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„Kto przyjmujmuje jedno z tych dzieci
w imiĊ moje, Mnie przyjmuje”.
Mk 9, 37
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

„JeĪeli siĊ nie staniecie jak dzieci…”

W NUMERZE

WaĪne miejsce w dzisiejszej Ewangelii zajmuje dziecko. Gdy Jezus
mówiá o swoim cierpieniu, o czekającej Go Ğmierci, uczniowie sprzeczali
siĊ, który z nich jest najwaĪniejszy
(Mk 9,30-34 – dzisiejsza Ewangelia).
Wtedy Jezus przywoáaá dziecko
i postawiá przed nimi (Mk 9,36). To
wáaĞnie maáe, nieznane z imienia,
nawet nie wiemy, jakiej páci, dziecko
staáo siĊ waĪnym bohaterem w przekazie Dobrej Nowiny.
Dziecko jest symbolem niewinnoĞci, albowiem nie ma jeszcze wyrobionego poczucia záa. JeĞli nawet czyni
coĞ záego, to bardziej z nieĞwiadomoĞci, aniĪeli z przewrotnoĞci. Dziecko
jest zaleĪne od dorosáych, od swoich

rodziców, albowiem samo nie moĪe
zdobyü Ğrodków do Īycia i utrzymania. Dziecko jest takĪe bardzo ufne,
áatwo siĊ przywiązuje do osoby,
która okazuje mu miáoĞü. Osoba, którą
kocha, staje siĊ dla niego autorytetem
i tĊ osobĊ pragnie naĞladowaü.
Jezus stawiając dziecko przed
dorosáymi chciaá uwypukliü te cechy
czáowieka, które uosabia dziecko.
W innym miejscu powiedziaá, Īe tylko
ten, kto stanie siĊ jak dziecko osiągnie
Królestwo Niebieskie (por. Mk 10,1316). A wiĊc nasze odniesienie siĊ
do Boga ma byü podobne do relacji
dziecka wobec ojca i matki. PowinniĞmy byü wpatrzeni w Boga tak,
jak wpatruje siĊ dziecko w swoich
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ukochanych rodziców. PowinniĞmy
zawierzyü Bogu, bo bez Jego pomocy
nic nie jesteĞmy w stanie uczyniü.
PowinniĞmy byü jak dzieci wobec záa;
wszak dzieci nie mają ciĊĪkich
grzechów, jeszcze nie poznaáy niszczycielskiej siáy grzechu Ğmiertelnego.
PowinniĞmy teĪ byü pokorni
jak dzieci, bo bez poczucia zaleĪnoĞci
od Boga áatwo wbiü siĊ w nieujarzmioną pychĊ.
A pycha jest niebezpiecznym
grzechem, choü nieraz bardzo bagatelizowanym. To pycha byáa przyczyną
upadku anioáów i pierwszych rodziców, kiedy chcieli byü równi Bogu.
To pycha jest przyczyną sporów, waĞni, nieuczciwoĞci, znĊcania siĊ i upokarzania bliĨnich, niesprawiedliwoĞci
i wyzysku. To pycha, Īądza posiadania i panowania, jest gáówną przyczyną wojen na Ğwiecie, o czym pisze
Ğw. Jakub w II czytaniu (por. Jk 4,1-2).
Jezus ukazuje nam lekarstwo na
pychĊ, a tym lekarstwem jest przeciwstawna cnota, czyli pokora. TĊ pokorĊ
praktykowaá On sam, choü obiektywnie byá kimĞ najwiĊkszym i godnym
najwyĪszej czci jako Bóg. Nigdy siĊ
jednak nie wywyĪszaá, lecz przeciwnie:
byá pokorny, umywaá uczniom nogi,
znosiá cierpliwie przeĞladowanie;
wreszcie poniĪyá siĊ do koĔca,
aĪ do przygniecenia ciĊĪarem krzyĪa.
Przez pokorĊ zbawiá Ğwiat i tej pokory
uczy chrzeĞcijan.
PomyĞlmy chwilĊ nad cnotą
pokory. KaĪdemu jej nieco brakuje,
bo kto myĞli, Īe jest naprawdĊ pokorny, juĪ przez to przejawia symptomy
pychy. Pokora to zawierzenie Bogu,
zgadzanie siĊ z dotykającym nas
krzyĪem, unikanie zazdroĞci, troska
o potrzebujących. To bĊdzie przyjĊcie
cierpiącego Chrystusa, a kto Go
przyjmuje zostaje przenikniĊty Jego
miáoĞcią (por Mk 9,37).
Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

Pielgrzymując do sanktuarium Matki BoĪej
w Borku Starym
W roku 2002, ukazaáo siĊ drugie
„poprawione, uzupeánione i znacznie
poszerzone wydanie” ksiąĪki autorstwa o. Piusa M. Beácha, dominikanina, zatytuáowane „Sanktuarium Maryjne w Borku Starym koáo Rzeszowa”.
Jest to praca bardzo doniosáa, oparta
na Ĩródáach, które odsáaniają przed
nami niezmiernie ciekawą epokĊ siedemnastowiecznego myĞlenia, prawa
i poboĪnoĞci, aby ukazaü nam nie tylko początki klasztoru, ale odnieĞü siĊ
do początków kultu Matki BoĪej, który w borkowskiej parafii rozwijaá siĊ
juĪ okoáo 1370 roku. NaleĪy przypuszczaü, Īe kult ten rozwijaá siĊ jeszcze
przed oficjalnym powstaniem diecezji
przemyskiej, a wiĊc przed rokiem 1375.
Akt Fundacyjny klasztoru ojców dominikanów w Borku Starym zostaá sporządzony po áacinie, w Brzozowie,
w ówczesnej siedzibie biskupiej,
w dniu 10 lutego 1670 roku, za czasów
biskupa przemyskiego Stanisáawa Sarnowskiego. Byá to akt bardzo uroczysty i podniosáy. Zanim jednak doszáo
do wydania owego Aktu Fundacyjnego, naleĪaáo wykonaü szereg czynnoĞci uprzedzających, aby wszystko
odbyáo siĊ zgodnie z obowiązującym
wtedy prawem, tak koĞcielnym jak
i Ğwieckim. Generaá zakonu Leonard
Hansen, w roku 1665 wydaá zezwolenie na przyjĊcie fundacji, uznając ją za
wielkie „dobrodziejstwo BoĪe” w czasach tak nieprzyjaznych dla religii
chrzeĞcijaĔskiej, gdyĪ trwaá wtedy
wojna ze Szwedami.
Dalszymi uprzednimi aktami byáy
zapisy fundacyjne ks. Niwickiego,

KoĞcióá w Borku Starym
wraz z klasztorem Ojców Dominikanów

záoĪone w Tyczynie w roku 1666, gdzie
w stosownym akcie fundator podaje
motywy tej fundacji:
„I dlatego ja, Stanisáaw Maciej
z Ramnic Niwicki, Kanonik KoĞcioáa
Kolegiackiego w Jarosáawiu i tamĪe
mansjonariusz, a takĪe Prepozyt
TyczyĔski, gorącym sercem tĊ tak dobrotliwą, a zarazem potĊĪną WspomoĪycielkĊ Zbawiciela i przyszáego
SĊdziego, chwalebną MatkĊ za PatronkĊ sobie dobierając na ostatni
moment mego Īycia doczesnego
a pierwszy wiecznego, ze wszystkich
siá i gorliwoĞcią ducha pragnąc
Ją z mego majątku uhonorowaü,
powziąáem zamiar zadbaü o sprawy
religijne i przyzwoitoĞü kaplicy
i Jej Obrazu znajdujących siĊ na
polach wsi Borek Stary mojej parafii
borkowskiej. Są one od kilku wieków
sáawne z powodu dziejących siĊ
tam cudów i zewsząd gromadzącego
siĊ licznie ludu, szukającego pomocy
w swoich róĪnych udrĊkach. Nie są
jednak one, jak tego charakter religijny wymaga, zadbane; nie mają teĪ
Īadnego koĞcielnego zaopatrzenia.
Postanowiáem wiĊc tam wprowadziü
i usadowiü nową siedzibĊ rodziny
dominikaĔskiej Zakonu Kaznodziejskiego Ğw. Dominika. On to z ogromną gorliwoĞcią i starannoĞcią ĞwiĊtą
wiarĊ katolicką na caáym Ğwiecie,
kult i czeĞü chwalebnej Matki Boga
szerzy i w tym szerzeniu oraz pobudzaniu nie ustaje”.
Do tych najwaĪniejszych warunków jakie mieli sprostaü dominikanie
byáa troska o wiĊkszą chwaáĊ Boga
i Matki NajĞwiĊtszej. Chodziáo przede
wszystkim o rozwój kultu Maryi,
o wzrost ducha poboĪnoĞci i chrzeĞcijaĔskiego Īycia. Tych zobowiązaĔ
postawionych przez Fundatora byáo
nieco wiĊcej, ale są najwaĪniejsze.
NastĊpny zapis fundacyjnie tego
samego fundatora miaáy miejsce
w PrzemyĞlu, 21 stycznia 1667 roku,
gdzie darbiorcy wymienieni są juĪ
z imienia, nazwiska i peánionej funkcji.
Byli to: przeor Dominik Brzechffa,
dr ĞwiĊtej teologii oraz Konstantyn

Cudowny obraz Matki BoĪej
w Borku Starym

Czerny, kaznodzieja generalny, subprzeor, promotor ĞwiĊtego RóĪaĔca.
Kolejny zapis jest o tyle waĪny
i ciekawy, Īe odbyá siĊ na Sanockim
Zamku, w roku 1669, w drugą niedzielĊ po Wielkanocy. Byá on przekazany
ojcu Rajmundowi Mojeckiemu, lektorowi i wikariuszowi przy kaplicy NMP
w Borku Starym. W tymĪe samym
roku, 24 sierpnia, Stolica Apostolska
wyraziáa zgodĊ na przyjĊcie tej fundacji. 10 lutego 1670 roku, biskup przemyski, Stanisáaw Sarnowski, wydaá
koĔcową decyzjĊ okreĞlając Ğcisáe zasady fundacji. Dominikanom zaĞ przypomniaá obowiązki z tego aktu wynikające. Otrzymali takĪe pozwolenie na
budowĊ klasztoru i koĞcioáa. „Aprobujemy, zatwierdzamy, ratyfikujemy,
przypisujemy, wcielamy, wáączamy,
przydzielamy, zakáadamy, fundujemy,
uposaĪamy” – to wielce uroczyste
i zobowiązujące sáowa.
Akta tamtego okresu czasu pisane są z wielką starannoĞcią, krasomówstwem, czĊstą wieloĞcią powtarzanych tytuáów i godnoĞci, które
w swojej formie są urzekające do tego
stopnia, Īe czasem czytelnik traci
orientacjĊ, gubiąc zasadniczy wątek
myĞli. Czym uzasadniá biskup Stanisáaw Sarnowski potrzebĊ tego Aktu
Fundacyjnego dla ojców dominikanów? Oddajmy gáos samemu ówczesnemu Pasterzowi diecezji: „A zatem
(C.d. na s. 4)
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Kapliczka z tajemnica róĪaĔcową

(C.d. ze s. 3)
My, Stanisáaw Sarnowski, z áaski Boga
i Stolicy Apostolskiej Biskup Przemyski, Wieczysty Administrator Opactwa
Sulejowskiego, wszystkim i poszczególnym, obecnym i przyszáym zainteresowanym tymi sprawami oĞwiadczamy, Īe Przewielebny Maciej
Niwicki, Kanonik Jarosáawskiego
KoĞcioáa Kolegiackiego, Prepozyt
TyczyĔski, pragnąc daü dowód
wdziĊcznoĞci za hojnie doznane od
Wszechmocnego Boga dobrodziejstwa, a takĪe zywione zawsze w sercu
naboĪeĔstwo do najĞwiĊtszej Boga
Rodzicy Dziewicy Maryi, ujawniü takĪe zewnĊtrznym wspaniaáym Ğwiadectwem kultu i czci. I dlatego dla zwiĊkszenia kultu BoĪego, na czeĞü
NajĞwiĊtszej Dziewicy Maryi i dla zbawienia swojej i swoich Przodków duszy, na powstanie Konwentu Zakonu
Kaznodziejskiego Ğw. Dominika Prowincji Polskie przy kaplicach: jednej
tejĪe NajĞwiĊtszej Maryi Dziewicy od
prawie 300 lat przesáawnej z powodu
áask i poboĪnoĞci ludu do niej zewsząd
przychodzącego, drugiej zaĞ Ğw. KrzyĪa; są one ze sobą poáączone, leĪą na
polach wsi Borek w Ğrodku poáowy
áanu pola naleĪącego do koĞcioáa parafii borkowskiej, Prepozytury TyczyĔskiej, województwa ruskiego, ziemi
przemyskiej – sumĊ ponad 10 tys.
florenów pochodzącej od róĪnych
osób danych i urzĊdowo zapisanych
na powstanie tegoĪ Konwentu…”.
Cytat to doĞü obszerny, ale decydujący o erygowaniu klasztoru ojców dominikanów, którzy staną siĊ kustoszami sanktuarium Matki BoĪej. Fundacja
dawaáa utrzymanie dla dwunastu

zakonników.
Chcąc pisaü czy mówiü o cudownym Obrazie, trzeba go gdzieĞ
umiejscowiü, a takĪe wskazaü, przynajmniej w przybliĪeniu czas jego powstania i autora. Nie zawsze przychodzi to
áatwo. CzĊsto pozostajemy w sferze hipotez, przypuszczeĔ, uogólnieĔ. Pole
na którym namalowany jest Obraz ma
wymiary 55,5 cm na 63,5 cm. Wymiar
caáego Obrazu wraz z ramami wynosi
66 cm na 73.5 cm. Obraz jest typową
Hodegetrią – Matką BoĪą Wskazującą, czy Przewodniczką. RównieĪ Matka BoĪa CzĊstochowska zaliczana jest
do tego typu obrazów. W wydaniu
internetowym czytamy: „Maryja
w póápostaci w lewej rĊce trzyma DzieciĊ, zaĞ prawa rĊka caáą dáonią wskazuje na Nie jakby mówiáa IdĨcie do
Jezusa. Cokolwiek wam kaĪe czyniü,
czyĔcie!. Suknia czerwona, páaszcz
okrywający gáowĊ i caáą postaü na zewnątrz jest turkusowy (tj. ciemno niebiesko zielony), a od wewnątrz jasno
zielony ze záotymi oblamówkami spiĊty pod szyją broszką. DzieciĊ ok. piĊciomiesiĊczne (samo trzyma gáowĊ na
karku) bose, lewą rączką dzierĪy ksiąĪkĊ tak, Īe ona jest miĊdzy dáonią a kolanem, prawą wzniesioną do góry báogosáawi (dwa palce wyprostowane,
inne zgiĊte). Ubrane w sukniĊ szaro
zieloną po kostki z oblamówkami pod
szyją i na rĊkawach. Táo obrazu w górnej czĊĞci stanowią liĞcie i grona krzewu winoroĞli: symbol Eucharystii.
LiĞcie i listwy silnie záocone. Barwy
odzieĪy jaskrawe, ludowe; bodajĪe
sprzed koronacji w 1886”.
Znawcy dzieá sztuki twierdzą,
Īe obraz ten jest bardzo stary i swoje
korzenie ma na Wschodzie. Tam gáównie malowano tego typu Obrazy –
Ikony. Znajduje siĊ w gáównym oátarzu tamtejszego koĞcioáa – sanktuarium, którego budowĊ rozpoczĊto
w roku 1684.
Wiemy jednak, Īe Obraz ten znacznie wczeĞniej znajdowaá siĊ w Borku
i cieszyá siĊ wielką czcią wiernych. Pierwotną budowlą, drewnianym koĞcióákiem, miaáa byü Ğwiątynia na szczycie,
którą wybudowaá ks. Andrzej. Przy
cudownym Ĩródeáku, nieopodal tego
koĞcióáka wybudowanego pw. ĝwiĊtych Apostoáów Piotra i Pawáa, znajdowaá siĊ oĞrodek kultu Matki BoĪej.
Wspomniany kapáan dostrzegaá coraz
to wiĊksze rzesze wiernych spieszących do Maryi, pomyĞlaá wiĊc o zbu-

dowaniu bardziej dostojnego koĞcioáa. DecyzjĊ swą zacząá realizowaü
w latach 1418/1419. Byáo to na szczycie wzgórza. Budowa trwaáa – jak na
owe czasy – bardzo krótko: nieco ponad rok. Ta Ğwiątynia byáa dedykowana ĝwiĊtemu KrzyĪowi lub Matce
BoĪej i ĝwiĊtemu KrzyĪowi. Konsekracji tego koĞcioáa dokonaá w roku 1420
arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski.
Wtedy to przeniesiono uroczyĞcie
czczony przy Ĩródeáku, w pierwotnym
koĞciele czy raczej kapliczce, od stulecia Obraz do tego poĞwiĊconego
(konsekrowanego) koĞcioáa. Sprawa
tych koĞcioáów czy raczej kaplic, dziĞ
nie jest zbyt jednoznaczna. Jest pewne, Īe kaplice te znajdowaáy siĊ „na
szczycie wzgórza” wsi Borek, Īe byáo
ich dwie: ĝwiĊtego KrzyĪa i Matki
BoĪej czczonej w Cudownym Obrazie. Mówią o nich akta fundacyjne.
PóĨniej zostaáy ze sobą poáączone. 26
sierpnia 1886 roku obchodzono 550
rocznicĊ istnienia cudownego Obrazu. Początki istnienia Obrazu siĊgają wiĊc roku 1336! PoĞwiadczają to
doĞü liczne jak na owe czasy dokumenty. Jest prawie pewne, Īe kult Obrazu Matki BoĪej byá wczeĞniejszy jak
powstanie parafii. Wiemy, Īe w roku
1419 proboszczem parafii byá
ks. Andrzej, znany nam z imienia jako
pierwszy kapáan tej wspólnoty
wiernych. Spory, wątpliwoĞci zostawmy historykom, a sami zatrzymajmy siĊ
przy obecnej Ğwiątyni.
Obecny koĞcióá, gdzie znajduje siĊ
cudowny Obraz, od samego początku
ma swój związek z dominikanami.
Na jego frontonie znajduje siĊ posąg
Ğw. Dominika i Ğw. Franciszka
z AsyĪu. Byá rok 1684, dzieĔ 16 wrzeĞnia, kiedy rozpoczĊto budowĊ
koĞcioáa. Konsekracja tego koĞcioáa
wybudowanego z wypalanej cegáy,
miaáa miejsce 13 maja 1736 roku, a dokonaá jej biskup Andrzej Pruski, sufragan przemyski. Jest on pod wezwaniem WniebowziĊcia NajĞwiĊtszej
Maryi Panny oraz Ğw. Jacka.
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ħródeáko w Borku Starym

U góry tej wzniosáej budowli
widnieje pies, który leĪy, opierając
swoje áapy o ksiąĪkĊ, a w pysku trzyma páonącą pochodniĊ. Obok niego
znajduje siĊ okrąg ziemi z krzyĪykiem,
a nad nim áaciĔski napis: VERITAS,
co znaczy PRAWDA. W tych sáowach
znajduje siĊ odniesienie do zasadniczych idei dominikaĔskich, którzy
w swojej duchowoĞci odwoáują siĊ do
Chrystusa, który nazwaá siebie
„Prawdą”: „Ja jestem…prawdą”
(J 14,6). „Przyszedáem rzuciü ogieĔ na
ziemiĊ i jakĪe bardzo pragnĊ, Īeby on
juĪ zapáonąá” (àk 12,49). Symbolika
psa wiąĪe siĊ etymologicznie z nazwą
zakonu: „dominikanie”, jako „Domini
canes” czyli „PaĔskie psy”. Jest to
znak przysáugujący tylko temu zakonowi. W internetowym przewodniku
po sanktuarium borkowskim czytamy1 : Dominikanie „mają bowiem (…),
jak kaĪdy dobry pies, w KoĞciele
ostrzegaü, strzec i broniü swego Pana
– Chrystusa i Jego najwiĊkszego skarbu – PrawdĊ i ją gáosiü. ĩeby zaĞ to
czyniü, powinni ją nieustannie poznawaü: trzymaü áapy na ksiąĪce!”
Przyznaü trzeba, Īe jest to bardzo dosadne táumaczenie, ale jakĪe aktualne
od zawsze w KoĞciele. W tak monumentalnych budowlach kaĪdy
szczegóá o czymĞ mówi, kaĪdy szczegóá ma swoje znaczenie, do czegoĞ
nawiązuje. Bogata jest symbolika
chrzeĞcijaĔska.
Zanim wejdziemy do koĞcioáa,
zerknijmy na zegar sáoneczny na Ğcianie poáudniowej, stara tablicĊ ze skrótem I CH S, co na jĊzyk polski przetáumaczymy: Jezus Chrystus Zbawiciel.
Jest teĪ i znak literowy S.A. – ĝwiĊta
Anna, znak obecnoĞci Ğw. Anny
czczonej w tym koĞciele. Wita nas
teĪ M – Maryja. Dowiadujemy siĊ,
Īe „to miejsce jest sáawne z powodu
obrazu Matki BoĪej i cudów od roku
1418”. Ta data oznaczaáaby rok
powstania na wzgórzu drewnianego
sanktuarium, gdzie mieĞciá siĊ cudow-

ny Wizerunek.
Wchodząc do Ğrodka koĞcioáa,
przychodzimy do oátarza gáównego,
który w stylu barokowym zostaá
wykonany w GdaĔsku, aby uklĊknąü
przed NajĞwiĊtszym Sakramentem
i oddaü chwaáĊ Panu. Tabernakulum
jest olĞniewające, a obok niego
dwa anioáy adorujące tam Obecnego,
Pana i Boga. Tajniki jego wykonania
oraz nazwiska artystów, zostawmy
historykom sztuki, lub sami zaglądnijmy do przewodników. To wáaĞnie
w tym oátarzu znajduje siĊ cudowny
Obraz Matki BoĪej, który urzeka
swoim piĊknem. Przed tym Obrazem lud
BoĪy klĊka, aby Matce Pana i swojej
przedstawiü proĞby, otworzyü
przed Nią swoje serca, szukając
pokrzepienia. W tymĪe koĞciele, po
lewej stronie, znajduje siĊ oátarz Ğw.
Józefa, a po prawej Ğw. Wincentego
Fereriusza. W stylu barokowym
znajdują siĊ takĪe pozostaáe cztery
oátarze i ambona. Są one pod wezwaniem ĝw. KrzyĪa, Ğw. Jacka OdrowąĪa,
Ğw. Dominika i Serca Pana Jezusa.
Ambona jest wielce charakterystyczna, bo jak przystaáo na zakon kaznodziejski, jakim są dominikanie,
na samym jej wierzchoáku widnieje
figura Chrystusa Kaznodziei
przepowiadającego naukĊ o Królestwie BoĪym.
Tak w bardzo wielkim skrócie
przedstawia siĊ wnĊtrze tego koĞcioáa. Skrót to naprawdĊ bardzo wielki,
bo moĪna siĊ zatrzymywaü nad kaĪdym
detalem, moĪna wymieniaü wielką
liczbĊ ĞwiĊtych, którzy są obecni w tej
Ğwiątyni, a którzy najczĊĞciej są związani z zakonem dominikaĔskim. KaĪdy
z tych ĞwiĊtych przyniósá jakąĞ iskrĊ
Prawdy, aby rozpalaü serca tam przychodzących. To równieĪ wielka zachĊta, aby wziąü do rĊki Īyciorysy ĞwiĊtych i czytaü, i medytowaü,
i podziwiaü, i próbowaü naĞladowaü
ich w gorliwoĞci dla chwaáy BoĪej,
w ich prostolinijnoĞci i stawiania Pana
Boga na pierwszym miejscu w swoim
Īyciu. Patrząc na samą ambonĊ,
spotkamy tam wszystkich czterech
Ewangelistów: Mateusza. Marka,
àukasza i Jana. Spotkamy takĪe
Ğw. Jacka z GoáĊbicą na gáowie.
Z innych ĞwiĊtych, o których nie
moĪna zapomnieü, wymieniĊ tych najbardziej popularnych, przynajmniej
nieco nam znanych, a wiĊc: Ğw. Barbara, Ğw. Katarzyna SieneĔska i Alek-

sandryjska, Ğw. Ludwik Betran,
Ğw. Walenty, Ğw. Albert, Ğw. Dominik,
zakonodawca z lilią i ksiąĪką, przy
którego stopach spoczywa pies
z pochodnią w pysku, Ğw. Jacek
OdrowąĪ, Ğw. Pius V, Ğw. RóĪa z Limy,
wielki ĞwiĊty Tomasz z Akwinu,
chluba KoĞcioáa, filozof i teolog,
ze sáoĔcem na piersiach i piórem
w rĊku, Ğw. Jan Chrzciciel, Ğw. Maria
Magdalena, Ğw. Sebastian, Ğw. Roch,
Ğw. Zofia, Ğw. Weronika, Ğw. Jan
Nepomucen, Ğw. Michaá Archanioá…
ĝwiĊtych, obecnych w tym sanktuarium jest o wiele wiĊcej.
ObrzĊdy związane z kultem Matki
BoĪej tam siĊ odbywające są bardzo
bogate i dostojne. Wystarczy tu
wymieniü przynajmniej obrzĊdy
związane z Pogrzebem ZaĞniĊtej
Matki BoĪej. PoboĪnoĞü ludu uzupeánia to, czego wyraĨnie brakuje
w PiĞmie ĞwiĊtym, a co siĊ dokonaáo.
Jest to obrzĊd – jak czytam w przewodniku – „peáen poezji i wzniosáych
przeĪyü (…), ozdoba borkowskiego
sanktuarium!” ObrzĊd ten najprawdopodobniej pochodzi z koĔca
XVII wieku.
Dla nas, mieszkaĔców Sanoka,
to sanktuarium jest pewno maáo
znane, ale warto go nawiedziü nawet
bĊdąc w Rzeszowie, bo stamtąd
nie jest aĪ tak daleko. DziĞ kiedy
jeĨdzimy po caáym Ğwiecie, nieraz
nie wiemy, Īe tam, na jakiejĞ wiosce
znajduje siĊ tak bogate w historiĊ,
cuda i áaski, ĞwiĊte miejsce, gdzie
króluje Maryja.
Ks. Andrzej Skiba
1 Sanktuarium Maryjne w Borku
Starym. KoĞcióá – kamienie mówią: :

Stacja drogi krzyĪowej

www.republika.pl/borek
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25 Niedziela zwykáa – 24.09.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. W przyszáą niedzielĊ – 1 paĨdziernika – rozpoczynamy naboĪeĔstwa
paĨdziernikowe poáączone z odmawianiem RóĪaĔca. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci i máodzieĪ szkolną,
a szczególnie tych, którzy w tym roku
przystąpią do sakramentu bierzmowania. Tych, którzy nie mogą wziąü udziaáu w modlitwie róĪaĔcowej w koĞciele,
zachĊcamy do odmawiania tej modlitwy w rodzinach. Za odmówienie RóĪaĔca (piĊciu tajemnic) zyskuje siĊ
odpust zupeány. Warunki są takie, jak
przy kaĪdym odpuĞcie, a wiĊc: wyzbycie siĊ wszelkiego przywiązania do
grzechu, nawet lekkiego, spowiedĨ
i Komunia Ğw. i modlitwa w intencjach
Ojca ĝwiĊtego. Odpust zyskuje siĊ raz
na dzieĔ. Jedna spowiedĨ wystarcza
do zyskania odpustów w wielu dniach.
Komunia Ğw. i modlitwa w intencjach
Ojca ĝwiĊtego konieczna jest w kaĪdym dniu, w którym odmawia siĊ RóĪaniec z rozwaĪaniem poszczególnych
tajemnic. JeĞli brak jest jakiegoĞ warunku, to zamiast odpustu zupeánego,
jest odpust cząstkowy.
2. RóĪaniec w zwykáe dni bĊdziemy
odmawiaü codziennie o godzinie 17.30,
a w niedziele o godzinie 17.00. Dzisiejsza, pierwsza modlitwa róĪaĔcowa
bĊdzie poáączona ze zmianą tajemnic
róĪaĔcowych. Msze ĞwiĊte w zwykáe
dni bĊdziemy odprawiaü po modlitwie
róĪaĔcowej.
3. W tym tygodniu przypada ĝwiĊto

Ğw. Archanioáów: Michaáa, Gabriela
i Rafaáa. Zwyczajem lat ubiegáych
chcemy oĪywiü naboĪeĔstwo do Ğw.
Michaáa Archanioáa, który jest patronem naszego miasta, a o tym nie zawsze pamiĊtamy czy nawet nie wszyscy o tym wiedzą. Od wtorku, od Mszy
ĞwiĊtej wieczornej rozpocznie siĊ triduum ku czci Ğw. Michaáa, który swoim zawoáaniem „KtóĪ jak Bóg”, ukazuje nam drogĊ wiodącą do Boga oraz
uczy jak zwyciĊĪaü záo. Prosimy o liczniejszy jak zwykle udziaá.
4. W salce katechetycznej na plebanii, w kaĪdy wtorek miĊdzy godziną
17.00 a 18.00, moĪna zasiĊgnąü za darmo porady prawnej. Zapraszamy
wszystkich, którzy chcieliby skorzystaü z pomocy radcy prawnego, a nie
staü ich na wynagrodzenie.
5. 2 paĨdziernika, w poniedziaáek,
o godzinie 18:30, w koĞciele Ojców
Franciszkanów, rozpoczną siĊ katechezy przedmaáĪeĔskie dla máodzieĪy. ZaĞwiadczenia z ukoĔczenia tychĪe katechez są wymagane przy spisywaniu
protokoáu przedĞlubnego. Prosimy,
aby nie zaniedbaü tego obowiązku.
Organizatorzy proszą, aby przynieĞü
ze sobą przybory do pisania.
6. Rozprowadzamy pewną iloĞü
Kalendarzy Rolników, które nadają siĊ
takĪe dla dziaákowiczów, ogrodników
czy dla prowadzenia domu. Cena – 15
záotych. MoĪna je nabywaü w zakrystii czy w kancelarii parafialnej.

Odnowiona Lampka Wieczna zawisáa w Prezbiterium

Gorące podziĊkowanie :
Ks. Tomaszowi Grzywnie, paĔstwu Marii i Jackowi
LipiĔskim, pani Janinie Kaczmar dziĊki, którym ze
wzruszeniem przeĪyliĞmy 33 - cią rocznicĊ Ğlubu w czasie
pielgrzymki do Zakopanego.
Helena i Marian ĩywiccy

Intencje w tygodniu
25.09-1.10.2006 r.
Poniedziaáek, 25.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Michaá (greg.).
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 ..........................................................
18.00 1. + Igor (greg.).
2.+ Wojciech 31 r. Ğm.
3. + Jan Zapotoczny 1 r. Ğm.
Wtorek, 26.09
6.30 + Katarzyna (greg.).
7.00 + Igor (greg.)
7.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
8.00 ...........................................................
18.00 1. dziĊkczynna za nawiedzenie
obrazu Matki BoĪej CzĊstochowskiej
od mieszkaĔców ul. Heweliusza 1 klatka 4 z proĞbą o báogosáawieĔstwo BoĪe
dla rodzin.
2. + Michaá (greg.).
3. + Michaá i Bronisáawa (f) Ryniak.
ĝroda, 27.09
6.30 + Michaá (greg.).
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Igor (greg.).
8.00
18.00 1. + Katarzyna (greg.)
2. o báogosáawieĔstwo BoĪe dla rodziny Anny i Jana.
3. o báogosáawieĔstwo BoĪe dla
Ryszarda i Zofii oraz za zmaráych rodziców z obu stron .
Czwartek, 28.09
6.30 + Katarzyna (greg.)
7.00 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.30 + Michaá (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. o przebáaganie za grzechy
2. dziĊkczynna za otrzymane áaski
z proĞbą o BoĪe báogosáawieĔstwo
i opiekĊ Matki NajĞwiĊtszej dla
rodziny Marii.
3. + Igor (greg.)
Piątek, 29.09
6.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.00 + Katarzyna (greg.).
7.30 + Igor (greg.).
8.00 +Michaá, Katarzyna i dusze nie
mające znikąd pomocy.
18.00 + Michaá (greg.).
2. o przebáaganie za grzechy.
3. + Wáadysáaw i Katarzyna.
Sobota, 30.09
6.30 + Marian i Tadeusz (greg.).
7.00 + Michaá (greg.)
7.30 + Katarzyna (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. + Igor (greg.)
2. + Stefan
3. + Grzegorz, Jan Engel, Antonina
Horbowy.
Niedziela, 1.10
6.30 + Michaá (greg.)
8.00 .........................................................
9.30 + Danuta Adamska 5 r. Ğm.
11.00 za parafian.
12.30 w intencji Jubilatów Aleksandry
i Tadeusza w 50 rocznicĊ Ğlubu.
16.00 o báogosáawieĔstwo BoĪe i i opiekĊ Matki BoĪej oraz ĞwiĊtej Patronki
dla sióstr z róĪy Ğw. Teresy oraz kapáanów naszej parafii.
17.00 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe
i zmiana tajemnic.
18.00 + Jerzy, Wáadysáawa (f).
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Pątniczym szlakiem

Wspominając swój pobyt
w ĝwiĊtej Lipce

Ogólny widok sanktuarium w ĝwiĊtej Lipce

Obraz Matki BoĪej w ĝwiĊtej Lipce

Kuta brama prowadząca do bazyliki

Organy w ĝwiĊtej Lipce

Matka BoĪa w ĝwiĊtej Lipce

Fronton koĞcioáa w ĝwiĊtej Lipce
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Trzeci dzieĔ na pielgrzymim szlaku
(Troki i Wilno - 12 sierpnia 2006 r., sobota)

Kapliczka Ğw. Jana Nepomucena
w centrum Troków

(C.d. z poprzedniego numeru)
Po tak przespanej nocy, wczesnym
rankiem, gromadzimy siĊ w jadalni
tego internatu na Ğniadanie, które przygotowaáy panie. Wieczorem, po przyjeĨdzie zrobiáy zakupy, a rano wszystko byáo gotowe na stoáach. WstaliĞmy
z uĞmiechem, choü dzieĔ zapowiadaá
siĊ deszczowo, ale po dobrym Ğniadaniu humor nam dopisywaá. Przed nami
daleka droga, na LitwĊ, do Troków
i Wilna. Zwyczajem codziennym
odmawiamy poranne modlitwy, Ğpiewamy Godzinki do Matki BoĪej
Niepokalanie PoczĊtej. Czas szybko
biegnie, a skracamy go Ğpiewem
pieĞni i piosenek religijnych. Pada
deszcz, jest brzydko i zimno.
Jest godzina 9:30. Przekraczamy
granicĊ polsko – litewską. Odbywa siĊ
to bardzo sprawnie, bez Īadnych niepotrzebnych formalnoĞci czy niespodzianek. Szosa bardzo dobra, prosta,
równiny szeroko siĊ rozciągające, jest
tuĪ po Īniwach, choü czasem widaü
jeszcze nieskoszone zboĪa. TrochĊ ziemi leĪy odáogiem. Same równiny, na
horyzoncie przetykane lasami. Jedzie-

my na Mariampol. Napisy na tablicach informacyjnych wyáącznie
w jĊzyku litewskim. Po drodze widaü
jak samochody – platformy wiozą
z Zachodu samochody po wypadkach, które po remoncie pojawią siĊ
na ulicach. Przez miasteczka drogi są
„cerowane”, jak u nas, ale wiele dróg
jest w budowie. Trasa jest piĊkna,
bo jedziemy wĞród lasów ciągnących
siĊ kilometrami. PrzejeĪdĪamy przez
sáawny Niemen, opiewany przez
poetów i pisarzy. Po lasach sosnowych pokazują siĊ lasy brzozowe
i nie tylko. Bezkresne równiny urozmaicone tylko jakimĞ niewielkim
pagórkiem.
I tak dojechaliĞmy na dworze
autobusowy do Troków, prastarej
stolicy Litwy, gdzie juĪ ponad dwie
godziny czeka na nas pani przewodnik, Barbara Ogonowska. Przed nami
dwa kilometry, które mają nas zaprowadziü pod zamek trocki (od „Troki”). Zamek jest na wyspie.
Zanim jednak tam wejdziemy, po
drodze musimy wymieniü pieniądze,
gdyĪ w uĪyciu jest tu tylko waluta
miejscowa – lity. Troki leĪą 28 kilometrów od Wilna.
Troki stanowią centrum powiatowe. Caáa Litwa jest podzielona jakby
na województwa. Jest ich dziesiĊü.
Potem idą rejony, których jest czterdzieĞci cztery, a potem mniejsze jednostki administracyjne. Troki są wáaĞnie takim centrum rejonowym
liczącym 8.200 tys. mieszkaĔców. Jest
tu duĪo jezior, wody. W caáym rejonie
jest ich ponad trzydzieĞci. Jedziemy
gáówną ulicą, gdzie jest sporo drewnianych domów z trzema oknami,
w których mieszkają Karaimowie. Ich
oraz Tatarów, w wieku XV, sprowadziá
z Krymu ksiąĪĊ Witold. Mają swoją
religiĊ, która opiera siĊ na Torze, PiĊcioksiĊgu MojĪesza czyli na Starym
Testamencie. Odrzucili Talmud czyli
komentarz do PiĊcioksiĊgu. Zachowali swoje obyczaje, tj. pochówki,
wesela… Naród jest na wymarciu.
Witold sprowadziá z Krymu 386 rodzin,
dziĞ jest ich tylko 70 osób, a na caáej
Litwie 270 osób. Karaimowie, którzy
przypominają trochĊ ĩydów, trochĊ
Persów, trochĊ Turków, są takĪe

i w Polsce. Na Ğwiecie jest ich podobno dziesiĊü tysiĊcy.
Troki mają stary, historyczny
zamek i koĞcióá pod wezwaniem
Nawiedzenia NajĞwiĊtszej Maryi Panny, ufundowany przez stryjecznego
brata Jagieááy czyli ksiĊcia Witolda,
którzy razem byli pod Grunwaldem.
Jest tu Cudowny Obraz Matki BoĪej
Trockiej, albo Pocieszenia, która
zostaáa ukoronowana koronami papieskimi, w dniu 4 wrzeĞnia 1718 roku.
Jest Patronką Litwy. Przed nami Jezioro Tatarskie, ale Tatarów tu prawie nie
ma, gdyĪ zamieszkali w sąsiednich
wioskach. KsiąĪĊta litewscy mieli po
kilka zamków, w których co jakiĞ czas
przebywali. Do 1323 roku, byáa tu,
w Trokach, stolica. KrąĪymy po mieĞcie, nie pada, wszystkie parkingi są
zajĊte. Szukamy banku, aby naszą
walutĊ wymieniü na tamtejszą. Bezskutecznie, ale z pomocą przychodzą nam
panowie, Jerzy i Stanisáaw, którzy
uĪyczyli swoich kart bankowych i dziĊki ich ĪyczliwoĞci mamy lity, aby wejĞü
na zamek. Pani Przewodnik pokazuje
nam paáac Tyszkiewiczów i wymienia
najsáynniejsze rody polskie na Litwie:
Radziwiááowie, Sapiehowie…
Oni tu rządzili.
Karaimowie mają takĪe swoją
ĞwiątyniĊ, zwaną „kienesa”, której
wnĊtrze przypomina synagogĊ. Znajduje siĊ tam oátarz zwrócony na poáudnie oraz tablica z dziesiĊcioma
przykazaniami. Jej wnĊtrze zdobią
ornamenty roĞlinne i geometryczne.
Nie ma tu Īadnych ludzkich postaci.
Na podáodze leĪą dywany, podobnie
jak w meczetach. MĊĪczyĨni odprawiają swoje modáy na dole, kobiety na
piĊtrze. Karaimowie mają swój jĊzyk,
który naleĪy do kopczackiej grupy jĊzyków tureckich. Trzy okna w domu,
oznaczają, Īe jedno mają dla siebie,
drugie dla Pana Boga, a trzecie dla
Witolda, z wdziĊcznoĞci, Īe ich tu nie
przeĞladowaá. Jest to naród lojalny,
ugodowy. Strzegli naszych granic, tak
jak i Tatarzy. – A ogórki kiszone, karaimskie, moĪna dostaü? – pyta pan Jerzy. – Tak, są bardzo dobre, maáosolne. Wychodzą z wiadereczkami na
ulicĊ i sprzedają. – A pan, to moĪe
Karaim? – pyta nasza pani Przewod-
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nik, co wywoáuje salwĊ Ğmiechu,
bo pan Jerzy poczytaá sobie o tych
Karaimach i byáby naszym przewodnikiem po ich ulicy i obyczajach. –
Wydaáo siĊ! – krzyczą pielgrzymi,
bo spodobaáo siĊ wszystkim, Īe mamy
wĞród siebie Karaima. – MoĪe tu do
swoich wujków przyjechaá? – padają
wĞcibskie pytania. Pan Jurek z dumą
odpowiada: Ma siĊ tu swoje znajomoĞci! Karaimka prowadzi nawet niewielką knajpkĊ. W kaĪdej chaáupie karaimskiej gospodyni robi pierogi
karaimskie nadziewane siekanym miĊsem i pieczone w piekarniku (piĊknie
zarumienione), a które w tejĪe knajpce
mogliĞmy zakosztowaü popijając
rosoáem.
Z werandy tej restauracji spoglądamy na wyniosáą kapliczkĊ z postacią Ğw. Jana Nepomucena, patrona
Trok. Znajduje siĊ ona na dawnym
placu targowym. Pada drobny kapuĞniaczek.
Po tych wesoáoĞciach i perypetiach związanych z wymianą pieniĊdzy,
znaleĨliĞmy siĊ na zamku. Pani Barbara ma ogromną wiedzĊ, ukoĔczyáa
bowiem podwójne studia, polonistykĊ i historiĊ, wiĊc mówi bardzo dokáadnie, szczegóáowo, z wielki znawstwem,
odpowiadając na kaĪde pytanie.
WeszliĞmy przez most na ten zamek, który zostaá wybudowany przez
Witolda na przeáomie XIV i XV wieku.
Jest on zbudowany wedáug kanonów
ówczesnych fortyfikacji, a wiĊc otoczony fosą wypeánioną wodą. Na zwiedzających robi niemaáe wraĪenie,
wszak byáa to rezydencja ksiąĪąt litewskich. Tu przyjmowano zagraniczne
poselstwa, tu wielokrotnie goĞciá król
Wáadysáaw Jagieááo. Zacząá on podupadaü wraz ze Ğmiercią Witolda,
w roku 1430. Ma ten zamek i swoje
smutne karty historii, kiedy urządzono tu wiĊzienie dla wiĊĨniów politycznych pochodzących z arystokratycznych rodów. Tu takĪe zostaá
zamordowany Zygmunt Kiejstutowicz, brat Witolda. W II poáowie XVI
wieku zamek byá letnią rezydencją
Zygmunta Augusta. A potem przyszáa
wojna z Moskwą, podczas której
zamek byá czĊĞciowo spalony
i zburzony. Dopiero po II wojnie
Ğwiatowej wznowiono jego rekonstrukcjĊ, choü prace renowacyjne
podjĊto juĪ w roku 1926.
Pani Przewodnik oprowadza
nas po tym zamku, gdzie mieszczą siĊ

sale wystawowe obrazujące historiĊ
Litwy i Polski, bo losów naszych krajów nie da siĊ rozáączyü. Tu jakieĞ stare ksiĊgi, dokumenty, mapa z czasów
ksiĊcia Witolda, tu insygnia ksiąĪĊce,
biskupie, symbole róĪnych religii (prawosáawni, muzuámanie, karaimowie).
Byáa powszechna tolerancja. Są teĪ
ubiory z róĪnych regionów Litwy. Jest
to rodzaj wystawy etnograficznej. Pani
Barbara duĪo mówi o czasach Jagieááy
i Witolda, o ich nastĊpcach, którzy Īyli
czĊsto w niesnaskach, intrygach, którzy staczali ze sobą wewnĊtrzne walki.
JesteĞmy w sali, gdzie przyjmowano
poselstwa, gdzie przy niejednej – pewno – wypitej beczce trunku, zaáatwiano waĪne sprawy dla narodu. Tu opracowywano plan bitwy pod
Grunwaldem, do rozprawy z krzyĪakami. Tu odbywaáy siĊ takĪe wielkie bale,
których opisy zachowaáy siĊ do naszych czasów. Takie bale trwaáy nawet dwa miesiące! Na tym zamku Litwini Īegnali takĪe swoich wáadców.
KsiĊcia Witolda, który nie doczekaá siĊ
swojej koronacji, opáakiwali przez
osiem dni. Pani Przewodnik mówi,
Īe wraz ze Ğmiercią Witolda, umiera
ĞwietnoĞü tego zamku.
Czas, aby udaü siĊ w stronĊ Wilna. Pani Barbara, na pytania jednego
z uczestników wycieczki – pielgrzymki na temat dziaáania Armii Krajowej
na WileĔszczyĨnie, mówi doĞü
szeroko o dwóch miejscowoĞciach,
Ponarach i Miednikach.
PrzytoczĊ artykuá p. Czesáawa
Michalskiego, który w z sposób uporządkowany mówi na ten temat,

co moĪe przyczyniü siĊ do lepszego
poznania naszej ojczystej historii
znaczącej tak czĊsto ranami.
Ponary, to Golgota WileĔszczyzny.
22 paĨdziernika 2000 roku, zostaá tam
odsáoniĊty pomnik – krzyĪ „z tablicami zawierającymi nazwiska kilkunastu
tysiĊcy Polaków zamordowanych
w latach 1941 – 1944 (…) przez litewskich nacjonalistów w sáuĪbie niemieckiej. W lesie ponarskim zamordowano
ponad 100 tys. osób, gáównie narodowoĞci Īydowskiej”. Kapáan celebrujący wtedy MszĊ ĞwiĊtą, ks. Jan Kasiukiewicz, przytoczyá cytat z listu
máodego skazaĔca, który brzmiaá:
„Kimkolwiek jesteĞ, wiedz, Īe wyrok
Ğmierci nie pokonaá Īadnego z nas…
Oddajemy Īycie za Boga i OjczyznĊ…
Po naszej Ğmierci sprawĊ podejmą
inni…”. Ta ponarska zbrodnia káadzie
siĊ cieniem na stosunkach polsko –
litewskich i przez dáugie lata panowaáa o niej zmowa milczenia. Ówczesny
marszaáek sejmu, Maciej PáaĪyĔski,
powiedziaá wtedy: „Polska jest chyba
jedynym krajem na Ğwiecie, którego
tylu synów zakopano w doáach Ğmierci poza granicami kraju. Odnalezienie
tych grobów i naleĪyte ich upamiĊtnienie byáo i jest naszym gáównym
zadaniem. Musimy pamiĊtaü o nich,
bo jeĞli my o nich zapomnimy, to niech
Bóg o nas zapomni…”. Trzeba przyznaü, Īe to są mocne sáowa.
Ponary staáy siĊ „uosobieniem
zbrodni i záa. Tu nie tylko rozstrzeliwano. Tu najczĊĞciej zadawano Ğmierü
przez upodlenie, tyranie, okaleczenie,
(C.d. na s. 10)
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(C.d. ze s. 9)
pĊta drutów kolczastych, zakopywano Īywcem. Nie sposób wyobraziü
i opisaü okrucieĔstwa zwyrodniaáych
wykonawców tych zbrodni, którymi
byáy ochotnicze oddziaáy egzekucyjne IPATINGU BURIAI w nadgorliwej,
ochotniczej sáuĪbie gestapo… Wykonawcy zbrodni w latach 1941 – 1944
nigdy nie zostali osądzeni, potĊpieni
i ukarani. Ten ponarski rozdziaá polsko – litewskiej historii nigdy nie zostaá rozliczony. Dotychczas nie byáo
oficjalnej, wyraĪonej przez stronĊ litewską skruchy za masowe, bestialskie mordy na Polakach, za okrucieĔstwa ówczesnej policji, Saugumy,
za zbrodnie ludobójstwa czasu okupacji – za Ponary. (…). Nie jesteĞmy
wrogami Litwinów, przeciwnie, chcielibyĞmy Īyü blisko – wáaĞnie
bez uprzedzeĔ, skrywaĔ bolesnej czĊĞci historii Obojga Narodów, czĊĞci,
której imiĊ Ponary”.
„Ponary to najwiĊksze miejsce kaĨni na kresach dawnej Rzeczpospolitej. Na poáudniowy zachód od Wilna,
w odlegáoĞci dziesiĊciu kilometrów od
ĞródmieĞcia, wĞród zalesionych
wzgórz znajduje siĊ malownicza okolica. (…). Po przejĊciu 23 paĨdziernika
1939 r. Wilna przez LitwĊ, w lesie
pomarskim rozlokowaáy siĊ oddziaáy
Armii Czerwonej. Wkrótce teĪ wáadze
radzieckie zaczĊáy budowaü bazĊ
paliw páynnych dla samolotów. Zostaáy wykopane jamy dla ustawienia cystern, o 12 – 32 m Ğrednicy, 5 – 8 m
gáĊbokoĞci. Kiedy 24 czerwca 1941 r.
Niemcy po rozpoczĊciu wojny z ZSRR
zajĊli Wilno, zwrócili uwagĊ na niedokoĔczoną budowĊ bazy paliw páynnych w pobliĪu stacji kolejowej Ponary. Wykopane przez Rosjan doáy

Niemcy wykorzystali do szeroko zakrojonej akcji eksterminacyjnej. Jako
jedni z pierwszych Ğmierü w Ponarach
ponieĞli jeĔcy wojenni w liczbie 7500,
którzy do niewoli dostali siĊ w pierwszych dniach wojny. Po jeĔcach
wojennych przyszáa kolej na ludnoĞü
cywilną. Polacy do Ponar trafiali przewaĪnie z wiĊzienia wiletiskiego na àukiszkach i siedziby gestapo przy
ul. Ofiarnej. Byli to albo zakáadnicy,
którzy mieli zapewniü bezwarunkowe
wykonywanie kaĪdego polecenia
wáadz niemieckich, albo ci, którzy trafiali z áapanek ulicznych. WĞród Polaków rozstrzelanych w Ponarach byáo
wielu uczniów wileĔskich gimnazjów,
czáonków Związku Máodych Polaków,
przedstawicieli inteligencji, ksiĊĪy,
profesorów Uniwersytetu Stefana
Batorego, Īoánierzy Armii Krajowej.
Kultura i nauka poniosáy olbrzymie
straty wraz ze Ğmiercią Ğwiatowej sáawy naukowców – Kazimierza Pelczara, Mieczysáawa Gutowskiego i wielu
innych. W lesie ponarskim poniosáo
Ğmierü mĊczeĔską 20 tysiĊcy Polaków.
WĞród ofiar najwiĊcej byáo ĩydów. Jak
gáosi napis przy wejĞciu do memoriaáu, w latach 1941 – 1944 zginĊáo ich
okoáo 70 tysiĊcy, wedáug innych danych liczba ta jest nieco mniejsza
i wynosi 59 tysiĊcy. Dokáadna liczba
zamordowanych nie byáa i nie bĊdzie
nigdy znana. 10 lipca 1942 r. rozstrzelano 40 Cyganów, mordowano równieĪ
miejscowych Rosjan, w tym odáamu
z cerkwi prawosáawnej, tzw. starowierców. W Ponarach ginĊli teĪ jeĔcy
sowieccy, a takĪe dziaáacze komunistycznej narodowoĞci litewskiej,
wspóápracujący podczas okupacji
sowieckiej z Rosjanami. 20 maja 1944
r. Niemcy rozstrzelali tu wiĊkszą liczbĊ
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oficerów i Īoánierzy litewskich (…).
Wykonawcami mordów byli Īoánierze narodowoĞci litewskiej z oddziaáu egzekucyjnego tzw. „Ypatingas
burys” (Oddziaá Specjalny). Rekrutowali siĊ oni przewaĪnie spoĞród czáonków paramilitarnej organizacji litewskiej „Lietuvos Sauliu Sajunga”
(Związek Strzelców Litewskich)”.
Beata Garnyte, w artykule „Mroczny CieĔ Ponar” pisze: „Początkowo
w okolicznych wsiach byli pozostawieni ich mieszkaĔcy. Oni teĪ stali siĊ
Ğwiadkami wydarzeĔ, które siĊ rozegraáy w Ponarach. To oni widzieli ciągle krąĪące nad lasem kruki, sáyszeli
strzaáy i jĊki rannych zasypywanych
czĊsto wraz z trupami…
Zacieraü Ğlady swej bestialskiej
dziaáalnoĞci Niemcy zaczĊli dopiero w
paĨdzierniku 1943 i pierwszym krokiem
ku temu byáo zarządzenie o wysiedleniu mieszkaĔców okolicznych wsi.
Wkrótce teĪ przystąpiono do palenia
zwáok. Byáa to powszechnie stosowana próba ukrycia niemieckich zbrodni, a równoczeĞnie sposób na opróĪnianie doáów, potrzebnych do
dalszych zbrodni”.
O lasach ponarskich, o puszczy
pisaá m.in. Adam Mickiewicz, tak
w Panu Tadeuszu, jak i w innych poematach – mówi pani Barbara. Wspomina teĪ o Helenie Pasierbskiej, która
jako pierwsza nagáoĞniáa sprawĊ
Ponar wydając „Dziennik” pisany
w Ponarach od lipca 1941 roku do
6 listopada 1943 roku. Jest to wstrząsający dokument odraĪającej zbrodni.
TĊ sekwencjĊ wiadomoĞci zakoĔczĊ refleksją wiersza Juliusza Sáowackiego:
„Znów ciemne bory, zaroĞla, krzaki,
I jednostajne rumaków tĊtnienie;
SáoĔce przebiegászy lazurowe szlaki,
JuĪ za Ponary chowaáo promienie:
JuĪ cieĔ na ziemiĊ spuszczaá siĊ
ponury,
Gdy starszy KrzyĪak wskazaá
zamku mury”.
To nie jest jeszcze koniec trasy do
Wilna, jeszcze nieco o Miednikach. Byá
juĪ lipiec 1944 r., Ğwitaáa juĪ jutrzenka
nadziei na odzyskanie wolnoĞci. Sowieci po lasach odbierają broĔ Akowcom. Jeden z Īoánierzy, Janusz Hrybacz
– Zawisza, w artykule „Karta dziejów
wileĔskiej i nowogródzkiej Armii Krajowej” pisze o niezwykle trudnych
warunkach, w jakich przyszáo im przeĪywaü te dni konwojowania ich przez
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Sowietów do Miedników.
Ze wzruszeniem pisze:
Dnia 23 lipca w niedzielĊ, za zgodą
sowieckiego komendanta obozu, przyniesiono z miejscowego, drewnianego koĞcióáka Ğw. Kazimierza - naczynia i szaty liturgiczne. Byá piĊkny dzieĔ
BáĊkit lipcowego nieba usáany biaáymi cumulusami, a w dole, otoczeni wiekowymi ruinami murów miednickiego
zamku, klĊczeli, stáoczeni Īoánierze.
Odprawiaáa siĊ ich ostatnia Msza Ğw.
przed opuszczeniem ziemi rodzinnej.
We Mszy uczestniczyli wszyscy
jak jeden mąĪ. Byáa to podniosáa
i wzruszająca chwila nawet dla ludzi
o twardych i nieczuáych sercach,
którzy byü moĪe od dawna nie uczestniczyli w praktykach religijnych.
W niejednym oku zabáysáa áza. Po
Mszy kapelan udzieliá powszechnego
absolutorium ,, in articulo
mortis”(wyspowiadanie tej wielotysiĊcznej masy Īoánierskiej byáo fizyczną niemoĪliwoĞcią). Nie zdawaáem
wtedy sprawy, Īe nastĊpnej Mszy Ğw.,
w podobnym towarzystwie, wysáucham dopiero 13 stycznia 1946 r.
w Biaáej Podlasce, po powrocie
z wygnania.
W nastĊpnym tygodniu - 25 lipca,
do Miednik przyjechali wojskowym
Willisem: mjr Soroka, jakiĞ porucznik
(niektórzy mówili, Īe mógá to byü Jerzy Putrament, inni zapewniali,
Īe byá to Anatol Mikuáko - obaj znani
z przekonaĔ komunistycznych)
i kapral - kierowca, z armii gen. Berlinga. Wywoáaáo to zrozumiaáe poruszenie. Mjr Soroka, ze sterty kamieni, przy
bramie, wygáosiá krótkie przemówienie
apelując o dobrowolne zaciągniĊcie siĊ
do armii Berlinga, walczącej u boku
zwyciĊskiej Armii Czerwonej. Niestety na zadawane pytania dotyczące
spraw polskich, nie potrafiá niczego
konkretnego odpowiedzieü. Wprawdzie mówiá: istnieje juĪ Rząd polski, ale
poza nazwiskiem gen. Berlinga, niko-
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go nie umiaá wymieniü.
Sowieci agitowali rozbrojonych
Īoánierzy AK do Armii Berlinga, oddanego Sowietom. Znalazáa siĊ jakaĞ
czĊĞü Īoánierzy, którzy zgáosili siĊ do
tej armii. Oczekiwali oni na wcielenie
ich do prawdziwej armii polskiej. Wyznawali zasadĊ: „JesteĞmy Īoánierzami Armii Krajowej, mamy swoje dowództwo i Rząd Polski w Londynie.
Chcemy walczyü z Niemcami tak,
jak robiliĞmy dotychczas”. Zaciąg
do armii Berlinga okazaá siĊ bezskuteczny, ale nie mógá pozostaü bez ukarania opornych. Zapakowano ich
w wagony, gdzie panowaáy nieludzkie
warunki i wieziono w nieznane.
SkazaĔcy mieli nadziejĊ na przekazanie ich aliantom. Woda deszczowa,
to byá prawdziwy skarb dla nich.
W koĔcu uznano ich za obywateli
sowieckich i zostali zwerbowani do
Czerwonej Armii.
Pani Przewodnik ukazaáa los Īoánierzy Armii Krajowej jaki spotkaá ich
w Miednikach, gdzie zostali rozbrojeni. Tak wiĊc, od 17 lipca do 29 lipca
1944 r. sowieci po rozbrojeniu wiĊkszoĞci Īoánierzy wileĔskiego AK,
umieĞcili tu obóz internowanych
akowców, których póĨniej przekazali
pod dowództwo sowieckie.
Czas – jak zwykle – szybko nam
przeleciaá i o godzinie 16:00 naszego
czasu (w Wilnie jest juĪ godzinĊ póĨniej), znaleĨliĞmy siĊ w centrum miasta, gdzie w banku przy dworcu wymieniamy pieniądze, abyĞmy mogli
swobodnie poruszaü siĊ po Litwie.
Od Pani Przewodnik dowiadujemy
siĊ, Īe Wilno liczy okoáo 600 tys. mieszkaĔców. Jedno czy dwudniowi tury-

Ğci najczĊĞciej wĊdrują na Stare Miasto, którego zabudowa pochodzi z XIV
– XVIII wieku. WileĔska starówka
zostaáa wpisana na listĊ Ğwiatowego
dziedzictwa UNESCO. Mieszka tu
ponad 57% Litwinów, ponad 20%
Polaków, 14% Rosjan, 4% Biaáorusinów, 0,5% ĩydów i 3% innych narodowoĞci. Litwa przechodziáa bardzo
burzliwe dzieje przechodząc z rąk
do rąk najeĨdĨców tak niemieckich
jak i sowieckich.
Początki Litwy kojarzone są
z rokiem 1323, kiedy to Giedymin,
twórca Wielkiego KsiĊstwa Litewskiego, na Górze Zamkowej wzniósá drewniany zamek. W roku 1387 król Polski
i Litwy, Wáadysáaw Jagieááo, nadaá tej
miejscowoĞci prawa miejskie.
Z najwaĪniejszych informacji wynika,
Īe w roku 1578, król Polski Stefan
Batory, zaáoĪyá tu AkademiĊ, która
obsadziá jezuitami. Byá to zaląĪek Uniwersytetu WileĔskiego. W XVIII wieku miasto staáo siĊ „Jerozolimą Póánocy” dla osiedlających siĊ tu ĩydów.
Dziaáaáa tu jedna z liczących siĊ w Ğwiecie szkoáa talmudyczna. W tymĪe
wieku w mieĞcie powstaáo takĪe wiele
piĊknych koĞcioáów.
W XIX wieku w Wilnie dziaáaáy
róĪne stowarzyszenia i organizacje
patriotyczne, jak choüby najbardziej
znane, filomatów i filaretów. W tym
czasie studiowaá tu i zostaá aresztowany Adam Mickiewicz. CiĊĪkie chwile przeĪywaáa ludnoĞü Wilna i okolicy
w czasie PowstaĔ: Listopadowego
i Styczniowego. Bolesne straty poniosáo miasto w czasie II Wojny ĝwiatowej, kiedy to Niemcy wraz z litewskimi
(C.d. na s. 12)
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kolaborantami we wsi Ponary, wymordowali okoáo 100 tys. mieszkaĔców,
w wiĊkszoĞci ĩydów i Polaków.
W roku 1945 Wilno i Litwa staáy siĊ
republiką radziecką, aĪ do 17 wrzeĞnia
1991, kiedy to Litwa odáączyáa siĊ od
Związku Radzieckiego.
W Wilnie jest 40 koĞcioáów,
z których najcenniejszy jest pod wezwaniem Ğw. Piotra i Pawáa, gdzie znajduje siĊ ponad 2 tys. rzeĨb, a takĪe
Ostra Brama z Cudownym Obrazem
Matki BoĪej Ostrobramskiej. Pielgrzymi czy polscy turyĞci bĊdąc w Wilnie
kierują takĪe swoje kroku na cmentarz
na Rossie i cmentarz Ğw. Ğw. Piotra
i Pawáa. Obok koĞcioáów obrządku
rzymskokatolickiego istnieją tam
równieĪ koĞcioáy protestanckie,
prawosáawne, synagoga czy
Ğwiątynia karaimska.
Z miastem związane są sáynne
osoby, z których najbardziej dla nas
znane, to: Adam Mickiewicz, Juliusz
Sáowacki, Józef Ignacy Kraszewski,
Wáadysáaw Syrokomla, JĊdrzej ĝniadecki, Emilia Plater, Tomasz Zan,
Joachim Lelewel, Ignacy Domeyko,
Stanisáaw Jasiukiewicz, sáynny aktor,
Mieczysáaw Karáowicz, kompozytor,
Irena SáawiĔska, historyk, Ludwik
Zamnhoff, ks. Piotr Skarga, pierwszy
rektor Akademii WileĔskiej i sáynny
kaznodzieja, Shimon Peres, polityk,
Czesáaw Miáosz oraz wielu, wielu
innych sáawnych ludzi.
Pierwszym punktem naszego pobytu w Wilnie, to cmentarz na Rossie,
który zostaá zaáoĪony w roku 1769. To
jeden z najpiĊkniejszych polskich
cmentarzy. Tu widaü splecione dzieje
narodu polskiego, peáne tragizmu, ale
i chwaáy. Tu spoczywają bohaterowie

wojen, a mijamy Īoánierskie mogiáy
z lat 1919, 1920, 1939, 1944, ludzie kultury, nauki i sztuki. Przechadzając siĊ
alejkami tego cmentarza uczymy siĊ
polskiej historii, literatury, podziwiamy bohaterów. Na tym cmentarzu znajduje siĊ chyba najsáynniejszy grób,
bo Marszaáka Józefa Piásudskiego
i jego matki. W srebrnej urnie, u stóp
matki, znajduje siĊ serce syna. To dumne serce caáuje stopy swojej ukochanej matki – mówi Pani Barbara.
Tym gestem záoĪyá hoád wszystkim
matkom tych Īoánierzy, którzy leĪą
obok jego serca. To proĞci cháopcy,
mieli po 19, 20 lat. SpoczĊli tu,
na WileĔskiej Rossie. Czytam napis:
„Matka i serce Syna”. Są teĪ umieszczone sáowa z poematów Sáowackiego „Wacáaw” i „Beniowski”, a które
brzmią: „Ty wiesz, Īe dumni nieszczĊĞciem nie mogą za innych Ğladem iĞü
tą samą drogą” bo „Kto mogąc wybraü, wybraá zamiast domu gniazdo na
skaáach oráa, niechaj umie spaü, gdy
Ĩrenice czerwone od gromu i sáychaü
jĊk szatanów w sosen szumie.
Tak Īyáem”.
Wiemy jak Īyá Marszaáek. To byá
czáowiek dumny, czáowiek czynu, który przywróciá nas na mapy Ğwiata. Przyczyniá siĊ do odrodzenia naszego paĔstwa, naszego wojska. Na grobie
Marszaáka i jego matki, znajdują siĊ
dwie dziury po pociskach. Tak schodziáa z tego miejsca ostatnia warta.
To byá 18 wrzesieĔ 1939 rok. Sowieckie wojsko wchodzi od strony MiĔska. ĩoánierze peániący wartĊ przy grobie Marszaáka na polecenie Rosjan nie
záoĪyli broni i zostali zabici. To byá
ostatni gest obrony polskoĞci Īoánierza w polskim mundurze. Są teĪ pomniki z kotwicą czyli Polski Walczą-

cej. Jest 79 grobów akowców.
31 maja 1935 roku serce Marszaáka
zostaáo záoĪone w koĞciele Ğw. Teresy
w Wilnie. Nieco póĨniej zostaáo poáączone ze swoją matką, záoĪone na
cmentarzu na Rossie. W zadumie
modlitewnej stoimy przy tej czarnej,
bazaltowej páycie. Patrzymy na napis.
Kontemplujemy.
Wokóá dostojnego grobu Marszaáka, który jest jego Mauzoleum,
znajduje siĊ 164 groby naszych
Īoánierzy, którzy walczyli za Wilno
w czasie wojny polsko – bolszewickiej, w roku 1919 – 1920.
Przy tym grobie, tak znaczącym dla
Polski, modlimy siĊ w intencji Ojczyzny, za wszystkich jej bohaterów i tych,
którzy polegli walcząc o wolnoĞü i niepodlegáoĞü.
WyszliĞmy takĪe na „GórkĊ Literacką”, gdzie spoczywa wielu ludzi
pióra, artystów, profesorów. Zatrzymujemy siĊ przy grobie najwiĊkszego
polskiego poety lirnika, Wáadysáawa
Syrokomli (1823 – 1862), gdzie na páycie nagrobnej czytamy ledwie widoczne litery:
„CzeĞü twej pamiĊci lirniku wioskowy!
Twym piosenkom wieczna niech bĊdzie czeĞü!
Ty w naszych sercach pomnik
wiekowy,
Trwalszy nad granit umiaáeĞ wznieĞü”.
Przy samym koĞcióáku znajduje siĊ
grób ucznia i profesora Uniwersytetu
WileĔskiego, Joachima Lelewela (1786
– 1861) , wielkiego uczonego, dziaáacza patriotycznego, uczestnika Powstania Listopadowego, historyka
i bibliografa. Wielu z nas robi sobie
pamiątkowe zdjĊcia.
Czytamy nazwiska, ich króciutkie
biogramy, sáuchamy niezmiernie ciekawych opowieĞci Pani Barbary i próbujemy to wszystko jakoĞ porządkowaü, ukáadaü w jakąĞ logiczną caáoĞü,
ale po chwili juĪ siĊ gubimy z nadmiaru informacji. Pozostaje ksiąĪka – prze-

WejĞcie na zamek w Trokach
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wodnik, bo przy cmentarzu Polak
sprzedaje róĪne broszury, ksiąĪki, przewodniki.
Pod sam wieczór stajemy przy
Matce BoĪej Ostrobramskiej. KtóĪ z
nas nie zna inwokacji z „Pana Tadeusza”, autorstwa Adama Mickiewicza,
która w tym miejscu brzmi niecodziennie, tak jakbyĞmy czuli za sobą oddech
autora tej narodowej epopei:
„Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteĞ jak
zdrowie;
Ile ciĊ trzeba ceniü, ten tylko siĊ dowie,
Kto ciĊ straciá. DziĞ piĊknoĞü twą
w caáej ozdobie
WidzĊ i opisujĊ, bo tĊskniĊ po tobie.
Panno ĞwiĊta, co Jasnej bronisz CzĊstochowy
I w Ostrej Ğwiecisz Bramie! Ty, co gród
zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciáaĞ cudem,
(Gdy od páaczącej matki pod Twoją
opiekĊ
Ofiarowany, martwą podniosáem powiekĊ
I zaraz mogáem pieszo do Twych ĞwiątyĔ progu
IĞü za wrócone Īycie podziĊkowaü
Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny áono”.
Stajemy przy NajĞwiĊtszej Maryi
Pannie Ostrobramskiej, Matce Miáosierdzia, Tej Mickiewiczowej i naszej.
Stajemy przy Matce o Īywej, pociągáej twarzy, o póáprzymkniĊtych
oczach, która ma rĊce skrzyĪowane na
piersiach, jakby chciaáa nas wszystkich przygarnąü do siebie. Bije od Niej
záocista aureola o czterdziestu dwu
promieniach i dwunastu srebrnych
gwiazdach. Nie trzyma Dzieciątka
w swoich objĊciach, jak to bywa na
innych obrazach. Wpatrzeni w Jej
oblicze, klĊkamy w maleĔkiej kaplicy,
aby siĊ pomodliü.
Czeka na lud wierny w Ostrej Bramie, w jednej z dziewiĊciu jakie pozostaáy po dawnym Wilnie. Przy bramach miejskich wieszano ĞwiĊte
obrazy, bo taki byá obyczaj, aby ĞwiĊci czuwali nad mieszkaĔcami miasta,
chronili od záego. Tak juĪ byáo w roku
1626, kiedy to ojcowie karmelici zaáoĪyli klasztor i w samej bramie zbudowali kaplicĊ, w której umieĞcili obraz
Matki BoĪej Miáosierdzia, a od miej-

sca pobytu - umiejscowienia, zwaną
Ostrobramską. Tu na modlitwĊ przychodzili wszyscy, którzy chcieli pokáoniü siĊ Matce Jezusa. A przychodziá tu Adam Mickiewicz, Juliusz
Sáowacki, Józef Ignacy Kraszewski…
Kult Matki BoĪej áączony z tym
Obrazem siĊga drugiej poáowy XVII
wieku, a wiąĪe siĊ z obroną miasta.
Podobnie przecieĪ byáo w CzĊstochowie, podczas „szwedzkiego potopu”,
w roku 1655. Nadszedá trudny czas dla
Rzeczypospolitej – rozbiory. Polska
przestaáa istnieü, ale Polacy nie przestali myĞleü o wskrzeszeniu swej
Ojczyzny. Tu przychodzili, aby modliü
siĊ o wskrzeszenie rozdartej Ojczyzny.
W roku 1993 to ĞwiĊte miejsce nawiedziá Jan Paweá II.
Przypatrzmy siĊ samemu obrazowi. Zostaá namalowany przez nieznanego malarza na oĞmiu dĊbowych
deskach o wymiarach 200 na 165 cm.
Nie znamy dokáadnej daty jego
powstania, ale przyjmuje siĊ I poáowĊ
XVII wieku. 2 lipca 1927 roku arcybiskup warszawski, kardynaá Aleksander Kakowski, dokonaá uroczystej
koronacji Matki BoĪej záotymi koronami. Na koronacji byli obecni m. in.: prezydent Ignacy MoĞcicki i marszaáek
Józef Piásudski. Korony te jednak zginĊáy w czasie II Wojny ĝwiatowej.
Ostra Brama ma takĪe swój związek z początkiem kultu BoĪego Miáosierdzia, bowiem, tu, w Wilnie, w klasztorze Sióstr Matki BoĪej Miáosierdzia,
w latach 1933 – 1936, mieszkaáa
Ğw. Siostra Faustyna Kowalska. Wróümy tu na chwilĊ do jej pobytu, choü
w niedzielĊ znajdziemy siĊ w miejscu,
gdzie ta ĝwiĊta mieszkaáa..
Wszyscy znamy tĊ ĝwiĊtą, zwaną
popularnie apostoáką Miáosierdzia,
a mniej mistyczką KoĞcioáa, o czym
moĪemy siĊ przekonaü czytając jej
„Dzienniczek. Miáosierdzie BoĪe
w duszy mojej”.
Przyszáa na Ğwiat w rodzinie cháopskiej
jako trzecie z dziesiĊciorga dzieci.
Byáo to 25 sierpnia 1905 roku, w Gáogowcu. Dwa dni póĨniej zostaáa
ochrzczona w koĞciele parafialnym
w ĝwinicach Warckich. Otrzymaáa imiĊ
Helena. Do szkoáy uczĊszczaáa zaledwie trzy lata. Rodzina Īyáa w bardzo
trudnych warunkach materialnych;
ubogo. Rodzice byli ludĨmi bardzo
poboĪnymi. Ze wzglĊdu na ciĊĪkie
warunki materialne jako szesnastoletnia dziewczyna musiaáa opuĞciü dom

Matka BoĪa Ostrobramska

rodzinny, aby szukaü pracy jako
sáuĪąca. Od samego dzieciĔstwa pragnĊáa poĞwiĊciü siĊ na sáuĪbĊ Panu
Bogu, ale w zakonach nie chciano jej
przyjąü. W koĔcu trafiáa do Zgromadzenia Sióstr Matki BoĪej Miáosierdzia
w Warszawie. Od samego początku
swej drogi w powoáaniu zakonnym
miaáa wizje objawiającego siĊ jej
Jezusa. W Zgromadzeniu otrzymaáa
imiĊ Faustyna. Byáa w wielu klasztorach peániąc najczĊĞciej obowiązki
kucharki, ogrodniczki i furtianki.
W tej relacji skupimy siĊ gáównie
na jej pobycie w Wilnie, które to miasto nawiedzamy. Przyjechaáa tu pod
koniec maja 1933 roku. Z Wilna wyjechaáa juĪ na staáe 21 marca 1936 roku.
BĊdąc jeszcze w klasztorze, w Páocku,
22 lutego 1931 roku, miaáa wizjĊ Jezusa, o której napisaáa: „Wieczorem kiedy byáam w celi ujrzaáam Pana Jezusa
ubranego w szacie biaáej. Jedna rĊka
wzniesiona do báogosáawieĔstwa,
a druga dotykaáa szaty na piersiach.
Z uchylenia szaty na piersiach wychodziáy dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…). Po chwili
powiedziaá mi Jezus: Wymaluj obraz
wedáug rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 47).
ChcĊ, aby ten obraz (…) byá uroczyĞcie poĞwiĊcony w pierwszą niedzielĊ po Wielkanocy, ta niedziela ma byü
ĞwiĊtem Miáosierdzia” (Dz. 49).
Z tą wizją podzieliáa siĊ ze swoim
ówczesnym spowiednikiem. Pisze:
„Kiedy o tym powiedziaáam spowiednikowi, otrzymaáam taką odpowiedĨ,
Īe: To siĊ tyczy duszy twojej. Mówi
(C.d. na s. 14)
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(C.d. ze s. 13)
mi tak: Maluj obraz BoĪy w duszy
swojej. Kiedy odeszáam od konfesjonaáu, usáyszaáam znowu takie sáowa:
Mój obraz w duszy twojej jest. Ja pragnĊ, aby byáo Miáosierdzia ĞwiĊto.
ChcĊ, aby ten obraz, który wymalujesz pĊdzlem, byá uroczyĞcie poĞwiĊcony w pierwszą niedzielĊ po Wielkanocy, ta niedziela ma byü ĞwiĊtem
Miáosierdzia.
W Wilnie, bo o tym chcemy
mówiü, w konfesjonale zasiadaá
ks. Michaá Sopoüko (1888 – 1975),
obecnie Sáuga BoĪy, czáowiek z cenzusem naukowym doktora habilitowanego Uniwersytetu Stefana Batorego
w Wilnie. W latach 1933 – 1936 byá
spowiednikiem s. Faustyny. Jego
gáĊboka duchowoĞü i wiedza doprowadziáy do tego, Īe ten Ğwiatáy kapáan
bardzo powaĪnie, choü na początku
z pewnymi oporami i niedowierzaniem
co do objawieĔ, zająá siĊ wizjami
s. Faustyny. Jako kapáan początkowo
lĊkaá siĊ záudzeĔ, urojeĔ prostej
Siostry zakonnej, brak mu
byáo caákowitego przekonania co do ich prawdziwoĞci.
Przez jakiĞ czas zajmowaá
postawĊ wyczekującą:
czytaá, studiowaá mistyków,
radziá siĊ Ğwiatáych ludzi.
Po pewnym czasie doszedá
do wniosku, Īe s. Faustyna
jest osobą przez Boga wybraną i ubogaconą Jego bezgranicznym zaufaniem.
Odznaczaáa siĊ ona niezwykáą intuicją spraw BoĪych,
specjalnym darem Ducha
ĝwiĊtego. Przed ks. Sopocką wyjawiáa swoją wizjĊ dotyczącą namalowania obrazu i ĞwiĊta BoĪego Miáosierdzia w caáym KoĞciele. Dokáadnie
opisaáa jak powinien wyglądaü ten
Obraz. Wyjawiáa teĪ obietnice związane z kultem BoĪego Miáosierdzia,
które jest najwiĊkszym przymiotem
Boga. Ks. profesor Michaá poprosiá
artystĊ malarza, znanego sobie Eugeniusza Kazimierowskiego, aby namalowaá taki Obraz. W czerwcu 1934 roku
obraz byá juĪ gotowy, ale nie odpowiadaá on wizji s. Faustyny, która
rozpáakaáa siĊ i powiedziaáa, Īe Pan
Jezus nie jest tak piĊkny jak w widzeniach. W kaplicy podczas modlitwy
usáyszaáa gáos Pana Jezusa: „Nie
w piĊknoĞci farby, ani pĊdzla jest wielkoĞü obrazu, lecz w áasce mojej”.

Uspokoiáo to FaustynĊ. Wizje dotyczące BoĪego Miáosierdzia powtarzaáy siĊ doĞü czĊsto. We wszystkich tych
wizjach stale pojawiają siĊ te dwa
promienie wychodzące z boku
Jezusa. Obraz zostaá wywieszony
w ciemnym korytarzu klasztoru sióstr
bernardynek, obok koĞcioáa Ğw. Michaáa, którego ks. Sopocko byá rektorem. Obawiaá siĊ przyjĊcia przez ludzi
i reakcji samego biskupa, którego
nawet nie prosiá o pozwolenie wywieszenia Obrazu o takiej treĞci. Z tego
niezadowolona byáa s. Faustyna.
I oto, w Wielkim Tygodniu 1935
roku, oĞwiadczyáa, Īe Pan Jezus Īąda,
aby ten Obraz umieĞciü na trzy dni
w Ostrej Bramie, gdzie zaplanowane
byáo triduum na zakoĔczenie Jubileuszu Odkupienia. Ks. Sopocko
wygáosiá tam kazanie o BoĪym Miáosierdziu, odsáaniając Jego gáĊbiĊ.
Po triduum Obraz wróciá na swoje stare miejsce, ale na czas krótki,
bo 3 kwietnia 1935 roku, arcybiskup
Jaábrzykowski pozwoliá na zawiesze-

nie Obrazu w koĞciele Ğw. Michaáa.
Kiedy sáuchamy czy o tym czytamy, nie zdajemy sobie sprawy z tego,
ile cierpieĔ, wątpliwoĞci, wahaĔ,
niepewnoĞci, upokorzeĔ, przeĪywaáa
w związku z tym s. Faustyna
i ks. Sopocko.
Co jest zasáugą Ğw. Siostry Faustyny dla dzisiejszego Ğwiata, kiedy
jej imiĊ znane jest w caáym Ğwiecie
chrzeĞcijaĔskim, podobnie jak
sanktuarium BoĪego Miáosierdzia
w àagiewnikach?
Obok znanego nam dobrze Obrazu „Jezu, ufam Tobie”, wspomnieü trzeba o ĞwiĊcie Miáosierdzia. Byáo to pragnienie Pana Jezusa, aby obraz „Jezu,
ufam Tobie”, byá poĞwiĊcony w pierwszą niedzielĊ po Wielkanocy. Ta niedziela ma byü ĝwiĊtem Miáosierdzia –

Īyczyá sobie Pan Jezus. ĝwiĊto to poprzedza nowenna Koronki do Miáosierdzia BoĪego. Wyjawiá to Pan Jezus s. Faustynie: PragnĊ, aby ĞwiĊto
Miáosierdzia byáo ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz.
699). Dusze giną mimo mojej gorzkiej mĊki. DajĊ im ostatnią deskĊ ratunku, to jest ĞwiĊto Miáosierdzia
mojego. JeĪeli nie uwielbią miáosierdzia mojego, zginą na wieki (Dz. 965).
Dalej Pan Jezus zaprasza: niech siĊ nie
lĊka zbliĪyü do mnie Īadna dusza chociaĪby grzechy jej byáy jako szkaráat
(Dz. 599).
Przejawem kultu BoĪego Miáosierdzia jest Koronka do Miáosierdzia
BoĪego. W tej modlitwie jest woáanie
o Miáosierdzie BoĪe dla nas i caáego
Ğwiata. Jest to modlitwa o dobrą
Ğmierü, o áaskĊ nawrócenia. Odmawiającym KoronkĊ Pan Jezus obiecaá
wieczną szczĊĞliwoĞü.
Przejawem kultu BoĪego Miáosierdzia jest takĪe Godzina Miáosierdzia.
Pan Jezus objawiając siĊ
Ğw. s. Faustynie, mówiá: ile
razy usáyszysz, jak zegar bije
trzecią godzinĊ, zanurzaj siĊ
caáa w miáosierdziu moim,
uwielbiając i wysáawiając je;
wzywaj jego wszechmocy dla
Ğwiata caáego, a szczególnie
dla biednych grzeszników,
bo w tej chwili zostaáo na
oĞcieĪ otwarte dla wszelkiej
duszy (Dz. 1572).
Jan Paweá II nawiązywaá równieĪ do Matki BoĪej
w Ostrej Bramie. Wspominaá
o dniu swojego wyboru na StolicĊ
Piotrową, o swojej modlitwie w podziemiach bazyliki Ğw. Piotra w Rzymie,
gdzie znajduje siĊ litewska kaplica
Matki Miáosierdzia, a takĪe w rok
po zamachu na jego Īycie.
Powoli dobiegá koĔca dzieĔ, który
zapoczątkowaliĞmy na ĞwiĊtej Warmii,
a koĔczymy u stóp Matki BoĪej Ostrobramskiej. Pora wybraü siĊ do hotelu,
na odpoczynek. Hotel ten, to potĊĪny, 12 – piĊtrowy gmach, skromnie
utrzymany, ale goĞcinnie nas przyjmujący. Pani Przewodnik dla chĊtnych
wskazaáa supermarket, gdzie moĪna
byáo nabyü jakieĞ pamiątki po naszym
tu pobycie. Wielu z nas skorzystaáo
z tej propozycji.
(C.d.n.)
Ks. Andrzej Skiba
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95 lat sanockiego harcerstwa.

Zlot Hufca ZHP Ziemi Sanockiej
w dniu 23 wrzeĞnia 2006 r. z udziaáem
zaproszonych GoĞci jest najwaĪniejszym punktem obchodów 95 - lecia
harcerstwa na Ziemi Sanockiej.
Z tej okazji wydano takĪe pamiątkowy
album i kartki pocztowe, wybito metalową oznakĊ, odbĊdą siĊ wystawy
pamiątek historycznych, zbiórki tematyczne oraz spotkania z harcerskimi
seniorami. Przygotowania do zlotu
trwają peána parą od kilku miesiĊcy,
a o randze caáego przedsiĊwziĊcia najlepiej Ğwiadczy skáad Honorowego
Komitetu:
· Ks. prof. hm. Zdzisáaw Peszkowski, Honorowy Patron Hufca, Kapelan Rodzin KatyĔskich, Kapelan ZHPpGK
· Pan Bogdan StruĞ, Starosta
Powiatu Sanockiego
· Pan Wojciech Blecharczyk,
Burmistrz Miasta Sanoka Sanoka
· Hm. Ryszard Pacáawski,
b. Naczelnik ZHP, sekretarz Skautowej
ĝwiatowej Unii Parlamentarnej
· Hm. Magdalena Klimkowska,
instruktorka hufca, urzĊdnik Ministerstwa Finansów
· Hm. Wá. Domagaáa, komendantka
Chorągwi Podkarpackiej ZHP
· Hm. Zdzisáaw Czownicki,
b. Komendant Chorągwi, rewident
Chorągwi Podkarpackiej ZHP
· Ks. dr Andrzej Skiba, proboszcz
Parafii Przemienienia PaĔskiego
w Sanoku
· Ks. Praáat Adam Sudoá, kapelan
Związku Sybiraków i ĝZĩAK
· ppák. Wiesáaw Lewandowski,
komendant WKU w Sanoku
· Pan Mieczysáaw Brekier, prezes
Koáa Związku Sybiraków w Sanoku
· Pan Stanisáaw Czaja, prezes Koáa

ĝwiatowego Związku ĩoánierzy Armii
Krajowej w Sanoku
· Pan Wojciech Szmidt, prezes
Rady Nadzorczej Podkarpackiego
Banku Spóádzielczego w Sanoku
· Pan Lesáaw Wojtas, Prezes Zarządu PBS
· Pani Zofia Chybiáo, dyrektor
Banku PEKAO SA. w Sanoku
W przygotowania do zlotu zaangaĪowanych jest bardzo wielu instruktorów i harcerzy, a caáoĞcią koordynuje, oprócz komendantki hufca,
specjalnie w tym celu powoáany sztab
organizacyjny w skáadzie: komendantka zlotu – Ewa Wojtuszewska, z-ca
komendanta –Jerzy KwaĞniewicz oraz
instruktorzy - Alicja Wolwowicz,
Zbigniew Osenkowski, Jolanta StruĞ,
ElĪbieta Gaáązka, Jadwiga Urban, Anna
Stawarz, Jadwiga Mermer, Dorota
Janowska, Janusz Masáyk i Maciej
Gadomski.
Organizując zlot i inne uroczystoĞci z okazji 95 lecia sanockiego harcerstwa chcemy, jak najgodniej, uczciü
pamiĊü naszych poprzedników, wybitnych harcerzy i instruktorów sanockiego hufca, podziĊkowaü naszym
Przyjacioáom za wspieranie harcerskiej
pracy, zaprezentowaü nasz wieloletni
dorobek caáemu spoáeczeĔstwu, a takĪe pokazaü máodym ludziom, jak wielkie moĪliwoĞci rozwoju zapewnia im
przynaleĪnoĞü do ZHP.
Záota odznaka zlotowa.
Krótki rys historyczny harcerstwa
na Ziemi Sanockiej:
Początek ruchowi harcerskiemu
daáo zaáoĪenie w 1910 roku, przez
ucznia Gimnazjum MĊskiego Antoniego Fronia, zastĊpu skautowego i záoĪenie pierwszej skautowej przysiĊgi jesienią tego roku w lesie trepczaĔskim,
nad Sanem.
Jeden z pierwszych skautów
w Sanoku, Roman ĝlączka, tak wspominaá tĊ noc:
„ .. w nocy odbyáo siĊ nasze zaprzysiĊĪenie. Wspomnienie tego zaprzysiĊĪenia jest niewątpliwie jednym
z najbardziej pamiĊtnych w mojej pracy w skautingu. Byáo to jesienią 1910
roku. Po przebyciu marszem zabezpieczonym w szyku skautowym przestrzeni od Sanoka do Trepczy , weszliĞmy w las trepczaĔski i niebawem

znaleĨliĞmy siĊ na polanie leĞnej nad
Sanem. Tam, zasáoniĊci zewsząd
wzgórzami porosáymi starym lasem,
rozpaliliĞmy ognisko. Wszyscy przeznaczeni do záoĪenia przysiĊgi zostali
ustawieni w dwurząd obok ogniska,
przy którym byá – o ile pomnĊ –
Antoni FroĔ. Nastąpiáo zaprzysiĊĪenie. Odbywaáo siĊ w ten sposób,
Īe wszyscy powtarzali poszczególne
punkty prawa skautowego. WyraĨnie,
choü przyciszonym gáosem powtarzano wĞród nocy sáowa przysiĊgi,
mieszaáy siĊ one ze szmerem páynącego obok Sanu i trzaskiem páonącego jaáowca...”
We wrzeĞniu 1911 roku rozpoczĊáa pracĊ juĪ caáa druĪyna – I Sanocka
DruĪyna Skautów, która przyjĊáa
za patrona hetmana Stanisáawa ĩóákiewskiego, bohatera wojen XVII
wieku, który wolaá zginąü niĪ ratowaü
siĊ ucieczką z pola bitwy z Turkami,
pod Cecorą.
Wiosną 1911 roku, a potem raz jeszcze w listopadzie tego roku, przyjechaá do Sanoka, Andrzej Maákowski,
który na polski grunt przeniósá ideĊ
lorda Baden Powella, wzbogacając ją
o dąĪenia niepodlegáoĞciowe i tradycje ruchu abstynenckiego stowarzyszenia „Eleusis”, ten sam, który 22
maja 1911 roku wydaá rozkaz o powoáaniu pierwszych druĪyn we Lwowie.
W Domu Sokoáa wygáosiá odczyt
o wychowaniu máodzieĪy metodą
skautową. Zarówno jego pobyt, jak
i innych przedstawicieli Naczelnej Komendy Skautowej, wĞród nich ksiĊdza Lutosáawskiego, autora harcerskiego krzyĪa, przyczyniá siĊ do
dalszego rozwoju sanockiego skautingu. W 1912 roku w Sanoku zorganizowano jeden z pierwszych obozów
skautowych, a rok póĨniej w zlocie
w Birmigham wraz z 50 osobową polską delegacją, uczestniczyáo dwóch
Sanoczan – Wáadysáaw Zaleski, zaáoĪyciel pierwszej druĪyny w Brzozowie
i Tadeusz Piech, wówczas druĪynowy 1 Sanockiej DruĪyny Harcerzy.
Lata I wojny Ğwiatowej i wojny polsko-bolszewickiej, lata walk o niepodlegáoĞü i granice to wielki egzamin máodego ruchu. Zdali go harcerze
celująco. Byli wszĊdzie gdzie waĪyáy
(C.d. na s. 16)
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siĊ losy Ojczyzny, uczestniczyli w rozbrajaniu Niemców w Warszawie i àowiczu, a sanoccy harcerze wziĊli udziaá
w wyprawie przeciw republice komaneckiej, peánili sáuĪbĊ porządkową i
áącznoĞciową w pierwszych
tygodniach niepodlegáoĞci, jako
ochotnicy brali udziaá w walkach
pod Chyrowem i bitwie warszawskiej.
Na cmentarzu odwiedzamy
mogiáĊ Zbyszka Strzeleckiego,
harcerza, ucznia VII klasy gimnazjum,
ochotnika wojny 1920 roku
i groby harcerzy polegáych w 1919
roku pod Chyrowem. To o nich powiedziaá po latach ówczesny komendant hufca, prof. Michaá Urbanek:
„ ... takiego entuzjazmu jakim odznaczaáa siĊ máodzieĪ harcerska w Sanoku w latach 1918, 1919, 1920 nie spotkaáem nigdy i nigdzie. Harcerzy
ogarnąá jakiĞ szaá patriotyzmu. Nie
byáo trudu, którego by siĊ ulĊkli, nie
byáo pracy, której by z zapaáem nie
podjĊli. Wystarczy wspomnieü, Īe np.
druh Mieczysáaw KwaĞniewicz staá na
straĪy przy magazynie w Olchowcach
bez przerwy 36 godzin, bo z powodu
groĨnej postawy cháopstwa, straĪy nie
moĪna byáo zmieniü.

... pamiĊtam jak uginaáy siĊ dzieci pod
karabinem maszynowym a mimo caáodziennych üwiczeĔ nikt siĊ nie skarĪyá. Gdym radziá szanowaü siáy, ze ázami w oczach oĞwiadczali mi, Īe to moĪe
jedyna chwila, kiedy Polska potrzebuje
ich pomocy, i Īe dadzą wszystko z siebie by „Zmartwychwstaáą” wesprzeü
i od wrogów obroniü. WĞród tego najczystszego i najpodnioĞlejszego nastroju patriotycznego przeĪyáem najpiĊkniejsze chwile mego Īycia.”
Lata II Rzeczpospolitej to rozwój
harcerstwa. Hufce harcerzy i harcerek
dziaáają w kaĪdym prawie mieĞcie. To
lata budowania obrzĊdowoĞci i tradycji harcerskich, lata pierwszych wielkich zlotów w ĝwidrze pod Warszawą
w 1924 roku, w Spale - posiadáoĞci
prezydenta w 1925 roku, czy na Polanie Redáowskiej koáo Gdyni w 1934
roku, gdzie goĞcili Naczelny Skaut
ĝwiata Baden Powell z Īoną Olave,
Naczelną Skautką. We wszystkich
tych waĪnych wydarzeniach braáa
udziaá máodzieĪ z naszego miasta. To
podczas zlotu w Spale wszyscy podziwiali namioty sanockich harcerek,
wykonane w SANOWAGu, a na
Polanie Redáowskiej Baden Powell zaĪyczyá sobie zjeĞü obiad przy stole

zbudowanym z darni i upiĊkszonym
krzaczkami stokrotek, który zbudowaáy harcerski lwowskie i sanockie
z komendantką Albiną Wójcik
na czele.
A potem kraju runĊáo niebo!. WrzesieĔ 1939 roku zakoĔczyá beztroskie
dzieciĔstwo i máodoĞü. I znów harcerki i harcerze walczą o niepodlegáoĞü!
Bronią wieĪy spadochronowej na ĝląsku, ochotniczo wstĊpują do wojska,
caáa mĊska organizacja przeszáa do
konspiracji jako „Szare Szeregi”,
dziewczĊta kolportują prasĊ, pomagają wiĊĨniom i uchodĨcom, prowadzą
tajne nauczanie.
Namiestnik zuchowy hufca ZHP
w Sanoku, Zdzisáaw Peszkowski, dostaje siĊ do sowieckiej niewoli, przeĪywa gehennĊ obozu w Kozielsku,
cudem ocalony od tragicznej Ğmierci
w Katyniu, zostaje kapáanem, a potem
kapelanem harcerstwa poza granicami kraju i wielkim gáosicielem prawdy
o polskiej Golgocie Wschodu.
Podharcmistrz Zbigniew CzekaĔski, broni Lwowa dowodząc Harcerskim Batalionem, a potem peáni
rolĊ kuriera i ginie w sowieckich
kazamatach.
Byáy druĪynowy III DruĪyny Har-
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cerzy, Zygmunt ĩebracki staje na czele puáawskiego obwodu ZWZ-AK,
a instruktorki i harcerki, m.in. Helena
Kosina, Jadwiga Zaleska, Maria Lisowska, Wanda CzekaĔska pomagają wiĊĨniom, prowadzą tajne nauczanie,
wáączają siĊ w dziaáania konspiracyjne. Do legendy przeszáa obrona
pomnika Tadeusza KoĞciuszki
przez DruhnĊ JadwigĊ Zaleską.
Niestety wielu wspaniaáych, máodych ludzi nigdy nie powróciáo z pól
bitewnych, obozów i áagrów.
Zaraz po przejĞciu frontu, jeszcze
w 1944, druĪyny spontanicznie podjĊáy pracĊ. Niestety, odsuwani są dawni komendanci, wáadze centralne ZHP,
mianowane przez „wáadzĊ ludową”
mówią, Īe harcerstwo wymaga zmian,
Īe powinno odrzuciü burĪuazyjne
skautowe idee. We wrzeĞniu 1948 r.
zlikwidowano podziaá na odrĊbne hufce harcerzy i harcerek, wprowadzając
koedukacjĊ, rok póĨniej zakazano noszenia krzyĪa harcerskiego i munduru. Do wiĊzieĔ trafiáo wówczas wielu
máodych ludzi, takĪe w naszym mieĞcie, za nielegalną pracĊ harcerską.
Rok 1956, koniec czasów stalinowskich – wracają harcerskie symbole i wielu przedwojennych instruktorów. Na czele sanockiego hufca
znów staje jeden z przedwojennych
komendantów Ğp. druh harcmistrz
Czesáaw Borczyk, ale są to lata trudne, peáne ustĊpstw i kompromisów.
UroczyĞcie wrĊczany w 1959 r. sztan-

dar sanockiego hufca ĞwiĊciü trzeba
byáo potajemnie, wieczorem, na plebani. Jednak bardzo wielu instruktorów, uksztaátowanych przed wojną,
nadal pracuje z máodzieĪą. To dziĊki
nim do naszych czasów przetrwaáy
piĊkne harcerskie zwyczaje i pieĞni.
A tyle byáo staraĔ, aby harcerstwo
wyrwaü spod ich wpáywów.
W 1964 r. Druh Borczyk musiaá zrezygnowaü z bycia komendantem hufca, poniewaĪ nie moĪna byáo peániü
tej funkcji wolontariacko. Zostaá zastĊpcą komendanta i funkcjĊ tą peániá
do 1999 r,. bĊdąc niekwestionowanym
autorytetem dla caáego Ğrodowiska
sanockich harcerzy.
I wreszcie nadszedá rok 1980. Po
kilku latach istnienia spontanicznie
rozwiązują siĊ druĪyny HSPS, zaczyna siĊ tworzyü ruch harcerstwa starszego, z którego wyjdą liderzy odnowy harcerstwa. To oni, skupieni
w KrĊgach im. Andrzeja Maákowskiego, popularyzują w Ğrodowiskach harcerskich ksiąĪki Baden Powella i Maákowskiego, wracają spontanicznie do
tradycyjnych form pracy. WĞród nich
jest teĪ komendant Hufca ZHP Ziemi
Sanockiej, harcmistrz Ryszard
Pacáawski.
I to on wáaĞnie zostaá w 1990 roku
naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego, i wspólnie z przewodniczącym,
harcmistrzem Stefanem Mirowskim,
mającym za sobą legendĊ Szarych Szeregów, przeprowadza wielką odnową

polskiego harcerstwa. Przywrócono
tradycyjną rotĊ Przyrzeczenia i Prawa
Harcerskiego, dawny system stopni,
znów podjĊli pracĊ wychowawczą
harcerscy duszpasterze i kapelani.
Po kilku latach obserwacji ZHP zostaá
ponownie przyjĊty do Ğwiatowej
rodziny skautowej. We wszystkich
tych wydarzeniach aktywnie uczestniczy Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej.
JesteĞmy obecni na I ĝwiatowym
Zlocie Harcerstwa Polskiego w Zegrzu koáo Warszawy w 1995 r, a potem
na II Zlocie w GnieĨnie, w roku 2000.
Z radoĞcią wáączyliĞmy siĊ w wielkie
dzieáo przekazywania Betlejemskiego
ĝwiatáa Pokoju i w organizacjĊ Zlotu
Skautów Europy ĝrodkowej
i Wschodniej, który odbyá siĊ w naszym mieĞcie w 1999 roku. Uczestniczymy w tak waĪnych, dla caáego
Narodu Polskiego, chwilach, jak odsáoniĊcie cmentarza polskich policjantów w Miednoje i cmentarza Orląt
Lwowskich we Lwowie, uroczystoĞci
w Porycku (2003) i Monte Cassino
(2004).
Máodzi ludzie w szarych i zielonych mundurkach, tak jak ich rówieĞnicy przed laty, spotykają siĊ na harcerskich zbiórkach, zdobywają
sprawnoĞci i stopnie, podejmują zadania harcerskiej sáuĪby, wyjeĪdĪają na
rajdy, biwaki i obozy, Ğpiewają przy
ogniskach o Harcerskich Ideaáach
i wzniosáych marzeniach.
Krystyna Chowaniec
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VIII Pielgrzymka Máodych Sáuchaczy Radia Maryja
na Jasną GórĊ
Dnia 16 IX 2006r. máodzieĪ z róĪnych sanockich parafii: Przemienienia
PaĔskiego, Chrystusa Króla, Narodze-

nia NajĞwiĊtszej Maryi Panny, wziĊáa
udziaá w VIII Pielgrzymce Máodych
Sáuchaczy Radia „Maryja” na Jasną
GórĊ. Wspólnie z nami do CzĊstochowy pielgrzymowaáa máodzieĪ

ze Strachociny i innych pobliskich
wiosek i miejscowoĞci.
Na miejscu wysáuchaliĞmy wystĊ-

postawą jawnie i publicznie ukazywali miáoĞü do Jezusa Chrystusa. Po Ğwiadectwach wspólnie z chórem odĞpie-

pu wspaniaáego zespoáu „Lumen”,
który odĞpiewaá Pop-Oratorium
„Miáosierdzie BoĪe”. PóĨniej w skupieniu wysáuchaliĞmy Ğwiadectw róĪnych ludzi, którzy swoim sáowem oraz

waliĞmy hymn pielgrzymki, czyli piosenkĊ „Pokolenie JPII”.
BĊdąc w CzĊstochowie nie mogliĞmy zapomnieü o ujrzenia
Kaplicy Matki BoĪej
Jasnogórskiej, w której znajduje siĊ oryginaá obrazu Pani
Jasnogórskiej. Dopeánieniem pielgrzymki
byáa Eucharystia Ĩródáo i szczyt. NastĊpnie gáos zabraá
Ojciec Rydzyk, który
zdementowaá wszystkie medialne plotki na
temat stacji „Radia
Maryja”. Wzywaá takĪe nas - ludzi máodych, do trwania przy
Chrystusie i do budowania swojego
Īycia na trwaáym fundamencie, którym
jest wiara.
Malwina Knurek
Paweá Pelczar
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PoĞwiĊcenie dzwonu
DzieĔ 15 wrzeĞnia 2006 roku,
byá dla StroĪów Maáych dniem odpustu. W tym dniu mieszkaĔcy tej
wioski przeĪywali uroczystoĞü
Matki BoĪej Bolesnej, która byáa
poáączona z báogosáawieĔstwem
dzwonu. MszĊ Ğw. celebrowaá
i kazanie wygáosiá ks. proboszcz
Andrzej Skiba, który nawiązując
do sáowa BoĪego przeznaczonego
na ten dzieĔ mówiá o boleĞciach
Matki BoĪej i naszych boleĞciach,
przykrych doznaniach, jakie przychodzi nam niejednokrotnie do-

Ğwiadczaü i przeĪywaü. W drugiej czĊĞci kazania nawiązaá do roli dzwonów
jakie odgrywają w parafii. Zgodnie
z rytuaáem „dzwony mają Ğcisáy związek z Īyciem ludu BoĪego”: ich dĨwiĊk
odmierza czas modlitwy, gromadzi lud
na sprawowanie czynnoĞci liturgicznych, przypomina waĪne wydarzenia,
które przejmują radoĞcią lub bólem
tĊ cząstkĊ KoĞcioáa albo poszczególnych wiernych. Niech poboĪny udziaá
w dzisiejszym obrzĊdzie uwraĪliwi
nas na gáos dzwonów: ilekroü go
(C.d.na s. 20)
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usáyszymy, pamiĊtajmy, Īe jesteĞmy jedną rodziną, która
powinna siĊ gromadziü na znak swojego zjednoczenia
w Chrystusie”.
Na gáos dzwonów winniĞmy z radoĞcią podąĪaü do koĞcioáa, trwaü w nauce Apostoáów, w bratniej zgodzie i miáoĞci, w uczestnictwie we Mszy ĞwiĊtej i na modlitwie. Gáos
dzwonów winien zachĊcaü nas do uwielbienia Pana Boga.
On zawsze coĞ „mówi”, coĞ przekazuje, uwraĪliwia na gáos
sumienia. Czy tak jest zawsze? – pytaá kaznodzieja.
LekturĊ Sáowa BoĪego wykonaáa p. Maágorzata
Niemiec, a modlitwĊ wiernych máodzi parafianie Michaá
Niemiec i ElĪbieta Wolanin.
Stanisáaw Rocha
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