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Mk 4, 26

„Co wi c Bóg z czy ,

tego cz owiek niech nie rozdziela!”.
                                                           Mk. 10,9
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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Jezus Chrystus przyszed  na zie-

mi  w konkretnych okoliczno ciach

czasowych i kulturowych. W narodzie

izraelskim 2000 lat temu ma e stwo

spe nia o okre lon  rol : wyzwolono

si  ju  z praktyki wielo e stwa,

jednak kobieta nie zajmowa a miejsca

r ó w n o -

wa nego

m czy -

nie. Jezus

p rzebywa

i rozmawia

najcz ciej z m -

czyznami, bo to oni

zajmowali rol  wiod c

w spo ecze stwie. Potrafi  jed-

nak tak e prze amywa  stereoty-

py, nie odrzuca  kobiet jako mniej

warto ciowych, potrafi  z nimi

rozmawia  i spotyka  si  z nimi,

wiele kobiet w drowa o z Nim

s uchaj c Jego nauczania. Zrywa

ze zwyczajami izolowania kobiet

i lekcewa enia ich, jakby chcia

podkre li  ich godno  i wag  ich

pos annictwa.

Dyskutuj c na wiele tematów

z uczonymi w Pi mie (byli nimi oczy-

wi cie tylko m czy ni) potrafi  doce-

ni  rol  kobiety i ma onki. Dzisiaj

w Ewangelii, w trosce o wi to

i godno  nierozerwalnego ma e -

stwa, wypowiada s owa, które nie

podoba y si  wtedy i nie podobaj

si  dzisiaj. Jezus mówi o odwiecznym
zamy le Bo ym odno nie ma e -
stwa. Ma e stwo ma by wi te

i nierozerwalne, tak by o „na pocz t-

ku”, czyli wtedy, gdy Bóg stwarza

cz owieka (zob. I czytanie z Ksi gi

Rodzaju). Ludzie dorastali przez wieki

do takiej wizji wspólnoty i jedno ci

ma e skiej. Ma onkowie s  wspól-

not , „jednym cia em”, dlatego

nie godzi si  nigdy rozdziela  tego

zwi zku (por. Mk 10,6-9). Co wi cej,

wed ug s ów Chrystusa, kobieta

ma tak  sam  godno , jak m czy-

zna; nie tylko ona zdradzaj c m a

pope nia grzech, tak e m , który zdra-

dza on  zaci ga wielk  win

(Mk 10,11-12). To by o prze omowe

stwierdzenie dla historii kultury

i moralno ci; by  mo e pierwsze,

które tak dowarto ciowa o godno

kobiety. To tak e wielka nobilitacja dla

instytucji ma e stwa, które w ten

sposób jest wyniesione do poziomu

sakramentu. Mi o  ludzk  u wi ca
i czy Bóg, i tej wi to ci nie wolno

dla adnych, nawet pozornie wielkich,

warto ci profanowa .

Od wypowiedzenia tych s ów

przez Chrystusa up yn o 2000 lat,

a ludzie dalej musz  dorasta  do ich

zrozumienia. Cho  w dzisiejszych

czasach w kulturze chrze cija skiej

i postchrze cia skiej (tam, gdzie

wiary ju  nie ma, ale wiadomo

wyrasta z chrze cija skich korzeni)

kobieta posiada te same prawa,

co m czyzna, to jednak instytucj

ma e stwa dosi gn  kryzys. Na sym-

pozjum, w którym uczestniczy em

w ostatnim czasie, ks. Abp Michalik

korzystaj c z dost pnych statystyk,

W trosce o wi to  ma e stwa

mówi , e w Europie co 3 sekundy roz-

pada si  ma e stwo. To pora aj ca

statystyka, a wiemy tak e, ile jest

zwi zków niesakramentalnych, „na

prób ”, lub nowych zwi zków po roz-

wodzie w ród Polaków, nawet tych,

którzy uwa aj  si  za wierz cych. Dla-

t e g o

rozle-

g a

s i

wielkie

wo anie

o ratunek

dla wi to ci rodzi-

ny i ma e stwa,

o powrót do podstawo-

wych warto ci ludzkich i

chrze cija skich, jak  jest bez

w tpienia wi to  ma e -
stwa.

Na pielgrzymce rodzin

na Jasn  Gór  24 wrze nia b.r.

bp. Kazimierz Górny mówi

m. in., e dla ludzi m odych

rodzina jest pierwsz wi tyni , gdzie

dowiaduj  si  o Bogu i najwa niejsz

szko  wychowania chrze cija skie-
go (za „Go ciem Niedzielnym” 40/

2006). To pobo na rodzina zach ca

dzieci, aby podesz y do Chrystusa,

aby zbli y y si  do Niego, aby dotkn -

y si  niejako Jezusowej mi o ci

(por. dzisiejsza Ewangelia – Mk 10,13-

16). Rodzina jest podstaw  przekazy-

wania wiary; tam gdzie s abnie rodzi-

na, tam s abnie i wiara, tam brakuje

powo a , tam zwyci a konsumpcjo-

nizm i pogarda dla religii. Dlatego

starajmy si  o wi to  naszych

rodzin, dlatego módlmy si , aby o ro-

dziny y y na serio nauk  Chrystusa.

Wtedy chrze cija stwo nie podda si

zgorszeniu wiata, lecz przeciwnie,

b dzie przemienia wiat nios c

do niego prawdziwe, autentyczne

warto ci.

Ks. Tomasz Grzywna

Nasze sanktuaria............................................................3
Pos uga duszpasterska

ks. Antoniego Por bskiego.........................................4
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Haczów - wie  ongi  królewska po-

o ona po obu brzegach Wis oka otrzy-

ma a oko o roku 1360, za poz-woleniem

króla Kazimierza Wielkiego lokacj  na

prawie magdeburskim. Lokacja ta zo-

sta a potwierdzona przez Króla

W adys awa Jagie  dokumentem

z dnia 7 lutego 1388 roku. Ten sam

król W adys aw Jagie o utworzy

w tym samym roku 1388 w Haczowie

parafi  rzymskokatolick .

W miejscowo ci tej zabytkiem,

który dotrwa  do dzisiaj jest najwi k-

szy i jeden z najstarszych, nie tylko

w Polsce ale i na skal wiatow ,

zr bowy drewniany ko ció  gotycki.

Tradycja od dawna wi za a budo-

w  tego drewnianego ko cio a w Ha-

czowie z królow  Jadwig on  W a-

dys awa Jagie y. Ostatnie badania

historyków sztuki potwierdzi y tez ,

i  istniej cy do dzisiaj ko ció  haczow-

ski to pierwsza wi tynia w tej miej-

scowo ci, wzniesiona pod koniec XIV

w. S u y a ona kultowi religijnemu przez

prawie sze  wieków, kiedy to w roku

1948 nabo e stwa ze starego ko cio a

zosta y przeniesione do nowego po-

stawionego przed II wojn wiatow .

Od tego czasu stary ko ció  w Haczo-

wie zacz  chyli  si  ku upadkowi.

W adze komunistyczne w latach

stalinowskich i nast pnych bez zgo-

dy parafii przyw aszczy y sobie prawo

do tego zabytkowego obiektu.

Najpierw chciano go przenie  do

innej miejscowo ci albo do skansenu

w Sanoku, potem zrobi  w nim fili

tego  skansenu na miejscu w Haczo-

wie, ze zbiorami ró nych narz dzi

i warsztatów z terenu Podkarpacia.

W latach sze dziesi tych i sie-

demdziesi tych ubieg ego stulecia

wyposa enie ko cio a (o tarze, awki,

obrazy i inne sprz ty) przewieziono do

Skansenu w Sanoku i wal cego si

dworu w Kro cienku Wy nym, gdzie

ulega y dalszemu zniszczeniu. W roku

1980, na fali „Solidarno ci” ko ció

zosta  przej ty przez parafi  i od tego

Nasze sanktuaria

Sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej

w Haczowie

czasu trwa konserwacja, której uwie -

czeniem by a uroczysto  13 listopa-

da 2000 roku przywrócenia do kultu

religijnego starego ko cio a haczow-

skiego, dokonana przez Ksi dza

Arcybiskupa Józefa Michalika  Me-

tropolit  Przemyskiego.

Obecnie w Haczowie wybudowa-

na jest te  druga pi kna wi tynia.

W tym w a nie ko ciele znajduje

si  Cudowna Figura Matki Bo ej

Bolesnej - „Pieta”. Jest ona ukorono-

wana koronami papieskimi. To szcze-

gólne wydarzenie w yciu mieszka -

ców Haczowa, oczekiwane przez
(C.d. na s.4)

„Pieta” Matki Bo ej Bolesnej Modrzewiowy ko ció  z XIV wieku

Sanktuarium Maryjne w Haczowie
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pokolenia mia o miejsce l 0 czerwca

1997 roku

Aktu koronacji dokona  sam

Papie  Jan Pawe  II w czasie Mszy

wi tej kanonizacyjnej b ogo-

s awionego Jana z Dukli na lotnisku

w Kro nie.

Kult Matki Bo ej Bolesnej w Ha-

czowie trwa od niepami tnych czasów

i czy si  nierozerwalnie z otrzymy-

waniem szczególnych ask.

Figura Matki Bo ej „Pi ta” znaj-

dowa a si  najpierw w starym ko cie-

le a obecnie w nowym.

Nie ma dokumentów, które stwier-

dza yby pochodzenie tej figury, jej

wiek okre la si  na oko o 500 lat. Fi-

gura ma 70 cm wysoko ci i przedstawia

Matk  Bo  trzymaj c  na kolanach

martwe cia o Pana Jezusa.

 ODPUSTY w PARAFII
PI TEK przed Niedziel  Palmow

15 sierpnia - Wniebowzi cie Naj wi t-

szej Maryi Panny (Zielnej)

Na podstawie folderu o tym e

sanktuarium

Ukoronowanie Figury Matki Bo ej Bolesnej „Piety” koronami papieskimi

Lokalizacja Sanktuarium

Pos uga duszpasterska

ks. Antoniego Por bskiego

(C.d. z poprzednich numerów)

Po zako czeniu II wojny wiato-

wej w adza ludowa przyst pi a do gra-

bie y mienia ko cielnego. Czyni a to

w sposób chytrze przemy lany, pos u-

guj c si  odgórnymi dekretami. Przy-

k adem tego mo e by  sprawa dzier-

awy parceli nale cej do parafii,

o któr  zwróci a si  „Centrala Mi sna.

Centrala Spó dzielczo – Pa stwowa,

Oddzia  w Rzeszowie, Delegatura

w Sanoku”1 . Mia a tam powsta  „baza

zbiorcza i postojowa na byd o u yt-

kowo – hodowlane”.

Ks. Proboszcz ca  spraw  na wie-

tli  Kurii Biskupiej2 , która wst pnie

wyrazi a zgod  nanosz c swoje uwa-

gi do zaproponowanej umowy3 . Roz-

pocz  si  krótki okres u ci lania usta-

le  pomi dzy Central  Mi sn 4 ,

tutejsz  Parafi 5  a Kuri  Biskupi , któ-

ra w miar  up ywu czasu i wiedzy, wy-

ra a a swoje obawy co do sensu po-

zbycia si  tej dzia ki6 . Przez nast pne

dwa lata nic na ten temat si  nie dzia o

– tak wynika z dokumentów. 29 pa -

dziernika 1952 roku, Prezydium Powia-

towej Rady Narodowej w Sanoku,

Referat Spo eczno – Administracyjny,

przes a  do tutejszej Parafii decyzj

o „wyw aszczeniu nieruchomo ci

po o onych w Sanoku przy ul. Rey-

monta”7 . Dnia 4 grudnia 1952 roku,

Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-

dowej w Rzeszowie, Wydzia  Spo ecz-

no – Administracyjny, przes a  do Urz -

du Parafialnego „Orzeczenie

o wyw aszczeniu nieruchomo ci”8 .

Ks. Antoni Por bski, jako proboszcz,

wystosowa  pismo „Do Odwo awczej

Komisji Wyw aszczeniowej przy Pre-

zydium Wojewódzkiej Rady Narodo-

wej w Rzeszowie przez Wydzia  Spo-

eczno – Adm(nistracyjny) Prezydium

W.R.N. w Rzeszowie9 . Pismo jest bar-

dzo obszerne, dok adnie nakre laj ce

dotychczasowe post powanie,

a ods ania o kr tactwa urz dów. Pisze

ks. Proboszcz:

„Na dzie  30 pa dziernika 1952

na godzin  10-t  przed po udniem

zosta a zwo ana Komisja Ustaleniowa

w Sanoku do której zaproszono przed-

stawiciela tut. Probostwa, lecz zapro-

szenie to dor czono tu dnia 30 pa -

dziernika 1952 o godz. 11-tej przed

po udniem, gdy ju  by o po terminie

rzeczonej komisji (godzin  dor czenia

zaznaczy em na dowodzie dor czenia)

wskutek czego Probostwo pozbawio-

Grabie  mienia parafialnego
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ne zosta o mo no ci wyra enia swe-

go stanowiska, sprzeciwu itd.”.

Ks. Por bski jako by y pracownik

Kurii Biskupiej dobrze zna  si  na

procedurze post powania, wykaza

wi c dok adnie wszystkie luki praw-

ne w tej sprawie.

O dziwo, Odwo awcza Komisja

Wyw aszczeniowa przy Prezydium

WRN w Rzeszowie, uwzgl dni a

odwo anie si  ks. Proboszcza, gdy

dopatrzy a si  pewnych usterek

w  niniejszej sprawie, a powy sze

pismo podpisa  mgr Józef Winsz10 .

To nie by  jeszcze koniec tej spra-

wy. W Archiwum Parafialnym znajdu-

je si  „Decyzja o wszcz ciu post po-

wania wyw aszczeniowego”, z dnia

5 marca 1954 roku. Wyw aszczone

nieruchomo ci rolne mia y przej

na Skarb Pa stwa. Chodzi o tu

o  grunty rolne wielko ci 2 ha 17

a 28 m. kwadratowych.

Kuria Biskupia poleci a ks. Por b-

skiemu „zasi gn  dalszej porady

prawnej celem uchronienia maj tku

ko cielnego od wyw aszczenia. Grunt

ten zabezpiecza Porozumienie Rz du

R.P. z Episkopatem Polskim przed

aktem wyw aszczenia jako konieczny

i niezb dny do utrzymania probostwa

i ksi y pracuj cych przy parafii”11 .

Duszpasterz tutejszej parafii, zgod-

nie z poleceniem swojego biskupa,

znowu zareagowa , powo uj c si  na

odpowiednie dokumenty: Dz. U,

20.03.1950, nr 9, poz. 87, art. 1,2,:

„Nie podlegaj  przej ciu ko ciel-

ne nieruchomo ci ziemskie, stanowi -

ce gospodarstwa rolne proboszczów

(art. 4, ust. 2 i 3), które Pa stwo por -

cza pe ni cym te funkcje duchownym

jak podstaw  ich zaopatrzenia.

Art. 4, pkt 2. Gospodarstwami rol-

nymi proboszczów, które Pa stwo po-

r cza tym duchownym na podstawie

art. 1 ust 2 s  nieruchomo ci ziemskie

(ust 1) znajduj ce si  w posiadaniu

proboszczów (cho by by y oddane

w dzier aw ) w granicach do 50 ha,

a na terenie województw pozna skie-

go, pomorskiego i l skiego do 100

ha”12 .

Na nic jednak zda y si  te pisma,

czy chwilowe przyznanie si  do nie-

kompetencji, skoro 24 kwietnia 1954

roku, Prezydium WRN w Rzeszowie.

Wydzia  Spo eczno – Administracyj-

ny, wysy a „Orzeczenie o wyw aszcze-

niu nieruchomo ci”, a to:

„pgr 1 kat 751/1, 751/13, i 751/15 o cz-

nej powierzchni 2 ha 17 ar 28 m. kw

wpisanych w 1wh 120 ks. gr. gm. Kat.

Sanok na rzecz Rzym. Kat. Probostwa

w Sanoku wzgl dnie na rzecz Fundu-

szu religijnego.

Wyw aszczenie nieruchomo ci po-

lega na odj ciu Rzym. Kat. Probostwu

w Sanoku wzgl dnie funduszowi reli-

gijnemu prawa w asno ci z dniem zg o-

szenia przez Central  Mi sn  Ekspo-

zytura Okr gowa w Rzeszowie

wniosku wyw aszczeniowego t.j.

z dniem 20.VI.1952 r.-

Ustalenie odszkodowania za wy-

w aszczon  nieruchomo  nast pi na

wniosek jednej ze stron w oddzielnym

orzeczeniu. Przeciwko niniejszemu

orzeczeniu mog  strony wnie  odwo-

anie do Odwo awczej Komisji

Wyw aszczeniowej przy Prezydium

Wojewódzkiej Rady Narodowej za

po rednictwem Wydzia u Spo eczno –

Administracyjnego Prezydium WRN

w Rzeszowie w ci gu dni 14-tu licz c

od dnia nast pnego od dor czenia

orzeczenia wzgl dnie og oszenia

tre ci tego  orzeczenia na urz dowej

tablicy og osze ”13 .

Kuria Biskupia zosta a tak e poin-

formowana o tej decyzji, dlatego

ks. bp Franciszek Barda, poleca

ks. Por bskiemu, aby do 9 maja 1954

roku, odwo a  si  od tej decyzji, do Od-

wo awczej Komisji Wyw aszczeniowej

przy Prezydium

WRN, w Rzeszo-

wie14.

Proboszcz

parafii powo a

si  na odpo-

wiednie usta-

wy, które tu ju

zosta y zacyto-

wane, a tak e

na porozumie-

nie pomi dzy

K o m i s j

Wspóln  Rz -

du i Episkopatu15 .

Odwo awcza Komisja Wy-

w aszczeniowa, jak atwo by o do

przewidzenia, nie uwzgl dni a

odwo ania, powo uj c si  na de-

kret z 26 kwietnia 1949 roku,

Dz. U. Nr 4, poz. 31/52,

„o nabywaniu i przeka-

zywaniu nieruchomo-

ci niezb dnych do re-

alizacji narodowych

planów gospodar-

czych”16 . Zarzuty

jakie postawi  ks. Antoni Por bski,

zosta y ocenione jako „chybione”.

Kolejny raz okaza o si , e nic nie war-

te s  porozumienia mi dzy Rz dem

a Episkopatem je li nie ma politycznej

woli dobrego wspó dzia ania. To wy-

stawia z e wiadectwo naszej prawo-

rz dno ci. W tym przypadku by o to

czyste bezprawie. W tamtych czasach

komuni ci liczyli si , bo w swoich r -

kach mieli aparat ucisku i przemocy.

W tym przypadku w adza komuni-

styczna okaza  swoj askawo  i ze-

zwoli a na staranie si  o dzia k  zamien-

n , co ks. Proboszcz zrobi 17 .

(C.d.n.)

Ks. Andrzej Skiba

1 Centrala Mi sna, Sanok, dnia

17.11.1949; L. Inw./1324/49/.

2 Urz d Parafialny, Sanok, dnia

28.11.1949.

3 Kuria Biskupia, Przemy l, dnia

1.12.1949; L. 4754/49.

4 Centrala Mi sna, Sanok, dnia

31.12.1949; L. 1578/7/Inw/49.

5 Urz d Parafialny, Sanok, dnia

30.03.1950; L. 121/50.

6 Kuria Biskupia, Przemy l, dnia

14.03.1950; L. 978/50; 13.04.1950; L.

1393/50.

7 Prezydium Powiatowej Rady Naro-

dowej, Sanok, dnia 29.10.1952; Nr Sa

– II – 28/23/52.
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1. Nabo e stwo ró a cowe odpra-

wimy dzi  o godzinie 17:00.

2. Ko czy si  Tydzie  Mi osierdzia.

Przez najbli sze dwa dni mo na jesz-

cze z o y  jakie  dary. Wszystkim ofia-

rodawcom sk adamy serdeczne po-

dzi kowania.

3. Dyrektor Sanockiego Domu Kul-

tury, p. Waldemar Szybiak, zaprasza

wszystkich sanoczan na kolejny

Festiwal im. Adama Didura, który od-

b dzie si  w dniach 8 – 15 pa dzierni-

ka. W ród znakomitych artystów wy-

st pi  m. in. Konstanty Andrzej

Kulka, Warszawska Opera Kameralna

i Orkiestra Polskiego Radia „Ama-

deus” pod dyrekcja Agnieszki

Duczmal. Wszystkich wiernych szcze-

gólnie zapraszamy na koncert zatytu-

owany „Medytacje z muzyk  sakral-

n ” jaki odb dzie si  w naszym

ko ciele w rod , 11 pa dziernika,

o godzinie 20:00. W programie kon-

certu m. in. utwory Henryka Miko aja

Góreckiego i Felixa Mendelssohna

w wykonaniu chóru i zespo u instru-

mentalnego Opery l skiej. Bilety

w cenie 15 z  mo na naby  w Sanoc-

kim Domu Kultury lub – tu  przed kon-

certem – w ko ciele.

4. W zwi zku z maj cym odby  si

koncertem, w najbli sz rod  nie b -

dzie wystawienia Naj wi tszego Sa-

kramentu, gdy  od godziny 11:00 b -

dzie próba generalna.

5. Z „Caritasu” otrzymali my dary

w postaci mleka, m ki, kaszy j czmien-

nej i sera. Prosimy, aby zg osili si  po

nie najbardziej potrzebuj cy, przyno-

sz c ze sob  Dowód osobisty. Prosi-

my naszych parafian, gdy  ka da pa-

rafia otrzyma a takie dary i tam

rozdzielaj . Rozdawa  je b dziemy

w poniedzia ek, wtorek i rod  od go-

dziny 8:00 – 11:00.

6. Za tydzie  obchodzi  b dziemy

„Dzie  Papieski”, pod has em „Jan

Pawe  II S uga Mi osierdzia”, którego

celem jest lepsze poznawanie naucza-

nia papieskiego oraz modlitwy o ry-

ch  beatyfikacj  S ugi Bo ego. Nawi -

zujemy do nauczania Jana Paw a II

i wspierania konkretnymi czynami m o-

dych ludzi w zdobywaniu wiedzy. Pod

ko cio em b dziemy zbiera  ofiary na

stypendia dla uzdolnionej m odzie y.

7. W dniach  20-22 pa dziernika br.

w naszej parafii odb d  si  Rekolek-

cje Ewangelizacyjne skierowane do

wszystkich tj. ma onków, narzeczo-

nych, osób samotnych i starszej m o-

dzie y. Rekolekcje te pozwol  zatrzy-

ma  si  na chwil  i zastanowi  nad

sensem ycia, nasz  wiar . B d  cza-

sem pokoju i mi o ci. Z tej te  racji

w tym tygodniu do Waszych domów

i mieszka , kochani Parafianie, zapu-

kaj  m odzi ludzi – odpowiednio ozna-

kowani – którzy w imieniu Ks. Pro-

boszcza Andrzeja Skiby oraz Ruchu

Oazowego „Domowy Ko ció ” zapro-

sz  Was niejako osobi cie wr czaj c

zaproszenie na te wi te wiczenia

duchowe. Zapewniamy ca odzienne

wy ywienie i opiek  nad dzie mi przez

ca y czas pobytu na rekolekcjach. Po-

cz tek rekolekcji w pi tek 20 pa dzier-

nika o g.17.30 w Szkole Podstawowej

nr 2 przy ulicy Rymanowskiej 17. Nie

l kajmy si  otworzy  drzwi serc na-

szych Chrystusowi. Serdecznie zapra-

szamy.

8. Komunikat w zwi zku z 20. rocznic

wi ce  biskupich Metropolity Prze-

myskiego ks. abpa Józefa Michalika –

do odczytania.

27 Niedziela zwyk a – 08.10.2006 r.
Og oszenia duszpasterskie.

Intencja ogólna:

Aby wiara wszystkich ochrzczonych dojrzewa a i wyra a a

si  w, jasnych konsekwentnych i odwa nych decyzjach

yciowych.

Intencja misyjna:

Aby dzi ki obchodom wiatowego Dnia Misyjnego o ywi

si  wsz dzie duch zaanga owania i wspó pracy.

Intencje w tygodniu

9-15.10.2006 r.

Poniedzia ek, 9.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).

7.00 + Maria i Karol Lubi scy

7.30 + Zdzis aw 15 r. m.

8.00 .........................................................

18.00 1. Maria i Micha  Jadczyszyn.

2.+ Zbigniew 8 r. m.

3. Micha , Helena, Bronis aw Jaklik

Wtorek, 10.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).

7.00 + Roman 8 r. m.

7.30 o b ogos awie stwo Bo e

w nowym roku szkolnym.

8.00 +W adys awa Chrz szcz w 2 – g  r. m.

I zmar ych z rodziny.

18.00 1. ++ z rodziny Adamskich.

 2. + Maria, Zofia, Piotr.

3. + W adys aw 30 r. m.

roda, 11.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).

7.00 o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e dla

Felicji.

7.30 + Mieczys aw.

8.00 ..........................................................

18.00 1. + Antoni, Ma gorzata,

W adys aw, Maria.

2. + Lidia Skowro ska 30 r. m.

3. + Stefania, Stanis aw, Józef.

Czwartek, 12.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).

7.00 b agalna o pomoc w rozwi zaniu trud-

nej sprawy dla Genowefy.

7.30 ++ z rodzin Krupi skich i Matuszew-

skich.

8.00 ...........................................................

18.00 1. Radio Maryja.

2. w intencji Akcji Katolickiej.

3. + Stanis aw Sie czak 6 r. m.

Pi tek, 13.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).

7.00 + Micha , Stanis awa (f).

7.30 + Anna.

8.00 ...........................................................

18.00 o zdrowie i b ogos awie stwo

Bo e dla sióstr z ró y 11 w.

Bronis awy.

2. + Irena Sternik.

3. ++ z rodziny Granatowskich:

Andrzej, Stanis awa (f), Zdzis awa (f), An-

drzej .

Sobota, 14.10
6.30+ Helena i Wiktoria Wrzuszczak

(greg.).

7.00 + Janina 3 r. m.

7.30. o potrzebne aski dla Jowity

8.00 ........................................................

18.00 1. + Kazimiera Olszewska 10 r. m.

i + Dominik

2. + Zofia, Kazimiera, Józef, Jan

3. dzi kczynna za nawiedzenie Obrazu Matki

Bo ej Cz stochowskiej od mieszka ców ul.

Heweliusza 1.

Niedziela, 15.10
6.30 Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).

8.00 ........................................................

9.30 + Jan, Maria, W adys aw, Paulina,

Maria.

11.00 za parafian.

12.30 + Jadwiga Kulisz.

16.00 + Adam.

17.00 – nabo e stwo ró a cowe .

18.00 + Kazimierz, Jadwiga.
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W yciu cz owieka czy instytucji prze-

ywa si  wa ne wydarzenia czy ich

rocznice. Dla mieszka ców Sanoka

nadszed  czas upami tnienia pi tna-

stej rocznicy powstania Towarzystwa

Pomocy im. w. Brata Alberta. Wpi-

sa o si  ono ju  na trwa e w histori

naszego miasta nios c pomoc potrze-

buj cym. Dzi  chcemy sobie przypo-

mnie  jego pocz tki. Nie chcemy tyl-

ko podkre la  osi gni , których nie

brakuje, ale wskaza  na pola szerokich

potrzeb ludzkich. Si gnijmy najpierw

do s owa Bo ego, do drugiego czyta-

nia. Pisze w. Jakub w swoim Li cie:

„Jaki z tego po ytek, bracia moi, sko-
ro kto  b dzie utrzymywa , e wierzy,
a nie b dzie spe nia  uczynków?”

15 lat temu grono osób obserwu-

j c ycie ludzi w jego ró norodnej sy-

tuacji, dosz o do wniosku, e trzeba

si  zaj  lud mi najbardziej potrzebu-

j cymi, najbardziej do wiadczonymi

przez swój los, lud mi najbardziej bied-

nymi. Wpatrywali si  w posta w.

Brata Alberta, cz owieka o „z otym

sercu” i hojnych d oniach, który

w dziedzinie niesienia pomocy potrze-

buj cym zrobi  tak wiele, który uciera

drogi do ludzkich serc i umys ów.

Pisa a kiedy  Julia Jordan z okazji

kanonizacji w. Brata Alberta:

„Wynie li Ci  na o tarze

Artysto w szarym habicie

I stoisz zawstydzony,

Opromieniony chwa …

Patrz  na Twoje ycie,

Utrudzony Pielgrzymie

Stromych cie ek do nieba;

Z sercem na d oni.

Pochylasz si  nad nami

Przekazuj c or dzie:

M I  O  – zawsze i wsz dzie!

Patrz c dzi  w Twoje oczy

Dostrzegam zatroskanie –

Czy ziemskie twe dziedzictwo

W ród nowych wiata kolei

Wierne do ko ca zostanie?

Czy nie ucieknie w stromizny

W doliny obfituj ce,

Na szerokie go ci ce

Gdzie wody dostatek i chleba?

wi ty Ojcze ubogich –

Nachyl nam wi cej nieba!”

By  to cz owiek wszechstronnie

uzdolniony. Zapowiada  si  jako

znakomity malarz, czego wyrazem jest

obraz Ecce Homo, znajduj cy si

w tutejszej kaplicy. By  to cz owiek,

który nie oszcz dza  siebie, gor cy pa-

triota, który wzi  udzia  w Powstaniu

Styczniowym, gdzie straci  nog  i do

ko ca ycia pos ugiwa  si  protez .

By  to jego stygmat cierpienia i umi o-

wania Ojczyzny. To cz owiek salonów,

ycia wysokich sfer spo ecznych,

ale ci gle poszukuj cy swojego miej-

sca w yciu, a  w ko cu je znajduje,

przywdziewaj c zgrzebny habit alber-

ty ski przepasany sznurem. Jan Pa-

we  II pisze, e Pan Bóg rzuci  go na

kolana, aby ukl kn  przed biedakami,

najgorszymi n dzarzami: upad  na

kolana przed majestatem cz owieka,

i to najbiedniejszego, najbardziej

upo ledzonego, przed majestatem

ostatniego n dzarza.

On by  cz owiekiem g bokiej wia-

ry i zdawa  sobie spraw  z tego, e wiara

– jak pisze w. Jakub Aposto  – musi

by  poparta dobrymi uczynkami. Nie

wystarczy tylko nienaganne post po-

wanie, ale je li wiara ma by  prawdzi-

wa, musi by  poparta dobrymi uczyn-

kami. S owo trzeba wprowadzi

w czyn. Norwid analizuj c te dwa po-

j cia: „s owo i czyn”, wymy li  pi kne

okre lenie „s owo-czyn”.  To nic

innego jak wiara poparta dobrymi

uczynkami. A w. Brat Albert by

mistrzem wiary uczynkowej. Jego

wiara nie by a bezowocna, martwa,

ale mia a g boki wp yw na jego ycie.

U niego by o jasno wida  zgodno

ycia z wyznawan  wiar .  Pan Stani-

s aw Jargosz, mieszkaniec Schroniska

nazwa  Brata Alberta „malarzem

Mi o ci i Mi osierdzia”.

Aby jaka  my l mog a przybra

posta  czynu, trzeba jakiej  iskry za-

palnej, czyjej  inspiracji. My l powo-

ania Towarzystwa Pomocy im. w.

Brata Alberta zrodzi a si  na Olchow-

cach, w umy le i sercu takich ludzi jak:

ks. pra at Bronis aw o nierczyk,

Kazanie z okazji 15 – lecia

dzia alno ci Towarzystwa Pomocy

 im. w. Brata Alberta

w Sanoku (24.09.2006).

(C.d. na s. 8)

W drodze do o tarza polowego

G ówny celebrans ks. Micha  Drabicki
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który jest asystentem ko cielnym

Towarzystwa Pomocy im. w. Brata

Alberta oraz inicjatorem powo ania do

ycia schronisk dla bezdomnych na

terenie Podkarpacia, ks. archiprezbi-

ter Micha  Drabicki, ówczesny pro-

boszcz w Olchowcach, dzi  ju  od kil-

ku tygodni emerytowany proboszcz

w B a owej, pani Wanda Wojtuszew-

ska, która od pi tnastu lat pe ni funk-

cj  prezesa czy nie yj ca ju  dzi  pani

Maria K dzierska. Przepraszam,

e wymieniam tylko te osoby, ale na

pierwszym, organizacyjnym spotkaniu

by o 35 osób. Wi cej b dzie w oko-

liczno ciowej publikacji. Jako pocz -

tek powstania Towarzystwa przyjmu-

je si  dat 17 wrze nia 1991 roku.

Dzi  mo emy powiedzie , e to w ser-

cach wielkich Sanoczan dojrza a

inicjatywa powo ania Towarzystwa.

To wielkie dzie o zrodzi o si  z inspi-
racji Ducha wi tego, z zachwycenia
si  osob w. Brata Alberta i z podpo-
wiedzenia ówczesnego pasterza die-
cezji, ks. abpa Ignacego Tokarczuka,
który rzuci  kiedy  my l powo ania
Kuchni dla biednych.

Pierwszym dzie em Towarzystwa

by o w a nie powo anie Kuchni
w. Brata Alberta. Zak adano niesie-

nie bezinteresownej pomocy bied-

nym, g odnym, zagubionym, poni o-

nym. Pomoc drugiemu cz owiekowi,

troska o jego los, to zasadnicza idea

programowa Towarzystwa.  Przy oka-

zji tego Jubileuszu, trzeba zauwa y ,

e niema  rol  odegra y w tamtych

czasach tak e w adze miasta, a szcze-

gólnie ówczesny burmistrz, p. Witold

Przyby o. Wsparcie p yn o tak e

ze strony parafii. Ta Kuchnia dla bied-

nych by a przyj ta bardzo pozytyw-

nie, o czym wiadczy y doniesienia

prasowe i yczliwo  oraz ch tna

pomoc wielu osób. Spe ni y si  wtedy

s owa wypowiedziane przez w. Brata

Alberta, e trzeba „by  dobrym jak
chleb, który dla wszystkich le y na
stole, z którego ka dy mo e k s
dla siebie ukroi  i nakarmi  si ,
je li jest g odny”. To pi kny wyraz

mi o ci bli niego i wielkiego mi osier-

dzia chrze cija skiego.

By  rok 1993. Miasto przekaza o

dawny hotel robotniczy w Olchow-

cach na potrzeby Towarzystwa. Po-

wsta o w nim Schronisko – Dom In-
walidy Bezdomnego. By  to budynek

mocno zniszczony, zdewastowany

i trzeba by o podj  si  jego remontu.

21 sierpnia 1993 roku, ks. abp Józef

Michalik po wi ci  to Schronisko.

Znale li tu swoje miejsce bezdomni

m czy ni. Znale li dla siebie dach

nad g ow . Nikogo nie odprawiono od

drzwi, ale ka demu pukaj cemu stara-

no si  zapewni  pomoc, pocz wszy od

lekarskiej, a sko czywszy na prawnej.

Kiedy upada y kolejne zak ady pracy,

bezdomnych stale przybywa o. Wte-

dy okaza o si  jak wielka jest skala bez-

domnych. Towarzystwo obok zaspo-

kojenia podstawowych potrzeb

materialnych, stara si  tak e zwraca

uwag  na potrzeby duchowe. St d

w Schronisku znajduje si kaplica,

gdzie w ka d  niedziel  i wi ta, a tak-

e raz w tygodniu, mo na uczestniczy

we Mszy wi tej czy skorzysta  z sa-

kramentu pokuty i pojednania. Kapli-

cy tej patronuje w. Brat Albert ami c

si  z ka dym chlebem. Maj  swoje na-

bo e stwa czy rekolekcje adwentowe

oraz wielkopostne. Nie brak te  ró -

nych uroczysto ci okoliczno cio-

wych. Wzruszaj ce s  historie ycia

niektórych mieszka ców tego Domu.

Ci ki jest los wielu mieszka ców tego

Domu. Niektórzy wyra aj  to wier-

szem, jak w tym przypadku:

„Ci ki los – krzy

przewiesi  Pan

dla odrzuconych

do spo ecznej znieczulicy

z wi ksz  mniejsz  win

wyrok wydali

sami sobie

pogr aj c si

w mokrad ach alkoholizmu

fantazji – lemiesza nikotyny

upadaj c podnosz  si

brn c now  drog

Alberty skiej przemiany

na  czysty ekran ycia

z wiar , e i ich

przyjmie spo ecze stwo…?”

Kiedy  w „Tygodniku Sanockim”

z okazji ósmej rocznicy powstania

Towarzystwa znalaz o si   zdanie wy-

j te z poezji ks. Jana Twardowskiego:

„Wiele naoko o nas cierpienia,
o ile jednak by oby go mniej, gdyby-
my umieli rozdawa  mi o ,

u miech, yczliwo ”.

W ogrodzie Schroniska znajduje

si Figura Matki Bo ej Fatimskiej,
do której przychodz  mieszka cy tego

Domu, aby si  pomodli , aby za pie-

wa  majówk , aby si  wy ali . Kroni-

karz zanotowa  kiedy  pe n  bólu

inwokacj : „Matko pociesz, bo p acze-

my. Matko prowad , bo zginiemy”.

A Droga krzy owa wyrze biona przez

jednego z by ych mieszka ców

przypomina im to, co  s yszeli my

w Ewangelii:  „Je li kto chce pój  za
Mn , niech si  zaprze samego siebie,
niech we mie krzy  swój i niech
Mnie na laduje”.

W dorobku Towarzystwa funkcjo-

nuje tak e „Dar Serca”. Niesie on po-

moc rzeczow  i materialn  potrzebuj -

cym. W tym e punkcie ludzie

o dobrym sercu przekazuj  dobr ,

cho  ju  u ywan  odzie , buty czy

nawet jakie  drobne sprz ty domowe-

go u ytku. Tu mo na tak e skorzysta

z a ni. Odzie  wydana potrzebuj cym

liczy si  ju  na tony.

Od dziewi ciu lat pod patronatem

Towarzystwa funkcjonuje Dom Opie-
ki Spo ecznej, gdzie znajduje ca odo-

bow  opiek  piel gniarsko – lekarsk

16 samotnych osób. S  tam najcz ciej

ludzie schorowani, niedo ni, wyma-

gaj cy pomocy, ca odobowej opieki,

fachowej pomocy lekarskiej czy piel -

gniarskiej. Ka dy z mieszka ców tego

Domu, to odr bna, bogata historia

prze y  i do wiadcze , biedy, niezro-

zumienia czy opuszczenia. Zanim mo-

gli tam zamieszka  samotni ludzie, bu-

dynek  ten wymaga   adaptacji, niema o

pracy i kosztów.

Wielu  tam mieszkaj cych – jak

wynika z rozmów i „Kroniki” – snuje

(C.d. ze s. 7)

Czyta senator Stanis aw Piotrowicz

Przyj cie darów ofiarnych
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refleksje na temat przemijania, jak

cho by z okazji Wszystkich wi tych

czy Dnia Zadusznego:

„Listopad.

Kto  umar , mo e bliski,

mo e kto  daleki.

Ja p acz .

Ale mówi  sobie:

Skoro tak chcia e ,

niech b dzie Twoja wola.

Ja p acz .

Serce rozdarte, okaleczone

Ale pe ne pokoju

Bo zrozumia am

e razem ze mn  p aka e  Ty”.

S  tam i takie zapisy: Starzej  si

Panie, a trudno jest si  starze . Nie

mog  ju  biega  ani nawet szybko

chodzi . Nie mog  ju  nosi  ci arów

ani wchodzi  po schodach. R ce za-

czynaj  mi dr e  i bardzo szybko m -

cz  mi si  oczy nad kartkami ksi ki.

Moja pami  jest coraz s absza,

niesforna i zakrywa przede mn  daty

i nazwy, które przecie  znam. Panie,

jak uwierzy , e czas dzisiejszy to ten

sam czas, co niegdy , który bieg  tak

szybko, e nie mog em go zatrzyma

i ucieka  mi zanim zd y em wype -

ni  go yciem. Dzisiaj mam czas,

Panie. Za du o czasu. Czasu, który

gromadzi si  przy mnie nie spo ytko-

wany. A ja jestem tu nieruchomy,

nieprzydatny do niczego. Starzej  si ,

Panie, a trudno jest si  starze .

Twój staruszek, Panie. Wzruszaj ce

to wyznanie.

W tych s owach mo na wyczyta

g bi  przemy le , bogactwo

do wiadcze , wiar , a nawet i opty-

mizm yciowy.

Z tego budynku trzeba b dzie

 jednak si  przenie  i nowe pomiesz-

czenia s  przygotowywane przy

ul. Korczaka, w dawnych koszarach

wojskowych, gdzie b dzie kaplica pod

wezwaniem w.Zygmunta Gorazdow-
skiego, gdzie trwaj  prace wyko cze-

niowe w ca ym budynku.

Towarzystwo w swojej dzia alno-

ci nie pomija dzieci z rodzin najbied-

niejszych organizuj c uroczystego

w. Miko aja, a dla starszych wigilie,

amanie si  op atkiem, dzielenie si

wi conym jajkiem.

Nie mo na tak e zapomnie  o no-

wych formach niesienia pomocy, jak

Punkt Aktywizacji Bezrobotnych,

gdzie mog  znale  fachow  pomoc

szczególnie ci, którzy znajduj  si

w trudnej sytuacji z powodu braku

pracy czy zamieszkania. Jest to rodzaj

szansy znalezienia pracy.

To tylko nadmienienie tego

wszystkiego, co w ci gu minionych

pi tnastu lat da o si  osi gn . Za

ka dym z tych osi gni  stoj  kon-

kretni ludzie czy instytucje. Dzi  nie

mo na zapomnie  o tych ludziach,

wolontariuszach, ludziach oddanych

w s u bie bli niego. Im nale  si

s owa szczerego uznania i gor cych

podzi kowa . Przez te pi tna cie lat

tyle ludzi dobrej woli nios o i niesie

pomoc bardziej potrzebuj cym. Wy-

ra amy nasze uznanie wszystkim po-

chylaj cym si  nad naszymi bli nimi.

Towarzystwo na tak szerok  skal

nie mog oby funkcjonowa , gdyby

nie by o wsparcia materialnego z ró -

nych stron. Nie mo na wymieni

wszystkich, bo przy takiej okazji

mo na kogo  niechc co pomin ,

ale w ci gu minionego okresu czasu

sporo by o ofiarodawców indywidu-

alnych, firm, parafii, zgromadze

zakonnych, instytucji, szkó , wsparcia

ze strony rolników, kwest urz dzanych

g ównie w Uroczysto  Wszystkich

wi tych, Urz du Miasta czy innych

róde  wspierania. Dzi  w czasie tej

Eucharystii wszystkich obejmujemy

swoj  modlitw .

Jubileusz szybko przeminie, ju  za

par  godzin stanie si  histori , a spra-

wy bie ce b d  czeka  na rozwi za-

nie. Do tego potrzeba ludzi o dobrym

sercu i hojnych d oniach. Symbolem

niech b dzie relikwiarz jaki znajduje si

w kaplicy Schroniska, a który jest

bardzo wymowny. „To symbol – czy-

ni  dobro, podawa  ka demu g odne-

mu chleb, ale czyni  to z wielk

delikatno ci , by nie urazi  dumy

obdarowanego. wietnie zapowiada-

j cy si  malarz, Adam Chmielowski,

swój obraz  ECCE HOMO malowa

przez wier  wieku. Dlaczego tak d u-

go? Zapewne przez te lata dojrzewa a

u niego idea s u by, niesienia pomo-

cy n dzarzom, tym, którzy koczowali

na wysypiskach mieci, kot owniach,

klatkach schodowych. Streszczeniem

ca ego ycia w. Brata Alberta

jest d o  z bochenkiem chleba –

rys mi o ci mi osiernej. On malowa

w swej duszy obraz Chrystusa

Mi osiernego, a potem rze bi  go w du-

szach swoich biedaków. Bardzo dys-

kretnie troszczy  si  o ich dusze nie-

miertelne, zach ca  do modlitwy, do

spowiedzi wi tej. To cz owiek ogrom-

nej wra liwo ci, wielkiego serca. Tyl-

ko wi ci potrafi  tak czyni . (…). D o

w. Brata Alberta nie mo e pomie ci

tego bochenka chleba, tego dobra,

bo ono jest rozlewne, rozlewa si

na innych. Dobrem mo na drugiego

zarazi czyli zach ci  do czynienia

dobra” – zapisa  m. in. miejscowy

kronikarz1 .

yczmy sobie, aby nigdy nie

brak o ludzi ch tnych do niesienia

pomocy, do s u by drugiemu cz owie-

kowi, szczególnie s u by pe nionej

zupe nie bezinteresownie, bo pami -

tajmy: „Cz owiek mo e przyj

w swym yciu tyle szcz cia, ile

potrafi go ofiarowa  innym”.

Ks. Andrzej Skiba

1 My li te s  zbie ne z artyku em

W. Wojtuszewskiej, wi ty Ojcze ubo-

gich – nachyl nam wi cej nieba”.

Akt ofiarowania si  Matce Bo ej

i w. Bratu Albertowi

Stacje Drogi Krzy owej w ogrodzie

Schroniska

Publikacja n.t. dokona  Schroniska
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W dniu 16 wrze nia Sanockie

Przedsi biorstwo Gospodarki Komu-

nalnej zorganizowa o pielgrzymk

do Pasierbca, do Wadowic, na Kalwa-

ri  Zebrzydowsk  i do Krakowa –

agiewnik, do Sanktuarium Bo ego

Mi osierdzia, aby po noclegu w Kra-

kowie, w nast pnym dniu, w niedzie-

l , uda  si  do Cz stochowy,

na Jasn  Gór , do Czarnej Madonny,

aby modli  si  w intencji naszej

Ojczyzny i wszystkich Ludzi Pracy.

Nasze pielgrzymowanie rozpocz -

li my w bazie SPGK witem, bo o go-

dzinie 4:00. Pierwszy etap to Pasier-

biec, sanktuarium to u nas bardzo

ma o znane. Gorlice – Nowy S cz –

Pasierbiec, na terenie diecezji tarnow-

skiej. Po drodze tradycyjne modlitwy,

codzienny pacierz, potem Godzinki

do Matki Bo ej i Ró aniec, wszak

droga do  d uga. Pogoda – wyma-

rzona; s o ce, pi kne krajobrazy,

w skie drogi wij ce si  w ród lasów

i wznosz cych si  gór, to wszystko

budzi ciekawo  i zainteresowanie.

Tam gdzie  zadbany Krzy  przydro -

ny, przy którym rosn  dwie brzozy.

To znów lasek brzozowy, to modrze-

wiowy, jakie  wy omy skalne, mg y

unosz ce si  nad dolink . O godzinie

6:46 mijamy tablic  z napisem:

PASIERBIEC.  Patrzymy na dwie ostro

zako czone wie e nowoczesnego

ko cio a, które s  pi knie pod wietlo-

ne przez s o ce. Zatrzymujemy si

na parkingu i nasz pobyt w tym e

sanktuarium rozpoczynamy od groty,

w której umieszczona jest niecodzien-

na Pieta. Oto Matka Bo a trzyma

Pielgrzymuj c

do Pasierbca

P tniczym szlakiem

Obraz Matki Bo ej Pocieszenia, patronki matek oczekuj cych potomstwa

Pami tkowe zdj cie przy Grocie
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w swoich obj ciach rannego o nie-

rza. Ten o nierz z banda em

na g owie to Jan Matras, o którym

mo na powiedzie , e da  pocz tek

Pasierbskiemu sanktuarium. y  on

w czasach rozbiorów i zosta  wci gni -

ty do armii austriackiej i wys any

na wojn  austriacko – francusk .

By  rok 1793. W jednej z bitew,

pod Rastatt, na terenie dzisiejszych

Niemiec zosta  ci ko ranny. Wszyscy

go opu cili, gdy  nieprzyjaciel

ostro naciera . Uznano go za zmar ego

i zostawiono na pobojowisku.

Bez przerwy atakowa a konnica

francuska. By  przekonany, e pod

ko skimi kopytami czeka go niechyb-

na mier . Wobec mierci zagl daj -

cej mu w oczy nie straci  jednak

przytomno ci i zacz  si  gor co

modli  do Matki Bo ej prosz c

o ratunek. Matka Bo a wys ucha a

rannego o nierza, który le a  bezrad-

nie czekaj c pomocy. Mia  widzenie,

e Matka Bo a okrywa go p aszczem

chroni c przed nacieraj cym

wojskiem. Galopuj ce konie nie stra-

towa y go. Kiedy rozp dzona konni-

ca pogalopowa a dalej, Matras

doszed  do przekonania, e to Matka

Bo a uratowa a mu ycie. Chc c si

odwdzi czy  Maryi, z o y lub, ze je-

li wyzdrowieje i dotrze szcz liwie

do domu, do Laskowej, a potem

do Pasierbca, to wybuduje kapliczk

ku czci Matki Bo ej. W jaki  sposób

dowlók  si  do kwatery swojego

oddzia u. Wróci  te  w swoje ojczyste

strony i w roku 1822, zrealizowa

z o ony lub buduj c kapliczk ,

w której pod koniec naszego pobytu

modlili my si .

Jest to kamienna kapliczka kryta

gontem, zwie czona niewielk

wie yczk , która mo e pomie ci

zaledwie kilkana cie osób. Jan Matras,

fundator, umie ci  w tej kapliczce

obraz Matki Bo ej Pocieszenia,

który naby  od nieznanego malarza,

ludowego artysty z okolic Gorlic.

Z biegiem lat, kiedy do tej kapliczki

przybywali p tnicy, gdy  Obraz zacz

s yn  nadzwyczajnymi askami,

trzeba by o j  rozbudowa , aby mog a

pomie ci  wi cej ludzi. Dzi  wygl da

jak ma y ko ció ek.

Na stronie internetowej czytamy:

„kult matki Bo ej w Pasierbcu pot go-

wa  si  coraz bardziej. Do swej Pocie-

szycielki spieszyli pielgrzymi nie

tylko na letnie odpusty, ale coraz licz-

niej na sobotnie Nowenny, a tak e

w dni powszednie. Trosk  wi c kolej-

nych duszpasterzy i marzeniem para-

fian by a budowa nowego ko cio a,

o któr  od lat zabiegano. D ugo

nie by o ku temu sprzyjaj cych

warunków, jednak my l i starania nie

gas y. (…). Nowoczesny, masywny

ko ció  zbudowano w latach 1973 –

1980 (…). Usytuowany jest na jednym

z pasierbskich wzniesie  i góruje

nad okolic . Dwie nawy, tworz  jakby

dwa namioty, uk adaj c si  od frontu

w liter  M – znak, e jest to Sanktu-

arium Maryjne. Wn trze ko cio a

o powierzchni 600 m2 jest jasne

i przestrzenne. W g ównej nawie

znajduje si  o tarz zaprojektowany

przez krakowskiego artyst  prof. Win-

centego Ku m , a wykonany przed

uroczysto ciami koronacyjnymi

w roku 1993. w centralnej swej cz ci

mie ci Cudowny Obraz uj ty w tryp-

tyk, na którego otwartych skrzyd ach

wyeksponowane s  wota, natomiast

na stronie zewn trznej wykonane

z metalu, b yszcz  sceny z ycia

Maryi. T em dla tego centralnego

akcentu jest ogromna p askorze ba na

cianie, przedstawiaj ca wy aniaj ce

si  z bieli, spoza ob oków i s onecz-

nych promieni anio y. Dwa z nich

podtrzymuj  Maryjny tryptyk,

dwa unosz  z ot  koron  wie cz c

askami s yn cy Wizerunek. Dwa

poz acane anio y w prezbiterium

wskazuj  Maryj  ka demu, kto wcho-

dzi do wi tyni. Zaczerpni tym

z Obrazu motywem anio ów w intere-

suj cy i bardzo udany sposób

po czy  artysta stary Obraz z nowo-

czesn  opraw  o tarzow . (…).

Ko ció  zosta  po wi cony 21 maja

1983 r. przez Ordynariusza tarnowskie-

go Ks. Bpa Jerzego Ablewicza

i wtedy te  przeniesiono procesyjnie

kultowy Obraz. Po 159 latach królo-

wania w ma ej kapliczce, Matka Bo a

znalaz a swój tron w nowoczesnej,

obszernej wi tyni. (…). W otoczeniu

ko cio a znajduj  si  pocz tkowe

stacje Drogi Krzy owej, kapliczki

Dró ek Maryjnych, dzwonnica oraz

o tarz polowy na uroczysto ci

(C.d. na s. 12)

Pan Jezus na mier  skazany
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gromadz ce du e rzesze pielgrzymów.

Opodal rozci ga si  brzozowy lasek,

który jest oaz  odpoczynku dla przy-

byszów. Wokó  ko cio a, budynków

sanktuaryjnych i w ca ym przyko ciel-

nym terenie podsadzone jest wiele

dziesi tków szlachetnych drzew i krze-

wów, mnóstwo bylin i kwiatów.

Od wczesnej wiosny do pó nej jesie-

ni kwitn  ró e, skalniaki oraz ro liny

w donicach. Starannie piel gnowane

skarpy, lasek i trawniki, a tak e utrzy-

mana czysto  wokó  obiektów robi

wra enie na ka dym, kto przybywa si

tu modli , bo oprócz prze y  g boko

religijnych, mo e odpocz  i zadowo-

li  swój smak estetyczny”. My l ,

e ka dy z nas mo e to potwierdzi ,

gdy  miejsce to urzek o ka dego z nas.

Urzekaj ca jest tu Droga krzy o-

wa usytuowana od ko cio a, a wiod -

ca na gór , na Kalwari . Stacje Drogi

krzy owej s  wielce realistyczne, prze-

mawiaj ce do wyobra ni i bardzo

wspó czesne. Wszyscy podziwiali my

stacj  pi t  i szóst . Przy pi tej stacji

w rol  Szymona z Cyreny artysta wcie-

li  … Jana Paw a II. Ci ka belk  krzy-

a z jednej strony d wiga Chrystus,

a z drugiej S uga Bo y Jan Pawe  II.

Obaj patrz  na siebie jakby dzi kuj c

sobie za pomoc, albo to Pan Jezus

swoim wielce przemawiaj cym wzro-

kiem dzi kuje swojemu Namiestniko-

wi na ziemi za oferowan  Mu pomoc.

Wzruszaj ce! Zach cam, aby si  tam

wybra .

Szósta stacja Drogi krzy owej:

wi ta Weronika ociera twarz Chry-

stusa z krwi i potu. Obok Chrystusa

pochylony krzy  niesie tak e i ks. Je-

rzy Popie uszko, dzi  tak e S uga

(C.d. ze s. 11)

Wymowna stacja Drogi Krzy owej. Jan Pawe  II patrz c w oczy Chrystusa pomaga w d wiganiu krzy a

Pan Jezus do krzy a przybity
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Bo y, gdzie na belce poprzecznej znaj-

duje si  napis „Z o dobrem zwyci aj”,

które to s owa sta y si  nici  przewod-

ni  jego pasterskiej pos ugi.

Czternasta stacja monumentalnej

Drogi Krzy owej, na której Chrystusa

do grobu sk adaj  dwaj m czennicy -

franciszkanin o. Zbigniew Strza kow-

ski z Peru oraz ks. Jan Czuba, misjo-

narz z Kongo. Autorem Drogi Krzy o-

wej w Pasierbcu jest profesor

krakowskiej ASP Wincenty Ku ma.

Artysta na poszczególnych stacjach

Drogi Krzy owej obok Chrystusa

przedstawi  wielkie postaci wspó cze-

snego Ko cio a, których procesy

beatyfikacyjne i kanonizacyjne

s  w toku.

Podaruj  sobie opis prze y

jakie towarzyszy y nam w Wadowicach

czy Kalwarii Zebrzydowskiej

oraz w agiewnikach. piewali my

pie ni maryjne, odmawiali Litani

loreta sk , którym przewodzi a

p. Janina Kobia ka. Towarzyszy y

nam tak e inne modlitwy, jak Ró a-

niec czy Koronka do Bo ego Mi osier-

dzia. Bogatych prze y  duchowych

by o bardzo wiele i niech ka dy

sam do nich wraca, a zach cam

do tego wszystkich p tników,

którymi byli: Biodrowicz Anna,

Biodrowicz Piotr jako g ówny organi-

zator pielgrzymki, B a owska Czes a-

wa, Borczyk Magdalena, Borczyk

Stansi aw, Ciupa Jerzy, Drwi ga

Krystyna, Dudzik Jadwiga, Fedy

Henryk, Grzyb Maria, Karbowniczyn

Danuta, Karbowniczyn Henryk,

Kiczorowski Jerzy, Klimowicz Helena,

Klimowicz Tadeusz, Kobia ka Janina,

Kobia ka Ma gorzata, Koczera Ma go-

rzata, Krupska Emilia, Krupska Maria,

Krupski Adam, Krupski Marian,

Krzysik Gra yna, Kwolek Ma gorzata,

Kwolek Stanis aw, Oklejewicz Alina,

Oklejewicz Karolina, Oklejewicz

Patrycja, Oklejewicz Wac aw,

Os kowska Helena, Owarzany

Eugeniusz, Pielech Wies aw,

Pisz Agnieszka, Pisz W adys aw,

Potomska Teofila, Rojek Urszula,

Rychter Andrzej, Rysz Justyna,

Rysz Zofia, Skr tkowska Barbara,

Stach Józefa, Stach Piotr, Sza ajko

Anna, Trze niowska Anna, Trze-

niowski Zbigniew, Wojtowicz

Katarzyna, Wojtowicz Marek, Wroniak

Maria, Wroniak Stanis aw, Domo

Kazimierz jako nasz kierowca.

                                Ks. Andrzej Skiba

mier  Pana Jezusa na krzy u

Zmartychwstanie Pa skie

Nawet w ród takich g azów mog  rosn  tak dorodne grzyby
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W dniach 22-24 wrze nia 2006 r.

w Przemy lu odby a si  pierwsza

w tym roku szkolnym sesja XXIII Stu-

dium Animatora RAMu (Ruch Apo-

stolstwa M odzie y). Uczestniczy o

w niej siedem osób z naszej parafii.

Nasza przygoda zacz a si  w pi tek

po po udniu na dworcu PKS. Na przy-

stanku siedzia a dziewczyna z charak-

terystycznym emblematem RAM. Od

razu nawi za a si  rozmowa. Okaza o

si , e sp dzimy razem dwie godziny

w autobusie Sanok – Przemy l – go-

dzina odjazdu 14:00. Sesje odbywa y

si  w Domu Rekolekcyjnym mieszcz -

cym si  w budynku nale cym do za-

konu SS. Benedyktynek. Ju  wcho-

dz c spotkali my znajomych

z rekolekcji wakacyjnych. Natychmiast

za atwili my sprawy organizacyjne

i poszli my zapoznawa  si  ze wszyst-

kimi napotkanymi w domu osobami.

Pierwszym punktem o 17:00 by

piew, po którym nast pi o tradycyj-

ne przedstawienie si , po czym ks. Jan

Mazurek naszkicowa  nam ogólne za-

sady oraz regu y panuj ce na Stu-

dium. Po do  oficjalnym wst pie uda-

li my si  do kaplicy na Eucharysti .

Kiedy posilili my dusze nadszed  czas

dla cia a. Kolacja by a przepyszna.

I pierwszy dzie  dobieg  ko ca. Na-

desz a spokojna noc. Ranna pobudka

odby a si  sprawnie i szybko. O 7:30

byli my w kaplicy od piewa Godzin-

ki. Poczym ks. Jan obja ni  nam czym

jest Liturgiczna Modlitwa Dnia, jak

nale y j  odmawia , kiedy i jak jest

podzielona na IV tygodnie. Po omó-

wieniu kwestii brewiarza w modlitwach

codziennych animatora podzielono

nas na grupy, a po najwa niejszym

posi ku dnia wype nili my dy ury. Nic

tak nie zbli a jak prace gospodarcze.

O godzinie 1000 ks. Mariusz Ryba

poprowadzi  konferencje z serii: „Szko-

a animatora” cz.1 „Jak zosta  anima-

torem?”. Omówione zosta y cechy do-

brego animatora oraz warunki, które

powinien spe ni  animator.

1. Do wiadczenie zbawienia

2. Zapa  do g oszenia Ewangelii

3. Zdolno  oceny rzeczywisto ci

4. ycie Ewangeli

Po konferencji udali my si  na spo-

tkania w grupach. Po wspólnym prze-

dyskutowaniu naszych oczekiwa

i w tpliwo ci w kwestii Studium jesz-

cze raz przekonali my si  o nieocenio-

nych umiej tno ciach kulinarnych ss.

Benedyktynek – obiad. I znów nast -

pi a integracja grup przy zmywaniu.

W Godzinie Mi osierdzia udali my

si  wszyscy do kaplicy, gdzie po krót-

kiej konferencji prze yli my adoracj

Naj wi tszego Sakramentu i spowied .

O 1630 poszli my na piew do „pew-

nego przedszkola” (Sali, która by a

przedszkolem, ale ju  nie jest w wyni-

ku ni u demograficznego). Po piewie

uczestniczyli my w uroczystej Mszy

Studium Animatora Ruchu

Apostolstwa M odzie y

wi tej. Uroczystej dlatego, e jedna

z animatorek nie mog a by  na krzy o-

waniu i otrzyma a wtedy krzy  i bre-

wiarz. I tak nasta  wieczór, wi c spo-

yli my wieczerz . Po posi ku

(i oczywi cie umyciu naczy ) nast -

pi a niew tpliwie najweselsza cz

programu czyli wieczorek pogodny.

Trwa  d ugo i nie spadaj c  intensyw-

no ci  g o nych wybuchów miechu

i pewnie nie sko czy by si  gdyby nie

ks. Jan, który og osi  godzin  mycia

i cisz  nocn . Po intensywnym dniu

przyszed  czas na intensywne spanie.

Nasz sen sko czy  si  o 730. Pierwsz

czynno ci  nowego dnia by o od pie-

wanie jutrzni. Jak na nowicjuszy w tej

dziedzinie posz o nam nadspodziewa-

nie dobrze. Po modlitwach porannych

wyg oszona zosta a konferencja na

temat zasad ycia we wspólnocie. U o-

yli my kilka norm, które musimy

wszyscy spe nia , aby nasza wspól-

nota by a zdrowa.

1. Nie okradamy siebie z czasu

2. Przestrzegamy komunikatów

3. Zachowujemy dyscyplin

4. Szanujemy si  nawzajem

Nadszed  po tym czas na niadanie

(zako czone oczywi cie zmywaniem),

pó niej przygotowanie liturgii – piew.

O 1000 rozpocz a si  Eucharystia

w ko ciele wi tej Trójcy. Po Mszy

udali my si  na podsumowanie sesji.

Wypad o ono rewelacyjnie. Wymieni-

li my wszystkie mocne strony i korzy-

ci naszego pobytu (rado , otwar-

to , blisko  Boga, spotkanie

z drugim cz owiekiem). Z ych stron

praktycznie nie by o. Poza tym we

wszystkim mo na znale  „plusy”. Po

tym jak e weso ym podsumowaniu

udali my si  do swoich pokoi i do-

prowadzili my je do stanu pierwotne-

go. Nast pnie po szybkim i zr cznym

uporz dkowaniu naszego dobytku

udali my si  na obiad. Po posi ku

uprz tn li my dom, wynie li my ba-

ga e z pokoi i zacz y si  po egnania

i odjazdy pe ne nadziei oraz zapa u do

pracy, ale równie  bardzo wa nego ele-

mentu ka dego Studium – zm czenia.

wiadomi, e rozpocz li my drog  for-

macji i samokszta cenia.

Uczestnicy z naszej parafii
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Od najdawniejszych  czasów

choroba by a  nieod czn  towarzysz-

k   ludzkiej egzystencji – wrogiem,

który zabija   w ludziach szcz cie

i rado ycia. Co na  temat chorób

i leczenia mówi  Biblia - wi ta  Ksi ga

naszej wiary?

Pismo wi te mówi o wielu  cho-

robach i dolegliwo ciach. Nie ka dej

z nich  da si  przypisa   jak  wspó -

czesn   nazw . Najcz ciej  wymienia-

ne w Biblii  choroby to: gor czka, tr d,

parali , epilepsja, g uchota, defekt

mowy, ysienie i choroby psychiczne.

Autorzy Pisma wi tego opisuj

tak e deformacje fizyczne (np. kar o-

wato  i nast pstwa przebytych

urazów),  krwotoki oraz choroby zwi -

zane ze starzeniem si .

Ludzie Starego Testamentu  byli

do   cz sto wiadomi, e kontakt

z osob  chor  przyczynia si  do roz-

przestrzeniania choroby.

Ksi gi  starotestamentowe  wielo-

krotnie podaj  opisy  ró nych  epide-

mii.  Na przyk ad wskutek kontaktu

Izraelitów  z Moabitami zmar o 24 tys.

ludzi (Lb  25,9). Opisana w  Ksi dze

Wyj cia  (9,3-6)  nag a zaraza poch o-

n a konie, os y, wo y  i owce Egip-

cjan,  a oszcz dzi a byd o  Izraelitów.

Obecno  Arki Przymierza – skradzio-

nej Izraelitom przez Filistynów

w miastach  Aszdod, Gat i Ekron sta a

si   przyczyn miertelnej  choroby

mieszka ców objawiaj cej si  guzami

na ciele (1 Sm 5-6).  Druga Ksi ga

Królewska (19,35) podaje informacj

o nag ej mierci 185 tys.  o nierzy króla

asyryjskiego  Sennacheryba – by a

to  najprawdopodobniej  jaka  epide-

mia. Wielokrotnie choroby na jakie

zapadali ludzie czasów biblijnych,

s  okre lane jako „gor czka”. Wiado-

mo, e w czasach rzymskich w base-

nie  Morza ródziemnego panowa a

malaria. Prawdopodobnie na  t   w a-

nie chorob  cierpia a te ciowa

Piotra „le ca w gor czce” (Mt, 8,14)

i syn dworzanina z Kafarnaum (I 4,52),

których uzdrowi  Jezus.

W gor cym klimacie  krajów biblij-

nych  z atwo ci  rozwija o  si   wiele

paso ytów i bakterii  przenoszonych

na skutek braku higieny lub przez

korzystanie z „zatrutej” wody. Dzieje

Apostolskie (12,23) opisuj , e król

Herod zosta   zjedzony przez robaki

i umar . Historyk  Józef Flawiusz (Daw-

ne dzieje Izraela”, 19.8.2) dodaje,

e towarzyszy   temu ostry  ból we

wn trzno ciach i król zmar  po pi ciu

dniach. Najcz ciej opisywan

w Biblii chorob   skóry  jest tr d.

W ród obecnych badaczy jest zgod-

no  co do tego, e  nie mo na uto -

samia  „biblijnego tr du” z tym,

co medycyna wspó czesna nazywa

tr dem lub chorob  Hansena  wywo-

an  przez  Mycobacterium leprae.

Autorzy biblijnii  traktuj  j  jako

chorob   uleczalna i tymczasow  .

Objawia a si  ona  plamami, uszcze-

niem si  i zaczerwienieniem skóry.

Na tak  w a nie chorob  cierpia

prawdopodobnie Hiob, Syryjczyk

Naaman, Moj esz („bia a r ka”)

i Miriam.  Biblijny tr d by   nie tylko

choroba ludzi, lecz równie  budynków

i ubra  (Kpt 13-14).

Chorob  skóry  w oczach  ludzi

tamtych czasów by o tak e „ ysienie”.

W kilku miejscach  Biblii ysienie jest

uwa ane  za oznak   przekle stwa

(Iz.3,23 i Ez. 7,18, Am. 8.10). Je li ka-

p an by ysy, nie móg  pe ni  pos ugi

w kulcie wi tym (Kp .13,40 – 1,1).

Z zakresu chorób uk adu  nerwo-

wego  Pismo wi te  wielokrotnie  mówi

o „parali u” i epilepsji. Nanal zosta

sparali owany po upiciu si  i zmar

po dziesi ciu dniach (15 m 25,36-38).

Jezus cz sto uzdrawia  paralityków

np. setnika, który le a  sparali owanyw

gor czce i bardzo cierpia  (Mt 8,6)

paralityka, którego  Mu przyniesiono

(Mt 9,2-8) oraz kalek  nad sadzawk

Betesda, który cierpia   na parali

od 38 lat (I 5,1 – 10).

Kolejn  chorob   o której cz sto

wspominaj   autorzy biblijni jest

epilepsja (padaczka). W staro ytnym

wiecie by a uwa ana za morbus

sacer et divinus (chorob wi t

i bosk ), a ludzie którzy na  ni  cierpie-

li byli uwa ania za boskich pos a ców.

Atak epilepsji z drgawkami, pian

tocz c  si  z ust i   zgrzytaniem z bów,

przypomnia   obserwatorom zachowa-

nie si  proroków podczas  ekstatycz-

nego transu. Zachowanie  Balaama

O chorobach  w czasach Starego

i Nowego Testamentu.

(C.d. na s. 16)
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opisane w Lb 24,4 i króla Saula

w 1 Sm 19,24 to prawdopodobnie

atak epilepsji.

Przez ludzi Biblii za wielk  kl sk

by a uwa ana lepota, gdy   uzale -

nia a chorego od aski  i nie aski

innych i mo e dlatego  wzywano ludzi

do szczególnej troski o niewidomych

i g uchych (Kp . 19,14). Z tej e ksi gi

kap a skiej  dowiadujemy si , e cho-

roba wzroku lub  bielmo dyskwalifiko-

wa a  kandydatów do kap a stwa.

Ewangelista  Marek (8, 22-26) opisuje

cudowne uzdrowienie  niewidomego

przez Jezusa, który najpierw zwil y

jego oczy lin , a nast pnie po o y

na nie r ce. Opisywane w Biblii przy-

padki g uchoty cz  si  równie

(nie tak rzadko) z defektem mowy.

Uzdrowienie g uchoniemego przez

Jezusa opisane w MK 7,31-36  doko-

nuje si   przez dotkni cie  jego j zyka

lin  i przez modlitw .

W wiecie Biblii  znane by y  rów-

nie  choroby  psychiczne.

W Ksi dze Powtórzonego Prawa

(28) ob d jest uwa any za  znak

Bo ego  przekle stwa za wyst pki

cz owieka i za dzia anie z ych duchów.

W Pierwszej Ksi dze Samuela (16, 14-

16)  opisywana jest  choroba  Saula,

któr  mo na  uwa a  za  paranoj

ze sk onno ciami  zabójczymi i samo-

bójczymi w po czeniu z depresj .

Nowy Testament o wiele   cz ciej

mówi o chorobach psychicznych

u m czyzn ni  u kobiet. Objawami

tych chorób by y samookaleczenia,

zamieszkiwanie w grobach, gwa tow-

no  w zachowaniu ( MK 5,1-20;

Mt 8,28).  Tego typu zachowanie

interpretowano jako równie   przejaw

op tania przez  z e duchy.

Ko cz c powy sze rozwa anie

nale y chocia by w skrócie  przeana-

lizowa   spojrzenie  autorów biblijnych

na  przyczyny chorób, ich leczenie

oraz na  cudowne uzdrowienia.

Wi kszo   tych e autorów  dostrze-

ga a  zwi zek mi dzy  chorob ,

a yciem religijnym cz owieka. Do

powszechnie  uwa ano, e choroba

jest  Bo   zap at  za  grzech (np. Pwt

28; Lb 12; 2 Sm 12,15-18).  S  jednak

autorzy (pisarze biblijni), jak autor

ksi gi Hioba czy Ewangelii w. Jana

(9,1-3 ), którzy jawnie sprzeciwiaj  si

przypisywaniu Bogu  z a. W pó nych

Ksi gach Pisma wi tego chorob

uwa a si  za dzie o szatana si  demo-

nicznych (np. Mk 1,35; k 13, 16-32)

Odno nie leczenia chorób w tam-

tych czasach to nale y stwierdzi ,

e najstarsz  form   leczenia, o której

mówi Biblia i inne ród a  by a medy-

cyna ludowa. Stosowane rodki

lecznicze to balsamy, wino, oliwa,

a tak e muzyka. Ci, którym takie lekar-

stwa nie  wystarcza y zwracali si

o pomoc do lekarzy, gdy zawodzi a

medycyna szukano pomocy w Bogu.

Ju  w najstarszych  ksi gach

Starego Testamentu Jahwe jest uwa-

any za uzdrowiciela (Rdz. 20, Pwt.32).

Bóg uzdrawia bezpo rednio lub po-

s uguje si  lud mi. W starych

ksi gach Biblii widoczna jest wrogo

ich autorów do lekarzy, których dzia-

ania  uwa ano za konkurencyjne

wobec uzdrowicielskiej mocy Boga. W

ksi dze m dro ci Syracha  (rozdz.. 37-

38) odnajdujemy zupe nie nowe spoj-

rzenie. Lekarzom nale y si   cze ,

gdy  ich umiej tno  leczenia pocho-

dzi od Boga. Zarówno pacjent, jak

i lekarz powinni  si  modli  do Boga

o uzdrowienie. Wi kszo  cudów

dokonywanych przez Jezusa i opisa-

nych w Nowym Testamencie to uzdro-

wienia. ród em jego uzdrowicielskiej

mocy by  sam Bóg. Czynnikiem

decyduj cym o uzdrowieniu by a

wiara chorego lub kogo  z jego

bliskich. Zdrowie cz owieka  by o

dla Jezusa  wa niejsze ni  zachowanie

przepisów prawa .

Uzdrowienia te dokonywa y si

dzi ki s owom Jezusa, jego modlitwie

do Ojca, dotkni ciu chorego miejsca,

na o eniu r ki, a czasem nawet

uszyciu liny lub b ota. Uzdrawiaj ca

moc Jezusa  zosta a przekazana

Jego uczniom, a dar uzdrowienia

jest jednym z charyzmatycznych

darów Ducha wi tego dla Ko cio a.

Zygmunt y ka

(C.d. ze s. 15)


