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Mk 4, 26

„Jak trudno jest bogatym

wej  do królestwa Bo ego”.
                                                              Mk 10, 23
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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W s owach Piotra: „Oto my opu-
cili my wszystko i poszli my za

Tob ” (Mk 10,28), wypowiedzianych

w kontek cie odrzucenia powo ania

przez bogatego m odzie ca, mo na

dostrzec nut  entuzjazmu i rado ci, ale

tak e odrobin  pró no ci. Jakby mó-

wi c te s owa Piotr chcia  wymusi

pochwa  dla swojego post powania,

dla swojej ofiary wyboru Jezusa. Mo -

na w nich dostrzec tak e pewien al za

doczesnymi przyjemno ciami, które

trzeba by o pozostawi . To s owa cz o-

wieka, który z jednej strony wybra

Chrystusa, ale z drugiej oczekuje za to

sowitej nagrody, jakby zapominaj c,

e to w a nie sam Chrystus jest naj-

wi ksza warto ci . Piotr musia  jesz-

cze d ugo dojrzewa  w szkole Jezusa,

aby rzeczywi cie z serca po wi ci

wszystko dla Niego.

A Pan Jezus rzeczywi cie obiecu-

je wiele. Obiecuje tym, którzy poszli

za Nim, szereg rado ci duchowych

ju  tu na ziemi, z powodu blisko ci

wielu ludzi, do których ucze  zosta-

nie pos any. Jednak to wszystko

b dzie mia o miejsce „w ród prze la-
dowa ” (por. Mk 10,30), czyli b d

i bolesne chwile z powodu cierpie

zadanych przez innych, mo e nawet

przyjació . Prawdziwa nagroda czeka

na nas w niebie; je eli cokolwiek

ofiarujemy Chrystusowi, otrzymamy

od Niego za to niesko czon  nagrod

w yciu wiecznym.

My l  o dzisiejszej Ewangelii

w kontek cie powo ania kap a skie-

go. Bóg spojrza  na powo anych

z mi o ci  i zaprosi  do pod ania za

Nim. Rzeczywi cie trzeba by o zosta-

wi  dom rodzinny, swoje plany, wiec-

kie studia, pragnienie za o enia rodzi-

ny, posiadania dzieci, aby i  za

Jezusem. Trzeba dojrzewa  do tego

wyboru przez lata formacji, a potem

przez ca e ycie. Kto nie jest w pe ni

wiadomy, e aby s u y  Bogu musi

zrezygnowa  z wielu przyjemno ci

i ycia towarzyskiego, a szczególnie

blisko ci ony i dzieci, ten nigdy

nie b dzie w pe ni szcz liwy na dro-

dze kap a stwa. Na tej drodze trzeba

si  tak e uczy  si  panowania nad

pragnieniem posiadania dóbr docze-

snych; zakonnicy sk adaj luby

ubóstwa, a kap ani diecezjalni, cho

tego nie czyni , to jednak powinni sta-

ra  si  o okie znanie pragnienia bo-

gactwa – gdyby kto  takim pragnie-

niem si  kierowa , tak e nie odpowie

w a ciwie na mi uj ce wejrzenie

Chrystusa. Owszem, dobra doczesne

s  potrzebne, aby y , aby mie  po y-

wienie, ubranie i dach nad g ow ,

aby mie  si  czym porusza  (tak e

w celach duszpasterskich), lecz nigdy

nie mog  sta  si  celem dzia ania

i pracy kap a skiej.

Do wiadczam w codziennym

„Opu cili my wszystko…”

yciu niejednokrotnie, e s owa

Chrystusa w pe ni si  sprawdzaj .

Cho  nie mam w asnych dzieci

ani domu (mieszkanie na plebanii

jest jedynie w chwilowym u ywaniu),

to przecie  mam gdzie mieszka , co je

i do wiadczam wiele yczliwo ci od lu-

dzi spotkanych na „drodze pos ugi-
wania”, od doros ych, a tak e od dzie-

ci. To jakby „stokro  wi cej braci,

sióstr, matek i dzieci” ni  posiada kto

w konkretnej rodzinie. Bywaj

te  chwile smutniejsze, ale przecie

sam Jezus mówi , e pielgrzymujemy

„w ród prze ladowa ”. W sumie

tym, którzy id  za Jezusem, niczego

rzeczywi cie nie brakuje, a w perspek-

tywie wieczno ci czeka na nich

niewyobra alna nagroda.

Wzorem wyboru Jezusa i wierno-

ci temu powo aniu jest dla nas Jan

Pawe  II. Dzi  wspominany t  posta ,

bo to „dzie  papieski”, a s owa

o opuszczeniu wszystkiego z dzisiej-

szej Ewangelii jak e bardzo harmoni-

zuj  z jego yciem. On potrafi  rzeczy-

wi cie opu ci  „wszystko”, zre-

zygnowa  z kariery i pokus wiata,

a wszystkie zdolno ci po wi ci

na chwa  Pana. Bardzo bolesne

by o chyba po egnanie ukochanej

Ojczyzny, pi knych gór i jezior,

oraz przyjació  w chwili wyboru na sto-

lic  Piotrow , jednak i to podj  z wia-

r  w Bo  m dro  i mi o . I nieustan-

nie, przedtem i potem, do wiadcza

w yciu blisko ci milionów „braci,

sióstr, matek i dzieci”, cho  by y

i bolesne ciosy zazdro ci i nienawi ci.

Wype ni o si  wszystko, aby zaja nia-

o w nim pi kno wi to ci. Warto

wspomina  t  posta , warto j  na-

ladowa , warto uczy  si  od niego

po wi cenia wszystkiego dla

Chrystusa.

Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

Dzi  zatrzymamy si  w sanktuarium

Matki Bo ej Pocieszenia w Jod ówce.

Rzadko tam bywamy, cho  w tamtej-

szym ko ciele znajduje si  obraz

Matki Bo ej, do którego przychodz

pielgrzymi z ró nych zak tków naszej

usianej sanktuariami archidiecezji.

Obraz pochodzi z pocz tku XVII

wieku i jest – podobnie jak w wi kszo-

ci znanych nam przypadków –

dzie em nieznanego malarza. Dawniej

bowiem nie zwracano uwa-

gi na autora, b d  te  na

czas powstania, gdy  naj-

cz stszym motywem sk a-

niaj cym do malowania ob-

razów ko cielnych by a

ch  pokornego ukrycia

si , a zwrócenie uwagi na

tre  obrazu, który malo-

wano na „wi ksz  chwa

Boga i Naj wi tszej Maryi

Panny, zawsze Dziewicy”.

Arty cie chodzi o o zwró-

cenie uwagi na tre , a nie

na swoj  osob . My l ,

e to nawet dobrze, bo dzi -

ki temu obraz nabiera ja-

kiej  aury tajemniczo ci,

nadprzyrodzonego wymia-

ru. Nas uczy pokory, która

jest miar  wielko ci. Jedni

mówi , e obraz przyw -

drowa  wraz z o nierzami

podczas wojen kozackich

i tatarskich, a miejscem jego

pobytu by  zamek Herbur-

tów w Dobromilu na Ukra-

inie. Inni s  przekonani,

e obraz wisia  na drzewie w pobli u

miejscowego róde ka, z którego mo -

na zaczerpn  nie tylko orze wiaj cej,

ale i uzdrawiaj cej wody.  W historii

tego obrazu umieszczonej na stronie

internetowej, czytamy: „Cudowna moc

obrazu objawi a si  pewnego lata,

gdy uboga wdowa przynios a ma ego

synka uk szonego przez mij . Gor -

c  modlitw  uprosi a u Matki Bo ej

zdrowie dla dziecka. Po tym zdarzeniu

nad róde kiem wzniesiono drewnia-

na kaplic , do której przeniesiony

zosta  obraz. Jego kult stawa  si

coraz g o niejszy”.

Na tym jod owskim  Obrazie o wy-

miarach 96 na 65 cm, Maryja trzyma

Dzieci tko na lewym r ku. W roku

1772, a by  to pierwszy rozbiór Polski,

wybudowano now  kaplic  przy

róde ku, a powy ej ko ció ek muro-

wany z kamienia. Tam umieszczono

obraz. W kronikach tego sanktuarium

jest zapisane, e przybywali tu piel-

grzymi obrz dków rzymskokatolickie-

go i greckokatolickiego. W roku 1724

biskup przemyski Szembek, wiedz c,

e dziej  si  tu cudowne znaki, powo-

a  specjaln  komisj  do ich zbadania

jak równie  co do otrzymywanych

ask. W 1744 roku kolejny biskup prze-

myski, Wac aw Hieronim Sierakowski,

powo a  now  komisj  zlecaj c jej

badanie cudów. Biskup ten znany

z opisywania ko cio ów i w tym przy-

padku w aktach powizytacyjnych

zostawi  opis pierwszej kaplicy, gdzie

Pielgrzymuj c do Matki Bo ej Pocieszenia

w Jod ówce

by  umieszczony cudowny Obraz

Matki Bo ej Pocieszenia.  W roku 1774,

papie  Klemens XIV udzieli  odpustu

zupe nego na poniedzia ek i wtorek po

uroczysto ci Zes ania Ducha wi te-

go tym wszystkim, którzy nawiedz  ten

ko ció ek i spe ni  wszystkie wyma-

gania potrzebne do zyskania odpustu.

W latach pó niejszych odpust zosta

zredukowany do jednego dnia.

B . papie  Pius IX ustanowi  odpust

Matki Bo ej Pocieszenia

na ostatni  niedziel  sierp-

nia. W roku 1870 zako czo-

no budow  obecnego

ko cio a. W roku 1907

w. Józef Sebastian Pel-

czar, jako ówczesny biskup

przemyski, konsekrowa

ten ko ció . Od 1932 roku

zacz to czyni  przygoto-

wania do koronacji znajdu-

j cego si  tam obrazu.

Wojna uniemo liwi a

te starania, które zosta y

sfinalizowane dopiero

31 sierpnia 1975 roku, za

czasów ks. Stanis awa Mo-

krzyckiego. Tego wznio-

s ego aktu dokona  ks. kar-

dyna  Karol Wojty a, który

w roku 1978 zosta  wybra-

ny na Stolic  Piotrow

w Rzymie. Po koronacji, jak

cz sto to si  zdarza, kult

Matki Bo ej Pocieszenia w

Jod ówce nabra  nowego

wymiaru. Zacz y tu przy-

bywa  coraz to liczniejsze

pielgrzymki, co zapewne rozdra ni o

„nieznanych sprawców”, którzy 22

pa dziernika 1987 roku, dokonali

zuchwa ej kradzie y koron. Nie prze-

rwa o to kultu Matki Bo ej, gdy  ju

2 czerwca 1991 roku, Jan Pawe  II

podczas pobytu w Rzeszowie powtór-

nie ukoronowa  ten s yn cy askami

i cudami obraz. Kroniki tamtejsze

mówi , e od roku 1991 zanotowano

tam ponad 90 uzdrowie  dobrze

udokumentowanych.

Ks. Andrzej Skiba
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7 pa dziernika 2006 roku, cz onko-

wie Ró ywego Ró a ca  wraz z opie-

kunem ks. Tomaszem Grzywn  wyru-

szyli na pielgrzymk  autokarow  do

sanktuarium Matki Bo ej Bolesnej, do

Haczowa. O godzinie 9:45zostali my

powitani przez ks. Jana Smo , który

jest duchowym opiekunem Ró ywe-

go Ró a ca. Dobrze, e tutaj jeste my

w dzie  Matki Bo ej Ró a cowej,

bo dzi ki temu mo emy umacnia  si

na lepsze jutro, by wzbudzi  w nas na-

dziej  na ci lejsze zespolenie

z Panem Bogiem. Sytuacja Polski wy-

maga uchwycenia za ró aniec, by

modlitw  ró a cow  wyprasza aski

dla  Ko cio a, Polski.  Módlmy si

o m dro  dla rz dz cych, by my

mogli y  w Polsce sprawiedliwej.

Po raz pierwszy w Polsce powojennej

mamy prezydenta, premiera, marsza -

ków Sejmu, Senatu jako ludzi wierz -

cych. Ró aniec

jest pot g , wi c

módlmy si  za

Ojczyzn  na ró-

a cu.

O godzinie

10:00 rozpocz a

si  uroczysta

Msza wi ta koncelebrowana

pod przewodnictwem ks. Bpa

Mariana Rojka. Homili  Ksi dz

Biskup rozpocz  od s ów:

Jestem onie mielony i zawsty-

dzony, e spotykam tak wielk

rzesz  czcicieli Matki Bo ej

Ró a cowej. Dzi kuj  Wam

za obecno , która umacnia

tak e moj  wiar . Bóg szuka

wspó pracy. Puka do naszych

serc, by my w sposób wolny

odpowiedzieli Mu „tak” (we-

d ug Jego woli). A my boimy

si  otworzy  drzwi naszego serca,

aby konsekwentnie za Nim post po-

wa . A Bóg stoi i puka do naszych

serc, czeka z cierpliwo ci  na nasz

odpowied . Cz sto jest to przez nas

odrzucane. Ale On wci  na nowo do

nas przychodzi i puka. A my: czy na

Jego pukanie zawsze odpowiadamy

„tak”? Prawdziwa wiara, to nie to

wszystko, co si  wie, bo prawdziwa

wiara nie ogranicza dróg, którymi pro-

wadzi nas Pan Bóg.  Trzeba Mu

zaufa  i pój  z pokor  drog  Maryi,

za Jezusem. Rozwa aj c tajemnice

ró a ca, prosimy Maryj , e potrze-

bujemy na co dzie  Jej si y, Jej wiary.

Ks. Marian Bocho wyg osi  kate-

chez  ró a cow . Mówi , e wiat

wspó czesny

pogr a si  w

ciemno ciach,

kiedy to zmaga

si wiat o

z ciemno ci ,

grzech z do-

brem. Dzi  zabi-

ja si  cz owieka

(od nienaro-

dzonych a  po

eutanazj ). Za-

bija si  dzi

cz owieka

i prawd . Ka da Ró a ró a cowa i od-

mówiony ró aniec, to strumie wia-

t a. Ró aniec zanurza nas w wietle –

w Jezusie. Poprzez ró aniec strumie

wiat a przenika tych, który si  modl

i s  otwarci na Boga i Jego Mi o .

wiat o wysz o z Betlejem i rozchodzi

si  przez stulecia po ca ym wiecie.

Wdzi czni jeste my papie owi Jano-

wi Paw owi II za tajemnice wiat a.

Archidiecezjalna Pielgrzymka

Ró ywego Ró a ca do Haczowa.

Ca y ró aniec jest modlitw wiat a.

„Wy jeste cie wiat o ci wiata” –

mówi do nas Jezus Chrystus. Mog

by wiat em, je li przyjm  Chrystu-

sa, je li zanurz  si  w Jego wietle.

Na ró aniec z Maryj  otwieramy ser-

ca na tajemnice Jezusa, aby p on

wiat em Jezusa. Dzi  jest pierwsza

sobota miesi ca. W Fatimie Matka

Bo a ukazuje drog  wiod c  do Chry-

stusa. Tam prosi a o modlitw  ró a -

cow . My jako czciciele Matki Bo ej

i ró a ca jawimy si  jakby ród a wia-

t a. Or dzie dzieci z Fatimy ma nas

o ywia , trwa  w naszym yciu

i o wieca  nas. Mamy by wiat em.

Pi dziesi t lat temu kardyna

Stefan Wyszy ski wezwa  Naród

do lubów Jasnogórskich, by ratowa

nas przed ciemno ciami wszelkiego

z a i grzechu. Trwajmy na modlitwie

ró a cowej, by my trwali w Jezusie

i Jego wietle. Nie pozwólmy

zgasi  ognia naszej wiary.

Modl c si  na ró a cu staje-

my si  stra nikami wiat a.

Obdarzajmy tym wiat em

m odych i starszych.

Aby my nie chodzili

w ciemno ciach, za piewa-

li my pie

 „Wy jeste cie na ziemi

wiat em mym (2 x)

Aby ludzie widzieli dobre

czyny w nas

I chwalili Ojca, który

w niebie jest.

My jeste my na ziemi

wiat em Twym (2 x)

Aby ludzie widzieli

dobre czyny w nas

I chwalili Ojca,

który w niebie jest.

Matko pomó  na zie-

mi wiat em by  (2 x)

Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas

I chwalili Ojca, który w niebie jest”.

Po sko czonej katechezie ró a -

cowej i po odmówieniu ró a ca w.

uroczysto ci dobieg y ko ca.

Po b ogos awie stwie udali my si

w drog  powrotn , do swoich domów.

Janina Kaczmar
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Peregrynacja obrazu

Matki Bo ej Cz stochowskiej po naszej parafii

Matka – to najwcze niej poznane

przez ka dego cz owieka s owo zawie-

ra najg bsz  tre . Jest najbli sze

ka demu z nas i wypowiadane w naj-

trudniejszych momentach ycia, nie-

sie nadziej , mobilizuje i dodaje si .

Kiedy wszyscy opu cili Jezusa, Ona,

Matka, sta a wiernie pod Jego krzy-

em, przez co sta a si  Matk  wszyst-

kich ludzi. Maryja od samego pocz t-

ku otoczy a matczyn  opiek

Aposto ów i wszystkie Bo e dzieci.

Czujemy Jej obecno  i macierzy sk

trosk , zw aszcza w chwilach trud-

nych, w osamotnieniu i w bezradno-

ci.

W Jej wstawiennictwo i pomoc

wierzymy. Do Niej si  uciekamy, kie-

dy nas wszystko zawodzi. Jak pisa

Jan Lecho : „W Ni  wierzy nawet taki,

który w nic nie wierzy”. Nie ma na Zie-

mi takiej matki, która nie zazna a bólu

matczynego serca i nie ma takich lu-

dzi, którzyby w swoim yciu nie mieli

trosk, bolesnych chwil, których ycie

ka dego dnia niesie tak wiele. Do kogo

p yn  wtedy bolesne skargi, czyjego

imienia wzywamy, kto pocieszy i po-

mo e, jak nie Maryja? Bo tylko Ona

rozumie ludzkie nieszcz cia i trwo-

g . Rozumie, bo jest Matk  Bolesn  –

wszyscy, co drog  zd acie, przyj-

rzyjcie si , patrzcie, czy jest bole

podobna do tej, co mnie przyt acza

(Lm 1, 12).
W Ewangelii Maryja jest Matk

Ko cio a, Kobiet , przez któr  S owo

sta o si  Cia em i zamieszka o miedzy

nami. Jest Matk  wszystkich na la-

dowców i przyjació  Jej Syna, Matk

wspólnot, ludów i narodów. Jest T ,

która pociesza i podnosi na duchu,

jest matk  samotn yj c  z zasi ku,

jest cieniem ludzi starych, zamkni -

tych w domach starców lub pozosta-

wionych na ulicy, u ala si  nad ofia-

rami niesprawiedliwo ci, przemocy,

egoizmu i prze ladowania. Najbardziej

troszczy si  o tych, którzy dziel  z Ni

do wiadczenie ubóstwa, n dzy, cier-

pienia i niesprawiedliwo ci. Sama y a

w n dzy, w ród przemocy, w cieniu

rzezi, prze ladowa  i zna potrzeby tej

Ziemi i wie, co jest konieczne do y-

cia. Przybywa na Ziemi , by przy-

pomnie  nam o tych, którzy po-

trzebuj  najwi cej uwagi i troski,

o s abych, chorych, starszych, od-

rzuconych, g odnych, o tych któ-

rzy cierpi  i s  wyzyskiwani

i pragnie, aby my dla nich otwie-

rali swe serca.

Przyby a i do nas, do naszej

parafii w dniach 27-28 lipca 2003

roku w Znaku Cz stochowskiego

Obrazu. Polska nale y do czo ów-

ki narodów wyró niaj cych si

szczególnym nabo e stwem do

Naj wi tszej Maryi Panny, to te

by a to dla nas podnios a chwila,

na któr  czekali my z g bok  wia-

r  i gor c  mi o ci  do naszej Pani.

Do spotkania przygotowali my

si  poprzez modlitw , rekolekcje

i sakrament pokuty. By y sk ada-

ne przyrzeczenia abstynenckie

z wpisem do Ksi gi trze wo ci,

a tak e tak zwane Dary duchowe,

które wierni podejmowali. Zosta y z o-

one jako dar o tarza podczas Mszy

wi tej na rozpocz cie Nawiedzenia.

Maryja przyby a do nas, by okaza

ca  sw  troskliwo  i matczyn  mi o ,

by by  dla nas Gwiazd , która roz wie-

tla i ukazuje bezpiecznie prowadz c

drog  do Ojca. Maryja oczekuje mi o-

ci i modlitwy pe nej g bokiej wiary.

Ofiarujmy Jej modlitw , jak równie

nasz  prac , cierpienia, a nawet przy-

kro ci, których doznajemy od ludzi,

a mo e nawet od najbli szych. Nie bój-

my si  kocha  Maryi. Mi o  do niej

jednoczy nas z Jej Synem, wskazuje

do Niego drog  i pomaga w pog bia-

niu wiary.

Przed u eniem tych radosnych
chwil spotkania z Matk   jest Ma a
Peregrynacja, . Dom, który nawiedza
Matka Naj wi tsza w Znaku Jasno-
górskiego Obrazu znajduje si  pod
Jej szczególn  opiek , jest cz stk
Królestwa Maryi na polskiej ziemi.
Czy nie otworzymy Jej naszych do-
mów, czy nie b dzie dla Niej miejsca
w naszych sercach? Jednak nie
wszystkie drzwi otworzy y si  przed
Tob , Królow  Rodzin, a w wielu ser-
cach zabrak o miejsca dla Ciebie.

Maryjo, która odwiedzasz nasze-

domy, b ogos aw tych, którzy Ci

przyjmuj , obdarz askami, zachowaj

od smutków i nieszcz  i upro

u Boga zbawienie duszy w wieczno-

ci. Zachowaj równie  tych, którzy

z pow ci gliwo ci  odnosz  si  do

Twojego wizerunku.

Styczniowa: Bogurodzica

W lutym: Gromniczn  zwana

Marcowa: Panna pokorna

Z obrazu zwiastowania

Kwietniowa: Dobrej Rady

Czekasz swojego miesi ca

W czerwcu: Zapatrzona

W Naj wi tsze Serce Syna

Lipcowa:Jagodna, Szkaplerzna,

Rado ci naszej przyczyna

Sierpniowa: Wniebowzi ta, P a n i

Cz stochowska Pielgrzymujesz z bu-

kietem Zió  i kwiatów przez Polsk

Wrze niowa: Siewna Matka

Pilnujesz urodzaju

Pa dziernikowa: Z ró a cem

Idziesz po ca ym kraju

Listopadowa: Si  wstawiasz

Za dusze w czy cu cierpi ce

Grudniowa:Niepokalana

Jeste  czekaj ca.

Opr. Maria Patronik

Rys. . Rocha
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Poniedzia ek, 16.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.)

7.00 + Bogumi a Polna.

7.30 + Zbigniew Polit.

8.00 + Janina.
18.00 1. o yw  wiar , pe ni ask Ducha

wi tego, o zdrowie duszy i cia a dla cz on-

ków grupy O. Pio, ich rodzin oraz kap a-

nów pracuj cych w parafii.

2.+ Jadwiga D browska od Rodziny Radia

Maryja.
3. + Karol Marcin wietlik.

Wtorek, 17.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak

(greg.).

7.00 + Józef, Helena Jasi scy; Florentyna.

Jan Czerwi scy.
7.30 + Edward.

8.00 + Andrzej, Maria.

18.00 1. + Ks. Marian Burczyk.

 2. + Jan, Maria, Tadeusz, Stanis awa (f),

Andrzej.

3. + Helena 6 r. m. i ++ z rodziny.
roda, 18.10

6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak

(greg.).

7.00 + Katarzyna i Aldona.

7.30 za dusze w czy cu cierpi ce.

8.00 .........................................................
18.00 1. w intencji pielgrzymuj cych do

Lud mierza i Zakopanego.

2. + Alojzy i Zofia Biega; + Mariusz Hule-

wicz.

3. + + Jadwiga, Micha , Marian Jakubowscy.

Czwartek, 19.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak

(greg.).

7.00 + Romana (f) Dziuban 10 r. m.

7.30 + W odzimierz 16 r. m.

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

18.00 1. + Bogumi a Polna.
2. + Edward.

3. + Stanis aw Lipka od siostry.

Pi tek, 20.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak

(greg.).

7.00 o b ogos awie stwo Bo e dla Zofii i jej
rodziny.

7.30 + Józef.

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

18.00 + Roman Mackiewicz 7 r. m.

2. + Stanis aw, 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 Toma-

siewicza.

8.00 .........................................................
18.00 1. + Urszula Harajda.

2. + Felicja Adamska 1 r. m.

Niedziela, 22.10
6.30 Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).

8.00 dzi kczynna w 45- t  rocznic  ma -

e stwa dla Ireny i Miros awa  z pro b
o dalsze b ogos awie stwo dla nich i ich

rodziny.

9.30 + Piotr i Wilhelmina.

11.00 za parafian.

12.30 dzi kczynna w 15 rocznic  ma e -

stwa Anny i Krzysztofa z pro b  o dalsze
b ogos awie stwo.

16.00 + Jerzy 8 r. m.

17.00 – nabo e stwo ró a cowe.

18.00 dzi kczynna z pro b  o Bo e b ogo-

s awie stwo dla Stanis awa.

1. Nabo e stwo ró a cowe odpra-

wimy dzi  o godzinie 17:00. Zaprasza-

my wszystkich ch tnych.

2. Od dzi  rozpoczynamy Tydzie

Misyjny. Pami tajmy o misjach w na-

szych modlitwach. Dzisiejsza sk adka

przeznaczona jest na misje.

3. Dzisiaj jest Dzie  Papieski, który

prze ywamy pod has em „Jan Pawe

II – S uga Mi osierdzia”. Po ka dej

Mszy wi tej zbieramy ofiary do pu-

szek na stypendia dla uzdolnionej m o-

dzie y. Jutro za  przypada 28 roczni-

ca wyboru na Stolic  Piotrow  ks.

28 Niedziela zwyk a – 22.10.2006 r.
Og oszenia duszpasterskie.

kardyna a Karola Wojty y – Jana Paw-

a II. Zapraszamy na wieczorn  Msz

wi t , na modlitw  o rych  beatyfi-

kacj  tego S ugi Bo ego.

4. We rod  – wi to w. ukasza,

patrona S u by Zdrowia. Zapraszamy

wszystkich zwi zanych z pos ug  cho-

rym, starszym, cierpi cym, na wieczor-

n  Msz wi t . W przysz  niedziel

po ka dej Mszy wi tej zbiera  b dzie-

my datki na rzecz naszego szpitala, dla

Szpitalnego Oddzia u Ratunkowego,

który chroni i przywraca najcenniej-

szy dar – zdrowie i ycie ludzkie.

Intencje w tygodniu

16-22.10.2006 r.

w. Ignacy Antioche ski w. Jadwiga l ska

To ju  tylko pi  dni pozosta-

o do Rekolekcji Ewangelizacyj-

nych, które jak dobrze wiemy od-

b d  si  w naszej parafii w dniach

20-22 pa dziernika. M odzie  przez

kilka dni puka a do Waszych

mieszka  drodzy Parafianie i wr -

cza a Warn zaproszenia. B d  to

czyni  jeszcze w tym tygodniu do

rody. Jednak jeste my wiadomi,

e wielu z Was nie by o wówczas

w mieszkaniu z ró nych przecie

powodów. Dlatego bardzo prosi-

my, aby pobra  sobie ju  osobi-

cie te zaproszenia, które s  wy-

o one przy wyj ciu z Ko cio a.

Serdecznie Was kochani zaprasza-

my, aby pog bi  swoj  wiar . Dzi-

siaj po ka dej Mszy w. podczas

og osze  dadz wiadectwo

o swoim prze yciu z takich

rekolekcji ma onkowie z Kr gu

Domowego Ko cio a. Prosimy

o wsparcie modlitewne.
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Pod tym has em, od 6 do 8 pa -

dziernika  m odzie  nale ca do Eucha-

rystycznego Ruchu M odych w na-

szej parafii prze ywa a swoje

dni skupienia w o rodku rekolekcyj-

nym w Domaradzu.

Na pocz tku z ca ego serca dzi -

kujemy Ks. Proboszczowi Andrzejo-

wi Skibie, gdy  bez jego yczliwo ci

i wsparcia nie by oby to mo liwe. Ser-

deczne Bóg zap a !

Rekolekcje te mia y na celu jesz-

cze g bsz  formacj  dziewcz t, które

w codzienno ci s  animatorkami dzie-

ci nale cych do m odszej grupy.

Mi dzy nami znalaz o si  tak e dwóch

rodzynków, którzy jednak byli bardzo

potrzebni. W tych szczególnych

dniach towarzyszy  nam i podprowa-

dza  do Jezusa ks. Pawe  Samborski

z Rzeszowa.

Kim dla mnie jeste  Panie?

Na to pytanie w ci gu tych

trzech dni mi dzy innymi starali my

si  odpowiedzie  poprzez konferencje,

spotkania w grupach, pochylenie si

nad S owem Bo ym, wyciszenie,

modlitw , a przede wszystkim przez

spotkanie z Chrystusem w Euchary-

stii. Pochylaj c si  nad modlitw

Jezusa, Maryi, aposto ów, proroków

Starego Testamentu, ka dy z uczest-

ników próbowa  odnale  swoje miej-

sce, swój wzór. Poniewa  aby móc

innym dawa  trzeba najpierw samemu

nape ni  si  Jezusow  moc , mi o-

ci ... jednym s owem Jego Duchem.

Aby by  prawdziwym wiadkiem trze-

W Jezusowej

szkole modlitwy

ba najpierw samemu czerpa  od naj-

lepszego Nauczyciela. Nie zabrak o

równie piewu i wspólnej zabawy we-

dle powiedzenia, e kto piewa ten

dwa razy si  modli. Wierzymy, e to,

co zyskali my w ci gu tych dni

b dziemy teraz realizowa  w codzien-

no ci, w której stawia nas Bóg.

Kim dla mnie jeste  Panie?

Nadziej , z któr  si  czeka?

P aczem Mi o ci na sianie?

Drog  do Boga – Cz owieka?

Wiar , która boli?

Czy bólem, przez który si  wierzy?

Prób  si , m stwa, woli?

Smakiem wieczornych pacierzy?

Obietnic , co przyjdzie niebawem?

Rozpostartym nad g ow  b kitem?

Przykazaniem?

Histori ?

Prawem?

Barankiem

za mnie zabitym?

Krucjata
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Podobne dzia ania dotyczy y ko-

lejnych wyw aszcze , tym razem nie na

Central  Mi sn , ale na rzecz Pa -

stwowej Centrali Drzewnej1 . Procedu-

ra by a taka sama jak w przypadku Cen-

trali Mi snej, dlatego w tym miejscu

zostanie to opuszczone, gdy  lektura

tych decyzji nie jest zbyt poci gaj ca.

By y kolejne pisma naszpikowane usta-

wami, paragrafami, przepisami, kolej-

ne odwo ania, co skutkowa o odszko-

dowaniem w wysoko ci 3.798 z  i 60

gr.2 . Okaza o si , e by a to suma zani-

ona, dlatego Parafia wnios a odwo a-

nie od orzeczenia Prezydium WRN

w Rzeszowie, Wydzia u Spo eczno –

Administracyjnego, z dnia 22 marca

1955 roku, o odszkodowaniu za wy-

w aszczenie nieruchomo ci3 . Termin

rozprawy odszkodowawczej wyzna-

czono na dzie  13 kwietnia 1955 roku,

w Rzeszowie. Kuria Biskupia poleci-

a, aby ks. Proboszcz nie jecha  na roz-

praw , ale skierowa  odpowiednie

pismo motywuj ce swoj  nieobec-

no 4 . W pi mie tym ks. Por bski po-

wtórzy  swoje dania domagaj c si

przyznania „odpowiedniej dzia ki za-

miennej”5 . Werdykt S du brzmia  ne-

gatywnie, jak w wi kszo ci tego typu

przypadków: „Wniosku Rzymsko-

Katolickiego Probostwa w Sanoku

o przyznanie mu odszkodowania

w postaci nieruchomo ci zamiennej,

w zamian za wyw aszczon  nierucho-

mo  nie uwzgl dnia si ”6 . S d uzna ,

e skoro Parafia nadal posiada nieru-

chomo  roln  o powierzchni ponad

17 ha, nie przys uguje ju  jej dzia ka

zamienna. Jak mo na nazwa  takie

prawo? Prawo z odziejskie.

Ks. bp Franciszek Barda poleci  ks.

Por bskiemu, aby ten odwo a  si  od

powy szego orzeczenia, bowiem „pro-

bostwo w Sanoku nie ma ani po owy

gospodarstwa 50 ha zagwarantowa-

nego ustaw  z dnia 20.03.1950 r.,

a grunt ten jest przeznaczony na

utrzymanie ksi y pracuj cych przy

parafii”7 .

Ks. Por bski znowu pisze odwo anie

„Do Odwo awczej Komisji Wyw asz-

czeniowej”8 , przytaczaj c znan  argu-

mentacj .

A wyrok nadal brzmia  – wiadomo

jak – „Odwo awcza Komisja Wyw asz-

czeniowa przy Prezydium Wojewódz-

kiej Rady Narodowej po rozpatrzeniu

na posiedzeniu w dniu 6 marca 1956 r.

odwo ania Probostwa Rzymsko Kato-

lickiego w Sanoku (...) postanowi a

odwo ania nie uwzgl dni  i zaskar o-

ne orzeczenie utrzyma  w mocy”9 .

Takie sentencje obok Parafii otrzyma-

y zak ady pracy, które przej y grunta

pleba skie, a to: Pa stwowa Centrala

Drzewna, Przemy l, ul. Mnisza oraz

Rzeszowskie Okr gowe Przedsi bior-

stwo Obrotu Zwierz tami Rze nymi,

Rzeszów. Tu podarujemy sobie po-

kr tne uzasadnienie.   Jakby klamr  za-

mykaj ca ca  spraw  by a piecz

s owna: „Decyzja niniejsza jest osta-

teczna”.

Tym podobnych spraw by o jesz-

cze kilka, ale w tym miejscu nale a o-

by ju  sko czy  z chodzeniem do s -

dów, szukaniem swoich racji, bo ich

nikt nie przyzna. W stosunku do Ko-

cio a, do jego w asno ci, wszystko

by o na NIE.

Kap ani pracuj cy w parafii

Przemienienia Pa skiego

w latach pasterskiej pos ugi

ks. proboszcza Antoniego Por b-

skiego (1939 – 1967).

Na podstawie zachowanych doku-

mentów nie ma mo liwo ci, aby do-

k adnie odtworzy  dat  przyj cia

i przej cia na kolejn  placówk  dusz-

pastersk  poszczególnych ksi y wi-

kariuszy czy katechetów. By  mo e

w tym katalogu kap anów tu pracuj -

Pos uga ks. Antoniego Por bskiego

(C.d. z poprzedniego numeru)



9

GÓRA PRZEMIENIENIA 42(166) 15 pa dziernika 2006 r.

cych znajd  si  jakie  luki. Tu zostan

podane tylko daty przyj cia do para-

fii, o ile s  one pewne. W kilku przy-

padkach zostan  podane tak e daty

przeniesienia na inn  parafi .

W innych przypadkach pozostan  tyl-

ko same nazwiska, nawet bez imienia,

gdy  nie ma podanego:

1. Józef Wi niowski

2. Andrzej Moskal

3. W adys aw Skalny, (?)

4. Wo ek – Wac awski

5. W adys aw Zubek

6. Stanis aw Lechowicz

7. Szewczyk

8. Andrzej Kostka, 1940

9. Antoni Szymczak, 1940

10. Henryk Cie licki, 1941

11. Stanis aw uksik, 1941

12. Edward wist, 1941

13. Pawe  J kot, 1942

14. Franciszek Witeszczak

15. Andrzej Czy

16. Jan Zwil, 1943 - 1950

17. Jan Miko , 1946

18. Ludwik Dyszy ski, 1946

19. Bronis aw Szczupak, 1947

20. Zygmunt G siorek, 1947

21. Jan Zwil, 1949

22. Jan Wójtowicz, 1950

23. Zygmunt Ko ton, 1950

24. Stanis aw Szczepa ski, 1954

25. W adys aw wistowicz, 1955

26. Kazimierz Trygar, 1955 - 1957

27. Bronis aw Twardzicki, 1957

28. Edward Stochla, 1958 - 1959

29. Czes aw Wojnar, 1958

30. Tadeusz Szajnowski, 1959 - 1962

31. W adys aw Janowski, 1959 - 1960

32. Jan Kozio , 1958 - 1960

33. Janusz Kawalec, 1959 – 1960

34. Julian So tys, 1960 - 1961

35. Józef Matu a, 1960 - 1966

36. Tadeusz Cisek, 1960 – 1962

37. Stanis aw Matu a (?) - 1963

38. Stanis aw Ujda, 1961

39. Antoni Wawrzyszko, 1961

40. Eugeniusz piewla, 1961

41. Emil Borowiec, 1961 - 1963

42. Tadeusz Preiss, 1962 - 1964

43. Stanis aw Turek, 1963 - 1965

44. Jan Maziarz, 1963 - 1965

45. Micha  Kochman, 1964 1965

46. W adys aw Kenar, 1964

47. W adys aw Stanek, 1965

48. Jan Wierzbi ski, 1965

49. W adys aw W odarczyk, 1965

50. W adys aw Szypu a, 1966

Ks. Andrzej Skiba

1 Prezydium Wojewódzkiej Rady

Narodowej w Rzeszowie, Wydzia

Spo eczno – Administracyjny,

Rzeszów, dnia 4.03.1955; Nr S.A. II-2/

59/52. Podpisa a zast pczyni

przewodnicz cego Prezydium,

Helena Sobko.

2 Prezydium WRN w Rzeszowie, z dnia

22.03.1955; L. S.A.II.2/59/52.

3 Urz d Parafialny, Sanok, dnia

28.03.1955; L. 79/55.

4 Kuria Biskupia, Przemy l, dnia

07.04.1955; L. 1361/55.

5 Urz d Parafialny, Sanok, dnia

7.04.1955.

6 Prezydium WRN w Rzeszowie, Wy-

dzia  Spo eczno – Administracyjny,

Rzeszów, dnia 6.05.1955; L: S.A. II.2-

52/52. Podpisa  cz onek Prezydium

WRN, Mieczys aw Kaczor.

7 Kuria Biskupia, Przemy l, dnia

9.05.1955; L. 1823/55.

8 Urz d Parafialny, Sanok, dnia

12.05.1955; L. 108/55.

9 Odwo awcza Komisja Wyw aszcze-

niowa, Rzeszów, dnia 6.03.1956;

C.K.W. 18/56 oraz C.K.W. 48/55.. Do-

kumenty te podpisa  mgr Józef Win-

son, przewodnicz cy Sk adu Orzeka-

j cego.

Tytu  wskazuje, e b d  to naj-

wa niejsze wydarzenia z ycia naszej,

sanockiej parafii. Trudno by oby

pisa  o nabo e stwach, które

powtarzaj  si  co tydzie  czy raz

w miesi cu. Trzeba jednak zauwa y ,

e by oby ciekawie odczytuj c ducha

tamtych czasów.  Wiele osób to

jeszcze pami ta, czasy wojny,

powojenne, a wreszcie czasy Soboru

Watyka skiego II. W tamtych latach

powoli nast powa y przemiany,

Najwa niejsze wydarzenia parafii

Przemienienia Pa skiego, w Sanoku,

na podstawie Og osze  parafialnych

z lat 1942 – 1967.

które nabra y przy pieszenia w czasie

posoborowym. Tym jednak zajm

si  pewno inni (przynajmniej mo na

mie  tak  nadziej ).

(C.d. na s. 10)
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R O K    1 9 4 2

1.11 – Zach ta do spowiedzi i Komu-

nii wi tej oraz do licznego udzia u w

Uroczysto ci Wszystkich wi tych;

29.11 – 1 Niedziela Adwentu – roraty

o godzinie 7:00. Wieczorem obowi -

zuje zaciemnienie i zarz dzenia

oszcz dno ciowe pr du. Nowenna do

Niepokalanej.  Apel o przyst powa-

nie do spowiedzi przed Bo ym Naro-

dzeniem.

08.12 – Uroczysto  Niepokalanego

Pocz cia NMP – Msze wi te jak

w dzie  powszedni. We wtorki by o

nabo e stwo do w. Antoniego.

25.12 – Pasterka o godzinie 6 rano!

31.12 – Zako czenie Starego Roku.

W mijaj cym roku rozdano 21 463 tys.

Komunii wi tej.

R O K    1 9 4 3

06.01 – Trzech Króli; Msze wi te jak

w dzie  powszedni.

02.02 – Matki Bo ej Gromnicznej – po-

rz dek Mszy wi tych jak w dzie  zwy-

k y.

28.02 – W hali miejskiej „zebranie

wszystkich rolników i posiadaczy

gruntów”.

10.03 – roda Popielcowa – posypa-

nie g ów popi em tylko przed jedn

Msz wi t . Zach ta do udzia u

w Drodze krzy owej i Gorzkich alach.

28.03 – Bezzw ocznie odda  kontyn-

gent ziemniaków, bo b d  wysokie

kary!

11.04 – Spowied  by a podzielona na

dwa dni. W dniu pierwszym spowied

pa  i panien; w dzie  drugi panów

i m odzie ców – zapowiada  ks. Po-

r bski przed Wielkanoc , od godziny

15.30 do pó na wieczorem! Apeluje,

aby spowiedzi nie odk ada  na WIEL-

KI TYDZIE , bo wtedy kap ani maja

bardzo wiele innych zaj !

18.04 – Niedziela Palmowa; wi cenie

palm tylko na sumie.

22.04 – Wielki Czwartek – Msza wi -

ta o godzinie 8:30, a po niej przenie-

sienie Pana Jezusa do Ciemnicy.

23.04 – Wielki Pi tek – ceremonie wiel-

kopi tkowe – godzina 8:30.

24.04 – Wielka Sobota – nabo e stwo

rozpocznie si  o godzinie 7:30. Rezu-

rekcja w tym samym dniu o godzinie

18:00. Porz dek nabo e stw Wielkie-

go Tygodnia by  wywieszony w ga-

blotce parafialnej.

03.06 – Wniebowst pienie Pa skie –

porz dek Mszy wi tych – jak w dni

powszednie!

W zwi zku z Uroczysto ci  Zes ania

Ducha wi tego – 40 – godzinne na-

bo e stwo. Adoracja Naj wi tszego

Sakramentu. Pro ba o przynoszenie

ywych kwiatów do przyozdabiania

o tarzy.

24.06 – Bo e Cia o; zakaz w adz oku-

pacyjnych: Msze wi te b d  jak

w dzie  powszedni Procesja – w naj-

bli sz  niedziel  po tej Uroczysto ci.

W oktawie Bo ego Cia a - procesje

po ko ciele.

04.07 – Nabo e stwo dla wojska.

Innym wst p wzbroniony!

29.09 – Przypomnienie o obowi zku

oddawania zbo a, bo s  wielkie

problemy z wy ywieniem.

26.09 – Przypomnienie o wi cie

Matki Bo ej Ró a cowej. W parafii

istnieje Bractwo Ró a cowe. Procesja

do pi ciu o tarzy.

03.10 – „W kramiku pod chórem jest

jeszcze pewna ilo  relikwii wi tej

Teresy do rozdania ka demu, kto

zechce. Op aty nie ma za to adnej”.

S  te  szkaplerze karmelita skie.

Ksi dz proboszcz ma w adz  przyj-

mowania do szkaplerza.

24.10 – Apel o zachowanie „porz dku

publicznego i bezpiecze stwa spo-

ecznego”.

01.11 – Uroczysto  Wszystkich wi -

tych, porz dek Mszy wi tych jak

w dzie  powszedni!

14.11 – W kramiku pod chórem znaj-

duj  si  „ksi eczki do nabo e stwa

za dusze zmar ych bardzo pi kne

w swej tre ci i doborze modlitw”.

19.11 – Msza wi ta na p. Ks. Bart o-

mieja Krukara, ka dego roku, w rocz-

nic mierci.

21.11 – Swoim krewnym pracuj cym

w Niemczech wys a  op atek wigilij-

ny.

25.12 – Pasterka o godzinie 6 rano.

31.12 – W roku 1943 rozdano 18 927

tys. Komunii wi tych.

(C.d.n.)

Ks. Andrzej Skiba

(C.d. ze s. 9)
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Chór Kameralny Opery l skiej zo-

sta  utworzony w 2006 roku przez chór-

mistrza tej instytucji, Ann  Tarnow-

sk , do realizacji konkretnych

projektów - koncertów z repertuarem

utworów a1 cappella i i wokalno - in-

strumentalnych. Chór tworz  arty ci

zawodowego zespo u Opery l skiej

- o bogatej i d ugiej tradycji wykonaw-

czej, g ównie oper i operetek, oraz

Chóru przy Operze dzia aj cego od

2003 roku, którego celem jest przygo-

towywanie m odych adeptów wokali-

styki. Zespó  ten wspó pracuje tak e

przy realizacji du ych dzie  operowych.

W 2005 roku, przy aprobacie

Medytacje z muzyk  sakraln

J. Yngwe - Missa

R Mendelssohn-Bartholdy - Motety op. 78

H. M. Górecki - Amen op. 34

J. Rutter - Requiem

Aleksandra Szafir - sopran, Aleksandra Kalicka - mezzosopran, ukasz Nowak - tenor,

Jaros aw Rabarzy ski - bas, Karolina Kasprzyk - sopran, Anna Sadowska - mezzosopran,

Juliusz Krzysteczko - baryton, Piotr Strzodka - tenor

Chór Kameralny, zespó  instrumentalny Opery l skiej pod dyrekcj  Anny Tarnowskiej

Dyrektora Tadeusza Serafina,

oba chóry po raz pierwszy prygoto-

wa y program koncertu af cappella z o-

onego z polskich i zagranicznych

kol d oraz pastora ek. Pomys  wyko-

nywania repertuaru poza operowego

przez chóry Opery l skiej okaza  si

trafny. Przyniós  sukces zarówno

artystyczny, jak i marketingowy.

Ju  w kwietniu 2006 r. oba zespo y

w obsadzie kameralnej zaprezentowa-

y Motety op. 78 Feliksa Mendels-

sohn1 a - Bartholdy’ego, Missa

J. Yngwe oraz Requiem J. Ruttera pod-

czas koncertów po wi conych

Janowi Paw owi II - In memoriam.
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27 kwietnia tego roku min a

tragiczna i przygn biaj ca 50-ta  rocz-

nica narzucenia Polsce, w warunkach

terroru sowieckiego, ustawy aborcyj-

nej. To w a nie tego dnia w 1956 roku

marionetkowy sejm PRL przeg osowa

ustaw  dopuszczaj c  przerywanie

ci y, czyli zabijanie pocz tych dzieci.

Polscy komuni ci w ten sposób

zrealizowali zbrodnicz  dyrektyw

W. I. Lenina: „domaga  si  bezwarun-

kowego zniesienia wszystkich ustaw

cigaj cych sztuczne poronienie”.

Ustawa ta obowi zywa a do stycznia

1993 roku. Wówczas to Sejm RP

anulowa  ustaw  aborcyjn  i wprowa-

dzi  now , ju  w znacznym stopniu

chroni c ycie pocz tych dzieci.

Ta bolesna rocz-

nica niech b dzie

okazj  do re-

fleksji nad

s p u s t o -

szeniem,

Ku pami ci.

jakiego w spo ecze stwie polskim do-

kona a ta nieludzka ustawa. Jej prawie

40 letnie funkcjonowanie spowodowa-

o mier  milionów pocz tych dzieci,

zniszczy o zdrowie psychofizyczne

wielu kobiet, doprowadzi o do olbrzy-

miej ilo ci ludzkich tragedii, spowodo-

wa o znaczn  degradacj  etosu rodo-

wisk medycznych oraz do za amania

si  przyrostu demograficznego.

Wielki my liciel w osko-niemiecki

Romano Guardini pisa : „Cz owiek nie

jest nietykalny dlatego, e yje. Z tego

tytu u, bowiem i zwierz  by oby niety-

kalne, jako e i ono yje. ycie ludzkie

jest nienaruszalne, poniewa  jest

yciem osoby. To w a nie owo bycie

osob  decyduje o godno ci ka dego

z poszczególna cz owieka. To ono wy-

nosi go ponad wiat rzeczy i czyni pod-

miotem”.

Budujmy wi c cywilizacj

ycia, o budowanie której tak

cz sto prosi  i przypomina

S uga Bo y Jan Pawe  II.

Zygmunt y ka


