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„Z wnĊtrza bowiem, z serca
ludzkiego pochodzą záe myĞli. Caáe to
záo z wnĊtrza pochodzi i czyni
czáowieka nieczystym”.
Mk 7, 21 - 23
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Czy gáupota jest grzechem?
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus
mówi o tym, Īe wszelki grzech rodzi
siĊ w sercu czáowieka. NastĊpnie
podaje dáugą, licząca aĪ 13 pozycji,
listĊ grzechów, które szczególnie
niszczą ludzkie sumienie. Są to:
„záe myĞli, nierząd, kradzieĪe, zabójstwa, cudzoáóstwa, chciwoĞü,
przewrotnoĞü, podstĊp, wyuzdanie,
zazdroĞü, obelgi, pycha, gáupota”
(por. Mk 7,21). Wszystko rozpoczyna
siĊ od záych, poĪądliwych myĞli,
a koĔczy na gáupocie. Czy gáupota jest
wiĊc grzechem?
Niedawno pisaáem w tym miejscu
o mądroĞci w ujĊciu biblijnym i chrzeĞcijaĔskim. Przypominaáem, Īe jest to
umiejĊtnoĞü dobrego Īycia, które
prowadzi nas do ostatecznego celu.
W takim ujĊciu gáupota jest przeciwieĔstwem mądroĞci, jest taką postawą

czáowieka, która zamyka mu drogĊ
do wiecznego szczĊĞcia. To zupeána
nieumiejĊtnoĞü wybierania dobra.
To marnowanie czasu i áask
BoĪych, to trwonienie wszelkich siá
w podąĪaniu za záem. W takiej perspektywie gáupota bĊdzie jak najbardziej
grzechem, bĊdzie ogromną wadą,
czyli staáa skáonnoĞcią do popeániania záa.
Pan Jezus mówiá o mądroĞci i gáupocie w „przypowieĞci o dziesiĊciu
pannach” (Mt 25,1-13). Nowe táumaczenie Biblii záagodziáo nieco wymowĊ tej przypowieĞci. Táumacz z XVI
wieku, ks. Jakub Wujek, mówiá o „piĊciu pannach mądrych” i „piĊciu
gáupich”, Biblia Tysiąclecia zaĞ
oddaje to jako „piĊü rozsądnych”
i „piĊü nieroztropnych”. Tak czy
inaczej, „nierozsądny” to takĪe mniej

dobitny synonim przymiotnika
„gáupi”. Nierozsądne panny idąc
na spotkanie oblubieĔca nie zabraáy
oliwy do swoich lamp, za co zostaáy
surowo skarcone i nie wpuszczono ich
na ucztĊ weselną. Nie zabraü oliwy
do lamp to tak, jakby wyruszyü
w na bezdroĪa autem bez paliwa,
jakby wĊdrowaü przez pustyniĊ
bez grama wody, jakby próbowaü
zapaliü leĪące dáugo w wodzie
drewno.
W przeáoĪeniu na Īycie to wĊdrowaü przez czas, zapomniawszy dokąd
i po co siĊ idzie. To wiedzieü, Īe trzeba
iĞü w górĊ, a jednoczeĞnie cofaü siĊ
za byle jaką przyjemnoĞcią. To poáoĪyü siĊ bezradnie na ziemi, bo droga
stroma i daleka. To nurzaü siĊ
w grzechu, który oblepia jak smoáa
i nie daje oderwaü siĊ od niego.
To są przejawy lekkomyĞlnoĞci
i gáupoty, która moĪe byü jest
grzechem Ğmiertelnym.
Jak chroniü siĊ przed gáupotą,
zamykającą nam drogĊ ku wiecznoĞci?
Uczy nas tego dziĞ Ğw. Jakub (drugie
czytanie). „KaĪde dobro, jakie
otrzymujemy (…) zstĊpuje z góry,
od Ojca Ğwiateá” (Jk 1,17). „Przyjmujcie w duchu áagodnoĞci
zaszczepione w was sáowo” (Jk 1,21).
„Wprowadzajcie sáowo w czyn”
(Jk 1,,22) – jakĪe to piĊkne napomnienia! Przede wszystkim wszelkie dobro
i mądroĞü pochodzi od Ojca. W Niego
trzeba siĊ wpatrywaü i Jego sáuchaü,
przyjmowaü Jego sáowo i wypeániaü
je. I wreszcie peániü uczynki miáosierdzia (opieka nad potrzebującymi,
sierotamii wdowami – Jk 1,27a)
i chroniü duszĊ od záa (Jk 1,27b).
Kto wypeáni te nakazy uchroni
siĊ przed gáupotą prowadzącą
ku potĊpieniu.
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Nasze sanktuaria

Pielgrzymując do sanktuarium
Matki BoĪej àaskawej w HyĪnem
Tym razem nawiedzimy sanktuarium Matki BoĪej w HyĪnem, w miejscowoĞci leĪącej na trasie Dynów –
Rzeszów. Początki starej wioski dziĞ
trudno jest ustaliü. Pierwsza wzmianka o HyĪnem pochodzi z roku 1436.
Nazwa ta pochodzi – jak pisaá byáy
ks.
proboszcz
–
Tadeusz
Cisek, od prasáowiaĔskiego „chyb”
czy „chyĪa”, co oznaczaáo leĞne,
nĊdzne chaáupy. Widocznie
w tym miejscu, w tamtych
czasach, byáo tu duĪo lasów.
Początkowo ziemie te byáy
zamieszkane przez Rusinów,
, ale kasztelan przemyski,
Stanisáaw Wapowski, wáaĞciciel Dynowa i okolicznych
wiosek, osiedliá ich w Bachórzu. Po opuszczeniu HyĪnego przez Rusinów, zamieszkali tu wyznawcy KoĞcioáa
rzymskokatolickiego, którzy
wywodzili siĊ z jeĔców wziĊtych do niewoli czy teĪ ludzi
sprowadzonych z okolicznych miejscowoĞci, a takĪe
ĞwieĪo ochrzczonych. Pierwsza, drewniana Ğwiątynia,
byáa pod wezwaniem
Wszystkich ĝwiĊtych. KoĞcióáek ten byá postawiony
u podnóĪa góry, wiĊc czĊsto
byá naraĪony na wylewy niewielkiej rzeczki Tatyny, która
co jakiĞ czas toczyáa swoje
wody aĪ do tego koĞcióáka.
W roku 1592 kasztelanowa
przemyska, Katarzyna Wapowska, wystawiáa drugi koĞcióáek, tym razem juĪ na górce zwanej „Tatarską”, który dwa lata
póĨniej konsekrowaá biskup przemyski, Wawrzyniec GoĞlicki, pod wezwaniem Narodzenia NajĞwiĊtszej Maryi
Panny. Gáówny odpust jest obchodzony w ten dzieĔ, a wiĊc 8 wrzeĞnia.
JuĪ w tym koĞciele znalazá swoje
miejsce obraz Matki BoĪej podarowany przez fundatorkĊ.
Wioska ta nie byáa wolna od róĪnego rodzaju napadów czy skutków

Raz i drugi i trzeci ogieĔ zakáadano,
Rozpaliü i zapaliü nic nie dokazano.
Lecz natychmiast z obrazu skarania
doznali
Bo Maryja Jezusa sobie poprawiáa
Wzruszywszy siĊ, na prawo beráem
pogroziáa.
Z rąk wszystkich ogieĔ znikaá, starszemu duch w ciele,
DzieĔ siĊ zaĞ w noc przemieniá, strach powstaá w koĞciele.
Jak gdyby w nich biá piorun,
z koĞcioáa uciekli.
Haáay, haáay woáając, biegli
jak psy wĞciekli.
Ciaáo wodza porwali, jeĔców
porzucili
Trupa wedáug zwyczaju tu
z karczmą spalili.
Z koĞcioáa Īadnej rzeczy nic
sobie nie wziĊli
Tylko ksiąĪkĊ do Ğpiewu swą
szablą przeciĊli”.
To nie byá ostatni
napad Tatarów na HyĪne.
Do ostatniego doszáo 9 paĨdziernika, w roku 1672. Napadli
na plebaniĊ, ograbili ją,
a ks. proboszcz àukasz Jurkiewicz (1654 – 1692) ledwie
co Īycie zachowaá. Wielu
HyĪnian uprowadzili w jasyr.
TenĪe kronikarz zanotowaá,
Īe choü Tatarzy spalili okoliczne koĞcioáy, to hyĪneĔski zostawili: „Okoliczne koĞcioáy ta
horda spaliáa. Cudownie ich
Maryja w HyĪnem zaĞlepiáa”.
Oprócz napadów tatarObraz Matki Boskiej HyĪneĔskiej skich, koĞcióá ten z róĪnych
wotów i kosztownoĞci, wielo„Wpadászy w HyĪne, jak wĞciekli,
krotnie
áupili záodzieje, a i sam wraz
sáomy nanosili
z
latami
ulegaá coraz to wiĊkszemu
KoĞcióáek „Wszystkich ĝwiĊtych”
zniszczeniu.
pod górką spalili,
Nowy koĞcióá wybudowaá tamtejPrzypadli do drugiego na górze
szy
rodak, ks. Piotr Nawrotowski
nowszego
w
latach
1718 – 1746. Konsekracji tego
Gwaátownie, jakby chcieli zrobiü coĞ
koĞcioáa
pod wezwaniem Narodzenia
gorszego.
NajĞwiĊtszej
Maryi Panny (pozostaá
WiĊcej sáomy, Īe wiĊkszy, w koĞcióá
stary
tytuá)
dokonaá
ks. bp Wacáaw
nanosili,
Hieronim
Sierakowski,
dnia 29 sierpChcąc podpaliü, koĞcioáa ze sáomą
(C.d. na s.4)
nie spalili.
wojen. Napadali na nią Tatarzy, którzy
najpierw zburzyli stary koĞcióáek
stojący jeszcze u podnóĪa góry,
a potem przystąpili do niszczenia tego
nowego koĞcioáa, który usiáowali
spaliü w roku 1624. ks. Piotr Antoni
Nawrotowski w wierszowanej
kronice parafialnej tak opisuje to
wydarzenie:
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(C.d. ze s.3)
nia 1745 roku. Stanąá on w miejscu
dawnego koĞcioáa drewnianego.
Z biegiem lat koĞcióá ten trzeba byáo
rozbudowaü, gdyĪ wzrastaáa liczba
wiernych i dotychczasowy koĞcióá nie
mógá juĪ ich pomieĞciü. Rozbudowy
tego koĞcioáa w latach 1913 – 1914
dokonaá ks. Ignacy àachecki. Obok
koĞcioáa na piĊknie utrzymanym wzgórzu znajdują siĊ kapliczki, postawione
w roku 1934, a które nazywamy „dróĪkami”, w tym przypadku są to „DróĪki
Siedmiu boleĞci Matki BoĪej”.
Na uwagĊ zasáuguje wielka postaü
hyĪneĔskiej parafii, ks. Michaá Kochman, wielki kaznodzieja, który swoją
gorliwoĞcią i naboĪeĔstwem do Matki BoĪej przyczyniá siĊ do rozkwitu
tego sanktuarium. Z okolicznych
wiosek Ğciągaáy rzesze wiernych
na doroczny odpust. Wobec tak wielkiego napáywu pielgrzymów koĞcióá
nie mógá pomieĞciü wszystkich, wiĊc
w tym celu wokóá koĞcioáa, w latach
1973 – 1975, wybudowaá on wiatĊ,
a którą wobec jego nagáej Ğmierci dokoĔczyá nastĊpca, ks. Tadeusz Cisek.
Jest tam szeĞü sal noclegowych,
caáe zaplecze sanitarne, páytki posadzkowe, dobrze wyposaĪone wnĊtrze
tej kaplicy, oátarz i konfesjonaáy.

Początek kultu Matki BoĪej datuje
siĊ na rok 1592, kiedy to w drugim
koĞciele na górce, Katarzyna
Wapowska, umieĞciáa obraz Matki
BoĪej z Dzieciątkiem. Pisze ks. Tadeusz Cisek:
„Obraz Matki BoĪej jest namalowany techniką olejną na lipowej
desce o wymiarach 209 – 119 cm.
Na tle chmur, od doáu i po bokach
ciemnych, a ku Ğrodkowi i górze rozjaĞniających siĊ stoi na záotym sierpie
ksiĊĪyca – Maryja z Dzieciątkiem
na lewej rĊce i z beráem w prawej dáoni.
Suknia Matki BoĪej ma kolor wiĞniowy, niebieski páaszcz jest obramowany záotem. Wáosy w lokach spadają
na plecy i ramiona. Twarz Maryi z wyrazem macierzyĔskiej dobroci skierowana jest w stronĊ Dzieciątka,
które prawą rączką báogosáawi Ğwiat,
w lewej zaĞ trzyma ksiąĪkĊ. Obraz ten
powstaá przed rokiem 1590 i jest dzieáem nieznanego malarza. Od samego
początku obraz ten cieszyá siĊ wielką
czcią, a naboĪeĔstwa do Matki BoĪej
Ğciągaáy do HyĪnego wiernych
z okolicznych wsi”1 . Kult Matki BoĪej
HyĪneĔskiej wzmógá siĊ jeszcze
bardziej po napadach Tatarów i cudownym ocaleniu koĞcioáa. Obraz tan
zauwaĪyá w czasie wizytacji w roku

1699, biskup J. A. Doenhoff, który
w sprawozdaniu powizytacyjnym
napisaá: „Obraz ten ujmuje kaĪdego
kto naĔ patrzy, wdziĊkiem i piĊknoĞcią”. DziĊki temu, Īe byáa ksiĊga
otrzymanych áask i uzdrowieĔ,
ks. bp Wacáaw Sierakowski w roku
1747 ogáosiá obraz Matki BoĪej
z Dzieciątkiem jako sáynący áaskami.
Kult ten nadal siĊ rozwijaá i ks. bp
Anatol Nowak wystaraá siĊ w Rzymie
o dekret koronacyjny, który w dniu
13 marca 1932 roku, podpisaá ks. kardynaá Eugeniusz Pacelii, póĨniejszy
Pius XII. 8 wrzeĞnia 1932 roku,
ks. bp Anatol Nowak, w towarzystwie
ks. bpa Franciszka Bardy, ówczesnego sufragana przemyskiego i ks. bpa
Edwarda Komara z Tarnowa,
przy udziale 90 ksiĊĪy i okoáo 70 tys.
wiernych, koronowaá ten Obraz.
Bardzo uroczyĞcie obchodzone byáo
50 – lecie koronacji Matki BoĪej w roku
1982. W czasie dwudniowego odpustu, 8 i 9 wrzeĞnia, rozdano okoáo
20 tys. Komunii ĞwiĊtych. Podobnie
uroczyĞcie byáy przeĪywane takĪe inne
jubileusze, które zawsze gromadziáy
ogromne rzesze wiernych. Wielką rolĊ
w rozwoju kultu maryjnego, począwszy od roku 1991, odegraáa takĪe peregrynacja kopii Cudownego Obrazu

WnĊtrze KoĞcioáa w HyĪnem
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po rodzinach parafii. Swoistym
wotum dziĊkczynnym za dar czterechsetlecia obecnoĞci Maryi wĞród
HyĪnian, jest dzwon z podobizną
Matki BoĪej HyĪneĔskiej, wykonany
w roku 1992. Wyrazem szczególnej
opieki Matki BoĪej jest ksiĊga áask
i cudów, których jest sporo.
W koĞciele znajduje siĊ teĪ zabytkowa, kamienna chrzcielnica z roku 1592,
której fundatorką byáa Katarzyna
Wapowska.
Pisząc o HyĪnem wspomnĊ tylko,
Īe stąd pochodziá gen. Wáadysáaw
Sikorski, którego imiĊ nosi miejscowa
szkoáa. MoĪe znane jest powiedzenie
tego Generaáa, wielkiego Polaka:
„Bóg patrzy w moje serce. Widzi
i zna moje intencje oraz zamiary,
które są czyste i rzetelne. Jedynym
moim celem jest wolna, sprawiedliwa
i wielka Polska”.

KoĞcióá w HyĪnem wraz z otoczeniem

Jest tu dworek, w którym mieszkaá
przyszáy generaá, a ojciec jego byá
organistą w koĞciele.
Ks. Andrzej Skiba

1 T. Cisek, Sanktuarium Maryjne
w HyĪnem, w: Kronika Archidiecezji
Przemyskiej, lipiec – wrzesieĔ 1993,
z. 3, s. 377 n.

Odnowiony grobowiec
Przed wakacjami informowaliĞmy
na áamach naszej parafialnej gazetki
o stanie grobowca Ğp. ks. praáata
Antoniego PorĊbskiego, który przez
28 lat byá tutejszym proboszczem,
a spoczywa w grobowcu w Zagórzu.
Grobowiec byá bardzo zniszczony,
ale dziĊki wydatnej pomocy naszej
parafii oraz rodziny, zostaá on odnowiony, co prezentujemy na doáączonych zdjĊciach. Za udzieloną pomoc
rodzina skáada serdeczne „Bóg
zapáaü” wszystkim Parafianom.
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22 Niedziela zwykáa – 03.09.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe poáączone ze zmianą tajemnic odprawimy dziĞ
o godzinie 17:00. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki BoĪej, a szczególnie czáonków róĪ.
2. Jutro rozpoczyna siĊ nowy rok
szkolny. MáodzieĪ szkóá Ğrednich i gimnazjalną zapraszamy na uroczystą
MszĊ ĞwiĊtą na godzinĊ 8:30. Dzieci
ze Szkoáy Podstawowej Nr 2, zapraszamy na godzinĊ 9:30, po inauguracji
szkolnej, która rozpocznie siĊ tam
o godzinie 8:30. Na te Msze ĞwiĊte zapraszamy takĪe nauczycieli, wychowawców, rodziców, aby upraszaü BoĪe
báogosáawieĔstwo na czas nauki szkolnej i modliü siĊ o Ğwiatáo Ducha
ĝwiĊtego.

3. Jutro, w poniedziaáek, po Mszy
ĞwiĊtej wieczornej odbĊdzie siĊ spotkanie dla czáonów Klubu Inteligencji
Katolickiej oraz dla wszystkich chĊtnych. W drugie poniedziaáki miesiąca
odbywaü siĊ bĊdą spotkania dla
Akcji Katolickiej, a w trzecie poniedziaáki miesiąca dla Grupy Modlitwy Ğw.
Ojca Pio. Zapraszamy wszystkich
chĊtnych, którzy chcieliby naleĪeü
sdo którejĞ grupy.
4. Skáadka dzisiejsza przeznaczona
jest na seminarium duchowne w PrzemyĞlu, zaĞ skáadka z przyszáej
niedzieli na potrzeby parafialne.
Za ofiary skáadane na te cele, z serca
dziĊkujemy.

Prowadzenie modlitwy róĪaĔcowej przez
poszczególne RóĪe w miesiącu wrzeĞniu
05.09 – RóĪa 20 – bá. Ks. Jana Balickiego; prowadzi p. Anna PolaĔska
12.09 – RóĪa 21 – Matki BoĪej Ostrobramskiej; prowadzi p. Antonina
Holuka
19.09 – RóĪa 22 – ĝw. Zygmunta Gorazdowskiego; prowadzi p. Bronisáawa
KrystyĔska
26.09 – RóĪa 1 - ĝw. Michaáa Archanioáa; prowadzi p. Adam Nizioáek

Intencja ogólna na wrzesieĔ
Aby wszyscy, którzy korzystają ze Ğrodków spoáecznego przekazu,
czynili to w sposób Ğwiadomy i odpowiedzialny.

Intencja misyjna na wrzesieĔ
Aby dla caáego Ludu BoĪego na terenach misyjnych formacja staáa
miaáa priorytetowe znaczenie.

Intencje w tygodniu
4.09-10.09.2006 r.
Poniedziaáek, 4.09
6.30 + Ludwik, Stanisáawa (f),
Mieczysáaw.
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Katarzyna (greg.).
8.00 ........................................................
8.30 Msza Ğw. na rozpoczĊcie roku szkolnego dla szkóá Ğrednich.
9.30 Msza Ğw. na rozpoczĊcie roku szkolnego dla SP nr 2.
18.00 1. KIK
2. + Igor (greg.).
3. o Īycie wieczne dla zmaráych oraz
o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe dla
Īyjących czáonków Kóáka Rolniczego
w Sanoku.
Wtorek, 5.09
6.30 + Michaá Daniáów (początek greg.)
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Katarzyna (greg.).
8.00 ...........................................................
18.00 1. + Igor (greg.).
2. dziĊkczynna za nawiedzenie obrazu
Matki BoĪej CzĊstochowskiej od mieszkaĔców ul. Heweliusza 1 klatka 2 z proĞbą o báogosáawieĔstwo BoĪe dla rodzin
3. o zdrowie dla rodziny Radzickich
i o szczĊĞliwą podróĪ i pobyt za granicą
ĝroda, 6.09
6.30 + Igor (greg.)
7.00 + Michaá (greg.)
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.)
8.00 + Franciszek, Janina, Bronisáaw,
Franciszek.
18.00 1. + Katarzyna (greg.)
2. o báogosáawieĔstwo BoĪe dla sióstr
z róĪy 7 Ğw. Cecylii i ich rodzin
3. + Józef Jucha 12 r. Ğm.
Czwartek, 7.09
6.30 + Igor (greg.)
7.00 + Katarzyna (greg.)
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.)
8.00 ........................................................
18.00 1. o báogosáawieĔstwo BoĪe dla
sióstr z róĪy 18 Ğw. Ludwika.
2. + Michaá (greg.).
3. dziĊkczynna za nawiedzenie obrazu
Matki BoĪej CzĊstochowskiej od mieszkaĔców ul. Heweliusza 1 klatka 3 z proĞbą o báogosáawieĔstwo BoĪe dla rodzin.
Piątek, 8.09
6.30 + Adolf i Helena.
7.00 + Katarzyna (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 ........................................................
18.00 + Igor (greg.).
2. + Michaá (greg.).
3. + Maria Dziuban, Teresa.
Sobota, 9.09
6.30 + Igor (greg.).
7.00 + Katarzyna (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 ...................................................
18.00 1. + ElĪbieta Pohorska 5 r. Ğm.
2. + Michaá (greg.).
Niedziela, 10.09
6.30 + Igor (greg.)
8.00 + Emilian Piotrowski
9.30 dziĊkczynna w 40 rocznicĊ Ğlubu
Marii i Jana Matuáa z proĞbą o dalsze
báogosáawieĔstwo
11.00 za parafian
12.30 + Marian i Tadeusz (greg.)
16.00 dziĊkczynna za 30 lat poĪycia maáĪeĔskiego Marii i Jana z proĞbą
o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe.
17.30 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe.
18.00 + Katarzyna (greg.).
StroĪe: + Michaá (greg.).
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Pątniczym szlakiem

Pielgrzymując do Niepokalanowa
(C.d. z poprzedniego numeru)
PrzeszliĞmy do kolejnego oátarza:
do Ğw. Franciszka z AsyĪu. Tam znajduje siĊ grób tego wielkiego zakonodawcy. Tu jest jego posąg, który
ukazuje Franciszka przyciskającego
do swej piersi krucyfiks. Dwa lata

przed Ğmiercią, na górze Alwerni,
otrzymaá on stygmaty. Ukazuje mu siĊ
Serafin. „A kto to jest Serafin?” –
pyta zaczepnie o. Andrzej. To anioá,
który ma szeĞü skrzydeá – odpowiada
sam sobie i mówi dalej: wedáug naszego wspóábrata, Ğw. Bonawentury,
we wczesnych Ĩródáach franciszkaĔ-

Oátarz Ğw. Franciszka z AsyĪu

skich on to opisaá. Franciszkowi
ukazaá siĊ anioá Serafin, który „cisnąá”
w jego ciaáo piĊü ognistych strzaáów.
ĝw. Franciszek z bólu straciá przytomnoĞü, a gdy siĊ ocknąá, leĪaá w kaáuĪy
krwi i poczuá silny ból w dáoniach,
stopach i boku. Zrozumiaá co siĊ staáo
– otrzymaá stygmaty – czyli upodobnienie do Chrystusa UkrzyĪowanego.
Jan Paweá II bĊdąc szeĞü razy w AsyĪu, w jednym ze swoich kazaĔ powiedziaá, Īe Ğw. Franciszek miaá prawo
powtórzyü za Ğw. Pawáem: „Īyje juĪ nie
ja, Franciszek, ale Īyje we mnie
Chrystus”. Przewodnik pokazuje nam
relikwiĊ przywiezioną z AsyĪu,
a znajdującą siĊ we Franciszkowym
oátarzu. Ta relikwia ma juĪ ponad
700 lat!
Pobyt przed oátarzem Ğw. Antoniego Padewskiego, wzbudziá sporo
wesoáoĞci. O. Andrzej na samym
początku zaznaczyá, Īe jest to ĞwiĊty,
który ma najwiĊcej pracy! Czy siĊ coĞ
zgubi, czy siĊ ktoĞ zgubi, to ludzie idą
do koĞcioáa, klĊkają przed figurą
i proszą. I Ğw. Antoni pomaga. Podaje
nawet przykáad konkretnej pomocy.
„Tu, niedawno klĊczaáa zapáakana warszawianka, którą pytam: Niewiasto,
czemu páaczesz? àadnie siĊ zapytaáem? – Bardzooo… Ojcze duchowny,
pomódl siĊ, aby odnalazáa siĊ moja
zguba. A jaką zgubĊ zgubiáaĞ? Zostaáa okradziona i … záodziej zaginąá! –
Ğmiech. ZaczĊliĞmy siĊ modliü. Po dwu
czy trzech tygodniach, niewiasta ta
znowu tu klĊczy, a ja ją pytam:
Niewiasto, czemu jest rozpromieniona twarzyczka twoja? – Ojcze duchowny, zguba siĊ znalazáa, záodziej teĪ siĊ
odnalazá (Ğmiech). ĝw. Antoni poszukuje kluczy, a na záodziejach koĔczy!
Záodziej teĪ musi siĊ zbawiü – ciągnie
nasz Przewodnik – ale do zbawienia
potrzebne jest mu wiĊzienie, aby przemyĞlaá pewne sprawy. Czasem pielgrzymi mnie pytają: Ojcze, powiedz,
czemu ten ĝwiĊty trzyma BibliĊ
i Dzieciątko Jezus? OtóĪ, kiedy Antoni mieszkaá w Padwie, przeáoĪony
zauwaĪyá, Īe z jego celi wybucha ogieĔ
i… przeraziá siĊ, Īe zapaliáy siĊ ĞwiĊte
(C.d. na s. 8)
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Oátarz Ğw. Antoniego z Padwy

(C.d. ze s. 7)
ksiĊgi. Szybko zebraá braci, pobiegli
do jego celi zakonnej, otworzyli drzwi
i co zobaczyli? Zobaczyli ogieĔ,
ale byá to ogieĔ niebiaĔski! ĝwiĊty
klĊczaá, miaá rozpostartą BibliĊ
na której staáo BoĪe Dzieciątko, jak tu
widzicie. ĝw. Antoni byá wielkim
kaznodzieją, dlatego Dzieciątko miaáo
powiedzieü: „Powiedz ludziom,
Īe jedynie Ja jestem Drogą, Prawdą
i ĩyciem”. I Dzieciątko znikáo.
Dlatego Ğw. Antoni zawsze pyta pielgrzyma: Pielgrzymie, czy Chrystus jest
dla ciebie Drogą, Prawdą i ĩyciem?
A moĪe po drodze spotykasz innego
boĪka? Dlatego bĊdąc przy tej figurze, niech Ğw. Antoni bĊdzie staáym
przypomnieniem tego, co powiedziaá

Pan Jezus: „Ja jestem Drogą, Prawdą
i ĩyciem”. I tu, kochani, jest dusza
tego oátarza czyli ĞwiĊta relikwia
przywieziona z Padwy. Warszawiacy
tak siĊ modlą:
ĝwiĊty Antoni Padewski
OrĊdowniku niebieski,
Niech utyje chwaáa Twoja,
Niech siĊ znajdzie zguba moja!
Za naszym radosnym Przewodnikiem powtarzaliĞmy na pamiĊü te sáowa, wiĊc nie moĪe ich tu zabraknąü.
JesteĞmy przy oátarzu Ğw. Maksymiliana. Wiemy, Īe w roku 1941 zostaje aresztowany z Niepokalanowa.
Ma 47 lat Īycia i na tutejszej mozaice
widnieje ubrany w pasiak wiĊzienny.
Jak wiecie – mówi o. Andrzej –
w OĞwiĊcimiu oddaje Īycie za ojca

rodziny, Franciszka Gajowniczka.
BĊdzie umieraá w bunkrze gáodowym
prawie przez dwa tygodnie. Jest
zupeánie nagi, wychudzony, na betonowej posadzce, nad którym pochyla
siĊ gestapowiec z zastrzykiem kwasu
fenolowego. Wstrzykuje mu truciznĊ.
Jego ciaáo zostanie spalone w piecu
krematoryjnym i bĊdzie rozsypane
na polach OĞwiĊcimia.
W celi Ğmierci o. Maksymiliana
modliáo siĊ dwóch papieĪy: Jan Paweá
II i Benedykt XVI. W roku 1984, wspóáwiĊĨniowie OĞwiĊcimia, ufundowali
Ğw. Maksymilianowi tablicĊ z wielce
mówiącym napisem: „O pamiĊü,
nie o zemstĊ proszą nasze cienie.
Los nasz dla was przestrogą ma byü,
nie legendą. JeĪeli ludzie zamilkną,
gáazy woáaü bĊdą”.
O. Kolbe miaá pisaü z OĞwiĊcimia
przestrogĊ, która dotyczy i nas:
„Gdy Boga wygoni siĊ z Īycia ludzkiego, tam juĪ nie ma czáowieka, pozostaje tylko numer”. To mądre zdanie!
MoĪna to odnieĞü i do naszych
rodzin. JeĞli zabraknie Boga w rodzinie, jeĪeli siĊ Go wygoni, pozostaje
ruina, dlatego o. Kolbe zawsze mówiá,
Īe do swojej rodziny trzeba zaprosiü
MaryjĊ, która przygotuje miejsce
dla Jezusa. Zwracaá siĊ do Matki
BoĪej: „Gdy Ty wejdziesz, tam áaskĊ
nawrócenia i uĞwiĊcenia wypraszasz”.
Ojciec Maksymilian jest otoczony
páaszczem Matki BoĪej Niepokalanej,
która áaskĊ uĞwiĊcenia wyprasza
nam u swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Po prawej i lewej stronie tego
posągu znajdują siĊ liczne wota,
które ofiarowali pielgrzymi za otrzymane áaski przez poĞrednictwo
Ğw. Maksymiliana. Po prawej i lewej
stronie dwie postacie: Sáuga BoĪy
Stefan kardynaá WyszyĔski, wielki
czciciel Matki BoĪej CzĊstochowskiej
oraz Pius XII, który zawierzyá caáy
Ğwiat Niepokalanej.
JesteĞmy na Ğrodku bazyliki.
Patrzymy na mozaikĊ z datą 10 paĨdziernika 1982 roku, kiedy to Jan Paweá II kanonizuje o. Maksymiliana.
Obok, w pasiaku, stoi Franciszek Gajowniczek, za którego o. Maksymilian
oddaá Īycie. Druga mozaika przedstawia ogáoszenie dogmatu o Niepokalanym PoczĊciu – 8 grudnia 1854 roku.
KlĊcząca dziewczynka, to Ğw. Bernadetta Soubirous, której w roku 1858
objawiáa siĊ Matka BoĪa potwierdzając tytuá Jej przysáugujący, jako
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Niepokalanie PoczĊtej. MoĪna powiedzieü, Īe to, co papieĪ zatwierdza na
ziemi, potwierdza równieĪ i niebo.
Patrzymy na koĞcióá, gdzie modli
siĊ starszy zakonnik. Jest to brat
Angelus, który zostaá przyjĊty do
zakony jeszcze przez o. Maksymiliana. Zostaá przyjĊty przez ĝwiĊtego.
Spotykaá siĊ ze ĝwiĊtym za jego ziemskiego Īycia. W tej chwili wspólnota
franciszkaĔska w Niepokalanowie
liczy okoáo 150 zakonników, dlatego
wszystko, co znajduje siĊ w tej bazylice jest dzieáem zdolnych braci, a wiĊc
witraĪe, rzeĨby, oátarze, posągi, figury.
Sami tez zakonnicy 20 maja 1939 roku,
zrobili wykop pod budowĊ tejĪe bazyliki. W jej wystrój i piĊkno wáoĪyli swoje serce i umysá, wypeánione wiarą
i miáoĞcią do Niepokalanej i Jezusa.
Wojna przerwaáa prace budowlane,
a pierwszą cegáĊ poáoĪono dopiero
30 kwietnia 1948 roku. Pierwsza
Msza ĞwiĊta zostaáa odprawiona
8 grudnia 1949 roku, a uroczysta
konsekracja miaáa miejsce 3 paĨdziernika 1954 roku. 30 kwietnia 1980 roku,
papieĪ Jan Paweá II nadaá jej tytuá
bazyliki mniejszej. W Ğwiątyni znajduje
siĊ tablica upamiĊtniająca dzieĔ
konsekracji, której dokonali biskupi:
Wacáaw Majewski i Karol
Niemira. Ksiądz Prymas byá wtedy
internowany.
Na zakoĔczenie pobytu w tej
bazylice stajemy jeszcze przed marmurową amboną, która jest dzieáem
wysokiej klasy. Jest to „przykáad
koronkowej pracy wykonawców,
peána ozdób i symboli. Marmurowa
porĊcz w formie wstĊgi, to arcydzieáo
sztuki kamieniarskiej” – czytam
w informatorze „Bazylika”. A nasz
o. Przewodnik opisuje tĊ ambonĊ:
czterech Ewangelistów, Chrystus
nauczający z áodzi. Jest ambona historyczną, bo z niej gáosili sáowo BoĪe
wielcy ludzie KoĞcioáa, dziĞ Sáudzy
BoĪy – Stefan kardynaá WyszyĔski
i Karol kardynaá Wojtyáa, który
jako metropolita krakowski, czĊsto
tu przybywaá. Sufit jest miniaturą
sklepienia bazyliki Ğw. Piotra w Watykanie. W czasie najwiĊkszych uroczystoĞci jest przepiĊknie oĞwietlony.
Na tle gáównego oátarza robimy sobie
pamiątkowe zdjĊcie.
ParĊ minut po godzinie 16:00
udajemy siĊ na „PanoramĊ Tysiąclecia”? Jej peána nazwa brzmi: „Panorama Tysiąclecia ChrzeĞcijaĔstwa”.

W ciągu 36 minut przed naszymi
oczami przesuwa siĊ panorama ojczystych dziejów, która u początków
swoich spowita jest baĞniami i legendami. Począwszy od chrztu Polski
w roku 966, aĪ po czasy Jana Pawáa II,
franciszkanie z Niepokalanowa
przygotowali coĞ w rodzaju ruchomej
szopki czy teatrzyku, w którym wystĊpuje okoáo 140 figur ukazujących
postacie wybitnych Polaków, ĞwiĊtych, uczonych, pisarzy, poetów,
artystów, którzy przyczynili siĊ do
umocnienia wiĊzów Narodu z KoĞcioáem. To dobra katecheza, a nawet
lekcja historii i literatury. Ta panorama
funkcjonuje juĪ 40 lat i stale cieszy siĊ
niesáabnącym zainteresowaniem.
„W sposób czytelny dla kaĪdego

przedstawia ‘co na przestrzeni dziesiĊciu wieków KoĞcióá daá Polsce,
a Polska KoĞcioáowi’. Przypominając
momenty radoĞci (początki paĔstwa),
smutku (rozbiory, wojny) i optymizmu
(nasz rodak – papieĪem), dostarcza
wspaniaáych i wzniosáych przeĪyü
religijnych, duchowych i patriotycznych. Jest ona równieĪ przypomnieniem, Īe ‘od tysiąca lat trwa ĞwiĊte
przymierze miĊdzy Zbawicielem
a naszym narodem. Na straĪy tego
przymierza stoi Matka KoĞcioáa –
„Bogurodzica Dziewica, Bogiem
sáawienia Maryja”.
Wychodzimy z tej swoiĞcie pojĊtej katechezy, lekcji historii, literatury
i patriotyzmu, pada deszcz, który
(C.d. na s. 10)

Ambona z kararyjskiego marmuru
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Cela Ğw. Maksymiliana

(C.d. ze s. 9)
za chwilĊ przejdzie w ulewĊ. Ten czas
wypeániamy udając siĊ do przyklasztornej ksiĊgarni, gdzie czynimy zakupy dewocjonaliów oraz ksiąĪek.
TrochĊ zelĪaáo, wiĊc niektórzy korzystają z sakramentu pokuty i pojednania, aby w czasie Mszy ĞwiĊtej przystąpiü do Stoáu PaĔskiego. Inna
grupa udaáa siĊ do kaplicy Ğw. Maksymiliana. Tu spotykamy máodego
franciszkanina, która z wielką ochotą
opowiada nam o tym, jak powstaá
Niepokalanów i dlaczego. Mówi: jest
taka krótka historia, ale musimy siĊ
cofnąü do czasów, kiedy Maksymilian
studiowaá w Rzymie i tam przygotowywaá siĊ do kapáaĔstwa. Kiedy
pewnego dnia wraz z kolegami przechadzając siĊ po ulicach Rzymu,
zobaczyá wielką manifestacjĊ ludzi,
którzy reprezentowali masoneriĊ.
Masoneria dziaáa do dnia dzisiejszego, jest mocno zakonspirowana,
tajna, ale prĊĪnie dziaáająca. Jest znana gáównie w Europie. Na jej temat jest
wiele publikacji. Masoni nieĞli ze sobą
sztandary koloru czarnego, na których byáy wizerunki szatana, Lucyfera, depczącego gáowĊ Ğw. Michaáa
Archanioáa, zaĞ ludzie wykrzykiwali
bluĨniercze hasáa, Īe juĪ niedáugo
po caáym Ğwiecie nastanie królestwo
szatana, który zasiądzie nawet na
tronie w Watykanie, a papieĪ bĊdzie
mu za Szwajcara, czyli za sáuĪącego.
Maksymilian Kolbe jako kleryk zoba-

czywszy caáą tĊ sceneriĊ nie mógá
zrozumieü, nie mógá pojąü, Īe to
w Rzymie, w wiecznym mieĞcie,
u kolebki chrzeĞcijaĔstwa, niedaleko
grobu Ğw. Piotra, pierwszego papieĪa,
ludzie w bezczelny sposób idą i skandują imiĊ szatana, a wiĊc propagując
záo. Dzieląc siĊ tymi przeĪyciami
ze swoimi wspóábraümi, z seminarium,
postanowili coĞ z tym zrobiü. Najpierw
sprawĊ trzeba oprzeü na kolanach,
pomodliü siĊ o Ğwiatáo Ducha ĝwiĊtego, a takĪe zwróciü siĊ do Matki BoĪej. DziĊki temu Maksymilian wpadá
na genialny pomysá. Z 16/17 paĨdziernika 1917 roku, wraz z szeĞcioma
wspóábraümi klerykami, którzy wraz
z nim studiowali w Rzymie, zakáada
stowarzyszenie katolickie, które po
áacinie brzmi „Militia Immaculatae” –
„Rycerz Niepokalanej”. Maksymilian
wyznaczyá cel, Ğrodki i warunki,
ale na statutową dziaáalnoĞü trzeba
byáo uzyskaü zgodĊ przeáoĪonych, ich
aprobatĊ. Otrzymaá pozwolenie nawet
od jednego z kardynaáów rzymskich,
a co najwaĪniejsze takĪe ustne báogosáawieĔstwo od papieĪa Benedykta
XV. JuĪ jako kapáan, w roku 1919,
wróciá do Polski. Swój pobyt w Rzymie uwieĔczyá dwoma doktoratami.
Zostaá wykáadowcą we franciszkaĔskim WyĪszym Seminarium Duchownym w Krakowie. WĞród kleryków
zakáada stowarzyszenie „Rycerstwa
Niepokalanej”. Potem bĊdzie to czyniá
takĪe w Grodnie. Postanawia zaáoĪyü

gazetĊ, czasopismo, dziĊki któremu
mógáby szerzyü idee Rycerstwa
Niepokalanej. I oto w Krakowie,
w styczniu 1922 roku, w prywatnej
drukarni, udaje mu siĊ wydrukowaü
początkowo skromny, bo tylko piĊciotysiĊczny nakáad „Rycerza Niepokalanej”. PrzeáoĪeni widząc, Īe o. Maksymilian zakáada wydawnictwo,
postanawiają go przenieĞü, gdyĪ w
Krakowie nie ma ku temu stosownych
warunków. Postanawiają go przenieĞü
do Grodna. Tam w klasztorze rozpoczyna swoją dziaáalnoĞü i to na szeroka skalĊ. Pracuje tam w latach 1922 –
1927. Wkrótce siĊ okazuje, Īe i tamtejszy klasztor jest za maáy, bo co jakiĞ
czas o. Maksymilian kupuje maszyny
drukarskie, z miesiąca na miesiąc,
z roku na rok, przybywa ich coraz
to wiĊcej. ZwiĊksza siĊ takĪe liczba
prenumeratorów, a tym samym wzrasta nakáad. Co ciekawe, pod wpáywem
treĞci zawartych w „Rycerzu Niepokalanej”, przybywa nowych powoáaĔ
franciszkaĔskich. Máodzi cháopcy chcą
siĊ poĞwiĊciü idei jaką gáosi o. Maksymilian, a wiĊc Rycerstwu Niepokalanej, przez caákowite oddanie siĊ
Niepokalanej. Klasztor okazaá siĊ
za maáy i nieprzystosowany do tak
szeroko zakrojonej dziaáalnoĞci
wydawniczej. O. Kolbe szuka nowego miejsca. W czerwcu 1927 roku myĞli, gdzie przenieĞü wydawnictwo,
gdzie jest taki klasztor, który odpowiadaáby takim warunkom. RozmyĞlają
nad tym bracia wraz z o. Maksymilianem, który twierdzi, Īe jeĪeli Rycerstwo
Niepokalanej jest dzieáem Matki
BoĪej, a on tylko narzĊdziem w Jej rĊkach, to niech Niepokalana mu dopomoĪe. SprawĊ omadla na róĪaĔcu.
Modli siĊ do Matki BoĪej i o modlitwĊ
prosi swoich wspóábraci zakonnych.
OpatrznoĞü BoĪa go nie opuszcza,
bo nadarza siĊ pewna okazja. Jeszcze
w Grodnie zapoznaje siĊ on z pewnym
bardzo bogatym czáowiekiem, który
pochodzi z arystokracji, z rodziny
ksiąĪĊcej, z Janem Druckim – Lubeckim. KsiąĪĊ ten miaá wiele posiadáoĞci
w przedwojennej Polsce, dokáadnie
dziesiĊü, m. in. w Teresinie. W lipcu
1927 roku dochodzi w Grodnie
do pierwszego spotkania, pierwszych
rozmów miĊdzy o. Maksymilianem
a ksiĊciem Janem. O. Maksymilian
przedstawiá mu swoje plany, marzenia
i ideaáy. Prosiá ksiĊcia Jana, aby w swojej áaskawoĞci ofiarowaá w Teresinie
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choü skrawek ziemi pod budowĊ
nowego klasztoru – wydawnictwa.
I ksiąĪĊ siĊ zgadza. Zgadza siĊ ofiarowaü 5 morgów ziemi czyli 2 ha. Na
obranej, wytyczonej ziemi, w szczerym, pustym polu, na Ğciernisku.
O. Kolbe 5 sierpnia 1927 roku, stawia
figurkĊ Matki BoĪej Niepokalanej.
Ta figurka stoi do dnia dzisiejszego
obok pierwotnej kaplicy. Figurka ta,
dnia 6 sierpnia tegoĪ roku, zostaje poĞwiĊcona przez ks. proboszcza przedwojennej parafii, Józefa Wierzejskiego, z sąsiedztwa, w obecnoĞci
o. Maksymiliana, jego brata o. Alfonsa oraz kilkunastu ludzi z pobliskich
miejscowoĞci, z sąsiednich wiosek.
Kiedy Figurka jest juĪ poĞwiĊcona,
1 paĨdziernika tego roku, formalnie
ten kawaáek ziemi zostaje przepisany
ojcom franciszkanom na rĊce
o. Maksymiliana. JuĪ 5 paĨdziernika
rozpoczĊto budowĊ tej kaplicy.
Gáównym architektem – budowniczym
byá brat Zeno ĩebrowski, który
potem wraz z o. Maksymilianem wyjechaá na misje do Japonii i tam pozostaá
juĪ do Ğmierci. JapoĔczycy juĪ za Īy-

cia wystawili mu pomnik za jego piĊkną, bezinteresowną pracĊ wĞród najbiedniejszych. Zasáynąá szczególnie
z niesienia pomocy ofiarom wybuchu
bomby atomowej na HiroszimĊ
i Nagasaki. On robá projrkty, plany,
stąd moĪna powiedzieü, Īe byá gáównym budowniczym. Budowa tej kaplicy posuwaáa siĊ bardzo szybko, bo juĪ
12 listopada 1927 roku, o. Maksymilian odprawia tu pierwszą MszĊ ĞwiĊtą, w tej dopiero co „skleconej” kaplicy. Nie ma jeszcze staáego oátarza, tylko
prowizoryczny, nie ma áawek, nie ma
nawet podáogi. Kiedy zostaáa wybudowana kaplica, zajĊto siĊ budową sąsiedniego baraku, gdzie mieĞci siĊ cela
o. Maksymiliana, sypialnie dla zakonników i wreszcie trzeci barak, gdzie
miaáy byü umieszczone maszyny drukarskie. W nocy z 20/21 listopada 1927
roku, o. Maksymilian przewozi pociągiem z Grodna prawie wszystkie maszyny drukarskie i zabiera wszystkich
wspóábraci związanych z wydawnictwem. Pierwsza wspólnota na nowym
miejscu liczy 20 zakonników, 18 braci
i dwóch kapáanów – o. Maksymilian

i o. Alfons Kolbowie. Rano, 21 listopada, przyjeĪdĪają z Grodna do stacji
kolejowej Szymanów (obecnie ta stacja nazywa siĊ Teresin Niepokalanów).
Kiedy Īycie klasztorne zaczĊáo juĪ
funkcjonowaü, kiedy zostaáy juĪ ustawione maszyny drukarskie, to 7 grudnia, a wiĊc w przeddzieĔ uroczystoĞci
Matki BoĪej Niepokalanie PoczĊtej,
o. Maksymilian prosi wyĪszego
przeáoĪonego, ojca prowincjaáa,
o uroczyste poĞwiĊcenie nowo wybudowanego klasztoru – wydawnictwa.
Pierwsza wspólnota zastanawia siĊ
jaką daü nazwĊ nowemu klasztorowi,
nowej placówce. Ze strony wspóábraci padają róĪne propozycje: Ogród
Niepokalanej, Gród Maryi, itp.
Sam prowincjaá zaproponowaá jedną,
krótką nazwĊ: Niepokalanów. Nazwa
wywodzi siĊ od NajĞwiĊtszej Maryi
Panny Niepokalanie PoczĊtej. Miejsce
to jest szczególne, bo uĞwiĊcone
pracą, modlitwą i Īyciem o. Maksymiliana Kolbego, ale i nie tylko, bowiem
mamy tu jeszcze na bocznych Ğcianach
tejĪe kaplicy, cztery obrazy. Są to dwaj
(C.d. na s. 12)

Figurka Matki BoĪej Niepokalanej
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Kaplica Ğw. Maksymiliana

Bazylika pw. NMP Niepokalanej WszechpoĞredniczki àask
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bracia zakonni i dwaj kapáani. To nasi
mĊczennicy z OĞwiĊcimia, którzy
w roku 1941 i 1942, zginĊli w tym miejscu kaĨni. 17 lutego 1941 roku jest
drugim i ostatnim dniem aresztowania
o. Maksymiliana i czterech kapáanów.
Wywiezieni są najpierw do Warszawy,
na Pawiak, do najbardziej surowego
wiĊzienia i po kilku miesiącach wszyscy zostają wywiezieni do OĞwiĊcimia.
Jak wszyscy wiemy, o. Maksymilian
oddaje Īycie za ojca rodziny, Franciszka Gajowniczka, oczekując na Ğmierü
w bunkrze gáodowym. Od strony teologicznej rzecz ujmując, byá to czas
oczekiwania na narodziny dla nieba.
O. Pius Bartosik i o. Antonin Bajecki,
po kilku miesiącach Īycia obozowego, oddają Īycie za wiarĊ. Pozostali
dwaj ojcowie, o. Justyn i o. Urban,
po wyzwoleniu z obozu, wracają
do Niepokalanowa. Ale na tym nie
koniec, bo juĪ po Ğmierci Ojca ZaáoĪyciela, w paĨdzierniku 1941 roku, jest
nastĊpne aresztowanie siedmiu braci
zakonnych, a wĞród nich jest brat
Bonifacy ĩukowski i brat Tymoteusz
Trojanowski. Niemcy szukają w klasztorze zakonników, którzy peánią tu

jakieĞ znaczniejsze funkcje, są odpowiedzialni za konkretne dzieáo. Brat
Bonifacy, zecer, byá gáównym drukarzem, dlatego jest namalowany przy
skáadaniu „Rycerza Niepokalanej”
obok maszyny drukarskiej, zaĞ brat
Tymoteusz, juĪ po wydrukowaniu,
pakowaá „RN”, zanosiá na pocztĊ,
a ponadto opiekowaá siĊ chorymi
wspóábraümi. Czekaáa ich ta sama droga: kilka miesiĊcy na Pawiaku i do
OĞwiĊcimia, gdzie po kilku miesiącach
Īycia obozowego, w gáodzie i cháodzie,
oddają Īycie za wiarĊ. Jan Paweá II,
13 czerwca 1999 roku, kiedy byá w Polsce, spoĞród 108 mĊczenników II wojny Ğwiatowej, wyniósá do chwaáy oátarzy takĪe siedmiu franciszkanów
konwentualnych, czyli tych, co chodzą w czarnych habitach. WĞród tej
liczby czterech byáo z Niepokalanowa,
a trzech z Biaáorusi, którzy w bestialski sposób zostali zamordowani przez
Niemców. O. Hermana i o. Achillesa
Īywcem spalono w stodole, zaĞ
o. Innocentego Niemcy bardzo torturowali wkáadając do ust wĊĪa i pod
ciĞnieniem strumienia wody rozrywali
páuca. To niesamowite bestialstwo.
Od tego pamiĊtnego – 1999 roku –

liczba ĞwiĊtych franciszkaĔskich
powiĊkszyáa siĊ o nowych orĊdowników w niebie.
Sáowa te, w krótkim czasie wypowiedziaá jeden ze wspóábraci zakonnych, gdyĪ ĞpieszyliĞmy siĊ do bazyliki, na MszĊ ĞwiĊtą, na godzinĊ 18:00.
Byáa to Msza Ğw. koncelebrowana,
w której w gronie dwóch ojców franciszkanów, równieĪ wziąáem udziaá,
odprawiając ją w intencji wszystkich
naszych pielgrzymów. ZostaliĞmy
przywitani bardzo Īyczliwie i ciepáo.
TĊ atmosferĊ ĪyczliwoĞci daáo siĊ
odczuü wszĊdzie, bo jeszcze po Mszy
ĞwiĊtej podszedá do nas starszy
ojciec zakonny i raz jeszcze táumaczy
nam symbolikĊ poszczególnych oátarzy. W czasie kolacji nawiedziá nas
o. gwardian, Stanisáaw PiĊtka, który
przysiadá siĊ do naszego stoáu, gdzie
zasiadaáem z innymi pielgrzymami.
Nocleg byá znakomity, niepodobny do
trudów pielgrzyma, bo wygodne, czyĞciutkie pokoiki, ciepáa i zimna woda,
prysznic, same wygody. Sen teĪ byá
smaczny, bo poprzednia noc byáa za
krótka ze wzglĊdu na nocny wyjazd.
(C.d.n.)
Ks. Andrzej Skiba

Pielgrzymi wewnątrz Bazyliki
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DoĪynki
W minioną niedzielĊ, 27 sierpnia,
w Sieniawie Jarosáawskiej, odbyáy siĊ
XXIII DoĪynki Archidiecezjalne. Hasáem tegorocznych doĪynek byáy sáowa: „Do Matki Miáosierdzia”. Podobne doĪynki, choü na miarĊ Gminy
Sanok, odbyáy siĊ we Falejówce. Ich
organizatorem byá wójt Gminy, p. mgr
Mariusz Szmyd. Skorzystaáem z zaproszenia i o godzinie 14:30 wraz z miejscowym ksiĊdzem proboszczem Józefem JoĔcem oraz ks. Wojciechem
Przystaszem, rodakiem falejowskim,
który obecnie pracuje w Teksasie, stanąáem przy oátarzu PaĔskim, aby
wspólnie wyraziü Panu Bogu dziĊkczynienie za tegoroczne zbiory oraz
uznanie dla trudu rolniczej pracy. Caáa
oprawa doĪynkowa byáa dobrze przemyĞlana i przygotowana. O godzinie
14:30 wyszliĞmy procesjonalnie pod
koĞcióá, aby powitaü korowód doĪynkowy i wprowadziü go do koĞcioáa.
RozpoczĊáa siĊ Msza ĞwiĊta, której
przewodniczyá ks. Józef i który teĪ
wygáosiá kazanie. W sáowie BoĪym
nawiązaá do czasów Starego Testamentu, kiedy to ĩydzi obchodzili ĞwiĊto dziĊkczynienia za plony. Wyrazem
tego dziĊkczynienia są wieĔce doĪynkowe i nasza, tu obecnoĞü. Jest to
dzieĔ dziĊkczynienia za wielkie dary
jakie otrzymujemy od Pana Boga.
W Starym Testamencie czytamy o pierwocinach páodów rolnych, które przynoszono do Ğwiątyni. W Nowym Testamencie znajdujemy teĪ nawiązanie

do chleba powszedniego, do ziarna,
które pada na róĪną glebĊ, które przynosi zróĪnicowany plon czy o cudownym rozmnoĪeniu chleba. Pan Jezus
mówi o chlebie codziennym, ale rozmnaĪając chleb dla gáodnej rzeszy ludzi, mówi teĪ o Chlebie dającym Īycie
wieczne. Tym Chlebem jest sam Jezus,
Jego Ciaáo. Ziarno wrzucone w ziemiĊ
przechodzi przez róĪne koleje i choü
miotane jest róĪnymi nawaánicami, to
jednak wszystko przetrzyma i wyda
obfity plon. Trzeba tylko wielkiej cierpliwoĞci ze strony rolnika. Ziarno
wrzucone w ziemiĊ jest tajemnicą, któ-

ra rodzi nowe ziarno, podobnie jak tajemnicą jest Chleb dający Īycie wieczne. Oprócz chleba, który leĪy na naszym stole, trzeba nam Chleba
dającego Īycie wieczne. DziĞ rodzi siĊ
pytanie: jakiemu bogu chcemy sáuĪyü? - „Chcemy sáuĪyü Bogu!” – Bogu
prawdziwemu, sáyszeliĞmy dziĞ
w pierwszym czytaniu.
Ks. Józef Joniec nawiązywaá takĪe do
UroczystoĞci NajĞwiĊtszej Maryi Panny CzĊstochowskiej, której sanktuarium jest usytuowane na górze.
W PiĞmie ĞwiĊtym najwaĪniejsze wydarzenia miaáy miejsce na górze. Znaczy to, Īe z wyjĞciem na górĊ związany jest trud, jak trudem jest praca
rolnika, za którą dziĞ dziĊkujemy Bogu
przez MaryjĊ.
Po Mszy ĞwiĊtej korowód z wieĔcami doĪynkowymi przeszedá do miejscowego parku, gdzie stoi zniszczony
dwór z czasów dawnej ĞwietnoĞci.
Miejsce jednak jest piĊkne, bo w cieniu dostojnych, starych drzew.
Pewnego rodzaju niespodzianką
byáo krótkie przemówienie wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera, który bawiá w Odrzechowej i tam
na proĞbĊ Pana Wójta powiedziaá parĊ
sáów zapewniając w nich o swoim
wsparciu, bo gminy Podkarpacia są
mu szczególnie bliskie, bo tu jest teren czysto ekologiczny i tu produkowana ĪywnoĞü moĪe przynieĞü Polsce
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chlubĊ i sáawĊ na caáym Ğwiecie.
Gáos zabraá gospodarz doĪynek, wójt
Gminy Sanok, Mariusz Szmyd. Mówiá,
Īe z wielką przyjemnoĞcią, juĪ po raz
ósmy z rzĊdu, ma zaszczyt otwieraü
gminne uroczystoĞci doĪynkowe, tym
razem w goĞcinnej Falejówce. Dzisiejsze doĪynki – mówiá – to doĪynki rekordowe, poniewaĪ przystąpiáo do
nich jedenaĞcie grup doĪynkowych.
DoĪynki to równieĪ czas podsumowaĔ,
to dziĊkczynienie i podziĊkowanie za
plony, które mimo niesprzyjającej aury
(susza, nawaánice, powodzie, gradobicia, trąby powietrzne), a nasi rolnicy
z wielkim umiáowaniem, z wielkim zapaáem wykonywali swoją pracĊ, aby
tu, we Falejówce obchodziü swoje
ĞwiĊto, czas zakoĔczenia Īniw. To do
Was, Drodzy Rolnicy, kierujĊ te sáo-

wa, które Ğwiadczą o Waszym przywiązaniu do ziemi, które zostaáo Wam
przekazane z pokolenia na pokolenie.
To, co zostaáo Wam przekazane, mogĊ
powiedzieü wyssane z mlekiem matki,
to umiáowanie tej ziemi. To jest obowiązek, Īe co rano wstajecie, ciĊĪko
pracujecie, káadziecie siĊ spaü bardzo
póĨno, aby na naszym codziennym
stole nie zabrakáo tego, co jest najwaĪniejsze: chleba naszego powszedniego. DziĞ cisną mi siĊ dla Was sáowa
podziĊkowania, myĞlĊ, Īe bĊdą one
najbardziej adekwatne dla Waszego
trudu, to „Bóg Wam zapáaü” za Waszą
pracĊ, za Waszą troskĊ, aby nasze stoáy byáy peáne chleba, aby go nie brakowaáo.
Na koniec swojego wystąpienia
Pan Wójt podziĊkowaá wszystkim, którzy przyczynili siĊ do zorganizowania

doĪynek we Falejówce.
Momentem podniosáym tej czĊĞci
uroczystoĞci doĪynkowej byáo przekazanie przez starostów doĪynek
bochna chleba Gospodarzowi doĪynek. Chleb to symbol wartoĞci ponadczasowych – mówiá prowadzący. Przekazanie chleba poprzedziáa pieĞĔ:
„Plon, niesiemy plon”. StaroĞcina,
pani Krystyna Gamara, pochodzi
z Falejówki, która piecze chleb na liĞciu kapusty, gospodaruje na siedmiu
ha ziemi, ma piĊcioro dzieci i szeĞcioro
wnucząt. Starosta, pan Wojciech Piecuch, pochodzi ze Srogowa Górnego
i gospodaruje na oĞmiu ha ziemi.
„W naszym rĊku – zacząá Starosta
– dorodny bochen chleba, efekt pracy rolnika z naszej podkarpackiej
Gminy Sanockiej. Upieczony w tradycyjny sposób, z mąki i ziarna
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z tegorocznych zbiorów. Symbolizuje
on koniec Īniw wraz z wieĔcami doĪynkowymi, wykonany z darów ziemi
przez kobiety wiejskie. Zanim przekaĪĊ ten oto bochen chleba na rĊce pana
Wójta Gminy Sanok, chciaábym bardzo serdecznie podziĊkowaü w imieniu StaroĞciny i swoim za docenienie
naszej pracy rolniczej … Po wrĊczeniu chleba odĞpiewamy „Hymn cháopski”. Tak jak brzmią sáowa tego hymnu, tak wygląda wieĞ polska. Jest ona
przywiązana do ziemi, kochająca tradycjĊ i rodzinĊ, wierząca w Boga i kochająca OjczyznĊ. Cháop polski zawsze
ziemiĊ szanuje, cieszy siĊ z kaĪdego
plonu, chociaĪ nie zawsze ten plon jest
obfity. Ziemia urzeka go swoim piĊknem krajobrazu i folkloru. Za tĊ ziemiĊ
odda nawet Īycie, czego dowodem jest
pomnik rozstrzelanych cháopów w tejĪe miejscowoĞci.
Panie Wójcie! Na Pana rĊce przekazujĊ ten bochen chleba, aby go Pan
mądrze i sprawiedliwie podzieliá, Īeby
Īadnej rodzinie w naszej gminie go nie
zabrakáo i Īeby za tym chlebem nasza
máodzieĪ nie musiaáa wyjeĪdĪaü za
granicĊ.
Pan Wójt wziąá przygotowane
wczeĞniej maáe kromeczki chleba i dzieliá siĊ nimi podchodząc do zebranych
tam ludzi.
UroczystoĞci doĪynkowe, to swoisty rytuaá wypracowany w ciągu dáugich lat tworzącej siĊ tradycji. Do gáów-

nych punktów doĪynek naleĪy wieniec doĪynkowy i przekazanie chleba
gospodarzowi doĪynek. DoĪynkom
towarzyszą obrzĊdy ludowe, a ich prapoczątki siĊgają podobno czasów sáowiaĔskich.
Bardzo podniosáym punktem tych
uroczystoĞci byáa prezentacja wieĔców doĪynkowych. TĊ prezentacjĊ
rozpoczĊáa pieĞĔ „Báogosáawiony
chleb ziemi czarnej”. KaĪda miejscowoĞü wywoáana do prezentacji, począwszy od Falejówki, przedstawiaáa
swój program, który odsáaniaá dzieje
danej wioski, osiągniĊcia, nadzieje
i marzenia na lepsze jutro. Czasem byáa
to ostra satyra, jak byáo to w przypad-

ku grupy z Dobrej.
MyĞlĊ, Īe takie spotkania są
potrzebne dla wszystkich, bo przecieĪ
tylu z nas ma swoje korzenie na wsi.
A juĪ wszyscy korzystamy z pracy
rolnika, z chleba. Wielkie uznanie
naleĪy siĊ wykonawcom wieĔców doĪynkowych, za ich pomysáy, za trud
przygotowania, bo niektóre z nich
zajĊáy dwa tygodnie pracy. Takie spotkania ludzi jednoczą, dają wytchnienie od codziennych trosk i ciĊĪkiej pracy. Czas nagliá, wiĊc musiaáem siĊ
poĪegnaü z dalszym przebiegiem
uroczystoĞci.
Ks. Andrzej Skiba
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