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„Przygotujcie drogĊ Panu
Prostujcie ĞcieĪki dla Niego!”
(àk 3,4)
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Adwentowe przygotowanie drogi
dla Pana

W NUMERZE

Celem Īycia czáowieka, ostatecznym zaspokojeniem jego pragnieĔ
jest sam Bóg. Caáa ziemska wĊdrówka, kaĪda godzina przeĪywana tu,
na ziemi, jest poszukiwaniem Boga.
Wspaniale jest wtedy, gdy czáowiek
zdaje sobie z tego sprawĊ i w swojej
codziennoĞci wypeánia wolĊ BoĪą.
Wtedy droga do nieba jest prosta, co
nie znaczy, Īe bezbáĊdna, ze wzglĊdu
na ludzkie sáaboĞci. Bywa jednak tak,
Īe czáowiek, nie poznawszy ostatecznego celu, báądzi, a jego drogi Īycia
są krĊte. MoĪna powiedzieü, Īe góry
pokus i namiĊtnoĞci zasáaniają mu widzenie Tego, który jest NajwaĪniejszy.
Jednak takĪe Bóg, który jest
Celem, nie czeka statycznie na czáowieka. Bóg wychodzi czáowiekowi nie-

ustannie naprzeciw, wyciąga do niego rĊkĊ, woáa, podnosi z grzechu,
dodaje siá. Bóg nieustannie przychodzi do czáowieka. Przyszedá przede
wszystkim 2000 lat temu, w Osobie
Syna, który „przyjąá postaü Sáugi”.
Przychodziá wiele razy wczeĞniej
w sáowie proroków, szczególnie ostatniego i najwaĪniejszego proroka, Jana
Chrzciciela, posáanego, aby przygotowaü drogĊ Jezusowi. Jan Chrzciciel
to „prorok adwentowy”. On woáa
i gáosi, Īe nadchodzi Ten NajwaĪniejszy. I wzywa, aby przygotowaü
Mu drogĊ.
Jan Chrzciciel w swoich sáowach
porównuje Īycie czáowieka do drogi.
Droga ta powinna byü prosta i gáadka. Zarówno przeszkody pionowe
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(pagórki i doliny), jak i poziome
(niepotrzebne zakrĊty) powinny byü
zniwelowane i wyprostowane. To przenoĞnia, która uĞwiadamia nam,
Īe grzech, który jest taką przeszkodą
w naszej relacji z Bogiem, przesáania
nam Boga. Nawet, jeĪeli Bóg jest realnie blisko, to moĪe nam Go w tej chwili
zasáoniü „góra” namiĊtnoĞci. Nawet,
jeĪeli Bóg woáa i nawet, jeĪeli Go
widzimy, to moĪe nas dzieliü od niego
ogromna „przepaĞü”, „dolina”,
„kanion” grzechu, przez który nie
potrafimy sami siĊ przedostaü. CzĊsto
nawet, jeĪeli moglibyĞmy spotkaü siĊ
z Bogiem juĪ wkrótce, to wybieramy
„krĊtą drogĊ” przewrotnoĞci, która
zamiast nas do Niego zbliĪaü oddala
nas od ħródáa MiáoĞci.
„Przygotujcie drogĊ Panu”
(àk 3,4) – woáa prorok adwentowy.
„Prostujcie ĞcieĪki dla Niego!” Bóg
nie czeka bezczynnie, On wychodzi
nam naprzeciw! Mówiá juĪ o tym prorok dawnych czasów Baruch (I czytanie), Īe Bóg sam zniĪa górĊ wysoką
i zasypuje doáy, aby mógá siĊ zbliĪyü
do czáowieka. Peánia tej rzeczywistoĞci dokonaáa siĊ w Chrystusie, który
poáoĪyá niejako swój KrzyĪ na przepaĞci nie pozwalającej dotknąü Boga.
Zgáadziá nasz grzech, oddzielający nas
od Boga i otworzyá nam oczy, abyĞmy
dostrzegli obok siebie NajwyĪszego.
W okresie Adwentu pomyĞlmy
o tym, co dla nas jest „górą” zasáaniającą Boga. Co jest „przepaĞcią”,
przez którą nie potrafimy siĊ przedostaü? Co jest „krĊtą ĞcieĪką” ucieczki od BoĪego przebaczenia? OczywiĞcie chodzi tu o grzechy, które nas
zaĞlepiają i hamują na drodze ku niebu. Naszym zadaniem jest pokonanie
takiej przeszkody i przepaĞci i przybliĪenie siĊ ku Bogu, który „przychodzi,
aby nas zbawiü”.
Ks.Tomasz Grzywna

ĝw. Barbary..........................................................................8
„OdnajdĊ Twój grób Piásudczyku”........................................10
Promocja ksiąĪki ks. Arcybiskupa.......................................12

GÓRA PRZEMIENIENIA 50 (174) 10 grudnia 2006 r.

3

Wakacyjne zapiski

Kutna Hora –
Ğredniowieczne miasto górników srebra

KoĞcióá Ğw. Barbary

Kutna Hora to miasteczko w Czechach, okoáo 50 km. na wschód od
Pragi, które zachwyca swoim niepowtarzalnym urokiem. PiĊkne Ğwiątynie,
zabytkowe kamienice, wąskie krĊte
uliczki, urocze zauáki przenoszą zwiedzającego w dawne czasy, kiedy to
miasto, czerpiące swe bogactwo
z wydobywanego tu srebra tĊtniáo
Īyciem i rywalizowaáo ze stoáeczną
Pragą o pierwszeĔstwo w caáej Koronie Czeskiej.
Historia tego miasta rozpoczyna
siĊ w XIII wieku, kiedy na duĪą skalĊ
rozpoczĊto wydobywanie tego kruszcu. Okoáo 1260 roku odkryto w tej
okolicy záoĪa rudy srebra. Od tego
czasu zaczĊli tu przybywaü niemieccy
górnicy i osiedlaü siĊ wzdáuĪ dróg,
a po koniec XIV wieku osady zlaáy siĊ
w jedną caáoĞü i miasto Kutna Hora
uzyskaáo prawa miasta królewskiego.
W 1300 r. król Wacáaw II zakáada mennicĊ w Kutnej Horze bijącą monety
ze srebra (sáawny „praski grosz”),

i ogáasza ją, jako jedyną oficjalną mennicĊ Królestwa. XIV wiek to szczyt
bogactwa i chwaáy Kutnej Hory.
Niestety miasto rujnują wojny husyc-

kie (1420 zniszczenie przez husytów),
a póĨniej, gdy pokáady srebra wyczerpują siĊ i gdy w 1547 roku wybito
(C.d. na s. 4)

Ulice wzdáuĪ Kolegium Jezuitów do koĞcioáa Ğw. Barbary
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Widok ze skarpy na koĞcióá Ğw. Jakuba i przedmieĞcie

(C.d. ze s. 3)
ostatni „praski grosz”, miasto zaczyna chyliü siĊ ku upadkowi. Mimo pewnego oĪywienia w czasie przybycia
jezuitów i powstania wielu barokowych budowli (pocz. XVII w.), pozostaáo prowincjonalnym miasteczkiem,
ale dziĊki temu zachowaáo do dzisiaj
charakter zabytkowy i moĪe zauroczyü
swoim piĊknem.
NajwaĪniejszym zabytkiem Kutnej
Hory jest gotycka bazylika Ğw. Barbary, zapisana na listĊ Ğwiatowego
dziedzictwa UNESCO. Po przybyciu

do Kutnej Hory, wiedząc o sáawie Ğwiątyni, skierowaáem ku niej swoje kroki.
Po zostawieniu auta na parkingu poza
murami miasta trzeba byáo siĊ wspiąü
w górĊ krĊtymi, wąskimi uliczkami.
Po drodze minĊliĞmy zamkniĊty (niestety - choü byáa niedziela) koĞcióá
miejski pw. Ğw. Jakuba. NastĊpnie, napotykając nieustannie na grupy turystów japoĔskich (jest ich tu wielu,
ze wzglĊdu na niewielką odlegáoĞü
od Pragi), przeszliĞmy szeroką ulicą,
utworzoną na tarasie zbocza, wzdáuĪ
ogromnego kolegium jezuitów w kie-

Kamienna studnia

runku bazyliki, która znajduje siĊ na
obrzeĪach centrum. TĊ ulicĊ z jednej
strony ogranicza budowla kolegium,
a z drugiej, za potĊĪnym murem z piĊknymi rzeĨbami ĞwiĊtych (z lat 16801716), znajduje siĊ zbocze góry; znad
muru zaĞ roztacza siĊ szeroka panorama na okolicĊ Kutnej Hory. Na koĔcu
ulicy znajduje siĊ potĊĪna Ğwiątynia
Ğw. Barbary, szczególnie piĊkna jest
jej zewnĊtrzna bryáa, choü jej oglądanie utrudnia poáoĪenie; trudno znaleĨü
miejsce, z którego moĪnaby podziwiaü
caáoĞü obiektu, a najlepsze wraĪenie
sprawia widok z lotu ptaka (na fotografiach). PiĊkny jest zwieĔczony
trzema wieĪami w ksztaácie namiotu
dach oraz misterne gotyckie pinakle
wieĔczące szczyty kamiennych
przypor Ğciennych.
Aby wejĞü do Ğrodka trzeba zapáaciü za bilet i wtedy znajdujemy siĊ
w monumentalnym wnĊtrzu. WraĪliwoĞü czáowieka religijnego burzy jednak atmosfera, która panuje w Ğrodku. Turystów jest mnóstwo,
ale wiĊkszoĞü z nich nie czuje klimatu
religijnego, gáoĞne rozmowy i Ğmiechy,
chodzenie jak po muzeum i niedbaáe
stroje burzą nastrój ciszy i modlitwy.
ZauwaĪyáem nawet osoby w strojach
plaĪowych (!), natomiast nie mogáem
w ogóle znaleĨü miejsca przechowywanie NajĞwiĊtszego Sakramentu.
Prawdopodobnie Ğwiątynia jest zupeá-
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nie wyáączona z kultu i otwierana jedynie dla turystów. To niestety moĪe
pobudzaü do niezbyt optymistycznych refleksji.
Reprezentacyjny koĞcióá w Kutnej Horze nosi wezwanie Ğw. Barbary.
Nietrudno siĊ domyĞliü dlaczego –
przecieĪ to wáaĞnie ta ĞwiĊta jest patronką górników, takĪe tych wydobywających srebro w tutejszych kopalniach. Wedáug Ğwiadectw historii
budowla ta miaáa dorównywaü wspaniaáoĞcią praskiej katedrze Ğw. Wita.
Początkowo jej dáugoĞü miaáa byü
nawet dwukrotnie wiĊksza niĪ obecnie. Pod wpáywem róĪnego rodzaju
wydarzeĔ, wojen czy teĪ zmiennej
prosperity kopalni srebra przerywano prace przy katedrze, w sumie trwaáa ona ponad 500 lat (1388-1905).
Pierwszym projektantem Ğwiątyni
byá prawdopodobnie Jan Parler, syn
sáawnego budowniczego katedry
w Pradze Petra Parlera. Potem w jej
budowie brali udziaá m. in. Maciej Rejsek (autor sklepienia prezbiterium)
oraz Benedykt Ried, który wykonaá
przepiĊkne sklepienie pĊtlicowe nawy
gáównej. Bardzo piĊkny jest ukáad prezbiterium z wieĔcem kaplic obejĞcia najstarsza czĊĞü Ğwiątyni. ĝciany niektórych kaplic zdobią unikatowe freski o tematyce górniczej. W póĨniejszym okresie (1624), gdy koĞcióá
przekazano jezuitom, jego wnĊtrze zostaáo zbarokizowane. Regotyzacja nastąpiáa w okresie ostatecznego wykoĔczenia w latach 1884-1905.
Dokáadne zwiedzanie Ğwiątyni
moĪe zachwyciü podziwiającego piĊkno sklepienia, gotyckich malowideá
czy teĪ innych detali. Ten podziw niestety zakáóca brak poszanowania dla
miejsca ĞwiĊtego przez zlaicyzowanych turystów: sáabo orientujących
siĊ w duchowoĞci chrzeĞcijaĔskiej
Azjatów czy teĪ niereligijnych Czechów czy Niemców.
Co jeszcze ciekawego moĪna zobaczyü w Kutnej Horze? Przede
wszystkim podziwiaü moĪna uliczki
i place, na których czas jakby siĊ zatrzymaá. Warto przyjrzeü siĊ kamienicom z dawnych wieków, szczególnie
wyróĪnia siĊ tzw. „Kamienny dom”.
Obecną formĊ nadaá mu Mistrz Briccius Gauske z Wrocáawia w wyniku
przebudowy dla bogatego patrycjusza Prokopa Kroupy. Artysta stworzyá unikalne gáĊbokie páaskorzeĨby
oraz plastyczne áamane ornamenty

Kamienny dom

dekorujące fasadĊ i szczyt, z przedstawieniem Adama i Ewy pod rajskim drzewem. We wnĊtrzu znajduje siĊ obecnie muzeum, którego niestety nie
zdąĪyáem zwiedziü.
Innym ciekawym obiektem jest
„Kamienna studnia”, zbudowana
w latach 1493-95 dwunastoboczna budowla ozdobiona maswerkiem i pinaklami. Doprowadzano do niej wodĊ
pitną drewnianymi, a póĨniej ceramicznymi rurociągami. Warto teĪ zobaczyü
Muzeum Srebra (tzw. „Hradek”), kolumnĊ morową, o której juĪ pisaáem
w poprzednim numerze, oraz inne Ğwiątynie miasta. Ciekawe w architekturze
miasteczka jest takĪe to, Īe wáaĞciwie
nie ma ona gáównego rynku, natomiast
moĪna wyróĪniü kilka placyków, które
mogáyby w innych, mniej bogatych,
miejscowoĞciach peániü taką rolĊ.
Bardzo sáawny i ciekawy jest takĪe
obiekt, który znajduje siĊ poza granicami miasta i którego, niestety, juĪ nie
zdąĪyliĞmy zwiedziü. To klasztor
w Sedlcu wraz z koĞcioáem klasztornym oraz drugim, cmentarnym
pw. Wszystkich ĝwiĊtych. NiezaleĪnie

od wartoĞci architektury koĞcioáa
klasztornego jeszcze wiĊkszą popularnoĞcią cieszy siĊ ossuarium w koĞciele cmentarnym. Wystrój tego koĞcioáa tworzą niemal wyáącznie ludzkie
koĞci, z których utworzone są m. in.
Īyrandol, monstrancja, krzyĪ. Ocenia
siĊ, Īe wystrój sedleckiego ossuarium
tworzą szczątki okoáo 40.000 osób. Jak
juĪ napisaáem, nie udaáo siĊ mi zwiedziü tego obiektu, choü ilustracje
w broszurach są poraĪające i na pewno robi ona o wiele wiĊksze wraĪenie
niĪ kaplica czaszek w Kudowej, do
której udaáo siĊ nam zajrzeü.
ĩal byáo Īegnaü piĊkną Kutną
HorĊ po bardzo pobieĪnym zwiedzaniu najwaĪniejszych obiektów. Ale
odlegáoĞü do bazy noclegowej byáa
dosyü daleka (okoáo 200 km), a czasu
maáo. Nie ĪaáujĊ jednak tej podróĪy, bo
rzeczywiĞcie piĊkno tej Ğredniowiecznej miejscowoĞci moĪe zachwyciü.
Byü moĪe jeszcze kiedyĞ uda siĊ
w wróciü do tej enklawy przeszáoĞci
i znów zanurzyü siĊ w atmosferze minionych lat.
Ks. Tomasz Grzywna
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2 Niedziela Adwentu – 10.12.2006
Ogáoszenia duszpasterskie
1. Przypominamy, Īe Msze ĞwiĊte roratnie odprawiamy codziennie o godzinie 6:00 oraz o godzinie 18:00.
W niedziele godziny odprawiania
Mszy ĞwiĊtych pozostają bez zmian.
Starszych Parafian zapraszamy gáównie na poranne Msze ĞwiĊte, zaĞ na
Msze ĞwiĊte o godzinie 18:00, zapraszamy dzieci i máodzieĪ, gdyĪ te Msze
ĞwiĊte mają specjalną oprawĊ liturgiczną. Prosimy o liczniejszy udziaá
w Mszach ĞwiĊtych roratnich, gdyĪ
jest to czas przygotowania do ĝwiąt
BoĪego Narodzenia. Przez caáy Adwent zapraszamy do korzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Z doĞwiadczenia wiemy, Īe bardzo wielu
wiernych odkáada spowiedĨ na ostatnie godziny przez wigilią. Codziennie,
o godzinie 5:30, Ğpiewaü bĊdziemy godzinki do Matki BoĪej Niepokalanej.
Prosimy o chĊtne przychodzenie.
2. W tym roku wigilia BoĪego Narodzenia wypada w czwartą niedzielĊ
Adwentu. Jest to dzieĔ bardzo rodzinny, przeĪywany w gronie najbliĪszych.
U nas nie bĊdzie Mszy ĞwiĊtej o godzinie 18:00; jest to bowiem godzina
wieczerzy wigilijnej. InformacjĊ tĊ przekazujemy juĪ dziĞ, aby dotaráa do
wszystkich parafian.
3. DziĞ dzieĔ solidarnoĞci z KoĞcioáami na Wschodzie. Ofiary bĊdą przeznaczone na pomoc tymĪe KoĞcioáom.
O godzinie 17:30 modliü siĊ bĊdziemy
w ich intencjach.
4. Czternastego grudnia, we czwartek, o godzinie 16:00, zostanie odprawiona Msza ĞwiĊta, a po niej zostanie
zaprezentowana ksiąĪka naszego ksiĊdza arcybiskupa Józefa Michalika pt.
„Kochaü Boga, rozumieü czáowieka”
5. PiĊtnastego grudnia od godziny
15:00 – 16:00, bĊdziespowiedĨ przedĞwiąteczna dla
parafian mieszkających
w StroĪach
i Páowcach.
6. W przyszáą niedzielĊ, siedemnastego grudnia,
o godzinie 18:00,
zostanie odprawiona uroczysta
Msza ĞwiĊta
z okazji 25 rocz-

nicy wprowadzenia stanu wojennego.
Zapraszamy na tĊ MszĊ ĞwiĊtą,
aby modliü siĊ za ofiary stanu wojennego, a takĪe o pomyĞlnoĞü naszej
Ojczyzny. W czasie Mszy ĞwiĊtej
wystąpi zespóá SOUL i SOULIKI.
Po Mszy ĞwiĊtej zespoáy te przedstawią koncert pieĞni patriotycznych.
7. Dwudziestego trzeciego grudnia,
w sobotĊ, od godziny 9:00 nawiedzaü
bĊdziemy chorych naszej parafii,
a takĪe spowiadaü wiĊĨniów i chorych
w Hospicjum. Prosimy zgáaszaü nazwiska oraz adresy naszych chorych
czy starszych parafian, których
serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy
do skorzystania z tej moĪliwoĞci.
8. „Stan wojenny w Polsce poáudniowo – wschodniej z okazji 25
rocznicy”, to cykl wykáadów jakie
odbĊdą siĊ w KroĞnie przy parafii
Ğw. Piotra i Ğw. Jana z Dukli, w dniu
trzynastego grudnia, począwszy
od godziny 9:00. Dokáadny program
jest wywieszony w gablotce parafialnej. Dobór prelegentów wskazuje
na wysoki poziom przekazu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
tymi wydarzeniami tak bardzo blisko
dotykającymi nas wszystkich. Organizatorami są: IPN Oddziaá w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie Oddziaá
w KroĞnie we wspóápracy z Wydziaáem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w PrzemyĞlu, KroĞnieĔską
Kapituáą Kolegiacką, Zarządem
Regionu Podkarpacie NSSZ „SolidarnoĞü” i Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Sanoku.
9. ZachĊcamy do podpisywania siĊ
pod apelem marszaáka Sejmu RP Pana
Marka Jurka, dotyczącym prawnej
ochrony Īycia czáowieka przez wprowadzenie nowelizacji Konstytucji
w brzmieniu: „Rzeczpospolita Polska
zapewnia kaĪdemu czáowiekowi prawną ochronĊ Īycia od momentu poczĊcia do naturalnej Ğmierci”. PamiĊtajmy, jak wielkim obroĔcą ludzkiego
Īycia byá Sáuga BoĪy Jan Paweá II,
który niestrudzenie przypominaá,
apelowaá do ludzkich sumieĔ o poszanowanie ludzkiego Īycia. Zróbmy
dobry krok w tym kierunku, nie wahajmy siĊ, bowiem Īycie ludzkie jest
ĞwiĊte i nienaruszalne.

Intencje w tygodniu
11-17.12.2006 r.
Poniedziaáek, 11.12
6.00 + Maria (greg.).
7.00 ...........................................................
7.30 ............................................................
8.00 o zdrowie i potrzebne áaski dla Ewy
i Józefa.
18.00 1. + Helena Mazur 9 r. Ğm.
2 + Karol (greg.).
3.+ Henryk i Bronisáawa (f).
Wtorek, 12.12
6.00 ..........................................................
7.00 .........................................................
7.30 + Maria (greg.).
8.00 + Michaá i Katarzyna i dusze w czyĞcu cierpiące.
18.00 1. + Karol (greg.)
2. + Józef Sokoáowski
3. w intencji rodzin krĊgu Ğw. Antoniego
z proĞbą o potrzebne áaski i báogosáawieĔstwo.
ĝroda, 13.12
6.00 .........................................................
7.00 .........................................................
7.30 ..........................................................
8.00 + Janina, Franciszek, Bronisáaw,
Stanisáawa.
18.00 1. + Maria (greg.)
2. + Karol (greg.).
3. w intencji rodzin z bloku przy ul.
Heweliusza klatka 7 – o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe z okazji nawiedzenia
obrazu NMP.
Czwartek, 14.12
6.00 ..........................................................
7.00 ..........................................................
7.30 + Maria (greg.).
8.00 .........................................................
18.00 1. DziĊkczynna za 15 lat posáugi
Radia Maryja z proĞbą o BoĪe báogosáawieĔstwo dla. O. Dyrektora, wspóápracowników, ofiarodawców i caáą wielką
RodzinĊ Radia Maryja.
2. + Karol (greg.).
Piątek, 15.12
6.00 .........................................................
7.00 ...........................................................
7.30 .........................................................
8.00 .........................................................
18.00 1. + Maria (greg.).
2. + Karol (greg.).
3. o báogosáawieĔstwo BoĪe dla rodziny
Oskorip i Drozd.
Sobota, 16.12
6.00 .........................................................
7.00 + Maria (greg.)
7.30 dziĊkczynna w 85 rocznicĊ urodzin
Antoniny z proĞbą o zdrowie i BoĪe
báogosáawieĔstwo.
8.00 + Janina Kurek.
18.00 1. + Karol (greg.).
Niedziela, 17.12
6.30 + Karol (greg.)
8.00 Zenobia Kurek.
9.30 dziĊkczynna za 19 lat poĪycia maáĪeĔskiego Janiny i Jana z proĞbą o báogosáawieĔstwo BoĪe dla nich i dzieci.
11.00 za parafian.
12.30 + Maria (greg.).
16.00 + Wanda Adamska i Kazimierz
14 r. Ğm.
17.30 – róĪaniec .
18.00 za ofiary stanu wojennego i o pomyĞlnoĞü naszej Ojczyzny.
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„BądĨ pozdrowiony GoĞciu nasz”
W dniu 5 - grudnia w wigiliĊ wspomnienia, naszą parafiĊ odwiedziá Ğw.
Mikoáaj. Po Mszy Ğw. wieczornej zgromadziáa siĊ w koĞciele wielka gromada dzieci, które oczekiwaáy na prezenty. DziĊki wielkiemu sercu Ğw. Mikoáaja
nikomu nie zabrakáo podarku; otrzymaáy je dzieci z Krucjaty Eucharystycznej oraz wszystkie, które przybyáy do koĞcioáa. W naszej gazetce
zamieszczamy zdjĊcia, które przypominają tĊ miáa uroczystoĞü.
Redakcja

Fot. Stanisáaw Rocha
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ĝw. Barbary
(fragmenty kazania wygáoszonego w dniu 30.11.2006)

Przychodzimy do koĞcioáa,
aby oddaü czeĞü Ğw. Barbarze, patronce górników, patronce niebezpiecznego zawodu. W ostatnim komunikacie
Konferencji Episkopatu Polski czytamy o wydarzeniach w kopalni wĊgla
„Halemba” w Rudzie ĝląskiej, gdzie
„doszáo do tragicznego wypadku,
w którym straciáo Īycie 23 górników.
Biskupi polecają Bogu ofiary tragedii
i wyraĪają serdeczne wspóáczucie ich
rodzinom. Są bardzo zatroskani o bezpieczeĔstwo i warunki pracy górników”. Znajdujemy takĪe zachĊtĊ:
„W liturgiczne wspomnienie Ğw. Barbary, 4 grudnia, pamiĊtajmy w modlitwie o górnikach, ich rodzinach
i o ludziach bezrobotnych”. Jakkolwiek tekst ten odnosi siĊ do górników
kopalni wĊgla, to jednak moĪna go

odnieĞü do wszystkich górników.
Tak wiĊc czynimy gromadząc siĊ
na modlitwie, uprzedzając wspomnienie tej ĝwiĊtej Patronki.
W „Halembie” byá to dramatyczny wypadek. Oto czáowiek staje
naprzeciw siá natury. Nawet najlepsze
urządzenia, najdoskonalszy, najnowoczeĞniejszy sprzĊt, nie zawsze moĪe
uporaü siĊ z potĊgą natury. Do tego
dochodzi jeszcze báąd czáowieka,
czasem zawiniony, czasem niezawiniony, bowiem nie moĪna wszystkiego
przewidzieü do koĔca, jak choüby
sáynnego tsunami czy innych niespodziewanych katastrof. Nie zawsze
teĪ moĪna przewidzieü wybuch pyáu
wĊglowego i stĊĪenia metanu. A przecieĪ mogą byü i inne zagroĪenia.
ModliliĞmy siĊ w intencji tragicznie

zmaráych, modliliĞmy siĊ w intencji ich
rodzin, którzy opáakują stratĊ swoich
najbliĪszych. DziĞ modlimy siĊ
w intencji Was, Drodzy Górnicy, pracownicy Sanockiego Kopalnictwa
Naftowego, aby Wam Ğw. Barbara,
której wspomnienie kaĪdego roku tak
uroczyĞcie ĞwiĊtujecie, chroniáa
Was i Wasze rodziny od wszelkich niebezpieczeĔstw. Nasza modlitwa
winna byü tym serdeczniejsza,
tym gorĊtsza, im bardziej niebezpieczna jest Wasza praca, którą traktujecie
jako sáuĪbĊ czáowiekowi.
Dwa lata temu ĞwiĊtowaliĞcie
Jubileusz 60 – lecia Sanockiego
Kopalnictwa Naftowego. Byá czas na
podsumowanie osiągniĊü, na ocenĊ
dokonaĔ, na stale postĊpującą modernizacjĊ wydobywania nafty i gazu, na
ich przechowywanie, a gáównie
byá czas, aby spojrzeü na ludzi,
którzy wpisali siĊ w bogatą historiĊ
Waszego zakáadu. Nie ma zakáadu bez
ludzi, bez ich twórczej pracy, ich serdecznego zaangaĪowania, bez umiáowania tego, co robią. Zakáad, to jakby
jedna wielka rodzina, gdzie kaĪdy ma
okreĞlone, wytyczone zadania do wykonania. Tak jak w rodzinie są dni pracy, tak są i dni wypoczynku. Są dni
Ğwiąteczne. DziĞ modlimy siĊ za wielką rodzinĊ pracowników Sanockiego
Kopalnictwa Naftowego, w intencji
tych, co odeszli na wieczną wartĊ,
których Pan Bóg powoáaá do siebie
i za Was, którzy pracujecie, czy teĪ
przeszliĞcie na emeryturĊ, a którzy
kontynuujecie najpiĊkniejsze tradycje
zawodowe..
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(....)
„Barbara ĞwiĊta, o górnikach pamiĊta” – mówi przysáowie. MoĪna to przysáowie odwróciü i powiedzieü: „Górnicy Sanockiego Kopalnictwa Naftowego teĪ pamiĊtają o Ğw. Barbarze,
swojej patronce”.
Dlaczego Ğw. Barbara jest patronką górników?
Legenda mówi, Īe kiedy Barbara
uciekaáa przez gniewem oszalaáego
ojca, który z mieczem w dáoni rzuciá siĊ
w pogoĔ za swoją córką, kiedy juĪ byá
bardzo blisko Barbary, nagle otwaráa
siĊ skaáa i przesáoniáa dziewczynĊ
przed okrucieĔstwem ojca.
MoĪna powiedzieü, Īe Pan Bóg
ochroniá ją w sposób cudowny od
gniewu ojca. Ona sama doĞwiadczyáa
okrucieĔstwa, przemocy, groĪącego jej
niebezpieczeĔstwa. Ona najlepiej
rozumie czym jest zagroĪenie. Skoro
rozumie czym jest zagroĪenie Īycia,
to áatwiej jej pomóc innym, ostrzec,
wskazaü drogĊ wyjĞcia. Ona obok naturalnych Ğrodków bezpieczeĔstwa
wskazuje na wiarĊ w Boga, bezgraniczne zawierzenie, zaufanie. Ona uczy
spostrzegaü niebezpieczeĔstwa gáównie duchowe, te, które zagraĪają
naszej duszy. Tym niebezpieczeĔstwem jest grzech w kaĪdej postaci.
Ona nam wskazuje, Īe trzeba stawaü
po stronie Pana Boga, który jest
jakby skaáą chroniącą przed niebezpieczeĔstwem. Skaáa jest obrazem odpornoĞci, wytrwaáoĞci, ochrony i bezpieczeĔstwa. Skaáa stercząca na pustyni
dawaáa cieĔ zmorzonym wĊdrowcom,
(por. Iz 32,2). Skaáa mogáa kryü w sobie Ĩródáo wody, dostarczyü cienia
przed upalnym sáoĔcem. Skaáa, to nade
wszystko trwaáy fundament, twierdza,
warownia, ucieczka. Król Dawid
jako uciekinier Īyjący na pustyni
„czciá Boga jako skaáĊ, dającą schro-

1

nienie” . Modli siĊ Psalmista:
„SkáoĔ ku mnie ucho,
poĞpiesz, aby mnie ocaliü.
BądĨ dla mnie skaáą mocną,
warownią, aby mnie ocaliü.
Ty bowiem jesteĞ dla mnie skaáą
i twierdzą;
przez wzgląd na imiĊ Twoje
kieruj mną i prowadĨ mnie!”
(Ps 31(30),3 n).
Pan Jezus Ğw. Piotra nazywa
„Skaáą”, a wiĊc kimĞ niewzruszonym,
czáowiekiem o trwaáych zasadach,
który odegraá wielką rolĊ w początkach
KoĞcioáa. Czáowieka, który uwaĪnie
sáucha sáów BoĪych, porównaá Pan
Jezus do budowniczego, który dom
swój zbudowaá na skale, dziĊki czemu
mógá siĊ oprzeü wszelkim burzom
i nawaánicom. Miaá bowiem silne
fundamenty.
W tych przypadkach „skaáa”
ma pojĊcie pozytywne. Ale jest teĪ
negatywne znaczenie „skaáy”. Skaáy
mogą czáowiekowi zagradzaü wybraną drogĊ, mogáy przeszkadzaü w pracy na roli. Skalista ziemia niszczyáa
páugi, roĞliny posadzone na skalistej
ziemi szybko usychaáy. Najgorzej
jednak jest wtedy, kiedy serce czáowieka staje siĊ twarde jak skaáa.
CóĪ nam pozostaje? Spróbujmy
pojĊcie „skaáy” odnieĞü do naszego
Īycia. Nasze Īycie mamy budowaü na
trwaáych, niewzruszonych fundamentach, na skale, którą jest sam Jezus
Chrystus. On nam daje przekaz Ewangelii, zasady, które są niewzruszone
jak skaáa, na których winniĞmy opieraü swoje Īycie i postĊpowanie.
To ĞwiĊci dają nam przykáad budowania swojego Īycia na mocnym fundamencie, na trwaáych, niezmiennych zasadach. Ewangelia, niczym skaáa,
chroni nas przed zagroĪeniami dnia
dzisiejszego, a których jest wiele.

Górnicy, którzy chcą wydobyü skarby
ziemi, wĊgiel, ropĊ, gaz, nieraz natrafiają na skaáĊ, którą muszą pokonaü.
Skaáa nie zawsze jest czáowiekowi
przyjazna, jak choüby wtedy, kiedy
okrĊt uderza o skaáĊ i roztrzaskuje siĊ
jak byáo w przypadku „Titanica”.
Trzeba tylko strzec siĊ serca twardego jak skaáa, trzeba nam otwieraü siĊ
na tchnienie Ducha ĝwiĊtego, który
moĪe skruszyü serca twarde jak skaáa.
Dzisiejsza uroczystoĞü stawia nam
pytania:
- czy swoje Īycie opieram na
trwaáych zasadach nauki Chrystusowej;
- czym jest dla mnie Ewangelia;
- czy w Īyciu kierujĊ siĊ trwaáymi
zasadami, które teĪ wyznawaáa
Ğw. Barbara;
- czy zawsze, a szczególnie w trudnych chwilach, zwracam siĊ do
Chrystusa, który jest dla nas oparciem, „Skaáą” schronienia?
- Jakie jest moje serce: wraĪliwe,
delikatne, a moĪe nieco zatwardziaáe? DziĞ pyta na o to Ğw. Barbara.
(...)
Ks. Andrzej Skiba
1 Skaáa, w: Sáownik symboliki biblijnej, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”
Warszawa 2003, s. 910 n.
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„OdnajdĊ Twój grób Piásudczyku”
(C.d. z poprzedniego numeru)
23 sierp. - WieĞci z Warszawy przywiózá Dr.Kapellner.
29 sierp. - WieĞü o rozwiązaniu Tymczasowej Rady Stanu.
12 wrzes. - WieĞü o utworzeniu Rady
Regencyjnej w Warszawie.
25 wrzes. - Awantura z powodu agitacji Sujkowskiego za wstĊpowaniem do
Wehrmachtu.
15 paĨdz. - Wywoáywanie Galileuszów
20 paĨdz. - Awantura z powodu pojawienia siĊ puákownika Berbeckiego
i werbunku do Wehrmachtu.
21 paĨdz. - Pobicie Kapelana obozowego z powodu werbunku do Wermachtu. Interwencja Komendanta
Olszamowskiego. Poturbowanie doktora Gondka.
27 paĨdz. - WieĞci o intronizacji Rady
Regencyjnej w Warszawie.
(...) Intronizacja! z dawną sáawą
WstaĔ! – na tryumf bij! Warszawo!
Hej! Piastowy orle biaáy...
Skrzydáa twe znów zaszumiaáy

Na królewskim szlaku chwaáy
PowstaĔ Polsko! Nowa era
Báyska z gwaátów Beselera –
Polska wstaje – nie umiera...
Tyle szczĊĞcia chwil siĊ zbiegáo
Na tĊ PolskĊ „niepodlegáą”
Hymn, parada!... „Beselery”
Tworzą straĪe i szpalery
Artylerja polska bije
Zmartwychwstaáej w naszym znaku
.........................................................
Niewolniku – Szczypiorniaku!
àaĔcuch sobie wáóĪ na szyjĊ.
12 listop. - Numeracja internowanych
legionistów. Otrzymaáem N.1200. Protest ogólny. Numery poniszczono.
Prusacy zapowiadają represje. Bez
naszytych numerów nie wypuszczają
po porcje obiadowe. Nikt nie wychodzi po obiad. Kotáy stoją peáne.
14 listop. - (Ğroda) rozpoczyna siĊ czĊĞciowa gáodówka. Rano Ğniadanie. Po
obiad nikt nie wychodzi.
15 listop. - Wieczorem chleb i kawa.
16 listop. - Rano: chleb i kawa.
17 listop. - Zaostrzenie sytuacji. Pru-

„ĩoánierzom Niezáomnym w Benjaminowie, Rastatt’cie i
Szczypiornie ArtyĞci Teatrów Warszawskich przesyáają ĩyczenia ĝwiąteczne Warszawa D. 24 Grudnia 1917 R.” (kilkaset
podpisów, wiĊkszoĞü czytelnych).

Tkanina z numerem zachowana
przez Juliana Gorgonia

skie warty przed kaĪdym barakiem,
wewnątrz bloków. Odpowiadamy gáodówką zupeáną. Nikt nie wychodzi po
chleb ani po kawĊ. Sáabsi mdleją. Pruski Kapelan odczytuje nam list
Ğw.Pawáa do Rzymian. Niemcy skáonni do ustĊpstw za cenĊ uratowania
prestiĪu. Interwencja Komitetu opieki
nad jeĔcami w Kaliszu. Wysáannik
z Wermachtu nakáania do ustĊpstw.
Ze wzglĊdu na ciĊĪko chorych i osáabionych kolegów, ustĊpujemy.
19 listop. - JeĔcy rosyjscy, krawcy,
naszywają na nasze mundury numery. Znaczne poprawienie wiktu w obo-

Kolejna karta zachowana wĞród rodzinnych pamiątek:
„Do J.W. Pani Marii Kamockiej*).
ĩoánierze internowani w àomĪy. àomĪa 24 maj 1918”
(kilkaset podpisów, w dolnej czĊĞci J.GorgoĔ)
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zie. Desynfekcja ogólna. Przygotowywanie do wyjazdu do àomĪy.
GrudzieĔ - ĝwiĊta BoĪego Narodzenia
w obozie internowanych w àomĪy.
Ucieczki internowanych.”
Kolejna karta zachowana wĞród
rodzinnych pamiątek:
„Do J.W. Pani Marii Kamockiej*).
W chwili gdy straciliĞmy WOLNOĝû,
a zdawaáo siĊ, iĪ zachwiana zostaáa
WIARA w MOC NARODU, wiara
w siáy wáasne – TyĞ, Pani, staraáa siĊ
niewolĊ naszą záagodziü, nieufnoĞci
osáabiü, kaĪdym swym czynem ryjąc
zgáoskĊ w ksiĊdze naszej pamiĊci.
ĩoánierze internowani w àomĪy. àomĪa 24 maj 1918”
(kilkaset podpisów, w dolnej czĊĞci
J.GorgoĔ)
14 lipca 1918 roku nastĊpuje likwidacja obozu w àomĪy i przeniesienie

zwolniony z obozu w Benjaminowie
i trzy dni póĨniej wyjeĪdĪa do Sanoka.
4 listopada wstĊpuje do organizującego siĊ Batalionu Strzelców Sanockich, przydziaá: III Baon Strzelców
Sanockich, sierĪant sztabowy i podoficer. W dniu 17 lutego1919 otrzymuje Ğwiadectwo zapowiedzi i delegacjĊ
do Ğlubu, wydane przez ks.Kapelana
Fr. Juszczyka, a 1 marca bierze Ğlub
z Czesáawą Jaykówną, w Sanoku, dany
przez Ks.Praáata Fr.Matwijkiewicza.
W tym samym miesiącu zostaje uhonorowany Odznaką „OrlĊta” i Dyplomem o treĞci:
„Towarzyszowi Broni sierĪ. sztab. Gorgoniowi Julianowi za dzielnoĞü i wierną sáuĪbĊ OjczyĨnie ku pamiĊci przebytych bojów w obronie Lwowa
i kresów wschodnich w r.1918-1919
OdznakĊ honorową „OrlĊta” nadajĊ.

Czterorodzinne domki fabryczne nad Sanem, przy ulicy Reymonta
(wyburzone w poáowie lat 70-tych).
W domu po prawej, od strony póánocnej, zamieszkali Czesáawa i Julian Gorgoniowie, tu równieĪ przyszáy na Ğwiat ich dzieci: Czesáaw, Ludmiáa i Bogusáawa.

opornych do obozu w Benjaminowie.
W tym dniu Julian GorgoĔ otrzymuje
„Pamiątkową odznakĊ internowania
w Szczypiornie-àomĪy od dnia
17.7.1917 do dnia 14.7.1918”.
List z 3 paĨdziernika 1918:
„Do: Julian GorgoĔ internowany
w Benjaminowie p.Zegrze Z. Warsz.
Od: B.Jakubiak 1pp 8komp. Ostrów
Z. àomĪa.
Kochany GorgoĔku! Z przykroĞcią
dowiadujĊ siĊ tu od Matczaka, Īe dotąd jeszcze nie jesteĞcie wolni. Doprawdy, Īe te papierowe porządki
mogą o apopleksjĊ przyprawiü. Dostaáem wczoraj list od ĝwirskiego. LeĪy
chory na oczy w szpitalu wojskowym
we Lwowie. Adresu Īadnego z kolegów jeszcze nie mam. Od 1go bm.
wszyscy sierĪanci jesteĞmy plutonowymi, wszystkie inne o szarĪe normalnie. Do szkoáy podchor. przejdĊ moĪe
w poáowie tego miesiąca. Wysyáam
Wam mizerne 15 marek. Piszcie, jak siĊ
Wam Īyje. CaáujĊ Was. 3.X.1918. B.Jakubiak”.
26 paĨdziernika Julian GorgoĔ zostaje

Dowódca Armii „Wschód” Podpis:
Rozwadowski Tadeusz. Dan we Lwowie 19 marca 1919. L. 6281.
Dalszy przebieg sáuĪby Juliana
Gorgonia w Wojsku Polskim jest nastĊpujący:
11.5.1919 do 24.1.1920 - II Baon 18 p.p.
6 komp. Strzelców Sanockich – w stop-

Julian GorgoĔ (po prawej) - àomĪa,
10 czerwca 1918 rok

niu sierĪanta sztabowego i podoficera rachunkowego.
22.1.1920 do 2.3.1920 – 2 Puák Strzelców PodhalaĔskich w Sanoku – sierĪant szef 2 kompanii.
24 stycznia 1920r. odjeĪdĪa do szpitala polowego w àucku. Po 9 dniach
zostaje odesáany do Kadry 2 p. Strzelców PodhalaĔskich w Sanoku.
Po trzech dniach pobytu w Kompanii
rekonwalescentów, rozkazem puákowym przydzielony do 2 Kompanii jako
sierĪant - szef Kompanii.
W dniu 2 marca 1920 roku Julian
GorgoĔ zostaje zwolniony z czynnej
sáuĪby wojskowej i przeniesiony
do rezerwy. JuĪ nazajutrz staje do
pracy jako urzĊdnik biura rachunkowego „Fabryki Maszyn i Wagonów
L.Zieleniewski w Krakowie, Lwowie
i Sanoku Tow.Akc.”.
Przydzielone zostaje mu równieĪ
mieszkanie w jednym z domków
fabrycznych przy ulicy Reymonta,
gdzie zamieszkuje z rodziną do roku
1927.
(C.d.n.)
Oprac. Barbara Wanielista

Czesáawa Gorgoniowa z dzieümi: Bogusáawą
(Sáawką) i Czesáawem w ogródku przydomowym przy ulicy Reymonta.
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Promocja ksiąĪki ks. Arcybiskupa
14 grudnia 2006 r.

„Kochaü Boga - rozumieü czáowieka”
to wywiad-rzeka z arcybiskupem Józefem Michalikiem, Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski,
obejmujący swą treĞcią biografiĊ hierarchy, pracĊ duszpasterską, a takĪe
spojrzenie na wspóáczesne problemy
KoĞcioáa, Polski, Europy i Ğwiata.
Wypowiedzi KsiĊdza Arcybiskupa przywoáują wspomnienia z lat dzieciĔstwa i máodoĞci, z początków
posáugi kapáaĔskiej, studiów w Warszawie, w Rzymie, pracy w Watykanie,
lecz dają równieĪ odpowiedzi na pytania dotyczące celibatu ksiĊĪy, maáĪeĔstw niesakramentalnych, laikatu,
Unii Europejskiej, roli Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
a takĪe aktualnych spraw okreĞlających Īycie polskiego spoáeczeĔstwa.
Arcybiskup Józef Michalik otrzymaá ĞwiĊcenia kapáaĔskie ata temu,
a 16 paĨdziernika 2006 r. mija 20 lat od
dnia, w którym z rąk Ojca ĝwiĊtego
Jana Pawáa II przyjąá sakrĊ biskupią,
wybierając zawoáanie Numine Tuo Domine - „Mocą Twoją Panie”. Zatem
w jego odpowiedziach na zadawane
pytania zawarta jest suma doĞwiadczeĔ lat kapáaĔstwa i posáugi biskupiej, jak równieĪ cenny materiaá Ğwiadczący o gáĊbokiej duchowoĞci
hierarchy i dobrym rozeznaniu w sprawach kultury, gospodarki i polityki
wspóáczesnego Ğwiata.
Zapewne ksiąĪka ta bĊdzie dla PaĔstwa ciekawą lekturą.
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