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Mk 4, 26

„Czuwajcie, wytyczajcie sobie Bo e

cele i relizujcie je.”



2

GÓRA PRZEMIENIENIA 49 (173) 03 grudnia 2006 r.

Zbierzcie pozosta e u omki...
W

N
U

M
E

R
Z

E

Adwentowa nadzieja i modlitwa

Adwent ma w yciu Ko cio a

podwójne znaczenie. Po pierwsze jest

to przygotowanie serca chrze cijani-

na na spotkanie z Chrystusem w cza-

sie wi t Bo ego Narodzenia. Po dru-

gie za , jest to przygotowanie si

na ostateczne spotkanie ka dego cz o-

wieka z Chrystusem w chwili mierci.

Czas ten ma wi c tak e wymiar escha-

tologiczny, nawi zuj cy do listopado-

wych refleksji o przemijaniu i ko cu

wiata. Dlatego Pan Jezus mówi w dzi-

siejszej Ewangelii: „Czuwajcie i mó-
dlcie si  w ka dym czasie” ( k 21,35).

Wydarzenia ycia codziennego

przypominaj  nam nieustannie o tym,

e zawsze musimy by  gotowi na spo-

tkanie z Chrystusem. Wypadki samo-

chodowe zbieraj ce okrutne niwo

daj  znak jak kruche jest ludzkie ycie.

Niedawno w takim wypadku zgin a

trójka m odych mieszka ców Sanoka.

Wybuch metanu w kopalni „Halemba”

wstrz sn  z kolei ca a nasz  Ojczy-

zn ; przede wszystkim  spowodowa

ogromny smutek rodzin i przyjació

zmar ych górników, ale znów wszyst-

kim nam przypomnia , jak niewiele trze-

ba, aby po egna  si  z tym wiatem.

„Uwa ajcie, aby ten dzie  nie przy-
szed  na was znienacka, jak
potrzask” (por. k 21,34).

W czasie poszukiwania zaginio-

nych górników, kiedy jeszcze tli a si

nadzieja na ich uratowanie, pi kne

wiadectwo wiary da  Zbigniew

Nowak, górnik, który kilka miesi cy

temu zosta  odnaleziony ywy w g -

binach kopalni po ponad czterech

dobach poszukiwania. „Co trzyma o

pana przy yciu w tych strasznych go-

dzinach?” – zapyta a dziennikarka.

„Nadzieja i modlitwa”. „A co potrzeb-

ne jest teraz?” „Nadzieja i modli-

twa”. To najwspanialsza odpowied

cz owieka wierz cego. Bo cho by na-

wet nadzieja na ycie ziemskie okaza

si  p onna, to pozostaje jeszcze na-

dzieja nadprzyrodzona, nadzieja na to,

ze ycie cz owieka nie ko czy si  na

ziemi. I modlitwa, która potrafi pobu-

dza  ufno , e Pan Bóg wszystko ma

w swoich r kach, i cho by ziemskie

oczekiwania nie spe ni y si , to ci,

którzy Mu ufaj , zostan  poci gni ci

przez Jego mi o  do niebieskiego

królestwa.

Pomy lmy o naszej nadziei i o na-
szej modlitwie. W Adwencie nasza na-

dzieja chrze cija ska karmi si  rozwa-

aniem tajemnicy Wcielenia. Aby si

tak sta o trzeba jednak wytrwale si

modli . Modli  si  prywatnie, a tak e

uczestniczy  w oczekiwaniu ca ego

Ko cio a, jakim s  roraty, uroczyste

Msze w. adwentowe, które stawiaj

wiat o jako centrum symboliki tego

wi tego czasu. Kto idzie za wiat em

Chrystusa, kto na laduje Maryj ,

Gwiazd  Zarann , tego nic w yciu nie

zaskoczy. Taki cz owiek zawsze yje jak

prawdziwy chrze cijanin;  wiara, na-

dzieja i mi o  s  zawsze w jego sercu,

r ce s  pe ne dobrych uczynków

i nawet najbardziej niespodziewana

mier  nie mo e zamkn  mu drogi do

niebieskiego szcz cia.

Ks. Tomasz Grzywna
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Ciekaw  cech  charakterystyczn

wielu miast cesarstwa Habsburgów,

czyli dawnych Austro-W gier s

kolumny morowe. S  to pomniki

w kszta cie kolumny, s upa lub pirami-

dy, które wpisuj  si  w kszta t prawie

ka dego rynku miejskiego na tych te-

renach. Zwiedzaj c miasteczka

Austrii, W gier, Czech, S owacji,

l ska mo na zobaczy , e prawie

w ka dym z nich znajduje si  taka

kolumna. W poprzednich latach

mog em podziwia  je na terenie W -

gier czy S owacji, a w tym roku

w Czechach i na l sku. To wyra ny

znak, e jest to ziemia katolicka, e lu-

dzie yj cy na tych terenach wierzyli

Bogu, oddawali Mu cze , a tak e ufali

we wstawiennictwo wi tych w trud-

nych sytuacjach zagro enia ycia dla

ca ych wspólnot zamieszkuj cych na

danym terenie.

Jaki by  powód ustawiania tych ko-

lumn? Otó  wiemy, e w dawnych cza-

sach cz sto nawiedza y ca e kraje

ró ne kl ski ywio owe, przede

wszystkim epidemie ró nych chorób

zaka nych: cholery, d umy, ospy

i innych, albo straszliwe po ary nisz-

cz ce nieraz ca e miasta. Te kl ski zbie-

ra y straszliwe niwo w ród mieszka -

ców miast Europy. Poniewa  nie znano

wtedy adnych lekarstw, a higiena

osobista by a tak e na niskim pozio-

mie, ratunku od mierci szukano przede

wszystkim u Boga. Modlono si  i pro-

szono o uratowanie od nieuchronnej

mierci. Powstawa y modlitwy w ro-

dzaju naszych suplikacji: „Od powie-

trza, g odu, ognia i wojny – wybaw

nas Panie…” Jako wyraz intensyw-

no ci modlitwy budowano tak e po-

mniki w kszta cie s upa; czyniono to

w intencji b agalnej o ocalenie lub te

dzi kczynnej za uchronienie miasta od

zarazy lub za mniejszy, ni  gdzie

indziej, zakres miertelnej choroby.

Ciekawa jest tematyka kolumn mo-

rowych. Najcz ciej s  to kolumny de-

dykowane Trójcy wi tej lub Matce

Bo ej i te postaci s  najwa niejsze

w kompozycji pomnika. Cz sto dope -

niaj  je postaci innych wi tych

patronów, czasami w barokowych

kolumnach znajduj  si  ca e pl tani-

ny postaci: anio ków i wi tych.

To wszystko dodaje ryneczkom

i placom miejskim uroku, ale tak e przy-

pomina o chrze cija skich korzeniach

tych miejsc; nawet tam, gdzie wiara

ju  dawno zosta a zaniedbana, a pro-

cent wierz cych i praktykuj cych

zbli a si  do zera.

Przyk adem pi knej kolumny

morowej mo e by  obelisk z Kutnej
Hory, zabytkowego miasteczka w oko-

licach Pragi. Przed laty by o to pot -

ne centrum przemys u, szczególnie

wydobycia srebra i rywalizowa o

z sam  Prag  o pierwsze stwo

w Czechach. Dzi  o dawnej wietno-

ci wiadcz  jedynie zachowane

zabytki; w ród nich majestatyczna,

barokowa, kolumna morowa. Powsta-

a w latach 1713-15 jako dzie o jezuic-

kiego rze biarza Bauguta, w pro bie

o odwrócenie zarazy, w czasie której

zmar o w mie cie ponad 6000 osób.

Na jej szczycie znajduje si  figura

Matki Bo ej Niepokalanej, a na dwu-

poziomowej podstawie zgromadzo-

nych jest kilku wi tych oraz posta-

cie górników nios cych tarcze.

Nie uda o mi si  zbytnio zdj cie

kolumny morowej z Litomy la, inne-

go zabytkowego miasteczka w Cze-

chach. Kolumna jest wysoka na 11

metrów i zosta a postawiona w 1716

roku. Zbudowana jest prosto: na ma-

sywnej bazie znajduje si  dwóch wi -

tych – Jan Nepomucen i Wac aw,

a w rodku sterczy s up ze zwie cze-

niem figur  NMP.

Bardzo skomplikowana jest kolum-

na w czeskim mie cie Chrudim. Znaj-

duje si  ona na du ym rynku naprze-

ciw monumentalnego gotyckiego

ko cio a tworz c z nim pi kne dope -

nienie. Powsta a na pocz tku XVIII

wieku. Liczba wi tych na niej umiesz-

czonych jest zadziwiaj co wielka,

ale znalaz o si  te  miejsce na lwy

z otwartymi paszczami, z których

tryska woda wbudowanej w pomnik

fontanny.

Kolumny  morowe

Wakacyjne zapiski

Kolumna w Kutnej Horze

Kolumna morowa i ko ció

w miasteczku Chrudim

Rynek w Litomy lu z ratuszem

i kolumn

(C.d. na s. 4)
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Kolumny morowe znajduj  si  tak-

e po polskiej stronie, na ziemiach l -

ska. Jedn  z nich mog em zaobserwo-

wa  w L dku Zdroju. Wykona  j

znakomity rze biarz, tutejszy mieszka-

niec Micha  Klahr. Na pojedynczej

kolumnie t ocz  si  pi trami Osoby

wi te i naj wi tsze, na szczycie Bóg

Ojciec, Syn Bo y i Duch wi ty, poni-

ej Matka Bo a na pó ksi ycu, za

na najni szym zwyczajni wi ci

ze swoimi atrybutami w ekspresyj-

nych pozach.

Inn  pi kn  kolumn  wotywn

mo na obserwowa  w Bystrzycy
K odzkiej. Jest to barokowy monu-

mentalny pomnik z 1736 roku, autor-

stwa A. Jörga, ufundowany przez

bystrzyckiego patrycjusza Kaspra

Rudolfa Kleinwächtera. Powodem

fundacji by o dzi kczynienie za urato-

wanie miasta od po aru. Pomnik

przedstawia zwyci stwo nad z em

dzi ki Bogu przy wspó udziale wi -

tych. Tójkondygnacyjny cokó

d wiga w górze rze b w. Trójcy,

poni ej Maria Niepokalana i Micha

Archanio  oraz figury w. Józefa,

Joachima i Anny. Na a urowej balu-

stradzie znajduj  si wi ci: Florian,

Jan Nepomucen, Franciszek Ksawery.

Przegl daj c przewodnik zauwa-

am, ze w prawie ka dym mie cie

w Czechach, a tak e w wielu na l sku

znajduje si  kolumna morowa. To spe-

cyficzny symbol historii tych terenów,

znak s abo ci cz owieka wobec kl sk

ywio owych, ale tak e kultury i wiary

ludzi tu mieszkaj cych. Warto zwiedza-

j c ró ne miejscowo ci, nie tylko

w Czechach czy na l sku, ale tak e

na W grzech, S owacji, Austrii zadu-

ma  si  przez chwil  przy kolumnie

morowej. My l , e powinni my te

wtedy podzi kowa  Panu Bogu za to,

e nie jeste my ju  bezsilni wobec wie-

lu chorób i my l o zarazie czy po arze

nie wywo uje paniki i rozpaczy w na-

szych sercach.

Ks. Tomasz Grzywna

(C.d. ze s. 3)

Kolumna w Bystrzycy K odzkiej

Kolumna morowa w L dku Zdroju
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W dniach od 20 – 22.10. 2006r.

odby y si  rekolekcje ewangelizacyj-

ne, w których uczestniczy am

po raz pierwszy, wierz , e pozostan

do ko ca mojego ycia wpisane

s owa ksi dza Marka Zajdla i wiadec-

twa ludzi. W tych dniach stara am si

wyciszy , obudzi  swoje serce

na poznanie lepsze Boga, który jest

Mi o ci  i ma wspania y plan wobec

ciebie i mnie. Czeka am na Boga,

a raczej Bóg czeka  na mnie, powoli

zrzuca m z siebie to co mnie okrywa

– starego cz owieka. Tak bardzo

pragn  by  Nowym Cz owiekiem

Cz owiekiem now  kultur , który

jest w stanie zapanowa  nad grze-

chem, pod zmarszczkami odkrywa

pi kno. I w tamtej chwili u wiadomi-

am sobie, e musz  w pe ni y  t

Ewangeli , któr  s ucham. Dopiero za-

czynam kosztowa  jej soków i je li si

zgadzam  - sam Bóg mnie prowadzi!

Bogu niech b d  dzi ki za trzy dni re-

kolekcji za tak wspania ego Misjona-

rza, za ogromn  jego wiedz , zbli enie

wiadectwo rekolekcyjne

i poznanie Boga i dzielenie si  z lud -

mi. Jeszcze raz sk adam gor ce i ser-

deczne podzi kowania ks. Markowi

Zajdlowi.

Uczestniczka rekolekcji

Danuta Rajca z parafii

Przemienienia Pa skiego

Zapraszamy wszystkich na Msz

wi t  dzi kczynn  za rekolekcje

ewangelizacyjne w naszej parafii,

która odb dzie si  w dniu 8.12.2006r

o g. 18.30. Modli  si  b dziemy o owo-

ce duchowe tego niezwyk ego spotka-

nia z Bogiem. Serdecznie zapraszamy.

Ks. Pawe
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1. Rozpocz li my prze ywanie Ad-

wentu. Msze wi te roratnie b dzie-

my odprawia  o godzinie 6:00 oraz

o godzinie 18:00. W niedziele godziny

odprawiania Mszy wi tych pozosta-

j  bez zmian. Starszych Parafian zapra-

szamy g ównie na poranne Msze wi -

te, za  na Msze wi te o godzinie 18:00,

zapraszamy dzieci i m odzie , gdy  te

Msze wi te maj  specjaln  opraw

liturgiczn . Prosimy o liczniejszy udzia

w Mszach wi tych roratnych, gdy

jest to czas przygotowania do wi t

Bo ego Narodzenia. Przez ca y Ad-

went zapraszamy do korzystania z Sa-

kramentu Pokuty i Pojednania. Z do-

wiadczenia wiemy, e bardzo wielu

wiernych odk ada spowied  na ostat-

nie godziny przez wigili . Codziennie,

o godzinie 5:30, piewa  b dziemy

1 Niedziela Adwentu03.12.2006.
Og oszenia duszpasterskie.

godzinki do Matki Bo ej Niepokala-

nej. Prosimy o ch tne przychodzenie.

2. W tym roku wigilia Bo ego Naro-

dzenia wypada w czwart  niedziel

Adwentu. Jest to dzie  bardzo rodzin-

ny, prze ywany w gronie najbli szych.

U nas nie b dzie Mszy wi tej o go-

dzinie 18:00; jest to bowiem godzina

wieczerzy wigilijnej. Informacj  t  prze-

kazujemy ju  dzi , aby dotar a do

wszystkich parafian.

3. Nabo e stwo ró a cowe po czo-

ne ze zmian  tajemnic odprawimy dzi

o godzinie 17:00.

4. We wtorek, 5 grudnia, po Mszy

wi tej wieczornej, najm odsze dzieci

naszej parafii nawiedzi w. Miko aj.

Podarunki mo na sk ada  w salce

katechetycznej na plebanii.

Prowadzenie Ró a ca w. przez

poszczególne Ró e w miesi cu

grudniu.
 5. XII. Ró a Nr 2 w. Juda Tadeusz

                                     pan Drwi ga Tadeusz

 12. XII. Ró a Nr 3 w. Antoni

                                                                     pan Rudy Krzysztof

 19. XII. Ró a Nr 4 w. Faustyna
                                                                     pani Rudy Bo ena

Grudzie

Intencja ogólna:
Aby Chrystus, cichy i pokornego serca natchn

przywódców pa stw m dro ci  i odpowiedzialno-

ci  w sprawowaniu w adzy.

Grudzie

Intencja misyjna:
Aby misjonarze na ca ym wiecie z rado ci  i en-

tuzjazmem prze ywali swoje powo anie, wiernie

na laduj c Chrystusa.

Poniedzia ek, 4.12
6.00 ...........................................................

7.00 + Józef Konopna.

7.30 ++ z rodziny Karasiów; + Marian

M ynarski.

8.00 + Ewa Skórka 1 rocz. m.

18.00 1. w int. KIK-u.

2 + Maria (greg.).

3. + Maria, Wasyl, Anna, Stefan, Kazi-

mierz.

Wtorek, 5.12
6.00 .........................................................

7.00 + Maria (greg.)

7.30 .........................................................

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

18.00 1. + Paulina, Andrzej.

 2. + Jan i ++ rodzice obu stron.

 3. + Zofia Szelka.

roda, 6.12
6.00 + Zofia, Wojciech, Helena, Franci-

szek, Wac aw, Michalina.

7.00 + Piotr, W adys awa (f).

7.30 + Maria (greg.).

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

18.00 1. + Paulina Tokarska 3 r. m.

2. + Bronis awa (f) Penar.

3. o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e dla

Barbary i Andrzeja.

Czwartek, 7.12
6.00 + Franciszka, Maria, Teofil, Jan.

7.00 + Irena 4 r. m.

7.30 .........................................................

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

18.00 1. + Maria (greg.).

2. Bronis awa (f) Oskorip.

3. o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e dla

ks. Stanis awa.

Pi tek, 8.12 – Uroczysto  Niepokala-
nego Pocz cia NMP

6.30 + ukasz 19 r. m.

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

9.30 ++ Rodzice: Maria i Jakub.

11.00 + Maria (greg.).

17.00 + Artur 7 r. m.

18.30 dzi kczynna za dar rekolekcji ewan-

gelizacyjnych z pro b  o owoce duchowe

Sobota, 9.12
6.00 .........................................................

7.00 ..........................................................

7.30 ............................................................

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

18.00 1. + Maria (greg.).

2. + Karol wietlik (greg.).

3. + ks. Janusz.

Niedziela,10.12
6.30 .........................................................

8.00 + Jan Dzioba, + Kazimierz.

9.30 + Maria (greg.).

11.00 za parafian.

12.30 + Anna i Jan

16.00 + Józefa (f), Jan, W adys aw.

17.30 – ró aniec .

18.00 + Karol (greg.).

Intencje w tygodniu

4.-10.12.2006 r.
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Wyk adnia Niektórych Sformu owa

Przykaza  Ko cielnych

Pierwsze przykazanie ko cielne:

Zgodnie z dekretem Kongregacji

ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakra-

mentów z dnia 4 marca 2003. wi tami
nakazanymi w Polsce s :

1. Uroczysto  Narodzenia Pa skie-

go (25 XII)

2. Uroczysto wi tej Bo ej Rodzi-

cielki (1 l)

3. Uroczysto  Objawienia Pa skie-

go (6 )

4. Uroczysto  Naj wi tszego Cia a

i Krwi Pa skiej

5. Uroczysto  Wniebowzi cia NMP

(15 VIII)

6. Uroczysto  Wszystkich wi -

tych (1 XI)

W uroczysto ci: wi tego Józefa

(19 III) wi tych Aposto ów Piotra

i Paw a (29 VI) i Niepokalanego Po-

cz cia NMP (8 XII) wierni nie s  zobo-

wi zani do uczestnictwa we Mszy w.

i od powstrzymania si  od prac nieko-

niecznych. Zach ca si  jednak wier-

nych do udzia u we Mszy wi tej w te

uroczysto ci. W ww. trzy uroczysto-

ci Ksi y proboszczów nie obowi -

zuje aplikacja Mszy w. za parafian.

Uwaga: Uroczysto  Objawienia Pa -

skiego pozostaje wi tem obowi zu-

j cym. Wierni w t  uroczysto  korzy-

staj  z dyspensy.

W powy sze wi ta, a tak e

w wi to Ofiarowania Pa skiego (2 II)

i w wi to NMP Matki Ko cio a (Po-

niedzia ek po Zes aniu Ducha wi -

tego), ze wzgl du na tradycj  nale y

zachowa  porz dek wi teczny Mszy

w. i nabo e stw, a wiernych zach -

ci , aby je li tylko mog , brali udzia

we Mszy w. Uroczyst  Msz w.

nale y w te dni odprawi  wieczorem.

Czwarte przykazanie ko cielne:

Wszyscy wierni obowi zani s

czyni  pokut . Dla wyra enia tej po-

kutnej formy pobo no ci chrze cija -

skiej Ko ció  ustanowi  dni i okresy

pokuty. W tym czasie chrze cijanin

powinien szczególnie praktykowa

czyny pokutne s u ce nawróceniu

serca, co jest istot  pokuty w Ko cie-

le.Powstrzymanie si  od zabaw poma-

ga w opanowaniu instynktów i sprzy-

ja wolno ci serca.

Czynami pokutnymi s : modlitwa,

ja mu na, uczynki pobo no ci i mi o-

ci, umartwienie przez wierniejsze pe -

nienie obowi zków, wstrzemi liwo

od pokarmów mi snych i post.

Czasem pokuty w Ko ciele s  po-

szczególne pi tki ca ego roku i czas

wielkiego postu.

Wstrzemi liwo  (od pokarmów

mi snych) obowi zuje wszyst-

kich, którzy uko czyli 14 rok

ycia we wszystkie pi tki i

rod  Popielcow  oraz za-

leca si  j  w Wigili  Bo ego

Narodzenia. (Nie ma obo-

wi zku wstrzemi liwo ci,

je li w pi tek wypadnie

uroczysto .)

Post (ilo ciowy) obo-

wi zuje w rod  Popielco-

w  i w Wielki Pi tek

wszystkich pomi dzy 18 a 60 rokiem

ycia.

Uzasadniona niemo liwo  zacho-

wania wstrzemi liwo ci w pi tek do-

maga si  od chrze cijanina podj cia

innych form pokuty.

Powstrzymywanie si  od zabaw

obowi zuje we wszystkie pi tki

i w czasie wielkiego postu.

(„Akta K P 2003”, nr 8, s.33; przedruk

za „Anamnesis” 2003 nr 34, s. 19-20)

Dyspensa od wstrzemi liwo ci od

pokarmów mi snych w pi tki,

z wyj tkiem Wielkiego Pi tku

i rody Popielcowej:

Wolni s  od obowi zku wstrzyma-

nia si  od potraw mi snych w pi tki:

a. wszyscy, którzy sto uj  si  w za-

k adach zbiorowego ywienia, w któ-

rych nie s  przestrzegane ko cielne

przepisy postne,

b. wszyscy, którzy nie maj  mo liwo-

ci wyboru potraw a musz  spo ywa

to, co jest dost pne do spo ycia.

Uwaga:
a. Dyspensa nie dotyczy Wielkiego

Pi tku i rody Popielcowej.

b. Wierni korzystaj cy z dyspensy

powinni pomodli  si  w  intencji Ojca

wi tego oraz z o y  ofiar  do skar-

bonki z napisem   „Ja mu na   postna”

albo   cz ciej   spe nia  uczynki mi o-

sierdzia chrze cija skiego.
Przedruk z Kalendarza Liturgiczne-

go Archidiecezji Przemyskiej.
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Uroczysto  Chrystusa Króla jest

wi tem patronalnym dla Euchary-
stycznego Ruchu M odych, który

gromadzi dzieci i m odzie  w celu

pog bienia mi o ci do Chrystusa

w Eucharystii i zaanga owania w y-

cie religijne parafii. Opiekunk  tej gru-

py parafialnej jest siostra Aneta mia-
a. W dniu Chrystusa Króla w naszym

ko ciele odby a si  uroczysto  przy-

j cia do wspólnoty nowych cz onków

oraz nagrodzenia odznakami tych, któ-

rzy ju  przez d u szy czas udzielaj  si

we wspólnocie. W czasie Mszy w.

o godz. 9.30 przyrzeczenie wierno ci

Chrystusowi z o y y i zosta y przyj -

te do Ruchu nast puj ce dziewczyn-

ki:

wi to Eucharystycznego Ruchu M odych

Kasia Hydzik

Jagoda Hydzik

Emilka Gralka

Magda Hulewicz

Kasia Leszczy ska

Odznak  za wierne wype nianie

obowi zków i d ug  przynale no

otrzymali:

Radek Mazgaj

Ola Mazgaj

Monika Kozimor

Marysia Kozimor

Ola Leszczy ska

Zosia Bursztyn

Zuzia Bursztyn

Malwinka Piecuch

Maciej Wójtowicz

Krzy e za prac  animatorsk

otrzyma y:

Anna Penar

Anna Zubik

Anna Rosiek

Katarzyna Rado ycka

Aleksandra Ry

Karolina Ziarko

Magdalena Grz dziel

Joanna Do oszycka

Emilia Mazurek

Magdalena Kocaj

yczymy wszystkim cz onkom Eu-

charystycznego Ruchu M odych, aby

ca ym swoim yciem dawali wiadec-

two wiary i aby nadal anga owali si

w s u b  liturgiczn .

Ks Tomasz Grzywna

Kazanie na Mszy w. g osi ks. Tomasz Siostra Opiekunka E.R.M.

Przyj cie odznak E.R.M.

Przy eczenie dziewczynek przyj tych do E.R.M. Wr czenie krzy y E.R.M.
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Patron dzie  dobroczynnych

Z satysfakcj  odnotujemy po-

wstanie w Sanoku ko a Towarzystwa

w. Brata Alberta i uruchomienie

„kuchni dla biednych”. Ciekawi przy

tym jeste my, czy w innych miastach

naszego regionu dzia aj  ju  podobne

ko a? Czy organizowana jest tego ro-

dzaju pomoc ludziom jej potrzebuj -

cym”? – ko czy p. Marian Stru

(emes).

Z tej okazji ukaza  si  tak e artyku

autorstwa Dor., zatytu owany „Przy-

sz o wiata le y w mi osierdziu”.

Artyku  ten jest jakby poszerzeniem

opisanych wcze niej wydarze , z do-

daniem nowych faktów. Dodatkowo

dowiadujemy si , e w tym spotkaniu

wzi  tak e udzia  ks. pra at Bronis aw

o nierczyk, sanoczanin, mieszkaj cy

w Przemy lu i zarazem duszpasterz

ubogich, w adze miasta reprezentowa

sam burmistrz, p. Witold Przyby o. Jest

te  informacja, wypowiedziana przez

ks. pra ata A. Sudo a, e pocz tkowo

by  niech tny za o eniu jad odajni

dla ubogich, „gdy  przyci ga aby ona

ludzi z tzw. marginesu spo ecznego.

Jednak e zapa  i energia cz onków

Towarzystwa przekona y go o s usz-

no ci tej idei”.

Na tym e spotkaniu p. Wojtuszew-

ska przypomnia a wszystkim zebra-

nym sylwetk w. Brata Alberta,

„opiekuna ludzi biednych, nieporad-

nych i zagubionych oraz zacytowa a

Jego s owa, b d ce mottem Towarzy-

stwa: By  dobrym jak chleb,

który dla wszystkich le y na stole,

z którego ka dy mo e k s dla siebie

ukroi  i nakarmi  si , je li jest

g odny. Uroczysto  umili  wyst p
zespo u muzycznego z parafii
Chrystusa Króla.

Przytocz  tak e dalsze s owa zapi-

sane przez Dor.:

„Na zako czenie zabrali g os:

ks. o nierczyk i pani Wanda Koza-

czy ska. Ks. o nierczyk w pi knych

s owach mówi  o mi o ci i mi osierdziu

chrze cija skim. Powiedzia  on mi dzy

innymi: Przysz o wiata le y w mi-

osierdziu a Brat Albert jest patro-

nem tych trudnych, wyj tkowych cza-

sów. Ks. o nierczyk i pani Wanda

Kozaczy ska podzielili si  ze zebrany-

mi chlebem. Pani Kozaczy ska, która

od dziewi ciu lat sprawuje funkcj  pre-

zesa Zarz du G ównego Towarzystwa

zaznaczy a, i  ma nadziej , e w Sano-

ku powstanie tak e schronisko dla

bezdomnych. Podkre li a ona pr -

no  Towarzystwa Pomocy w. Brata

Alberta dzia aj cego na terenie diece-

zji przemyskiej. Wielkie zas ugi w tej

dziedzinie po o yli ksi a pracuj cy

w parafiach, dla których pomoc

bezdomnym i biednym jest wype nie-

niem s ów wi tego Adama Chmielow-

skiego. Jad odajnia jest czynna od 12

listopada i zaprasza wszystkich

potrzebuj cych na darmowe posi ki”1 .

Przytoczy em te dwie wypowiedzi

nawzajem si  uzupe niaj ce, aby od-

da  klimat powstania tego znacz ce-

go dzie a w dziejach dobroczynno ci

sanockiej. W „Kronice” znajduje si

tak e „Kilka informacji na temat zasad

prowadzenia Kuchni w. Brata

Alberta. Czytamy tam:

1. Podstawowym zadaniem kuchni

jest wydawanie posi ków ludziom

ubogim i wymagaj cym do ywienia.

2. Poza tym pracownicy wydaj  bile-

ty do a ni albo zapewniaj  wymycie

si  w azience, w tym samym budyn-

ku, w którym jest kuchnia, wydaj

odzie , pomagaj  w za atwianiu istot-

nych spraw yciowych, przygotowu-

j  uroczysto ci wi teczne, takie jak:

op atek, wi cone i staraj  si  o stwo-

rzenie dobrej rodzinnej atmosfery

w ród ubogich.

3. Nad ca o ci  pracy czuwa Zarz d

Ko a.

4. Do pracy zaanga owa o si  sporo

ch tnych. Wspomagaj  oni Ko o ró -

nym wsparciem: materialnym, finanso-

wym i duchowym, dobr  i widoczn

inicjatyw , któr  propaguje prezes –

p. Wanda Wojtuszewska.

5. O dzia alno ci „pr nej” Ko a

sygnalizuje prasa lokalna”.

Informacje te – jak czytamy –

wybiega y daleko poza funkcje zwi -

zane z prowadzeniem kuchni. Obejmo-

wa y one szerszy zakres dzia alno ci,

która z biegiem czasu b dzie zatacza a

coraz to szersze kr gi niesienia pomo-

cy. Zach t  do wiadczenia pomocy

s u y a równie  poezja ks. Jana Twar-

dowskiego (+ 18.01.2006), gdy

w „Kronice” znajdujemy te dobrze

znane s owa: „ pieszmy si  kocha

ludzi, tak szybko odchodz …”. Te s o-

wa s  bardzo alberty skie, dlatego

chyba tu si  znalaz y.

Po latach, p. Wanda Wojtuszew-

ska, wspomina o realizacji swoich za-

mierze . Jej zwierzenia mogli my prze-

czyta  w „Tygodniku Sanokcim”,

w artykule (jz) – Jolanty Ziobro,

„Chcia am otworzy  tani bar”. Mówi

Pani Prezes:

 „Pod koniec lat 80. dzia a am

w Komitecie Obywatelskim (…).

Zajmowali my si  m. in. roznoszeniem

darów – ywno ci, rodków czysto-

ci – dla najbardziej potrzebuj cych

rodzin. Wcze niej by am te  cz onkiem

tzw. komisji mieszkaniowej, która

(C.d. z poprzedniego numeru)

(C.d. na s. 10)Pani prezes Wanda Wojtuszewska
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zajmowa a si  przydzielaniem lokali

socjalnych. Widzia am, w jakich wa-

runkach ludzie yj  i jakie s  potrze-

by. Kiedy w 1990 r. zosta am radn

Rady Miasta, wci  mówi am o ko-

nieczno ci stworzenia w Sanoku ta-

niego baru, gdzie mog yby sto owa

si  za niewielkie pieni dze osoby ubo-

gie. Koledzy radni miali si  ze mnie

mówi c, e powinnam raczej pracowa

w opiece spo ecznej, a nie w radzie.

W 1991 r., pod koniec lata, burmistrz

Witold Przyby o powiedzia , e mog

sobie „wzi ” budynek przy ulicy

Sienkiewicza, który nie poszed

w trzech przetargach, i tworzy  bar.

I tak si  zacz o. We wrze niu powo-

ali my formalnie Ko o Towarzystwa

Pomocy im. w. Brata Alberta, a 10 li-

stopada uruchomili my jad odajni  dla

najubo szych. Dzi  wydajemy tam

dziennie 180 pe nych obiadów dla

ludzi w podesz ym wieku, kalekich,

z rodzin wielodzietnych, bezrobot-

nych, uwik anych w na ogi” –

tak wspomina Pani Wanda pocz tki

powstania jad odajni2 .

W sprawozdaniu z roku 2000 czy-

tamy, e „jad odajnia – to oczko w g o-

wie pani Aliny Pilch – wolontariuszki

pracuj cej w kuchni”. Codziennie

kuchnia przygotowywa a i wyda a ok.

180 pe nych obiadów. Dowiadujemy

si , e „korzystaj cy z posi ków

pomagaj  w uprawie dzia ki warzyw-

nej, pomagaj  w kuchni, robi  prze-

twory na zim , by cho  w cz ci

odwdzi czy  si  za wiadczon

im pomoc”. Na dziesi ciolecie dzia al-

no ci Towarzystwa, które wi towa-

no w dniach 14.09 – 16.09. 2001 roku,

w sprawozdaniu z jad odajni czytamy,

e w tym okresie czasu wydano 510

tys. obiadów na kwot  1 miliona pi -

ciuset tysi cy z otych. Z tej formy po-

si ku skorzysta o tak e 340 rodzin wie-

lodzietnych. Przez wszystkie lata

odbywaj  si  tam wigilie dla samot-

nych, z których w omawianym

dziesi cioleciu skorzysta o 815 osób,

a na wi ta przygotowano 3600

paczek ywno ciowych oraz 800

paczek ze s odyczami.

Ju  po jubileuszu, bo w 2003 roku,

w „Kronice” znajdujemy odr cznie

napisany artyku  zatytu owany

„Jeden miesi c w Alberty skiej Jad o-

dajni”. Mo na tu przeczyta  o funk-

cjonowaniu jad odajni, gdzie w lutym

omawianego roku, w czasie ci kiej

zimy, wydano 4522 obiady, czyli red-

nio 188 obiadów dziennie. Obok

etatowych pracowników pracowa o

wtedy osiem wolontariuszek, które

pe ni y dy ury podczas wydawania

posi ków, podaj c je do sto u, rozma-

wiaj c z biednymi lud mi, którzy nie-

raz ch tnie dzielili si  swoimi k opota-

mi. Czytamy w tej e „Kronice”: „Do

najd u ej pracuj cych wolontariuszek

(pracuj cych w jad odajni od pocz t-

ku jej powstania) nale : p. Maria Bie-

niasz, p. Jadwiga Jurowicz, p. Ewa

Duda, p. Alina Pilch”. Niech przyto-

czenie ich nazwisk b dzie wyrazem

szczerej pami ci i uznania dla ich bez-

interesownej pracy i po wi cenia.

(C.d.n.)

Ks. Andrzej Skiba

(C.d. ze s. 9)
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„Odnajd  Twój grób

Pi sudczyku”

Od lipca do pocz tku wrze nia

1916 Julian Gorgo  walczy nad Sto-

chodem (Nowy Jastków, Sitowicze).

Od 31 lipca zostaje przydzielony

do 5 p.p. kompanii sztabowej, pluton

telefoniczny.

Dnia 6 sierpnia Komenda I Bryga-

dy Legionów Polskich nadaje Juliano-

wi Gorgoniowi odznaczenie: Krzy

„Za Wiern  S u b ” (Nr.13809.6).

1 pa dziernika zostaje mianowany sier-

antem plutonowym. Odje d a do Ba-

ranowicz, gdzie otrzymuje kolejn  no-

minacj : sier anta sztabowego.

5 listopada 1916 roku, w dniu Og o-

szenie Niepodleg o ci Polski przez

Niemcy i Austri , zostaje mianowany

starszym sier antem. Wyje d a z Ba-

ranowicz na urlop.

Trzy tygodnie pó niej Julian Gor-

go  przyje d a do Sanoka, odwiedza

Czes aw  Jaykówn  i o wiadcza si .

W przechowywanym do dzi  pami t-

niku Babci jest wpis z tego dnia, wiersz

Juliana i wklejony zasuszony kwiatek

z podpisem: „Z pod Kostiuchnówki

9.VI.1916”. W dniu 3 grudnia 1916 Ju-

lian Gorgo  przyje d a do Pu tuska.

8 marca 1917 roku Julian Gorgo

zostaje odznaczony Br zowym Meda-
lem Austriackim za Waleczno
nadanym przez Komend  5 p.p. Leg.

Pol. (Kompania Sztabowa). W dniu 19

marca Julian odnotowuje spotkanie

imieninowe u Komendanta Józefa

Pi sudskiego w Ostrowie, sk d od-

je d a do Zegrza, do pu ku.

Od 16 kwietnia do 7 maja odbywa

kurs w Oficerskiej Szkole Telefonicz-

nej w Cytadeli Warszawskiej. 23 maja

udaje si  na urlop. Przyje d a do Sa-

noka. Zar cza si  z Czes aw  Jayków-

n . Wyje d a do Warszawy, a stam-

t d do Zegrza.

11 lipca 1917 rok. Julian Gorgo

odmawia z o enia przysi gi na wier-

no  Niemcom. 16 lipca o godzinie

5 po po udniu odje d a do obozu

internowanych w Szczypiornie

k.Kalisza.

Okres internowania w Szczypior-

(C.d. z poprzedniego numeru)

Czes awa Jaykówna i Julian Gorgo ,

Ostrów, 12 stycznia 1917.

Oficerska Szko a Telefoniczna w Cytadeli Warszawskiej - 7.5.1917

W ostatnim rz dzie trzeci od lewej: Julian Gorgo , na odwrocie podpisy –

w ród nich czytelne: M.Zaleski 2pp , Tadeusz Daszykowski 1pp., Winiarski 5pp.,

Stanis aw Tynowicz, Emmerling, B.Jakubiak 1p.art., M.Dudzi ski, I.Wanat,

Tadeusz Jarzykowski 1pp., Nowicki Stanis aw)

Na odwrocie fotografii, w ród wielu podpis i notatka Juliana Gorgonia (C.d. na s. 12)
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nie Julian Gorgo  zapisa  nie tylko

w formie notatek – s  to równie  tek-

sty wierszowane, z których kilka

fragmentów przytaczam poni ej.

 „(..)Ruch gor czka w ród o nierzy...

W m odym wojsku bunt si  szerzy!

Pi sudczyka nikt nie z owi

By przysi g  Beselerowi. (...)”

„W obozie dla je ców na polskiej

granicy

Siedz  Legioni ci jako niewolnicy

Siedz  w ciemnych norach zwanych

barakami

A stra  tam trzymaj  niemcy z bagne-

tami

Có  oni zrobili, e si  tu dostali?

Bo na polskiej ziemi zdrady nie przy-

znali

e przysi dz nie chcieli na rot  zdra-

dzieck

Za to ich oddano w niewol  niemiec-

k

Polska Rada Stanu z Kmd  Legio-

nów

Chcieli Niemcom sprzeda  wiernych

Polsce synów

Którzy przez 3 lata krew sw  przele-

wali

I broni c honoru za drut si  dostali.

O ha ba wam ha ba pruscy pacho -

kowie

Przeklina  was b d  wasi potomko-

wie

I ka dy Polak cz owiek honorowy.

Ze wstr tem odwraca  b d  od was

g owy

Z orzeczy  wam b d  ci co z wami

chodz

I ci co si  po was w setki lat urodz .”

I kolejny fragment notatek Juliana

z tego okresu:

„26 lipca - Odwiedziny Kasperowicza

i Sapiechy z Tymczasowej Rady

Stanu.

6 sierpnia - Uroczysta msza polo-

wa w obozie.

7-10 sierp. - Rozdzielenie podofi-

cerów od szeregowców do X bloku.

Aresztowanie Zosika i doktora

Ko taja.

(...) Có  to? Wymarsz... przenosiny?

Ka dy my li... czy by kpiny?

Serca bij  jakby m oty;

Przed blokami pruskie roty.

O nie ciesz si  wiaro, nie!

Nic dobrego, to si  wie.

Znamy dobrze tych morowców!

Podoficerów od szeregowców

Oddzielili do dziesi tego

Bloku. Na domiar z ego

Rozw cieczona „p...ów” zgraja

Aresztuje nam Zosika

I doktora Ko taja...

Przykre zaj cie ich spotyka:

Za sierpniowe awantury

Powsadzali ich do dziury. (...)

12 sierp. - Delegat Komendy

Legjonów próbuje nawraca  interno-

wanych legjonistów na orjentacj

„centraln ”, bezskutecznie.

14 sierp. - Poszukiwania za ofice-

rami.

(...) Jasny grom z jasnego nieba –

Aparaty chowa  trzeba,

Fotografie i papiery, tr bki, gwizdki

– do cholery!

Z prusakami znów ambaras:

Bataljony wal  na nas

Znalaz  si  znów oczywista

Jaki  pruski kolonista,

Prowokator, z odziej, szpieg!

Co przed „dek ” od nas zbieg .

Pod pruskimi bagnetami,

Szuka skrytych mi dzy nami

Oficerów – kiepski pech

Znalaz  ich w szeregu trzech!

Za to e my pe ni buty –

Przebi  chcieli si  przez druty,

Naznaczono dni pokuty. (...)

(C.d.n.)

Oprac. Barbara Wanielista

Szczypiorno. Julian Gorgo  10-ty od prawej w drugim rz dzie.

(C.d. ze s. 11)

 Jeden z baraków w Szczypiornie – internowani o nierze podczas posi ku.


