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„ Wyrzucaá im brak wiary i upór,
Īe nie wierzyli tym, którzy
widzieli Go zmartwychwstaáego”.
Mk 16, 14
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Czy KoĞcióá jest ĞwiĊty?

W NUMERZE

KaĪdego roku w ostatnią niedzielĊ paĨdziernika obchodzimy symboliczną rocznicĊ poĞwiĊcenia koĞcioáa. Ma ona uwraĪliwiü wszystkich
wiernych na sprawĊ troski o koĞcióá
parafialny, który jest domem BoĪym.
Ma ona takĪe przypomnieü o drugim
znaczeniu sáowa „KoĞcióá”, pisanego tym razem z duĪej litery.
To wspólnota ludzi wiary pielgrzymujących wspólnie
ku wiecznemu
zbawieniu.
Nie ulega najmniejszej wątpliwoĞci, Īe Chrystus pragnąá zaáoĪyü wspólnotĊ
Nowego Ludu
BoĪego (por. Mt
16,18). Powstaáa
ona na bazie ludu
Starego Przymierza, jednak jej zasiĊg objąá o wiele
wiĊkszą przestrzeĔ. JuĪ nie liczą siĊ
wiĊzy krwi i przynaleĪnoĞü narodowa; liczy siĊ jedynie wiara i przyjĊty
chrzest w imiĊ Trójcy ĝwiĊtej
(por. Mk 16,15-16). Kamieniem wĊgielnym KoĞcioáa jest sam Chrystus
Pan, fundamentem apostoáowie,
a wszyscy ochrzczeni tworzą wspaniaáa budowlĊ (por. Ef 2,20-22). Oparta
jest ona na opoce Ğw. Piotra, jako
widzialnym zastĊpcy Chrystusa,
a „bramy piekielne”, mimo potĊĪnych
zakusów, nie mogą tej budowli nigdy
zniszczyü (por. Mt 16,18).
Jednym z przymiotów wspólnoty
KoĞcioáa jest ĞwiĊtoĞü. To okreĞlenie
budzi niejednokrotnie burzĊ opinii
i záoĞliwych komentarzy. KaĪdy grzech
czáonków KoĞcioáa, szczególnie
duchownych, zarówno rzeczywisty,
jak i domniemany, jest solą w oku
dla wszystkich kontestatorów Īycia
religijnego i powoduje niejednokrotnie werbalną agresjĊ. Zdają siĊ oni
nie dostrzegaü, Īe kaĪdy wierny,
takĪe kapáan i nawet biskup, jest

czáowiekiem sáabym i grzesznym,
poddanym skutkom grzechu pierworodnego i ludzkiej sáaboĞci. Zresztą
„bramy piekielne” atakują jeszcze
bardziej tych, którzy powinni byü
wzorem i przykáadem, i jak to w Īyciu

bywa, sáaboĞü ludzka niejednokrotnie
bierze górĊ nad dziaáaniem BoĪej
áaski, szczególnie tam, gdzie zabrakáo
modlitwy, pokory i ufnoĞci.
KoĞcióá jednak jest ĞwiĊty! Przede
wszystkim dlatego, Īe jego Gáowa –
Chrystus jest nieskazitelnie ĞwiĊty.
On umiáowaá KoĞcióá i siebie samego
wydaá, aby go uĞwiĊciü (Ef 5,25).
KoĞcióá zjednoczony z Chrystusem
jest uĞwiĊcany przez Niego, a kaĪdy
chrzeĞcijanin zaproszony jest do
ĞwiĊtoĞci. KoĞcióá jaĞnieje blaskiem
wiernych, którzy w swoim Īyciu
osiągnĊli heroizm cnót; dlatego
niektórych wynosi na oátarze, aby byli
wzorem i zachĊtą, Īe ĞwiĊtoĞü
jest moĪliwa i osiągalna. KaĪdy z nas
jest wezwany i powoáany do prakty-
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kowania doskonaáoĞci, która wyraĪa
siĊ w prawdziwej miáoĞci Boga
i bliĨniego.
KoĞcióá jest jednak takĪe wspólnotą grzeszników; nikt z ludzi nie jest
bowiem bez grzechu, a kaĪdego,
kto twierdzi, Īe nie ma grzechu Pismo
ĞwiĊte nazywa káamcą (por. 1 J 1,8-10).
KoĞcióá, choü jest ĞwiĊty, jako wspólnota grzeszników, nieustannie
potrzebuje pokuty i oczyszczenia.
W dziejach KoĞcioáa byáy takie lata,
gdy grzech obejmowaá wielkie przestrzenie, nie omijając nawet Watykanu. ZetkniĊcie siĊ
z pogaĔskimi barbarzyĔcami i ich logiką
myĞlenia, spowodowaáo odejĞcie od
pierwotnej chrzeĞcijaĔskiej miáoĞci
i báĊdne decyzje
organizowania wypraw krzyĪowych czy teĪ przemocy
inkwizycji. Za te winy ludzi KoĞcioáa
przepraszaá Ojciec ĞwiĊty Jan Paweá II
w Roku Jubileuszowym. Jednak mimo
tych „wieków ciemnoĞci” nie wszystko byáo záe; i wtedy KoĞcióá rodziá
rzesze ĞwiĊtych, którzy potrafili Īyü
dla Boga i Jego miáoĞci. „Bramy
piekielne” nie zniszczyáy tej wspólnoty, bo Duch ĝwiĊty nieustannie siĊ
opiekowaá i troszczyá o jej ocalenie.
A dzisiaj, dziĊki szczególnej áasce
ĞwiĊtych papieĪy XX wieku, autorytet KoĞcioáa zdaje siĊ wzrastaü i to
napeánia nas wielką radoĞcią.
Nikt z ludzi nie moĪe nawróciü
caáego Ğwiata, nikt teĪ nie moĪe uĞwiĊciü kaĪdego z ochrzczonych; kaĪdy
jednak moĪe uĞwiĊcaü siebie i stawaü
siĊ ĞwiĊtym. A im lepszy, doskonalszy, ĞwiĊtszy bĊdzie kaĪdy z nas,
tym piĊkniejszy bĊdzie KoĞcióá jako
wspólnota. PomyĞlmy o tym dzisiaj,
i pomódlmy siĊ o áaskĊ ĞwiĊtoĞci
dla dzieci KoĞcioáa.
Ks. Tomasz Grzywna
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Tuligáowska Pani

Cudowny obraz Matki BoĪej
Niepokalanej przywĊdrowaá do Tuligáów wraz z uciekającymi przed Tatarami mieszkaĔcami podolskiej wsi
Kudernice. Miaáo to miejsce w XIV w.
WieĞ Tuligáowy jeszcze wtedy nie
istniaáa. Jej obecną powierzchniĊ
porastaáy lasy. Uciekinierzy z Kudernic zaczĊli je karczowaü i zakáadaü
swoje domostwa. „Przytulili” tu swoje
gáowy, znajdując nowe schronienie.
Stąd wziĊáa siĊ nazwa miejscowoĞci
Przyniesiony ze sobą obraz kuderniczanie powiesili na topoli. Zbierali siĊ
koáo niego na modlitwy. Prawdopodobnie juĪ wtedy za przyczyną
Maryi doznawali szczególnych áask,
pomocy i opieki. CzterdzieĞci lat
póĨniej, w 1393 r. - z inicjatywy
dziedzica Rudoáowic i Tuligáów -

Mikoáaja Mzurowskiego - zostaá
zbudowany pierwszy drewniany
koĞcióá. Otrzymaá wezwanie swego
fundatora. Kolejni dziedzice, synowie
Mzurowskiego, oddali ĞwiątyniĊ
w opiekĊ Kanonikom Grobu Chrystusowego - miechowitom. Odbyáo siĊ
to w roku 1446, gdy generaáem
Zgromadzenia byá ks. Jan Oczko.
Rozprzestrzenianie siĊ kultu
Maryi
Obraz Matki BoĪej zostaá umieszczony w gáównym oátarzu nowego
koĞcioáa. Ludzie coraz liczniej udawali
siĊ przed tron Tuligáowskiej Pani,
aby prosiü Ją o wstawiennictwo
w róĪnych sprawach. NajwiĊksze
rzesze pielgrzymów przychodziáy na
uroczystoĞci Niepokalanego PoczĊcia
i Nawiedzenia NajĞwiĊtszej Maryi

Panny. Wyrazem wdziĊcznoĞci za
doznane áaski byáy liczne wota
zdobiące zarówno oátarz gáówny,
jak i Ğciany koĞcioáa. O szczególnej
opiece Matki BoĪej mogli siĊ przekonaü mieszkaĔcy wsi w czasie najazdu
tatarskiego na ziemiĊ przemyską
w 1624 r. Tatarzy zrabowali i spalili
koĞcióá w Rudoáowicach, Tuligáowy
zaĞ cudem ocalaáy. Tymczasem popadáa w ruinĊ licząca juĪ ponad 200 lat
tuligáowska Ğwiątynia. DziĊki staraniom ksiĊdza Adama Noskowicza proboszcza miechowitów - zaczĊto
gromadziü Ğrodki na budowĊ nowego
koĞcioáa. Zostaá on wzniesiony w 1629
r. PoniewaĪ stale rosáa czeĞü Maryi
i liczba doznawanych tutaj uzdrowieĔ
- generaá zakonu miechowitów ks. Jakub RadliĔski podjąá decyzjĊ,
aby otrzymane áaski zapisywaü
w specjalnej ksiĊdze.
Zaliczenie obrazu do áaskami
sáynących
W czerwcu 1744 r. biskup przemyski Wacáaw Sierakowski, wizytując
swoją diecezjĊ przybyá takĪe do Tuligáów. W czasie indywidualnej modlitwy przed obrazem Matki BoĪej
Niepokalanej doĞwiadczyá szczególnej
obecnoĞci Maryi w tym miejscu.
Odszedá stąd umocniony i pocieszony. Stwierdziá wtedy, Īe Bóg za przyczyną Tuligáowskiej Pani udziela
tu szczególnych áask. O swoich
wraĪeniach opowiedziaá ksiĊĪom miechowitom, oni zaĞ pokazali mu ksiĊgĊ,
w której przez kilkadziesiąt lat zapisano okoáo 350 cudownych uzdrowieĔ.
Jednym z przykáadów áask byá powrót
do zdrowia 18-letniego Antoniego
SzybiĔskiego, który przybyá do Tuligáów o kulach. Po modlitwach przed
obrazem Matki BoĪej wyszedá
z koĞcioáa o wáasnych siáach. Miaáo to
miejsce w 1727 r. Inny zapis w ksiĊdze
mówiá o odzyskaniu wzroku przez
MagdalenĊ Posigową. Jeszcze inny,
o uzdrowieniu ciĊĪko chorego dziecka paĔstwa Niesioáowskich z Natkowic. Biskup Sierakowski Īywo zainteresowaá siĊ sprawą obrazu. JuĪ w roku
wizytacji za jego przyczyną powstaáa
(C.d. na s. 4)

GÓRA PRZEMIENIENIA 44 (168) 29 paĨdziernika 2006 r.

4
(C.d. ze s. 3)
komisja do zbadania prawdziwoĞci áask
odbieranych przy obrazie Tuligáowskiej Pani. W jej skáad weszli dwaj
kanonicy przemyscy: Mikoáaj ĝliĪewski - proboszcz nowomiejski i Walenty Wichrowski - proboszcz suákowski.
Przewodniczącym zostaá notariusz
apostolski Kazimierz Antoni Culicz.
Po obejrzeniu obrazu, zapoznaniu siĊ
z miejscowymi dokumentami i po przesáuchaniu zarówno tych, którzy doznali áask, jak i osób, które zgáosiáy siĊ
w charakterze Ğwiadków - komisja
odesáaáa pisemną relacjĊ wraz z wáasną decyzją do konsystorza przemyskiego. 25 sierpnia 1745 r. zostaá
powoáany w PrzemyĞlu sąd pod
przewodnictwem biskupa Sierakowskiego. Z powodu braku dostatecznej
dokumentacji - nie uznaá on obrazu
za cudowny. Biskup przemyski
ogáosiá go jednak uroczyĞcie jako
áaskami sáynący. Rozporządziá teĪ,
by od tej pory wszelkie áaski dokáadnie badano i spisywano w obecnoĞci
Ğwiadków. W 1763 r. wydano obrazki
Matki BoĪej Tuligáowskiej, zaĞ dziewiĊü lat póĨniej ksiądz JaguĞciĔski
opracowaá i opublikowaá historiĊ
obrazu i koĞcioáa w Tuligáowach.
Przyczyniáo siĊ to dodatkowo do roz-

przestrzeniania siĊ kultu Maryi. Pielgrzymi coraz liczniej odwiedzali tuligáowskie sanktuarium. Drewniany koĞcióá z 1629 r. nie mieĞciá juĪ wszystkich
wiernych. Ojcowie miechowici zaczĊli
myĞleü o wystawieniu obszerniejszej
i wygodniejszej - murowanej Ğwiątyni
.Pracami przygotowawczymi kierowaá
proboszcz ks. Erazm Czarny. U dziedziczki Ludwiki Potockiej wyprosiá
miejsce na ustawienie cegielni. Materiaáy na budowĊ gromadzono przez
siedem lat. Z pomocą przyszedá generaá zakonu - Jakub RadliĔski. Budowa
koĞcioáa miaáa siĊ rozpocząü w 1767 r.
ĝmierü ksiĊdza Czarnego pokrzyĪowaáa te plany. NastĊpny proboszcz tuligáowski otrzymaá od dziedziczki Potockiej rozlegáy teren pod przyszáą
ĞwiątyniĊ. Ona teĪ wspieraáa póĨniej
materialnie budowĊ koĞcioáa.KamieĔ
wĊgielny poĞwiĊciá na wiosnĊ 1768 r.
prowincjaá miechowitów - ks. Sylwester Jandecki. Prace przy budowie
trwaáy do 1770 r. Konsekracji Ğwiątyni
dokonaá w roku 1829 biskup przemyski Jan Potocki. Nowy koĞcióá otrzymaá - podobnie jak poprzednie wezwanie Ğw. Mikoáaja. Tuligáowska
Ğwiątynia wybudowana zostaáa
w stylu barokowym, z wielkim oátarzem
gáównym.

Starania o koronacjĊ
W niespeána póátora wieku po
wymurowaniu koĞcioáa zadano sobie
pytanie, czy nie naleĪaáoby zaliczyü
obrazu Niepokalanej w poczet ukoronowanych. Przybywaáo bowiem coraz
wiĊcej pielgrzymek, m.in. z Pruchnika,
Chorzowa, WĊgierki, Tyniowic,
Kramarzówki oraz innych miejscowoĞci. Zgáaszano teĪ nowe cuda i áaski.
W czasie wizyty w Tuligáowach
w 1907 r. biskup przemyski Józef
Sebastian Pelczar poleciá ówczesnemu ksiĊdzu proboszczowi zebraü
dowody áask, na mocy których moĪna
by uzyskaü zgodĊ na koronacjĊ
obrazu. Ksiądz Ludwik Kozáowski
zastosowaá siĊ do poleceĔ ksiĊdza
biskupa i przedáoĪyá kapitule watykaĔskiej proĞbĊ o pozwolenie na koronacjĊ. 29 listopada 1908 r. Watykan swoim dekretem wyraziá zgodĊ.
UroczystoĞci koronacyjne, którym
przewodniczyá biskup Pelczar, odbyáy
siĊ 8 wrzeĞnia 1909 r. WczeĞniej w czasie triduum - parafianie przez
uczestnictwo we Mszach Ğw. i naboĪeĔstwach przygotowywali siĊ duchowo do tego wielkiego wydarzenia
w dziejach sanktuarium. Przed koronacją wydana zostaáa w Krakowie ksiąĪeczka Na koronacyĊ Niepokalanej
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w Tuligáowach, autorstwa ks. Jarosáawa Rejowicza. Stanowi ona dziĞ
istotne Ĩródáo wiedzy o historii
parafii.
Dzieje sanktuarium po koronacji
Trudno dziĞ powiedzieü, co wydarzyáo siĊ w Tuligáowach tuĪ
po koronacji i w okresie miĊdzywojennym. W czasie okupacji hitlerowskiej spáonĊáy bowiem ksiĊgi parafialne. Wiadomo jednak, Īe ksiądz
Ludwik Kozáowski sprawowaá swoją
posáugĊ duszpasterską do 1938 r.
Po jego Ğmierci proboszczem
w Tuligáowach zostaá ks. Wáadysáaw
Selwa. Jego sáuĪba przypadáa na
trudny okres zarówno w historii
Polski, jak i parafii. Wojna nie ominĊáa
bowiem Tuligáów. Po jej zakoĔczeniu
w sanktuarium pracowali ksiĊĪa
diecezjalni. W 1959 r. obchodzono
50-lecie koronacji obrazu. UroczystoĞciom przewodniczyá bp Franciszek
Barda. DziĊki sprzedaĪy przez ksiĊdza
Mieczysáawa PorĊbskiego wiĊkszoĞci
gruntów parafialnych - wykonano
w latach 60. wiele prac remontowych.
Odwodniono teren przykoĞcielny,
zaáoĪono oĞwietlenie elektryczne
i nagáoĞnienie, zaĞ w 1964 r. koĞcióá
otrzymaá nową polichromiĊ. Rok

póĨniej uzupeániono tynki. W 1965 r.
parafia tuligáowska pod przewodnictwem biskupów Wojciecha Tomaki
i Bolesáawa Taborskiego - sufraganów
przemyskich obchodziáa Dni Maryjne.
W 1971 r. Kuria Biskupia zawaráa
umowĊ z Kurią Generalną Zgromadzenia Ğw. Michaáa Archanioáa(Congregatio Sancti Michaelis
Arcangeli - CSMA) w Miejscu
Piastowym. Na jej mocy ksiĊĪa michalici odjĊli pracĊ w parafii Tuligáowy.
Swoją posáugą duszpasterską sáuĪą
mieszkaĔcom wsi do dziĞ. Pod ich
kierunkiem w koĞciele wykonano
wiele powaĪnych prac i remontów.
Z inicjatywy proboszcza ks. Stanisáawa Mendyki, który przybyá do Tuligáów w 1986 r., ogrodzono teren
koĞcielny nowym metalowym
parkanem, odnowiono kapliczki róĪaĔcowe, wykonano nowy oátarz mszalny, zmieniono nagáoĞnienie, wykonano kilkanaĞcie konfesjonaáów
przenoĞnych. W 1995 r. wytynkowano zaĞ koĞcióá, dzwonnicĊ i kaplicĊ
cmentarną. WczeĞniej, bo 15 sierpnia
1993 r. parafia obchodziáa uroczyĞcie 600-lecie swego powstania.
Do sanktuarium przybyáo wtedy wiele
pielgrzymek.

Informacje:
Obecnie w parafii tuligáowskiej
obchodzone są trzy odpusty: 2 lipca Nawiedzenie, 15 sierpnia - WniebowziĊcie NajĞwiĊtszej Maryi Panny
(odpust gáówny) i 8 wrzeĞnia - Narodzenie NajĞwiĊtszej Maryi Panny.
Msze Ğw. w koĞciele Ğw. Mikoáaja
w Tuligáowach są odprawiane
w niedziele w godz. 7.30, 11.00 i 17.00
(czas letni) lub 16.00 ( czas zimowy).
W dni powszednie zaĞ o godz. 6.30
i 18.00 (w lecie) lub 17.00 (w zimie).
Corocznie 4 lipca wyrusza z PrzemyĞla do CzĊstochowy piesza pielgrzymka. Pątnicy zatrzymują siĊ w Tuligáowach na odpoczynek i posiáek. Zawsze
mile wspominają goĞcinnoĞü mieszkaĔców wioski. NajwiĊksze rzesze
wiernych gromadzą siĊ przed obrazem
Tuligáowskiej Pani w czasie trzech
opustów. Do sanktuarium moĪna
jednak przybywaü codziennie.
W czasie cichej, indywidualnej modlitwy warto przedstawiü Maryi swoje
troski i problemy, i prosiü Ją o wstawiennictwo u Boga. KaĪdy, kto
mocno wierzy w pomoc Matki BoĪej,
na pewno odejdzie stąd umocniony.
Tygodnik Katolicki „Niedziela”
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30 Niedziela zwykáa – 29.10.2006.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe, na które zapraszamy, odprawimy dziĞ o godzinie 17:00. DziĞ bowiem przypada
rocznica konsekracji naszego koĞcioáa. W intencji budowniczych tej Ğwiątyni, ofiarodawców, restauratorów,
fundatorów, duszpasterzy i tych którzy tu przychodzili na modlitwĊ, którzy tu przeĪywali swoje spotkania
z Bogiem, odmówimy modlitwĊ róĪaĔcową, w której szczególnie polecaü
bĊdziemy ówczesnego ksiĊdza proboszcza Franciszka Salezego CzaszyĔskiego, który z niemaáym trudem przy
wsparciu wiernych parafian wznosiá
ten koĞcióá. Niech dobry Bóg wielekroü wynagrodzi ich poĞwiĊcenie
i gorliwoĞü.
2. We ĞrodĊ, 1 listopada, UROCZYSTOĝû WSZYSTKICH ĝWIĉTYCH. Porządek Mszy ĞwiĊtych w naszym koĞciele pozostaje bez zmian,
z jednym tylko wyjątkiem: nie bĊdzie
Mszy ĞwiĊtej o godzinie 16:00. O godzinie 14:30 zgromadzimy siĊ na
cmentarzu, gdzie zostanie odprawiona uroczysta Msza ĞwiĊta koncelebrowana, a po niej procesja z modlitwami
za Zmaráych. W StroĪach i Páowcach
porządek Mszy ĞwiĊtych pozostaje
bez zmian, z tym, Īe bezpoĞrednio po
zakoĔczeniu Mszy ĞwiĊtych, odbĊdą
siĊ procesje na miejscowe cmentarze.
3. W UroczystoĞü Wszystkich ĝwiĊtych przypada 161 rocznica urodzin
ĝW. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO, NASZEGO WIELKIEGO
RODAKA, KTÓREGO PAPIEĩ
BENEDYKT XVI, 23 PAħDZIERNIKA 2005 ROKU, OGàOSIà ĝWIĉTYM. TO NAJWIĉKSZY Z SANOCZAN, BO ĝWIĉTY. Po kaĪdej Mszy
ĞwiĊtej, w dniu 1 listopada, odmówimy LitaniĊ do ĝwiĊtego. Starajmy siĊ
poznawaü Īycie i dokonania naszego
ĝwiĊtego Rodaka. Nie ustawajmy
takĪe w modlitwach. KaĪdego 23 dnia
miesiąca, w dniu w którym zostaá

ogáoszony ĞwiĊtym, o ile bĊdzie liturgiczna moĪliwoĞü, bĊdziemy odmawiaü do niego specjalne modlitwy.
4. We czwartek przypada WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARàYCH (DZIEē ZADUSZNY). W tym dniu o godzinie
17:30 odprawimy w naszym koĞciele
procesjĊ za Zmaráych. Porządek Mszy
ĞwiĊtych pozostaje bez zmian (jak
w kaĪdy zwykáy dzieĔ), z tym, Īe o godzinie 9:00 odprawimy dodatkową
MszĊ ĞwiĊtą.
5. W związku z Dniem Zadusznym na
naszych bocznych oátarzach znajdują
siĊ karteczki tzw. wypominki. MoĪna
je zabieraü, w domu czytelnie wypeániü i záoĪyü u któregoĞ z kapáanów czy
teĪ w kancelarii parafialnej. W listopadzie codziennie, o godzinie 17:30,
bĊdziemy modliü siĊ za Zmaráych
polecanych w wypominkach.Raz
w tygodniu, w poniedziaáek wieczorem, odprawiaü bĊdziemy MszĊ Ğw. za
zmaráych polecanych w wypominkach.
6. W pierwszą sobotĊ miesiąca,
wspomnienie Ğw. Karola Boromeusza,
patronalne ĞwiĊto Sáugi BoĪego Jana
Pawáa II, w którym modliü siĊ bĊdziemy o jego beatyfikacjĊ. Zapraszamy
do wspólnej modlitwy. Jest to równieĪ
dzieĔ modlitw o powoáania kapáaĔskie
i zakonne.
7. W tym tygodniu przypada takĪe
pierwszy czwartek, piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W StroĪach i Páowcach spowiadamy we czwartek od godziny 16:00, a w koĞciele parafialnym
od 17:00. W pierwszy piątek spowiadamy od godziny 16:00. W tym dniu
nawiedzamy takĪe naszych chorych
Parafian.
8. Przypominamy o moĪliwoĞci zyskiwania odpustów w miesiącu listopadzie. W UroczystoĞü Wszystkich
ĝwiĊtych wierni mogą zyskaü odpust
zupeány, który moĪe byü ofiarowany

za zmaráych. Warunkiem jest wyzbycie siĊ przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty, przyjĊcie
Komunii sakramentalnej, poboĪne nawiedzenie koĞcioáa lub kaplicy oraz
odmówienie tam Ojcze nasz, WierzĊ
w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy
w intencjach Ojca ĝwiĊtego. W miesiącu listopadzie w kaĪdym dniu moĪna zyskiwaü odpusty za zmaráych nawiedzając poboĪnie cmentarz, gdzie
naleĪy odmówiü Ojcze nasz, WierzĊ
w Boga oraz dowolną modlitwĊ za
zmaráych oraz w intencjach Ojca
ĝwiĊtego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupeány, w pozostaáych zaĞ dniach – cząstkowy. SpowiedĨ
sakramentalna wystarczy do zyskania
odpustów w wielu dniach.
9. Na Wszystkich ĝwiĊtych na cmentarzu kwestowaü bĊdzie Towarzystwo
Pomocy im. ĝw. Brata Alberta, prosząc
o wsparcie dla najuboĪszych. MieszkaĔcy naszego miasta juĪ nieraz
okazywali swoją wielką hojnoĞü i gotowoĞü niesienia pomocy potrzebującym. Ufamy, Īe i tym razem nie zabraknie ludzi wraĪliwych i mogących
pomóc biednym.
10. Sanocki Dom Kultury zaprasza od
3 do 15 listopada na film „Karol – papieĪ, który pozostaá czáowiekiem”.
Szczegóáowe informacje w SDK.
11. W najbliĪszą niedzielĊ – 5 listopada – rozpoczniemy cykl katechez neokatechumenalnych, które prowadziá
bĊdzie ks. Marcin, saletyn z DĊbowca
wraz z grupą katechistów z Krosna.
Zapraszamy chĊtnych, a katechezy
odbywaü siĊ bĊdą trzy razy w tygodniu: w niedzielĊ, ĞrodĊ i czwartek,
po Mszy ĞwiĊtej wieczornej. Katechezy są dla dorosáych i máodzieĪy.
12. Szpital dziĊkuje wszystkim Ofiarodawcom za ofiary záoĪone na jego potrzeby. ZebraliĞmy dwa tysiące trzysta dwadzieĞcia záotych.

„ Sanocka Policja apeluje do osób
porządkujących groby przed nadchodzącym dniem „ Wszystkich
ĝwiĊtych„ o zwrócenie szczególnej
uwagi na pozostawione w pobliĪu
rzeczy osobiste. W paĨdzierniku br
zanotowaliĞmy aĪ 7 kradzieĪy dokonanych na sanockich cmentarzach.

WaĪnym jest, aby idąc na cmentarz nie
zabieraü ze duĪych kwot pieniĊdzy i
wartoĞciowych rzeczy. Nasz niepokój
powinny wzbudziü osoby, które bez
celu krĊcą siĊ po cmentarzu i obserwują przebywające tam osoby. ZadzwoĔmy wtedy na numer 997. Byü
moĪe w ten sposób uchronimy siebie

i innych przed kradzieĪą. Wasza pomoc i czujnoĞü pomoĪe nam w eliminacji tego przykrego zjawiska, jakim
są kradzieĪe na cmentarzach.
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Intencje

w tygodniu
30.10-5.11.2006 r.

Poniedziaáek, 30.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
7.00 + Zofia (greg.)
7.30 + Stanisáawa (f), Stanisáaw, Apolonia, Augustyn.
8.00 + Adam 30 r. Ğm.
18.00 1. + Jan i Wáadysáawa (f).
2 + Helena, Edmund, Józefa (f),
Stanisáaw.
3. + Józef, Zofia, Tadeusz.
Wtorek, 31.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak.
7.00 + Jadwiga Korzeniowska.
7.30 + Mikoáaj, Helena, Roman Car.
8.00 + o szczĊĞliwą operacjĊ dla Alberta.
18.00 1. + Zofia.
2. + Maria i Tadeusz.
3. dziĊkczynna za áaskĊ uratowania Īycia
z proĞbą o dalszą opiekĊ.
ĝroda, 1.11
UroczystoĞü Wszystkich ĝwiĊtych
6.30 + Julian i Helena DĊbiec.
8.00 + Mikoáaj i Maria.
2. + Wáadysáaw Kaliniecki.
9.30 + Józef Skrzypski.
11.00 + Zofia (greg.).
12.30 + Stefania i Eugeniusz Szuster;
+ Aniela, Anna, Antoni Chomiszczak.
18.00 + Jan Goáda od córki ElĪbiety.
StroĪe: + Stefania, Wáadysáaw Zajączkowscy.
Páowce: ++ z rodziny Mielników.
Czwartek, 2.11
6.30 + Janina, Cecylia, Julian Luteccy.
7.00 ++ z rodziny Sienków
7.30 + Mikoáaj, Helena, Roman Car.
8.00 + Wáadysáaw Kaliniecki.
18.00 1. + Zofia.
2. + Wáadysáaw, Stefania i + z ich rodzin.
3. + Franciszek, Maria
Piątek, 3.11
6.30 o báogosáawieĔstwo BoĪe dla Marysi i caáej rodziny.
7.00 + Zofia.
7.30 + BoĪena Stafiej od koleĪanek
i kolegów z pracy.
8.00 + Michaá, Katarzyna i zmarli z rodziny Kalinieckich.
18.00 ++ Siostry SáuĪebniczki.
2. dziĊkczynna za ocalenie Īycia.
Sobota, 4.11
6.30 ++ rodzice i krewni.
7.00 + Zofia.
7.30. + BoĪena Stafiej od koleĪanek
i kolegów z pracy.
8.00 .........................................................
18.00 1. ++ z róĪy 18 Ğw. Ludwiki.
2. + Karol, Andrzej.
3. + Karol Pohorski.
Niedziela, 5.11
6.30 + Feliks.
8.00 ..........................................................
9.30 + Romana (f), Wáadysáaw.
11.00 za parafian.
12.30 + Zbigniew 3 r. Ğm.
16.00 + Zofia (greg.).
17.00 – naboĪeĔstwo róĪaĔcowe .
18.00 dziĊkczynno-báagalna w intencji
róĪy Matki BoĪej Fatimskiej.

KoĞcióá w Angarsku
na Syberii

Oto trochĊ informacji o naszej
wspólnocie: 300 tysiĊczne miasto
Angarsk znajduje siĊ w odlegáoĞci
45 kilometrów na póánocny zachód
od Irkucka i byáo zbudowane po
II Wojnie ĝwiatowej a prawa miejskie
otrzymaáo w1951 roku. Budowali je
przede wszystkim zesáaĔcy, miĊdzy
którymi byli takĪe katolicy i oni zostali
potem pierwszymi jego mieszkaĔcami.
W ciągu 40 lat Angarsk byá typowym komunistycznym miastem –
bez Boga i ĞwiątyĔ. JednakĪe po 1990
roku niektórzy katolicy szukali
katolickiego ksiĊdza i jeĨdzili do Irkucka na niedzielne Msze sw. Parafia
w Angarsku istnieje juĪ 13 lat. Na
początku, przez 7 lat, ludzie zbierali
siĊ na niedzielne Msze Ğw. w mieszkaniu prywatnym, które udostĊpniaáa
pierwsza parafianka Walentina
(Litwinka). Kiedy w Irkucku pojawiá siĊ
Biskup Mazur, wtedy pomógá kupiü dla
potrzeb parafii mieszkanie, aby urządziü w nim kaplicĊ. W tej kaplicy parafia przybraáa bardziej dojrzaáy wygląd,
bo przychodziáo na niedzielne Msze
Ğw. nawet do 40 ludzi.
Rozwój parafii skáoniá biskupa do
myĞli o budowie koĞcioáa, a po wygnaniu bp. Mazura o kupnie odpowiedniego budynku na potrzeby parafii. Poza tym mentalnoĞü tutejszych
ludzi nie pozwala przekroczyü progu
mieszkania, choü szczerze poszukują
Boga, bo modlących siĊ w takich warunkach nazywają sektantami.

Z Pomocą Kirche
in Not w 2000 roku kupiono prywatny dom
na terenie miasta,
aby rozbudowaü go
pod koĞcióá. Niestety
znajdowaá on siĊ miĊdzy innymi prywatnymi domami i nie otrzymaliĞmy zgody wszystkich sąsiadów na
rozbudowĊ. PróbowaliĞmy dostaü dziaákĊ
pod budowĊ koĞcioáa
– jednak warunki
ze strony miasta byáy
niemoĪliwe do przyjĊcia.
W takich warukach, za zgodą bp Cyryla Klimowicza
kupiliĞmy, latem2005 roku, budynek(617 m kw.) dawnego przedszkola
(na fundusze zgromadzone przez
bp Mazura) na ogrodzonej dziaáce
o powierzchnii 36 arów. PoniewaĪ
budynek wymaga remontu, proĞby
o finansowej pomocy napisaáem
do organizacji Kirche in Not i Renovabis, ale na razie nie otrzymaáem
zapewnienia o pomocy, choü mówią
Īe rozpatrują naszą proĞbĊ.
Budynek jednak potrzebowaá
remontu i robiliĞmy z parafianami
co byáo najbardziej konieczne,
a byáo to za fundusze ze sprzedaĪy
mieszkania i domu: zamieniliĞmy rury
z zimną wodą, wĊzeá ciepáowniczy,
kanalizacjĊ, postawiono 20 nowych
okien, zamieniono centralne ogrzewanie i postawiono licznik na gorącą
wodĊ. Obecnie trzeba zająü siĊ
dachem, bo przecieka! A tylko potem
zająü siĊ przebudową skrzydáa
przeznaczonego pod koĞcióá.
Ks. Bogusáaw GrĊdysa
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„Niech Ğwiat caáy pozna wreszcie Ciebie Panie,
Twoje drogi.
Niechaj przyjmą Twe zbawienie wszystkie ludy
i narody.”
Sáowami tej pieĞni czĊsto prosimy Dobrego Boga, aby ludy caáej
ziemi, a zwáaszcza tej ziemi przesiąkniĊtej krwią mĊczenników wydaáy
owoce, i przyjĊáy wspaniaáy dar BoĪy
- wiarĊ i miáoĞü Ojca Niebieskiego..
Trudno jest tym ludziom uwierzyü
w Boga, którzy przez 70 lat byli karmieni inną treĞcią i wmawiano im, Īe
Boga nie ma.
WĞród ludzi starszych czĊsto sáyszymy takie stwierdzenia „Ja w Niego
nie wierzĊ”, „Mnie tak dobrze jest Īyü”.
Owszem bywają i tacy, którzy chwalą
siĊ, Īe są ochrzczeni, są chrzeĞcijanami i na tym koniec.
Wielu przyjmuje chrzest, bo taka
jest moda, ale modliü siĊ nie umieją,
nie maja potrzeby spotykania siĊ z Bogiem w Sakramentach ĞwiĊtych.
W naszym mieĞcie w Angarsku jest
maáa grupka katolików . Wierni nasi
nie maja potrzeby systematycznoĞci
spotykania siĊ z Bogiem na niedzielnej Eucharystii.
A latem nasza parafialna kaplica
prawie pustoszeje, gdyĪ jest praca na
dziaákach, osiąga swój szczyt w czasie kopania ziemniaków.
Mówimy wtedy, ze nastaje „ĞwiĊty
czas kopania kartoszki”. Kopią áopatą, dlatego przeciąga siĊ dosyü dáugo

ten okres.
Aby ludzie nasi zrozumieli jakim
wielkim szczĊĞciem jest wiara potrzeba im szczególnego Ğwiatáa z Góry,
które tylko moĪe oĞwieciü ich serca
i daü zrozumienie piĊkno wiary i rozpaliü tĊsknotĊ za Bogiem Prawdziwym
SzczĊĞciem.
Do naszej parafii przychodzi ponad 20 dzieci. Prawie wszystkie są
z rodzin niewierzących, Jest tylko jedna Msza Ğw. w niedziele rano, wiec
zdarza siĊ czĊsto, ze dzieci zasypiają i
nie ma ich na Mszy ĞwiĊtej. Dlatego
tez w kaĪdą sobotĊ dzieci Ğpią w naszym domu, by mogáy zdąĪyü na Msze
ĞwiĊtą.
Wokóá nas jest tyle róĪnych trudnych sytuacji. Ludzie doĞwiadczają
gáód materialny, duchowy, psychiczny i moralny.
NajwiĊkszym dla nas problemem i troską są dzieci z rodzin patologicznych,
które są bardzo zagubione, gdyĪ brak
im bezpieczeĔstwa i miáoĞci.
Przykáadem moĪe byü 11- letni SierioĪa . Matka Jego Īyje na Ğmietniku.
On razem z innymi cháopcami mieszkaá
na ulicy juz od 8 lat.
Przyzwyczaiá siĊ wiec do Īycia
ulicznego, Īycia na swobodzie.
W marcu z ulicy zabrali Go do pogo-

towia opiekuĔczego do Usola Sybirskiego, miasta gdzie niegdyĞ byá wiĊziony Ğw. Rafaá Kalinowski.
Po 3 miesiącach ucieká, i znów pojawiá siĊ w Angarsku. . Prawie 4 miesiące Īyá na ulicy.
Kilka dni temu przyjechaáa wychowawczyni tego pogotowia i prosiáa
nas o pomoc w znalezieniu SierioĪki.
Gdy przyszedá do nas zadzwoniáyĞmy
do nich, przyjechali . Na ich widok
Cháopiec zacząá krzyczeü, ze ich nie
zna, ich nienawidzi. Z trudem udaáo im
siĊ wziąü Go do samochodu.
Scena ta na zawsze zostanie w naszym
sercu i pytanie dlaczego nie chciaá jechaü?, czy aĪ tak tam Ĩle..?
Wychowawczyni táumaczyáa siĊ, Īe u
nich wszystko w porządku, byáa
wdziĊczna...!
NastĊpnym przykáadem moĪe byü
Kola 10 - letni Zawsze chodzi brudny,
podarty. ByáyĞmy kiedyĞ pozna jesienią na pieczeniu ziemniaków z naszymi dzieümi.
Razem z dzieümi przygotowywaáyĞmy ognisko, a nasz Kola siadá sobie
miedzy drzewami i jadá liĞcie suche..
Na pytanie „Kola co ty jesz?..” schowaá do kieszeni i ukryá siĊ za drzewo.
Na pytanie dlaczego to robisz odpowiedziaá.” Mnie jeĞü siĊ chce”.
Kola ma 3 rodzeĔstwa. Wychowuje ich
sama Matka, która nie pracuje.
Wiera Jego Siostra prawie przez caáy
czas jest u nas w domu. Zaopatrujemy te dzieci w przybory szkolne, potrzebne ubranie, no i wyĪywienie.
W naszym przedszkolu w tym roku
pojawiáo siĊ 3-je rodzeĔstwa. Dzieci są
bardzo biedne.
PoznaáyĞmy je przed ich domem,
gdy nas zobaczyáy biegáy nam na przeciw brudne i mówiáy” my nigdzie nie
chodzimy do przedszkola”.
ZapraszaáyĞmy je, a one odpowiadaáy, ze mama nie chce, póĨniej poznaáyĞmy, Īe mama nie byáa w stanie,
gdyĪ jest naáogową alkoholiczką.
Kolejne dziecko to 4- letni Maksim
nasz przedszkolak. Codziennie modli
siĊ w kaplicy, by mama wczeĞniej przy-
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chodziáa z pracy, by spala w domu.
Matka Jego” pracuje na ulicy.”
Zajmuje siĊ nim babcia alkoholiczka.
Ostatnio nawet zaczĊáa przyprowadzaü Go do nas , by razem z nami
jeĨdziá na niedzielna Eucharystie.
Intencją jej jest nie modlitwa, spotkanie z Bogiem, ale by Maksim mógá
u nas zjeĞü.
Czasem wydaje siĊ nam, ze nie
jesteĞmy w stanie sprostaü tym
wszystkim problemom. Ale na szczĊĞcie jest Pismo ĝwiĊte i tam szukamy
odpowiedzi.
W psalmie 145 psalmista nam
dodaje otuchy sáowami „Otwierasz
rĊkĊ i karmisz nas do syta”
To Dobry Bóg posyáa nam ludzi,
którzy stają siĊ pokarmem dla innych,
dzieląc siĊ sobą, swoją pracą, swoimi
dobrami.
Promykiem naszej radoĞci jest
16- letni Maksim, który przychodzi
do nas systematycznie od roku.
Trafiá On do nas przez swojego
brata Wowe 4- letniego. Przyprowadziáa Go Mama do naszego przedszkola,
Byá zupeánie dziki. Zachowywaá siĊ
jak pies, chowaá siĊ pod stóá, szczekaá.
Początkowo jadá tylko pod stoáem,
bal siĊ usiąĞü do stoáu razem z dzieümi. Spaá takĪe pod áóĪkiem. Tak byáo
przez 3 miesiące. Pomaáu oswajaliĞmy
„naszego Wowe”.
Teraz chodzi juz do 1 klasy i czasem w koĞciele jest ministrantem. Trzy
lata póĨniej przyszedá do nas Jego brat
Maksim, czĊsto opuszczaá szkoáĊ.

Jak nam opowiadaá nie miaá w co siĊ
ubraü i brakowaáo Mu zawsze przyborów szkolnych, byá wyĞmiewany przez
swoich kolegów . Spróbowaá wszystkiego co byáo moĪliwe na ulicy.
Maksim przychodzi do nas juz drugi
rok, jest zdolnym cháopcem, nadrabia
zalegáoĞci w szkole. Cieszymy siĊ,
gdyĪ widaü rezultaty. Na Ğwiadectwie
miaá same czwórki i piątki. Ma zdolnoĞci aktorskie. Bardzo chĊtnie gra róĪne role w przedstawieniach. WaĪne
jest tez to, ze pomaga swojemu bratu
Wowie w szkole. Jest on dla Wowy
i bratem i ojcem , a nawet mamą.
Wychowuje ich sama mama, która
nie wiele interesuje siĊ swoimi dzieümi. Cieszy nas takĪe, Īe odnalazá Boga
i z Nim teraz rozwiązuje swoje proble-

my. Prosimy takĪe o modlitwĊ za niego, gdyĪ dotychczasowym kolegom
nie podoba siĊ Jego sposób bycia
i robią Mu róĪne problemy, zmuszają
Go do handlowania narkotykami itp.
Obserwujemy nasze dzieci i w serce ogarnia radoĞü, Īe widaü maleĔką
poprawĊ, Īe pragną dobra. Codziennie modlimy siĊ za nich , oddajemy
je w opiekĊ naszego ZaáoĪyciela
Edmunda Bojanowskiego, który
bezgranicznie kochaá dzieci, ubogich
i chorych. Prosimy takĪe wszystkich
naszych przyjacióá o modlitewne
wsparcie, by nasi wychowankowie
zawsze trwali przy Bogu.
Siostry SáuĪebniczki NMP
z Angarska

DziĊkczynienie ...
W ubiegáą niedzielĊ w KroĞnie,
w koĞciele Ojców Franciszkanów, miaáo miejsce uroczyste dziĊkczynienie za
dar kanonizacji Ğw. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Uroczystej Mszy ĞwiĊtej przewodniczyá niĪej podpisany,
a kazanie wygáosiá o. Stanisáaw Glista,
nasz sąsiad. W homilii nawiązaá on do
Ewangelii ukazując tego ĝwiĊtego
Sanoczanina jako czáowieka wyjątkowego, który w Īyciu swoim realizowaá
wartoĞci ewangeliczne. NadmieniĊ, Īe
Msza ĞwiĊta miaáa miejsce w KroĞnie,
gdyĪ tam znajduje siĊ dom zakonny
Sióstr Józefinek, które to zgromadzenie zaáoĪyá ĝwiĊty. Byáo to takĪe
w przeddzieĔ rocznicy kanonizacji.
Ks. Andrzej Skiba.
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Rekolekcje ewangelizacyjne

W dniach 20–22.10.2006 r. odbyáy
siĊ w naszej parafii rekolekcje ewangelizacyjne. Ich organizatorem byá
„Domowy KoĞcióá” Ruchu ĝwiatáoĩycie Rejonu Sanok. Uczestniczyáo
w tych rekolekcjach ponad 300 osób
z Sanoka i okolic.
Od piątku do niedzieli spotykaliĞmy siĊ na wspólnej modlitwie,
konferencjach, Eucharystii, poznając
cztery prawa Īycia duchowego.
Nie zabrakáo czasu na wspólną
zabawĊ i wspólne posiáki.
Szeroko otwarte zostaáy dla nas
drzwi Szkoáy Podstawowej nr 2 i serca
Dyrekcji i personelu. Tu bowiem
w wiĊkszoĞci spĊdzaliĞmy rekolekcyjny czas.
WĞród uczestników byli i máodzi
i starsi, maáĪonkowie i osoby samotne. A dzieümi zaopiekowaáa siĊ
s.Aneta z grupą máodych animatorek.
Rekolekcje prowadziá ks. Marek
Zajdel, moderator diecezjalny Domowego KoĞcioáa, wraz z parą maáĪonków Haliną i Czesáawem Zaforemskimi, którzy juĪ od wielu juĪ lat są
w Domowym KoĞciele.
Zasiane ziarno powinno zaowocowaü... czy tak bĊdzie czas pokaĪe.
Krąg Domowego KoĞcioáa
Ruchu ĝwiatáo-ĩycie
im. Ğw. ks. Zygmunta
Gorazdowskiego,
przy parafii
Przemienienia PaĔskiego
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Rekolekcje dla kandydatów
do bierzmowania.
W dniach od 19-21 paĨdziernika w OĞrodku Rekolekcyjnym
w Zboiskach odbyáy siĊ rekolekcje
ewangelizacyjne dla pierwszej grupy
kandydatów do bierzmowania.
Uczestniczyáa w nich máodzieĪ
z dwóch klas trzecich Gimnazjum
nr 2 im. Królowej Zofii.
Rekolekcje prowadziá ks. Paweá
Biernat, proboszcz sanktuarium maryjnego w JaĞliskach, z pomocą swojego wikarego ks. Ireneusza. OpiekĊ
sprawowali nauczyciele gimnazjum
i animatorzy z JaĞlisk i Dukli.
Tematem rekolekcji byáy
cztery prawdy duchowego Īycia.
Oto najwaĪniejsze myĞli przekazywane máodym przez ksiĊdza rekolekcjonistĊ.
Pierwszy wieczór zostaá poĞwiecony na rozwaĪanie o tym czym jest
prawda i Īe trzeba uczyü siĊ stawaü
w prawdzie wobec siebie samego,
ludzi i Pana Boga. Prawda to coĞ trwaáego, niezmiennego. Prawda nie idzie
za iloĞcią ale za jakoĞcią. Ksiądz
mówiá o Bogu, który jest Prawdą,
któremu zaleĪy na czáowieku,
który modli siĊ, tĊskni za czáowiekiem.
Czáowiek jednak ucieka przed Bogiem.
Dzisiaj panuje pogaĔskie myĞlenie,
czáowiek jest uodporniony na ewangeliĊ, jest uodporniony na komuniĊ
ĞwiĊtą i sakramenty i dlatego jest
coraz bardziej samotny. Jest to
izolacja od Boga na wáasne
Īyczenie. Zajmuje róĪne postawy
wobec Boga, moĪe zupeánie
negowaü istnienie Boga
(ateizm) lub przyjąü Boga
jedynie jako stwórcĊ Ğwiata
(deizm). Czáowiek moĪe równieĪ przyjąü Boga, który jest
Īywy, jest Osobą i ma realny
wpáyw na jego Īycie (teizm).Pan Bóg mówi ”JesteĞcie
pokoleniem Jakuba, pokoleniem tego którego ja umiáowaáem” - czytamy u proroka
Malachiasza. JesteĞmy pokoleniem Chrystusa, jesteĞmy
kochani miáoĞcią Ojca do
Syna. Bóg táumacząc swoją
miáoĞü do ludzi nie odwoáuje siĊ
do uczuü ale do wiĊzów krwi.
Tworzymy z Bogiem rodzinĊ.

KaĪda eucharystia to poáączenie siĊ
wiĊzami krwi z Chrystusem. ĝwiat
dzisiaj proponuje nam róĪne namiastki miáoĞci, ale nie moĪe daü wiĊzów
krwi. Potrzebujemy prawdy, kogoĞ
wiarygodnego, osobowej prawdy,
którą jest sam Bóg. Máodzi ludzie są
ĞwieĪą glebą, która moĪe przynieĞü
owoce jeĪeli podda siĊ Bogu Rolnikowi.
Te wszystkie tematy byáy
pogáĊbiane na rozmowach w maáych
grupach pod przewodnictwem animatorów. WaĪnym momentem rekolekcji
byáo przygotowanie do spowiedzi
i osobista modlitwa w ciszy za siebie
i w intencji przystĊpujących o sakramentu pokuty. Niestety nie wszyscy
uczestnicy skorzystali z daru spowiedzi. Ukoronowaniem rekolekcji byáa
eucharystia, w czasie której kapáan
udzielaá komunii ĞwiĊtej pod dwiema
postaciami.
Oto kilka wypowiedzi uczestników rekolekcji .
„Na tych rekolekcjach zbliĪyáam
siĊ do Pana Boga. Ksiądz bardzo
mądrze prowadziá katechezĊ. JeĪeli
ktoĞ uwaĪnie sáuchaá to mógá duĪo
z tego wynieĞü”.
„Najciekawsze byáy spotkania
w grupach, poniewaĪ nasz boss
dawaá nam przykáad jak myĞleü

i wnioskowaü. DziĊki tym spotkaniom áatwiej mi byáo zinterpretowaü
katechezy”.
„NajwaĪniejsze dla mnie byáo to,
Īe spotkaáam siĊ tam z Bogiem,
mogáam sobie z Nim spokojnie porozmawiaü. SpĊdziáam ten czas z Bogiem,
poczuáam Īe On na tych rekolekcjach
byá przy mnie i jest do tej pory”
„BĊdąc na rekolekcjach w Zboiskach ten czas spĊdziáam bardzo
interesująco. NajwaĪniejsza rzeczą jaka
pozostawiáam w sobie to byá moment
przygotowania do spowiedzi ĞwiĊtej
oraz sama spowiedĨ. Byáo to najwaĪniejsze z caáego pobytu.”
„Na rekolekcjach w Zboiskach
najbardziej podobaáy mi siĊ spotkania
w grupach, poniewaĪ póĨniej uĞwiadomiáam sobie, Īe wiele rzeczy
w swoim Īyciu nie dostrzegaáam.
Podobaáo mi siĊ równieĪ wyciszenie
w koĞciele i rozmowa Ī Bogiem.
Mogáam wtedy porozmawiaü z Bogiem
o sprawach, które mnie bolaáy i otworzyü siĊ przed Nim”
DziĊkujemy wszystkim, którzy
modlili siĊ w intencji tych rekolekcji
prosimy o dalszą modlitwĊ.
Marta àukasiewicz
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