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„Kto

by siĊ staá powodem grzechu dla
jednego z tych maáych, którzy wierzą,
temu byáoby lepiej uwiązaü kamieĔ
máyĔski u szyi i wrzuciü go w morze”.
Mk 9, 42
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

StrzeĪmy siĊ zgorszenia

W NUMERZE

W ubiegáa niedzielĊ Jezus postawiá dziecko, jako wzór czystoĞci,
niewinnoĞci, ĞwiĊtoĞci. DziĞ w dalszych sáowach swego nauczania, nawiązuje takĪe do dziecka, ostrzegając
przed zgorszeniem: „Gdyby ktoĞ staá
siĊ powodem grzechu dla jednego
z tych maáych, którzy wierzą, lepiej
byáoby mu uwiązaü kamieĔ máyĔski
u szyi i wrzuciü go w morze”
(Mk 9,42). „Jeden z tych maáych”
– ten zwrot przede wszystkim
moĪe oznaczaü dzieci, które są
maáe wzrostem, ale przede
wszystkim nie mają jeszcze krĊgosáupa moralnego, nie mają jeszcze
uksztaátowanej hierarchii wartoĞci. Są maáe
i jeszcze niewinne, nie
posiadają poczucia
grzechu. Podejmując
takie czy inne czyny
naĞladują starszych,
szczególnie tych, którzy
są dla nich autorytetem,
z którymi są związane uczuciowo, którzy są im bliscy.
MyĞlĊ, Īe sáowa te odnoszą
siĊ szczególnie do rodziców. Rodzice bowiem są dla dziecka osobami najbliĪszymi, najbardziej ukochanymi.
Przekazali swoim dzieciom przez
zrodzenie takie czy inne skáonnoĞci,
konkretną toĪsamoĞü i temperament.
Jako pierwsi wychowawcy mają
moĪliwoĞü przekazywania kolejnych
wartoĞci, ksztaátowania cech charakteru. Bardzo waĪny jest dobry przykáad, ale niebezpieczne jest takĪe zgorszenie. KaĪdy grzech popeániany
przez rodziców odbija siĊ na psychice
dziecka. Jeszcze gorsze są tzw. „grzechy cudze”, popeániane wobec wáasnych dzieci. PrzypomnĊ, Īe chodzi tu
m. in. o namawianie do grzechu,
pochwalanie grzechu, lekcewaĪenie
grzechu. JeĞli tak czyni rodzic wobec

dziecka dopuszcza siĊ zgorszenia,
które jest tym wiĊksze im wiĊkszą materiĊ ma grzech. Rodzic powinien
ostrzegaü dziecko przed kaĪdym grzechem, nawet tym maáym. Wszelka
zachĊta do káamstwa, oszustwa,
kradzieĪy, zemsty, niewdziĊcznoĞci
odbija siĊ bardzo na psychice dziecka

i burzy jego wraĪliwoĞü na grzech,
powoduje przyzwyczajenie i lekcewaĪenie grzechu.
Co naleĪy czyniü, jeĞli ktoĞ z rodziców popeáni juĪ grzech, którego nie
da siĊ ukryü przed dzieckiem? MyĞlĊ,
Īe trzeba umieü dzieci przeprosiü
za grzech – np. za niesprawiedliwą
karĊ, za sáowa wypowiedziane w záoĞci, za káótnie rodzinne; nikt nie jest
doskonaáy, jednak po czasie refleksji
naleĪy siĊ wytáumaczenie i sáowa przeproszenia. OczywiĞcie o wiele trudniej
bĊdzie przeprosiü czy wynagrodziü
za grzechy bardzo ciĊĪkie, jak pijaĔstwo i awantury, czy jawną maáĪeĔską
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zdradĊ; w tym wypadku czáowiek
naprawdĊ wierzący powinien takich
grzechów zupeánie unikaü, bowiem
zgorszenie i krzywda, które one czynią są zupeánie nie do odkupienia
i wynagrodzenia. Sáowa Chrystusa o
„kamieniu máyĔskim” są surową przestrogą dla wszystkich gorszycieli.
Rodzina jest kolebką Īycia, miáoĞci i wychowania. Nikt nie zastąpi
rodziców w przekazywaniu
wartoĞci, nikt teĪ nie potrafi
naprawiü zaniedbaĔ przez
nich wyrządzonych.
Rozmawiaáem na wakacjach dosyü duĪo
z kolegą-ksiĊdzem,
który byá wychowawcą w domu dziecka. Opowiadaá o braku szacunku wĞród
wychowanków dla
wychowawców, dla
pracy, nauki, troski
o prządek; o postawie
„wszystko mi siĊ naleĪy”. Mimo zorganizowania
piĊknych kolonii na Mazurach nieustannie marudzili i
mówili „nudzi mi siĊ”. Dlaczego
to wszystko? Brak wartoĞciowych
rodziców i przykáadu nieraz z pierwszych miesiĊcy Īycia zawaĪyá na ich
postawie; nawet najlepszy wychowawca w domu dziecka nie moĪe wiele uczyniü z tak uksztaátowanym charakterem.
BądĨmy wiĊc odpowiedzialni –
przede wszystkim jako rodzice,
a w dalszym polu takĪe wychowawcy
i duszpasterze. Wiem, Īe takĪe duchowny moĪe bardzo zgorszyü máodego
czáowieka, dlatego kaĪdy z nas musi
czuwaü i strzec siĊ dawania záego przykáadu. Módlmy siĊ, aby Īaden nasz
czyn nie staá siĊ powodem „grzechu
tych maáych”.
Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

Pielgrzymując do sanktuarium Matki BoĪej
Nieustającej Pomocy w Domaradzu1
Udając siĊ w stronĊ Rzeszowa
przez Brzozów, zatrzymaliĞmy siĊ juĪ
u Matki BoĪej Miáosierdzia w Starej
Wsi, teraz mijamy Blizne ze starym,
piĊknym koĞcioáem, aby udaü siĊ
do Domaradza, do starego koĞcióáka,
gdzie znajduje siĊ cudowny obraz
Matki BoĪej Nieustającej Pomocy.
Nie chcĊ jednak ograniczyü siĊ tylko
do podania suchych faktów, a mając
doĞü obszerną literaturĊ, moĪna
pokusiü siĊ o obszerniejsze opracowanie, a to gáównie dziĊki Panu Benedyktowi Gajewskiemu, który przez kilka lat mojego pobytu w Sanoku, graá
na organach w czasie Mszy ĞwiĊtej
o godzinie 12:30. Jako pasjonat historii zająá siĊ monografią Domaradza,
w którym spĊdziá sporo lat swojego
Īycia. Nas bĊdzie interesowaáa gáównie historia powstania parafii i koĞcioáa
oraz związanego z nim kultu Matki
BoĪej. Inni piszący o Domaradzu
odwoáują siĊ czĊsto wáaĞnie do ksiąĪki Pana Benedykta.
Pierwsza wzmianka o Domaradzu
pochodzi z czasów Kazimierza
Wielkiego, z roku 1359 roku, choü
niektórzy poddają to w wątpliwoĞü.
Teren ten byá lesisty, sáabo zaludniony. Byáy tu barcie, urządzano polowania. Coraz bardziej jednak przez karczowanie lasów, zwiĊkszaá siĊ areaá
uprawianej ziemi.
Gdyby przyszáo nam etymologicz-

nie dotrzeü do znaczenia nazwy tej
wioski, to najprawdopodobniej
trzeba to odnieĞü do dwóch sáów:
doma-rad, czyli rad w domu, a moĪe
radzenia w domu, co jest wyrazem
tĊsknoty za rodzinnym domem, gdzie
moĪna siĊ spotkaü, porozmawiaü,
zaspokoiü swoją nostalgiĊ. Naturalnie,
jak bywaáo to przy wszystkich
nazwach miejscowoĞci, tak i w przypadku Domaradza, jego nazwa przechodziáa przez róĪne etapy poĞrednie,
aby przybraü aktualne brzmienie.
W roku 1384 Domaradz przeszedá
we wáadanie biskupa przemyskiego,
Eryka. WieĞ ta, która w latach 1863 –
1890, byáa miasteczkiem, poáoĪona przy
Trakcie Cesarskim, áączącym WĊgry
z PrzemyĞlem, rozwijaáa siĊ doĞü prĊĪnie jako oĞrodek handlowy i rzemieĞlniczy. Odbywaáy siĊ tu targi i jarmarki.
Z biegiem lat mieszkali tu Niemcy,
WĊgrzy, Czesi, Cyganie wyznania
rzymskokatolickiego, a takĪe inne
nacje, jak Rusini i Woáosi, którzy
wyznawali obrządek wschodni. Skoro
byli wyznawcy KoĞcioáa rzymskokatolickiego, musieli gdzieĞ gromadziü
siĊ na modlitwĊ, na sprawowanie
liturgii. W parafii istnieje zabytkowy
koĞcióá, którego datĊ wybudowania
przyjmuje siĊ w przybliĪeniu, jako drugą poáowĊ XIV wieku (moĪe 1359?).
Mniej wiĊcej w tym samym czasie
powstają koĞcioáy w okolicznych miej-

Stary koĞcióá w Domaradzu

Sáynący áaskami Obraz Matki BoĪej
Pocieszenia w Domaradzu

scowoĞciach, takich jak Blizne czy
Stara WieĞ. Jak áatwo siĊ domyĞleü,
w ciągu wieków wiele razy byá przebudowywany. Istnienie parafii w Domaradzu potwierdza juĪ ponad wszelką wątpliwoĞü dokument z roku 1391.
Skoro byáa parafia, musiaá istnieü teĪ
i koĞcióá. Sáynny biskup Wacáaw
Sierakowski, wizytując Domaradz
w roku 1745, przekazaá informacjĊ
dotycząca takĪe koĞcioáa, co w streszczeniu ujmuje B. Gajewski: „Wizytowany w 1745 r. KoĞcióá byá budowlą
z drzewa jodáowego na murowanym
fundamencie, z dachem gontowym
i sygnaturką oraz kamienna posadzką
i malowanym stropem. Wielki oátarz,
rzeĨbiony w drzewie, mieĞciá obraz
przedstawiający PannĊ MariĊ oraz
Ğw. Mikoáaja i Stanisáawa. W drzewie
rzeĨbione byáo równieĪ tabernakulum.
Za oátarzem byáa wkopana w ziemiĊ
piscyna, nakryta kamieniem. Przy
samej Ğcianie, po stronie ewangelii,
staáa drewniana ambona z wizerunkami czterech ewangelistów. Obok gáównego oátarza, z prawej strony znajdowaá siĊ rzeĨbiony w drzewie krucyfiks.
Po lewej stronie staá oátarz boczny,
pomalowany na kolor szafirowy,
z obrazem Ğw. Józefa. Obok niego na
(C.d. na s.4)
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(C.d. ze s. 3)
dwóch kamiennych stopniach
chrzcielnica z miedzianym kocioákiem.
Po przeciwnej stronie byá drugi oátarz
boczny, równieĪ drewniany, z obrazem
Boga Ojca i M. B. CzĊstochowskiej.
Nad gáównym wejĞciem, na drewnianym chórze ustawiony byá siedmiogáosowy organ”. Dalsze dane dotyczą juĪ ĞciĞle inwentarza koĞcioáa
i dają wierny obraz stanu posiadania.
Opisuje takĪe plebaniĊ i jej
obejĞcie, wikarówkĊ, budynki gospodarcze, a takĪe obejĞcie koáo koĞcioáa.
Czytając opis tego koĞcioáa nie moĪna powiedzieü jednoznacznie, Īe jest
to koĞcióá pierwotny. WiĊcej argumentów przemawia za tym, Īe jest to juĪ
drugi koĞcióá.
Cennym zabytkiem starego
koĞcioáa jest drewniany krzyĪ pochodzący z XV wieku, a znajdujący siĊ
na zewnĊtrznej Ğcianie prezbiterium.
Biskup Sierakowski pisaá o nim, Īe znajdowaá siĊ w koĞciele. W czasie
któregoĞ z remontów zostaá on umieszczony na zewnątrz tej drewnianej
Ğwiątyni. Znajduje siĊ tam stary
dzwon pochodzący z roku 1524,
chrzcielnica, szesnastowieczny
obraz Przemienienia PaĔskiego
i osiemnastowieczne organy. DziĞ
ten opis z czasów biskupa Sierakowskiego, jakkolwiek ciekawy, jest
juĪ nieaktualny.
W tymĪe koĞciele znajdowaá siĊ
koronowany obraz Matki BoĪej
Nieustającej Pomocy, który zostaá

Dzwonnica starego koĞcioáa

przeniesiony do nowego koĞcioáa,
którego budowĊ rozpocząá i kontynuowaá juĪ Ğp. Ks. Antoni Koáodziej.
Obecny duszpasterz, ks. Wiesáaw
Przepadáo, który dokoĔczyá dzieáo
swojego poprzednika, przeniósá
ten Obraz do nowego, murowanego
koĞcioáa. Wróümy jednak do historii
sanktuarium. Oddajmy gáos ks. Antoniemu Koáodziejowi, który pisaá
w „Kronice Archidiecezji Przemyskiej”,
m.in.: „KoĞcióá pod wezwaniem
Ğw. Mikoáaja w Domaradzu jest
w posiadaniu wiernej kopii cudownego obrazu Matki BoĪej Nieustającej
Pomocy pochodzącej z Rzymu. Jako
wierna kopia wizerunek domaradzki
zostaá wykonany w 1906 r. przez
Giovanniego Bunkharta i poĞwiĊcony przez papieĪa Ğw. Piusa X 8 sierpnia 1907 r. Fundatorami obrazu są ks.
Franciszek Janowski i ojciec Józef
Stach, którzy postarali siĊ o jego
przywiezienie z Rzymu i pokryli
koszty jego wykonania. Po sprowadzeniu obrazu z Rzymu umieszczono
go chwilowo na plebanii, skąd 7 stycznia 1908 roku uroczyĞcie wniesiono
do koĞcioáa. Obraz umieszczono
w wielkim oátarzu nad tabernakulum
za ksiĊdza proboszcza Nowakiewicza.
W roku 1927 za duszpasterstwa
ksiĊdza Michaáa Tulei, przeniesiono
obraz z oátarza wielkiego do bocznego
i umieszczono w odpowiednio urządzonej niszy z ruchomą zasáoną”. (…).
Parafia Domaradz od początku swego
istnienia odznaczaáa siĊ tradycyjną
poboĪnoĞcią Maryjną. Jej szczególny
wzrost nastąpiá zatem w pierwszej
poáowie XX wieku po umieszczeniu
w Ğwiątyni wiernej kopii staroĪytnej
cudownej ikony Matki BoĪej Nieustającej Pomocy. Zostaáa wniesiona
w uroczystej procesji do koĞcioáa
na ramionach fundatorów. MszĊ Ğw.
odprawiá ks. Fr. Janowski, a kazanie
maryjne wygáosiá o. J. Stach. I tak
to wydarzenie daáo początek szczególnej czci maryjnej w tej parafii”.
Kult Matki BoĪej szerzyli kolejni
duszpasterze domaradzcy: ks. Michaá
Nowakiewicz (1900 – 1927), ks. Michaá
Tuleja (1927 – 1958), ks. Zdzisáaw
Pelczar (1958 – 1978), ks. Antoni
Koáodziej (1978 – 1995) czy obecny
duszpasterz, ks. Wiesáaw Przepadáo,
który objąá parafiĊ po odejĞciu ks. praáata A. Koáodzieja do Ustrzyk
Dolnych. Posáuchajmy kompetentnej
wypowiedzi ks. Antoniego Koáodzie-

ja, budowniczego koĞcioáa murowanego: „BezpoĞrednią przyczyną
popularnoĞci tego kultu byáy liczne
cuda i áaski jakich doznawali wierni
modlący siĊ w tym Sanktuarium.
ĝwiadczą o tym liczne wota wokóá
Obrazu. W okresie miĊdzywojennym
nastąpiá dalszy rozwój tego kultu.
Ugruntowaá siĊ on jeszcze bardziej
od chwili podjĊcia pracy duszpasterskiej w sanktuarium przez ks. M. TulejĊ, który godnie zastąpiá swego
poprzednika w szerzeniu czci BoĪej
Rodzicielki. Na początku swej posáugi
przeprowadziá on renowacjĊ istniejącej Ğwiątyni i postaraá siĊ o naleĪyty
tron dla obrazu Maryi. UmieĞciá go
w bocznym oátarzu i sporządziá dla niego nowe srebrne ramy ze záotą ozdobą. Prowadzone przez ks. M. TulejĊ
prace renowacyjne Ğwiątyni nie osáabiáy dotychczasowego kultu Maryi.
Ówczesny proboszcz dokáadnie odnotowaá áaski i cuda doznawane przez
wiernych z myĞlą o przyszáej koronacji Cudownego Wizerunku. Ks. Michaá
Tuleja postaraá siĊ takĪe u wáadz
koĞcielnych o nadanie odpustu zupeánego w uroczystoĞü Matki BoĪej
Nieustającej Pomocy. UroczystoĞü ta
jako odpustowa obchodzona w dniu
27 czerwca jest poprzedzana trzydniowym przygotowaniem. Rozwijający
siĊ kult czĊĞciowo zahamowaáy
dziaáania II wojny Ğwiatowej. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Domaradza dnia 10 wrzeĞnia 1939 roku dla miejscowej i okolicznej ludnoĞci nadszedá
czas terroru i zagroĪenia. BezboĪna
akcja okupanta powodowaáa wielkie
szkody materialne i duchowe.
LudnoĞü gáĊboko przeĪywaáa chwile
klĊski i zawiedzionych nadziei.
Okupant zabraniaá organizowania
pielgrzymek, ksiĊĪom nie wolno byáo
podtrzymywaü patriotycznych uczuü
swych wiernych. W tych warunkach
Matka Boska w swym Cudownym
Obrazie byáa dla nich nie tylko
Nieustającą Pomocą, ale i Pocieszycielką. W Niej to wierny lud pokáadaá
ogromne nadzieje na wyzwolenie.
Po zakoĔczeniu wojny kustoszem
sanktuarium nadal jest ks. M. Tuleja.
Z jego inicjatywy w 1955 r. wprowadzona zostaáa Nieustająca Nowenna
ku czci Matki BoĪej Nieustającej
Pomocy w kaĪdą ĞrodĊ tygodnia, co
nastĊpnie zostaáo zmienione na sobotĊ za pozwoleniem wáadz koĞcielnych
i tak jest po dziĞ dzieĔ. Zmiany dni
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na záoty Jubileusz pobytu Matki
BoĪej w tym cudownym Wizerunku.
Ks. Antoni Koáodziej przez 17 lat
bĊdąc proboszczem w Domaradzu,
wystawiá bardzo piĊkne Ğwiadectwo
wiary swoim parafianom oraz ich
gáĊbokiego przywiązania do Matki
BoĪej Nieustającej Pomocy. NajpiĊkniejszym przejawem czci wzglĊdem
Matki BoĪej jest obecny murowany
koĞcióá, który choü wznoszony
z niemaáym trudem, jest godnym
miejscem dla Maryi. Samo oczekiwanie na jego budowĊ w czasach komunistycznego zniewolenia trwaáo 12 lat!
Projekt tej bardzo oryginalnej Ğwiątyni noszącej w sobie elementy architektury wschodniej, wykonaá Gruzin,
inĪ. Ruben Bardanaszwili. Obliczenia
konstrukcyjne wykonaá inĪ. Stanisáaw
Janowski. DziĞ ta okazaáa Ğwiątynia
jest dumą i wizytówką Domaradza,
a mieszkanie Jezusa i Jego Matki
godne ze wszech miar.
Ks. Andrzej Skiba
Opracowano na podstawie: B. Gajewski, Domaradz wieĞ nad Stobnicą,
Domaradz 1997; A. Koáodziej, Sanktuarium Matki BoĪej Nieustającej
Pomocy w Domaradzu, w: Kronika
Archidiecezji Przemyskiej, R.
LXXVIII, kwiecieĔ – czerwiec 1993,
z. 2, s. 233 – 236; J. F. Adamski, Brzozów i powiat brzozowski, Krosno
2005, s. 93 - 97 oraz strona internetowa UrzĊdu Gminy Domaradz i miejscowej parafii.
1

Wizerunek Chrystusa UkrzyĪowanego przed którym wierni siĊ modlą

nowennowych dokonaá ks. Zdzisáaw
Pelczar. GorliwoĞü ks. Michaáa Tulei
sprawiáa, Īe kult Maryi w tym czasie
doszedá do duĪych rozmiarów czego
uwieĔczeniem byáa koronacja Wizerunku 22 czerwca 1958 r.
Obraz Matki BoĪej Nieustającej
Pomocy w Domaradzu mimo, Īe posiadaá korony, to jednak uroczyĞcie
koronowany nie byá. Starania o ten
obrzĊd po piĊüdziesiĊciu latach
pobytu tego Wizerunku w parafii podjąá ks. M. Tuleja. Jako gorący czciciel
Maryi pragnąá, aby za swego Īycia
doprowadziü je do skutku. W tej
intencji zanosiá z wiernymi modlitwy
do Boga. Jednym z motywów do zrealizowania tych przedsiĊwziĊü staá siĊ
artykuá o. S. Solarza w czasopiĞmie
„Homo Dei” z roku 1957. W nim to
wyczytaá, Īe „Stolica ĝw. zatwierdziáa
poboĪne przeĞwiadczenie, Īe nie
tylko przed obrazem oryginalnym
cuda spáywają na ludzi, ale i przed
kaĪdą kopią „autentyczną” to znaczy
namalowaną na drewnie i poĞwiĊconą przez PapieĪa. DziĊki temu „autentyczna” kopia moĪe byü uroczyĞcie
koronowana jako cudowna bez
specjalnego zezwolenia Stolicy

Apostolskiej. Z tego przywileju
skorzystano koronując uroczyĞcie
cudowne kopie w: Belfast, Boston,
Salta”.
Ówczesny ks. biskup ordynariusz,
Franciszek Barda, wyraziá zgodĊ na
skorzystanie z tego przywileju i obrzĊdu koronacyjnego dokonaá 22
czerwca 1958 roku. Byá to podarunek

Prezbiterium nowego koĞcioáa w Domaradu
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26 Niedziela zwykáa – 01.10.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. DziĞ pierwsze naboĪeĔstwo róĪaĔcowe poáączone ze zmianą tajemnic odprawimy o godz. 17:00. Przypominamy ogáoszenie z ubiegáej niedzieli:
naboĪeĔstwa róĪaĔcowe w zwykáy
dzieĔ odprawiaü bĊdziemy o godzinie
17:30, zaĞ w niedziele o godzinie 17:00.
Serdecznie zapraszamy na róĪaniec
dzieci, máodzieĪ, starszych. Modlitwa
obok uwielbienia Pana Boga, dziĊkczynienia, proĞby czy przeproszenia,
ma takĪe aspekt wychowawczy. Obserwujemy pewnego rodzaju zobojĊtnienie na poboĪne praktyki religijne,
co jest zjawiskiem niepokojącym. Starajmy siĊ temu przeciwdziaáaü.
2. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. We czwartek od godziny
16:00 spowiadamy w StroĪach i Páowcach, od godziny 17:00 w koĞciele parafialnym. Bardzo prosimy, aby dzieci
czy starsi, którzy prawie codziennie są
w koĞciele, zechcieli spowiadaü siĊ we
czwartek czy jeszcze wczeĞniej, gdyĪ
w pierwsze piątki są ogromne kolejki.
Do nas przychodzą wierni takĪe spoza parafii czy nawet miasta. Do przeĪycia pierwszego piątku wymagane
jest przyjĊcie Komunii ĞwiĊtej w piątek, a niekoniecznie spowiedĨ, która
moĪe byü wczeĞniej. W piątek spowiadamy od godz. 16:00. Informujemy takĪe, ze spowiadamy codziennie, tak
rano jak i wieczorem. Nie trzeba telefonowaü pytając kiedy spowiadamy.
Spowiadamy zawsze przed lub podczas Mszy ĞwiĊtej. Czasem – wyjątkowo moĪe siĊ zdarzyü – Īe takiej moĪliwoĞci nie ma jak choüby podczas
Mszy ĞwiĊtej o godzinie ósmej w zwykáy dzieĔ, kiedy ksiĊĪa idą do szkóá.
Czasem teĪ są konieczne wyjazdy, ale
to tylko wyjątki.
3. Trzeci raz informujemy, Īe w najbliĪszą sobotĊ organizujemy pielgrzymkĊ RóĪ róĪaĔcowych do Haczowa. Prosimy siĊ zapisywaü. Uczcijmy
MatkĊ NajĞwiĊtszą wspólnym RóĪaĔcem w szczególny sposób wspominając záoĪone przed póá wiekiem „Jasnogórskie ĝluby Narodu”. Na nowo
powiedzmy Jej: „Królowo Polski,
przyrzekamy” – zapraszają nas takĪe
nasi ksiĊĪa biskupi. Wyjazd z parkingu obok cerkwi o godzinie 8:30.

4. W pierwszy czwartek rozpoczynamy bezpoĞrednie przygotowania máodzieĪy trzecich klas gimnazjalnych
do bierzmowania. Zapraszamy tĊ máodzieĪ na modlitwĊ róĪaĔcową i MszĊ
ĞwiĊtą.
5. W pierwszą sobotĊ w naszym koĞciele odbĊdzie siĊ ostatnie w tym roku
naboĪeĔstwo fatimskie. Porządek bĊdzie nastĊpujący: róĪaniec o godzinie
17:30, po nim Msza ĞwiĊta z kazaniem
i procesja z Figurą Matki BoĪej oraz
„Apel Jasnogórski” koĔczący tĊ
uroczystoĞü. Zapraszamy czcicieli
Matki BoĪej.
6. Prosimy, aby po dzisiejszej Mszy
ĞwiĊtej wieczornej, nasi Parafianie
mieszkający przy ul. II Puáku Strzelców
PodhalaĔskich i ulicach przylegáych
w stronĊ parku i centrum miasta wziĊli
Obraz Matki BoĪej CzĊstochowskiej,
który nawiedza rodziny. Prosimy, aby
wszyscy uwaĪający siĊ za ludzi wiary
przyjmowali MatkĊ BoĪą do swoich
domów, bo zdarza siĊ i to doĞü czĊsto,
Īe domownicy nie Īyczą sobie, aby
odwiedziáa ich Matka BoĪa w Jasnogórskim Obrazie. Prosimy Parafian
począwszy od pierwszych numerów
tej ulicy.
7. Dyrektor Sanockiego Domu Kultury, p. Waldemar Szybiak, zaprasza
wszystkich sanoczan na kolejny Festiwal im. Adama Didura, który odbĊdzie siĊ w dniach 8 – 15 paĨdziernika.
WĞród znakomitych artystów wystąpią m. in. Konstanty Andrzej Kulka,
Warszawska Opera Kameralna i Orkiestra Polskiego Radia „Amadeus”
pod dyrekcja Agnieszki Duczmal.
Wszystkich wiernych szczególnie zapraszamy na koncert zatytuáowany
„Medytacje z muzyką sakralną” jaki
odbĊdzie siĊ w naszym koĞciele w ĞrodĊ, 11 paĨdziernika, o godzinie 20:00.
W programie koncertu m. in. utwory
Henryka Mikoáaja Góreckiego i Felixa
Mendelssohna w wykonaniu chóru
i zespoáu instrumentalnego Opery ĝląskiej. Bilety w cenie 15 zá moĪna nabyü w Sanockim Domu Kultury lub –
tuz przed koncertem – w koĞciele.
8. Jutro – jak ogáaszaliĞmy juĪ –
w koĞciele Ojców Franciszkanów po
Mszy ĞwiĊtej wieczornej rozpoczynają siĊ katechezy przedmaáĪeĔskie.

Intencje

w tygodniu
2.10-8.10.2006 r.

Poniedziaáek, 2.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 + Marian i Aniela.
7.30 + Michaá (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. KIK.,o beatyfikacjĊ Jana Pawáa II
2.+ Helena Adamska 1 r. Ğm.
3. dziĊkczynna do Miáosierdzia BoĪego.
Wtorek, 3.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 + Michaá (greg.).
7.30 + August Koczera.
8.00 ..........................................................
18.00 1. dziĊkczynna w 25 rocznicĊ maáĪeĔstwa Joanny i Tadeusza z proĞbą o dalsze
báogosáawieĔstwo.
2. + Ewa Hadam 1 r. Ğm.
3. + Jadwiga 9 r. Ğm.
ĝroda, 4.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 + Mieczysáaw.
7.30 o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe dla
Teresy.
8.00 + Franciszek, Janina, Broniaáaw,
Stanisáaw.
18.00 1. + Michaá (koniec greg.).
2. dziĊkczynna w 45 rocznicĊ maáĪeĔstwa
Józefy i Zbigniewa z proĞbą o dalsze báogosáawieĔstwo.
3. + Maria i Wáadysáaw Bekalik.
Czwartek, 5.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 + Józefa (f).
7.30 o áaskĊ wytrwania w powoáaniu dla kapáanów naszej parafii.
8.00 ...........................................................
18.00 1. + Janina Florczak.
2. ++ z rodziny Gąsków.
3. w intencji mieszkaĔców ul. Heweliusza
z okazji Nawiedzenia Obrazu Matki BoĪej.
Piątek, 6.10
6.30 + + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 dziĊkczynno-báagalna
7.30 + Kazimierz
2. o zdrowie, báogosáawieĔstwo BoĪe i opiekĊ za granicą dla Krzysztofa, Barbary i Ani.
8.00 .........................................................
18.00 + Józefa (f) w 93 rocznicĊ urodzin.
2. + Kazimierz, Tekla, Jan.
Sobota, 7.10
6.30+Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 o tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
7.30 + Michaá, Stefania 5 r. Ğm.
8.00 ......................................................
18.00 1. o tryumf Niepokalanego Serca
Maryi.
2. + Marian Pytlowany
Niedziela, 8.10
6.30 Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
8.00 .......................................................
9.30 dziĊkczynna w 56 rocznicĊ maáĪeĔstwa Zofii i Józefa z proĞbą o dalsze báogosáawieĔstwo.
11.00 za parafian.
12.30 + Michalina Mazur.
16.00 dziĊkczynna w 2 - gą rocznicĊ
maáĪeĔstwa Celiny i Patryka z proĞbą
o dalsze báogosáawieĔstwo dla nich i dla
Alicji.
17.30 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe.
18.00 + Jarosáaw, Emilia Starzecka.
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95 lat Harcerstwa
W dniu 23 wrzeĞnia, w naszym koĞciele zapoczątkowaliĞmy obchody 95
rocznicy powoáania do Īycia Harcerstwa na Ziemi Sanockiej. Wszystko
zaczĊáo siĊ jesienią 1910 roku w lesie
trepczaĔskim od záoĪenia pierwszej
przysiĊgi skautowskiej. A potem nastąpiáa juĪ dziaáalnoĞü. Harcerze Ziemi
Sanockiej wpisali siĊ gáĊboko i wyraziĞcie w dzieje naszego miasta. DziaáalnoĞü harcerska przybieraáa róĪne
ksztaáty, w zaleĪnoĞci od sytuacji
w jakiej znajdowaáa siĊ Polska. Daje
siĊ wyodrĊbniü rys tradycji niepodlegáoĞciowej, co byáo powaĪnym egzaminem dojrzaáoĞci z umiáowania swojej Ojczyzny. Przez te minione lata
rozwijaá siĊ stale duch patriotyzmu,
któremu towarzyszyá máodzieĔczy zapaá i entuzjazm w podejmowaniu róĪnych dziaáaĔ na rzecz Ojczyzny. Wielu
harcerzy oddaáo Īycie na rzecz wolnoĞci naszego bytu narodowego. To
czas licznych przeobraĪeĔ, które nie
(C.d. na s. 8)
Jubileuszowy lektor

Koncelebransi jubileuszowej Mszy Ğw.
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(C.d. ze s. 7)
zawsze sprzyjaáy kultywowaniu harcerskich ideaáów. Byá czas, kiedy zakazano nawet noszenia krzyĪa harcerskiego. Cieszymy siĊ, Īe nastąpiá
powrót do tradycyjnych form pracy,
do tradycyjnej roty Przyrzeczenia
i Prawa Harcerskiego. Minione lata to
równieĪ czas budowania obrzĊdowoĞci i tradycji harcerskich. To przede
wszystkim ludzie, którzy kierowali siĊ
najszlachetniejszymi ideaáami harcerskimi. ModliliĞmy siĊ za dusze tych,
którzy odeszli na wieczną wartĊ, jak
równieĪ w intencji tych, którzy tĊ wartĊ peánią obecnie.
W tym dniu dziĊkowaliĞmy naszym
Harcerzom za Betlejemskie ĝwiatáo
Pokoju przekazywane nam co roku na
wigiliĊ BoĪego Narodzenia, za warty
peánione co roku przy BoĪym Grobie,
za udziaá w uroczystoĞciach patriotyczno – religijnych, za kwesty na
cmentarzach na rzecz Towarzystwa
Pomocy im. ĝw. Brata Alberta..
Byá to czas wspomnieĔ, nostalgii
za minionym czasem i iskrą zapalną do
dalszych dziaáaĔ. We Mszy ĞwiĊtej
koncelebrowanej udziaá wziĊli: ks. praáat Adam Sudoá, ks. Wiesáaw Siwiec –
kaznodzieja, ks. kapelan Tomasz Latoszek oraz ks. Andrzej Skiba – proboszcz, jako gáówny celebrans. Niech
bá. Wincenty Frelichowski, kapáan,
z wysokiego nieba wstawia siĊ za Harcerzami Ziemi Sanockiej, aby mogli realizowaü swoje piĊkne i szczytne ideaáy. Niech realizują to wielkie
zawoáanie: Bóg – Honor – Ojczyzna.
Ks. Andrzej Skiba

Harcerze stroją instrumenty

Jubileuszowe psauterzystki

Ks.Wiesáaw Siwiec,
jubileuszowy kaznodzieja

Druchna Krystyna Chowaniec,
komendantka sanockiego hufca

Harcerski poczet sztandarowy
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15 - lecie istnienia Towarzystwa Pomocy
im Ğw. Brata Alberta

Celebransi Mszy Ğw. z okazji 15-lecia istnienia Towarzystwa Pomocy im. Ğw. Brata Alberta w Sanoku
Siedzą od lewej: ks. M ĝliwa, ks. M. Drabicki, ks. B. ĩoánierczyk, ks. A. Sudoá, ks. A. Skiba

Ks. Andrzej Skiba, kaznodzieja

Delegacja z darami ofiarnymi
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Ucaáowanie relikwi Ğw. Brata Alberta

M.in. Pani prezes i senator Piotrowicz

Na zakoĔczenie Mszy Ğw. dzielimy siĊ chlebem

Oprawa muzyczna uroczystoĞci

Dary ofiarne

Uczestnicy uroczystoĞci jubileuszowej
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Pątniczym szlakiem

Czwarty dzieĔ na pielgrzymim szlaku
(13 sierpnia 2006 r., niedziela)
(C.d. z poprzedniego numeru)
Mimo, Īe jest to niedziela, to jednak wstajemy wczesnym rankiem,
aby punktualnie o godz. 6:00 naszego
czasu, stanąü w Ostrej Bramie przy
oátarzu PaĔskim i odprawiü MszĊ ĞwiĊtą. Jedziemy tam z pewnym niedowierzaniem, Īe tam bĊdziemy mogli uczestniczyü we Mszy ĞwiĊtej. Punktualnie
miejscowy pan koĞcielny przygotowaá
wszystko do Mszy ĞwiĊtej, którą odprawiam w intencji wszystkich pielgrzymów, zbierając wszystkie intencje
z jakimi tu przyjechaliĞmy. To wielkie
wyróĪnienie i zaszczyt stanąü tak
blisko Ostrobramskiej Madonny,
Matki Miáosierdzia. Wypada nam okazaü zdziwienie i zaskoczenie podobne
do sytuacji w jakiej znalazáa siĊ Ğw. ElĪbieta witając w swoim domu MaryjĊ,
MatkĊ Pana. Stajemy bowiem w miejscu, gdzie tak czĊsto splataáy siĊ dzieje Polski i Litwy, w miejscu do którego
pielgrzymowaáo tak wielu znamienitych pątników i zwykáych ludzi szukając u Matki pomocy i wsparcia. Uwielbiaj duszo moja sáawĊ Pana mego,
chwal Boga Stworzyciela tak bardzo
dobrego…
Po Mszy ĞwiĊtej miejscowy fotograf robi nam pamiątkowe zdjĊcie
na tle Ostrej Bramy. Za parĊ godzin,

Msza Ğw. przed Cudownym Obrazem w Ostrej Bramie

Pamiątkowe zdjĊcie na tle Ostrej Bramy

pod katedrą, otrzymujemy juĪ gotową
pamiątkĊ.
Zwiedzanie miasta zaczynamy od
koĞcioáa Ğw. Teresy z Avila, reformatorki Karmelu. KoĞcióá ten znajduje siĊ
tuĪ przy Ostrej Bramie i przez znawców sztuki bywa nazywany „najszlachetniejszym pomnikiem kwitnącego
braku w Wilnie”. Szkoda, Īe nie mogliĞmy wejĞü do Ğrodka, bo to niedziela
i trwaáa Msza ĞwiĊta. W roku 1626 do
Wilna przybyli karmelici bosi. DziĊki
wsparciu Wáadysáawa IV i fundacji
Stefana Krzysztofa Paca, podkanclerzego litewskiego, w latach 1635 –
1650, zostaá wybudowany przepiĊkny
koĞcióá w stylu barokowym, który
urzeka swoim wyglądem. Zbudowany
(C.d. na s. 12)
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Na Rossie w Wilnie

(C.d. ze s. 11)
jest ze szwedzkiego piaskowca, a takĪe z granitu i marmuru. Gáówny oátarz
jest zaliczany do najpiĊkniejszych na
Litwie. W tym koĞciele przebywaáo
serce Marszaáka, stąd wyruszyáo do
katedry, a potem pochód Īaáobny znalazá siĊ na Rossie – mówi pani Barbara, przewodniczka.
Prawie Īe obok tej wspaniaáej Ğwiątyni znajduje siĊ prawosáawny sobór,
katedra i klasztor. Mieszka tu wáadyka
czyli gáowa KoĞcioáa prawosáawnego.
To, co jest w Ğrodku, to wiek XVIII.
Cerkiew przy której jesteĞmy jest wybudowana na wzór koĞcioáa katolickiego. Widaü tu wielki wpáyw sztuki
wáoskiej. To podobieĔstwo do koĞcioáa rzymskokatolickiego byáo przyczyną wielu nieporozumieĔ i káótni miĊdzy jezuitami a prawosáawnymi. Tu są
groby trzech mĊczenników prawosáawnych z roku 1346: Ğw. Jana, Antoniego i Eustachego. Na LitwĊ chrzeĞcijaĔstwo przyszáo od Rusi, bo
w wieku XIV ksiąĪĊta litewscy Īenili
siĊ z Rusinkami. RuĞ byáa juĪ chrzeĞcijaĔską, prawosáawną. Litwini byli
poganami, podpatrywali ten obrządek
i przyjmowali jego zasady. WnĊtrze
Ğwiątyni jest przepiĊkne, ozdobione

bogatą ornamentyka stiukową i potrójny rokokowy ikonostas. Jest tu
trzy nawy. W nawie bocznej – byáa to
niedziela – sprawowano sáuĪbĊ BoĪą.
Bramą wejĞciowa do tego soboru –
katedralnego koĞcioáa, pochodzi z XIX
wieku i ma charakter typowej prawosáawnej budowli, z tzw. oĞlim grzbietem, aby pielgrzymi prawosáawni mogli áatwo poznaü swoją ĞwiątyniĊ. Jest
teĪ prawosáawny krzyĪ.
W sąsiedztwie widaü przepiĊkny
koĞcióá Ğw. Kazimierza, gdzie jest najpiĊkniejsza kopuáa w ksztaácie mitry
ksiąĪĊcej czy biskupiej. Powstaá on
z okazji kanonizacji Ğw. Kazimierza, która miaáa miejsce 4 marca 1604 roku
i stanowi on niejako wotum dziĊkczynne. Fundatorami tego koĞcioáa byli:
król Zygmunt III, wojewoda wileĔski
Mikoáaj Radziwiáá, kanclerz Lew
Sapieha oraz inni moĪnowáadcy. Jest
w stylu barokowym, jak i wiĊkszoĞü
koĞcioáów w Wilnie i nosi cechy podobieĔstwa do rzymskiego koĞcioáa Il
Gesu. Przechodziá on róĪne, skomplikowane koleje losu. WspomnĊ tylko,
Īe w czasie dominacji sowieckiej byá
zamieniony na Muzeum Ateizmu! Po
odzyskaniu przez LitwĊ wolnoĞci zostaá oddany jezuitom jako prawowitym

wáaĞcicielom. Nam w tej chwili musi
wystarczyü tylko spojrzenie na piĊkną kopuáĊ z wysoką latarnią zakoĔczoną w ksztaácie mitry.
Budowlą gotycką jest przepiĊkny
koĞcióá Ğw. Anny. Jest tak piĊkny, Īe
podobno kiedy zobaczyá go Napoleon, to zapragnąá przenieĞü go do ParyĪa. Do ozdobienia tego koĞcioáa uĪyto 33 rodzaje róĪnych cegieá, które
zostaáy specjalnie zaprojektowane!
WnĊtrze koĞcioáa nie jest juĪ tak urzekające, a oátarze są w stylu barokowym. Wielki znawca sztuki i Wilna,
Juliusz Káos, pisaá: „LekkoĞü i swoboda, z jaką przeplatają siĊ laskowania
i áĊki, przechodzące u góry w strzeliste fontanny wieĪyczek uzbrojonych
peázakami i kwiatonami, zdradza wielką biegáoĞü kamieniarską, którą nieznany twórca zapragnąá siáą narzuciü prostackiej cegle, i przyznaü trzeba,
Īe triumf osiągnąá zupeány”.
BĊdąc w Wilnie nie moĪna pominąü Bramy BazyliaĔskiej, na co zwraca uwagĊ Pani Barbara, nasza przewodniczka. Bywa okreĞlana jako
„diament architektury barokowej”,
której architektem byá Jan Krzysztof
Glaubitz. Ta Brama prowadzi na dziedziniec cerkwi ĝwiĊtej Trójcy, gdzie
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równieĪ znajdowaá siĊ klasztor ojców
bazylianów. My kojarzymy sobie ją
z Mickiewiczem, z „Dziadami”. Kiedy
klasztor ulegá kasacie, wáadze carskie
oddaáy cerkiew we wáadanie prawosáawnych. Zabudowania klasztorne
zostaáy przerobione na wiĊzienie. Trzecia czĊĞü „Dziadów” zaczyna siĊ sáowami: Litwa. Prolog. „W Wilnie przy
ulicy Ostrobramskiej, w klasztorze ks.
ks. Bazylianów, przerobionym na wiĊzienie stanu – cela wiĊĨnia”. W tymĪe
wiĊzieniu jakiĞ czas spĊdziá Adam
Mickiewicz, „w tej celi cierpiaá i dojrzewaá bohater „Dziadów”, który
z Gustawa – kochanka kobiety, przerodziá siĊ w Konrada – kochanka
Ojczyzny. Z murów klasztornych máodzieĪ byáa wyprowadzana na przesáuchania, tu oczekiwali na wyrok, z tych
murów wywoĪono na zesáanie”.
Ta máodzieĪ to filomaci i filareci.
Pani Przewodnik pokazuje nam celĊ
Konrada (obecnie ten budynek jest
remontowany), gdzie odbywaáy siĊ
wieczory literackie. Widnieje tu pamiątkowa tablica z áaciĔskim napisem
pochodzącym z „Dziadów”, co po polsku znaczy: „Bogu Najlepszemu, NajwiĊkszemu. Gustaw zmará tu 1823 1 listopada. Tu narodziá siĊ Konrad 1823
1 listopada”. KoĞcióá ĝwiĊtej Trójcy
i klasztor bazylianów znajduje siĊ za
filharmonią. W Wilnie przez 18 lat
mieszkaá Stanisáaw Moniuszki, i tu zostaáa wystawiona „Halka”, która jednak nie odniosáa oczekiwanego sukcesu. Klasztor postawiono na miejscu

mĊczeĔskiej Ğmierci litewskich chrzeĞcijan, Antoniego, Jana i Eustachego
i dla ich upamiĊtnienia. ĝwiątyniĊ
obecną ufundowaá Konstanty
Ostrogski w roku 1514, z przeznaczeniem na cerkiew prawosáawną. Ponad
dwa wieki (1608 – 1827) koĞcióá i klasztor naleĪaáy do unickiego zakonu bazylianów. PóĨniej mieli je w posiadaniu znowu prawosáawni, a obecnie
bazylianie. Wewnątrz Ğwiątyni znajduje siĊ páyta nagrobna wileĔskiego burmistrza Anastazego Bragi i jego syna
Antoniego. W tymĪe koĞciele przez 13
lat pracowaá Ğw. Jozafat Kuncewicz,
który zostaá zamĊczony w Witebsku
w roku 1623. W czasach radzieckiej dominacji zespóá ten naleĪaá do WyĪszej
Szkoáy Technicznej i zostaá powaĪnie
zniszczony.
Pani Przewodnik snuje refleksjĊ
nad dziaáalnoĞcią filomatów i filaretów,
których hasáem byáy sáowa: nauka –
ojczyzna – cnota. Gdyby nie ich dziaáalnoĞü, wiĊzienia, zsyáki, to nie wiadomo czy byáoby powstanie listopadowe, styczniowe, a potem czy byáaby
wolna Polska, nasza AK…, bo wszystko to jest ze sobą ĞciĞle powiązane.
Nie moĪemy wejĞü do celi Konrada,
ale byáa ona dla Mickiewicza bardzo
uciąĪliwa ze wzglĊdu na zimno tam
panujące, ale ktoĞ Īyczliwy przyniósá
mu poduszkĊ czy cieplejsze okrycie.
Mickiewicz za namową Lelewela zostaá zwolniony, bo podpisaá „lojalkĊ”,
ale byá jak czáowiek, który „z miáoĞci
ku OjczyĨnie przeĞladowany, z tĊsk-

noty do Ojczyzny zmaráy”.
Pora na Ğniadanie. Przy Ostrej
Bramie wsiadamy do autobusu
i widzimy, jak jakiĞ siwobrody zakonnik karmi goáĊbie i mówi, Īe tak samo
trzeba karmiü ludzi. Po drodze
pani Barbara táumaczy nam sen o Īelaznym wilku, który przyĞniá siĊ Giedyminowi, a który miaá zadecydowaü
o powstaniu Wilna:
Rówienniki litewskich wielkich kniaziów, drzewa
BiaáowieĪy, ĝwitezi, Ponar, Kuszelewa!
Których cieĔ spadaá niegdyĞ na koronne gáowy
GroĨnego Witenesa, wielkiego Mindowy
I Giedymina, kiedy na Ponarskiej
górze,
Przy ognisku myĞliwskim, na niedĨwiedziej skórze
LeĪaá, sáuchając pieĞni mądrego
Lizdejki,
A Wiliji widokiem i szumem Wilejki
Ukoáysany, marzyá o wilku Īelaznym;
I zbudzony, za bogów rozkazem wyraĨnym
Zbudowaá miasto Wilno, które
w lasach siedzi
Jak wilk poĞrodku Īubrów, dzików
i niedĨwiedzi.
Z tego to miasta Wilna, jak z rzymskiej wilczycy,
Wyszedá Kiejstut i Olgierd, i Olgierdowicy,
Równie myĞliwi wielcy jak sáawni
(C.d. na s. 14)

Przy grobie Marszaáka na Rossie, w Wilnie
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Górka Literacka na Rossie

(C.d. ze s. 13)
rycerze,
Czyli wroga Ğcigali, czyli dzikie ĨwierzĊ.
Sen myĞliwski nam odkryá tajnie
przyszáych czasów,
ĩe Litwie trzeba zawsze Īelaza
i lasów.
Mijamy Czerwony Plac, którym
jeszcze niedawno wáadaá Lenin,
i któremu do wyciągniĊtej rĊki wkáadano batonika czy precelka, bo w sklepach nie byáo nic prócz zapaáek, octu
i soli. Jest teĪ Dom Nauki, jakby coĞ
w rodzaju Paáacu Kultury i Nauki, biaáy most, przy którym nad Wilejką rozciąga siĊ jakby sztuczna plaĪa i palemki nawet tam postawione, ale mizernie
wyglądające, bo to nie ten klimat. Spoglądamy na jakąĞ halĊ sportową, budynek wáadz powiatowych i siedzibĊ
mera miasta (prezydenta), jakiĞ bank,
biurowce, hotel „Litwa”, za mostem
koĞcióá Ğw. Rafaáa, wileĔską OperĊ
z salą symfoniczna i koncertową, to
znowu most z czasów radzieckiego eldorado, na barierkach którego prĊĪą
swoje muskuáy rewolucjoniĞci radzieccy, paáacyk zbudowany dla ukochanej pewnego lekarza, pierwszą elektrowniĊ z postacią Elektry, a za
elektrownią stadion znanego ĩargilisu (Grunwaldu). Obok Wilejka i Wilia,
które siĊ áączą i páyną do Niemna, który tak upamiĊtniáa swoja powieĞcią
Eliza Orzeszkowa. Pani Przewodniczka mówi, Īe ten dziewiczy, czysty Niemen jest na Biaáorusi, w okolicach
Grodna. JesteĞmy na ulicy T. KoĞciuszki. Przed nami koĞcióá ĝwiĊtych

Apostoáów, Piotra i Pawáa na Antokolu, gdzie niedaleko od niego znajduje
siĊ budynek nuncjatury apostolskiej,
gdzie w czasie pielgrzymki na LitwĊ
mieszkaá Jan Paweá II. Mijamy gimnazjum im. ĩelichowskiej i Syrokomli,
które naleĪy do lepszych w Wilnie,
a do którego uczĊszczaáa pani Barbara. Wspomina Ğwietną polonistkĊ,
absolwentkĊ Uniwersytetu Stefana
Batorego, a która nauczyáa jej poprawnej polszczyzny. Potem studiowaáa
historiĊ literatury i historiĊ Polski
i Litwy. PrzejeĪdĪamy obok Akademii
Wojskowej, polskiej ambasady, przy
której przechadza siĊ polski Īoánierz,
aby wkrótce stanąü pod klasztorem
Ğw. siostry Faustyny. Budynek drewniany, jest remontowany, ale widnieje
na nim tablica informująca o pobycie
Apostoáki Miáosierdzia. Zamki sáawnych rodów szlacheckich stoją jakby
czekaáy na swoich prawowitych wáaĞcicieli. Nie ma ich.
Nie moĪemy jednak przejechaü bez
zatrzymania siĊ w koĞciele Ğw. Ğw. Piotra i Pawáa. Nie chciaábym uĪywaü za
duĪo przymiotników w stopniu najwyĪszym, ale powiedzieü, Īe jest to
piĊkny koĞcióá, to chyba za maáo,
wszak to najcenniejszy zabytek wileĔskiego baroku. W tymĪe koĞciele jest
okoáo dwóch tysiĊcy stiukowych
rzeĨb. Fundatorem tego koĞcioáa jest
Michaá Kazimierz Pac, wielki hetman
litewski i wojewoda wileĔski. Byá czáowiekiem, który pewnie wiĊkszoĞü swojego Īycia spĊdziá na Īoánierskiej poniewierce, ciągáych walkach, których
w tamtych czasach nie brakowaáo.

Byáo to wotum dziĊkczynne za oswobodzenie Wilna z rąk moskiewskich.
Byá jednoczeĞnie czáowiekiem wielce
religijnym i hojnym. BudowĊ tej Ğwiątyni rozpoczĊto w roku 1668. Wedáug
legendy w tym miejscu, gdzie zostaáa
wzniesiona ta Ğwiątynia znajdowaá siĊ
gaj pogaĔski i Ğwiątynia pogaĔskiej
bogini Mildy. Jedna z legend gáosi, co
dla Paca byáo inspiracja do ufundowania tej Ğwiątyni. OtóĪ „pewnego
razu Michaá Pac w czasie spaceru znalazá w ruinach zniszczonego koĞcioáa
antokolskiego krucyfiks. Z wielkim
namaszczeniem podniósá krzyĪ, na
którym figurka Pana Jezusa miaáa
zniszczone rĊce i nogi, a na spokojnej
twarzy Zbawiciela byáo o wiele wiĊcej
boleĞci i cierpienia niĪ zwykle na takich rzeĨbach. Pac zabraá krzyĪ do swego paáacu. Dáugo siĊ potem przyglądaá Jezusowi i nad czymĞ gáĊboko siĊ
zastanawiaá. W czasie snu Pan Jezus
ukazaá siĊ Pacowi, obiecując jednoczeĞnie, Īe pomoĪe mu uĞmierzyü zbuntowane jego wojsko i nad nieprzyjacioáy wyniesie. Sen powtarzaá siĊ
kilkakrotnie i Pac postanawia na miejscu zrujnowanego koĞcioáa, gdzie
znalazá krucyfiks, wybudowaü nową
ĞwiątyniĊ – dzieáo swego Īycia”.
To piĊkna legenda, ale fundator
czuá siĊ niegodny takiego wybrania,
Īe postanowiá, aby go pochowano
pod progiem wejĞcia do koĞcioáa. Kazaá sobie wyryü napis: „Hic iacet peccator Pac” – „Tu leĪy grzesznik Pac”.
Ufundowanie Ğwiątyni uwaĪaá za rodzaj ekspiacji za popeánione grzechy.
Na frontonie koĞcioáa, pomiĊdzy szeĞcioma kolumnami widnieje napis:
„Regina pacis funda nos in pace” –
„Królowo Pokoju utwierdĨ nas w pokoju”. Nad wykoĔczeniem tego koĞcioáa pracowali wybitni artyĞci wáoscy, a jego piĊkno prof. Káos, jeden
z najwybitniejszych znawców Wilna,
okreĞliá jako „pieĞĔ nad pieĞniami tĊtniąca … bujnoĞcią ówczesnego Īycia”. Wewnątrz tej niezwykáej Ğwiątyni znajdują siĊ rzeĨby, páaskorzeĨby,
malowidáa o tematyce biblijnej, a nawet sceny z Īycia mieszczan. KtoĞ
inny okreĞliá, Īe wejĞcie do tego koĞcioáa stanowi wejĞcie do … religijnego teatru, gdzie czáowiek jest nieudolnym aktorem, a reĪyserem tego
spektaklu jest sam Bóg. A moĪe Pan
Bóg jest widzem przyglądającym siĊ
postĊpowaniu czáowieka? W Ğwiątyni znajduje siĊ niecodzienny Īyrandol,
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Wsáuchani w sáowa pani Barbary Ogrodowicz

który z ciekawoĞcią oglądamy, bo jest
w ksztaácie áodzi. Symbolizuje on tonącą áódĨ, która wiozáa z Holandii piĊkny gáówny oátarz o krysztaáowych kolumnach, ale zatonĊáa i oátarza nie ma
po dzieĔ dzisiejszy. ZastĊpuje go scena poĪegnania ĞwiĊtych apostoáów
Piotra i Pawáa. Ambona ma równieĪ
ksztaát okrĊtu z podniesionym Īaglem.
Szybko musieliĞmy koĔczyü nasze nawiedziny, bo byáa to niedziela i za chwilĊ miaáa rozpocząü siĊ Msza ĞwiĊta.
Duszpasterzują tu ksiĊĪa kanonicy regularni lateraĔscy, których juĪ spotkaliĞmy w Gietrzwaádzie.
Pora nam udaü siĊ do katedry, która jest pod wezwaniem Ğw. Stanisáawa. Pierwsze swoje kroki kierujemy do
kaplicy Caáunu TuryĔskiego. W katedrze wiele osób, bo za chwilĊ rozpocznie siĊ Msza ĞwiĊta. WidzĊ, Īe tamtejsi wierni przyzwyczajeni są do
pielgrzymów czy turystów, bo nie rozglądają siĊ, ale zachowują siĊ w skupieniu.
Katedra tworzyáa i tworzy historiĊ
KoĞcioáa i Litwy. Tu miaáy miejsce uroczyste koronacje wielkich ksiąĪąt litewskich i waĪne wydarzenia z dziejów litewskich. Katedra – jak to czĊsto

wtedy bywaáo – byáa palona, odnawiana, zmieniano style, udoskonalając jej piĊkno. Byáa przebudowywana
podobno aĪ jedenaĞcie razy!
MieliĞmy tak maáo czasu, Īe ledwie zdąĪyliĞmy wstąpiü na krótką modlitwĊ do kaplicy Ğw. Kazimierza, która bywa nazywana „arcydzieáem
dojrzaáego baroku”, a resztĊ moĪemy
przeczytaü w dobrych przewodnikach
czy nawet w internecie. Tu jest sarkofag patrona Litwy, Ğw. Kazimierza królewicza. ĝciany wyáoĪone czarnym
marmurem, ozdoby zaĞ z marmuru biaáego i róĪowego. WraĪenie robią potĊĪne postacie przedstawiające wáadców Wielkiego KsiĊstwa Litewskiego
i Polski. Czytam w jednym z przewodników, aby dopeániü naszą wiedzĊ:
„WspaniaáoĞcią i harmonijnoĞcią
wyróĪnia siĊ stiukowa páaskorzeĨba
oátarza Ğw. Kazimierza. Przedstawia
ona MadonnĊ z Dzieciątkiem spoglądającą na srebrną trumnĊ ĞwiĊtego,
którą niesie w jej kierunku trzech anioáów. Obecny grób królewicza wykonano w 1704 r. w Augsburgu. Stoi na
nim statuetka z wyrazistą sylwetką Ğw.
Kazimierza (z XVII w.). WczeĞniej od
trumny powstaá obraz Ğw. Kazimierza

z trzema rĊkami (ok. 1520 r.). Legenda
gáosi, iĪ trzykrotnie zamalowywana
rĊka na nowo wyáaniaáa siĊ spod warstwy farb. Malarz uznaá to za cud i rĊkĊ
zostawiá”. Ta trzecia rĊka miaáa oznaczaü wielką hojnoĞü jaką odznaczaá siĊ
ĞwiĊty Kazimierz za swojego Īycia.
W podziemiach tej kaplicy snem wiecznym odpoczywają: Aleksander JagielloĔczyk, ElĪbieta HabsburĪanka, Īona
Zygmunta Augusta, Barbara Radziwiááówna, równieĪ Īona Zygmunta
Augusta, a takĪe serce Wáadysáawa
IV Wazy.
Nadeszáa stosowna chwila,
aby wstąpiü do Muzeum Adama Mickiewicza. Na zewnątrz odpowiednia informacja w jĊzyku polskim i litewskim,
dobrze utrzymany dom, Ğwietny przewodnik, Litwin, peáen werwy i radoĞci, bo i temat wybraá sobie ciekawy,
a przy tym interesujący: kobiety
w Īyciu Adama. W niewielkim pomieszczeniu, gdzie mieszkaá, znajdują
siĊ portrety niektórych z tych dam,
którymi Mickiewicz siĊ otaczaá. Lubiá
kobiety, lubiá przebywaü w ich towarzystwie, jak choüby wtedy, kiedy
w Kownie, w powiatowej szkole,
(C.d. na s. 16)
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Remont klasztoru w Wilnie, w którym mieszkaáa s. Faustyna

(C.d. ze s. 15)
przyszáo mu nieĞü „kaganek oĞwiaty”,
kiedy cierpiaá z powodu bólu zĊbów,
kiedy popadá w depresjĊ, poznaá aptekarza Kowalskiego i jego uroczą
ĪonĊ, 25 – letnią KarolinĊ. Sam miaá
wtedy 21 lat.
Jeden z jego kolegów przedstawiá
go jako mĊĪczyznĊ doĞü przystojnego, o czarnych oczach, z dáugimi, lekko zwisającymi wáosami, z rumieĔcem
na twarzy i pociągającym uĞmiechem
na ustach. Byá czáowiekiem skromnym,
biednym, czĊsto zamyĞlonym, rozmarzonym, niezbyt wesoáym, ale pociągającym swoim sposobem bycia. Tak
wiĊc bĊdąc w Kownie, maáym, prowincjonalnym miasteczku, pisaá: „Nuda
i nuda, i po trzecie nuda”. Przyszáy wakacje, na które Mickiewicz wyjechaá
do Tuhanowic, gdzie byá juĪ jego przyjaciel, Tomasz Zan. Tam poznaá swoją
wielką, choü niespeánioną miáoĞü,
MarylĊ WereszczakównĊ. Pisaá Zan
o tych wakacjach: „Jak najweselej caáy
tydzieĔ przeszedá (…) z promienistą
i najlepszą Marią, którą sam Adam
uwielbia (…). ĩycie prowadzi wygodne: gruszki są, kawa jest, jabáka są,
wino jest, przede wszystkim obiady są,
herbata jest, konie są, Maria jest”.
Maria – Maryla byáa juĪ zarĊczona
z WawrzyĔcem Puttkamerem. Byáa to
dziewczyna prosta, ale dobrze wychowana. Jej kuzyn, Ignacy Domeyko pisaá: „… áączyáa do tego staranne, nowsze wychowanie, znajomoĞü muzyki,
jĊzyków, jako literatury ojczystej, wáoskiej i francuskiej. Nie byáa piĊkna,
w znaczeniu, jakie do tego wyrazu

pospolicie ludzie przywiązują: niewysoka, okrągáej twarzy, duĪych báĊkitnych oczu i Ğwiatáych wáosów, miaáa
szczególny urok w ustach i spojrzeniu, to ostatnie okazywaáo w niej Īywą
imaginacjĊ, pewien charakter duszy
i gáĊbokie uczucie. Jej piĊknoĞü nie
byáa w formie, ale w duchu”. Maryla
wywaráa wielki wpáyw na Īycie Adama i na jego twórczoĞü, ale to zostawmy znawcom twórczoĞci Mickiewicza.
Po niespeánionej miáoĞci, nie byá to
jednak koniec znajomoĞci z Marylą po
jej zamąĪpójĞciu. Mickiewicz popadá
w rodzaj miáosnej depresji i rozkochaá
w sobie wspomnianą KarolinĊ Kowalską. Byli w sobie zakochani. Zostaá
nawet wezwany na pojedynek z mĊĪem owego aptekarza i jej skrytym
wielbicielem, szambelanem Nartow-

skim. Karolina potrafiáa jednak wyperswadowaü swojemu mĊĪowi, Īe to
zwykáe plotki.
Burzliwe byáo Īycie Adama szczególnie po wykryciu przez wáadze carskie w roku 1823 organizacji filomackich. Na póá roku zostaá on osadzony
w wiĊzieniu, które mieĞciáo siĊ w klasztorze bazylianów, ale za porĊczeniem
swojego profesora, Joachima Lelewela, zostaá zwolniony. Wyjechaá do Petersburga, potem do Odessy i Moskwy. W Odessie, gdzie dostaá nakaz
pracy w szkole, a byá to rok 1825, póĨne lato spĊdza na Krymie, w mieszanym towarzystwie, w tym piĊknej kobiety, Karoliny z Rzewuskich
SobaĔskiej, która byáa carską agentką. Miaáa juĪ rozwód ze swoim mĊĪem
Hieronimem. SobaĔska, sprytna kobieta, zdoáaáa rozkochaü w sobie Adama do tego stopnia, Īe stali siĊ kochankami. Byü moĪe w tym romansie
SobaĔskiej chodziáo takĪe o inwigilacjĊ Poety i sáanie donosów na niego
do swoich mocodawców. Towarzystwo w jakim obracaá siĊ Mickiewicz
w Odessie, nie naleĪaáo do grona ludzi poczciwych, ale agentów obcego
wywiadu, donosicieli, ludzi Īyjących
rozwiąĨle, bez trwaáych zasad moralnych. Mickiewicz temu towarzystwu,
zapewne przez siebie nierozpoznanemu do koĔca, poĞwiĊciá „Sonety krymskie”. Trzeba takĪe powiedzieü, Īe dziĊki ich wpáywom udaáo siĊ Adamowi
wydaü w tym czasie „Konrada Wallemroda”. Byü moĪe, Īe w stosunku
do Poety stosowali ulgową taryfĊ. Byá
to zapis „nieodwoáalnie zamkniĊtej
máodoĞci”. A sama Karolina SobaĔ-

Budynek, w którym wiĊziony byá Mickiewicz
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ska, jeĪdĪąc po Europie, nadal rozpracowywaáa Polaków, donoszą carowi:
„Widywaáam Polaków, przyjmowaáam
nawet u siebie kilku takich, którymi siĊ
brzydzĊ. Ale niepodobieĔstwem byáo
dla mnie zbliĪyü siĊ do tych, z którymi
zetkniĊcie przypominaáo mi pianĊ
wĞciekáego psa; nigdy nie umiaáam
przezwyciĊĪyü tego wstrĊtu i wyznajĊ, zaniedbaáam, byü moĪe, waĪnych
odkryü, byle tylko nie naraziü siĊ na
spotkanie z istotami dla mnie odraĪającymi. O Polsce pisze, Īe Īywi do niej
„gáĊboką pogardĊ”. Czy Mickiewicz
poznaá ją dobrze?
Do Moskwy przybyá Mickiewicz
12 grudnia 1825 roku, gdzie spotkaá
siĊ w wieloma wybitnymi intelektualistami, ludĨmi pióra i kultury, w tym
z Aleksandrem Puszkinem. Zachodziá
do najsáynniejszego salonu literackiego Moskwy, który prowadziáa Zenaida WoákoĔska (1792 – 1862). Byáa to
kobieta niepospolita, z którą Adam
nawiązaá bliĪszą znajomoĞü. W roku
1826 koĔczy i wydaje w Moskwie sonety odeskie i „Sonety krymskie”.
W Moskwie przez jakiĞ czas spotykaá
siĊ z Karoliną Jaenisch, máodszą od
niego o dziesiĊü lat kobietą. Tam teĪ
zostaá oczarowany urodą Rosjanki Eudoksji Bakuninównej. Najtrwalej jednak zapisaáa siĊ w jego pamiĊci i sercu
przyjaĨĔ ze sáynną pianistką Marią
Szymanowską, matką wychowującą
samotnie dwie córki, z których jedna
z nich, Celina, siedem lat póĨniej zostanie jego Īoną.
W maju 1829 roku Mickiewicz
z pomocą przyjacióá rozpoczyna prawie dwuletnią poniewierkĊ po Europie, którą nazywa siĊ okresem podróĪy romantycznych. Z Petersburga
przez Hamburg, Berlin, Drezno, PragĊ,
Karlowe Vary, Weimar, Bonn, SzwajcariĊ, przez przeáĊcz Splugen udaje siĊ
do Wenecji, Florencji, Rzymu, Neapolu, na SycyliĊ, a stamtąd do Genewy
i z powrotem do Rzymu, gdzie w roku
1830 dotaráa do niego wiadomoĞü
o wybuchu powstania w Warszawie.
BĊdąc w Rzymie spotyka tam hrabiankĊ HenriettĊ EwĊ AnkwiczównĊ (1810
– 1879). Rzym wywará na poecie
ogromne wraĪenie. Nie znając miasta,
pragnie zwiedzaü jego zabytki. Przewodniczką po Wiecznym MieĞcie byáa
wáaĞnie owa dziewiĊtnastoletnia hrabianka, Henrietta. MiĊdzy nimi wywiązaáo siĊ gorące uczucie, czemu jednak
skutecznie przeciwstawiá siĊ ojciec

panienki. Ta niespeániona miáoĞü znalazáa swoje odbicie w „Panu Tadeuszu”, którą ukazaá na przykáadzie Ewy
Horeszkówny i Jacka Soplicy. To byáy
jego przeĪycia i jego doĞwiadczenia.
Ankwiczówna wróciáa do Polski i zamieszkaáa w … Bieszczadach, w ĝredniej Wsi, gdzie rodzice na wysokim
brzegu Sanu mieli paáac. Niestety, spáonąá on w roku 1946. Jedynym Ğladem
jej obecnoĞci w ĝredniej Wsi jest zapewne drewniany koĞcióáek, stare lipy
i dĊby okalające paáac. Tej niespeánionej miáoĞci Mickiewicz poĞwiĊciá takĪe wiersze „Do mego cziczerone” i „Do
H…”.Jej dwa maáĪeĔstwa, jakie zawaráa, nie byáy udane.
W kwietniu 1831 roku Poeta decyduje siĊ na powrót do Polski. Droga
do Ojczyzny wiodáa przez ParyĪ. Do
Polski dotará wreszcie na początku
sierpnia, dotará do Wielkopolski. Tu
spotkaá przelotną miáoĞü KonstancjĊ
àubieĔską, która bĊdąc juĪ dwanaĞcie
lat mĊĪatką i matką piĊciorga dzieci, zamierzaáa swoje Īycie związaü z Adamem. SáynĊáa z urody, talentu, dowcipu, zainteresowania literaturą.
Pisywaáa nawet wiersze. Ten romans
w Wielkopolsce, w Kopaszewie, odbiá
siĊ gáoĞnym echem i wywoáaá spory
skandal, bo juĪ w marcu 1832 roku, po
wyjeĨdzie Mickiewicza z Wielkopolski
do Drezna, Konstancja udaáa siĊ za
Adamem, ale ten wzgardziá jej matrymonialną propozycją. Jest to ciekawy
wątek z Īycia naszego Wieszcza.
22 lipca 1834 roku, Mickiewicz bierze Ğlub z Celiną Szymanowską (1812
– 1855), z którą bĊdzie miaá szeĞcioro
dzieci. Nie byáa to miáoĞü szczĊĞliwa,
bo Celina popadaáa czy to w depresjĊ
czy jakąĞ chorobĊ psychiczną. Biografowie zastanawiają siĊ dlaczego Mic-

kiewicz wziąá Ğlub z Celiną, dlaczego
ona wyszáa za niego za mąĪ?
Byáa to decyzja z pewnoĞcią bardzo
osobista, oparta na motywacji im
tylko znanej.
Wobec nawrotów choroby Celiny,
do domu Mickiewiczów, jako opiekunka dla dzieci, wprowadza siĊ Ksawera
Deybel. Mówi siĊ o niej jako kobiecie
ambitnej, zaborczej i piĊknej, która
z roli niaĔki zostaáa kochanką Adama.
W chwili refleksji mógá wiĊc Poeta
powiedzieü o sobie, Īe jest „czáowiek
sáaby i na drogach mądroĞci niewiele
posuniĊty”. To tylko drobne okruszyny z Īycia wielkiego Adama Mickiewicza. Przewodnik tryskaá humorem,
kiedy opowiadaá o tych miáosnych
podbojach Mickiewicza, o urodzie
jego Īycia, a myĞmy peáni zadumy sáuchali, podziwiając jego kunszt pisarski, rozterki, dramaty, niepowodzenia… Zwykáy stolik przy którym Poeta
zasiadaá i pisaá, w tamtym miejscu
mówi tak wiele… Niektóre szczegóáy
pominąáem, wszak jest to gazetka parafialna i nie prowadzi towarzyskiej
kroniki.
PiszĊ o tym dlatego, Īeby ukazaü
ile mogliĞmy siĊ dowiedzieü, ile przeĪyü podczas tej wycieczki i pielgrzymki, ile odĞwieĪyü w swojej pamiĊci z
lat szkolnych. MogliĞmy takĪe dojĞü
do przekonania, Īe wielkoĞü mierzy siĊ
niejednokrotnie cierpieniem czy nawet
Īyciowymi poraĪkami, z których jednak trzeba wyciągaü wnioski.
A teraz z Wilna, przy piĊknej
pogodzie, pora wracaü do Sanoka.
Przed nami okoáo piĊtnaĞcie godzin
jazdy, aby w poniedziaáek czy to
odpoczywaü, czy teĪ zabraü siĊ
do pracy.
Ks. Andrzej Skiba
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Anioáy
są anioáami, gdy
przez nich bywa
coĞ zwiastowane”.
Pismo ĝwiĊte
od początku do
koĔca przeplatane
jest wzmiankami
o anioáach. Oto
przykáady ze Starego Testamentu:
anioá ratuje wygnaną na pustyniĊ Agar i jej
dziecko, wyprowadza Lota z rodziną z poĪaru Sodomy, nie pozwala
Abrahamowi zabiü
syna na ofiarĊ
i wiele innych.
W Nowy Testamencie opisy,
w których wystĊpuje anioá znane
są wszystkim katolikom. Anioá zapowiada Zachariaszowi naro-

Īe są anioáowie wiemy z wiary”. TĊ powszechną wiarĊ w istnienie anioáów
KoĞcióá ĝwiĊty ująá w dogmat, który
IV sobór lateraĔski (1215) okreĞliá nastĊpująco: „Jeden jest Bóg, jeden początek wszystkich rzeczy, jeden Stwórca wszystkiego, co widzialne
i niewidzialne. On na początku wieków
wszechmocną potĊgą swoją wywiódá
razem z nicestwa twory duchowe
i z ciaáa záoĪone, anioáy i Ğwiat”.
To samo powtórzyá póĨniejszy sobór
watykaĔski. Dogmat ten znajduje
gáĊbokie odbicie i zastosowanie
w ĞwiĊtej liturgii koĞcielnej. KoĞcióá
wzywa anioáów prawie we wszystkich
obrzĊdach i modáach.
Anioáowie stworzeni są po to,
by stali przed tronem Boga, by stanowili jakby chór Jego dworzan, orszak
Jego domu. Nie wszyscy anioáowie są
sobie równi. Tak jak niezliczona jest
ich liczba, tak odpowiednio wielka jest
ich rozmaitoĞü. Caáe to wojsko niebieski jest doskonaáe i dobrze zorganizowane. ĝw. Dionizy Areopagita opierając siĊ na ĝw. Pawle oraz na Ojcach
KoĞcioáa ĝwiĊtego – Grzegorzu Wielkim i Janie DamasceĔskim w ksiĊdze

Archanioá Michaá

Zagubieni w codziennych troskach zapominamy, Īe istnieje Ğwiat
duchowy wybiegający daleko poza
doczesnoĞü, piĊkniejszy i bogatszy
niĪ Ğwiat materialny. SáaboĞü ludzka,
grzech, róĪnego rodzaju záudzenia
i puáapki záa, to dzieáo szatana, który
wszelkimi siáami stara siĊ przeszkodziü
nam w zbawieniu duszy. I gdy caáe
piekáo jest na Ziemi, by szkodziü
ludziom, Bóg wysyáa im do pomocy
anioáów.
Nazwa anioá pochodzi z jĊzyka
greckiego i znaczy: posáany, zwiastun.
Nazwa ta nie okreĞla natury
i istoty ĞwiĊtych duchów, ale ich
urząd. Z natury są duchami,
z wykonywanego obowiązku poleconego im przez Boga nazywają siĊ
anioáami, czyli posáaĔcami, zwiastunami. Mówi o tym ĝw. Grzegorz Wielki:
„Nazwa anioáów jest nazwą obowiązku, nie natury, bo ĞwiĊte te niebieskiej
ojczyzny duchy zawsze są wprawdzie
duchami, lecz nie zawsze mogą siĊ
nazywaü anioáami, gdyĪ wtedy tylko

dzenie syna, zwiastuje Maryi poczĊcie Syna BoĪego,
objawia Józefowi
tajemnicĊ wcielenia
i kaĪe uciekaü
do Egiptu, itp. Niemaáą czĊĞü Pisma
ĝwiĊtego trzeba
by byáo przepisaü,
gdyby chciaáo siĊ
zamieĞciü wszystkie cytaty, zdarzenie i opowiadania
o anioáach.
Ojcowie KoĞcioáa w swych
dzieáach, kazaniach
i listach wiele miejsca poĞwiĊcają
anioáom. ĝw. Augustyn wyjaĞniając
Psalm 103 táumaczy: „ChociaĪ nie
widzimy objawieĔ
anioáów, to przecieĪ
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pod tytuáem O Hierarchii Niebieskiej dzieli anioáów na trzy wielkie
oddziaáy, czyli hierarchie, a kaĪda
z tych trzech hierarchii dzieli siĊ na
trzy chóry. W antyfonie na pierwsze nieszpory wymienione są
wszystkie chóry anielskie w nastĊpującym porządku: Anioáowie,
Archanioáowie, KsiĊstwa i one stanowią najniĪszą hierarchiĊ. Potem
nastĊpuje poĞrednia hierarchia,
a w niej: Panowania, Mocarstwa
czyli PotĊgi i ZwierzchnoĞci. Dalej
idzie najwyĪsza hierarchia,
a w niech chóry Tronów, Cherubinów i Serafinów.
ĝw. Tomasz porównując dwory ziemski i niebieskie powiada,
Īe tak jak najwyĪsi godnoĞcią
dworzanie stoją najbliĪej króla, tak
najwyĪsza hierarchia anioáów stoi
najbliĪej Pana Boga. Najdoskonalsi z anioáów – Serafini – są jak gdyby Jego przyjacióámi, Cherubini –
powiernikami, a Trony – towarzyszami Boga.
Pismo ĝwiĊte w KsiĊdze Tobiasza (Tb 12, 15) i w Apokalipsie

(Ap 1, 4) mówi,
Īe wĞród niezliczonej liczby anioáów
wyróĪnia siĊ siedmiu, którzy wchodzą przed majestat
PaĔski. Są to ĝwiĊci Archanioáowie:
Michaá, Gabriel,
Rafaá, Uriel, Jechudiel, Sealtiel i Barachiel. Stoją oni
przed
Tronem
Boga, a przywilej
ten zdobyli sobie
gáĊboką pokorą
i wielką wiernoĞcią
w czasie ich próby.
Dowodzą wiernymi
i woli BoĪej ulegáymi wojskami niebieskimi, na czele
których stoi ĝw.
Michaá. Zwalczają
przede wszystkim
tych siedmiu arcydiabáów rozpowszechniających
siedem grzechów
gáównych.
ĝw. Archanioá
Barachiel, którego
Archanioá Rafaá
imiĊ znaczy BáogosáawieĔstwo
BoĪe zwalcza
ducha lenistwa,
obojĊtnoĞci religijnej i oziĊbáoĞci.
ĝw. Archanioá Sealtiel,
Modlitwa
Boga, zwalcza
ducha nieumiarkowania i pijaĔstwa. Jako ten,
który przynosi
áaski, w prawej
rĊce trzyma czarĊ z kwiatami –
znak radoĞci
i Īycia w Bogu.
ĝw. Archanioá Jechudiel,
Chwaáa Boga,
zwalcza ducha
zazdroĞci i nieĪyczliwoĞci,
którego moĪna
przezwyciĊĪyü
miáoĞcią Boga

i Jego przykazaĔ, oraz miáoĞcią
bliĨniego.
ĝw. Archanioá Uriel, OgieĔ Boga
lub ĝwiatáo boga – zwalcza ducha
gniewu i niecierpliwoĞci. Otacza nas
swoim ognistym wieĔcem miáoĞci,
cierpliwoĞci i dobroci. Ten páonący
Īar ognia MiáoĞci BoĪej trzyma
w lewej rĊce.
ĝw. Archanioá Rafaá, Lekarstwo
Boga, zwalcza ducha nieczystoĞci,
rozwiązáoĞci i niemoralnoĞci. Jako
opiekun Sakramentu Ducha ĝwiĊtego
– Bierzmowania, nosi czerwone
jak ogieĔ szaty. Jest anioáem miáoĞci
i pocieszania, a takĪe patronem
podróĪnych.
ĝw. Archanioá Gabriel, Moc BoĪa,
zwalcza ducha chciwoĞci i gonitwy za
zyskiem. Ten wielki ksiąĪĊ niebieski
nosi najbardziej zaszczytny tytuá:
Anioá wcielenia Syna BoĪego. Bóg
wybraá go na ambasadora, który oznajmia ludziom najwaĪniejsze rzeczy.
To On oznajmiá Zachariaszowi narodzenie Jana, Maryi, Īe pocznie i porodzi Syna NajwyĪszego, uspokoiá
Józefa, który zamierzaá oddaliü
brzemienną MaryjĊ i poleciá mu we Ğnie
uciekaü wraz z rodziną do Egiptu, etc.
ĝw. Archaniele Gabrielu,
przybądĨ z Twoimi ZastĊpami i dopo(C.d. na s. 20)
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gorz prowadząc
pokutną procesjĊ
o uwolnienie Rzymu
od plagi zarazy,
ujrzaá ĝw. Michaáa
Archanioáa, po
czym zaraza ustąpiáa. We Francji,
po ukazaniu siĊ ĝw.
Michaáa w 708 roku
Ğw. Aubertowi,
biskupowi Avrannastu, nastąpiáy
liczne uzdrowienia.
W Hiszpanii ukazaá
siĊ podczas oblĊĪenia
Saragossy,
uwalniając miasto
od Arabów. W Belgii przypisuje siĊ
ĝw. Michaáowi
uwolnienie Antwerpii od epidemii zwanej anielskim potem. TakĪe RuĞ
osáaniająca KoĞcióá
przed niewiernymi
Archanioá Barachiel
miaáa za patrona
ĝw. Michaáa.
(C.d. ze s. 19)
móĪ nam byü sáugami i sáuĪebnicami
Jan Paweá II podchĊtnymi do usáug.
czas swej pielgrzymki
ĝw. Archanioá Michaá, KtóĪ jak na górĊ Gorgano
Bóg. Z tymi sáowami Archanioá w 1987 roku powieMichaá rozpalony miáoĞcią Boga, rzu- dziaá: „Przybyáem,
ciá siĊ do walki z Lucyferem i zbunto- aby uczciü i prosiü
wanymi anioáami. Zwalcza ducha ĝw. Michaáa ArchawyniosáoĞci i pychy. Jest wodzem nioáa, by ochraniaá
wojsk niebieskich, obroĔcą KoĞcioáa, KoĞcióá
ĝwiĊty
patronem umierających, pogromcą i broniá go”. KoĞcióá
Lucyfera i wszystkich záych duchów. uwaĪa ĝw. Michaáa
ChrzeĞcijanie czczą ĝw. Michaáa jako za swego opiekuna
najpotĊĪniejszego obroĔcĊ przed i podporĊ w obronie
szatanem. Z tego wzglĊdu ikonogra- i szerzeniu Królestwa
fia, zarówno wschodnia jak i zachod- BoĪego na Ziemi, jest
nia, przedstawia go jako rycerza, przewodnikiem báąktóry mieczem lub wáócznią zabija smo- dzących, pociechą
ka leĪącego u Jego stóp. Oprócz mie- i pokrzepieniem dla
cza ĝw. Michaá trzyma takĪe wagĊ upadáych, obroĔcą
BoĪej SprawiedliwoĞci. Wedáug i pocieszycielem strapodania ĝw. Michaá miaá ukazaü siĊ na pionych dusz, pogórze Gorgano w Królestwie Neapolu gromcą duchów piew 350 roku. W 590 roku papieĪ Ğw. Grze- kielnych i opiekunem

ludzi schodzących z tego Ğwiata.
Sanoczanie mają ten zaszczyt,
a zarazem przywilej, Īe patronem miast
jest wáaĞnie ĝw. Archanioá Michaá,
który swoimi skrzydáami ochrania
przed nieszczĊĞciami wszystkich,
którzy pokáadają w Nim nadziejĊ.
Anioáowie niosą do nieba
nasze modlitwy i dobre uczynki,
a stamtąd przynoszą áaski i dobrodziejstwa. Są zwiastunami, táumaczami
i wykonawcami woli Boga. Nasi
anioáowie stróĪowie mają wielką moc
i czekają na nasze wezwanie. NaleĪy
ich wzywaü w modlitwach i w kaĪdym
czasie, zwáaszcza podczas Mszy
ĝwiĊtej, bo przez nich moĪna wyprosiü wielkie áaski, pomoc i obronĊ,
a szczególnie gdy Ich pozdrawiamy
mocą Jezusa Eucharystycznego
po przyjĊciu Komunii ĝwiĊtej.
Miliony anioáów czeka na próĪno
na wezwanie i modlitwĊ ludzi, a jeĞli
ich nie wzywamy rĊce ich „są związane”, a pomoc ograniczona.
Opr. Maria Patronik na podst.
o. M. Fryszkiewicz OFMConv.
Nadprzyrodzony Ğwiat anioáów.

Archanioá Uriel
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