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„Syn Czáowieczy nie przyszedá,
aby Mu sáuĪono, lecz Īeby sáuĪyü
i daü swoje Īycie na okup za wielu”.
Mk 10,45
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Kielich zbawienia

W NUMERZE

Pismo ĝwiĊte posáuguje siĊ czĊsto
symbolem kielicha w celu wyraĪenia
gáĊbokich treĞci duchowych.
Po pierwsze Biblia
mówi o kielichu
wspólnoty; wedáug zwyczaju
staroĪytnego na
ucztach podawano
sobie kielich z rąk
do rąk i wszyscy,
pijąc z niego, pogáĊbiali wzajemną wiĊĨ
przyjaĨni i wspólnoty (por. Ps 16,5;23,5).
Pismo ĞwiĊte mówi takĪe o kielichu BoĪego gniewu, wskazując, Īe oszoáomienie wywoáane nadmiarem wina
bĊdzie udziaáem tych, którzy zasáuĪyli
na BoĪy gniew i muszą ponieĞü zasáuĪoną karĊ (por. Jr 25,15; Ps 75,9).
I wreszcie sáowo BoĪe mówi takĪe
o kielichu zbawienia. W Starym Testamencie krew ofiar znajdującą siĊ
w kielichach byáa wylewana
na oátarz i lud. W ten
sposób odnawiano
przymierze miĊdzy Bogiem a ludĨmi (por. Wj
24,6nn). Byáa to jednoczeĞnie
zapowiedĨ ofiary Chrystusa. Jego
Krew miaáa dokonaü ostatecznej ekspiacji za grzechy ludu. Dlatego Ojciec
podaje do wypicia kielich wáasnemu
Synowi, a On przyjmuje go i wypija
z synowskim oddaniem, dla zbawienia Ğwiata. Caáe cierpienie, które
ma na Niego przyjĞü Jezus nazywa
kielichem (por. J 18,11; àk 22,42).
Dzisiaj w Ewangelii (Mk 10,35-45)
Jezus zaprasza do udziaáu w „piciu
kielicha” swoich uczniów. Jakub
i Jan, synowie Zebedeusza, najbliĪsi
z apostoáów, proszą o zaszczyty
„w Jego chwale” (por. Mk 10,36).
Prawdopodobnie chodzi im o stanowiska w ziemskim królestwie,
bo takiego panowania Chrystusa

początkowo siĊ spodziewali. „Chwaáa”, o której myĞlą, jest chwaáą
ziemską, jest uĪywaniem związanym

z wáadzą nad innymi. MyĞlenie Jakuba i Jana jest bardzo nieewangeliczne
– nie doroĞli jeszcze do zrozumienia
misterium tajemnicy Chrystusa i Jego
posáannictwa.
Tymczasem Jezus próbuje im wytáumaczyü sens swej misji i perspektywĊ wiecznej nagrody, której powinni oczekiwaü. Mówi o „kielichu”,
który ma piü On sam i o „chrzcie”,
który ma przyjąü. To symbole Jego
mĊki i cierpienia, która doprowadzi
Go do prawdziwej chwaáy. Apostoáowie chĊtnie siĊ zgadzają na ten
kielich, a przez to jeszcze raz dają
dowód, Īe nie rozumieją, co Jezus ma
na myĞli. Jezus táumaczy im dalej,
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Īe droga do Jego królestwa nie
prowadzi przez zaszczyty i posiadanie
wáadzy, ale przez pokorną sáuĪbĊ.
To sáuĪba aĪ do ofiary z siebie, aĪ do
oddania Īycia,
aĪ do wychylenia
„kielicha BoĪej
miáoĞci”, który
moĪe byü gorzki
i nieprzyjemny.
On sam bĊdzie go
piá, bo „przyszedá,
aby daü Īycie na
okup za wielu”
(Mk 10,45).
MyĞlĊ, Īe kaĪdy
z nas jest zaproszony przez
Chrystusa do wychylenia
„kielicha miáoĞci”. Kielich miáoĞci
Chrystusowej ma nieraz gorzki smak
pokory, posáuszeĔstwa, sáuĪby, uniĪenia, cierpienia, znoszenia przeĞladowaĔ. JakĪe i nam trudno jest dorastaü
do gotowoĞci picia tej „czary goryczy”. MoĪe odpowiadamy
czĊsto jak apostoáowie:
„chcemy”, nie zdając
sobie sprawy ze znaczenia tych deklaracji.
A gdy przychodzi codziennoĞü, tak áatwo jest uciec od „kielicha zbawienia”, aby spoĪywaü
„napoje przyjemnoĞci” i „mikstury
ziemskiej chwaáy”.
Tymczasem, aby byü we wspólnocie z Chrystusem, trzeba wypiü
„ten sam kielich”. Trzeba, jak On, wziąü
swój krzyĪ i iĞü za Mistrzem. Trzeba
czĊsto piü „Jego ĝwiĊtą Krew”, która
jest napojem na drogĊ do wiecznoĞci.
Przez ofiary i cierpienia stajemy siĊ
podobni do Chrystusa i gromadzimy
sobie skarby w niebie. DziĊki temu
bĊdziemy mogli zasiąĞü w pobliĪu
„Tronu chwaáy”, obok Tego, który
jako pierwszy „wypiá kielich MĊki”,
aby wszystkich pojednaü z Ojcem.
Ks. Tomasz Grzywna
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Nasze sanktuaria

Pielgrzymując do Matki BoĪej PiĊknej MiáoĞci
w PolaĔczyku
zwana Matką BoĪą àopieĔską, pochodzącą z I poáowy XVII wieku. Zostaáa
ona przeniesiona do tego koĞcioáa
w roku 1949, z cerkwi w àopience,
stąd nazwa. Jan Paweá II podczas swojej pielgrzymki do Polski, kiedy nawiedziá Krosno, poĞwiĊciá korony na skronie Matki BoĪej i Dzieciątka, a w dniu
12 wrzeĞnia 1999 roku odbyáa siĊ
uroczystoĞü koronacji Obrazu. Obok
koĞcioáa stoi dzwonnica, w której
znajduje siĊ dzwon z roku 1894. MieszkaĔcy PolaĔczyka do roku 1948
naleĪeli do parafii Woákowyja. W tymĪe roku ówczesny ordynariusz przemyski, ks. bp Franciszek Barda,
na proĞbĊ miejscowych parafian
utworzyá parafiĊ rzymskokatolicką,
a jej pierwszym proboszcem zostaá
ks. Franciszek Stopa. DziĞ w PolaĔczyku jest ulica jego imienia. W serwisie internetowym czytamy, Īe „W 1970
r. prof. W. Kunz z Krakowa wykonaá
w koĞciele polichromiĊ i stacje Drogi
KrzyĪowej. RównieĪ w tym samym
roku odnowiono barokowy oátarz
pochodzący z XVIII wieku.
HistoriĊ Obrazu przedstawiam
za stroną internetową.
O sáynnym àopieĔskim obrazie
wszelako powiadają, Īe to nie tak byáo
jak w ksiĊdze zapisane. Bo obraz
pierwszy raz pojawiá siĊ na staroĪytCudowny Obraz Matki BoĪej PiĊknej MiáoĞci

W uroczym zakątku naszych
Bieszczadów, w PolaĔczyku, gdzie
wielu Sanoczan przyjeĪdĪa, aby zaczerpnąü rzeĞkiego powietrza i nacieszyü oczy piĊknem przyrody, znajduje
siĊ sanktuarium Matki BoĪej PiĊknej
MiáoĞci. Co o nim wiemy? Mniej jak
o dotychczasowych sanktuariach,
bo i ono jest máodym sanktuarium liczącym zaledwie dziewiĊü lat.
Sanktuarium to mieĞci siĊ w dawnej cerkwi greckokatolickiej, pod
wezwaniem Ğw. MĊczennicy Paraskewi, która zostaáa wzniesiona w roku
1907 (inne Ĩródáa podają rok 1909).
W tymĪe koĞciele znajduje siĊ cudowna ikona Matki BoĪej z Dzieciątkiem,

(C.d. na s. 7)

Sanktuarium Matki BoĪej PiĊknej MiáoĞci w PolaĔczyku
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Jan Paweá II – Sáuga Miáosierdzia
kazanie wygáoszone dnia 16.10.2006 r. na Mszy Ğw. o godz. 20.30 z okazji
„Dnia Papieskiego”
Gromadzimy siĊ dzisiaj z okazji
rocznicy wyboru Jana Pawáa II na
stolicĊ Piotrową. To dokáadnie 28 lat
temu biaáy dym nad Kaplicą SykstyĔska oznajmiá caáemu Ğwiatu, Īe KoĞcióá
ma nowego Pasterza, Przewodnika
i GáowĊ i Īe bĊdzie nim Polak, Karol
Wojtyáa, Jan Paweá II. Przez 26 lat jego
pontyfikatu byliĞmy dumni, jako
Polacy i jako ludzie wierzący, Īe mamy
tak wspaniaáego Rodaka i Pasterza.
ObiecaliĞmy mu, Īe bĊdziemy siĊ
za Niego modliü, zarówno w czasie
Īycia, jak i po Ğmierci. I dzisiaj speániamy tĊ jego proĞbĊ, modlimy siĊ
po jego Ğmierci, juĪ nie tyle o Jego
zbawienie, bo wierzymy, Īe na nie
zasáuĪyá, ale raczej o jego rycháa
beatyfikacjĊ i kanonizacjĊ, abyĞmy
mogli juĪ oficjalnie modliü siĊ
do Niego, prosiü Go o wstawiennictwo u Boga.
1. Bóg jest miáosierny
Tegoroczny dzieĔ papieski byá
obchodzony pod hasáem „Jan Paweá
II – Sáuga Miáosierdzia”. Warto wiĊc
moĪe dzisiaj, na tej homilii, zgáĊbiü ten
temat. Zastanówmy siĊ najpierw nad
tym, czym jest miáosierdzie chrzeĞcijaĔskie, aby póĨniej przejĞü do przypomnienia postawy Jana Pawáa II jako
Sáugi miáosierdzia.
Czym jest miáosierdzie? Przede
wszystkim miáosierdzie charakteryzu-

je samego Boga. To Bóg jest ponad
wszystko miáosierny! Jest on nazywany w Biblii „Ojcem miáosierdzia” (1 Kor
1,3; Jk 5,11). Przede wszystkim stworzyá czáowieka z miáoĞci i pragnie tylko
jego dobra; pragnie obdarzyü go zbawieniem i szczĊĞciem. Kiedy jednak
czáowiek odwraca siĊ od swego
Stwórcy, Bóg nigdy go nie opuszcza
i nie pozostawia samego. Nie chce
nigdy Ğmierci grzesznika, ale pragnie
jego nawrócenia. Objawiá to przede
wszystkim sam Jezus, który mówiá,
Īe Ojciec czeka cierpliwie na powrót

swego marnotrawnego syna, a kiedy
spostrzega go z daleka czuje siĊ
„poruszony miáosierdziem” i biegnie
na jego spotkanie (àk 15). Serca Boga
napeániają radoĞcią nie ci, którzy uwaĪają siĊ za sprawiedliwych, ale grzesznicy czyniący pokutĊ. Bóg przedkáada miáosierdzie nad sprawiedliwoĞü;
Bóg przebacza grzechy, bo jest miáosierny. Bóg pragnie raczej miáosierdzia
niĪ ofiary, o czym mówiá juĪ Stary Testament (por. Oz 4,2); przed Bogiem
nie znajdują uznania krwawe ofiary,
zewnĊtrzne bezduszne obrzĊdy, ale miáosierdzie przejawiające siĊ w przebaczeniu, darowaniu win, wspóáczuciu
i braterskiej pomocy. A czáowiek
potrzebuje ogromnie BoĪego miáosierdzia, przebaczenia, darowania win;
nieraz trwając w tragedii grzechu traci
nadziejĊ. O tym wielkim miáosierdziu
przypomniaáa ludziom naszych czasów Ğw. Faustyna i widzimy ten wielki
fenomen kultu BoĪego miáosierdzia.
Jezus Chrystus nie tylko mówiá
o miáosierdziu Ojca, ale sam przejawiaá
miáosierdzie. Przede wszystkim wzruszaá siĊ nĊdzą ludzkiej natury; gdy
widziaá, jak ludzie garną siĊ do Niego
„ulitowaá siĊ nad nimi, bo byli jak owce
bez pasterza” (por Mk 6,34). Jezus
darzy szczególną miáoĞcią odrzuconych, chorych, gáodnych, pogardzanych, ubogich. Uzdrawianie chorych
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wynikaáo z Jego miáosierdzia dla nich,
ale jeszcze bardziej zwracaá uwagĊ na
nĊdzĊ ludzkiej duszy, odpuszczając
grzechy tym, którzy o to prosili. Jezusowe miáosierdzie ukazaáo siĊ w Jego
osobistej postawie przebaczenia
wobec grzeszników, takĪe tych, którzy czyhali na jego Īycie i nawet zadawali mu ból. Miáosierdzie to postawa
pokory, sáuĪby, jak w wieczerniku,
gdy umywaá uczniom nogi (por. J 13,111). To przyjmowanie cierpienia
w duchu zawierzenia BoĪej woli
i BoĪej miáoĞci. Przykáad tego wszystkiego daá na Jezus Chrystus.
2. Miáosierdzie chrzeĞcijaĔskie
Czy tylko Bóg jest miáosierny?
OczywiĞcie wiemy, Īe Pan kaĪdy
z nas powinien byü miáosierny. „BądĨcie miáosierni, jak ojciec wasz jest
miáosierny” (àk 6,36). „Báogosáawieni miáosierni, albowiem oni miáosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). KaĪdy
z nas jest wezwany do czynienia
miáosierdzia.
Prawdziwe miáosierdzie chrzeĞcijaĔskie wiąĪe siĊ ĞciĞle z naĞladowaniem Jezusa, ze wspóáczuciem i przebaczaniem. Miáosierdzie przejawia siĊ
w towarzyszeniu ludzkiej niedoli,
co ukazaá Pan Jezus piĊknie w przypowieĞci o miáosiernym Samarytaninie àk 10,30-37). Byü blisko czáowieka, bĊdącego w potrzebie, którego
spotkam na drodze Īycia, nieraz poranionego, to przejaw miáosierdzia.
Co wiĊcej; bĊdziemy sądzeni z miáosierdzia, które okazujemy czáowiekowi – wyraĨnie o tym mówi przypowieĞü o sądzie ostatecznym
(Mt 25,31-46). Uczynki miáosierdzia
chrzeĞcijaĔskiego wskazują na to,
aby litowaü siĊ nad niedolą bliĨniego
i przychodziü mu z pomocą.
A bliĨnim jest kaĪdy czáowiek, którego spotykamy, niezaleĪnie od jego
statusu materialnego, spoáecznego,
narodowoĞci, wyznawanej religii.
MiáoĞü wspóáczującą okazuje ten,
kto przychodzi z pomocą choremu,
pomaga mu znosiü ból, pociesza,
zabezpiecza poĪywienie, troszczy siĊ
o niego. Miáosierny jest ten, kto
pociesza smutnych, strapionych,
nie gardzi nimi, nie odrzuca. Miáosierny jest ten, kto ma dobre sáowo
i serce dla samotnych, odrzuconych,
niepeánosprawnych. Wszelkie wspóáczucie okazywane innym to przejaw
miáosierdzia.
Drugi wymiar miáosierdzia to prze-

baczenie. Zawsze naleĪy przebaczaü –
mówiá Jezus – aĪ 77 razy. Przebaczaü
zarówno temu, który prosi, jaki i temu,
który nie prosi i który dalej nienawidzi
nas, uczniów Chrystusa. Przebaczaü
i czyniü dobrze tym, którzy nas nienawidzą to wyjątkowe wezwanie Ewangelii. Kto jest miáosierny i potrafi
przebaczaü, ten moĪe liczyü na BoĪe
miáosierdzie i przebaczenie, bo potrzebujemy o wiele bardziej przebaczenia
od Boga niĪ inni ludzie od nas tego
przebaczenie potrzebują.
3. „Jan Paweá II Sáuga
Miáosierdzia”
„Jan Paweá II Sáuga Miáosierdzia”
– czy w Jego Īyciu jaĞnieją te cnoty,
o których mówiáem? Na pewno tak,
na pewno staraá siĊ okazywaü miáosierdzie innym. Byá wraĪliwy na záo tego
Ğwiata, zarówno jeszcze jako kapáan,
czy póĨniej, jako biskup, a wreszcie
papieĪ. Zdawaá sobie sprawĊ, Īe w pojedynkĊ nie moĪe zaspokoiü wszelkich
niedoli Ğwiata, zresztą nawet Pan
Jezus nie mógá tego uczyniü. Zawsze
jednak miaá otwarte serce dla potrzebujących, chorych, smutnych. JakĪe
wiele jest w jego biografiach opisanych
sytuacji, gdy spotykaá siĊ z pojedynczym czáowiekiem i ofiarowaá mu swój
czas. Odwiedzaá ludzi potrzebujących
przy wielu okazjach, w szpitalach,
sierociĔcach, wiĊzieniach. Przytulaá
do siebie dzieci, chorych - ile takich
obrazków widzimy na archiwalnych
filmach! Dla niektórych to najwiĊksza
pociecha i wspomnienie na caáe Īycie

– spotkaü Jana Pawáa II. Troszczyá siĊ
o biednych i potrzebujących na
caáym Ğwiecie – odwiedzając kraje
biedne spotykaá siĊ z nimi, apelowaá
do rządzących, aby siĊ troszczyli
o najbiedniejszych. Niektórzy dają
Ğwiadectwo cudownych uzdrowieĔ
w zetkniĊciu siĊ z Janem Pawáem II –
te przypadki bĊdą badane w czasie
procesu beatyfikacyjnego.
Po drugie – wymiar przebaczenia,
posuniĊty aĪ do heroizmu, wszyscy
dobrze znamy tĊ scenĊ rozmowy
z Ali Agcą. Niewielu ludzi, chrzeĞcijan zdobyáoby siĊ chyba na taki gest.
Poza tym, przecieĪ wiemy, Īe cierpliwie znosiá wszelkie oskarĪenia,
obelgi, w ciszy i pokorze wszystko
ofiarowaá Bogu. Jan Paweá II miáosierny i przebaczający.
Na plakacie tegorocznego dnia papieskiego piĊkne zdjĊcie – Jan Paweá
II caáujący nogi czáowieka. W tym
geĞcie z Wielkiego Czwartku, który
uchwyciá fotograf, nie ma ani odrobiny sztucznoĞci czy pozy, jest tylko
pokora wielkiego czáowieka, który czuje i jest Ğwiadomy swego posáannictwa, Īe w Chrystusowej wizji czáowieka panowaü znaczy sáuĪyü i pochylaü
siĊ nad innymi. To potrafiá Jan Paweá
II, PapieĪ Polak, Sáuga miáosierdzia.
Dzisiaj dziĊkujmy Bogu za tĊ wielką postaü, za Jego Īycie i trud posáugiwania. BĊdziemy jeszcze wiele razy
siĊ w Niego wpatrywaü i uczyü siĊ
postawy miáosierdzia.
Ks. Tomasz Grzywna
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29 Niedziela zwykáa – 22.10.2005 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe odprawimy dziĞ o godzinie 17:00. Zapraszamy wszystkich chĊtnych do wspólnej
modlitwy.
2. DziĞ zbieramy ofiary do puszek na
potrzeby naszego szpitala. Wszystkim darczyĔcom skáadamy serdeczne
„Bóg zapáaü”.
3. We wtorek, przypada liturgiczne
wspomnienie bá. ks. Jana Balickiego,
kapáana naszej archidiecezji, który za
motto swojego Īycia obraá sáowa: „Dobrze, Panie, dobrze, ĪeĞ mnie upokorzyá”. Byá profesorem naszego seminarium, jego rektorem, znanym
i cenionym spowiednikiem oraz jaámuĪnikiem.
4. Zwyczajem lat ubiegáych, w dniu
1 listopada, Towarzystwo Pomocy im.
ĝw. Brata Alberta, w Sanoku, organizuje kwestĊ z przeznaczeniem na dziaáalnoĞü statutową. Zarząd Towarzystwa zwraca siĊ z proĞbą o dar serca

dla – jaámuĪnĊ w postaci modlitwy
czy dobrowolnych ofiar na rzecz potrzebujących, którymi opiekuje siĊ
Towarzystwo.
5. W przyszáą niedzielĊ przypada
rocznica poĞwiĊcenia naszego koĞcioáa parafialnego. Polecajmy Panu
Bogu budowniczych tej Ğwiątyni,
a gáównie inicjatora budowy, ks.
Franciszka Salezego CzaszyĔskiego,
wszystkich kapáanów tu pracujących
oraz Lud BoĪy, który tu siĊ gromadziá
i nadal to czyni. ĝwiątynia parafialna
to miejsce sprawowania NajĞwiĊtszej
Ofiary, przyjmowania Sakramentów
ĞwiĊtych, modlitwy, naboĪeĔstw. To
miejsce uĞwiĊcania. Z tej okazji skáadamy serdeczne podziĊkowania tym
wszystkim, którzy troszczą siĊ o wygląd tej Ğwiątyni, którzy skáadają ofiary na jej renowacjĊ, dziĊki czemu
moĪe ona piĊknie i dostojnie wyglądaü jak przystaáo na Dom BoĪy.

ĝw. Szymon

ĝw. Juda Tadeusz

Pierwszy polski banknot kolekcjonerski „Jan Paweá II” wyprodukowany przez
Polską WytwórniĊ Papierów WartoĞciowych S.A.

Intencje

w tygodniu
23-29.10.2006 r.

Poniedziaáek, 23.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 o báogosáawieĔstwo BoĪe dla
rodziny Kardasz.
7.30 + Mikoáaj, Helena, Roman Car.
8.00 .........................................................
18.00 1. + Michaá, Jadwiga, Urszula.
2 dziĊkczynna w 55 rocznicĊ maáĪeĔstwa
Józefy i Jerzego z proĞbą o dalsze báogosáawieĔstwo.
Wtorek, 24.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Szymon, Marianna, Jan Adamczakowie, Zbigniew Polit
7.30 + Jadwiga Korzeniowska
8.00 ..........................................................
18.00 1. + Gazela Josz od róĪy Ğw.
Faustyny.
2. + Stanisáaw Lipka od cioci.
3. + Cecylia Sasko 1 r. Ğm.
ĝroda, 25.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Mikoáaj i Maria
7.30 + Franciszka (f), Teofil, Maria, Jan
8.00 .........................................................
18.00 1. + Zofia PĊcak (greg.).
2. o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe dla
Felicji
Czwartek, 26.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Anna i Wáadysáaw.
7.30 + Maria Kaplarczuk.
8.00 ........................................................
18.00 1. + Zofia (greg.)
2. + Justyna Pietrzak 19 r. Ğm., + Franciszek.
3. o potrzebne áaski dla Edyty
i Bernadetty.
Piątek, 27.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Zofia (greg.).
7.30 + Jadwiga Korzeniowska.
8.00 .........................................................
18.00 + Eugeniusz Hydzik 11 r. Ğm.
2. + Tadeusz i Stanisáaw.
Sobota, 28.10
6.30 +Helena i Wiktoria Wrzuszczak
(greg.).
7.00 + Zofia (greg.).
7.30.+Irena Herman i Krystyna
Kocyáowska.
8.00 ........................................................
18.00 1. + Tadeusz i ++ z rodziny.
2. + Tadesz Klimkowski.
Niedziela, 29.10
6.30 Helena i Wiktoria Wrzuszczak (greg.).
8.00 .........................................................
9.30 + Zbigniew Przystasz.
11.00 za parafian.
12.30 + Melania, Adam, Zygmunt.
16.00 + Zofia (greg.) .
17.00 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe.
18.00 zajĊte.
StroĪe: + Tadeusz Kocyáa.
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(C.d. ze s. 3)
nej lipie, które rosáą nieopodal wedáug
jeszcze àopiaĔskiej cerkwi. A byáo
to tak. Razu jednego, córka miejscowego kniazia, kilkunastoletnie dziewczątko wówczas dostrzegáo kulĊ ognistą jak nad àopieĔską cerkwią chwilĊ
siĊ zatrzymaáa po czym zgasáa. Poszáa
przeto zobaczyü, co teĪ z ową kulą staü
siĊ koáo cerkwi mogáo. I wtedy dostrzegáa obraz Matki BoĪej wywieszony
na lipie. I tylko cud musiaá to byü.
Jak siĊ póĨniej okazaáo Matka BoĪa
byáa na tym obrazie podobna do tej
z cudownej ikony co ją mieü musieli
w klasztorze bazylianów w Werchracie Kiedy wieĞü siĊ o zdarzeniu
rozeszáa, paroch terczaĔski, àopianka
naleĪaáa wówczas do parafii w Terce,
postanowiá obraz przewieĨü do cerkwi
parafialnej i umieĞciü go w ikonostasie. ZaprzĊĪono wóz w woáy z àopienki, wymaszczono go sáomą i umieszczono na nim cudowny obraz. Za furą
száa caáą àopieĔska gromada i rzewnymi ázami siĊ zalewaáa, po stracie tak
cudownego wizerunku Bogurodzicy.
Woáy początkowo száy ciągnąü wóz,
ale kiedy doszáy do Polanek, nagle
poklĊkaáy i ani kroku dalej nie chciaáy
zrobiü. Nie pomogáo okáadanie ich
kijami, ani próba wypĊdzenia z nich
záych duchów, które podobno miaáy
ich opĊtaü. Inna para woáów którą
sprowadzono tym razem z Terki zaraz
po wyprzĊgniĊciu do wozu, teĪ uklĊkáa ani kroku nie zrobiwszy. Kiedy
jednak zawrócono wóz do àopieĔki
woáy z ochotą go ciągnĊáy Przywieziono zatem obraz na powrót do àopieĔki. KtoĞ z TerczaĔskich gazdów
wpadá na pomysá by spróbowaü
zawieĨü go do Terki podstĊpnie inną
drogą przez przeáĊcz Hyrcza. Obraz
znów zaáadowano na wóz ciągniĊty
przez woáy. Te kiedy minĊáy górny
koniec wsi i dochodziáy juĪ do przeáĊczy nagle wóz przestaáy ciągnąü
i podobnie jak poprzednio poklĊkaáy.
Tak wiĊc na nic siĊ przeto zdaáy próby
wywiezienia obrazu z àopieĔki.
Nic, tylko Matka Boska w tym wizerunku, w tej malowniczej dolinie
pomiĊdzy stokami Korbani i àopiennika upatrzyáa miejsce dla siebie.
Dla obrazu zbudowano początkowo
kamienną kapliczkĊ tuĪ przed prezbiterium cerkwi, bo terczaĔski paroch
zgodziá siĊ umieĞciü go w cerkwi.
Kiedy jednak wokóá niego zaczĊáy
dziaü siĊ rozliczne cuda. Obraz umiesz-

WnĊtrze Sanktuarium

czono w cerkwi, leĪy w bocznym
oátarzu. Lecz z czasem to miejsce
okazaáo siĊ za maáo godne dla tak
cudownej ikony Matki BoĪej. Zbudowano zatem nową murowaną z kamienia obszerną cerkiew, a obraz zwany
juĪ przez wiernych ikoną Matki Boskiej
àopieĔskiej umieszczono w gáównym
oátarzu jako najwiĊkszą ĞwiĊtoĞü.
Matka Cudu (cyt. za „KsiĊgą
legend i opowieĞci bieszczadzkich” Andrzeja Potockiego, Olszanica 2001)
Historia mówi o wydarzeniu
z XVIII wieku. Samotnie wychowująca swe dziecko matka dĨwigaáa
na swych barkach cierpienie,
jakim byáo kalectwo dziewczynki.
Od urodzenia byáa dzieckiem niemym.
Wydarzenie miaáo miejsce wówczas, gdy dziecko miaáo 7 lat. W folwarku trwaáy prace przy sianokosach.
Sáonecznego poranka matka wraz
z dziewczynką poszáa na folwarczną
áąkĊ do pracy. W czasie gdy kobieta

pracowaáa, córka bawiáa siĊ w pobliĪu. Byáo juĪ upalne poáudnie. Dziecko
spragnione pochyliáo siĊ nad strumykiem by napiü siĊ wody. Wtem
spostrzegáa nad strumykiem dziwną jasnoĞü i zobaczyáa MatkĊ BoĪą
z Dzieciątkiem. Dziewczynka przeraziáa siĊ ogromnie i krzyknĊáa :
mamo! Byáo to pierwsze sáowo,
które wypowiedziaáa po siedmiu
latach, a póĨniej niezgrabnymi,
ale zrozumiaáymi sáowami opowiedziaáa, co ją spotkaáo,WieĞü o cudzie
uzdrowienia rozeszáa siĊ bardzo
szybko, przyciągając w to miejsce
wielu ludzi. Umieszczony przy strumyku obraz Matki BoĪej staá siĊ celem
pielgrzymek.
Korzystając z tego artykuáu
zmieniono pisowniĊ, gdyĪ Matka
BoĪa byáo pisane maáą literą, co jest
wyrazem braku szacunku.
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Kazanie podczas inauguracji nowego
roku akademickiego w PaĔstwowej WyĪszej Szkole
Zawodowej w Sanoku,
w dniu 13 paĨdziernika 2006 roku.

DziĞ w sposób oficjalny, uroczysty, rozpoczynamy nowy rok akademicki w máodej uczelni sanockiej,
PaĔstwowej WyĪszej Szkole Zawodowej. Miáo mi powitaü dostojny Senat
na czele z panią rektor prof. Haliną
Mieczkowską, wszystkich profesorów, zaproszonych goĞci, a takĪe
studentów, bo bez ich obecnoĞci nie
funkcjonowaáaby Īadna uczelnia.
DziĞ takĪe w liturgii KoĞcioáa w Polsce wspominamy bá. Honorata KoĨmiĔskiego, kapáana z zakonu kapucynów, duchowego syna Ğw. Franciszka
z AsyĪu. Patron dnia dzisiejszego,
to postaü bardzo ciekawa, czáowiek
bardzo uzdolniony i pracowity, który
Īyjąc w czasach zaborów, umiaá znakomicie odczytaü „znaki czasów”.
Urodziá siĊ w rodzinie inteligenckiej,
w Biaáej Podlaskiej, w roku 1829.
Po maturze studiowaá w Szkole Sztuk
PiĊknych. BĊdąc jeszcze w gimnazjum
zaniechaá praktyk religijnych, a w czasie studiów straciá wiarĊ. W Īyciu
swoim blisko przez rok czasu byá wiĊziony, gdyĪ wáadze carskie uwaĪaáy
go za wichrzyciela porządku spoáecznego. Siedząc w Cytadeli Warszawskiej ciĊĪko zachorowaá. Podczas tej
choroby dokáadnie przemyĞlaá swoje

Īycie. Po uwolnieniu podjąá dalsze
studia Īyjąc bardzo powĞciągliwie,
surowo. Byá czáowiekiem ogromnie
wymagającym od siebie. Po ukoĔczeniu studiów wstąpiá do klasztoru
kapucynów, przyjąá ĞwiĊcenia kapáaĔskie. Zasáynąá gáównie jako nadzwyczajny rekolekcjonista i spowiednik
nawracających siĊ. Byá czáowiekiem
autentycznej, gáĊbokiej wiary religijnej i kapáanem zatroskanym
o zjednywanie ludzi dla Chrystusa.
Pomagaá zagubionym w drodze
powrotu do Chrystusa i KoĞcioáa.
Jednak gáównym jego powoáaniem,
dzieáem, które przetrwaáo do dziĞ,
są zgromadzenia bezhabitowe, z których powstaáo 16 zgromadzeĔ zakonnych. Przez siostry i braci zakonnych,
staraá siĊ docieraü do ludzi zagubionych, a czyniá to przez konfesjonaá
i korespondencjĊ. Nie byáo innych
moĪliwoĞci, gdyĪ zaborca nie sprzyjaá
rozwojowi Īadnych form religijnoĞci.
Carskie oko zaborcy byáo bardzo
przenikliwe. Zgromadzenia o. Honorata podejmowaáy prace m. in. wĞród
máodzieĪy szkolnej i rzemieĞlniczej.
Byá czáowiekiem wielkiej gorliwoĞci,
gáĊbokiej wiary oraz czáowiekiem
pióra, gdyĪ wiele napisaá. Zmará w roku

1916, a nasz rodak Jan Paweá II,
beatyfikowaá go w roku 1988.
Wspominam o nim dlatego,
gdyĪ to jest jego dzieĔ. Wspominam
go takĪe dlatego, Īe moĪe byü wzorem
dla dzisiejszego studenta czy pracownika nauki. MoĪe byü wzorem gorliwoĞci, naukowej dociekliwoĞci, umiejĊtnoĞci radzenia sobie choüby
w najtrudniejszych warunkach.
To czáowiek bardzo wytrwaáy w dąĪeniu do celu, nie zraĪający siĊ trudnoĞciami. To czáowiek poszukujący
swojego miejsca w Īyciu, a znalazászy
je, pokazuje jak je realizowaü. To czáowiek bardzo konsekwentnie realizujący swoje zamierzenia. On swoim
Īyciem pokazuje, Īe nie ma sytuacji
beznadziejnych, Īe nie ma sytuacji
bez wyjĞcia. Zawsze jest jakieĞ rozwiązanie, jakieĞ wyjĞcie. Jego przykáad
jest potrzebny kaĪdemu z nas.
Bá. Honorat to kapáan gáĊbokiej
wiary. DziĞ sáyszeliĞmy we fragmencie Listu do Galatów zdanie: „dlatego
ci, którzy polegają na wierze, mają
uczestnictwo w báogosáawieĔstwie
wraz z Abrahamem, który daá posáuch
wierze”. To zdanie ma odzwierciedlenie w Īyciu dzisiejszego Patrona.
Jan Paweá II wydaá encyklikĊ „Fides
et ratio”, która rozpoczyna siĊ sáowami: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydáa, na których duch ludzki unosi siĊ
ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepiá w ludzkim sercu pragnienie
poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby czáowiek – poznając Go i miáując – mógá dotrzeü takĪe do peánej
prawdy o sobie”. Encyklika ta mówi
o relacjach miĊdzy wiarą a rozumem.
Wymaga ona gáĊbokiej refleksji,
dociekliwoĞci i gáĊbokich analiz.
CaáoĞü tego zagadnienia moĪna oddaü
sáowami dzisiejszego Psalmu responsoryjnego: „Wielkie są dzieáa Pana,
zgáĊbiaü je mają wszyscy, którzy je miáują”. Psalm ten naleĪy do rodzaju
Psalmów alfabetycznych. Jest to wielki hymn wiary, wysáawianie Boga
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„z caáego serca” za wspaniaáoĞü dzieá
stworzonych. MoĪe on zrodziü siĊ
w sercu i umyĞle czáowieka, który kocha Boga. Autor natchniony chce
nam powiedzieü, Īe dzieáa Boga trzeba
zgáĊbiaü umysáem i w duchu wiary.
„Kto Īyje Bogiem, ten widzi Go zawsze,
we wszystkich Jego dzieáach, i zawsze
znajduje powód, aby Go uwielbiaü”
(W. Borowski, Psalmy. Komentarz biblijno – ascetyczny, Kraków 1983,
s. 361). Wiara i rozum, owe dwa skrzydáa najgáĊbszego poznania.
Szkoáa, studia, uczą myĞlenia,
prowadzą do spotkania z prawdą,
do poznawania siebie i Ğwiata, który
jest fascynujący. Czáowiek poznaje siebie, Īe jest istotą w swoim rodzaju
jedyną. Poznawanie, to czĊĞü naszego Īycia. Na Ğwiątyni w Delfach,
w staroĪytnej Grecji, wyryte są sáowa:
„Poznaj samego siebie”. Jan Paweá II
w swojej konstatacji pisze, Īe „czáowiek” to ten, kto „zna samego siebie”.
Znając samego siebie, poznaje Ğwiat,
otaczającą go rzeczywistoĞü. Czáowiek
od pradawnych czasów zadaje sobie
fundamentalne pytania: „Kim jestem?
Skąd przychodzĊ i dokąd zmierzam?
Dlaczego istnieje záo? Co czeka mnie
po tym Īyciu?” (FetR 1). Dlaczego
rodzą siĊ te pytania? Czáowiek szuka
sensu swojego Īycia, „od odpowiedzi
na te pytania zaleĪy bowiem, jaki kierunek winien nadaü wáasnemu Īyciu”.
Studia pomagają wybraü ów kierunek
Īycia, pomagają znaleĨü sens Īycia,
pomagają pogáĊbiü wiedzĊ na temat
samego siebie i otaczającego nas
„wspaniaáego Ğwiata”. Studia pomagają dotrzeü do prawdy, aby na niej
budowaü swoje Īycie, swoją
osobowoĞü. Ten czas trzeba dobrze
wykorzystaü. Poznanie bĊdzie peániejsze wtedy, kiedy zostanie oĞwiecone
áaską wiary. Jan Paweá II naucza,
Īe „kaĪda odkryta prawda jest zawsze
tylko etapem drogi ku owej peánej
prawdzie, która zostanie ukazana
w ostatecznym objawieniu BoĪym:
„Teraz widzimy jakby w zwierciadle,
niejasno; wtedy zaĞ (zobaczymy)
twarzą w twarz. Teraz poznajĊ po
czĊĞci, wtedy zaĞ poznam tak,
jak i zostaáem poznany” (1 Kor 13,12)
(FR 2).
W auli, podczas inauguracji nowego roku akademickiego ma byü
poĞwiĊcony sztandar szkoáy.
W naszej narodowej tradycji róĪne
są sztandary:

- instytucji paĔstwowych;
- organizacji spoáecznych;
- jednostek wojskowych;
- cechowe, branĪowe, szkolne,
narodowe, koĞcielne.
Czym jest sztandar? Jaka jest istota sztandaru, jego symbolika i ranga?
Sztandar, to:
- znak tworzącej siĊ historii i tradycji naszej máodej uczelni;
- znak rozpoznawczy dla tych,
którzy studiują na tej uczelni;
- znak, Īe:” Pierwsza po Bogu
miáoĞü naleĪy siĊ OjczyĨnie i pierwsza
po Bogu sáuĪba naleĪy siĊ dzieciom
wáasnego narodu” – mawiaá Sáuga
BoĪy, Stefan kardynaá WyszyĔski;
- symbol poszukiwania prawdy,
zgáĊbiania jej, w duchu patrona
Uczelni, prof. Jana Grodka;
- znak, który mówi, Īe nauką i pracą
trzeba sáuĪyü OjczyĨnie;
- symbol najwyĪszych wartoĞci
jakie wpajaá patron Uczelni;
- zobowiązanie do rzetelnego
i godnego wypeániania obowiązków nauczyciela akademickiego
i studenta;
- znak, który winien áączyü profesorów i studentów - znak jednoĞci;
- znak dowartoĞciowania nauki,
badaĔ, poszukiwaĔ;
- znak, którego naleĪy chroniü
i broniü jako symbolu nauki;
- znak, któremu naleĪy siĊ czeĞü
i honory.
Sztandar to odpowiednia, szlachetna tkanina przytwierdzona do drzewca, gdzie znajduje siĊ wyhaftowane
godáo, symbole i napisy. Co decyduje, Īe ten kawaáek tkaniny jest czymĞ

tak wyjątkowym, szczególnym?
Co decyduje, Īe tak wielu broniąc sztandaru, oddawaáo nawet
swoje Īycie?
RangĊ sztandaru podnosi ceremonia poĞwiĊcenia, przez co zyskuje
on nie tylko wymiar Ğwiecki, ale i religijny. Przed sztandarem Īoánierze
salutują, inni zdejmują nakrycia
gáowy, káaniają siĊ, oddają honory,
a podczas przekazywania sztandaru
osoby, które go przejmują, powinny
przyklĊknąü i ucaáowaü jego skraj.
Byü w poczcie sztandarowym, to
honor i zaszczyt, a winni dostĊpowaü
go ci, którzy odznaczają siĊ najlepszymi wynikami w nauce, którzy wyróĪniają siĊ kulturą osobistą i wzorową
postawą moralną. NaleĪy siĊ mu
tak wysoka ranga, bo „sztandar
to ĞwiĊtoĞü. Jego miejsce tkwi gdzieĞ
miĊdzy hymnem narodowym
a przysiĊgą wojskową”, bo to znak
najwyĪszych wartoĞci.
Rozpoczynając nowy rok akademicki ĪyczĊ caáej kadrze naukowej,
aby pomagaáa studentom w dochodzeniu do prawdy, do pogáĊbiania
prawdy o sobie i otaczającym
nas Ğwiecie. Studentom ĪyczĊ wytrwaáoĞci na drodze poznawania, które
jest procesem fascynującym. Wszystkim ĪyczĊ wytrwaáoĞci i Ğwiatáa
Ducha ĝwiĊtego, które jest nieodzowne do peánego poznania siebie
i otaczającej nas rzeczywistoĞci.
Wszystkim ĪyczĊ, aby sztandar,
który zostanie poĞwiĊcony byá
znakiem najwyĪszych wartoĞci
naukowych i moralnych.
Ks. Andrzej Skiba
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NajwaĪniejsze wydarzenia parafii
Przemienienia PaĔskiego w Sanoku,
na podstawie OgáoszeĔ parafialnych
z lat 1942-1967
(C.d. z poprzedniego numeru)
ROK 1944
01.01 – Wáadze Miasta ostrzegają,
Īe ci, którzy nie oddali kontyngentu
Īelaza, nie otrzymają kartek ĪywnoĞciowych. Podobnie bĊdzie i z tymi,
którzy siĊ nie zaszczepili przeciwko tyfusowi. W przeciwnym razie trzeba
bĊdzie zapáaciü grzywnĊ w wysokoĞci tysiąca záotych lub trzy miesiące
odsiedzieü w areszcie (ogáoszenie
z dnia 13.02.)..
16.01 – Osobom cywilnym wstĊp
wzbroniony na naboĪeĔstwa dla
wojska.
26.03 – Rekolekcje wielkopostne.
22.04 – DoĞü czĊsto powtarza siĊ ogáoszenie: „Skáadka na tacĊ w czasie
Sumy przeznaczona jest dla Komitetu polskiego pomocy biednym”.
Wygląda na to, Īe raz w miesiącu.
11.06 – Apel, aby dzieci, które nie chodzą do szkoáy i nie ich kto przygotowaü do I spowiedzi i Komunii Ğw.,
w okreĞlonym dniu zgáosiáy siĊ
do koĞcioáa na pierwsze spotkanie
przygotowawcze.
13.08 – „Wojenny komendant miasta
prosi ludnoĞü, by zechciaáa stosowaü siĊ ĞciĞle do wydawanych poleceĔ i rozkazów dla swego dobra
i dla unikniĊcia przykrych nastĊpstw
w razie niewykonania jego zarządzeĔ”.
17.09 – „Wzywamy czáonków rodzin

tych, którzy zginĊli wskutek dziaáaĔ
wojennych, aby we wáasnym interesie i dla porządku rzeczy, zgáosili
zabitych i zmaráych w UrzĊdzie
parafialnym celem wpisania ich
w ksiĊgi metrykalne i zamówienia
za ich dusze choü jedną MszĊ Ğw.”
„... w czasie dziaáaĔ wojennych na
terenie miasta Sanoka i bliskiej okolicy, gdy wszyscy musieli kryü siĊ
w piwnicach, trafiaáy siĊ kradzieĪe
i rabunki dokonywane przez miejscową ludnoĞü, plądrującą mieszkania
nawet bliskich sąsiadów, albo mieszkających w tym samym domu, lub co
gorsza siedzący w tej samej piwnicy
nawzajem siĊ okradali. Jest to skandal
nad wyraz bolesny, niegodny czáowieka, a tym wiĊcej chrzeĞcijanina –
katolika. Nie potrzebujemy na razie
i nie pora na to, by szeroko táumaczyü
etyczne, obowiązujące zasady prawa
BoĪego, zamykającego siĊ w siódmym
przykazaniu „nie kradnij” – natomiast
piĊtnujemy podobne rabunki popeánione choüby w najmniejszej rzeczy;
ponadto, prócz grzechu, ciąĪącego
na duszy takiego záodzieja, istnieje
Ğcisáy obowiązek restytucji, tj. zwrotu
zabranej rzeczy jej wáaĞcicielowi”.
Ks. PorĊbski podaje okolicznoĞci
w jakich moĪna zwróciü zabrana rzecz.
Jest to obszerny wywód moralny.
„Przypominamy, Īe w chwilach,
gdy grozi niebezpieczeĔstwo Īycia,
naleĪy sobie wzbudzaü akt Īalu za

grzechy. Taki akt Īalu za grzechy
w chwili Ğmierci nawet bez spowiedzi
oczyszcza duszĊ z grzechów”.
01.10 – PodziĊkowania za ofiary
w naturze na naprawĊ dachu
koĞcielnego.
01.10 – Apel o wsparcie dla mieszkaĔców Warszawy.
29.10 – Apel o wsparcie dla sierot
z krakowskich sierociĔców i rodziców
pomordowanych na Wschodzie.
07.11 – DzieĔ ĩoánierza rosyjskiego,
apel o Īyczliwe traktowanie rannych
Īoánierzy, materialne ich wspieranie.
26.11 – Potrzeba ochrony parku
miejskiego – apel.
17.12 – „Polski Komitet Opieki
Spoáecznej staje wobec coraz wiĊkszych potrzeb tych, którzy znajdują
siĊ w nĊdzy i liczba ich codziennie
wzrasta. KoniecznoĞcią chwili
i nakazem miáoĞci bliĨniego jest,
by fundusze i zasoby Komitetu zasiliü
i pomnoĪyü. Odpowiednie czynniki
postanowiáy wznowiü w naszym
mieĞcie tradycjĊ polską, tak zwanych
Īaków. OtóĪ w czasie Ğwiąt dwa
zespoáy Īaków bĊdą chodziáy po
kolĊdzie do niektórych domów i bĊdą
maáy zatwierdzoną listĊ, na którą naleĪy wpisaü oddana im ofiarĊ. Prosimy
bardzo o to, aby tych zespoáów
Īaków nie traktowano jak zwyczajnych
ulicznych i krzykliwych kolĊdników,
lecz jako umówionych i udokumentowanych wysáanników Polskiego
Komitetu Opieki Spoáecznej, któremu
zespoáy Īaków caáy dochód z kolĊdy
przekaĪą.
Drugie: w najbliĪszym czasie,
moĪe nawet dziĞ, przybywa do Sanoka ponad sto polskich rodzin, wysiedlonych ze Wschodu. Rodziny te
są bez jakiegokolwiek zaopatrzenia.
W tej chwili chodzi szczególnie
o ĪywnoĞü. Polski Komitet Opieki
Spoáecznej zwraca siĊ z proĞbą
serdeczną do ofiarnych serc o deklarowanie obiadów lub w innej formie
ĪywnoĞci dla tych wysiedlonych”.
(C.d.n.)
Ks. Andrzej Skiba
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VI DzieĔ Papieski

DzieĔ Papieski obchodzony jest
od 2001r. zawsze w niedzielĊ poprzedzającą rocznicĊ wyboru Karola
Wojtyáy na StolicĊ Piotrową.
Obchody te przebiegają w czterech
wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.
VI DzieĔ Papieski, który w tym
roku przypadaá na dzieĔ 15 paĨdziernika i upáynąá pod hasáem „Jan Paweá
II - Sáuga Miáosierdzia”.
14 paĨdziernika w przeddzieĔ
Dnia Papieskiego, w Sanoku odbyá siĊ

Finaá Konkursu Literackiego w naszej
archidiecezji. Spotkanie odbyáo siĊ
w Klubie Górnika SZGNiG. Na spotkanie przyjechaáo okoáo 120 osób
z terenu naszej archidiecezji, wĞród
nich byli laureaci oraz wyróĪnieni
z poszczególnych archiprezbiteratów.
Oto oni:
ARCHIPREZBITERAT
BIESZCZADZKI
1 Adrianna Szramowiat
2 Emil KasiąĪek

2 Mateusz Dziechciarz
2 Dorota StaĔko
2 Agnieszka Kumuda
ARCHIPREZBITERAT
SANOCKI
1 Kataezyna Kusiak
2 Monika Dydek
2 GraĪyna Daszyk
2 Paulina Indyk
2 ElĪbieta Chabko
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(C.d. ze s. 11)
ARCHIPREZBITERAT
KROĝNIEēSKI
1 Paulina Mularczyk
2 Piotr àojek
2 Katarzyna Hadaáa
2 Marcelina Wieczorek
2 Joanna Farbaniec
ARCHIPREZBITERAT
JAROSàAWSKI
1 AndĪelika Szczypta
2 Ewelina Rabska
2 Magdalena Pajda
2 Natalia Henzel
2 Monika Krupska
ARCHIPREZBITERAT
PRZEMYSKI
1 Angelina PaĞciak
2 Anna Binko
2 Joanna Horwat
2 Anna Wróbel
2 Kamil JĊdruch
ARCHIPREZBITERAT
àAēCUCKI
1 Kowalska Katarzyna
2 Buszta Natalia
2 Czerwonka Anna
2 Majchrowska Anna
2 Raszewska Olga
Natomiast o godz. 16.15 w koĞcie-

le pw. Przemienienia PaĔskiego
odbyáa siĊ Msza Ğw. w której
uczestniczyli wszyscy laureaci
i wyróĪnieni w tym konkursie.
Organizatorem uroczystoĞci

byá Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.
Wojciech Pruchnicki

Redaguje zespóá: ks. Andrzej Skiba, ks. Tomasz Grzywna.
Korekta:Redakcja.
Redaktor techniczny: Stanisáaw Rocha.
Adres redakcji: ul. Grzegorza 5, 38-500 Sanok.
Wydawca: Parafia Przemienienia PaĔskiego w Sanoku Tel: 0 13 463 19 98.
Druk: www.drukpiast.com

GÓRA PRZEMIENIENIA 43 (167) 22 paĨdziernika 2006 r.

