on pierwszorzĊdną broĔ. Jest
to „kulka”, którą godzi wierny rycerz
w nieprzyjaciela, tj. záo, ratując tym
samym duszĊ”. Tak wiĊc jest to „kulka
Niepokalanej”. Nie wyobraĪam sobie
pielgrzyma - mówi nasz Przewodnik –
któryby opuszczając to miejsce,
nie zabraá ze sobą Cudownego Medalika, tej „kulki Niepokalanej” dla siebie czy swoich bliskich.
Ale popatrzymy na oátarz. Maryja
nie zatrzymuje uwagi na samej sobie,
ale gdy na Nią patrzymy, to przed
Jej dáoĔmi ukazuje siĊ tabernakulum
i przepiĊkny krzyĪ podparty czterema
rybami, otoczony siecią. Jest to
bardzo piĊkny symbol ewangeliczny,
który mówi, Īe kaĪdy z nas jest w sieci
KoĞcioáa taką rybką, która czasem
przez grzech z niej umyka. I teraz
zobaczcie – mówi dalej – w poáowie
tych rybek Synowi BoĪemu pomaga
Matka. Gdy siĊ zdarzy, Īe ktoĞ
„wypáynie” z tej sieci, trzeba zwracaü
siĊ do Maryi Ucieczki grzeszników,
jak nazywamy Ją w Litanii loretaĔskiej.
Przechodzimy do oátarza Ğw. Józefa, cieĞli i rzemieĞlnika. Józef zapracowany, wsparty jest o piáĊ. Jest z Dzieciątkiem Jezus. Przychodzą do tego

ĝwiĊtego róĪne stany i zawody,
niosąc owoce swojej pracy i prosząc
o báogosáawieĔstwo, o wstawiennictwo u Jezusa. Przychodzą rolnicy,
rzemieĞlnicy, a nawet maáe dzieci.
Po stronach oátarza znajdują siĊ dwie
mozaiki: Niepokalane Serce Maryi
i NajĞwiĊtsze Serce Pana Jezusa.
Stajemy takĪe przed mozaiką upamiĊtniającą chrzest Polski za czasów
Mieszka, w roku 966. W roku 1966
przeĪywaliĞmy Milenium czyli Tysiąclecie Chrztu Polski. Czytam napis
na tej mozaice: „Mesco dux baptizatur
– Polonia semper fidelis – 966 – 1966;
KsiąĪĊ Mieszko przyjmuje chrzest –
Polska zawsze wierna. 15 sierpnia,
w tym roku, telewizja Polska pokazaáa
te obchody, które za czasów komunistycznych budziáy tak gorące spory,
kiedy sączyá siĊ jad nienawiĞci,
oskarĪający KoĞcióá i Prymasa
WyszyĔskiego o uzurpacjĊ przejĊcia
wáadzy i obalenia komunizmu. W związku z tym Jubileuszem bracia zakonni
wykonali piĊkną marmurową chrzcielnicĊ z miedzianą kopuáą, którą podnosi siĊ w trakcie udzielania sakramentu
chrztu. Przed tym oátarzem znajduje
siĊ takĪe swoista „relikwia” – skromny tron, na którym zasiadaá Jan Paweá
II w czasie pobytu w Niepokalanowie.
DziĞ na tronie „zasiada” w swoim
portrecie. O. Andrzej, nasz przewodnik, wyraziá nadziejĊ, Īe nastĊpca
Jana Pawáa II, papieĪ Benedykt XVI,
ogáosi
go
báogosáawionym.
Na tym tronie obecnie nikt
nie zasiada.
(C.d.n.)
Ks. Andrzej Skiba
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Pielgrzymowanie – drogą wiary,
nadziei i miáoĞci.
Pielgrzymowanie jest drogą wiary wyraĪonej w zaparciu siĊ samego
siebie, by dotrzeü do upragnionego
celu. Tak czĊsto są okreĞlane pielgrzymki. Ale czy tylko to jest istotne?. Owszem trud i poĞwiĊcenie są nieodáącznym elementem na pątniczym
szlaku, ale przecieĪ takie jest zaáoĪenie
pielgrzymki. To poĞwiĊcenie jest czĊsto wyrazem miáoĞci. Tak byáo w przypadku naszej pielgrzymki, która juĪ tradycyjnie wyruszyáa 15 sierpnia, by
oddaü hoád Pani Starowiejskiej. By
nasza droga przebiegáa bez Īadnych
przeszkód konieczne jest BoĪe báogosáawieĔstwo, dlatego gromadzimy siĊ
w naszej sanockiej Farze, zacząü ten
dzieĔ po BoĪemu.
Mimo Īe jest godzina 4 rano nie
przeszkadza to naszemu proboszczowi ks. Andrzejowi Skibie, by byü razem z nami. Ks. proboszcz przypomina jak piĊknym zwyczajem jest
pielgrzymowanie do sanktuariów Maryjnych. PrzecieĪ jest ono od wieków

polecamy nas samych prosząc byĞmy
zawsze mogli nieĞü Jezusa drugiemu
czáowiekowi tak jak Maryja zaniosáa
Go ElĪbiecie. I tak w zadumie nad naszym Īyciem dochodzimy do miejsca
odpoczynku. Tutaj nasza wiara zostaáa wystawiona na próbĊ, gdy z nieba
zaczĊáy spadaü delikatne krople deszczu. Nasza grupa okazaáa siĊ wspólnotą wielkiej wiary, poniewaĪ nikt nie
wątpiá w opiekĊ Maryi nad nami, wiĊc
nie wyciągaliĞmy naszej przeciwdeszczowej artylerii. Warto dodaü Īe
chyba nigdy siĊ nie zdarzyáo by
w czasie naszego pielgrzymowania
do Starej Wsi padaá deszcz.
Po uzupeánieniu páynów i kalorii
wyruszmy w dalszą drogĊ. Krocząc
ze Ğpiewem na ustach w oddali dostrzegamy siostrzane pielgrzymki
z sanockich parafii z Dąbrówki, oraz
z Chrystusa Króla. I tak w atmosferze
radoĞci i modlitwy podąĪamy dalej.
W tradycji polskiej uroczystoĞü
WniebowziĊcia NajĞwiĊtszej Maryi

Pielgrzymi wyruszają do Starej Wsi

związane z polską tradycją.
Po sáowach powitania i uroczystym báogosáawieĔstwie wyruszamy
w drogĊ. KaĪdy z nadzieją spogląda
w niebo wypatrując gwiazd, co by
oznaczaáo, Īe páaszcze przeciwdeszczowe nie bĊdą nam potrzebne. Obraz
nieba daá nam nadziejĊ. Ze Ğpiewem
na ustach kroczymy po ulicach Sanoka, dając tym samym wyraz naszej wiary wobec innych mieszkaĔców naszego miasta. Krokiem Īwawym i wesoáym
podąĪamy w stronĊ Jurowiec gdzie tradycyjnie mamy swój pierwszy postój.
Na tym odcinku drogi rozwaĪając
tajemnice radosne róĪaĔca ĞwiĊtego,

Panny nosi nazwĊ Matki BoĪej Zielnej, stąd w naszej wspólnocie pojawiają siĊ wianki i bukiety zióá z pobliskich áąk, które zostaną poĞwiĊcone
podczas uroczystej mszy. Na tym etapie BoĪemu miáosierdziu i Maryi
szczególnie polecamy osoby i rodziny w których pojawia siĊ problem
alkoholizmu.
Pielgrzymowanie jest takĪe drogą miáoĞci. Jednym z jej przejawów
jest dobroü ludzi wspomagających
pątników. My szczególnie tej dobroci doĞwiadczamy w miejscu naszego
odpoczynku, czyli w parafii Grabownica. Jak co roku tamtejszy ks. pro-

boszcz i parafianie goszczą nas iĞcie
po królewsku. Wielka ĪyczliwoĞü okazywana nam w tej parafii napeánia nas
wielkim optymizmem, a specjaáy przygotowane do uzupeánienia naszych siá
powodują pojawienie siĊ uĞmiechu na
twarzach tych którzy szczególniej doĞwiadczyli trudów drogi. Dodatkowo
ĞwiadomoĞü wsparcia modlitewnego
ze strony tamtejszej wspólnoty parafialnej powoduje zapomnienie wszelkich trudów. Z naszej strony ofiarujemy najwiĊkszy dar miáoĞci wobec
drugiego czáowieka – naszą modlitwĊ.
Innym wyrazem miáoĞci jest wiara, Īe
Syn nigdy nie odmawia swej Matce.
Powierzając Maryi nasze intencje ufamy, Īe wyprosi ich wysáuchanie u swego Syna – Jezusa Chrystusa.
Przed nami ostatni etap drogi. Pielgrzymowanie robi siĊ coraz trudniejsze ze wzglĊdu na wiĊkszy ruch uliczny i zmĊczenie. Jednak siostry
pielgrzymkowe (którym bardzo dziĊkujĊ) posáugujące nam przez swój
Ğpiew nie dają nam myĞleü o zmĊczeniu, dodatkowo radoĞü oglądania pojawiającego siĊ na horyzoncie starowiejskiego sanktuarium napawa nas
optymizmem. Przedzierając siĊ przez
táumy pielgrzymów docieramy do celu
którym jest cudowny obraz Maryi
w starowiejskim sanktuarium.
ZwieĔczeniem naszej drogi jest
uroczysta Msza ĞwiĊta pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Biaáogáowskiego. Ks. bp w homilii wskazuje, Īe
uroczystoĞü WniebowziĊcia jest najdoskonalszym ĞwiĊtem Maryjnym. To
dzieĔ umiáowany przez pielgrzymów
zmierzających do róĪnych sanktuariów
Maryjnych. Porównując pielgrzymowanie do ludzkiego Īycia ks. bp stwierdza, Īe do osiągniĊcia ostatecznego
celu jakim jest Ojczyzna Niebieska niepotrzebne jest obciąĪanie siĊ niepotrzebnym ciĊĪarem. Pielgrzymkowi
weterani dobrze wiedzą czym grozi
ciĊĪki, czasem niepotrzebny bagaĪ
podczas drogi. Powoáując siĊ na obrazy KrzyĪa, Ewangeliarza i ikony Bogurodzicy kaznodzieja przypomina
o ciągáej obecnoĞci Boga w Ğwiecie
i koniecznoĞci podąĪania za Najlepszym Przewodnikiem na drogach ludzkiego Īycia – Jezusem Chrystusem.
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Po zakoĔczonych uroczystoĞciach posileni przy Stole PaĔskim
udajemy siĊ w drogĊ powrotną do
naszych domów. Pojawia siĊ jednak
pytanie: A co z drogą nadziei? OtóĪ
droga nadziei wyraĪa siĊ przede
wszystkim w tym, Īe nasz trud nie poszedá na marne, Īe nasze intencje zostaną wysáuchane, a my sami dostąpimy przemiany Īycia. Jest jeszcze inna
droga nadziei towarzysząca pielgrzymom, to nadzieja, Īe za rok wszyscy
razem ponownie siĊ spotkamy by móc
na nowo odbyü „duchową podróĪ” do
stóp kochającej Matki. Tego wszystkim pielgrzymom z caáego serca ĪyczĊ
i... do zobaczenia za rok!!!
Kl. Grzegorz Kwitek.

Rozpoczyna siĊ Eucharystia przy Bazylice Starowiejskiej

MĉKA PAēSKA.
wedáug Caáunu TuryĔskiego
(C.d. z poprzedniego numeru)
Koronowanie cierniem
„A Īoánierze uplótászy koronĊ
z cierni, wáoĪyli Mu ją na gáowĊ
i okryli Go páaszczem purpurowym.”
(J 19,2).
Na Caáunie „gáowa ukazuje ponad
50 maáych gáĊbokich ran, które Ğwiadczą o obecnoĞci korony cierniowej.
WiĊksze plamy odpowiadają dokáadnie miejscom, gdzie znajdowaáy siĊ
Īyáy i tĊtnice, co oddala moĪliwoĞü
faászerstwa, poniewaĪ np. w Ğrednio-

wieczu nie znano krwioobiegu”.
„Caáun TuryĔski nie pozostawia
tutaj cienia wątpliwoĞci. Pozwala
domyĞlaü siĊ istnienia korony
w ksztaácie heámu, która pokrywaáa
caáą gáowĊ mĊĪczyzny, od czoáa
aĪ do karku”.
„W tej czĊĞci gáowy, peánej zakoĔczeĔ nerwowych i duĪej iloĞci naczyĔ
krwionoĞnych, ból spowodowany
przez koronĊ, opierającą siĊ o krzyĪ,
a wiĊc wbijającą siĊ przy kaĪdym ruchu, byá na pewno nie do zniesienia”.

Od lewej: PaĔstwo Niemcowie - organizatorzy ekspozycji, Pani Anna Krogulska misjonarka oraz ks. Proboszcz Andrzej Skiba na tle Caáunu

Na Caáunie po prawej stronie czoáa katowanego czáowieka moĪna
zauwaĪyü znaczny upáyw krwi dosyü
gĊstej w ksztaácie cyfry „3”. „Wiadomo, Īe w tej czĊĞci ciaáa, u wielu osób
wystĊpuje dosyü duĪa Īyáa, która przy
wielkim wysiáku znacznie siĊ rozszerza. Jeden z cierni prawdopodobnie
przedziurawiá tĊ ĪyáĊ a badania anatomiczne potwierdzają tĊ tezĊ powodując ciągáe krwawienie, nawet po
wyciągniĊciu przedmiotu, który
powodowaá ranĊ”.
„Krwotoki spowodowane przez
koronĊ cierniową, a nastĊpnie powstaáe z nich skrzepy, są oczywiste”24
i niemoĪliwe jest, aby mogáy zostaü
wymyĞlone przez jakiegokolwiek
Ğmiertelnika.
Trzy upadki
„Jezus upada po raz pierwszy...
Jezus upada po raz drugi... Jezus
upada po raz trzeci” (Droga KrzyĪowa, Stacja III, VII i IX)
Ewangelie nie wspominają o tych
trzech upadkach, których doĞwiadczyá
Pan Jezus w drodze na KalwariĊ,
ale przekazuje nam to Tradycja.
Dlatego zostaáy one wáączone do
Drogi KrzyĪowej.
Te upadki „potwierdza w wyraĨny
sposób Caáun. Czáowiek z Caáunu
ma kolana zranione w wyniku
gwaátownego upadku na kamieniste
(C.d. na s. 14)
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do poprzeczki krzyĪa.
Gdzie zostaáy umieszczone gwoĨdzie? Nie na Ğrodku
dáoni, jak to zazwyczaj widaü na
rozpowszechnionej ikonografii.
Badania specjalistów udowodniáy bowiem, Īe to miejsce byáo
zbyt sáabe, Īeby wytrzymaü
ciĊĪar ciaáa dorosáego czáowieka. Zatem gdzie? MiĊdzy dáonią
a przedramieniem, w miejscu
znanym w anatomii pod nazwą
„szczelina Destota” (nadgarstek). „W tym miejscu gwóĨdĨ
wchodzi z wiĊkszą áatwoĞcią,
nie ramiąc Īadnej koĞci, i utrzymuje siĊ áatwo i pewnie na
miejscu. (...) Oglądając Caáun,
moĪemy zauwaĪyü, Īe wielki
skrzep krwi odpowiadający
ranie ramienia znajduje siĊ
dokáadnie w okolicy tego
PapieĪ Jan Paweá II modli siĊ miejsca”.
przed Caáunem TuryĔskim
Przebijając miejsce znajdujące siĊ miĊdzy dáonią a przed(C.d. ze s. 13)
podáoĪe. Lewe kolano jest brudne od ramieniem, gwóĨdĨ powodowaá „ból
ziemi zmieszanej z krwią, Zadrapania nie uo opisania, przenikliwy, który
znajdujące siĊ na nosie równieĪ są za- promieniowaá na palce, wznosiá siĊ jak
brudzone kawaákami ziemi - znak, ognisty jĊzyk aĪ do áopatki i przenikaá
Īe twarz Jezusa uderzyáa o nią gwaá- do mózgu. Dobrze wiadomo, Īe najtownie. (...) Nie mogąc zamortyzowaü bardziej nieznoĞny ból jakiego czáosiáy upadku rĊkami, przywiązanymi wiek moĪe doĞwiadczyü, powstaje
do poprzeczki, którą Chrystus niósá w wyniku zranienia jednego z wiĊkna barkach, gáowa Jezusa musiaáa szych splotów nerwowych. Jezus
nieuchronnie uderzaü z caáej siáy bĊdzie to znosiá jeszcze przez trzy
o kamieniste podáoĪe; poprzeczka godziny”.
NastĊpnie kat i jego pomocnik
napieraáa na gáowĊ silnie uderzając
w kark, przykryty cierniami. àatwo podnieĞli poprzeczkĊ z przybitym
zrozumieü dlaczego na wizerunku do niej Jezusem, aby ją umieĞciü na
z Caáunu kark pojawia siĊ tak straszli- palu, czyli na pionowym drzewcu
krzyĪa. Zadawaáo to ukrzyĪowanemu
wie zmasakrowany”.
niewypowiedziany ból.
UkrzyĪowanie
Podczas gdy Jezus wisiaá na krzy„ Tam Go ukrzyĪowano, a z Nim
dwóoh innych, z jednej i drugiej stro- Īu, utrzymując siĊ tylko dziĊkii przybitym do niego rĊkom, oprawcy zaczĊli
ny, poĞrodku zaĞ Jezusa.” (J 19,18)
Najpierw zdjĊli z Niego szaty. przybijaü jego stopy do drzewca krzyMusiaáo to spowodowaü straszliwy Īa. Przebili lewą stopĊ w taki sposób,
ból, poniewaĪ tkanina tuniki zascháa Īe gáówka gwoĨdzia wyszáa na podena ranach Boskiego ciaáa, przykleja- szwie stopy; ukáadając ją póĨniej
jąc siĊ do niego. Czasami, w podob- na grzbiecie prawej stopy w taki sponym wypadku, aby zdjąü tkaninĊ sób, aby gwóĨdĨ równieĪ ją przebiá,
przyklejoną do bardzo poranionego i wreszcie przyocowując obie,
ciaáa, konieczne jest zastosowanie jedna na drugiej, do drzewca krzyĪa.
ogólnego znieczulenia. „Ale dlaczego „Powieszenie za rĊce powoduje
tak dotkliwy i okropny ból nie prowa- u ukrzyĪowanych zespóá kontrakcji,
dzi w tym przypadku do omdlenia? które stopniowo przechodzą w skurTo dlatego, Īe caáy czas On [Jezus] cze miĊĞni. DosiĊga ono w koĔcu
panuje nad swoim mĊczeĔstwem, miĊĞni odpowiadających za oddychanie, uniemoĪliwiając wydech. Katowaa nawet nim kieruje”.
PóĨniej rzucili go na ziemiĊ, ni, nie mogąc opróĪniü páuc, umierają
ciągnąc go za ramiona, aby je przybiü przez uduszenie”.2'

ĝmierü
„Wtedy Jezus zawoáaá donoĞnym
gáosem: Ojcze, w Twoje rĊce powierzam ducha mojego. Po tych sáowach
wyzionąá ducha”. (àk 23,46)
„Obserwując Ğlady na Caáunie
widzimy, Īe na wizerunku miĊĞnie klatki
piersiowej są zwarte w spazmie,
przepona jest uniesiona i zaznacza siĊ
we wklĊsáoĞci brzucha. Jest to obraz
typowy dla gwaátownego zwarcia
miĊĞni, spowodowanego duszeniem
siĊ i gwaátowna chĊcią oddychania”.
„Nigdy nie mógábym uwierzyü
ani nawet wyobraziü sobie, Īe ukrzyĪowanie jest tak niemiáosierne i okrutne, jak pozwala nam to zrozumieü
Caáun TuryĔski swoim niemym
a zarazem niezwykle wymownym
jĊzykiem. (...) UkrzyĪowanie przewyĪsza pod wzglĊdem okrucieĔstwa
wszystko, co tylko moĪemy sobie
wyobraziü”.
ZakoĔczenie
W obliczu tego wszystkiego,
co udaáo nam siĊ przedstawiü,moĪna
zrozumieü przenikliwy komentarz
prof. Plinio Correa de Oliveiry:
„Caáun TuryĔski jest nieustającym
cudem. Pan Jezus dokonaá wspaniaáego aktu miáosierdzia, zwáaszcza jak na
nasze czasy, pozwalając, aby zdjĊcie
ukazaáo jego Boskie oblicze”.
„Jest on takim cudem, takim dowodem istnienia Naszego Pana Jezusa Chrystusa, takim dowodem Jego
zmartwychwstania i dowodem na to,
w co wierzymy, Īe moĪna byáoby S9bie
Īyczyü, aby we wszystkich Ğrodowiskach religijnych czĊĞciej mówiáo siĊ
o Cafunie TuryĔskim”.
„Jest w Nim majestat i godnoĞü
Czáowieka-Boga, które przejawiają siĊ
w bólu i poniĪeniu, z áagodnoĞcią
baranka, ale i z dumą lwa”.
„ZachĊcaábym wszystkich do posiadania piĊknej reprodukcji Caáunu
TuryĔskiego i przechowywania jej
miĊdzy swoimi poboĪnymi przedmiotami, aby ją kontemplowaü, podziwiaü
i rozwaĪaü nad tym wizerunkiem, poniewaĪ jest ono jak zdjĊcie Naszego
Pana Jezusa Chrystusa, l to zdjĊcie
przypomina nam o pewnych epizodach znajdujących siĊ w Ewangelii,
które dają nam pojĊcie o wielkoĞci
Naszego Odkupiciela”.
Prof. Plinio Maria Solimeo
Kapituáa Caáunu TuryĔskiego,
Turyn
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Pielgrzymując do Tronu
Jasnogórskiej Pani.
(C.d.z poprzedniego numeru)
Dziewiąty dzieĔ pielgrzymki tj.
12.07.06 r. rozpoczynamy o 5:30 modlitwą, dziĊkując za noc i prosząc
o szczĊĞliwy dzieĔ, bo:
„ Matko, która nas znasz, z dzieümi
swymi bądĨ Na drogach nam nadzieją
Ğwieü, z Synem Twym z nami idĨ”.
Temat dnia: „ Troska o potrzebujących”„Zwierciadáo sprawiedliwoĞci,
przyrzekamy pracowaü nad tym, aby
w OjczyĨnie naszej wszystkie dzieci
narodu Īyáy w miáoĞci i sprawiedliwoĞci, w zgodzie i pokoju, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie
byáo gáodnych, bezdomnych i páaczących. Wszyscy powinni byü dla siebie braümi. Takiej Ojczyzny daj nam
doĪyü, BoĪe!”
Pokonując 7,5 km dochodzimy do
miejscowoĞci KsiąĪ Wielki, gdzie przy
koĞciele p.w. ĝw. Wojciecha o godz.
7:30 rozpoczyna siĊ Msza Ğw., w której uczestniczą wszystkie grupy pielgrzymujące. PieĞĔ na wejĞcie:
„ Jasnogórska Pani, TyĞ nasza
hetmanką,
Polski TyĞ Królową i najlepszą
Matką”.
Intencja Mszy Ğw.: „O wiĊkszą naszą
wraĪliwoĞü na potrzebujących pomocy.” Patronem dnia jest biskup i mĊczennik Ğw. Brunon Bonifacy,
któremu ks. bp Adam Szal poleca
wszystkich, aby chroniá nas od niebezpieczeĔstw. W Sáowie BoĪym gáosi, Īe jesteĞmy wezwani do pielĊgnowania wiary. Chrystus Pan prowadzi
nas do tronu Matki, do BoĪego Ogrodu; „Bliskie jest Królestwo BoĪe,
nawracajcie siĊ i wierzcie w EwangeliĊ”
ChcĊ wywyĪszaü imiĊ Twe,
ChcĊ zaĞpiewaü Tobie ChwaáĊ
Panie dziĞ radujĊ siĊ,
Bo przyszedáeĞ, by mnie zbawiü.

Na pątniczym szlaku „Górka Skáonu”

Z nieba zstąpiáeĞ i chcesz prowadziü
mnie,
Na krzyĪu zmaráeĞ, by mój zapáaciü
dáug.
Z grobu wstaáeĞ i dziĞ nieba Królem
jesteĞ Ty,
ChcĊ wywyĪszaü imiĊ Twe!
PieĞnią tą koĔczy siĊ Eucharystia,
a przed nami dalsza droga i upalny
dzieĔ. Idziemy w skwarze do Mstyczowa, spoczywając dwa razy. Przy koĞciele p.w. WniebowziĊcia N.M.P.
Parafianie czĊstują nas obiadem, wszelakiego rodzaju ciastami i napojami,
których nam nigdy w drodze nie brakowaáo. Po obiezie i odpoczynku przed
nami WĊgrzynów 6 km i Obiechów
5 km, gdzie dochodzimy na godz. 18:30
pod koĞcióá p.w. Matki BoĪej i tu rozdzielają nam noclegi.
Ranek,10 dzieĔ naszego pielgrzymowania, tj. 13.07.06. rozpoczynamy
modlitwą w koĞciele i o godz. 6:15. ĩegnamy Obiechów wielbiąc Boga:
„Oto jest dzieĔ, który daá nam Pan
Weselmy siĊ i radujmy siĊ w nim”.
Dochodzimy do Rokitna, gdzie o godz.
8:30 przy koĞciele p.w. PodwyĪszenia
KrzyĪa rozpoczyna siĊ Msza Ğw.
Intencja: „AbyĞmy przezwyciĊĪali záo,
wybierali dobro”.
Patronami dnia są mĊczennicy Ğw.
Andrzej i Benedykt. Za ich przyczyną
ks. bp Adam Szal poleca wszystkie
rodziny, Īywych i zmaráych oraz dusze w czyĞücu cierpiące.
W homilii mówi o patronach dnia,
którzy swoim przykáadem i Īyciem dawali Ğwiadectwo jak iĞü i gáosiü Ğwiatu EwangeliĊ. Wspomina równieĪ o Ğw.
Janie z Dukli, pustelniku.Mamy wiernie sáuĪyü Bogu, nie wolno nam daü
siĊ uwieĞü pokusie, mamy przezwyciĊĪaü záo, a czyniü dobro. Hasáo Ğw.
Benedykta to: „Módl siĊ i pracuj”.
Po skoĔczonej Eucharystii spoĪywamy Ğniadanie przy koĞciele i po
godz. 10:00 przed nami dalsza droga,
którą pokonujemy ze Ğpiewem i modlitwą, dochodząc do koĞcioáa p.w. Ğw.
Wacáawa w Irządzach. Tu parafianie
szykują nam obiad i po godzinnej przerwie ruszamy do Sokolników na „NaboĪeĔstwo pojednania” ( zwane przeproĞką), które rozpoczyna siĊ
psalmem: „ BoĪe mój, BoĪe szukam

Ciebie i Ciebie pragnie dusza moja.”
Sáowo BoĪe gáosi ks. Jerzy Rojek, przytaczając sáowa Pana Jezusa z krzyĪa:
„Ojcze odpuĞü im, bo nie wiedzą, co
czynią”, „ ZaprawdĊ powiadam Ci, jeszcze dziĞ bĊdziesz ze mną w raju”, „Synu
oto matka twoja”, „BoĪe mój, BoĪe mój
czemuĞ mnie opuĞciá”, „PragnĊ”,
„ Ojcze w rĊce Twoje oddajĊ ducha
mego”.
Po skoĔczonym naboĪeĔstwie,
o godz. 17:45 wychodzimy i udajemy
siĊ do BliĪyc na noclegi.
Rankiem o godz. 5:45 wyruszamy
z modlitwą w dalszą drogĊ, pokonując
z przerwami niecaáe 14 km. Dochodzimy do Záotego Potoka i o godz. 11:00
rozpoczyna siĊ Msza Ğw. w koĞciele
p.w. Jana Chrzciciela.
Intencja Mszy Ğw.: „ AbyĞmy umieli
przebaczaü i dobrze czyniü innym”
PieĞĔ na wejĞcie: „ Jest zakątek na
tej ziemi” – my tam idziemy”
HomiliĊ gáosi ks. Pawlik – Ogólnopolski Duszpasterz ds. pielgrzymek.
Temat: „ Czy odkryáeĞ Chrystusa.”
Niech Eucharystia pomoĪe nam poznaü jeszcze gáĊbiej naszego Ojca,
a deszcz, który pada teraz, przynosi
ulgĊ spĊkanej ziemi, jak tu w Záotym
Potoku nasza wiara przynosi wszystkim radoĞü. Formularz ĞwiĊty mówi
o pojednaniu, a my proĞmy o miáosierdzie BoĪe dla nas i caáego Ğwiata.
WdziĊczni jesteĞmy Panu Bogu za dar
pielgrzymowania.
Po skoĔczonej Mszy Ğw. i lekkim
deszczyku na placu wokóá koĞcioáa,
spoĪywamy ostatni obiad pielgrzym
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BĊdziemy strzec ogniska domowego
Lecz Ty nam pomóĪ, Pani i Królowo.
PomóĪ wypeániü wszystkie przyrzeczenia W swoją opiekĊ przyjmij nas na
nowo.
Królowo Polski...

Grupa Ğw. Andrzeja w czasie podejĞcia na Jasną GórĊ

(C.d. ze s. 15)
kowy, którym ugoĞcili nas parafianie
i po póágodzinnym odpoczynku wyruszamy na trzy odcinki po 4 km. Dochodzimy na ostatni nocleg do Maáu
sów Maáych.
15.07.06. rankiem, o godz. 5:00 wyruszamy na ostatni 18-kilometrowy
szlak. Temat dnia: „ Odnawiamy ĝluby Jasnogórskie”. SzczĊĞliwie dochodzimy na Jasną GórĊ i o godz. 11:00
zostaje odprawiona Msza Ğw.
Intencja dziĊkczynna „Za dar pielgrzymowania oraz o wytrwaáoĞü i wiernoĞü
w wypeánianiu ĝlubów Narodu; „Gáosimy Ğwiatu z radoĞcią, Bóg jest miáoĞcią”, „Nie lĊkajcie siĊ, ja jestem
z wami”, „Trwajcie mocni w wierze”.
PieĞĔ na rozpoczĊcie:
„ Lud Twój Panie, lud pielgrzymi, prosi byĞ byá zawsze z nami. ByĞ na drodze do Królestwa, wzmacniaá serca
Swoim Ciaáem; ZostaĔ, zostaĔ wĞród
nas, o Panie mój”
W homilii ks. bp Adam Szal mówi:
Mamy tu na Jasnej Górze MatkĊ, jest
to Matka troskliwa, w tym siĊ wyraĪa
jej potĊga. Matko, o zranionym obliczu, w Twoje rĊce skáadamy siebie
i wszystkie drogie nam osoby. Tobie
ufamy. A podsumowaniem naszych
12-dniowych refleksji niech bĊdą sáowa pieĞni noszącej tytuá” ĝluby Jasnogórskie” A. Goáaszewskiej:
O wielka Matko Boga
i czáowieka
Tobie ojcowie nasi Ğlubowali,

Twojej opiece los caáego Ğwiata
Oraz Ojczyzny naszej powierzali.
DziĞ wielkie hasáa chcemy wcielaü
w Īycie, By niezáamane byáo dane sáowo, Chcemy wypeániaü wszystkie
przyrzeczenia, W Twoją opiekĊ oddaü
siĊ na nowo.
Królowo Polski przed Twym tronem
Odnowiü Ğluby nasze chcemy,
By jak przed laty znów powiedzieü,
ĩe przyrzekamy Ğlubujemy!
WiernoĞci wiary i KoĞcioáa
Za wszelką cenĊ strzec bĊdziemy.
Królowo Polski przyrzekamy,
Królowo Polski Ğlubujemy!
BĊdziemy broniü kaĪdej polskiej duszy, By daru áaski nigdy nie straciáa.
BĊdziemy czuwaü, by koáyska polska
Smutkiem i pustką nigdy nie Ğwieciáa.

Przy Twoim boku chcemy, chcemy
Maryjo, Walczyü z wadami polskiego
Narodu, Aby pod kaĪdym dachem,
kaĪdą strzechą,
Nie byáo páaczu i nie byáo gáodu.
Chcemy Īyü zawsze w zgodzie i pokoju, Chcemy, by miáoĞü wokóá panowaáa. Chcemy, Maryjo, aby caáa Polska
W Twoją opiekĊ dzisiaj siĊ oddaáa.
Na zakoĔczenie chciaáabym podkreĞliü, Īe z naszej grupy:
Jadwiga Jagoda 85 lat pielgrzymowaáa
15 raz,Zygmunt àakus 62 lata 10 raz,
Helena Starego 70 lat 7 raz ,Teresa Zarzeczny 59 lat 8 raz . Byáy równieĪ duĪo
máodsze pątniczki, które pielgrzymowaáy juĪ kilkanaĞcie razy.
DziĊkujemy Ci Matko i Królowo za
dar pielgrzymowania, i opiekĊ podczas
pielgrzymowania do Twojego Tronu.
Prosimy, wstawiaj siĊ za nami
i bądĨ orĊdowniczką u Twego Syna we
wszystkich naszych intencjach, które przynieĞliĞmy do Ciebie.
Pragniemy równieĪ zaprosiü
chĊtnych do wspólnego pielgrzymowania za rok.
àucja Rocha

Wspólna Msza Ğw. dla wszystkich pielgrzymków w Bazylice Jasnogórskiej

Redaguje zespóá: ks. Andrzej Skiba, ks. Tomasz Grzywna.
Korekta:Redakcja.
Redaktor techniczny: Stanisáaw Rocha.
Adres redakcji: ul. Grzegorza 5, 38-500 Sanok.
Wydawca: Parafia Przemienienia PaĔskiego w Sanoku Tel: 0 13 463 19 98.
Druk: www.drukpiast.com

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 35 (159) 27 sierpnia 2006 r.

