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„Jak trudno jest bogatym
wejĞü do królestwa BoĪego”.
Mk 10, 23
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Mk 4, 26
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

„OpuĞciliĞmy wszystko…”

W NUMERZE

W sáowach Piotra: „Oto my opuĞciliĞmy wszystko i poszliĞmy za
Tobą” (Mk 10,28), wypowiedzianych
w kontekĞcie odrzucenia powoáania
przez bogatego máodzieĔca, moĪna
dostrzec nutĊ entuzjazmu i radoĞci, ale
takĪe odrobinĊ próĪnoĞci. Jakby mówiąc te sáowa Piotr chciaá wymusiü
pochwaáĊ dla swojego postĊpowania,
dla swojej ofiary wyboru Jezusa. MoĪna w nich dostrzec takĪe pewien Īal za
doczesnymi przyjemnoĞciami, które
trzeba byáo pozostawiü. To sáowa czáowieka, który z jednej strony wybraá
Chrystusa, ale z drugiej oczekuje za to
sowitej nagrody, jakby zapominając,
Īe to wáaĞnie sam Chrystus jest najwiĊksza wartoĞcią. Piotr musiaá jeszcze dáugo dojrzewaü w szkole Jezusa,
aby rzeczywiĞcie z serca poĞwiĊciü
wszystko dla Niego.
A Pan Jezus rzeczywiĞcie obiecuje wiele. Obiecuje tym, którzy poszli
za Nim, szereg radoĞci duchowych
juĪ tu na ziemi, z powodu bliskoĞci
wielu ludzi, do których uczeĔ zostanie posáany. Jednak to wszystko
bĊdzie miaáo miejsce „wĞród przeĞladowaĔ” (por. Mk 10,30), czyli bĊdą
i bolesne chwile z powodu cierpieĔ
zadanych przez innych, moĪe nawet
przyjacióá. Prawdziwa nagroda czeka
na nas w niebie; jeĪeli cokolwiek
ofiarujemy Chrystusowi, otrzymamy
od Niego za to nieskoĔczoną nagrodĊ
w Īyciu wiecznym.
MyĞlĊ o dzisiejszej Ewangelii
w kontekĞcie powoáania kapáaĔskiego. Bóg spojrzaá na powoáanych
z miáoĞcią i zaprosiá do podąĪania za
Nim. RzeczywiĞcie trzeba byáo zostawiü dom rodzinny, swoje plany, Ğwieckie studia, pragnienie zaáoĪenia rodziny, posiadania dzieci, aby iĞü za
Jezusem. Trzeba dojrzewaü do tego
wyboru przez lata formacji, a potem

przez caáe Īycie. Kto nie jest w peáni
Ğwiadomy, Īe aby sáuĪyü Bogu musi
zrezygnowaü z wielu przyjemnoĞci
i Īycia towarzyskiego, a szczególnie
bliskoĞci Īony i dzieci, ten nigdy
nie bĊdzie w peáni szczĊĞliwy na drodze kapáaĔstwa. Na tej drodze trzeba
siĊ takĪe uczyü siĊ panowania nad
pragnieniem posiadania dóbr doczesnych; zakonnicy skáadają Ğluby

ubóstwa, a kapáani diecezjalni, choü
tego nie czynią, to jednak powinni staraü siĊ o okieáznanie pragnienia bogactwa – gdyby ktoĞ takim pragnieniem siĊ kierowaá, takĪe nie odpowie
wáaĞciwie na miáujące wejrzenie
Chrystusa. Owszem, dobra doczesne
są potrzebne, aby Īyü, aby mieü poĪywienie, ubranie i dach nad gáową,
aby mieü siĊ czym poruszaü (takĪe
w celach duszpasterskich), lecz nigdy
nie mogą staü siĊ celem dziaáania
i pracy kapáaĔskiej.
DoĞwiadczam w codziennym
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Īyciu niejednokrotnie, Īe sáowa
Chrystusa w peáni siĊ sprawdzają.
Choü nie mam wáasnych dzieci
ani domu (mieszkanie na plebanii
jest jedynie w chwilowym uĪywaniu),
to przecieĪ mam gdzie mieszkaü, co jeĞü
i doĞwiadczam wiele ĪyczliwoĞci od ludzi spotkanych na „drodze posáugiwania”, od dorosáych, a takĪe od dzieci. To jakby „stokroü wiĊcej braci,
sióstr, matek i dzieci” niĪ posiada ktoĞ
w konkretnej rodzinie. Bywają
teĪ chwile smutniejsze, ale przecieĪ
sam Jezus mówiá, Īe pielgrzymujemy
„wĞród przeĞladowaĔ”. W sumie
tym, którzy idą za Jezusem, niczego
rzeczywiĞcie nie brakuje, a w perspektywie wiecznoĞci czeka na nich
niewyobraĪalna nagroda.
Wzorem wyboru Jezusa i wiernoĞci temu powoáaniu jest dla nas Jan
Paweá II. DziĞ wspominany tĊ postaü,
bo to „dzieĔ papieski”, a sáowa
o opuszczeniu wszystkiego z dzisiejszej Ewangelii jakĪe bardzo harmonizują z jego Īyciem. On potrafiá rzeczywiĞcie opuĞciü „wszystko”, zrezygnowaü z kariery i pokus Ğwiata,
a wszystkie zdolnoĞci poĞwiĊciü
na chwaáĊ Pana. Bardzo bolesne
byáo chyba poĪegnanie ukochanej
Ojczyzny, piĊknych gór i jezior,
oraz przyjacióá w chwili wyboru na stolicĊ Piotrową, jednak i to podjąá z wiarą w BoĪą mądroĞü i miáoĞü. I nieustannie, przedtem i potem, doĞwiadczaá
w Īyciu bliskoĞci milionów „braci,
sióstr, matek i dzieci”, choü byáy
i bolesne ciosy zazdroĞci i nienawiĞci.
Wypeániáo siĊ wszystko, aby zajaĞniaáo w nim piĊkno ĞwiĊtoĞci. Warto
wspominaü tĊ postaü, warto ją naĞladowaü, warto uczyü siĊ od niego
poĞwiĊcenia wszystkiego dla
Chrystusa.
Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

Pielgrzymując do Matki BoĪej Pocieszenia
w Jodáówce
DziĞ zatrzymamy siĊ w sanktuarium
Matki BoĪej Pocieszenia w Jodáówce.
Rzadko tam bywamy, choü w tamtejszym koĞciele znajduje siĊ obraz
Matki BoĪej, do którego przychodzą
pielgrzymi z róĪnych zakątków naszej
usianej sanktuariami archidiecezji.
Obraz pochodzi z początku XVII
wieku i jest – podobnie jak w wiĊkszoĞci znanych nam przypadków –
dzieáem nieznanego malarza. Dawniej
bowiem nie zwracano uwagi na autora, bądĨ teĪ na
czas powstania, gdyĪ najczĊstszym motywem skáaniającym do malowania obrazów koĞcielnych byáa
chĊü pokornego ukrycia
siĊ, a zwrócenie uwagi na
treĞü obrazu, który malowano na „wiĊkszą chwaáĊ
Boga i NajĞwiĊtszej Maryi
Panny, zawsze Dziewicy”.
ArtyĞcie chodziáo o zwrócenie uwagi na treĞü, a nie
na swoją osobĊ. MyĞlĊ,
Īe to nawet dobrze, bo dziĊki temu obraz nabiera jakiejĞ aury tajemniczoĞci,
nadprzyrodzonego wymiaru. Nas uczy pokory, która
jest miarą wielkoĞci. Jedni
mówią, Īe obraz przywĊdrowaá wraz z Īoánierzami
podczas wojen kozackich
i tatarskich, a miejscem jego
pobytu byá zamek Herburtów w Dobromilu na Ukrainie. Inni są przekonani,
Īe obraz wisiaá na drzewie w pobliĪu
miejscowego Ĩródeáka, z którego moĪna zaczerpnąü nie tylko orzeĨwiającej,
ale i uzdrawiającej wody. W historii
tego obrazu umieszczonej na stronie
internetowej, czytamy: „Cudowna moc
obrazu objawiáa siĊ pewnego lata,
gdy uboga wdowa przyniosáa maáego
synka ukąszonego przez ĪmijĊ. Gorącą modlitwą uprosiáa u Matki BoĪej
zdrowie dla dziecka. Po tym zdarzeniu
nad Ĩródeákiem wzniesiono drewniana kaplicĊ, do której przeniesiony

zostaá obraz. Jego kult stawaá siĊ
coraz gáoĞniejszy”.
Na tym jodáowskim Obrazie o wymiarach 96 na 65 cm, Maryja trzyma
Dzieciątko na lewym rĊku. W roku
1772, a byá to pierwszy rozbiór Polski,
wybudowano nową kaplicĊ przy
Ĩródeáku, a powyĪej koĞcióáek murowany z kamienia. Tam umieszczono
obraz. W kronikach tego sanktuarium
jest zapisane, Īe przybywali tu piel-

grzymi obrządków rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. W roku 1724
biskup przemyski Szembek, wiedząc,
Īe dzieją siĊ tu cudowne znaki, powoáaá specjalną komisjĊ do ich zbadania
jak równieĪ co do otrzymywanych
áask. W 1744 roku kolejny biskup przemyski, Wacáaw Hieronim Sierakowski,
powoáaá nową komisjĊ zlecając jej
badanie cudów. Biskup ten znany
z opisywania koĞcioáów i w tym przypadku w aktach powizytacyjnych
zostawiá opis pierwszej kaplicy, gdzie

byá umieszczony cudowny Obraz
Matki BoĪej Pocieszenia. W roku 1774,
papieĪ Klemens XIV udzieliá odpustu
zupeánego na poniedziaáek i wtorek po
uroczystoĞci Zesáania Ducha ĝwiĊtego tym wszystkim, którzy nawiedzą ten
koĞcióáek i speánią wszystkie wymagania potrzebne do zyskania odpustu.
W latach póĨniejszych odpust zostaá
zredukowany do jednego dnia.
Bá. papieĪ Pius IX ustanowiá odpust
Matki BoĪej Pocieszenia
na ostatnią niedzielĊ sierpnia. W roku 1870 zakoĔczono budowĊ obecnego
koĞcioáa. W roku 1907
Ğw. Józef Sebastian Pelczar, jako ówczesny biskup
przemyski, konsekrowaá
ten koĞcióá. Od 1932 roku
zaczĊto czyniü przygotowania do koronacji znajdującego siĊ tam obrazu.
Wojna uniemoĪliwiáa
te starania, które zostaáy
sfinalizowane dopiero
31 sierpnia 1975 roku, za
czasów ks. Stanisáawa Mokrzyckiego. Tego wzniosáego aktu dokonaá ks. kardynaá Karol Wojtyáa, który
w roku 1978 zostaá wybrany na StolicĊ Piotrową
w Rzymie. Po koronacji, jak
czĊsto to siĊ zdarza, kult
Matki BoĪej Pocieszenia w
Jodáówce nabraá nowego
wymiaru. ZaczĊáy tu przybywaü coraz to liczniejsze
pielgrzymki, co zapewne rozdraĪniáo
„nieznanych sprawców”, którzy 22
paĨdziernika 1987 roku, dokonali
zuchwaáej kradzieĪy koron. Nie przerwaáo to kultu Matki BoĪej, gdyĪ juĪ
2 czerwca 1991 roku, Jan Paweá II
podczas pobytu w Rzeszowie powtórnie ukoronowaá ten sáynący áaskami
i cudami obraz. Kroniki tamtejsze
mówią, Īe od roku 1991 zanotowano
tam ponad 90 uzdrowieĔ dobrze
udokumentowanych.
Ks. Andrzej Skiba
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Archidiecezjalna Pielgrzymka
RóĪ ĩywego RóĪaĔca do Haczowa.
7 paĨdziernika 2006 roku, czáonkowie RóĪ ĩywego RóĪaĔca wraz z opiekunem ks. Tomaszem Grzywną wyruszyli na pielgrzymkĊ autokarową do
sanktuarium Matki BoĪej Bolesnej, do
Haczowa. O godzinie 9:45zostaliĞmy
powitani przez ks. Jana SmoáĊ, który
jest duchowym opiekunem RóĪ ĩywego RóĪaĔca. Dobrze, Īe tutaj jesteĞmy
w dzieĔ Matki BoĪej RóĪaĔcowej,
bo dziĊki temu moĪemy umacniaü siĊ
na lepsze jutro, by wzbudziü w nas nadziejĊ na ĞciĞlejsze zespolenie
z Panem Bogiem. Sytuacja Polski wymaga uchwycenia za róĪaniec, by
modlitwą róĪaĔcową wypraszaü áaski
dla KoĞcioáa, Polski. Módlmy siĊ
o mądroĞü dla rządzących, byĞmy
mogli Īyü w Polsce sprawiedliwej.
Po raz pierwszy w Polsce powojennej
mamy prezydenta, premiera, marszaáków Sejmu, Senatu jako ludzi wierzących. RóĪaniec
jest potĊgą, wiĊc
módlmy siĊ za
OjczyznĊ na róĪaĔcu.
O godzinie
10:00 rozpoczĊáa
siĊ uroczysta
Msza ĞwiĊta koncelebrowana
pod przewodnictwem ks. Bpa
Mariana Rojka. HomiliĊ Ksiądz
Biskup rozpocząá od sáów:
Jestem onieĞmielony i zawstydzony, Īe spotykam tak wielką
rzeszĊ czcicieli Matki BoĪej
RóĪaĔcowej. DziĊkujĊ Wam
za obecnoĞü, która umacnia
takĪe moją wiarĊ. Bóg szuka
wspóápracy. Puka do naszych
serc, byĞmy w sposób wolny
odpowiedzieli Mu „tak” (wedáug Jego woli). A my boimy
siĊ otworzyü drzwi naszego serca,
aby konsekwentnie za Nim postĊpowaü. A Bóg stoi i puka do naszych
serc, czeka z cierpliwoĞcią na naszą
odpowiedĨ. CzĊsto jest to przez nas
odrzucane. Ale On wciąĪ na nowo do
nas przychodzi i puka. A my: czy na
Jego pukanie zawsze odpowiadamy
„tak”? Prawdziwa wiara, to nie to
wszystko, co siĊ wie, bo prawdziwa

wiara nie ogranicza dróg, którymi prowadzi nas Pan Bóg. Trzeba Mu
zaufaü i pójĞü z pokorą drogą Maryi,
za Jezusem. RozwaĪając tajemnice
róĪaĔca, prosimy MaryjĊ, Īe potrzebujemy na co dzieĔ Jej siáy, Jej wiary.
Ks. Marian Bocho wygáosiá katechezĊ róĪaĔcową. Mówiá, Īe Ğwiat
wspó áczesny
pogrąĪa siĊ w
ciemnoĞciach,
kiedy to zmaga
siĊ Ğwiatáo
z ciemnoĞcią,
grzech z dobrem. DziĞ zabija siĊ czáowieka
(od nienarodzonych aĪ po
eutanazjĊ). Zabija siĊ dziĞ
czáowieka

i prawdĊ. KaĪda RóĪa róĪaĔcowa i odmówiony róĪaniec, to strumieĔ Ğwiatáa. RóĪaniec zanurza nas w Ğwietle –
w Jezusie. Poprzez róĪaniec strumieĔ
Ğwiatáa przenika tych, który siĊ modlą
i są otwarci na Boga i Jego MiáoĞü.
ĝwiatáo wyszáo z Betlejem i rozchodzi
siĊ przez stulecia po caáym Ğwiecie.
WdziĊczni jesteĞmy papieĪowi Janowi Pawáowi II za tajemnice Ğwiatáa.

Caáy róĪaniec jest modlitwą Ğwiatáa.
„Wy jesteĞcie ĞwiatáoĞcią Ğwiata” –
mówi do nas Jezus Chrystus. MogĊ
byü Ğwiatáem, jeĞli przyjmĊ Chrystusa, jeĞli zanurzĊ siĊ w Jego Ğwietle.
Na róĪaniec z Maryją otwieramy serca na tajemnice Jezusa, aby páonąü
Ğwiatáem Jezusa. DziĞ jest pierwsza
sobota miesiąca. W Fatimie Matka
BoĪa ukazuje drogĊ wiodącą do Chrystusa. Tam prosiáa o modlitwĊ róĪaĔcową. My jako czciciele Matki BoĪej
i róĪaĔca jawimy siĊ jakby Ĩródáa Ğwiatáa. OrĊdzie dzieci z Fatimy ma nas
oĪywiaü, trwaü w naszym Īyciu
i oĞwiecaü nas. Mamy byü Ğwiatáem.
PiĊüdziesiąt lat temu kardynaá
Stefan WyszyĔski wezwaá Naród
do ĝlubów Jasnogórskich, by ratowaü
nas przed ciemnoĞciami wszelkiego
záa i grzechu. Trwajmy na modlitwie
róĪaĔcowej, byĞmy trwali w Jezusie
i Jego Ğwietle. Nie pozwólmy
zgasiü ognia naszej wiary.
Modląc siĊ na róĪaĔcu stajemy siĊ straĪnikami Ğwiatáa.
Obdarzajmy tym Ğwiatáem
máodych i starszych.
AbyĞmy nie chodzili
w ciemnoĞciach, zaĞpiewaliĞmy pieĞĔ
„Wy jesteĞcie na ziemi
Ğwiatáem mym (2 x)
Aby ludzie widzieli dobre
czyny w nas
I chwalili Ojca, który
w niebie jest.
My jesteĞmy na ziemi
Ğwiatáem Twym (2 x)
Aby ludzie widzieli
dobre czyny w nas
I chwalili Ojca,
który w niebie jest.
Matko pomóĪ na ziemi Ğwiatáem byü (2 x)
Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas
I chwalili Ojca, który w niebie jest”.
Po skoĔczonej katechezie róĪaĔcowej i po odmówieniu róĪaĔca Ğw.
uroczystoĞci dobiegáy koĔca.
Po báogosáawieĔstwie udaliĞmy siĊ
w drogĊ powrotną, do swoich domów.
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Peregrynacja obrazu
Matki BoĪej CzĊstochowskiej po naszej parafii
Matka – to najwczeĞniej poznane
przez kaĪdego czáowieka sáowo zawiera najgáĊbszą treĞü. Jest najbliĪsze
kaĪdemu z nas i wypowiadane w najtrudniejszych momentach Īycia, niesie nadziejĊ, mobilizuje i dodaje siá.
Kiedy wszyscy opuĞcili Jezusa, Ona,
Matka, staáa wiernie pod Jego krzyĪem, przez co staáa siĊ Matką wszystkich ludzi. Maryja od samego początku otoczyáa matczyną opieką
Apostoáów i wszystkie BoĪe dzieci.
Czujemy Jej obecnoĞü i macierzyĔską
troskĊ, zwáaszcza w chwilach trudnych, w osamotnieniu i w bezradnoĞci.
W Jej wstawiennictwo i pomoc
wierzymy. Do Niej siĊ uciekamy, kiedy nas wszystko zawodzi. Jak pisaá
Jan LechoĔ: „W Nią wierzy nawet taki,
który w nic nie wierzy”. Nie ma na Ziemi takiej matki, która nie zaznaáa bólu
matczynego serca i nie ma takich ludzi, którzyby w swoim Īyciu nie mieli
trosk, bolesnych chwil, których Īycie
kaĪdego dnia niesie tak wiele. Do kogo
páynąá wtedy bolesne skargi, czyjego
imienia wzywamy, kto pocieszy i pomoĪe, jak nie Maryja? Bo tylko Ona
rozumie ludzkie nieszczĊĞcia i trwogĊ. Rozumie, bo jest Matką Bolesną –
wszyscy, co drogą zdąĪacie, przyjrzyjcie siĊ, patrzcie, czy jest boleĞü
podobna do tej, co mnie przytáacza
(Lm 1, 12).
W Ewangelii Maryja jest Matką
KoĞcioáa, Kobietą, przez którą Sáowo
staáo siĊ Ciaáem i zamieszkaáo miedzy
nami. Jest Matką wszystkich naĞladowców i przyjacióá Jej Syna, Matką
wspólnot, ludów i narodów. Jest Tą,
która pociesza i podnosi na duchu,
jest matką samotną Īyjącą z zasiáku,
jest cieniem ludzi starych, zamkniĊtych w domach starców lub pozostawionych na ulicy, uĪala siĊ nad ofiarami niesprawiedliwoĞci, przemocy,
egoizmu i przeĞladowania. Najbardziej
troszczy siĊ o tych, którzy dzielą z Nią
doĞwiadczenie ubóstwa, nĊdzy, cierpienia i niesprawiedliwoĞci. Sama Īyáa
w nĊdzy, wĞród przemocy, w cieniu
rzezi, przeĞladowaĔ i zna potrzeby tej
Ziemi i wie, co jest konieczne do Īy-

cia. Przybywa na ZiemiĊ, by przypomnieü nam o tych, którzy potrzebują najwiĊcej uwagi i troski,
o sáabych, chorych, starszych, odrzuconych, gáodnych, o tych którzy cierpią i są wyzyskiwani
i pragnie, abyĞmy dla nich otwierali swe serca.
Przybyáa i do nas, do naszej
parafii w dniach 27-28 lipca 2003
roku w Znaku CzĊstochowskiego
Obrazu. Polska naleĪy do czoáówki narodów wyróĪniających siĊ
szczególnym naboĪeĔstwem do
NajĞwiĊtszej Maryi Panny, to teĪ
byáa to dla nas podniosáa chwila,
na którą czekaliĞmy z gáĊboką wiarą i gorącą miáoĞcią do naszej Pani.
Do spotkania przygotowaliĞmy
siĊ poprzez modlitwĊ, rekolekcje
i sakrament pokuty. Byáy skáadane przyrzeczenia abstynenckie
z wpisem do KsiĊgi trzeĨwoĞci,
a takĪe tak zwane Dary duchowe,
które wierni podejmowali. Zostaáy záoĪone jako dar oátarza podczas Mszy
ĝwiĊtej na rozpoczĊcie Nawiedzenia.
Maryja przybyáa do nas, by okazaü
caáą swą troskliwoĞü i matczyną miáoĞü,
by byü dla nas Gwiazdą, która rozĞwietla i ukazuje bezpiecznie prowadzącą
drogĊ do Ojca. Maryja oczekuje miáoĞci i modlitwy peánej gáĊbokiej wiary.
Ofiarujmy Jej modlitwĊ, jak równieĪ
naszą pracĊ, cierpienia, a nawet przykroĞci, których doznajemy od ludzi,
a moĪe nawet od najbliĪszych. Nie bójmy siĊ kochaü Maryi. MiáoĞü do niej
jednoczy nas z Jej Synem, wskazuje
do Niego drogĊ i pomaga w pogáĊbianiu wiary.
PrzedáuĪeniem tych radosnych
chwil spotkania z Matką jest Maáa
Peregrynacja, . Dom, który nawiedza
Matka NajĞwiĊtsza w Znaku Jasnogórskiego Obrazu znajduje siĊ pod
Jej szczególną opieką, jest cząstką
Królestwa Maryi na polskiej ziemi.
Czy nie otworzymy Jej naszych domów, czy nie bĊdzie dla Niej miejsca
w naszych sercach? Jednak nie
wszystkie drzwi otworzyáy siĊ przed
Tobą, Królową Rodzin, a w wielu sercach zabrakáo miejsca dla Ciebie.

Rys. à. Rocha

Maryjo, która odwiedzasz naszedomy, báogosáaw tych, którzy CiĊ
przyjmują, obdarz áaskami, zachowaj
od smutków i nieszczĊĞü i uproĞ
u Boga zbawienie duszy w wiecznoĞci. Zachowaj równieĪ tych, którzy
z powĞciągliwoĞcią odnoszą siĊ do
Twojego wizerunku.
Styczniowa: Bogurodzica
W lutym: Gromniczną zwana
Marcowa: Panna pokorna
Z obrazu zwiastowania
Kwietniowa: Dobrej Rady
Czekasz swojego miesiąca
W czerwcu: Zapatrzona
W NajĞwiĊtsze Serce Syna
Lipcowa:Jagodna, Szkaplerzna,
RadoĞci naszej przyczyna
Sierpniowa: WniebowziĊta, P a n i
CzĊstochowska Pielgrzymujesz z bukietem Zióá i kwiatów przez PolskĊ
WrzeĞniowa: Siewna Matka
Pilnujesz urodzaju
PaĨdziernikowa: Z róĪaĔcem
Idziesz po caáym kraju
Listopadowa: SiĊ wstawiasz
Za dusze w czyĞücu cierpiące
Grudniowa:Niepokalana
JesteĞ czekająca.
Opr. Maria Patronik
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28 Niedziela zwykáa – 22.10.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe odprawimy dziĞ o godzinie 17:00. Zapraszamy wszystkich chĊtnych.
2. Od dziĞ rozpoczynamy TydzieĔ
Misyjny. PamiĊtajmy o misjach w naszych modlitwach. Dzisiejsza skáadka
przeznaczona jest na misje.
3. Dzisiaj jest DzieĔ Papieski, który
przeĪywamy pod hasáem „Jan Paweá
II – Sáuga Miáosierdzia”. Po kaĪdej
Mszy ĞwiĊtej zbieramy ofiary do puszek na stypendia dla uzdolnionej máodzieĪy. Jutro zaĞ przypada 28 rocznica wyboru na StolicĊ Piotrową ks.

To juĪ tylko piĊü dni pozostaáo do Rekolekcji Ewangelizacyjnych, które jak dobrze wiemy odbĊdą siĊ w naszej parafii w dniach
20-22 paĨdziernika. MáodzieĪ przez
kilka dni pukaáa do Waszych
mieszkaĔ drodzy Parafianie i wrĊczaáa Warn zaproszenia. BĊdą to
czyniü jeszcze w tym tygodniu do
Ğrody. Jednak jesteĞmy Ğwiadomi,
Īe wielu z Was nie byáo wówczas
w mieszkaniu z róĪnych przecieĪ
powodów. Dlatego bardzo prosimy, aby pobraü sobie juĪ osobiĞcie te zaproszenia, które są wyáoĪone przy wyjĞciu z KoĞcioáa.
Serdecznie Was kochani zapraszamy, aby pogáĊbiü swoją wiarĊ. Dzisiaj po kaĪdej Mszy ĝw. podczas
ogáoszeĔ dadzą Ğwiadectwo
o swoim przeĪyciu z takich
rekolekcji maáĪonkowie z KrĊgu
Domowego KoĞcioáa. Prosimy
o wsparcie modlitewne.
ĝw. Ignacy AntiocheĔski

kardynaáa Karola Wojtyáy – Jana Pawáa II. Zapraszamy na wieczorną MszĊ
ĞwiĊtą, na modlitwĊ o rycháą beatyfikacjĊ tego Sáugi BoĪego.
4. We ĞrodĊ – ĞwiĊto Ğw. àukasza,
patrona SáuĪby Zdrowia. Zapraszamy
wszystkich związanych z posáugą chorym, starszym, cierpiącym, na wieczorną MszĊ ĞwiĊtą. W przyszáą niedzielĊ
po kaĪdej Mszy ĞwiĊtej zbieraü bĊdziemy datki na rzecz naszego szpitala, dla
Szpitalnego Oddziaáu Ratunkowego,
który chroni i przywraca najcenniejszy dar – zdrowie i Īycie ludzkie.

ĝw. Jadwiga ĝląska

Intencje w tygodniu
16-22.10.2006 r.
Poniedziaáek, 16.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.)
7.00 + Bogumiáa Polna.
7.30 + Zbigniew Polit.
8.00 + Janina.
18.00 1. o Īywą wiarĊ, peániĊ áask Ducha
ĝwiĊtego, o zdrowie duszy i ciaáa dla czáonków grupy O. Pio, ich rodzin oraz kapáanów pracujących w parafii.
2.+ Jadwiga Dąbrowska od Rodziny Radia
Maryja.
3. + Karol Marcin ĝwietlik.
Wtorek, 17.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Józef, Helena JasiĔscy; Florentyna.
Jan CzerwiĔscy.
7.30 + Edward.
8.00 + Andrzej, Maria.
18.00 1. + Ks. Marian Burczyk.
2. + Jan, Maria, Tadeusz, Stanisáawa (f),
Andrzej.
3. + Helena 6 r. Ğm. i ++ z rodziny.
ĝroda, 18.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Katarzyna i Aldona.
7.30 za dusze w czyĞücu cierpiące.
8.00 .........................................................
18.00 1. w intencji pielgrzymujących do
LudĨmierza i Zakopanego.
2. + Alojzy i Zofia Biega; + Mariusz Hulewicz.
3. + + Jadwiga, Michaá, Marian Jakubowscy.
Czwartek, 19.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Romana (f) Dziuban 10 r. Ğm.
7.30 + Wáodzimierz 16 r. Ğm.
8.00 ............................................................
18.00 1. + Bogumiáa Polna.
2. + Edward.
3. + Stanisáaw Lipka od siostry.
Piątek, 20.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 o báogosáawieĔstwo BoĪe dla Zofii i jej
rodziny.
7.30 + Józef.
8.00 .........................................................
18.00 + Roman Mackiewicz 7 r. Ğm.
2. + Stanisáaw, Helena i ++ z rodziny.
3. + Zofia
Sobota, 21.10
6.30+ Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.)
7.00 + Janina Pach.
7.30. o zdrowie dla p. dra Bogdana Tomasiewicza.
8.00 .........................................................
18.00 1. + Urszula Harajda.
2. + Felicja Adamska 1 r. Ğm.
Niedziela, 22.10
6.30 Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
8.00 dziĊkczynna w 45- tą rocznicĊ maáĪeĔstwa dla Ireny i Mirosáawa z proĞbą
o dalsze báogosáawieĔstwo dla nich i ich
rodziny.
9.30 + Piotr i Wilhelmina.
11.00 za parafian.
12.30 dziĊkczynna w 15 rocznicĊ maáĪeĔstwa Anny i Krzysztofa z proĞbą o dalsze
báogosáawieĔstwo.
16.00 + Jerzy 8 r. Ğm.
17.00 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe.
18.00 dziĊkczynna z proĞbą o BoĪe báogosáawieĔstwo dla Stanisáawa.
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W Jezusowej
szkole modlitwy

Pod tym hasáem, od 6 do 8 paĨdziernika máodzieĪ naleĪąca do Eucharystycznego Ruchu Máodych w naszej parafii przeĪywaáa swoje
dni skupienia w oĞrodku rekolekcyjnym w Domaradzu.

w codziennoĞci są animatorkami dzieci naleĪących do máodszej grupy.
MiĊdzy nami znalazáo siĊ takĪe dwóch
rodzynków, którzy jednak byli bardzo
potrzebni. W tych szczególnych
dniach towarzyszyá nam i podprowadzaá do Jezusa ks. Paweá Samborski
z Rzeszowa.
Kim dla mnie jesteĞ Panie?
Na to pytanie w ciągu tych
trzech dni miĊdzy innymi staraliĞmy
siĊ odpowiedzieü poprzez konferencje,
spotkania w grupach, pochylenie siĊ
nad Sáowem BoĪym, wyciszenie,
modlitwĊ, a przede wszystkim przez
spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. Pochylając siĊ nad modlitwą
Jezusa, Maryi, apostoáów, proroków

ba najpierw samemu czerpaü od najlepszego Nauczyciela. Nie zabrakáo
równieĪ Ğpiewu i wspólnej zabawy wedle powiedzenia, Īe kto Ğpiewa ten
dwa razy siĊ modli. Wierzymy, Īe to,
co zyskaliĞmy w ciągu tych dni
bĊdziemy teraz realizowaü w codziennoĞci, w której stawia nas Bóg.
Kim dla mnie jesteĞ Panie?
Nadzieją, z którą siĊ czeka?
Páaczem MiáoĞci na sianie?
Drogą do Boga – Czáowieka?
Wiarą, która boli?
Czy bólem, przez który siĊ wierzy?
Próbą siá, mĊstwa, woli?
Smakiem wieczornych pacierzy?
Obietnicą, co przyjdzie niebawem?
Rozpostartym nad gáową báĊkitem?

Na początku z caáego serca dziĊkujemy Ks. Proboszczowi Andrzejowi Skibie, gdyĪ bez jego ĪyczliwoĞci
i wsparcia nie byáoby to moĪliwe. Serdeczne Bóg zapáaü!
Rekolekcje te miaáy na celu jeszcze gáĊbszą formacjĊ dziewcząt, które

Starego Testamentu, kaĪdy z uczestników próbowaá odnaleĨü swoje miejsce, swój wzór. PoniewaĪ aby móc
innym dawaü trzeba najpierw samemu
napeániü siĊ Jezusową mocą, miáoĞcią... jednym sáowem Jego Duchem.
Aby byü prawdziwym Ğwiadkiem trze-

Przykazaniem?
Historią?
Prawem?
Barankiem
za mnie zabitym?
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Posáuga ks. Antoniego PorĊbskiego
(C.d. z poprzedniego numeru)
Podobne dziaáania dotyczyáy kolejnych wywáaszczeĔ, tym razem nie na
CentralĊ MiĊsną, ale na rzecz PaĔstwowej Centrali Drzewnej1 . Procedura byáa taka sama jak w przypadku Centrali MiĊsnej, dlatego w tym miejscu
zostanie to opuszczone, gdyĪ lektura
tych decyzji nie jest zbyt pociągająca.
Byáy kolejne pisma naszpikowane ustawami, paragrafami, przepisami, kolejne odwoáania, co skutkowaáo odszkodowaniem w wysokoĞci 3.798 zá i 60
gr.2 . Okazaáo siĊ, Īe byáa to suma zaniĪona, dlatego Parafia wniosáa odwoáanie od orzeczenia Prezydium WRN
w Rzeszowie, Wydziaáu Spoáeczno –
Administracyjnego, z dnia 22 marca
1955 roku, o odszkodowaniu za wywáaszczenie nieruchomoĞci3 . Termin
rozprawy odszkodowawczej wyzna-

czono na dzieĔ 13 kwietnia 1955 roku,
w Rzeszowie. Kuria Biskupia poleciáa, aby ks. Proboszcz nie jechaá na rozprawĊ, ale skierowaá odpowiednie
pismo motywujące swoją nieobecnoĞü4 . W piĞmie tym ks. PorĊbski powtórzyá swoje Īądania domagając siĊ
przyznania „odpowiedniej dziaáki zamiennej”5 . Werdykt Sądu brzmiaá negatywnie, jak w wiĊkszoĞci tego typu
przypadków: „Wniosku RzymskoKatolickiego Probostwa w Sanoku
o przyznanie mu odszkodowania
w postaci nieruchomoĞci zamiennej,
w zamian za wywáaszczoną nieruchomoĞü nie uwzglĊdnia siĊ”6 . Sąd uznaá,
Īe skoro Parafia nadal posiada nieruchomoĞü rolną o powierzchni ponad
17 ha, nie przysáuguje juĪ jej dziaáka
zamienna. Jak moĪna nazwaü takie
prawo? Prawo záodziejskie.

Ks. bp Franciszek Barda poleciá ks.
PorĊbskiemu, aby ten odwoáaá siĊ od
powyĪszego orzeczenia, bowiem „probostwo w Sanoku nie ma ani poáowy
gospodarstwa 50 ha zagwarantowanego ustawą z dnia 20.03.1950 r.,
a grunt ten jest przeznaczony na
utrzymanie ksiĊĪy pracujących przy
parafii”7 .
Ks. PorĊbski znowu pisze odwoáanie
„Do Odwoáawczej Komisji Wywáaszczeniowej”8 , przytaczając znaną argumentacjĊ.
A wyrok nadal brzmiaá – wiadomo
jak – „Odwoáawcza Komisja Wywáaszczeniowa przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po rozpatrzeniu
na posiedzeniu w dniu 6 marca 1956 r.
odwoáania Probostwa Rzymsko Katolickiego w Sanoku (...) postanowiáa
odwoáania nie uwzglĊdniü i zaskarĪone orzeczenie utrzymaü w mocy”9 .
Takie sentencje obok Parafii otrzymaáy zakáady pracy, które przejĊáy grunta
plebaĔskie, a to: PaĔstwowa Centrala
Drzewna, PrzemyĞl, ul. Mnisza oraz
Rzeszowskie OkrĊgowe PrzedsiĊbiorstwo Obrotu ZwierzĊtami RzeĨnymi,
Rzeszów. Tu podarujemy sobie pokrĊtne uzasadnienie. Jakby klamrą zamykająca caáą sprawĊ byáa pieczĊü
sáowna: „Decyzja niniejsza jest ostateczna”.
Tym podobnych spraw byáo jeszcze kilka, ale w tym miejscu naleĪaáoby juĪ skoĔczyü z chodzeniem do sądów, szukaniem swoich racji, bo ich
nikt nie przyzna. W stosunku do KoĞcioáa, do jego wáasnoĞci, wszystko
byáo na NIE.
Kapáani pracujący w parafii
Przemienienia PaĔskiego
w latach pasterskiej posáugi
ks. proboszcza Antoniego PorĊbskiego (1939 – 1967).

Na podstawie zachowanych dokumentów nie ma moĪliwoĞci, aby dokáadnie odtworzyü datĊ przyjĞcia
i przejĞcia na kolejną placówkĊ duszpasterską poszczególnych ksiĊĪy wikariuszy czy katechetów. Byü moĪe
w tym katalogu kapáanów tu pracują-
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cych znajdą siĊ jakieĞ luki. Tu zostaną
podane tylko daty przyjĞcia do parafii, o ile są one pewne. W kilku przypadkach zostaną podane takĪe daty
przeniesienia na inną parafiĊ.
W innych przypadkach pozostaną tylko same nazwiska, nawet bez imienia,
gdyĪ nie ma podanego:
1. Józef WiĞniowski
2. Andrzej Moskal
3. Wáadysáaw Skalny, (?)
4. Woáek – Wacáawski
5. Wáadysáaw Zubek
6. Stanisáaw Lechowicz
7. Szewczyk
8. Andrzej Kostka, 1940
9. Antoni Szymczak, 1940
10. Henryk CieĞlicki, 1941
11. Stanisáaw àuksik, 1941
12. Edward ĝwist, 1941
13. Paweá JĊkot, 1942
14. Franciszek Witeszczak
15. Andrzej CzyĪ
16. Jan Zwil, 1943 - 1950
17. Jan MikoĞ, 1946
18. Ludwik DyszyĔski, 1946
19. Bronisáaw Szczupak, 1947
20. Zygmunt Gąsiorek, 1947
21. Jan Zwil, 1949
22. Jan Wójtowicz, 1950

23. Zygmunt Koáton, 1950
24. Stanisáaw SzczepaĔski, 1954
25. Wáadysáaw ĝwistowicz, 1955
26. Kazimierz Trygar, 1955 - 1957
27. Bronisáaw Twardzicki, 1957
28. Edward Stochla, 1958 - 1959
29. Czesáaw Wojnar, 1958
30. Tadeusz Szajnowski, 1959 - 1962
31. Wáadysáaw Janowski, 1959 - 1960
32. Jan Kozioá, 1958 - 1960
33. Janusz Kawalec, 1959 – 1960
34. Julian Soátys, 1960 - 1961
35. Józef Matuáa, 1960 - 1966
36. Tadeusz Cisek, 1960 – 1962
37. Stanisáaw Matuáa (?) - 1963
38. Stanisáaw Ujda, 1961
39. Antoni Wawrzyszko, 1961
40. Eugeniusz ĝpiewla, 1961
41. Emil Borowiec, 1961 - 1963
42. Tadeusz Preiss, 1962 - 1964
43. Stanisáaw Turek, 1963 - 1965
44. Jan Maziarz, 1963 - 1965
45. Michaá Kochman, 1964 1965
46. Wáadysáaw Kenar, 1964
47. Wáadysáaw Stanek, 1965
48. Jan WierzbiĔski, 1965
49. Wáadysáaw Wáodarczyk, 1965
50. Wáadysáaw Szypuáa, 1966
Ks. Andrzej Skiba

1 Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Rzeszowie, Wydziaá
Spoáeczno – Administracyjny,
Rzeszów, dnia 4.03.1955; Nr S.A. II-2/
59/52. Podpisaáa zastĊpczyni
przewodniczącego Prezydium,
Helena Sobko.
2 Prezydium WRN w Rzeszowie, z dnia
22.03.1955; L. S.A.II.2/59/52.
3 Urząd Parafialny, Sanok, dnia
28.03.1955; L. 79/55.
4 Kuria Biskupia, PrzemyĞl, dnia
07.04.1955; L. 1361/55.
5 Urząd Parafialny, Sanok, dnia
7.04.1955.
6 Prezydium WRN w Rzeszowie, Wydziaá Spoáeczno – Administracyjny,
Rzeszów, dnia 6.05.1955; L: S.A. II.252/52. Podpisaá czáonek Prezydium
WRN, Mieczysáaw Kaczor.
7 Kuria Biskupia, PrzemyĞl, dnia
9.05.1955; L. 1823/55.
8 Urząd Parafialny, Sanok, dnia
12.05.1955; L. 108/55.
9 Odwoáawcza Komisja Wywáaszczeniowa, Rzeszów, dnia 6.03.1956;
C.K.W. 18/56 oraz C.K.W. 48/55.. Dokumenty te podpisaá mgr Józef Winson, przewodniczący Skáadu Orzekającego.

NajwaĪniejsze wydarzenia parafii
Przemienienia PaĔskiego, w Sanoku,
na podstawie OgáoszeĔ parafialnych
z lat 1942 – 1967.
Tytuá wskazuje, Īe bĊdą to najwaĪniejsze wydarzenia z Īycia naszej,
sanockiej parafii. Trudno byáoby
pisaü o naboĪeĔstwach, które
powtarzają siĊ co tydzieĔ czy raz
w miesiącu. Trzeba jednak zauwaĪyü,

Īe byáoby ciekawie odczytując ducha
tamtych czasów. Wiele osób to
jeszcze pamiĊta, czasy wojny,
powojenne, a wreszcie czasy Soboru
WatykaĔskiego II. W tamtych latach
powoli nastĊpowaáy przemiany,

które nabraáy przyĞpieszenia w czasie
posoborowym. Tym jednak zajmą
siĊ pewno inni (przynajmniej moĪna
mieü taką nadziejĊ).
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(C.d. ze s. 9)
ROK 1942
1.11 – ZachĊta do spowiedzi i Komunii ĞwiĊtej oraz do licznego udziaáu w
UroczystoĞci Wszystkich ĝwiĊtych;
29.11 – 1 Niedziela Adwentu – roraty
o godzinie 7:00. Wieczorem obowiązuje zaciemnienie i zarządzenia
oszczĊdnoĞciowe prądu. Nowenna do
Niepokalanej. Apel o przystĊpowanie do spowiedzi przed BoĪym Narodzeniem.
08.12 – UroczystoĞü Niepokalanego
PoczĊcia NMP – Msze ĞwiĊte jak
w dzieĔ powszedni. We wtorki byáo
naboĪeĔstwo do Ğw. Antoniego.
25.12 – Pasterka o godzinie 6 rano!
31.12 – ZakoĔczenie Starego Roku.
W mijającym roku rozdano 21 463 tys.
Komunii ĞwiĊtej.
ROK 1943
06.01 – Trzech Króli; Msze ĞwiĊte jak
w dzieĔ powszedni.

02.02 – Matki BoĪej Gromnicznej – porządek Mszy ĞwiĊtych jak w dzieĔ zwykáy.
28.02 – W hali miejskiej „zebranie
wszystkich rolników i posiadaczy
gruntów”.
10.03 – ĝroda Popielcowa – posypanie gáów popiáem tylko przed jedną
Mszą ĞwiĊtą. ZachĊta do udziaáu
w Drodze krzyĪowej i Gorzkich ĩalach.
28.03 – Bezzwáocznie oddaü kontyngent ziemniaków, bo bĊdą wysokie
kary!
11.04 – SpowiedĨ byáa podzielona na
dwa dni. W dniu pierwszym spowiedĨ
paĔ i panien; w dzieĔ drugi panów
i máodzieĔców – zapowiadaá ks. PorĊbski przed Wielkanocą, od godziny
15.30 do póĨna wieczorem! Apeluje,
aby spowiedzi nie odkáadaü na WIELKI TYDZIEē, bo wtedy kapáani maja
bardzo wiele innych zajĊü!
18.04 – Niedziela Palmowa; ĞwiĊcenie
palm tylko na sumie.
22.04 – Wielki Czwartek – Msza ĞwiĊta o godzinie 8:30, a po niej przenie-

sienie Pana Jezusa do Ciemnicy.
23.04 – Wielki Piątek – ceremonie wielkopiątkowe – godzina 8:30.
24.04 – Wielka Sobota – naboĪeĔstwo
rozpocznie siĊ o godzinie 7:30. Rezurekcja w tym samym dniu o godzinie
18:00. Porządek naboĪeĔstw Wielkiego Tygodnia byá wywieszony w gablotce parafialnej.
03.06 – Wniebowstąpienie PaĔskie –
porządek Mszy ĞwiĊtych – jak w dni
powszednie!
W związku z UroczystoĞcią Zesáania
Ducha ĝwiĊtego – 40 – godzinne naboĪeĔstwo. Adoracja NajĞwiĊtszego
Sakramentu. ProĞba o przynoszenie
Īywych kwiatów do przyozdabiania
oátarzy.
24.06 – BoĪe Ciaáo; zakaz wáadz okupacyjnych: Msze ĞwiĊte bĊdą jak
w dzieĔ powszedni Procesja – w najbliĪszą niedzielĊ po tej UroczystoĞci.
W oktawie BoĪego Ciaáa - procesje
po koĞciele.
04.07 – NaboĪeĔstwo dla wojska.
Innym wstĊp wzbroniony!
29.09 – Przypomnienie o obowiązku
oddawania zboĪa, bo są wielkie
problemy z wyĪywieniem.
26.09 – Przypomnienie o ĞwiĊcie
Matki BoĪej RóĪaĔcowej. W parafii
istnieje Bractwo RóĪaĔcowe. Procesja
do piĊciu oátarzy.
03.10 – „W kramiku pod chórem jest
jeszcze pewna iloĞü relikwii ĞwiĊtej
Teresy do rozdania kaĪdemu, kto
zechce. Opáaty nie ma za to Īadnej”.
Są teĪ szkaplerze karmelitaĔskie.
Ksiądz proboszcz ma wáadzĊ przyjmowania do szkaplerza.
24.10 – Apel o zachowanie „porządku
publicznego i bezpieczeĔstwa spoáecznego”.
01.11 – UroczystoĞü Wszystkich ĝwiĊtych, porządek Mszy ĞwiĊtych jak
w dzieĔ powszedni!
14.11 – W kramiku pod chórem znajdują siĊ „ksiąĪeczki do naboĪeĔstwa
za dusze zmaráych bardzo piĊkne
w swej treĞci i doborze modlitw”.
19.11 – Msza ĞwiĊta na Ğp. Ks. Bartáomieja Krukara, kaĪdego roku, w rocznicĊ Ğmierci.
21.11 – Swoim krewnym pracującym
w Niemczech wysáaü opáatek wigilijny.
25.12 – Pasterka o godzinie 6 rano.
31.12 – W roku 1943 rozdano 18 927
tys. Komunii ĞwiĊtych.
(C.d.n.)
Ks. Andrzej Skiba
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Medytacje z muzyką sakralną
J. Yngwe - Missa
R Mendelssohn-Bartholdy - Motety op. 78
H. M. Górecki - Amen op. 34
J. Rutter - Requiem
Aleksandra Szafir - sopran, Aleksandra Kalicka - mezzosopran, àukasz Nowak - tenor,
Jarosáaw RabarzyĔski - bas, Karolina Kasprzyk - sopran, Anna Sadowska - mezzosopran,
Juliusz Krzysteczko - baryton, Piotr Strzodka - tenor
Chór Kameralny, zespóá instrumentalny Opery ĝląskiej pod dyrekcją Anny Tarnowskiej

Chór Kameralny Opery ĝląskiej zostaá utworzony w 2006 roku przez chórmistrza tej instytucji, AnnĊ Tarnowską, do realizacji konkretnych
projektów - koncertów z repertuarem
utworów a1 cappella i i wokalno - instrumentalnych. Chór tworzą artyĞci
zawodowego zespoáu Opery ĝląskiej
- o bogatej i dáugiej tradycji wykonawczej, gáównie oper i operetek, oraz
Chóru przy Operze dziaáającego od
2003 roku, którego celem jest przygotowywanie máodych adeptów wokalistyki. Zespóá ten wspóápracuje takĪe
przy realizacji duĪych dzieá operowych.
W 2005 roku, przy aprobacie

Dyrektora Tadeusza Serafina,
oba chóry po raz pierwszy prygotowaáy program koncertu af cappella záoĪonego z polskich i zagranicznych
kolĊd oraz pastoraáek. Pomysá wykonywania repertuaru poza operowego
przez chóry Opery ĝląskiej okazaá siĊ
trafny. Przyniósá sukces zarówno
artystyczny, jak i marketingowy.
JuĪ w kwietniu 2006 r. oba zespoáy
w obsadzie kameralnej zaprezentowaáy Motety op. 78 Feliksa Mendelssohn 1 a - Bartholdy’ego, Missa
J. Yngwe oraz Requiem J. Ruttera podczas koncertów poĞwiĊconych
Janowi Pawáowi II - In memoriam.
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Ku pamiĊci.
27 kwietnia tego roku minĊáa
tragiczna i przygnĊbiająca 50-ta rocznica narzucenia Polsce, w warunkach
terroru sowieckiego, ustawy aborcyjnej. To wáaĞnie tego dnia w 1956 roku
marionetkowy sejm PRL przegáosowaá
ustawĊ dopuszczającą przerywanie
ciąĪy, czyli zabijanie poczĊtych dzieci.
Polscy komuniĞci w ten sposób

zrealizowali zbrodniczą dyrektywĊ
W. I. Lenina: „domagaü siĊ bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw
Ğcigających sztuczne poronienie”.
Ustawa ta obowiązywaáa do stycznia
1993 roku. Wówczas to Sejm RP
anulowaá ustawĊ aborcyjną i wprowadziá nową, juĪ w znacznym stopniu
chroniącą Īycie poczĊtych dzieci.
Ta bolesna rocznica niech bĊdzie
okazją do refleksji nad
spustoszeniem,

jakiego w spoáeczeĔstwie polskim dokonaáa ta nieludzka ustawa. Jej prawie
40 letnie funkcjonowanie spowodowaáo Ğmierü milionów poczĊtych dzieci,
zniszczyáo zdrowie psychofizyczne
wielu kobiet, doprowadziáo do olbrzymiej iloĞci ludzkich tragedii, spowodowaáo znaczną degradacjĊ etosu Ğrodowisk medycznych oraz do zaáamania
siĊ przyrostu demograficznego.
Wielki myĞliciel wáosko-niemiecki
Romano Guardini pisaá: „Czáowiek nie
jest nietykalny dlatego, Īe Īyje. Z tego
tytuáu, bowiem i zwierzĊ byáoby nietykalne, jako Īe i ono Īyje. ĩycie ludzkie
jest nienaruszalne, poniewaĪ jest
Īyciem osoby. To wáaĞnie owo bycie
osobą decyduje o godnoĞci kaĪdego
z poszczególna czáowieka. To ono wynosi go ponad Ğwiat rzeczy i czyni podmiotem”.
Budujmy wiĊc cywilizacjĊ
Īycia, o budowanie której tak
czĊsto prosiá i przypominaá
Sáuga BoĪy Jan Paweá II.
Zygmunt ĩyáka
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