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„Co wiĊc Bóg záączyá,
tego czáowiek niech nie rozdziela!”.
Mk. 10,9
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

W trosce o ĞwiĊtoĞü maáĪeĔstwa

W NUMERZE

Jezus Chrystus przyszedá na ziemiĊ w konkretnych okolicznoĞciach
czasowych i kulturowych. W narodzie
izraelskim 2000 lat temu maáĪeĔstwo
speániaáo okreĞloną rolĊ: wyzwolono
siĊ juĪ z praktyki wieloĪeĔstwa,
jednak kobieta nie zajmowaáa miejsca
równowaĪnego
mĊĪczyĨnie. Jezus
przebywaá
i rozmawiaá
najczĊĞciej z mĊĪczyznami, bo to oni
zajmowali rolĊ wiodącą
w spoáeczeĔstwie. Potrafiá jednak takĪe przeáamywaü stereotypy, nie odrzucaá kobiet jako mniej
wartoĞciowych, potrafiá z nimi
rozmawiaü i spotykaü siĊ z nimi,
wiele kobiet wĊdrowaáo z Nim
sáuchając Jego nauczania. Zrywaá
ze zwyczajami izolowania kobiet
i lekcewaĪenia ich, jakby chciaá
podkreĞliü ich godnoĞü i wagĊ ich
posáannictwa.
Dyskutując na wiele tematów
z uczonymi w PiĞmie (byli nimi oczywiĞcie tylko mĊĪczyĨni) potrafiá doceniü rolĊ kobiety i maáĪonki. Dzisiaj
w Ewangelii, w trosce o ĞwiĊtoĞü
i godnoĞü nierozerwalnego maáĪeĔstwa, wypowiada sáowa, które nie
podobaáy siĊ wtedy i nie podobają
siĊ dzisiaj. Jezus mówi o odwiecznym
zamyĞle BoĪym odnoĞnie maáĪeĔstwa. MaáĪeĔstwo ma byü ĞwiĊte
i nierozerwalne, tak byáo „na początku”, czyli wtedy, gdy Bóg stwarzaá
czáowieka (zob. I czytanie z KsiĊgi
Rodzaju). Ludzie dorastali przez wieki
do takiej wizji wspólnoty i jednoĞci
maáĪeĔskiej. MaáĪonkowie są wspólnotą, „jednym ciaáem”, dlatego
nie godzi siĊ nigdy rozdzielaü tego
związku (por. Mk 10,6-9). Co wiĊcej,
wedáug sáów Chrystusa, kobieta

ma taką samą godnoĞü, jak mĊĪczyzna; nie tylko ona zdradzając mĊĪa
popeánia grzech, takĪe mąĪ, który zdradza ĪonĊ zaciąga wielką winĊ
(Mk 10,11-12). To byáo przeáomowe
stwierdzenie dla historii kultury
i moralnoĞci; byü moĪe pierwsze,

które tak dowartoĞciowaáo godnoĞü
kobiety. To takĪe wielka nobilitacja dla
instytucji maáĪeĔstwa, które w ten
sposób jest wyniesione do poziomu
sakramentu. MiáoĞü ludzką uĞwiĊca
i áączy Bóg, i tej ĞwiĊtoĞci nie wolno
dla Īadnych, nawet pozornie wielkich,
wartoĞci profanowaü.
Od wypowiedzenia tych sáów
przez Chrystusa upáynĊáo 2000 lat,
a ludzie dalej muszą dorastaü do ich
zrozumienia. Choü w dzisiejszych
czasach w kulturze chrzeĞcijaĔskiej
i postchrzeĞciaĔskiej (tam, gdzie
wiary juĪ nie ma, ale ĞwiadomoĞü
wyrasta z chrzeĞcijaĔskich korzeni)
kobieta posiada te same prawa,
co mĊĪczyzna, to jednak instytucjĊ
maáĪeĔstwa dosiĊgnąá kryzys. Na sympozjum, w którym uczestniczyáem
w ostatnim czasie, ks. Abp Michalik
korzystając z dostĊpnych statystyk,
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mówiá, Īe w Europie co 3 sekundy rozpada siĊ maáĪeĔstwo. To poraĪająca
statystyka, a wiemy takĪe, ile jest
związków niesakramentalnych, „na
próbĊ”, lub nowych związków po rozwodzie wĞród Polaków, nawet tych,
którzy uwaĪają siĊ za wierzących. Dlatego
rozleg a
s i Ċ
wielkie
woáanie
o ratunek
dla ĞwiĊtoĞci rodziny i maáĪeĔstwa,
o powrót do podstawowych wartoĞci ludzkich i
chrzeĞcijaĔskich, jaką jest bez
wątpienia ĞwiĊtoĞü maáĪeĔstwa.
Na pielgrzymce rodzin
na Jasną GórĊ 24 wrzeĞnia b.r.
bp. Kazimierz Górny mówiá
m. in., Īe dla ludzi máodych
rodzina jest pierwszą Ğwiątynią, gdzie
dowiadują siĊ o Bogu i najwaĪniejszą
szkoáą wychowania chrzeĞcijaĔskiego (za „GoĞciem Niedzielnym” 40/
2006). To poboĪna rodzina zachĊca
dzieci, aby podeszáy do Chrystusa,
aby zbliĪyáy siĊ do Niego, aby dotknĊáy siĊ niejako Jezusowej miáoĞci
(por. dzisiejsza Ewangelia – Mk 10,1316). Rodzina jest podstawą przekazywania wiary; tam gdzie sáabnie rodzina, tam sáabnie i wiara, tam brakuje
powoáaĔ, tam zwyciĊĪa konsumpcjonizm i pogarda dla religii. Dlatego
starajmy siĊ o ĞwiĊtoĞü naszych
rodzin, dlatego módlmy siĊ, aby o rodziny Īyáy na serio nauką Chrystusa.
Wtedy chrzeĞcijaĔstwo nie podda siĊ
zgorszeniu Ğwiata, lecz przeciwnie,
bĊdzie przemieniaü Ğwiat niosąc
do niego prawdziwe, autentyczne
wartoĞci.
Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

Sanktuarium Matki BoĪej Bolesnej
w Haczowie

„Pieta” Matki BoĪej Bolesnej

Haczów - wieĞ ongiĞ królewska poáoĪona po obu brzegach Wisáoka otrzymaáa okoáo roku 1360, za poz-woleniem
króla Kazimierza Wielkiego lokacjĊ na
prawie magdeburskim. Lokacja ta zostaáa potwierdzona przez Króla
Wáadysáawa JagieááĊ dokumentem
z dnia 7 lutego 1388 roku. Ten sam
król Wáadysáaw Jagieááo utworzyá
w tym samym roku 1388 w Haczowie
parafiĊ rzymskokatolicką.
W miejscowoĞci tej zabytkiem,
który dotrwaá do dzisiaj jest najwiĊkszy i jeden z najstarszych, nie tylko
w Polsce ale i na skalĊ Ğwiatową,
zrĊbowy drewniany koĞcióá gotycki.
Tradycja od dawna wiązaáa budowĊ tego drewnianego koĞcioáa w Haczowie z królową Jadwigą Īoną Wáadysáawa Jagieááy. Ostatnie badania
historyków sztuki potwierdziáy tezĊ,
iĪ istniejący do dzisiaj koĞcióá haczowski to pierwsza Ğwiątynia w tej miejscowoĞci, wzniesiona pod koniec XIV
w. SáuĪyáa ona kultowi religijnemu przez
prawie szeĞü wieków, kiedy to w roku
1948 naboĪeĔstwa ze starego koĞcioáa
zostaáy przeniesione do nowego postawionego przed II wojną Ğwiatową.
Od tego czasu stary koĞcióá w Haczowie zacząá chyliü siĊ ku upadkowi.
Wáadze komunistyczne w latach
stalinowskich i nastĊpnych bez zgody parafii przywáaszczyáy sobie prawo

Modrzewiowy koĞcióá z XIV wieku

do tego zabytkowego obiektu.
Najpierw chciano go przenieĞü do
innej miejscowoĞci albo do skansenu
w Sanoku, potem zrobiü w nim filiĊ
tegoĪ skansenu na miejscu w Haczowie, ze zbiorami róĪnych narzĊdzi
i warsztatów z terenu Podkarpacia.
W latach szeĞüdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegáego stulecia
wyposaĪenie koĞcioáa (oátarze, áawki,
obrazy i inne sprzĊty) przewieziono do
Skansenu w Sanoku i walącego siĊ
dworu w KroĞcienku WyĪnym, gdzie
ulegaáy dalszemu zniszczeniu. W roku
1980, na fali „SolidarnoĞci” koĞcióá
zostaá przejĊty przez parafiĊ i od tego

czasu trwa konserwacja, której uwieĔczeniem byáa uroczystoĞü 13 listopada 2000 roku przywrócenia do kultu
religijnego starego koĞcioáa haczowskiego, dokonana przez KsiĊdza
Arcybiskupa Józefa Michalika MetropolitĊ Przemyskiego.
Obecnie w Haczowie wybudowana jest teĪ druga piĊkna Ğwiątynia.
W tym wáaĞnie koĞciele znajduje
siĊ Cudowna Figura Matki BoĪej
Bolesnej - „Pieta”. Jest ona ukoronowana koronami papieskimi. To szczególne wydarzenie w Īyciu mieszkaĔców Haczowa, oczekiwane przez
(C.d. na s.4)

Sanktuarium Maryjne w Haczowie
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Lokalizacja Sanktuarium

Ukoronowanie Figury Matki BoĪej Bolesnej „Piety” koronami papieskimi

pokolenia miaáo miejsce l 0 czerwca
1997 roku
Aktu koronacji dokonaá sam
PapieĪ Jan Paweá II w czasie Mszy
ĝwiĊtej kanonizacyjnej báogo-

sáawionego Jana z Dukli na lotnisku
w KroĞnie.
Kult Matki BoĪej Bolesnej w Haczowie trwa od niepamiĊtnych czasów
i áączy siĊ nierozerwalnie z otrzymy-

waniem szczególnych áask.
Figura Matki BoĪej „PiĊta” znajdowaáa siĊ najpierw w starym koĞciele a obecnie w nowym.
Nie ma dokumentów, które stwierdzaáyby pochodzenie tej figury, jej
wiek okreĞla siĊ na okoáo 500 lat. Figura ma 70 cm wysokoĞci i przedstawia
MatkĊ BoĪą trzymającą na kolanach
martwe ciaáo Pana Jezusa.
ODPUSTY w PARAFII
PIĄTEK przed Niedzielą Palmową
15 sierpnia - WniebowziĊcie NajĞwiĊtszej Maryi Panny (Zielnej)
Na podstawie folderu o tymĪe
sanktuarium

Posáuga duszpasterska
ks. Antoniego PorĊbskiego
(C.d. z poprzednich numerów)
GrabieĪ mienia parafialnego
Po zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej wáadza ludowa przystąpiáa do grabieĪy mienia koĞcielnego. Czyniáa to
w sposób chytrze przemyĞlany, posáugując siĊ odgórnymi dekretami. Przykáadem tego moĪe byü sprawa dzierĪawy parceli naleĪącej do parafii,
o którą zwróciáa siĊ „Centrala MiĊsna.
Centrala Spóádzielczo – PaĔstwowa,
Oddziaá w Rzeszowie, Delegatura
w Sanoku”1 . Miaáa tam powstaü „baza
zbiorcza i postojowa na bydáo uĪytkowo – hodowlane”.
Ks. Proboszcz caáą sprawĊ naĞwietliá Kurii Biskupiej2 , która wstĊpnie
wyraziáa zgodĊ nanosząc swoje uwagi do zaproponowanej umowy3 . Roz-

począá siĊ krótki okres uĞciĞlania ustaleĔ pomiĊdzy Centralą MiĊsną4 ,
tutejszą Parafią5 a Kurią Biskupią, która w miarĊ upáywu czasu i wiedzy, wyraĪaáa swoje obawy co do sensu pozbycia siĊ tej dziaáki6 . Przez nastĊpne
dwa lata nic na ten temat siĊ nie dziaáo
– tak wynika z dokumentów. 29 paĨdziernika 1952 roku, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku,
Referat Spoáeczno – Administracyjny,
przesáaá do tutejszej Parafii decyzjĊ
o „wywáaszczeniu nieruchomoĞci
poáoĪonych w Sanoku przy ul. Reymonta”7 . Dnia 4 grudnia 1952 roku,
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, Wydziaá Spoáeczno – Administracyjny, przesáaá do UrzĊdu Parafialnego „Orzeczenie
o wywáaszczeniu nieruchomoĞci”8 .
Ks. Antoni PorĊbski, jako proboszcz,

wystosowaá pismo „Do Odwoáawczej
Komisji Wywáaszczeniowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie przez Wydziaá Spoáeczno – Adm(nistracyjny) Prezydium
W.R.N. w Rzeszowie9 . Pismo jest bardzo obszerne, dokáadnie nakreĞlające
dotychczasowe postĊpowanie,
a odsáaniaáo krĊtactwa urzĊdów. Pisze
ks. Proboszcz:
„Na dzieĔ 30 paĨdziernika 1952
na godzinĊ 10-tą przed poáudniem
zostaáa zwoáana Komisja Ustaleniowa
w Sanoku do której zaproszono przedstawiciela tut. Probostwa, lecz zaproszenie to dorĊczono tu dnia 30 paĨdziernika 1952 o godz. 11-tej przed
poáudniem, gdy juĪ byáo po terminie
rzeczonej komisji (godzinĊ dorĊczenia
zaznaczyáem na dowodzie dorĊczenia)
wskutek czego Probostwo pozbawio-
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ne zostaáo moĪnoĞci wyraĪenia swego stanowiska, sprzeciwu itd.”.
Ks. PorĊbski jako byáy pracownik
Kurii Biskupiej dobrze znaá siĊ na
procedurze postĊpowania, wykazaá
wiĊc dokáadnie wszystkie luki prawne w tej sprawie.
O dziwo, Odwoáawcza Komisja
Wywáaszczeniowa przy Prezydium
WRN w Rzeszowie, uwzglĊdniáa
odwoáanie siĊ ks. Proboszcza, gdyĪ
dopatrzyáa siĊ pewnych usterek
w niniejszej sprawie, a powyĪsze
pismo podpisaá mgr Józef Winsz10 .
To nie byá jeszcze koniec tej sprawy. W Archiwum Parafialnym znajduje siĊ „Decyzja o wszczĊciu postĊpowania wywáaszczeniowego”, z dnia
5 marca 1954 roku. Wywáaszczone
nieruchomoĞci rolne miaáy przejĞü
na Skarb PaĔstwa. Chodziáo tu
o grunty rolne wielkoĞci 2 ha 17
a 28 m. kwadratowych.
Kuria Biskupia poleciáa ks. PorĊbskiemu „zasiĊgnąü dalszej porady
prawnej celem uchronienia majątku
koĞcielnego od wywáaszczenia. Grunt
ten zabezpiecza Porozumienie Rządu
R.P. z Episkopatem Polskim przed
aktem wywáaszczenia jako konieczny
i niezbĊdny do utrzymania probostwa
i ksiĊĪy pracujących przy parafii”11 .
Duszpasterz tutejszej parafii, zgodnie z poleceniem swojego biskupa,
znowu zareagowaá, powoáując siĊ na
odpowiednie dokumenty: Dz. U,
20.03.1950, nr 9, poz. 87, art. 1,2,:
„Nie podlegają przejĊciu koĞcielne nieruchomoĞci ziemskie, stanowiące gospodarstwa rolne proboszczów
(art. 4, ust. 2 i 3), które PaĔstwo porĊcza peániącym te funkcje duchownym
jak podstawĊ ich zaopatrzenia.
Art. 4, pkt 2. Gospodarstwami rolnymi proboszczów, które PaĔstwo porĊcza tym duchownym na podstawie
art. 1 ust 2 są nieruchomoĞci ziemskie
(ust 1) znajdujące siĊ w posiadaniu
proboszczów (choüby byáy oddane
w dzierĪawĊ) w granicach do 50 ha,
a na terenie województw poznaĔskiego, pomorskiego i Ğląskiego do 100
ha”12 .
Na nic jednak zdaáy siĊ te pisma,
czy chwilowe przyznanie siĊ do niekompetencji, skoro 24 kwietnia 1954
roku, Prezydium WRN w Rzeszowie.
Wydziaá Spoáeczno – Administracyjny, wysyáa „Orzeczenie o wywáaszczeniu nieruchomoĞci”, a to:
„pgr 1 kat 751/1, 751/13, i 751/15 o áącz-

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 wzglĊdnie na rzecz Funduszu religijnego.
Wywáaszczenie nieruchomoĞci polega na odjĊciu Rzym. Kat. Probostwu
w Sanoku wzglĊdnie funduszowi religijnemu prawa wáasnoĞci z dniem zgáoszenia przez CentralĊ MiĊsną Ekspozytura OkrĊgowa w Rzeszowie
wniosku wywáaszczeniowego t.j.
z dniem 20.VI.1952 r.Ustalenie odszkodowania za wywáaszczoną nieruchomoĞü nastąpi na
wniosek jednej ze stron w oddzielnym
orzeczeniu. Przeciwko niniejszemu
orzeczeniu mogą strony wnieĞü odwoáanie do Odwoáawczej Komisji
Wywáaszczeniowej przy Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej za
poĞrednictwem Wydziaáu Spoáeczno –
Administracyjnego Prezydium WRN
w Rzeszowie w ciągu dni 14-tu licząc
od dnia nastĊpnego od dorĊczenia
orzeczenia wzglĊdnie ogáoszenia
treĞci tegoĪ orzeczenia na urzĊdowej
tablicy ogáoszeĔ”13 .
Kuria Biskupia zostaáa takĪe poinformowana o tej decyzji, dlatego
ks. bp Franciszek Barda, poleca
ks. PorĊbskiemu, aby do 9 maja 1954
roku, odwoáaá siĊ od tej decyzji, do Odwoáawczej Komisji Wywáaszczeniowej
przy Prezydium
WRN, w Rzeszowie14.
Proboszcz
parafii powoáaá
siĊ na odpowiednie ustawy, które tu juĪ
zostaáy zacytowane, a takĪe
na porozumienie pomiĊdzy
K o m i s j ą
Wspólną Rządu i Episkopatu15 .
Odwoáawcza Komisja Wywáaszczeniowa, jak áatwo byáo do
przewidzenia, nie uwzglĊdniáa
odwoáania, powoáując siĊ na dekret z 26 kwietnia 1949 roku,
Dz. U. Nr 4, poz. 31/52,
„o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomoĞci niezbĊdnych do realizacji narodowych
planów gospodarczych”16 . Zarzuty

jakie postawiá ks. Antoni PorĊbski,
zostaáy ocenione jako „chybione”.
Kolejny raz okazaáo siĊ, Īe nic nie warte są porozumienia miĊdzy Rządem
a Episkopatem jeĞli nie ma politycznej
woli dobrego wspóádziaáania. To wystawia záe Ğwiadectwo naszej praworządnoĞci. W tym przypadku byáo to
czyste bezprawie. W tamtych czasach
komuniĞci liczyli siĊ, bo w swoich rĊkach mieli aparat ucisku i przemocy.
W tym przypadku wáadza komunistyczna okazaá swoją áaskawoĞü i zezwoliáa na staranie siĊ o dziaákĊ zamienną, co ks. Proboszcz zrobiá17 .
(C.d.n.)
Ks. Andrzej Skiba
1 Centrala MiĊsna, Sanok, dnia
17.11.1949; L. Inw./1324/49/.
2 Urząd Parafialny, Sanok, dnia
28.11.1949.
3 Kuria Biskupia, PrzemyĞl, dnia
1.12.1949; L. 4754/49.
4 Centrala MiĊsna, Sanok, dnia
31.12.1949; L. 1578/7/Inw/49.
5 Urząd Parafialny, Sanok, dnia
30.03.1950; L. 121/50.
6 Kuria Biskupia, PrzemyĞl, dnia
14.03.1950; L. 978/50; 13.04.1950; L.
1393/50.
7 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Sanok, dnia 29.10.1952; Nr Sa
– II – 28/23/52.
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27 Niedziela zwykáa – 08.10.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe odprawimy dziĞ o godzinie 17:00.
2. KoĔczy siĊ TydzieĔ Miáosierdzia.
Przez najbliĪsze dwa dni moĪna jeszcze záoĪyü jakieĞ dary. Wszystkim ofiarodawcom skáadamy serdeczne podziĊkowania.
3. 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 – tuĪ przed koncertem – w koĞciele.
4. W związku z mającym odbyü siĊ
koncertem, w najbliĪszą ĞrodĊ nie bĊdzie wystawienia NajĞwiĊtszego Sakramentu, gdyĪ od godziny 11:00 bĊdzie próba generalna.
5. Z „Caritasu” otrzymaliĞmy dary
w postaci mleka, mąki, kaszy jĊczmiennej i sera. Prosimy, aby zgáosili siĊ po
nie najbardziej potrzebujący, przynosząc ze sobą Dowód osobisty. Prosimy naszych parafian, gdyĪ kaĪda parafia otrzymaáa takie dary i tam
rozdzielają. Rozdawaü je bĊdziemy

w poniedziaáek, wtorek i ĞrodĊ od godziny 8:00 – 11:00.
6. Za tydzieĔ obchodziü bĊdziemy
„DzieĔ Papieski”, pod hasáem „Jan
Paweá II Sáuga Miáosierdzia”, którego
celem jest lepsze poznawanie nauczania papieskiego oraz modlitwy o rycháą beatyfikacjĊ Sáugi BoĪego. Nawiązujemy do nauczania Jana Pawáa II
i wspierania konkretnymi czynami máodych ludzi w zdobywaniu wiedzy. Pod
koĞcioáem bĊdziemy zbieraü ofiary na
stypendia dla uzdolnionej máodzieĪy.
7. W dniach 20-22 paĨdziernika br.
w naszej parafii odbĊdą siĊ Rekolekcje Ewangelizacyjne skierowane do
wszystkich tj. maáĪonków, narzeczonych, osób samotnych i starszej máodzieĪy. Rekolekcje te pozwolą zatrzymaü siĊ na chwilĊ i zastanowiü nad
sensem Īycia, naszą wiarĊ. BĊdą czasem pokoju i miáoĞci. Z tej teĪ racji
w tym tygodniu do Waszych domów
i mieszkaĔ, kochani Parafianie, zapukają máodzi ludzi – odpowiednio oznakowani – którzy w imieniu Ks. Proboszcza Andrzeja Skiby oraz Ruchu
Oazowego „Domowy KoĞcióá” zaproszą Was niejako osobiĞcie wrĊczając
zaproszenie na te ĞwiĊte üwiczenia
duchowe. Zapewniamy caáodzienne
wyĪywienie i opiekĊ nad dzieümi przez
caáy czas pobytu na rekolekcjach. Początek rekolekcji w piątek 20 paĨdziernika o g.17.30 w Szkole Podstawowej
nr 2 przy ulicy Rymanowskiej 17. Nie
lĊkajmy siĊ otworzyü drzwi serc naszych Chrystusowi. Serdecznie zapraszamy.
8. Komunikat w związku z 20. rocznicą
ĞwiĊceĔ biskupich Metropolity Przemyskiego ks. abpa Józefa Michalika –
do odczytania.

Intencja ogólna:
Aby wiara wszystkich ochrzczonych dojrzewaáa i wyraĪaáa
siĊ w, jasnych konsekwentnych i odwaĪnych decyzjach
Īyciowych.

Intencja misyjna:
Aby dziĊki obchodom ĝwiatowego Dnia Misyjnego oĪywiá
siĊ wszĊdzie duch zaangaĪowania i wspóápracy.

Intencje w tygodniu
9-15.10.2006 r.
Poniedziaáek, 9.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 + Maria i Karol LubiĔscy
7.30 + Zdzisáaw 15 r. Ğm.
8.00 .........................................................
18.00 1. Maria i Michaá Jadczyszyn.
2.+ Zbigniew 8 r. Ğm.
3. Michaá, Helena, Bronisáaw Jaklik
Wtorek, 10.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 + Roman 8 r. Ğm.
7.30
o
báogosáawieĔstwo
BoĪe
w nowym roku szkolnym.
8.00 +Wáadysáawa Chrząszcz w 2 – gą r. Ğm.
I zmaráych z rodziny.
18.00 1. ++ z rodziny Adamskich.
2. + Maria, Zofia, Piotr.
3. + Wáadysáaw 30 r. Ğm.
ĝroda, 11.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe dla
Felicji.
7.30 + Mieczysáaw.
8.00 ..........................................................
18.00 1. + Antoni, Maágorzata,
Wáadysáaw, Maria.
2. + Lidia SkowroĔska 30 r. Ğm.
3. + Stefania, Stanisáaw, Józef.
Czwartek, 12.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 báagalna o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy dla Genowefy.
7.30 ++ z rodzin KrupiĔskich i Matuszewskich.
8.00 ...........................................................
18.00 1. Radio Maryja.
2. w intencji Akcji Katolickiej.
3. + Stanisáaw SieĔczak 6 r. Ğm.
Piątek, 13.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
7.00 + Michaá, Stanisáawa (f).
7.30 + Anna.
8.00 ...........................................................
18.00 o zdrowie i báogosáawieĔstwo
BoĪe dla sióstr z róĪy 11 Ğw.
Bronisáawy.
2. + Irena Sternik.
3. ++ z rodziny Granatowskich:
Andrzej, Stanisáawa (f), Zdzisáawa (f), Andrzej .
Sobota, 14.10
6.30+ Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Janina 3 r. Ğm.
7.30. o potrzebne áaski dla Jowity
8.00 ........................................................
18.00 1. + Kazimiera Olszewska 10 r. Ğm.
i + Dominik
2. + Zofia, Kazimiera, Józef, Jan
3. dziĊkczynna za nawiedzenie Obrazu Matki
BoĪej CzĊstochowskiej od mieszkaĔców ul.
Heweliusza 1.
Niedziela, 15.10
6.30 Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
8.00 ........................................................
9.30 + Jan, Maria, Wáadysáaw, Paulina,
Maria.
11.00 za parafian.
12.30 + Jadwiga Kulisz.
16.00 + Adam.
17.00 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe .
18.00 + Kazimierz, Jadwiga.
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Kazanie z okazji 15 – lecia
dziaáalnoĞci Towarzystwa Pomocy
im. ĝw. Brata Alberta
w Sanoku (24.09.2006).

W drodze do oátarza polowego

W Īyciu czáowieka czy instytucji przeĪywa siĊ waĪne wydarzenia czy ich
rocznice. Dla mieszkaĔców Sanoka
nadszedá czas upamiĊtnienia piĊtnastej rocznicy powstania Towarzystwa
Pomocy im. ĝw. Brata Alberta. Wpisaáo siĊ ono juĪ na trwaáe w historiĊ
naszego miasta niosąc pomoc potrzebującym. DziĞ chcemy sobie przypomnieü jego początki. Nie chcemy tylko podkreĞlaü osiągniĊü, których nie
brakuje, ale wskazaü na pola szerokich
potrzeb ludzkich. SiĊgnijmy najpierw
do sáowa BoĪego, do drugiego czytania. Pisze Ğw. Jakub w swoim LiĞcie:
„Jaki z tego poĪytek, bracia moi, skoro ktoĞ bĊdzie utrzymywaá, Īe wierzy,
a nie bĊdzie speániaá uczynków?”
15 lat temu grono osób obserwując Īycie ludzi w jego róĪnorodnej sytuacji, doszáo do wniosku, Īe trzeba
siĊ zająü ludĨmi najbardziej potrzebującymi, najbardziej doĞwiadczonymi
przez swój los, ludĨmi najbardziej biednymi. Wpatrywali siĊ w postaü Ğw.
Brata Alberta, czáowieka o „záotym
sercu” i hojnych dáoniach, który
w dziedzinie niesienia pomocy potrzebującym zrobiá tak wiele, który ucieraá
drogi do ludzkich serc i umysáów.
Pisaáa kiedyĞ Julia Jordan z okazji
kanonizacji Ğw. Brata Alberta:
„WynieĞli CiĊ na oátarze
Artysto w szarym habicie
I stoisz zawstydzony,
Opromieniony chwaáą…
PatrzĊ na Twoje Īycie,
Utrudzony Pielgrzymie
Stromych ĞcieĪek do nieba;
Z sercem na dáoni.

Pochylasz siĊ nad nami
Przekazując orĊdzie:
M I à O ĝ û – zawsze i wszĊdzie!
Patrząc dziĞ w Twoje oczy
Dostrzegam zatroskanie –
Czy ziemskie twe dziedzictwo
WĞród nowych Ğwiata kolei
Wierne do koĔca zostanie?
Czy nie ucieknie w stromizny
W doliny obfitujące,
Na szerokie goĞciĔce
Gdzie wody dostatek i chleba?
ĝwiĊty Ojcze ubogich –
Nachyl nam wiĊcej nieba!”
Byá to czáowiek wszechstronnie
uzdolniony. Zapowiadaá siĊ jako
znakomity malarz, czego wyrazem jest
obraz Ecce Homo, znajdujący siĊ
w tutejszej kaplicy. Byá to czáowiek,
który nie oszczĊdzaá siebie, gorący patriota, który wziąá udziaá w Powstaniu
Styczniowym, gdzie straciá nogĊ i do
koĔca Īycia posáugiwaá siĊ protezą.
Byá to jego stygmat cierpienia i umiáowania Ojczyzny. To czáowiek salonów,
Īycia wysokich sfer spoáecznych,
ale ciągle poszukujący swojego miejsca w Īyciu, aĪ w koĔcu je znajduje,
przywdziewając zgrzebny habit albertyĔski przepasany sznurem. Jan Paweá II pisze, Īe Pan Bóg rzuciá go na
kolana, aby uklĊknąá przed biedakami,
najgorszymi nĊdzarzami: upadá na

kolana przed majestatem czáowieka,
i to najbiedniejszego, najbardziej
upoĞledzonego, przed majestatem
ostatniego nĊdzarza.
On byá czáowiekiem gáĊbokiej wiary i zdawaá sobie sprawĊ z tego, Īe wiara
– jak pisze Ğw. Jakub Apostoá – musi
byü poparta dobrymi uczynkami. Nie
wystarczy tylko nienaganne postĊpowanie, ale jeĞli wiara ma byü prawdziwa, musi byü poparta dobrymi uczynkami. Sáowo trzeba wprowadziü
w czyn. Norwid analizując te dwa pojĊcia: „sáowo i czyn”, wymyĞliá piĊkne
okreĞlenie „sáowo-czyn”. To nic
innego jak wiara poparta dobrymi
uczynkami. A Ğw. Brat Albert byá
mistrzem wiary uczynkowej. Jego
wiara nie byáa bezowocna, martwa,
ale miaáa gáĊboki wpáyw na jego Īycie.
U niego byáo jasno widaü zgodnoĞü
Īycia z wyznawaną wiarą. Pan Stanisáaw Jargosz, mieszkaniec Schroniska
nazwaá Brata Alberta „malarzem
MiáoĞci i Miáosierdzia”.
Aby jakaĞ myĞl mogáa przybraü
postaü czynu, trzeba jakiejĞ iskry zapalnej, czyjejĞ inspiracji. MyĞl powoáania Towarzystwa Pomocy im. ĝw.
Brata Alberta zrodziáa siĊ na Olchowcach, w umyĞle i sercu takich ludzi jak:
ks. praáat Bronisáaw ĩoánierczyk,
(C.d. na s. 8)

Gáówny celebrans ks. Michaá Drabicki
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Czyta senator Stanisáaw Piotrowicz

(C.d. ze s. 7)
który jest asystentem koĞcielnym
Towarzystwa Pomocy im. ĝw. Brata
Alberta oraz inicjatorem powoáania do
Īycia schronisk dla bezdomnych na
terenie Podkarpacia, ks. archiprezbiter Michaá Drabicki, ówczesny proboszcz w Olchowcach, dziĞ juĪ od kilku tygodni emerytowany proboszcz
w BáaĪowej, pani Wanda Wojtuszewska, która od piĊtnastu lat peáni funkcjĊ prezesa czy nieĪyjąca juĪ dziĞ pani
Maria KĊdzierska. Przepraszam,
Īe wymieniam tylko te osoby, ale na
pierwszym, organizacyjnym spotkaniu
byáo 35 osób. WiĊcej bĊdzie w okolicznoĞciowej publikacji. Jako początek powstania Towarzystwa przyjmuje siĊ datĊ 17 wrzeĞnia 1991 roku.
DziĞ moĪemy powiedzieü, Īe to w sercach wielkich Sanoczan dojrzaáa
inicjatywa powoáania Towarzystwa.
To wielkie dzieáo zrodziáo siĊ z inspiracji Ducha ĝwiĊtego, z zachwycenia
siĊ osobą Ğw. Brata Alberta i z podpowiedzenia ówczesnego pasterza diecezji, ks. abpa Ignacego Tokarczuka,
który rzuciá kiedyĞ myĞl powoáania
Kuchni dla biednych.
Pierwszym dzieáem Towarzystwa
byáo wáaĞnie powoáanie Kuchni
ĝw. Brata Alberta. Zakáadano niesienie bezinteresownej pomocy biednym, gáodnym, zagubionym, poniĪonym. Pomoc drugiemu czáowiekowi,
troska o jego los, to zasadnicza idea
programowa Towarzystwa. Przy okazji tego Jubileuszu, trzeba zauwaĪyü,
Īe niemaáą rolĊ odegraáy w tamtych
czasach takĪe wáadze miasta, a szczególnie ówczesny burmistrz, p. Witold
Przybyáo. Wsparcie páynĊáo takĪe
ze strony parafii. Ta Kuchnia dla biednych byáa przyjĊta bardzo pozytywnie, o czym Ğwiadczyáy doniesienia
prasowe i ĪyczliwoĞü oraz chĊtna
pomoc wielu osób. Speániáy siĊ wtedy
sáowa wypowiedziane przez Ğw. Brata

Alberta, Īe trzeba „byü dobrym jak
chleb, który dla wszystkich leĪy na
stole, z którego kaĪdy moĪe kĊs
dla siebie ukroiü i nakarmiü siĊ,
jeĞli jest gáodny”. To piĊkny wyraz
miáoĞci bliĨniego i wielkiego miáosierdzia chrzeĞcijaĔskiego.
Byá rok 1993. Miasto przekazaáo
dawny hotel robotniczy w Olchowcach na potrzeby Towarzystwa. Powstaáo w nim Schronisko – Dom Inwalidy Bezdomnego. Byá to budynek
mocno zniszczony, zdewastowany
i trzeba byáo podjąü siĊ jego remontu.
21 sierpnia 1993 roku, ks. abp Józef
Michalik poĞwiĊciá to Schronisko.
ZnaleĨli tu swoje miejsce bezdomni
mĊĪczyĨni. ZnaleĨli dla siebie dach
nad gáową. Nikogo nie odprawiono od
drzwi, ale kaĪdemu pukającemu starano siĊ zapewniü pomoc, począwszy od
lekarskiej, a skoĔczywszy na prawnej.
Kiedy upadaáy kolejne zakáady pracy,
bezdomnych stale przybywaáo. Wtedy okazaáo siĊ jak wielka jest skala bezdomnych. Towarzystwo obok zaspokojenia podstawowych potrzeb
materialnych, stara siĊ takĪe zwracaü
uwagĊ na potrzeby duchowe. Stąd
w Schronisku znajduje siĊ kaplica,
gdzie w kaĪdą niedzielĊ i ĞwiĊta, a takĪe raz w tygodniu, moĪna uczestniczyü
we Mszy ĞwiĊtej czy skorzystaü z sakramentu pokuty i pojednania. Kaplicy tej patronuje Ğw. Brat Albert áamiąc
siĊ z kaĪdym chlebem. Mają swoje naboĪeĔstwa czy rekolekcje adwentowe
oraz wielkopostne. Nie brak teĪ róĪnych uroczystoĞci okolicznoĞciowych. Wzruszające są historie Īycia
niektórych mieszkaĔców tego Domu.
CiĊĪki jest los wielu mieszkaĔców tego
Domu. Niektórzy wyraĪają to wierszem, jak w tym przypadku:
„CiĊĪki los – krzyĪ
przewiesiá Pan
dla odrzuconych
do spoáecznej znieczulicy
z wiĊkszą mniejszą winą
wyrok wydali
sami sobie
pogrąĪając siĊ
w mokradáach alkoholizmu
fantazji – lemiesza nikotyny
upadając podnoszą siĊ
brnąc nową drogą
AlbertyĔskiej przemiany
na czysty ekran Īycia
z wiarą, Īe i ich
przyjmie spoáeczeĔstwo…?”
KiedyĞ w „Tygodniku Sanockim”

z okazji ósmej rocznicy powstania
Towarzystwa znalazáo siĊ zdanie wyjĊte z poezji ks. Jana Twardowskiego:
„Wiele naokoáo nas cierpienia,
o ile jednak byáoby go mniej, gdybyĞmy umieli rozdawaü miáoĞü,
uĞmiech, ĪyczliwoĞü”.
W ogrodzie Schroniska znajduje
siĊ Figura Matki BoĪej Fatimskiej,
do której przychodzą mieszkaĔcy tego
Domu, aby siĊ pomodliü, aby zaĞpiewaü majówkĊ, aby siĊ wyĪaliü. Kronikarz zanotowaá kiedyĞ peáną bólu
inwokacjĊ: „Matko pociesz, bo páaczemy. Matko prowadĨ, bo zginiemy”.
A Droga krzyĪowa wyrzeĨbiona przez
jednego z byáych mieszkaĔców
przypomina im to, co sáyszeliĞmy
w Ewangelii: „JeĞli kto chce pójĞü za
Mną, niech siĊ zaprze samego siebie,
niech weĨmie krzyĪ swój i niech
Mnie naĞladuje”.
W dorobku Towarzystwa funkcjonuje takĪe „Dar Serca”. Niesie on pomoc rzeczową i materialną potrzebującym. W tymĪe punkcie ludzie
o dobrym sercu przekazują dobrą,
choü juĪ uĪywaną odzieĪ, buty czy
nawet jakieĞ drobne sprzĊty domowego uĪytku. Tu moĪna takĪe skorzystaü
z áaĨni. OdzieĪ wydana potrzebującym
liczy siĊ juĪ na tony.
Od dziewiĊciu lat pod patronatem
Towarzystwa funkcjonuje Dom Opieki Spoáecznej, gdzie znajduje caáodobową opiekĊ pielĊgniarsko – lekarską
16 samotnych osób. Są tam najczĊĞciej
ludzie schorowani, niedoáĊĪni, wymagający pomocy, caáodobowej opieki,
fachowej pomocy lekarskiej czy pielĊgniarskiej. KaĪdy z mieszkaĔców tego
Domu, to odrĊbna, bogata historia
przeĪyü i doĞwiadczeĔ, biedy, niezrozumienia czy opuszczenia. Zanim mogli tam zamieszkaü samotni ludzie, budynek ten wymagaá adaptacji, niemaáo
pracy i kosztów.
Wielu tam mieszkających – jak
wynika z rozmów i „Kroniki” – snuje

PrzyjĊcie darów ofiarnych
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Akt ofiarowania siĊ Matce BoĪej
i Ğw. Bratu Albertowi

refleksje na temat przemijania, jak
choüby z okazji Wszystkich ĝwiĊtych
czy Dnia Zadusznego:
„Listopad.
KtoĞ umará, moĪe bliski,
moĪe ktoĞ daleki.
Ja páaczĊ.
Ale mówiĊ sobie:
Skoro tak chciaáeĞ,
niech bĊdzie Twoja wola.
Ja páaczĊ.
Serce rozdarte, okaleczone
Ale peáne pokoju
Bo zrozumiaáam
Īe razem ze mną páakaáeĞ Ty”.
Są tam i takie zapisy: StarzejĊ siĊ
Panie, a trudno jest siĊ starzeü. Nie
mogĊ juĪ biegaü ani nawet szybko
chodziü. Nie mogĊ juĪ nosiü ciĊĪarów
ani wchodziü po schodach. RĊce zaczynają mi drĪeü i bardzo szybko mĊczą mi siĊ oczy nad kartkami ksiąĪki.
Moja pamiĊü jest coraz sáabsza,
niesforna i zakrywa przede mną daty
i nazwy, które przecieĪ znam. Panie,
jak uwierzyü, Īe czas dzisiejszy to ten
sam czas, co niegdyĞ, który biegá tak
szybko, Īe nie mogáem go zatrzymaü
i uciekaá mi zanim zdąĪyáem wypeániü go Īyciem. Dzisiaj mam czas,
Panie. Za duĪo czasu. Czasu, który
gromadzi siĊ przy mnie nie spoĪytkowany. A ja jestem tu nieruchomy,
nieprzydatny do niczego. StarzejĊ siĊ,
Panie, a trudno jest siĊ starzeü.
Twój staruszek, Panie. Wzruszające
to wyznanie.
W tych sáowach moĪna wyczytaü
gáĊbiĊ przemyĞleĔ, bogactwo
doĞwiadczeĔ, wiarĊ, a nawet i optymizm Īyciowy.
Z tego budynku trzeba bĊdzie
jednak siĊ przenieĞü i nowe pomieszczenia są przygotowywane przy
ul. Korczaka, w dawnych koszarach
wojskowych, gdzie bĊdzie kaplica pod
wezwaniem Ğw. Zygmunta Gorazdowskiego, gdzie trwają prace wykoĔcze-

niowe w caáym budynku.
Towarzystwo w swojej dziaáalnoĞci nie pomija dzieci z rodzin najbiedniejszych organizując uroczystego
Ğw. Mikoáaja, a dla starszych wigilie,
áamanie siĊ opáatkiem, dzielenie siĊ
ĞwiĊconym jajkiem.
Nie moĪna takĪe zapomnieü o nowych formach niesienia pomocy, jak
Punkt Aktywizacji Bezrobotnych,
gdzie mogą znaleĨü fachową pomoc
szczególnie ci, którzy znajdują siĊ
w trudnej sytuacji z powodu braku
pracy czy zamieszkania. Jest to rodzaj
szansy znalezienia pracy.
To tylko nadmienienie tego
wszystkiego, co w ciągu minionych
piĊtnastu lat daáo siĊ osiągnąü. Za
kaĪdym z tych osiągniĊü stoją konkretni ludzie czy instytucje. DziĞ nie
moĪna zapomnieü o tych ludziach,

Stacje Drogi KrzyĪowej w ogrodzie
Schroniska

wolontariuszach, ludziach oddanych
w sáuĪbie bliĨniego. Im naleĪą siĊ
sáowa szczerego uznania i gorących
podziĊkowaĔ. Przez te piĊtnaĞcie lat
tyle ludzi dobrej woli niosáo i niesie
pomoc bardziej potrzebującym. WyraĪamy nasze uznanie wszystkim pochylającym siĊ nad naszymi bliĨnimi.
Towarzystwo na tak szeroką skalĊ
nie mogáoby funkcjonowaü, gdyby
nie byáo wsparcia materialnego z róĪnych stron. Nie moĪna wymieniü
wszystkich, bo przy takiej okazji
moĪna kogoĞ niechcąco pominąü,
ale w ciągu minionego okresu czasu
sporo byáo ofiarodawców indywidualnych, firm, parafii, zgromadzeĔ
zakonnych, instytucji, szkóá, wsparcia
ze strony rolników, kwest urządzanych
gáównie w UroczystoĞü Wszystkich
ĝwiĊtych, UrzĊdu Miasta czy innych
Ĩródeá wspierania. DziĞ w czasie tej
Eucharystii wszystkich obejmujemy
swoją modlitwą.
Jubileusz szybko przeminie, juĪ za
parĊ godzin stanie siĊ historią, a sprawy bieĪące bĊdą czekaü na rozwiąza-

nie. Do tego potrzeba ludzi o dobrym
sercu i hojnych dáoniach. Symbolem
niech bĊdzie relikwiarz jaki znajduje siĊ
w kaplicy Schroniska, a który jest
bardzo wymowny. „To symbol – czyniü dobro, podawaü kaĪdemu gáodnemu chleb, ale czyniü to z wielką
delikatnoĞcią, by nie uraziü dumy
obdarowanego. ĝwietnie zapowiadający siĊ malarz, Adam Chmielowski,
swój obraz ECCE HOMO malowaá
przez üwierü wieku. Dlaczego tak dáugo? Zapewne przez te lata dojrzewaáa
u niego idea sáuĪby, niesienia pomocy nĊdzarzom, tym, którzy koczowali
na wysypiskach Ğmieci, kotáowniach,
klatkach schodowych. Streszczeniem
caáego Īycia Ğw. Brata Alberta
jest dáoĔ z bochenkiem chleba –
rys miáoĞci miáosiernej. On malowaá
w swej duszy obraz Chrystusa
Miáosiernego, a potem rzeĨbiá go w duszach swoich biedaków. Bardzo dyskretnie troszczyá siĊ o ich dusze nieĞmiertelne, zachĊcaá do modlitwy, do
spowiedzi ĞwiĊtej. To czáowiek ogromnej wraĪliwoĞci, wielkiego serca. Tylko ĞwiĊci potrafią tak czyniü. (…). DáoĔ
Ğw. Brata Alberta nie moĪe pomieĞciü
tego bochenka chleba, tego dobra,
bo ono jest rozlewne, rozlewa siĊ
na innych. Dobrem moĪna drugiego
zaraziü czyli zachĊciü do czynienia
dobra” – zapisaá m. in. miejscowy
kronikarz1 .
ĩyczmy sobie, aby nigdy nie
brakáo ludzi chĊtnych do niesienia
pomocy, do sáuĪby drugiemu czáowiekowi, szczególnie sáuĪby peánionej
zupeánie bezinteresownie, bo pamiĊtajmy: „Czáowiek moĪe przyjąü
w swym Īyciu tyle szczĊĞcia, ile
potrafi go ofiarowaü innym”.
Ks. Andrzej Skiba
1 MyĞli te są zbieĪne z artykuáem
W. Wojtuszewskiej, ĝwiĊty Ojcze ubogich – nachyl nam wiĊcej nieba”.

Publikacja n.t. dokonaĔ Schroniska
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Pątniczym szlakiem

Pielgrzymując
do Pasierbca

Obraz Matki BoĪej Pocieszenia, patronki matek oczekujących potomstwa

W dniu 16 wrzeĞnia Sanockie
PrzedsiĊbiorstwo Gospodarki Komunalnej zorganizowaáo pielgrzymkĊ
do Pasierbca, do Wadowic, na KalwariĊ Zebrzydowską i do Krakowa –
àagiewnik, do Sanktuarium BoĪego

Miáosierdzia, aby po noclegu w Krakowie, w nastĊpnym dniu, w niedzielĊ, udaü siĊ do CzĊstochowy,
na Jasną GórĊ, do Czarnej Madonny,
aby modliü siĊ w intencji naszej
Ojczyzny i wszystkich Ludzi Pracy.

Nasze pielgrzymowanie rozpoczĊliĞmy w bazie SPGK Ğwitem, bo o godzinie 4:00. Pierwszy etap to Pasierbiec, sanktuarium to u nas bardzo
maáo znane. Gorlice – Nowy Sącz –
Pasierbiec, na terenie diecezji tarnowskiej. Po drodze tradycyjne modlitwy,
codzienny pacierz, potem Godzinki
do Matki BoĪej i RóĪaniec, wszak
droga doĞü dáuga. Pogoda – wymarzona; sáoĔce, piĊkne krajobrazy,
wąskie drogi wijące siĊ wĞród lasów
i wznoszących siĊ gór, to wszystko
budzi ciekawoĞü i zainteresowanie.
Tam gdzieĞ zadbany KrzyĪ przydroĪny, przy którym rosną dwie brzozy.
To znów lasek brzozowy, to modrzewiowy, jakieĞ wyáomy skalne, mgáy
unoszące siĊ nad dolinką. O godzinie
6:46 mijamy tablicĊ z napisem:
PASIERBIEC. Patrzymy na dwie ostro
zakoĔczone wieĪe nowoczesnego
koĞcioáa, które są piĊknie podĞwietlone przez sáoĔce. Zatrzymujemy siĊ
na parkingu i nasz pobyt w tymĪe
sanktuarium rozpoczynamy od groty,
w której umieszczona jest niecodzienna Pieta. Oto Matka BoĪa trzyma

Pamiątkowe zdjĊcie przy Grocie
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w swoich objĊciach rannego Īoánierza. Ten Īoánierz z bandaĪem
na gáowie to Jan Matras, o którym
moĪna powiedzieü, Īe daá początek
Pasierbskiemu sanktuarium. ĩyá on
w czasach rozbiorów i zostaá wciągniĊty do armii austriackiej i wysáany
na wojnĊ austriacko – francuską.
Byá rok 1793. W jednej z bitew,
pod Rastatt, na terenie dzisiejszych
Niemiec zostaá ciĊĪko ranny. Wszyscy
go opuĞcili, gdyĪ nieprzyjaciel
ostro nacieraá. Uznano go za zmaráego
i zostawiono na pobojowisku.
Bez przerwy atakowaáa konnica
francuska. Byá przekonany, Īe pod
koĔskimi kopytami czeka go niechybna Ğmierü. Wobec Ğmierci zaglądającej mu w oczy nie straciá jednak
przytomnoĞci i zacząá siĊ gorąco
modliü do Matki BoĪej prosząc
o ratunek. Matka BoĪa wysáuchaáa
rannego Īoánierza, który leĪaá bezradnie czekając pomocy. Miaá widzenie,
Īe Matka BoĪa okrywa go páaszczem
chroniąc przed nacierającym
wojskiem. Galopujące konie nie stratowaáy go. Kiedy rozpĊdzona konnica pogalopowaáa dalej, Matras
doszedá do przekonania, Īe to Matka
BoĪa uratowaáa mu Īycie. Chcąc siĊ
odwdziĊczyü Maryi, záoĪyá Ğlub, ze jeĞli wyzdrowieje i dotrze szczĊĞliwie
do domu, do Laskowej, a potem
do Pasierbca, to wybuduje kapliczkĊ
ku czci Matki BoĪej. W jakiĞ sposób
dowlóká siĊ do kwatery swojego
oddziaáu. Wróciá teĪ w swoje ojczyste
strony i w roku 1822, zrealizowaá
záoĪony Ğlub budując kapliczkĊ,

w której pod koniec naszego pobytu
modliliĞmy siĊ.
Jest to kamienna kapliczka kryta
gontem, zwieĔczona niewielką
wieĪyczką, która moĪe pomieĞciü
zaledwie kilkanaĞcie osób. Jan Matras,
fundator, umieĞciá w tej kapliczce
obraz Matki BoĪej Pocieszenia,
który nabyá od nieznanego malarza,
ludowego artysty z okolic Gorlic.
Z biegiem lat, kiedy do tej kapliczki
przybywali pątnicy, gdyĪ Obraz zacząá
sáynąü nadzwyczajnymi áaskami,
trzeba byáo ją rozbudowaü, aby mogáa
pomieĞciü wiĊcej ludzi. DziĞ wygląda
jak maáy koĞcióáek.
Na stronie internetowej czytamy:
„kult matki BoĪej w Pasierbcu potĊgowaá siĊ coraz bardziej. Do swej Pocieszycielki spieszyli pielgrzymi nie
tylko na letnie odpusty, ale coraz liczniej na sobotnie Nowenny, a takĪe
w dni powszednie. Troską wiĊc kolejnych duszpasterzy i marzeniem parafian byáa budowa nowego koĞcioáa,
o którą od lat zabiegano. Dáugo
nie byáo ku temu sprzyjających
warunków, jednak myĞl i starania nie
gasáy. (…). Nowoczesny, masywny
koĞcióá zbudowano w latach 1973 –
1980 (…). Usytuowany jest na jednym
z pasierbskich wzniesieĔ i góruje
nad okolicą. Dwie nawy, tworzą jakby
dwa namioty, ukáadając siĊ od frontu
w literĊ M – znak, Īe jest to Sanktuarium Maryjne. WnĊtrze koĞcioáa
o powierzchni 600 m2 jest jasne
i przestrzenne. W gáównej nawie

znajduje siĊ oátarz zaprojektowany
przez krakowskiego artystĊ prof. Wincentego KuümĊ, a wykonany przed
uroczystoĞciami koronacyjnymi
w roku 1993. w centralnej swej czĊĞci
mieĞci Cudowny Obraz ujĊty w tryptyk, na którego otwartych skrzydáach
wyeksponowane są wota, natomiast
na stronie zewnĊtrznej wykonane
z metalu, báyszczą sceny z Īycia
Maryi. Táem dla tego centralnego
akcentu jest ogromna páaskorzeĨba na
Ğcianie, przedstawiająca wyáaniające
siĊ z bieli, spoza obáoków i sáonecznych promieni anioáy. Dwa z nich
podtrzymują Maryjny tryptyk,
dwa unoszą záotą koronĊ wieĔczącą
áaskami sáynący Wizerunek. Dwa
pozáacane anioáy w prezbiterium
wskazują MaryjĊ kaĪdemu, kto wchodzi do Ğwiątyni. ZaczerpniĊtym
z Obrazu motywem anioáów w interesujący i bardzo udany sposób
poáączyá artysta stary Obraz z nowoczesną oprawą oátarzową. (…).
KoĞcióá zostaá poĞwiĊcony 21 maja
1983 r. przez Ordynariusza tarnowskiego Ks. Bpa Jerzego Ablewicza
i wtedy teĪ przeniesiono procesyjnie
kultowy Obraz. Po 159 latach królowania w maáej kapliczce, Matka BoĪa
znalazáa swój tron w nowoczesnej,
obszernej Ğwiątyni. (…). W otoczeniu
koĞcioáa znajdują siĊ początkowe
stacje Drogi KrzyĪowej, kapliczki
DróĪek Maryjnych, dzwonnica oraz
oátarz polowy na uroczystoĞci
(C.d. na s. 12)

Pan Jezus na Ğmierü skazany
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Wymowna stacja Drogi KrzyĪowej. Jan Paweá II patrząc w oczy Chrystusa pomaga w dĨwiganiu krzyĪa

(C.d. ze s. 11)
gromadzące duĪe rzesze pielgrzymów.
Opodal rozciąga siĊ brzozowy lasek,
który jest oazą odpoczynku dla przybyszów. Wokóá koĞcioáa, budynków
sanktuaryjnych i w caáym przykoĞcielnym terenie podsadzone jest wiele
dziesiątków szlachetnych drzew i krzewów, mnóstwo bylin i kwiatów.
Od wczesnej wiosny do póĨnej jesieni kwitną róĪe, skalniaki oraz roĞliny
w donicach. Starannie pielĊgnowane
skarpy, lasek i trawniki, a takĪe utrzymana czystoĞü wokóá obiektów robi
wraĪenie na kaĪdym, kto przybywa siĊ
tu modliü, bo oprócz przeĪyü gáĊboko
religijnych, moĪe odpocząü i zadowoliü swój smak estetyczny”. MyĞlĊ,
Īe kaĪdy z nas moĪe to potwierdziü,
gdyĪ miejsce to urzekáo kaĪdego z nas.
Urzekająca jest tu Droga krzyĪowa usytuowana od koĞcioáa, a wiodąca na górĊ, na KalwariĊ. Stacje Drogi
krzyĪowej są wielce realistyczne, przemawiające do wyobraĨni i bardzo
wspóáczesne. Wszyscy podziwialiĞmy
stacjĊ piątą i szóstą. Przy piątej stacji
w rolĊ Szymona z Cyreny artysta wcieliá … Jana Pawáa II. CiĊĪka belkĊ krzy-

Īa z jednej strony dĨwiga Chrystus,
a z drugiej Sáuga BoĪy Jan Paweá II.
Obaj patrzą na siebie jakby dziĊkując
sobie za pomoc, albo to Pan Jezus
swoim wielce przemawiającym wzrokiem dziĊkuje swojemu Namiestnikowi na ziemi za oferowaną Mu pomoc.

Wzruszające! ZachĊcam, aby siĊ tam
wybraü.
Szósta stacja Drogi krzyĪowej:
ĝwiĊta Weronika ociera twarz Chrystusa z krwi i potu. Obok Chrystusa
pochylony krzyĪ niesie takĪe i ks. Jerzy Popieáuszko, dziĞ takĪe Sáuga

Pan Jezus do krzyĪa przybity
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BoĪy, gdzie na belce poprzecznej znajduje siĊ napis „Záo dobrem zwyciĊĪaj”,
które to sáowa staáy siĊ nicią przewodnią jego pasterskiej posáugi.
Czternasta stacja monumentalnej
Drogi KrzyĪowej, na której Chrystusa
do grobu skáadają dwaj mĊczennicy franciszkanin o. Zbigniew Strzaákowski z Peru oraz ks. Jan Czuba, misjonarz z Kongo. Autorem Drogi KrzyĪowej w Pasierbcu jest profesor
krakowskiej ASP Wincenty Kuüma.
Artysta na poszczególnych stacjach
Drogi KrzyĪowej obok Chrystusa
przedstawiá wielkie postaci wspóáczesnego KoĞcioáa, których procesy
beatyfikacyjne i kanonizacyjne
są w toku.
PodarujĊ sobie opis przeĪyü
jakie towarzyszyáy nam w Wadowicach
czy Kalwarii Zebrzydowskiej
oraz w àagiewnikach. ĝpiewaliĞmy
pieĞni maryjne, odmawiali LitaniĊ
loretaĔską, którym przewodziáa
p. Janina Kobiaáka. Towarzyszyáy
nam takĪe inne modlitwy, jak RóĪaniec czy Koronka do BoĪego Miáosierdzia. Bogatych przeĪyü duchowych
byáo bardzo wiele i niech kaĪdy
sam do nich wraca, a zachĊcam
do tego wszystkich pątników,
którymi byli: Biodrowicz Anna,
Biodrowicz Piotr jako gáówny organizator pielgrzymki, BáaĪowska Czesáawa, Borczyk Magdalena, Borczyk
Stansiáaw, Ciupa Jerzy, DrwiĊga
Krystyna, Dudzik Jadwiga, FedyĔ
Henryk, Grzyb Maria, Karbowniczyn
Danuta, Karbowniczyn Henryk,
Kiczorowski Jerzy, Klimowicz Helena,
Klimowicz Tadeusz, Kobiaáka Janina,
Kobiaáka Maágorzata, Koczera Maágorzata, Krupska Emilia, Krupska Maria,
Krupski Adam, Krupski Marian,
Krzysik GraĪyna, Kwolek Maágorzata,
Kwolek Stanisáaw, Oklejewicz Alina,
Oklejewicz Karolina, Oklejewicz
Patrycja, Oklejewicz Wacáaw,
OsĊkowska Helena, Owarzany
Eugeniusz, Pielech Wiesáaw,
Pisz Agnieszka, Pisz Wáadysáaw,
Potomska Teofila, Rojek Urszula,
Rychter Andrzej, Rysz Justyna,
Rysz Zofia, SkrĊtkowska Barbara,
Stach Józefa, Stach Piotr, Szaáajko
Anna, TrzeĞniowska Anna, TrzeĞniowski Zbigniew, Wojtowicz
Katarzyna, Wojtowicz Marek, Wroniak
Maria, Wroniak Stanisáaw, DomoĔ
Kazimierz jako nasz kierowca.
Ks. Andrzej Skiba

ĝmierü Pana Jezusa na krzyĪu

Zmartychwstanie PaĔskie

Nawet wĞród takich gáazów mogą rosnąü tak dorodne grzyby
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Studium Animatora Ruchu
Apostolstwa MáodzieĪy

W dniach 22-24 wrzeĞnia 2006 r.
w PrzemyĞlu odbyáa siĊ pierwsza
w tym roku szkolnym sesja XXIII Studium Animatora RAMu (Ruch Apostolstwa MáodzieĪy). Uczestniczyáo
w niej siedem osób z naszej parafii.
Nasza przygoda zaczĊáa siĊ w piątek
po poáudniu na dworcu PKS. Na przystanku siedziaáa dziewczyna z charakterystycznym emblematem RAM. Od
razu nawiązaáa siĊ rozmowa. Okazaáo
siĊ, Īe spĊdzimy razem dwie godziny
w autobusie Sanok – PrzemyĞl – godzina odjazdu 14:00. Sesje odbywaáy
siĊ w Domu Rekolekcyjnym mieszczącym siĊ w budynku naleĪącym do zakonu SS. Benedyktynek. JuĪ wchodząc spotkaliĞmy znajomych
z rekolekcji wakacyjnych. Natychmiast
zaáatwiliĞmy sprawy organizacyjne
i poszliĞmy zapoznawaü siĊ ze wszystkimi napotkanymi w domu osobami.
Pierwszym punktem o 17:00 byá
Ğpiew, po którym nastąpiáo tradycyjne przedstawienie siĊ, po czym ks. Jan
Mazurek naszkicowaá nam ogólne zasady oraz reguáy panujące na Studium. Po doĞü oficjalnym wstĊpie udaliĞmy siĊ do kaplicy na EucharystiĊ.

Kiedy posililiĞmy dusze nadszedá czas
dla ciaáa. Kolacja byáa przepyszna.
I pierwszy dzieĔ dobiegá koĔca. Nadeszáa spokojna noc. Ranna pobudka
odbyáa siĊ sprawnie i szybko. O 7:30
byliĞmy w kaplicy odĞpiewaü Godzinki. Poczym ks. Jan objaĞniá nam czym
jest Liturgiczna Modlitwa Dnia, jak
naleĪy ją odmawiaü, kiedy i jak jest
podzielona na IV tygodnie. Po omówieniu kwestii brewiarza w modlitwach
codziennych animatora podzielono
nas na grupy, a po najwaĪniejszym
posiáku dnia wypeániliĞmy dyĪury. Nic
tak nie zbliĪa jak prace gospodarcze.
O godzinie 1000 ks. Mariusz Ryba
poprowadziá konferencje z serii: „Szkoáa animatora” cz.1 „Jak zostaü animatorem?”. Omówione zostaáy cechy dobrego animatora oraz warunki, które
powinien speániü animator.
1. DoĞwiadczenie zbawienia
2. Zapaá do gáoszenia Ewangelii
3. ZdolnoĞü oceny rzeczywistoĞci
4. ĩycie Ewangelią
Po konferencji udaliĞmy siĊ na spotkania w grupach. Po wspólnym przedyskutowaniu naszych oczekiwaĔ
i wątpliwoĞci w kwestii Studium jeszcze raz przekonaliĞmy siĊ o nieocenionych umiejĊtnoĞciach kulinarnych ss.
Benedyktynek – obiad. I znów nastąpiáa integracja grup przy zmywaniu.
W Godzinie Miáosierdzia udaliĞmy
siĊ wszyscy do kaplicy, gdzie po krótkiej konferencji przeĪyliĞmy adoracjĊ
NajĞwiĊtszego Sakramentu i spowiedĨ.
O 1630 poszliĞmy na Ğpiew do „pewnego przedszkola” (Sali, która byáa
przedszkolem, ale juĪ nie jest w wyniku niĪu demograficznego). Po Ğpiewie
uczestniczyliĞmy w uroczystej Mszy

ĝwiĊtej. Uroczystej dlatego, Īe jedna
z animatorek nie mogáa byü na krzyĪowaniu i otrzymaáa wtedy krzyĪ i brewiarz. I tak nastaá wieczór, wiĊc spoĪyliĞmy wieczerzĊ. Po posiáku
(i oczywiĞcie umyciu naczyĔ) nastąpiáa niewątpliwie najweselsza czĊĞü
programu czyli wieczorek pogodny.
Trwaá dáugo i nie spadającą intensywnoĞcią gáoĞnych wybuchów Ğmiechu
i pewnie nie skoĔczyáby siĊ gdyby nie
ks. Jan, który ogáosiá godzinĊ mycia
i ciszĊ nocną. Po intensywnym dniu
przyszedá czas na intensywne spanie.
Nasz sen skoĔczyá siĊ o 730. Pierwszą
czynnoĞcią nowego dnia byáo odĞpiewanie jutrzni. Jak na nowicjuszy w tej
dziedzinie poszáo nam nadspodziewanie dobrze. Po modlitwach porannych
wygáoszona zostaáa konferencja na
temat zasad Īycia we wspólnocie. UáoĪyliĞmy kilka norm, które musimy
wszyscy speániaü, aby nasza wspólnota byáa zdrowa.
1. Nie okradamy siebie z czasu
2. Przestrzegamy komunikatów
3. Zachowujemy dyscyplinĊ
4. Szanujemy siĊ nawzajem
Nadszedá po tym czas na Ğniadanie
(zakoĔczone oczywiĞcie zmywaniem),
póĨniej przygotowanie liturgii – Ğpiew.
O 1000 rozpoczĊáa siĊ Eucharystia
w koĞciele ĝwiĊtej Trójcy. Po Mszy
udaliĞmy siĊ na podsumowanie sesji.
Wypadáo ono rewelacyjnie. WymieniliĞmy wszystkie mocne strony i korzyĞci naszego pobytu (radoĞü, otwartoĞü, bliskoĞü Boga, spotkanie
z drugim czáowiekiem). Záych stron
praktycznie nie byáo. Poza tym we
wszystkim moĪna znaleĨü „plusy”. Po
tym jakĪe wesoáym podsumowaniu
udaliĞmy siĊ do swoich pokoi i doprowadziliĞmy je do stanu pierwotnego. NastĊpnie po szybkim i zrĊcznym
uporządkowaniu naszego dobytku
udaliĞmy siĊ na obiad. Po posiáku
uprzątnĊliĞmy dom, wynieĞliĞmy bagaĪe z pokoi i zaczĊáy siĊ poĪegnania
i odjazdy peáne nadziei oraz zapaáu do
pracy, ale równieĪ bardzo waĪnego elementu kaĪdego Studium – zmĊczenia.
ĝwiadomi, Īe rozpoczĊliĞmy drogĊ formacji i samoksztaácenia.
Uczestnicy z naszej parafii
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O chorobach w czasach Starego
i Nowego Testamentu.
Od najdawniejszych czasów
choroba byáa nieodáączną towarzyszką ludzkiej egzystencji – wrogiem,
który zabijaá w ludziach szczĊĞcie
i radoĞü Īycia. Co na temat chorób
i leczenia mówi Biblia - ĝwiĊta KsiĊga
naszej wiary?
Pismo ĝwiĊte mówi o wielu chorobach i dolegliwoĞciach. Nie kaĪdej
z nich da siĊ przypisaü jakąĞ wspóáczesną nazwĊ. NajczĊĞciej wymieniane w Biblii choroby to: gorączka, trąd,
paraliĪ, epilepsja, gáuchota, defekt
mowy, áysienie i choroby psychiczne.
Autorzy Pisma ĝwiĊtego opisują
takĪe deformacje fizyczne (np. karáowatoĞü i nastĊpstwa przebytych
urazów), krwotoki oraz choroby związane ze starzeniem siĊ.
Ludzie Starego Testamentu byli
doĞü czĊsto Ğwiadomi, Īe kontakt
z osobą chorą przyczynia siĊ do rozprzestrzeniania choroby.
KsiĊgi starotestamentowe wielokrotnie podają opisy róĪnych epidemii. Na przykáad wskutek kontaktu
Izraelitów z Moabitami zmaráo 24 tys.
ludzi (Lb 25,9). Opisana w KsiĊdze
WyjĞcia (9,3-6) nagáa zaraza pocháonĊáa konie, osáy, woáy i owce Egipcjan, a oszczĊdziáa bydáo Izraelitów.
ObecnoĞü Arki Przymierza – skradzionej Izraelitom przez Filistynów
w miastach Aszdod, Gat i Ekron staáa
siĊ przyczyną Ğmiertelnej choroby
mieszkaĔców objawiającej siĊ guzami
na ciele (1 Sm 5-6). Druga KsiĊga
Królewska (19,35) podaje informacjĊ
o nagáej Ğmierci 185 tys. Īoánierzy króla
asyryjskiego Sennacheryba – byáa
to najprawdopodobniej jakaĞ epidemia. Wielokrotnie choroby na jakie
zapadali ludzie czasów biblijnych,
są okreĞlane jako „gorączka”. Wiadomo, Īe w czasach rzymskich w basenie Morza ĝródziemnego panowaáa
malaria. Prawdopodobnie na tĊ wáaĞnie chorobĊ cierpiaáa teĞciowa
Piotra „leĪąca w gorączce” (Mt, 8,14)
i syn dworzanina z Kafarnaum (I 4,52),
których uzdrowiá Jezus.
W gorącym klimacie krajów biblijnych z áatwoĞcią rozwijaáo siĊ wiele
pasoĪytów i bakterii przenoszonych
na skutek braku higieny lub przez
korzystanie z „zatrutej” wody. Dzieje

Apostolskie (12,23) opisują, Īe król
Herod zostaá zjedzony przez robaki
i umará. Historyk Józef Flawiusz (Dawne dzieje Izraela”, 19.8.2) dodaje,
Īe towarzyszyá temu ostry ból we
wnĊtrznoĞciach i król zmará po piĊciu
dniach. NajczĊĞciej opisywaną
w Biblii chorobą skóry jest trąd.
WĞród obecnych badaczy jest zgodnoĞü co do tego, Īe nie moĪna utoĪsamiaü „biblijnego trądu” z tym,
co medycyna wspóáczesna nazywa
trądem lub chorobą Hansena wywoáaną przez Mycobacterium leprae.
Autorzy biblijnii traktują ją jako
chorobĊ uleczalna i tymczasową .
Objawiaáa siĊ ona plamami, áuszczeniem siĊ i zaczerwienieniem skóry.
Na taką wáaĞnie chorobĊ cierpiaá
prawdopodobnie Hiob, Syryjczyk
Naaman, MojĪesz („biaáa rĊka”)
i Miriam. Biblijny trąd byá nie tylko
choroba ludzi, lecz równieĪ budynków
i ubraĔ (Kpt 13-14).
Chorobą skóry w oczach ludzi
tamtych czasów byáo takĪe „áysienie”.
W kilku miejscach Biblii áysienie jest
uwaĪane za oznakĊ przekleĔstwa

(Iz.3,23 i Ez. 7,18, Am. 8.10). JeĞli kapáan byá áysy, nie mógá peániü posáugi
w kulcie ĞwiĊtym (Kpá.13,40 – 1,1).
Z zakresu chorób ukáadu nerwowego Pismo ĝwiĊte wielokrotnie mówi
o „paraliĪu” i epilepsji. Nanal zostaá
sparaliĪowany po upiciu siĊ i zmará
po dziesiĊciu dniach (15 m 25,36-38).
Jezus czĊsto uzdrawiaá paralityków
np. setnika, który leĪaá sparaliĪowanyw
gorączce i bardzo cierpiaá (Mt 8,6)
paralityka, którego Mu przyniesiono
(Mt 9,2-8) oraz kalekĊ nad sadzawką
Betesda, który cierpiaá na paraliĪ
od 38 lat (I 5,1 – 10).
Kolejną chorobą o której czĊsto
wspominają autorzy biblijni jest
epilepsja (padaczka). W staroĪytnym
Ğwiecie byáa uwaĪana za morbus
sacer et divinus (chorobĊ ĞwiĊtą
i boską), a ludzie którzy na nią cierpieli byli uwaĪania za boskich posáaĔców.
Atak epilepsji z drgawkami, pianą
toczącą siĊ z ust i zgrzytaniem zĊbów,
przypomniaá obserwatorom zachowanie siĊ proroków podczas ekstatycznego transu. Zachowanie Balaama
(C.d. na s. 16)
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(C.d. ze s. 15)
opisane w Lb 24,4 i króla Saula
w 1 Sm 19,24 to prawdopodobnie
atak epilepsji.
Przez ludzi Biblii za wielką klĊskĊ
byáa uwaĪana Ğlepota, gdyĪ uzaleĪniaáa chorego od áaski i nieáaski
innych i moĪe dlatego wzywano ludzi
do szczególnej troski o niewidomych
i gáuchych (Kpá. 19,14). Z tejĪe ksiĊgi
kapáaĔskiej dowiadujemy siĊ, Īe choroba wzroku lub bielmo dyskwalifikowaáa kandydatów do kapáaĔstwa.
Ewangelista Marek (8, 22-26) opisuje
cudowne uzdrowienie niewidomego
przez Jezusa, który najpierw zwilĪyá
jego oczy Ğliną, a nastĊpnie poáoĪyá
na nie rĊce. Opisywane w Biblii przypadki gáuchoty áączą siĊ równieĪ
(nie tak rzadko) z defektem mowy.
Uzdrowienie gáuchoniemego przez
Jezusa opisane w MK 7,31-36 dokonuje siĊ przez dotkniĊcie jego jĊzyka
Ğliną i przez modlitwĊ.
W Ğwiecie Biblii znane byáy równieĪ choroby psychiczne.
W KsiĊdze Powtórzonego Prawa
(28) obáĊd jest uwaĪany za znak
BoĪego przekleĔstwa za wystĊpki
czáowieka i za dziaáanie záych duchów.
W Pierwszej KsiĊdze Samuela (16, 1416) opisywana jest choroba Saula,
którą moĪna uwaĪaü za paranojĊ
ze skáonnoĞciami zabójczymi i samobójczymi w poáączeniu z depresją.
Nowy Testament o wiele czĊĞciej
mówi o chorobach psychicznych
u mĊĪczyzn niĪ u kobiet. Objawami
tych chorób byáy samookaleczenia,
zamieszkiwanie w grobach, gwaátownoĞü w zachowaniu ( MK 5,1-20;
Mt 8,28). Tego typu zachowanie
interpretowano jako równieĪ przejaw
opĊtania przez záe duchy.
KoĔcząc powyĪsze rozwaĪanie
naleĪy chociaĪby w skrócie przeanalizowaü spojrzenie autorów biblijnych
na przyczyny chorób, ich leczenie
oraz na cudowne uzdrowienia.
WiĊkszoĞü tychĪe autorów dostrzegaáa związek miĊdzy chorobą,
a Īyciem religijnym czáowieka. DoĞü

powszechnie uwaĪano, Īe choroba
jest BoĪą zapáatą za grzech (np. Pwt
28; Lb 12; 2 Sm 12,15-18). Są jednak
autorzy (pisarze biblijni), jak autor
ksiĊgi Hioba czy Ewangelii Ğw. Jana
(9,1-3 ), którzy jawnie sprzeciwiają siĊ
przypisywaniu Bogu záa. W póĨnych
KsiĊgach Pisma ĝwiĊtego chorobĊ
uwaĪa siĊ za dzieáo szatana siá demonicznych (np. Mk 1,35; àk 13, 16-32)
OdnoĞnie leczenia chorób w tamtych czasach to naleĪy stwierdziü,
Īe najstarszą formą leczenia, o której
mówi Biblia i inne Ĩródáa byáa medycyna ludowa. Stosowane Ğrodki
lecznicze to balsamy, wino, oliwa,
a takĪe muzyka. Ci, którym takie lekarstwa nie wystarczaáy zwracali siĊ
o pomoc do lekarzy, gdy zawodziáa
medycyna szukano pomocy w Bogu.
JuĪ w najstarszych ksiĊgach
Starego Testamentu Jahwe jest uwaĪany za uzdrowiciela (Rdz. 20, Pwt.32).
Bóg uzdrawia bezpoĞrednio lub posáuguje siĊ ludĨmi. W starych
ksiĊgach Biblii widoczna jest wrogoĞü
ich autorów do lekarzy, których dziaáania uwaĪano za konkurencyjne

wobec uzdrowicielskiej mocy Boga. W
ksiĊdze mądroĞci Syracha (rozdz.. 3738) odnajdujemy zupeánie nowe spojrzenie. Lekarzom naleĪy siĊ czeĞü,
gdyĪ ich umiejĊtnoĞü leczenia pochodzi od Boga. Zarówno pacjent, jak
i lekarz powinni siĊ modliü do Boga
o uzdrowienie. WiĊkszoĞü cudów
dokonywanych przez Jezusa i opisanych w Nowym Testamencie to uzdrowienia. ħródáem jego uzdrowicielskiej
mocy byá sam Bóg. Czynnikiem
decydującym o uzdrowieniu byáa
wiara chorego lub kogoĞ z jego
bliskich. Zdrowie czáowieka byáo
dla Jezusa waĪniejsze niĪ zachowanie
przepisów prawa .
Uzdrowienia te dokonywaáy siĊ
dziĊki sáowom Jezusa, jego modlitwie
do Ojca, dotkniĊciu chorego miejsca,
naáoĪeniu rĊki, a czasem nawet
uszyciu Ğliny lub báota. Uzdrawiająca
moc Jezusa zostaáa przekazana
Jego uczniom, a dar uzdrowienia
jest jednym z charyzmatycznych
darów Ducha ĝwiĊtego dla KoĞcioáa.
Zygmunt ĩyáka
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