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Mk 4, 26

„ Wyrzuca  im brak wiary i upór,

e nie wierzyli tym, którzy

widzieli Go zmartwychwsta ego”.
Mk 16, 14
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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Ka dego roku w ostatni  niedzie-

l  pa dziernika obchodzimy symbo-
liczn  rocznic  po wi cenia ko cio-
a. Ma ona uwra liwi  wszystkich

wiernych na spraw  troski o ko ció

parafialny, który jest domem Bo ym.

Ma ona tak e przypomnie  o drugim

znaczeniu s owa „Ko ció ”, pisa-

nego tym razem z du ej litery.

To wspólnota ludzi wiary pielgrzymu-

j cych wspólnie

ku wiecznemu

zbawieniu.

Nie ulega naj-

mniejszej w tpli-

wo ci, e Chry-

stus pragn  za-

o y wspólnot
Nowego Ludu
Bo ego (por. Mt

16,18). Powsta a

ona na bazie ludu

Starego Przymie-

rza, jednak jej zasi g obj  o wiele

wi ksz  przestrze . Ju  nie licz  si

wi zy krwi i przynale no  narodo-

wa; liczy si  jedynie wiara i przyj ty

chrzest w imi  Trójcy wi tej

(por. Mk 16,15-16). Kamieniem w -

gielnym Ko cio a jest sam Chrystus

Pan, fundamentem aposto owie,

a wszyscy ochrzczeni tworz  wspania-

a budowl  (por. Ef 2,20-22). Oparta

jest ona na opoce w. Piotra, jako

widzialnym zast pcy Chrystusa,

a „bramy piekielne”, mimo pot nych

zakusów, nie mog  tej budowli nigdy

zniszczy  (por. Mt 16,18).

Jednym z przymiotów wspólnoty

Ko cio a jest wi to . To okre lenie

budzi niejednokrotnie burz  opinii

i z o liwych komentarzy. Ka dy grzech

cz onków Ko cio a, szczególnie

duchownych, zarówno rzeczywisty,

jak i domniemany, jest sol  w oku

dla wszystkich kontestatorów ycia

religijnego i powoduje niejednokrot-

nie werbaln  agresj . Zdaj  si  oni

nie dostrzega , e ka dy wierny,

tak e kap an i nawet biskup, jest

cz owiekiem s abym i grzesznym,

poddanym skutkom grzechu pierwo-

rodnego i ludzkiej s abo ci. Zreszt

„bramy piekielne” atakuj  jeszcze

bardziej tych, którzy powinni by

wzorem i przyk adem, i jak to w yciu

bywa, s abo  ludzka niejednokrotnie

bierze gór  nad dzia aniem Bo ej

aski, szczególnie tam, gdzie zabrak o

modlitwy, pokory i ufno ci.

Ko ció  jednak jest wi ty! Przede

wszystkim dlatego, e jego G owa –
Chrystus jest nieskazitelnie wi ty.

On umi owa  Ko ció  i siebie samego

wyda , aby go u wi ci  (Ef 5,25).

Ko ció  zjednoczony z Chrystusem

jest u wi cany przez Niego, a ka dy

chrze cijanin zaproszony jest do

wi to ci. Ko ció  ja nieje blaskiem

wiernych, którzy w swoim yciu

osi gn li heroizm cnót; dlatego

niektórych wynosi na o tarze, aby byli

wzorem i zach t , e wi to

jest mo liwa i osi galna. Ka dy z nas

jest wezwany i powo any do prakty-

Czy Ko ció  jest wi ty?

kowania doskona o ci, która wyra a

si  w prawdziwej mi o ci Boga

i bli niego.

Ko ció   jest jednak tak e wspól-
not  grzeszników; nikt z ludzi nie jest

bowiem bez grzechu, a ka dego,

kto twierdzi, e nie ma grzechu Pismo

wi te nazywa k amc  (por. 1 J 1,8-10).

Ko ció , cho  jest wi ty, jako wspól-

nota grzeszników, nieustannie

potrzebuje pokuty i oczyszczenia.

W dziejach Ko cio a by y takie lata,

gdy grzech obejmowa  wielkie prze-

strzenie, nie omija-

j c nawet Watyka-

nu. Zetkni cie si

z poga skimi barba-

rzy cami i ich logik

my lenia, spowodo-

wa o odej cie od

pierwotnej chrze ci-

ja skiej mi o ci

i b dne decyzje

organizowania wy-

praw krzy owych czy te  przemocy

inkwizycji. Za te winy ludzi Ko cio a

przeprasza  Ojciec wi ty Jan Pawe  II

w Roku Jubileuszowym. Jednak mimo

tych „wieków ciemno ci” nie wszyst-

ko by o z e; i wtedy Ko ció  rodzi

rzesze wi tych, którzy potrafili y

dla Boga i Jego mi o ci. „Bramy

piekielne” nie zniszczy y tej wspólno-

ty, bo Duch wi ty nieustannie si

opiekowa  i troszczy  o jej ocalenie.

A dzisiaj, dzi ki szczególnej asce

wi tych papie y XX wieku, autory-

tet Ko cio a zdaje si  wzrasta  i to

nape nia nas wielk  rado ci .

Nikt z ludzi nie mo e nawróci

ca ego wiata, nikt te  nie mo e u wi -

ci  ka dego z ochrzczonych; ka dy

jednak mo e u wi ca  siebie i stawa

si wi tym. A im lepszy, doskonal-

szy, wi tszy b dzie ka dy z nas,

tym pi kniejszy b dzie Ko ció  jako

wspólnota. Pomy lmy o tym dzisiaj,

i pomódlmy si  o ask wi to ci

dla dzieci Ko cio a.

Ks. Tomasz Grzywna
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Cudowny obraz Matki Bo ej

Niepokalanej przyw drowa  do Tuli-

g ów wraz z uciekaj cymi przed Tata-

rami mieszka cami podolskiej wsi

Kudernice. Mia o to miejsce w XIV w.

Wie  Tulig owy jeszcze wtedy nie

istnia a. Jej obecn  powierzchni

porasta y lasy. Uciekinierzy z Kuder-

nic zacz li je karczowa  i zak ada

swoje domostwa. „Przytulili” tu swoje

g owy, znajduj c nowe schronienie.

St d wzi a si  nazwa miejscowo ci

Przyniesiony ze sob  obraz kuderni-

czanie powiesili na topoli. Zbierali si

ko o niego na modlitwy. Prawdopo-

dobnie ju  wtedy za przyczyn

Maryi doznawali szczególnych ask,

pomocy i opieki. Czterdzie ci lat

pó niej, w 1393 r. - z inicjatywy

dziedzica Rudo owic i Tulig ów -

Miko aja Mzurowskiego - zosta

zbudowany pierwszy drewniany

ko ció . Otrzyma  wezwanie swego

fundatora. Kolejni dziedzice, synowie

Mzurowskiego, oddali wi tyni

w opiek  Kanonikom Grobu Chrystu-

sowego - miechowitom. Odby o si

to w roku 1446, gdy genera em

Zgromadzenia by  ks. Jan Oczko.

Rozprzestrzenianie si  kultu

Maryi

Obraz Matki Bo ej zosta  umiesz-

czony w g ównym o tarzu nowego

ko cio a. Ludzie coraz liczniej udawali

si  przed tron Tulig owskiej Pani,

aby prosi  J  o wstawiennictwo

w ró nych sprawach. Najwi ksze

rzesze pielgrzymów przychodzi y na

uroczysto ci Niepokalanego Pocz cia

i Nawiedzenia Naj wi tszej Maryi

Panny. Wyrazem wdzi czno ci za

doznane aski by y liczne wota

zdobi ce zarówno o tarz g ówny,

jak i ciany ko cio a. O szczególnej

opiece Matki Bo ej mogli si  przeko-

na  mieszka cy wsi w czasie najazdu

tatarskiego na ziemi  przemysk

w 1624 r. Tatarzy zrabowali i spalili

ko ció  w Rudo owicach, Tulig owy

za  cudem ocala y. Tymczasem popa-

d a w ruin  licz ca ju  ponad 200 lat

tulig owska wi tynia. Dzi ki stara-

niom ksi dza Adama Noskowicza -

proboszcza miechowitów - zacz to

gromadzi rodki na budow  nowego

ko cio a. Zosta  on wzniesiony w 1629

r. Poniewa  stale ros a cze  Maryi

i liczba doznawanych tutaj uzdrowie

- genera  zakonu miechowitów -

ks. Jakub Radli ski podj  decyzj ,

aby otrzymane aski zapisywa

w specjalnej ksi dze.

Zaliczenie obrazu do askami

s yn cych

W czerwcu 1744 r. biskup przemy-

ski Wac aw Sierakowski, wizytuj c

swoj  diecezj  przyby  tak e do Tuli-

g ów. W czasie indywidualnej modli-

twy przed obrazem Matki Bo ej

Niepokalanej do wiadczy  szczególnej

obecno ci Maryi w tym miejscu.

Odszed  st d umocniony i pocieszo-

ny. Stwierdzi  wtedy, e Bóg za przy-

czyn  Tulig owskiej Pani udziela

tu szczególnych ask. O swoich

wra eniach opowiedzia  ksi om mie-

chowitom, oni za  pokazali mu ksi g ,

w której przez kilkadziesi t lat zapisa-

no oko o 350 cudownych uzdrowie .

Jednym z przyk adów ask by  powrót

do zdrowia 18-letniego Antoniego

Szybi skiego, który przyby  do Tuli-

g ów o kulach. Po modlitwach przed

obrazem Matki Bo ej wyszed

z ko cio a o w asnych si ach. Mia o to

miejsce w 1727 r. Inny zapis w ksi dze

mówi  o odzyskaniu wzroku przez

Magdalen  Posigow . Jeszcze inny,

o uzdrowieniu ci ko chorego dziec-

ka pa stwa Niesio owskich z Natko-

wic. Biskup Sierakowski ywo zainte-

resowa  si  spraw  obrazu. Ju  w roku

wizytacji za jego przyczyn  powsta a

NNNaszeNNasze

Tulig owska Pani

Nasze sanktuaria

(C.d. na s. 4)
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komisja do zbadania prawdziwo ci ask

odbieranych przy obrazie Tulig ow-

skiej Pani. W jej sk ad weszli dwaj

kanonicy przemyscy: Miko aj li ew-

ski - proboszcz nowomiejski i Walen-

ty Wichrowski - proboszcz su kowski.

Przewodnicz cym zosta  notariusz

apostolski Kazimierz Antoni Culicz.

Po obejrzeniu obrazu, zapoznaniu si

z miejscowymi dokumentami i po prze-

s uchaniu zarówno tych, którzy dozna-

li ask, jak i osób, które zg osi y si

w charakterze wiadków - komisja

odes a a pisemn  relacj  wraz z w a-

sn  decyzj  do konsystorza przemy-

skiego. 25 sierpnia 1745 r. zosta

powo any w Przemy lu s d pod

przewodnictwem biskupa Sierakow-

skiego. Z powodu braku dostatecznej

dokumentacji - nie uzna  on obrazu

za cudowny. Biskup przemyski

og osi  go jednak uroczy cie jako

askami s yn cy. Rozporz dzi  te ,

by od tej pory wszelkie aski dok ad-

nie badano i spisywano w obecno ci

wiadków. W 1763 r. wydano obrazki

Matki Bo ej Tulig owskiej, za  dzie-

wi  lat pó niej ksi dz Jagu ci ski

opracowa  i opublikowa  histori

obrazu i ko cio a w Tulig owach.

Przyczyni o si  to dodatkowo do roz-

przestrzeniania si  kultu Maryi. Piel-

grzymi coraz liczniej odwiedzali tuli-

g owskie sanktuarium. Drewniany ko-

ció  z 1629 r. nie mie ci  ju  wszystkich

wiernych. Ojcowie miechowici zacz li

my le  o wystawieniu obszerniejszej

i wygodniejszej - murowanej wi tyni

.Pracami przygotowawczymi kierowa

proboszcz ks. Erazm Czarny. U dzie-

dziczki Ludwiki Potockiej wyprosi

miejsce na ustawienie cegielni. Mate-

ria y na budow  gromadzono przez

siedem lat. Z pomoc  przyszed  gene-

ra  zakonu - Jakub Radli ski. Budowa

ko cio a mia a si  rozpocz  w 1767 r.

mier  ksi dza Czarnego pokrzy owa-

a te plany. Nast pny proboszcz tuli-

g owski otrzyma  od dziedziczki Potoc-

kiej rozleg y teren pod przysz

wi tyni . Ona te  wspiera a pó niej

materialnie budow  ko cio a.Kamie

w gielny po wi ci  na wiosn  1768 r.

prowincja  miechowitów - ks. Sylwe-

ster Jandecki. Prace przy budowie

trwa y do 1770 r. Konsekracji wi tyni

dokona  w roku 1829 biskup przemy-

ski Jan Potocki. Nowy ko ció  otrzy-

ma  - podobnie jak poprzednie -

wezwanie w. Miko aja. Tulig owska

wi tynia wybudowana zosta a

w stylu barokowym, z wielkim o tarzem

g ównym.

Starania o koronacj

W niespe na pó tora wieku po

wymurowaniu ko cio a zadano sobie

pytanie, czy nie nale a oby zaliczy

obrazu Niepokalanej w poczet ukoro-

nowanych. Przybywa o bowiem coraz

wi cej pielgrzymek, m.in. z Pruchnika,

Chorzowa, W gierki, Tyniowic,

Kramarzówki oraz innych miejscowo-

ci. Zg aszano te  nowe cuda i aski.

W czasie wizyty w Tulig owach

w 1907 r. biskup przemyski Józef

Sebastian  Pelczar poleci  ówczesne-

mu ksi dzu proboszczowi zebra

dowody ask, na mocy których mo na

by uzyska  zgod  na koronacj

obrazu. Ksi dz Ludwik Koz owski

zastosowa  si  do polece  ksi dza

biskupa i przed o y  kapitule watyka -

skiej pro b  o pozwolenie na korona-

cj . 29 listopada 1908 r. Watykan swo-

im dekretem wyrazi  zgod .

Uroczysto ci koronacyjne, którym

przewodniczy  biskup Pelczar, odby y

si  8 wrze nia 1909 r. Wcze niej -

w czasie triduum - parafianie przez

uczestnictwo we Mszach w. i nabo-

e stwach przygotowywali si  ducho-

wo do tego wielkiego wydarzenia

w dziejach sanktuarium. Przed koro-

nacj  wydana zosta a w Krakowie ksi -

eczka Na koronacy  Niepokalanej

(C.d. ze s. 3)
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w Tulig owach, autorstwa ks. Jaros a-

wa Rejowicza. Stanowi ona dzi

istotne ród o wiedzy o historii

parafii.

Dzieje sanktuarium po koronacji

Trudno dzi  powiedzie , co wy-

darzy o si  w Tulig owach tu

po koronacji i w okresie mi dzywo-

jennym. W czasie okupacji hitlerow-

skiej sp on y bowiem ksi gi pa-

rafialne. Wiadomo jednak, e ksi dz

Ludwik Koz owski sprawowa  swoj

pos ug  duszpastersk  do 1938 r.

Po jego mierci proboszczem

w Tulig owach zosta  ks. W adys aw

Selwa. Jego s u ba przypad a na

trudny okres zarówno w historii

Polski, jak i parafii. Wojna nie omin a

bowiem Tulig ów. Po jej zako czeniu

w sanktuarium pracowali ksi a

diecezjalni. W 1959 r. obchodzono

50-lecie koronacji obrazu. Uroczysto-

ciom przewodniczy  bp Franciszek

Barda. Dzi ki sprzeda y przez ksi dza

Mieczys awa Por bskiego wi kszo ci

gruntów parafialnych - wykonano

w latach 60. wiele prac remontowych.

Odwodniono teren przyko cielny,

za o ono o wietlenie elektryczne

i nag o nienie, za  w 1964 r. ko ció

otrzyma  now  polichromi . Rok

pó niej uzupe niono tynki. W 1965 r.

parafia tulig owska pod przewodnic-

twem biskupów Wojciecha Tomaki

i Boles awa Taborskiego - sufraganów

przemyskich obchodzi a Dni Maryjne.

W 1971 r. Kuria Biskupia zawar a

umow  z Kuri  Generaln   Zgro-

madzenia w. Micha a Archanio-

a(Congregatio Sancti Michaelis

Arcangeli - CSMA) w Miejscu

Piastowym. Na jej mocy ksi a micha-

lici odj li prac  w parafii Tulig owy.

Swoj  pos ug  duszpastersk  s u

mieszka com wsi do dzi . Pod ich

kierunkiem w ko ciele wykonano

wiele powa nych prac i remontów.

Z inicjatywy proboszcza ks. Stanis a-

wa Mendyki, który przyby  do Tuli-

g ów w 1986 r., ogrodzono teren

ko cielny nowym metalowym

parkanem, odnowiono kapliczki ró a -

cowe, wykonano nowy o tarz mszal-

ny, zmieniono nag o nienie, wykona-

no kilkana cie konfesjona ów

przeno nych. W 1995 r. wytynkowa-

no za  ko ció , dzwonnic  i kaplic

cmentarn . Wcze niej, bo 15 sierpnia

1993 r. parafia obchodzi a uro-

czy cie 600-lecie swego powstania.

Do sanktuarium przyby o wtedy wiele

pielgrzymek.

Informacje:

Obecnie w parafii tulig owskiej

obchodzone s  trzy odpusty: 2 lipca -

Nawiedzenie, 15 sierpnia - Wniebo-

wzi cie Naj wi tszej Maryi Panny

 (odpust g ówny) i 8 wrze nia - Naro-

dzenie Naj wi tszej Maryi Panny.

Msze w. w ko ciele w. Miko aja

w Tulig owach s  odprawiane

w niedziele w godz. 7.30, 11.00 i 17.00

(czas letni) lub 16.00 ( czas zimowy).

W dni powszednie za  o godz. 6.30

i 18.00 (w lecie) lub 17.00 (w zimie).

Corocznie 4 lipca wyrusza z Przemy-

la do Cz stochowy piesza pielgrzym-

ka. P tnicy zatrzymuj  si  w Tulig o-

wach na odpoczynek i posi ek. Zawsze

mile wspominaj  go cinno  miesz-

ka ców wioski. Najwi ksze rzesze

wiernych gromadz  si  przed obrazem

Tulig owskiej Pani w czasie trzech

opustów. Do sanktuarium mo na

jednak przybywa  codziennie.

W czasie cichej, indywidualnej modli-

twy warto przedstawi  Maryi swoje

troski i problemy, i prosi  J  o wsta-

wiennictwo u Boga. Ka dy, kto

mocno wierzy w pomoc Matki Bo ej,

na pewno odejdzie st d umocniony.

Tygodnik Katolicki „Niedziela”
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1. Nabo e stwo ró a cowe, na któ-

re zapraszamy, odprawimy dzi  o go-

dzinie 17:00. Dzi  bowiem przypada

rocznica konsekracji naszego ko cio-

a. W intencji budowniczych tej wi -

tyni, ofiarodawców, restauratorów,

fundatorów, duszpasterzy i tych któ-

rzy tu przychodzili na modlitw , któ-

rzy tu prze ywali swoje spotkania

z Bogiem, odmówimy modlitw  ró a -

cow , w której szczególnie poleca

b dziemy ówczesnego ksi dza pro-

boszcza Franciszka Salezego Czaszy -

skiego, który z niema ym trudem przy

wsparciu wiernych parafian wznosi

ten ko ció . Niech dobry Bóg wiele-

kro  wynagrodzi ich po wi cenie

i gorliwo .

2. We rod , 1 listopada, UROCZY-
STO  WSZYSTKICH WI -
TYCH. Porz dek Mszy wi tych w na-

szym ko ciele pozostaje bez zmian,

z jednym tylko wyj tkiem: nie b dzie

Mszy wi tej o godzinie 16:00. O go-

dzinie 14:30 zgromadzimy si  na

cmentarzu, gdzie zostanie odprawio-

na uroczysta Msza wi ta koncelebro-

wana, a po niej procesja z modlitwami

za Zmar ych. W Stro ach i P owcach

porz dek Mszy wi tych pozostaje

bez zmian, z tym, e bezpo rednio po

zako czeniu Mszy wi tych, odb d

si  procesje na miejscowe cmentarze.

3. W Uroczysto  Wszystkich wi -
tych przypada 161 rocznica urodzin

W. ZYGMUNTA GORAZDOW-
SKIEGO, NASZEGO WIELKIEGO
RODAKA, KTÓREGO PAPIE
BENEDYKT XVI, 23 PA DZIERNI-
KA 2005 ROKU, OG OSI WI -
TYM. TO NAJWI KSZY Z SANO-
CZAN, BO WI TY. Po ka dej Mszy
wi tej, w dniu 1 listopada, odmówi-

my Litani  do wi tego. Starajmy si
poznawa ycie i dokonania naszego

wi tego Rodaka. Nie ustawajmy
tak e w modlitwach. Ka dego 23 dnia
miesi ca, w dniu w którym zosta

og oszony wi tym, o ile b dzie litur-
giczna mo liwo , b dziemy odma-
wia  do niego specjalne modlitwy.
4. We czwartek przypada WSPO-

MNIENIE WSZYSTKICH WIER-

NYCH ZMAR YCH (DZIE  ZA-

DUSZNY). W tym dniu o godzinie

17:30 odprawimy w naszym ko ciele

procesj  za Zmar ych. Porz dek Mszy

wi tych pozostaje bez zmian (jak

w ka dy zwyk y dzie ), z tym, e o go-

dzinie 9:00 odprawimy dodatkow

Msz wi t .

5. W zwi zku z Dniem Zadusznym na

naszych bocznych o tarzach znajduj

si  karteczki tzw. wypominki. Mo na

je zabiera , w domu czytelnie wype -

ni  i z o y  u którego  z kap anów czy

te  w kancelarii parafialnej. W listopa-

dzie codziennie, o godzinie 17:30,
b dziemy modli  si  za Zmar ych

polecanych w wypominkach.Raz

w tygodniu, w poniedzia ek wieczo-

rem, odprawia  b dziemy Msz w. za

zmar ych polecanych w wypomin-

kach.

6. W pierwsz  sobot  miesi ca,

wspomnienie w. Karola Boromeusza,

patronalne wi to S ugi Bo ego Jana

Paw a II, w którym modli  si  b dzie-

my o jego beatyfikacj . Zapraszamy

do wspólnej modlitwy. Jest to równie

dzie  modlitw o powo ania kap a skie

i zakonne.

7. W tym tygodniu przypada tak e

pierwszy czwartek, pi tek i pierwsza

sobota miesi ca. W Stro ach i P ow-

cach spowiadamy we czwartek od go-

dziny 16:00, a w ko ciele parafialnym

od 17:00. W pierwszy pi tek spowia-

damy od godziny 16:00. W tym dniu

nawiedzamy tak e naszych chorych

Parafian.

8. Przypominamy o mo liwo ci zy-
skiwania odpustów w miesi cu listo-

padzie. W Uroczysto  Wszystkich

wi tych wierni mog  zyska odpust
zupe ny, który mo e by  ofiarowany

30 Niedziela  zwyk a – 29.10.2006.
Og oszenia duszpasterskie.

za zmar ych. Warunkiem jest wyzby-

cie si  przywi zania do grzechów, na-

wet lekkich, przyst pienie do sakra-

mentu pojednania i pokuty, przyj cie

Komunii sakramentalnej, pobo ne na-

wiedzenie ko cio a lub kaplicy oraz

odmówienie tam Ojcze nasz, Wierz

w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy

w intencjach Ojca wi tego. W mie-

si cu listopadzie w ka dym dniu mo -

na zyskiwa  odpusty za zmar ych na-

wiedzaj c pobo nie cmentarz, gdzie

nale y odmówi Ojcze nasz, Wierz

w Boga oraz dowoln  modlitw  za

zmar ych oraz w intencjach Ojca

wi tego. W dniach od 1 do 8 listo-

pada odpust jest zupe ny, w pozosta-

ych za  dniach – cz stkowy. Spowied

sakramentalna wystarczy do zyskania

odpustów w wielu dniach.

9. Na Wszystkich wi tych na cmen-

tarzu kwestowa  b dzie Towarzystwo

Pomocy im. w. Brata Alberta, prosz c

o wsparcie dla najubo szych. Miesz-

ka cy naszego miasta ju  nieraz

okazywali swoj  wielk  hojno  i go-

towo  niesienia pomocy potrzebuj -

cym. Ufamy, e i tym razem nie zabrak-

nie ludzi wra liwych i mog cych

pomóc biednym.

10. Sanocki Dom Kultury zaprasza od

3 do 15 listopada na film „Karol – pa-

pie , który pozosta  cz owiekiem”.

Szczegó owe informacje w SDK.

11. W najbli sz  niedziel  – 5 listopa-

da – rozpoczniemy cykl katechez neo-

katechumenalnych, które prowadzi

b dzie ks. Marcin, saletyn z D bowca

wraz z grup  katechistów z Krosna.

Zapraszamy ch tnych, a katechezy

odbywa  si  b d  trzy razy w tygo-

dniu: w niedziel , rod  i czwartek,

po Mszy wi tej wieczornej. Kateche-

zy s  dla doros ych i m odzie y.

12. Szpital dzi kuje wszystkim Ofiaro-

dawcom za ofiary z o one na jego po-

trzeby. Zebrali my dwa tysi ce trzy-

sta dwadzie cia z otych.

 „ Sanocka Policja apeluje do osób

porz dkuj cych groby przed nad-

chodz cym dniem „ Wszystkich

wi tych„ o zwrócenie szczególnej

uwagi na pozostawione w pobli u

rzeczy osobiste. W pa dzierniku br

zanotowali my a  7 kradzie y doko-

nanych na sanockich cmentarzach.

Wa nym jest, aby id c na cmentarz nie

zabiera  ze du ych kwot pieni dzy i

warto ciowych rzeczy. Nasz niepokój

powinny wzbudzi  osoby, które bez

celu kr c  si  po cmentarzu i obser-

wuj  przebywaj ce tam osoby. Za-

dzwo my wtedy na numer  997. By

mo e w ten sposób uchronimy siebie

i innych przed kradzie . Wasza po-

moc i czujno  pomo e nam w elimi-

nacji tego przykrego zjawiska, jakim

s  kradzie e na cmentarzach.
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Poniedzia ek, 30.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak
7.00 + Zofia (greg.)
7.30 + Stanis awa (f), Stanis aw, Apolo-
nia, Augustyn.
8.00 + Adam 30 r. m.
18.00 1. + Jan i W adys awa (f).
2 + Helena, Edmund, Józefa (f),
Stanis aw.
3. + Józef, Zofia, Tadeusz.
Wtorek, 31.10
6.30 + Helena i Wiktoria Wrzuszczak.
7.00 + Jadwiga Korzeniowska.
7.30 + Miko aj, Helena, Roman Car.
8.00 + o szcz liw  operacj  dla Alberta.
18.00 1. + Zofia.
2. + Maria i Tadeusz.
3. dzi kczynna za ask  uratowania ycia
z pro b  o dalsz  opiek .

roda, 1.11
Uroczysto  Wszystkich wi tych

6.30 + Julian i Helena D biec.
8.00 + Miko aj i Maria.
2. + W adys aw Kaliniecki.
9.30 + Józef Skrzypski.
11.00 + Zofia (greg.).
12.30 + Stefania i Eugeniusz Szuster;
+ Aniela, Anna, Antoni Chomiszczak.
18.00 + Jan Go da  od córki El biety.
Stro e: + Stefania, W adys aw Zaj cz-
kowscy.
P owce: ++ z rodziny Mielników.
Czwartek, 2.11
6.30 + Janina, Cecylia, Julian Luteccy.
7.00 ++ z rodziny Sienków
7.30 + Miko aj, Helena, Roman Car.
8.00 + W adys aw Kaliniecki.
18.00 1. + Zofia.
2. + W adys aw, Stefania i + z ich rodzin.
3. + Franciszek, Maria
Pi tek, 3.11
6.30 o b ogos awie stwo Bo e dla Mary-
si i ca ej rodziny.
7.00 + Zofia.
7.30 + Bo ena Stafiej od kole anek
i kolegów z pracy.
8.00 + Micha , Katarzyna i zmarli z ro-
dziny Kalinieckich.
18.00 ++ Siostry S u ebniczki.
2. dzi kczynna za ocalenie ycia.
Sobota, 4.11
6.30 ++ rodzice i krewni.
7.00 + Zofia.
7.30. + Bo ena Stafiej od kole anek
i kolegów z pracy.
8.00 .........................................................
18.00 1. ++ z ró y 18 w. Ludwiki.
2. + Karol, Andrzej.
3. + Karol Pohorski.
Niedziela, 5.11
6.30 + Feliks.
8.00 ..........................................................
9.30 + Romana (f), W adys aw.
11.00 za parafian.
12.30 + Zbigniew 3 r. m.
16.00 + Zofia (greg.).
17.00 – nabo e stwo ró a cowe .
18.00 dzi kczynno-b agalna w intencji
ró y Matki Bo ej Fatimskiej.

Intencje w tygodniu

30.10-5.11.2006 r.

Oto troch  informacji o naszej

wspólnocie: 300 tysi czne miasto

Angarsk znajduje si  w odleg o ci

45 kilometrów na pó nocny zachód

od Irkucka i by o zbudowane po

II Wojnie wiatowej a prawa miejskie

otrzyma o w1951 roku. Budowali je

przede wszystkim zes a cy, mi dzy

którymi byli tak e katolicy i oni zostali

potem pierwszymi jego mieszka cami.

W ci gu 40 lat Angarsk by  typo-

wym komunistycznym  miastem –

bez Boga i wi ty . Jednak e po 1990

roku niektórzy katolicy szukali

katolickiego ksi dza i je dzili do Irkuc-

ka na niedzielne Msze sw. Parafia

w Angarsku istnieje ju  13 lat. Na

pocz tku, przez 7 lat,  ludzie zbierali

si  na niedzielne Msze w. w mieszka-

niu prywatnym, które udost pnia a

pierwsza parafianka Walentina

(Litwinka). Kiedy w Irkucku pojawi  si

Biskup Mazur, wtedy pomóg  kupi  dla

potrzeb parafii mieszkanie, aby urz -

dzi  w nim kaplic . W tej kaplicy para-

fia przybra a bardziej dojrza y wygl d,

bo przychodzi o na niedzielne Msze

w. nawet do 40 ludzi.

Rozwój parafii sk oni  biskupa do

my li o budowie ko cio a, a po wy-

gnaniu bp. Mazura o kupnie odpo-

wiedniego budynku na potrzeby pa-

rafii. Poza tym mentalno  tutejszych

ludzi nie pozwala przekroczy  progu

mieszkania, cho  szczerze poszukuj

Boga, bo modl cych si  w takich wa-

runkach nazywaj  sektantami.

Z Pomoc  Kirche

in Not w 2000 roku ku-

piono prywatny dom

na terenie miasta,

aby rozbudowa  go

pod ko ció . Niestety

znajdowa  on si  mi -

dzy innymi prywatny-

mi domami i nie otrzy-

mali my zgody wszy-

stkich s siadów na

rozbudow . Próbowa-

li my dosta  dzia k

pod budow  ko cio a

– jednak warunki

ze strony miasta by y

niemo liwe do przy-

j cia.

W takich waru-

kach, za zgod  bp Cyryla Klimowicza

kupili my, latem2005 roku, budy-

nek(617 m kw.) dawnego przedszkola

(na fundusze zgromadzone przez

bp Mazura) na ogrodzonej dzia ce

o powierzchnii 36 arów. Poniewa

budynek wymaga remontu, pro by

o finansowej pomocy napisa em

do organizacji Kirche in Not i Reno-

vabis, ale na razie nie otrzyma em

zapewnienia o pomocy, cho  mówi

e rozpatruj  nasz  pro b .

Budynek jednak potrzebowa

remontu i robili my z parafianami

co by o najbardziej konieczne,

a by o to za fundusze ze sprzeda y

mieszkania i domu: zamienili my rury

z zimn  wod , w ze  ciep owniczy,

kanalizacj , postawiono 20 nowych

okien, zamieniono centralne ogrzewa-

nie i postawiono licznik na gor c

wod . Obecnie trzeba zaj  si

dachem, bo przecieka! A tylko potem

zaj  si  przebudow  skrzyd a

przeznaczonego pod ko ció .

Ks. Bogus aw Gr dysa

  Ko ció  w Angarsku

 na Syberii
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 S owami tej pie ni cz sto prosi-

my Dobrego Boga, aby ludy ca ej

ziemi, a zw aszcza tej ziemi przesi k-

ni tej krwi  m czenników wyda y

owoce, i przyj y wspania y dar Bo y

- wiar  i mi o  Ojca Niebieskiego..

Trudno jest tym ludziom uwierzy

w Boga, którzy przez 70 lat byli kar-

mieni inn  tre ci  i wmawiano im, e

Boga nie ma.

 W ród ludzi starszych cz sto s y-

szymy takie stwierdzenia „Ja w Niego

nie wierz ”, „Mnie tak dobrze jest y ”.

Owszem bywaj  i tacy, którzy  chwal

si , e s  ochrzczeni, s  chrze cijana-

mi i na tym koniec.

Wielu przyjmuje chrzest, bo taka

jest moda, ale modli  si  nie umiej ,

nie maja potrzeby spotykania si  z Bo-

giem w Sakramentach wi tych.

W naszym mie cie w Angarsku jest

ma a grupka katolików . Wierni nasi

nie maja potrzeby systematyczno ci

spotykania si  z Bogiem na niedziel-

nej Eucharystii.

A latem nasza parafialna kaplica

prawie pustoszeje, gdy  jest praca na

dzia kach, osi ga swój szczyt w cza-

sie kopania ziemniaków.

Mówimy wtedy, ze nastaje „ wi ty

czas kopania kartoszki”. Kopi opa-

t , dlatego przeci ga si  dosy  d ugo

ten okres.

  Aby ludzie nasi zrozumieli jakim

wielkim szcz ciem jest wiara potrze-

ba im szczególnego wiat a z Góry,

które tylko mo e o wieci  ich serca

i da  zrozumienie pi kno wiary i roz-

pali  t sknot  za Bogiem Prawdziwym

Szcz ciem.

Do naszej parafii przychodzi po-

nad 20 dzieci. Prawie wszystkie s

z rodzin niewierz cych, Jest tylko jed-

na Msza w. w niedziele rano, wiec

 zdarza si  cz sto, ze dzieci zasypiaj  i

nie ma ich na Mszy wi tej. Dlatego

tez w ka d  sobot  dzieci pi  w na-

szym domu, by mog y zd y  na Msze

wi t .

 Wokó  nas jest tyle ró nych trud-

nych sytuacji. Ludzie do wiadczaj

g ód materialny, duchowy, psychicz-

ny i moralny.

 Najwi kszym dla nas problemem i tro-

sk  s  dzieci z rodzin patologicznych,

które s  bardzo zagubione, gdy  brak

im bezpiecze stwa i mi o ci.

 Przyk adem mo e by  11- letni Sie-

rio a . Matka Jego yje na mietniku.

On razem z innymi ch opcami mieszka

na ulicy juz od 8 lat.

Przyzwyczai  si  wiec do ycia

ulicznego, ycia na swobodzie.

 W marcu z ulicy zabrali Go do pogo-

towia opieku czego do Usola Sybir-

skiego, miasta gdzie niegdy  by  wi -

ziony w. Rafa  Kalinowski.

 Po 3 miesi cach uciek , i znów poja-

wi  si  w Angarsku. . Prawie 4 miesi -

ce y  na ulicy.

 Kilka dni temu przyjecha a wycho-

wawczyni tego pogotowia i prosi a

nas o pomoc w znalezieniu Sierio ki.

Gdy przyszed  do nas zadzwoni y my

 do nich, przyjechali . Na ich widok

Ch opiec zacz  krzycze , ze ich nie

zna, ich nienawidzi. Z trudem uda o im

si  wzi  Go do samochodu.

Scena ta na zawsze zostanie w naszym

sercu i pytanie dlaczego nie chcia  je-

cha ?, czy a  tak tam le..?

 Wychowawczyni t umaczy a si , e u

nich wszystko w porz dku, by a

wdzi czna...!

  Nast pnym przyk adem mo e by

Kola 10 - letni Zawsze chodzi brudny,

podarty. By y my kiedy  pozna jesie-

ni  na pieczeniu ziemniaków z naszy-

mi dzie mi.

 Razem z dzie mi przygotowywa y-

my ognisko, a nasz Kola siad  sobie

miedzy drzewami i jad  li cie suche..

Na pytanie „Kola co ty jesz?..”  scho-

wa  do kieszeni i ukry  si  za drzewo.

Na pytanie dlaczego to robisz odpo-

wiedzia .” Mnie je  si  chce”.

Kola ma 3 rodze stwa. Wychowuje ich

sama Matka, która nie pracuje.

 Wiera Jego Siostra prawie przez ca y

czas jest u nas w domu. Zaopatruje-

my te dzieci w przybory szkolne, po-

trzebne ubranie, no i wy ywienie.

W naszym przedszkolu w tym roku 

pojawi o si  3-je rodze stwa. Dzieci s

bardzo biedne.

 Pozna y my je przed ich domem,

gdy nas zobaczy y bieg y nam na prze-

ciw brudne i mówi y” my nigdzie nie

chodzimy do przedszkola”.

Zaprasza y my je, a one odpowia-

da y, ze mama nie chce,  pó niej po-

zna y my, e mama nie by a w stanie,

gdy  jest na ogow  alkoholiczk .

Kolejne dziecko to  4- letni Maksim 

nasz przedszkolak. Codziennie modli

si  w kaplicy, by mama wcze niej przy-

„Niech wiat ca y pozna wreszcie Ciebie Panie,

Twoje drogi.

Niechaj przyjm  Twe zbawienie wszystkie ludy

i narody.”
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W ubieg  niedziel  w Kro nie,

 w ko ciele Ojców Franciszkanów, mia-

o miejsce uroczyste dzi kczynienie za

dar kanonizacji w. ks. Zygmunta Go-

razdowskiego. Uroczystej Mszy wi -

tej przewodniczy  ni ej podpisany,

a kazanie wyg osi  o. Stanis aw Glista,

nasz s siad. W homilii nawi za  on do

Ewangelii ukazuj c tego wi tego

Sanoczanina jako cz owieka wyj tko-

wego, który w yciu swoim realizowa

warto ci ewangeliczne. Nadmieni , e

Msza wi ta mia a miejsce w Kro nie,

gdy  tam znajduje si  dom zakonny

Sióstr Józefinek, które to zgromadze-

nie za o y wi ty. By o to tak e

w przeddzie  rocznicy kanonizacji.

Ks. Andrzej Skiba.

Dzi kczynienie ...

chodzi a z pracy, by spala w domu.

Matka Jego” pracuje na ulicy.”

Zajmuje si  nim  babcia alkoholiczka.

Ostatnio nawet zacz a przyprowa-

dza  Go  do nas , by razem z nami

je dzi  na niedzielna Eucharystie.

Intencj  jej jest nie modlitwa, spotka-

nie z Bogiem, ale by Maksim móg

u nas zje .

 Czasem wydaje si  nam, ze nie

jeste my w stanie sprosta  tym

wszystkim problemom. Ale na szcz -

cie jest Pismo wi te i tam szukamy

odpowiedzi.

W psalmie 145 psalmista nam

dodaje otuchy s owami „Otwierasz

r k  i karmisz nas do syta”

 To Dobry Bóg posy a nam ludzi,

którzy staj  si  pokarmem dla innych,

dziel c si  sob , swoj  prac , swoimi

dobrami.

Promykiem naszej rado ci jest

16- letni Maksim, który przychodzi

do nas systematycznie od roku.

 Trafi  On do nas przez swojego

brata Wowe 4- letniego. Przyprowadzi-

a Go Mama do naszego przedszkola,

By  zupe nie dziki. Zachowywa  si

jak pies, chowa  si  pod stó , szczeka .

 Pocz tkowo jad  tylko pod sto em,

bal si  usi  do sto u razem z dzie -

mi. Spa  tak e pod ó kiem. Tak by o

przez 3 miesi ce. Poma u oswajali my

„naszego Wowe”.

Teraz chodzi juz do 1 klasy i cza-

sem w ko ciele jest  ministrantem. Trzy

lata pó niej przyszed  do nas Jego brat

Maksim, cz sto opuszcza  szko .

Jak nam opowiada  nie mia  w co si

ubra  i brakowa o Mu zawsze przybo-

rów szkolnych, by  wy miewany przez

swoich kolegów . Spróbowa  wszyst-

kiego co by o mo liwe na ulicy.

Maksim przychodzi do nas juz drugi

rok, jest zdolnym ch opcem, nadrabia

zaleg o ci w szkole. Cieszymy si ,

gdy  wida  rezultaty. Na wiadectwie

mia  same czwórki i pi tki. Ma zdolno-

ci aktorskie. Bardzo ch tnie gra ró -

ne role w przedstawieniach. Wa ne

jest tez to, ze pomaga swojemu bratu

Wowie w szkole. Jest on dla Wowy

i bratem i ojcem , a nawet mam .

Wychowuje ich sama mama, która

nie wiele interesuje si  swoimi dzie -

mi. Cieszy nas tak e, e odnalaz  Boga

i z Nim teraz rozwi zuje swoje proble-

my. Prosimy tak e o modlitw  za nie-

go, gdy  dotychczasowym kolegom

nie podoba si  Jego sposób bycia

i robi  Mu ró ne problemy, zmuszaj

Go do handlowania narkotykami itp.

Obserwujemy nasze dzieci i w ser-

ce ogarnia rado , e wida  male k

popraw , e pragn  dobra. Codzien-

nie modlimy si  za nich , oddajemy

je w opiek  naszego Za o yciela

Edmunda Bojanowskiego, który

bezgranicznie kocha  dzieci, ubogich

i chorych. Prosimy tak e wszystkich

naszych przyjació  o modlitewne

wsparcie, by nasi wychowankowie

zawsze trwali przy Bogu.

  Siostry S u ebniczki  NMP

z Angarska
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W dniach 20–22.10.2006 r. odby y

si  w naszej parafii rekolekcje ewan-

gelizacyjne. Ich organizatorem by

„Domowy Ko ció ” Ruchu wiat o-

ycie Rejonu Sanok. Uczestniczy o

w tych rekolekcjach ponad 300 osób

z Sanoka i okolic.

Od pi tku do niedzieli spotykali-

my si  na wspólnej modlitwie,

konferencjach, Eucharystii, poznaj c

cztery prawa ycia duchowego.

Nie zabrak o czasu na wspóln

zabaw  i wspólne posi ki.

Szeroko otwarte zosta y dla nas

drzwi Szko y Podstawowej nr 2 i serca

Dyrekcji i personelu. Tu bowiem

w wi kszo ci sp dzali my rekolek-

cyjny czas.

W ród uczestników byli i m odzi

i starsi, ma onkowie i osoby samot-

ne. A dzie mi zaopiekowa a si

s.Aneta z grup  m odych animatorek.

Rekolekcje prowadzi  ks. Marek

Zajdel, moderator diecezjalny Domo-

wego Ko cio a, wraz z par  ma on-

ków Halin  i Czes awem Zaforemski-

mi, którzy ju  od wielu ju  lat s

w Domowym Ko ciele.

Zasiane ziarno powinno zaowoco-

wa ... czy tak b dzie czas poka e.

Kr g Domowego Ko cio a

Ruchu wiat o- ycie

im. w. ks. Zygmunta

Gorazdowskiego,

przy parafii

Przemienienia Pa skiego

Rekolekcje ewangelizacyjne
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           W dniach od 19-21 pa dzierni-

ka w O rodku Rekolekcyjnym

w Zboiskach odby y si  rekolekcje

ewangelizacyjne dla pierwszej grupy

kandydatów do bierzmowania.

Uczestniczy a w nich m odzie

z dwóch klas trzecich Gimnazjum

nr 2 im. Królowej Zofii.

Rekolekcje prowadzi  ks. Pawe

Biernat, proboszcz sanktuarium maryj-

nego w Ja liskach, z pomoc  swoje-

go wikarego ks. Ireneusza. Opiek

sprawowali nauczyciele gimnazjum

i animatorzy z Ja lisk i Dukli.

            Tematem rekolekcji by y

cztery prawdy duchowego ycia.

Oto najwa niejsze my li przekazy-

wane m odym przez ksi dza rekolek-

cjonist .

Pierwszy wieczór zosta  po wieco-

ny na rozwa anie o tym czym jest

prawda i e trzeba uczy  si  stawa

w prawdzie wobec siebie samego,

ludzi i Pana Boga. Prawda to co  trwa-

ego, niezmiennego. Prawda nie idzie

za ilo ci  ale za jako ci . Ksi dz

mówi  o Bogu, który jest Prawd ,

któremu zale y na cz owieku,

który modli si , t skni za cz owiekiem.

Cz owiek jednak ucieka przed Bogiem.

Dzisiaj panuje poga skie my lenie,

cz owiek  jest uodporniony na ewan-

geli , jest uodporniony na komuni

wi t  i sakramenty i dlatego jest

coraz bardziej samotny. Jest to

izolacja od Boga na w asne

yczenie. Zajmuje ró ne postawy

wobec Boga, mo e zupe nie

negowa  istnienie Boga

(ateizm) lub przyj  Boga

jedynie jako stwórc wiata

(deizm). Cz owiek mo e rów-

nie  przyj  Boga, który jest

ywy, jest Osob  i ma realny

wp yw na jego ycie (te-

izm).Pan Bóg mówi ”Jeste cie

pokoleniem Jakuba, pokole-

niem tego którego ja umi o-

wa em” - czytamy u proroka

Malachiasza. Jeste my poko-

leniem Chrystusa, jeste my

kochani mi o ci  Ojca do

Syna. Bóg t umacz c swoj

mi o  do ludzi nie odwo uje si

do uczu  ale do wi zów krwi.

Tworzymy z Bogiem rodzin .

Ka da eucharystia to po czenie si

wi zami krwi z Chrystusem. wiat

dzisiaj proponuje nam ró ne namiast-

ki mi o ci, ale nie mo e da  wi zów

krwi. Potrzebujemy prawdy, kogo

wiarygodnego, osobowej prawdy,

któr  jest sam Bóg. M odzi ludzie s

wie  gleb , która mo e przynie

owoce je eli podda si  Bogu -

Rolnikowi.

            Te wszystkie tematy by y

pog biane na rozmowach w ma ych

grupach pod przewodnictwem anima-

torów. Wa nym momentem rekolekcji

by o przygotowanie do spowiedzi

i osobista modlitwa w ciszy za siebie

i w intencji przyst puj cych o sakra-

mentu pokuty. Niestety nie wszyscy

uczestnicy skorzystali z daru spowie-

dzi. Ukoronowaniem rekolekcji by a

eucharystia, w czasie której kap an

udziela  komunii wi tej pod dwiema

postaciami.

             Oto kilka wypowiedzi uczest-

ników rekolekcji .

„Na tych rekolekcjach zbli y am

si  do Pana Boga. Ksi dz bardzo

m drze prowadzi  katechez . Je eli

kto  uwa nie s ucha  to móg  du o

z tego wynie ”.

„Najciekawsze by y spotkania

w grupach, poniewa  nasz boss

dawa  nam przyk ad jak my le

Rekolekcje dla kandydatów

do bierzmowania.

i wnioskowa . Dzi ki tym spotka-

niom atwiej mi by o zinterpretowa

katechezy”.

„Najwa niejsze dla mnie by o to,

e spotka am si  tam z Bogiem,

mog am sobie z Nim spokojnie poroz-

mawia . Sp dzi am ten czas z Bogiem,

poczu am e On na tych rekolekcjach

by  przy mnie i jest do tej pory”

„B d c na rekolekcjach w Zbo-

iskach ten czas sp dzi am bardzo

interesuj co. Najwa niejsza rzecz  jaka

pozostawi am w sobie to by  moment

przygotowania do spowiedzi wi tej

oraz sama spowied . By o to najwa -

niejsze z ca ego pobytu.”

„Na rekolekcjach w Zboiskach

najbardziej podoba y mi si  spotkania

w grupach, poniewa  pó niej u wia-

domi am sobie, e wiele rzeczy

w swoim yciu nie dostrzega am.

Podoba o mi si  równie  wyciszenie

w ko ciele i rozmowa  Bogiem.

Mog am wtedy porozmawia  z Bogiem

o sprawach, które mnie bola y i otwo-

rzy  si  przed Nim”

Dzi kujemy wszystkim, którzy

modlili si  w intencji tych rekolekcji

prosimy o dalsz  modlitw .

Marta ukasiewicz
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